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'Geen tenen meer over...'

Sterftecijfer Zandvoort
hoger dan 't gemiddelde
Het onderzoek van de GGD
had betrekking op de periode
1980-1988. Net als elders in Nederland vormden in die jaren
hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak in de regio Zuid-Kennemerland. Liefst
45 procent van de totale sterfte
was hieraan toe te schrijven.
Bestrijding van het rookgedrag
is het belangrijkste middel om
de sterfte met deze doodsoorzaak terug te dringen.

Kanker
Dat geldt eveneens voor
hoofdoorzaak nummer twee,
kanker. Veertig procent van
alle kankergevallen bij mannen
bestaat uit longkanker. Bij
vrouwen ligt dit op slechts tien

LNDVOORT - „Ik heb geen
n meer over," reageerde
jonge zwemster van Rapido
na afloop van de traditionenieuwjaarsduik voor de
dvoortse rotonde. Zo'n 45
Eals hadden dit jaar deelgeicn aan het spektakel en
en onverschrokken het ijside zeewater ingedoken. De
itselijke temperatuur daarwerd geschat op ongeveer
en graden. De duik werd geirdineerd door de twee oudzwemmers Koen Lukas en
a Phass. Evenals in het veren had het evenement ook

dit jaar een thema: de Europese
grenzen die per l januari van
dit jaar waren opengegaan. In
verband daarmee hadden supporters - een slagboom meegenomen, die de zwemmers toegang verschafte tot de zee. De
'grenspost' werd meerdere keren gepasseerd voor een snelle,
frisse duik. Met een huid die
rood van de kou was, keerden
de zwemmers terug. Onder het
toeziend oog van een paar honderd dik ingepakte toeschouwers probeerden zij zich zo snel
mogelijk om te kleden. Ondertussen kwamen de sterke var-

halen los. „Voor ons is dit niet
zo erg," beweerden twee rillende mannen. „Wij doen dit elke
week." De glimlach op hun gezicht sprak boekdelen. „Maar
de kinderen die voor het eerst
meegaan, krijgen een enorme
opdonder van dat koude water," Bij navraag bleek een jonge held het daar beslist niet
mee eens: „Lekker water hoor,"
hield hij zich groot. „Goed, een
beetje koud, maar verder..." Op
dat moment werd de aftocht geblazen, tijd voor een kop hete
snert in de kantine van de
Haarlemse zwemvereniging.

extra inspanning van de GGD
Zuid-Kennemerland om het
aantal rokers terug te brengen
op zijn plaats is. In de loop van
1993 zullen wij hiertoe een actieplan presenteren.'

Borstkanker
Het komende jaar wil de
GGD bovendien een bevolkingsonderzoek naar borstkanker houden, dit m samenwerking met het Integraal Kankercentrum Amsterdam. Jaarlijks
overlijden in de regio zeventig
vrouwen aan borstkanker. Met
name in de leeftijdsgroep 45 tot
65 jaar is sprake van hogere
sterfte dan elders in het land.

Duinbrand

tionaal circuit. Enkele weken dus nog geen A-status voor het
geleden werd ook al aan een circuit,' benadrukt het bureau
andere voorwaarde voldaan, Voorlichting van de provincie.
De stichting Duinbehoud
toen, GS hun goedkeuring gaven aan het bestemmingsplan heeft de Raad van State verCircuit Zandvoort. De voor- zocht om schorsing van de verwaarden maken deel uit van gunning. 'Ontgronding kan tot
een Plan van Aanpak Circuit onnodige en onherstelbare
Zandvoort, waarover het hoog- schade aan het duingebied leiste bestuursorgaan van de pro- den', aldus Duinbehoud. 'Er is
van de Verordening Grondwa- vincie, Provinciale Staten, een nog geen Plan van Aanpak en
eindoordeel zal geven. 'De ver- het is onduidelijk of het verterbeschermingsgebieden
lening van de ontgrondingen- nieuwde circuit wel aan de Wet
Noord-Holland.
GS zullen hoogstwaarschijn- vergunning door GS betekent Geluidshinder kan voldoen.'
lijk geen vergunning verlenen
om in het duinterrein zand te
(ADVERTENTIE)
winnen voor de geluidwallen.
Het huidige ontgrondingsbeleid laat zandwinning in dit
duingebied niet toe. Maar zo'n
vergunning is op dit ogenblik
niet aangevraagd, daarom gaan
Accountants kantoor
zij ervan uit dat het de bedoeling is, zand van elders aan te
drs. HXS. Huppelschoten
voeren. GS willen dan wel tevoren ingelicht worden over de
chemische samenstelling van
de nieuwe grond.
Uw gesprekspartner

ZANDVOORT - De stichting Nieuwe Accommodatie
rcuit heeft van de provincie een ontgrondingsvergunng gekregen voor aanpassingen aan het racebaancomex. De grote hoeveelheid zand die nodig is voor de
jodzakelijke geluidwallen, ongeveer 140.000 kubieke
eter, mag echter niet uit het duinterrein gewonnen
orden. Deze moet van elders worden aangevoerd. De
ichting Duinbehoud heeft de Raad van State verzocht
m schorsing van de vergunning.

en persoonlijk adviseur
accountantscontrole / jaarrekening • belasting adviezen
administratieve dienstverlening • managementondersteuning
f horbeckestraat 18,2042 GM Zandvoprt Tel. & Fax: 02507-19396

luitingstijden. De winkels
hoeven vanaf l januari
doordeweeks pas om half
zeven dicht, op zaterdagavond om zes uur. Slechts
een enkele ondernemer
maakt daar gebruik van,
sommigen zijn dat hélemaal niet van plan. Maar
de meesten wachten af wat
de concurrent doet.
Twee ondernemers maken
zonder meer gebruik van de
mogelijkheid om hun winkel 's
avonds langer open te houden:
Albert Heijn en Tromp Kaas,
beide gevestigd aan de Grote
Krocht. De supermarkt blijft
doordeweeks tot half zeven
open, pp zaterdag wordt de
oude tijd van vijf uur gehanteerd.
„Dat is ons landelijk beleid,"
aldus de bedrijfsleider. De
kaas- en broodwinkel blijft voorlopig - zaterdags tot zes
uur open. De Dekamarkt begint
voorlopig nog niet aan verruimde openingstijden. „We zijn al
zo lang open," zegt bedrijfsleider Zonneveld.
Zo ook de Hema: „Maar we
houden natuurlijk wel in de gaten wat anderen concurrent
doen,' aldus Van der Laan junior.
Bedrijfsleider Schel van Dirk
van den Broek wijst op het
vroege openingstijdstip van
deze zaak, 's maandags om 11
uur en de andere dagen om half
negen. „Daar zijn wij heel blij
mee, en zo zitten we al aan onze
55 uur openingstijd." Schel
heeft voorlopig dan ook geen

plannen om zijn zaak 's avonds
langer open te houden. „Maar
dat hangt ook een beetje van de
concurrentie af."

dag. Ik begin 's morgens om
vier uur en om zes uur komt
het eerste personeelslid al binnen."

Belachelijk

„Ik vind het een belachelijke
regeling," zegt Kick Boomgaard van de fotozaak op de
Grote Krocht. Ook hij houdt
zich aan de gebruikelijke tijden.
„Het zou ten koste gaan van
de vrije tijd van je personeel.
Want als je met invalkrachten
gaat werken, verlaag j e j e kwaliteit." Dat is ook de mening van
Paul Olieslagers. „Wij hebben
goed geschoolde mensen nodig,
ik denk dat je die voor die paar
uurtjes niet kunt krijgen."

Veel andere winkeliers in het
centrum zijn evenmin van plan
hun zaak tot een later tijdstip
open te houden, „Wij houden
ons aan het oude stramien,"
zegt Kees Bruynzeel van Jupiter op het Raadhuisplem. „Misschien als de concurrentie ertoe overgaat...." Groenteman
Aart Veer op de Grote Krocht
hoefde er duidelijk geen moment over na te denken. Hij
wijst de nieuwe regeling resoluut van de hand. „Wij maken
al een verschrikkelijk lange

Blow Out
Een zogenaamde 'blow
n\
out' is niet de enige O ?
dreiging die uitgaat van een ïj
booreiland voor de kust. Dat ,|!
zegt Eugene Weusten van het ?
Actie Platform
;

Bedrog
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'Kiezersbedrog' noemt
jde VVD de overstap O
van twee van haar raadsleden
naar Gemeente Belangen
Zandvoort
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Patchwork
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Patchwork en quilting -4 f$ '}
zijn handwerktechnie- IO 'i
ken die wat creativiteit en
kunstzinnigheid betreft ver uitstijgen boven borduren, haken
en breien Dat zegt Rudolf a
Haan op de ATV-pagina Ver- H
der speciale aandacht voor
Variété, de beroemde film uit
1925 die binnenkort draait in
de serie Nostalgie in Tuschins- J)
ki
ij
Vragen over bezorging?
4
vrijdag 9-12 u u r . . . . tel. 17166 $
Advertenties:
tel. 17166 i
Redactie:
tel. 18648 j

ZANDVOORT - Op 3 januari,
kort na middernacht, zijn op de ssttazyTSisaaszïFï^zszssa^
Vondellaan een 17-jarige jongeman uit Leusden en een 16-jarige jongeman uit Almere aange- Vernieling
houden. Zij worden er van verZANDVOORT - Een 19-jarige
dacht een stuk duin in de brand jongeman uit Tull is in de loop
te hebben
gestoken. Ongeveer van de nieuwjaarsmorgen in 't
20m2 duin verbrandde.
Waal aangehouden. Hij werd
aangehouden op verdenking
van vernieling. De man wordt
ervan verdacht van een bungalow aan de Vondellaan in een
dronken bui een voordeur te
hebben ingetrapt.

Winkeliers houden elkaar sinds
l januari scherp in de gaten

iïrcuit mag werkzaamheden beginnen

Voor de reconstructie van
3t circuit moeten voor vele
oeleinden ontgrondingen woren uitgevoerd. Deze werklamheden zijn niet allemaal
irgunningplichtig. Dat geldt
el voor bepaalde ontgrondinin in het duingebied met een
>pervlak van ongeveer 0,2 hecre. Gedeputeerde Staten van
oord-Holland hebben het veris aan natuurlijke waarden
m dit gebied voor lief genoen. Volgens hen kan dit om
ree redenen niet dporslaggeind zijn bij hun beslissing. Onir andere omdat het nieuwe
vantracé - naar verwachting inder geluidoverlast zal gesn, én omdat er 'compenserenï maatregelen' voor het ver- A-status
De
ontgrondingenvergunïs van natuurwaarden worning is een van de tien voor;n genomen.
waarden die het rijk in 1988
heeft gesteld. Daaraan moet
amping
worden voldaan, wil het ZandDie maatregelen moeten bij- voortse circuit in aanmerking
'agen aan de verbetering van komen voor de A-status als nait omringende duingebied,
at zijn onder andere de veraatsing van camping De
uinrand naar de duinreep
shter de hoofdtribune, waarlor op de oorspronkelijke
kmpinglokatie een stuk nalur vrijkomt. Een • andere
ZANDVOORT - De benebmpenserende maatregel is de fit-party afgelopen zaterinering van teellandjes, van de dag in de circustent naast
! 'Üuentvijvers, de schapen- het circuit, heeft minimaal
•( serderrj en de schietbaan.
Eind vorig jaar hebben Gede- 20.000 gulden opgebracht.
iteerde Staten, het dagelijks Dat is de verwachting van
ituur van de provincie, al ei- organisatrice Amber Peen gesteld voor de bescher- ters. Het geld is bestemd
jiing van de kwaliteit van bo- voor onderzoek naar mediem en grondwater, in verband cijnen tegen de gevreesde
'et de aanleg en het gebruik ziekte Aids, dat wordt uit.n het circuit. Gedeputeerde gevoerd door de stichting
.aten hebben toen voor het cir- Medicaids.
lt een ontheffing verleend
Bijna driehonderd mensen
waren toeschouwer bij het
grootse feest in de circustent.
Met uitzondering van de medewerkers hadden de gasten grif
HW LW HW LW 125 gulden neergeteld voor een
atum
02.19 10.24 14.3522.54 toegangskaartje.
)an
03.02 11.05 151723.44
ian
Diverse bekende personen en
03.47 11.44 15.59 --.-ian
|an 04.31 00.14 16.4312.24 artiesten, waaronder de groep
jan 05.15 02.56 17.2713.10 Buckwheat, verleenden gratis
vanwege het goei jan 05.57 03.43 18.1613.56 medewerking,
3 jan
06.45 02.05 19.0014.40 de doel van deze avond.
' jan 07.36 02.55 19.5515.30
Het programma, gepresenjan 08.36 03.45 21.0616.25 teerd
door Hans van Willigenburg, bestond onder andere uit
aanstand:
een grote modeshow met tal
vrijd. 8 jan. 13.37u.
Sringtij
10 jan.
16,43u. van bekende modellen, ontwerpers en/of modemerken, waar4P+136cm

procent. Opvallend is wel dat
bij vrouwen in deze regio sprake is van een duidelijk stijgende trend ten opzichte van het
landelijk gemiddelde. De sterfte aan longkanker is in de periode 1980-1988 met bijna vijftig
procent toegenomen.
Het GGD-rapport meldt dat
roken als de belangrijkste oorzaak van longkanker wordt gezien. Negentig procent van de
sterfte aan deze ziekte zou aan
roken moeten worden toegeschreven. Bovendien komt
longkanker bij rokers tien tot
vijftien maal zoveel voor als bij
niet-rokers. 'Daarmee', zo stelt
het rapport, 'is longkanker een
ziekte die in principe grotendeels vermijdbaar is. De feiten
leiden tot de conclusie dat een

Meeste winkels handhaven oude sluitingstijden

ZANDVOORT - De
Zandvoortse winkeliers
zullen elkaar de komende
weken bijzonder goed in
de gaten houden. Reden
zijn de verruimde winkels-

Oplage: 5.200

GGD komt met actieplan tegen roken

ZANDVOORT - Het sterftecijfer van Zandvoort lag in
de jaren tachtig hoger dan in de overige gemeenten van
Zuid-Kennemerland, én hoger dan het landelijk gemiddelde. Roken was een van de voornaamste oorzaken. Dit
blijkt uit cijfers van de GGD Zuid-Kennemerland die
onlangs bekend zijn gemaakt. Daarom komt de GGD dit
jaar met een actieplan, met als doel het aantal rokers in
deze regio terug te dringen. Ook naar de hogere sterfte
aan borstkanker komt een extra onderzoek.

ge winter op het Zandvoortse strand. Terwijl de een zich snel omkleedt na een ijskoude duik,
ït de ander zich warm met een dik winterjack
Foto Bram Stijnen
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(ADVERTENTIE)

„Met plezier!"
halen (loc ik mot plozier. Daarom kom ik misschien wat
vaker bij Dirk van den Broek clan
nodig is Ik vind dit een zeer prettige
winkel. Als ik iets vraag dan krijg ik
vriendelijk en geduldig antwoord.
Alles word je vlot en netjes aange\vezen. Waar ik echter het meest op let,
zijn de prijzen en de kwaliteit van de
produkten. Er zit verschil in de prijzcn, dat weet iedereen, en daar maak
ik handig gehruik van. Dat kost me
geen moeite, want ik ga gewoon naar
Dirk van den Broek! En, ik zei het al
eerder, met plezier, want je maakt
geregeld contacten met mensen in deze supermarkt!"

Nieuwe editie

Met ingang van dit nummer verandert er het een en
ander in de kranten van
Weekmedia.
Nieuw is de editie Centrum van het Amsterdams
Stadsblad. De lezers in Amsterdam-Centrum werden
tot dusverre bediend door
de edities West en Oost van
het Amsterdams Stadsblad.
Nieuw is de pagina Autp's & Motoren die wekelijks in alle kranten van
Weekmedia verschijnt en
een aanvulling vormt op
het vrijetijdsnieuws dat op
de ATV-pagina staat die
ook in alle edities meegaat.
Veranderd is verder de
nummering van onze edities, zoals u die aantreft in
onder meer de datumregels van de pagina's: Amsterüams Stadsblad Noord
(ed. 1), Amsterdams Stadsblad Centrum (ed. 2), Amsterdams Stadsblad OudWest (ed. 3), Amsterdams
Stadsblad Nieuw-West (ed.
4), Amsterdams Stadsblad
Zuid (ed. 5), Amsterdams
Stadsblad Oost (ed. 6), Diemer Courant (ed. 7), de
Nieuwe Bijlmer (ed. 8),
Nieuwsblad Gaasperdam
(ed. 9), Buitenveldertse
Courant (ed. 10), Amstelveens Weekblad (ed. 11),
Advertentie-editie Amstelveens Weekblad (ed. 12),
Aalsmeerder Courant (ed.
13), Uithoornse Courant
(ed. 14), de Ronde Vener
(ed. 15), de Nieuwe Weesper (ed. 16), Zandvoorts
Nieuwsblad (ed. 17).
Namens alle medewerkers van Weekmedia wensen wij onze lezers een
voorspoedig en gezond
1993.
Hoofdredactie en Hoofd
Commercie Weekmedia

Benefit-party levert twintig mille op voor Medicaids

Waterstanden B

V

drag weet ik pas over een
maand."

Vrijwillig

Jonge inannequins tonen
op de benefit-party in de
circustent de
nieuwe voorjaarsmode
Foto
Bram Stynen

onder Sissy Boy, Calvin Klein en, Chanel-pakketten, geshowde outfits plus de 'Wedden
en Esprit.
dat'-trofee van de hand gingen.
Enkele dingen werden geveild
Veiling
door de bekende Joop BraakVan Wüligenburg presenteer- hekke. De veiling bracht ongede samen met Kees Broekhoff veer tienduizend gulden op.
een veiling, waarop schilderij- „Daarbij komt nog de op-

brengst van de entreekaarten
plus de donaties," zegt organisatrice Amber Peeters van het
gelijknamige Productions-bureau uit Amsterdam.
„Ik schat de totaalopbrengst
op minimaal twintigduizend
gulden. Maar het exacte eindbe-

Zelf heeft zij er twee è. drie
maanden voorbereidingen in
zitten, zij had de organisatie
vrijwillig op zich genomen.
„Vanwege het goede doel.
Medicaids heeft gewoon heel
hard geld nodig. En gelukkig
konden we gebruik maken van
de circustenten." Dat laatste is
mede te danken aan haar betrokkenheid bij de organisatie
van het Kerstfestival, waarvoor
de tenten bijna twee weken in
gebruik waren voor allerlei ontspanningsactiviteiten.
Daar
kwamen honderden Zandvoorters op af. De benefit-party trok
veel mensen van buiten deze gemeente. Het Kerstfestival
wordt als geslaagd beschouwd,
en voor herhaling vatbaar. De
organisatie geeft er echter de
voorkeur aan een volgende
keer de circustenten dichter bij
het dorp te plaatsen, in plaats
van naast de circuitingang. Vermoed wordt, dat de afstand
toch wel een aantal Zandvoorters heeft weerhouden van een
bezoekje aan het Kerstfestival.

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

13 weken voor maar ƒ 12,50

Nieuweblad
Naam: (m/v) l
Adres: L I. .1
Postcode/Plaats:|
Telefoon: l _J__L J __ L L_ l__l __ l_ L_ l __ Umn
Giro/Banknr.: l .. | l l l l l . l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,00 D half jaar ƒ 3 1,00 D jaar ƒ 54,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668. 13.00.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "71037 V'017003"
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FAMILIEBERICHTEN

2 januari

Koningstraat 17: Karakteristiek, gezellig gelegen
vrijstaand woonhuis in centrum. Ind. beg.gr.: entree, hal, woonk. met open haard, open trap, ruime
eetkeuken, badkamer met ligbad en toilet, kelder.
1e et.: ruime slaapkamer met wastafel, berging,dakterras., c.v. gas.
Vr.prijs ƒ 185.000,-k.k.

Lieve drommeltjes! Lieve
Ronald!
Kerstmis opofferen, het plezier
met je zusje, moedertje en
vadertje naar de achtergrond
schuiven, een paar uur voor
vertrek je vliegtuig naar een
prachtig skigebied afzeggen,
dan ben je een heel heel groot
warm mens.
Thea, Diaan en Ap

Samen met mijn zoon ben ik hem
gaan halen
,,Pappa", mag hij al mee vissen op
garnalen?
Nee tongen, daarvoor is hij nog te klein.
Maar dat hij er eindelijk is, is toch wel fijn.
3040 gram

„Dylan Ricardo"
Henk, Sandra en Mitch
Franke
Celsiusstraat 138
Zandvoort

/

Frans Zwaanstraat 82: Nabij strand en duinen
gelegen woning met garage. Opp. 235 m2. Ind.:
entree, hal, doorzonkam. met open eiken keuken,
schuifpui naar tuin, kelderkast, plavuizenvloer in
hal en keuken. 1e et.: 3 slaapk. waarvan 2 met
wastafel en vaste kasten, badkamer met douche,
wastafel en toilet. 2e et: overloop met bergruimte
en wastafel, woon/slaapk. met 2 dakkapellen.
Vr.pr. ƒ 315.000,-k.k.

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
donderdag van 19.30 tot 20.00 uur in de rouwkamer aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
Op vrijdag 8 januari 9.15 uur samenkomst in het
crematorium Velsen te Driehuis (Westerveld),
alwaar om 9.30 uur de crematieplechtigheid zal
plaatsvinden.
Vertrek vanaf woonhuis om 8.30 uur.

„Zijde-lampekappen atelier"
Óók voor het overtrekken van
uw oude model.

BANKRAS
Amstelveen

TE HUUR GEVRAAGD VOOR CLIËNT:
Ruim huurappartement met lift voor onbepaalde tijd.

iedereen is welkom

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Cath. van Renesstr. 3
2041

BJ Zandvoort

Tel. 02507-18939
Bellen na 18.00

is vanaf 12 JANUARI

koop /e voor mij nu ook
een helmp/e?

op WOENSDAG BESLOTEN

BACK TO THE
SIXTIES

SOC. DE MANEGE

C

wi| feliciteren |ullie met |e

V

50-jarig huwelijk

\^

op 7 januari a.s.
We hopen jullie nog |aren in ons
midden te hebben.
Kinderen en kleinkinderen

A.s. za. wederom een grandioos
dansfeest m.m.v. The Dakota's.

Uitsl. ongeb. mensen v.a. 25 jr.
Corr. gekleed.

Entree ƒ15,- INFO 16023

La Bonbonnière
Noodgedwongen moeten wij
u een paar weken in de steek
laten.
U ons echter niet, want wij
zijn geopend op:

VRIJDAG
van 10.00-18.00 uur
van 9.00-17.00 uur

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

Daai^
terecht:qor;;.: r ^' < :; ;.:: > • $ï
Uitvaartverzekering

uitró
alle inlichtingen bij:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

ZONDAG
van 13.00-17.00 uur
Met vriendelijke groet en tot
spoedig
Thea, Diaan en Ap
NOORS NATIONAAL
VERKEERSBUREAU
Als Verkeersbureau beschikken wij over een grote
hoeveelheid documentatie
om een ieder te informeren
over het vakantieland
Noorwegen Wij willen u op
2 uitgaven attent maken
1. NOORWEGEN '93
Gratis brochure* met 44
pagina's algemene informatie over de vele vakantiemogelijkheden m Noorwegen
C vrijwillige bijdrage ƒ 5,- in
de verzendkosten)

2. NOORWEGEN
REISBOEK '93
Ruim 250 pagina's boordevol feiten, informatie, kaarten,
routebeschrijvingen,
etc etc Uitgevoerd met
vele prachtige kleurenfoto's Slechts voor ƒ14,95
(+ ƒ5,- verzendkosten)
Beide uitgaven verschijnen
begin januari 1993
Bel en bestel nu'
Het tel.nr. is 020-671 0061
en u krijgt het z s m thuis
gezonden

De eerstvolgende Inleverdag is dinsdag 12 januari!

1

De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
08.15 - 09.00 uur
Schuitengat
09.15 -10.00 uur
BrederodestraaVFriedhoffplein
10.15-11.00uur
Tolweg
11.15-12.00 uur
Sophiaweg
12.45 -13.30 uur
Van Lennepweg/J.P. Thijsseweg
13.45 • 14.30 uur
Prof. v.d. Waalsstraat
14.45 -15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45 -16.30 uur

.

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten aanwezig zijn.

Woningtoewijzing 'Groot Kijkduin'
Bij de gemeente kan men zich inschrijven voor de HAT-eenheid:
Stationsplein 71 (complex Groot Kijkduin).
De huur bedraagt f 444,53 (inclusief f 29,-servicekosten).

• MAKELAAR O.G.

Speelt u ook wel
eens met de
gedachten om uw
interieur te
veranderen? Wilt
u zien hoe uw
fantasie
werkelijkheid kan
worden? Loop eens
vrijblijvend binnen.

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

Wil men in aanmerking komen, dan dient men bij de gemeente ingeschreven
te staan als alleenstaande woningzoekende.
De toewijzing zal gebeuren volgens het gemeentelijk (urgentie)puntensysteem.
Hierbij wordt ook het normmkomen betrokken.
Reacties, voorzien van naam, geboortedatum en adres, kunnen schriftelijk
worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus
2,2040 AA Zandvoort, t.a.v. sectorBewonerszaken, afdeling Dienstverlening
Bevolking onder vermelding van inschrijving HAT. De inschrijftermijn
sluit op dinsdag 12 januari 1993 om 12.00 uur.
Voor nadere informatie kan men zich vervoegen bij de balie van de
sector Bewonerszaken. Openingstijden ma. t/m vr. 9.00-12.30 uur.

Verleende bouwvergunningen
102B92 Nassaupleinla
109B92 Raadhuisplein 1
110B92 Badhuisplein 8 en 9

CHESS SOCIETY
ZANDVOORT

sinds 1929

Franse Woon idee

112B92 Fazantenstraat 9
113B92 Wilhelminaweg 26

CAFÉ NEUF
vloerbeaekking,
gordijnen, meubelen
Amsterdamstraat 70
Haarlem, tel. 023-355086
lid ver. woningstotteerdens

en wensf haar sponsor, vrienden
en kennissen een heel gelukkigen
"
gezond J 993

DIESEL GOEDKOPER!
T.k.a. Ford Fiesta 1.6 D-'84,
verbruik 1:20,
APK 11-93.

Vr.pr. ƒ 3000,-

- vergroten dakkapel
- vergroten winkelruimte Hema
- samenvoegen winkelruimten, wijzigen
gevelindeling
- uitbreiden woning
- plaatsen dakkapel op voordakvlak

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

dankt haar sponsor

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.
7 januari 1993

BEIAAITU
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRÖÖUKT

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Tel. 02507-15029
WEEKENDAANBIEDING

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

enz.
Deskundig advies.

! Superbenzine
Euroloodvrij
Diesel

1,89
1,73
1,04

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Te koop:

Rondvaartboot

APPELTAARTJE
25

6

Bakkerij PAAP^
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

HOEVERKOOP JE
EEN SPLINTERNIEUWE
SNELKOOKPAN
adverteer in de krant

met vergunning.
Strand Zandvoort.
Tel. 02507-13399.

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d

telefoon 023-385478

Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"

Noorwegen:
Bij Heemstede rechtsaf.

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

U kunt Noorwegen tot-in-de-ziel leren
kennen. Kijk maar in het nieuwe zomerprogramma van Norske Jurist Service:
informatie over iedere streek en ieder dorp,
routebeschrijvingen en een lijst van de
belangrijkste bootverbindingen, die NTS
gratis voor u reserveert!
Zo kunt u pas écht genieten van de adembenemende vergezichten, de imponerende
fjorden, de komfortabele hotels en pensions,
de bungalows en kampeerhutten
U moet er alleen even voor naar
Heemstede komen, of bellen met de'
Noorwegen-kenners-bij-uitstek.
Norske Turist Service, Herenweg64,
2101 ML Heemstede, tel 023-289856

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

Noorwegen zie je met NorskeTurist Service.

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

VAN

Boulevard Paulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
Tel. 02507-18178

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

BEEF JE
FANTASIE
DE RUIMTE
BI J FRANSE

DJ Rob 2 met de laatste hits en
zanger/entertainer Ed McCain.

ZATERDAG
Familie, vrienden en
bekenden
héél hartelijk bedankt voor
de bloemen, planten en
kado's bij ons 50-jarig
huwelijk.
Henk en Tonny van Dorth

tel. 020-6454260

u.

Orienfal Rumours

OPA

Leentje en Jopie,

OPENING
zaterdag 9 januari,
20.00 uur
Biljartzaal

Haltestraat 21

GETROUWD
Hij ging met vakantie naar Bali
Hij trof daar zijn liefde
Hij was toen verkocht
Zij is een Indonesische schone
Zij raakte ook aan hem verknocht
Samen traden zij in het huwelijk
Op 30 december was de zaak beklonken
Hij heet Peter Siertsema (Z'voorts
mannenkoor)
Zij Luh Budiasih

Inleverdag Klein Chemisch Afval
Met ingang van 1 september 1992 is de wijze van inzamelen van Klein
Chemisch Afval veranderd. Tot dan toe werd elke tweede zaterdag van de
maand het KCA huis-aan-huis opgehaald.
Per 1 september 1992 wordt KCA niet meer huis-aan-huis opgehaald!

Schelpenplein 21: Pittoresque gelegen wmkel/magazijn met woning. Bedrijfsruimte: L-vormige ruimte, tot opp. 60 m2. Woning: beg.gr. entree, ruime woonk. met aansluitende eetkeuken,
badk. met douche, wastafel en toilet. 1e et.: gang,
ruime slaapk. met wastafel, slaapk. met zijkamer.
De woning moet worden opgeknapt.
Huurprijs winkel ƒ 1.000,- p.m.
Woning ƒ 1.200,- p.m.

Marijke Sfeegman

Indonesisch restaurant
ADVERTENTIES

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

TE HUUR

Johanncs Hendrikus Peter Scholtenlo
M. Scholtenlo-van Duivenboden
Kinderen en kleinkinderen
4 januari 1993
Burgemeester Beeckmanstraat 20
2043 PN Zandvoort

Openbare commissievergadering
De volgende commissie vergadert volgende week in het Raadhuis:
- maandag 11 Januari 1993,20.00 uur commissie Financiën

Dr J. G. Mezgerstraat: in het nieuwgebouwde appartementencomplex zijn nog enige garages te
koop. Serv.k. ƒ 45,-p.m.
Vr.pr. ƒ 21.000,- v.o.n.

Bedroefd geven wij u kennis dat onverwacht uit
ons midden is weggenomen mijn lieve man, onze
vader en opa
op de leeftijd van 72 jaar.

1993

Cft O.L.V. ANJA V/D VOORT

Ccrtified
Fitness Instructor

STUDIOADRES: ORANJESTRAAT 12. BEL VOOR INFO: 19701

Scholen en onderwijsinstellingen in Amsterdam en omgeving hebben op 20/21 januari
en op 17 en 18 februari de gelegenheid zich te presenteren aan hun potentiële leerlmgen middels de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Informatie over advertentiemogelijkheden:
Weekmedia, Amsterdam, tel. 020-562.3069
Weekmedia, Amstelveen, tel. 020-6475393

Elke week het dagelijks nieuws!
AmMerdun» SudibUd. Pleiner Cour.nl. te Nieuwe Bl|lmer. Nlcow.blrt Cusperd.i
Bullenveldeme Cour.nl, Am.lelveen» WeekbUul. A.l.nwenler Cour.nl.
Ellhoorn.e Coor.nl de Ronde Vener. de Nieuwe »ee.p«r. UndvoortB M|euwiM»d

V

Weekmedia 17
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Als er hier naar gas geboord wordt, is het einde zoek'

ZAND VOORT - Eugene Weusten zet de strijd onverdroten voort, tegen de komst van een booreiland op
enkele honderden meters voor de Zandvoortse kust.
„Er moet een platform komen van een paar mensen, die
zich als een soort denktank gaan bezighouden met de
plannen van Mobil," zegt de 34-jarige oprichter van
Actie Platform Zandvoort. Daarnaast wil hij een stichting in het leven roepen om een en ander te kunnen
financieren. Deze week benadert hij plaatselijke ondernemers om een bijdrage. „Een booreiland voor de kust
bedreigt niet alleen de natuurlijke omgeving, maar ook
de Zandvoortse economie."

„De kans is minder dan een
procent dat er in de duinen
wordt geboord, hebben ze gezegd. Maar dat is volgens mij
een afleidingsmanoeuvre," aldus Weusten. „Hiermee wordt
overigens een stel heilige huisjes ingegooid. In bepaalde verordeningen staat, dat iedere
booractiviteit in beschermd natuurgebied verboden is. Deze
vergunning gaat dus dwars
door eerdere afspraken heen."
Dat geldt trouwens ook al omdat er geen Milieu Effect Rapportage is opgesteld. Normahter is zo'n rapport, met mogelijke gevolgen voor de omgeving,
vereist bij activiteiten die het
milieu bedreigen. Het ontbreken daarvan is volgens Weusten een kans om de vergunning
tegen te houden. „Een MER is
essentieel om te kunnen boren
in een waterleiding-dumgetaied.
Je moet toch weten wat voor
chemicaliën er terechtkomen
en wat de gevolgen daarvan
zijn!"

door Joan Kurpcrshoek
Mobil Producing Netherlands Inc. heeft vorig jaar een
vergunning aangevraagd voor
boringen naar gas in het gebied
'Zandvoort'. Daarmee kan er op
enkele honderden meters voor
het strand een booreiland geplaatst worden. Tegen die vergunning zijn echter enkele duizenden bezwaarschriften ingediend, waaronder een paar nonderd uit Zandvoort. Dat ligt
vooral aan Eugene Weusten, mwoner van deze gemeente en
oprichter van het Actie Platform Zandvoort. Hij riep zijn
medeburgers op bezwaar in te
dienen en bij hem kon een bezwaarschrift aangevraagd worden.
Het begon met een publicatie
m het Zandvoorts Nieuwsblad.
Daarna besteedden ook landelijke dagbladen aandacht aan
zijn actie en werd hij uitgenodigd in het radioprogramma
Vroege Vogels, van Ivo de Wijs.
„Wat bedoeld was als een plaatselijke actie, is al heel snel een
landelijke actie geworden. Ik
ben toen massaal gebeld, ik heb
op z'n minst vijfhonderd telefoontjes gehad, zelfs uit Maasstricht. Ook daarvandaan zijn
bezwaarschriften tegen de vergunning ingediend."

het eind zoek," meent Weusten.
„Want waar gas zit, zit vaak
ook olie." Volgens hem zit er
zeker gas. „En als ze zien dat er
genoeg olie zit, dan wordt het
doorgezet. Maar daar zijn
Zandvoort en al die mensen die
hier voor hun ontspanning
naar toe komen, niet mee gebaat. Voor deze gemeente blijft
het toerisme de belangrijkste
economische functie. En dat
wordt bedreigd. Want een booreiland is, naast alle vervuiling
van het water en alle andere
risico's, alleen maar horizonvervuiling. Daar zit de toerist „Een booreiland voor de kust
niet op te wachten."
ÉUgene Weusten
Het ministerie van Economische Zaken buigt zich momen- stichting financieeL willen onteel over de afgifte van een defi- dersteunen, kunnen bellen:
nitieve vergunning. Weusten 18584, of schrijven naar Postwil zich met zijn actieplatform bus 391, 2040 AJ Zandvoort.
zoveel mogelijk daarop voorbereiden. Onder andere door zoveel mogelijk mensen te stimu- Chemicaliën
Eugene Weusten heeft als
leren een bezwaarschrift in te
dienen. Maar ook door contact grootste bezwaar bezwaar tete houden met betrokkenen en gen een booreiland dat het mide media.
lieuvervuilend is. En hoe dichterbij het eiland, des te groter
Om de financiële kosten de kans op vervuiling. „Op zo'n
daarvan te dragen, wil hij een platform worden verschillende
stichting in het leven roepen en chemicaliën gebruikt, en bij het
benadert hij de Zandvoortse spoelen komt een aantal vergifondernemers. Degenen die in- ten in het water terecht. Een
teresse hebben voor de 'denk- onderzoek van TNO heeft uitToerist
tank', inlichtingen willen over gewezen dat er tot 500 meter in
„Als de boringen doorgaan, is bezwaarschriften en/of de het water rondom een boorplat-

is meer dan alleen maar horizonvervuiling," zegt actievoerder
Foto Bram Stunen

form geen leven mogelijk is. richt worden op het duingeHet dierlijk evenwicht op de bied. Door schuin te boren, of
zandbanken wordt dus ver- eventueel door in het duingestoord."
bied zelf installaties neer te zetten. Over de plattegrond voor
Daarnaast is er altijd kans op de ontwerp-boorvergunning beeen 'blow out', een ander woord stond de hele informatie-avond
voor een gigantische ontplof- veel verwarring. Bij de provinfing op het eiland met alle ge- cie circuleerden zelfs twee vervolgen van dien. „Ook al wordt schillende kaarten, zo taleek lahet door Mobil gemimmali- ter. Duidelijk werd die avond
seerd, dat risico is er wel dege- wel, dat bepaalde stukken duinlijk. De milieufederatie acht die gebied in de wijde omgeving,
kans ook groter." Een en ander onder andere tussen Zandvoort
lijkt bevestigd te worden, door en Aerdenhout, niet uitgesloten
het feit dat er rond het boorei- zijn van proefboringen. Als dat
land een veiligheidszone van niet veranderd, zullen de watervijfhonderd meter moet wor- leidingbedrijven naar de Raad
den ingesteld.
van State stappen, zo hebben
De boringen kunnen ook ge- zij aangekondigd.

De drie Noordhollandse waterleidingbedrijven PWN, GW
Amsterdam en WLZK hebben
ook in augustus al bezwaar mgediend tegen de voorgenomen
boorvergunning. Een 'enkele
calamiteit met dit soort proefboringen en de eventueel daarna volgende exploitatie' kan
reeds leiden tot het 'langdurig
onbruikbaar worden van het
grondwater in de duinen. Boringen zijn dan ook onaanvaardbaar,' aldus deze drie bedrijven. Zij hebben er nog eens
op gewezen dat Zandvoort,
Bloemendaal, Haarlem en Velsen voor hun drinkwatervoorziening geheel zijn aangewezen
op waterwinning in het duingebied. 'Ook al zou er net buiten
de grondwatertaeschermingsgebieden geboord worden, dan
blijven er risico's.'
Eugene Weusten toont be-

hoorlijk wat wantrouwen naar
het ministerie van Econormsche Zaken. Hij verdenkt dit ervan, de zaak te willen doordrukken. „Het milieu weegt
zwaar, tot er landelijke belangen om de hoek komen kijken."
Het ministerie hield in decemtaer een informatieavond, maar
over de organisatie daarvan
was Weusten allerminst tevreden. Vooral omdat de avond
slecht was aangekondigd. Het
gevolg was dat er slechts een
twintigtal
belangstellenden
kwam opdagen. Weusten zelf
had wel eerder een uitnodiging
gekregen voor een overleg-overeenkomst, maar daarop ontbraken toen nog datum en tijdstip. De gegevens van de informatie-avond hoorde hij pas
kort tevoren.

Nieuw-Noord
De winkeliers in Zandvoort-Nieuw Noord zijn al evenmin
van plan tot half zeven open te
blijven. „In principe niet," zegt
drogist Goossens. „Wij werken
minstens al 52 uur. Anderen
Foto Bram Stijnen gaan steeds korter werken, wij
Rocco Termaat mocht gaan 'bezemen', Astrid Baars moest knippen
in dat geval weer langer. Als je
dan pas om kwart voor acht
aan tafel zit, lijdt je sociale leven eronder. Als je nog wil eten,
kun je bijvoorbeeld nooit meer
ZANDVOORT - Rocco Ter- gemeenteambtenaar - met een knippen. De opbrengst daarvan op tijd zijn, bij die vereniging
maat en Astrid Baars zullen rolemmer, blik en bezem in het komt ten goede van de stichting waar je lid van bent."
zondagmiddag 3 januari niet dorp hondepoep van straat op- Unicef. Een van de klanten
„Maar het ligt er ook een
snel meer vergeten. Bijna der- vegen. Daarbij werd hij verge- werd haar aanstaande met wie
tig vrienden en familieleden zeld door de mannen van de zij twee dagen later, afgelopen beetje aan wat de omgeving
hadden voor hen een vrijgezel- 'feestcommissie', die hem elke - dinsdag, in het huwelijk zou doet. Maar wij zijn al van 8 tot 6
lenactie bedacht waar ze niet meestal bevroren - drol aanwe- treden. Zijn bakkebaarden uur open. Als je pas later dichtonderuit konden komen. Rocco zen. Astrid, in het dagelijks le- moesten nog even ingekort
Termaat, KLM-medewerker en ven kapster bij Headsigns, worden, zo hadden zijn vrienvrijwillig brandweerman in moest verkleed op het terras denkring beslist. Het stel werd
Zandvoort, mocht - verkleed als van Café Neuf allerlei mensen aan het eind van de middag 'opgepakt' en met een surveillancewagen naar het politiebureau
gebracht, waar nog even de
gangvloer gedweild moest worden.
Tevens kon hier het geld voor
Zondag 10.30 uur: zondagochWeekend 9/10 jan.'93
tendbijeenkomst met als the- Unicef geteld worden. De actie
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van ma 'Waar tijden samenkomen' leverde de stichting zo'n 200
gulden op. Na afloop mocht het
Roomskatholieke Kerk:
Leeuwen
Zaterdag 19.00 uur: pastor aanstaand bruidspaar 'bijkoGereformeerde Kerk:
men' tijdens een gezamenlijk
Zondag 10.00 uur: ds. C. v.d. Th.W. Duijves
Zondag 10.30 uur: pastor Th.W. etentje met alle medewerkers.
Vate, viering H.A.
Vrijzinnige
Geloofsgemeen- Duijves
schap NPB:
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders
17.00-18.00 uur. Buiten de opeZondag 19.00 uur: zendings- Weekend:
Zandvoorts
ningstijden: informatie over de
9/10 januari 1993
dienst
Nieuwsblad
POLITIE:
Alarmnummer regeling via tel.nr. 13185.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 06-11. In andere gevallen: tel. Wijkverpleging: Voor spoedgeOnafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
vallen is het Kruiswerk Zuidte Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 13043.
op donderdag m Zandvoort, Bentveld
uur en maandag 19.00 - 21.00 BRANDWEER: Alarmnummer -Kennemerland 's avonds, 's
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV Hoofdred • J M. Pekelharmg
uur. Inl.: R. van Rongen, L. 06-11. In andere gevallen nachts en in het weekend te beHoofd commercie- J F Sas
Meeszstraat 14, Haarlem, tel. 023-159500 of - voor info over- reiken via de doktersinformadag - (02507) 61584.
tiedienst: tel. 023-313233.
023-244553.
Redactie: Gasthuisplein 12, ZandAMBULANCE: Alarmnummer Verloskundige: Mevrouw Elizavoort, tel. 02507 - 18648 Postadrespostbus 26, 2040 AA Zandvoort BIJ
06-11. Anders: tel. 023-319191 beth de Boer-Burgh en/of
• (ongevalllen), Centrale Post mevr. A.C. Gombert, Kochgeen gehoor 020-6451515 tijdens
kantooruren
Ambulancevervoer (CPA) Ken- straat 6A, Zandvoort, tel.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek
nemerland.
02507-14437.
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
DIERENAMBULANCE (Die- Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Periode:
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Thorbeckestraat 17 te Zandrenbescherming): 023-246899.
29/12/'92 - 4/l/'93
Hendal
HUISARTSEN: De volgende voort, tel. 15847.
Ondertrouwd:
Advertentieverkoop: Gasthuisplem
Drommel, Mark en Kok, Miral- huisartsen hebben een geza- Dieren: (Overige diensten) Ver12, Zandvoort, tel 02507 - 17166
menlijke
waarnemingsrege- eniging v.h. welzijn der dieren
da Catharina
Postadres- postbus 26, 2040 AA
ling: J. Anderson, B. van Ber- (02507) 14561, VermissingsGeboren:
Zandvoort. Faxnummer. 0250730497 M Oosterveld. Kantoor geDiederick Floris, zoon van: gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. dienst 023-383361, Asiel Zandopend maandag 13-16 u ; dinsdag 10(tevens
pension)
Kreuger, Jan Gerard en Van Paardekooper, H. Scipio-Blü- voort
13, 14-16 u., woensdag 9-11 u ; donme, P. Weenink. Informatie 02507-13888, Asiel Haarlem
der Zwan, Susanna Maria
derdag 10-12 en 13-17 u., vrijdag 9-12
Lois Josey, dochter van: Van daarover tijdens weekend, 023-244443.
u
Regiokantoor- Gebouw Aemstelstyn,
der Velden, Josephus Henricus avond/nacht vanaf 16.30 uur, én Centrum Voor Vrijwillige HulpLaan van de Helende Meesters 421 B,
Gertrudis Maria en Hoynck tijdens feestdagen via telefoon- verlening: Voor informatie, adAmstelveen, tel 020-6475393, Postavan Papendrecht, Adielle Emi- nummer 30500. De spreekuren vies en hulp tel. 17373, op alle
dres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen Faxnummer: 020-6475449 Mivan de dienstdoende arts zijn werkdagen van 10.30-12.30 uur.
lie Marie Louise
cro-advertenties tel 020 - 562 6271
Sharon, dochter van: Van Aac- zowel op zaterdag als zondag Schriftelijk: Postbus 100, 2040
Faxnummer 020 - 665 6321.
ken, Dirk Jacobus en Steeg- van 11.30 tot 12.00 uur en van AC Zandvoort.
Verkoopmanager M. Chnstiaanse
17.00 tot 17.30 uur. Een af- Stichting Welzijn Ouderen
man, Edith
Abonnementsprijzen: ƒ 17,- per
Riek Johannes Pranciscus, spraak is niet nodig. Inlichtin- Zandvoort: (voorheen Dienkwartaal;
zoon van: Rijnders, Johannes gen omtrpnt de diensten van stencentrum) Koninginneweg
ƒ31,- per halfjaar, ƒ 54,- per jaar. Voor
dokter Plieringa worden ver- l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
Francisuus en Koper, Sonja
pnstahonnees gpldfn andere tarieven
Losse nummers ƒ 1,85.
op dinsdag- en donderdagmidVictor Samuel, zoon van: Van strekt via nummer 12181.
Opgave abonnementen, verhuizinden Boogaard, Mijndert Paul Tandarts: Hiervoor de eigen dag van 13.30 tot 15.00 uur.
gen,etc:
Belbus: Om van de belbus (voor
tandarts bellen.
en Borghuis Helene Caroline
ma t/m vr» 08.30-17 uur, tel (020)Apotheek: Zandvoortse Apo- bewoners van 55 jaar en ouder)
Overleden:
6 68 13 00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel
theek, H.B.A. Mulder, tel. gebruik te kunnen maken,
Molenaar, Jacota, oud 82 jaar
02507-17166
Nienhuis, Jacoba Maria, oud 94 13185. Openingstijden: (alléén dient men zich 24 uur van te
voor
recepten):
zaterdag voren op te geven bij Huis in de
jaar
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
m 1941.
Van den Bos geta. Van Duiven- 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
zondag
11.30-12.30
en en 17.00 uur. De kosten per perboden, Jansje, oud 88 jaar

Vrijgezellen op zondag aan het werk

i Kerkdiensten

gaat, moet je dat van andere
uren afknabbelen." Volgens
hem zijn er nauwelijks klanten
die er gebruik van zouden willen maken. „Veel mensen, bijvoorbeeld, die in een andere gemeente tot vijf uur werken,
doen daar eerst hun boodschappen en komen dan pas
naar Zandvoort terug." Tegenstander van andere openingstijden is hij niet. „Maar laten ze
dan de heleboel loslaten, dan
kan iedereen het op zijn eigen
manier regelen."
Spar-eigenaar Bouwens vindt
de nieuwe regeling 'mens-onterend' en 'asociaal'. „Veel van
mijn mensen volgen een opleiding, die moeten om zeven uur
op school zijn. En we zijn nu al
maximaal, 55 uur, open en kunnen 's avonds pas om 7 uur a
half acht aan tafel zitten. Vooral voor mensen met een gezin is
dat heel vervelend. Voor ons is
het niet de bedoeling om tot een
later tijdstip open te blijven.
Maar we zullen het aankijken.
Als de concurrent gaat, dan
moeten we wel."

vens bestuurslid van Ondernemers Vereniging Zandvoort.
„En die rustperiode heeft het
Zandvoortse winkelpersoneel
hard nodig. Je kunt altijd wel
open blijven, maar ook de ondernemer en zijn medewerkers
hebben recht op een eigen leven." Daarom is de latere sluitingstijd bij Tromp dan ook 'op
proef'. „Want het blijft voor
zelfstandige ondernemers een
moeilijke zaak. Je personeel
werkt langer door en dan moet

Slingerend rijden
ZANDVOORT/BLOEMENDAAL - Een 41-jange Zandvoortse automobilist is op 29
december, kort voor middernacht, aangehouden. Hij werd
verdacht van rijden onder mvloed van alcoholische drank.
De man reed in de westelijke
richting over de Zeeweg te
Bloemendaal, waarbij hij opviel doordat hij slingerend over
de weg reed. De uitslag van een
ademonderzoek kwam overeen
met een promillage van ongeveer 2,25. De man kreeg een rijverbod opgelegd van 12 uur.
Zijn rijbewijs was al eerder in
beslag genomen. De auto van de
man is ingevorderd. Tegen hem
is proces-verbaal opgemaakt.

Reis infomarkt
HAARLEM - Het NS Re'isburo Haarlem organiseert op 9 januari een reis infomarkt. Van
10 uur tot 16 uur is er een open
dag waarbij een kijkje achter de
schermen kan worden genomen. Bovendien kan iedereen
zich, onder het genot van een
hapje en een drankje, mformeren over de favoriete vakantiebestemming.

„Het was gewoon doorgestoken kaart, schandalig. Daardoor had ik ook geen kans meer
om allerlei mensen in te hchten. Ik kon alleen nog maar een
handje vol mensen bereiken."
Ook anderen klaagden over de
onopvallende aankondiging
van de avond. Directeur ir.J.
Louwe Kooijmans bijvoorbeeld
van het regionale waterleidingbedrijf WLZK toonde zich heZANDVOORT - pp zaterdag
vig verontwaardigd
9 januari organiseert AS V
Sandevoerde de Repro Partners rit. De route met een lengHandig
van 25 kilometer is uitgezet
„Het was handig aangepakt," te
door de heren De Beer en Rapzegt Weusten. „Vanwege al die pange
en wordt verreden volbezwaarschriften moesten ze gens het
natuurlijk wel een informatie- systeem. routebeschrijvings-avond houden, maar volgens
Gestart wordt vanuit de Bemij wilden ze er zo min moge- ach
Bar van het Palace Hotel
lijk mensen bij hebben. Boven- aan
het Burgemeester van Fedien waren er vertegenwoordi- nemaplem
in Zandvoort om 20
gers van Mobil uitgenodigd, die uur. Inschrijven
voor de rit
erop voorbereid waren om, kan
vanaf 19.30 uur. Het mcompleet met illustratiemateri- schrijfgeld
12 gulden
aal, hun zegje te doen. Zo'n per equipe.bedraagt
Leden van ASV
voorlichtingsbijeenkomst vind Sandevoerde genieten
korik een doordachte zet. Volgens ting van twee gulden.een
de
mij willen ze het plan er zo snel finish, om circa 22 uur,Na
vindt
mogelijk doordrukken."
in de Beach Bar de prijsuitreiking plaats.

Repro Partners rit

'De winter is eigenlijk eenrustperiode'
Vervolg van voorpagina
Een extra belasting wil winkelier Paul Olieslagers zijn
mensen niet aandoen. „We zijn
elke vrijdagavond en zondag
ook al open en daarnaast werken we ook 's zomers langer
door. Bovendien is het tussen
vijf en zes uur altijd al rustig.
Maar als een onderzoek zou
aantonen dat er duidelijk behoefte aan is, dat de winkels
ook buiten de zomer langer
openblijven, dan zal ik er natuurlijk wel hard over nadenken."

Zandvoorts
Nieuwsblad

je - naast het feit dat iedereen
pas veel later thuis is - die uren
ook op andere momenten weer
compenseren."
De kans is groot dat het uur
extra op de zaterdagmiddag wel
zal aanslaan bij het publiek. „Je
ziet momenteel een verandering van het koopgedrag op zaterdag. Dat verschuift van de
ochtend naar de middag. En
sommige mensen slaan de zaterdag over, die komen 's zondags."

Verzamelbeurs
ZANDVOORT - In het Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat in Zandvoort
wordt door de Verzamelbeurs
Zandvoort de maandelijkse
Verzamelbeurs georganiseerd.
Op de beurs kan iedereen
snuffelen, ruilen, kopen en
verkopen. Er zijn bekende
maar ook minder bekende verzamelobjecten aanwezig. Voor
enkele verzamelobjecten zijn
experts aanwezig die gratis
taxeren en bemiddelen bij aanen verkoop. De beurs is geopend van 10 uur tot 17 uur

(ADVERTENTIE)

Op proef
„De winter is eigenlijk een
soort rustperiode," zegt ondernemer Tromp, van de Trompwinkel aan de Grote Krocht, te-

De
winkels
zijn in Zandvoort al zo
vaak
open.
Daarom voelen de meeste
winkeliers
niets voor een
latere
sluitingstijd

Bioscoopprogrammering van 7 t/m 13 Jan
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(Archieffoto)

j Weekenddiensten

Burgerlijke stand B

soon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 tagg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurhjk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600,
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrrj.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

NICOLE

KIDMAN
FAR

'""" ';•'.:-;;^*K^• ."•; "A"-•"•'••'-•

\ RON HOWUD FILM

AND

AWAY
DAGELIJKS OM

Za/Zo/Wo OM
13.30 en 15.30 UUR

lilill
n JJAAE
DAGELIJKS OM

19.00 UUR

21.30 UUR

Do/Vr/Ma/Di OOK

Do/Vr/Ma/Di OOK

OM 13.30 UUR

OM 16.00 UUR

KINDERFEESTJE ?? VIER HET IN CIRCUS ZANDVOORT
Je wordt ontvangen met Limonade , daarna ga je naar de
Kinderfilm waar je in de pauze een Ijsje krijgt. Daarna ga
je spelletjes doen in Familyland en krijg je ook nog drinken
en een zakje chips en als je naar huis gaat een verrassing.
Allemaal voor ƒ12,50 of incl.Mc Donalds Menu ƒ17,50 per kind

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686
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unieke ontdekking:

QlO is de brandstof
van het leven
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Onderzoekers hebben de brandstof ontdekt die zorgt
dat je lichaam energie heeft. Het co-enzym QlO of
vitamine Q., zoals de stof genoemd wordt, wordt
onder de merknaam Bio-Quinon verkocht en is in
recordtijd één van de meest verkochte voedingssupplementen in Noord-Europa geworden.

Homeopathie rekent af met griep en verkoudheid

Meer weerstand met
rode zonnehoed
De ene verkoudheid is nog niet over of een nieuwe
komt opzetten. Daarna volgt een keelontsteking en
wanneer de genezing eindelijk lijkt in te zetten,
begint alles weer van voren af aan. Een verminderde weerstand is vaak de oorzaak van dit hoestend
en proestend bestaan. Een homeopathisch extract
van de rode zonnehoed kan uitkomst bieden.
Wie op een eenvoudige maar
doeltreffende wijze iets wil
doen aan het verbeteren van
z'n weerstand, kan het natuurlijke middel Echmaforce gebruiken. Dit middel
wordt gemaakt van Echinacea purpurea of wel de rode
zonnehoed Door veel artsen
wordt Echinaforce aanbevolen als hét middel om mfecties zoals griep en verkoudheid te voorkomen.
Preventief
Een grote groep mensen is
snel vatbaar voor infecties
zoals griep en verkoudheid
Kinderen krijgen vaak last
van hun amandelen, hebben
een bleke gelaatskleur, zijn
loom en hebben een chronische loopneus. Al deze verschijnselen kunnen het gevolg zijn van een verminderde weerstand. Dat het niet
alleen een kwestie is van
'mee leren leven', hebben
veel mensen ontdekt toen zij
Echinaforce gingen gebruiken Dit volstrekt natuur lij -

ke middel wordt dan ook
meer en meer preventief ingenomen als de 'R' in de
maand is Ook als er eenmaal een infectie is ontstaan, kan Echinaforce een
belangrijke rol spelen in het
genezingsproces.
Wetenschappelijk
onderzoek
Naar de werking van de inhoudsstoffen van de rode
zonnehoed op het menselijk
afweersysteem is veel onderzoek verricht, onder andere
door celbioloog dr. R. van
Wijk van de Rijksuniversiteit Utrecht. „Echinacea purpurea is een waardevolle stimulator van het afweersysteem bij bacteriele infecties",
zo vat Van Wijk de onderzoeken kernachtig samen.
A. Vogel's Echinaforce is
verkrijgbaar bij apotheek,
drogist en reformhuis met
drogisterij-erkenning. Bel
voor meer informatie: A. Vogel's Infolijn, 05250 - 5237.

Het is onderzoekers gelukt
om de stof te localiseren, die
ons voedsel omzet in pure
energie. Het heet co-enzym
QlO en is van nature in alle
cellen van ons lichaam aanwezig. Het produkt Bio-Quinon, dat QlO bevat, is nu
sinds kort ook in Nederland
verkrijgbaar. QlO zit al in
diverse
voedingsmiddelen,
zoals makreel, broccoli en
rundvlees, maar volgens onderzoekers krijgen we te
kleine hoeveelheden binnen,
omdat onze voeding niet is
wat het vroeger was. Het
feit dat de Q l O-reserves in

het lichaam beginnen te verdwijnen met het ouder worden is ook één van de redenen waarom we deze stof
extra nodig hebben vanaf
ons vijfentwintigste jaar.
Meer energie
Veel ouderen nemen QlO in
om over meer energie in
hun dagelijks leven te beschikken, maar ook actieve
sporters hebben ontdekt, dat
het hen helpt om tot betere
resultaten te komen. Ongeveer 80% van de gebruikers
heeft het gevoel dat ze meer

door G. van Lieshout, huisarts

Droge lippen
Vooral de wintertijd is de tijd van droge lippen. Als
het koud wordt en als er veel wind staat, drogen onze
lippen snel uit. Het is met onze lippen hetzelfde als
met onze huid: ze moeten genoeg vouht vasthouden.
Dat is bij de lippen moeilijk omdat de huid daar heel
dun is. We kunnen proberen zo veel mogelijk vocht in
de lippen te houden door vet erop te doen. Bijvoorbeeld met een cacaoboterstift. Gebruik zo'n stift zo
vaak als u maar wilt. Maak de lippen nooit vochtig
door te likken! Daar worden de lippen eventjes vochtig van, maar later nog veel droger! Het klinkt raar,
maar door te likken drogen de lippen sneller uit.

energie krijgen door dagelijks QlO in te nemen. Ook
speelt het nog een andere/
belangrijke rol in ons lichaam. Het is namelijk aangetoond, dat o.a. problemen
met de bloedsomloop, aderverkalking en parodontose
veel
vergen
van
de
QlO-reserves in het lichaam
en daardoor energie onttrekken aan de cellen. QlO

maakt de cellen van ons lichaam sterker, en onderzoekers zijn zelfs met de vraag
bezig of QlO misschien in
staat is om ons een langer
leven te geven. Het is nog te
vroeg om daar al iets konkreets over te zeggen, maar
we zijn er wel zeker van, dat
niemand zonder QlO kan.
Bio-Quinon is verkrijgbaar
bij apotheker, drogist en reformzaak.
Voor meer informatie en
gratis documentatie, bel de
Bio-Voedingssupplementenlijn: 08385 - 52760.

Brandend maagzuur moet niet
met een snoepje worden afgedaan
Brandend maagzuur is een klacht die steeds vaker
voorkomt. Bij de meeste mensen is dit een van de
gevolgen van een te gehaast leven. Men gunt zich
nauwelijks de tijd om rustig aan tafel te zitten en
van de maaltijd te genieten. In plaats daarvan
wordt het eten tussen de bedrijven door 'weggewerkt', met alle gevolgen van dien.
Brandend maagzuur is een
min of meer brandend gevoel achter het borstbeen en
in de maag. Het is een vorm
van indigestie die wordt veroorzaakt door kramp aan
het einde van de slokdarm
en verergerd doordat zuur
uit de maag in de slokdarm
omhoog komt. Naast gehaast eten wordt het ook
veroorzaakt door o.a. stress,
overmatig gebruik van alcohol, voorover buigen of een
overvloedige maaltijd. Daarbij zijn er sommige voedingsstoffen die voor teveel
maagzuur zorgen zoals caf-

Snoepjes
Wie last heeft van brandend
maagzuur, grijpt al snel
naar een anti-maagzuur
snoepje. De meeste mensen
gebruiken maagzuurmiddelen met calciumcarbonaat,
die 'zuiveringszout' of dubbel koolzure soda (natriumcarbonaat) of krijt (calciumcarbonaat) bevatten. Weliswaar binden deze stoffen het
zuur, maar calciumcarbo-

Werkzamer
en reukloos
Het unieke rijpingsproces
maakt de knoflook uiterst
mild voor maag en darmen.
Omdat de stinkende bestanddelen verdwenen zijn
kan Kyolic ook na het innemen geen knoflookgeur afgeven en vervelende oprispingen doen zich niet voor.
Knoflook moet krachtig zijn
en dat zit hem niet in de
hoeveelheid die je binnenkrijgt. Wetenschappers hebben dan ook bewezen, dat
Kyolic door het unieke produktieproces ruim 15 keer
sterker is dan verse knoflook: het aantal weerstandverhogende cellen (dat is,
waar het allemaal om draait)
in het bloed neemt na inname van Kyolic dus 15 keer
zoveel toe als na inname van
verse knoflook. Het is dus
super-krachtig, waardoor de
inname van l capsule of tablet per dag al voldoende is!
Lecithiiie
Kyolic met lecithine is een
combinatie van gerijpte knoflook en lecithine. Een idea-

Hoest 'onderdrukken' is
niet altijd verstandig.
Hoest is een beschermende reflex die er voor
zorgt
dat
overtollig
slijm uit de ademhalingswegen wordt verwij derd.
Homeopathie
werkt niet onderdrukkend, maar stimuleert
juist het zelfherstellend
vermogen van het lichaam. De afweer tegen
ziektekiemen wordt versterkt en het herstel
bevorderd. Daarom is
homeopathie bij uitstek
geschikt om hoest te behandelen. Op een natuurlijke en effectieve
wijze. Hetzelfde geldt
als u snel van uw keelpijn af wilt.
Hoest?

feinehoudende dranken (b.v.
koffie) en vet voedsel.

Knoflook die meer te bieden heeft
Alle goede eigenschappen van knoflook vindt u ook
in Kyolic: het verbetert de bloedsomloop, werkt
bloeddrukregulerend en helpt het cholesterolgehalte te verlagen. Kyolic heeft echter meer dan dat.
Dankzij een uniek 2O maanden durend rijpingsproces veranderen de irriterende en stinkende bestanddelen uit knoflook in uiterst heilzame zwavelbestanddelen. Deze zorgen voor een zeer krachtige,
weerstandverhogende werking in mond, keel en
luchtwegen. Het maakt het lichaam uiterst •weerbaar tegen allerlei vervelende infecties, zoals een
verkoudheid of griepje. Ook de lever wordt beschermd door de zwavelbestanddelen in Kyolic. Vervuilde stoffen uit het milieu en de voeding kan de
lever daardoor snel uit het lichaam verwijderen.

QlO, dat o.a. in Bio-Quinon
zit, is de stof, die energie
aanmaakt in ons lichaam.
Eén capsule per dag zorgt
snel voor extra energie.

Homeopathie helpt
bij hoest en keelpijn

naat bevordert daarbij ook
de produktie van maagsap,
iets dat juist moet worden
voorkomen.
Belangrijke
waarschuwing hierbij is ook
dat ze een verhoogde kans
op nierstenen geven. De enige juiste manier om brandend maagzuur te bestrijden
is door rustiger te leven en
een gedegen medicijn te
slikken. Maalox van Nattermann pakt het probleem op
de juiste manier aan, zonder
de maag verder te kwellen.

Maalox
Maalox bestaat uit aluminium- en magnesium verbindingen die het zuur effectief binden zodat het teveel geproduceerde maagzuur effectief wordt geneutraliseerd. Jarenlang was
Maalox uitsluitend op recept
verkrijgbaar. Sinds kort is
het vrij verkrijgbaar bij apotheker en drogist. Maalox is
er in tabletvórm, suspensie
en sachets.

Wist u dat het latijnse
woord voor hoest 'tussis' is?
Tussistin van VSM is een
homeopathisch geneesmiddel dat zowel bij droge hoest
als bij slijmhoest snel verlichting geeft. Tussistin tabletten, zuigtabletten, hoestsiroop of suiker vrij e siroop... allemaal zorgen ze er
op natuurlijke wijze voor
dat slijm loskomt, slijmvorming afneemt en de hoestprikkel vermindert. Speciaal
voor kleine kuchers - ook
voor baby's - heeft VSM Tussikind ontwikkeld. Kleine
tabletjes,
neutraal
van
smaak, met een speciaal op
kinderen afgestemde samenstelling. Gebruikt u voor
kinderen liever siroop? Kies
dan voor Tussistin siroop
suikervrij.
Keelpijn?
Keelpijn is vaak het gevolg
van een keelontsteking, die

in 90% van de gevallen door
een virus wordt veroorzaakt. De. keel is meestal
droog en pijnlijk. Wanneer
u witte vlekjes in de keel
ziet, is het verstandig om de
(huis)arts te raadplegen
Normale keelpijn kunt u behandelen met Tonsiotreen
De natuurlijke bestanddelen
verhogen de afweer tegen
ziektekiemen, waardoor de
pijn verdwijnt en de keel
sneller geneest.
Informatie
Tussistin en Tonsiotreen
zijn vrij verkrijgbaar bij
apotheek, drogist en reformhuis. Heeft u vragen over
homeopathische geneesmiddelen van VSM, belt u dan
tijdens kantooruren gratis
met de VSM Homeopathielijn: 06 - 0996662.
Veel geneesmiddelen van
VSM worden dit jaar van
een nieuwe verpakking
voorzien. De samenstelling
blijft echter gelijk.

Snel weer slank
Mensen die al vaker hebben gelijnd, weten het:
lijnen is echt moeilijk. Toch is er nog hoop. Het
Brabantse bedrijf GLN Voeding ontwikkelde een
aantal kalorie-arme voedingen die ervoor zorgen dat
u op een gemakkelijke manier een paar kilo kunt
afvallen en vooral ook ....slank kunt blijven.
Zes keer per dag eten

Kyolic verbetert de weerstand in het hele lichaam.
Ie combinatie, omdat lecithine de werking van de knoflook uitstekend aanvult.
Lecithine werkt zenuwsterkend en cholesterolverlagend. Een uitgebalanceerd
produkt dus, dat meer biedt
dan alleen knoflook. Kyolic
is verkrijgbaar bij apotheek,
drogisterij en reformspeciaalzaak. Bel voor meer informatie en een gratis proefmonster: 06 - 0995522 (gratis).

De meeste vermageringskuren worden niet voltooid,
omdat ze saai en eentonig
zijn. Bovendien hou je de
hele dag een hongergevoel.
Met het Weekplandieet raakt
u snel het teveel aan gewicht kwijt, terwijl u toch
zes keer op een dag kunt
eten. De opbouw van dit
Weekplandieet is heel gevarieerd: een cruesli-ontbijt,
twee lunchreepjes (handig
om mee te nemen), voor tussendoor een bouillon en voor
's avonds een maaltijdsoep
(lekker warm) en een dessert in verschillende smaken. Weekplan is samengesteld volgens de richtlijnen
van de Gezondheidsraad en

bevat een dosis vitaminen en
mineralen waar u niet van
terug heeft. Ideaal in deze
vitamine-arme
winterse
maanden. Gemiddeld valt u
met dit Weekplandieet zo'n 2
a 3 kilo per week af.
Gezonde
afslankmethode
Niet voor niets wordt de Minikuur weieens de gezondste turbo afslankmethode
genoemd. Vooral voor mensen die snel een paar pondjes willen afvallen dus heel
ideaal. Met slechts 500 kalorieen per dag verliest u met
het Minikuur-dieet gemiddeld zo'n 6 a 8 pond per
week zonder gezondheidsri-

sico's of futloosheid. Ondanks het lage kalorieènaantal krijgt u met dit dieet
letterlijk alle benodigde vitaminen, mineralen en eiwitten binnen. U blijft zich dan
ook fit voelen zonder dat
slappe gevoel dat een dieet
toch meestal veroorzaakt.
Overigens geeft deze kuur u
de mogelijkheid om, wanneer u toch trek in iets hebt,
een bakje sla of wat rauw-

kost te nemen. Een bijkomend voordeel is dat u gedurende het dieet niet hoeft
te koken. Iets dat in deze
periode na de feestdagen
zeer welkom kan zijn.
Minikuur en Weekplan zijn
verkrijgbaar bij de drogist,
reformzaak en apotheek
Voor meer informatie is er
ook een speciale dieet-info
lijn: 04928 - 3012.

Nu zonder recept

Drogisterij „Bouwman"

Verkoudheid en vitamine C

Effectieve hoestdrank geen zoethoudertje

Oranjestraat 7, Zand voort
tel. 12327

Veel mensen denken dat ze met verkouden worden als
ze maar genoeg vitamine C gebruiken. Ook wordt
gedacht dat verkoudheid eerder over gaat, als men
vitamine C gaat gebruiken. De meeste wetenschappers
zeggen dat vitamine C verkoudheid niet tegen houdt
en de genezing van verkoudheid niet versnelt. Toch
zeggen sommigen dat vitamine C wel wat doet. Nobelprijswinnaar Linus Pauling bijvoorbeeld. Die slikt
elke dag grote hoeveelheden vitamine C en voelt zich
er prima bij. In ieder geval kan vitamine C geen
kwaad en dan mag je zeggen: baat het niet, dan
schaadt het niet.

Hoest is vervelend, zeker als het om een kriebel- of
prikkelhoest gaat. Het brengt een salvo aan droge
kuchjes of geforceerde hoestbuien met zich mee, die
de keel alleen maar verder irriteren. In de meeste
gevallen grijpen we naar middeltjes die lioestdempend werken. Het nadeel hiervan is echter dat ze
meestal nogal zoet zijn en slechts korte tijd werkzaam.

Mist
De winter is de tijd van de mist. Veel mensen vinden
mist vervelend. Niet alleen in het verkeer, maar ook
doordat mist de wereld zo klein maakt. Veel mensen
krijgen bij mist een opgesloten gevoel. Bij gezonde
mensen kan mist ook een benauwd gevoel geven. Bij
veel mensen met astma ontstaat door mist zelfs een
flinke benauwdheid. Zij kunnen bij mist het beste niet
naar buiten gaan. Ook bekend is de invloed van mist
op reumatische ziekten. Vaak voelen mensen met die
ziekten mist en regen al dagen tevoren aankomen.
Daarbij maakt het geen verschil of men binnen is of
buiten. Men voelt het toch.

Hoest treedt op als de luchtwegen zijn geïrriteerd. Het
hoesten is - eveneens niezen
- een reflex die gepaard gaat
met een zeer snel en krachtig uitdrijven van lucht uit
luchtwegen. Een prikkelhoest kan op verschillende
manieren worden veroorzaakt. Sommige mensen
krijgen er last van als ze
onder spanning staan. Bij
anderen slaan de schadelijke
bestanddelen in de ingeademde rook van tabak of
luchtvervuiling op de keel.
Maar over het algemeen is

prikkelhoest het gevolg van
een ontsteking in de keel of
luchtpijp.
Suikervrij
Prikkelhoest kan vrij hardnekkig aanblijven. De aanvankelijk lastige, maar onschuldige kriebel-in-de-keel
neemt langzaam maar zeker
vervelende vormen aan, niet
in het minst door de geforceerde pogingen om de kriebel weg te werken. Om
daadwerkelijk af te rekenen
met prikkelhoest, biedt Be-

nylin suikervrije hoestsiroop soelaas. Dit merk, dat
jarenlang slechts op recept
verkrijgbaar was, is nu vrij

verkrijgbaar bij apotheker
en drogist. Benylin bevat de
werkzame stof Dextromethorfan (DM), die hoestdempend werkt en geen versuffende bijwerking heeft. Een
ander prettig aspect van Benylin is dat het suikervrij
is. Het is dus vriendelijk
voor de lijn en het gebit en
diabetici kunnen deze siroop
probleemloos
gebruiken.
Wie toch liever een 'hoestsiroop met smaakje' heeft,
kan rustig de dosering met
wat vruchtesap innemen. De
effectieve werking wordt
door deze combinatie er beslist niet minder om.
Benylin is bijzonder geschikt als preventief middel
tegen alle vormen van prikkelhoest zoals droge, kriebel- of rokershoest. De flacon bevat 200 ml. Het middel is zowel voor volwassenen als kinderen.

„De GAPER" Drugstore
Kerkstraat 31,
tel. 12513

Drog. Ton Goossens
Pasteurstraat 2,
tel. 12305

Parf. Drog.
MOERENBURG
Haltestraat 1, tel. 16123

„'t Kruidvat"
Kerkstraat 15,
tel. 15231
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Verzamelen is voor Wm Teuben een 'roeping'
SCHIPHOL - Zelf noemt hij
zich geen 'Wim', maar 'Wm'
Teuben. Daar zit een verhaal
achter, net als achter alle objecten die hij in zijn huis heeft.
Wm Teuben heeft als hobby het
verzamelen van luchtvaart-artikelen en -curiosa. Zelf ziet hij
zijn liefhebberij niet als hobby,
maar als 'roeping'. Hoewel hij
zich bijna continu met zijn liefhebberij bezig houdt, noemt hij
zichzelf geen fanaticus. Een
portret van een verzamelaar,
die zichzelf als ijdel beschouwt.

ZANDVOORT - Aanstaande zaterdag organiseert de taasketballvereniging The Lions het
jaarlijkse basketballtoernooi
voor alle Zandvoortse basisscholen. Evenals in voorgaande
succesvolle afleveringen, wordt
hot toernooi gespeeld in de Pelhkaansporthal aan de A.J. van
der Moolenstraat. Er wordt gestreden m een jongens- en meisjespoule, terwijl door optelling
van de scores van jongens en
meisjes een totaal winnaar uit
de bus komt. Titelverdediger,
de Oranje Nassauschool, wordt
ook nu gezien als de grootste
kanshebber. Het toernooi begint 's morgens om tien uur,
terwijl de prijsuitreiking om
Maar Teuben heeft meer, veel ongeveer vijf uur in de middag
meer. In zijn verzameling heeft hij wordt verwacht.
brieven, die de grondlegger van de
KLM, Albert Plesman, aan zijn verloofde geschreven heeft. „Tijdens Nieuwjaarsmijn studie heb ik in Amerika vijftig
minuten met Charles Lmdbergh mo- hockeystrijd
gen praten. Van hem persoonlijk
kreeg ik later zijn boek 'The Spirit of ZANDVOORT - Komende zondagmiddag wordt de traditioneSt. Louis' toegestuurd."
le nieuwjaarswedstrijd gespeeld tussen prominente leden van de Zandvoortsche HocVeilingen
„Veel van de artikelen uit de collec- key Club en een team van arribtie krijg ik van familieleden van be- tenaren en raadsleden van de
trokkenen of van mijn relaties. Zo gemeente Zandvoort. Ook dit
heb ik een aantal KLM-huisjes van keer wordt gestreden op het
staatssecretaris van Economische fraaie kunstgrasveld van de
Zaken Van Rooy gekregen. Maar ik ZHC, het Dmntjesveld. De aankoop ook op veilingen of bij antiqua- vang van de wedstrijd is om
naten. Een paar weken geleden was half drie. Gezien de intensieve
ik bij mijn dochter pp bezoek in En- voorbereiding van beide teams,
geland. Ik zag daar in een winkel een belooft het een "kraker" te worbeeldje staan van een vlieger met een den.
propeller. Het taleek een aansteker te
zijn. Ik wilde het graag hebben en ik
betaalde er duizend gulden voor. Promillage te hoog
Mijn dochter was een beetje boos, dat
ZANDVOORT - Verdacht
ik dat bedrag op tafel had gelegd. van het onder invloed van alcoToen ik thuis was vond ik een catalo- hol veroorzaken van een vergus. Daarin stond dat het beeldje in keersongeval is een 29-jarige
1985 bij Chnstie's voor duizend gul- Zandvoortse
aangehouden.
den geveild was. Ik had dus toch de Door surveillerende agenten
goede prijs betaald."
werd omstreeks vier uur in de
nieuwjaarsochtend op de Van
Teuben beseft dat hij voor kapita- Lennepweg een personenauto
len in huis heeft staan. „Ik hoop dat aangetroffen die midden op een
ik heel oud word. Maar wat er daarna vluchtheuvel tegen een vermet de hele collectie gebeurt, weet ik keerszuil stond. Kort daarvoor
nog niet. Het is voor mij toch meer hadden zij, in de directe omgedan een hobby. Ik doe het voor mijn ving een vr,ouw zien lopen. Via
genoegen. Het vereist veel discipline het kenteken van de auto bleek
en doorzettingsvermogen om dit te dat de auto eigendom was van
bereiken. Ik ben dan ook een ijdel de Zandvoortse. Zij werd voor
mens. Dat moet ook wel, want anders haar huis aangehouden. Bij een
houd je het niet vol. Het is niet de ademonderzoek bleek zij een
bedoeling dat mensen op bezoek ko- alcoholpromillage van ongemen om de verzameling te bekijken. veer 1,95 te hebben. De vrouw
Het is geen museum, daar heb ik de ontkende de aanrijding te hebruimte niet voor. Maar als mensen ben veroorzaakt en beweerde
iets op het gebied van de luchtvaart door iemand in een andere auto
aan te bieden hebben, dan zijn ze in de buurt van haar woning te
altijd welkom," besluit hij.
zijn afgezet.

werkte het anders dan nu. Als men je
lastig vond, werd het verdomd moeilijk om nog ergens aan de slag te
komen. Het Nationaal Luchtvaartmuseum op Schiphol, Aviodome, is
uit die eerste collectie voortgekomen."
In 1974 is Teuben met een nieuwe
verzameling begonnen. Die verzameling draagt nu de naam 'Teutaarium'.
„Toen ik de collectie moest afstaan,
heb ik twaalf zaken zelf gehouden,
waaronder het horloge dat Anthony
Fokker m 1911 van zijn vader kreeg,
nadat die hem voor het eerst had zien
vliegen, om de St. Bavo in Haarlem.
Ik heb ook onderscheidingen van
Fokker."

door Ivar Dobber
„Welkom in het Teubarium," zegt
hij, wanneer nietsvermoedend de
flatwoning in Voorburg betreden
wordt. Niet de verwachte schoenendozen gevuld met plaatjes, maar keung opgestelde vitrines met curiosa.
Aan de muren in de verschillende
kamers hangen als trofeeën talloze
herinneringsborden, die kennisgeven van historische gebeurtenissen
in de wereld van de luchtvaart.
Wm Teuben raakt over zijn hobby
niet uitgepraat. Eenmaal begonnen,
praat hij enthousiast door. „In de jaren vijftig werkte ik als luitenant bij
de Koninklijke Luchtmacht. De toenmalige minister van Oorlog achtte
het niet passend dat officieren naar
buiten traden met hun volledige
voornaam. Wim Teuben moest W.
Teuben worden, maar ik vond dat
niks. Daarom heb ik de i weggelaten
en het werd dus Wm Teuben. Daardoor werd ik toch met Wim aangesproken."
„Het verzamelen is begonnen in
1944. De 'Koninklijke Luchtvaart
Maatschappij voor Nederland en Kolonién N.V.' bestond in dat jaar 25
jaar. Ik heb hun een felicitatie gestuurd, gewoon, omdat ik mij verveelde. Iedereen verveelde zich in die
tijd. Ik kreeg een brief van de heer
Hans Martin terug. Ik vond dat zo
geweldig dat ik vanaf toen zaken ben Wm Teuben bij twee van de wandkaarten in zijn slaapkamer. De verzamelaar noemt zijn 'Teubarium' geweldig
gaan verzamelen, die met luchtvaart
te maken hadden."
den speciale porceleinen borden uit- gers krijgen zo'n huisje dat met ken namelijk geen alcohol. Maar als moet u toegeven dat het hier gewelgegeven. Veel van die borden heb ik drank gevuld is. Ik heb ze bijna alle- je er een brandende sigaar in stopt, dig is."
De Uiver
Het Teubarium is eigenlijk de
in mijn bezit. Ik heb schriften, met maal. Niet dat ik zelf Royal Class komt er rook uit het schoorsteentje."
tweede collectie van Teuben. „De eerLuchtvaart was in die tijd heel bij- krante-artikelen en foto's van de eer- vlieg. Ik vlieg eigenlijk nooit. Ik ben'
ste collectie dateert van 1944 tot 1959.
zonder. De eerste Holland-Indië- ste vluchten. Daaruit spreekt toch sinds 1979 niet m een vliegtuig geIk was met die verzameling zo ver
vlucht in 1924 zette het hele land op wel de bevlogenheid en meelevend- weest. Niet om te vliegen en ook niet Aviodome
Een leuk gezicht, maar volgens de gevorderd dat instanties binnen de
zijn kop. Dat deden ook de versnelde heid van de mensen bij het verschijn- om te bezichtigen. Voor mij is vliegen
niet nodig. Als ik met vakantie ga, verzamelaar is het woord 'leuk' niet Nederlandse luchtvaart dachten dat
Kerst- en Nieuwjaarsvlucht van de sel luchtvaart."
Bevlogenheid kan Teuben ook niet neem ik de auto."
van toepassing op zijn collectie. ik de indruk gaf officieel, namens de
Pelikaan in 1933 en de Londen-MelTeuben laat twee huisjes zien waar „Hier is niets leuk, maar geweldig. Nationale Luchtvaart, te verzamelen.
bourne race van de Uiver en de ontzegd worden. De vensterbank
vlucht van de Snip in 1934. Ter gele- staat vol met zogenaamde KLM-huis- een gat in zit. „Deze huisjes zijn be- Als u hier binnenkomt, zult u het Ze hebben mij toen onder druk gezet
genheid van die gebeurtenissen wer- jes van porcelein. „Royal Class-reizi- stemd voor rijke Arabieren. Die drin- leuk vinden. Maar als u weg gaat om de collectie af te staan. In die tijd
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Nationale Postcode Loterij en Hitbingo: 152.46O winnaars!

TWEE MILJOEN GULDEN GEVALLEN.'

De deelnemer uit Amsterdam-Noord met het
postcodelot 1031 CD 13 mag zich vanaf
vandaag tweevoudig miljonair noemen, want
op dat lot viel de grote Eindejaarsprijs van liefst
twéé miljoen gulden! Onze welgemeende
gelukwensen aan de winnaar. Dat is geen
slecht begin van 1993. Natuurlijk ook onze
felicitaties aan de winnaar van de ton in Sneek,

die op lotnummer 8601 ET 10 viel. En aan de
winnaars van de meer dan 152.000 overige
prijzen. Daarmee is er alweer een record gebroken, want dit is het hoogste aantal prijzen dat
ooit is uitgekeerd! De PostcodeStraatprijs van
3.000 gulden zat deze keer in Amsterdam-ZuidOost, op 1103 BZ; de straat waarin de meeste
prijzen vielen. Bij deze trekking waren dat er

liefst 50, zodat er totaal anderhalve ton werd
uitgekeerd!
Ook 1993 gaat een jaar vol verrassingen worden. Dus als u nog geen deelnemer bent, stuur
dan snel de WIN-EEN-MILJOEN-BON op. Dan
kunt u nog meedoen met de nieuwe speelronde
van Hitbingo, die u elke week extra kansen op
nog eens 25.000 gulden geeft. Doen! U

Heeft u ƒ 25.000,- gewonnen?

3
5
7
8
9

1 december
11
15
16
20

2
6
11
14

15
16
17
18

Op 23 december 1992 heeft Notaris Van Os te Amsterdam de trekking van december verricht Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, want iedere deelnemer in
dezelfde postcode als de winnaar, wint - tot 3 000 gulden - dezelfde prijs BIJ prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten
Zetfouten voorbehouden. Maximaal 99 loten per postcode
EC
EZ

25,50,70,25,25,-

AW
1 022 AJ
1023 ER 500,1024 LT
25,-

XG 100,1 443 CE 25,1441

1444
1502
1505

70,-

WL 700,TL
25,1509 ZX 7000,1541 NG 50,-

11 03 BZ

POSTCODESTRAAT
PRIJS/ 3.000,1031
1035
1051
1051
1053
1054
1055
1059
1059
1059

XW

LW
VZ 100,MA 25,EX 25,EZ 50,TM 100,-

1 066

MG
1 068 AM
1068 RK
1069 PJ
1 071 TV
1074 JE
1066

1078
1078

BV
1 082 ET
1 091 AM
1 094 HE
1 097 BV
1 098 EV
1102
1102
1103
1103
1106

25,70,70,70,50,-

HH
BZ

10,25,25,25,-

100,25,-

100,70,25,50,25,50,25,25,10,25,10,25,70,-

1106 RT 7000,1107 G P 500,1107 WJ
50,1112 PJ 500,1115
1141
1151
1161
1181
1185
1211
1213
1216
1217
1221
1231
1251
1274
1276
1315

70,25,-

RM
BR 700,JK
50,BZ 25,70,70,-

TK

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

LP
BH
VL
PX
CN 700,KN 50,GA 25,1 323 PJ
50,1324
1354

1 356
1396

1 422
1431
1441
1441
1441
1441

10,-

CV 50,GC 25,KL
25,DG 50,HT 50,70,-

JR 100,PM 50,VS
25,-

1541
1544
1602
1621
1622
1657
1687

1689
1693
1704
1721
1735
1741
1741
1764
1784
1813
1813
1814
1816
1851
1852
1862
1871

1901
1901
1906
1906
1911
1946
1951
1964
1964
1972
2021
2021

2022
2023
2024
2026
2051
2103
2105
2134
2151

2152
2153
2161
2165

TH 500,ZM 700,LX 500,70,25,50,50,-

KH
LZ
TE
JM 7000,KT 700,BV 50,GC 50,70,70,50,-

KK
NA 700,HV 25,ZE
JV

70,50,-

700,10,25,25,25,25,-

MB
TR
JG
VB
JX 1000,VZ 25,XM 25,XS 100,HJ
25,AT 100,CJ
50,TJ
50,TL
25,SH
TR
TR
RN
BL
RJ
JK
SK
VG
SG
VL
CB
EJ
VJ

10,25,25,-

25,500,700,50,7000,50,25,25,-

100,1000,50,10,50,-

2264
2274
2295
2312
2314
2315
2316

KW
PT

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

TS
CW
2316 GA 7000,2316 HR 25,2316 HR 25,2331 SN
25,2332
70,2371 CH
25,2391 BR
50,2401

70,-

2402
2402 LT
2403
2406 CZ
2421 XK
2451 XD
2513 DZ
2513 SR
2514 BN
2517 CA
2525 TZ
2525 XD
2541 SJ
2543 SV
2544 KH
2545 HH
2545 XP
2546 BN

70,25,70,700,-

2551
2551

25,25,25,25,25,-

700,50,25,-

50,25,25,100,25,70,-

70,25,-

CM
£665 BK 100,2675
10,2678
10,2685 XZ 50,2691 LK
25,2723 VR 25,-

Gran Dorado Prijzen
1034 TG 33
1509 H5 01
2282 RH 17

2172
2221

2225
2241
2251

TR
PS

25,25,-

HW

50,70,-

10,-

2914

70,-

2923 CG 50,2925
70,2965
10,2983 GD 25,2987
70,3021 PE
25,3021 P E
50,3021 RM 700,3021 XA
25,3023 KS 25,3023 RG 25,3024 PC 25,3027
70,3027 PX 50,3027 SN 50,3035 SB 50,3035 TK
25,3037 TX
25,3038 B P 25,3038 EA 50,-

3191
3192
3192
3195
3201

3205
3205
3206
3208

XC 25,JP
50,SL 700,TM 25,HD 25,70,BC 50,EG 25,CN 50,-

3218
3221
3241
3241

70,-

TG 50,EJ
25,KE 700,3247 CB 25,3291 GG 50,3295 XX 50,3311
3311
3312
3313
3314
3341
3341

3343
3352
3353
3361

GB
VH

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

CG
DR 50,CH 50,VH 25,CG 700,-

25,-

VE 100,2563 BH 50,2563 HB 500,2565
10,2573 KJ 500,2583
10,2583 JM 50,2584 KD 50,2584 SX 50,2586 GZ 25,2591 CE
50,2592 BC 25,2593
10,2597
10,261 1 AS 25,261 1 PJ
50,2612 AL
25,2612 VN
50,2624 WR 100,2641 VP
50,2661
2661

GV 25,2902 CD 500,2905 TR
25,2907
70,2907 DB 25,2907 HB 25,2811

5042 LV 14
5212 VE O4

2726 CB 25,2727 CA 50,2741 ZT 1000,2761 XH
50,2805
10,-

8601 ET 10

HOOFDPRIJS

ƒ100.000,'

<ff

en voor iedere deelnemer
in de postcode 8601 ET
een troostprijs van f 1.000,3039
3063
3067
3067
3067
3067
3068
3069
3072
3073
3074
3076
3078
3078
3079
3079
3081

3082
3083
3005
3118
3118
3132
3132
3132
3134
3137
3137
3141
3145
3145
3151

KH 700,70,JW 50,MD 25,MV 25,PX 25,GW 25,KS 25,VJ
25,AV 25,DG 25,DS 50,10,HL
50,AL
50,XK 25,KV 25,BM 1000,XV 25,SW 50,AA
50,TN 25AÉ
25,BV 500,GR 25,VR 100,10,-

BG 100,SH 700,XC
PE

70,25,-

700,-

3362
3381
3401

3403
3435
3436
3437
3443
3522
3524
3532
3552
3561

3564
3564
3571

10,CG 100,ZH 25,ZS
50,RB 700,HV 25,RM 50,TH 25,XG 50,CJ
50,GR 25,RE 50,SG 700,AH 100,BC 25,10,-

3572
10,3572 ZA 25,3581 ER
25,3582
10,3605 HG 25,3607
10,3628 BL
25^3648
10,3648 VD 100,3703 XH 50,3704 GN 25,3704 ZD 25,3705 BW 50,3708 EC 50,3721 KP
25,3755 BZ
50,-

3762 G K
3766
3768 MC
3771 CN
3814 PA
3817 DW
3818 DG
3831 TD
3841 KD
3844 KZ
3851 GE
3853 LX
3891 BM
3904 EZ
3904 M B
3961 MK
3972 VH
3995
4001 JB
4033 XG
4128 BR
4131 CS
4132 BB
4141 'AW
4153 VC
4233 HE
4283 GN
4285 BK
4301 ZX
4322
4331 HN
4381 WP
4536 CK
4551 AC
4561 ZV
4564 DL
4641

4645
4651
4671
4671

4697
4707
4731
4761
4814
4814
4815
4817
4817
4819

4823
4826
4872
4875
4901

4902
4942
5021

5042
5052
5102
5104
5126
5131
5152
5161
5212

5262
5263
5268

50,25,50,-

WE 50,5307 VC 50,5321 GW 50,5331 PH 25,5345 BB 50,5373 BK 500,5403 NJ
25,5424 TL 700,-

700,700,700,50,50,-

25,50,-

25,25,500,25,70,25,-

25,50,-

500,700,-

70,10,70,-

5301

5431
5431
5431

KK
LS

6162
6164
6165
6215
6216

70,PW 700,EE 25,CD 50,VM 50,EB 25,5551 TV
25,5581
7070,50,25,-

25,-

700,25,50,25,-

TL
DW
DC
JW
6826 KG

6717
6811
6813
6814

25,25,25,25,50,-

XG 25,HL 50,BM 25,EZ 100,EP 50,NG 1000,10,AA 25,GH 25,HP 100,TL
50,10,BB 50,JH 50,HK 50,AP 25,DA 25,AC 25,CR 50,SC 25,10,GH 50,TH 25,GR 25,EL
50,CB 25,DD 25,ZJ
50,DW 25,10,BH 25,KG 100,-

6826 SP 100,500,6831 JG
6833
70,68B2 GP 50,50,6901 LR
6904
70,6956
10,10,6961
6961 DD
25,6971
10,6994 AJ
25,7002 DD 25,25,7002 HT
7004 AK
50,7004 CH 25,25,7071 LD
70,7081
700,7091 VS
7121 VC
25,50,7121 VE
7141 KZ
50,7204 DT 100,25,7232 AX
50,7232 DT
10,7242
7263 SB 25,7326 GP 50,7326 TC 50,100,7331 NC
7339 GP 50,7391 XE
50,7411 AV
50,-

7482

10,-

7521

7532
7543
7544
7546
7553
7557
7557
7576
7601
7601

7605
7607
7609
7642
7676
7678
7711
7741

7754
7776
7812
7812
7814
7815
7881
7891

7894
7905
7905
7975

70,-

PD
TX
ZR

25,25,25,70,E H 25,BL 500,RT 500,10,AA 50,V L 50,CT 25,XG 50,10,10,BH 25,BC 500,JR
25,TZ
25,NZ 500,BL 25,EL 25,RB 50,XN 25,KG 700,LB 700,PC 700,70,CT 25,CV 500,AW 25,-

70,50,25,50,-

10,25,25,50,10,-

1035
1055
1055
1065
1066

SE
EH
PP
VS

50,25,50,25,10,-

AT

8032

70,JW 100,PC 50,VS 25,BJ
50,W
25,XK 25,BT 25,AL
25,CD 1000,RP 50,MN 100,AS 25,VS 25,10,CJ
50,RJ 25,BE 25,JT 1000,NR 25PB 50,AX 500,GL 50,10,DB 100,XA 100,SE 25,PH 50,GT 100,AG 25,NM 500,10,KH 25,HT 25,AH 50,DE 50,70,CJ
25,70,PB 50,CS 50,ZE 25,70,HP 25,-

8091
8091
8141
8161
8161
8172
8181
8211

8618
8761
8915
8931

8933
8933
9101
9103
9113

9203
9247
9251

9255
9255
9291
9301
9351

9402
9402
9403
9411
9471
9501

9503
9531
9561

2
5
6
7

1317 BE
1412
1561
2135
2182 DB
2182 RJ

26
27
30
31

32
34
35
38

39
40
43
44

n\i

50,10,10,10,50,50,-

13
14
16
17

18
19
21
22

16
18
21
22

23
24
29
30

31
33
34
35

GJ 50,9765 CP 100,9964 AR 25,9982 GG 50,-

De prijzen
worden
automatisch
op uw
rekening
overgemaakt

37
38
39
40

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op een van de vele prijzen
ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag

f onderstaande rekening af te schrijven Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement Het reglement is verkrijgbaar bil het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij

U 1 lot (ƒ 10,-) per maand U

loten (a ƒ 10,-) per maand

DL lolen wnrduH oor lint? nmmlenlt güi|ki|e ntl

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

Naam:

_J dhr. ü mevr.

Adres:

f\e

1 i j iiSÜ

24
27
28
30

31
35
40
43
41
42
43
44

WIN-EEN-MILJOEN-BON

10,-

9643 AZ 25,9644 XG 100,9665
10,9674
10,9711 BR
25,-

8
10
11
12

Henny Huisman, ambassadeur van de Nationale Postcode
Loterij, en Caroline Tensen, gastvrouwe van Hitbingo,
wensen u een voorspoedig en gelukbrengend 1993 toe!

10,-

9761

VC 25,CW 25,GA 25,10,MA 100,PV 25,10,-

19
20
22
25

MILJOEN-BON IN EN

Postcode: i i l i i-i i i

1072
1076
1093
1097
1102
1103
1185

37
38
43
45

22 december

70,-

9611

-t

1
4
5
6

700,70,-

9602

n-»«

LEZERS VAN ONS BLAD

LA
AC
GC

8019
8031

8223
8225
8232
8242
8242
8255
8255
8256
8426
8531

en voor iedere deelnemer in
de postcode 1031 CD
een troostprijs van ƒ 3.000,6216
6217

29
32
34
36

15 december

DC 50,PH 50,ME 25,7441 AL 1000,7475 DB 25,7411
7411
7412

EINDEJAARS
PRIJS
ƒ2.000 .000,-

70,50,50,-

5463
5502
5506
5508
5508
5527
5612
5612
5621

JB
50,BN 25,SJ
50,EK 500,CA 500,-

1O31 CD 13

HL
BE
6222
5622
70,- 6224
5632 LG 7000,- 6225
5632 MR 50,- 6237
50,5644 GB 700,- 6245
70,- 5651 AR 25,6247
25,5666 TL
50,- 6373
700,- 5684
70,- 6373
25,- 5684 HK 25,- 6413
50,- 6418
100,- 5684 ST
50,5688
70,- 6418
500,- 5704 MV 25,- 6433
5737 GB 100,- 6444
10,G B 100,- 5855 BK 25,- 6445
GJ 100,- 5914 NH 500,- 6461
5914 VW 500,6467
10,5922 TD 50,- 6471
CH 25,6511
10,- 6001 VZ 25,ME 25,- 6002
10,- 6535
BG 25,6002 XB 50,- 6536
6006
10,- 6544
ZB
50,JD 500,- 6006 PN 25,- 6545
6043
10,- 6603
KC 50,EG 50,6067
10,- 6641
6641
BG 700,- 6071 JB
25,6099 AW 25,- 6651
TP
25,6134 VC
25,6658
BB 25,6691
10,70,- 6137
JD 700,- 6153 AB 25,6708
WE 500,- 6162 AD 500,- 6713
AX
25,CP 700,RV 50,AW 700,XB 25,CB 50,RK 50,1032 ER 50,BM 25,A W 700,1034 GT 25,ED 700,-

5224
5233 XM
5235 JT
5251 LS
5261

25,10,700,-

25
26
27
28

8 december

UITSLAG TREKKING DECEMBER: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!
1001
1001
1012
1016

21
22
23
24

Postbanknummer:

Plaats:

Banknummer:

NATIONALE
LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel} naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZV Den Haag
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Gestoff. kamers
te huur
centrum Z'voort.

ƒ 600,- incl.
Tel. 14882
of 0652809096
76% van de Amsterdammers en 81% van de lezers in de wijde
omtrek lezen de kranten van Weekmedia zeer frequent. Aldus het NIPO appreciatie-onderzoek 1992. Adverteren in kranten waar naar uitgekeken
wordt is altijd succesvol. Bel voor uitgebreide informatie met Weekmedia
Amsterdam (020-562.2618) of Weekmedia Amstelveen (020-647.5393).

ArnmerdaiiiH .Stadsblad, Dfrmer Courant, tic Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdm
Rulienveldcrtse Courant. Amstelveen* Wcelttilad, Aalsmeerder Courant,
Illlhoorniic Courant, ile Koude Vcner, de Nieuwe Weesprr, Tand voort» Nieuwsblad.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA *

Had ik daar maar eerder
aan gedacht. Eerste 25
1 1 00, -

[p na1
Elke week het dagelijks nieuws!

3SINGER

(geldig t/m 1-3 '93).

4

AUTORIJSCHOOL
PHIL WAANING

NAAIMACHINES ZANDVOORT'

PRINSENHOFSTRAAT 7
t/o garage Versteege

IS 02507-20072
Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
CSINGERD FOURNITUREN
KNOPEN
P. E. M. Stokman
reparatie alle merken KLEDINGREPARATIE

KOSTVERLORENSTRAAT 70
TEL. 12071

seniprentraining
spoedcursus

VTYTVTTTVWYTVYYVTWT

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

Inschrijvingen geopend
voor de cursussen:
schoonheidsverzorging
manicure - nallstyllng
vlsagle - make up artlst
pedlcure
sportmassage
mlddenstandsdlploma

Te koop:

snackbar
m. winterverg.
Strand
Zandvoort. Tel.
02507-13399.

Kroon Mode
Haltestraat 55
Zandvoort
SCHIESSER
AANBIEDING
herenslips en singlets
2 STUKS

21,95

heeft alle dranken!

DIRCK III B.V. behoort lot do Samenwerkende Dirk van don Broek Bedrijven
on exploiteert meer dan 40 slijterijen. De vestigingen zijn gelegen in do gehele
Randstad, Utrecht, Brabant on Zeeland. De slijterijen zijn ruim van opzet en
bieden een uitgebreid assortiment dranken legen zeer scherpe prijzen.
Presentatie en winkolsfeor krijgen grote aandacht.

Dirck III Slijterijen is voor de regio Amsterdam en
Haarlemmermeer op zoek naar:

ASSISTENT
BEDRIJFSLEIDERS m/v
on
WINKELMEDEWERK(ST)ERS
Wij vragen:
• opleiding op middelbaar niveau
• leeftijd tot 23 jaar
• klantgerichte mentaliteit
• collegiaal en flexibel.
Uiteraard staat hiertegenover:
• een goed salaris, afhankelijk van ervaring/opleiding
en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Belangstelling? Richt dan je sollicitatie binnen 7 dagen aan :
DIRCK III B.V., POSTBUS 365, 2160 AJ LISSE, t.a.v. Mw. A. Jordens,
Hoofd Personeelszaken. Je ontvangt zo spoedig mogelijk bericht!

MT 5-6-7-8 WIT/BLEU/
CHAMPAGNE

Te koop:
afwasmachine
(Bosch), kinderbed, 2
lampen +
hangkeukenlamp, 2
Boeddha beelden, 1
eiken eettafel + 4

stoelen +
bijzettafeltjes.
Tel. 19100.

Kroon Mode

Aanvang nieuwe cursussen
injan./feb. en aug./sept.
Vraag gratis studiegids bij

HALTESTRAAT 55

onderstaand adres

AMERIKAANSE
T SHIRTS

SCHIESSER
AANBIEDING

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

2 stuks 35,MT M-L-XL-XXL
ALLEEN WIT

PARIJZER BOTERHAMWORST
100 gram

MALSE BIEFSTUK
500 gram

10.00

SCHOUDERKARBONADE
kilo

l .OO

6.9O

PERFEKT PIZZA MARGHERITA
3 stuks -&S4

%5.OO
l^^-mi

^\

.

_. >

Diny Verspoor en Rose Ebbinge
Opleidingsschool voor schoonheidsspecialistes te Haarlem
Erkend door de Ministervan onderwijs en wetenschappen op grond
van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen en de stichting
inspektie opleidingsinstituten schoonheidsverzorging.
Linschotenstraat 21 - Tel. 023-311932
b.g.g. 283068 of 377186

\

N

/

TROS ANJERS
per bos 2.98

zaterdag 23 januari

4.9

O.79

• informatie over opleiding en beroepsmogelijkheden
• vrij rondkijken
« demonstraties
• kennismaking met docenten
Toekomstige schoonheidsspecialisten, geïnteresseerden,
aankomende schoolverlaters, omswitchers, herintreders ..
Welkom op 23 januari van 11.00 tot 15.00 uur

DANOONTJE KINDERKWARK
6x50 gram

|V|l|S|l|e| Z A T E R D A G A C A D E M I E
DcZateniagacadmieis
erkend door «feMteltter
van Onderwijs en Wetenschappen op grond van
de We« op de erkende

YOKIDRINK
vruchten of naturel
2 pakken

OO

KRENTENBOLLEN
4 stuks verpakt

Introductie PC-gebruik. Werken met MS-DOS

Tekstverwerken met WordPerfect
PD1 modules MG.l. AMBTmodules HE.O en HE. l
~.
Basiscursus public relations. Public relations. NGPR-A
Public relations. NGPR-B lulleen m Amsterdam. Rotterdam en Ulmhtl

Praktijkdiploma marketing. Marketing NIMA-A
Marketing N1MA-B lulleen in Anulerdtim. Rotterdam en Utreclul

LtstokaUes: Amsterdam,
Arnhem, Den Bosch, Den
Haag, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht, Zaandam en
Zwoöe,

Management-assistent(e)
Management middenkader I en II
Logistiek management
Basiskennis boekhouden
Praktijkdiploma boekhouden (ook deelcertificaten)
Moderne bedrijfsadministratie (ook deelcertificaten)
Praklijkdiploma loonadministratie

Startdala:
vanaf 16 januari 1993

Toerisme/recreatie. SEPR I

worden gegeven op ariërdagochiend vw 9 tot 12 unr.

PALMOLIVE \mrnm
SHAMPOO
goud,antiroos
of iedere dag
flacon

VANILLE DESSERTIJS
literbak

Basisdipl. belastingrecht talleen inAmwrdam. Rotterdam en Limlui

PRODENT TANDPASTA
Zend mij vrijblijvend de gratis studiegids 1992/93
dhr/mw
straal
postcode/plaats

ZATERDAGACADEMIE
234 '

8260VBW«Öld

telefoon
....
Mijn interesse gaal uu naar
4762

s^rTENNISSOKKEN
aanbiedingen geldig van 6 januari t/m 12 januari, uitsluitend in ons filiaal Oranjestraat 4, Zandvoort.

DEKAMARKT_

DE VOORDELIGSTEMANIER OM ER LEKKER VAN TE LEVEN
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DAMES & HEREN OPGELET!!!

.&*

Gesloten i.v.m. verhuizing naar de
Buureweg 1-3.

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

STEPS, AEROBICS + CALLISTHENICS

Een nieuw jaar, een nieuwe naam

(kinderspeelruimte + box aanwezig)
Lestijden:

maandag

* 19.00-20.00
20.00-21.00
9.00-10.00
19.30-20.30
20.30-21.30
19.45-20.45
10.00-11.00
19.00-20.00
20.00-21.00
* 11.00-12.00

dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

De Stichting Gezinszorg Kennemerland Zuid is al vele jaren een
begrip in Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort.
De hulp die door onze organisatie in thuissituaties wordt geboden,
vraagt de laatste jaren steeds meer samenwerking met anderen;
met name met het kruiswerk en bejaardenverzorgingshuizen en in
de toekomst ook met verpleeghuizen.
Het samenwerken geeft net die noodzakelijke aanvulling, die langer
thuiswonen mogelijk maakt.
Omdat we meer bieden dan onze huidige naam aangeeft, willen we
dit ook tot uitdrukking brengen en 1993 ingaan als

aerobics
steps
callisthenics
aerobics
aerobics
callisthenics
callisthenics
callisthenics
steps
steps

Stichting THUISZORG Kennemerland Zuid

Geef je tijdig op!!
Fitness Paradise, Paradijsweg 1, tel. 02507-17742,
Zandvoort

telefoon: 023-21 34 21
telefoon centraal meldpunt nieuwe aanvragen: 023-21 34 34

Kwekerij P. v. KLEEFF

EiïUTl

v. Stolbergweg 1, tel. 17093
M.i.v. heden t/m 6 april zijn wij
DINSDAGS GESLOTEN

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

K e r k s t r a a t

20,

Z a n d v o o r t

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Nic. Beetslaan 16 boven, huur ƒ 474,77 per maand (excl. stookkosten)
3-kamerwoning met c.v.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-perwsoonshuishoudens.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 3.173,-zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.

GULDEN
UmweitToilcttenpapier

. l Aft
Jk36-l .UU

RUILRUBRIEK
1. 2-kamerwoning bg, Brederodestraat ƒ565,25 excl. stookkosten per
maand.
Gevraagd: 4-kamerwoning, niet Nw.-Noord.
2. 4-kamerflat, Lorentzstraat ƒ 712,06 excl. stookkosten per maand.
Gevraagd: kleinere woning in centrum.
Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidnummer en geboortedatum uiterlijk op 31 januari a.s. bij EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

ROOSTl
VARKENS-OF KIPSATE
3 stokjes

SWKMffiAlACREMB
pak4SQ.8ram ''

Bennebroek
Bloemendaal
Heemstede
Zandvoort

Van Lennepweg 1
2111 HT Aerdenhout

i AA l .UU

HEMA

'*S
ous 100tto A!tpop i*r >
4 x 250 = 1000 Blcitt geprögt

ZANDVOORT

^

CLOU TCHIETPAPIER
4 rollen

* «A
ir» l .00

heeft

~ ~VAN DOORN KOFFIEKOEKJES -t r\t\
pak250gram
t«rl .UU ,

WERK
voor een aantal mensen. Zowel

BONDUELLE

MACEDOINEDELEGUMES
ritablik 400 gram

PAULY ZOUTE STICKS

2 bakjes a 125 gram

,
-M9- i .

ZEEUWS MEISJE MARGARINE i
2 pakkjea a 250 gram M» i .

, AA

t-i» i .UU

YELLOW EN BLUE DRESSING
MET YOGHURT
*
fles 300 ml

CHAMBOURCY
CHOCOLADE MOUSSE
2x60gram

AA

ir?*I.UU

i AA
*r4»i .UU

'BONDUEUE
, JONGE KAPUCUNERS
17 S ritsblik 400 gram

PINDA
.KOEKEN
^Ssp£?

i nn
l .UVJ

-i

Dit weekend:

3/4 p o t - 1 ^ 8 5 - 1 .

Mokka
boomstam

JONKER
•SISïfRIS1
,

,

kunt u bij ons aan de slag.
Wij zoeken mensen voor onze versafdelingen,
winkelafdelingen en kassa's.
Ook is het bij ons mogelijk te werken van 10.00
uur tot 14.00 uur. De ochtenden of alleen de
middag.
Voor inlichtingen: HEMA ZANDVOORT
tel. 12820 dhr. Van der Laan; mw. Vörös.

~

KOOLENDOPERWTEN/
WORTELEN EXTRA FUN

HELLEMA KOEKEN
doosje 200 gram

full-time als part-time

i AA
j-9fr l .UU
2 WASHANDJES

redkidneybeans
*"*orodekidneybonw

CONIMEXHOT-OFCASSAVE
KROEPOEK
i AA
zak 60 gram
feSS
l .UU

1.00

uit bediening of vacuüm verpakt,
NOORDHOLLANDSE JONG
>
BELEGEN GOUDSE KAAS
t nn
100 gram
«e-1 .UU

Echte Bakker
voor de echte chili con carne
JONKER FRIS
RODE KIDNEYBONEN
1/2 blik

BALK

-i
-feW-1.

Hogeweg 28 - Tel. 12989

ZWAN ACHTERHAM
100 gram

-t

n/>

4^0-1 .UU

VERHUIZEN?

AV1KOROST1
aardappelgereeht volgens
Zwitsers recept
"l AA
takeOOgram
WöH .UU

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!
GOUDAPPELTJE VRUCHTVLEESi AA
pakVSOml
439-1 .UU

zelf popcorn maken
FAIRCO POPCORN

zakje 224 gram •

<|

W* l .
RAAK LONDON TONIC

fles l liter

-C
HOUTEN AFWASBORSTEL

j QQ

-i AA

4rl9-1 .UU
CITROENKOGELS
160 gram

&

' >* .

3 GROENE PLANTEN

,n AA
10.0Ü

yf&z.

KIPPEBOUTEN ^ '
7 stuks
—

^

AA
I .uu

MONA
MAGERE DESSERTKWARK
diverse smaken
1801

«"P 90 S

|

Wit Verhuizingen

fe*»"I

Aanbiedingen zijn geldig van 6 |an. t/m 12 Jan. 1993. Groonle- on Irultaanblodlngen van 6 Jan. l/m 9 Jan, 1993.
Prlfswljzlrtgon en uitverkocht voort>ehoudon. No. 01-93.

SPANIA NAVELINAS
l OH SINAASAPPELEN 2 ki
•UU GEMENGDE PAPRIKA'S

400 gram

i
n nn (rund/varkensvlees)
STROGANOFF GEHAKT
i A AA aor.rrnr,
l O.OU
kilo l U.UU BROCCOLI
5QO

ffTflin

• •—•~ *
1.49

DE~ VOORDELIGSTE
TE
~'
~ ~~ """ *••~ ~"~—• — - -MANIER
- — ---— OM
— -- ER
— LEKKER
- - VAN
-- - LEVEN

Met filialen in: Andijk, Amsterdam, Beverwijk, Egmond-Binnen, Enkhuizen, Grootebroek, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Heerhugowaard, Hillegom, Hoorn, Koog a.d. Zaan, Krommenle, Lelystad,
Lutjebroek, Leiden, Llsse, Santpoort, Middenmeer, Purmerend, Uitgeest, Velsen-Noord, Wormer, Wormerveer, Umulden, Zaandam, Zandvoort.

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

DE
VBWUIZB^S

GRUNDIG50CM
GROOTBEELD
KLEUREN-TV
STEREO-TELETEKST
Type P50 350 50cm Flat
Square beeldbuis monitor
look automatisch zenderzoek
systeem 49 voorkeuzesta
tions elektronisch cijferslot
TELETEKST STEREO (4
speakers)
euro AV aan
sluiting en mfraiood afstand
bediening Adviesprijs '1469

SONY CAMCORDER
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25005760 63cm flat
squire n l ne qu kstirt beeld
bu s stereo teletekst en al
snndbed en ng Adv 2075

Topper'3 lux 8x zoom
H F aulolocus alslandbe
d end vir sluiert jd 2550

1599.-

SONYTRAVELLER
RAVELLER

TR50 L chtgewchl
tgewchl camcorder
8x zoom h l autofocus 2550

1499.i-CAMCORDER
MCORDER

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

Nederlandse Philips garant e

1249.SONYHI-8TRAVELLER
TR705 Topklasse beeldkwal te t
HiFi stereo Adviespnjs 3330

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

HI-FI TRAVELLER

OQC
Oüü>"
PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

E10 Mnicamcorder motorzoom
autofocus hi fi stereo 2799

1499.-

SONY CAMCORDER"

F375 8x motorzoom h d fa
der afstandbed end 2220

37 CM KLEUREN-TV

1299.375.- PANASONIC
NVG1 "
VHS videocamera '1895

1299.-

JVC SUPER CAMERA

VHS Compacl 6x motorzoom
Low Lux autofocus '2099

1299.SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trimt
ron beeldbuis euroscart ste
reo teletekst en afstandbe
dien ng Adviesprijs 2000

1199.JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1199

1299.-

SONY 3 KOPPEN VHS-HQ VIDEORECORDER
SLV3 , ,=T Ingebouwde TELETEKST decoder' Eenvoudig p ^ ammeren 4
programma s tot 1 maand vooruit ingebouwde titelgenerator Perfek'^ istaand beeld
en slow motion digitale tracking Programmeerbare
afstandbediening met
LCD display Adviespnjs'1330
^J~~"

2499
SONY S-PROJECT
HI-FI SET +
BOSE ACOUSTIMASS
SYSTEEM
Topklasse High End set met
groot bediengsgemak'
Versterker 2 x 6 0 Watt 6
ingangen Source Direct
timer 30 voorkeuzezenders
cassettedeck 3 koppen
3 motoren dolby B+C en HX
PRO CD speler 45 Bits
Digitale filter Shuffle Play
Infrarood afstandbediening
BOSE Acoustimass luid
spreker systeem subwoofre
met 2 super kompakte
satelliet speakers
Totaal adv*4828

STEREO TELETEKST

^^P^

'

_^^*~~~~~~~~^j

~~m^f '

M-^-^^^vri^rrf'^:*

B

___^Mf V^^H^V

de

keiharde bewqs.'

lAEGLAVAMATRVS

1049.-

1199.-

,IBAUKNECHTWA6500
865.795.-

1249.-!

1399.TypeAWG089 Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000 echter met
REGELBARE centrifugegang
tot 8501 P min Thermisch ge
stuurd eco knop "1495

UE3

rr?4
fj?;ft?

345.-

PHILIPS 140 LITER

BLAUPUNKT PM3741
l J «ƒÏT

U'vCj

E3Êr

GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

498.-

iiBi

349.-

4 5KG inhoud Adv '635

AUDIO- & VIDEO CASSETTES
Voor ongekend lage prijzen Bl|vv
_
SONYUX90II
10 voor
3O.
BASFE180EQ
4 voor
25.

RTV535 3 koppen
>ppen Adv 1445

699.-

668.-

ETNA FORNUIS

144pjasmijn Adviespnjs'1225

778.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS l
410IV Gas elektro fornuis
Inkl grill draaispit en mixed |
grill set Adviespnjs'1425

449.-

MVVWmuvwuvv
MOULINEX
m/c M

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055A Elektrische INFRA
oven mkl grill en kook
wekker Adviesprijs '1510

lïfafif
495."
1098.BOSCH KTF1540
ATAG INFRA TURBO
575."
BAUKNECHT160LTR
160 liter inhoud Adv '869

595.-

INDESIT WASDROGER

499.-

KFF452 Luxe gas elektro l
fornuis met hete luchtoven
grill kookwekker en gratis |
kookboek Adviesprijs'1735

1348.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
TypeAMB523 Adviesprijs 945

549.-

PANASONIC
giC VIDEO

SUPER KOOKPLAAT

BAUKN /BOSCH/AEG

4 pits gaskookplaat "298

vaOïlïJ»"
OPZETVRIESKASTJE
KONDENSDROGER

Super kondensdroger voor Handig opzetvrieskastje waar ETNA KOOKPLAAT
een unieke prijs Geen afvoer altijd een plaatsje voor te 1205JN 4 pits Adviespnjs'450
vindenis Adviesprijs 595
nodig Adviesprijs 1199

649.AKAI VHS-IHQ
5-IHQ VIDEO

799.-

VSF200 Afstandbediend
andbediend '768

549.-

TYPE 52KV2565; Adviesprijs *1475.

TypeTDSO Adviesprijs'S49

TOPMERK DROGER

849.-

EXTRAATJE!!
ARISTONA KTV
55CM TELETEKST

445."

ZANUSSI WASDROGER PHILIPS 160 LITER

perfektbeeld
d afst bed 988
"*

648.-

ETNA FORNUIS 14.00

ZANUSS1 140 LITER

BLAUPUNKT
NIKT VIDEO

679.AKAI 3 KOPPEN
DPPEN VIDEO j

De ideale kombmatie koken l
op gas en elektrisch bakken |
en grilleren Adviespnjs'1049

160 liter 2 sterren vriesvak

RTV635 VHS
IS HQ Long Play
4 koppen afstandbed
standbed '1695

ARISTONA 51 CM

SHARP KOMBI R7V1 0

528.-

245.-

V315 VHS HQ prefektbeeldi
LCD afstandbedien ng 1220

J30 VHS HQ13
3 koppen 1157

PANASONIC NN855

STUNT'GAS-ELEKTRO

160LTR KOELKAST

699.-

"JAQ
ƒ *10."

SHARP 3 IN 1 KOMBI

INDESIT
FORNUIS

130LTR KOELKAST

SONY 3 KOPPEN VIDEO

798."

~ 599.-

[Vakkundig personeel sttrt u
'met r»ad en daad t.rzlide.
BCC, waar men nog tijd voor
u heeft!

Oerdegelijke tabletop Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad Officiële garantie

Ijjfr? i09o."

GRUNDIG 51 CM TEKST

RJSICO
BCC speelt reeds 23 i«ar_°P

1000 TOEREN RVS BL

449.-

ARISTONA TELETEKST

859.-

999.-

Inkl afstandbediening

BLAUPUNKT
WT VIDEO

32 liter inhoud 850 Watt
geschikt om 2 borden m te |
plaatsen Adviespnjs'1095

R8180 750 Wart+draai plateau

Inclusief aparte 2800 toeren
centrifuge Adviesprijs '1375

579.-

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

KOEL/VRIES

AEGTURNETTE

STUNT'VHS-HQ VIDEO
1

V212 afstandbediend
dbediend '1000

PHILIPS /WHIRLPOOL

549.-!

PHILIPS/WHfRLPOOL
AVM764 DIGITAAL

TypeKN5402WO Adv '849

HRDX20 Afstandbed 879

STEREO TELETEKST

479.-

ZANUSSI K/V (OJ)

SERVICE werkelijk waamwakt
BV kleüren-tv service In- en'
buiten de garantietijd uiterlijk

499.jvc VHS-HQ VIDEO"

SOcmFlal Square beeldbu s'1 469

499.-

Geen twee deurs koelkast
maar een echte 280 liter
2 deurs koel/vries kombi
natie Koelruimte op oog KOMBI MAGNETRON
STUNT" 3 m 1 " Magnetron |
hoogte Adviespnjs'979
+ hete lucht oven + grill

~~

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

SB01 HO afst bed Adv'995

849.S-HQ VIDEO
SONY VHS-HQ

29 liter digitale bediening en j
draaiplateau Adviespnjs'899

699."

899.ARISTONA VHS VIDEO

'1048.GRUNDIG P50-450

KOEL/VRIES KOMBI

m.t officieel Nederl«nd» g»:
rtntiebewijs. Fabrikanten en KOMBI MAGNETRON
importeurs leveren ons graag 3 IN 1 + DRAAISPIT
en riiet alleen vanweg» onze 35litermhoud SOOWattver
,z«er grote omzet Ook omdat) mogen en digitale tijdklok

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

399.-

BROTHER ER7341

| PHILIPS/WHIRLPOOL BAUKNECHT K/V

2095

VR 203 TELETEKST *1395

TypeST63 450 Adv '1879

PANASONIC 750 WATT

349.-l

1195.-

669.-

1298.-

O1Q l
£* I5I«"|

MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

l De grote AEG kollektie bij BCC
l te bewonderen' Wat zegt u
l van deze AEG/BCC stuntaan
MIELE
l bieding'Adviesprijs '1549

830 TOPKLASSE' '1899

312 3koppen perfektbeeld
LCD afstandbedienmg '1145

GRUNDIG 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

WAS/DROOG KOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T

1445.-

849.JVC VHS HI-FI VIDEO

749.-

1398.-

EÜEr 1395."
Tegen meerprijs wast en
droogt u in een machine

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

895.MIELE1100TOEREN

GRUNDIG VHS VIDEO

70KV9717 Adviesprijs 2275

rriffl
L?<fe?

SIEMENS KS2648

Type W750 Voorlader RVS
trommel EN kuip centrifugeert
tot 1150 toeren p/m buiten
mantel tweezijdig geemail
leerd Adviesprijs '2199

VS902 HQ Super Vision +
TELETEKST + PDCi'1409

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

TypeKSV De nieuwe met 260
liter inhoud Adviespri|S*1199

L;J/A?
199."
SAMSUNG RE570

PHILIPS /WHIRLPOOL

SHARP HI-FI VIDEO

1699.-

BOSCH 2-DEURS

Snel ontdooien en verwarmen

MOULINEX FM1115

1000 toeren Adviesprijs'1878

869.-

SLVo15 VHS HQ 4 koppen
8 uur shuttle ab '1990

MIELE VWG521

AVM610 20 liter Adviespnjs 769

SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST SONY HI-FI VIDEO

1099.-

499.-

Gun pnis-infi i v m kinkimtnlie
Ald.konsurnintinb'ilangin
Mj.t/mVr,. 10.00 lol 1S.OO uur

PANASONIC VHS HI-FI

SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST

INDESIT PROMOTIE

INFO-LI J N
020-6474939

VR502 VHS High Qual ty
Stimers Hi Fistereo '1599

F65 4 koppen VHS HQ '1894

445-"

INDESIT 2-DEURS

599.- l j-;/;? 645."

SIEMENS 1000 TOEREN

1599.-

BOSCH VWPS21 GO

1

Vraag, opmirkmi. probleim'
-|»ld«SCC

PHILIPS HI-FI VIDEO

750 4 koppen 8 uur

Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen Adviespnjs'749

BAUKNECHT VW 3PR

779.1479.ZANUSSI 2-DEURS
749.ZANUSSI WASAUTOM nmr 545."
PHILIPS /WHIRLPOOL
649.STUNT 550 TOEREN jjjjfl?
595." MAGNETRON OVEN
BAUKNECHT 2304
Type 2596 Adv'799

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST BLAUPUNKT VHS HI-FI |

1499.PANASONIC70CM*

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

HOLL 1000 TOEREN

VCH80 VHS HQ mkl af
standbedienmg Adv'1299

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

Voorlader centrilugegang
1200trn/min rvs trommel
zeerzuinig Adviesprijs 1299

Type R2240 Adviespri|s'849

Nederlandse Ph lips garantie

1195."

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Nederlands topmerk '1199

63 CM TELETEKST

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

6 programma s 12couvertsen l
geruisarm Adviespnjs'1099

\

949.1000 TOEREN LUXE

F60 CCD 6x motorzoom Su
perimpose3 hi fi Adv
Adv 2299

70 CM TELETEKST

INDES „
D310WF
_
LUXE VAATWASSER

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

PHILIPS VRIESKAST

ATAG KOOKPLAAT1
+ gratis vonkontsteker

TypeATB594 Adviesprijs 725

Elektronisch regelbaar 1445

|j;jM 498."
999.BAUKNECHT LUXE
MIELE DROGER
548.- PELGRIM WASEMKAP
1199.BOSCH VRIESKAST
SIEMENS KONDENS
108.598.1299.ATAG WASEMKAP
MERKCENTRIFUGE" STUNT" VRIESKIST"
169.348.158.ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
WUS Adviesprijs'245

Type GSD1311 Adv '848

WH155 3 standen

(zenritr «xtr* kcstën). tCC («mikt

HAARLEM
VVinkelcentrum Schalkwijk
Rivièradreef 37

I

BEVERWIJK
;.;.
VVinke|centrum De Beverhof
Beverhof 16 (alleen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUM

DEN HAAG ZOETERWOUDE
LEIDSCHENDAM
MAARSENBROEK

280

%^»'"1*'J% •'•"%••
• ^fc l 'MJk'mJ
^ %^ • •;»*^'
.

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag ...........i.......1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag :.
9 tot 5.30 uur
zaterdag ..:..
...9 tot 5 uur.KOOPAVOND!

*Adviesprijs slechts referentie
zoals aangegeven door officiële
importeur of fabrikant

Badhoevedorp vrijdag
7 tot 9 uur
Maarssenbroeü vrijdag
;...: 7 tot 9 uur
overige filial.en donderdag ...... 7 tot 9 uur

donderdag 7 januari 1993

Weekmedia17

Korte ijspret op Zwanenmeertje

WD-fractie was bijsonder verbaasd

4

Vertrek raadsleden kiezersbedrog'

ZANDVOORT - De
WD is 'bijzonder verbaasd' over het overstappen van de raadsleden
Jaap Methorst en Jaap
Brugman naar de fractie
van Gemeente Belangen
Zandvoort. Dat zegt fractievoorzitter Wilfred Tates. „Wij vatten dit op als
een zeer ernstige vorm
van kiezersbedrog."
Dat laatste slaat op het feit
dat 'andere partijen worden
aangevuld met stemmen die
onze party toebehoren' „De
democratie heeft hiermee
een ernstige deuk opgelopen," aldus Tates Methorst
bestrijdt dat „Ik had 206
voorkeurstemmen,
tegen
over die mensen had ik een
eigen verantwoordelijkheid
De stemmen zijn gegeven aan
een liberale partij, en Ge
meente Belangen Zandvoort
is dat Uit reacties die ik nu

krijg, blijkt dat ik goed gehan- tisch gehalte hoog op peil te
houden Als je ziet dat zwak
deld heb "
ke broeders gaan dwalen, zou
ik proberen hen van hun
Kameleon
dwaling te overtuigen "
Tates verwijt GBZ, dat de
twee raadsleden met open armen heeft ontvangen, dat het Loyaliteit
De stap van Methorst en
zich gedraagt als een 'kame
leon' „Het is een partij met Brugman heeft de rest van de
tweedehands raadsleden," zegt partij bijzonder verbaasd,
hij Dat slaat op het feit dat de vooral omdat beide raadsle
GBZ raadsleden voorheen bij den aanvankelijk achter het
de VVD zaten Voor het nieuwe wethouderschap van Tates
GBZ-raadslid Brugman wordt stonden Beide hebben enige
het zelfs de vierde party, na tijd geleden ook een loyah
afgelegd
CDA, Zandvoort 2000 en de teitsverklaring
WD „Het zijn steeds dezelfde Daarnaast waren er zelfs al
lieden, die het zelf niet halen bij afspraken gemaakt voor de
postenverdeling
de verkiezingen maar die wel verdere
proberen om zwakke broeders Rita de Jong zou de post m
van andere partyen over te ha- het Gewest Zuid-Kennemer
len, zich bij hen aan te sluiten " land overnemen en Methorst
zou fractievoorzitter worden
„Ik denk met dat de samen
Ook al noemt hij hem met bij
naam, Tates ziet hier kennelijk werking zo slecht geweest
een taak weggelegd voor de bur- kan zijn," aldus Tates De
gemeester, als voorzitter van de WD vergadert op 11 januari
gemeenteraad „Als voorzitter en beraadt zich dan verder
zou ik proberen het democra- over de kwestie

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

ZANDVOORT - De Zandvoortse jeugd heeft kort maar intensief genoten van de ijspret. Het 'Zwanenmeertje' m de zuidduinen was een paar dagen overvol van schaatsers en sleetjenjders. Sommigen
hebben de ijzers inmiddels weer m het vet gezet. Voor hoelang, dat blijft uiteraard afwachten
Toto Bram Stijnen

Voetbalclubs maken
halverwege stand op

MENINGEN
De rubriek meningen staat open
voor uw reacties Stuur uw brief
naar de redactie van deze krant,
Postbus 26,2040 AA Zandvoort
Te lange brieven kunnen worden
ingekort U kunt uw brief ook

afgeven bij het redactiekantoor da t
is gevestigd aan het Gasthuisplem
12 in Zandvoort De redactie is
telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648

Z'voort '75

Kerstdiner geserveerd in stemmige sfeer
Mevrouw Van Dril en J. Zwemmer, respectievelijk directrice
en vrijwilliger van het Huis in
het Kostverloren reageren op
de rubriek 'Met oog en oor de
badplaats door' in het Zandvoorts Nieuwsblad van 30 december 1992. Bram Stijnen
schreef toen over het feit dat in
de Zandvoortse verzorgingshuizen het kerstdiner dit keer op
de kamer geserveerd was.

Wat jammer dat de heer Bram
Stijnen de afgelopen week met
oogkleppen en verstopte oren
door onze mooie badplaats
heeft gelopen en het kennelijk
nodig vond om een bejaardenverzorgingshuis (Huis m het
Kostverloren) een veeg uit de
pan te geven, naar aanleiding
van de kerstviering m dit huis
Ondanks het door hem toegepaste 'hoor en wederhoor',
waarin hem zeer uitgebreide telefomsche informatie werd gegeven, produceert de heer Stijnen een huilerig stuk dat bol
staat van onjuistheden en onwaarheden. Zeker wat betreft
de wijze van serveren van het
kerstdiner en de plaats van het
kerstdiner
Wat zijn nu de werkelijke fei
ten a) De bewoners die altijd in
de zaal eten (samen met de gasten van de eettafel) hebben ook
op eerste kerstdag in de recreatiezaal van een voortreffelijk
kerstdiner genoten b) Bewo
ners die anders op hun kamer
eten, maar nu zelf vroegen om
m de zaal te eten, hebben met of
zonder hun gasten ook genoten
van het kerstdiner in de zaal c)
Er is geen ronde langs de bewo
ners gemaakt waarbij gezegd

zou zijn, dat zij beneden met
welkom waren d) Op de ka
mers is het kerstdiner m 3 fa
sen geserveerd, te weten 1)
voorgerecht plus wijn, 2) soep
en hoofdgerecht, 3) nagerecht
en bonbon En niet door 'een
witte jurk die haastig naar tainnen vliegt, en het blad met eten
naast haar neerzet' Bovendien
was niemand die dag gekleed m
een witte jurk maar m stemmi
ge feestkleding
Om de beeldvorming van de
heer Bram Stijnen met betrekkmg tot bejaardenverzorgings
huizen enigszins overeen te la
ten komen met de werkehjkheid, nodig ik hem hierbij van
harte uit voor een werkbezoek
in Huis in het Kostverloren
Misschien krijgen de lezers van
het Zandvoorts Nieuwsblad
dan nog eens een goed verslag
over de werkelijkheid van de
veranderende verzorgingshuizen anno 1993 Met een huilerig
verhaal is niemand gediend
Met dank voor plaatsing,
Bernardlen van Dril
directrice Huis In het Kostverloren
Zandvoort

Kerstdiner (2)

Als samensteller van het
huisorgaan van het Huis in het
Kostverloren, De Babbelwagen, heb ik met stijgende verbazing de rubriek 'Met oog en
oor ' van de hand van de heer
Bram Stijnen in uw weekuitga
ve van 30 december j l gelezen
Nu is de maand december
kennelijk bij uitstek een maand
voor een wat droefgeestig ver-

mjm

STOOKAKTIE 92/93
uitgerekend voor U!
Voor de week van 27-12-1992 t/m 03-01-1993
Normaal
jaarverbruik

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

Week
streefverbruik*

Kosten
Totaal vanaf
1 november** deze week

41
52
62
73
83
93
104
114
124
135
145
155
171
187
202
218
233
259
285
311
337

245
308
371
431
493
557
617
680
740
804
865
924
1019
1112
1205
1295
1388
1542
1700
1853
2008

ƒ 24,60
ƒ 31,20
ƒ 37,20
ƒ 43,80
ƒ 49,80
ƒ 55,80
ƒ 62,40
ƒ 68,40
ƒ 74,40
ƒ 81,00
ƒ 87,00
ƒ 93,00
ƒ102,60
ƒ112,20
ƒ121,20
ƒ130,80
ƒ139,80
ƒ 155,40
ƒ171,00
ƒ186,60
ƒ 202,20

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

Ronduit ergerlijk is echter de
suggestie, dat de gefingeerde
zielepoot van het kerstdiner in
de zaal zou zijn uitgesloten en
dit werd afgedaan door een
naar binnen vliegende witte
jurk, een blad neerzettend en
'eet smakelijk' roepend, jurk
weer weg'
Als vrijwilliger weet ik, met
welk een zorg en toewijding directie en personeel proberen,
voor elk der bewoners het
kerstfeest een m alle opzichten
echt feest te doen zijn, waarbij
geen moeite teveel is, geen tijd
telt en bovendien het personeel
geen witte jurk draagt, maar
juist stemmig feestelijk is ge
kleed Met welk oogmerk dan
zo'n denigrerend stukje, vraag
je je af Werd het verhaaltje
dan
niet huilerig genoeg9
De heer Stijnen eindigt z'n ru
briek met 'Blijf gezond, tot het
volgend jaar' In dit verband
zou ik de heer Stijnen willen
toewensen 'Blijf oprecht, ook
het volgend jaar'
Jaap Zwemmer
Zandvoort

(ADVERTENTIE)

Uw gasbedrijf adviseert!

haal, voorzien van een Zand
voorts sousje en in kerstver
pakking Het moest blijkbaar
ook een wat theatraal accent
hebben Het beroerde is echter,
dat het artikel gepresenteerd
wordt als echt gebeurd, terwijl
het van A tot Z uit de duim is
gezogen De 94-jarige vrouw,
weduwe van Henk de kolen
boer, met vijf rotkinderen die
haar m het bejaardenhuis heb
ben gestald, de centjes van haar
huisje hebben ingepikt en haar
- och arme - met kerstmis niet
bezoeken, zult u m de gehele
H I K niet vinden, want zij be
staat niet

Bram Stijnen was door meer
dere personen over deze kwestie
benaderd Omdat si] geen naam.
m de krant wilden, heeft hij fic
tieve personen opgevoerd Hij
bestrijdt dat de strekking van
zijn verhaal met juist sou zijn en
verwijst naar de mededeling in
De Babbelwagen dat de kerst
maaltijd op de kamer wordt ge
serveerd Het zou volgens hem
zelfs opgaan voor beide verzorgingshuizen „Maar het gaat mij
met om deze huizen, en natuur
lijk doet het personeel wel zijn
best Het is een gevolg van de
landelijke bezuinigingen, en dat
is een tnest verhaal," aldus Stij
nen

Hogeweg
racebaan
Ik woon op de Hogeweg en
kijk zo in de Oranjestraat Tot
nu toe is er goddank nog geen
ongeluk gebeurd, maar dat zal
echt niet meer zo lang duren
Want vooral de Hogeweg is levensgevaarhjk, beide zijden
worden gewoon gebruikt als ra
cebaan Maar ook de Oranjestraat is een racebaan geworden
Het is toch eigenlijk te gek er
is een politiebureau op de Ho
geweg' Zien en horen deze
agenten dat dan niet? Zou het
nou zoveel moeite zijn om snelheidscontrole te houden' Het
zou bovendien heel veel bekeunngen, dus heel veel geld ople
veren Maar ook minder ge
vaar, vooral voor kinderen en
voor alle mensen in deze buurt
H.G. van der Meijden
Zandvoort

ZANDVOORT In de tweede
klasse KNVB van het zaterdag
voetbal zit Zandvoort'75 duide
lijk in de lift Door uit de laatste
vier wedstrijden zeven punten
te verzamelen is het team van
trainer Gerard Nijkamp boven
de degradatiestreep gekomen
De stand is momenteel Ajax
11-19, Zevenhoven 12 18, Volen
dam 11-14, Rkavic 12 14, HCSC
12-13, Woudenberg 12-13, Can
dia 12-11, VCR 12 10, Zandvoort
'75 12 9, NSC 12 9, CSW 13 9,
ZOB 11-3

ZVM
Het zaterdagteam van Zand
voortmeeuwen kende eveneens
een moeizame start van de
competitie Zo halverwege heb
ben de mannen van trainer
Teun Vastenhouw meer vat op
het voetbal in de vierde klasse
KNVB De Zandvoorters pak
ten vrjf punten uit de' laatste
drie wedstrijden en hebben
daardoor wat ruimte verkregen
in de onderste regionen
De huidige stand in deze com
petitie is Bloemenkwartier
13 17, Hoofddorp 1116, Kenne
merland 13-16, Velsenoord
13-15, IJFC 12 14, RCH 12-13,
HBC 12 11, SCW 12 10, Castn
cum 12-10, Zandvoortmeeuwen

man Lindeman stond slechts
een half punt voor op Louis
Dambrink Wat niemand voor
mogelijk had gehouden gebeur
de toch Brums versloeg name
lijk Lindeman Een kleine mis
rekening werd Lindeman fataal
en hij moest zijn tegenstander
Brums de hand schudden

ZANDVOORT - Vanwege het enorme succes van
de twee schaaksimultaanseances in het vorige jaar,
organiseert Café Neuf/Chess Society volgende
week dinsdagavond opmeuw een schaaksimultaanwedstrnd

quenie Volgende week donder
dagavond start in het Gemeen
schapshuis de opleiding voor
de diverse diploma's van de Konmkhjke Nederlandse Schaak
Bond In een serie van totaal
zeven avonden zal de jeugd, on
der leiding van John Ayress,
een opleiding krijgen naar een
hoger schaakniveau

Doordat Louis Dambrink
geen fout maakte keerde hij
Daarbij kunnen de fel begeer
met de eerste prijs huiswaarts de pionnen, toren- of komngs
De tweede plaats werd ingeno diploma's worden behaald
men door Lindeman, terwijl
Jack van Eijk beslag legde op
Brums won op die laatste speel- de derde plaats
avond de eerste vijf partyen op
Badmintontoernooi
nj en moest m de laatste ronde
aantreden tegen favoriet Linde Intern
Sporting Club
Vanavond, de eerste schaaka
ZANDVOORT - Het travond van het nieuwe jaar, spe
len de leden van de Zandvoort- ditionele badmmtontoerse Schaak Club, de dertiende nooi van Sporting Club
ronde van de interne competi Zandvoort staat gepland
tie Vanaf acht uur zullen de voor zondag 17 januari
schaakklokken worden inge
ZANDVOORT - Over een twee drukt voor de strrjd om het aanstaande Aangezien dit
een vrienden en famihetal weken zal het tweede gedeel- clubkampioenschap
te van de voetbalcompetitie een
Op dit moment staat Edward toernooi is kan er door liefaanvang nemen Ter voorberei- Geerts nog steeds bovenaan de hebbers van de badmmding daarop worden diverse oe ranglijst Goede volgers zijn tonsport nog worden mgefenwedstnjden gespeeld Het John Ayress, Louis Dambrink, schreven
zaterdagteam van Zandvoort- Lindeman en Twmt Over drie Voor de 26e keer organiseert
meeuwen, uitkomende in de weken kunnen de achtervol- Sporting Club Zandvoort dit gevierde klasse KNVB, heeft een gers revanche nemen op even zellige en recreatieve badminijzersterke tegenstander naar tuele eerder geleden nederla tontoernooi Er wordt strijd gede badplaats weten te halen gen Dan begint namelijk het leverd m de heren-, dames en
Het zaterdagteam van Ajax, tweede gedeelte van de span mixeddubbels De reeds plaatsaangevuld met de reserves van nende interne competitie
gevonden inschrijving, door de
het topteam en uitkomend in
leden van Sporting Club Zandde tweede klasse KNVB, bindt
voort, toont aan, dat het op
zaterdagmiddag de strijd aan Jeugd/opleiding
nieuw een bijzonder aardig
met de mannen van trainer
Ook de jeugdige schaakleden toernooi wordt Volgende week
Teun Vastenhouw De aanvang hervatten vanavond de compe zondag zal de Pellikaansportvan deze wedstrijd is om half titie, na een winterstop van drie hal geheel voor de badminton
drie
weken Op de ranglijst staan ners gereserveerd zijn
twee kleine "wereldkampioe
Voor dit duel wordt nog een nen" bovenaan Rebecca WilOpgave kan geschieden op de
interessante partij afgewerkt lemse en Plonan van der Mooi- speelavond van Sporting Club
Om twaalf uur speelt namelijk en delen'de toppositie met ie Zandvoort, donderdagavond
het Zandvoortmeeuwen B ju- der 11,5 punten uit 14 wedstrij vanaf half negen, of telefonisch
morenteam tegen het sterke B den Pal daarachter volgen brj Gernt van de Nulft, 02507
juniorenteam van profclub Thomas Hesse en Nanouk Mar 19645
Sparta uit Rotterdam

Ajax op bezoek
bij Z.meeuwen

ZVM-zondag
In de eerste klasse van de
HVB (zondag) leek Zandvoort
meeuwen hoge ogen te gaan
gooien De manschappen van
trainer Pieter Keur verloren
echter de laatste drie wedstrij
den op rij en maakten een dui
keling op de ranglijst
Stand
Terrasvogels 13 20,
Heemstede 12 17, VVH 13 17,
Nieuw Vennep 13 15, DIOS
12 14, Concordia 13 14, BSM
13 14,
Zandvoortmeeuwen
13 14, EHS 13 13, Vogelenzang
13 9, DSC'74 13 4, THB 13 3

TZB
Met TZB gaat het m de twee
de klasse HVB moeizaam Het
team van trainer Willem Ko
mng doet er alles aan om ver
wijderd te blijven van de laatste
plaats In deze klasse is degra
datie met mogelijk, doch de
Zandvoorters gaan m het twee
de gedeelte van de competitie
proberen afstand te nemen van
de laatste plek
Stand SVIJ 12 19, DSK 12 17,
De Kennemers 2 12 17, NAS
12 14, Waterloo 2 12 14, NIJW
10 12, DEM 5 10 12, Concordia 3
12 10, Overbos 11 6, HYS 11 3,
TZB 12-3

Chess Society houdt
schaaksimultaan-seance

Louis Dambrink verrassend
winnaar rapidschaaktoernooi
ZANDVOORT - Louis
Dambrink heeft op de laatste schaakavond van het
jaar 1992 verrassend het
december-rapidtoernooi
van
de
Zandvoortse
Schaak Club op zijn naam
geschreven. Het zag er in
eerste instantie naar uit
dat Lindeman met de eer
zou gaan strrjken, maar
nieuwkomer Hans Brums
stak daar een stokje voor.

13 10, DSC'74 13 8, Velsen 10 6

Het strijdtoneel is wederom
het etablissement in de Halte
straat Fred van de Klashorst,
eerste bordspeler van Chess So
ciety, zal de strijd als simul
taangever opnemen tegen zes
tien borden Het enthousiaste
bestuur van Café Neuf/Chess
Society kon, mede door de
sponsoring van de gebroeders
Filmer, Fred van de Klashorst
als eerste bordspeler naar
Zandvoort halen De Haarlem
mer, die tot voorheen uitkwam
voor de reserves van Tal uit
Amsterdam, behoort op dit mo
ment tot de sterkste 350 scha
kers van Nederland
"Deze uitnodiging stel ik zeer
op prijs, aangezien ik volgende
week wederom uitkom in de
hoogste groep van het tiental
lentoernooi van het Hoogoven
toernooi Deze simultaan sean
ce past perfect in mijn voorbe
reidingsschema op dit loodzwa
re toernooi", aldus Van de Klas
horst De Chess schaker zal de
score van 87,5 procent, die
Hans Bohm vorig jaar neerzet
te, trachten te verbeteren
Aan de schaaksimultaan
seance zullen uiteraard enkele
vaste gasten alsmede enkele Ie
den van Café Neuf/Chess Socie
ty deelnemen Aan de ovenge
borden, of borden die tijdens de
avond vrij komen, kan een ie
der die zijn krachten wil meten
met Fred van de Klashorst kos
teloos deelnemen Op dinsdag
avond wordt om acht uur be
gonnen
Telefonische opgave kan ge
schieden bij Andries Filmer, te
lefoon 02507 13722

Klaverjassen
bij Clicks/TZB
ZANDVOORT - Aanstaande
vrijdagavond organiseert de
softbalafdelmg van TZB de
vierde klaverjasavond van dit
seizoen uit een serie van zeven
Clicks/TZB stelt de opbrengst
ter beschikking van het onder
houd van het softbalcomplex
De koppelklaverj as wedstrijd
begint om acht uur terwijl voor
de inschrijving zeven gulden en
vijftig cent, per koppel, op tafel
moet worden gelegd Er zijn
fraaie prijzen te winnen en bo
vendien wordt een verloting ge
houden De klaverjasstrrjd
wordt gehouden in de kantine
van Clicks/TZB aan de Kenne
merweg

Is het een spel of bittere
werkelijkheid De Zandvoort
se politiek komt bij mij de
ene keer lachwekkend over,
de andere maal erger ik mij
daar mateloos aan Ondanks
het feit dat ik deze materie al
vele jaren volg, snap ik er nog
steeds mets van Soms denk
ik wel eens dat het aan mij
zelf ligt Sinds enige tijd ben
ik echter een andere mening
toegedaan Het zijn de politi
ei zelf, die mij in verwarring
brengen
Neem nu de perikelen die
de laatste tijd zo duidelijk bo
ven op tafel zijn komen lig
gen Ik heb ze eens voor u op
een rijtje gezet Zo'n twee en
een half jaar geleden togen
wij met z'n allen naar de
stembus, teneinde een nieu
we gemeenteraad te kiezen U
weet hoe dat gaat m een de
mocratie 'De meeste stem
men gelden', dat hanteerden
mijn leeftijdgenoten vele ja
ren geleden ook al op de lage
re school Niet zonder succes
overigens Zoveel hoofden zo
veel zinnen
Het iedereen naar de zin te
maken, behoort tot de onmo
gehjkste zaken Om bonje te
voorkomen hielden wij soms
een stemming, wie er in het
doel mocht staan of wie er
eerst 'zoeker' bij het verstop
pertje spelen moest zijn In
de politiek behoort het niet
anders te zijn De verkiezm
gen dus Elk van de vijf partij
en die onze gemeente rijk is,
beloofde ons destijds gouden
bergen 'Het belang van de
Zandvoortse burger diende
voorop te staan', zo stond in
elk partij-programma te Ie
zen Deze algemene stelling
zorgde al direkt voor de nodi
ge verwarring bij de kiezers
Soms uit geloofsovertuiging,
politieke geaardheid, of zo
maar omdat men iemand
mocht of juist niet, werd een
keuze gemaakt Niet van har
te zo bleek Bijna de helft van
de Zandvoortse kiezers liet
het destijds afweten Ook lan
dehjk was dat het geval

Gekrakeel
Ondanks dit alles kwam er
toch een nieuwe gemeenteraad Zeventien raadsleden
om wel te zijn De WD (5)
had de meeste stemmen ge
haald De PvdA, CDA en GBZ
(allemaal goed voor 3 zetels)
bleken het minst gunstig' in
de markt te liggen D66 ein
digde wonderwel op een
tweede plaats (4 zetels) Na
dat de uitslag bekend was,
kon begonnen worden met de
verdeling van de wethouder
zetels Er waren er drie be
schikbaar Een voor Fman
cien, een voor Maatschappe
lijk Welzijn en Sociale Zaken
en een voor Ruimtelijke Or
demng De post Bestuurlijke
Zaken werd door de burge
meester opgevuld
Vijf partijen en drie wet
houderszetels Daar moest
bonje van komen De VVD
trok als grootste partij na
tuurhjk aan het langste eind
Zij zette van Caspel achter de
collegetafel Ook D66 zette
zijn mannetje neer (gezien
hun behaalde stemmen had
den zij daar recht op) Er was
dus nog een stoel over Het
gekrakeel begon De PvdA
het bij monde van J van Wes
terloo weten, wel iets te voe
len voor Maatschappelijk
Welzijn CDA en GBZ vonden
dat maar niks Van Wester
loo zou als nieuwkomer te
weinig ervaring hebben, zo
vonden zij P Ingwersen leek
hen de meest geschikte man
Deze CDA er was inmiddels
politiek door de wol geverfd
In het dagelijks leven was hij
ook nog advocaat Dat was
dus mooi meegenomen
En zo geschiedde Het ver
delen van de zetels kon begin
nen Ingwersen kwam op de
eerste stoel Termes (D66)
kreeg de tweede en van Cas
pel mocht op de andere hoek
plaatsnemen Er werd een
college programma
opge
steld, dat door nagenoeg alle
partijen werd ondersteund
Alleen de PvdA lag dwars Zij
kon het blijkbaar niet ver
kroppen dat zij buiten de
boot gevallen was Deze par
tij ging dus in de oppositie
Het leuke van deze positie it>,
datje tegen alles wat de ande
re partijen willen, 'nee' kunt
zeggen Hoewel dat weinig
helpt ben je hierdoor natuur
lijk 'lekker' politiek bezig

Onschuld
Maar goed Toen iedereen
eindelijk lekker zat, kon het
collegeprogramma worden
waargemaakt Oude koeien
werden uit de sloot gehaald
en de nodige stokpaardjes
weiden bereden Toen de
bouw op de voormalige voet
balvelden aan de Van Len
nepweg werd volbracht,
bleek deze veel te duur zijn
uitgevallen Meer dan twee
miljoen gulden waren over de
balk gegooid en Van Caspel
kreeg de schuld De rest van

de gemeenteraad waste zijn
handen m onschuld Blijk
baar had niemand er aan ge
dacht om de zaak op tijd te
controleren
GBZ fraktie
voorzitter P Plieringga (van
origine huisarts) legde zijn
vinger op de zere plek Hij
vond dat van Caspel maar
moest opstappen Maar deze
bleef zitten waar hij zat
Het college kwam met een
nieuw plan op de proppen
'Zandvoort moest badplaats
nummer een worden', zo
werd gesteld Voor ruim drie
honderdduizend
gulden
werd een bureau ingehuurd
Dat bedacht het onzalige
plan om het halve dorp af te
breken Er moesten hotels
komen en horecabedrijven
Dit ter meerdere glorie van
het toerisme Half Zandvoort
stond op zijn achterste be
nen „An me nooit niet," nep
iedereen in koor Het college
van Burgemeester en Wet
houders bleef echter achter
het plan staan ,
Intussen was ook de klus
aan de Prinsesseweg ge
klaard Voor veel geld waren
daar de woningen uit de jaren
twintig opgeknapt De reno
vatie bleek echter twee ton
duurder uitgevallen dan ver
wacht Van Caspel kreeg
wéér de schuld Blijkbaar
had ook nu weer niemand
van de raadsleden er aan ge
dacht om ook deze zaak op
tijd te controleren Toen Van
Caspel ook nog kenbaar
maakte dat hij uit het Gewest
Zuid Kennemerland was ge
stapt, (de reden vertelde hij
liever met) brak de hel los

Gedonder
Het CDA, D66 en GBZ de
den of zij zeer verontwaar
digd waren Met hoge stem
eisten zij nu wel de kop van
de wethouder De WD viel
haar wethouder natuurlijk
met af 'Het tekort aan de
Prinsesseweg was de schuld
van het bureau Acropolis
Die had de zaak moeten con
troleren' Van Caspel verde
digde zich met verve Zijn te
genstanders zagen hun kans
echter schoon om hem beentje te lichten De WD drong
aan op een onderzoek en ook
de PvdA was het natuurlijk
niet eens met deze gang van
zaken Zij waren immers nog
met vergeten, dat zij destijds
door deze partijen buiten het
college waren gehouden
D66 en CDA lieten luid
keels weten een motie van
wantrouwen tegen Van Cas
pel in te stellen De wethou
der koos uiteindelijk eieren
voor zijn geld Als het op een
stemming aan zou komen
zouden de WD en de PvdA
gezien de stemmenverhou
ding het onderspit delven
Van Caspel stapte dus 'vrij
willig' op Eigenlijk was er op
dat moment nog mets aan de
hand Fraktievoorzitter W
Tates zou, zo werd gepland,
de nieuwe wethouder wor
den R de Jong stapte naar
het Gewest en de inmiddels
tot oud wethouder gebom
bardeerde Van Caspel zou ge
woon laadslid worden
Dat was natuurlijk met de
bedoeling van de overige par
tijen Zij eisten dat de VVD
openlijk haar wethouder zou
afvallen Tates vertikte dit
Hij wilde eerst uitgezocht
zien of zijn fraktiegenoot
werkelijk de schuldige was
van de laatste overschrijding
Daar wilden de opposanten
liever niet op wachten Stel je
voor dat de VVD gelijk kreeg
Men bedacht dan ook een
truc Het vertrouwen in de
VVD als coalitie partij werd
opgezegd Het CDA en D66
(samen goed voor een mm
derheid'van 7 zetels) ging bij
GBZ te biecht Fliermga zag
zijn kans schoon, hij wilde
best wethouder worden Met
z'n drien waren zij m staat de
VVD beentje te lichten
De zaak werd op een zon
dagmorgen beklonken Tates
kon naar het wethouder
schap fluiten Tot overmaat
van ramp besloten J Met
horst en J Brugman (WD)
hun partij de rug toe te keren
Zij pakten hun spullen en
vertrokken naar GBZ De
ramp was nu compleet In
één klap degradeerde de VVD
van de grootste partij naar de
kleinste Iedereen, op de
VVD en de PvdA na, klapte
van vreugde in de handen
Zelfs de wethouders Termes
en Ingwersen waren blij 'Wij
hebben nooit met van Caspel
op kunnen schieten,' zo lie
ten zij het volk weten Alleen
burgemeester Van der Heij
den hield zich afzijdig
Maar het verhaal is nog
lang niet ten einde Naar mijn
inschatting begint nu pas
werkelijk het 'gedonder m
de glazen' Houdt goede
moed Over een jaai en drie
maanden mogen u en ik weer
opnieuw naar de stembus
Dit was het weer voor deze
week Blijf gezond, tot de vol
gende week
BRAM STIJNEN

Weekmedia 16-17

Aulcuubriek SHOWROOM verschijn! elke week op vrijdag
in Hei Parool op zaterdag in Trouw en de Volkskranl on
de week daarop in alle edilics van Weekmedio t w
Amsterdams Stadsblad Builenveldertse Courant, Diemer
Courant De Nieuwe Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam
De Nieuwe Wcesper Arnstelveens Weekblad Uithoornse
Courant De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant on
Zandvoons Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag l/m vri|dag lussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-6058686 Fax 020-065632)
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amslerdam
Afgeven kan ook Hel Parool. Wibaulslraal 1 3 1
Amslerdam
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, Gebouw Acmslclsli|n, taan van de Helende
Meeslers 421 6, Weesp, Nieuwstraat 33, Zondvoort,
Gaslhuisplem l 2
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
\oor donderdag 20 00 uur in ons bezit zi|n worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle
Weekmediakranten
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren

Chrysler

Suzuki

VOLVO

Chrysler - Amstelveen

Amstelstein - Suzuki

occasions

Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 0297561212
(gratis halen en brengen)
Chrysler Sunbeam 13 b j '81
APK tot Mrt '93 Vr pr ƒ750,
Tel 029633895 A veen

Mercedes-Benz
Mercedes 190 E 2 3 '89,
Lpg, blauuw, ƒ 38000
NIPPON 02503 16679

Mitsubishi

Mazda
HH tegen mr prijs Mazda 626
1 8 GLX HB, kl metall, stuurbekr, LPG, 11 '89 ƒ 15500
626 1 8 LX 12 V, 4 drs , 9 '90
ƒ 15 500 323 1 3 LX, 4-drs
LPG, 1 '89, ƒ9950 323 1 5 LX
3 drs , 6 82, ƒ 1500 626 1 6 LX
5 drs, LPG, 2-'87, ƒ7250
BEREBEIT, Amsteldijk 25
A'darrïZ, 020 6627777

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi Let op " Mazda 626 Sedan 1 8
occasions Tel 0206433733 GLX automaat metallic, schuifdak, CD speler, nwe model,
Mitsubishi Colt m 82, auto- ƒ 39 500 De Jong West B V
maat, 5 drs, V VN + APK, Tel 0206155355
ƒ2450 Tel 0206105478

Opel

020-665 86 86
Audi

BMW

Chevrolet

Peugeot

IMPORT USA CARS

*
*
*

BMW730i A u t , bj 6 1988, van
1e eig , diamantzwart met,
Uit voorraad:
ABS, el sch /kanteld, ±
Full Size Piek Ups benz/dsl 130000 km, ƒ35000 BMW
728i A u t , bj 9-1986, van 1e eig
S10 Piek Ups benzine
Blazers, '93, geel/gr kent
(oud mod), antr grijs met,
Globemaster, 5 p grijs kent sch/kanteld, ± 100000 km,
Corsica/Beretta
ƒ15000 BMW 316i M40, van
Pontiac Trans Sport
1e eig , 1-1989, LPG, zwart, 2drs, ± 130000 km, ƒ19500
Door inruil:
Autobedrijf BEREBEIT, Amstel25,
Amsterdam,
Oldsmobil Cutl Supr '89 dijk
Ford Thunderbird 5 O '87 020 6627777
Full size Blazer
'89

Alle zeer mooie
schadevrije wagens
Garantie en inruil mogelijk

Tel 020-6670121
APK

Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
Diesel
10 E
10 RE
11 First
1 4 TRS
14
14 RE
14
14 Cannes
Diesel
Reflex
312 maanden

Te koop van particulier BMW
520 i 24\Valve, bouwjaat mei
1990,86 000 km, zilver metallic,
vele extra's o a airco, electr
ramen, sportvelgen Nteuwpnjs
ƒ85000,- Prijs ƒ 39 750Tel 02977-22638
T k BMW 316, 8-'83, div acces , i z g st, 140 000 km
Vrpr ƒ5750 0297568890

T k BMW 316i, wit shadowlme,
91 ƒ 19 950 bj 6 '88, nwe kopp + schokbr
87 ƒ 8 500 prijs ƒ 17 500 Tel 02995-4634
8 7 / 7 700
92 ƒ 17 850
87 ƒ 9 500
8 6 / 6 9 5 0Feroza EL 11 Limited, blauw/
89 ƒ 18 400 grijs met km 15000, 11/91,
90/19 250 Charade TS spec Turbo90 ƒ 19 900
diesel, km 65000, '91,
90 ƒ23900 Cuore TX Autom km 26000,
92 ƒ 24 900
10/88
garantie
NIEROP-Daihatsu

Ruime keuze m 2 CV occasions
alle leeftijden Citroen Centrum
Leende 04906-1528

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km

10/88
09/89
06/90
01/92
05/88
02/88
05/90
10/90
03/89
07/90
06/90
04/89
04/89

73 000 km
26 000 km
148 000 km.

07/87
12/88
02/88

Daihatsu

Vancouvertsraat 2-12
A'dam-W 020-6183951

Fiat

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties
van BX, Visa en 2CV6
Rat Uno 55, m '84„ 5 drs,
APK klaarmaken tegen gered APK, i z g st, ƒ 2950
pnjz Verk van losse onderd Tel 0206105478
Tel 020 6680820 en 075-702625
Rat Uno 70 S i e sept '92,
VAN ROCTSELAAR
„skyline", rood met, 1e eign ,
AUTOTECHNIC
5000km, fabrgar, .ƒ18950
AX 11 Rrst 10/91
ƒ15500 Tel 0206105478
AX 11 RE 02/88
ƒ 9 600
FIAT VERMEY B V
AX 11 RE 04/89
ƒ12400
AX 11 TE 12/90
ƒ13700 Keuze uit ruim 35 occasions
AX 11 TE, 5 d 03/91 ƒ14900 A Philipsweg 13, Uithoorn
AX 11 TGE 10/89
ƒ12900 Tel 0297562020
AX Image 02/91
ƒ14900 GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Rat
AX Image, 5 d 03/90 ƒ 14 900
BX 14 TE, Lpg 09/89 ƒ15500 occasions Tel 0206470909
BX 16 RE 03/89
ƒ 16900
BX 16TGI, 02/91
ƒ22400
BX 16 TRI 10/89
ƒ18900
BX 19 D 06/89
ƒ 15400
HH hand , tegen mr prijs
BX 19GTI 10/89
ƒ19500
Scorpio 2 O CL, 5 d Lpg, 3/89
BX 19 TRD 07/86
ƒ 8 900
ƒ14000 Scorpio 24i CL, 4 d
BX 19 TRD 01/88
ƒ 13 500
1/91, ƒ22500 Sierra 2 O CL
BX 19 TRD, st bekr
5-d LPG, 1-'88 ƒ 11500 Sierra
02/89
ƒ18400
2 Oi CL, rood, schuifd LPG 7BX Turbo D 08/89
ƒ21500
'90, ƒ 15 950 Escort 1 3 CL
BX Turbo D 04/90
ƒ 23 900
Estate, 5 drs Stationcar, 11BX Turbo D break
87, ƒ9000 Onon GL, 6'84,
02/89
ƒ 22 400
ƒ4950 BEREBEIT, Amsteldijk
ZX Reflex 02/92
ƒ22400
25, Amsterdam, 0206627777
Schade/taxatie APK
Scorpio 6 cil 2 4 liter apr '91
Reparatie van alle merken
Directie auto aanrijd vrij
Verkoop nieuw en gebruikt
Autom LM velgen 205/55X16,
Citroen en Peugeot
schf /knt dak
Metall Rood
BOVAG garanties
ABS, St bekr, Alarm afstbd
100% financiering mogelijk
KM 44000 Een plaatje""
DE WEER 29, ZAANDAM
GARANTIE t/m april 1994"
Tel 075350985
Vrpr
ƒ34500 mcl BTW
XM 20 mj comfort, 5/90, 02977 43253 09 00 23 00
69 000 km met ANWB-rapport
en 12 mnd garantie ƒ31 900BX 19 TZ l, bjr 7/91,
28 300 km ƒ 27 500 Over garantie gesproken '
BX 16 Progress 1/92, 13200
HYUNDAI OCCASIONS
km ƒ7100 VOORDEEL
2 jaar garantie alleen bij
AX 11 First, 5/92, 15400 km
AUTOKROOi'
ƒ16900 met fabneksgarantie
T T Vasumweg 32
t/m 5/93
Inruil en financiering mogelijk (a d Klaprozenweg A'dam-N)
Tel 0206310615
Autobedrijf Wim van Aalst
Tel 0297984866
T k Hyundai Scoupe GTX kl
wit, b j mei '91, km stand
Adverteren in „Showroom"
31000 Gebr als 2e auto,
Tel 020 • 665 86 86
meestal korte ritten Vr pr
FAX 020 6656321
Postbus 156 1000 AD A'dam / 25 000 Tel 078-212368

Ford

Hyundai

APK keuringen klaar terwijl u
wacht Garagage West-Center
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam

Van Vloten
Amsterdam
Uw Volvo-dealer

SUZUKI

Renault
HH h tegen inrutlprijs
Ren 21 TL HB (nw model),
biedt aan
LPG, 2-'90, ƒ13500 Ren
met 1 jaar
Express, 4-'86, ƒ4950 Autotopoccasion garantie
bedrijf BEREBEIT, Amsteldijk
R 5 TR 3 drs Campus 01/90 25, Amsterdam, 020 6627777
R Cho RN 1 4 3 drs
06/91
R 11 GTX 5-drs
10/85 Renault 5 TS, 2-1986, 90000
R 11 GTX 5 drs
05/88 km, APK 11-93, ƒ5900R 11 TL Chev 3 drs
03/87 Tel 0206252211
R 11 GTL 3-drs
05/88 Renault Alpine V 6, Turbo, '88,
R 21 TL 1 7
06/89 airco, afst bedien alarm, radio
R 21 TL HB 17
06/91 Renault, 65000 km ƒ58000R 19 GTX 5-drs
10/89
RONDAY RENAULT
R 19 GTR 3-drs
12/89
Tel 020-6237247
R 19 GTR Chamade
12/89
RENAULT AMSTERDAM
R 19 GTD Diesel Cham 07/90
Top occasions met 1 jaar
R Expr 1 4 Combi
04/86
garantie
Opel Kad 1 61 Sed
07/89
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

RENAULT-DEALER

Amsterdam - Noord
Asterweg 14
Tel 020-6370565/6372165
Aster zegt het met service

Hefbrug, spuitcabine
of sleutelruimte nodig7
HEINING HOBBYHAL
02907-6999, A'dam Sloterdijk.

±50 auto's, APK gek Den
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen
020 6844079 Tevens INKOOP
±50 auto's, APK gek Den
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen
020 6344079. Tevens INKOOP.
70 BESTELAUTO'S en pers
busjes v a ƒ3500 Garage
Rijsenhout, lid Bovag Bijna 50
jaar gevestigd Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 02977-24229
Ook t k gevraagd

Rhóneweg 40-42 Tel

Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel 6138473 A'dam
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ32 per uur
Gratis halen en brengen.
Tel A'dam 020-6942145

Celie, door ANWB erkend,
met hoogste percentage
geslaagden Tel 020-6416607

Accessoires en Onderdelen
Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

020 6131365

Volkswagen

Volvo

Tot
± ƒ10.000.
voordeel

HH h tegen inruilpnjs
Volvo 740, 6-'89, blauw, LPG,
ƒ17000 340 GL 17, 4-drs,
LPG, bj 4-'89, ƒ9750 Volvo
360GL20, 4-drs, LPG, b j 3'89, ƒ13500 BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
A'dam,
020-6627777

voorsprong
door
zuinigheid

Theoriecursus op Video GRATIS

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 134
Tel 020-6240748
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 134
Tel • 020-6240748
Adverteren m
„SHOWROOM"
Tel 020 - 665 86 86

BLOKSMA
RADIATEUREN-'
warmtewisselaars Kapoeasweg 17, A'dam, 0206148385
Missot specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom Toussaintstr
43
A'dam Tel 0206180443

NIEROP

^

Koudijs Autobedrijf B.V.

T k Peugeot 405 GRI 1 9,
AUTOMAAT, directieauto in
perfecte staat, 01-'90, stuurbekrachtigmg, centrale vergrendeling, electr ramen, spoiler,
magnesium velgen alarm inst,
rood, nwpr ƒ48318 Vrpr
ƒ23500 Tel 02990-30247

Saab
SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh , rep , APK
Royal Class Saab's
Diverse occasions1

Seat

SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28
A'dam, tel 020 6763335
Seat Ibiza 1 2 XL, orign '89,1e
eign , grijs met, i n st, ƒ8950
Tel 0206105478
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v d Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146
AUTOBOULEVARD

Subaru

•Auto te koop? Plaats een
SHOWROOM advertentie U
zult verbaasd staan over het
resultaat.

Autoverhuur
BIJ

6-pers camper te huur
Ook geschikt voor wintersport
Autobedrijf JAN WALS
Tel 02902-61697
De scherpste prijzen voor

TOERCARAVANS
60 occas met Bovaggarantie
ook grote kampeerart shop
HULSKER LEIMUIDEN
01721-8913, 10 mm A dam

Avond- en nachttar.
bestelwagen afhalen na 1630
uur en de volgende morgen
om 9 00 uur retour
tegen 4 uur-tarief
020-6794842, 020 6908683

Diversen

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

Auto's te koop
gevraagd

'Je moet zelf
ook wat doen!

'Zegdat
dan meteen'.

Autovroon

Met deze advertentie wil SIRE in samenwerking met
dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen.

Extra PK's voor uw autoverkoop.
Showroom. Nu de grootste antorubriek van Nederland!
In één klap is Showroom de grootste autorubriek in Nederland. Met het hoogste
bereik in het dichtbevolkte Randstad-gebied. Want vanaf nu komt uw showroomadvertentie niet meer alleen m Het Parool en de elf nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia, die m en om Amsterdam worden verspreid, maar óók
nog in de landelijke, dagbladen: Trouw en de Volkskrant. Gezamenlijke oplage maar liefst 1,1 miljoen.
Zo schakelt u met één Showroom-advertentie uw verkoop vol gas in de hoogste versnelling.

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-// CUUJUllCLJUC.
Pnjs cxc!
UTW

Schryt hter in blokletcers
1
uw tekst l U werper
t
hokje Cijtcn leesttkem
3
in tmstiiruinitui tillen
%oor l letter Minstens
4
~&
~\ rc.£iU bfMlinj\en AJII
S
di hand van de daanujst
d
gipl-iatsu' tane\en kunt u
< 7
zeil uiirekent.n uat uw.
ailuruntie kost
K
't

—

3'J.95
53.45
d6,95
«1)45

93.95
1117.45
1211.95
134.45

111

Naam „.

Tdt'foonnuninuT .

Adres _~
Postcode + Plaats .

Handtekening

MÖOY ENZOÖN
v h Museum autobedrijven

Ruysdaelkade 75 A'dam.O.Z.
Info: 020-6623167/6732B53

niet duur!!!
Studenten 10% korting
• koelwagen & opnjauto
• 9-pers bussen en pick-up's
- Nu ook Chrysler Voyager

• De advertentie-afdeling beD FAAS
houdt zich het recht voor advertenties eventueel zonder Luxe- & Bestelauto's v a ƒ38,opgaaf van redenen te weige- per dag, ex BTW
.Grasweg 3, A'dam-Noord
ren (Art 16 regelen voor het
Tel 020-6371826
advertentiewezen)
LAGE HUUR
Nwe bestel- en vrachtw. m. ra
dio, van 6 t/m 23 m3, v a ƒ 44,
Pol speedboot + 20 PK
p d , 100 km vrij Tevens pers
Mercurie, in nw. st., ƒ 1450
wagens Autoverhuur SlootTel. 020-6105478
haak Tel 020-6431220

in service beter

Kom kijken
naar onze fraaie occasions

Ouke Baas

Campers

Al 18 jaar in prijs gelijk

wensen u
veel SUBARU-plezier
en een gezond 1993

HOOGSTE PRIJS
Tel 020-6198691
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 02502-45435

Hoofddorp, 02503-14097

Autobedr Leeweg Zwanenburg Ind terr 'De Weeren'
Leeweg 11 Seat-dealer voor
H'meer-N Tel 029073372

(s)loopauto's

Celie, door ANWB erkend,
met hoogste percentage
geslaagden Tel 020-6416607

autolak

Peugeot 205 Accent, 3-'92,
2800 km, blauw met
Tel 02990-23741

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

• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 1,1 miljoen ex'

T k gebruikte onderdelen van
alle type's BMW, Mercedes en
Peugeot Garagebedrijf C
Grote
sortering
ONDERDELEN
ook in 't nieuwe jaar,
Schrauwen,
Tetenngsedijk
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
van schade-auto's, alle
134, Breda Tel 076-214918
Passat Sedan, 4 drs CL 1800/ 'De vrienden van uw merken, alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
90 pk, stuurbekr, groen getint
VOLVO'
warmtewerend glas, radio
240 GL estate LPG , o b , rood, Tel 02502-45435
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
matten etc , metal, april 1992 div extra's km 125 000 '90
1183 JG Amstelveen
Nieuwprijs mcl extra's en
240 GL estate grijs met, km
Tel 020 - 6455451
accessoires ca ƒ 43 500
Inkoop auto's tegen
160000 nette auto '84,
Halte Sneltram „Zonnestem"
njklaar Nu slechts vanaf
ANWB/BOVAG-koershjst
740 GL sedan, aut LPG, km
Bel voor Info 020 6369515.
COBUSSEN
175000 '89, 480 ES, rood, 1e
ALLE KLEUREN
ƒ32.995.eig km 120000 '87
OOK IN SPUITBUSSEN
De hoogste prijs voor elk merk
AMSTERDAM
440 DL, rood, km 20000 '91,
otto nieuwenhuizen bv
auto a contant, met vrijwar
Sinds 1930
440 GLT, zwart, Lpg, '90,
Overtoom 515 Amsterdam bew Tel 020-6105478
Vol vertrouwen
440 1 8 Lpg grijs, '91,
(020) 6129804
PEUGEÖT-DEALER
VW/AUDI-DEALER
De hoogste prijs
(wij zijn aan het verbouwen)
340 DL 1 7, 3drs , '88,
AMSTERDAM-ZUID Contactweg 47
voor elk merk auto a contant
gaan wij het nieuwe jaar m
A'dam-Sloterdijk, 020-6869611 340 DL 1 7 3-drs , '77,
met vnjwar.bew 02908-24640
Wij wensen al onze klanten
340 GL, 5 drs aut 26000'88,
Noodservice
Lod v Deysselstraat 77
en relaties een veilig en gezond
340 DL 3-drs km 43 000 '89,
ONDERDEELVERKOOP
A'dam, 020-6116715
NIET
DE
DUURSTE
• „SHOWROOM",
I993 toe
tevens div Volvo's 340-360 en
DOE-HET-ZELF ADVIES
de autorubriek in
V W - en AUDI-SPECIALIST 240 v a '80 tegen netto
WEL DE BESTE
COBUSSEN PEUGEOT
op zaterdag van
Het Parool, de Volkskrant,
BAAS
inruilpnjzen
nog dynamischer in I993
1000-1300 uur
Trouw en Weekmedia.
Minèrvalaari'86. 020-6629517. Voor nieuwe en gebr auto's
VOLVO - NIEROP,
Baarsjesweg 249 253,
Kost
B.V.
Oplage 1,1 miljoen ex.
Jacob van Lennepkade 295 Vancouverstraat 2-12, AmsterAmsterdam Tel 0206121824
Tel 020-6658686
Valschermkade 16, A'dam
Tel 0206183855
dam West Tel 020-6183951
H H hand , tegen inruilpnjs
Peugeot 405 GL 1600, kl wit,
3'90, ƒ15000 Autobedrijf
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam, 020 6627777

ZUIpWlJK

Autosloperijen

IN 24 UUR GELEVERD

Sloterkade 40 44 Tel 020-6177975
-.

Motorrijlessen ƒ 45 00 per les
Autorijlessen ƒ 36 00 per les

Inruil garantie, financ
HONDA Accord EX 2 O, bj '89
ƒ 15 950 -MAZDA 626 2 Oi GT,
16-klepper m '89 ƒ16950NISSAN Bluebird 20 Diesel m
'91, ƒ 15950-OPELKadett13
S, Lpg.bj '89 ƒ 12 950-FORD
Scorpio 2 O CL, m '87 ƒ 8950 SUBARU Jumbo Mini, bj '91,
ƒ 10.950.- FORD Sierra 1 6, '85
Lpg ƒ 5 950-OPEL Kadett 1.3
S, m '86 ƒ 6 950.-CITROEN BX
'86 ƒ5950- FIESTA '87
ƒ6950- NISSAN Micra 5speed '85, 4 950 - MITSUBISHI
Galant '87, ƒ 6 950 - ALFA 33,
'87 ƒ 7 950 - SENATOR 3 O E,
Lpg., '86 ƒ8950- CITROEN
BX, Diesel '85 ƒ 4.950ESCORT, Lpg., '84 ƒ3950RENAULT 5 TL '87 ƒ6950OPEL Manta 1 8 S '84 ƒ 3 950.en diverse auto's va ƒ 1 000-

Rover

Minor Motorcars

20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 950 of
10 Motorrijlessen + Examen voor / 700 •

JOHAN BOOM, DEN ILP 55,
Gemeente Landsmeer,
Tel 02908-24640

Autofinanciering
en verzekering

Verder diverse speciale aanbiedingen + gebruikte Rovers bij

SUPER STUNT

voor nieuwe leerlingen
GRATIS 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in een
van onze 5 Sterren Hotels m Nederland
& Europa, als u gebruik maakt van onze
toch al goedkope aanbieding van

Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel 0206932074

NISSAN Bluebird 2.0 Lpg, sailuitv '90, ƒ 16 950,Rat Panda 750 L '87/6950,Opel Ascona '83, ƒ 3 750,Volvo 340 DL '83, ƒ 2 950,Mitsubishi Colt GL '83 ƒ 2 750
Mazda 626 GLX Coupe,
autom LPG, '85, ƒ4750.VAN OSTADE GARAGE
Van Ostadestraat 182
Amsterdam, 020-6625428
T k renault 25 GTS Bj '87
Maandag t/m vrijdag
Tevens inkoop van auto's
LPG, d grijs, 115 00 km m pr
st ƒ9750,- Tel 020-6436522
Johan Boom, Zuider Akerweg
83 oranje hek, A'dam Osdorp
T k Renault 5 SL aug '89
Tel 020 6105478 + 100 Auto's
groenmet 65 000 km l z g st
va ƒ300 tot ƒ 15~000.
Vraagpr. ƒ 11750 6437407
Autoverzekering 10 tegen 1 Dagelijks geopend van 9 tot 17
uur. Garantie al va ƒ1000 +
Celie de goedkoopste ook
omruil gar
mnd /kw bet. 020-6416607

De nieuwe Rover 200 coupé
nu in onze showrooms

STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL
* 5*
* * Amsterdam, Almere en Zaanstreek
*

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

Algemeen

DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
CORRECTE SERVICE,
INRUIL EN FINANCIERING

ASTER B.V.

Rijscholen

APK + grote beurt v a ƒ 299 DIESELSERVICE,
brandstofpompen, verstuivers,
cil.koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
Industneweg 27, Duivendrecht,
Tel 020-6980639

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:

Pim van Rootselaar

• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
eigen nsiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperkmg
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvullende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd

02940-16661
TD
AX
AX
AX
AX
BX
BX
BX
BX
BX
ZX

42 300
52 000
54 000
16 500
64 400
56 600
66 000
58 000
57 000
32 500
105 000
86 000
55 000

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Citroen BX 1 6, b j '91,
20 000 km Veel extra's
IMPORT USA CARS
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp

OTO/ICI
Citroen

XE ACCENT, blauw met
XR 1 4, wit
GL, wit, airco
XR, rood
XE Junior, blauw
XE 1 4, rood
Profil 1 4i, rood
GR 1 6, beige met
GL 1 6, blauw
Gü 1 6, beige met
GL Break LPG, wit
Ml 1 6, rood
GR 2 2 mj, grijs met

Volvo 340 DL Aut groen
Fiat Panda, groen
Toyota Corolla D bl met

Citroen

HH H tegen inruilprijs BX 16
TGi, LPG, stuurbkr, 10 90,
ƒ 14 500 BX 16 TGt, LPG o b ,
5-'90, ƒ 13 500 BX 16 RE, LPG,
1-'89J11500BX14T,LPG,6
'89, ƒ10500 Visa 11 E, 4-'84,
ƒ 1 950 BEREBEIT, Amsteldijk
25, Amsterdam, 020 6627777

Gebruikte Peugeot's:
205
205
205
205
205
309
309
405
405
405
405
405
505

Overige gebruikt

Keurenplein 9, A'dam Osdorp
020 6670121

Citroen Visa '83, nw
rood, i z g st, ƒ 1450
Tel 0206105478

Meer Waar Voor Uw Geld!

Service en
Reparatie

Wiegerbruinlaan 73 Uithoorn
Dealer voor A'veen • Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen 1 x Volvo G40 GL, Lpg . 91
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 62055
4 x Volvo 740 GL .
88-90
1 x Volvo 240 GL Stat
89
(gratis halen en brengen)
3 x Volvo 240 GL .
84-89
3 x Volvo 240 Stat
88-91
7 x Volvo 440
.
89-91
3 x Volvo 340
.
87 89
Auto Amstelstad
020-6799100
6 x Volvo 340 Aut . 87-90
Hemonylaan 25A Amsterdam
Auto Amstelstad
020-6711888
Mmervalaan 85 Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Delnum
020-6148933
Jarmuiden 29, Australiehaven
j Sloterdijk III Amsterdam
Tel 020-6369222, Meeuwen
B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6831956
laan 128, Amsterdam Noord,
Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
uit de Utunnel 2x rechtsaf.
Luykx B. V.
020-6594330
l Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
Volvo stat 240 LPG, '85,
140000 km, 5 sunr + trekh,
Zeilemaker Landsmeer B.V.
02908-24343
Dorpsstraat 74 Landsmeer
vele extra's 02975-62343
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692
Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad

Nissan

Mitsubishi Colt 13 12V 1991,
rood velgen radio ƒ 18 500 De
Jong West B V , 020 6155355 HH tegen inruilprijs
Nissan Urvan, 9 pers mini-bus,
Mitsubishi Colt 1 2 GL 1988, 11-'90, 30000 km, ƒ20500
rood
50000
km,
mcl
garantie,
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
Micra Trend, 2-'85, ƒ4950
ƒ10450 De Jong West B V BEREBEIT, Amsteldijk 25,
3 regels
ƒ 39,95
Tel 0206155355
Amsterdam, 020 6627777
Voor elke extra regel
ƒ
13,50
Mitsubishi Galant 1 8 GLi HB
mm pri|S
ƒ 8,35
199207 7000 km metallic
mm prijs met vignet
ƒ
8,35
demo auto ƒ31 000 De Mitsu
Alle prijzen zijn excl 17 5% BTW
bishi dealer van A'dam De HH hand, tegen inruilpnjs
Jong West B V , 020 6155355 Kadett 1 6 D, 5-drs Station, 8Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Mitsubishi Pajero 25 GL van '87, ƒ 9000 Kadett 16 D, 5 drs,
Voor meer informatie of advies, bel
soft top 1989, wit velgen Bull- Expression, 5'91, ƒ18500
bar ƒ29500 De Jong-West Ascona 1 6 S 4-drs , LPG 8 '85,
ƒ4750 Autobedrijf BEREBEIT,
BV Tel 0206155355
Amsteldijk 25, 020 6627777
Uitgebreide keuze m Colts,
Lancers, Wagons, L300 diesel Opel Ascona 20 S, '81, nwe
vindt u bij Mitsubishi dealer Jor- APK tot '94, 4-drs, trekh,
ƒ2150,- Tel 0206790475
ritsma, Wagenweg 10,
Audi 80 LS, orign '81, APK BMW 520i, orign '86, sprt vlg ,
Purmerend 0299023741
Opel Kadett 1 8 club 1988
grijs met, rijdt perf, ƒ 1950
goud met, i n s t , zien is kometallic, 5-drs
schuifdak
Adverteren m
Tel 0206105478
pen, ƒ8950 Tel 0206105478
ƒ14950 De Jong West BV
„SHOWROOM"
BMW 525i, orign '84, nw APK
Tel 0206155355
FAX 020 - 665 63 21
onderh , pap aanw , i n st,
ƒ5950 Tel 0206105478

*
*
*
*
*
*
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Auto's in SHOWROOM vliegen de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156,
1000 AD AMSTERDAM of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw AemsteJstyr,
Laan der Helende Meesters 421B; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33;
Zandvoort, Gasthuisplem 12. Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686

faxnr.020-6656321

Weekmedna

Auto [
6/7 JANUARI 1993

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17

Alternatief
In Amerika wordt hoogstwaarschijnlijk een wet van
kracht waardoor een percentage van de auto's die per merk
verkocht worden, volledig vrij
moet zijn van schadelijke uitlaatgassen.

Schakellui rijden met Audi

Bij veel automerken beraadt
men zich dus op auto's die rijden op alternatieve brandstoffen. Mazda bijvoorbeeld heeft
een studiemodel dat wordt aangedreven door een electromotor. Dit is op zich niets bijzonders, Mazda maakt echter geen
gebruik van accu's, maar put de
energie uit de omzetting van
waterstof in waterdamp.

Nissan 4 x 4
De 4x4-wagens zijn populair en autofabrikanten
zijn druk in de weer om
hun produkten zo comfortabel mogelijk te maken.
Nissan komt met twee carrosserievarianten,
een
driedeurs en vijfdeurs. De
laatste is uitgerust met een
langere wielbasis. Het ontwerp is op Europese leest
geschoeid. De produktie
wordt in Barcelona ter
hand genomen. De nieuwe
4x4 komt volgend voorjaar
op de markt en dan zal ook
de naam bekend worden
gemaakt.

Opvallend is dat dit proces
plaatsvindt bij een normale
temperatuur. Dit maakt de
auto zeer geschikt voor frequent vervoer over korte afstanden. Voorverwarming en
afkoeling zijn namelijk niet nodig bij dit systeem.

Majestic

Carboflo

Het is helaas niet voor iedereen weggelegd, maar mooi is
het wel. Een Jaguar 3.2, 4.0 of
Daimler 4.0 met een 12,5 centimeter langere wielbasis, want
je zult maar lange benen hebben en niet uit de voeten kunnen op de achterbank.

Carbonflo heet het apparaat waarmee de schadelijke uitstoot van uitlaatgassen gereduceerd wordt en
motorprestaties omhoog
gaan. De Carbonflo kan
worden ingebouwd in de
brandstofleiding van alle
verbrandingsmotoren en
komt daardoor al in aktie
voordat het verbrandingsproces begint.

Bovendien is door een gewijzigde daklijn achterin iets meer
hoofdruimte ontstaan. De nieuwe uitvoeringen verschijnen
medio dit jaar met de veelzeggende toevoeging Majestic en
zijn standaard voorzien van de
zescilinder AJ6. In het najaar
volgt de Majectic met twaalfpitter.

Links de Auto Cabriolet 2.8E en rechts de Audi Avant S4 4.2

UDI KOMT deze
maand met twee
nieuwe types op
de markt waarmee een nieuwe exclusieve
klantengroep moet worden bereikt: de Avant S4
4.2 voorzien van ronkende
V8 en de cabriolet met een
iets bescheidener V6-motor.

Autorai
De AutoRai wordt dit jaar van
4 tot en met 14 februari gehouden. De tentoonstelling beslaat
negen hallen met een totaaloppervlakte van 65.000 vierkante
meter en vormt een uitstekende staalkaart van ontwikkelingen op het autofront.
De Rai zal dagelijks van tien
tot vijf uur en doordeweeks tevens van zeven tot tien uur 's
avonds.

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

gene die wil genieten van de njprestaties van een V8-motor en
wil profiteren van de ruime gebruiksmogelijkheden van de
Avant. De ruimte die de Avant
biedt, is een zaligheid en het
moet een genot zijn met deze
auto naar wintersport-gebieden
af te reizen. Waarschijnlijk is
het niet voor niets dat de Duitse
skiploeg voor de Avant koos.
Motorisch valt er weinig op af
te dingen. Met de zesversnellingsbak kan het vermogen en
De S4 4.2 is een motorisch koppel optimaal benut worden.
•beest' met 280 paardekrachten
verstopt in de 4.2 liter van de
Door het gunstige koppelveracht cilinders en wie moeite loop is het geen enkel probleem
heeft om zijn voet in toom te om 'schakellui' met de auto om
houden doet er beter aan iets te springen. Audi spreekt zelf
anders aan te schaffen. Want in van een ontspannen en supekrap zeven seconden zit de auto rieur rijgedrag. Dat kan ook
op honderd om vervolgens ge- worden toegedicht aan de quatstaag door te stomen naar zijn tro-aandrijving die tot de stantop van 247 km/uur. Die snel- daarduitrusting behoort. In
heid zult u natuurlijk, als u zich vergelijking met zijn kleinere
tenminste aan de regels houdt, broer S4 met 2.2 vijfcilmder
nooit halen op het Nederlandse turbo ('slechts' 169 kW/230 pk)
wegennet, maar goed, het blijft ligt het sportonderstel van bij
een leuke gedachte dat het mo- de V8-uitvoering 2,5 centimeter
gelijk is.
dichter bij het wegdek. Vering
en demping zijn opnieuw afgeDe S4 4.2 is bestemd voor de- steld.

Standaard is de auto voorzien van 16 inch velgen en
225/50 banden. Tegen meerprijs
worden hiervoor in de plaats 17
inch velgen met 245/40 banden
gemonteerd. Deze exceptionele
velg- en bandenmaten geven de
S4 4.2 een bijzonder krachtig
uiterlijk. Over het interieur zullen we ons maar beperken tot
de vermelding dat het gewoon
uiterst compleet is. Het prijskaartje dat aan de auto komt te
hangen is op dit moment nog
niet bekend, maar dat het niet
mals is, zal duidelijk zijn.

Het gevolg hiervan is dat de
auto nog rustiger op de weg ligt,
ook op een slecht wegdek en bij
hoge snelheden.
De auto trekt binnen tien seconden naar honderd en de top
ligt ergens rond de 220 km/uur.
De vijfversnellingsbak kan
eventueel worden omgeruild
voor een viertraps-automaat,
waar echter wel een hogere
prijs voor moet worden betaald, maar wie maalt er nog
om zulke bedragen als je een
dergelijk mobiel aanschaft.

tal. Dit wordt onder meer bewerkstelligd door het variabele
inlaatspruitstuk dat afhankelijk van het toerental wordt omgeschakeld.
Beneden 4000 toeren is een
lang inlaatspruitstuk met een
kleine doorsnede beschikbaar
voor een hoog koppel en boven
4000 toeren een kort inlaatspruitstuk met grote doorsnede voor een groot motorvermogen.

Juist door het grote maximale koppel van 250 Nm (bij 3000
Ditzelfde geldt voor de Audi
Evenals de V8 in de S4 4.2 toeren/minuut) kun je op je geCabriolet 2.8E. We kenden deze heeft de V6 uit de cabriolet een mak zonder al teveel met je
uitvoering al sinds september hoog koppel bij een laag toeren- handen de versnellingspook te
1991 met een 2.3 injectiemotor.
De dikkere 2.8 is uitgerust mei
een rustig draaiende V6-motor
die 128kW/218 pk levert, beschikt standaard over ABS en
in het interieur is wortelnotenhout verwerkt. De nieuwe cabriolet onderscheidt zich verENAULT HEEFT
der door een grotere stijfheid'
twee nieuwe vervan de carrosserie. Bovendien
sies van de Clio op
werd, in aansluiting op de hogede
markt
ge-,
re prestaties, de bodemgroep bracht. De Drakkar Noir
bij de portierdorpels versterkt. voor heren en de Elle voor

beroeren met deze cabriolet
toeren.
Het windgeruis is niet noemenswaardig dankzij de goed
sluitende kap. De kap is met
een centrale hendel snel en gemakkelijk te openen en wordt
opgeborgen m de kapruimte.
De zijruiten worden alle vier
electrisch bediend. Ook wmterse temperaturen houd je er
goed mee buiten de auto, al
schijnen er 'open rijders' te zijn
die de ontbering van windgeruis en kou juist onlosmakelijk
met het rijden in een cabriolet
verbinden. Maar goed, bij Audi
denkt men er gelukkig anders
over.
EVERHARD HEBLY

Clio voor hem en voor haar

dames. Het gaat in beide
gevallen om een gelimiteerde versie.

(ADVERTENTIE)

Elke week het dagelijks nieuws!
Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Buitenveldertse Courant, Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant,
de Ronde Vener, de Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad

Plaatwerker-autospuiter Guus Blijleven:

'De grote schades zijn
de mooiste schades'

De basis werd al in de
dertiger jaren gelegd in de
vliegtuigindustrie. De reden was dat men met slechte brandstof betere prestaties wilde realiseren. De
voordelen die het zou hebben zijn indrukwekkend:
daling van de CO-uitstoot
tot maar liefst negentig
procent, daling van het
brandstofverbruik
tot
twintig procent, minder
sludge-vorming, daling roetuitstoot bij dieselmotoren
tot vijftig procent en een
langere levensduur van de
auto. De werking wordt gegarandeerd tot 240.000 km,
mits ingebouwd door een
erkend garagebedrijf. Voor
informatie: Sertec Products, telefoon 02949-3409.

Veilig voor kleintjes
Driepuntsgordels
zijn
niet bepaald berekend op
kleine kinderen. De gordel
schuurt meestal, door het
gezicht of in de nek met als
logisch
gevolg dat ze zich
aanlhet ergerlijke ding ontworstelen. Defa Europe
heeft daar de oplossing
voor: de SafePit gordelgeleider.

De Clio Drakkar Noir kreeg
van Renault het predikaat mannelijk en sportief en is in een
oplage van 700 stuks naar ons
land gebracht.

Binnenkort start Weekmedia met de auto van de week.
Zorg dat u erbij bent. Bel voor uitgebreide informatie over
deze advertentiemogelijkheid met Weekmedia Amsterdam
(020-562.2618) of Weekmedia Amstelveen (020-6475393).
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De uitvoering is gebaseerd op
de Clio RL 1.2 en voor een meerprijs van 650 gulden krijgt u
zonwerend glas, een wisser met
sproeier op de achterruit, een
spoiler boven de achterruit,
striping en lichtmetalen wiel- De Renault Clio Elle
doppen.
De prijs van deze driedeurs beHij is voorzien van een 1.2 draagt 22.645 gulden.
benzinemotor met een vermogen van 60 pk. De Drakkar Noir
kan geleverd worden in de kleu- Elle
ren stratoszilver en grafietgrijs.
De eveneens op de 1.2 gebaseerde 'vrouwelijke' tegenhanger Clio Elle kost bijna 3000 gulden meer, maar daar is de uitvoering dan ook naar. Bumpers
en buitenspiegels zijn in de
kleur van de auto meegespoten
en in de bumper is een stel extra mistlampen ingebouwd. De
driedeurs heeft uitklapbare
achterzijruiten.

kar Noir. De Elle is standaard
voorzien van elektrisch bedienbare ramen en centrale deurvergrendeling met afstandsbediemng.
Verder speciale bekleding,
opbergvakken in de achterleuning van de voorstoelen, een in
delen neerklapbare achterbank
en de versnellingspook van de
16-klepper.

Er zullen slechts 300 mensen
in Nederland zijn die zich de
trotse bezitter van een Elle mogen gaan noemen en het is ernstig de vraag of dit aantal uitOok het interieur is een stuk sluitend uit vrouwen zal becompleter dan. dat van de Drak- staan.

Driepuntsgordel
zonder SafeFit

(ADVERTENTIE)
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iisiiisEiiii Intsrlanden sprelgroGp
UUS BLIJLEVEN
(28) is plaatwerker-autospuiter
en won onlangs de
derde prijs in de Ford Autoteam-competitie. Een
vakman die volgend jaar
per se de eerste prijs wil
winnen. Inzet is namelijk
een reis naar de Canarische Eilanden.
„Natuurlijk moet je er wel
een beetje feeling voor hebben,
maar volgens mij kan iedereen
dit vak leren, als je er maar zin
in hebt. Oefening baart kunst.
Zo heb ik het in feite ook geleerd. Ik heb alle opleidingen
gedaan, maar vaak stond ik
dan op zaterdagmiddag in
mrjn eigen trjd nog te oefenen
op oude schermpjes. Kloppen,
uitdeuken, strak maken en
spuiten. De opleidingen tot
plaatwerker en autospuiter
duren vrij lang en vallen binnen het leerlingenstelsel. Je
moet dus naast je opleiding
werken. De opleiding is vooral
theoretisch. Het bedrijf waar

die van voren of van achter
goed in elkaar zit, dan kun je
er lekker lang aan werken. Als
zo'n auto dan weer rijklaar is,
heb je ook veel meer eer van al
je inspanningen. Ik ben laatst
drie weken bezig geweest met
een Mercedes. Toen ik 'm kort
daarna zag, deed me dat wel
goed. Tegenwoordig ben je
vaak meer bezig met vernieuwen, dan met uitdeuken. Een
nieuw spatscherm is al snel
goedkoper door de hoge uurlonen. Op zich is dat weieens
jammer."

Guus Blijleven: „Oefening baart kunst."
je werkt moet je alle facetten
van de praktijk bijbrengen. Ik
heb eerst nog een opleiding tot
automonteur gevolgd, maar
dat leek me
niets. Uiteindelijk
kwam ik1 hier in Ouderkerk
a/d Amstel op een schade-afdeling terecht. Dat beviel zo goed

dat ik opleidingen ben gaan
volgen. Eerst voor plaatwerker en later voor autospuiter.
Het is niet zo dat ik het één
leuker vind dan het andere. Je
moet beide technieken goed
gebruiken, want als je niet
goed uitdeukt of schuurt, kun

Foto Bram de Hollander

je nog zo mooi spuiten, maar
het resultaat blijft slecht."
„De mooiste schades zijn de
grote schades. Hoe groter, hoe
beter. Kijk, een deukje in een
deur, ach, daar ben je snel mee
klaar. Geef mij maar een auto

„Ondanks dat ik altijd met
auto's werk en ook niets anders zou willen, ben ik beslist
geen autofreak. Ik ga niet eens
naar de AutoRai. Wat moet ik
daar doen? Ik ken alles al,
want ik krijg hier alle merken
en types onder mijn handen.
Mijn eigen auto onderhoud ik,
maar daar heb je het mee gezegd. Ik heb er echt geen zin in
om mijn auto elke week te
wassen en te poetsen. Er zijn
genoeg andere leuke dingen
om in je vrije tijd mee bezig te
zijn."

••••HOaaaBB Huis aan huis verspreiding

mmamme
••••••••«««•••

Ten behoeve van de verspreiding van de

bladen
zoeken wij met spoed

bezorg(st)ers
Bel nu: 020-613 8444
INTERLANDEN SPREIGROEP
Of schriftelijk:
Deccaweg 21
1042 AE Amsterdam

Driepuntsgordel
met SafeFit
Het is een zacht en tegelijk stevig manchet dat ter
hoogte van de buik over de
gordel wordt geschoven.
Bijkomend voordeel is dat
de SafeFit extra bescherming biedt aan het pnderlichaam. Hij is geschikt voor
alle gangbare driepunters,
wordt binnen enkele seconden aangebracht en is
zowel links als rechts te gebruiken. De SafeFit is uitgevoerd in gewatteerde
kunststof en verkrijgbaar
in vier kleuren. Hij is voor f
34,95 verkrijgbaar in autoshops en bij dealers. Voor
informatie: telefoon 0206846226.
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Meiden zoeken sex (18)
Direkt een meisje (18)
Ondeugend meisje (18)
Privé Sexadresjes
Sex voor twee
Bel nul! 37,5 cphm.

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

MiCRO

Mitro-.uKiileiitiis \ooi Aiknmi.ni en particulier kunnen
worden go/et o\er l of 2 kolonum n Itieedle in diverse
Parllc ulieren \ciwij/en wij naar de spet i.ile hun op de
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Divers personeel gevraagd

Mirro^h Worknicdia
Pohtbus 156 - 1000 AU AitiMcnlnm
De slinliiiKsiijilrii, geldi n voor plaalsinp in dLvelfde week.
Voor de heuling unliaiigl u ei n .u teplgirok.i.m
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WALRA

zoekt actieve adviseuses

Sportartikelen
* T k Hockeyschaatsen mt
45 m kunststof schoen, ƒ 50
Gevr dito schaats mt 46-47
02507-12143
* T k jongensskipak, maat
152, ƒ40 Nordica skischoenen, maat 38, ƒ30 0250729606

GRATIS
Woninggids van Zandvoort
RH
NVM
IMJCClAfW

Tel. 02507-12614

Min 3 avonden per week beschikbaar zijn, zelf afspraken
maken uit adressen die u van ons krijgt Eigen werkgebied,
verdienste afhankelijk van inzet en omzet U wordt opgeleid
en begeleid in de praktijk.
Auto noodzakelijk
Bel voor informatie Marja de
Fotomodellen/figur v mode/
recl /tv, leeft en erv niet belangnjk, ook studentes Stuur
duidelijke foto's (retour) naar
Pb 17166, 1001 JD A'dam

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

BovenIJ ziekenhuis
Het BovenIJ ziekenhuis is m juni 1987 m gebruik genomen
Er zijn 301 bedden en uitgebreide poliklinische voorzieningen
en een afdeling Spoedeisende Hulp
Het gebouw is modern en kleinschalig van opzet. Zowel
technisch als organisatorisch wordt gewerkt volgens de
nieuwste methoden en inzichten Clientvnendelijk, efficiënt
en teamgericht.
Voor de Economisch Administratieve Dienst ontstaat begin
1993 een vakature voor een

medewerker voor de afdeling
financiële administratie (m/v)
(full-time)
FUNKTIE-INFORMATIE
De Economisch Administratieve Dienst is opgebouwd uit de
onderdelen Bedrijfsbureau, salarisadministratie, automatisenng, inkoop, financiële administratie en medische registratie
PLAATS IN DE ORGANISATIE
De medewerker financiële administratie ontvang direct
leiding van het hoofd administratie
BELANGRIJKSTE TAKEN
- werkzaamheden op het gebied van de geautomatiseerde
voorraadadministratie;
-het verrichten van controlewerkzaamheden,
-werkzaamheden op het gebied van de grootboekadministratie, crediteuren administratie,
- taken op het gebied van de vernchtmgenadministratie,
- debiteurenbewaking, t w. het leggen van telefonische
kontakten met (dubieuze) debiteuren, ziekenfonds en
particulieren
FUNKTIE-EISEN
-opleidingsniveau HAVO, ,
- praktijkdiploma boekhouden,
-ervaring op boekhoudkundig gebied is vereist,
- kennis van geautomatiseerde verwerking van gegevens is
gewenst,
- het beschikken over goede sociale vaardigheden,
- het nemen van initiatieven.
BEZWARENDE WERKOMSTANDIGHEDEN
-regelmatig werken met beeldscherm (afwisselend met
andere werkzaamheden),
- stress in verband met contacten m het kader van
debiteurenbewaking en in verband met onderbreking in de
reguliere voortgang van de werkzaamheden
ARBEIDSVOORWAARDEN/SALARIËRING
-de arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-ziekenhuiswezen,
-salariëring vindt plaats in FWG 35, van ƒ2630- tot
ƒ3618,Nadere informatie wordt gaarne verstrekt door de heer
T Biesma, hoofd EAD, telefoonnummer 020-6346348
Schriftelijke sollicitaties kunt u voor 15 JANAUR11993 richten
aan de heer H Nieuwland, hoofd Personeel & Organisatie,
Statenjachtstraat 1, 1034 CS Amsterdam
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ITALIA

v/h Dankers
LEATHER WEAR BV
,

,

:INFO;HELMpND,-r)UBKSESTR^

TEL;

Inruil leder/bont
mogelijk Gespreide
betaling mogelijk
Reiskosten worden
bij aankoop vergoed
Niet geldig bij speciale aanbiedingen

Prijswinnaars vorige week:
Esther Hibbeln - Diemen
J. J. Derks - Amsterdam
F. Zahradnik - Amsterdam
F. Reuvecamp - Amsterdam

ciimco
f jmmtmmm •• M •• ^ fc. ^-

, een zaak van vertrouwen

STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

video

15 tot 50% HIFI KORTING

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
BADKAMERS
LEIDINGWERK
SANITAIR
TEGELWERK
Tel 023-401512 na 20 uur

SINGER
NAAIMACHINES
reparatie alle merken
P.E.M STOKMAN
Prinsenhofstr 7, Zandvoort
Tel.: 02507-20072.

Te koop
aangeboden
diversen

ZANDVOQRT-SLUIS
HULST-POTTE
NOORD WIJK AAM ZEE
VALKENSWAARD/LOMMEL
BAARLE NASSAU
OOK KOOPAVQND GEOPEND
HELMOND KQOPZONDAG

ALMERE-HAyEN,HqUTSTRAAT8,(BIJaUICKINETrE),'TEL:.036:531l)204

04920-22923: BAARLÉ-NASSAU, WEVESTRAAH; IHD. TERREIN, TEL- 04257-89150"-

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

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

HASSING B.V.

06-95.05. Grieks standje. Live
alleen! Ik buk alvast over de
tafel. 100c pm.
06-96.09 Rijpe vrouwen. Live
gesprek met jou' Graag jonge
iongens! 100c pm.

op = opruiming losse hifi-app. Sony-ES; Harm Kardon; Teac,
06-96.36. Als u een livegeTechnics; Yamaha DSP-7K; Audioart, B&W; JBL; Infmity.
CARIDAX HIFI, Adm de Ruyterw. 131 Asd. Tel. 020-6837362. sprek met mij wilt. Wel voorjchtig hoor Ik ben net 18 jr.
100c pm.
Foto Boomgaard
Vakantie
Grote Krocht 26
06-97.11 "Zapp sex" draai of
buitenland
Telefoon 13529.
:oets van meisjes naar meisUW FILM OP VIDEO
e. Het hoogtepunt kun je blijƒ 1,75 per minuut met
ven herhalen, zo vaak je wilt.
Sta-caravans
t.h.
in
de
Ardengratis acrïtergrondmuziek.
75c pm.
nen al v.a. ƒ 200 all-in.
06-97.33. Als je op z'n Frans
Inl. 04459-1598.
wil! Bel en je mag alleen op
Lessen en clubs
een lijn met mij. M'n mond
Vaar/surfsport
staat open. 100c pm.
De tennisclub UNICUM is
Direkt een leuk meisje aan de
weer gestart met de inschrijvaarbewijs, aanv. 12- ijn. Vraag naar haar telnr.
ving van nieuwe leden. Alleen Cursus
op jaarbasis. Het gehele jaar 14-15 jan. in Muiderberg. Inl voor 'n avondje uit, Direkt
Vaarschool Naarderbos,
apart 06-9510. 37,5 cphm.
jeopend Inl Mevr. T.
020-6273515.
ïebregts, 02507-14273.
Eindelijk is 't zover Jan DoeRijwielen,
del start m februari zijn kursus
motoren,
KOETERWAALS (beg +gev.)
Voor info St Taal noch Teken
bromfietsen
ENGELS voor beginners en
half-gevorderden ƒ5 per uur *T.k Mooie damesfiets, 28
Begin 11/1 en 14/1. PRO-inch velgen, rvs., i.zg.st,
GRESS Tel: 020-6738412.
merk
Batavus,
ƒ 100.
02507-15808, na 18 uur.

2 gasgeis., 1 kl + 1 gr.
(z g.a n ), gasfornuis en keuk.
kach , 2 ronde Etna gaskach ,
oud Holl potkach op gas, 1
koelk en div. kasten (hout).
Alles in goede staat. Tel.
020-6234777
Kleding
Auto's en
*Op mijn nieuwe stalen noren schaats ik geen slag. Lie- * T k Nerts bontjasje, kort,
auto-accessoires
ver weer kunstschaatsen
ƒ300 Tel 02507-14245
Wie ruilt of koopt ze7
T.k. aanhangwagen TandemMaat 39, tel 02507-14788
asser, lengte 300 cm, hoogte
Hobby's en
*•T.k 12 tin marine schaal155 cm, breedte 133 cm Netverzamelingen
modelle'n, 1 op 400, merk Trito laadverm. 1440 kg., 2
ang,/75 02507-17193
openslaande deuren, achter,
Voor trouwfoto's
*T.k 16lp's, klassiek, ƒ 2 50 * Verzamelbeurs Zandvoort 1 x voor. December 1990,
Foto Boomgaard p st. Camera + filmrol ƒ 10. m gemeenschapshuis, zon.ƒ4500 excl. Tel. na 19 uur
10 jan van 10 tot 17 uur, Veel 02507-15680.
02507-17193
Grote Krocht 26 *T.k 2 cd-boxen v 40 cd's, verzamelobjecten. Toegang
gratis. Inl 14234 of 12303
Rijles auto's
incl 1 cd ƒ 15 Kopkandelaar
Tel. 13529
80 jr oud ƒ 15 02507-17193
en motoren
Dieren en
T k. div audioapparatuur, 2
Verloren en
dieren eetkamerstoelen, 2 kleine taAlblas Verkeersscholen
feitjes 02507-30609.
gevonden
benodigdheden
in 5 dagen
* T.k oud ivoren dominospel
UW RIJBEWIJS
* Wie heeft een zwart nemp- ƒ 75 Nog nieuw yahtzeespel Maltezer Leeuwtjes ingeënt/
Nieuwkoop, 01724-8361.
je gevonden van mouw van + scrabble/ 15 02507-17193 ontw. Evt bez : 08385-53464.
nieuwe regenjas Graag zou T k a compl winkelinteneur T.k kleine Maltezer leeuwtjes,
Financien en
ik het terugvinden b v d Tel van kledingzaak o a 3 klamp- ingeent/ontwormd
Tel.
02507-17810
systeem + ronde rijdende 0838527581 (evt bezorgd)
handelszaken
rekken + losse rekken, tevens Interlubke wandkast
Zalenverhuur
Autoverzekering
4 20 br en 2 40 hg + 2 techno bur 02507-15736
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
VERENIGINGSGEBOUW
Bel nu- 02507-14534

Ifpl^^
1

Lijsten op maat
bijFoto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Nightingale Escort

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Personeel
aangeboden

T.k 3 deurs hangkast met
spiegels, ivoorkleur ƒ 750, hg.
Kunst en antiek
2.15, br 270, diep 65.
02507-30609
Oude notanskast 2 drs 2.20 T k ivoorkl bed 180 x 200 m.
hg, 160br Vr pr ƒ 1100. Tel achter opbouw m spiegels,
radio, cass speler, 2 lampjes
02507-30283
*T k Antiek plantentafeltje en 2 nachtlampjes + nachtƒ 20. Wijwaterbakje 90 jr oud kastjes 02507-30609.
ƒ50. 02507-17193
Radio, tv en
Veilinggebouw Amstelveen
Heden inbreng van goederen
Frans Halslaan 33
Tel. 020-6473004.

Schoonheid en
verzorging

"':'-'- -

Wie heeft er zin mij iedere
vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur
:e helpen mijn huis door te
werken/15p uur Tel 15035
na 1200 uur.

Biedt zich aan: SCHILDER
voor 1e klas binnenwerk, red.
Tarawells start op 11 januari prijzen, tel. 02507-15052.
met een nieuwe kursus
MANNEQUIN/DRESSMAN
Woninginrichting
Voor informatie 020-6005088
Tevens figuranten gevraagd

MODELTREINBEURS te DIEMEN, zat 9 jan., 10-16 uur. Ruilen
en kopen/verkopen Tevens taxatie oude treinen met bemidd
van verkoop Gebouw De Schakel, Burg Bickerstr. (Centrum,
achter postkant. Diemen) Entree ƒ2,50, kind ƒ1.
* Adspirant
motorrijders
doen het met Hoogendijk
Succes Berti Pass.
* Anneke Dekker op naar de
vijftig1
•* Bert Hoogendijk veel suc
ces in 1993 met het opnieuw
starten van je autorijschool
Marie en Louise.
* Doe niet stom,
les bij Hoogendijk, Tom
* Gerda 1 jaar weer samen
op 11 januari. Wat hebben we
veel samen genoten dit afgelopen jaar. Ik hoop nog vele
jaren, je vriendin Trix.
•* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket' Geen
adres"? Dat hebben wij voor ui
Inl tel 02907-5235.
* Hoera, Mirella gefeliciteerd
met je 18de verjaardag Tom.
* Mirella, hartelijk gefehciteerd1 Hèhè, eindelijk 18 jaar
Hiep hoi, Ben
•*• Mirella is 18 jaar geworden
Van harte gefeliciteerd1
Papa & Mama
Overigens, mijnheer de voorzitter, zijn wij van mening dat
de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken
* Pé Vé en geluidstechnici1
Bedankt voor de te gekke videoband1' i Groetjes van de
bewoners van "'t Paradijsje".
* Rijles versnellen, even Hoogendijk bellen Succes' Jon
* Rocco & Astrid Termaat
zijn "op veler verzoek"
eindelijk dinsdag 5 januari
GETROUWD
* Sarah, heel hartelijk bedankt voor de gezellige
avond. Hansje, Ab, Mare en
Carolien
* Veel succesvolle kilometers met je rijschool.
Bert - Pat

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Regt, 04904-82128

Oproepen - Mededelingen

CEIT/E makelaars o.g.

.-r'. . . , ' . • - ' .

B U R £ AU

ï;sHAARl:EM 023-422224
ZANDVOORT 02507-18484

* \oui lnn\<'ii nndci niimimi wonll l regel exlr.i in
n-ki nniB KI lir.ii hl. .lUinick j 7.05 .ulin koslrn
* liij pl.uMriK in di Mir lo's wnnli n gi-i-n forwijsimininns
\cislllllld Op MT/IH k «cirdl .l.in jdvelleeldtis hullen
ht l \rrspiniliiiKSirhu d een kr.int xcrsinuiil. llmvonr
VMiicIl J 1.00 m rekening gcbr.ulil

* Te koop Canadese kunstscliaatsen witte schoenen 1x
gebruikt, mt 40-41, ƒ 100 Tel
02507-17810
* T k compl skiset, schoenen + stokken, 1 stel mt 44,
ƒ 100, 1 stel mt ± 39, ƒ 100
idem langlauf uitr ƒ 50 Tel •
02507-18405

/ S C H

De Krocht

Grote Krocht 41, Zandvoort,
Diverse clubs
tel 02507-15705 b.g g 19932,
voor
AFSLANKEN
BRUILOFTEN - RECEPTIES 06-320.32313 HARDLESB.i
ZONDER MOEITE
KOFFIETAFELS
Wij gebruiken de wildste hulpKent u mensen die problestukken Gluur mee 75cpm
men hebben met hun gewicht
of die belang stellen m hun
Onroerende
06-320.326.17 STRAATMEID'
gezondheid' Overgewicht of
In de bus gaat ze tegen je
goederen
te
koop
een gebrek aan energie, wij
aan staan! Voel maar zegt ze.
gevraagd
kunnen helpen met een nieuw
75c pm.
natuurlijk en uniek voedmgs06-320.326.63. SEXSTANDprogramma Voel het verschil.
GARAGE
JES' Grieks gebukt! Mond vol
Inl bij H v d Wetering,
TE KOOP GEVRAAGD
Fransi Vrijen, zoenen zalig.
tel 02520-22878
Tel 02507-14534
100c pm
PEDICURE voor uw complete
06-320
328.99. Rijpe Dikke
voetverzorging en voetmasOnroerend goed
Mollige vrouwen. Live staat
sage. Behandeling bij u aan
ze voor je naakt' 75c pm.
en woonruimte
huis is mogelijk 02507-12698
te
huur
gevraagd
RENT A SUN ZANDVOORT
***ZAPPSEX***
Verhuur van zonnehemels
Draai of toets om heen en
Philips sun mobile
Econoom zkt z s m woonr. in terug te spoelen, het lekkerA'dam-C/Z Tel. 050-124110. ste kun je blijven herhalen'
Huur prijs ƒ 100,-p.w
75c pm.
Gratis bezorgd en gehaald
Schooljuffrouw
06-95 09
Bel voor reservering en
Effe vlug
06-96.92
Woningruil
inlichtingen 02507-30183
Meisjes
06-96.40
S&M club
06-97.91
800 RUILADRESSEN
TOPSEX 25+
06-97.92
A'dam. Informatie bij
Hardoore
06-97.94
Foto - Film
het Oosten, 020-588 2255.
Zij 18, naakt bukt ze voorover!
Aangeb gezellige 2e etage in Jij staat achter haar' Op z'n
Foto Boomgaard Amsterdam Gr. huisk. + GRIEKS! 75c pm. 320.327.06
slaapk., gr. vierkante keuken, Zoek je prive-adresjes voor
ook voor
2 balkons + ligbad en zolder- echte hete meiden van 18 jr.^
portretfoto's,
kamer Hr ƒ 385 p mnd. Gevr. 06-350.222.41. 75c pm.
pasfoto's,
3 a 4 kam.won. in Z'voort,
receptiefoto's,
Bloemendaal of Heemstede. Zoek jij wulpse meisjes v. 18
groepsfoto's aan huis
Overnamekosten geen be- j r ^ Bel Supersexkontakt.
Grote Krocht 26
zwaar Tel 020-6120126 « 06-320.320.44. 37,5 cphm.
Tel 13529

06-320.320.36
06-320.322.88
06-320324.11
06-320.330.42
06-320.330.81

ADRESSEN PRIVÉ
Ze willen je verwennen, ze
ontvangen je privé of komen
bij je langs ze geven zelf hun
eigen adres en telefoonnummer. 06-96.88. 100c pm
*Afluister Sexlijn* 75c pm.
06-320.323.78 .. ..Meisjes 18
06-320.327.47 .Jong en strak
06-320.323.63 . .Rijp en Ordi
06-320.324.64 .. .Rijp Chique
Als het klikt willen deze meiden v 18 vaker sexkontakti
06-320.320.55. 37,5 cphm
BETTY'S ESCORT
020-6340507-na 19 00 uur.
BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje of
een lekkere jongen v. 18.
06-320 330.87. 37,5 cphm.
Schoolmeisjes v. 18 jr. zoeken
een ervaren man. Sexdating.
06-320.330.43. 37,5 cphm.

24 uur per dag. Tel.: 023-242624 of 421593.
Ondeugende Evelien:
De allerleukste meiden v. 18
06-95.30
jr. bellen met de FLIRTBOX.
Bel voor Sexkontakt1
Bel 06-9501. 37,5 cphm.
06-96.02
Direkt kletsen met 'n leuk
Zoek je 'n vluggertje?
meisje. Bel 06-9757 en maak
06-96.62
'n afspraakje. 50c pVam.
Stnpspelletje:
06-96.63
DIREKT KLETSEN, met een
Snel SexKontakt:
leuk meisjei Bel snel
06-96.64
06-320.330.90. 50 cphm
Sex Kontaktlijn:
Direkt kontakt met een meisje
06-96.65
(18) Druk op de nul voor
Direkt 'n meisje (18)p
meer meisjes. 06-320.322.05.
06-97.10
37,5 cphm.
Bel sneP ! 37,5 cphm.
Direkt Snel Sexkontakt
ONDEUGENDE
huisvrouwSEX-KONTAKTLIJN
tjes en schoolmeisjes van 18
06-320.32032. 100c pm
jr. zoeken voor straks sexkonDUIK in bed met 'n lekkere takt, vraag naar hun tel.nr.
meid! Vraag haar tel.nummer. Bel 06-9661. 75c pm.
Bel 06-9511. 75c pm.
Opwindende meisjes (18 jr.)
Effe een vluggertje' Ik wacht zoeken kerels voor sexkonop je in het toilet! 75c pm. takt. 06-320.324.01. 50 cphm.
06-320.326 19. Meisje 19 jr. PARTNERRUIL pnvelijn,
Er zijn genoeg meiden (18) direkt apart met vrouwen en
die ook het bed in willen.
mannen voor sexruil.
Luister op 06-9603 75c pm. 06-320.330.91. 37,5 cphm.
PRIVE-KONTAKT
***HARDCORE*** 75c pm.
06-320.324 04 .. .Onderdanig je krijgt direkt 'n meisje (18)
06-320.326 18 ... .Meesteres aan de lijn. 06-9570.50 cphm.
06-320.326 77 . . .Ruige Sex Rijpe Negerm[ Wil je me eens
06-320.325.54 ... Volle Bolle lekker insmeren schatje! Pak
Hete meisjes (18) willen echt zei 75c pm. 06-320.327.70.
snel Sexkontakt Nu met telnr. Ruim 300 ondeugende vrou06-320.330.66. 75c pm.
wen zoeken 'n slippertje.
Hete meisjes (18) willen snel 06-320321.44. 75c pm
een sexafspraak' Nu direkt Buurvrouw geeft buurmeisje
06-320.326.66. 37,5 cphm.
sexles! Geniet maar lekker
van die twee! 100c pm.
HOMO. Waar gebeurd,
06-320.328.27.
knullen onder elkaar.
06-320.327.01. 75c pm
Sex! Ik kick op hete standjes!
Homo: Zoek je 'n hete boy Kun jij GRIEKS? 75c pm.
voor 'n sex-afspraakje"?
06-320.322.76.
06-320.330.18. 37,5 cphm.
SEX VOOR 2, direkt kontakt
HOMO-DIREKT-APART:
met jonge meiden, jongens
Op zoek naar 'n opwindend (18) en huisvrouwtjes.
afspraakje met een knul''
06-320.330.46. 37,5 cphm.
Direkt pnve-kontakt.
SEXAFSPRAAKJE met 'n
06-320.322.61 37,5 cphm.
meisje (18). Vraag naar haar
Homojongens onder elkaar. tel nr. Bel 06-9502.37,5 cphm.
Hoor ze heet TEKEER gaan. Top S&M 06-320 324.34!
06-320.330 88. 75c pm.
Bel je meesteres en wees een
HOMOKONTAKT
dienaar' 75c pm.
Zoek je een lekkere boy?
VERPLEEGSTER. Ik verzorg
06-320.330.95. 37,5 cphm.
graag mannen in m'n uniform
LESBISCHE Meisjes 18 jr Na zonder iets eronder! Kijk en
het sporten wordt haar lijfje voel maar. 75c pm.
door mevrouw verwend
06-320.32930.
75c pm. 06.320.323.37.
Wegens enorme drukte, met
MANNEN LET OP
spoed DAMES/MEISJES gevrij vrouwtje komt naar je toe vraagd voor escort en/of club
of jij naar haar, ze vertelt haar Haarlem Bel tussen 13.00 en
adres en telefoonnummer. 22.00 uur 02507-16141 of
069-789
100c pm. 023-400130.
Meer dan 240 vrije meiden Zandvoort BOYS en GIRLS
zoeken jongens voor sex. escort. Geopend van 18.00
Info 06-97.80. 75c pm
tot 03.00 uur. Telefoon
Meer dan 400 meisjes (18) 02507-16141.
willen een afspraakje met jou.
06-320.322.11. 37,5 cphm.
Diversen
Onderdanige jongens (18)
bellen met strenge meesters.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
S.M. voor 2 (direkt apart).
kamerverhuizingen. Voll. verz.
06-320.329.99. 37,5 cphm.
Dag-nachtserv. 020-6424800.

voor de particulier
5 regels
Gratis !

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
regels • alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300
uitkomen
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje.'Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.

Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra
(u dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12.
2041 JM Zandvoort

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

Zandvoorts Nieuwsblad

ed. 17
1
2
3
4
5

regel
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒ•
ƒ
ƒ

4,65
4,65
4,65
6,20
7,76

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 9,31
ƒ 10,86
ƒ12,41
ƒ13,96
ƒ 15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW
Naam:
Adres:
Postcode: ....

Plaats:

Telefoon: ....

S.v.p. in rubriek:

Vrije tijd
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Intergast
tan tafel
-ET DE zeer koude
poollucht komen ze
in grote aantallen
§ns land binnen: de ganen, eenden en waadvoiels, die uit voedselgebrek
laar open water op zoek
De laatste jaren is de
laan. Overal langs de
gevers van het IJ en het belangstelling voor patchwork en quilting enorm
jsselmeer zijn ze te vinBen. Overdag trekken ze in toegenomen. In het gehele
grote formaties over om land worden cursussen en
avonds op de Holland- workshops druk bezocht.
weilanden te overnach- Daarbij kan men allerlei
technieken leren. Er zijn
bn.
inmiddels winkels
Dichter bij huis komen de geopend die in patchwork
leinere wintergasten, zoals de en quilting gespecialiseerd
ramsvogel en de koperwiek.
zijn.
ooral de kramsvogel komt
[aak in de tuin. Met z'n bonte
irenpak valt deze wintergast
Inmiddellijk op tussen de hees:rs, waar hij zich te goed doet
de nog achtergebleven
uchtjes van berberis, yuur|oorn (Pyracantha coccinea),
ondsroos (Rosa rugosa) en Comeaster.
Vaak komt de koperwiek, naat deze vanuit een dichte hees>r zorgvuldig de kat uit de
oom gekeken heeft, de kramsogel gezelschap houden. Deze
ogel lijkt wat op een zanglij:er, maar onderscheidt zich
oor een roodbruine vlek op de
anken en een opvallend witte
'enkbrauwstreep.

Tatchwork en quilting:
9
veelzijdig en kunstzinnig
op vrije grote schaal.
In de winkel van Den Haan
en Wagenmakers zijn veel
kunstwerken tentoongesteld,
waarvan de patronen verkrijgbaar zijn. Den Haan heeft zelf
een voorkeur voor 'het echte
werk', het quilten van kleden
en wandversieringen. Het belangrijkste is dat iemand de
juiste kleurcombinaties weet te
kiezen.
„Dat is nog belangrijker dan
een goede techniek," vindt Den
Haan. „Een quilt met verkeerde kleuren stof is gewoonweg
lelijk als je die aan de muur ziet
hangen. Daarom besteden wij
heel veel aandacht aan het geven van kleuradviezen aan onze
klanten."

door Eline Verburg
EN VAN DE winkels
waar men alles weet
van patchwork en
quilting is Den Haan en
Wagenmakers in 'het centrum van Amsterdam.
„Patchwork en quilting
zijn handwerktechnieken
die wat creativiteit en
kunstzinnigheid
betreft
ver uitstijgen boven borduren, haken en breien,"
zegt Rudolf den Haan.

E

Patchwork, in het Nederlands 'lapwerk', is de techniek
van het aaneennaaien van beStadsduiven
drukte lapjes katoen tot een
De duiven op de Dam die nog mooi, meestal symmetrisch gejen heel klein beetje het bloed heel.
.n hun voorvader, de rotsduif,
Bij quilting wordt het patch[oor de aderen hebben stroien, zijn helemaal aan het city- work voorzien van een katoeiven aangepast. Deze en ande- nen lap voor de achterkant en
tamme duiven weten zich een zachte vulling. Daarna
iok in de kille wintermaanden wordt de lap doorgestikt voloed te handhaven. Het vele gens een bepaald motief. Zo
oer dat op plein en park voor kun je bijvoorbeeld een kleed
e wordt uitgestrooid, helpt ze maken in allerlei kleurcombiok door dit jaargetijde heen. naties. Door het stiksel krijgt
ovendien zijn het handige vo- de oppervlakte van het kleed
els, die ook bij het scheiden een bepaald reliëf, dat zorgt
an de markt nog graag een voor accentuering van de figuraantje meepikken.
ren die door de lapjes gevormd
Als het vriest, breekt voor de worden.
De techniek van patchen en
ele, niet-stadse vogels een
loeilijke periode aan. Hun
oedsel is door de vorst oribeeikbaar geworden en drinkwair is nauwelijks meer voorhanen. Zelfs de insekten in de ruw
eplooide schors van de vruchtI omen zijn door de vorst oribeeikbaar geworden. Tijd om de
ogelpopulatie in de eigen tuin
3 helpen.

De nostalgische uitstraling van patchwork en quilting past in het hedendaagse modebeeld
quilten is al eeuwenoud. In de
achttiende eeuw werden in Europa veel gebruiksvoorwerpen
gemaakt van lapwerk, zoals dekens, spreien maar ook kledingstukken. Via van oorsprong Europese bevolkingsgroepen zoals de Amish en de
Mennonieten, belandde de
techniek in Amerika.

De zeer religieuze en traditionele Amerikaanse Amish en
Mennonites wonen in besloten
gemeenschappen en leven, net
als in de vorige eeuw in Europa,
van de opbrengst van de verkoop van onder andere dekens
en kleden die zij hebben gepatched en gequilt.
Onder de Amerikaanse bevol-

Voederen

Volgens de organisatoren mag je gerust spreken
van de grootste antiekbeurs van Nederland die
van vrijdag 15 tot en met
zondag 17 januari plaatsvindt in de Brabanthallen
in Den Bosch. Een enorm
assortiment van Nederlandse en onder andere
Duitse, Franse en Spaanse
meubels valt er te bezichtigen, maar ook zijn er accessoires, sieraden, klokken
en horloges.

king zijn patchwork en quilting
uitgegroeid tot een ware cultuur. In Nederland zijn we bezig de achterstand op de Amerikaanse patchers en quilters in
rap tempo in te lopen.

't Gooi
Den Haan: „Vijfjaar geleden
opende ik deze zaak in Amsterdam. Ik kreeg toen vooral veel
vrouwen uit 't Gooi en dergelijke over de vloer. Maar de afgelopen twee jaar heeft het grote
publiek patchwork en quilting
ontdekt. Het zijn beslist geen
elitaire hobby's, zoals ik laatst
een jongen die voor de etalage
stond tegen zijn vriendin hoorde zeggen."
Patchwork en quilting zijn zo
snel populair geworden dat we
moeten spreken van een nieuwe trend. Was men het haken
en borduren beu? Of waren de

Foto Bram de Hollander

mensen toe aan iets nieuws?
Den Haan gelooft dat de nostalgische uitstraling van patchwork en quilting past in het hedendaagse modebeeld. We hebben echter niet te maken met
iets van voorbijgaande aard:
patchwork en quilting zullen
populair blijven.
„Het is zo veelzijdig, zo
kunstzinnig, je kunt er zoveel
kanten mee op," verklaart Den
Haan „Van wandkieden, spreien en dekens tot beesten, poppen, sierdozen, kaarten en decoraties, van grote kunstwerken tot kleine, van ingewikkeld
tot eenvoudig, wat je maar
wilt."
Het 'patchen' van dierfiguren
en poppen is verreweg het populairst. Er zijn allerlei patronen op de markt waarop een
ware jacht is geopend. Ook het
maken van kleine decoraties,
sierdozer en kaarten gebeurt

Een dure hobby? Den Haan
gelooft van niet. Hij verkoopt
katoenen stoffen met zo'n 2500
verschillende dessins. Vooral
ruitjes- en bloemmotieven zijn
bij uitstek geschikt voor patchen en quilten. De machinaal
bedrukte stoffen komen uit de
Verenigde Staten en kosten
zo'n twintig gulden per meter.
Den Haan is daarnaast gespecialiseerd in oudhollandse motieven die hij op traditionele
wijze, dus met de hand, laat
drukken op katoen. Deze handbedrukte stoffen worden 'sitsen' genoemd. Ze zijn natuurlijk een stuk duurder dan de
Amerikaanse stoffen, „maar je
hebt dan ook wel iets heel bijzonders".
De groeiende populariteit
van patchwork en quilting
heeft tot gevolg gehad dat er
overal in Nederland cursussen
worden georganiseerd, waarbij
men zich allerlei technieken eigen kan maken. Ook zijn er diverse tijdschriften en boeken
over patchwork en quilting in
de handel. Helaas is het merendeel hiervan Engelstalig, en
zijn er maar vijf of zes goede
Nederlandstalige boeken. Gezien de opmars van patchwork
en quilting in Nederland zullen
er echter binnen afzienbare tijd
Nederlandse vertalingen op de
markt komen.

De Brabanthallen m 's-Hertogenbosch zijn open op vrijdag 15
januari van vier uur 's middags
tot negen uur 's avonds, zaterdag
van eir tot vijf uur en zondag 17
januari van elf tot zes uur; toegangsprijs ƒ 6,50. Voor eventuele
nadere informatie: tel. 0492025483.

Poppen Kathe
Kruse in museum
Aan de Binnenhaven van
Den Helder bevindt zich
het Kathe Kruse Poppenmuseum, het resultaat van
een uit de hand gelopen
hobby van Tiny Riemersma. Men treft er, behalve
oude Steiff-beren, dieren
en oud speelgoed, uitsluitend poppen aan van de
Duitse maakster Kathe
Kruse (1883-1963).
Van speelgoed voor kinderen zijn de poppen van
Kathe Kruse uitgegroeid
tot verzamelobjecten voor
volwassenen. Het museum
toont speelpoppen, poppenhuispoppetjes en lesbaby's die zijn gebruikt bij
het onderricht in de zuigelingenzorg, evenals etalagepoppen - allemaal van
Kathe Kruse, wier dochter
in 1988 het museum officieel heeft geopend. Verzamelaars en poppenmaaksters kunnen er zo'n driehonderd kleine poppen bezichtigen die zijn uitgestald
temidden
van
eigentijdse poppenmeubeltjes, beertjes en speeltjes.
De vaste collectie wordt
nog steeds aangevuld.
Tot eind februari is er
verder een wisseltentoonstelling over Roodkapje te
zien, ontleend aan de privéverzameling van mevrouw
I. Reitsma uit Amsterdam.

Voor informatie over patchwork,
quilting of over cursussen kunt u terecht bij Den Haan en Wagenmakers,
Nieuwezljds Voorburgwal 97-99 (even
voorbij de Nieuwe Kerk) 1012 RE Amsterdam. Tel. 020-620.2525. Open dinsdag tot en met zaterdag tien tot vijf
uur.

Variété toont fameuze
acrobatische filmscènes

Grenen bed in sfeervol slaapvertrek

R ZIJN VAN die woningen waar je meteen ziet uit welke tijd
de bewoners dateren. Zo is
er een periode geweest dat
we de muren bruin verfden en ook de inrichting
donker hielden. Toen vonden we het een knus home,
tegenwoordig zou je eerder van een donker hol
spreken.

E

slaapkamer neer te zetten. Het
leefbaar maken van de slaapkamer is eigenlijk begonnen met
het posteren van een (tweede)
televisietoestel aan het voeteneind van het bed.

Warme uitstraling
Een nieuwe ontwikkeling die
past bij de jongste trend is de
grenen slaapkamer, • zoals bijvoorbeeld die van. Beter Bed.
Het hout is geloogd en behoudt
daardoor de natuurlijke warme
uitstraling. Men kan kiezen
naast de blank gelakte uitvoering uit verschillende kleurvarianten als groen en blauw. De
'programma's' dragen fraaie
namen als Chateau, Champagne, Atlantic, Colorado en Safrane.
Voor elk model kan men naar
eigen keuze aan het combineren slaan met bedden, nachtkastjes in open of dichte uitvoering, kasten, commodes, spiegels en dergelijke.

En dan was er de tijd van wit
en clean. Witte stoelen, eventueel met chroom, witte tafels,
blanke wanden, alles om een
ruimtelijk effect te krijgen. En
nu? Tegenwoordig mag het wat
gezellig zijn thuis. Je ziet weer
rotan meubelen, je proeft een
beetje de romantische sfeer,
maar het is allemaal niet meer
zo verstikkend knus of vreselijk cool.
Natuurlijke materialen keren
terug in het interieur. Hout onder andere. In de huiskamer,
maar ook in het slaapvertrek.
De slaapkamer is overigens aan
een revival bezig. Je hoeft héle- Romantisch
maal geen zonderling meer te
Het kan een heel romantizijn om een boekenkast in de sche sfeer scheppen als je het

1OES

Grote antïekbeurs
in Brabanthallen

Ruitjes en bloemen

Grenen bed past goed in
romantische slaapkamer

Het strooien van allerlei zaen wordt door vinken en andee zaadetertjes erg op prijs geIteld. Hazelnoten, stukgeslaien eikels en beukenootjes,
vergehouden van een herfstrandeling in de bossen, woren in dank afgenomen door
ele vogelsoorten. Aan een
[raad geregen pinda's worden
ooral door mezen op prijs geteld. Gebruik geen zoute pina's, want zout wordt door de
ogelmaag maar slecht verdraen.
Insektenetende vogels (winerkoning en roodborst) zullen
aak op een spekzwoerd afkonen.
De meeste vogels eten liever
p een veilige afstand van de
rond en daarom is een voederlank op een gladde paal van
ngeveer 1.70 meter ideaal.
'laats de voederplank in een
anvliegroute van de vogels die
laar wat hoge heesters leidt.
Vaak ervoor dat de voederilank ook weer niet te dicht brj
"es katers rustplaats staat.
Water in een bakje is evenens noodzakelijk. Plaats het
terbakje op een zonnige plek
'P het zuiden: bevriezen doet
*t 's nachts toch, maar hoe
:rder het ontdooid is, des te
iter. Met toevoegingen aan
iet water om bevriezing te
oorkomen, zoals suiker, worlen de vogels niet geholpen.

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

Foto Beter Bed

geloogde grenen laat samengaan met gebloemde dekbedovertreksets, gordijnen en ander
textiel. Onlangs zag ik een
slaapvertrek, van een kamer
kon je niet meer spreken, waar
een in oud-rose uitgevoerde romantische sprei (dekbedovertrek vind ik een onmogelijk
woord) breed over het bed lag
en tot de bodem reikte.
In de hoek van het vertrek
stond een, inderdaad: grenen,
bureau met heel prozaïsch eigentijds een personal computer
geflankeerd door een zelf in elkaar gezette boekenkast. Naast
het bed een klein rond tafeltje
met twee neten stoeltjes. En in
de hoek de tv. Een fraaie combinatie van sfeervol en leefbaar.

Het Kathe Kruse Poppenmuseum, Binnenhaven 25, Den Heider, is open van donderdag tot en
met zaterdag van twee tot vijf
uur, op andere dagen alleen na
telefonische afspraak: 02230 16704. Entree ƒ 3,50, kinderen tot
12 jaar ƒ2,50, CJP-pashouders
ƒ3,-

£ y N ENKELE trage
l beeldwisselingen
wordt een spanning
opgebouwd die niet anders
dan zinderend te noemen
is'. Dit schreef Willem Jan
Otten enkele jaren geleden
onder meer in NRC/Handelsblad over de stomme
film 'Variété' van Ewald
André Dupont met Emil
Jannings in de hoofdrol.
'Variété' is de eerstvolgende
rolprent in de serie 'Nostalgie
m Tuschinski'. Deze Duitse
film uit 1925 handelt het over
het leven van een voormalige
trapeze-artiest BoB Huiler. Na
een ongeluk gaat hij met zijn
af getobde vrouw en kind verder
door het leven als eigenaar van
een kermistent. Hij ontmoet
het zigeunerinnetje Berta-Marie, dat hij een dansnummer
aanbiedt.
Spoedig verlaat hij vrouw en
kind om met het meisje zijn
succes te beproeven in Berlijn.
Daar ontmoeten zij trapeze-artiest Artinelli, die beiden een
contract aanbiedt. Het trio
heeft succes.
Nadat Berta-Marie Huiler
heeft bedrogen met Artinelli,
wordt deze door Huiler gedood
in een duel. Huiler wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf. Na tien jaar krijgt hij gratie en dan verbreekt hij zijn stilzwijgen.

Maar een slaapkamer dient
ook om te rusten. Daarbij is de
bedbodem van essentieel belang. Het bed waar de een geen
oog dicht doet, is voor de ander
ideaal. Kortom: ieder moet zijn
eigen bedbodem kiezen, maar
ze kunnen allemaal in het grenen bed, om maar iets te noe- Toeren
men, worden opgenomen. Ook
Willem Jan Otten: „Voor de
een waterbed of watermatras. filmhistorie is Variété de film
waarin de camera zijn ontketende toeren maakt tijdens de
fameuze acrobatische scènes.
Voor mij is het de film die de
wet van de moederlijkheid
blootlegt. Man wordt begeerd
omdat hij op het moederlijke af
de indruk wekt een beschermer

Werk Lou Loeber
in Singer Museum
In het Larense Singer Museum is van 17 januari tot
medio maart een tentoonstelling te zien van werk
van de Gooise kunstenares
Lou Loeber (1894-1983). Ze
kwam op jonge leeftijd uit
Amsterdam in Blaricum
wonen en kreeg er schilderles van August Gras.
Later volgde zij lessen
van de Belgische impressionistische landschapsschilder Van Haecht en
schilder/publicist
Toon
Verhoef. Verhoef bracht
Loeber in contact met moderne stromingen als kubisme en De Stijl. Invloeden van kunstenaars als
Gleizes, Mondriaan en
Kandinsky vindt men terug in haar werk, dat overigens een eigen stijl heeft
die verwant is aan De Stijl
en het constructivisme. De
expositie van schilderijen,
tekeningen en studies laat
de ontwikkeling zien die
Lou Loeber vanaf ongeveer
1920 heeft doorgemaakt.

Singer Museum, Oude Drift l,
Laren. De expositie loopt van 17
januari tot en met 14 maart. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van elf tot vijf uur, zondag
van twaalf tot vyf uur. Nadere
informatie: tel. 02153-15232.

Trapeze-arties_t BoB Huiler beproeft met het zigeunerinnetje
Berta-Marie zijn succes in Berlijn
Foto Ned Filmmuseum
te zullen zijn. Precies om die- zers van Weekmedia-b laden
zelfde reden zal hij vervolgens kan men drie gulden korting
zijn nieuwe geliefde verliezen krijgen op het kaartje voor deze
aan de man met het volmaakte historische film.
achterhoofd, ze wil méér dan
moederlijkheid."
Variété is de vierde film in de
cyclus 'Nostalgie in Tuschinski' en wordt vertoond op zondagmorgen 17 januari om half
elf. Met bijstaande bon voor le-

Houtblokken op gas
Het kan tegenwoordig ook: een houtblokkenvuur op gas. Voor
bestaande open haarden of bij nieuwbouw heeft Stovax een zogenaamd houtblokkenvuur ontwikkeld dat met een convectiesysteem werkt. Het resultaat is een realistisch ogend houtvuur op
gas. Het brandt geruisloos en geeft ruime warmte af.
De haard is extra beveiligd door het systeem van thermische
terugslagbeveiligirig van rookgassen. Bij bestaande open haarden
past de convectorbox gemakkelijk op de plaats waar normaal de
vuuropening is. De afwerking is in messing en er is een keus uit
verschillende fronten. De convectorbox is 60 cm hoog, 61 cm
breed en 31 cm diep. De adviesprijs in de winkel bedraagt ƒ 2695,Informatie' Stovax, Moerkappelle, tel. 01793-1491

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de
kassa van Tuschinski betaalt u m plaats van ƒ 10,- slechts ƒ 7,- per
persoon voor de film Variété op zondagochtend 17 januari om 10 30
uur.
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Aantal personen (max. 4 per bon):

geeft u meer/

Weekmedia 17

donderdag 7 januari 1993

12
Meiden zoeken sex (18)
Direkt een meisje (18)
Ondeugend meisje (18) .
Privé Sexadresjes
Sex voor twee
Bel nu! i 37,5 cphm.

ZOEK DE MISLUKTE
MH ro-adverlenlKs vnoi /akenmari en parliuihe'i kunnen
worden gevel ovei l ol 2 kolommen hreeelle' in diverse
lellergroolten
l'.irticiihcic'ii \i-r»ij/<-n HIJ na.u de speciale l
p de
pagina „MK UOV
Plaatsing is mogelijk In de \olgemie' edllie
/\N1)VOOIUS NII,U\\.Mtl \l> / O.H pc-i nullniiLtei.
Mmliiigstijcl dmscl.ig l ó O O n n i .
U knul uw leksi telc fomsi In- opgeven 02507-171 fi6 of

S C H

•* /andioorls Nu iiwshlad, (/.islliiiisplcin 12.
2012 J\1 Xandum.1.

Divers personeel gevraagd

MicroV Wr<*knn>flin
Postbus 156 - 1000 AD Arnslerdiiin
De shnlingstijclcii, gelden voor plaatsing in de/elfde weck.
Voor de belalmg onlvangl u ec'n af ceptgrrok.iarl.

IL,*

zoekt actieve adviseuses

Sportartikelen
* T k. Hockeyschaatsen mt
45 m kunststof schoen, ƒ 50
Gevr dito schaats mt 46-47
02507-12143
*T k jongensskipak, maat
152, ƒ40 Nordica skischoenen, maat 38, ƒ 30 0250729606

GRATIS

Woninggids van Zandvoort

Min 3 avonden per week beschikbaar zijn, zelf afspraken
maken uit adressen die u van ons krijgt Eigen werkgebied
verdienste afhankelijk van inzet en omzet U wordt opgeleid
en begeleid in de praktijk
Auto noodzakelijk
Bel voor informatie Marja de
Fotomodellen/figur v mode/
recl./tv, leeft en erv niet belangnjk, ook studentes Stuur
duidelijke foto's (retour) naar
Pb 17166, 1001 JD A'dam

LfflJ

(993
NVM

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

BovenIJ ziekenhuis
Het BovenIJ ziekenhuis is m juni 1987 in gebruik genomen
Er zijn 301 bedden en uitgebreide poliklinische voorzieningen
en een afdeling Spoedeisende Hulp.
Het gebouw is modern en kleinschalig van opzet Zowel
technisch als organisatorisch wordt gewerkt volgens de
nieuwste methoden en inzichten Clientvnendelijk, efficiënt
en teamgericht
Voor de Economisch Administratieve Dienst ontstaat begin
1993 een vakature voor een

medewerker voor de afdeling
financiële administratie (m/v)
(full-time)
FUNKTIE-INFORMATIE
De Economisch Administratieve Dienst is opgebouwd uit de
onderdelen Bedrijfsbureau, salarisadministratie, automatisenng, inkoop, financiële administratie en medische registratie
PLAATS IN DE ORGANISATIE
De medewerker financiële administratie ontvang direct
leiding van het hoofd administratie
BELANGRIJKSTE TAKEN
- werkzaamheden op het gebied van de geautomatiseerde
voorraadadministratie,
- het verrichten van controlewerkzaamheden,
-werkzaamheden op het gebied van de grootboekadministratie, crediteuren administratie,
-taken op het gebied van de verrichtingenadministratie,
-debiteurenbewaking, t w het leggen van telefonische
kontakten met (dubieuze) debiteuren, ziekenfonds en
particulieren
FUNKTIE-EISEN
-opleidingsniveau HAVO, ,
- praktijkdiploma boekhouden,
-ervaring op boekhoudkundig gebied is vereist;
- kennis van geautomatiseerde verwerking van gegevens is
gewenst,
- het beschikken over goede sociale vaardigheden;
- het nemen van initiatieven
BEZWARENDE WERKOMSTANDIGHEDEN
-regelmatig werken met beeldscherm (afwisselend met
andere werkzaamheden),
- stress m verband met contacten in het kader van
debiteurenbewaking en in verband met onderbreking m de
reguliere voortgang van de werkzaamheden
ARBEIDSVOORWAARDEN/SALARIËRING
-de arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-ziekenhuiswezen,
-salariëring vindt plaats in FWG 35, van ƒ2.630- tot
ƒ3618-

MODELTREINBEURS te DIEMEN, zat 9jan., 10-16 uur. Ruilen
en kopen/verkopen. Tevens taxatie oude treinen met bemidd.
van verkoop Gebouw De Schakel, Burg. Bickerstr (Centrum,
achter postkant Diemen) Entree ƒ 2,50, kind. ƒ 1
* Adspirant
motorrijders
doen het met Hoogendijk
Succes Bert' Pass.
•*• Anneke Dekker op naar de
vijftig'
* Bert Hoogendijk veel succes in 1993 met het opnieuw
starten van je autorijschool
Marie en Louise.
* Doe niet stom,
les bij Hoogendijk, Tom
* Gerda 1 jaar weer samen
op 11 januari Wat hebben we
veel samen genoten dit afgelopen jaar. Ik hoop nog vele
jaren, je vriendin Trix.
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres? Dat hebben wij voor u'
Inl tel 02907-5235
* Hoera, Mirella gefeliciteerd
met je 18de verjaardag. Tom.
* Mirella, hartelijk gefeliciteerd! Hèhè, eindelijk 18 jaar
Hiep hoi, Ben
* Mirella is 18 jaar geworden
Van harte gefeliciteerd'
Papa & Mama
Overigens, mijnheer de voorzitter, zijn wij van mening dat
de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken.
* Pé Vé en geluidstechnici'
Bedankt voor de te gekke videoband''' Groetjes van de
bewoners van "'t Paradijsje".
* Rijles versnellen, even Hoogendijk bellen. Succes' Jon
* Rocco & Astnd Termaat
zijn "op veler verzoek"
eindelijk dinsdag 5 januari
GETROUWD.
* Sarah, heel hartelijk bedankt voor de gezellige
avond. Hansje, Ab, Mare en
Carolien.
* Veel succesvolle kilometers met je rijschool
Bert - Pat

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

Nadere informatie wordt gaarne verstrekt door de heer
T Biesma, hoofd EAD, telefoonnummer 020-6346348

* Wie heeft een zwart riempje gevonden van mouw van
Schriftelijke sollicitaties kunt u voor 15 JANAURI 1993 richten nieuwe regenjas Graag zou
aan de heer H Nieuwland, hoofd Personeel & Organisatie, ik het terugvinden b v d Tel •
Statenjachtstraat 1, 1034 CS Amsterdam
02507-17810

j$|fti^

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
BADKAMERS
LEIDINGWERK
SANITAIR
TEGELWERK
Tel 023-401512 na 20 uur

SINGER
NAAIMACHINES
reparatie alle merken
P E M STOKMAN
Prinsenhofstr. 7, Zandvoort
Tel 02507-20072

Te koop
aangeboden
diversen
2 gasgeis., 1 kl. + 1 gr.
(z.g.a.n ), gasfornuis en keuk.
kach , 2 ronde Etna gaskach ,
oud Holl potkach op gas, 1
koelk. en div kasten (hout)
Alles m goede staat Tel
020-6234777
*Op mijn nieuwe stalen noren schaats ik geen slag üever weer kunstschaatsen
Wie ruilt of koopt ze?
Maat 39, tel 02507-14788.
* T k 12 tin marine schaalmodelleh, 1 op 400, merk Tnang, ƒ75 02507-17193
* T k 16lp's, klassiek, ƒ 250
p st Camera + filmrol ƒ 10
02507-17193
•*• T k 2 cd-boxen v 40 cd's,
incl 1 cd ƒ 15 Kopkandelaar
80 jr oud ƒ 15 02507-17193
T k div. audioapparatuur, 2
eetkamerstoelen, 2 kleine tafeltjes 02507-30609
* T k oud ivoren dominospel
ƒ75. Nog nieuw yahtzeespel
-rscrabble/15 02507-17193
T k a. cornpl winkelinteneur
van kledingzaak o.a 3 klampsysteem + ronde rijdende
rekken + losse rekken, tevens Interlubke wandkast
4 20 br. en 2 40 hg + 2 techno bur 02507-15736

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

ITALIA
v/h Dan kers
LEATHER WEAR BV

. ALMERE-HAVEN,HOUTSTRAAT 8, (BIJ OUICKINETTE),TEL: 036-531KOV
JJP: HELMOND; HURKSESTR;21, ^
^EL^-U4920^22923^BWRl.E-NASSAU,WEVESTRAAT4,:IHD.; TERREIN; TEL: 04257-S960-/:

Personeel
aangeboden

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

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

video

15 tot 50% HIFI KORTING

AFSLANKEN
ZONDER MOEITE
Kent u mensen die problemen hebben met hun gewicht
of die belang stellen m hun
gezondheid7 Overgewicht of
een gebrek aan energie, wij
kunnen helpen met een nieuw
natuurlijk en uniek voedingsprogramma Voel het verschil.
Inl bij H v d Wetering,
tel 02520-22878
PEDICURE voor uw complete
voetverzorging en voetmassage Behandeling bij u aan
huis is mogelijk 02507-12698
RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels
Philips sun mobile

ZANDVQORT-SLUIS
HULST-PUTTE
NOORD WIJK AAN ZEE
VALKENSWAARD/LOMMEL
BAARLE NASSAU
DOK KOOPAVONO GEOPEND
HELMOND KOOPZONDAG

A/ie heeft er zin mij iedere
/njdag van 12 00 tot 14 00 uur
e helpen mijn huis door te
werken ƒ 15 p uur Tel. 15035
na 1200 uur

f k 3 deurs hangkast met
spiegels, ivoorkleur ƒ 750, hg.
Kunst en antiek
2.15, br. 270, diep 65.
02507-30609
Oude notanskast 2 drs 2.20 T k ivoorkl. bed 180 x 200 m.
hg, 1 60 br Vrpr ƒ 1100. Tel achter opbouw m. spiegels,
02507-30283
radio, cass. speler, 2 lampjes
* T k. Antiek plantentafeltje en 2 nachtlampjes + nachtƒ 20 Wijwaterbakje 90 jr oud kastjes. 02507-30609.
ƒ50 02507-17193
Radio, tv en
Veilinggebouw Amstelveen
Heden inbreng van goederen
Frans Halslaan 33
Tel. 020-6473004.

Schoonheid en
verzorging

Inruil leder/boni
mogelijk Gespreide
betaling mogelijk
Reiskosten worden
bij aankoop vergoed
Niet geldig bij speciale aanbiedingen

Prijswinnaars vorige week:
Esther Hibbeln - Diemen
J. J. Derks - Amsterdam
F. Zahradnik - Amsterdam
F. Reuvecamp - Amsterdam

Biedt zich aan SCHILDER
voor 1e klas binnenwerk, red.
Tarawells start op 11 januari prijzen, tel. 02507-15052
met een nieuwe kursus
MANNEQUIN/DRESSMAN
Woninginrichting
Voor informatie- 020-6005088.
Tevens figuranten gevraagd

PfW

V^Cl U t makelaars o.g.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Regt, 04904-82128

Oproepen - Mededelingen

Ó^Cfö fTl

Tel. 02507-12614

WALRA

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Nightingale Escort

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

B U, R E A U

lê HAARliÉM 023-422224
ZANDVOORT 02507-18484

* \ool linnc'ii nuclei mmimc'i wordl l regc'l c\tra in
lekcmni; nc'lirai hl. alsmede / 7.05 adm.koslen
•*• Mij plaatsnam de Micio's wiiuli-n pi-c-n bewijsmmirneis
\c rslnurd Op ver/oc k wordt aan acKeilci ickis Urnen
lul \ersprecclmgspelmd een kninl verstuurd Hiervoor
wordl J 1,00 in rekening Reliraihl

* Te koop Canadese kunstschaatsen witte schoenen 1x
gebruikt, mt 40-41, ƒ 100 Tel
02507-17810
* T k compl skiset, schoenen + stokken, 1 stel mt 44,
ƒ100, 1 stel mt ± 39, ƒ100
idem langlauf uitr ƒ50 Tel
02507-18405

MiCRO

G R O E N E S T E l N bv

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
06-95.05. Grieks standje. Live
alleen! Ik buk alvast over de
tafel. 100c pm.
06-96.09 Rijpe vrouwen. Live
gesprek met jou! Graag jonge
longens! 100c pm

ADRESSEN PRIVÉ
Ze willen je verwennen, ze
ontvangen je privé of komen
bij je langs ze geven zelf hun
eigen adres en telefoonnummer. 06-96.88. 100c pm
*Afluister Sexlijn* 75c pm
06-320.32378 .. ..Meisjes 18
06-320.327.47 .Jong en strak
06-320 323.63 . .Rijp en Ordi
06-320.324.64 .. .Rijp Chique
Als het klikt willen deze meiden v. 18 vaker sexkontakt'
06-320.320 55. 37,5 cphm.
BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19 00 uur
BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje of
een lekkere jongen v. 18.
06-320.330.87. 37,5 cphm.

op = opruiming losse hifi-app Sony-ES; Harm Kardon; Teac;
06-9636. Als u een livegeTechnics, Yamaha DSP-7K; Audioart; B&W, JBL; Infmity.
CARIDAX HIFI, Adm de Ruyterw. 131 Asd.Tel 020-6837362. sprek met mij wilt. Wel voorzichtig hoor. Ik ben net 18 jr
100c pm.
Foto Boomgaard
Vakantie
Grote Krocht 26
06-97.11 "Zapp sex" draai of
buitenland
Telefoon 13529.
toets van meisjes naar meisUW FILM OP VIDEO
je. Het hoogtepunt kun je blijƒ 1,75 per minuut met
ven herhalen, zo vaak je wilt.
gratis acrïtergrondmuziek. Sta-caravans t h m de Arden- 75c pm.
nen al v.a. ƒ200 all-m.
06-97.33. Als je op z'n Frans
Inl. 04459-1598.
Lessen en clubs
wil' Bel en je mag alleen op
een lijn met mij. M'n mond
Vaar/surfsport
staat open. 100c pm.
De tennisclub UNICUM is
Direkt een leuk meisje aan de
weer gestart met de mschrijving van nieuwe leden. Alleen Cursus vaarbewijs, aanv. 12- lijn. Vraag naar haar telnr. Schoolmeisjes v. 18 jr. zoeken
op jaarbasis Het gehele jaar 14-15 jan. in Muiderberg. Inl voor 'n avondje uit. Direkt een ervaren man. Sexdating
06-320.330 43. 37,5 cphm.
Vaarschool Naarderbos,
apart 06-9510 37,5 cphm.
geopend. Inl Mevr. T.
020-6273515.
Sebregts, 02507-14273.
Eindelijk is 't zover. Jan DoeRijwielen,
del start m februari zijn kursus
motoren,
<OETERWAALS (beg +gev.)
Voor info St Taal noch Teken.
bromfietsen
ïNGELS voor beginners en
lalf-gevorderden ƒ 5 per uur *T.k. Mooie damesfiets, 28
Begin 11/1 en 14/1 PRO- inch velgen, rvs., i.zg.st.,
GRESS Tel. 020-6738412.
merk
Batavus,
ƒ 100.
02507-15808, na 18 uur.

Auto's en
auto-accessoires

T k. aanhangwagen Tandemasser, lengte 300 cm, hoogte
155 cm, breedte 133 cm Netto laadverm 1440 kg., 2
openslaande deuren, achter,
* Verzamelbeurs Zandvoort 1 x voor. December 1990,
n gemeenschapshuis, zon. ƒ4500 excl Tel. na 19 uur
10 jan. van 10 tot 17 uur, Veel 02507-15680
verzamelobjecten. Toegang
gratis Inl 14234 of 12303.

Hobby's en
verzamelingen

Dieren en
dierenbenodigdheden
Maltezer Leeuwtjes ingeënt/
ontw. Evt bez . 08385-53464.
T k kleine Maltezer leeuwtjes,
ngeent/ontwormd
Tel.
08385-27581 (evt bezorgd).

Rijles auto's
en motoren

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361

Financien en
handelszaken

Zalenverhuur

Autoverzekering

VERENIGINGSGEBOUW

V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

De Krocht

Grote Krocht 41, Zandvoort,
Diverse clubs
:el. 02507-15705 b.g g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES 06-320.32313 HARDLESB.!
KOFFIETAFELS
Wij gebruiken de wildste hulpstukken Gluur mee 75cpm
Onroerende
06-320.326.17 STRAATMEID!
In de bus gaat ze tegen je
goederen te koop
aan staan' Voel maar zegt ze.
gevraagd
75c pm.
06-320 326.63. SEXSTAND
GARAGE
JESi Grieks gebukt! Mond vol
TE KOOP GEVRAAGD
Frans' Vrijen, zoenen zalig.
Tel 02507-14534
100c pm
06-320.328.99. Rijpe Dikke
Onroerend goed
Mollige vrouwen. Live staat
ze voor je naakt' 75c pm.
en woonruimte

te huur gevraagd
r
conoom zkt. z.s m. woonr. m
A'dam-C/Z. Tel 05Q-124110

Woningruil
800
RUILADRESSEN m
A'dam Informatie bij
het Oosten, 020-588.2255.
Aangeb gezellige 2e etage m
Amsterdam. Gr. huisk. +
slaapk , gr vierkante keuken,
2 balkons + ligbad en zolder<amer Hr ƒ 385 p.mnd. Gevr.
3 a 4 kam.won. in Z'voort,
Sloemendaal of Heemstede
Overnamekosten geen bezwaar. Tel 020-6120126

***ZAPPSEX***
Draai of toets om heen en
terug te spoelen, het lekkerste kun je blijven herhalen'
75c pm.
Schooljuffrouw
06-95.09
Effe vlug
06-96.92
Meisjes
06-96.40
S&M club
06-97.91
TOPSEX 25+ . .. .06-97.9:
Hardoore
06-97.94
Zij 18, naakt bukt ze voorover'
Jij staat achter haar! Op z'n
GRIEKS' 75c pm. 320.327.06
Zoek je prive-adresjes voor
echte hete meiden van 18 jr.'~
06-350.222.41. 75c pm.
Zoek jij wulpse meisjes v. 18
jr.'' Bel Supersexkontakt.
06-320.320.44. 37,5 cphm

24 uur per dag. Tel.: 023-242B24 of 421593.
Ondeugende Evehen:
De allerleukste meiden v. 18
06-9530
jr bellen met de FLIRTBOX.
Bel voor Sexkontakt:
Bel 06-9501. 37,5 cphm
06-9602
Direkt kletsen met 'n leuk
Zoek je 'n vluggertje''
meisje. Bel 06-9757 en maak
06-96.62
'n afspraakje 50c p'/am.
Stnpspelletje:
06-96 63
DIREKT KLETSEN, met een
Snel SexKontakt:
leuk meisje' Bel snel
06-96.64
06-320.330.90. 50 cphm
Sex Kontaktlijn:
Direkt kontakt met een meisje
06-9665
(18). Druk op de nul voor
Direkt 'n meisje (18):
meer meisjes. 06-320 322.05
06-97.10
37,5 cphm.
Bel snel'' 37,5 cphm.
Direkt Snel Sexkontakt
ONDEUGENDE huisvrouwSEX-KONTAKTLIJN
tjes en schoolmeisjes van 18
06-320.32032. 100c pm.
jr. zoeken voor straks sexkonDUIK in bed met 'n lekkere takt, vraag naar hun tel.nr.
meid' Vraag haar tel.nummer. Bel 06-9661. 75c pm.
Bel 06-9511. 75c pm.
Opwindende meisjes (18 jr.)
Effe een vluggertje7 Ik wacht zoeken kerels voor sexkonop je in het toilet! 75c pm.
takt. 06-320.324.01. 50 cphm.
06-32032619 Meisje 19 jr.
PARTNERRUIL privelijn,
Er zijn genoeg meiden (18) direkt apart met vrouwen en
die ook het bed m willen.
mannen voor sexruil.
Luister op 06-9603. 75c pm. 06-320 330.91 37,5 cphm.
***HARDCORE*** 75c pm.
PRIVE-KONTAKT
06-320.324 04 .. .Onderdanig je krijgt direkt 'n meisje (18)
06-320.326.18 .. .Meesteres aan de lijn. 06-9570.50 cphm.
06-320.326.77 .. Ruige Sex Rijpe Negerin^ Wil je me eens
06-320.325.54 . . . Volle Bolle lekker insmeren schatje' Pak
Hete meisjes (18) willen echt ze! 75c pm. 06-320.327.70.
snel Sexkontakt. Nu met telnr. Ruim 300 ondeugende vrou06-320.330.66. 75c pm
wen zoeken 'n slippertje.
Hete meisjes (18) willen snel 06-320.321.44 75c pm.
een sexafspraak' Nu direkt Buurvrouw geeft buurmeisje
06-320.326.66 37,5 cphm.
sexles! Geniet maar lekker
van die twee' 100c pm.
HOMO. Waar gebeurd,
06-320.328.27.
knullen onder elkaar.
06-320.327.01 75c pm.
Sex' Ik kick op hete standjes!
Homo: Zoek je 'n hete boy Kun jij GRIEKS? 75c pm.
voor 'n sex-afspraakje'
06-320,322 76.
06-320330.18 37,5 cphm.
SEX VOOR 2, direkt kontakt
HOMO-DIREKT-APART.
met jonge meiden, jongens
Op zoek naar 'n opwindend (18) en huisvrouwtjes.
afspraakje met een knul?
06-32033046. 37,5 cphm.
Direkt prive-kontakt.
SEXAFSPRAAKJE met 'n
06-32032261.37,5 cphm.
meisje (18) Vraag naar haar
Homojongens onder elkaar. tel.nr. Bel 06-9502.37,5 cphm.
Hoor ze heet TEKEER gaan. Top S&M 06-320.324.34'
06-320 330 88 75c pm
Bel je meesteres en wees een
dienaar! 75c pm.
HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy?
VERPLEEGSTER. Ik verzorg
06-320 330 95. 37,5 cphm.
graag mannen m m'n uniform
LESBISCHE Meisjes 18 jr. Na zonder iets eronder! Kijk en
het sporten wordt haar lijfje voel maar. 75c pm.
door mevrouw verwend
06-320.329.30.
75c pm. 06.320.323.37
Wegens enorme drukte, met
MANNEN LET OP
spoed DAMES/MEISJES gevrij vrouwtje komt naar je toe vraagd voor escort en/of club
of jij naar haar, ze vertelt haar Haarlem. Bel tussen 13.00 en
adres en telefoonnummer. 22.00 uur 02507-16141 of
069-789
100c pm 023-400130.
Meer dan 240 vrije meiden Zandvoort BOYS en GIRLS
zoeken jongens voor sex. escort. Geopend van 18.00
Info: 06-97.80. 75c pm.
tot 03.00 uur. Telefoon
Meer dan 400 meisjes (18) 02507-16141.
willen een afspraakje met jou.
06-320 322 11. 37,5 cphm.
Diversen
Onderdanige jongens (18)
bellen met strenge meesters.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
S M. voor 2 (direkt apart).
kamerverhuizingen. Voll verz.
06-320.329.99. 37,5 cphm.
Dag-nachtserv. 020-6424800.

voor de particulier

Kleding
* T k. Nerts bontjasje, kort,
'300 Tel. 02507-14245.

06-320.320.36
06-320.322.88
06-320.324.11
06-320.330.42
06-320.330.81

5 regels
Gratis !

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
regels • alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300
uitkomen
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje.'Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.

Brieven onder nummer kosten ƒ 7,05 extra
(u dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12.
2041 JM Zandvoort

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

Zandvoorts Nieuwsblad

ed. 17
1
2
3
4
5

regel
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒƒ
ƒ

4,65
4,65
4,65
6,20
7,76

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 9,31
ƒ 10,86
ƒ12,41
ƒ13,96
ƒ15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Vrije tijd

Wfeeknrtedia
.2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17

4

^intergast
ian tafel
ET DE zeer koude
poollucht komen ze
in grote aantallen
s land binnen: de gan•n, eenden en waadvols, die uit voedselgebrek
aar open water op zoek
De laatste jaren is de
an. Overal langs de
ivers van het IJ en het belangstelling voor patchwork en quilting enorm
sselmeer zijn ze te vinen. Overdag trekken ze in toegenomen. In het gehele
•ote •formaties over om land worden cursussen en
avonds op de Holland- workshops druk bezocht.
weilanden te overnach- Daarbij kan men allerlei
technieken leren. Er zijn
inmiddels winkels
Dichter bij huis komen de geopend die in patchwork
.einere wintergasten, zoals de en quilting gespecialiseerd
ramsvogel en de koperwiek.
zijn.

boral de kramsvogel komt
k in de tuin. Met z'n bonte
irenpak valt deze wintergast
middellijk op tussen de heesf s, waar hij zich te goed doet
in de nog achtergebleven
.chtjes van berberis, vuuriorn (Pyracantha coccinea),
ndsroos (Rosa rugosa) en cotneaster.
Vaak komt de koperwiek, nait deze vanuit een dichte hees:r zorgvuldig de kat uit de
iom gekeken heeft, de kramsigel gezelschap houden. Deze
jgel lijkt wat op een zanglijer, maar onderscheidt zich
oor een roodbruine vlek op de
anken en een opvallend witte
enkbrauwstreep.
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Patchwork en quilting:
9
veelzijdig en kunstzinnig
op vrije grote schaal.
In de winkel van Den Haan
en Wagenmakers zijn veel
kunstwerken tentoongesteld,
waarvan de patronen verkrijgbaar zijn. Den Haan heeft zelf
een voorkeur voor 'het echte
werk', het quilten van kleden
en wandversieringen. Het belangrijkste is dat iemand de
juiste kleurcombinaties weet te
kiezen.
„Dat is nog belangrijker dan
een goede techniek," vindt Den
Haan. „Een quilt met verkeerde kleuren stof is gewoonweg
lelijk als je die aan de muur ziet
hangen. Daarom besteden wij
heel veel aandacht aan het geven van kleuradviezen aan onze
klanten."

door Eline Verburg
EN VAN DE winkels
waar men alles weet
van patchwork en
quilting is Den Haan en
Wagenmakers in het centrum van Amsterdam.
„Patchwork en quilting
zijn handwerktechnieken
die wat creativiteit en
kunstzinnigheid
betreft
ver uitstijgen boven borduren, haken en breien,"
zegt Rudolf den Haan.

E

Patchwork, in het Nederlands 'lapwerk', is de techniek
van het aaneennaaien van bel
Stadsduiven
drukte lapjes katoen tot een
i De duiven op de Dam die nog mooi, meestal symmetrisch gef 311 heel klein beetje het bloed heel.
an hun voorvader, de rotsduif,
oor de aderen hebben stroBij quilting wordt het patchlen, zijn helemaal aan het city- work voorzien van een katoewen aangepast. Deze en ande- nen lap voor de achterkant en
; tamme duiven weten zich een zachte vulling. Daarna
ok in de kille wintermaanden wordt de lap doorgestikt volDed te handhaven. Het vele gens een bepaald motief. Zo
oer dat op plein en park voor kun je bijvoorbeeld een kleed
|ê wordt uitgestrooid, helpt ze maken in allerlei kleurcombiik door dit jaargetijde heen. naties. Door het stiksel krijgt
;ovendien zijn het handige vo- de oppervlakte van het kleed
ils, die ook bij het scheiden een bepaald reliëf, dat zorgt
,n de markt nog graag een voor accentuering van de figu•aantje meepikken.
ren die door de lapjes gevormd
Als het vriest, breekt voor de worden.
Ie, niet-stadse vogels een
De techniek van patchen en
loeilijke periode aan. Hun
oedsel is door de vorst onbeïikbaar geworden en drinkwa:r is nauwelijks meer voorhanen. Zelfs de insekten in de ruw
eplooide schors van de vruchtomen zijn door de vorst onbelikbaar geworden. Tijd om de
ogelpopulatie in de eigen tuin
f helpen.

postbus 2104,

1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840

(niet op vrijdag)

Grote antiekbeurs
in Brabanthallen
Volgens de organisatoren mag je gerust spreken
van de grootste antiekbeurs van Nederland die
van vrijdag 15 tot en met
zondag 17 januari plaatsvindt in de Brabanthallen
in Den Bosch. Een enorm
assortiment van Nederlandse en onder andere
Duitse, Franse en Spaanse
meubels valt er te bezichtigen, maar ook zijn er accessoires, sieraden, klokken
en horloges.

Ruitjes en bloemen

De nostalgische uitstraling van patchwork en quilting past in het hedendaagse modebeeld
quilten is al eeuwenoud. In de
achttiende eeuw werden in Europa veel gebruiksvoorwerpen
gemaakt van lapwerk, zoals dekens, spreien maar ook kledingstukken. Via van oorsprong Europese bevolkingsgroepen zoals de Amish en de
Mennpnieten, belandde de
techniek in Amerika.

De zeer religieuze en traditionele Amerikaanse Amish en
Mennonites wonen in besloten
gemeenschappen en leven, net
als in de vorige eeuw in Europa,
van de opbrengst van de verkoop van onder andere dekens
en kleden die zij hebben gepatched en gequilt.
Onder de Amerikaanse bevol-

Grenen bed past goed in
romantische slaapkamer

Voederen
Het strooien van allerlei za,en wordt door vinken en andezaadetertjes erg op prijs geBid. Hazelnoten, stukgesla[en eikels en beukenootjes,
vergehouden van een herfstpandeling in de bossen, woren in dank afgenomen door
iele vogelsoorten. Aan een
raad geregen pinda's worden
'ooral door mezen op prijs ge[teld. Gebruik geen zoute pina's, want zout wordt door de
ogelmaag maar slecht verdraen.
Insektenetende vogels (winsrkoning en roodborst) zullen
aak op een spekzwoerd afkolen.
De meeste vogels eten liever
p een veilige afstand van de
rond en daarom is een voederlank op een gladde paal van
ngeveer 1.70 meter ideaal.
laats de voederplank in een
anvliegroute van de vogels die
iaar wat hoge heesters leidt.
^aak ervoor dat de voederlank ook weer niet te dicht brj
es katers rustplaats staat.
Water in een bakje is evenens noodzakelijk. Plaats het
raterbakje op een zonnige plek
p het zuiden: bevriezen doet
iet 's nachts toch, maar hoe
erder het ontdooid is, des te
eter. Met toevoegingen aan
iet water om bevriezing te
oorkomen, zoals suiker, worien de vogels niet geholpen.

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

king zijn patchwork en quilting
uitgegroeid tot een ware cultuur. In Nederland zijn we bezig de achterstand op de Amerikaanse patchers en quilters in
rap tempo in te lopen.

't Gooi
Den Haan: „Vijf jaar geleden
opende ik deze zaak in Amsterdam. Ik kreeg toen vooral veel
vrouwen uit 't Gooi en dergelijke over de vloer. Maar de afgelopen twee jaar heeft het grote
publiek patchwork en quilting
ontdekt. Het zijn beslist geen
elitaire hobby's, zoals ik laatst
een jongen die voor de etalage
stond tegen zijn vriendin hoorde zeggen."
Patchwork en quilting zijn zo
snel populair geworden dat we
moeten spreken van een nieuwe trend. Was men het haken
en borduren beu? Of waren de

Foto Bram de Hollander

mensen toe aan iets nieuws?
Den Haan gelooft dat de nostalgische uitstraling van patchwork en quilting past in het hedendaagse modebeeld. We hebben echter niet te maken met
iets van voorbijgaande aard:
patchwork en quilting zullen
populair blijven.
„Het is zo veelzijdig, zo
kunstzinnig, je kunt er zoveel
kanten mee op," verklaart Den
Haan „Van wandkieden, spreien en dekens tot beesten, poppen, sierdozen, kaarten en decoraties, van grote kunstwerken tot kleine, van ingewikkeld
tot eenvoudig, wat je maar
wilt."
Het 'patchen' van dierfiguren
en poppen is verreweg het populairst. Er zijn allerlei patronen op de markt waarop een
ware jacht is geopend. Ook het
maken van kleine decoraties,
sierdozer en kaarten gebeurt

Een dure hobby? Den Haan
gelooft van niet. Hij verkoopt
katoenen stoffen rnet zo'n 2500
verschillende dessins. Vooral
ruitjes- en bloemmotieven zijn
bij uitstek geschikt voor patchen en quilten. De machinaal
bedrukte stoffen komen uit de
Verenigde Staten en kosten
zo'n twintig gulden per meter.
Den Haan is daarnaast gespeciahseerd in oudhollandse motieven die hij op traditionele
wijze, dus met de hand, laat
drukken op katoen. Deze handbedrukte stoffen worden 'sitsen' genoemd. Ze zijn natuurlijk een stuk duurder dan de
Amerikaanse stoffen, „maar je
hebt dan ook wel iets heel bijzonders".
De groeiende populariteit
van patchwork en quilting
heeft tot gevolg gehad dat er
overal in Nederland cursussen
worden georganiseerd, waarbij
men zich allerlei technieken eigen kan maken. Ook zijn er diverse tijdschriften en boeken
over patchwork en quilting in
de handel. Helaas is het merendeel hiervan Engelstalig, en
zijn er maar vijf of zes goede
Nederlandstalige boeken. Gezien de opmars van patchwork
en quilting in Nederland zullen
er echter binnen afzienbare tijd
Nederlandse vertalingen op de
markt komen.

De Brabanthallen m 's-Hertogenbosch zijn open op vnjdag 15
januari van vier uur 's middags
tot negen uur 's avonds, zaterdag
van elf tot vijf uur en zondag 17
januari van elf tot zes uur; toegangsprijs ƒ 6,50. Voor eventuele
nadere informatie: tel 0492025483.

Poppen Kathe
Kruse in museum
Aan de Binnenhaven van
Den Helder bevindt zich
het Kathe Kruse Poppenmuseum, het resultaat van
een uit de hand gelopen
hobby van Tiny Riemersma. Men treft er, behalve
oude Steiff-beren, dieren
en oud speelgoed, uitsluitend poppen aan van de
Duitse maakster Kathe
Kruse (1883-1963).
Van speelgoed voor kinderen zijn de poppen van
Kathe Kruse uitgegroeid
tot verzamelobjecten voor
volwassenen. Het museum
toont speelpoppen, poppenhuispoppetjes en lesbaby's die zijn gebruikt bij
het onderricht in de zuigelingenzorg, evenals etalagepoppen - allemaal van
Kathe Kruse, wier dochter
in 1988 het museum officieel heeft geopend. Verzamelaars en poppenmaaksters kunnen er zo'n driehonderd kleine poppen bezichtigen die zijn uitgestald
temidden
van
eigentijdse poppenmeubeltjes, beertjes en speeltjes.
De vaste collectie wordt
nog steeds aangevuld.
Tot eind februari is er
verder een wisseltentoonstelling over Roodkapje te
zien, ontleend aan de privéverzameling van mevrouw
I. Reitsma uit Amsterdam.

Voor informatie over patchwork,
quilting of over cursussen kunt u terecht bij Den Haan en Wagenmakers,
NIeuwezijds Voorburgwal 97-99 (even
voorbij de Nieuwe Kerk) 1012 RE Amsterdam. Tel. 020-620.2525. Open dlnsdag tot en met zaterdag tien tot vijf
uur.

Variété toont fameuze
acrobatische filmscènes

Grenen bed in sfeervol slaapvertrek

R ZIJN VAN die woningen waar je meteen ziet uit welke tijd
de bewoners dateren. Zo is
er een periode geweest dat
we de muren bruin verfden en ook de inrichting
donker hielden. Toen vonden we het een knus home,
tegenwoordig zou je eerder van een donker hol
spreken.

E

slaapkamer neer te zetten. Het
leefbaar maken van de slaapkamer is eigenlijk begonnen met
het posteren van een (tweede)
televisietoestel aan het voeteneind van het bed.

Warme uitstraling
Een nieuwe ontwikkeling die
past bij de jongste trend is de
grenen slaapkamer, • zoals bijvoorbeeld die van. Beter Bed.
Het hout is geloogd en behoudt
daardoor de natuurlijke warme
uitstraling. Men kan kiezen
naast de blank gelakte uitvoering uit verschillende kleurvarianten als groen en blauw. De
'programma's' dragen fraaie
namen als Chateau, Champagne, Atlantic, Colorado en Safrane.
Voor elk model kan men naar
eigen keuze aan het combineren slaan met bedden, nachtkastjes in open of dichte uitvoering, kasten, commodes, spiegels en dergelijke.

En dan was er de tijd van wit
en clean. Witte stoelen, eventueel met chroom, witte tafels,
blanke wanden, alles om een
ruimtelijk effect te krijgen. En
nu? Tegenwoordig mag het wat
gezellig zijn thuis. Je ziet weer
rotan meubelen, je proeft een
beetje de romantische sfeer,
maar het is allemaal niet meer
zo verstikkend knus of vreselijk cooZ.
Natuurlijke materialen keren
terug in het interieur. Hout onder andere. In de huiskamer,
maar ook in het slaapvertrek.
De slaapkamer is overigens aan
een revival bezig. Je hoeft héle- Romantisch
maal geen zonderling meer te
Het kan een heel romantizijn om een boekenkast in de sche sfeer scheppen als je het

Foto Beter Bed

geloogde grenen laat samengaan met gebloemde dekbedovertreksets, gordijnen en ander
textiel. Onlangs zag ik een
slaapvertrek, van een kamer
kon je niet meer spreken, waar
een in oud-rose uitgevoerde romantische sprei (dekbedovertrek vind ik een onmogelijk
woord) breed over het bed lag
en tot de bodem reikte.
In de hoek van het vertrek
stond een, inderdaad: grenen,
bureau met heel prozaïsch eigentijds een personal computer
geflankeerd door een zelf in elkaar gezette boekenkast. Naast
het bed een klein rond tafeltje
met twee rieten stoeltjes. En in
de hoek de tv. Een fraaie combinatie van sfeervol en leefbaar.

Het Kathe Kruse Poppenmuseum, Binnenhaven 25, Den Heider, is open van donderdag tot en
rnet zaterdag van twee tot vijf
uur, op andere dagen alleen na
telefonische afspraak: 02230 16704. Entree ƒ 3,50, kinderen tot
12 jaar ƒ2,50, CJP-pashouders
ƒ3,-.

< T N ENKELE trage
l beeldwisselingen
wordt een spanning
opgebouwd die niet anders
dan zinderend te noemen
is'. Dit schreef Willem Jan
Otten enkele jaren geleden
onder meer in NRC/Handelsblad over de stomme
film 'Variété' van Ewald
André Dupont met Emil
Jannings in de hoofdrol.
'Variété' is de eerstvolgende
rolprent in de serie 'Nostalgie
in Tuschinski'. Deze Duitse
film uit 1925 handelt het over
het leven van een voormalige
trapeze-artiest Botë Huiler. Na
een ongeluk gaat hij met zijn
af getobde vrouw en kind verder
door het leven als eigenaar van
een kermistent. Hij ontmoet
het zigeunerinnetje Berta-Marie, dat hij een dansnummer
aanbiedt.
Spoedig verlaat hij vrouw en
kind om met het meisje zijn
succes te beproeven in Berlijn.
Daar ontmoeten zij trapeze-artiest Artinelli, die beiden een
contract aanbiedt. Het trio
heeft succes.
Nadat Berta-Marie Huiler
heeft bedrogen met Artinelli,
wordt deze door Huiler gedood
in een duel. Huiler wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf. Na tien jaar krijgt hij gratie en dan verbreekt hij zijn stilzwijgen.

Maar een slaapkamer dient
ook om te rusten. Daarbij is de
bedbodem van essentieel belang. Het bed waar de een geen
oog dicht doet, is voor de ander
ideaal. Kortom: ieder moet zijn
eigen bedbodem kiezen, maar
ze kunnen allemaal in het grenen bed, om maar iets te noe- Toeren
men, worden opgenomen. Ook
Willem Jan Otten: „Voor de
een waterbed of watermatras. filmhistorie is Variété de film
waarin de camera zijn ontketende toeren maakt tijdens de
fameuze acrobatische scènes.
Voor mij is het de film die de
wet van de moederlijkheid
blootlegt. Man wordt begeerd
omdat hij op het moederlijke af
de indruk wekt een beschermer

Werk Lou Loeber
in Singer Museum
In het Larense Singer Museum is van 17 januari tot
medio maart een tentoonstelling te zien van werk
van de Gooise kunstenares
Lou Loeber (1894-1983). Ze
kwam op jonge leeftijd uit
Amsterdam in Blaricum
wonen en kreeg er schilderles van August Gras.
Later volgde zij lessen
van de Belgische impressionistische landschapsschilder Van Haecht en
schilder/publicist
Toon
Verhoef. Verhoef bracht
Loeber in contact met moderne stromingen als kubisme en De Stijl. Invloeden van kunstenaars als
Gleizes, Mondriaan en
Kandinsky vindt men terug in haar werk, dat overigens een eigen stijl heeft
die verwant is aan De Stijl
en het constructivisme. De
expositie van schilderijen,
tekeningen en studies laat
de ontwikkeling zien die
Lou LDeber vanaf ongeveer
1920 heeft doorgemaakt.
Singer Museum, Oude Drift l,
Laren. De expositie loopt van 17
januari tot en met 14 maart. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van elf tot vijf uur, zondag
van twaalf tot vijf uur. Nadere
informatie: tel. 0215S-15232.

Trapeze-artiest BoB Huiler beproeft met het zigeunerinneije
Berta-Marie zijn succes in Berlijn
Foto Ned Filmmuseum
te zullen zijn. Precies om diezelfde reden zal hij vervolgens
zijn nieuwe geliefde verliezen
aan de man met het volmaakte
achterhoofd, ze wil méér dan
moederlijkheid."
Variété is de vierde film in de
cyclus 'Nostalgie in Tuschinski' en wordt vertoond op zondagmorgen 17 januari om half
elf. Met bijstaande bon voor le-

Houtblokken op gas
Het kan tegenwoordig ook: een houtblokkenvuur op gas. Voor
bestaande open haarden of bij nieuwbouw heeft Stovax een zogenaamd houtblokkenvuur ontwikkeld dat met een convectiesysteem werkt. Het resultaat is een realistisch ogend houtvuur op
gas. Het brandt geruisloos en geeft ruime warmte af.
De haard is extra beveiligd door het systeem van thermische
terugslagbeveiligirig van rookgassen. Bij bestaande open haarden
past de convectorbox gemakkelijk op de plaats waar normaal de
vuuropening is. De afwerking is in messing en er is een keus uit
verschillende fronten. De convectorbox is 60 cm hoog, 61 cm
breed en 31 cm diep. De adviesprijs in de winkel bedraagt ƒ 2695,Informatie: Stovax, Moerkappelle, tel. 01793-1491.

zers van Weekmedia-bladen
kan men drie gulden korting
krijgen op het kaartje voor deze
historische film.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de
kassa van Tuschinski betaalt u in plaats van ƒ 10,- slechts ƒ 7,- per
persoon voor de film Variété op zondagochtend 17 januari om 10 30
uur.
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:,

Aantal personen (max. 4 per bon):

geeft u meer!
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ORIGINELE PHILIPS

GLOEILAMPEN
VANAF 25 T/M
75 WATT
PER STUK

SHAG NOG VOLOP TEGEN OUDE LAGE PRIJS!

BOTER pak 250 gr.
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..
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LA»U'
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blik 340 gram
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pakje 3 stokjes
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KOOL
450 gram

AFWAS MIDDEL
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CORNED BEEF
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Venz CHOCOLADE-DE
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MALING ROODMERK

PAK 250 GRAM ^
ELDERSZ35"
BIJ ONS

Peny doperwtjes
. .* fijn,
..._ blik
wi:ix /IOR
extra

DE LAAGSTE PRUS b

PINDAKAAS

_ - . • »^*eTC DC

MAGERE STERIEL
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Tomeloze inzet op schoolbasketbal-toernooi

Oplage: 5.200

Editie 17

Weekmedia

Voortuinen voor
l gulden te koop

DEZE WEEK
Angst
Nieuw Unicum is angQ
stig om de toekomst
O
van het vervoer van lichamelijk
gehandicapten

ZANDVOORT - De voortuinen aan de Zandvoortselaan, Haarlemmerstraat
en Hogeweg, nu nog gemeente-eigendom, moeten
toch voor een gulden per
stuk aan de bewoners te
koop aangeboden worden.
Dat is de mening van het nieuwe - college van Burgemeester en Wethouders.
Het college komt binnenkort met dit voorstel naar
de gemeenteraad.

Voormalig wethouder Van
Caspel had de tuinen te koop
aangeboden voor 35 gulden per
meter, maar slechts een gering
aantal bewoners ging daarmee
akkoord. Deels uit principe,
omdat zij de grond altijd hebben onderhouden en de gemeente er verder weinig mee
kan doen. Deels vanwege de
kosten, die, inclusief de overdracht en kadastrale kosten,
toch flink kunnen oplopen. In
plaats van kopen kon men ook
'huren', maar dat werd van diverse kanten bestreden. Juri„Het animo voor de verkoop disch zou dat niet mogelijk zijn:
was tot nu toe erg laag en er het zogenaamde Recht van Uitdreigden langdurige en inge- zicht, waarvoor enkele guldens
wikkelde procedures."
per jaar werden betaald, kon
niet gewijzigd worden.
Zo verklaart gemeentewoordvoerder Egon Snelders het
voornemen van het college om Blij
de tuinen voor l gulden per per„Ik ben erg blij met deze beceel, kosten koper, te verkopen. slissing," zegt Karel van den
Het gemeentebestuur wil blijk- Broek, bewoner van de Zandbaar hiermee een eind maken voortselaan. „Ik verwacht zaaan een langdurig 'touwtrek- terdag natuurlijk wel een aubaken' om de tuintjes, waar nu de," grapt hij.
nog het Recht van Uitzicht op
rust.
Vervolg op pagina 3

Snelle en wervelende acties kenmerkten dit keer het jaarlijkse schoolbasketbal- 'uit het lijf op het door The Lions georganiseerde evenement, dat spannender werd,
toernooi. Fotograaf Bram Stijnen wist de inzet van de kinderen op een bijzondere dan ooit tevoren. Zie pagina 5 voor een verslag,
Foto
manier vast te leggen op deze plaat. De basisschoolleerlingen liepen zich de benen
Bram Stijnen

Minister
May naar
Zandvoort
ZANDVOORT - Minister May-Weggen bezoekt dinsdagavond
Zandvoort.
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Om 20.00 uur houdt zij een
spreekbeurt tijdens een politieke bijeenkomst van het
CDA in het boulevardgebouw van Gran Dorado.
Deze is voor iedereen toegankelijk.
De. minister komt op uitnodiging van de CDA-afdelingen van vijf gemeenten
uit de regio Zuid-Kennemerland. Zij behandelt internationale (Europa na
'Maastricht'), nationale en
regionale onderwerpen in
haar spreekbeurt. Die gaat
onder andere over de bereikbaarheid van Zandvoort, de betekenis van het
openbaar vervoer, de ontsluiting van de Randstad
nu en in de toekomst, de
snelle
openbaarvervoer-verbinding tussen IJmuiden, Haarlem, Schiphol en
Weesp.

Raadsleden uitgenodigd voor informatieavond

Hannie Schaft en Van Heuven Goedhart
voor minstens twee openbare basisscholen
ZANDVOORT - De Hannie Schaftschool en de
Van Heuven Goedhartschool zijn 'absoluut voorstander' van (minimaal)
twee openbare basisscholen in Zandvoort, één in
Noord en één in Zuid. Zij
zijn tegen het idee om het
openbaar onderwijs in één
school onder te brengen.

de . medezeggenschapsraden
(waarin personeel en ouders
zijn vertegenwoordigd) zien helemaal niets in slechts één
school. Volgens hen moet het
mogelijk zijn om tot ver na het
jaar 2005 twee openbare basisscholen te handhaven. Dat zou
blijken uit een rapport van het
^Informatie- en Adviescentrum
ICS uit "Gouda, over leerlingenprognoses in Zandvoort. Dit
rapport is opgesteld in opDe gemeente onderzoekt op dracht van de gemeente.
dit moment of het mogelijk is
het openbaar onderwijs in
.
Zandvoort in slechts één school Verzet
onder te brengen. De gemeenteDe directeur en de medezegraad heeft in december vijftien- genschapsraad (Mzr) van de
duizend gulden voor het onder- Hannie Schaftschool hebben er
zoek beschikbaar gesteld. De in december al bij de gemeenteWD deed eind vorig jaar al raad op aangedrongen, het onzelfs een voorstel voor een loca- derzoek uit te stellen. Zij zoutie: de oude voetbalvelden van den het 'betreuren' dat een kreZandvoortmeeuwen, nabij de diet beschikbaar gesteld werd
spoorwegovergang Haltestraat- voor een haalbaarheidsonderzoek, dat - ingeval dat positief
/Vondellaan.
mocht uitvallen - 'op voorhand
Maar de directeuren van de al op verzet stuit van twee meHannie Schaftschool en de Van dezeggenschapsraden'.
Volgens beide scholen ligt de
Heuven Goedhartschool, plus
materie 'dermate gevoelig' dat
zij direct contact met de raadsleden wensen. Zij zijn namelijk
bang dat hun standpunten .anders niet goed of compleet overhouden op het hoofdbureau komen. De communicatie vervan de politie in Haarlem, aan liep tot nu toe bijna uitsluitend
de Koudenhorn 2: op dinsdag via de wethouder van onderen donderdag, van 13.00 tot wijs, Ingwersen, en de afdeling
16.00 uur. Voor deze mensen is onderwijs en welzijn van de gede vreemdelingendienst te tae- meente. Daarom hebben zij de
reiken onder het telefoonnum- raadsleden benaderd voor een
mer: 023-122248.
informatieavond op donderdag

derzoek naar één openbare
school. Wethouder Ingwersen
heeft toen aangedrongen op dit
onderzoek. Aan de wensen van
elk van de drie openbare scholen kan nooit voldaan worden,
verwacht hij. Bovendien zullen
zij het nooit helemaal met elkaar eens worden.
Daarom moet het gemeentebestuur zelf op de hoogte zijn
van alle mogelijkheden, aldus
Ingwersen. Volgens hem moet
er haast gemaakt worden met
een beslissing. In augustus 1993
Haast
moet er een advies uitgebracht
Deze raadsleden zijn echter worden over de toekomst van
in december wel akkoord ge- het Zandvoortse basisondergaan met het haalbaarheidson- wijs.

21 januari. Onderwerp: het
voortbestaan van het openbaar
lager onderwijs in deze gemeente.
De Plesmanschool voelt
evenmin weinig voor de oplossing van het college en heeft in
oktober al vier raadsleden op
een informatieavond ontvangen. Daar maakte een vertegenwoordiging van ouders en personeel haar standpunt duidelijk.

(ADVERTENTIE)

ONDERNEMERS
OPGELET!
Zie onze
advertentie in dit
blad

ABN-AMRO

ZANDVOORT - Café The
Mix in de Stationsstraat
moet voorlopig dichtblijven. De eigenaren hebben
een spoedzitting bij de
Raad van State tegen de
gedwongen sluiting verloren.
De gemeente heeft eind vorig
jaar een vergunning voor het
café geweigerd, omdat de benodigde papieren zouden ontbreken. Twee jaar geleden ging het
café open met een horecavergunning van de een schoonzus
van één van de twee eigenaren.
Zij vjas als bedrijfsleider en beheerder aangesteld,. Volgens de
gemeente was zij echter bij
meerdere controles niet in de
zaak aanwezig. Dat gold ook
voor een van de eigenaren, die
bij een nieuwe vergunning-aanvraag haar opvolgster was geworden.

Datum HW LW HW LW
14 jan 07.36 02.55 19.55 15.30
15 jan 08.3603.4521.0616.25
16 jan 09.2904.4522.1517.30
17 jan 10.40 05.54 23.26 18.46
18 jan 11.49 07.15 -.-- 19.44
19 jan 00.45 08.24 13.06 21.25
20 jan 01.45 09.40 14.05 22.24 Schijnbeheer
21 jan 02.35 10.24 15.00 23.15
De gemeente vond dat er
22 jan 03.26 11.09 15.35 ~.tweemaal sprake was geweest
Maanstand:
van 'schijnbeheer', waarna de
UK vrijd. 15 jan. 05.01 u.
Doodtij 17 jan. 23.26u. NAP+83cm eigenaren werden aangeschre-

v

vrijdag 9-12 uur — tel. 17166
Advertenties:
Redactie:

tel. 17166
tel. 18648

Inbraken in hofje
ZANDVOORT - Donderdagen vrijdagnacht is in drie woningen van het Gasthuishofje
ingebroken. Eén inbraak niislukte: de inbreker werd door de
bewoonster betrapt. Elders
werd 45 gulden gestolen, plus
een portefeuille.
l ZANDVOORT - Inbrekers
hebben zondagnacht voor tienduizenden guldens aan sportkleding ontvreemd uit een kledingwinkel in het centrum. De
dieven hadden zich toegang
verschaft door aan de achterzijde een raam te forceren.

ZANDVOORT - D66 mag
deze maand beslissen of
het Raadhuis wel of geen
parkeergarage krijgt. Als
het Raadhuis over een tijd
wordt uitgebreid, willen
burgemeester en wethouders meteen een ondergrondse garage aanleggen.
Volgens de gemeenteraadsfractie van D66 is
zo'n garage, die minstens
negen ton kost, helemaal
niet nodig. D66 moet nog
overleggen binnen de fractie, maar of zij nu voor of
tegen stemt, de partij zal
vermoedelijk in beide gevallen de meerderheid
achter zich krijgen.

weren uit het centrum met in- dig bij het Raadhuis. Het bingang van nu beginnen." Een ga- nenterrein, dat hopgstwaarrage onder het Raadhuis trekt schijnlijk blijft bestaan bij de
biedt
volgens hem verkeer aan. Daar- Raadhuis-uitbreiding,
entegen houdt een garage aan plaats aan op z'n minst 14 aude rand van het centrum het to's.
Volgens de landelijke richtlijverkeer weg uit de dorpskern.
En die zou bovendien gebouwd nen moeten er minimaal negen
kunnen worden in samenwer- zijn voor bezoekers. Voor de
king met enkele ondernemers ambtenaren hoeven er nauwedie nieuwbouwplannen heb- lijks of geen parkeerplaatsen te
ben, zoals ABN en Bruynzeel- komen, aldus Annema. De
/Jupiter.
meeste wonen op loop- of fietVolgens Annema hoeft een safstand.
Vervolg op pagina 3
parkeergarage ook niet zo no(ADVERTENTIE)

KIJKGELD

Als er toch een parkeergarage
moet komen, dan kan dat het
beste in de omgeving van de
Prinsesseweg, aldus D66-fractievoorzitter Klaas Annema.
Hij loopt daarmee vooruit op
eventuele verkeers- er parkeerplannen voor Zandvoort. „Je
kunt de intentie om verkeer te

Eerste 'harde oppositie' van VVD
alfa
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Aanbieding geldt niet in combinatie mat andere kortlngsregellngen.

Café Stationsstraat
blijft nog gesloten

Waterstanden l
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Vragen over bezorging?

D66 mag beslissen over
ondergrondse garage

Regionaal beleid vreemdelingen
ZANDVOORT - De politiekorpsen uit Zandvoort en omgeving zijn deze maand gestart
met een gezamenlijke afdeling
Vreemdelingenzaken. Dat heeft
te maken met de regiovorming,
met als einddoel één politiekorps Kennemerland. De regionale afdeling houdt spreekuren
in Beverwijk, Haarlem, Hoofddorp en Velsen. Voor de 'vreemdelingen' uit Zandvoort, Bloernendaal en Haarlemmerliede
wordt voortaan spreekuur ge-

Mohikanen
De gebroeders Warn
merdam van de HogeO
weg waren als melkventers de
'laatsten der Mokinanen'

ven het café te sluiten. Op 30
december werd besloten de vergunning te weigeren en de alcoholverkoop moest worden gestaakt. Door een compromis
mocht het café op oudj aars- Flieringa (midden) zag zich in zijn eerste optreden als wethouder in de commissie voor
nacht nog open zijn, sinds l ja- Ruimtelijke Ordening genoodzaakt, WD-fractievoorzitter Tates het zwijgen op te leggen.
nuari is de zaak dicht.
ZANDVOORT - GBZ-voor- zegging dat hij schriftelijk antEen poging om via de Raad man P. Plieringa is als kersver- woord zou krijgen, maar dat
van State de gedwongen slui- se wethouder van Ruimtelijke was voor Tates niet voldoende.
ting op te schorten is mislukt. Ordening al direct geconfron- Hij bleef aandringen op' een diRechter mr. C.J. van Zeben teerd met dé 'harde oppositie' rect antwoord. Dat kreeg hij
wees maandag het schorsings- van de VVD. Fractievoorzitter uiteindelijk van de kersverse
verzoek van de hand. Volgens Tates had dat voorspeld, nadat wethouder: „Ik ontneem u nu
de advocaat van de eigenaren zijn partij vorige maand uit het het woord."
was er sprake van 'overmacht' college van Burgemeester en
Tates, die tijdens de verdere
omdat de laatste bedrrjfsleid- Wethouders was gewerkt.
Afgelopen donderdag, in de vergadering geen woord meer
ster in de ziektewet zat, wegens
een gewapende roofoverval die raadscommissie voor ruimtelij- heeft gezegd, was gevallen over
haar was overkomen. Boven- ke ordening, waren de eerste het feit dat er bij de raadhuii
dien heeft hij erop gewezen, dat tekenen al duidelijk herken- suitbreiding weinig of niets
wordt
gedaan
met
het
stedede andere mede-eigenaar pas baar in het optreden van Tates.
een vakbekwaamheidsexamen Deze stelde de kennis van Flie- bouwkundige toekomstbeeld.
l
heeft afgelegd. Volgens hem ringa en zijn ambtenaren ter- Dat staat omschreven in het
was het redelijker geweest, stond op de proef. Bij de discus- programma van eisen, dat voor
'
eerst de uitslag daarvan af te sie over de uitbreidingsplannen de uitbreiding is opgesteld. Het
|
wachten. De gemeente was op voor het Raadhuis wilde hij per college beperkt zich nu echter
het moment van de aanschrij- se weten, op grond van welke vanwege de kosten tot de
|
ving niet op de hoogte van het artikelen van de wet Ruimtelij - hoogst noodzakelijke infrai
WD-fractievoorzitter
Tates:
structurele
aanpassingen
die
ke
Ordening
voor
een
bepaalde
examen, zo luidde het verweer
aandringen
op
direct
antdirect
te
maken
hebben
met
de
van een gemeentevertegen- procedure was gekozen. Pliewoord
ringa deed herhaaldelijk de toe- geplande bouw.
woordiger.

TVTcii~| ui *«|||lr die krant moet ik hebben.
J.' C**.!* M.J. AXJ JVj Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
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FAMILIEBERICHTEN

Deze maand zi|n onze
ouders, schoonouders en grootouders

JAN VAN DER MEU
en

M/EN VAN DER MEIJ-VORK
50 /aar getrouwd.'
Om dit te vieren nodigen zij U uit voor
hun huweli|ksfeest op vri|dag 29 januari
a.s. aanvang 20.00 uur
in partycentrum ,,DE MANEGE"
aan de Zandvoortselaan/Blinkertweg
te Zandvoort
ledereen die hen kent is hartelijk welkom
om hen te feliciteren onder het genot
van „een drankie,
een happie en een walsie"
De kinderen en kleinkinderen
van poessie
Zandvoortselaan 31 9

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

Beroepen met toekomst
voor moderne mensen

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Natuurlijk kies je voor het

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

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

weduwe van Andries Kersten
op de leeftijd van 74 jaar.
Den Helder:
Anky en Erika
Zandvoort:
Piet en Krijna
Zandvoort, januari 1993
„Het Huis in de Duinen"
Correspondentieadres:
Middelzand 5602
1788 HH Den Helder

DOKTERSBERICHTEN

J. G. Anderson
huisarts
afwezig van
15 januari tot
3 februari
Waarneming de huisartsen
C. A. Jagtenberg
Thorbeckestraat 44, tel. 13355
F. Weenink
Kostverlorenstraat 70a, tel. 12499
Spreekuren volgens afspraak

manicure - nallstyling

van Onderwijs.

Café Sam Sam

Tot ziens!

Gesloten i.v.m. verhuizing naar de
Buureweg 1-3.

Paradijsweg 4, nabij centrum gelegen
loods. Geschikt voor diverse doeleinden.
Opp. 80 m?.
Vr.pr. ƒ110.000,- k.k.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA fr.

3SEVGER l
?£ 02507-20072
Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN
KNOPEN
P. E. M. Stokman
reparatie alle merken KLEDING REPARATIE

Halve
BOERENCAKE

5,95

Zakje SPRITS

2,95

Superbenzine
Euroloodvrij
Diesel

1,89
1,73
1,04

LH_B SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

Bakkerij PAAP^

t»

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

*
>

schilders- en erfwerkingsbedrij f

RUUD JONKER

WELKOM
IN ZANDVOORT

Soc. de Manege

Muurcoatings Wit en spuitwerk
Behang en Beglazing

het uitgaanscentrum voor ongebonden mensen heeft iedere zat.
tot 03.00 uur in de nacht dansen,
muziek, sfeer en gezelligheid.
Vanaf 25 jr., corr. gekleed.

J. J. Hamelinkstraat 111
2033 LK Haarlem
Tel. 023-33 09 44

ENTREE ƒ15,LET OP! LET OP!

IRISCOPIE
MAGNETISEREN

Zondag 7 maart

Mevr. M. Gerritsen

SINGLE PARTY CRUISE

spreekuur vrijdags op afspraa

van 15.00 tot 20.00 uur gooien wij
de trossen los vanaf Amsterdam.
Info of reserveren 16023

tel. 12305
Drogeristerij Ton Goossens

voor het „betere" schilderwerk

Kantoorruimte nabij centrum.
Opp. ca. 55 m2.
Huurprijs ƒ 650,- p.m.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

GEMEENTE BELANGEN ZANDVOORT
WENST de inwoners van Zandvoort een

ADVERTENTIES

GOED EN ZONNIG 1903 toe
rMAKELAAR QG,
Aankqop/Verkopp/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

„ uwe
aan ons geschonken
fantastisch en
£rgeteli|k feest.

'

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

TE HUUR

NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRÖDUKT

WEEKENDAANBIEDING

NAAIMACHINES ZANDVOORT

Om u in de gelegenheid te stellen een schitterend driekam.app. aan het STATIONSPLEIN 13/11, op z'n waarde te schatten,
houden wij zaterdag 16/1 van 12-14 uur
OPEN HUIS op deze toplokatie, nabij centrum, strand en pal tegenover het station.
Ind. entree, hal, toilet, luxe badk. met ligb.,
2e toilet en aparte doucheruimte, roy. living
en riant terras met uitzicht op zee, 2
slaapk., luxe Siematic keuken met inb.app.,
bijkeuken, eigen c.v. Royale berging, garageplaats in inpandige
parkeergarage.
Video-entrance beveiliging. Serv.k. ƒ287,p.m. Bouwj. 1989. Vr.pr. ƒ369.000,- k.k.

BETAALT U

mlddenstandsdiploma
Aanvang nieuwe cursussen
injan./feb. en aug./sept.
Vraag gratis studiegids bij

Instituut de Korte

PRINSENHOFSTRAAT 7
t/o garage Versteege

ZANDVOORT is meer dan
strand alleen,..

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Nic. Witsenstraat3 1U17ZE Amsterdam
Telefoon 020 6233994

Dorpsplein2

KARAOKE SHOW

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

vlsagie - make up artlst
pedlcure
sportmassage

onderstaand adres

Als ik eens mijn ogen sluit
en het leven vliedt eruit
en men vraagt,
wat heb je met dit leven gedaan?
Was het goed of was het matig?
Was het vlot, o} was het statig?
Och, vergeef het mij dan maar,
want ik heb mijn best gedaan.

Jansje Kersten-van Koningsbruggen

een vertrouwd adres, dat

is door het Ministerie

Vrijdag 15 januari
aanvang ± 21.00 uur

Jansje
Heden, 8 januari, is van ons heengegaan onze
lieve

volgen van een opleiding

onder de WEO valt, erkend

Marisstraat 13a. Tel. 15186

Inschrijvingen geopend
voor de cursussen:
schoonheidsverzorglng

voor zover de cursus

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME

uitvaartverzorging
kennemerland bv

en zal zich inspannen de belangen van de Zandvoorters
met gezond verstand te behartigen.
Met 4 zetels in de raad zullen wij ons liberale beleid voortzetten.
Voorzitter: H. Landman, tel: 12651

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

Nieuw telefoonnummer Cultureel Centrum
Het Cultureel Centrum op het Gasthuisplein heeft met ingang van heden een
nieuw telefoonnummer gekregen. Het nieuwe nummer is:
02507-61570
De openingstijden (woensdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur) blijven
hetzelfde.

Vergadering Welstandscommissie
tijdstip : donderdag 21 januari 1993,15.30 uur
plaats : Raadhuisplein 4 te Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.

Wijziging Winkelsluitingsverordening
«1989 goedgekeurd
Bij besluit van 15 december 1992, nr. DMO/DCM/AM92098471, heeft de
Ministervan EconomischeZaken de Tweede Verordening tot wijziging van de
Winkelsluitingsverordening 1989 goedgekeurd.

OPRUIMING
Wie wil
(betaald)
de hond
's middags
uitlaten?
Tel. 18189.

Dit betekent dat de winkels in Zandvoort, die op grond van de Winkelsluitingsverordening 1989 in het winterseizoen op zondag, eerste en tweede Kerstdag
en Nieuwjaarsdag geopend mochten zijn van 13.00 tot 18.00 uur, met ingang
van 15 januari 1993 geopend mogen zijn tussen 12.00 en 17.00 uur.
De desbetreffende verordening ligt vanaf heden gedurende drie maanden
voor eeniederter inzage op het Raadhuis, bureau Voorlichting, Swaluëstraat
2 te Zandvoort. Bureau Voorlichting is geopend van 9.00 tot 16.00 uur.

Subsidieverordening woonconsumenten
(organisaties) ingetrokken
Sinds 1988 kent de gemeente Zandvoort de 'Verordening subsidiëring
woonconsumenten (organisaties)'.
Op grond van deze verordening konden woonconsumenten (organisaties) bij
de gemeente subsidie aanvragen voor hun activiteiten.
Zandvoort kreeg hiervoor een doeluitkering van het rijk.
Omdat de gemeente met het rijk een convenant heeft afgesloten in het kader
van sociale vernieuwing, is deze doeluitkering komen te vervallen.
Het bedrag is nu opgenomen in de brede doeluitkering sociale vernieuwing die
de gemeente van het rijk krijgt.
In de gemeentelijke begroting 1993 voor sociale vernieuwing is een bedrag
gereserveerd voor het woonconsumentenbeleid.
De 'Verordening subsidiëring woonconsumenten (organisaties)' is bij raadsbesluit van 22 december 1992 ingetrokken.
Het blijft dus voor woonconsumenten (organisaties) mogelijk subsidie
aan te vragen, zij het nu in het kader van het sociale vernieuwingsbeleid.
Deze mogelijkheid staat open voor zowel organisaties als individuen.
De procedurezal nu worden afgehandeld volgens de 'Algemene Subsidieverordening Gemeente Zandvoort'.

Pgiar ; ligt- .'onze; (belangrijkste/

Uitvaartverzekering
|;'-,,';uitvaartövereenkornst V.
u Vraag rustig vrijblijvend
allie inlichtingen bij:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Voorgenomen bouwvergunningen
(art. 18a WRO procedure)
- Regentesseweg 3
- bouwen berging
- Kostverlorenstraat 125a
- bouwen tuinhuisje
De bouwplannen liggen met ingang van 18 januari 1993 gedurende veertien
dagen voor eenieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van
de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling is
geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Gedurende deze termijn kunnen schriftelijk gemotiveerde bezwaren worden
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040
AA Zandvoort.

Verleende bouwvergunningen
041B92 Burg. van Fenemaplein 2*
063B92 Vondellaan 60
098B92 Haltestraat 25

- uitbreiden entree Palace Hotel
- uitbreiden kantoorruimten GranDorado
- uitbreiding met serre

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig
dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.
14 januari 1993

-f.
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Voortuinen
Vervolg van voorpagina
Karel van den Broek heeft
zich vorig jaar opgeworpen als
voorvechter voor een goede regeling omtrent de voortuinverkoop. Zo heeft hij zich maanden lang ingespannen om wethouder Van Caspel op andere
gedachten te brengen. Deze had
'het recht niet' om de regeling
te veranderen. Als eerste heeft
hij indertijd aangeboden, om
zijn voortuin voor l gulden van
de gemeente over te nemen.
Voor het geval dat niet kon,
deed
hij een uitnodiging naar
de p toenmalige wethouder om
zelf-zijn gemeentegrond onderhouden. De verkoop voor een
gulden past geheel in de lijn van
de nieuwe wethouder Plieringa,
j die het touwtrekken altijd heeft
willen voorkomen.
De gemeenteraad moet uiteraard nog akkoord gaan met de
nieuwe regeling. Welke pverdrachtskosten daar dan bij komen, is op dit moment nog niet
bekend. Normaliter zijn de
transportkosten minimaal 350
gulden en de kadastrale kosten
een veelvoud daarvan. Op notariskantoor Gielen wordt al
druk gestudeerd op goedkopere oplossingen.

MENINGEN
De rubriek meningen staat open
voor uw reacties. Stuur uw brief
naar de redactie van deze krant,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Te lange brieven kunnen worden
ingekort. U kunt uw brief ook
afgeven bij het redactiekantoor dat
is gevestigd aan het Gasthuisplein
12 in Zandvoort. De redactie is
telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

Hoera, voor
de NZH!
Plotseling aangewezen op het
openbaar vervoer was ik een
paar maanden geleden op zoek
naar een dienstregeling van de
bussen. In heel Zandvoort nergens te krijgen. Na een paar telefoontjes belandde ik bij de
klachtendienst van de busonderneming. Heel vriendelijk
werd ik te woord gestaan door
de heer Kerver. En wat hij be-

Weekenddiensten
Diensten: 16/17 januari 1993
l'OLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023'-159500 of-voor info overdag(02507) 61584.
AMBULANCE:
Alarmnummer
06:,11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daa_rover tijdens weekend,
avo'nd/nacht vanaf 16.30 u., én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 u. en van
17.'00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073. Openingstijden (alléén voor recepten) vrijdag t/m zondag:
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden telefonische informatie over de-regeling via tel. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid•Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth de Boer-Burgh en/of
mevr. A.C. Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel.
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Kerkdiensten
Weekend 16/17 januari '93
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen
l Gereformeerde Kerk: Zondag
10.00 uur: ds. C. v.d. Vate
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB: Zondag 10.30 uur:
mevr. drs. A.A. in 't Veld uit
Haarlem
Maandag 20.00 uur: Open the-
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Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.
02507-17166.
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
m 1941.

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

loofde, deed ie ook! Twee dagen
later lag het boekje in m'n brievenbus.
Maar dat was nog niet alles.
Omdat ik hem toch aan de telefoon had, vertelde ik meteen
maar dat bij het busstation
Zandvoort een triest gevoel van
armoede mij overviel. En daar
moest ik nu nog al eens zijn.
Graffiti all over the place. Vuil
onder en om de banken. Een
kantoortje dat er niet uitzag
met vuile vitrage alsof het een
uitgewoonde caravan was. Verveloos.
In één woord armoede. En
dat terwijl je toch al niet optimaal staat te zijn, wachtend op
de bus. En dan, midden in een
toeristendorp, vlak naast een
toch niet ongezellig pleintje
met een mooi stadhuis. De heer
Kerver bleef aardig en aandachtig en beloofde zelfs een kijkje
te gaan nemen.
En nu het wonder. Een paar
weken geleden belde hij me op.
Hij was er geweest en er werd
iets aan gedaan. Een kontrakt
met een firma om graffiti
steeds binnen een paar dagen te
verwijderen was al gesloten. En
in 1993 werd bekeken of er verder nog wat gebeuren kon. U
moet er eens op letten! Ze zijn
druk aan het schilderen geslagen en de muren zijn schoon.
En is het niet een wonder in
deze tijd dat iemand naar je
luistert en datje zelfs antwoord
krijgt? Toch nog hoop en een
goed begin van 1993. Bedankt
N.Z.H.
H.J. Halsema van der Horst
Zandvoort

ZANDVOORT - De huidige
vervoersfrequentie
voor bewoners van Nieuw
Unicum moet zoveel mogelijk in stand blijven. Dat
is het doel van een nieuw
comité in het Zandvoortse
wooncentrum voor lichamelijk gehandicapten. Dit
is opgericht, omdat de vervoersmogelijkheden beperkt dreigen te worden
door de nieuwe Wet Voorzieningen Gehandicapten.
Op het wooncentrum heersen 'bezorgdheid, teleurstelling en angst voor de
nabije toekomst.'

Vorig jaar verzorgde de stichting Brinck & Vervoer Nieuw
Unicum 5143 ritten. Daarvan
gingen bijna 3500 ritten naar bestemmingen buiten de regio, de
overige 1650 waren in Zandvoort en omgeving. Die mogelijkheid dreigt echter beperkt
te worden door de betalingsregeling van de Wet Voorzienin-

'Cadeautje' van Stichting Steunfonds
ZANDVOORT - De stichting Brinck & Veryoer
Nieuw Unicum heeft gisteren een nieuwe personenauto gekregen, speciaal
aangepast voor het vervoer
van een rolstoelrijder. De
auto is gefinancierd door
de Stichting Steunfonds
Nieuw Unicum. Brinck &
Vervoer exploiteert de vervoersdienst van het wooncentrum voor lichamelijk
gehandicapten.
De vervoersdienst is zeven dagen per week, van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat, beschikbaar voor de bewoners. Zo werden er vorig jaar in totaal 5143
ritten verzorgd. Daardoor zijn
de lichamelijk gehandicapten in
staat ook buiten Nieuw Unicum
sociale contacten te onderhouden. Bijvoorbeeld door familiebezoek, tot in alle hoeken van
Nederland, of gewoon door
boodschappen te doen in het
dorp. De stichting Brinck &
Vervoer N.U. beschikt over een
team van vier vaste chauffeurs
en ruim 15 vrijwilligers, het 'rollend materieel' bestaat uit twee
bussen en een personenauto,
alle drie aangepast voor rolstoelen. De oude personenauto, met
passagiersruimte voor één rolstoelrijder, was hard aan vervanging toe.

Sponsor
Voor de financiering doet de

3 Zandvoorts
Nieuwsblad

Hondenbelasting
ZANDVOORT - Binnenkort zal de gemeente een
controle uitvoeren in het
kader van de Hondenbelasting. Voorafgaand aan
deze controle zal een brief
huis-aan-huis worden verspreid waarin een en ander
nog eens nader staat uitgelegd.

Het is namelijk getaleken dat
niet iedereen op de hoogte is
van de verplichting aangifte te
doen als men een hond bezit.
Bij de tarief is een inlichtingenkaart gevoegd, waarmee het taezit van een hond aangegeven
kan worden.
De tarieven hondenbelasting
voor 1993 zijn: voor de eerste
hond 104 gulden, voor de tweede hond 200 gulden en voor elke
hond meer 393 gulden. Wanneer men twee honden bezit,
betaalt men dus 304 gulden.
Mocht bij controle blijken dat
men geen aangifte heeft gedaan
en toch in het bezit is van één of
meer honden, dan wordt de
aanslag met honderd procent
verhoogd.
Nadere informatie is te verkrijgen bij de sector Middelen,
De stichting Brinck & Vervoer Nieuw Unicum probeert meteen de nieuwe, aangepaste perso- afdeling Financieel Beleid,
nenauto uit, die zij heeft gekregen van de Stichting Steunfonds Nieuw Unicum
Swaluèstraat 2. Telefoon:
02507-61414. Het kantoor is gevervoersorganisatie al jaren een tewaal, voorzitter van de stich- komt door heel Nederland.
opend maandag tot en met vrijberoep op de Stichting Steun- ting Brinck & Vervoer Nieuw
In het algemeen gezegd, biedt dag van 9 tot 12.30 uur.
fonds Nieuw Unicum. Dat geldt Unicum.
het Steunfonds financiële hulp
dus ook voor de nieuwe persovoor onkosten en/of uitgaven Autodieven
nenauto, waarvan de sleutels
Daarnaast wordt nu een spon- van de bewoners van het woonZANDVOOET - De politie
door Steunfondsvoorzitter Vos sor gezocht, die zijn naam op de centrum, waarvoor zij bij geen
werden overhandigd aan H. Uij- auto kan zetten. Het voertuig enkele andere instantie terecht heeft maandagavond een 18- en
een 19-jarige Amsterdammer
kunnen.
aangehouden op verdenking
Nieuw Unicum de huidige situHet Steunfonds, zelf afhanke- van autodiefstal. Een derde veratie in het wooncentrum.
lijk van giften en donaties, sub- dachte wist te ontkomen. De
sidieert bij voorbeeld ook vakan- twee mannen zijn voor nader
tieprojecten voor groepen bewo- onderzoek overgedragen aan de
Negatief
ners. Daarnaast zorgde het voor Amsterdamse politie. De agen'Die nieuwe wet heeft nogal een vervangende 'eenmalige uit- ten zagen op het Stationsplein
wat negatieve gevolgen voor ge- kering', omdat bewoners van een personenauto geparkeerd
Er bestaan nog veel vraagte- handicapten in het algemeen Nieuw Unicum via de wettelijke staan waarvan een klein zijruitkens op Nieuw Unicum om- en dus ook voor de bewoners regeling daarvoor niet in aan- je met een plastic zak was gerepareerd. De auto bleek op 29
trent het toekomstig beleid van van Nieuw Unicum,' zo luidt de merking kwamen.
december 1992 te zijn gestolen.
de gemeente, die per l januari voorlopige conclusie. De bespa1994 verantwoordelijk wordt ringen moeten onder andere
voor dit soort voorzieningen.
ten goede komen van vervoer
en andere voorzieningen voor
Tot op heden verliep de uit- mensen boven de 65 jaar, die nu
voering via de bedrijfsvereni- nog afhankelijk zijn van de pot
Vervolg van voorpagina
lagere kosten, zoals een bedrag
gingen en het G.A.K. Het is nog Algemene Bijstandswet.
van 20.000 gulden per plaats dat
Annema
wijst
bij
zijn
pleidooi
onduidelijk hoe de gemeente
Diverse instanties op Nieuw op het rijksbeleid om met tra- genoemd werd, maken voor het
Zandvoort een en ander gaat Unicum hebben zich verenigd jectkaarten
carpoolen het standpunt van D66 niet uit, aluitvoeren. De grote vraag is, in een comité dat zich intensief autogebruik en
door ambtenaren dus Annema. Zo ook niet het
hoeveel geld er beschikbaar zal gaat bezighouden met de ver- terug te dringen.
„En zolang je feit dat de garage buiten kanzijn voor bewoners van Nieuw voersproblematiek. Uitgangs- tunnels blijft bouwen,
blijven tooruren door derden gebruikt
Unicum om hun vervoerstae- punt is, dat de huidige ver- er ook files bestaan." Zijn frac- kan worden, zij het tegen betahoeften te financieren. 'Vele voersfrequentie zoveel mogeSandbergen toonde ling. Volgens het college zou
vraagtekens alom, bezorgd- lijk in stand wordt gehouden. tiegenoot
vorige
week
in de commissie dat zeker in een' behoefte voorheid, teleurstelling en . angst 'Omdat dat puur noodzakelijk RO al bedenkingen
bij de gara- zien. Het huidige parkeertervoor de nabije toekomst," zo is voor de bewoners, zodat zij geplannen.
reintje bij het Raadhuis staat
omschrijven de Stichting hun sociale leven ook buiten
meestal vol geparkeerd.
Steunfonds Nieuw Unicum en Nieuw Unicum kunnen voortBurgemeester en wethouders
de stichting Brinck & Vervoer zetten.'
vinden dat zij verplicht zijn te Meerderheid
zorgen voor voldoende parkeerOf D66 nu voor of tegen de
ruimte bij het Raadhuis. „Anders wordt het ongelooflijk parkeergarage stemt, in beide
moeilijk ons beleid naar parti- gevallen zal zij hoogstwaarculieren vol te houden," aldus schijnlijk een meerderheid achde nieuwe wethouder Ruimte- ter zich krijgen. In het laatste
geval strijkt zij de coalitiegenolijke Ordening, Flieringa.
ten CDA en GBZ tegen de haren
in, maar krijgt zij waarschijnEenmalig
lijk de steun van WD en PvdA.
Het huidige beleid is, dat bij De PvdA heeft vorig jaar een
nieuwbouw - vooral bij kan- alternatief en goedkoper plan
toor- en appartementengebou- ingediend voor een Raadhuiwen - de bouwer op het zelfde s-uitbreiding en stemt dus zeperceel ook parkeergelegen- ker tegen het huidige voorstel.
heid moet creëren. Volgens Ook de WD gaat niet akkoord,
Landman (GBZ) en de CDA- kondigde fractievoorzitter Ta-wethouder Ingwersen moet de tes aan in de commissie voor
gemeente de eenmalige kans Ruimtelijke Ordening: „Er is
krijgen, 'om nu de grond in te niet voldoende aangetoond wat
gaan voor een parkeergarage.' het belang van deze uitbreiding
De kosten daarvan, bij 30 par- is, in verhouding tot de 700.000
keerplaatsen, 'worden geschat gulden die de burger per jaar
op 900 duizend gulden. Maar moet ophoesten."

'Angst' op Nieuw Unicum
om toekomstvan vervoer
gen Gehandicapten (WVG), die
onlangs van kracht is geworden.

Taxikosten
Dat houdt in, dat met name
de Taxikostenvergoeding AAW
wordt aangepakt. Het vervoer
van de bewoners is daarvan nu
voor het grootste deel afhankelijk, via deze vergoeding betalen zij namelijk hun vervoerskosten aan Brinck & Vervoer.
Door de nieuwe wet WVG
wordt deze vergoeding verminderd, in december 1993 moet zij
gehalveerd zijn. Een bewoner
die voor l oktober 1992 nog beschikte over een vergoeding
van 3250 gulden, krijgt volgend
jaar nog maar 1625 gulden voor
zijn vervoerskosten.

'Eenmalige kans voor garage'

Achter de Schermen... Gebroeders Warmerdam

'Wij waren de laatsten der Mohikanen'
Het liefst hadden ze nog
jaren willen doorgaan.
Harrie (55) en Co (50) Warmerdam liepen twee weken geleden voor de laaste
maal hun melkwijk. Ze namen afscheid van de vaste
klanten, een gang die pijn
deed. Het contact aan de
deur bij hun klanten nam
een belangrijke plaats in,
in hun leven. Met weemoed denken zij terug aan
de afgelopen decennia.

„Zandvoort is op zijn mooist
ma-avond, mevr. drs. L.C.M. zo rond vier in de ochtendBlomjous-Maillette de Buy uren," zeggen de twee laaste
Wenniger spreekt over 'Angst melkboeren van deze gemeenen het Nieuwe Testament' (Dre- te, met enige spijt in hun stem.
Zij kunnen het weten. Tientalwermann)
Donderdag 21 jan. 14.30 uur: len jaren voorzagen zij tal van
inwoners van de eerste levensLeerhuis
Roomskatholieke Kerk: Zater- behoeften. Aan lange werkdadag 19.00 uur: mevr. B. Bleijs en gen waren zij gewend. Werktijden van veertien uur per dag
dhr. P. v.d. Smaal
Zondag 10.30 uur: mevr. B. waren geen uitzondering, in het
hoogseizoen begonnen ze al
Bleijs en dhr. P. v.d. Smaal
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg rond vier uur in de ochtend.
Het werk was min of meer een
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snrj- erfenis van hun vader zaliger.
Dat was Piet Warmerdam,
ders
Zondag 19.00 uur: Lofprijzings- die - vanuit Aerdenhout - in
1926 in Zandvoort kwam wodienst
Jehova's Getuigen: Gem. Els- nen. Zijn ouders dreven aan de
woud, Smedestraat 37 te Haar- Boekenrodeweg de boerderij
lem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en anex melkhandel 'Mariënmaandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: bosch'. De melk werd toen diB. van Bongen, L. Meeszstraat rect vanonder de koe vandaan
aan de man gebracht. Aan pas14, Haarlem, tel. 023-244553.
teuriseren of steriliseren dacht
destijds bijna niemand. Eenmaal volwassen bleek er voor
Burgerlijke stand
hem op de ouderlijke stiel geen
plaats en hij besloot - toch in de
voetsporen van zijn vader - zijn
Periode: 5 • 11 januari 1993
Ondertrouwd: Auberlen, Boy werk elders voort te zetten.
Edward en Vandenbijlaard,
Bela Esther
Gehuwd: Termaat, Bocco en Hotels
Dat werd dus Zandvoort,
Baars, Astrid Maria
Geboren: Carlrjn Suzanne, waar het toerisme in die tijd
dochter van: Van der Bijst, floreerde. De vele hotels langs
Frank en Van Lenthe, Marion de noord-boulevard herbergIris Femmigje, dochter van: La- den - zeker in het zomerseizoen
gas, Menno en Van der Vinne, - vele gasten. Zo ook bezorgde
de kamerverhuur elders in het
Jentje Alberta
Ruby Lilian, dochter van: dorp menigeen een dik belegde
boterham. Supermarkten waKraaijenoord, Lilian
Dylan Bicardo, zoon van: Fran- ren toen uiteraard nog een onke, Hendrik Jacob en Van bckend verschijnsel. De melkprodukten, de groente en het
Lonn, Sandra
Bomina Angelina Siebrenna Jo- vlees werden nog aan huis afgeséphine, dochter van: Groot, leverd. De badplaats kende in
Siebren en Van Dutjn, Johanna die tijd liefst 22 melkyenters,
ieder met zijn eigen wijk. NaHendrica
Overleden: Weber geb. Buciek, men als Castien, Koper, de
Martha Elisabeth, oud 86 jaar Jode, Disseldorp en Van de
Michalides geb. Van der Wees, Werff klinkt menig Zandvoorter nog bekend in de oren.
Philippina Alida, oud 80 jaar
Scholtenlo, Johannes HendriPiet Warmerdam nam pp de
kus Peter, oud 72 jaar
Hogeweg nummer 29 zijn inMatzinger, Hans, oud 74 jaar
Kersten geb. Van Koningsbrug- trek. Het nieuwe onderkomen
werd als ode aan zijn ouders
gen, Jansje, oud 74 jaar

Uw gasbedrijf adviseert!

MB

STOOKAKTIE 92/93
uitgerekend voor U!
Voor de week van 4-11 t/m 10-11-1993
„We verliezen onze klanten gelukkig: niet uit het oog," zeggen Harrie en Co Warmerdam
Foto Bram Stgnen

'Melkerij Marienbosch' genoemd. Twee jaar later trouwde hij met Hennie Verdegaal uit
Vogelenzang. Ze kregen elf kinderen, zes zoons en vijf dochters. Drie zoons, Harrie, Jan en
Ruth, bleven in de melkzaak,
evenals zuster Dinie. Zij runt
nog steeds de winkel. De rest
zocht elders werk. Vijfentwintig jaar geleden - Jan en Ruth
hadden de zaak inmiddels verlaten - kroop uiteindelijk ook
bij Co het bloed 'waar het niet
gaan kon'. Ook hij nam de
melkkan ter hand en trok de
wijk in.

Paard en wagen
Beide broers herinneren zich
de tijden van weleer nog levendig. De handel werd toen nog
met paard en wagen aan de
man gebracht. De stal van de
viervoeter was gelegen aan de
Kleine Krocht. Bij Saasen, achter het gemeentehuis, vond het
dier een goed onderkomen. Later werd daar het transport van
'De Snelle Visser' gevestigd.
Voor de kinderen uit de buurt
was het een feest in de periode
dat er sneeuw lag. Pa Warmerdam verruilde dan de melkwagen voor een arreslee. Dolle
pret voor de koters die dan een
gratis ritje mochten meemaken.
Maar de tijden veranderden.
In 1962 overleed vader Piet. Het

paard werd voorgoed op stal gezet en de broers stapten over
naar een meer comfortabel vervoer. De gemotoriseerde melkwagen deed zijn intrede, het
assortiment werd uitgebreid.
Naast melk, boter, kaas en eieren werden nu ook frisdranken
en kruidenierswaren vanuit de

Deze week
in de rubriek
Achter de Schermen
de twee broers
Harrie en Co
Warmerdam.
Jarenlang hebben zij
melk en andere
zuivelprodukten
rondgebracht in
Zandvoort.
Deze maand is daar een
eind aan gekomen.
wagen verkocht. Zelfs kattegrit
was bij hen te krijgen.
Enkele jaren geleden verdwenen de laatste collega's het
straatbeeld. Vanwege de aangescherpte milieu-eisen en een
nieuwe hinderwet verdween
Disseldorp van het toneel. Hij
werd postbode. Ook Van de

Werff uit de Diaconiehuisstraat hing zijn melkkan aan de
wilgen. Harrie en Co hielden
echter stand. Totdat de warenwet ook bij hen roet in het eten
gooide, met een nieuwe regel.
Deze hield in, dat de melk
voortaan alleen nog maar in
een gekoelde wagen aan de man
gebracht mocht worden. Die investering van een ton voor een
nieuw vervoermiddel zagen de
broers echter niet meer zitten.
Vanwege hun leeftijd zou de
zaak niet meer rendabel zijn, zo
stelden zij.

Mohikanen
Daarom stoppen ze ermee en
verdwijnt nu, na 66 jaar, ook de
naam Warmerdam uit het
straatbeeld. Het is noodgedwongen, zeggen ze. „We waren
de laatsten der Mohikanen,"
zegt Co met spijt in zijn stem.
„We hebben een fijne tijd gehad. Onze klanten zijn ons dierbaar. Maar gelukkig verliezen
wij ze niet uit het oog." Harrie
en Co zijn immers nog lang niet
van het Zandvoortse toneel verdwenen. Voorlopig assisteren
zij hun zuster Dinie in de winkel. Harrie 'moet' nog twee
jaar. Daarna kan hij in de vut.
Voor Co is de arbeid zo' snel nog
niet achter de rug, maar hij
heeft daar vrede mee. „Het contact met de klanten kan ik niet
missen. Geen dag."

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

Week
streefverbruik*

Kosten
Totaal vanaf
1 november** deze week

26
33
40
46
53
59
66
73
79
86
92
99
109
119
129
138
148
165
181
198
214

- 241
303
365
424
485
547
607
669
728
791
850
909
1002
1094
1185
1273
1365
1517
1671
1822
1974

ƒ 15,60
ƒ 19,80
ƒ 24,00
ƒ 27,60
ƒ 31,80
ƒ 35,40
ƒ 39,60
ƒ 43,80
ƒ 47,40
ƒ 51,60
ƒ 55,20
ƒ 59,40
ƒ 65,40
ƒ 71,40
ƒ 77,40
ƒ 82,80
ƒ 88,80
ƒ 99,00
ƒ 108,60
ƒ118,80
ƒ 128,40

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

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o. a. Essen,
' Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.
Dus praktisch altijd kamerbreed!

KEUZE IN

WANDEN!

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste

Clio DRAKKAR Noir

speciaalzaak van Nederland.
2

Daar vindt u meer dan 1250 m aan
materialen. Voor elk interieur!
DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., donker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel
om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.
Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,
contrasterend of -heel apart- spiegelstrips!

U heeft een neus
genamer op maken.
• zonwerend glas • wisser op de achterruit • sportieve lichtmetalen
voor de aangename
Zeker als u weet dat u
wieldoppen • spoiler boven de achterruit in carrosserie-kleur
dingen des levens.
er voor meer dan
•
striping
+
badges
DRAKKAR
Noir
•
metaalkleur
(geen
meerprijs)
Beetje avontuur, beetje
f 2.000,-aan accessportiviteit, genieten
soires bij kado krijgt.
van mooie dingen en
De Clio DRAKKAR Noir
vooral ook van een gezonde dosis luxe en
is er in 3- en 5 deursuitvoering en in twee
comfort. Treft dat even: we hebben de ideale
metallickleuren. Let op: de Clio DRAKKAR
auto voor u. De Clio DRAKKAR Noir.
Noir wordt slechts in een beperkte oplage
Uitgerust met een bijzonder prettige
gefabriceerd. Laat deze kans niet aan uw
serie extra's, die het leven er een stuk aanneus voorbijgaan, en kom snel bij ons langs.

KASTENWAND-SYSTEMEN

Safonds

7

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modem en hyper-modern. In legio afwerkingen:
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

Autobedrijven Rinko

RENAULT
GEEFT JE
LEVEN KLEUR

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-13360/12424 (showroom).
Scholen en onderwijsinstellingen in Amsterdam en omgeving hebben op 20/21 januari
enop17en18 februari de gelegenheid zich te presenteren aan hun potentiële leerlingen middels de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Informatie over advertentiemogelijkheden:
Weekmedia, Amsterdam, tel. 020-562.3069
Weekmedia, Amstelveen, tel. 020-6475393

Elke week het dagelijks nieuws!
AnuIcnUmt St^dMma. Dlctncr Counfll. de Nituwc N|lm«-. NIctiwifclad Cu>p<nl>in.
BullravcMcnx Co«r«nl. Anulclvtcn» WcckbUd. *ml.TOtnfcr Cour.nl.
it. dde Ronde Vener. *e NtoiweWmper. I^ndvoon» NIciiwdhd.
UllhoornK Courant,

Henny Huisman reikt de twee miljoen uit

Servicemedewerker schoonmaakonderhoud m/v
;

Een baan waar u meer voor terugkrijgt.

Als hygiëne ergens belangrijk is, dan is het wel in een zickenhuis. Regelmatig en intensief .schoonmaken behoort dan ook
tot de vaste werkzaamheden.
Als servicenicdewerker zorgt u hiervooi. Het is een dankbaar beroep en u krijgt er veel voor terug. Xoals waardering van
patiënten en medewerkers.
Maar ook liet salaris, de pensioenregeling en andere voor7-ieningen maken werken in het VU ziekenhuis aantrekkelijk.
Uti' functie:
Op één ol enkele verpleegcenheden zorgt u samen met
enkele collega's voor liet dagelijks schoonhouden. Daarmee levert
u een waardevolle bijdrage aan de zorg voor onze patiënten.
Het is nu eenmaal prettiger vertoeven in een schone, gastvrije
omgeving.
l ijdens het werk heelt u regelmatig contact met verpleegkundigen, bezoekers en n a t u u r l i j k ook met patiënten. Waarbij u
er rekening mee moet houden dat zij soms ernstig ziek z i j n .
Wat wij van n verwachten:
U heeft een opleiding op LBO-niveaLi ol dit niveau door
ervaring verkregen. U bent in het bezit van het basisdiploma
SVS of u bent bereid een interne opleiding schoonmaakonderlioud te gaan volgen.
F.rvaring met s c h o o n m a a k w c r k z a a m h e d e n is een pré.
Omdat u veel met mensen in contact komt is het nodig dat u de
Nederlandse taal goed spreekt. Het uitvoeren van huishoudelijke
werkzaamheden doet u met veel plezier.

Varen naar
het volgende
miljoen!

Zelfs de Rijkspolitie te water kwam eraan te pas om Henny
Huisman en een Eindejaarsprijs van twee miljoen gulden
naar een nietsvermoedende hoofdprijswinnares te brengen.
Zoiets gebeurt je immers niet elke dag; twee miljoen gulden afleveren op een woonboot. De winnares was dan ook, om het zachtjes te zeggen, stomverbaasd en r
vol ongeloof. Maar de bloe-.;
men en de prijs waren écht; uheeft het in H e n n y ' s Oudejaars S u r p r i s e Show z e l f '
k u n n e n z i e n . Daarom ook
onze felicitaties voor de win-'
nares. Met een Eindejaarsprijs
van twéé miljoen gulden mag'
je toch wel spreken van een'
'gelukkig 1993'.
;
De kinderen wisten het wel. In',
ieder geval een nieuwe auto,,
maar dan eentje met vier deu-..
ren. En natuurlijk een tochtje,',
naar EuroDisney. Nederlands'.'nieuwste miljonaire kan het' 1
zich veroorloven!
En nu met z'n allen opstomen'
naar de Lentehoofdprijs in
maart, want dan gaat er wéér
één miljoen u i t ! Nog geen/.
deelnemer? Stuur dan nu de .-

Daarbij staat u open voor de mensen met wie u in contact komt
en heeft u een .servicegerichte instelling.
Ook Part-time:
P a r t - t i m e v e r v u l l i n g van deze f u n c t i e is mogelijk vanaf
20 uur per week.
Salaris en andere arbeidsvoorwaarden:
Het salaris maximaal ƒ 2.857,- (afhankelijk van opleiding
en ervaring) is goed re noemen. Bovendien hebben wij uitstekende a a n v u l l e n d e voorzieningen. Zoals een pensioenregeling en
opleidingsmogelijkheden.
Wilt n meer informatie:'
Neem dan contact op met mevrouw M. Meulman, servicemanager, telefoon 020 - 548 9 1 1 1 , vraagt u de telefoniste naar
oproepapparaat 167.
Sollicitatie:
Spreekt bovenstaande functie u aan, schrijf dan uw sollicitatiebrief naar mevrouw H.A. de Boer van de dienst personele
zaken. Wilt u s.v.p. op uw b r i e f e n envelop het vacaturenummer
50.212 vermelden. U k u n t ook bellen vooreen sollicitacicformulier, telefoon 020 - 548 8800.
VU ziekenhuis, De Boelelaan l l 17, 1081 HV Amsterdam.

VU
academisch zjekenhujs

VU ziekenhuis, veelzijdige werkplek.

WIN-EEN-MILJOEN-BON op, dan -

bent u er op tijd bij om ook
een goede kans op het miljoen'*
te maken. •
liet was die avond best koud
aan het water. Maar als je
geflankeerd wordt door je
familie, Henny Huisman en
twee bewakers met twee miljoen gulden, dan voel je de
kou niet zo erg. Voor deze
winnares is het wel een héél
erg gelukkig nieuwjaar!

Nog geen
deelnemer?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!

WIN-EEN-MILJOEN-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op één van de vele prijzen.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
onderstaande rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

U 1 lot (/ 10,-) per maand Ü _

loten (a ƒ 10,-) per maand

De lolun worduil voor drie maanden iegelijk ycind

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

J dhr. _l mevr.

Postbanknummer:

De winnende
Thuisbingonummers van
29 december:

4
5
6
7
12

15
18
19
20
23

25
28
29
30
31

32
33
34
35
36

NATIONALE

TT
LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag
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Nieuwe Malibupas

donderdag 14 januari 1993

Hema krijgt deze
keer vergunning
binnen rekordtijd

ZANDVOORT - Inwoners
van Zandvoort die ook dit jaar
weer aanspraak willen maken
op de Gran Dorado Malitau
Badpas en de daarmee gepaard
gaande korting van vijftig procent op elk bezoek aan het bad,
dienen zich te melden aan de
informatiebalie van het overdekte centrum Gran Place.
Mensen die zich vóór l februari
ZANDVOORT - Hemamelden, kunnen de pas voor -directeur is verbaasd, verƒ7,25 meenemen en daarna wonderd en toch ook blij.
'gaat de pas ƒ 9,75 kosten.
Onverwacht heeft hij binIn tegenstelling tot voorgaan- nen enkele weken een verde jaren wordt de oude Gran gunning gekregen voor de
Dorado pas niet gereactiveerd uitbreiding van zijn zaak.
maar vervangen door een nieu- Bovendien zijn er deze
we. De pasjes'van 1992 en eer- week voorzieningen geder zijn vanaf 18 januari 1993 troffen om de afwatering
niet meer geldig. Mensen moe- van de grond te verbeteten wel de oude pas of een re- ren.
cente pasfoto meenemen om de
„Mijn'vorige vergunningaannieuwe pas te kunnen aanvragen. De nieuwe pas wordt ver- vraag heeft een jaar op het
volgens aan het huisadres ver- Raadhuis gelegen," zegt Van
der Laan. „Nu Van Caspel weg
zonden.
is, heb ik met een paar weken
antwoord." Dat laatste slaat op
een nieuwe aanvraag voor een
deel van de plannen, die hij met een kleine wijziging - op 9
december heeft ingediend. De
De heer en mevrouw Strijder- vergunning is hem toegewezen,
-Wolf hebben donderdag hun wat inhoudt dat hij de winkel
vijftigjarig huwelijksfeest ge- aan de achterzijde mag uitbreivierd. Het echtpaar, dat bezoek den. Daartoe wordt een bekreeg van burgemeester Van staande, gesloten ruimte benut,
der Heijden, woont tegenwoor- alleen het dak moet iets opgedig in het Huis in de Duinen. hoogd worden.
De heer C.H. de Groot uit de
J. van Heemskerckstraat te
Zandvoort krijgt vandaag op Rioolput
Deze week zijn er door de eihet Raadhuis van de burgemeester' het draaginsigne voor genaar van het erachter gelegen
gewonden uitgereikt.
Het terrein ook maatregelen genodraaginsigne is een onderschei- men om de afwatering te verbeding voor personen die tijdens teren. Na gedreigd te hebben
dé Tweede Wereldoorlog als met een dwangsom, aldus Van
militair door oorlogshandelin- der Laan. De rechter had volgen gewond zijn geraakt. De gens hem al lang geleden beheer Dé Groot was destijds in- paald dat dit moest gebeuren.
gedeeld bij het zevende Regi- Maandag is er - als overstort ment Infanterie van de Konink- een rioolput met een capaciteit
van 5000 liter geplaatst.
lijke Landmacht.
Dat hij nu zo snel een bouwM.J. (Jaap) Methorst heeft
een oorkonde plus boekenbon- vergunning heeft, is volgens de
nen gekregen van het hoofdbe- ondernemer te danken aan het
stuur van de Landelijke Organi- feit dat wethouder Van Caspel
satie van de korpsen Reserve- is opgestapt en opgevolgd door
-Gemeentepolitie (LORG). De Flieringa. De nieuwe wethouLORG gaat met de Landelijke der lijkt schoon schip te maken
Organisatie van het korps Re- in de sector Ruimtelijke Ordeserve-Rijkspolitie (LOR) op l ning: allerlei bouwaanvragen
april op in de Landelijke Orga- die al geruime tijd op antwoord
nisatie van Vrijwillige Politie liggen wachten, worden in een
(LOVP). In verband daarmee vlot tempo afgewerkt.
werd na tien jaar afscheid genomen,van Methorst als landelijk
adviseur politieke zaken. Met- Chantage
Toen er vorig jaar maar geen
horst blijft wel stafdocent
staatsrecht, politiewet en bur- vergunning kwam, weet Van
gerlijk recht aan de opleidings- der Laan dat aan 'pure chantaschool voor de vrijwillige poli- ge' van toenmalig wethouder
Van Caspel. De ondernemer
tie in Haarlem.

PERSONALIA

HiK en HiD gaan over in
'Zorgcentrum Zandvoort'
ZANDVOORT - De twee
verzorgingshuizen Huis in
de Duinen en Huis in het
Kóstverlqren zijn samengegaan in een nieuwe
stichting
'Zorgcentrum
Zandvoort'. Samen kunnen de problemen van de
toekomst beter te lijf gegaan worden.
De bejaardenzorg wordt de
laatste jaren steeds meer geplaagd door bezuinigingen van
de rijksoverheid. Soms betekent dat, dat er bezuinigd moet
worden op personeel, andere
keren moeten er bedden ingeleverd worden.
Die maatregelen kunnen
vooral kleinere huizen treffen,
zoals het Huis in het Kostverlpren. Om dat te voorkomen zijn
de twee Zandvoortse verzorgingshuizen in een stichting
overgegaan. Door het creëren
van één stichting zijn bestuur
en directie beter in staat in te
spelen op allerlei toekomstige
ontwikkelingen in de ouderenzorg.
Op 18 december werden de
statuten vai^ de nieuwe stichting 'gepasseerd' bij notaris
Gielen. Het nieuwe logo is al in
gebruik, maar de presentatie
volgt wat later deze maand. '
De samenwerking tussen beide huizen is ook op een ander
vlak te merken. Zo heeft een
werkgroep, bestaand uit de directeuren en de chef-koks van
beide huizen, een plan ontwikkeld voor een gezamenlijke

Aanhoudingen
ZANDVOORT - De politie
van Zandvoort heeft op 10 januari op aanwijzing van een getuige twee zestienjarige Zandvoorters aangehouden. De twee werden verdacht van inbraak in
een auto. De jongens werden na
een half uur echter weer vrij
gelaten, ze hadden niets met de
inbraak te maken.

Open thema-avond
ZANDVOORT - Op maandag
18 januari is er in het gebouw
van de Vrijzinnige Gcloofsgernéenschap NPB-Zandvoort,
Brugstraat 15, een open thema-avond. Het thema is Angst en
het Nieuwe Testament. Spreekster i's mevrouw ds. L.C.M.
Blpmjous-Maillette de Buy
Wénninger, het denken van de
Duitse theoloog dr. Eugen Drewermann neemt in haar verhaal een belangrijke plaats in.
Iedereen is welkom, entree en
koffie gratis, aanvang 20.00 uur.

keuken. De keuken van het
Huis in de Duinen zal zodanig
worden verbouwd en aangepast, dat voortaan alle maaltijden daar bereid worden. Als het
zover is, worden de benodigde
maaltijden per speciale auto
naar het Huis in het Kostverloren vervoerd. De provincie
moet het plan echter nog goedkeuren.

j i
de
iba

moest - zo vertelde hij eerder in
een interview - meewerken aan
de bouwplannen van Jongsma,
op het terrein achter zijn zaak.
Daar zijn nu inmiddels de Dekamarkt en een aantal appartementen verrezen. Toen de vergunning toch uitbleef, besloot
hij zijn aanvraag in te trekken.
De papieren kwamen aanvankelijk echter niet terug: ze waren 'onvindbaar' op het raadhuis. Toen hij uiteindelijk - via
een interview in deze krant dreigde om naar de rechter te
stappen, kreeg hij de vergunning-aanvraag even later alsnog
terug. Van der Laan wil naast Onder het toeziend oog van een tiental medewerkers en andere betrokkenen, onthult bestuursde Dekamarkt uiteindelijk ook voorzitter mevrouw M. Kal-Telkamp het naambord van de nieuwe Stichting Thuiszorg Kennezelf een aantal appartementen merland Zuid
laten bouwen, voor zestien eenpersoons-huishoudens.

Gezinszorg voortaan Thuiszorg

ZANDVOORT - De gezinszorg-organisatie voor
Zandvoort en omgeving
heeft voor het kantoor aan
de Van Lennepweg in Aerdenhout haar nieuwe nieuwe logo onthuld. Dat vermeldt de nieuwe naam van
de organisatie, Stichting
Thuiszorg Kennemerland
Zuid. Daarmee is zij dit
jaar van start gegaan.
Bestuursvoorzitter mevrouw
M. Kal-Telkamp onthulde het
Hema-directeur Van der nieuwe logo op het bord bij de
Laan, de lachende derde
ingang van het kantoorterrein
(Archieffoto) in Aerdenhout, van waaruit alle

ten heeft, kunnen degenen die
hulp aanvragen, een thuiszorg
krijgen die exact op hun situatie is afgestemd.
De thuiszorg die klanten in
de gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Bennebroek kunnen krijgen, maakt
het mogelijk om langer zelfstandig te blijven. Dat geldt
vooral voor ouderen. Bij de een
wordt dat al mogelijk door net
'die ene noodzakelijke aanvulling', bij een ander is er wellicht
meer hulp nodig. Omdat de
hulp op de klant kan worden
afgestemd, is dat dus voor de
Stichting Thuiszorg Kennemerland Zuid geen enkel punt.

Beach Incentives Zandvoort deelt prijzen uit
ZANDVOORT - Driehonderdtwintig kilometer
per uur en vijfhonderdenvijf kilogram. Dat zijn de

topsnelheid en het gewicht
van de McLaren Formule I
race auto van .Ayrton Senna. Tevens het antwoord

op de prijsvraag die Beach tober in de RAI uitschreef.
Incentives
Zandvoort
De heer Van der Goor uit Den
(BIZ) tijdens de beurs 'SAwas de gelukkige winnaar
LE/Exposure 1992' in ok- Haag
van de eerste prijs, een geheel

verzorgd weekend in Zandvoort. Beach Incentives Zandvoort (BIZ!) is een samenwerkingsverband van het Elysee
Beach Hotel, Holland Casino
Zandvoort, Circuit Park Zandvoort en Grand Café Restaurant 'Riche'. Aan al deze vier
BIZ!- bedrijven zullen de heer
Van der Goor en zijn partner
een bezoek brengen tijdens hun
weekend.
De tweede prijs ging naar de
heer Schotema uit Utrecht en
bestaat uit een geheel verzorgd
zaterdagavondprogramma met
diner en een gokje in het Casino, overnachting in het Elysee
Beach Hotel en een programma op Circuit Park Zandvoort
op de zondag daarna. De (gedeelde) derde prijs viel in handen van de heer Versteeg uit
Noordwijk en zijn partner en de
heer en mevrouw De Groot uit
Hillegom. Zij gaan allen dineren in Grand Café Restaurant
Van links naar rechts: R.P. Schotema (tweede prijs), J.J. Le Feber (Holland Casino), M.Ph. van 'Riche' en aansluitend evender Goor (eerste prijs) met partner, mevr. Versteeg, J. de Groot (derde prijs), J. Versteeg (derde eens een bezoek brengen aan
prijs), mevr. de Groot en J.C.J. Ernst (Circuit Park Zandvoort)
Foto Genïe Hoekstra het Casino.
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Architectuurexpo in bibliotheek

ZANDVOORT - Moderne architectuur leidde tot
de industriële revolutie die
rond 1800 in Engeland op
gang 'kwam. In Nederland
tips & suggesties
bracht het vanaf het eind
van de negentiende eeuw
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort
grote veranderingen teweeg. In de tentoonstelling
'Moderne Architectuur In
Nederland', die van 4 tot en
met 27 januari in de Openbare Bibliotheek Zandvoort te zien is, wordt een
goed beeld geschetst van
de verschijningsvormen
HAARLEM - Naar aan- Daarom hebben de vier groe- die de moderne architecleiding van het veertig ja- pen elk een vitrine ingericht tuur heeft aangenomen.
De eerste veranderingen vonmet vondsten die karakterisrig bestaan van de afdeling tiek
den
Nederland dus aan het
zijn
voor
hun
gebied.
Zo
Kennemerland van de Ar- toont de werkgroep Velsen on- eindeinvan
de negentiende eeuw
cheologische
Werkge- der andere bodemvondsten af- plaats. Er werden
fabrieken gemeenschap voor Neder- komstig van twee Romeinse bouwd, spoorlijnen aangelegd
land (AWN) hebben vier vlootbases en een complete en havens uitgebreid. Er verwerkgroepen de tentoon- skelet van een Romeinse sol- schenen grote gebouwen zoals
stelling 'Op grond van het daat. De bijdrage van de werk- stations, musea, warenhuizen
verleden' georganiseerd. groep Haarlem bestaat uit op- en handelskantoren. Steden
De tentoonstelling is te gravingen uit de steentijd en de werden in een snel tempo uitgebreid. De bouwkundige verzien in het Archeologisch 13de eeuw.
werden verwerkt in
Museum aan de Grote Openingstijden: woensdag tot nieuwingen
Markt in Haarlem (onder en met zondag van één tot vijf de toen nog toegepaste archide Vleeshal).
.uur. De toegang is gratis en de

UITGAANSTIPS
Expositie met archeologische
vondsten uit Kennemerland

De AWN is de grootste landelijke vereniging voor amateur-archeologen en bevat 24 afdelingen. Ieder doen ze zelfstandig onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis in hun regio,
onder toezicht van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Dit onderzoek bestaat uit opgravingen, boringen en waarnemingen en het uitwerken en publiceren van de hieruit verkregen
gegevens.
Het werkgebied van de afdeling Kennemerland omvat de
gemeenten Aalsmeer, Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, Velsen en
Zandvoort. Momenteel zijn in
dit gebied vier werkgroepen actief: Velsen, Haarlem, Beverwijk/Heemskerk en Hoogovens, die de tentoonstelling
hebben samengesteld.
Hoewel de werkterreinen van
de werkgroepen aan elkaar
grenzen, verschillen de zwaartepunten van het onderzoek.

aanvragen om hulp worden behandeld. Opvallend daarop is
de nieuwe naam 'thuiszorg', in
plaats van het oude en verouderde begrip 'gezinszorg'. De
organisatie blijft gezins- en bejaardenzorg aanbieden, maar
doet dat tegenwoordig altijd in
samenwerking met andere organisaties. Zo is er al jaren lang
een goede samenwerking met
het kruiswerk, dat meer gespecialiseerd is in zaken als verpleging en dergelijke. Beide organisaties hebben bijvoorbeeld al
driejaar een gezamenlijk meidpunt, waar men aanvragen om
hulp kan doen. Omdat elke organisatie zijn eigen specialitei-

tentoonstelling
maart 1993.

tectuur. In de loop van de twintigste eeuw kwam daar verandering in. Er was niet langer
één verschijningsvorm maar
verschillende stijlen wisselden
elkaar af. Nederlandse architecten keken steeds vaker over
de landsgrenzen heen en inter-.
nationale invloeden werden
steeds sterker.
De tentoonstelling behandelt
de geschiedenis van de moderne architectuur in Nederland
van circa 1900 tot nu. Aan de
hand van recent vervaardigde
foto's van architectuurfotograaf Piet Rook en (ontwerp) tekeningen en teksten van de architecten Piet Vollaard en Paul
Groenendijk komen alle belangrijke architectuurstromingen aan de orde: Nieuwe Kunst,
Amsterdamse School, De Stijl,
Het Nieuwe Bouwen, Delftse
School, Forum.
Maar ook actuele ontwikkelingen als Post-Modernisme,
High Tech en Organische Architectuur en individuen, die
niet bij een bepaalde stroming
zijn in te delen, krijgen de nodige aandacht. De architectuur-

stromingen worden zoveel mogelijk besproken tegen de achtergrond van de maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.
De voorbeelden die getoond
worden in de tentoonstelling
zijn zo dicht mogelijk bij de
woonplaats van de bezoeker gezocht. Evenals de voorbeelden
in de gids die ter gelegenheid
van deze tentoonstelling is samengesteld. Deze bevat een
overzichtskaart met ruim tweehonderd voorbeelden van interessante moderne architectuur. Bij elk voorbeeld wordt
het bouwjaar, de architect en
het adres vermeld zodat de bezoeker gemakkelijk op eigen
gelegenheid de gebouwen kan
bezoeken of bezichtigen.
Verder bevat de gids het verhaal van de geschiedenis van de
moderne architectuur, geïllustreerd met in hoofdzaak voorbeelden uit de provincie. De
gids 'Moderne Architectuur In
Nederland' is verkrijgbaar door
overmaking van ƒ12,75 op gironummer 645568 t.n.v. de Culturele Raad Noord-Holland, Postbus 5348 te Haarlem.

duurt tot l

Nieuwe expo in
cultureel centrum
ZANDVOORT - Het Cultureel Centrum Zandvoort opent
morgenavond een nieuwe tentoonstelling, onder de titel:
Kunst en 'Kunst'. Deze is samengesteld door bewoners en
medewerkers van de gemeente
Zandvoort. Er blijkt van alles te
zien, zoals olieverven, aquarellen, beeldhouwwerk, tekeningen, foto's en poppen. De expositie wordt morgen om 20.00
uur geopend door burgemeester Van der Heijden en is te zien
tot en met zondag 14 maart.
Een klein deel van de expositie
is te zien in het kantoor van de
Verenigde Spaarbank aan de
Grote Krocht 38. De nieuwe
openingstijden van het cen- Een van de architectuurfoto's die in de Zandvoortse bibliotheek te zien zijn. Op deze foto:
trum zijn: woensdag tot en mét woningbouw Tuinwrjk Zuid, Haarlem, van architect J.B. van Lochem, 1922
Fotografie P.A.C. Rook, Vlaardingen
zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

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

Als u dit leest, waait waarschijnlijk ook bij u de wind
rond het huis. Het is woensdagmorgen. De weersverwachting voor de eerst komende dagen belooft niet
veel goeds. Windkracht negen of tien is er voorspeld.
Storm dus. In Zandvoort zijn
we daar inmiddels al aan gewend. Buiten zie ik de takken
van de boom heen en weer
zwiepen. Het is een knots van
een iep en hij staat er al tientallen jaren. Laatst kreeg ik
van iemand een oude ansichtkaart. Volgens het poststempel was zij begin 1900
aan iemand in Overijsel verstuurd. Eén cent was toen
het tarief om deze heilwens
te versturen. Op de kaart
staat een foto afgebeeld van
de Kostverlorenstraat. Het
aardige van deze prent is het
feit dat mijn huidige woning
er op staat afgebeeld. Nu, na
al die jaren is er nog niets
veranderd. Aan de linkerkant
van het huis is nog net een
bord zichtbaar met de tekst
'Woonbureau'. Destijds'moet
op nummer twaalf de voorloper van EMM hebben gezeten.

Thuis
De tijden veranderen, ik
weet het. Dat was toen zo en
is het nog steeds. In de loop
van de jaren heb ik in dit
dorp veel zien veranderen.
Een periode van 25 jaar is
niet echt lang. Toch herinner
ik mij, dat Zandvoort er een
kwart eeuw geleden anders
uitzag. Knusser en gemoedelijker als u het mij vraagt. In
de twintig was ik, toen ik hier
kwam wonen. Ik ben mijn
zwager zaliger, Wim Schoo,.
nog steeds dankbaar dat hij
mij destijds, na een zware
operatie naar deze badplaats
liet overkomen. Om mijn genezingsproces te bevorderen
behoefde ik nodig enige verzorging. Mijn aanwezigheid
in dit dorp zou slechts tijdelijk zijn. Het revalidatie-proces liep echter enigszins uit
de hand. Nu, na meer dan 25
jaar zit ik hier nog. Hoewel ik
de Limburgse heuvels nog
steeds niet kan vergeten, voel
ik mij langs de Noordzee-kust nog het meest thuis.
Zandvoort is mijn thuis geworden.
Mijn toenmalige maten
kom ik nog wel eens tegen.
De tijd is ook aan hen niet
ongemerkt voorbij gegaan.
De meeste hebben inmiddels
een buikje en zijn grijs of
kaal. Allen zijn inmiddels getrouwd en klagen over hun
koters, hun vrouw en over de
rest van de wereld. De tijden
veranderen. Ik weet het. De
iep voor mijn deur kreunt inmiddels in al zijn wortels.
Echt ongerust maak ik mij
echter niet. Hij staat er al bijna negentig jaar. Ook deze
storm zal hij wel overleven.

Sructuurschets
Zandvoort is Zandvoort
niet meer. Je ziet het in de
politiek en je ziet het op
straat. Tot mijn schrik bedenk ik dat het nog erger zal
worden. Tenminste als ons
gemeentebestuur zijn zin
krijgt. Voor de eerstkomende
jaren zal onze badplaats nog

meer van zijn gezelligheid
moeten inleveren. Het aanzien van ons dorp zal drastisch veranderen. Het oude
pand van de ABN-Amro-bank
aan het Raadhuisplein, evenals het voormalige hotel 'Centraal' wordt nog dit jaar afgebroken. Ook het aangezicht
van 'Jupiter' is op termijn
aan verandering onderhevig.
Dit plan is al in een vergevorderd stadium. Ook 'Graftdijk', tegenover de Hema,
wordt afgebroken. De plannen van onze vroede vaderen
gaan echter nog veel verder.
Als ik hen moet geloven gaat
binnen twintig jaar half
Zandvoort tegen de grond.
Leve het toerisme en leve de
structuurschets.
Een fatsoenlijke accommodatie voor onze Zandvoortse
verenigingen is blijkbaar teveel gevraagd. Het zal wel een
eigentijds verschijnsel zijn.
In gedachten ga ik terug in de
tijd. Ik zie ze nog voor mij.
Wim Schoo, Petrovitch uit de
Kerkstraat, de oude Schut,
Sols, Koning uit de Bakkerstraat, Henny Hildering, Ukkie en Ome Joop Nolte. Allen
waren bekende figuren. Ze
zijn er niet meer. Evenals zovele anderen die ik gekend
heb. Dat doet pijn. Waarschijnlijk ligt het aan het
weer dat ik zo somber gestemd ben. Een storm is dan
ook niet bepaald een reden
om vrolijk te worden. Symbolisch slaat een tak kletterend tegen mijn ruit. Ik kijk naar
buiten. De straat ligt vol dode
takken.

Fluitend
Mijn kat ligt te ronken op'
de archiefkast. Het barre
weer deert haar blijkbaar
niet. Zo te zien heeft ze vrede
met haar leven. Haar herinneringen gaan dan ook niet
verder dan een welgevulde
etensbak. Ik benijd haar. Met
een plof valt het ochtendblad
op mijn deurmat. Naast de
gebruikelijke kommer en
kwel word ik geconfronteerd
door een opmerkelijk bericht. Onder de kop 'Umuiden wordt een echte badplaats' wordt verhaald over
de plannen die onze buurgemeente voor de toekomst
heeft. Naast een wandelpromenade komt daar een nieuw
luxe
appartementenhotel
met 170 suites, een jachthaven, en een boulevard met
koopsuites, winkels en horeca-gelegenheden. Het omliggende gebied wordt omgetoverd tot Nationaal Park Zuid-Kenriemerland. Met de
bouw zijn ze al begonnen. In
1994 moet alles klaar zijn.
Toen ik dat las, brak voor
mij de zon door de wolken.
Symbolisch welliswaar. Naar
mijn idee kunnen we nu al
onze plannen laten varen. IJmuiden is ons voor geweest..
Voor wat de toekomst betreft, zie ik dat handjevol potentiële Zandvoortse toeristen nu verhuizen naar deze
kustplaats zo'n tien kilometer verderop. Fluitend heb ik
deze laatste regels op papier
gezet. Eindelijk keert de rust
terug in dit dorp.
Dit was het weer voor deze
week. Blijf gezond, tot de volgende week.
BRAM STIJNEN

ZAKELIJK BEKEKEN

Steeds meer mensen in
voor Cardio-fitness
ZANDVOORT - Steeds
meer klanten van Fitness
Paradise volgen cardio-fitness. Dit soort fitness
heeft primair als doel de
toestand en werking van
het hart- en vaatsysteem te
verbeteren.
Door regelmatig te trainen resulteert dit in een krachtiger en
meer efficiënt functioneren van
de hartspier. Een ander effect
van cardio-fitness is, dat de Iongen en het bloed de zuurstof
beter opnemen. De training is
tevens de beste manier om vet
te verbranden. Fitness Paradise maakt gebruik van moderne
cardio-fitness apparaten, zoals
een computer gestuurde loopband, roei-ergometers, stepmachines en home-trainers.

. De klant wordt door middel
van hartslagmeters nauwlettend in de gaten gehouden.
Hierdoor kunnen jong en oud
op een veilige manier trainen.
Er wordt daarnaast ook gebruik gemaakt van een cardiotrainingsniveau-lijst waarop de
maximale hartfrequentie in
leeftijdsgroepen staat aangegeven.
Voordelen van cardio-fitness
zijn onder andere dat het de
bloeddruk verlaagt, het lichaamsvet afneemt, de hartpunctie verbeterd en het cholesterol afneemt. Steeds meer
klanten volgen een combinatie
van fitness, krachttraining en
cardio-fitness. Voor meer informatie kunt u terecht bij Fitness
Paradise aan de Paradij sweg in
Zandvoort. tel. 02507- 17742.

Fitness Paradise maakt
gebruik van
moderne cardio-fitness
apparaten
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Bij E u ropa's grootste tapijtspecialist
spelen Part-timers een belangrijke rol,
Wie van woninginrichting houdt kan
het niet zijn ontgaan dat Carpetland een onstuimige groei doormaakt. In de hele wereld (meer dan
260 vestigingen in 9 landen), maar
zeker ook in Nederland. Vanuit een
efficiënt hoofdkantoor m Amsterdam
zorgen we dat niet alleen die groei
doorzet, maar ook dat onze klanten
in de bestaande winkels daar alleen
de positieve kanten van merken. Dat
kunnen we niet alleen. Daarom zijn
wij continu op zoek naar vakmensen
die net zo enthousiast en positief zijn
als wij.
Wij van onze kant bieden u de mogelijkheid mee te groeien in ons bedrijf.
Een goed inkomen en reiskostenvergoeding beschouwen wij als een vanzelfsprekende beloning voor een
hoge inzet. Vindt u, net als uw collega's, een gezellige sfeer om hard te
kunnen werken belangrijk en heeft u
zin in een uitdagende baan m ons
sterk groeiende bedrijf? Stuur dan
uw schriftelijke sollicitatie zo snel
mogelijk naar CARPET-LAND B.V.,
Anthony Fokkerweg 21, 1059 CN
Amsterdam. Tel 020-6142905, ta.v.
Dhr. B. van Velthoven.

car

WAAROM MEER BETALEN VOOR PRECIES HETZELFDE

Voor de regio Amsterdam zijn wij op zoek naar

Part-time Verkopers (m/v)
(voor 12 tot 20 uur per week)
Het adviseren over en verkopen van tapijt, vinyl en
karpetten is een boeiend en afwisselend vak
Het gaat er bij ons om klanten optimaal te helpen,
zodat ze binnen hun budget de juiste keuze
maken Een interessante funktie, ook voor parttimers Kandidaten krijgen op het hoofdkantoor
en m de winkels een extra opleiding in produktkennis en winkelautomatisermg. Naast het goede
salaris en de reiskostenvergoeding kennen wij
een aantrekkelijk bonussysteem Een vast dienstverband behoort tot de mogelijkheden

JjXj
LA M.ANC1

Wij vragen:

750 ml

Enthousiaste medewerk(st)ers met verkoopervaring (bij voorkeur m de woninginnchtingsbranche) die graag in teamverband aan het sukses van
onze vestigingen bijdragen Wij denken aan kandidaten tussen de 35 en 50 jaar, die wat minder
willen gaan werken, buiten het arbeidsproces zijn
geraakt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn
Maar bijvoorbeeld ook vrouwen die 'uit de kmderen' zijn en weer aan de slag willen U zult mmimaal 12 tot ongeveer 20 uur per week gaan
werken en in ieder geval op zaterdag. Ook het
invallen bij ziekte en vakantie is belangrijk
Kortom, een afwisselende funktie met volop
mogelijkheden vooV wie het begrip 'diensverlening' hoog m het vaandel heeft staan.

heeft samengestem

eboden

voor no! g

OSBORNE
SHERRY

BAVARIA
MALT

medium dry-pale drymanzanilla
ELDERSjk95"BIJONS

HELE KRAT
24 FLESSEN a 30 CL.
ELDERS J4£5"BIJ ONS

£&

M

doos
6 flessen

25,

HAARLEM: Californieplem 17
ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21

Bedrijfsopvolging,
geen zaak van later zorg.

Kwekerij P. v. KLEEFF
v. Stolbergweg 1, tel. 17093
Wij zijn gesloten van

18 januari tot 1 februari

Stuur vandaag nog de coupon in om u te verzekeren van een plaats bij
deze interessante presentatie. Natuurlijk zijn ook toekomstige opvolgers en andere belangstellenden van harte welkom.
Ja, ik maak van uw uitnodiging gebruik en zal aanwezig zijn bij uw presentatie over bedrijfsopvolging, op dinsdag 19 januari om 20.15 uur, in
Elysee Beach Hotel.
Reserveert u voor mi]
Naam

Te huur gevr.

2-a 3-kam.flat
voor perm.
Max. hr ƒ1000,-

p mnd

plaatsen

Tel. 14721

m/v *

Bedrijf
Adres
Postcode

Horeca pers.
gevr.

Plaats

Telefoon
Ik ben wel/geen* klant van ABN AMRO
Stuur deze coupon m een envelop naar
ABN AMRO
Postbus l
2040 AA Zandvoort
op neem telefonisch contact op met ons en vraag naar de heer M W M de Groot of
mevrouw B S Ingelse, tel 15341
* doorhalen wat met van toepassing is

in Zandvoort
tevens woonruimte
beschikbaar
enige erv. gewenst
Voor meer info

tel. 02507-14882

Huishoud,
hulp

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden...

gevraagd

ABN AMRO

2 middagen
per week

Tel. 14721

FRANSE
i nrtivoL
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het faxnummer is

020-5626283
El
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SPECIAL | Als u'ns wist \vat Van der Vlugt m huis
SERVICE
Hoe u het ook bekijkt
bij Franse bent u
beter af.
Voor
woninginrichting, en
gordijnen. En... de
service als vanouds.
Loop eens
vrijblijvend langs.
Sinds 1929

m

Bijna alles om uw huis te verfraaien
en uw woonkomfort te verhogen!
Kom eens naar onze showroom aan
de Cornwallstraat in Umuiden. Of...
VRAAG VRIJBLIJVEND OFFERTE,.

Franse Woon idee

ANTWOORDCOUPON I
D Stuurt u mij meer Informatie over (s v p Invullen)
n Neemt u kontakt op voor hel maken van een afspraak over
(s v p Invullen)
D SCHUIFPUIEN/VOUWWANDEN/ SCHUIF KiEPDEUREN
O HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU
KUNSTSTOF FWAMSYSTEEM)
D WERU AKF SYSTEEM
D WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN
D WERU VOORDEUREN
O VELUX DAKRAMEN
Q VELUX CABRIO SYSTEEM
O HÖRMANN GARAGEDEUREN
D HORREN
D ISOLEREND GLAS
D THERMOPLUSSUPERLfTEGLAS
D INBRAAKVERTRAGENDGLAS
D GELUIDWERENDGLAS
Q ZONREFLEKTERENDGLAS
D DAKKAPELLEN
D SERRES
D SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

vloerbedekking,
gordijnen, meubelen
Amsterdamstraal 70
Haarlem, tel. 023-355086
lid ver. wonlngstotfeerders

FLES 0,7 LITER
ELDERS JftSS" BIJ ONS

een

EU ROPA'S MGROOTSTE TAPIJTSPECIALIST

ABN AMRO neemt initiatief.
De ABN AMRO in Zandvoort organiseert op dinsdag 19 januari een
verhelderende presentatie over bedrijfsopvolging. Speciaal voor ondernemers van kleinere bedrijven en hun gezinsleden.
Om zich nu al een beeld te kunnen vormen over de vele aspecten van de
bedrijfsopvolging. De presentatie vindt plaats in samenwerking met
deskundigen op fiscaal en erfrechtelijk gebied en wordt gehouden in
Elysee Beach Hotel te Zandvoort, 20.15 uur. De toegang is gratis.

extra zacht, HELE LITER
vergelijkbare prlJsl&SS"

del

land

Juist bij kleinere bedrijven is het goed regelen van de bedrijfsopvolging een tijdrovende en complete problematiek. Het goed op elkaar afstemmen van zowel erfrechtelijke als fiscale en financiële consequenties vergt een tijdige en professionele aanpak.
Voor nagenoeg iedere opvolgingsproblematiek zijn passende oplossingen te vinden, maar in de praktijk blijkt dat elke opvolgingssituatie
een individuele aanpak vergt.
Vroegtijdige oriëntatie op deze problematiek is dan ook een absolute
vereiste.

GIJSBRECHT GORTER
van AEMSTEL JACHTBITTER
VIEUX
Ijskoud drinken

Cornwallstraat 6

Urrfuiden

weru
Ramen+Deuren

0255030624

NAAM .
ADRES
POSTKODE+PLAATS .
TELEFOON .

U kunt deze antwoordcoupon in een envelop zonder postzegel
zenden aan VanderVlugt Antwoordnummer314 1970VB Umuiden

BLAUPUNKT 63 CM
KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST

'PHILIPS 63 CM KTV
'STEREO TELETEKST
Type 25GR5760 63cm flat
square in line quikslart beeld
buis stereo teletekst en al
standbediening Adv "2075

SONY CAMCORDER
Topper'3 lux Sxzoom
Hi Fi autofocus afstandbe
diend var sluitertijd '2550

1395. "
PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

1593 •"
70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie

1Z9u."

BAUKNECHTWASDROGER
TRA860 Ruime 4 5 kg trommel energie
zummg en eenvoudige bediening
Adviespri]S'899

Type IS63-30 63cm Flat
Square beeldbuis, 50 voorkeuzezenders, automatisch
zenderzoeksysteem, stereo,
teletekst en infrarood afstandbediening Adviespnjs'1899 -

LUXE VAATWASSER
6 programma s 12couvertsen l
geruisarm Adviespnjs'1099

1599.-

nwi onn

1499.-

rftfty ÖÏJÏJ.-

-CAMCORDER
F60 CCD 6x motorzoom Su
penmpose hifi Adv'2299

1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk 1199

1249.-

UB**'

1U95."

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

QQC
OOU."

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

485.375.-

| 37 CM KLEUREN-TV

SONYHI-8TRAVELLER
TR705 Topklasse beeldkwaliteit
HiFi stereo Adviespnjs'3330

HI-FI TRAVELLER
E10 Mini camcorder motorzoom
autofocus hi d stereo '2799

1249.-

PANASONIC NVG1
VHS videocamera '1895

1199.-

VHS Compact 6x motorzoom
Low Lux autofocus '2099

1299.-

1199.-

l JVC 63 CM STUNT
| STEREO TELETEKST

1199.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1299.-

pTgA
Lftfty

1399.-

1599.-

SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST

1699.-

[SONY55CMKVM2131
l SUPER TELETEKST

ÖHiJ." Rjfo
STUNT' 550 TOEREN
L'wf

Ffó^
Lidifcf RQQ
U«f«J. -

349.-

MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

399.-

BROTHER ER7341
29 liter digitale bediening en |
draaiplateau Adviespnjs'899

479.-

869.-

849.-

599.-

1049.-

1195.-

l PHILIPS/WHIRLPOOL BAUKNECHT K/V

1199.-

,

PANASONIC VHS KI-FI
F65 4 koppen VHS HQ "1894

865.795.-

1249.-I

RISICO
BCC speelt reeds 23 jaar °P

1850

SERVICE werkelijk waarmaakt
•.v.; kteuren-W s«vlc».ln-_en

ITOEREN
BOVENILADER

|TypeAWG089 Opvolgervan
jde nu reeds legendarische
IPHILIPSCC1000 echtermet
l REGELBARE centrifugegang
ItotSSOtomm Thermischge
Istuurd eco knop '1495

-

729.-

BCC, W»arrnen nog tijd voor
uheetl!
'
NDESIT
FORNUIS
__
TypeKN5402WO Adv '849

899.-

899.

528.-

AEG TURNETTE
[Inclusief aparte 2800 toeren
J centrifuge Adviesprijs'1375

m 849.-

STUNT! GAS-ELEKTRO
De ideale kombmatie koken
op gas en elektrisch bakken |
ngrilleren Adviesprijs" 1049

999.-

ARISTONA VHS VIDEO

|1000 TOEREN RVS BL

1099,-

999.-

WISSELAAR
VOOR
6 CD'S

?

MET

• 245.-

5 JAAR.

449.-

> 345.375.• 445.> 495.-

PHILIPS 140 LITER

SONY 3 KOPPEN VIDEO
V315 VHS HQ prefektbeeldi
LCD afstandbediening '1220

849.-

749.

SONY VHS-HQ VIDEO
V212 afstandbediend "1000

ZANUSSI WASDROGER
|TypeTD50 Adviesprijs 649

TECH.

349.-

BOSCH KTF1540

449.-

BAUKNECHT160LTR
160 liter inhoud Adv '869

l TOPMERKDROGER
| 4 5KG inhoud Adv '635
. . . .

PHILIPS 160 LITER

m 575.-

FT?<i AQQ m

ARISTONA TELETEKST
BLAUPUNKT VIDEO
RTV535 Skoppen Adv "1445

Fffik C/IQ
hm? U«*ÏJ."

PANASONIC VIDEO
J30 VHS HQ Skoppen "1157
ARISTONA 51 CM

rrwsi CTTQ _

BAUKN./BOSCH/AEG

BLAUPUNKT PM3741

perfekt beeld afst bed "988

KONDENSDROGER
Super kondensdroger voor
een unieke prijs Geen afvoer
nodig Adviesprijs '1199

nraj4 CQQ rftfty u/ «J.
L'm? (KJO. AKAI 3 KOPPEN VIDEO

|j:j/^ 54o.AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSF200 Afstandbediend '768

749.-

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

549.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvneskastje waar ETNA KOOKPLAAT
altijd een plaatsje voor te 1205JN 4 pts Adviespnjs'450
vinden is Adviesprijs 595
IJ-jfj.?
SmOOm
ATAG KOOKPLAAT
+ gratis vonkontsteker'
PHILIPS VRIESKAST
TypeAFB594 Adviesprip 725

348.-

498.548.-

P«3k

9QÓ _

348.-

BAUKNECHT LUXE
MIELE DROGER

GRUNDIG 63CM KTV
STEREO-TELETEKST

1199.-

SIEMENS KONDENS

Type ST63-655. Advlesprl|s •1959.-

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311 Adv '848

GSA1OÜQ
rnt& |£.;I9.
MERKCENTRIFUGE

STUNT

169.ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
'

HAARLEM
Winkelcentrum Schalkwijk
Rivièradreef 37
.

I

BEVERWIJK
Winkelcentrum De Beverhof
Beverhof 16 (a Heen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUM

DEN HAAG ZOETERWOUDE
LEIDSCHENDAM
MAARSENBROEK

' '

'

11

VRIESKIST"

348.-

^**•••"l» '*^' • • ' . ' • • • • • ' . • - • . • • - " •
1^%' l X\ l l
W'\f • r%m^ • . .
. .

•ijlCCkuntutlectrahischbtUlcn nitt
d* FIN-ccd» v*n uw bank- of firopa*
(zonder txtra korten). ICC famakl

1348.SUPER KOOKPLAAT
4 pits gaskookplaat '298

Elektronisch regelbiar 1445

DE BCC

1149.

ATAGINFRATURBO
KFF452 Luxe gas elektro l
fornuis met hete luchtoven
grill kookwekker en gratis
kookboek Adviesprijs'1735

PHILIPS/WHIRLPOOL
Type AMB523 Adviespri|S'945

GRUNDIG 51 CM TEKST

PRIJS

948.-I

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055A Elektrische INFRA
oven mkl grill en kook
wekker Adviesprijs 1510

595.-

INDESIT WASDROGER

498.-

PELGRIM SUPERLUXE l
GAS-ELEKTRO FORNUIS l
410IV Gas elektro fornuis
Inkl grill draaispit en mixed |
grill set Adviesprijs 1425

ZANUSS1140 LITER

RTV635 VHS HQ Long Play
4 koppen afstandbed "1695-

GRUNDIG37CM
AFSTANDBEDIENING

778.-

160LTR KOELKAST
160 liter 2 Sierren vriesvak

699.BLAUPUNKT VIDEO"

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

648. -l
668.-

*
130 LTR. KOELKAST
ETNA FORNUIS 14.00
Oerdegelijke tabletop Zeer
raaie uitvoering met formica
bovenblad Officiële garantie
ETNA FORNUIS
1440jasmijn Adviespnjs'1225

1098.-

'1048.-

8J9.-

l PHILIPS

399-

dubbel revers.

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR 203 TELETEKST *1395 -

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST
50cm Flat Square beeldbuis*1469

SHARP KOMBI R7V10

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35litermhoud SOOWattver
en
zier grot» omzet. Ook oomdatl mogen en digitale tijdklok

649.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

PANASONIC NN855

met officieel Nederlands gaSntiebewiis. Fabrikanten en
imorteurs leveren ons graag

1399.-I

1298.-

859.-

|BAUKNECHTWA6500

SONY HI-FI VIDEO
SLV615 VHS HQ 4 koppen
8 uur shuttle ab '1990

579.-

549.-

759.-

1445.-

JVC VHS HI-FI VIDEO
830 TOPKLASSE' '1899

STUNT'VHS-HQ
1S-HQ VIDEO |
Inkt afstandbedieningi
bediening'

299.-I

1395.-

SHARP HI-FI VIDEO
VCH80 VHS HO mkl af
standbediening Adv "1299

1398.-

PANASONIC 750 WATT

KOEL/VRIES KOMBI
SIEMENS1000 TOEREN Geen twee deurs koelkast
1000 toeren Adviesprijs'1878 maar een echte 280 liter
2 deurs koel/vries kombi
KOMBI MAGNETRON
natie Koelruimte op oog
STUNT' 1 3 m 1 » Magnetron |
hoogte Adviesprijs 979
+ hete lucht oven + grill
WAS/DROOG KOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
ZANUSSI K/V (OJ) "
droogt u m een machine
PHILIPS/WHIRLPOOL
AVM764 DIGITAAL
32 liter inhoud 850 Watt
PHILIPS/WHIRLPOOL geschikt om 2 borden in te |
lAEGLAVAMATRVS
plaatsen Adviespri|S'1095
J De grote AEG kollektie bij BCC
j te bewonderen' Wat zegt u
l van deze AEG/BCC stuntaan
MIELE KOEL/VRIES
| bieding? Adviespnjs '1549
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180750 Watt + draaiplateau

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
312 3 koppen perfektbeeld
LCD afstandbediening "1145

GRUNDIG 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
TypeST63 450 Adv '1879

895
MIELE1100TOEREN
Type W750 Voorlader RVS
trommel EN kuip centrifugeert
tot 1150 toeren p/m buiten
mantel tweezijdig geemail
leerd Adviesprijs 2199

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502 VHS High Quality
8 timers Hi Fi stereo "1599

JVC VHS-HQ
HQ VIDEO
TURBO-DRIVE
E Hl-R STEREO

239.-

SIEMENS KS2648

PHILIPS/WHIRLPOOL
AVM610 20liter Adviespnjs'769

NEWSD105, 2x40 Watt +
regelbare Surround Sound,
Digitale tuner met 30 presets, Dubbel cassettedeck
met dolby B, CD-speler 1-Bit,
Shuffle Play Sony boxen 2weg systeem Afstandbe
diening Adviespnjs'1000 -

749.-

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

MOULINEX FM1115

Geen jnjs-mf» i v m kinkurnntie
lAld.konsiimtntenbelangin
Vl.lmVr. 10.00 tot 1S.OO uur

SONYMIDI-SETINKL.
CD-SPELER EN
BOXEN

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen

BOSCH 2-DEURS
SAMSUNG RE570
Type KSV De nieuwe met 260
liter inhoud Adviespri|S 1199

INFO-LIJN
020-6474939

GRUNDIG VHS VIDEO
VS902 HQ Super Vision -t
TELETEKST* PDCI-I409

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV9717 Adviespnjs'2275

COC
«23U.

BAUKNECHT2304

499.-

Vraag, opmtrkmg. proDleem'
' •: - Bet dt BCO
'

1099,-

kleuren-w s
,n» all«:»ndtr«
, .rtikelen

PHILIPS/WHIRLPOOL

Um?

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST
BLAUPUNKT VHS HI-FI
750 4koppen 8uur "2095 l
PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

P^ «Jnr
RdR
v.Eiffly

rrej4 cyin

'l

1479.-

ZANUSSI 2-DEURS

INDESIT PROMOTIE
TypeJ!596 Adv 799
*jg^^L*j£f*™jjg^to,'''"'"

MIELE VWG521

495.-

"JAQ
/HU."

ZANUSSI WASAUTOM

1499.-

jvc SUPER CAMER'A

SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trimt
rc-n beeldbuis euroscart ste
reo teletekst en afstandbe
diening Adviespri|S"2000

m

SONY CAMCORDER"

F375 8x motorzoom hl fi fa
der afstandbediend '2220

INDESIT 2-DEURS
TypeR2240 Adviespnjs'849

tjHOLL
tjfj>T 1000iTOEREN
/y -

1190

63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

~ 699.799.445.769.-

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader centrifugegang 280 LITER 2-DEURS
BAUKNECHT V W 3 P R
1200trnmm rvs trommel
LUXE KOELKAST
zeerzumig Adviespnjs'1299
Ondanks groteinhoudkompakte
afmetingen Adviesprijs 749 BOSCH VW PS2100

SONYTRAVELLER
TR50 Lichtgewicht camcorder
Sxzoom hifi autofocus '2550

.

•Adviesprijs slechts referentie
zoals aangegeven door officiële
importeur of fabrikant

PELGRIM WASEMKAP
WA15 Adviesprijs'245

108.-

ATAG WASEMKAP
EMKAP
WH155 3 standen
inden '280

148.-

OPENINGSTIJDEN:,.. ' , ~:•: .. . •, . • • . ' . ' '•..,
maandagmiddag..
....;......1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag..;.....:...... 9:tot 5.30 uur
zaterdag ...,:........9 tot

5 uur KOOPAVOND:

Badhoevedorp vrijdag
7 tot 9 uui
Maarssehbroek vr.jdag .......... 7 tot 9 .uur
overige filialen donderdag ...... 7 tot. .9 uu.

donderdag 14 januari 1993
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Drogisterij "BOUWMAN"
B Hamminga/G Hammmga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort Tel 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
U w adres voor.
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478
,,Zijde-lampekappen atelier''

Marijke Steegman
Óók voor het overtrekken van
uw oude model.
Cath van Renesstr 3
2041 BJ Zandvoort

Tel 02507-18939
Bellen na 1800 u

REINE du BOIS B.V.
HORECA EXPLOITATIE
is gastheer m verschillende restaurants m de regio
Haarlem-Amsterdam, een taak die met veel plezier en
grote inzet wordt uitgevoerd
In het nieuwe |aar 1993 willen wij onze activiteiten uitbreiden maar ook de huidige lokaties hebben onze optimale aandacht

Fa. Gansner & Co,

Werken binnen de Reine du BOIS groep is een uitdagmg

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

Uitdaging m deze groep is het streven om iedere gast
een tevreden gast te laten zijn Dat is ons doel en daar
stellen wij iets tegenover, vandaar dat de horeca CAO
royaal wordt toegepast
De functies waar wij mensen voor zoeken zijn

ASSISTENT MANAGER

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

u ondersteunt de manager en vervangt hem of haar bij
afwezigheid, daarbij geeft u dagelijks leiding aan een
aantal medewerkers

ZELFSTANDIG WERKEND KOK.
voorbereiding bereiden en doorgeven van gerechten
met niveau en klasse op verschillende lokaties

DIRK W I T T E
Vijzelstraat 45 & 53
1017 HE AMSTERDAM 020 -6264655
DIGITALE KEYBOARDS DE BEKENDSTE
MERKEN NU 1993 VOORDEEL PRIJZEN
NIEUW IN DOOS MET VOLLE GARANTIE
ROLAND E15
van 1965,- nu 1595.ROLAND E35
van 3130,- nu 2595,ROLAND E70
van 4900,- nu 3750,GEM WS1
van 1995,- nu 1695,GEM WS1D
van 2795, nu 2375,GEM WS2
incl diskdrive
van 4495,. nu 3795,GEM WS3
van 4795,. nu 4450,TECHNICS SX-KN550 van 1990,- nu 1695,TECHNICS SX-KN650 van 2690,- nu 2295,TECHNICS SD-KN
1000+disk drive
van 5990,-nu 4780,-

RESTAURANT MEDEWERKER M/V

NU BEGINNEN!

full-time of part-time, kennis van de Nederlandse taal
en goede omgangsnormen zijn een vereiste

KEUKEN MEDEWERKERS

* MIDDENSTANDSDIPLOMA (verkort)

u verzorgt en regelt de schoonmaak van servies en
bestek alsmede het overige keukenmatenaal

20 lessen, ƒ 600,* WORDPERFECT 5.1 (all-in)
6 lessen, ƒ 400,* BASISKENNIS BOEKHOUDEN

ADMINISTRATIEF ASSISTENTE
part-time met als lokatie Zandvoort, alle voorkomende
kantoorwerkzaamheden
ook culinaire kennis van
zaken is zeer welkom (W P )

13 lessen, ƒ300,Kerkstraat

Bent U geïnteresseerd, neem dan telefonisch contact
op onder nummer 02507-13189 en maak een afspraak
voor een persoonlijk gesprek met Roland Hendriks

* COMPUTER BOEKHOUDEN (all-in)
12 lessen, ƒ800,* DESKTOP PUBLISHING (all-in)
8 lessen, ƒ 600,-

20, Zandvoort

Voor Uw schriftelijke reactie
Postbus 269 2040 AG Zandvoort

BEL: 020 - 6946876
BEDRIJFSOPLEIDINGEN
Kweekschool voor de Handel
(tussen Amstelstation
en Beriagebrug)

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1 Gasthuishofje 6, huur ƒ 587,25 per maand (excl stookkosten)
3-kamerwonmg met c v
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens van 45 jaar
en ouder
Het (gezamenlijk) bruto-maandmkomen voor deze woning mag max
ƒ 3 740,- zijn
2 Gasthuishofje 25, huur ƒ 570,48 per maand (excl stookkosten)
3-kamerwoning met c v
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens van 45 jaar
en ouder
Het (gezamenlijk) bruto-maandmkomen voor deze woning mag max
ƒ 3 631,- zijn
3 Van Lennepweg 19, huur ƒ 354,80 per maand (excl stookkosten)
4-kamer eengezinswoning
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen
Het (gezamenlijk) bruto-maandmkomen voor deze woning mag max
ƒ 2 333,- zijn
4 Lorentzstraat 51, huur ƒ721,34 per maand (excl stookkosten)
4-kamerwoning met c v
Toewijzing aan 2 persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen
Het (gezamenlijk) bruto-maandmkomen voor deze woning mag max
ƒ4500,- zijn
Reactie: uiterlijk dinsdag a s voor 12 00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12 00 uur m het gevelkastje ten kantore van EMM

TARPAN®

,,

.,

.

natuurlijk grof brumbrood,
zonder toevoegingen en
bereid met honing

5 SLAVINKEN

4 BLINDEVINKEN

4 RUNDERVINKEN
uit bediening:

NOORDHOLLANDSE
BELEGEN GOUDSE KAAS
500 gram

Toewijzmgscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM

VOLKOREN BOLLEN
6 stuks verpakt _ _ _
4^1.00

Accountants kantoor
drs. H.G. Huppelschoten
SALAMI
100 gram

Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur

l CA
2-69-1 .DU

SPRUITJES
500 gram

GESNEDEN BOERENKOOL
250 gram

MC. CAIN 1-2-3 FRITES

accountantscontrole / jaarrekening • belasting adviezen
administratieve dienstverlening • managementondersteuning

zak l kilo

iThorbec^

CLEMENTINES
MANDARIJNEN
net ca. l kilo

|V| ti|S| J |e|
De Zaterdagacademie is
erkend door de Minister
van Onderwys en Wetenschappen opgronden
de Wet op de erkende
onderwysuistelüngcn.
De (mondelinge) lessen
worden gegeven op zaterdagoditcnd van 9 tot 12 uur.
Lestokaties: Amsterdam,
Arnhem, Den Bosch, Den
Haag, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht, Zaandam en
Zwolle.
Startdata:
vaoaf!6 januari 1993

MIREILLE
BADSCHUIM

ZATERDAGACADEMIE

CHRYSANTEN
per bos

l liter

Inuoduüic PC gebruik Waken mol MS DOS
Tcksn.erm.rken mei WordPerteu
PD1 modules MG l AMBI modules HE O in HC l
Basiscursus puhlu. relations Public relations NGPR A

3 KAAPS VIOOLTJES 3 O5

1.89

Public relations NGPR B intimi m \m\itnlnm RitiiiiliimiiiViniliil

Praklijkdiploniaimrketmg Marketing NIMA \
Marketing N I M A Biulluiim \m\ttnlim Riikitlniiiiiiliuiliii

Manacement assistLiit(e)
Manascmcnt middenkader l en l
Logisliek rnanagcmuit
Basiskennis boekhouden
Praklijkdiploma boekhouden (ook deelcernliuiien)
Moderne bcdrijlsadmmislraiie (ook declcerlilicalcn)
Praklijkdiploma loonadministratie
Basisdip! belastingrecht t ilU i n m \m\nnliim KmiuJ im uil n u lul
Toensme/re(.reatie SEPR I

MELKUNIE FRUITVLA

met appel en kaneel
pak l liter

2^2.50
ELASTISCH

TAPPAZ FRIKANDELLEN
20 stuks a 70 gram
aanbiedingen geldig van 13 januari t/m 19 januari 1993, uitsluitend in ons filiaal Oranjestraat 4, Zandvoort

04807

ZDEKAj\lARKT_
DE VOORDELIGSTE MANIER OM ER LEKKER VAN TE LEVEN

PARODONTAX
TANDPASTA

2 x 60 ml.

KATOENEN DAMESSLIP
keuze uit 4 kleuren,
maten m t/m xl 3.99
3 stuks
QQ
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HOOGLAND

Binnen ons zeer brede pakket beveiligingsdiensten kennen
wij een unieke vorm van dienstverlening, de

SECEUROP
NEDERLAND

leSSen 1100,-

IS EEN ONDERDEEL VAN
SECEUROP BEHEER B V. EN
VERZORGT MET NAME IN DE
OMGEVING VAN AMSTERDAM
BEVEILIGINGSDIENSTEN TEN
BEHOEVE VAN OVERHEID EN
BEDRIJFSLEVEN, MET ALS
SLEUTELWOORD
KONTINUITEIT

Café "Het Gedicht van de Zee"
Westerparkstraat 5, Zandvoort
Het Gedicht van de Zee:
Als de hemel boven zee de aarde kust
hoor je Mahler, Mozart, er is rust.
Soms komt de zee in vervoering
en stormt naar het land.
Golven van verleden en heden bereiken
witschuimend het strand.
Heimwee naar de toekomst;
„gelukkig wij, de frisse lucht".
Ik hou van Zandvoort, is wat ik zucht

Heeft u interesse m deze
uitdagende funktie en bent u van
mening te voldoen aan de
gestelde kwalificaties'
Dan nodigen wij u uit ons uiterlijk
22 januari 1993 een
sollicitatiebrief te schrijven,
voorzien van al uw gegevens en
een recente pasfoto Richt de
brief aan

- (Floris Faber, „gelukkig wij..." is
uit het Zandvoortse Volkslied.)
ONTDEK DE BIJZONDERE AMBIANCE
VAN „CAFÉ HET GEDICHT VAN DE ZEE"
OP ZONDAGMIDDAG VEEL KLASSIEKE
MUZIEK, DE OPEN HAARD BRANDT EN
ER LIGT ZAND IN DE VENSTERBANK U
BENT VAN HARTE WELKOM IN HET
LOUNGE-CAFE VAN HOTEL HOOGLAND
NAAST DE WATERTOREN

Seceurop Nederland B V
afd werving en selektie
Postbus 9021
1006 AA Amsterdam

l

Had ik daar maar eerder
aan gedacht. Eerste 25

Zijn er specifieke vragen, wij zijn
dagelijks tussen 12 00 en 16 00
uur bereikbaar, telefoon

020-6890801, vraag naar
Dirk van Meer

SEÊORfTY HOSTESS

AUTORIJSCHOOL
PHIL WAANING

dit zijn receptionistes-telefonistes die, na een gedegen opleidmg, de receptie van onze relaties „bemannen" en naast de
receptie-taken zorg dragen voor de beveiliging van het objekt.

KOSTVERLORENSTRAAT 70
TEL 12071

•
•

Onze opdrachtgevers zien de Secunty Hostess als het visitekaartje van hun receptie

seniorentraining
spoedcursus

T h grote stacaravan nog vrij
van april tot 10 juli en van 14
aug tot '/2 sept Heerlijk fiets
en wandelgeb op rust cam
ping m 2 Limb 045274107

Alleengaanden
Weekendreizen voor
ALLEENSTAANDEN o a Ant
werpen Bel voor info Samen
Uit in Duiven 08367 67028

Te koop:

Snackkar

Om aan de grote vraag naar deze vorm van dienstverlening
te kunnen voldoen, starten wij m maart en mei 1993 een
opleiding, waarvoor wij gaarne m kontakt willen komen met
dames die aan de volgende kwalificaties voldoen- HAVO niveau, eventueel MAVO diploma
- leeftijd tussen 20 en 30 jaar
- behalve een goede uitdrukkingsvaardigheid m het Nederlands, enige kennis van moderne talen
- representatief voorkomen
- goede kontaktuele eigenschappen
- m staat zijn tot samenwerking in een team en kunnen
opereren als „eenling"
- doorzettingsvermogen en flexibiliteit
- bereidheid tot werken m onregelmatige diensten
- woonachtig m de direkte omgeving van Amsterdam
- het bezit van rijbewijs B
- bij voorkeur beschikken over eigen vervoer

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klem
De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Sig.mag. De Krocht

Tel.
02507-13399.

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltestr 9, Zandvoort

Woonruimte
aangeboden
Centrum Zandvoort
(de Witte Zwaan)

Haltestraat 22 Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Het met goed gevolg doorlopen van de gehele opleiding resulteert m een vaste aanstelling als Secunty Hostess

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

m. winterverg.
Strand
Zandvoort.

Kerkstraat 12 Zandvoort

Tijdens de opleiding, die 3 weken duurt, ontvangt men een
opleidmgsvergoedmg

PIEKENFESTIVAL:
ALLES VOOR
nes,

(geldig t/m 1-3 93)

Limburg

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

3 kamers,
per kamer
ƒ 600,- all in
tel. 02507-14882

Dit weekend:

Christoöeltaartje

9.5°

10%vleeskroket

Echte Bakker

BALK
Hogeweg 28 - Tel. 12989

4VLEESKROKETTEN
pak 200 gram
MAGGIOPKIKKER
kip of tomaat

HOUDBARE HALFVOLLE MELK

Samen uit voor de prijs van één

Art

.UU

Al meer dan 60 restaurants en 50 clubs in Amsterdam en omgeving zijn aangesloten bij For Two International. Aan de lezers
•van de Weekmedia bladen worden de aktie- en de jaarkaarten
nu zeer voordelig aangeboden:
DE AKTIEKAART VAN ƒ82,50,
de lezers van Weekmedia betalen:
ƒ 72,50
DE JAARKAARTEN VAN f 145,-.
de lezers van Weekmedia betalen:
ƒ125,—
De aktiekaart biedt u de mogelijkheid om veertig maal naar beheven gebruik te maken van zowel het Dinner als het Club for
Two-aanbod. De aktiekaart is een half jaar geldig.
De set jaarkaarten bestaat uit een Dinner en een Club for Two
kaart Beide kaarten kunnen veertig maal gebruikt worden
worden.
Voor het gebruik van de kaarten gelden de volgende regels:
* Vooraf telefonisch reserveren en aanmelden als Por Two-lid;
* Per restaurant of club kan slechts een maal van de kaart gebruik worden gemaakt

HEINZ WITTE BONEN IN
TOMATENSAUS
blik 400 gram

DEELNEMENDE RESTAURANTS:

nuuutKHAm
i f\r\
r 100 gram vacuumvcrpakt l •V/V/

PERFEKT CHIPS
naturel of paprika

HIER HOEFT U NIET LANG OVER NA TE DENKEN
Voor informatie kunt u bellen: 070-362.35.15

-i r\f\
-1-39 l .\A/

RODE KOOL MET APPELTJES i />A
4-2*1.UU

MAGERE VARKENSLAPPEN
ggOeram

/-^JfcSl

n..........

\ffieft3t.)

,95
**'7 J

CHIN CASSAVE KROEPOEK

T

4-39-1

SPRUITJES
KLOKAFWASMIDDEL
, QQ UNOXERWTEN-, fi
500 gram
flaconfjooml
a^*l_.7jr_
BRUINE BUNCINBONEN%~
•"•""'"""•"•
" ™ ' '• '
DKUIINC
^^
QJ^
y«^VV^, /
3-79
OF
GOULASH
SOEP
ROBIJN INTENSIF W1 i i QC bllk
OF
GOULASH
SOEP
,
,
«
^c
C
^T
KLEIBINTJES
1,1.1» 13
Q Kt,-5 kilo
KALKOENTOURNEDOS
ioo koffer 18 kilo 12 951^ l l .7J
! llter
^ °'HJ BADDOEK
BAUUUtk CLAUDIA
(.LAUUIA v®tej^ •«
fV - OO
«v-, g?»
50 x1°°^™
100 cm keuzemt
uitmi
mint,
_ .._
i7
n VERKADE JASPERS >*l
HES
-,
LÏZ. POMBARZOUTJES
, ,
3^ó.
7Q
8^1.98 bleu en zalm
**5O.V3
CLEMENTINES '
75 gram
aiM 4-99" l « / V
^-QJ
YELLOW&BLUE
~
BIJPASSENDWASHANDJE
, ~r MANDARIJNEN
'
THEEDOEK OF KEUKENDOEK
VANNELLE
*•«•I.Z;) kilo
FRITESSAUS
MPT Dl IITnCSQIM
*UPRA KOFFIE • o o f t METRUITDESSIN
399
4-99*-tf9-I
500 ml
ml
B
pogrom
HBB| 4-69O.VÖ keuze uit bleu en zalm
O .77
l/m16|in 1992
an13)an l/m 19 Jan 1992 Groonlo on IfuHaanölodingflnivanl3|an
v

SHOARMAVLEES

,

A OC

0.69

(varkensvlees)500gram ' 4.95

HAMSCHIJF
^varkensvlees) 500 gra:

2.95

BRAADWORST
(varkens/rundvlees)
500 gram

- ._
3.45

SLAGERS ROOKWORST
(varkensvlees) 100 gram

i OO
l .Z7 9 NEGERZOENEN

" -;- ^^E9 -

s

2u\DÏSki
6MARSEN

^^

9 OO
2.99

AMSTERDAM: Entre Deux Oriënt van Baerle
La Gaiete •• The Movies Wild Kitchen Ankara
Bah El Rancho '"- L.A. Bar Paddy's Inn De Corantijn Sawasdee De Gelaarsde Kat II Giardino El Rancho ^ Mayur ^ De Stadhouder Brasserie Noblesse •• De Duvel Indonesia II Sole Della
Riviera "• At Mango Bay El Sombrero % Chopin
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Met filialen in Andijk, Amsterdam, Beverwijk, Egmond-Binnen, Enkhuizen, Grootebroek, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Heerhugowaard, Hillegom, Hoorn, Koog a.d. Zaan, Krommenie, Lelystad,
Lutjebroek, Leiden, Lisse, Santpoort, Middenmeer, Purmerend, Uitgeest, Velsen-Noord, Wormer, Wormerveer, IJmuiden, Zaandam, Zandvoort.

LIDMAATSCHAP VAN FOB TWO INTERNATIONAL
Por Two International biedt de lezers van de Weekmedia bladen de
mogelijkheid om de For Two-aktiekaart of de For Two-jaarkaarten
voor een gereduceerde prijs aan te schaffen. De aktiekaart kost nu
niet ƒ 82,50 maar ƒ 72,50, en de jaarkaarten geen ƒ 145,- maar ƒ 125,-.
Hiermee stellen wij u in staat om op nog aantrekkelijker wijze uit
eten te gaan, te ontspannen en te rekreeren óp basis van het "one
for two"-konsept, d.w.z. twee personen voor de prijs van een
\ l ONE FOR TWO INSCHRIJVINGSFORMULIER
" f Graag word ik lid van For Two International. Stuur mijn hdmaati [ sohapskaarten zo spoedig mogelijk naar
Naam:
Voorletter(s)
Adres
Postkode;
Plaats:
Telefoon
Geboortedatum
M/V
Beroep:
Mijn voorkeur gaat uit naar:
O de aktiekaart van ƒ72,50
O de set jaarkaarten van ƒ 125,Ik betaal de rekening die mij daarvoor wordt toegestuurd
Handtekening:
Datum:
Deze aanmelding s.v.p. opsturen aan: For Two International Nederland, Postbus 2104,1000 CC Amsterdam t.a.v. de heer B. Berger.

POLECTRO RUIMT ALLE* KTV's, CAMCORDERS en HIFI- APPARATUUR OP VOOR DE LAAGSTE PRIJZEN
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SONY
SLV319
SLV415
SLV212
SLV777
SLV815
SLV225
SLV325
SLV 425
SLV 625
SLV 725

3koppon/txtprogrammering
1198.- 849.4 koppen/LP/dual mode shuttle AB 1399- 899.VHS/LCD afstandsbediening
1000.- 649.PIP/HiH stereo/4 koppen
2298-1698.HIFI stereo/4 koppen/log shuttle
2298.- 1798.NTSCplayback/dual modo shuttle allijd"voordeliger
3 koppen/dual mode shuttle
altijd"voordellgar
4koppen/mSCplay/dual«liut!le altijd'voordellger
4koppen/Hinslereo/audiodub altijd'
4 koppen/HIFislereo/jog shuttle altijd'

SONY HIFI STEREO CAMCORDER
video 8/Bx zoom met macro/HiFi stereo /Program AE belchtlngssysteem/portrail en sports instelling/3 krx/datum*t|d insert/fader/autofocus/auto (odt/vartabole high speed sluiter/
longplay/afslandsbediening F550
norm 2799-na inruil Ml Polectro.
SONY
CCOF355 aulotock/afstandsbediening
1998.- 1248.CCDF385 8x zoom/afstandsbediening
altijd~vaordeliger
CCDF455 81 zoom/afstandsbediening
2299.- 1498.CCDF555 HlFistereo/lOxzoom/afstbed. altijd'voordeSger
CCDV900 Hia/HiFistereo/tophandycam
3499- 1798.CCOTR45 trave«er/afsUied./iia inruil
1998- 1278.-'
CCDTR60 tra»ell«r/IOxzoom/AB/na inruil
1998- 1598.-"
CCDTR105 traveUer/atsIbcd.Aia inruil
2298.- 1598.-'
CCD TR505 kleuren zoeker/1 Ox zoom/exposure dial/Dig Ja)
picture/Program AE/nrereWStd/dala insert/digilaal stiperimpose
metscroll/afstandsbedieniiiq
2899- 2398.CCDTR705 HiS/HiFistereo/AB/na inruil
2998- 1998.-'

1598

SONY KV-X2931 BLACK TRINITRON
72 cm/slerco/space sound/CCT lelelekst + geheugens * TO.P- enfAST
bcl/laalkeuze/S-VHS/120 kanalen/afstandsbed
norm 2298.- na inruil nu
SONY
KVM1420 37 cm black trinitron/ofMifner/AB
699- 589.KVM16
999- 699.40cm black Irinilron/afstbed./elc.
KV C2121 55 cm/HiFi stereo/bit/na inruil
1799- 1248.KVX2521 63 cm/monitor design
1799- 1398.KVX2131 55 cm/stereo/CCTUI/S-VHS
1799- 1279.63
cm/stereo/CCTUt/S-VHS
KVX2531
1999- 1455.KV E2911 72 cm/fine pHch/digicomb/3D stereo 2998.- 1898.KVX2551 63 cm/Hi black trinil/on
altijd'voordeliger
altijd'voordeliger
KVX2951 72 cm/Hi Black Trinitron
altijd~voordeliger
KVA2521 63 cm/Hi Black Trinitron Plus
KVA2921 72 cm/Hi Black Trinitron Plus
altjjrj'voordeliger
KVC2561 63 cm/classic design/Hi Black
allijd'voordeliger
altijd'voordeliger
KV C2961 72 cm/classic dcsign/Hi Black
KVE2531 63 cm/excellence design/PIP
alt'jd'voordeliger
KVE2931 72 cm/excellence design/PIP
allijd~voordeliger

SONY SLV 825 TOPKLASSE VIDEO MET PIP
HIFI stereo/4 koppen/longplay/PIP/edü monilorr/aiilo menu/auto nead
cleaner/NTSC pteyback/audic dub/LCD
afslandsbediening met jog shuttle
norm 2399 nu bil Polectro
JVC
HRD560 VHS/ICD afstandsbediening
nu
599HRD 640 digital tracking/LCD afslbed.
899.7481698999HRD 830 HiFi slereo/digilal tracking
HRD 910 stereo/4 koooen/head cleaninn
1299.- 1078.HRD 980 HiFi stereo/4 koppen//tongplay/grool
d'sglav/ioo shulUe LCD atsjanjsbcdicmna
1698." 1148.-

SONY TRB05 SUPER HI8 TRAVELLER
Hi8 voor superieur beeld/STEADY SHOT Irülingscorrectie/HiFi stereo/tOxzoom/3 lux/lader zwartimozaiek/wereldlid « ^gta
speed sluiter lot 1/10 000 secVafstandsbed lening^
norm 3498.- nu bil Polectro

2898i

JVC HRS4700 SUPER VIDEO
HIFI stereo/S-VHS/breedbeekt opfe/inlelligente regeling beeldbeheersin en digitale AV Iracking/intelligent Tape Acces met uitgebreide zoekfuncties/longplay/luxe LCD afstandsbedienign
met jog shuttle
norm 24999.- na inruil bii Polecti
BLAUPUNKT
999748RTV540
"panasor*:NVJ40
SHARP
nu
898VCA47
middrlve/DPSS/LCD efslbed.
HiRslereo/LCDalst.bed.
1199.- 838VCHBO
SABA
nu
498VT/42cm/wit.rood^wart/txt/AB
VR6824

1649

SONY KV C2921 CLASSIC GROOTBEELD
72 cm Black Trinitron/120 kanalen/30WHiFistereo/space sound/CCT
Ut met geheugens/OSD/laalkeuze/S
afslandsbediening
norm 2199 na Inruil bil Potecti

f 1798

JVC
C2181
55cm/teletekst/aktandsbed.
AV25F1
63cm/S-VHS/stereo/CCTbct
BLAUPUNKT
IS63-40
63cm/HiRstereo/c<l/AB
IS70-41
70cm/PIP/stereo/W/alsLb.
MS70-109 70 cm/stereo/voet meerpris
PM 40-41 VT/42cm/«ï,raod,z*art/txt/AB
PM 37-41 37 cm/afstandsbediening

1299898.1999.- 1498.1799.- 1399.2599.- 1898.2798.-2098.1049- 699.599.- 528.-

GRUNDIG P45-550 STEREO + TXT
Black Plnarar Rat square beekJ/OSD met zendei
by/HiFi stereo/luxe TelePilot afstadnsbedieninp^Bf /11
norm 999 nu bij Polectro
GRUNDIG
P37-449 37cm/multlnorm/12+220volt
1099.- 898.ST63-655 63cm/CTI/stereo/Afstbed.
1599- 1279.T63-430
63 cm/txt/CTI/afstbed/na Inruil
1599.- 899.-

comlortabete eenvoudige bedienkig/kindefsW/groot (obchakelbaaf)
display/zoeksysteem/synchro edl/zomertjd
•=-'
afstandsbediening
norm 799.- nu bij Potectro
QRUNDIQ
VS 902
Program DeBvery Contra!
1099.- 698.VS920
ProgramDeüveryControl
1199- 898.VS960
PDC/stereo/VPTIextp(ogrammerlng/archte<svsteemvoof 700 titels op 700 banden/na kirui
1998- 1348.'
MITSUBISHI
338
3 koppen systeem
1298.- 698.NORDMENDE
V3201
HiFi stereo/4 koppen/longplay
BU 1199.'

HITACHIVTM830 LONGPLAY VIDEO
4 koppen/tongptay/auto hè ad deaning/digial auto backtng/ldnderstot/OSD met help menu en taalkeuze/perfect stfe
voor beeld en slow motion/LCD abtandsbediening JBp f, (i ]
norm 999.- nu bij Polectro

NORDHENDE SL63 BT BESTE TEST
63 cm Black Super Planar FST scherm/DCCI/2x40W HiFi stereo/5
speakerssysteem/teletekst met 8 pag. geheugen/menugestuurde
bediening/PAL-SECAM* NTSC-video/100 kanalenflyj^Q/l,
afslandsbediening
norm 1998 na inruil bij Polectro^

1398

HITACHI
15P110
40cmSQF/220of12ïol«xt/AB
1408 TXT 37 crn/timer/bd/AB/na inruD
NORDMENDE
FUT.63
63 cm7ADTV/2x50W stereo/bet
6405
63 cm/stereoftxt/afst.beaVna Inruil
GAL36
36 cm/afd.bed./na inruil

1099.699-

799.548.-

1998- 1398.1599.-1098.'
499.- 399.-

PHILIPS 28ST27B1 BLACK LINE BESTE TEST
70 cm Blackline super beeldbuis met Invar Picture techniek
en CTI/breedbeeld opl'c/2x20W HiFi stereo met taalkeuze en super
woofer/CCT Ut metgeheugens/menugestuurde bedienmornet
luxe afstandsbediening
norm 2195.- na inruil nu

1698

HITACHI
VTM820 LCD afstandsbediening
VTF860
HiR stereo/4 koppen/longplay
VTS890 S-VHS/HiFÏ stereo/shuttle
PANASONIC
NVJ33
3 koppen/LCDteespenafslbed.
NVJ40
3 koppen/LCDteespenafslbed.
NVJ42
na inruil
NV J45
4 koppen/audio dub/leespen
NV F55
4 koppen/HIFi stereo/leespen
NVF65
4 koppen/HiFisl«eo/teespen/LP
PHIUPS
VR502
VHS/LCD abtodsbedVna inruil
VR6180
VPSvoorbereid
VR6185
VPSvoorbereid

899.1299,.2599.-

59911492199-

SONY TR707 HI8 BESTE KOOP TRAVELLER
Hi8 voor superieur beeld/HiFi stereo/8x zoom/2 hn/fader/wereldtqd t
data insert/high speed sluiter tot 1/10.000 sec./digit
met scroll/standsbediening
norm 2899.- nu bii Polectro
JVC
GR C9
VH&C/miniinovie
nu
898GRAX7
VHS-C/mini/audiomix
2298- 1498.GRSX9
S-VHS-C/mmi/pre-fol
2498- 1791S-VHS^TOPMOVIE
CANON
I~GO • . ' videbs/lilmlamp/alstbcd/namriiil 1699.'- 1098.-'
IT110 >'. video8/lamp'/IOx>oom/alslbed -. 2199 •' 1498.F?30 '. .lOx/oom/yidcolamp/alslb/nainruiI. 1999, 1548.-'
F?5Ö - ' :

1?x rodm/HiFi slcico/alst bed

QRUNDIG
LC145
=SONYCCDTR105
BLAUPUNKT
CCR810 *SONYCCDTR105
HITACHI
VM E10
video 8/HiR stereo/mini
VM2400
tuDsizeVHS
SHARP
VLC670 VHS^/8xzoomAader
PANASONIC
NV S1
digitale beeldslabilaalor
MITSUBISHI
HS CX4 VHS-OHiR stereo/compact

7499

oltijd"voorde6g«r
199814482498- 2098-

1098.-

2998- 1289.2598.- 1998.-

TOP VIDEO 8 STUNT
video B/teltzoomlens + grootheok/4 lux/high peed sluiter tol 1/10.000
sec/auto fader/superimposeAielgenerator/timer
/last mob'on
norm 2198-na Inruil bil Polt

1098 J

1298.6991048.789898.7491248.8891598.12981798.- 1198.1395.nu
nu

SONY CD-WISSELAAR COMBINATIE
CD-WlSSELAARvoor 10CO's/16 Ms/hydraulische schokderapers/horizontaal o( verticaal te monteren RADIO/CASSETTESPELER 4x20W/kxidness/digita]e tunet/24 resets/auto nwmory/memwy
scan/autorewrso/2 kleuren display/
anödkifstalstedeCDK-KPI
norm 1499.- nu bij Polectro

979r A

BIJ POLECTRO ALTIJD VOORDELIGER

norm 2795.- na inruil nu
PHILIPS
15AA3332
17AA3342
17GR2740
MATCHL

39cm/OSD/afslandsbediening
44 cm/OSD/afstandsbediening
44cm
55cm/afslanosbed.(21SL5100)

995- 699.1095.- 699.1499- 999.1899- 1399.-

SABA 5101 KTV SUPER STUNT
55 cm Precision Inline beeldbuis/Saba teie diagloog systeem voor
eenvoudige bedJening/PAL-SECAM/NTSC-vIdeq,
/afstandsbediening/etc.
>•-{ 11
norm 899 nu bij Polectro

IOOW/2-weg
SOW/2-weg
60W/2-weg

399.-

199.-

189140-

79-

nu
199199399-

69.-

5989.158239599-

799.399.- 279.1998- 1298.-

279399399399-

79.159.199.299.-

JVC CAR CD-WISSELAAR COMBINATIE
JVC XL-MG CD-WISSELAARïoor 6 CD's/3*lial!s predrie laser/anti
schokmecbnisme/horizonlaal o( verticaal Ie monteren JVC KS-RG4
RAD10/CASSEnESPELER2x(22+SWVIader/geschelden
looraegeling/loudness/dkjitate turwr/24 presets/sterkste zender
geheugen/station scan/AFNS/autoreïerse/dolby/[j(Kirsran/Pkl(ii
display/anli diefstalslede
norm 1699.- nu bil Polectro

898,-j
PIONEER

MAQNAT
VIVA1
2-weg sys!cem/80W
VIVA2
3-weg systeem/tOOW
VIVA 4
3-weg systeem/140W
CONCEPT 2 2-weg systeem/80W
MAGNASPHERE 140W/3-weg systeem

349.4491299.1299-

249.349.599.799.-

499,599699999.-

339.369.399.699.-

nu
nu

289.349.-

379519.

299.419.-

SONY
TCWR670 dubbel deck/au.loreverse/HX-Pro
TCRX370 aulorereree/dolbyBiC/HX-Pro
TCK670 3 koppen/3 motoren/super bias/dotoy
BtC/HX-Pro/autotbcusrecording/elc.
JVC
TDX342 dolby HS-Pro/finebias/DDRP/ete.
PIONEER
CT337
HX-Pro/full logé/zoekfuncties
KENWOOD
KX5530 HX-Pro/DPSSzoek/CCRSedit
KX6030 dubbelauloreverse cassettedeck
KX7030
3kopp./3mot/21 capstan/afeUied.
DEKON
DRM400 biasftne/dolbyBiC
YAMAHA
KX330
dolbïHX-Pro/playbim/introscan
KXW232 dubbeldeck/dofcy B»C
AKAI
HX27W
dubbel deck/dolby BiC

599399-

399.259.-

699-

528.-

399-

289.-

449.- 299.699.- 479.699- 448.799- 589.499.- 348.-

299-

SONY
TAF170
super legato foe'air/Wirect/lape mon. 399.TAF317R 2x50W6ingangen/afstandsbediening 449TAF419R 2x75W/tapemonilo/afetandsbed.
699TAF570ES 2x90W/rec.outselector/7inputs
999TAF590ES 2X130W/MosFeteindtrap/afslbed. 1199.TAF690ES 2xl05W/preoul/rec.outseleclor/elc. 1499TAAV501 digitaldelayed dolby surround
899TAAV690ES 2x65W front * 1x65W centre« 2x20W rear
/digtialdolbyprologicsurround/programrneerbaar/
programmeerbareafstandsbediening/etc.
1999-

999-

498.-

325.449575299-

798.449.349-

149199-

249.139.-

PIONEER KEH 4090 CAR HIFI
2x25 of 4x15W/fader/hoog-laa9 toonregeling/jj
se/dolbyelc.
norm 699.- nu bii Polectro

249349549.299899.-

299,-

398.
225.
175.

125.
175.
275.
99.
399.

SONY
SONY NEWS D307 MIDI HIFI SYSTEEM
VERSTERKER 2x75W EQUALIZER 7 bands/spectrum analyzer/programmeerbaar/equalizing recording TUNER digitaal/30 presels TIMER sleep,klok- en wcklunclies CASSETTEDECK autorevefce/dolby/AMS/tiploets
CD-SPELER Time i Program edil/lime (variabele fader/muziekkalender etc,
PLATENSPELER tegen meerprïs
norm 1249.- nu bii Polectro
999.SONY PRECISE D505 MIDI HIFI SYSTEEM
VERSTERKER 2x90W/7 inputs EQUALIZER 7-cands/spectnim analyzer/parametrisch/surround/programmeerbaar TUNER/TIMER digitaal
DUBBEL CASSETTEDECK quick reverse/dolby B iC/edit systeem CDSPELER 1 bit putee/variabete digitale fader/just Time Edit elc. AFSTANDSBEDIENING
-„

norm 1399.- nu bii Polectro

KENWOOD KRC 452 CAR HIFI
2x25 of 4x15W/fader/pre amp out/volledige bediening voor CDwteselaar/24 presels/anO dtetstalslodo met geheugen
en draagbeugel
^gmi, i • 11
norm 699.- nu bij Polectro

119cr

SONY PRECISE D507 MIDI HIFI SYSTEEM
VERSTERKER 2x90W/2xsurround sound EQUALIZER programmeerbaar/7-bands/speclrum anateyer TUNER 30 presels TIMER programmeerbaar DUBBEL CASSETTEDECK auloreverse/dolby BiC/AMS etc.
CD-SPELER pubc D/A converter/digital servo/programmeerbaar/variabete fader/kalender/peak search ete. AFSTANDSBEDIENING
.•
norm 1599.- nu bii Polectro
1Z69.~

SONY PRECISE D905
TOPKLASSE MIDI
VERSTERKER 2xt10W/9 Inputs/dlg laai EQUALIZER paremetrlsch/Oh
g lal Sound Processlng/programmectbaaf/delay+surioimd/rocording/unieke dteplayAegen meerpr Qs.
TUNER/TIMER digitaal DUBBEL
CASSETTEDECK autoreverse/HXPro/auto focus recocding CD-SPELER cuslom edit/kalender/variabele
fader/opttsch diglale uitgang AFSTANDBEDIENING
norm 3399.nu bij Polect

199.299.535.699.899.999.685.1398.- '

JVC
AXR332
2x45W/CD-direct
599.- 299.AXR437
2x70W/dyn.superA/compulinkAB
699.- 398.PIONEER
A339
'
499- 299.A401
2x80W/acüïetonecontrol/rec.sel
599- 399.A676
2x95W/loudness/rec.seL/7inpub
899- 589.A701R
2x95W/rec.seL/7inp./afst.bed.
1299- 849.VSA540 4x55W/dolbysunound/afst.bed. ' 999- 649.KENWOOD
KA 3020 2x45W/6inpuls/rec.sel.
499.- 358.KA7020 2x100W/&direct/7inp7rec.sel.
1299.- 928.DENON
PMA360 2x90W/6 ingVzeer goede test
599.- 425.PMA480 2x50W/6 ing./afslandsbedieninig altijd'voordeliger
PMA560 optical classA/rec.oul select
699.- 429.PMA860 2x135W/oplclassA/rec.outsel.
899.- 599.PMA880 oplclassA/tcc.out/afstbed.
altijd'voordeliger
PMA1060 TOPKLASSE/2xl80W/pre out
1199.- 799.PMA10BO TOPKLASSE/afslandsbediening aitJjd~voordeliger
YAMAHA
AX440
2x70W/var.k>udness/lape monJor
599.- 489.AX540
2x110W/rec.oul/lonebypass/loudn. 799- 599.AX930
AcfiveServo Processing
2299- 975.-

SONY STR AV370 TUNER/VERSTERKER
2x50W/Dynamlc Bass Feed Back/surround sound/digitale luner/30
presets/auto + manuel turdng/compteet met
afstandsbediening
norm 599.- nu bij Polectro
SONY
STR 370
2xSOW/surround/afstandsbed.
599- 399.STRGX80 Exlremely Standard
1999- 1398.JVC
RX204
4 speakers surround/dig.tuner
449.- 349.RX507
Dolby Pro Logic surround/compulink 999.- 799.PIONEER
SX229
499- 339.SX777
2x160W730presels/arslbed.
899.- 599.VSX4700 dolby surroundidigKaal delay/soundfield geheugen/30
presets/programmeerbare afstandsbediening
1499.- 1099.KENWOOD
KRA4020 2xt20W/k>udness/surround/AB
499- 349.KRV7030 Dolby Pro Logic Surround/AB
1299.- 879.DENON
DRA 345 2x6SW/24presels/afslbed.
699- 499.DRA 735 2x80W/opt.class A/40 presets/AB alüjd~voordeliger
DRA 935 TOPKLASSE/program.AfttBed. alb'jd"voordeliger
TECHNICS
SAGX130 2>60W/24presets/afslbed.
579.- 469.SAGX530 Dolby Pro Logic Surround/AB
1399.- 1049.LUXMAN
R341
999.699-

PIONEER
PIONEER MIDI J5T MIDI HIFI SYSTEEM
EINDVERSTERKER 2xtOOW VOORVERSTERKER vocal cancel.
mic.mix/ete. TUNER digitaal TIMER programmeerbaar EQUALIZER sound
jog/Digital Sound Field Control/listening point sctector DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/lade systeem/HX-Pro/oplimal recording DUBBELD CD-SPELER Hi-L)e scan/peak search/programmeerbaar/edit systeem etc. AFSTANDSBEDIENING
.......
norm 2899.- nu bij Polectro
2298.PIONEER MIDI J2T MIDI HIFI SYSTEEM
EINDVERSTERKER groot dynamisch vermogen VOORVERSTERKER 7 inputs/Tront stereo wide TUNER/TIMER digitaal SOUND FIELD CONTROL
sound jog/13 bands spectrum analyzer DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse DUBBELE CD-SPELERprogrammeerbaar/Hi-Lle scan etc. AFSTANDSBEDIENING
norm 1899.- nu bij Polectro
1498.TECHNICS
TECHNICS JET X920 TOPKLASSE MIDI HIFI SYSTEEM
VERSTERKER JxlOOW/digilaal/actief BHjass systeem/digitale volumeregeling/8 ingangen/AV-surround circuit SOUND PROCESSOR
2x7-bands/digitale geluidsconlrole/speclrum nalayzer/programmeerbaarAegen meerprijs TUNER 28 presets TIMER programmeerbaar DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/dolby B<C/HX-Pro CD-SPELER oplisch digitale uitgang/CD-edit systeem/muziekkalender AFSTANDSBEDIENING
'
-fM.
norm 2599.- nu bij Polectro
2199.KENWOODM85TOPKLASSE MIDI SYSTEEM
VERSTERKER gescheiden voor.
midden en octilcr/200W tolaal/Doh
by Pro Logic/Digital Dclay/sufround/etc. EQUALIZER 27 bands
spcclrum analyzer/patametiiscli/
programmeerbaar TUNER digilaal/statlonsnaarngelieugen TIMER
programmeerbaar DUBBEL CASSEHEDECK autoreverse/HXPro/DPSS/CCRS edit CD-SPELER
t bits/programmeerbaar/CCRS
/high speed CD-opname AFSTANDSBEDIENING

SONY MHC700 MINI SYSTEEM
VERSTERKER groot dynamisch vermogen/surround sound/DBFB/servo volume EQUALIZER elektronisch/spectrum analyzer/programmeerbaar TUNER digitaal/40 presels TIMER programmeerbaar DUBBEL
CASSETTEDECK elektronisch relais gestiiurd/dolby/autoreverse CDSPELER programmeerbaar/kalender etc. SPEAKERS *weg systeem/legen meerprjs. COMPLEET MET
AFSTANDSBEDIENING
norm 1299-nu bii Polectro
SONY MHC 6600 TOPKLASSE MINI SYSTEEM
VERSTERKER digitaal/2x60W*2x40Wvar.Bass Feed Back/S.Woofer uilg.
EQUALIZER parametrisch/Digital Sound Processing/programmeerbaar/recording TUNER/TIMER digitaal DUBBEL CASSETTEDECK autotsverse/dolby B*C/aulo focus recording CD-SPELER cuslom edil/digilalc
uigang/programmeerbaar SPEAKERS uniek 4 Speakersysteem/bass reflexAFSTANDBEDIENING
norm 2698.- nu bij Polectro
179B.~

899,-

AD
PIONEER N32 MINI HIFI SYSTEEM
VERSTERKER groot dynamisch vermogen/Extended Bass Drive/
P.Bass In 4 slappen SOUND FIELD CONTROL voor optimale klankweergave TUNER dkjitaal/24 presels/memoryscan DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/dolby/ASES edit systeem CD-SPELER 1 bits/Hi
LBe scan/programmeerbaar/edi systeem SPEAI
COMPLEET MET AFSTANDSBEDIENING
norm 949.- nu bil Polectro
PIONEER
PIONEER N92T TOPKLASSE MINI HIFI SYSTEEM
VERSTERKER digitaal/2x60W/P-Bass DIGITAL SOUND HELD PROCESSOR sound iog/programmeerbaar/7-bands equalizer/13 bands spectrun
analyzer/vocal cancel/Iistening point selector TUNER/TIMER dkjlaal
DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/HX-Pro/APSC/ASES edil DUBBELD CD-SPELER t bits/HM-ite scan/programmeerbaar/edl systeem
etcSPEAKERS tegen meerprjs. AFSTANDSBED
norm 2099.- nu bij Polectro
1699.PIONEER N70T MINI HIFI SYSTEEM
VERSTERKER groot dynamisch vermogen/P.bassEQUALIZER 2X7
bands/sound jog/spectrum analyzer/programmeerbaar TUNER/TIMER
digitaal DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/peak searcn/ASES edit
DUBBELE CD-SPELER 1 bits/Hi-Lite scan/programmeerbaar SPEAKERS
legen meerprjs. AFSTANDSBEDIENING
. .
norm 1899.- nu bij Polectro
1398.-

798,-

JVC MX90 TOPKLASSE MINI SYSTEEM
VERSTERKER 2x40W hoofd * 2x45W subwoofer + 2xtOW surround/digitaal DIGITAL SIGNAL PROCESSOR programmeerbaar/jog shuttle/dolby sunound met digilal delay/digital special effects EQUALIZER
7-bands/spectium analyzer TUNER/TIMER 40presels/digitaal/programmeeibaar DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/dolby B+C/HXpro CD-SPELER programmeerbaar/edit systeem SPEAKERS 3^reg
dubbel labyrinth poort systeem/BhWiring
AFSTANDSBEDIENING
norm 2999.- nu bii Polectro

1689,1

JVC
v
JVC MX50 MINI HIFI SYSTEEM
VERSTERKER 2x60 SOUND FIELD CONTROL programmeerbaar EQUALIZER 7-bands TUNERATIMER digtoal DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/dolby CD-SPELER programmeerbaar compleet met SPEAKERS en
AFSTANDSBEDIENING

norm 1699.-nu bij Polectro
TECHNICS

VOORDELIGER
KENWOOD
KENWOOD MIDI M25CD HIFI SYSTEEM
VERSTERKER bass boosl/loudness TU NER digitaal/20 presets TIMER
programmeerbaar EQUALIZER 13 bands spectrum analyzer/programmeerbaar DUBBEL OASSEnEDECKauloreveree/CCRS edit CD-SPELER programmeerbaar/computergestuurd edit systeem

norm 1299.- nu bij Polectro

899r

KENWOOD M56 MIDI HIFI SYSTEEM
VERSTERKER CD-direct+opnamefunctle/natural Bass Circuit/Super
Woofcr aansl. EQUALIZER 13 bands spectrum analzyer/AI autoHocus/dig'rtal Presence Surround/piogrammeerbaar elc,. TUNER digitaal/staltonsnaamgeheugenTIMER programmeerbaar DUBBEL CASETTEDECK
full togic/autoreverse/CCRS edit/hkjh speed CD opname/DPSS/aulo
bias/dolby B+C elc. CD-SPELER 1 bits/kalender/programmeerbaaretc.
AFSTANDSBEDIENING

BIJ POLECTRO ALTIJD VOORDELIGER

KENWOOD UD50 MINI HIFI SYSTEEM
VERSTERKER bass boost/S.woofer uit TUNER/TIMER digitaal/20 presels TIMER programmeerbaar EQUALIZER 13 bands spectrum analyzer/programmeerbaar DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/CCRS
edit CD-SPELER programmeerbaar/computerge!
SPEAKERS tegen'meerprils. AFSTANDSBEDIENING^ EI • 11
norm 1599.-nu bij Potectro
KENWOOD
KENWOOD UD700 MINI HIFI SYSTEEM
VERSTERKER gescheiden voor,achter«center/S.woofer ultg./nalural bass
EQUALIZER 13 bands spectrum anatyer/DSP functie/Acoustic Sound
Field Conlrol/Dolby Surround/AI aulo*focus<loudness/progra[nnieérbaii
TUNERdigitaal/stalionsnaamgeheugen TIMER programmeerbaar DUBBEL CASEHEDECK autoreverse/CCRS edit/hlgh speed CD opname/DPSS/auto bias/HX-Pro etc. CD-SPELER 1 bits/kalender/program- >
meerbaar etc. UNIEKSPEAKERSYSTEEM en AFSTANDSBEDIENING

BIJ POLECTRO ALTIJD VOORDELIGER
DENON
D60 TOPKLASSE MINI HIFISYSTEEM
norm 1998.- nu bij Polectro

YAMAHA SUPERSTUNT SET
RX 350 RECEIVER groot dynamisch vermogen/CD-direct/Dynamic
Bass Extensbn regeling/variabele budness/lape monitor/digitale tuner/16 presels/digitaal display
KX150 CASSETTEDECK 2 motoren/dolby B«C
le/rec.rebm/gescheiden rec.lewl regelaars^ffer^ »11J
norm 1096.- nu bil Polectro

PHILIPS
PHIUPS DIGITALE STUNTS
DCC 900 Digital Compact Cassette speler
topklasse/ablandsbediening/ook voor gewone
audiocassettes
norm 1699.- nu bij Polectro
CDI220 CW speler
hel fraaie diglale informatie systeem

norm 1699.- nu bil Polectro

1099r

TECHNICS SC CH700 TOPKLASSE MINI HIFI SYSTEEM
VERSTERKER digitaal/actief BVbass systeem EQUALIZER 24-bands/paramelrisch/speclrum nalayzer TUNER 30 presets DUBBEL CASSETTEDECK auloreverse/dolby 8*C/HX-Pro/Compu!er Controlled RecTuning
voor optimale bias, recjevel en cqualtsatie CD-SPELER editsysteem/rnuziekkalender/programmeerbaar SPEAKERS ïweg bass reflex AFSTANDSBEDIENING
. '
norm 2299.-nu bij Polectro
1478,"

YAMAHA

299.698.- 349.-

698-

1798

S-project compleet
nu bii Polectro^

199.-

449-

1499-

SONY S-PROJECT SUPERSET
VERSTERKER 2x60W/6 bigagnen/muting/source dked/balans gen
gescheiden loonregeling/twln drtvn circuit TUNER synthesizer tuner
met FM.MG en LG/30 presets/Muttl Process Memory/IF bandkeuze/auto t manual tunlng CD-SPELER pube D/A «inverler/S-sorvo system/programmmeerbaar/shuffle/kalender CASSEHEDECK autoreverse/3 koppen/nabandcontrole/dolby B*C/HX-Pra/rBc leval*ba[
geling elc. AFSTANDSBEDIENING
norm 2999.- nu bij Polectro

699.- 389.699- 399.-

PIONEER HCD4500 CD-WISSELAAR SET
CD-WISSELAARvoor 6CD's RADIO/CASSETTESPELER
4xtSW/fader/geschek)en toonregeling/loudness/ARC5 lunet/24 prcsebtscan/autoreverse/dolby/metaltape/CD bediening met high lite
scan/programmeerbaar 32 nrs.16 magazjnen/sl
front
norm 1499.- nu bij Polectro

2-weg basreflex/70W
NORDHENDE SPECTRA M63 SUPER STUNT
63 cm DSF Black Matrix beeld buis/S-VHS/tetetext met TOP Ut/stereo
look mei 2 speakers/PAL-SECAM/NTSC/olHimi
stuurde bediening met IMC8 luxe afstandsbed^K EI *l'
nu bij Polectro

299.399.399.549.299.329.389.399.499.-

788-

ALLE ACOUSTIMASS SYSTEMEN

PHILIPS GROOTBEELD MET PIP
70 cm Blackline met Invar lechnology/PIP met bronvermelding/CCT
UI/50W HiFi stereo/aparte Subwoofer/malrix sound aansl./olf-Bmer/klok/kinderslol/menugestuurde bediening luxe LCD afstandsbediening 28FV7976

549.- 399.499.999.599899499.499,549649899-

DENON
DCD480 programmeerbaar/auto edit/AB
DCD580 AI-DAomzelter/afslandsbed.
DCD660 program/time edit/fader/alst.b.
DCD980 digitale u«Vpilchconlrol/AB
PHIUPS
CD 608
programmeerbaar/afstandsbediening
CD618
programmeerbaar/afstandsbediening
TECHNICS
SLPG320 1 bitsMASH/disclink/program.
SLPG520 Ibte/disclink/program/afslb.

SONY
SONY MHC1100 MINI HIFI SYSTEEM
VERSTERKER groot dynamisch vermogen EQUALIZER 2x5-bandsTUNER/TIMER digitaal DUBBEL CASSETTEDECK dolby/auloreverse CDSPELER programmeerbaar SPEAKERS 2-weg AFSTBED
•
norm 1148.- nu bij Poloctro
719.SONY MHC 1600 MINI HIFI SYSTEEM MET BOXEN
VERSTERKER groot dyn.vermogen/surround EQUALIZER 7 bands/spectium analyzer TUNER/TIMER digitaal DUBBEL CASSETTEDECK dolby
BtC CD-SPELER1 bit pulse/programmeerbaar SPEAKERS en AFSTANDSBED.
„norm 1499.- nu bij Polectro
999.SONY MHC 3500 MINI HIFI SYSTEEM
VERSTERKER 2x70W/Dynam!c Bass Feed Back EQUALIZER programmeerbaar/parametrisch TUNER/TIMER digitaal DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/dolby B*C CD-SPELER progranmeerbaar AFSTANDSBEDIENING
......
norm 1998-nu bij Polectro
J198.-

299.249.289.349.349.528.499.-

499499-

AKAI 280HQ VIDEORECORDER
PDCptepared/Hyperband tuner/zenderzoeksysieem/perfect
stilstaand beeld, beeld voor beeld en slow n
luncdes/kinderslot/PAL-SECAM/a
na innig nu bil Polectro

SONY
SAW55X 60W/subwoofer
SS A502
3-weg systeem/75W
SS A350
3-weg sysleem/70W
SSA102 2-weg sysleem/eOW
SSH2600 3-weg sysleem/eOW
BftW
V201 direct reflecling/60W/2-weg
DM310N
DM 620
SOLID
2-weg bassrelfex/design
CM1 •*•ACOUSTITUNEsubwoofersysleem
PIONEER
SP 410
2-weg/60W
SP 710
JBL
100W/2-weg
TLX14
"125W/2-weg
TLX22
ELAC
8èw/2-weg
EL 60
120W21/2weg
EL 75
MISSION
765
200W max/2-weg bassieftex
763
125W max/2-weg bassreflex
MORD.SHORT
MS 3.20
200W2-weg
MS 3.30
200W/2-weg
MS 3.40
200W2-weg
200W/2-weg

499349349.499549699899-

2098.-

2298- 1498.-

1998-

SONY
CDPM78 midi/kalender/afstandsbediening
CDP190 programmeerbaar
CDP392 cuslom edil/program/afsLbed.
CDP591 )bilpulsc/cus)om*timeed»
CDP791
l bit pube/muHidisc program
CDP897 TOPMODEL
CDPC900 wisselaar voor 10 CD VAB
JVC
XLZ442
)bi(/2 digitale uHg./alslb.
PIONEER
PD6700
t bits/digitale uiL/afsLbed.
PD7SOO
Ibits/digilalout/alslandsbed.
PD7700
Ibits/stabteplalter/alslbed.
PD8700
Ibrts/stabteplatter/alsLbed.
PDT305
dubbele CO-speler
PDT307
2CD's/1bits/PGMedil
PDT507
2CD's/1bits/peakzoek/afst.b.
PDM550 wisselaar/6CD's/1 Ms/abtt.
PDM650 wisselaar/eCD's/ADLC/afslbed.
KENWOOD
DP1030
IMs/CCRS high speed edit
DP1520
CCRSeditsyaleem/afslandsbed.
DP7020 digitale uilgVCCRS edS/afst.b.
DP7030 TOP/80 CD'sgeheugen/afstbed.

1o98.~

VC MIDI W95 CD TOPKLASSE HIFI SYSTEEM
ERSTERKER2x110*2x10ïV DIGITAL SPECIAL EFFECTPROCESOR scratch/pitch/paiamelrlsche cqualizot/teainlng CSRP TUNER 40
resetsTIMER programmeerbaar DUBBEL CASSEHEDECK autorever*/HX-Pro CD-SPELER programmeerbaar/edit
AFSTANDSBEDIENING
arm 2999.-NU bii Poloctro
DENON D100 TOP MINI HIFI SYSTEEM
VERSTERKER 2x57W/Super Dynamfc Bass TUNER 30 presets/digita»!
TIMER wck-.alarm en opnamelunclies CASSETTEDECK dolby B>C/HXPro/music search CO-SPELER digitale uitgang/programmeerbaar
SPEAKERSYSTEMEN 2-weg bassrellex
AFSTANDSBEDIENING
norm 2699.- na inruil bij Polectfe!
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Ambtenaren houden prominenten in bedwang
ZANDVOORT - De traditionele nieuwjaars-hockeywedstrijd tussen een prominententeam van ZHC en een
team van raadsleden en gemeenteambtenaren, is ook
dit keer erg succesvol verlopen. De teams waren geheel
aan elkaar gewaagd gezien het eindresultaat van 1-1.
Wat betreft het overheidsteam lieten de raadsleden het
aardig afweten. Slechts raadslid Ruud Sandbergen had de
hookeystick ter hand genomen.
Voor het overige moest het in

Oefenwedstrijden
Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Waren
de meeste voetbalwedstrijden afgelast in verband
met de slechte gesteldheid
van de velden, bij Zandvoortmeeuwen kon er volop gevoetbald worden. De
velden van het nieuwe
complex blijken bijzonder
goed te zijn.
Zo oefende het zaterdagelftal
van de Meeuwen tegen het amateurteam van Ajax, dat twee
klassen hoger speelt. De Zandvoorters gaven uitstekend partij en verloren slechts met 2-4.
Bij de rust was de stand 1-2. Het
Zandvoortse doelpunt kwam
op naam van Wim Buchel. In
de tweede helft verhoogde Ajax
de voorsprong naar 1-3, maar
een gemotiveerd en goed voetballend
Zandvoortmeeuwen
kwam toch weer terug. Ferry
van Rhee zorgde voor 2-3. Vlak
voor het einde scoorde Ajax de
vierde treffer.
Voor deze wedstrijd had het
B juniorenteam de degens gekruist met Sparta uit Rotterdam. De Zandvoortse talenten
toonden zich iets doeltreffender en wonnen met 2-1.
Het zondagteam kwam ook
binnen de lijnen. Een combinatie van eerste klasser AFC
kwam naar Zandvoort om de
spieren in beweging te zetten.
De Zandvoorters boekten een
fraai resultaat door met 3-2 te
winnen. Hoopgevende resultaten dus, zo vlak voor het begin
van het tweede gedeelte van de
voetbalcompetitie.

dit duel komen van de voorzitter van de sportraad, Andries
van Marie, de ex-secretaris van
die raad Ruud de Boer en de
kilometervreter op het middenveld Ruud Willigers. Dit team
was in de eerste helft dan ook
verreweg het meest in de aanval. Maar liefst vier strafcorners leverde het offensief op,
doch alle werden om zeep geholpen, mede door uitstekend
werk van de ZHC-doelman Andre van Marie.
De combinaties, vooral over
rechts tussen Ruud de Boer en
Nico Dost, verliepen erg soepeltjes, maar het overwicht kon
niet in doelpunten worden uitgedrukt. In de tweede, helft vrijwel eenzelfde beeld. Ondanks
de barre weersomstandigheden
bleven beide teams knokken
voor de overwinning. Het ZHC
team kwam een paar keer gevaarlijk opzetten. De grotere
routine leek dan ook de doorslag te geven in het voordeel
van ZHC. Bij een snelle counter
werd doelman Frans Smits
kansloos gepasseerd, 1-0.

rubriek. Elke week wordt een
schaakprobleem gepubliceerd,
de week erop de oplossing, plus
een nieuw probleem. De opgaven worden aangeleverd door
de Zandvoortse Schaak Club,
een vereniging die zich al meer
dan zestig jaar met deze sport
bezighoudt en ruim 45 leden
(jeugd en senioren) telt. De rubriek bevat schaakproblemen
waar al niet te lang op gestudeerd hoeft te worden, belooft
de vereniging. Gemiddeld moeten er ongeveer vier & vijf zetten
bedacht worden, om 'mat' te
kunnen geven. Deze week starten we met een voorbeeld, waarbij • voor het gemak - meteen de
oplossing wordt vermeld.
Méér informatie over de oplossingen is te krijgen tijdens de
wekelijkse clubavonden, elke
donderdagavond vanaf 7 uur in
het Gemeenschapshuis aan de
Louis. Davidsstraat. Daar start
overigens vanavond ook een opleiding voor de jeugd, voor de
'pionnen-toren' of 'koningsdiploma's'.

ZANDVOORT - Zaterdag werd door de Autosport Vereniging Sandevperde de Repro Partners
rit georganiseerd. De stijgende lijn werd onmiskenbaar voortgezet met opnieuw een record aantal
inschrijvingen en wederom zes nieuwe leden.

Toch zou de strijd in een gelijkspel eindigen. Het slotoffensief van de ambtenaren leverde
uiteindelijk de verdiende gelijkmaker op door een fraaie treffer van Elsbeth Schoute, 1-1.
Waarschijnlijk, mede door de
zeer slechte weersomstandigheden werd de wedstrijd zeer
matig bezocht, hetgeen niet
verhinderde dat na afloop de Tijdens de traditionele nieuwjaarshockeystrijd werd grote ingezelligheid naar ongekende zet getoond. De ambtenaar (op de rug- gezien) in de slag om de
bal met de hockeyster
hoogte steeg.

Het blijft sukkelen met de
Casino-ZVM handbalteams
voorters het in de gaten hadden
was de score 4-0 in het voordeel:
van HCV. Dat had nog niet fu
nest hoeyen te zijn. Er werden
in de slotfase echter drie strafworpen gemist, waardoor HCV
de zege kon pakken.
Na de 4-0 achterstand kwamen de Zandvoorters sterk terug. Het verschil werd teruggebracht tot één doelpunt verschil, maar kort voor de pauze
sloeg HCV weer toe, 11-8. In de
tweede helft speelde Holland
Casino-ZVM zeer aanvaardtaaar handbal. Het leek nog
De nederlaag yan de Zand- goed te komen bij een 20-19
voortse mannen is te wijten aan stand. De toegekende strafde beginfase. Voordat de Zand- worp werd echter gemist en de
daarop volgende brëak-out
werd door HCV afgemaakt, 2119. Met nog twee- minuten te
gaan kregen de Zandvoorters
wederom een strafworp doch
de spanning werd kennelijk te
groot, want ook deze ging mis.
HCV bepaalde uiteindelijk de
eindstand op 22-19.

Het was volgens trainer/coach Edwin Borger niet om
aan te zien. „Drie weken is er
niets gedaan en dat merk je
meteen." Vooral in de eerste
helft vocht Lions tegen zichzelf. Tegen rode lantaarndrager
Hoofddorp was Lions geheel
uit vorm. Bij de rust keken de
Zandvoorters tegen een 40-32
achterstand aan.

Vrouwen
aan de slag

, Öe toegang is gratis en iedereen
is welkom. De bijeenkomst is
vooral voor vrouwen die overwegen - of er af en toe over dromen - om weer een baan buitenshuis te zoeken. Bijvoorbeeld als de kinderen groter
zijn en er weer meer tijd vrijkomt. Deze 'herintredende'
vrouwen stuiten nogal eens op
vragen, als zij weer aan de slag
.'-willen, zoals: hoe moet je dat
nou aanpakken?

In de tweede helft verliep het
defensief een stuk beter, maar
nu werden de aanvallen in een
te laag tempo opgebouwd. De
Zandvoortse doelvrouwe Monique Nijssen onderscheidde
zich met een paar knappe reddingen. Zij kon echter niet verhinderen dat Counter/MFC de
overwinning pakte met 18-13.

Doelpunten Holland CasinoZVM:
Heren: Guido Weidema 6, Peter
Pennings 3, Gouran Bogojeyic
3, Jan van Duijn 3, Nik Grijekpvic 2, Ronald Vos l, Erwin
ZANDVOORT - In een
Spruit 1.
vreselijk slechte wedstrijd
Dames: Margreet Sterrenburg
heeft Lions toch een over- Dames
5, Wendy van Straaten 4, Els
De Zandvoortse dames vech- Dijkstra 3, Diana Pennings 1.'
winning weten te behalen.

Oranje Nassauschool wint
schoolbasketballtoernooi
ZANDVOORT - Het
jaarlijkse door The. Lions
georganiseerde basketballtoernooi voor de Zandvoortse basisscholen is
spannender verlopen dan
ooit. Zoals vrijwel gebruikelijk won wederom de
Oranje
Nassauschool,
maar de beslissing viel pas
in de slotfase van het zeer
geslaagde toernooi.

Ook al bleef het niveau bar en
boos, Lions kwam naderbij en
nam zelfs een 44-47 voorsprong.
Dat kwam door een schotvaardige fase van vier minuten
waarin de Zandvoorters veerVerrassend was het spel in de
tien punten scoorden. Die voorsprong heeft Lions niet meer jongenspoule van de Nicolaasuit handen gegeven. Eindstand schpol. Dit team won alle wedstrijden en eindigde dus boven78-73.
aan. De strijd tegen de traditiodiagram 1: Wit begint en wint
nele kampioen, de Oranje Nas-'
Oplossing: 1. Lb8-a7, Ld4-al; 2. Vergeten
sauschool, werd na veel spanKcl-bl, Lal-c3; 3. Kbl-c2, Lc3„Het was triest. We moeten ning met 5-4 door de Nicolaas
al; 4. La7-d4, Lal x d4; 5. Kc2-d3, weer
hard trainen, anders gewonnen. De Oranje Nassau
Ld4-b2; 6. Kd3-a4 en wint.
wordt het niets. Deze wedstrijd leed ook nog een verrassende
moeten we maar snel vergeten. nederlaag tegen de MariaIk heb het geloof ik al-eens eer- school, 8-5, maar eindigde toch
der gezegd, maar als je deze op een tweede plek.
Bij de meisjes was de Oranje
wedstrijd had verloren dan
hadden we beter kunnen gaan Nassau te sterk en eindigde op
dammen," aldus de Lions de eerste plaats. Alleen de Hannie Schaft zorgde voor knap
coach.
. . ZANDVOORT - Paula Stigter,
medewerkster van de Stichting
Vrouw & Werk Kennemerland,
houdt woensdag 20 januari om
09.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst in 't Stekkie. Onderwerp: herintredende vrouwen.

ten tegen degradatie. In het degradatie duel tegen Counter/MFC werd in de beginfase
redelijk partij gegeven, 3-2. Holland Casino-ZVM hield nog
evenvol (6-5), maar moest toen
terrein prijsgeven. Balverlies
en daarop volgende break-outs
gaven Counter/MFC een 11-7
voorsprong.

Ondanks slecht
basketball toch
zege voor Lions

Het derde, team van
Hoofddorp werd, na uiterst matig basketball,
nipt met 78-73 verslagen.

verweer. In het onderlinge treffen hielden beide scholen elkaar in evenwicht, 5-5. Omdat
de Hannie Schaft tegen de Mariaschool en de Plesmanschool
een misstap maakte, ging de
tweede plaats naar de Mariaschool.
Nadat alle resultaten bij elkaar waren opgeteld, ging de
wisselbeker wederom naar de
Oranje Nassauschool. Totaal
eindstand: 1. Oranje Nassauschool, 2. Mariaschool, 3. Van
Heuven Goedhartschool, 4. Nicolaasschool, 5. Hannie Schaftschoól, 6. Plesmanschool, 7. Beatrixscnool.
Dit dertiende toernooi werd
ook dit keer goed gefloten door
Lions vrijwilligers. „Het was
enorm spannend," stelde organisator Peter Leising. „De verschillen waren dit keer erg
klein. Bovendien was het weer
erg gezellig in de sporthal. Het
vele publiek en de kinderen
zorgden met hun aanmoedigingen weer voor lekker veel lawaai. Het is prima verlopen en
we hopen er nog jaren mee door
te gaan."

Bij het Palace Hotel was het
dan ook een drukte van belang
toen voorzitter Jan Vink de eerste deelnemers van start liet
gaan. De rit, volgens het routebeschrijvingssysteem, was uitgezet door W.Rappange en P.
van Os, die er in slaagden de
deelnemers in diverse vallen ,te
laten lopen. Met name de per
januari 1993 door gevoerde reglementswijzigingen werden
door de heren tenvolle .benut
om de deelnemers te misleiden.
Uit het aantal gemaakte fouten
bleek wel dat niet iedereen de
nieuwe reglementen grondig
genoeg had bestudeerd. Overigens hadden de uitzetters een
prachtig stukje werk geleverd
met een alles verhelderende
schriftelijke uitleg.
Foto Bram Stijnen

Verrassing

Knappe zege Chess Society
ZANDVOORT - Het eerste achttal van Café Neuf/Chess Society is het jaar
uitstekend
begonnen.
Mede dankzij invallers
Hans van Brakel en Dennis van der Meijden werd
het derde team van Bloemendaal met 3,5 tegen 4,5
verslagen. Het was de
twintigste competitiewedstrijd en tevens de zestiende overwinning. Slechts
één duel ging tot nu toe
verloren.

In de dertiende ronde sloegen
vooral Dambrink en Twint hun
slag. Het ging er erg hard aan
toe bij de schaakstrijd om de
koppositie. Het lijkt dat de leden de winterstop hebben aanMeer informatie: 't Stekkie, gegrepen om de schaakboeken
, Celsiusstraat 190, tel. 17113, of door te nemen. De klappers
ï>ij de stichting zelf, tel. kwamen van Louis Damtarink
023-328066.
en Twint. Beiden boekten ster-

ke overwinningen op respectie- 0, Dambrink-Lindeman 1-0. De
velrjk Lindeman en Ayress. De partijen tussen Van Eik-De
koppositie konden zij net niet Oude en Kok-Ter Bruggen einpakken om dat leider Edward digden in remise.
Geerts geen fouten maakte.
Ook Jack van Eijk en Hans
Jansen lieten er geen gras over Jeugd/opleiding
Vanavond gaat de opleiding
groeien. Gorter en Gude waren
hiervan het sla'chtpffer. Van van start voor de Zandvoortse
Eijk en Jansen houden door die • schaakjeugd. Na de opleiding
overwinning aansluiting met de volgt in mei het examen, dat
leider. Vermeldenswaardig is wordt afgenomen door de genog, dat vier spelers in het committeerde van de KNSB.
heetst van de strijd hun dame Louis Dambrink en John Ayress zullen de komende maanverloren.
De uitslagen waren: Klijn- den proberen hun kennis op de
Schiltmeijer 0-1, Berkhout- jeugd over te brengen. Vanaf zeMollerus 1-0, Gude-Jansen 0-1, ven uur kunnen eventueel nieuDen Drijver-Geerts 0-1, Van we jeugdleden deze' gratis
Eijk-Gorter 1-0, Twint-Ayress 1- schaaklessen meemaken. De

Door dit resultaat boekte Café
Neuf/Chess Society de derde
zege op rij. Omdat ook de concurrenten geen fouten maakten, blijft Chess Society op de
derde plaats. Extern wedstrijdleider Olaf Cliteur is echter
zeer tevreden met dit resultaat.

Hoogoventoernooi

Olaf Cliteur en Ton van Kempen zullen morgenavond reeds
de spits afbijten in het 55-ste
Hoogoven schaaktoernooi in
Wijk aan Zee. Zij spelen in het
zogenaamde weekend-vierkampentoernooi. Vermoedelijk zal.
Hoewel Bloemendaal drie Cliteur in groep l mogen spelen
plaatsen lager op de ranglijst
staat; werd door Chess tegen
deze wedstrijd opgezien. Bloemendaal zorgt nog wel eens
voor verrassingen mede door
het soms plaatsen van sterkere
spelers in lagere teams om zo
wat meer evenwicht te behouden. Dat ondervond bijvoorbeeld Olaf Cliteur bij de indeling, toen hij op het derde bord
gekoppeld werd aan de eigenlijk in de landelijke competitie
thuishorende Erwin Hoogenes.
Ondanks dat begon de strijd
zeer voorspoedig. Hans van
Brakel verschalkte met enkele
fraaie combinaties zijn tegenstander en Nico Huijboom kon
snel remise afdwingen. Toen
Fred van de Klashorst, zoals
verwacht, zijn tegenstander
versloeg, leek er voor Chess Society geen vuiltje meer aan de
lucht.
De overige borden stonden
echter hier en daar wat slechter. Zo verloor de zich fel verzettende Ben de Vries zijn partij. Ondanks de sublieme overwinning van Dennis van der
Meijden, waardoor de stand op
1,5-3,5 kwam, was de de strijd
nog geenszins beslist. Ton van
Kempen raakte in tijdnood zijn
voordeel kwijt en mocht blij
zijn dat er maar weinig materiaal over was, waardoor de partij
in remise verzandde.

terwijl Van Kempen een groep
lager zal aantreden. Maandag
tot en met woensdag zal Cliteur
Café Neuf/Chess Society vertegenwoordigen in het dagvierkampen-toernooi.
Op donderdag 21 januari gaat
het tienkampen-toernooi van
start. Daar zal de grootste
Zandvoortse delegatie aller tijden aanwezig zijn. Nico Handgraaf, Jaco Otte, Ton van Kempen, Nico Huijboom en Fred
van de Klashorst gaan het in
diverse klassen proberen. Aan
het snelschaaktoernooi wordt
meegedaan door Olaf Cliteur,
Hans Drost en Hans van Brakel.

In de A-klasse was de overwinning voor de heren H.Franke en B.Laurier, die er in slaagden de grote favorieten R. de
Boer en S.Schaap voor te blijven. De zege in de B-klasse ging
overtuigend naar de equipe
H.Putter en N.Achterberg, die
de concurrentie ver voor bleef.
Ook werd er strijd geleverd in
de C-klasse. Hier ging de overwinning naar L.Rienstra en
E.Rienstra, die daarmee hun
opmars van de afgelopen maanden onverminderd voortzetten.
De prijzen werden uitgereikt
door R.Kreuger van Repro
Partners, die zelf niet in de prijzen was gevallen. Op zaterdag
12 februari zal de volgende rit
worden gereden. Dan volgens,
het kaartleessysteem. Uitzetters van deze rit zijn M.Schuuring en H. van Limbeek.

(ADVERTENTIE)

Bioscoopprogrammering van 14 t/m 20 Jan.93

Steve Martin
GoldieHawn

Eerste nederlaag
Olaf Cliteur kon het inderdaad niet bolwerken, ook al had
de Zandvoorter lange tijd uitzicht op remise. Cliteur liep
echter in tijdnood in een valletje, waardoor hij zijn eerste nederlaag leed in 22 officiële partijen. De stand kwam hierdoor
op 3-4 in het voordeel van de
Zandvoorters.
Jacob de Boer moest toen het
belangrijke halve punt voor de
overwinning scoren. Ondanks
de druk en een minder goede
partij hield hij remise in handen. Met voor beide spelers nog
zeven minuten op de klok bleek
De Boer de betere snelschaker.

Dambrink en Twint slaan hun slag
ZANDVOORT - De
spanning in de interne
schaakcompetitie van de
Zandvoortse Schaak Club
neemt met de week toe.
Door de enorme vechtlust
worden er prachtige par tijen gespeeld.

SPORT
Franke-Laurier
winnaars ASV
Sandevoerde-rit

ZANDVOORT - Voor de
Holland
Casino-ZVM
handbalteams blijft het
een uiterst moeizaam zaalhandbalseizoen. Ook tegen HCV konden de heren
geen punten in de wacht
slepen, 22-19. De dames
werden nog steviger naar
de laatste plaats verwezen.
ZANDVOORT - Het Zand- Mede-degradatiekandivoorts Nieuwsblad start vanaf daat Counter/MFC won
vandaag een wekelijkse schaak- met 18-13.

Wekelijkse
schaakriibriek

Nieuwsblad

lessen worden gegeven in het
Gemeenschapshuis.
Voor de interne competitie
speelde de jeugd acht partijen.
Op één na wisten alle witspelers hun partij te winnen. Ook
de ranglijstaanvoerder Rebecca Willemse en Plorian van der
Moolen boekten een overwinning.

Bekercompetitie
Ook dit jaar doet het team
van de Zandvoortse Schaak
Club mee aan de zogenaamde
"bekercompetitie" van de
NHSB. De eerste wedstrijd zal
gespeeld worden tegen het onbekende Krommenie.

A.L

A.L

12 Jaar
Za/Zo/Wo om
Dagelijks om
: Dagelijks om
13.30 en 15.30 uur
19.00
21.30
Do/Vr/Ma/Di om Do/Vr/Ma/Di om
13.30 uur
15.30 uur
KINDERFEESTJE ?? VIER HET IN CIRCUS ZANDVOORT
Je wordt ontvangen met Limonade , daarna ga je Daar de
Kinderfilm waar je in de pauze een ijsje krijgt. Daarna ga
je spelletjes doen in Familyland en krijg je ook nog drinken
en een zakje chips en als je naar huis gaat een verrassing.
Allemaal voor ƒ12,50 of incl.Mc Donald's Menu ƒ17,50 per kind

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

13/14 januari 1993

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
Fiat Uno 55 S, b.j. '85, punt
gaaf, ƒ 3.950 Inruil gar.
Tel. 02908-24640.
Rat Uno 70 S, i.e., sept. '92,
'Skyline', rood met, 1e eig.,
5000 km, fabr gar, ƒ 18.950.
Tel. 020-6106470
FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
Audi
Alfa Romeo
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Alfa 33 13 1991, rood, radio, el. AUDI 80 1,8 S, 8-'88, d blauw, Tel. 02975-62020
78000 km, radio/cass. op sle- GOUDSMIT FIAT Amstelveen
ramen 38900 km i.nw. st
Tel. 020-6478315 na 19 00 uur. de, f 19.000. Tel. 02946-5462.
Keuze uit 50 gouden Fiatoccasions. Tel.' 020-6470909
ALfa 33 GL, m '88, i z.g st
Austin
APK, / 7950 Inruil gar. fine
Panda 1000 CL ie, zilver met.,
Tel 02908-24640
okt '90, km stand 15.300, als
Austin Metro 1.3, 6/87,
57000 km, 5-drs , groen met nieuw, ƒ9850. 020-6456980.
Renault
AUTOBEDRIJF JAN WALS Weg auto v d. zaak t.k. Rat
tel 0290261697.
Uno 45 l E. nov. '89 alu. sp.velRenault 19 GTS m. 90, Ipg,
gen Pr. ƒ 12 000. 020-6906988.
sunr 5 bak etc Nwst ƒ13750
Tel 020-6369515

BMW

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11

BMW 520i, ongin. '86, sprt.vlg.,
goud met., i.n.st., zien is kopenJ8950 Tel. 020-6105478.
BMW525I, ongin. '84, nw. APK
g onderh., pap aanw. i.n.st
ƒ5950. 020-6105478.

RENAULT-DEALER
biedt aan
met 1 jaar
topoccasion-garantie
R 5 TR 3-drs Campus 01/90
R Clio RN 1 4 3-drs .. 06/91
R ClioRN 1.2 beige met 03/92
R 11 GTX5-drs
05/88
R 11 TL 3-drs
03/87
R 11 GTL 3-drs
05/88
R 11 TXE 5-drs
04/87
R 21 TL HB. 1 7 06/91
R 19 GTX 5-drs 10/89
R 19 GTR 3-drs
12/89
R 19 GTR Chamade . . . 12/89
R 19 GTD Diesel Cham. 07/90
R Ëxpr. 1.4 Combi .. .04/86
Opel Kad. 1.6 Sed. .. 07/89

Amsterdam - Noord
Asterweg 14
Tel. 020-6370565/6372165
Aster zegt het met service
RNSTL Le Car, bwj '85, i.g.st.
APK april '93. ƒ4500.
Tel. 020-6751167.
Renault 11 TL Broadway, okt.
'86, 5-drs, 5-versn., APK gekeurd, LPG, trekh., radio, met.
lak, alle ond.h pap aanw.,
ƒ5.950. Tel. 02990-30833.

Chevrolet

Chevrolet corsica LT, eind '90,
4-drs. 5-versnellingen, in nieuwstaat ƒ 18.750.Tel.: 020-6369515
«„SHOWROOM",
de autorubriek in
Het Parool, de Volkskrant,
Trouw en Weekmedia.
Oplage 1,1 miljoen ex.
Tel. 020-6658686.
Campers
Adverteren
in „Showroom"
6-pers. camper te huur.
Tel. 020 - 665 86.86
Ook geschikt voor wintersport.
FAX 020 - 665.63.21
Autobedrijf JAN WALS
'ostbus 156, 1000 AD A'dam
Tel.: 02902-61697.
De scherpste prijzen voor
Daihatsu
TOERCARAVANS
60 occas. met Bovaggarantie Feroza EL 11 Limited, blauw/
ook grote kampeerart.shop grijs met. km 15.000, 11/91,
HULSKER LEIMUIDEN
Charade TS spec Turbo01721-8913, 10 min. A.dam diesel, km 65.000, '91;
Euro Disney, Beurs, Vakantie ' Cuore TX Autom. km 26.000,
Huur de Dolphin USA-Camper 10/88
NIEROP-Daihatsu
Al v.a. 995,- p.w. vrije km.s
Vancouvertsraat 2-12
Adventure Cars - 02990-30613.
A'dam-W. 020-6183951
T.k. PILOTE 390 '91, div. acAdverteren in
cess. en HOBBY 550, benzine
„SHOWROOM"
'88, div. access. Zondag van
FAX. 020 - 665.63.21
13-15 u. 02510-38286.

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(gratis halen en brengen).
Luxe, mooie Chrysler, Fifth
Adverteren in
Avenue, eind 1985. Prijs n.o.t.k.
„SHOWROOM"
Tel. 020-6321035.
Tel. 020-665.8686

Citroen

AX TG Dsl
AX 10 E
AX 10 RE
AX 11 Rrst
AX 1.4 TRS
BX 14
BX14RE

91
87
87
92
87
86
89

ƒ 19.950
ƒ 8.500
ƒ 7 700
ƒ 17.850
ƒ 9.500
ƒ 6.950
ƒ 18.400

BX 14

90 ƒ19250

ZX Reflex
92 ƒ24900
3-12 maanden garantie
Ruime keuze m 2 CV occasions
alle leeftijden Citroen Centrum
Leende 04906-1528.
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparatiesvan BX, Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered
prijz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-702625

Honda Prelude '81, Automaat,
APK, i z g.st., ƒ 1950
Tel. 020-6105478
T.k v Dame Honda Civic 1.3
De Luxe 7-'86, 81.000 km, 5versn. in perfekte staat. Vr.pr.:
ƒ8250,- 075-313675/163309.

Hyundai

ASTER B.V.

AX 11 TRE, bj '87, blauw met.,
50.000 km., vraagprijs ƒ8750.
Tel.: 075-163008.
BX TRD, bj '87, grijs metal.,
APK 8/'94, vraagprijs ƒ9800
Tel.: 075-163008.
C15E 1400, bj. '90, 50.000 km,
wit, vraagprijs ƒ 10 500.
Tel.. 075-163008.
Citroen BX 14E, '88, wit, i.g.st.,
70.000 km. Vrpr. ƒ8.000.
Na 18 00 u.: 020-6248798.
GSA, bj. '83, groen metal.,
vraagprijs ƒ 2250.
Tel.: 075-163008.
OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1330 AG WEESP
02940-16661

Honda

XM Turbo D
'91 ƒ39.900
XM Turbo D airco '90 ƒ35.500
XM 20i Amb. ABS'90 ƒ29.900
XM20i Amb, Lpg '90 ƒ 29.900
CX TRI Break
'89 ƒ 19 500
CX 22 TRS Break '88 ƒ 13.500
CX Turbo Dsl.
'87 ƒ 9.950
BX Turbo Break D'90 ƒ 19.500
BX Turbo D
'90 ƒ 18.500
BX RD Break
'90 ƒ 17.500
BX RD Break
'89 ƒ 15.000
BX 16 TGI Break
Lpg
'90 ƒ 19.900
BX 16 RE Break '89 ƒ 15000
BX 19 RD Break '86 ƒ 8.950
BX 19 TZD
'91 ƒ 19.500
BX 19 TRD
'89 ƒ 15.500
BX 19 Diesel
'89 ƒ 12.500
BX 19 TRS, Lpg '89 ƒ 13 500
BX16TZI, Lpg '90/16500
BX 16 TGI, Lpg '90 ƒ 14.500
BX 16 TRI, Lpg
'89 ƒ 13.500
BX 16 Montreux '89 ƒ 12 500
BX 14 TE, LPG '90/14500
BX14TE
'89/11.500
BX 14 RE
'87 ƒ 8 500
VISA 11 AE
'86 ƒ 4950
BX 11 TGE, 5-drs.'90/11500
VISAC15E, bestel'86/ 4.500
VISA GARAGE BV.
Houtmankade 37, Amsterdam

Ford Resta, b.j. '81, nw. APK,
ƒ950,'Zuider Akerweg 83
A'dam Osdorp, 020-6105478.
Ford Scorpio Automaat 2.0 l
DOHC. mot. '91. Div. extra's,
nw. st. ƒ 18.995. 020-6189126.
H.H. hand. tegen inr.prijs:
Scorpio 20 CL, 5-deurs, LPG,
3-'89, ƒ 14.000. Scorpio 2.4i CL,
4-deurs, 1-'91, ƒ22.500. Sierra
2.0i CL, 4-drs., zwart, LPG,
9-'90, ƒ 15.950. Sierra 2.0 CL,
5-drs, LPG, 1-'88, ƒ10.500.
Sierra 2.0 Laser, LPG, schuifd.,
1-'85, ƒ7.250. Escort 1.3 CL
Estate, 5-drs., Stationcar,
11-'87, ƒ9.000. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Tijdelijk heel aantrekkelijk bij Haaker
Panda 750 L „Carrara", 5-'87, wit, 36 000 km
6.500
Panda 750 CL, 7-'88, wit, 53.000 km
7.950
Panda 1000 CL, 3-'87, bordeaux rood, 50 000 km
6.950
Panda 1000 CL, 6-'87, rood, 75 000 km
6500
Panda 1000 CL, 2-'88, wit, 54 000 km
8450
Uno 45 „Lido", 1-'89, blauw met., 58.000 km
ƒ 10.750
Uno 70 SL, 5-drs., 9-'87, antraciet, 89.00 km
ƒ 9.750
Uno 60 S„Rialto", 1-'88, rood met., 63 000 km
ƒ 10.750
Ritmo 70 CL, 5-drs., 5-'85, grijs met., 1X000 km
2.950
Ritmo 60 „Carrara", 2-'88, wit, 62.000 km
5.950
Regata Diesel, 9-'87, antraciet, 100.000 km
7.950
Regata 100 S ie, 1-'87, groen met., 100.00 km
7.950
Regata 85 Weekend, 1-'86, blauw met., 89.000 km
6.250
Toyota Starlet 1.0 DL 12V, 6-'88, rood, 78.000 km
ƒ 10.750
Tevens keuze uit + 45 andere Rat en Lancia occasions

Off. Fiat/Lancia Dealer

Gebr. Haaker b.v.
Kamerlingh "Onneslaan 10 in Badhoevedorp

020-659 48 59
Rat Tipo 1.4 DGT, i.z.gst., m. Rat Uno 55 S, '84,
'90, ƒ 13 950 Inruil gar. fine.
nieuwe Apk : ƒ 2950.T 02908-24640
Tel • 020 - 6278410

T.k.
zwarte GOLF diesel,
sportv., bj. '83, model 1.
Vr.pr. ƒ 3450. Tel. 02993-69829.

Saab

Sinds 1930
205 XE 1.1 90/15.900
205 XE 1.1 91 ƒ17.900
205 XL 1.1 90 ƒ 15.900
205 XL 1.1 91 ƒ18.200
205 XS 1.4 90 ƒ 18.700
405 1.6 GL br. 89 ƒ 18.900
en nog vele andere
COBUSSEN PEUGEOT
nog dynamischer m I993
Baarsjesweg 249-253,
Amsterdam. Tel.: 020-6121824.

PEUGEOT-DEALER
AMSTERDAM-ZUID

Saab 900 i, d.blauw, 2-drs
sedan, nw. mod. '87, ƒ 18.500.
Saab 900 GL, wit, 4-drs.,
sedan, Lpg, '86 ƒ 16.500.
Saab 900 GL, d. blauw, 4-drs.
sedan '86 ƒ 15.500.
Tel. 02503-14097.
Saab 900i, 1988,80.000 km, 1e
voorsprong
eig., bl.met., div. opties,
ƒ 17.500, 02993-68281 Bovag.
door
Saab 96 V4 GL, 1977, i.g.st.,
zuinigheid
ANWB/APK-rapp., gas-instal.,
ƒ3.500. Tel. 01751-77866.
Passat Sedan, 4 drs. CL 1800/
Saab 99 GL, b.j. '81, APK'93, 90 pk, stuurbekr., groen getint
warmtewerend glas, radio
voor knutselaar, ƒ 500.
matten etc., metal., april 1992.
Tel. 020-6105478.
Nieuwprijs incl. extra's en
SAAB SERVICE
accessoires ca. ƒ43.500.
MOLENAAR
njklaar. Nu slechts vanaf...
onderh., rep., APK
ƒ32.995.Royal Class Saab's
Diverse occasions!

Tot

± ƒ10.000.
voordeel

RIVA A'dam-Noord
NIET DE DUURSTE
voor een betrouwb. gebr.auto
WEL DE BESTE
Schaafstraat 24, A'dam-Nrd
Tel.: 020-6361153
Minervalaan :86, 020-6629517.
Auto van de week:
Hoofddorp, 02503-14097
Ford Orion 1.4 Automaat
LPG
Rover
bouwjaar 1990
ƒ 19.950.Sierra 2.0
85
ALBERS Autobedrijf,
Achterdijk 37,
OUDERKERK a/d AMSTEL.
Verder diverse speciale aanbiedingen + gebruikte Rovers bij:
02963-1767.

De nieuwe Rover 200 coupé
nu in onze showrooms

Over garantie gesproken \
HYUNDAI OCCASIONS
Minor Motorcars
2 jaar garantie alleen bij:
Lada
Sloterkade 40-44. Tel.: 020-6177975
AUTOKROOY
T.T. Vasumweg 32
Pim van Rootselaar
Lada 2105, b.j. 1-'88, 73.000
(a.d. Klaprozenweg A'dam-N) km, rood, ƒ4.750. Autobedrijf
Rhôneweg 40-42. Tel.: 020-6131365
Tel.. 020-6310615
Wim van Aalst, 02979-84866. Rover 216SE, bj. '86,
LPG,
Seat
groen metal., ƒ 5000. '
Mazda
Mercedes-Benz Tel.:
075-163008.
Autobedr. Leeweg. ZwanenH H tegen inr.prijs1 Mazda 626, Mercedes 190 E 2.3., Autom.
burg. Ind.terr. 'De Weeren'
Skoda
1.8 GLX HB, kl. metall., stuur- '89, Lpg, blauw, ƒ 38.000.Leeweg 11. Seat-dealer voor
bekr., LPG, 1V89, ƒ15.500. NIPPON: 02503-16679.
H'meer-N. Tel.: 02907-3372.
SKODA
105S
'86,
APK
mrt
'93,
626 1.8 LX, 12 V, 4-drs., 9-'90,
SEAT AUTOCENTRUM APC
in
goede
staat.
Prijs
ƒ
950.
ƒ15.500. 323 1.3 LX, 4-drs.,
MG
2e Schinkelstraat 18-28
Tel. 02503-16138.
LPG, 1-'89, ƒ 9.950. 626 16 LX,
A'dam, tel.: 020-6763335
5-drs., LPG, 2-'87, ƒ 7.250.
MG B, Cabriolet, 1977, wit
BEREBEIT, Amsteldijk 25, als nieuw ƒ 17.500.Seat Ibiza XL, 1.5 inj. b.j. 2-'90,
Subaru
A'dam-Z, 020-6627777.
14.500 km, inkl. 3 mnd. Bovag
Tel.: 020 - 6278410
garantie ƒ 15 500. Autobedrijf
MAZDA
MOOY EN ZOON Wim van Aalst, 02979-84866.
VAN VLOTEN CAR
Mitsubishi
v h Museum autobedrijven
Tel 020-6320202
Seat Ronda GLX 1.5, Lpg,
blauw met. ƒ 4500.
GOLDCAR AMSTELVEEN
323 HB LX 1.3 aut
86
Ook
voor
diverse
AUTOBEDRIJF JAN WALS
323 HB GLX 1.5
86 Keuze uit 15 gouden Mitsubishi recente occasions
Tel 02902-61697.
323 HB GLX 1.5 5d
87 occasions. Tel.: 020-6433733.
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
323 HB GLX 1.3
88 Mitsubishi Colt, m. '82, Auto- Ruysdaelkade 7.5 A'dam-O.Z.
v.d. Madeweg 23,
323 HB GLX 1.5
88 maat, v.v.n. + APK, 5 drs., Info: 020-6623.167 6732853
A'dam - 020-6686146.
323 HB LX 1.3 5d
89 ƒ 2.450. Tel. 020-6105478
AUTOBOULEVARD
323 HB GLX 1.5
89
323 HB GLX 1.3 Lpg
90
Nissan
323 HB GLX 1.6i
90
Suzuki
323 F GLX 1.6i
90 Nissan Bluebird 2.0 Station, m.
626 HB GLX 1.8
87 '86, LPG, ƒ 5950. Inruil gar. fine.
Amstelstein - Suzuki
626 SED GLX 2.0
88 Tel. 02908-24640.
Wiegerbruinlaan.73, Uithoorn
626 SED GLX PS 2.0i
90 Nissan MICRA 1L, jan.'SS Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
626 HB GLX 2.0I Lpg
90 ƒ8.000, i.z.g.st. 02990-36048.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 • 62055
(gratis halen en brengen)
Ford Escort 3-drs. CL 1.4 .87 Nissan Micra 1.3 DX, m. '85,
Rat Panda 3-drs. L
87 i.z.g.st., APK, ƒ 4.950. Inruil gar.
l VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
Toyota Corolla
fine. Tel. 02908-24640.
3-drs. XL 1.312V
89
NAAR:
Slijperweg 18 Amsterdam-N
(bij Febo en Praxis)
Mazda 626 GLX, Sedan, LPG,
m. '86, i.z.g.st., ƒ6950. Inruil
gar. fine. Tel. 02903-24640.
T.k. Mazda 929 combi, 1987,
autom., i.z.g.st., 100.000 km.
Info 9-16 u.: 020-6739931.

Peugeot

Peugeot 205 GR 1.3'86, d.bl. v.
part. APK 12-'93, 5 drs. i.z.g.st.
Bel 's avonds 020-6224556.
Peugeot 205 XA, grijs kent.
2/91, rood, 35.000 km, trekhk.

BIJ

Ouke Baas
niet duur!!!

Studenten 10% korting.
- koelwagen & oprijauto
- 9-pers. bussen en pick-up's
• Nu ook Chrysler Voyager

Avond- en nachttar.:
bestelwagen afhalen na 16.30
uur en de volgende morgen
om 900 uur retour
tegen 4 uur-tarief.
020-6794842, 020-6908683.
D FAAS
Luxe- & Bestelauto's v a ƒ38,per dag, ex. BTW
Grasweg 3, A'dam-Noord
Tel.' 020-6371826.
LAGE HUUR
Nwe bestel- en vrachtw.
m. radio, van 6 t/m 23 m3, v a. ƒ44,p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
wagens. Autoverhuur Sloothaak Tel.' 020-6431220.
Vracht/bestel/luxe v.a. ƒ 42.
Bakker 020-6124047/6152674.
• Bewijsnummers van een
geplaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de advertentie kenbaar maakt. De kosten daarvoor bedragen ƒ 4,50.

Auto Amstelstad
Hemonylaan 25A Amsterdam

020-6799100

Auto Amstelstad
Minervalaan 85 Amsterdam

020-6711888

B.V. Autobedrijf van Deinum
Jarmulden 29, Auslraliëhaven
Sloterdijk III Amsterdam

020-6148933

B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6831956
l Jan van Galenstraat 115 Amsterdam

AUTOBEDRIJF JAN WALS

Tel.: 02902-61697.
Peugeot
205 XE, m. '87,
Opel
i.z.g.st., APK gekeurd, kl. wit.
Div. Opel Corsa + Opel Kadett Tel. 02995-2450.
b.j. '82 tot '88, met gar. inr.
T.k. Peugeot 205 XE '85 wit
Tel. 020-6105478.
APK tot aug. i.z.g.st. Vr.pr.
Opel Ascona 2.0S, automaat, ƒ4500,-. Tel., na 19.00
020-6003181.
APK, bj. '81, ƒ1600.
Tel.: 075-163008.
T.k. Peugeot 405 GRI 1.9,
Opel Corsa, nov. '86, 3 drs., AUTOMAAT, directieauto in
APK, i.z.g.st., rijdt nw. ƒ 6.750. perfecte staat, 01-'90, LPG,
Tel. 020-6105478.
stuurbekr., centrale vergrendeOpel Kadett 1.3 S LPG, '83, ling, electr. ramen, spoiler,
punt gaaf, ƒ2.950. Inruil gar. magnesium velgen, alarm inst.,
rood, nw.pr. ƒ48.318. Vr.pr.
mog. Tel. 02908-24640.
ƒ23.500. Tel.:02990-30247.
Opel Kadett 1.3 Hatchback,
b.j. '81, blauw metallic, ƒ 1750,
tel. 02972-4862.
Opel Kadett, bj. '84, LPG, 1 jr,
APK, vraagprijs ƒ 3250.
Tel.: 075-163008.
Opel Kadett stationwagen
Diesel, blauw. Autobedrijf
JAN WALS: 02902 - 61697.
e
OpelManta 1.8 S GTE, m. '84,
i.pr.st., ƒ3.950. Inruil gar
Tel. 02908-24640.
Opel Senator 3.0 E Autom., m.
'87, LPG, i.z.g.st., ƒ 8.950. Inruil
gar. fine. Tel. 02908-24640.

T.k. aangeb. tegen handelsprijzen Kadett 1.6 D Expression
5-drs., rood, 5-'91, ƒ18.500.
Kadett 1.6 D, 5-drs., Stationcar,
8-'87, ƒ9000. Ascona 1.6 D,
5-drs., 10-'82, ƒ3.250 Kadett
1.7 D Combo 3-'89, ƒ10.500.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam, 020-6627777
T.k. van part. Opel Kadett 1.6
DLS, 3 deurs, 125.000 km. '88.
Vr.Pnjs ƒ 9000. 02990-43246
Weg. omst. van part. Opel
020 - 6278410
CORSA 1,3, '88 In uitstekende
T.k.a. tegen handelspnjzen BX staat, ƒ9500. 020-6692695
16Biantz, 1-'90,/12.500.BX 16
TGi, LPG, stuurbekr, 10-'90,
Autoverhuur
ƒ13.500. BX 16TGi, LPG, ob.,
5-'90,/12500. BX16RE, LPG,
1-'89,/10500. BX14T,LPG,6'89, ƒ9950. BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020-6627777.

Fiat

COBUSSEN
AMSTERDAM

Ford

Luytot B.V.
020-6594330
Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
| Zeltemaker Landsmeer B.V.
02908-24343
Dorpsstraat 74 Landsmeer
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692
| Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
l CORRECTE SERVICE,
INRUIL EN RNANCtERING

SUZUKI

Suzuki SWIFT 1, 3 GLX, b.j.
4'88, 94.000 km., l.blauw m.
ƒ 10.500. Tel. 020-6402490.

Volkswagen

TE KOOP Volkswagen Golf 1.3
type MANHATTAN, APK tot
•De autorubriek
dec. '93. Bouwjaar jan. '90, m
„SHOWROOM" heeft
goede staat ƒ 15.500. Tel.
een oplage van 1,1 miljoen ex. zeer
020-6597145. "

Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM

Volvo
Ook voor Uw gebruikte Volvo
340-360-440-480-240-740
VOLVO • NIEROP,
Vancouverstraat 2-12,
Amsterdam West.
Tel.: 020-6183951

VOLVO
occasions

IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam
(020) 6129804

Service en
Reparatie
ARK + grote beurt v.a. ƒ 299
DIESELSERVICE; • ; '

brandstofpompen; verstuivers
1 x Volvo 940 GL, Lpg ... .91
cil.koppen vlakken. Garage/
1 x Volvo 850 GLT, aut... .92
motorenrevisie FEENSTRA,
4 x Volvo 740 GL
88-90
The Transatlantic Industneweg 27, Duivendrecht
3 x Volvo 240 GL
84-89
Tel.: 020-6980639.
4 x Volvo 240 Stat
84-91 CAR CLUB
7 x Volvo 440
89-91
APK keuringen klaar terwijl u
5 x Volvo 340
85-89 We provide a unique service to wacht. Garagage West-Center
6 x Volvo 340 Aut
87-90 American car collectors and 020-6122476 (zonder afspraak)
enthousiasts throughout Euro- 2e Helmersstraat 15, A'dam.
pe. In association with major
U.S. companies we find, order, A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Amsterdam
and buy American cars, car
VW/AUDI-DEALER
Feenstra & Jimmink ' '
parts, and accessoires.
Contactweg 47
Uw Volvo-dealer
Asterweg 24A A'dam 6364702
A'dam-Sloterdijk, 020-6869611. Tel. 020-6369222, Meeuwen We find onginal parts, or
generation parts.
Lod. v. Deysselstraat 77
laan 128, Amsterdam-Noord, second
RADIATEUREM
name it and our cadillac ,BLOKSMA
A'dam, 020-6116715
uit de Utunnel 2x rechtsaf. You
warmtewisselaars, Kapoeasservice will try to find it
V.W.- en AUDI-SPECIALIST Volvo 240 GL, 2.3 eind '85,
All at US trade prices, shipped, weg 17, A'dam, 020-6148385.
BAAS
5 versn. metallic. In nieuwcustom cleared, safely deliveVoor nieuwe en gebr. auto's staat, ƒ 6950.Hef brug, spuitcabine s.
red to your home or business.
Jacob van Lennepkade 295
' of sleutelruimte nodig? •
Tel.: 020-6369515
Te!.: 020-6183855.
HEINING HOBBYHAL"For further details
02907-6999, A'dam-Sloterdijk.
VW Golf 1.8 inj., Autom.,
Klassiekers
write to:
125.000 km, met lichte parkeer• Bewijsnummers van een geen Oldtimers
schade, mooie auto. Autobedr.
plaatste "SHOWROOM" ;
TACC,
Wim van Aalst, 02979-84866.
advertentie krijgt u alleen "toeThe Transatlantic
7, Brugstr., Tholen. gezonden als u dat bij de. opVW Golf C, '88, 3;drs. Zeer
CAR
CLUB
mooi, striping etc. ;11.750.van de advertentie ken
EB 4691, Holland. gave
Tel.: 020-6369515
baar maakt. De kosten daar
or
FAX:
01660-2597
voor bedragen ƒ 3,VW Jetta 1.6 GL, 4 deurs, m. We provide a unique service to
'88, Lz.g.st., ƒ9.950. Inruil gar. American car collectors and
Rijscholen
enthousiasts throughout Eurofine. Tel. 02908-24640.
pe. In association with major
VW Polo '84, wit
STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL
U.S. companies we find, order,
AUTOBEDRIJF JAN WALS and buy American cars, car * 5 *
* * Amsterdam, Almere en Zaanstreek
Tel. 02902-61697.
parts, and accessoires.
We find onginal parts, or
SUPER STUNT
Algemeen
second generation parts.
voor nieuwe leerlingen
You name it and our cadillac
±50 auto's, APK gek. Den service will try to find it
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in één
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat All at US trade pnces, shipped,
van onze 5 Sterren Hotels in Nederland
Haarlemmerweg, bij molen. custom cleared, safely delive& Europa, als u gebruik maakt van onze
020-6844079. Tevens INKOOP. red to your home or business.
toch al goedkope aanbieding van
+ 50 auto's v.a. ƒ700 tot
20
Autorijlessen
+ Examen voor ƒ 950.ƒ5.000 met nw. APK, gar. inr. For further details
of
Tel. 020-6105478.
write to:
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ 700.70 BESTELAUTO'S en pers.
TACC,
Motorrijlessen ƒ 45.00 per les
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Autorijlessen ƒ 36.00 per les
Rijsenhout, lid Bovag. Bijna 50 7, Brugstr., tholen.
jaar gevestigd: BennebroekerTheoriecursus op Video GRATIS
EB 4691, Holland,
weg 17, Rijsenhout bij Aalsor FAX: 01660-2597 Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk
meer, 02977-24229.
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.Ook t.k. gevraagd.
Accessoires
Johan Boom ook gevestigd
Autorijschool Nova
Autosloperijen,
Den lip 55 tussen Landsmeer
en Onderdelen
Nieuwjaarsen Purmerend ± 50 auto's v.a.
Autosloperij A. de Liede.
ƒ1.000 tot ƒ15.000. Garantie AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
aanbieding
Neem geen risico: orig.j
v.a. ƒ 1.000. Tel. 02908-24640.
Klaar terwijl u wacht.
Spoedcursus ƒ 950 incl., exaPTT-vrijwaring RDW , .
Ruilstarters en dynamo's.
men en gratis voorrijden. Bel
Let op Johan Boom,
Valkenburgerstraat 134.
(s)loopauto's ..
voor info. 020-6464778.
Zuider Akerweg 83,
Tel.: 020-6240748.
HOOGSTE PRIJS '
Oranje Hek, A'dam Osdorp.
Tel.: 020-6198691 •'
Tel. 020-6105478. ± 100 auto's Grote sortering ONDERDELEN AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur. Grote sortering ONDERDELEN
v.a. ƒ 300 tot ƒ 15.000. Allle au- van schade-auto's, alle
Gratis halen en brengen.
to's nw. APK, garantie al v.a. merken, alle bouwjaren.
van alle schade-auto's, alle
ƒ1.000. Dagelijks geop.
Tel. A'dam: 020-6942145.
GEBR. OPDAM B.V.
merken, alle bouwjaren.
van 9 tot 19 uur.
Tel.: 02502-45435.
GEBR. OPDAM B.V.
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50 Tel.: 02502-45435.
NISSAN Bluebird 2.0 Lpg, sail- Missot. specialist REM- en
Tel.: 020-6932074.
uitv. '90, ƒ 16.950,FRICTIE-MATERIAAL.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
RAT Panda 750 L. '87 ƒ 6950,- Bosboom Toussaintstr. 43
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Autorijschdol MICHEL
OPEL Ascona '83, ƒ 3.750,A'dam. Tel.: 020-6180443.
Loop, sloop en schadeauto's
1e 5 lessen a ƒ25,Mitsubishi Colt GL '83 ƒ2.750
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193
Motornjschool MICHEL
MAZDA 626 GLX Coupé,
pakketprijs ƒ 790,-. Tel.:
Noodservice
autom. LPG., '85, ƒ 4.750.020-6853683, b.g.g. 6181775,
Auto's te koop
ONDERDEELVERKOOP
BMW 520 i, 5 versn. '86
036-5321238 en 02990-34768.
DOE-HET-ZELF ADVIES
ƒ 10.750.gevraagd
Celie, door ANWB erkend,,
MAZDA RX7, '79, ƒ 8.500.op zaterdag van
met hoogste percentage
SAAB 99 GL, Ipg, '84, ƒ6.750.
10.00-13.00 uur
Inkoop auto's tegen
geslaagden. Tel. 020-6416607. ANWB/BOVAG-koerslijst.
PEUGEOT 305 GL, Ipg, '85,
Kost B.V.
ƒ5.500.
Bel voor Info 020-6369515.
Valschermkade 16, A'dam. • Bewijsnummers van een
De hoogste prijs voor elk merk
Van Ostade Garage
geplaatste "SHOWROOM"
Van Ostadestraat 182
T.k. gebruikte onderdelen van advertentie krijgt u alleen toe- auto a contant met
Amsterdam,
alle type's BMW, Mercedes en gezonden als u dat bij de op- vrijwar.bew. Tel. 02908-24640,
Peugeot. Garagebedrijf C. gave van de advertentie ken- Wilt u uw auto v.a. 1989 direct a
Schrauwen,
Tetenngsedijk baar maakt. De kosten daar- contant verkopen? Belt u voor
134, Breda. Tel.: 076-214918. voor bedragen ƒ 4,50.
inl. 03410-19354.
Maandag t/m vrijdag

Varï Vloten

Autovroon

020-6625428
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Schrijf hier in bloklett
1
uw tekst, l letter per
2
hokje. Cijfers, leestekens
3
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens
4
"OJ
3 regels beschrijven. Aan 6D 5
ö
de hand van de daarnaast
2 6
v
\\ -< -"'; l
geplaatste tarieven kunt u «
7
zelf uitrekenen wat uw
* l
advertentie kost.
8
9
1
10

39,95
53,45
66,95
80,45
93,95
107,45
120,95
134,45

Telefoonnummer:.

Naam:.
Adres:.

Handtekening:

Postcode + Plaats:.
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Mitsubishi Pajero
De Mitsubishi Pajero is in
Duitsland onderscheiden met
Het Gouden Stuurwiel. Het
blad Bild am Sonntag reikt
deze prijs jaarlijks uit. De Pajero kreeg van de jury de hoogste
waardering in de categorie terreinauto's. In de beoordeling
speelden styling, prijs, interieur, bediening, comfort, economie en milieu een rol.
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Europese Nissan schiet in het goede keelgat

Lotus Sport 300
De Lotus Esprit Turbo
SE is een snel mobiel, dat
is bekend. Eigenlijk te snel
voor 's lands wegen. Toch
moet het nog sneller kunnen, dacht men bij Lotus
en daarom komt dit voorjaar de Esprit Sport 300 op
de markt.

Ford Mondeo
De opvolger van de Ford Sierra heet Mondeo. De auto wordt
gedurende anderhalf jaar aan
een groots opgezet testprogramma onderworpen. Het is
het meest uitgebreide onderzoek naar de mening van klanten dat Ford ooit' heeft gehouden.

Begin december zijn in Duitsland, Engeland en Finland 115
Mondeo's afgeleverd bij f ervente Ford-rijders. Zij gaan de
Mondeo eenjaar lang testen onder normale gebruiksomstandigheden.
Na eenjaar gaan die exernplaren terug naar Ford en krijgen
de 115 uitverkorenen een nieuwe toebedeeld, die ze vervolgens zes maanden testen. Na
afloop mogen zij de Mondeo kopen of teruggeven. Een willekeurig aantal Mondeo's uit de
eerste 'lichting' wordt na drie
maanden teruggeroepen naar
de fabriek.
Dit geeft de Ford-ingenieurs
gelegenheid de prestaties en karakteristieken van de wagens
persoonlijk met de testende
klanten, te bespreken. Ford is
van mening dat de technici
hierdoor dermate snel informatie over de Mondeo inwinnen,
dat eventuele noodzakelijke
wijzigingen in de produktie
kunnen worden uitgevoerd terwijl het testprogramma nog
aan de gang is. De testrijders
kunnen die veranderingen dan
beproeven in hun tweede Mondeo.

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

Eerste Japanse
auto van het j aar
E NISSAN MICRA wordt dit jaar ongetwijfeld
uitgedost met een sticker op het achterraam
waarop in duidelijke letters 'Auto van het Jaar
1993' vermeld staat. Een vakkundige jury met
vertegenwoordigers uit negentien landen heeft de auto
hiertoe uitgeroepen. Op l februari, aan de vooravond
van de AutoRAI, krijgt Nissan de trofee overhandigd.
Het is voor het eerst in de
dertigjarige geschiedenis van
deze traditie dat een Japanse
vierwieler, van overigens Engelse makelij, de onderscheiding wordt toebedeeld. De Micra kwam als beste tevoor-

(ADVERTENTIE)

MAAK KENNIS MET
AUTOkampioen,
DAT VEELZIJDIGE EN
KRITISCHE AUTOBLAD.
Een béétje autoliefhebber heeft een abonnement op AUTOkampioen. Want alleen dan
bent u er zeker van dat u op de hoogte blijft
van de nieuwste ontwikkelingen. Laat
eens 4 nummers op
proef komen.
Dan volgt, zonder
tegen bericht, het
abonnement vanzelf.
Bel (gratis)

schijn uit een deelnemersveld
van twaalf nieuwe auto's, waaronder de Mazda Xenos en
626/MX6, Fiat Cinquecento en
Eenault Safrane. De meeste
van de 58 juryleden kenden de
hoogste puntenaantallen toe
aan het Japanse 'wereldwonder'. De criteria die ze hanteerden hadden betrekking op de
styling, het comfort, het rijplezier, het bedieningsgemak, de
mate waarin de auto nu echt
vernieuwend is en het zogeheten 'value for money', ofwel: is
de auto werkelijk het geld
waard dat je er voor betalen
moet?

Minder agressief
Het uitgangspunt voor de
nieuwe Micra legde Nissan vijf
jaar geleden als volgt vast: „Hij
moet perfect passen in het stedelijke verkeersbeeld, maar
moet ook op de langere afstand
een compleet gezin met maximaal gemak, comfort en optimale veiligheid kunnen transporteren".
Tokuichiro Hosaka werd benoemd tot hoofdontwerper van
het Mier a-project en besloot
een volmaakt nieuw concept te
ontwikkelen. „We wilden inspelen op een nieuwe trend: de
auto wordt minder agressief.
Mens- en milieuvriendelijkheid
krijgen in de toekomst absolute
voorrang. De moderne Micra
moet weliswaar pittige rij-eigenschappen bezitten, maar
mag geen prestatiegerichte uitstraling hebben. De auto moet
relatief veel binnenruimte bieden, terwijl de buitenmaten
niet mogen toenemen. Bovendien moet het ontwerp een

breed publiek aanspreken en
tijdloos van vorm zijn", aldus
Hosaka, die inmiddels ook wel
Mr. Micra wordt genoemd.
Het lijken zo op het eerste
gezicht vooral tegenstrijdige eisen. Toch is Hosaka erin geslaagd om die eisen te vertalen
in een Micra die bij het grote
publiek in het goede keelgat is
geschoten. Wat betreft de carrosserie hoor je geluiden als
fris, vriendelijk, harmonieus en
vloeiend. In vergelijk met zijn
voorganger is de nieuwe Micra
vier centimeter korter, maar hij
biedt toch meer binnenruimte
door de langere wielbasis en hogere carrosserie. Hij is onmiskenbaar een van de ruimste auto's in zijn klasse, in welke richting je de centimeter ook uitrolt.
De auto werd ontwikkeld in

CHOKDEMPERS
krijgen
volgens
Monroe-directeur
Tij men Doppenberg
veel te weinig aandacht bij.
het winterklaar maken
van de auto. Versleten
schokdempers verlengen
de remweg van een auto in
de sneeuw aanzienlijk en
hebben ook meer invloed
op het remgedrag dan bijvoorbeeld winterbanden.

Plat door de bocht
maar niet als een aso'
Hij (44): „Ik was 19 jaar toen
ik mijn eerste motor kocht,
een BMW 600. Later ging ik de
fout in door een Harley Liberator 750 te kopen. Dat was mijn
stijl niet. Daarna ben ik Honda
750 gaan rijden en dat beviel
veel beter. Totdat ik een flinke
smakker maakte tijdens het
invoegen, toen ben ik gestopt."
Zij (40): „Gelukkig zat ik
niet achterop, want ik was al
zeven maanden zwanger van
de eerste. Ik heb zelf enkele
maanden geleden mijn rijbewijs pas gehaald, iets wat ik
altijd al .wilde. Toen ik eenmaal het rijbewijs had, moest
er natuurlijk een motor komen. Eigenlijk is die 550 nog

Hij: „Ja, zo'n motor moet
toch warm draaien. Moet je
luisteren, motorrijden is het
mooiste dat er is. Veel mensen
weten niet half hoe het is om
zo'n krachtbron tussen je benen te hebben. Als je even het
gas aanraakt, voel je hem direct gaan. Overigens kan ik me
wel voorstellen dat men soms
een hekel heeft aan motorrij-

Remtesten
bewijzen dat
versleten
schokdempers de remweg aanzienlijk verlengen

een auto op wintersport gaat.
Als er winterbanden worden gemonteerd, laat dan ook de
schokdempers gelijk testen,
want goede banden hebben goede schokdempers nodig. Ze zorgen voor een betere grip op de
„Het is beslist geen overbodi- weg, geven optimaal rij-comge luxe de schokdempers te la- fort en maken dat de auto snelten controleren voordat je met ler reageert op het stuur", aldus

4

iets te zwaar voor mij. Hij
weegt toch 200 kg en ik ben
maar 52 kg, ik moet gewoon
nog wat meer ervaring op
doen. We rijden meestal met
elkaar, vooral natuurlijk in de
weekends als we gaan toeren.
Ik voel me veiliger als hij achterop zit, maar hij rijdt liever
alleen. Ik vind zelf dat ik meer
op safe rijd. Ik stuur de bocht
in, maar hij drukt de motor de
bocht in. Ik ben ook de mooiweer-rijder van de twee. Hij
gaat er mee naar zijn werk, dat
is hier vijf minuten met de
fiets -vandaan. Maar hij gaat
een half uur eerder de deur uit.
Maakt-ie een omweg."

Na de Primera is dit de tweede Nissan van Europese makeIrj. Juist die inbreng was van
groot belang omdat Nissan
twee keer zoveel Micra's in Europa wil verkopen als in Japan.
De eisen waaraan Mr. Micra
had te voldoen, kwamen dan
ook tot stand na overleg in Europa. De Micra wordt geproduceerd in het Engelse Sunderland, waar een nieuwe fabriek
is neergezet die werk biedt aan
1600 medewerkers. Nissan had

hen voor het oprapen overi- vriendelijk en biedt meer dan je
gens, want er kwamen 32.000 van een auto in deze klasse zou
sollicitatiebrieven binnen.
verwachten. Een stadswagen
pur sang met voldoende capaciEen van de meest opvallende teiten voor de lange afstand.
'werknemers' is de nieuwe 5000
De eenvoudige eenliter versie
ton-staalpers, die per minuut haalt nog altijd 150 km/uur, tertwaalf complete zijpanelen afle- wijl de Micra 1.3 zelfs 170
vert. Gedurende het verdere km/uur realiseert. Als je het
proces staan er 122 robots klaar goed rustig aan doet met de
om de diverse panelen aan el- eerstgenoemde moet op de
kaar te lassen. Nissan heeft als snelweg een brandstofverbruik
doelstelling om in 1993 alleen al van l op 20 tot de mogelijkhe130.000 Micra's voor Europa te den behoren.
bouwen, ofwel bijna vijftien per
De vlot gelijnde Micra is niet
uur.
alleen een aantrekkelijk alternatief voor de huidige groep MiWe zullen niet in superlatie- cra-rijders, de verwachting lijkt
ven gaan vervallen over de ver- gerechtvaardigd dat hij ook de
nieuwde Micra, dat is genoeg interesse zal wekken van berijgedaan na de introductie in Ne- ders van andere merken en
derland in november vorig jaar. 'groter-formaat' rijders. En het
Hij is Auto van het Jaar 1993 en Europese karakter van deze
dat spreekt verder voor zich- Nissan kan weieens van doorzelf. De Micra is zeer gebruiks- slaggevend belang zijn.

Langere remweg
in de sneeuw
met slechte
schokdempers

Met een lekkere omweg op de motor naar je werk

OES EN NICO Stefels bezitten sinds
een half jaar een
Suzuki GS 550 T
van tien jaar oud. Het
kost veel geld naast de
auto die van haar de deur
niet uit mag, maar het is
het waard.

Europa voor met name Europeanen. Die zijn doorgaans lang
en wat daarom heel plezierig in
het oog springt, is de opmerkelijke hoofd- en beenruimte die
de Micra biedt. Nissan maakte
nooit eerder gebruik van zoveel
Europese expertise op het gebied van ontwerp, ontwikkeling
en produktie.

Loes en Nico Stefels op hun
Suzuki GS 550
Foto Bram de Hollander

ders. Ik mag graag plat door de
bocht gaan, maar ben geen
aso. Als er geen ruimte is, blijf
ik net als een auto gewoon in
de file staan."
Zij: „Automobilisten houden
trouwens weinig rekening met
motorrijders. Wij moeten echt
voor twee denken. En ze_willen
altijd wedijveren als zé zien
dat er een vrouw op de motor
zit. De verbondenheid tussen
motorrijders vind ik ook zo
leuk, dat zwaaien dus. We zijn
op zoek naar een leuke motorclub om in de zomer deel te
nemen aan toertochten."
Hij: „Wat mij betreft gaat die
auto vandaag nog de deur uit
en komt er een motor bij, ik
zou wel een iets zwaardere willen hebben. Maar zij wil niet
met de motor naar haar werk.
Het is geen goedkope hobby,
maar we hebben het er voor
over. Noem het maar de liefde
voor de motorsport."

Doppenberg, directeur van de na werd een aantal Opel Veegrootste schokdemperfabri- tra's, voorzien van de nodige
kant ter wereld.
testapparatuur, de sneeuw ingestuurd. De remweg werd
Hij wordt in zijn mening ge- eerst getest met nieuwe Monsteund door een testrapport dat roe Gas-Matic schokdempers
in opdracht van Monroe werd en later met vijftig procent veruitgevoerd door een onafhan- sleten schokdempers van hetkelijk Duits onderzoeksinsti- zelfde type. De kwaliteit van de
tuut. In het Zwitserse Pontresi- laatste waren gelijk aan schokdempers die er al vele tienduizenden kilometers op hebben
zitten.
Bij remmen op de rechte weg
bleek het ABS-systeem negatief
te worden beïnvloed door
slechte schokdempers. Bij een
snelheid van 50 km/uur was de
remweg bijna zeven meter langer en blokkeerden de wielen,
soms meer dan een seconde. De
kwaliteit van de schokdempers
had aanzienlijk meer invloed
op het remgedrag dan winterbanden. Op een oneffen wegdek
gingen de wielen van de Vectra
met slechte dempers veren en
soms verloren ze zelfs het contact met het wegdek.
Het weggedrag in de bochten
is natuurlijk voorspelbaar als
je het bovenstaande weet. Ondanks het ABS-systeem bleef
de Vectra met slechte schokdempers wegglijden. Het buitenste voorwiel blokkeerde
voortdurend. Dit in.tegenstelling tot de Vectra met nieuwe
schokdempers die keurig in
koers bleef.
De onderzoekers kwamen
ook tot de conclusie dat een wagen met slechtere schokdempers veel minder trekkracht in
de sneeuw ontwikkelt. De Veetra kreeg een flinke aanhanger
achter zich waarmee hij de aangestampte sneeuw in mocht.
Hij kwam dus minder snel en
moeilijker vooruit dan zijn
evenknie met goede dempers.
Toch wel even iets om in je achterhoofd te houden als je, met
of zonder caravan, de wintersport tegemoet wilt gaan.

Hij is gebaseerd op de
Turbo SE, maar onderscheidt zich hiervan door
een ruim 30 pk sterkere
motor (300 pk), een 113,5
kilo lichtere carrosserie en
nog een aantal aanpassingen waardoor je met dit kanon zo het circuit op kan.
Zeker na montage van het
speciaal ontwikkelde Competition Pack.
De Sport 300 is geen pure
racewagen, zegt Lotus,
maar een uiterst snelle en
vooral exclusieve sportauto die eenvoudig voor de
racerij geschikt gemaakt
kan worden. De 300 oogt
agressiever, heeft een grote
voor- en achterspoiler en
wielkastverbreders
die
plaatsbieden aan dé extreme
banden
(achter
315/35x17
tegen
voor
245/45x16). Er worden
slechts vijftig Esprits 300_
gebouwd. Dat wordt rennen.

Achteruitrijlamp
De Amerikaanse uitvinder van de Back-Up Alert
had wel een zeer persoonlijke reden. Als kind werd
hij per ongeluk- door zyn
vader aangereden tijdens
het achteruitrijden. Hoewel hij niet ernstig gewond
raakte, bleef die ervaring
door zijn hoofd spelen toen
hij naar zijn eigen kinderen
zat te kijken. Reden genoeg
voor de man om zich eens
ernstig te buigen over de
vraag hoe je veiliger achter
kan rijden.
Driejaar duurde het voor
hij de Back-Up Alert ontwikkeld had, een combinatie van alarm met licht. De"
halogeenlamp heeft een
apart ingebouwde pieper
die het bekende geluid
geeft dat we allang kennen
van vrachtauto's, dus wat
dit aangaat is er weer niets
nieuws onder de zon.

De lamp heeft een gegarandeerde levensduur van
drie jaar en is geschikt
voor alle gangbare auto's.
De prrjs van de 12-Volt versie bedraagt bijna negentig
gulden. Hij is verkrijgbaar
bij autoshops. Voor informatie 020-6846226.

Alfo 33 Imola
De Alfa 33 hebben we leren kennen als een aantrekkelijke auto, maar Alfa
Romeo heeft toch gemeend
er nog een schepje bovenop
te doen met de 33 1.4 IE
Imola. De prijskaart van
net 28.000 gulden vormt het
levende bewijs dat je niet
eerst de Lotto hoeft te winnen om in een leuke en
sportieve wagen te rijden.

De Imola is, natuurlijk,
Alfa-rood, heeft mistlampen en zwarte dorpelschilden, lichtmetalen velgen,
een wiswas-installatie voor
de achterruit, een lederen
stuurwiel en pookknop, dezelfde stoelen als we in de
dikkere 33 16V vinden en
een in delen wegklapbare
achterbank. Voor een paar
gulden extra krijg je er nog
stuurtaekrachtiging en centrale
deurvergrendeling
bij. Wie niet van rood
houdt, kan de auto ook in
zwart metallic bestellen.

donderdag 14 januari 1993
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ZOEK DE MISLUKTE
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
M K ro-^tKcTtuiitiL"» voor /akemnan en particulier kunnen
\\ordrn gi'/< l ÜM.T l of 2 kolommen breedte m diverse
lettergrootten.
l'.irhculiert'ii venuj/en wij naar de speciale bon op de
p.iBiiia ..MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie'
XANDVOCWTS NIEUWSBLAD ƒ0,44 per millimeter.
blmtmgstijd' dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonische opgeven- 02507-17166 of
afgeven/Venden aan:
* Xandvuorts Nieuwsblad. Gasthinsplein 12.
2012 JM ^mdvoorl;
IMaats-iig is ook mogelijk in de volgende combinatie:
X /aiulvoortb Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, UithouutM.' Courant.De Ronde Vener, Aalsmeerder Couranl, alle edities van het Amsterdams Stadsblad. De
Nituue Vt'eesper. ƒ5.23 per millimeter.
Sluitingstijd maandag 15.00 uur.
* Informatie» over on/e overige aantrekkelijke advertentii-tombiiialies m de Micro's /ijn op aanvraag op on/e
kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra m
rekening gebracht, alsmede ƒ 7.05 adm.kosten,
* Hij plaatsing m de Micro's worden geen bcwijsnumrners
verstuurd. Op ver/oek wordt aan adverteerders buiten
bet verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
vsordt j KOO m rekening gebracht.
L! kunt de tekst van uw Micro-advcrlcntiecombmahe Z
telefonisch opgeven:

G R O E N E S T E l N bv
i Jfll

HAARLEM 023-422224
Divers personeel gevraagd

WALRA
zoekt actieve adviseuses
Min 3 avonden per week beschikbaar zijn, zelf afspraken
maken uit adressen die u van ons krijgt Eigen werkgebied
verdienste afhankelijk van inzet en omzet. U wordt opgeleid
en begeleid m de praktijk.
Auto noodzakelijk
Bel voor informatie Marja de
Fotomodellen/figur v mode/
recl /tv, leeft, en erv niet belangnjk, ook studentes Stuur
duidelijke foto's (retour) naar
Pb 17166, 1001 JD A'dam.
MODEL WORDEN?
Vogue Models zoekt nieuwe
enthousiaste modellen v/m
voor fashion en glamour
fotografie. Interesse bel 074502796 of stuur \e brief met
foto naar Vogue Models,
Bachstr 59-2,
7557 VM Hengelo

{dit nummer is met voor bezorgklacbten) of /enden aan*
Mioro'b Weekmedia
Poblbiifa 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in de7elfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

GRATIS

Woninggids van Zandvoort
Rfl

Regt, 04904-82128.

Personeel
aangeboden
Jonge Portugese vrouw (23 jr)
zoekt
werk,
schoonm.
werkz.h. of horeca, spreekt
Engels, Frans en Portugees,
GEEN Nederlands. Br. o. nr.
717-78003 v d. blad.

UAKCLAM

Oproepen - Mededelingen

GROTE TREINENBEURS

Schinkelhaven

VERKEERSTHEORIE VOOR HET RIJBEWIJS.
Elke rijexamenkandidaat is welkom op onze pnvélessen,
spoed- of normale cursussen. Elk tijdstip is mogelijk
Een wijkgericht verzorgingshuis met 122 verzorgingsHOLLAND VERKEER, 020-6252511.
plaatsen Wij hebben m samenwerking met verpleeghuis
Alblas Verkeersscholen
Vreugdehof een projekt verpleeghuiszorg

Wie zijn wij en wat doen wij?

Woninginrichting

in 5 dagen

Wat kunnen wij bieden?

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361

een gezellige werksfeer
optimale secundaire arbeidsvoorwaarden
werken m teamverband
honorering volgens CAO bejaardentehuizen

* T k.a 7 banengordijnstof
van 240, ƒ75; leuke rode
kast, h.g ƒ50 en witte kast
h g ƒ25. Tel.:02507-17030.

Zalenverhuur

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

VERENIGINGSGEBOUW

•Wat zoeken wij?

De Krocht
KWALITEIT'
Voor de meerzorg/ziekenafdeling part-time of full-time
Grote Krocht 41, Zandvoort,
gediplomeerde
tel 02507-15705 b 9 g 19932,
- ziekenverzorgenden,
voor
- bejaardenverzorgenden,
BRUILOFTEN - RECEPTIES
- bejaardenhelpenden.
KOFFIETAFELS
"TAPIJTTEGELS" Nieuw v a
Tevens zoeken wij ter vervanging van een zieke collega voor
ƒ1,50 p.st. Alle merken o.a
tijdelijk een medewerkende voor een verzorgingsafdeling
Heuga, projekt geschikt va.
Vakantie
ƒ2,95 Spec. partij prijzen.
buitenland
Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen richten aan
Het TAPIJT &TEGELHUIS, 1e
VERZORGINGSHUIS SCHINKELHAVEN
Const
Huygensstr.
41
T A V . HET SEKRETARIAAT,
Sta-caravans t h m de Arden- A'dam 020-6852950.
SCHINKELKADE 69,
nen al v.a. ƒ 200 all-m
T k. 3-deurs hangkast met
1075 VM AMSTERDAM
Inl 04459-1598
spiegels, ivoor-kleur, hg 2.15,
br. 2.70, diep 65, ƒ750. Tel..
02507-30609.
T k. ivoorkl bed, 180x200 m,
achter opbouw m spiegels,
radio, cass speler, 2 lampjes
en 2 nachtlampjes + nachtkastjes Tel. 02507-30609.

Nu

LEDEREN KLEDING

Radio/tv/video

C IE 1992

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.
Telefoon 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek
* Te koop cass deck, Technies, ƒ 100, 2 Philips boxen a
ƒ40 p.st. Tel. 02507-13858

ALLES MOET WEG

lll&i i&en st u k 40% köftj n g:- :;;. •
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Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Prijswinnaars vorige week:
Marga Braam - Amsterdam
F. van Veen - Aalsmeer
M. de la Chambre - Amstelveen
J. Sietses - Duivendrecht

BADKAMERS
LEIDINGWERK
SANITAIR
TEGELWERK
Tel. 023-401512 na 20 uur

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.

SINGER
NAAIMACHINES •
reparatie alle merken
P.E.M. STOKMAN
Prmsenhofstr. 7, Zandvoort
Tel . 02507-20072.
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Schoonheid en
verzorging
PEDICURE voor uw complete
voetverzorging en voetmassage Behandeling bij u aan
huis is mogelijk 02507-12698
RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels
Philips sun mobile
Huur prijs ƒ 100,-p.w.
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183

-

een 3 in 1 haarstyler
een klokradio

-

een Walkman
een set van 4 E180 videobanden

Kleding
HASSING B.V.

Rijles auto's en motoren

Schinkelkade 69, 1075 VM Amsterdam

•JK'i^Vp' V. •:; •'-•'• , - ' ' ' , • • . - , '

Voor al uw Verbouwingen, Tegel- en Stucadoorwerkzaamheden, bel 020-6166307.

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Vrijwilligers
gevraagd

te Amstelveen-Zuid op zat 23 jan in Keizer Karel College,
Elegast 5 (bij Ouderkerkerlaan), van 10-15 uur Komt u kijken,
ruilen, (ver)kopen'? Inl 02990-40354.
BROODJES BESTELLEN? * Jannie hartstikke gefelioBroodje Burger Bellen
teerd Roland, Liesbeth, Lot,
Roor.
18789
ƒ2,50 bezorgkosten
* Nejat weet je dat je bij La
boven ƒ 25 gratis bezorgd Rondina het lekkerste kan
* Dame zoekt een gezellige eten en dat mag heel Zandvrouw die van wandelen voort wel eens weten Jannie,
houdt, leeftijd 70 jaar. Tel.. Pnscilla, Lutz, An.
02507-17499
* Vanessa, alweer 18 jaar
* Eindelijk 18 jaar Vanessa gefeliciteerd. Liesbeth
Papa, Mama.
Voor trouwfoto's
Gezocht ± 35-^'ers die alsnog ROCK 'N ROLL willen
Foto Boomgaard
leren Inl. 020^693270.
Grote Krocht 26
* Help de Polen Stuur eens
Lessen en clubs
een voedselpakket1 Geen1
Tel. 13529
adres'? Dat hebben wij voor u
• Wij behouden ons het
Inl tel 02907-5235
De tennisclub UNICUM
recht voor zonder opgave van
* Hoera Vanessa 18 jaar redenen teksten te wijzigen
is weer gestart met de inschrijving van nieuwe leden.
Mark & Miralda
of niet op te nemen
Alleen op jaarbasis. Het gehele jaar geopend
* Jannie 50 dikke kussen
Inl Mevr T Sebregts, 02507-14273.
Rob, Tanja, Kees, Jonneke.
Huishoudelijk
AEROBIC Callanetic Rtness
* Lot gefeliciteerd Vanessa
ƒ35 p.m Gratis proefles
personeel
nog van harte'
Inl 020-6228667.
Kunst en antiek
gevraagd
De
tennisclub
UNICUM
is
Overigens, mijnheer de voorzitter, zijn wij van mening dat Wie wil met mij 3 uur per week weer gestart met de inschnj- * T.k 7 kristallen onderzetde Herman Heyermansweg mijn huis schoonhouden vmg van nieuwe leden Alleen ters, pr ƒ 25; 4 oude vmgerop jaarbasis Het gehele jaar
moet worden doorgetrokken. Liefst vrijdag Tel 17030
hoedjes/10p.s 02507-17193
geopend Inl Mevr T
Sebregts, 02507-14273. .
Veilinggebouw Amstelveen
(Para)medisch personeel gevraagd
Heden inbreng van goederen
SALSA CURSUS ƒ85 Ook
Frans Halslaan 33.
zonder partner Gratis proefTel 020-6473004
les. Inl. 020-6228667.

-

Aanneming en
vernieuwbouwing

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de

Te koop 2e hands winter/zomer jongenskleding, mt 68
STOK B.V.
t/m 98, broeken, truien, jasjes,
skipak, schoentjes, v.a. ƒ 2,50
Commercieel en
Kinderboerderij De Werf,
p.st. Tel.: 02507-17296.
administratief
Watergraafsmeer
A'dam
BUSHOFF
Te koop bijna nieuwe
zoekt vrijwilligers m/v die het
personeel
FRANSE
SKIKLEDING
leuk vinden om op zaterdaggevraagd
VAN
LEEK
Tel. 02507-14460.
of zondagmiddag op de
ELSENGA ELECTRO
boerderij te assisteren Als u
Gevr. consulentes in natuur meer wilt werken is dat naHobby's en
cosmetica, goede bijverdien- tuurlijk ook goed. Dit is heel
verzamelingen
sten, training en begeleiding leuk werk waarbij vooral de
020-6971834 (inspreken).
omgang met kinderen,
ouders en dieren veel dank- * T.k. 10 grote zilv OostenSportartikelen
baarheid kent. De beheerder njkse munten, 28 gram, uit
Horecapersoneel
werkt u helemaal in Tel
1780, ƒ100. Ook p.st. Tel.:
SKI'S t.k. 1.75 m met
gevraagd
reakties tussen 18.00-21.00 02507-17193.
SCHOENEN (mt. 39-39,5) incl.
uur op tel. nrs.
stokken ƒ100. Tel. 020GezochtHORECAMEDE- 020-6938728 of 6939004.
Foto - Film
562.2618 na 18 uur 02907WERKER/STER voor 40-unge
4785.
werkweek. Tel. 02507-15054.
Oppas gevraagd/
* Te koop 2 skipakken, aan
Foto
Boomgaard
aangeboden
• ANNULERINGEN van uw
2 kanten te dragen, 38-40,
ook voor
advertentieopdrachten kunt u
ƒ200. Tel.: 02507-15230.
pertretfoto's,
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK LIEVE OPPAS gevraagd,
* Te koop schaatsen, Noren,
pasfoto's,
richten aan Centrale Orderafwit, mt 42, ƒ 35; 2 p. k.schaatreceptiefoto's,
deling Weekmedia, Postbus 's avonds en af en toe in het
weekend. Tel.. 02507-14930
sen, mt 42, ƒ 30 p.p.; Noren 2,
groepsfoto's aan huis.
122, 1000 AC Amsterdam
mt 41, ƒ 35. Tel.: 02507-15230
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.
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Muziekinstrumenten

Rijwielen,
motoren, •
bromfietsen

Wilt u een muziekinstrument * Te koop damesfiets ƒ50.
of professionele audio? Wij Tel.- 02507-12536.
zoeken gratis voor u. Tel.:
* Te koop herenfiets (groot
036-5335827
model), niet mooi, wel goed,
merk Union, prijs ƒ50. Tel.:
Te koop
02507-15808, na 18 uur.
gevraagd

diversen

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

Ondeugende Evelien'
DIREKT KLETSEN, met een
06-95 30
leuk meisje! Bel snel
Bel voor Sexkontakt:
06-320.330.90. 50 cphm.
06-96.02
Direkt kletsen met 'n leuk
Zoek je 'n vluggertje''
meisje Bel 06-9757 en maak
06-96 62
'n afspraakje. 50c p'/zm.
Stripspelletje:
Direkt kontakt met een meisje
06-9663
(18). Druk op de nul voor
Snel SexKontakt:
meer meisjes. 06-320.322.05.
06-96.64
37,5 cphm.
Sex Kontaktlijn.
06-96 65
Direkt Snel Sexkontakt
Direkt 'n meisje (18)
SEX-KONTAKTLIJN
06-97 10
06-320320.32. 100c pm.
Bel snel!' 37,5 cphm.
DUIK in bed met 'n lekkere
meid' Vraag haar tel.nummer. ONDEUGENDE huisvrouwtjes en schoolmeisjes van 18
Bel 06-9511. 75c pm.
j'r. zoeken voor straks sexkonVERPLEEGSTER. Ik verzorg takt, vraag naar hun tel.nr.
graag mannen m m'n uniform Bel'06-9661. 75c pm.
zonder iets eronder! Kijk en Opwindende meisjes (18 jr.)
voel maar. 75c pm.
zoeken kerels voor sexkon06-320.329.30.
takt. 06-320.324.01. 50 cphm.

Meiden zoeken sex (18)
Direkt een meisje (18) .
Ondeugend meisje (18)
Privé Sexadresjes . . .
Sex voor twee
Bel nu!! 37,5 cphm.
Effe een vluggertje? Ik wacht
op je in het toilet! 75c pm.
06-320.326.19. Meisje 19 jr.
Er zijn genoeg meiden (18)
die ook het bed m willen.
Luister op 06-9603 75c pm.
*"'HARDCORE*** 75c pm.
06-320.32404 . .Onderdanig
06-320326.18.. Meesteres
06-320.326.77 ... .Ruige Sex
06-320.325.54 . . . .Volle Bolle
Hete meisjes (18) willen snel
een sexafspraaki Nu direkt
06-320.326 66 37,5 cphm.
Hete meisjes (18) willen echt
snel Sexkontakt. Nu met telnr.
06-320.330.66 75c pm
Hete vrouwen bij jou m de
buurt willen sexkontakt.
Bel 06-97 80. 100c pm.
HOMO Waar gebeurd,
knullen onder elkaar.
06-320.327.01. 75c pm.
Homo Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje7
06-320.330.18. 37,5 cphm.
HOMO-DIREKT-APART:
Op zoek naar 'n opwindend
afspraakje met een knul?
Direkt prive-kontakt
06-320.32261. 37,5 cphm.
Homojongens onder elkaar.
Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320.330.88. 75c pm
HOMOKONT AKT
Zoek je een lekkere boy'
06-320 330 95. 37,5 cphm.
LEKKERE VROUWTJES
geven hun adres en telefoonnr., vertellen iets over
zichzelf en wachten dat jij
belt. 069.789.
100c pm.
LESBISCHE Meisjes 18 jr. Na
het sporten wordt haar lijfje
door mevrouw verwend
75c pm. 06.320323.37.
Meer dan 400 meisjes (18)
willen een afspraakje met jou.
06-320322.11. 37,5 cphm.
PARTNERRUIL privelijn,
direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil
06-320 330 91 37,5 cphm.
PRIVE-KONTAKT
je krijgt direkt 'n meisje (18)
aan de lijn 06-9570.50 cphm
Rijpe Negerin' Wil je me eens
lekker insmeren schatje' Pak
ze' 75c pm. 06-320 327.70.
Ruim 300 ondeugende vrouwen zoeken 'n slippertje.
06-320321.44 75c pm.
Schoolmeisjes v. 18 jr. zoeken
een ervaren man. Sexdatmg.
06-320330.43 37,5 cphm.
Sexi Ik kick op hete standjes!
Kun jij GRIEKS'? 75c pm.
06-320.322.76.
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, jongens
(18) en huisvrouwtjes.
06-320330.46. 37,5 cphm.
SEXAFSPRAAKJE . met 'n
meisje (18). Vraag naar haar
tel.nr. Bel 06-9502.37,5 cphm.

..06-320.320.36
. .06-320.322.88
..06-320.324.11
. .06-320.330 42
. .06-320.330.81
SUPER SEXY VROUWTJE
geeft zichzelf, haar adres en
haar telefoonnr. bloot.
06-96.80.
100 cpm
Top S&M 06-320 324.34!
Bel je meesteres en wees een
dienaar! 75c pm
Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 13 00 en
22.00 uur 02507-16141 of
023-400130.
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18.00
tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.
***ZAPPSEX***
Draai of toets om heen en
terug te spoelen, het lekkerste kun je blijven herhalen!
75c pm.
Schooljuff[ouw
06-95.09
Effe vlug
06-96.92
Meisjes
06-96.40
S&M club
06-97.91
TOPSEX 25+
06-97.92
Hardoore
06-97.94
Zij 18, naakt bukt ze voorover!
Jij staat achter haar' Op z'n
GRIEKS! 75c pm. 320.327.06.
Zoek je pnve-adresjes voor
echte hete meiden van 18 jr.'
06-350.222.41 75c pm.
Zoek jij wulpse meisjes v. 18
jr.7 Bel Supersexkontakt.
06-320.320.44. 37,5 cphm

Diversen
?sredna tein hcot nak taD.
ORCIM ETKULSIM
ed dlefjiwtegno si tiD
.redrev tein seeL IPOTS.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800.

HUIS
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de krant helpt
u op weg

Auto's en

* Te koop Atler typemachiauto-accessoires
ne ƒ75; 2 staande lampen
ƒ 50, diverse ouderwetse serveerstersschortjes ƒ 5 p.st. * Te koop ski-imperiaal ƒ 50
+ fietsimpenaal ƒ 100. Tel.Tel. 02507-31243
* Te koop kinderwagen, 02507-15230.
lichtblauw, Bébé Confort,
ƒ250 Tel 02507-17060.
Diverse clubs
* T.k. 16 Lp's, klassiek + populair, ƒ 2,50 p.st.; camera + 06-320.32313 HARDLESB.i
filmrol, pr ƒ 10 02507-17193. Wij gebruiken de wildste hulp* T.k.a. babybox ƒ 40, neten stukken Gluur mee 75cpm
fietsmand ƒ25: 02507-15071. 06-320.326 17 STRAATMEO
* Gevraagd draagbare klein- In de bus gaat ze tegen je
beeld kleuren-t.v en 2-pers. aan staan! Voel maar zegt ze.
75c pm.
dekbed. Tel.: 02507-16017.
06-320 326 63. SEXSTANDJESi Grieks gebukt' Mond vol
Onroerende
Frans1 Vrijen, zoenen zalig.
goederen te koop
100c pm.
gevraagd
06-320.32899 Rijpe Dikke
Mollige vrouwen. Live staat
ze voor je naakt! 75c pm.
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
06-95.05. Grieks standje. Live
Tel. 02507-14534
alleen1 Ik buk alvast over de
tafel. 100c pm.
Onroerend goed
06-96.09 Rijpe vrouwen Live
gesprek met jou1 Graag jonge
en woonruimte
jongens! 100c pm.
te huur
06-96.36. Als u een livegeaangeboden
sprek met mij wilt. Wel voorzichtig hoor. Ik ben net 18 jr.
Gem. 2-kam.app aan zee v 100c pm.
Vijrof langer ƒ 1600 p.m. incl.
06-97.11 "Zapp sex" draai of
Tel.. 02507-13858.
toets van meisjes naar meisje. Het hoogtepunt kun je blijven herhalen, zo vaak je wilt.
Onroerend goed
75c pm
en woonruimte
06-97.33 Als je op z'n Frans
te huur gevraagd
wil! Bel en je mag alleen op
een lijn met mij. M'n mond
staat open. 100c pm
OPSLAGRUIMTE
te huur gevraagd
*Afluister Sexlijn* 75c pm.
Tel. 02507-14029
06-320.32378 .. .Meisjes 18
Te huur gevr APPARTE- 06-320.327.47 Jong en strak
MENT, 1 of 2 kamers met keu- 06-320.323 63 .Rijp en Ordi
ken, badgelegenheid voor 1 06-320 324 64 . .Rijp Chique
pers Tel 02507-17676
Als het klikt willen deze meiden v. 18 vaker sexkontakt'
06-320 320 55 37,5 cphm. '
Woningruil
BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19.00 uur.
Aangeb gezellige 2e etage in
Amsterdam Gr., huisk. + BI-SEX voor TWEE, direkt
slaapk., gr. vierkante keuken, apart met een heet meisje of
2 balkons + ligbad en zolder- een lekkere jongen v. 18.
kamer Hr. ƒ 385 p.mnd. Gevr. 06-320.330 87. 37,5 cphm
3 a 4 kam.won. in Z'voort, Buurvrouw geeft buurmeisje
Bloemendaal of Heemstede sexles! Geniet maar lekker
Overnamekosten geen be- van die twee! 100c pm.
zwaar. Tel. 020-6120126 , 06-320.328.27.
De allerleukste meiden v. 18
Financien en
jr. bellen met de FLIRTBOX.
Bel 06-9501. 37,5 cphm.
handelszaken
Direkt een leuk meisje aan de
lijn. Vraag naar haar telnr.
Autoverzekering voor 'n avondje uit. Direkt
V.A ƒ75 - DORSMAN
apart 06-9510. 37,5 cphm.
blijft toch goedkoper1
Onderdanige jongens (18)
Bel nu 02507-14534
bellen met strenge meesters.
• Zie de colofon voor opga- S M voor 2 (direkt apart)
ve van uw rubieksadvertentie, 06-32032999 37,5 cphm

voor de particulier
5 regels
Gratis !

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen « maximaal 5
regels • alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300
uitkomen

Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra
(u dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
Of afgeven bij:
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
Gasthuisplein 12.
lettergrepen.
2041 JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

,

ed. 17
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

ƒ
/
ƒ
ƒ

6 regels
7 regels
8 regels
9 regels
10 regels

ƒ 9,31
/ 10,86
ƒ 12,41
ƒ13,96
ƒ15,51

ƒ 4,65

4,65
4,65
6,20
7,76

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

l
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'Men kiest voor luxe en gezellig wonen'

Lichte slaapzak
is ten onrechte
impopulair
Een drie-seizoenenslaapzak
van bijna twee kilo behoort tot
de standaarduitrusting van de
meeste lichtgewicht-kampeerders. Maar kan het ook lichter,
wilde de redactie van Op Pad
weten. Hoe presteert bijvoorbeeld een slaapzak van een
kilo?
"Er werden er acht getest die
tussen de 750 en 1300 gram wogen en waarvan de prijzen vaHeerden van 224 tot 549 gulden.
De resultaten staan in nr. 9 van
Op Pad. De conclusie is dat de
superlichte ten onrechte weinig
populair zijn. In veel gevallen
blijkt zo'n slaapzak een aardig
alternatief voor het klassieke
dekenmodel met katoenen tijk.
Mag het geheel niet meer wegen dan een kilo, dan is de keuze beperkt tot de donsgevulde
zakken. Blijft de temperatuur
altijd ruimschoots boven nul,
dan zijn er al geschikte donzen
slaapzakken van pakweg 700
gram en kunstvezelexemplaren
van rond de kilo. Ook de slechte reputatie van binnentijken
van nylon of polyester blijkt
niet terecht. Met de moderne
vezels is een aangenaam aanvoelende synthetische tijk te
maken. Vooral Pertex beviel de
testers goed.
M

Foto ANWB

Autoverzekeringen
In de Consumentengids (januari) speciale aandacht voor
de auto. De speurtocht naar de
goedkoopste autoverzekering
is daarbij een apart hoofdstuk.
Het mooist is natuurlijk om als
conclusie te kunnen vermelden
bij welke maatschappij u het
best terecht kunt, maar helaas,
zo eenvoudig ligt dat niet.
Autoverzekeraars hanteren zoveel verschillende premiebepalende factoren, (leeftijd, geslacht, regio waar men woont
etc.), dat je door de bomen het
bos niet meer ziet en het vinden
van een goedkope autoverzekering in je eentje een vrijwel onmogelijke opgave is.
Wilt u echter toch weten wat de
beste verzekeraar is tegen een
interessante premie, kunt u een
advies op maat vragen bij de
Consumentenbond. U krijgt
dan een overzicht van alle autoverzekeraars met hun premies
die op uw situatie van toepassing zijn. Wie 070-384.7847 belt
krijgt het aanvraagformulier
thuisgestuurd. De kosten bedragen 32,50, gulden, maar dat
is bij een goede keus snel terugverdiend.
Jaarlijks worden in het januarinummer ook de autokosten op
een rijtje gezet. Verplicht leesvoer voor iedereen die enigszins wil bijhouden wat een bepaald type auto maandelijks
kost. En vergis u daarin niet.
Gerekend over vijf jaar en 80
duizend kilometer bent u sowieso al 502 gulden kwijt voor
de auto die het goedkoopst in
gebruik blijkt te zijn: de Suzuki
Alto GA.
Wie een nieuwe auto wil kopen
en er niet tegenop ziet deze zelf
in te voeren, kan daarvoor het
best terecht in Denemarken, zo
zegt het blad verder. Bij een Renault Clio RT 1.4 bespaart u
zich bijvoorbeeld 8280 gulden
en dat is natuurlijk best een interessant bedrag.

Combinatiemagnetrons
Ze zijn wel wat goedkoper geworden, de combinatiemagnetronovens, maar niet altijd beter. Dit blijkt uit een test in de
Consumentengids
(januari).
Voordat u uw oude, trouwe
oven aan de kant doet: geen enkel apparaat uit de test kan én
goed ontdooien, én goed opwarmen, én goed braden, én goed
bakken én diverse kook- en
baktechnieken goed met elkaar
combineren.

Audio & video
De Consumentengids (januari) testte 19 videorecorders: 12
gewone in de prijsklasse van
550 tot 1100 gulden en zeven
hifi-typen (1250 - 1900 gulden).
Van de gewone recorders vindt
men de Akai VS-P280 (600 gulden) de beste koop (= goede
kwaliteit voor een redelijke
prijs). Van de hifi-videorecorders is de Grundig GV240 (1350
gulden) de beste koop.
Hifi Video Test van januari onderzocht 12 cd-spelers die in
prijs variëren van 800 tot 2200
gulden. Het zijn de Yamaha
CDX-860, Rotel RCD-965, Kenwood DP 7040, Marantz CD-72,
Technics SL-PS900, Denon
DCD-1290ex, Harman/Kardon
HD-7600.2, Arcam Alpha +, Onkyo DX-708, Sony CDP-X559es,
JVC XL-Z1050 en Nakamichi
CD-pLayer 2.
In Focus (januari) twee kleine
Hi8 camcorders: de Akai PVMS8 en de Sony CCD-TR8. Ze
leveren verrassende resultaten
op, zo wordt gezegd. Bovendien
krijgt Akai de handen op elkaar
door de gunstige prijs (2499 gulden) en de 800 gulden duurdere
Sony door de geringe afmetingen en het grote bedieningscomfort.
GERRIT JAN BEL

Per hoofd van de
bevolking krijgt de
Nederlander de meeste
vierkante nieters
meubelen aangeboden. In
Diemen alleen al een
kleine veertigduizend. En
de klant? Die wordt hoe
langer hoe meer
kwaliteitsbewust.
K HEB LAATST geledat tussen de eer'I'zen
ste oriëntatie .door
een consument en zijn uiteindelijke aanschaf van
een meubelstuk precies
een periode van negen
maanden zit, net zolang
als een vrouw zwanger is.
Daar blijkt dus uit dat men
zich heel erg goed informeert," constateert W. van
der Schilde van de Sticnting Meubelboulevard Die-

buitenland kent men dit met,
dus dat je als collega's in deze
branche ervoor kiest om naast
elkaar te gaan zitten. Maar zolang er geen doublures optreden kan dit prima."
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door Everhard Hebly
Van der Schilde: „Je hoeft
een klant vaak niets meer te
vertellen, dat wil hij soms niet
eens, omdat hij zich bijvoorbeeld al via woonmagazines
heeft laten voorlichten. En hij
is veel creatiever geworden,
durft ook veel meer met de inrichting van zijn woning dan
vroeger."
Diemen was een jaar of 15 geleden de tweede meubelboulevard van ons land, in navolging
van Beverwijk. Daar werd op
het industrieterrein een meubelzaak geopend. Drieduizend
vierkante meter, van alles wat,
onoverzichtelijk, maar toen
nog goed bereikbaar in de
weekenden. Beverwijk heeft in-

Diemen was de eerste meubelboulevard die stond aangegeven op ANWB-borden
Foto Bram de Hollander

middels een Zwarte Markt,
waardoor het pp zaterdag en
zondag niet altijd een pretje is
om even meubelen te gaan bekijken.

meubelzaken.
Kenmerkend
voor Diemen is vooral de bereikbaarheid, de vele parkeerruimte en het overzichtelijke
complete assortiment. Diemen
was zelfs de eerste meubelbouDiemen volgde Beverwijk al levard die stond aangegeven op
snel en telt inmiddels negen de ANWB-borden. •

Nieuw regenpak in de winkel
EKER IN DE weersomstandigheden van
de laatste tijd is het
voor fietsers een hele klus
droog over te komen. AguSport heeft nu echter een
nieuw regenpak op de
markt gebracht dat, aldus
de fabrikant, perfect beschermt tegen weer en
wind.

Z

bracht dat is voorzien van een
koordje, een bijpassende label
op de zak, drie-toon koordjes
en drukknopen. Verder heeft
het pak een hoogsluitende

Challenge is verkrijgbaar in de maten S tot en met XXL voor ƒ 99,50 en de
maten 12 tot en met 16 voor/89,50 bij
de goed gesorteerde sport- en Betsenzaak.

tijd vrij doelgericht. Je hebt
hier geen toevallige passanten
die vervolgens nog impulsief
even iets aanschaffen. Het is
daarom logisch dat ze ook bij
de buren binnenlopen om zich
te oriënteren, al is het alleen
maar voor de prijs."

„Men wil tegenwoordig winkelen en alternatieven kunnen
zoeken," vervolgt Van der
Schilde. „Er is een periode geweest-dat men iedere vier jaar
een nieuw bankstel aanschafte,
nu wordt dat eens in de tien
jaar gedaan. Het gevolg is dat
men niet altijd gewend is aan de
nieuwe prijzen en op een fenomeen als een meubelboulevard
maak je ze daar sneller verDoelgericht
trouwd mee."
„Wij willen consumenten op
„Juist omdat meubelboulevards aan de buitenkant van de een x-aantal vierkante meters
stad zitten, komen klanten al- een vergelijking bieden. In het

Restaurateur Brauns: 'Nooit op
stoel van kunstenaar gaan zitten'

'Challenge' is een compleet
pak (jack, broek en meeneembuidel) dat universeel draagbaar is. Het jack is lang genoeg
om over een colbert te dragen
en heeft breedte te over voor
een wollen wintertrui.
De kleuren zijn: violet met
antraciet en petrol accenten en
ultramarine met grijze en
warmrode accenten. Op het
verlaagde rugprint is een Amerikaanse honkball-print aange-

Foto AGU BV

(ADVERTENTIE)

geeft u meer!
MAGIC COAST WEEKEND
Hotel Willebrord is gelegen in het dorpje Zoutelande
aan de Zeeuwse riviera aan de zuidkant van Walcheren
tussen Vlissingen en Westkapelle. Deze streek staat
erom bekend de meeste zonuren van Nederland hebben.
In samenwerking met Weekmedia organiseert Hotel
Willebrord voor liefhebbers van sportieve recreatie een
gevarieerd weekend arrangement in de maanden februari en maart met een culinair tintje. De eerste avond
krijgt u een uitstekend 3 gangenmenu geserveerd terwijl
u de zaterdagavond met een uitgebreid gastronomisch
en gevarieerd warm en koud buffet wordt verwend.
Het arrangement begint op vrijdag en u bent welkom
vanaf ca. 13.00 uur. Het arrangement is inclusief:
- kamer met douche en toilet
- 2 x cntbijt
- l x diner
- l x gevarieerd warm en koud buffet (laatste avond)
- gratis entree voor zwemparadijs de Parel in Domburg
- l dag beschikking over een fiets met fietsroute
- l x welkomstborrel
- 9 wandelroutes
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de lezers
van de kranten van Weekmedia ƒ 195.- p.p. Toeslagen:
l pers. kamer ƒ 10,- per dag, kamer met balkon ƒ 5,- p.p.
per dag, verlenging (op basis half pension) ƒ 69,- p.p.
per dag. Kinderen tot 2 jaar gratis. Kinderen 2 tot 12 jaar
50% korting mits bij de ouders op de kamer.
Voor nadere informatie: Hotel Willebrord, Smidsstraat
17, 4374 AT Zoutelande, tel. 01186-1215. Boeken is alleen
mogelijk door middel van het insturen van onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM

Bon voor onze lezers
Deelname aan het Magie Coast Weekend is alleen
mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde
bon naar het in de boven staande tekst vermeld adres:
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:
Aantal personen:
Ie keuze datum: .

kraag waarin de capuchon zit
opgeborgen en een extra borstzakje. Alles is uitgevoerd in een
honderd procent water- en
winddichtmateriaal met getapede naden.

Van der Schilde: „Je had
vroeger de wilde vestiging, je
ging er gewoon naast zitten met
hetzelfde produkt. Noem het
maar kuddegeest. Ondernemers gingen zich pas later specialiseren. In Diemen hebben
we nu vrijwel geen doublures
en bieden we wel het totale
woonassortiment. Met teveel
doublures breek je elkaar af,
dan moet je de artikelen echt
gaan dumpen. Wij houden bij
de inkoop rekening met het assortiment van de ander, dat is
een soort ongeschreven wet.
Voor de klant is het op deze
manier ook veel overzichtelijker."

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
Luxe
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
In Diemen zijn, zoals gezegd,
tel. 020-5622840
zo'n beetje alle stijlen m elke
(niet op vrijdag)
kwahteits- en prijsklasse vertegenwoordigd. Behalve de absolute bodem met garantie tot de
voordeur is er alles verkrijgVerre reizen op
baar. H. Stok, secretaris van de
Vakantiebeurs
stichting
Meubeltaoulevard
In de Jaarbeurs in
Diemen: „Men leert steeds
Utrecht vindt van 13 tot en
meer de waarde van het wonen
met 17 januari de Vakantiekennen en dus automatisch
beurs '93 plaats. Negenhonook de waarde van kwaliteitsarderd exposanten uit meer
tikelen. Voor zover je van een
dan vijftig landen bieden
algemene woontrend kan sprede consument een breed
ken, zie je dat men kiest voor
aanbod van nationale en m
luxe en gezellig wonen en ook
ternationale vakantiemobereid is daar geld voor uit te
gelijkheden.
geven. In Diemen tref je hoge
De Vakantiebeurs is, dat
en lage kwaliteit, van overigens
is in de loop der jaren dmuitsluitend
merkartikelen.
delijk gebleken, het belangGeen raus- en douwwerk dus,
rijkste toeristische evenewant slechte produkten zijn
ment in Nederland. De
slecht voor het imago van de
beurs zal dit jaar met name
gehele meubelboulevard."
veel aandacht besteden aan
„Soort zoekt soort en dat
actieve vakanties, cultuur
geldt ook voor ondernemers in
en verre bestemmingen.
deze branche. Juist omdat
meubels langer blijven staan,
De Vakantiebeurs is woensdag
wil men kwaliteit. Nederland
13 tot en met zondag 17 januari
heeft de laatste jaren een sterke
geopend van half tien tot half ?es:
wooncultuur, dat heeft ook met
extra avondopcnlng vrijdag 15 januarl tot half tien. Kaarten (a 12
het klimaat te maken waardoor
gulden 50, kinderen vier tot en
we veel binnen leven," aldus
met 11 jaar en 60-^: tien gulden)
Stok.
zijn verkrijgbaar aan de kassa
van de Jaarbeurs.
„Vroeger onderscheidde je je
van de buren door middel van
je auto, een echt statussymbool
Campingbeurs met
met etalage-aspect. Maar sinds
eenjaar of 15 wonen veel menold-timer caravans
sen in hetzelfde soort woning,
dus moet je je met je inrichting
In de Brabanthallen in
onderscheiden. In tegenstelling
Den Bosch wordt van vrijtot andere landen bestaat er
dag 22 tot en met maandag
hier zoiets als woonmode."
25 januari een grote camping-, caravan- en motor„Maar wat wij in de meubelhome gehouden. Op meer
branche tegelijk merken, is dat
dan 250 duizend vierkante
er andere prioriteiten gelden in
meter presenteren zo'n 125
het bestedingspatroon van conbeursdeelnemers
de
sumenten. Ze geven rustig duinieuwste ontwikkelingen
zend gulden uit voor een lang
op het gebied van kampeweekend of dertigduizend voor
ren. Tevens kunnen bezoeeen nieuwe auto. Maar over dat
kers genieten van een tennieuwe bankstel moet toch nog
toonstelling van 'old-timer
even worden nagedacht. Daarcaravans'. De ANWB geeft
om zeggen wij vaak tegen klanop de beurs uitgebreid inten: Voor een goed meubelstuk
formatie over kampeergidgeef je veel geld uit, maar je
sen, caravans en vouwwahebt er wel tien jaar plezier
gens.
van."

Woonplaats:
Kinderen:
2e keuze datum:

geeft u meer!

EDULD, creativiteit,
-j- accuratesse, een^^ zaamheid
kunnen
verdragen en een intense
liefde voor de schilderkunst. Dat zijn de eigenschappen waarmee Danielle Brauns haar beroep
als restaurateur van schilderijen uitoefent en oude
kunst weer tot leven
brengt.

Verbouwinformatie
in nieuw magazine

door Rob Boerrigter
„Elke dag kom je weer nieu-.
we problemen tegen en steeds
weer moet je nieuwe oplossingen bedenken. Je moet je nederig opstellen en ondergeschikt
zijn aan het schilderij datje onder handen hebt. En nooit op
de stoel van de kunstenaar
gaan zitten," beschrijft Danielle Brauns haar ambachtelijk
beroep waar ze overvolle werkweek aan heeft.
Ruim vijf jaar werkt ze in
haar atelier in de Amsterdamse
Kerkstraat, waar schilderijen
van onder anderen Karel Appel,
Jozef Israêls en Jacob Maris
onder haar zorgzame handen in
hun oude glorie hersteld zijn.
Maar ook moderne kunst, zoals
dat van Herman Brood, heeft
ze onder handen gehad.

Oude meesters
„Werk van hem is niet goed
te restaureren. Hij gebruikt
verf op olie- en waterbasis door
elkaar en als het hem uitkomt,
gooit hij er ook oude koffie
over. Dat wordt nooit een geheel en na een half jaar gaat de
verf natuurlijk schilferen. Dan
kun je alleen nog maar conserveren, vastlijmen, om te zorgen
dat het niet erger wordt. Wel
demotiverend om te doen. Het
interesseert hem totaal niet wat

De beurs Is geopend vrijdag van
tien uur 's morgens tot tien uur 's
avonds, in het weekend en maandag van tien tot zes uur. De toegangsprijs is elf gulden voor volwassenen, kinderen van vijf tot 15
jaar en 65+: zeven gulden vijftig.
Nadere Informatie: tel. 076657.050. Vanaf het Centraal Station in 's Hertogenbosch rijden
pendelbussen naar de Brabanthallen.

Danielle Brauns restaureert een penschil_derij, oostindische inkt op witte olieverf. Deze techniek
werd van 1775 tot 1825 door enkele schilders gebruikt
Foto Bram de Hollander

er met zijn werk gebeurt, maar
hy Vraagt er wel zesduizend
gulden voor."
Haar voorkeur gaat uit naar
zeventiende en achttiende
eeuwse schilderkunst. „Als ik
beroemde oude meesters onder
handen heb, denk ik vaak: het
is een eer dat ik dit mag doen."
Aan het eigenlijke restaureren gaat vaak veel studie vooraf. „Steeds moetje nauwkeurig
nagaan welke techniek de schilder heeft gebruikt en soms
moet eerst de verf in een laboratorium onderzocht worden.
En dan met eindeloos geduld
de goede kleur zoeken. Vaak
moet je de verf zelf maken.
Vroeger, tot er in de zestiende

eeuw olieverf kwam, werd er
geschilderd Tiet 'tempera', dat
is verf op eiwitbasis. Dan meng
je het pure pigment, kleur in
poedervorm, met eiwit als bindmiddel. Dat kan in principe gewoon yoghurt zijn, maar er mogen geen bacteriën in zitten. Je
moet soms eindeloos mengen,
omdat er soms wel dertig kleuren blauw zijn verwerkt."
Danielle Brauns: „En dan
heel veel kleine puntjes zetten,
nooit overschilderen. Een restauratie moet altijd reversibel
zijn, dus weer te verwijderen.
Schilderijen moeten namelijk
om de 25 jaar gerestaureerd
worden. Tegen die tijd is namelijk op zijn minst de vernislaag

door het daglicht verkleurd. Je
kunt een schilderij vergelijken
met een auto, die ook regelmatig een onderhoudsbeurt moet
hebben."
Zelf
schildert
Danielle
Brauns ook. „Ik zou natuurlijk
mijn eigen werk kunnen restaureren, maar dat lijkt me moeilijk, omdat ik me dan als restaurateur ondergeschikt moet
maken aan mezelf als kunstenaar. Misschien zou ik dan de
neiging kunnen krijgen iets, dat
me niet bevalt, te veranderen.
Maar dat mag natuurlijk niet,
want als een kunstwerk af is,
mag er niets meer aan veranderd worden. Dan gaat het zijn
eigen leven leiden."

Verbouwen is vaak hét
alternatief voor verhuizen.
Dat is het thema van het
Verbouwblad, dat is uitgegeven door het Nederlands
Verbond van Ondernemers
in de Bouwnijverheid
(NVOB). In het magazine
wordt voorlichting gegeven
over allerlei aspecten die
met verbouwen samenhangen.
Het Verbouwblad geeft
onder meer aan waar je als
particulier op moet letten,
als je met een aannemer m
zee gaat. In het hart van het
blad treft de lezer een uitgebreide checklist aan,
waarmee hij kan beoordelen hoe de stand van het
onderhoud is. Verder is
een begrippenlijst opgenomen waarin het technisch
jargon verklaard wordt.
Andere onderwerpen die
in het magazine aan de
orde komen, zijn: samen
met de buren verbouwen,
de spelregels voor het verkrijgen van een bouwvergunning, isoleren en de
aannemer als bouwkundig
adviseur.
• Het Verbouwblad is verkrijgbaar bij de boekhandel en kost
ƒ1,95.

Roma Venduta

BOES

In de grote zaal van het
Noordbrabants museum in
's Hertogenbosch is tot en
met 21 februari de expositie 'Roma Venduta' te zien.
Eome gezien door de Nederlandse meesters tut de
17e eeuw met tekeningen
en aquarellen van de collectie Farnesina te Rome.
Werken van onder anderen
Jan Brueghel de Oude,
Abraham
Bloemaert,
Maarten van Heemskerk
en Gaspar van Wittel.
De expositie Is geopend van
dinsdag tot en met vrljrtatf van
tien tot vijf uur, overige dagen
van 12 tot vijf uur. Volwassenen
betalen vijf gulden en kinderen
tot 12 jaar/65+/CJP: drie gulden
vijftig. Het adres is Vcrwerstraat
41. Nadere informatie: tel. 073139.K64

AURONDE 1000
vlak
80x190 cm 87590x190
910140x190
140x190'
1195160x190'
1230180x190'
126080x200
89090x200
920,100x200
950120x200
140x200
140x?00'
1210,160x200'
1250,-

handv.
995103012651445,1470,1495,10201050,10951235,128514701615,--

aulo.
114011751410,173517601790,11 501190,12251'370,142017501785-

extra
16901725-

200x200'
90x210
160x210'
180x210'
90x220
180x220'

1595,11151605162511601685-

1850,124518501885,1290,1945,-

2950,'1795,-

13059701315133510151395-

eleclr.
21352170-

Slaapkamer 22 uw Auping-dealer Haarlemheeft vele
maten en kleuren direct uit voorraad leverbaar!!!

Auronde achterwand

Is uw Auronde al
helemaal uitgerust?

Aureo bedlamp
Ellipsvormig kastje

AUPING INFO

NIEUWSTE AUPING MATRASSEN:

28352860,2890,170517401775,-

600 soepel
700 soepel
606 stevig
706 stevig
Hoogte 16 cm
Hoogte 16 cm
795,
555,
70x190
895,
625,
80x190
940,
660,
90x190
1445,
1015,
140x190
820,
575,
70x200
915,
640,
80x200
90x200
965
675
1085,
760,
100x200
1305,
910,
120x200
1495,
1045,
140x200
965,
675,
80x210
1015,
710,
90x210
1110,
775,
90x220
Auronde achterelement

28502885-

298518403045,-

388522903945-

' voorzien van 2 eenpersoons spiralen;
Ie completeren met 2 eenpersooris matrassen

Vlak (als niet verstelbare uitvoering)
Handverstelbaar (rug- en voetendeel ?\\n
met de hand m hoogte verstelbaar)
Aulomat (rugdeel is m b v een koord|e in hoogte
verstelbaar voetendeel is mei de hand in hoogte
verstelbaar)
Extramat (rugdeel is electnsch m hoogte verstelbaar
voetendeel is met de hand m hoogte verstelbaar)
Electromat (rug- en voetendeel zijn electnsch in elke
gewenste stand te brengen)

auping
495,500,505510,-

160
'180
' 200

bedbreedte + 73 cm

Het Auronde bed, uit solide beukehout,
is er ook in extra hoge uitvoering.
Dat is soms erg comfortabel; bij in- en uitstappen
en bij het opmaken van het bed.
DEAURONDE2000
Hogere uitvoering ± 55 cm *Meerprijs r. <
bijpassende achterwand en tafeltjes verkrijgbaar.

Auronde tafeltje
Auronde 1000
- alpine wit
gelaagd beukehout, - sable wit
- parelg'rijs
in de kleuren:
- siena beige
- zwart
- naturel"
- blank beuken
' een toeslag

Auping hoeft matrassen die
precies zijn afgestemd op de spiraal

kersen'
mahonie
purper
platine
blue
ferrit

auping

90 cm

1570,1575,15801585,-

100
120
140

Breed : bedbreedte + 106 cm

Gigantische voorraad
||i
zoekt u een
verstelbaar
slaapsysteem?

Speciale aanbieding:

Slaapkamer compleet met
M

. -„**aw".';;*.:-.

achterwand + nachtkastje

f

Mooi afgeronde hoekerr
nclusie(2hoofd-en
voeteneinde verstelbare
lattenbodems
2superkwaliteits
<r~
polyether matrassen
s.a.40olm.14cmdik
140x200 COMPLEET
160x200 COMPLEET L
180x200 COMPLEET

Ledikant ook verknigbaar met
dwars gespannen handverslelbare

polyether matrasse»
160x200 COMPLEET 1-429.loUXZUU UUR/ir
L cc l 1.499.*.'gas.180x200
COMPLEET

^

RUIMTEBESPARENDE BEDDEN

DUBBEL
DIVANBED

140x200 nu voor

7S

160x200 nu voor

92!

180x200 nu voor
Excl. bodems

BLANK HOUTEN TIENERLEDIKANT

spiralen en S G 40

Originele
hotelcombinatie

SLAAPKAMER ZEISt

js«sy;^ïciKaR

zwaar massief blank houten
ledikant inclusief een stevige
houten lattenbodem

90x200

ook in de maat 90x210 en
90x220
uit voorraad
leverbaar.
JI/AÉ.E.U uu
VUIMI qqu ICVPI
^«m .| INU
T V a ^a/\^y ü *•" 'ij*-"' '^' 'n*^m ;^g

^

• geruisloos, geen gepiep of gekraak
o door de ..zachte", lichte en stevige bô5y
gemakkelijk te verplaatsen (zwenkwieltjes of grote meubelglijders; vooral han6 poten waarvan 2 met
dig bij schoonmaken en stofzuigen)
een zwenkwiel.
BOXSPRINGCOMBINATIE
• geen pijnlijk harde sta-in-de-weg bij b.v.
2
kwaliteitsboxsprings
("hotelbed")
+2
stofzuigen.
• past perfect in elk slaapkamer-interieur kwaliteitsbinnenvering matrassen.
(ook practisch voor hen. die hun ,,oude
bed" willen vervangen, maar de rest van Leverbaar in: 2 van 80 x 200 '(compleet)
of 2 van 90 x 200 (compleet).
het
slaapkamer-interieur
willen
behouden)
1998.• is zeer duurzaam en vergroot de duur- Deze combinatie is normaal
• zaamheid van uw matras aanzienlijk Nu is deze combinatie compleet
maar is vooral: geweldig
Nu 700.- voordeel zolang de voorraad strekt
comfortabel, yucu
goed voor
^uiiiiuucauci,
vum uw rug'

Massief hout BEDBAK MET LADEN

VOUWBEDDEN | SLAAPKAMER 22 HEEFT OOK POLYDAUN DROOMDÉKBED AANBIEDINGEN,

2 LEDIKANTEN
Inclusief 2 spiralen
Het onderschuifbed is
voorzien van wieltjes

—

"elakt'

ftoLYDAlM\

ynthetischedekbedden\
'

,,Susanne"

Ledikant in de maat:
80x190 + 2 laden of
80x200 + 2 laden of
90x200'+ 2 laden
inclusief
lattenbodem _^

ONGEMONTEERD.NU

. JAAR GARANTIE.
''dekbed. anti-allergiscFT wasbaar.
Een synthetisch dekbed dal bestaat uit 2 dekbedden, een
lichter en een zwaarder gevuld dekbed zodat uzelf kunt
kiezen m welk seizoen u welke warmiegraad wenst:

BO x 190 mei
lattenbodem
tncl matras

80 x 190
90 x 200

KRIJGT U
LOGÉ'S?
m^m^mmmm
Nu
Kleur: wit voor

voor-'-

Mi-allergisch.
Goed gevuld synthetisch dekbed,
veroorzaakt geen stof en trekt geen stof
2 JAAR GARANTIE aan. gemakkelijk wasbaar.

Alles is uit voorraad leverbaar en
wordt gratis bij u thuis bezorgd.

WITTE
TWIJFELAAR.

240x220
Slaapkamer 22 heeft een
ruime keuze in senioren
, ledikanten. ££. -

-donkereiken gebeitst
- blank eiken gebeitst
L- wit lacqué

'..":
^.

Deze combinatie is ook
leverbaar in de maal
120x200 + matras '798.(kieur zwart: meerprijs ƒ 100.-)
ONGEMONTEERD.

Deze combinatie is ook leverbaar in de maat 140x190
binnenvering matras nu ook 698,- (wit)

M
AT
R
A
S
S
E
N

200x220

leverbaar

SENIORENLEDIKANT

Seniorenledikant 90x200 compleet
met hoofd- en
voeteneindeverstejbare laltenbodem
+ kwaliteilspolyether matras S G40
compleet nu
^QQ »
iDit seniorenledikant 90 x 200 is ook leverbaar met een
+ Ihandverstelbare Auping spiraal + kwaliteits
öIpolyether matras S.G. 40. Compleet nu
.-Jïy
Bi|passena
nachtkastje

LEDIKANT AMERSFOORT

EENMALIGE
AANBIEDING.
..PING

Kwaliteits Latexmatras
kern: hoogwaardig schuimrubber.'
Een matras speciaal vervaardigd
voor verstelbare spiralen en lattenbodems. Van
een zeer bekend merk.

OerdegeliJK*
Blankhouten
Ledikant inclusief^
een stevige
houten
lattenbodem

80x200 van 735.- nu
90x200 nu voor319.140x200 nu voor469.160x200 nu voor498.-

ONGEMONTEERD
OOK IN
EXTRA LENl TE LEVERBAAR180x200 nu voor529.-

Kinder
matrassen

• •PING

«•PING

• •PING

SPECIALE AANBIEDING:

Nu

135x220

Ook extra lengte

Lose lade a 115.(wit)
Wit M.D.F, ledikant iri
speciale maat 120x190
:nclusief een stevige
attenbodem + een
<waliteitsbinnen
veringmalras compleet nu

inclusief
iattenbodem
ONGEMONTEERD van 4*9*-

200x200 NU 298.240x200 NU 359.-

1 persoons NU
135x220 NU 98.
200x200 NU 129 240x200 NU 159'.

informatie: OSS~313ü39>

Ledikant in de maat:
80x190 + 2 laden of
80x200 + 2 laden of
90x200 + 2 laden

nu

1 persoons

100 "o
katoenen tijk

.'1 ^ .'^
l, J ft
\r<.r>
f | ^. -Jf " "j

fe^C

BEDBAK MET LADEN

55x110
60 x 120

65x130 89.70 x 140 98.-

Ookin
speciale maten
leverbaar.

90x200 van 775.- nu

OP=OP

medium

^^

***p

^^

,|Jj

Speciale aanbieding
OP=OPÜ

v %
N

TOl
? «'-yj

»•"».«-Speciale maten ookeverbaar

s.g. 40 extra dik, hoog soortelijk gewicht, dus extra duurzame,
comfortabele stramheid, beide slaapzijden doorgestikt.

80
80
90
90
90

x 190
x 200
x 190
x 200
x 210

nu voor.
nu voor.
nu voor.
nu voor.
nu voor.

Kom naar

120 x 190 nu voor....
130 x 190 nu voor....
140x190 nu voor....
140 x 200 nu voor....
160 x 200 nu voor
180 x 200 nu voor

r;?.69jg.3G't"
31Ï9,3^ @..
QS3"5333,-

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

80 x 190 nu voor
80 x 200 nu voor
90 x 190 nu voor
90 x 200 nu voor
9 0 x 2 1 0 nu voor

2GS,2293~
249 j24S,;~
279l-

120 x 190 nu voor.. • 329,130x 190 nu voor.. • 359,140 x 190 nu voor.. • 39S5140x200 nu voor.. • 398,160x200 nu voor.. • 449,180x200 nu voor..

Slaapkamer 22

Maandag 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag t/ni vrijdag van.9.00 tot 18.00 uur.
Donderdag koopavöhd van 19.00 tot 21.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uuK

^

kwaliteitsr*-?~-^peciale maten ook leverbaar!
polyethermatras r
-*•*~~'•- levertijd 2

HILVERSUM
Havenstraat 43
035-218975

AMERSFOORT
Kamp 44
033-721295

i 16 cm dik, comfortabele, duurzame, lichtgewicht binnenvering
matras, beide slaapzijden voorzien van een slijtvaste afdekking.

80x190 nu voor
80 x 200 nu voor
90 x 190 nu voor
90 x 200 nu voor
90 x 210 nu voor

uw

193,209,229,229S-

120 x 190 nu voor
130 x 190 nu voor....
140 x 190'n lachertje.
140 x 200 nu voor—
160 x 200 nu voor—
180x200 nu voor

auping

UTRECHT
MariaplaatsS
(Zadelstraat)
Tel.: 030-310248

een ± 1 5 cm dik schuimrubber matras voor echte verwende slapers, extra
soepele, duurzame comfortabele volschuimrubber matras, ook geschikt
voor verstelbare'bedbodems. 100% katoenen overtrek. .
120 x 190 nu voor
80 x 190 nu voor
^29 729.130 x 190iiu voor
749.80 x 200 nu voor
439.140 x 190 nu voor
759.9 0 x 1 9 0 nu voor
489.140 x 200 nu voor
759.90 x 200 nu voor
489.160 x 200 nu voor
869.180 x 200 nu voor
90 x 210 nu voor
549,Ofl

Specialist VAN

voor zetfouten zijn wij
niet aanspralceiijk eri
prijswijzigingen onder
voorbehoud^ ;

Auto's & motoren

Nieuwsblad

IEDERE WEEK
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'Vlaggetouw
bedoeld voor
automobilist'

Los nummer ƒ 1,85

53e jaargang nummer 3

Maij-Weggen met 'primeur' naar Zandvoort

ZANDVOORT - De politie
heeft zaterdag een 16-jarige
Zandvoorter aangehouden,
in verband met het ongeval
op de toegangsweg naar de
sportyelden op het tainnencircuit. Daar raakte een
even oude bromfietser, op
weg naar zijn wekelijkse
voetbaltraining, zwaar gewond door een draad die
over de weg was gespannen.
De verdachte heeft na langdurig verhoor bekend het vlaggetouw aangebracht te hebben.
Hij .had de draad gespannen,
omdat hij een automobilist aan
het schrikken wilde maken, zo
luidde zijn verklaring. De jongen had er niet aangedacht dat
ook anderen er tegenaan kónden rijden. Hij is eergisteren bij
de officier van justitie voorgeleid. Binnenkort zal hij voor de
jeugdrechter moeten verschijnen, waar hem 'het met voorbedachte rade veroorzaken van
zwaar lichamelijk letsel' ten
laste wordt gelegd.
De bromfietser ligt momenteel nog steeds met zwaar letsel
aan zijn strottehoofd in het
Academisch Ziekenhuis in Amsterdam, waar hij werd geopereerd. De jongen kan nog steeds
niet praten.

Stoelendans
om plaats in
de raadszaal
ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden
heeft afgelopen dagen de
nieuwe indeling van de
raadszaal haastig aangepast
aan de wensen van de PvdA.
Er moest een nieuwe verdeling van stoelen, komen,
maar de fractievoorzitter
van deze oppositiepartij, Jeanette van Westerloo, weigerde op een andere plaats
te gaan zitten.
De 'stoelendans' zoals het
voorval al wordt genoemd ontstond doordat de 'Japen' Brugman en Methorst van de VVD
overstapten naar Gemeente Belangen Zandvoort. Omdat
zichtbaar te maken, moesten
zij een plaatsje krijgen naast
GBZ-voorzitter Landman. Van
Westerloo reageerde echter
woedend toen zij merkte dat er
een nieuwe indeling klaar lag.
Dat was gebeurd zonder overleg met de overige raadsleden.
Zij liet er afgelopen dagen geen
onduidelijkheid over bestaan:
tijdens de raadsvergadering
zou zij gewoon op haar eigen,
oude plaats gaan zitten. De bodes moesten haar desnoods
maar 'wegdragen'.
Om dergelijke toestanden te
voorkomen heeft burgemeester
Van der Heijden snel de indeling aangepast, waardoor de
PvdA-fractie op dezelfde plek
blijft zitten, met de rug naar de
publieke tribune. Daarnaast
mogen Methorst en Brugman
plaatsnemen, al is dit wel aan
de zijde van de VVD. Maar zij
hoeven niet bij deze partij aan
te sluiten. Hun nieuwe fractievoorzitter Landman vormt de
scheiding tussen beide 'partijen'.
Methorst en Brugman gaan
akkoord met hun nieuwe plek.
Dat hebben zij burgemeester
Van der Heijden dinsdag schriftelijk laten weten. 'Wij delen u
mede dat wij aan de door mevrouw Van Westerloo aangekondigde scène's niet wensen
mee te werken. Om een 'escalatie' te voorkomen hadden zij de
burgemeester verzocht het eerste plan te laten varen. 'Ons
werken in de raad wordt bepaald door andere motieven
dan onze plaats c.q. stoel in de
raadzaal.'

Oplage: 5.200

EOD vernietigt
50 kilo springstof
ZANDVOORT - De Explosieven Opruimings Dienst
(EOD) heeft vrijdag de laatste oorlogsmunitie op het
strand ten noorden van Riche opgeruimd. In totaal is
er vijftig kilo springstof gevonden, verdeeld over zo'n
zeshonderd stuks munitie.
Daarmee is dit deel van het
strand bijna zeker vrij van
oorlogstuig.

De garantie dat de badgast
niets meer tegenkomt, kon een
woordvoerder van de EOD niet
geven. „Helemaal zeker dat er
niets meer ligt, ben je natuurlijk nooit." De kans dat er nog
iets tevoorschijn komt, acht hij
echter minimaal. Vooral op
deze plek, een honderdtal meters ten noorden van Eiche, die
de afgelopen tijd was afgezet
met een hoge, stalen damwand.
Daar hebben de EOD en het
Vriezenveense bedrijf Leemans
in drie maanden tijd zesduizend kubieke meter grond opgegraven en gezeefd. Op die
plek bevond zich nog een oude
springput die aan het eind van
de oorlog werd gebruikt om ongebruikte munitie te vernietigen. Niet alles kwam echter tot
ontploffing. Door afkalving van
het strand kwamen de explosieMinister Maij-Weggen in Gran Dorado, geflankeerd door CDA-wethouder Peter Ingwersen (links) en de voorzitter van CDA
ven vorig voorjaar naar boven.
Foto Bram Stijnen
afdeling Zandvoort, Theo Hilbers (rechts)
De Koninklijke Marine zegt
voldaan te zijn over de actie.
ZANDVOORT - Het strand van Zandvoort-noord en - vooral.- velen van andere politieke partijen. Het regionale gedeelte in
Het grootste deel van de gevonBloemendaal wordt dit jaar opnieuw opgespoten. Dat gebeurt het praatje van Maij-Weggen beperkte zich voornamelijk tot de
den explosieven was nog intact.
met nieuwe, experimentele apparatuur van het grote aanne- Wijkertunnel, problemen tussen Haarlem en Bloemendaal, en
Veel van de zogeheten gebromersbedrijf Nelis. Dat zal met behulp van een onderwatervoer- de mededeling dat toekomstige, regionale verkeersplannen
ken explosieven (beschadigde)
tuig 500.000 kubieke meter zand opspuiten.
streng getoetst zullen worden aan de verkeersveiligheid.
waren volgens een woordvoer„Je ziet er minder van, dus het wordt niet spectaculair," aldus
Direct op Zandvoort had eigenlijk alleen de zandsuppletie
der van de Marine ook nog ontminister Maij-Weggen, die dinsdagavond met deze 'primeur' betrekking. Die komt volgens de minister van Verkeer en Waplofbaar. „Gebroken explosienaar de CDA-afdelingen in Zuid-Kennemerland was gekomen. terstaat voort uit het beleidsvoornemen van haar ministerie,
ven zijn zo mogelijk nog gevaarHet gehuurde zaaltje in het Zandvoortse Gran Dorado-hotel betreffende de bescherming tegen de zee. Dat houdt in dat de lij ker omdat ze oncontroleerwas al snel te klein voor de grote stroom belangstellenden. kustlijn van 1990 per se aangehouden moet worden. Daarvoor
baar zijn," stelt hij. „De ruiRuim tweehonderd mensen kwamen erop af, waaronder ook wordt zonder meer geld beschikbaar gesteld.
mingsactie
aan
het
Zandvoortse strand was voor
ons qua tijd in elk geval een van
de grotere acties die we gehad
hebben. Wat betreft de hoeveelheid zijn er vooral kleine explosieven gevonden en dit staat in
geen enkele verhouding tot een
vondst van bijvoorbeeld duizend kilo springstof zoals we
dat onlangs hebben meegemaakt."
Het oorlogsafval dat in de
springput werd aangetroffen
bestond uit 58 handgranaten,
20 mortiergranten, 34 granaten,
ZANDVOORT - De ge- akkoord ging: er moesten nog vlekken op de grindtjegels in de Caspel. Dat gesprek heeft nog 100
ontstekers,
zeven
meente en de bewoners van verschillende dingen gedaan tuin. Voor die grindtegels heeft niets opgeleverd, ook al heeft 20mm-munitie, 301 klein kalide rug-aan-rug woningen worden. 'De tochtstrip van de aannemer ' Teerenstra deze de wethouder toen wel orders
aan de Prinsesseweg en Ko- voordeur is zo slecht aange- week 200 gulden gestort, als uitgedeeld aan de desbetreffende ambtenaar.
ningstraat zijn 'zwaar bela- bracht, dat het binnen net zo vergoeding.
Van Caspel is korte tijd later,
zerd'. Dat zegt een van de hard waait als buiten,' zo luidt
in december, uit het college van
een van de klachten. In het verbewoners in een brief aan de leden
burgemeester en wethouders
is daarop geantwoord dat Prijskaartje
gemeenteraad. De renovatie de bewoners
zelf voor
De brief wordt beëindigd met geVipt. Directe aanleiding was,
is niet uitgevoerd zoals was moeten zorgen.daar
Andere klach- een vraag aan de gemeente- dat de renovatie twee ton duurafgesproken. Daarom heeft ten betreffen onder
andere de raadslederi: 'Is het niet reëel der was uitgevallen, dan behij zich erg verbaasd over de 25 centimeter hoge instap
van dat een renovatie met zo'n groot. „Dat was eigenlijk niet
twee ton overschrijding van de schuur, minder lichtinval in prijskaartje ons niet met deze eerlijk," zegt een van zijn twee
Bel vrijdag voor
het renovatiebudget, die in de woonkamer, een tochtende, slordigheidsfouten laat zitten?' gesprekspartners van de Prin12.00 uur
december vorig jaar bekend dakkapel doordat het kozijn De briefschrijver had samen sesseweg later aan de telefoon.
werd.
niet vernieuwd is, een rotte tus- met een andere bewoner in ok- „Volgens mij liep alles via de
sendeur 'uit 1919' tussen keu- tober 1992 al een gesprek met - - ambtenaren en wist hij zelf
Van het contract dat debewo- ken en berging, plus cement- toenmalig - wethouder Van écht van niets."
ners hebben ondertekend, is de
helft niet uitgevoerd, of 'heel
mager', aldus de bewoner. Omdat nu ook bleek dat er een
overschrijding van twee ton
was, heeft hij een brief geschreven naar de gemeenteraad.
'Toezicht is er nauwelijks geZANDVOORT - Er moet
weest,' zegt hij in de brief, 'zo- in het centrum eigenlijk een
dat de aannemer maar heeft naschoolse opvang voor
aangerommeld. Beslissingen kinderen komen. Met die gemet betrekking tot veranderin- dachte is Ankie Miezenbeek
gen zijn achter de bewoners- vorige week begonnen met
commissie om genomen. Akro- een enquête onder ouders.
polis vond het niet nodig de be- Met name ouders van leerwonerscommissie van een be- lingen op de scholen in het
stek te voorzien, terwijl zij daar centrum. Met die zelfde gewel om gevraagd had.'

Fusies

ber en nog eens een diversiteit
van ruim vijftig explosieven.
In totaal werd er vijftig kilo
springstof aangetroffen. De
vondsten werden wekelijks opgeruimd, afgelopen vrijdag
werd de laatste tien kilo verdeeld in drieën tot ontploffing
gebracht. Zand spoot uiteraard
omhoog bij de ontploffingen,
maar spectaculair werd het
niet, tot teleurstelling van het
tiental toeschouwers dat erop
af was gekomen.
Momenteel wordt het strand
weer in de oude staat teruggetaracht. Over een dag of veertien, als Leemans zijn materialen heeft opgeruimd, wordt het
terrein nog een keer onderhanden genomen met een metaaldetector. Deze is in staat metalen die zes meter onder 'de
grond zitten, te ontdekken. Het
ruimen van de put heeft ongeveer een half miljoen gulden gekost. De gemeente Zandvoort
draagt hierin slechts 2500 gul• den bij. Het resterende bedrag
komt voor rekening van het
Rijk.

Een fusie van openbare
c
basisscholen in ZandO
voort is onvermijdelijk. Dal
blijkt uit een gesprek met de
wethouder van ouderwijs, Ingwersen. Ook de Gertenbach
Mavo lijkt niet onder een fusie
uit te komen.

Ligfiets
De ligfiets rijdt veel
•»
sneller en comfortabef
Ier dan de gewone tweewieler.
Toch heeft de ligfiets nooit
echt furore gemaakt. Dat zal,
zo besloten de fabrikanten, de
komende jaren veranderen.
De ligfiets komt uit de sfeer
van hobbyisme, bericht de ATV-pagina. Verder: meermalen
per jaar een enkele week op
stap gaan, krijgt tegenwoordig de voorkeur boven de traditionele lange zomervakantie.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Stormschade beperkt

Bewoners Prinsesseweg uiterst ontevreden over renovatie

'Bewoners rug-aan-rug woningen
plus gemeente zijn zwaar belazerd'

üw krant niet
ontvangen?

17166

Actie voor naschoolse kinderopvang

dachte stapt zij vandaag
naar het Raadhuis om steun
Ambtenaar
te zoeken voor haar initiaEen beschuldigende vinger tief.

wordt vooral uitgestoken naar
een gemeente-ambtenaar die
het project moest begeleiden.
Die zou meer op de belangen
van de aannemer hebben gelet
dan op die van de bewoners.
Toen bijvoorbeeld geklaagd
werd over het ontbreken van
een bestek, vond hij dat de be'teveel zeurZANDVOORT - Een 27-jarige wonerscommissie
Zandvoortse automobilist is de'.
zondag op de Vondellaan aanDie ambtenaar heeft ook de
gehouden onder verdenking
van rijden onder invloed. Bij oplevering geaccepteerd, hoeeen ademonderzoek bleek hij wel een aantal bewoners niet
een
bloedpromillage-gehalte
van ongeveer 1,10 te hebben.
Hij kreeg een proces-verbaal en
een rijverbod van vijf uur.

Onder invloed

Kijkdag op
j Waterstanden B Nieuw Unicum
ZANDVOORT - Nieuw UniDatum HW
LW
HW
LW
21 jan 02.35 10.24 15.00 23.15
22 jan 03.26 11.09 15.35
23 jan 04.06 01.1616.15 11'.44
24 jan 04.39 00.20 16.45
12.30
25 jan 05.11 00.4417.19 13.10
26 jan 05.41 01.1517.56
13.40
27 jan 06.18 01.3418.28
14.16
28 jan 06.45 02.26 18.55 14.35
29 jan 07.15 02.4419.24 15.20
Maanstand:
NM vrijd. 22 jan. 19.27u.
Springtij 24 jan. 16.45 U.
NAP+i16cm
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cum houdt zaterdag 23 januari
een kijk- en iiifodag in het
nieuwbouwgedeelte. Het G-gebouw is dan glas- en waterdicht. Daarin is een modelwoning ingericht, die deze dag te
bezichtigen is. Belangstellenden van buiten Nieuw Unicum
zijn 's middags welkom. Bij
stands op de Brinck geven de
architecten, aannemer en installateurs tekst en uitleg over
de nieuwbouw. Daar staat ook
een zandbak voor de kinderen.

„Ik hoorde zoveel om mij
heen dat vrouwen buitenshuis
wilden werken. Maar dat ging
niet of heel moeilijk vanwege
de kinderen. Dan besef je eigenlijk dat er hier in het centrum
helemaal niets geregeld is."
Voor Ankie Miezenbeek zelf,
moeder van twee kinderen en
bovendien buitenshuis werkzaam, was het niet zo hard nodig: de kinderen kunnen bij
hun groot-ouders terecht. Maar
dat blijkt niet overal mogelijk,
of mensen willen van deze vrijwillige hulp niet teveel gebruik
maften.

De brandweer moest op de Haarlemmerstraat een dikke omgevallen iep doorzagen

ZANDVOORT - De storm
van vorige week woensdag
bereikte in Zandvoort hoge
snelheden. De schade bleef
echter beperkt.
In de Haarlemmerstraat, ter
hoogte van de Schelpstraat,
werd een oude iep omvergeblazen. De kruin van de boom belandde vlak naast een lantarenpaal aan de overkant, net tussen twee auto's in. De iep moet
al enigszins in een slechte staat
hebben verkeerd. Hij brak vlak
boven de grond van zijn wortels
af, zonder veel schade aan te
richten aan het omringende
plaveisel. De politie hield de
straat enige tijd afgesloten, de
brandweer heeft de boom in
stukken gezaagd en langs de
kant gelegd.
In de Marnix van St. Aldegon-

Daarom klom zij in de pen en
schreef zij een brief aan ouders
van leerlingen op de Oranje
Nassauschool, de Mariaschool
en de Hannie Schaftschool. „Ik
heb al een aantal positieve reacties gekregen," zegt zij. Eén dezer dagen worden de meeste
antwoorden terug verwacht.
„Maar andere geïnteresseerden
kunnen me ook bellen. Je kunt
wel iets gaan organiseren, maar
dan moet je toch eerst weten
hoeveel animo ervoor is." Het
telefoonnummer (na zes uur,
vanwege de baan), is 19532.
Dat geldt ook voor menseri

Dakgoot
Op de Grote Krocht moest de
brandweer een losgeraakte
dakgoot verwijderen en van een
woning aan de Trompstraat
waaide de zonwering kapot.
Van een flat aan de Boulevard
de Favauge begaf een ruit het
onder de druk van de storm.
Die kwam op en rond de boulevard tot hoge snelheden en grote kracht. Dat was ook te merken tussen de flats die er vlak
achter liggen, rond het Burgemeester van Fenemaplein.
Daar bleken de draaiwinden
zelfs in staat auto's en een aanhangwagentje van hun plaats te

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 12,50

Nieuwsblad
Naam: (m/v) l

Bellen

destraat in Zandvoort-zuid
waaide de dakbedekking van
een woonhuis. Die kwam enige
tientallen meters verderop neer
, in de tuin van een woning aan
de Brederodestraat.

„Er moet toch ook een opvang zijn voor kinderen uit het centrum en zuid?" Dat zegt Ankie
Miezenbeek, hier met haar zonen Wesley (in de wieg) en Kevin (links), en diens vriendje Gijs

Adres: l

minder te gaan werken. Vandaag zou zij naar de gemeente
stappen, in de hoop financiële
steun te kunnen vinden.

Huiswerkklassen
Het gaat haar in eerste instantie om kinderen van de
groepen l tot en met 4. „Maar
oudere kinderen zou ook kunnen, die zouden in een soort
huiswerkklassen opgevangen

kunnen worden." In Zandvoort-noord bestaat wel kinderdagverblijf Pippeloentje. Daarmee heeft Ankie Miezenbeek
inmiddels contact opgenomen,
maar haar actie is gericht op
het centrum en zuid. Om de
naschoolse opvang te kunnen
huisvesten, hoopt zij op de hulp
van een van de scholen in die
omgeving. De kinderen die elders op school zitten; kunnen
wellicht in een groepje opgehaald worden.

L.__l L

J

l

l

l

Postcode/Plaats: L J
Telefoon: :

die goede ideeën hebben, een
dagdeel als opvang willen functioneren of op een andere manier kunnen helpen. „Het gaat
om vier middagen in de week.
Met een paar mensen zou dat
toch moeten kunnen. Maar als
op een gegeven moment-blijkt
dat het ook met betaalde krachten kan, dan is dat natuurlijk
ook mooi. Misschien is er wel
een regeling voor werklozen."
Ankie is eventueel ook bereid
om - als dat nodig is - zelf wat

_l

L
l

Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
3 kwartaal ƒ 17,00 D half jaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

710371 "017003"
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FAMILIEBERICHTEN

GRATIS!

Aannemersbedrijf

Joke Patricia Paap
Ze wilde zo graag leven en heeft ervoor gevochten met alle moed die ze bezat maar het was een
ongelijke strijd.
We gunnen haar nu de rust die haar toekomt.
9-10-1953
13-1-1993
A. J. v.d. Moolenstraat 15
2041 NC Zandvoort
Haarlem:
E. J. Koning-Gerrits
Bert
Hans
Rob
Zandvoort:
L. J. Bakker-Gerrits
H. Norberhuis
Marja en Klaas
Paula en Gerard
Ronald

Onzo lieve schoondochter, schoonzus en tante
Joke Paap
is overleden. Wij zullen haar missen.
Zandvoort, 13-1-1993
E. A. Sandbergen-v. Strien
Hans en Nel
Ruud en Hannie
Arlette, Andor, Brenda, Katja en Olaf

Uw Valentijnswens in
Het Zandvoorts Nieuwsblad

J. Winter
bedankt

En toch telkens weer
zullen we je tegenkomen
Zeg nooit: hel is voorbij
Slechts je lichaam werd
van ons afgenomen
Niet wat je was
en ook niet wat je zei ...
Met veel verdriet hebben wij afscheid nemen van
ons dappere nichtje

In Het Zandvoorts Nieuwsblad van 11 februari a.s. zal een pagina
Valentijnswensen worden geplaatst.
Hierin bieden wij, in samenwerking met de adverteerders op die
pagina, particulieren de gelegenheid om gratis hun Valentijnswens te plaatsen.

ZVM zat. l
en een
voorspoedig 1993

Bij de adverteerders, die wij hieronder vermelden staat een display
met antwoordkaarten, waarop men een Valentijnswens kan invul-

A

len.

ADVERTENTIES

De antwoordkaart kan ook weer op dezelfde plek worden ingeleverd.
Hieronder vindt u de adressen waar u uw kaart kunt invullen en inleveren.

DIRK WITTE
Vijzelstraat 45 & 53
1017 HE AMSTERDAM
020-6264655
DIGITALE DISCOUNT KEYBOARDS DE
BEKENDSTE MERKEN
NU 1993 VOORDEEL PRIJZEN
NIEUW IN DOOS
MET VOLLE GARANTIE
ROLAND E15
ROLAND E35
ROLAND E70
BEKEND ITAL. MERK
BEKEND ITAL. MERK
TECHNICS SX-KN550
TECHNICS SX-KN650
TECHNICS SX-KN1000
+ disk drive

van
van
van
van
van
van
van

1965,3130,4900,1995,2795,1990,2690,-

nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu

Uiterste inleverdatum is: zaterdag 6 februari a.s.

DE ORIGINEELSTE WENS WORDT BELOOND MET
EEN HEERLIJKE TAART.
BOEK- EN
KANTOORBOEKHANDEL
SIGARENMAGAZIJN

1595,2595,3750,1695,2375,1695,2295,-

van 5990,- nu 4780,-

Bruna

„SDe 3/rockt-'
Dir.: M. Visser
Grote Krocht 18 - 2042 LW
Zandvoort
Telefoon 02507-16033

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

Dü weekend:

HAZELNOOT

Heden is rustig ingeslapen onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma
Lucie Benjamins-Jamin
Moesje
geb. 22 januari 1907
overl. 15 januari 1993
Roosendaal:
Frits en Fia Benjamins
Robert
Zandvoort:
Fok en Hetty Seijsener
Jack
Mirella
Zuid-Scharwoude:
>
Rob en Wil Benjamins
Lara
Daphne
Heerhugowaard:
Stef en Els Benjamins
Patrick
Correspondentieadres:
Lepelaar 40,
1722 HH Zuid-Scharwoude.
De begrafenis heeft op dindag< 19 januari plaatsgevonden op de Algemene begraafplaats te
Zandvoort.

A(s je ouder wordt
en niet meer weet waar je bent.
Als je mensen ziet,
maar ze niet echt meer herkent.
Als je toch blijft strijden
om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu
de Eeuwige rust is gegeven.
Na een moedige strijd is rustig ingeslapen, mijn
allerliefste man, onze zorgzame vader en lieve
opa, rnijn zwager en onze oom
Gerhardus van Engelen
op de leeftijd van 86 jaar.
J. van Engelen-Verkerk
Kinderen, kleinkinderen
en verdere familie
2042 BN Zandvoort, 14 januari 1993
Ir. G. Friedhoffplein 11
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevon-

10,95
ONTDEK DE ECHTE BAKKER, ECHTJE PROEFT T!

Echte Bakker

BALK

De Zandvoortse Operette
Vereniging bedankt
ALLE WINKELIERS
voor hun bijdragen aan de
tombolatafel van de Z.O.V.
bij de Nieuwjaarsreceptie.

Haltestraat 65, Zandvoort
Tel. 12060

N.B. Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda
optreden. Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie
over de agendapunten. Tijdens de vergadenng zijn altijd exemplaren van de
agenda beschikbaar.

\Damc5 en öieren Salon

001B93 Haltestraat 34, 36 en 38

Aangevraagde

D

BLOEMENMAGAZIJN

„ERICA"

Zonder Afspraak
02507-12231
Maandag gesloten,
Tolweg 20, Zandvoort
ONTDEK DE ECHTE BAKKER,
JE PROEFT T

Echte Bakker

Grote Krocht 24

BALK

tel. 12301

Hogeweg 28 - Tel. 12989

SPAR SUPER
NOORD

UW ECHTE
BAKKER

Celsiusstraat 192

'S MAANDAGS DE
GEHELE DAG OPEN

M. KEUR
Raadhuisplein 2

Telefoon 124 04

schilders- en ofwerkingsbedrijf

RUUD JONKER

Voorgenomen bouwvergunning
(art. 18aWRO)
Wilhelminaweg 26

- bouwen schuur

Het bouwplan ligt met ingang van 25 januari 1993 gedurende veertien dagen
voor eeniederter inzage bij de afdeling RuimtelijkeOntwikkeling van de sector
Grondgebied, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is geopend van maandag t/m
vrijdag van 9.00-12.30 uur.
Gedurende deze termijn kunnen schriftelijk gemotiveerde bezwaren worden
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040
AA Zandvoort.

Verleende bouwvergunning
- uitbreiden woning

073B92 Bentveldweg 11

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

Aangevraagde hinderwetvergunning

Enun

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

voor het „betere" schilderwerk

Gesloten i.v.m. verhuizing naar de
Buureweg 1-3.

1. A. J. v.d. Moolenstraat 15, huur ƒ560,50 per maand (excl. stookkosten)
4-kamereengezinswoning.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen. Het (gezamenlijk) bruto-maandmkomen voor deze woning mag max. ƒ3.660,zijn.
2. Parkeerplaats Lijsterstraat E, huur ƒ 7,35 per maand.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurd(st)er de op zijn/haar naam
gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van naam,
adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het gevelkastje
ten kantore van EMM.

Tel. 02507-18939
Bellen na 18.00

^;;;||Daarvligtiortze belangrijkste
i taafc !en dienstyerlehing. ;;: ï::/; :: ' ' /

Vraag rustig vrijblijyend

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en eenieder
die aantoont dat hij/zij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest, krijgt in
een volgend stadium van de procedure wederom de gelegenheid om beroep
in te stellen bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State.
21 januari 1993

uitvaartverzorgir
kennemerland b'

gevraagd
voor dinsdagen vrijdagmiddag

Tel.

14721

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 7

TRADING B.V,

u.
Fixx Trading B. V. is een jong en dynamisch bedrijf, dat zich heeft
gespecialiseerd op het gebied van bevestigingsmaterialen,
machines, lijmen, kitten en pneumatisch gereedschap met
toebehoren bestemd voor de bouwsektor en installatietechniek.
Fixx Trading B. V. biedt haar klanten een zeer uitgebreid pakket
professionele produkten en besteedt grote zorg aan snelle levering
en adequate service. Het strategisch concept van Fixx Trading B. V.
is gebaseerd op jarenlange ervaring in de
bevestigingsmaterialenmarkt. Om de toekomstige groei te kunnen
opvangen, zoeken wij

ERVAREN VERTEGENWOORDIGERS/
AMBITIEUZE
JUNIOR-VERTEGENWOORDIGERS m/v
U verkoopt rechtstreeks aan eindgebruikers in de bouwsektor. U
geeft technische adviezen inzake uw produkten en verzorgt een optimale service.

.
uitvaartovereenkomst

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 22 februari 1993 schnftelijk worden
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040
AA Zandvoort. Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage
gelegd. Degene die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Huishoud,
hulp

Marijke Steegman
Óók voor het overtrekken van
uw oude model.

De aanvraag en de andere stukken die op de aanvraag betrekking hebben
liggen met ingang van 22 januari t/m 22 februari 1993 ter inzage bij de sector
Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar
ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op
werkdagen van 9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens de openingsuren
ook ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

„Zijde-lampekappen atelier"

BJ Zandvoort

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

Bij burgemeester en wethouders is ingekomen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten en in werking hebben van:
- een Bar Dancing gelegen aan de Stationsstraat 11 te Zandvoort.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

2041

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

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

Muuicoaüngs Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

J J Homelmkstraat 111
2033 LK Haarlem
Tel. 023-3309 44

Cath. van Renesstr. 3

bouwvergunningen

- gevelwijziging, interne verbouwing,
uitbreiden winkelruimte, maken van
'Frans' balkon
- uitbreiden woning

002B93 Westerparkstraat 29

RAADHUISPLEIN 2

Hogeweg 28 - Tel. 12989

den.

Hartelijk dank aan allen die
door hun aanwezigheid,
wenskaarten, bloemen,
goede gaven en-z.
16 januari 1993
voor ons onvergetelijk
hebben gemaakt.
RIE EN THEO MOHR

De specialist in al uw
bloemwerken

Dinsdagmiddag
na 13.00 uur gesloten.

Elisabeth Altorf-Post
weduwe van Johan Coenraad Altorf
Zandvoort:
J. C. Altorf
C. M. Altorf-Straatman
René
Correspondentieadres:
De Favaugeplein 17 UI,
2042 TM Zandvoort.
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

J. BLUYS

Uienny s
Uimrline

BAVAROISE-SCHNITT
Enige en algemene kennisgeving.
Op 15 januari 1993 is in het Huis in de Duinen,
onverwacht maar vredig ingeslapen onze allerliefste moeder, schoonmoeder en oma

BLOEMENHUIS

Openbare raadsvergadering
tijdstip : dinsdag 26 januari 1993,20.00 uur
plaats : raadzaal
agenda: o.m.
- benoemenledendiverseRaadscommissiesalsmedevertegenwoordigers
van diverse samenwerkingsverbanden
- aanpassen vergoedingsregeling Vrijwillige Brandweer
- krediet voor aanschaf van2 handcomputers t.b.v. parkeercontroleurs
- geven naam aan weg gelegen in duingebied bij sportvelden ZandvoortNoord
- bouwkrediet t.b.v. uitbreiding raadhuis en vaststelling progranima van
eisen, waaronder stedebouwkundig programma van eisen
- aanwijzenarchitectenbureauHenketals architect voor uitbreiding raadhuis
en bureau Twijnstra en Gudde als organisatie-adviseur voor vervolgtraject
- subsidiëren secretariaatskosten Sportraad Zandvoort
- verlenen medewerking aan verzoek voor vervangen van cv-installatie t.b.v.
Oranje-school
- krediet voor vervanging van 3 auto's voor afdeling E/RAD
- krediet voor vervangen van afvalbakken op het strand
- krediet voor uitvoeren nulonderzoek inz. herinrichting remiseterrein
- krediet vooraanschaf kopieermachineter vervanging van huidige lichtdrukapparaat
- krediet voor opstellen gemeentelijke monumentenlijst
- voorstel tot aanvaarden om niet van de door de heer Quartes van Ufford
.aangeboden perceelsgedeelten, alsmede het om niet aan de heerQuarles
van Ufford aanbieden van de percelen voor de woningen Zandvoortselaan
78 en 80 waarop het recht van uitzicht van toepassing is.

Gevraagd wordt:
- leeftijd 25-35 jaar
- middelbare opleiding
- grote zelfstandigheid
- pioniersgeest
- enthousiasme en ambitie
- ervaring in de bevestigingsmarkt is. een pré

Geboden wordt:
- gedegen interne opleiding
- uitstekend salaris en
provisieregeling
- goede secundaire
arbeidsvoorwaarden
- auto van de zaak
- goede promotiekansen voor
doorzetters.

Indien u interesse heeft in bovenstaande funktie, dan kunt u uw sollicitatiebrief met C.V. sturen naar: Fixx Trading B.V., Postbus 105,
2040 AC Zandvoort.
Voor meer informatie kunt u telefonisch kontakt opnemen met Dhr.
Van der Storm, 02507-31144.

MERINO B.V.
Textielgroothandel stelt ook de particulier
in de gelegenheid mee te profiteren van
onze extreem lage prijzen d.m.v. direkte
verkoop aan het publiek.

Huisbroeken
Babyjacks
Herenen damesjcicks

ƒ 19,75
ƒ 24,95

ƒ 45,00

Div.
kinderkleding v.a.
ƒ
T-shirts uit Stalië v.a. ƒ
Alle prijzen incf. B.T.W.
Kleine Krocht 2
(achterkant Stadhuis)

9,95
2,95

l \Veekmedio17

donderdag 21 januari 1993

Vreemde snuiters in het dorp

Hulp aan dieren op
Shetland Eilanden

Controle nog nodig
op bijstandsfraude

ZANDVOORT - De dierenbescherming Zandvoort
trekt zich het lot van de vele
dieren die getroffen zijn
door de ramp van de olietanker Braer bij de Shetland
Eilanden erg aan. Daarom
heeft ze besloten haar gironummer open te stellen
voor giften in verband met
de ramp.

ZANDVOORT - Uitkeringsfraudes komen nog
wel degelijk voor in Zandvoort en de sociaal rechercheur heeft aan deze gemeente een 'goede' klant.
Maar alarmerend, zoals in
andere grotere gemeentes,
lijkt de situatie niet.

3 Zandvoorts
Nieuwsblad

kers er zelf al meteen op af
stappen, als zij een probleem
vermoeden. Sommige mensen,
bijvoorbeeld degenen die uit
Amsterdam komen, vinden hel
hier behoorlijk streng. Maar
het is natuurlijk niet zo, dat ze
bij elke klant aan de deur komen."

De gevolgen van de olieramp
/ijn voor flora en fauna van de
Shetland Eilanden zo langzamerhand nauwelijks meer te
overzien. De financiële hulp
voor milieu-organisaties aldaar
komt maar mondjesmaat binnen. De dierenbescherming
Zandvoort draagt er zorg voor
dat de giften ter beschikking
worden gesteld van haar zusterorganisaties op de Shetland Eilanden. Tevens onderhoudt ze
nauw contact met het zeehonden-opvangcentrum in Pieterburen.
Giften kunnen worden gestort op gironummer 307.229
ten name van de dierenbescherming Zandvoort, onder vermelding van 'Shetland Eilanden'.

Zandvoort heeft twee jaar ge- Terugverdiend
leden samen met de gemeenten
De sociaal rechercheur, die
Bloemendaal, Heemstede en betaald wordt uit sociale verHaarlemmerliede een sociaal nieuwingsgelden, is begin 1991
rechercheur ingezet die mmid- speciaal ingehuurd, om fraude
dels goede zaken heeft gedaan. door inners van een bijstandsVolgens D66-wethouder Jan uitkering op te sporen. Binnen
Termes van Welzijn en Cultuur een jaar had hij zijn salaris al
blijft een goede controle in 'dubbel en dwars' terugverZandvoort nodig, al betekent diend, zo zei een Zandvoortse
dat niet dat er een 'heksenjacht' ambtenaar vorig jaar. In augusgehouden moet worden. „Men- tus moest zelfs een extra kresen die terecht een beroep doen diet van 10.000 gulden beschikop de bijstand, mogen nooit de baar gesteld worden voor een
dupe worden van vooroorde- administratieve
ondersteuWandelaars in het dorp konden zaterdag een paar 'vreemde snuiters' tegenkomen in het centrum. De garnalenvisser, apotheker, len."
nmg.
pater en nog een paar van dergelijke_ lieden maakten deel uit van een vossenjacht van Stella Maris-St. Wilübrordus. De
De controle namens de geZandvoortse scoutinggroep hield haar jaarlijkse drie-koningendag. De bevers, welpen, kabouters, verkenners en gidsen kregen
meente is beperkt tot mensen
de opdracht de tien vossen te zoeken. De avond in het clubhuis aan de Heimansstraat werd opgeluisterd met een spectaculaire Grote klant
met een bijstandsuitkering,
play-back show met 'Hennie Huisman' als presentator. Mariska Boukes en Elisabeth van der Drift werden winnaar met het liedje
De sociaal rechercheur is EWW, zo'n 400 a 500 mensen in
'Gewoon te gewoon'.
Foto Bram Stijnen veelvuldig m deze gemeente Zandvoort. De WW en de WAO
aan het werk. „Ik denk dat gaan via de bedrijfsvereniginZandvoort - in vergelijking met gen. Volgens Termes is de conandere plaatsen - een van zijn trole geen eenvoudige zaak,
grootste klanten is," zegt Ter- omdat de wetgeving een 'ingemes. „Maar het komt natuur- wikkeld breiwerk' is. Een van
ZANDVOORT - Zes Zand- de afgelopen periode ook drasVan de 191 jongeren heeft het lijk niet zo uitgebreid voor als de meest ingewikkelde is de reWeekend:
02507-13888, Asiel Haarlem voortse jongeren hebben tisch lager dan in voorgaande merendeel gekozen om een in Groningen en Dordrecht." geling rond samenwonen.
23/24 januari 1993
023-244443.
dagdeel te werken op de plaats Daarmee wijst hij op de publihet afsteken van vuurwerk jaren.
Centrum Voor Vrijwillige Hulp- moeten bezuren met een
waar overlast werd veroor- caties eind vorig jaar over de
POLITIE: Alarmnummer 06-11. verlening: Voor informatie, ad- werkmiddag in een bejaarzaakt. Hoewel er minder jonge- situatie in beide steden, die Overdreven
In andere gevallen: tel. 13043. vies en hulp tel. 17373, op alle dentehuis en bij een mane- Voorlichting
ren geplaatst werden, was de zelfs leiden tot kamervragen in
„Op dat punt is de wetgeving
BRANDWEER: Alarmnummer werkdagen van 10.30-12.30 uur. ge. Bureau HALT en de poliPolitie en HALT schrijven dit variatie aan werkplekken dit politiek Den Haag. Het verschil niet waterdicht. Fraude kan
06-11. In andere gevallen Schriftelijk: Postbus 100, 2040 tie tonen zich zeer tevreden grotendeels toe aan de preven- jaar groter dan ooit.
tussen de gemeentes heeft voor dus voorkomen terwijl het
023-159500 of - voor info over- AC Zandvoort.
tieve werking van de intensieve
een belangrijk deel te maken moeilijk te bewijzen is. De bemet
dit
lage
aantal.
dag - (02507) 61584.
Stichting Welzijn Ouderen
voorlichting. Via de scholen
met de besteding van de gelden. wijslast ligt bij sociale zaken."
•VMBULANCE: Alarmnummer Zandvoort: (voorheen DienIn het gehele arrondissement werden onder meer 500.000 zo- Klussen
In Zandvoort kan - in verhouVolgens Termes was de com06-11. Anders: tel. 023-319191 stencentrum) Koninginneweg Haarlem werden in totaal 191 genaamde 'vuurwerkkranten'
In Zandvoort moest er ge- ding - meer geld beschikbaar motie rond de fraude in de an(ongevalllen), Centrale Post l, tel. (02507) 19393. Spreekuur jongeren door de politie naar verspreid. „We zijn vooral ook klust worden bij een manege worden gesteld voor controle dere twee plaatsen een beetje
Ambulancevervoer (CPA) Ken- op dinsdag- en donderdagmid- HALT verwezen voor het in be- tevreden omdat het aantal omdat de betrokkenen dieren dan bijvoorbeeld in Groningen. overdreven: „Die reacties hebnemerland.
dag van 13.30 tot 15.00 uur.
zit hebben of afsteken van klachten sterk is teruggelopen. hadden laten schrikken en in Daar moet uit dezelfde pot ook ben me verbaasd. Ze deden in
DIERENAMBULANCE (Die- Belbus: Om van de belbus (voor vuurwerk buiten de toegestane Juist hieruit mogen we afleiden het bejaardentehuis omdat en- begeleiding van werklozen wor- Den Haag alsof ze nog nooit van
renbescherming): 023-246899.
bewoners van 55 jaar en ouder) tijden. Vorig jaar ging het nog dat de preventie een flinke bij- kele bewoners zich soms letter- den betaald.
uitkeringsfraude gehoord hadgebruik te kunnen maken, om 344 jongeren. Het aantal drage heeft geleverd," laat een lijk een rotje schrokken van het
„Bovendien is het bij ons zo, den. Die waren vast een jaar
HUISARTSEN: De volgende dient men zich 24 uur van te meldingen van overlast lag in medewerker van HALT weten. afgestoken vuurwerk.
dat de maatschappelijk wer- niet meer buiten geweest."
huisartsen hebben een geza- voren op te geven bij Huis in de
| menlijke
waarnemingsrege- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
ling: J. Anderson, B. van Ber- en 17.00 uur. De kosten per pergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. soon bedragen vanaf l juli 1991:
Paardekooper, H. Scipio-Blü- ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,me, F. Weenink. Informatie voor een retour.
daarover tijdens weekend, Alg. Maatschappelijk Werk
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
tijdens feestdagen via telefoon- 13459 bgg 023-320899 of 320464.
nummer 30500. De spreekuren Spreekuur op werkdagen van
HAARLEM - Vrouw en
van de dienstdoende arts zijn 9.00-10.00 uur, maandagavond
Werk start, in samenwerzowel op zaterdag als zondag van 19.00-20.00 uur. Verder volking met het Trainings- en
van 11.30 tot 12.00 uur en van gens afspraak. Deze hulpverleAdviesbureau
mevrouw
17.00 tot 17.30 uur. Een af- ning, beschikbaar voor iedere
Van
Delden,
op
23
januari
spraak is niet nodig.
inwoner van Zandvoort, is gramet
de
cursus
'LoopbaanTandarts: Hiervoor de eigen tis.
planning'. Daarnaast begint
tandarts bellen.
Telef. Meldpunt Sexueel GeVrouw en Werk op 16 februApotheek: Zandvoortse Apo- weld: tel. 023-329393 op werkdaari met de cursus 'Heroriëntheek, H.B.A. Mulder, tel. gen 12.00-14.00 uur en ma.atatie op werk voor vrouwen
13185. Openingstijden: (alléén vond 19.00-21.00 uur.
in de ziektewet/WAO'.
voor
recepten):
zaterdag Zandvoortse Vereniging van
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; Huurders: Gratis advies voor
'Loopbaanplanning' is bezondag
11.30-12.30
en leden. Telefonisch spreekuur
doeld voor vrouwen, die mini17.00-18.00 uur. Buiten de ope- elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
maal een MBO-diploma en eniningstijden: informatie over de uur: 19783. Schriftelijk: Postge jaren werkervaring hebben
regeling via tel.nr. 13185.
bus 287, 2040 AG Zandvoort.
en die behoefte hebben aan een
Wijkverpleging: Voor spoedge- Woningbouwvereniging EMM:
heroriëntatie omtrent hun vervallen is het Kruiswerk Zuid- Klachtentelefoonnummer
dere toekomstplannen. Tijdens
-Kennemerland 's avonds, 's technische dienst: 17577. Bede cursus wordt een analyse genachts en in het weekend te be- stuurlijk spreekuur: iedere eermaakt van de huidige werksitureiken via de doktersinforma- ste dinsdag van de maand van
atie en wordt er een zelfmarketiedienst: tel. 023-313233.
19.30 tot 20.00 uur.
tingplan opgesteld.
Verloskundige: Verloskundi- Sociale
Verzekeringsbank:
Thema's die onder andere
genpraktijk van Elizabeth de spreekuur tijdens de 'even' weaan bod komen, zijn: loopbaanBoer-Burgh, Astrid C.M. Gom- ken op woensdag 10-12 uur, in
patronen, het opstellen van tabert, Petra J. van der Deijl, Gemeenschapshuis, L. DavidsKochstraat 6A, Zandvoort, tel. straat 17. Inl. 023-152152.
02507-14437.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, 61500.
Thorbeckestraat 17 te Zand- Taxi: tel. 12600.
voort, tel. 15847.
Openbare bibliotheek: PrinsesDieren: (Overige diensten) Ver- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
eniging v.h. welzijn der dieren 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
(02507) 14561, Vermissings- 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
dienst 023-383361, Asiel Zand- 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
voort
(tevens
pension) 10-14 uur.

Weekenddiensten

Voetganger gewond
ZANDVOORT - Een 15-jarige
Zandvoortse voetganger is
maandag gewond geraakt,
doordat hij werd aangereden
door een bestelauto, bestuurd
door een 42-jange Zandvoorter.
De jongen is met been- en heupletsel overgebracht naar een
ziekenhuis in Haarlem. Toen
hij de kruising Van Lennepweg/Vondellaan overstak, stopte
hij halverwege de rijstrook om
terug te lopen. Op dat moment
werd hij aangereden door de bestelauto.
(ADVERTENTIE)

DE PERFECTE

Zes jongeren bestraft voor vuurwerkoverlast

Achter de Schermen....

Hanneke van der Heijden

Handbediend schuifdak
Schuifpuien/vouwwanden
VANDEF\|LUGT
Cornwallstraat 6
1976BD Umuiden
Tel: 02550 - 30624
MEER WETEN'

D Maak! u een afspraak voof vnjWi|vende offerte
D Stuur! u mij documentatie

Naam
Adres

Vrouw en Werk start
heroriëntatie-cursussen

'Niet de hele dag burgemeestersvrouw'

lentenlijsten en het bepalen van
een strategie. De cursus bestaat
uit tien bijeenkomsten en kost
500 gulden. Het arbeidsbureau
wil voor vrouwen die één of
twee jaar niet gewerkt hebben
een deel van de kosten vergoeden. Belangstellenden kunnen
voor meer informatie bellen
naar Vrouw en Werk, tel. 023328066.
Tijdens de cursus 'Heroriëntatie op werk voor vrouwen in
de ziektewet/WAO' wordt de
vroegere werksituatie geanalyseerd, een nieuw arbeidsperspectief ontwikkeld, een profielschets van een beroep gemaakt en een stappenplan opgesteld.
De cursus bestaat uit 18 bijeenkomsten (twee dagdelen
per week). Belangstellenden
kunnen voor meer informatie
bellen naar Vrouw en Werk, tel.
328066.

Uw gasbedrijf adviseert!

Kerkdiensten

'Ik ben een beetje bezeten van tuinieren,' zegt Hanneke van der Heijden. Vorig jaar heeft zij
'De Overtuin' opgericht, een klein organisatiebureau voor tuinenreizen
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Foto Bram Stijnen
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schijn, Amstelveen
Vrijzinnige
GeloofsgemeenHervormde Kerk, Kerkplein:
schap NPB:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Donderdag 21 jan. 14.30 uur:
Leeuwen, Bediening Heilige Leerhuis
Doop, m.m.v. fluit-ensemble
Zondag 10.30 uur: mevr. J. BroGereformeerde Kerk:
ström-Bruin,
RoelofarendsZondag 10.00 uur: dr. G. Manen- veen
Woensdag 14.00 uur: Vrouwenmiddag
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor Cl.
Zandvoorts
van Polvliet
Nieuwsblad
Zondag 10.30 uur: pastor Cl.
van Polvliet
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
op donderdag m Zandvoort, Bentveld
218, Haarlem.
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharmg.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. SnijHoofd commercie. J.F. Sas.
ders
Zondag 19.00 uur: ds. A.W. SnijRedactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 02507 - 18648. Postadres:
ders (H.A.)
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
Jehova's Getuigen:
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
kantooruren.
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek.
uur en maandag 19.00 - 21.00
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
Hendal.
023-244553.
Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend- maandag 13-16 u.; dinsdag 1013, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
u.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
verkoopmanager: M. Chnstiaanse.

Abonnementsprijzen: ƒ 17,- per
kwartaal;
ƒ 31,- per half jaar; ƒ 54,- per jaar. Voor
Postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ 1,85
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)668.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.

02507-17166.

Zandvoorts Nieuwsblad Is opgericht
in 1941.

Burgerlijke stand H
Periode:
12 - 18 januari 1993
Ondertrouwd:
Van Koningsbruggen, Peter en
Bruinsma, Linda Christine
Geboren:
Ricardo Jaco, zoon van: Koper,
Peter en Montanus, Josephina
Antonia Maria
Michael Karim, zoon van: El
Gebaly, Mohamed Sobhi Ibrahim en Bol, Margaretha
Overleden:
Matzinger, Hans, oud 74 jaar
Angenent geb. Visser, Leuntje,
oud 83 jaar
Paap, Joke Patricia, oud 39 jaar
Van Engelen, Gerhardus, oud
86 jaar
Altorf geb. Post, Elisabeth, oud
87 jaar

kwamen, woonden we zes jaar
in het Groningse Leens en
daar gold dit nog veel sterker.
Deze week in de rubriek
Men had daar ook bepaalde
Achter de schermen
verwachtingen van de burgeHanneke van der Heijden
meestersvrouw. Er waren en(45). Ze Is verzot op tuinen
kele openstaande functies die
en wordt er veelvuldig op
men echt voor mij bewaard
plezierige manier aan herhad, zoals voorzitter van de
innerd dat ze de 'vrouw
Commissie voor Vrijwillig Bevan' is.
jaardenwerk, en ik werd verzocht collectes te organiseren.
Dat wist ik natuurlijk ook niet
„Voor we er misverstan- toen ik daar kwam, het was
den over krijgen: ik zit hier voor mij ook allemaal nieuw."

dus niet de hele dag burgemeestersvrouw te zijn. Ik
heb ook gewoon de zorg
voor een huis en een tuin.
Ik ben en functioneer net
als ieder ander mens en ik
vind het heerlijk dat ik grptendeels mijn eigen tijd
kan indelen. Ik zou niet
meer terug willen naar de
tijd dat mijn man nog geen
burgemeester was en ik in
het Academisch Ziekenhuis van Rotterdam werkte. Een deel van mijn tijd
wordt bepaald door anderen, want dat brengt deze
functie nu eenmaal met
zich mee. Maar daar heb ik
volstrekt geen moeite mee,
ik heb er zelf voor gekozen."
door Everhard Hebly

„Men ziet je in relatie tot de
functie van je echtgenoot. Je
bent 'de vrouw van'. Als ik
boodschappen doe, merk ik
regelmatig dat ik als zodanig
herkend wordt. Overigens, op
een heel plezierige wijze.
Voordat we naar Zandvoort

Mevrouw Vonhoff
„Bij een sollicitatie speelt de
vrouw geen enkele rol. Ik herinner me nog dat mevrouw
Vonhoff me een beetje heeft
ingelicht over wat me te wachten stond als burgemeestersvrouw. Ik heb het in Leens allemaal maar op me af laten
komen en had het dan ook
enorm druk. In Zandvoort
was het anders, hier waren
geen openstaande functies en
het maatschappelijk leven
draaide prima, ook dankzij
het feit dat er veel kader aanwezig is. Ik ga wel altijd mee
naar verenigingsactiviteiten,
recepties of 50-jarige huwelijksfeesten. Zeg maar het representatieve deel, dat doen
we altijd samen. Ik heb het
gevoel dat men dit wel van je
verwacht en het op prijs stelt.
En het is natuurlijk voor ons
ook heel leuk om dit samen te
doen."
„Als er niets op me af komt,
vind ik het ook prima, dan zijn
er wel weer andere zaken die
aandacht vragen. Ik ben niet
zo'n type dat gelijk begint te
roepen 'Hier ben ik en je bent
mal als je me niet vraagt'. De
enige functie die ik hier heb, is

extern ambtenaar van de bur- het gras, niet met de planten
gerlijke stand. Mijn vader en bloemen, alhoewel hij het
deed dat ook al en de verhalen afgelopen najaar honderden
die hij er over vertelde, spra- bloembollen in de grond geken me altijd al aan. Het geeft stopt heeft."
veel voldoening en je doet
hiermee iets terug voor de saEenzaam
menleving."
„Burgemeester zijn is soms
een eenzaam beroep, omdat je
Tuinieren
de enige niet-politieke be„Verder ben ik in Zandvoort stuurder bent en boven de paraltijd heel druk bezig met tui- tijen moet staan. Als vrouw
nieren, iets waar ik een beetje van de burgemeester bekleed
bezeten van ben. Lekker met je soms ook een eenzame funcje handen in de aarde wroeten. tie, veel van wat je samen beWe hebben hier een tuinclub spreekt, moet immers tussen
gestart, bestaande uit actieve vier muren blijven. Ik geniet
tuinierders die elkaar inspire- van de contacten met de menren. We bezoeken tuinen en sen en de tuin geeft ook daarorganiseren lezingen. Op die toe regelmatig openingen. Er
wijze leren we veel van elkaar is soms een zekere afstand,
en van deskundigen over heel maar als ik in de tuin bezig
veel aspecten van het tuinie- ben, komen mensen heel geren."
makkelijk even een praatje
„Toen ik nog in Groningen maken. Dat ligt voor een deel
woonde, maakte ik altijd met ook aan mijn eigen houding.
een groep vriendinnen een tui- Ik ben hier als vreemde in
nenreis naar Engeland. We Zandvoort gekomen en daarwilden dat ook weieens in Ne- om ben ik degene die zich
derland doen, waar heel veel moet openstellen. Ik kan bijbijzondere tuinen te zien zijn voorbeeld goed meeleven met
en ik nam de taak op me om de kriebels die de Zandvoorter
dat te organiseren. Ik zocht in februari krijgt, als de standcontact met NZH Travel en tenten weer worden opgedaar stimuleerde men mij om bpuwd. Al ben ik niet iemand
meerdere reizen te organise- die een hele dag in de zon gaat
ren. Het resulteerde uiteinde- liggen, want ik houd niet van
lijk in de oprichting van een niets doen."
„Als je je openstelt, krijg je
klein organisatiebureau voor
tuinenreizen: 'De Overtuin' en vanzelf veel terug op het menhet aantal reizen breidde zich selijke vlak. Ik had ook niet
geleidelijk uit. Vorig jaar orga- zoveel moeite me hier aan te
niseerde ik acht reizen in Ne- passen, ik stel me vrij gemakderland, België, Engeland en kelijk in op nieuwe situaties.
Israël."
Ik denk overigens niet dat
„Mijn man vindt het ook men mij ooit als Zandvoorter
leuk om iets in de tuin te doen. zal zien en dat begrijp ik best.
We zijn allebei echte buiten- Ik ben hier niet geboren of opmensen, maar hij is niet zo gegroeid. Maar ik merk wel
fanatiek als ik. Hij houdt zich dat je gemakkelijk geaccepvooral bezig met de bomen en teerd wordt."

fltt

uitgerekend voor U!
Voorde week van 11-01 t/m 17-01-1993
Normaal
jaarverbruik

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

Week
streefverbruik*

Kosten
Totaal vanaf
1 november** deze week

19
24
29
33
38
43
48
52
57
62
67
71
79
86
93
100
107
119
131
143
155

260
327
394
457
523
590
655
721
785
853
917
980
1081
1180
1278
1373
1472
1636
1802
1965
2129

ƒ 11,40
ƒ 14,40
ƒ 17,40
ƒ 19,80
ƒ 22,80
ƒ 25,80
ƒ 28,80
ƒ 31,20
ƒ 34,20
ƒ 37,20
ƒ 40,20
ƒ 42,60
ƒ 47,40
ƒ 51,60
ƒ 55,80
ƒ 60,00
ƒ 64,20
ƒ 71,40
ƒ 78,60
ƒ 85,80
ƒ 93,00

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

Ondanks de aangekondigde bezuinigingen op energie blijven de
jassen voorlopig aan de kapstok hangen, de leerlingen hoeven nog

niet met oorwarmers en wanten de klas in. Het onderwijsveld
vreest echter dat er meer maatregelen zullen volgen.

1
donderdag 21 januari 1993

Weekmedia 17

ADRESSEN
Ze geven hun adres en telefoonnummer, vertellen wat
over zichzelf en wachten dat
jij ze belt. 069.789.100c pm.
*Afluister Sexlijn* 75c pm
06-320323.78 . .Meisjes 18
06-320 327.47 .Jong en strak
06-320.323.63 . .Rijp en Ordi
06-320 324.64 . Rijp Chique

ZOEK DE M I S L U K T E
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mu ro-.ulverteniics \oor /akcninan en particulier kunnen
worden givet over l of 2 kolommen breedte in diverse
lettergroenen

Particulieren \erwij/en wij naar de speciale bon op de

T £ G;:H 'N / S C H : B U R E AU

pagina „MICRO'S".
Plaalbing is mogelijk in de volgende editie

/AISDVOOKI'S NIEUWSBLAD ƒ0,41- per millimeter
Sluili'igstijd dinsdag 15.00 uur

; HAARLEM 023-422224
ZAND VOORT 02507-18484

U kunt u\v tekst telefonische opgeven 02507-17166 of
afgeven//endtn aan

* /jndvoortb Nieuwsblad, Cablbuibpleiri 12,
2042 JM ZancKoori,
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie

/

/midvoorts Nieuwsblad, Amsielveens Weekblad, Uilhoornsc Courant,Do Boude Vener, Aalsmeerder Courant, alle edities van bel Amsterdams Stadsblad, I)t1
Nieuwe Weesper ƒ 5,23 per millimeter.
Sluitingstijd- maandag 1500 uur

* Informatie over on/e overige aantrekkelijke advcrtenlieumibmaties m de Micro's /ijn op aanvraag op on/e
kantoren \eiknjgbaar.

* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra m
rekening gebracht, alsmede ƒ 7,05 ad m kosten.

* HIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummcrs
verstuurd. Op ver/ock wordt aan adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ 4,00 m rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-ad\crtenliecombinatie Z
telefonisch opgeven

020-5626271
(dif nummer ib niet voor bezorgklachten) of ?endcn aan:

Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Anislrrdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing m dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort
CEflf E makelaars o.g.

M
NVM

Tel. 02507-12614
Oproepen - Mededelingen

GROTE TREINENBEURS
te Amstelveen-Zuid op zat 23 jan. in Keizer Karel College,
Elegast 5 (bij Ouderkerkerlaan), van 10-15 uur Komt u kijken,
ruilen, (ver)kopen' Inl 02990-40354
•*• De Banana's feliciteren Zijn er heren bassen en tenoDries Zonneveld met zijn 50- ren onder de Zandvoorters
ste verjaardag""
Martm- die ons koor "Zamor"
Henk-Joop-Guus-Piet-Nanne- willen komen versterken
Tom
Wij repeteren maandag van
* Fekke en Millie houden van 20 00-22 30 uur m Het
elkaar. Heel veel geluk Jullie Gemeenschapshuis
vrienden
* Zondag 24 jan wordt om
* FEKKE & MILLY, laat er nie- 10 uur in de Herv. Kerk EVA
mand tussen komen dit jaar. gedoopt Kinderen komen julJullie hebben iets moois sa- lie kijken hoe een kindje gedoopt wordt. Tot zondag L K.
men Veel geluk' Hans
Fekke nu weet je pas wat
liefde is daar komt niets meer
tussen Kusje Mil.
* Gez
Toonkunstkoor
Zandvoort zoekt tenoren en
bassen Het koor repeteert
ma av van 20 00 tot 22 15 uur
in gebouw De Krocht

Verloren en
gevonden

* Vrijdagavond j l heb ik
mijn geld in de giromaat van
de Louis Davidsstr laten zitten, welke eerlijke vinder kan
Gezocht blaas-bassist Info mij dit terugbez Tel. 17923
Bonnie Banjo Band Tel
02507-15623
Huishoudelijk
* Help de Polen. Stuur eens
personeel
een voedselpakket' Geen
gevraagd
adres' Dat hebben wij voor u'
Inl • tel 02907-5235
Janny wordt vandaag 50 jr
Gevraagd
Hartelijk gefeliciteerd
HUISHOUDELIJKE HULP v 2
Zohra Janal + de kinderen
ocht p w. 02507-12978
* Lieve G jr. Nog 1 nachtje Gez op korte termijn hulp in
Dan is er weer een feestje de huishouding 1 ochtend per
Alvast hartelijk gefeliciteerd week Tel 02507-19755
en een prettige dag Kusje C
en een pakkertje J
Winkelpersoneel
* Milly en Fekke hebben elgevraagd
kaar eindelijk gevonden Veel
geluk in 1993 Miep
Gevr nette winkelbediende
Overigens, mijnheer de voor- bij groente en fruit spec zaak
zitter, zijn wij van mening dat Aart Veer Inl tel 14404 of na
de Herman Heyermansweg
rrjoet worden doorgetrokken 1800 uur 12888.
Voor onze mooi
Horecapersoneel
OPGEMAAKTE SCHALEN
gevraagd
hoeft u geen boodschappen
meer in huis te halen
BROODJE BURGER
Gez vr /man voor enkele uren
Schoolstraat 4
m snackbar te helpen Liefst
Tel 02507-18789
ouder iemand Br o nr 715-

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

78010 v d blad

Oppas gevraagd/
aangeboden

OPPAS biedt zich aan
Ervaring met kinderen
* Wie op veiligh rekent is bij Tel 02507-16622
Bert v succes verz Geja
snel, goed, accur ? Bert is paKunst en antiek
raat Ger Bert zet hem opi
Binnenk aan de top Roeli
« Wij behouden ons het Veilinggebouw Amstelveen
recht voor zonder opgave van Heden inbreng van goederen
redenen teksten te wijzigen
Frans Halslaan 33
of niet op te nemen
Tel 0206473004

Divers personeel gevraagd

RAI GEBOUW B.V.
is behalve beheerder van het RAI Tentoonstellings- en
Congrescentrum tevens organisator van ruim vi|ftig
(vak) beurzen en tentoonstellingen Voor de komende beurzen, tentoonstellingen, congressen en andere evenementen
zijn wij op zoek naar

garderobe medewerksters m/v
m los dienstverband
Bent u bereid om op onregelmatige tijden te werken (waaronder avonden, zon- en feestdagen) en woonachtig m Amsterdam of directe omgeving, dan verzoeken wij u te reageren.

Hobby's en
verzamelingen
Grote VERZAMELBEURS,
zondag 24 jan. a.s Jaap
Edenhal, Kruislaan, Amsterdam-Oost Van 10.00-1700
uur, tramlijn 9, buslijn 69-169.
Verzamelingen op elk gebied
o a. munten, postzegels,
ansichtkaarten, curiosa,
enz enz Ned Ver
"DE VERZAMELAAR"
Tel. 020-6423519-6825259.

Muziekinstrumenten

Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van telefoonnummer,
kunt u richten aan RAI Gebouw bv, Europaplein 8, 1078 GZ
Amsterdam, t a v . de afdeling Sociale- en Personeelszaken, Piano, 120 cm hoog, zwart
hoogglans, 3 ped (nieuw),
o v v. BV-02 m linkerbovenhoek van de envelop
ƒ3450,- Tel 020-6385824.
Fotomodellen/figur v mode/ • ANNULERINGEN van uw
recl /tv, leeft, en erv niet be- advertentieopdrachten kunt u
Zalenverhuur
langnjk, ook studentes Stuur UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
duidelijke foto's (retour) naar richten aan Centrale OrderafPb 17166, 1001 JD A'dam. delmg Weekmedia, Postbus
VERENIGINGSGEBOUW
122, 1000 AC Amsterdam

Woninginrichting
Te koop v part wegens omstandigh
rotanbankstel 2/3 zits met fauteuil met bijpass kussens met
bijpass eethoek, nw prijs ƒ 2145,-- thans liefst in een koop
(prakt niet gebruikt) ƒ600
- 1 eiken salontafel ƒ 25
-1 eiken hangklok zeer mooi ƒ 75
-1 boeren hanglamp ƒ 25
-1 eiken dressoir ƒ 25
-1 eiken telefoontafeltje ƒ 10
-1 koperen bedstoof ƒ 10
-1 rotan stoel met hoge rugleuning met kussen ƒ 10
- 1 eiken kloostertafel ƒ 25
- 1 electr gnll-bakoven ƒ 50
-1 compl eetservies/kop en schotels wit met roos motief
(nieuw) ƒ 50.
Te bevr. tel 12030
Aangeb
1+2+3 zitsbank
Lijsten op maat
weg overkompl Vr.pr ƒ500
1 eiken plav. handgel salonbij
tafel. Vrpr
ƒ250 Tel
Foto
Boomgaard
02507-15197 na 1800 uur
Grote Krocht 26
De lederspecialist Volendam
is er voor alle uw IederTel. 13529
problemen op renovatie, opnieuw verven enz Tel
Drie + 2 zitsbank te koop
02993-69001 /06-52983704
Chesterfield model ƒ 300
* Moderne eethoek met vier Tel 02507-19357
stoelen ƒ 200 20160 of 30384 T.k. Moderne witte hangleg* T k ronde salontafel, Art kast met spiegelschuifdeur, 1
Deco stijl, materiaal chroom jr, ƒ 650, eettafel m glasblad
met glas, ƒ275 Tel 02507- en stenen, bewerkte terra zuilen ƒ450 30838 na 18 uur.
30838 na 18 uur

Lessen en clubs

MiCRO

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
C. Neering-Lammers - Amstelveen
J. Verdonk - Amsterdam
Mw. Lodewijk - Amstelveen
A. de Groot - Uithoorn

CtSTIC©

.een zaak van vertrouwen

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

Als het klikt willen deze meiden v. 18 vaker sexkontakt'
06-320.320.55. 37,5 cphrn
BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19 00 uur.
BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje of
een lekkere jongen v. 18
06-320,330.87 37,5 cphm
Hete meisjes (18) willen echt
snel Sexkontakt Nu met telnr
06-320330.66. 75c pm.
Hete vrouwen bij jou m de
buurt willen sexkontakt
Bel 06-97.80. 100c pm.
HOMO. Waar gebeurd,
knullen onder elkaar.
06-32032701. 75c pm.
Homo. Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje''
06-320330.18 37,5 cphm
HOMO-DIREKT-APAHT
Op zoek naar 'n opwindend
afspraakje met een knul'
Direkt prive-kontakt.
06-32032261. 37,5 cphm.
Homojongens onder elkaar.
Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-32033088 75c pm
HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy'
06-320 330 95. 37,5 cphm
LESBISCHE Meisjes 18 jr. Na
het sporten wordt haar lijfje
door mevrouw verwend
75cpm. 06320.32337.

ONDEUGENDE
huisvrouw
tjes en schoolmeisjes van 18
jr. zoeken voor straks sexkon
takt, vraag naar hun tel.nr.
Bel 06-9661. 75c pm.
Opwindende meisjes (18 j r )
zoeken kerels voor sexkon
takt. 06-320.324.01. 50 cphm
PARTNERRUIL pnvehjn,
direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil.
06-320.330.91. 37,5 cphm
PRIVE-KONTAKT
je krijgt direkt 'n meisje (18)
aan de lijn. 06-9570.50 cphm
Rijpe Negerin' Wil je me eens
lekker insmeren schatje' Pak
ze! 75c pm. 06-320 327.70.
Ruim 300 ondeugende vrou
wen zoeken 'n slippertje
06-320321.44. 75c pm.

Schoolmeisjes v. 18 jr. zoeken
een ervaren man. Sexdating
06-320 330 43. 37,5 cphm
Sex' Ik kick op hete standjes'
Kun jij GRIEKS' 75c pm.
06-320 322 76
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, jongens
(18) en huisvrouwtjes
06-320 330.46. 37,5 cphm.
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje (18) Vraag naar haar
tel nr Bel 06-9502.37,5 cphm
Top S&M 06-320.324.34'
Bel je meesteres en wees een
dienaar' 75c pm.
VERPLEEGSTER Ik verzorg
graag mannen in m'n uniform
zonder iets eronder' Kijk en
voel maar 75c pm
06-320 329 30

Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES ge
vraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 13 00 en
Meer dan 400 meisjes (18) 22.00 uur 02507-16141 of
willen een afspraakje met jou. 023-400130
HASSING B.V.
Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
De Krocht
06-32032211 37,5 cphm
Zandvoort BOYS en GIRLS
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Grote Krocht 41, Zandvoort,
escort Geopend van 1800
MEISJES VOOR JOU
STOK
B.V.
Amsterdam,
Ceintuurbaan
394-398
tel 02507-15705 b g g 19932,
tot 0300 uur Telefoon
vertellen iets over d'r zelf,
Amsterdam, Kinkerstraat 244
voor
geven hun adres en tele- 02507-16141.
BRUILOFTEN - RECEPTIES
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
foonnr vragen of je langs
***ZAPPSEX***
KOFFIETAFELS
komt of bij jou mag komen. Draai of toets om heen en
BUSHOFF
Amsterdam, Olympiaplein 125
06-9688
100c
pm.
• De advertentie-afdeling
terug te spoelen, het lekkerFRANSE
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
behoudt zich het recht voor
ste kun je blijven herhalen'
VAN LEEK
Amsterdam,
Haarlemmerdijk
151
-156
NEGERINNETJE
advertenties, eventueel zon75c pm
ELSENGA
ELECTRO
Hoofddorp,
Kruisweg
1061
hete
sex-tiener
18
jr
der opgave van redenen, te
Schooljuffrouw
06-95 09
06-32032406
100
cpm
weigeren (art 16 Regelen
Effe vlug ... . . 06-96.92
voor het Advertentiewezen)
. .06-96.40
Onderdanige jongens (18) Meisjes .. .
. 06-97.91
Meiden zoeken sex (18)
..06-320320.36 bellen met strenge meesters. S&M club .
TOPSEX 25+
. ..06-97.92
Direkt een meisje (18) .
..06-320322.88 S M voor 2 (direkt apart)
Hardoore .. . . . . .06-97.94
Ondeugend meisje (18)
06-32032411 06-320.329.99 37,5 cphm
Rijles auto's en motoren
Privé Sexadresjes .
.06-320 330.42
Ondeugende Evelien
Zoek jij wulpse meisjes v 18
Sex voor twee . . .
.06-320 330 81
06-95 30
jr.' Bel Supersexkontakt.
Bel
nu''
37,5
cphm.
VERKEERSTHEORIE VOOR HET RIJBEWIJS.
Bei voor Sexkontakt.
06-320 320.44. 37,5 cphm.
Elke rijexamenkandidaat is welkom op onze privélessen, Direkt een leuk meisje aan de DUIK m bed met 'n lekkere
06-9602
• Wij behouden ons he
9
spoed- of normale cursussen Elk tijdstip is moqehik.
Zoek je 'n vluggertje
lijn Vraag naar haar telnr meid' Vraag haar tel nummer
recht voor zonder opgave van
HOLLAND VERKEER, 020-6252511.
06-96 62
voor 'n avondje uit Direkt Bel 06-9511. 75c pm
redenen teksten te wijzigen
Stnpspelletje
apart 06-9510 37,5 cphm
Alblas Verkeersscholen
of niet op te nemen.
Effe een vluggertje7 Ik wacht
06-96
63
Woningruil
DIREKT KLETSEN, met een op je in het toilet' 75c pm.
in 5 dagen
Snel SexKontakt
leuk meisje' Bel snel
06-320.326 19. Meisje 19 jr.
UW RIJBEWIJS
06-96 64
Diversen
06-320.330
90.
50
cphm
Nieuwkoop, 01724-8361
Sex Kontaktlijn
Aangeb. gezellige 2e etage in
Er zijn genoeg meiden (18)
06-96 65
Amsterdam. Gr huisk + Direkt kletsen met 'n leuk die ook het bed m willen
X Y.Z BV verhuizingen en
Direkt 'n meisje (18)'
slaapk., gr. vierkante keuken, meisje Bel 06-9757 en maak Luister op 06-9603. 75c pm
Dieren en
kamerverhuizingen. Voll. verz
06-97 10
2 balkons + ligbad en zolder- 'n afspraakje. 50c pVim
dieren***HARDCORE***
75c
pm
Dag-nachtserv. 020-6424800
Bel snel'' 37,5 cphm
kamer Hr./385p.mnd Gevr Direkt kontakt met een meisje
Onderdanig
benodigdheden
3 a 4 kam won in Z'voort, (18) Druk op de nul voor 06-320 324 04
Bloemendaal of Heemstede meer meisjes. 06-320.322.05. 06-320.326 18 .. .Meesteres Zij 18, naakt bukt ze voorover' • De advertentie-afdeling
06-32032677 . .Ruige Sex Jij staat achter haar' Op z'n behoudt zich het recht voor
Overnamekosten geen be- 37,5 cphm.
vlaltezers en mini Yorkshire- zwaar Tel. 020-6120126
06-320 325 54 ... .Volle Bolle GRIEKS' 75cpm 320327.06 advertenties, eventueel zonterr ing /ontw. 08385-53464.
Direkt Snel Sexkontakt
Hete meisjes (18) willen snel Zoek je pnve-adresjes voor der opgave van redenen, te
Woningruil 5 gr kam 1-2 hg.
SEX-KONTAKTLIJN
een sexafspraak' Nu direkt echte hete meiden van 18 jr ? weigeren (art 16 Regelen
eigen trap hr ƒ 303 m A'dam- 06-32032032 100c pm.
voor het Advertentiewezen)
06-32032666. 37,5 cphm.
06-35022241 75c pm.
Bloemen, planten
Noord vlakbij centr. Gevr. 3
kam
won
in
Z'voort
Tel
020en tuinartikelen
6366697.

RUILADRESSEN
Tuinman heeft nog tjd, ƒ 15,- 800
D u , o.a snoeien, schoonma- A'dam. Informatie bij
ken, bemesten, beplanten, het Oosten, 020-588 2283
verplanten, graszoden leggen Ook hek-, straat- en teFinancien en
3-dgse cursus incl examen. Bel voor info M.C O. 6853057 gelwerk Sierbestrating, alles
handelszaken
leverbaar.
023-364675
Ook 3-Daagse Beginners Cursus voor ƒ291,4-DAAGSE TRAINIGS-CURSUS
RIJKSERKEND DIPLOMA

WordPerfect 5.1
De tennisclub UNICUM

is weer gestart met de inschrijving van nieuwe leden
Alleen op jaarbasis Het gehele jaar geopend
Inl Mevr T Sebregts, 02507-14273

Te koop
aangeboden
diversen

De tennisclub UNICUM
is weer gestart met de inschrijving van nieuwe leden
Alleen op jaarbasis Het gehele jaar geopend
Inl Mevr T Sebregts, 02507-14273.
De tennisclub UNICUM is
weer gestart met de mschrijAanneming en
ving van nieuwe leden Alleen
vernieuwbouwing
op jaarbasis Het gehele jaar
leopend Inl Mevr T
lebreats. 02507-14273
Voor al uw Verbouwingen, TeZie de colofon voor opga- gel- en Stucadoorwerkzaam<je van uw rubieksadvertentie heden, bel 020-6166307.

Radio/tv/video

Onderhoud,

Foto Boomgaard

doe-het-zelf

reparatie,

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

•*• 6 Grenen eetkamerstoelen
prijs n o t k Houten eetkamertafel vierkant ƒ75 Tel.:
19649 (02507)
* Box wit met lade ƒ 125.
Walt Disney autostoel ƒ 100
Loopstoeltje ƒ30. Tel 20160
of 30384
Combi-kinderwagen Teutonia
incl dekbedje-voetenzak-parasol-enz pastelkleur ƒ600.
Tel 20160 of 30384
Kopieerapparaat
Canon
PC25 vergroten-verkleinen, 4
jr oud ƒ600. Tel. 20160
Te koop copieermachine
merk Gestetner, 4 jr oud
Weinig gebruikt Tel. 13745.
* T k a bureaustoel verstelbaar zwart onderstel, zwart/
grijze bekleding, i z g st Vaste prijs ƒ 65 Tel. 02507-18829
of 12856 evt antwoordapp

BADKAMERS
LEIDINGWERK
SANITAIR
TEGELWERK
* Aangeboden KTV 63 cm, Tel. 023-401512 na 20 uur
12 kanalen ƒ85, spelend te
SINGER
zien Tel 14043 + 14007
NAAIMACHINES
* KTV gr beeld, afst bed
reparatie alle merken
Te koop
20 kan Aristona ƒ300 Tel
PEM STOKMAN
gevraagd
13581
Prinsenhofstr. 7, Zandvoort
diversen
Tel 02507-20072
Te koop 16 ijzeren balken
280x14 40 houten balken *T k gevraagd. BOLDER400x15x4 60 houten balken KAR Tel 02507-17376
550x32x12 Tel 02507-16904
* T.k. gevraagd- Rechte,
Te koop koeltoonbank 250 liefst metalen buitentrap,
lang met nieuwe motor (type brandtrap), 18003
ƒ1000 Tel 02507-16904.

LEDEREN KLEDING
j|$|i^
tö
;VA^KENSWAARD/tOIVIIVIEL - BAARLE-NASSAU- HELMOND
N01QRDWljk/ZEE - Z A N O O f V r - SLUIS -HULST -PUTTE

T, H i T E S T . i 1 ,
TE L: 02507 >1 4642

Schoonheid en
verzorging
PEDICURE voor uw complete
voetverzorging en voetmassage Behandeling bij u aan
huis is mogelijk. 02507-12698
RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels
Philips sun mobile
Huur prijs ƒ 100,-p.w.
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26

Tel 13529

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
Te huur bedrijfsruimte
+ 100 m2 Tel. 02507-15623
Verhuur ruimte 30 m2 op Al
stand boul te Z'voort, gesch.
voor visverk surfschool souv.
kranten boek e d Verpl
yuodwill en W. mvent over te
nemen Tel. 14301

voor de particulier

Autoverzekering
V.A ƒ 7 5 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 02507-14534
EUROPA '93i BIJ elke grens
wisselt Piek Rjn al uw Vlaamse Roebels en Spaanse Kronen om voor maar 'n prikkie.

Vakantie
buitenland
Sta-caravans t.h in de Ardennen al v a ƒ 200 all-in
Inl. 04459-1598

Vakantie
Nederland
ZUNA (Ov.) Houdt u van rust
en natuur' Dan hebben wij
een vak.won. te huur, vak /
midweek/wknd 05480-17375.

Diverse clubs
06-320.323 13 HARDLESB "
Wij gebruiken de wildste hulpstukken Gluur mee 75cpm
06-320.326 17 STRAATMEID'
In de bus gaat ze tegen je
aan staan i Voel maar zegt ze
75c pm.
06-320 326 63 SEXSTANDJES1 Grieks gebukt' Mond vol
Fransi Vrijen, zoenen zalig
100c pm
06-320 328.99 Rijpe Dikke
Mollige vrouwen Live staat
ze voor je naakt' 75c pm
06-95 05 Grieks standje. Live
alleen' Ik buk alvast over de
tafel. 100c pm
06-96.09 Rijpe vrouwen Live
gesprek met joui Graag jonge
jongens' 100c pm
06-9636 Als u een livegesprek met mij wilt Wel voorzichtig hoor. Ik ben net 18 jr
100c pm.
06-97 11 "Zapp sex" draai of
toets van meisjes naar meisje Het hoogtepunt kun je blijven herhalen, zo vaak je wilt
75c pm
06-97.33 Als je op z'n Frans
wil' Bel en je mag alleen op
een lijn met mij ,M'n mond
staat open. 100c pm

Buurvrouw geeft buurmeisje
sexlesi Geniet maar lekker
Vaar/surfsport
van die twee' 100c pm
06-320 328.27
Te koop Yamaha buitenboord De allerleukste meiden v 18
motor 15 pk In perfekte staat. jr bellen met de FLIRTBOX
Bel 06-9501 37,5 cphm
Tel' 02507-17068

5 regels
Gratis !

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
regels • alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300
uitkomen
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.

Brieven onder nummer kosten ƒ 7,05 extra
(u dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr, ... bur. v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:

'

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12.
2041 JM Zandvoort

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

Zandvoorts Nieuwsblad

ed. 17
1
2
3
4
5

regel
regels
regels
regels
regels

ƒ 4,65
ƒ 4,65
ƒ 4,65
ƒ 6,20
ƒ 7,76

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 9,31
ƒ 10,86
ƒ12,41
ƒ13,96
ƒ 15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p, in rubriek:

r
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AFAFA Nederlands kampioen
ZANDVOORT - Zaterdag werden de Open Nederlandse
Ergometer kampioenschappen gehouden. Onder de 600
roeiers waren een dames- en herenteam van APAFA. De
teams van AFAPA deden het geweldig en legden, zeer
verrassend, beslag op de nationale titel.
De heren, die keihard getraind hadden voor dit evenement, deden voor de eerste keer
aan een dergelijke wedstrijd
mee en waren van plan een
goed figuur te slaan. Als nietroeiers werden zij toch als
vreemde eend in de bijt gezien.
Het vele publiek ging op het
puntje van de stoel zitten toen
de APAFA werd aangekondigd.

Beeldscherm
De vier roeiers - Peter Koopman, Martin van Berge Henegouwen, Willem Pijper en
Ruud Luttik - moesten elk een
afstand van duizend meter afleggen. De ergo-meter stond
verbonden met een groot beeldscherm waardoor de toeschouwers de strijd konden volgen.
De vier AFAFA-ers vormden
een boot op het scherm. De andere boot was de tegenstander.
Hierdoor werd het een echte,
voor de toeschouwers gevisualiseerde, wedstrijd.
De Zandvoorters gingen
voortvarend van start. De eerste vijfhonderd meter werd afgelegd in een zeer snelle tijd
van l minuut en 35 seconden.

Voorafgaand aan deze wedstrijden vroegen de Zandvoorters zich af waarom zij eigenlijk
meededen. Zij zijn immers geen
roeiers. Echter door de gezamenlijke training en onder desDe tegenstander volgde op kor- kundige leiding werd dit fraaie
te afstand. In het tweede ge- succes behaald.
deelte lukte het de AFAFA om
een vlakke wedstrijd te roeien
en het team eindigde in een su- Organisatie
persnelle tijd van 3 minuten en
Op 24 maart aanstaande orga14,7 seconden. Nadat alle der- niseert de AFAFA de Nedertien teams aan de start waren landse Politie ergometer-kamgeweest bleek de AFAFA de pioenschappen in het verenisnelste te zijn, hetgeen het gingsgebouw aan de Brugkampioenschap van Nederland straat. De snelste ploeg van dit
evenement zal worden uitgebetekende.
zonden naar de World Police &
Fire Games, die komende zoVeel publiek
mer in Amerika worden gehouDe AFAFA-dames wilden niet den
voor de mannelijke collega's
Naast het trainen op de verfitness-apparaten
onderdoen. Met veertien teams schillende
werd gevaren over een afstand heeft AFAFA zich kortelings gevan duizend meter. Het publiek stort op de "steps". Middels dit
stroomde toe toen de Zand- hulpmiddel kan onder deskunvoortse dames - Loura van Ber- dige leiding de conditie opgevijge Henegouwen, Erna van zeld worden. Aangezien de
Rhee, Ingrid van der Peet en vraag groter blijkt dan het aanAtie Koopman - op de ergome- bod, is AFAFA ertoe overgeter stapten. De start was fabel- gaan om de lesuren uit te breiachtig. De eerste honderd me- den en wel op de vrijdagavond.
ter werd in een wervelende tijd Ook het kick-bqksen is verafgelegd. De genomen voor- schoven in verband met deze
sprong kwam niet meer in ge- uitbreiding en wel naar de dinsvaar en ook dit team roeide dagavond. Meer inlichtingen
naar de nationale titel. Over de over de trainings mogelijkheduizend nieter deden de Zand- den bij de vereniging AFAFA
voortse dames 4 minuten en 8,8 zijn te verkrijgen bij Peter
Koopman, telefoon 13602.
seconden.

Donald Duck
en Mickey in
concertgebouw
ZANDVOORT/HAARLEM - Het weekblad Donald
Duck komt zaterdag 23 januari met het Disney Theater naar het Concertgebouw
in Haarlem. In het theaterstuk 'De Grote Duckstadshow' spelen Donald Duck
en Mickey Mouse de hoofdrol.

Mickey en Donald, samen met de presentatoren Jochem van
Gelder en Mike Starink

Samen met de twee presentatoren zorgen zij voor een wervelende show vol komische situaties en leuke spelletjes met het
publiek. De voorstellingen zijn
om 13.15 uur (tot 14.30) en om
15.45 uur (tot 17.00 uur). Entree
12,50 en op vertoon van het
clubpas 9 gulden. De foyer is
drie kwartier eerder open.

Heeft u wel eens gehoord
van 'bukgeld'? In de Dikke
van Dalen zult u tevergeefs
naar dit woord zoeken. Echte
Zandvoorters
daarentegen
kennen de betekenis wel. Zeker onze plaatsgenoten Joop
Biesenberger en Jelle Attema. Vroeger leken ze onafscheidelijk. Tegenwoordig
kom ik ze nog steeds samen
tegen, je kunt er de klok op
gelijk zetten. Zo rond acht
uur in de morgen maken ze
samen hun ochtendwandeling. Kuierend door ons dorp
wordt dan het wel en wee van
onze woonplaats door hen in
ogenschouw genomen, bekritiseerd of juist geprezen.
Vooral in het hoogseizoen
blijkt dit een nogal 'lucratieve' bezigheid. Speurend en
zoekend wordt het parcours
zogezegd door hen genomen.
Ook de straatkeien vergeten
ze niet.
Ik kan het weten. Met je
neus omlaag vind je nog eens
wat. Hier een dubbeltje, daar
een stuiver en een enkele
maal zelfs een gulden. Achtergelaten of liever gezegd
verloren door de een of andere toerist of dorpsbewoner.
'Gevonden
voorwerpen'
neem je natuurlijk mee.
Heeft het waarde dan breng
je het natuurlijk naar het politiebureau. Zo eerlijk zijn
deze twee natuurlijk ook. Betreft het echter kleingeld dan
steek je dat in je eigen zak.
Geen mens die je dat kwalijk
neemt. Bukgeld dus. Echt
rijk zijn die twee er tot nu toe
niet van geworden. Maar ach,
jaarlijks zijn die paar tientjes
toch weer mooi meegenomen.
Onlangs hoorde ik van een
kennis dat met name Attema
een nieuwe bestemming voor
zijn
'bukgeld' gevonden
heeft. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van onze Zandvoortse Reddingsbrigade overhandigde onze dorpsbewoner
aan het bestuur van deze charitatieve instelling een envelop met inhoud. Het resultaat van een jaar lang speurwerk. Hulde dus voor dit alleraardigst initiatief.

Touwtrekken
Jaren lang heeft het pand
aan de Kostevstraat leeg gestaan. Na een brand werd het
gesloten. De fik was niet de
werkelijke reden van- deze
sluiting. De eigenaar had andere zorgen. We praten op dit

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

bekend in de oren. Gisteren
reed ik langs zijn huis. Ik pleeg
dat wel vaker te doen. Wij zijn
namelijk zo goed als buren. De
afstand tussen onze voordeuren bedraagt een meter of twintig. Tot mijn verbazing zag ik
'hem' zitten, op de stoep en in
de regen. Overmand door medelijden besloot ik eens poolshoogte te nemen. Frits bleek
Fnts niet te zijn: op de stoel zat
een pop. De gelijkenis was frapant.
In sjofele kleding en met een
hoofd gemaakt van een ballon,
zat hij daar met nietszeggende
blik voor zich uit te staren. Zijn
ruiten zaten volgekalkt met
leuzen. „Fnts ziet Abraham,"
vermeldden de teksten levensgroot. Ogenblikkelijk heb ik in
het dorp mijn licht opgestoken.
Wat bleek: Fnts was gisteren
jarig. Vijftig is hij geworden.
Vrienden hebben hem een
poets gebakken, hijzelf had het
liever niet naar buiten gebracht. Zo ziet u maar weer,
niets in dit dorp blijft verborgen. Zelfs de verjaardag van
Van Caspel niet. Lang zal hij
leven!!

moment over de Oasebar. Bij
de bouw van 'Cicus Zandvoort'
van Leo Heino was er het een
en ander fout gegaan. Tijdens
de hei-werkzaamheden heeft de
Oasebar schade opgelopen.
Muren werden ontzet en vertoonden diepe scheuren. De eigenaar eiste een schadevergoeding. Over de vraag, wie voor de
schade moest opdraaien, werd
men het maar met eens. Zelfs
de rechter kwam er blijkbaar
niet uit. Was het de schuld van
opdrachtgever Heino, of was de
aannemer de schuldige.
Na jaren touwtrekken is nu
eindelijk de knoop doorgehakt.
Tussen de tien- en vijftienduizend gulden kreeg toenmalig eigenaar Cor Bos (uit de Kostverlorenstraat) vergoed. 'Een peanut,' zegt hij zelf, wat staat voor
zoiets als 'een kleinigheidje'.
Volgens hem bedroeg de werkelijke schade ongeveer 60 duizend gulden. Moe van het procederen heeft hij zich maar bij
de uitspraak van de rechter
neergelegd. De lol was er voor
hem verder af.
Het pand werd maar meteen
verkocht. De nieuwe eigenaar,
Ad Kranenburg, mede-eigenaar
van strandpaviljoen Club Maritime, besloot terstond het eens
zo bekende Zandvoortse café
nieuw leven in te blazen. Hij
gaat daarbij niet over één nacht
ijs. Het resultaat is nu al te zien,
de voorgevel is al klaar. Nu is
men bezig met het interieur.
„Binnenkort zijn we ook daarmee klaar," beloofde Ad mij
deze week. Een grenen meubilair en een nieuwe indeling
moet dan de tijd van weleer laten herleven. „Het wordt de gezelligste zaak van het dorp," aldus Kranenburg.

tureel Centrum, nu staat hij
binnen. Door de tand des tijd
was het attribuut behoorlijk
aangetast. De verflaag hmg er
met schilfers aan en de klep
was met geen mogelijkheid
meer open te krijgen. Enkele
Zandvoorters, waaronder de
helaas te vroeg gestorven
Emmy van Vrijberghe de Coningh, vonden het geen gezicht.
Zij sloegen de handen ineen en
besloten het nostalgisch gebruiksvoorwerp een flinke opknapbeurt te geven. Zoals gezegd, het resultaat is nu binnen
in het centrum te bewonderen.
Een pronkstuk, waardig om bewaard te blijven. Onze dorpsbewoner Jan Jacobs verrichtte ge- Mijlpaal
heel gratis het schilderwerk,
Wellicht herinnert u zich nog
Kees Koper (Kees Slof) zette er de discussie die destijds op het

Pronkstuk

Abraham

De rode brievenbus aan het
Gasthuisplein is weer terug op
zijn vertrouwde plek. Niet hélemaal echter. Vroeger stond hij
tegen de voorgevel van het Cul-

Politiek mag hij dan bijna uitgeboerd zijn, in het dagelijks
leven blijkt hij evenwel nog altijd in trek. De naam Frits van
Caspel klinkt u waarschijnlijk

Minke van de Meulen trad op het raadhuis voor de honderdste
keer op als ambtenaar van de burgerlijke stand
een nieuw slot in en Leonie
Veldhuis zorgde voor de belettering. Andermaal hulde voor
al deze dorpsgenoten.

raadhuis werd gevoerd over het
functioneren van onze ambtenaren van de burgerlijke stand.
Deze functie werd destijds door
enkele gemeenteambtenaren
uitgevoerd. Er waren vanuit de
bevolking echter klachten bmnengekomen over het functioneren van deze 'gezagsdragers'.
Met name verbaal zouden zij
het veelal laten afweten. Met
andere woorden: zij konden

Op het Jan Dellaertplein zullen
tijdelijke
voorzieningen
voor de passagiers plaatsmaken voor een
centrale hal

Dellaertplein
krijgt 'groene'
overkapping

Foto
Luuk Gosewehr

niet fatsoenlijk uit hun woorden komen. Daar moest dus
hoognodig iets aan gedaan
worden, zo besloot ons gemeentebestuur. Men kwam
met het plan, om dit erebaantje voortaan 'uit te besteden'
aan enkele prominenten uit
het dorp.
Via een advertentie werden
sollicitanten opgeroepen om
zich aan te melden. De reacties stroomden binnen. Er
moest dus een keuze gemaakt worden. U weet hoe
dat gaat, de besten werden
uitgekozen: mevrouw Van
der Heijden, mevrouw Minke
van de Meulen (oud-hoofd
van de Nicolaasschool), Theo
Hilbers (oud-directeur van
de VVV) en Jaap Methorst
(politicus).
Nu, na eenjaar of twee, was
het deze week feest op het
raadhuis. Minke van de Meulen sloot haar honderdste huwelijk. Een mijlpaar derhalve. Als bruidspaar fungeerde
ditmaal Jansie Jansen en Syven van Harsselaar uit de
Nieuwstraat. Minke had het
niet beter kunnen treffen. De
raadzaal zat bomvol. De belangstellmg betrof niet alleen
Minke maar ook het jolige
paar. Zonder aan de etiquette
afbreuk te doen werd het een
gezellige bedoening.
Ik heb mij wel eens afgevraagd met welke motieven
bruidsparen hun favoriete
huwelijks voltrekker uitzoeken. Ik ben er nog niet hélemaal achter. Of men üe één
aardiger vindt dan de ander,
of men de voorkeur geeft aan
een vrouw, of dat men een
mannelijke ambtenaar ambieert, ook daarover valt niets
zinnigs te zeggen. U weet hoe
dat gaat in ons dorp. Laatst
vroeg iemand mij of ik eens
wilde uitzoeken hoe dat nu
staat met de populariteit van
deze vier. Ik heb het voor u
opgezocht. Via een gemeenteambtenaar kwam het volgende score-lijstje boven tafel.
Minke van de Meulen staat
met haar honderd huwelijksvoltrekkingen op de eerste
plaats. Op de voet gevolgd
door mevrouw Van der Heijden. Theo Hilbers blijkt bij
de mannen het meest in trek
en Jaap Methorst moet genoegen nemen met een laatste plaats.
Dit was het weer voor deze
week. Blijf gezond, tot de volgende week.
BRAM STIJNEN

Wegracer raakt
zijn auto kwijt
ZANDVOORT - De Amsterdamse politie heeft woensdag
de auto van een 27-jarige Zandvoorter in beslag genomen. De
man maakte tijdens een dolle
rit van Zandvoort naar Haarlem enorme snelheidsovertredingen. Hij kreeg aanvankelijk
een stopteken op de Burg. Van
Alphenstraat omdat hij te hard
reed. In plaats van te stoppen,
gaf hij juist gas. Op de Boulevard Barnaart reed hij al vlot
160 km per uur. Na het passeren van Bloemendaal en Haarlem deed hij er richting Amsterdam nog iets bovenop: 180 km.
De politie wist hem nabij station Sloterdijk staande te nouden. Het kostte hem zijn auto,
een Fiat Uno.

Surfer gewond

O

P SCHIPHOL is begonnen met de overkapping
van het Jan Dellaertplein, het plein dat voor
het stationsgebouw ligt, met
daarop - nu nog - het opmerkelijke ronde NS-station. De
overkapping gaat het bestaande en het in aanbouw zijnde
stationsgebouw op de luchthaven aaneensmeden, zodat één
grootschalige terminal ontstaat. Een opmerkelijk aspect
van de overkapping wordt het
groene dak.
Er zijn weinig luchthavens te vinden waar passagiers en bezoekers
zo'n ruimtelijke ontvangst wacht als
op Schiphol, straks na voltooiing
van de overkapping van het Dellaertplein. „Dat is hier mogelijk, omdat
er maar één terminal is," zegt A.
Kieboom, projectmanager terminal
het projectbureau Schiphol 2000.
„Op andere luchthavens heb je
meestal meer terminals met flinke
afstanden daartussen. Een ander
verschil is dat de spoorlijn hier
haaks loopt op de terminal. Elders
loopt de spoorlijn meestal parallel,
zoals op Frankfurt of bij de metro
bij Terminal 4 op Londen Heathrow.
Daar moet je bovendien onder parkeergarages door, zodat er geen
ruimte is voor zo'n centrale hal."
Aanvankelijk wilde de luchthaven
het hele Dellaertplein overkappen.
Later besloot men dat tot ruim de
helft te beperken, zodat een deel van
het plein met een vijverpartij en
groen in de buitenlucht blijft. Bij
mooi weer blijkt dat voor Schipholwerkers een aantrekkelijk plekje om
pauzes door te brengen. Het biedt
bovendien de mogelijkheid van een
horeca-gelegenheid met terras.
Evengoed beslaat de overkapping
22 duizend vierkante meter, ofwel
ruim drie voetbalvelden. Om het
ruimtelijk effect te versterken, blijft
het aantal kolommen ter ondersteu-

Zo moet het Jan
Dellaertplein er
in de toekomst
uit gaan zien.
Het nieuwe stationsgebouw
(links) gaat 'Terminal-west' he^i'y'' ten, het noorde>'.Y?
' ' lijk deel van het
bestaande stationsgebouw
wordt 'Terminal-Centraal' en
het
zuidelijke
gedeelte 'Terminal-Zuid'
Tekening
NV Luchthaven
Schiphol

Het NS-station is in mei 1995 overigens nog niet klaar. In 1994 wordt
het vierde perronspoor in gebruik
genomen, wanneer de bouw van de.
overkapping in volle gang is. Dat betekent dat voor allerlei tijdelijke
voorzieningen gezorgd moet worden
om de hinder voor het publiek tot
een minimum te beperken. In 1999
worden het vijfde en zesde perron in
gebruik genomen. De bedoeling is
dat dan ook de supersnelle TGV en
de Duitse tegenhanger ICE naar
Schiphol komen. NS-station Schiphol telt dan zes sporen en is dan een
van de drukste NS-stations in Nederland Er komen met alleen vhegtuigpassagiers, Schipholwerkers en
bezoekers, maar ook mensen die
een trein/trein- of bus/trem-overstappen maken en verder op de
luchthaven zelf niets te zoeken hebben. „Ik denk niet dat je dat moet
tegenhouden,"
zegt Kieboom.
„Schiphol wil immers een vervoersknooppunt zijn."

Op-en-neer
ning van de constructie minimaal.
De staalconstructie moet een decoratieve waarde krijgen, en wordt
daarom op bepaalde punten extra
geaccentueerd met lichtspots. Aan
de kant van het stationsgebouw
wordt de hal 5,50 meter hoog. Dat
loopt in het midden op tot 12 meter.
Opmerkelijk is het dak, dat geheel
wordt beplant met vetplanten, mossen en kruiden. „De bedoeling is
Schiphol ondanks alle bebouwing
een groene aanblik te geven," zegt
Ad van Benschop, projectleider bij
het project terminal van Schiphol
2000.
/

Eerder
„Vandaar ook de plannen om op
de gehele luchthaven 65 duizend bomen te planten. Dankzij de vegetatie
ontstaat bovendien een isolerende
laag, wat een besparing geeft op de
energiekosten."

De overkapping betekent het onverbiddelijke einde van het bestaande ronde NS-station. „Ook zonder
die overkapping zou het station te
klein zijn geweest," zegt Wilco
Sweijen, die zich bezighoudt met de
commerciële invulling van de hal.
„De inzichten veranderen nu eenmaal door de jaren. De rol van het
openbaar vervoer is veel belangrijker geworden dan voorheen werd gedacht."
Oorspronkelijk wilde de luchthaven de overkapping pas tegen het
einde van de jaren negentig realiseren. „We zijn er eerder mee begonnen," verklaart Ad van Benschop.
„De overkapping moet nu in mei
1995 gereed zijn. We willen de verstoringen voor het publiek zo kort
mogelijk laten duren. Bovendien
zijn er momenteel toch volop aannemers op Schiphol aanwezig. Continuïteit in het werk is dan voordeliger dan wanneer ze over een paar

jaar terug moeten komen. En hoe
langer je het uitstelt, hoe moeilijker
het wordt."
In de centrale hal komen straks
diverse voetgangersstromen samen.
Om te beginnen de passagiers en
medewerkers die per trein naar
Schiphol komen of de luchthaven
per trein verlaten. Vervolgens de
mensen die hun auto hebben geparkeerd in de nog te bouwen parkeergarages op het voorterrein van de
luchthaven En passagiers die na
hun vlucht per auto, bus of taxi verder gaan. Alleen vertrekkende passagiers die per auto of taxi naar
Schiphol komen, stappen meteen
uit voor de deur van de vertrekhal.
De overkapte hal neemt allereerst
de rol van NS-station over van het
bestaande station. Alle liften en rolbanen vanaf de perrons komen in de
hal uit. Het NS-plaatskaartenkantoor komt in de hoek van de hal die
de 'knik' vormt tussen beide delen

van de luchthaventerminal. Dit
moet in augustus 1993 voltooid zijn,
zodat de maand daarop met de sloop
van het huidige ronde station kan
worden begonnen.
In de hal zal verder allerlei vluchten treininformatie te vinden zijn.
Hoe en wat precies, wordt nog bestudeerd. Verder treft men er zaken aan
als hotelreserveringen, de ANWB en
autoverhuurbedrijven.
Tussen de overkapping en het stationsgebouw - onder de voorrijweg
van de vertrekhal - komt een soort
straat met winkels en horeca. „De
voorzieningen zullen vooral gericht
zijn op afhalers, wegbrengers en
aangekomen passagiers die nog iets
voor thuis nodig hebben," zegt Wilcp Sweijen. „Vertrekkende passagiers willen het liefst zo snel mogelijk inchecken, om van hun koffers
af te komen, en door de paspoortcontrole. Daarna hebben zij alle tijd
voor belastingvrij winkelen."'

Wie straks per trein op Schiphol
arriveert, hoeft minder op-en-neer
over de rollende tapijten dan nu.
Wie thans op het perron arriveert
gaat eerst omhoog, belandt dan in
het NS-station, gaat vervolgens weer
naar beneden onder de vroegere
voorrijweg van de aankomsthal
door en gaat dan weer twee niveaus
omhoog naar de vertrekhal. In de
toekomst gaat hij vanaf het perron
één niveau omhoog naar de overkapte hal, wandelt vervolgens naar Terminal-Zuid of -West en gaat dan nog
één niveau omhoog naar de vertrekhal. Dat betekent dat de rol van het
huidige kelderplein zal veranderen
De bagagekluizen blijven daar gehandhaafd. De drugstore en het restaurant zullen naar de cencrale hal
verhuizen.
De grote hal, die Schiphol Plaza
gaat heten, kost de luchthaven 115
miljoen gulden, exclusief de NSvoorzieningen.

ZANDVOORT - Een 23-jarige
Amsterdammer is zaterdag tijdens het surfen gewond geraakt. Hij liep bij springen met
zijn plank een botbreuk op. De
man is opgenomen in een ziekenhuis in Haarlem.

Eerste rijles
ZANDVOORT - De politie
heeft een 22-jarige man uit
Leeuwarden en zijn 17-jarige
vriendin uit Amsterdam aangehouden. De man werd betrapt
toen hij zijn vriendin haar eerste rijles m zijn personenauto
gaf. Het stel viel op omdat zij
slingerend over de weg reden.
Tegen beiden is proces-verbaal
opgemaakt.

Thema-avond in
de Agathakerk
ZANDVOORT - Beraad Vorming en Toerusting houdt
maandagavond 25 januari de
jaarlijkse thema-avond in de
ontmoetingsruimte van de
Agathakerk, aanvang 20.00 uur.
Thema is de oorlog in voormalig Joegoslavië. Dr. Arno Langeler spreekt over de achtergronden. Hij is verbonden aan het
Oost-Europa Instituut van de
Universiteit van Amsterdam.
Om 19.45 uur staat de koffie
klaar.

Meisjes gewond
na aanrijding
ZANDVOORT - Bij een aanrijding met een auto heeft een
12-jarig meisje uit Zandvoort
vermoedelijk een beenbreuk
opgelopen. Een 13-jarig meisje
dat bij haar achterop zat, is met
rugklachten opgenomen. De
twee reden m verboden richting door de Bakkerstraat. Bij
de kruising met de Kerkstraat
verleende de fietster geen voorrang aan een auto die van
rechts kwam, bestuurd door
een 37-jarige Zandvoorter. De
automobilist kon een aanrijdmg niet meer voorkomen.
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NIEUW IN ZANDVOORT
Pannekoekenhuis

3

ADVIES EN
KWALITEIT

SECEUROP
NEDERLAND

ƒ

5,50

Kennismakingsaanbieding
„INDISCHE PANNEKOEK"
ui, spek, ham, prei, ei, en taugé

/10 3 Zandvoortselaan 130 a
t.o. N w. Unicum, Zandvoort
tel. 02507-30062
geopend di- t/m zo.
Van 10.00-19.00 uur.

Of het nu gaat om de
verticale lamellen,
gordijnen, horizontale
jaloezieën, of
polgordijnen, u bent
beter af bij Franse.
Loop eens vrijblijvend
binnen.
Sinds 1929

Franse
woonidee
Seceurop Nederland
Security Check B.V.

vloertjedekking,
gordijnen, meubelen
Amsterdamstraat 70
Haarlem, tel. 023-355086
lid ver. woningstotfeerders

1006 AA Amsterdam

Zee"

Westerparkstraat 5, Zandvoort
Het Gedicht van de Zee:
.Afe de hemel boven zee de aarde kust
hoor je Mahler, Mozart, er is rust.
Soms komt de zee in vervoering
en stormt naar het land.
Golven van verleden en heden bereiken
witschuimend het strand.
Heimwee naar de toekomst;
„gelukkig wij, de frisse lucht".
Ik hou van Zandvoort, is wat ik zucht.

Auto- en motorrijschool

Bert Hoogendijk
lesprijs:
auto
ƒ 45,- per uur
motor
ƒ45,- per uur
Spoedopleiding
ƒ1500,(30 lessen + aanvraag)
Tollensstraat 35 - Zandvoort
02507-14946
Floresstraat 46 - Haarlem
023-251933

(Floris Faber, „gelukkig w i j . . . " is
uit het Zandvoortse Volkslied.)
ONTDEK DE BIJZONDERE AMBIANCE
VAN „CAFÉ HET GEDICHT VAN DE ZEE"
OP ZONDAGMIDDAG. VEEL KLASSIEKE
MUZIEK, DE OPEN HAARD BRANDT EN
ER LIGT ZAND IN DE VENSTERBANK. U •
BENT VAN HARTE WELKOM IN HET
LOUNGE-CAFÉ VAN HOTEL HOOGLAND
NAAST DE WATERTOREN.
nieuw m Zandvoort

Spareribs/kip lijn
kado ontbijt/brunchlijn

O25O7-16368
WEEKENDAANBIEDING

Spareribs of kip'met stokbrood,
sauzen, salades, stokbrood en
kruidenboter

ƒ 18,5O

Slagroomschnitt

8.95
3.50

10 mini
bolletjes

per persoon

De traiteur is
Dagelijks geopend van 13.00 tot 21.00 uur
^Zaterdags geopend van 09.00 tot 21.00 uur_

DE GL ASSER V IC E
specialisten in glas

Aanstelling geschiedt op basis van een vast dienstverband xpor
gemiddeld 30 uur per week. De werkzaamheden worden uitgevoerd in wisseldiensten en teamverband.

i.v.m. uitbreiding van onze glasservice zoeken wij met
spoed full- en parttime

Na een gedegen praktijkervaring en bij gebleken geschiktheid is
doorstroming binnen de organisatie mogelijk.

GLASZETTERS

Kandidaten moeten voldoen aan de volgende eisen:
- opleiding op MAVO/LBO-C nivo;
- beheersing van het Nederlands in woord en geschrift;
- enige kennis van de moderne talen;
- een onbesproken gedrag en representatief voorkomen;
- goede kontaktuele eigenschappen;
- leeftijd vanaf 18 jaar;
- woonachtig binnen een straal van 30 km rond de Luchthaven
Schiphol.

voor regio Haarlem

Heeft u interesse in deze interessante funktie en bent u van mening te voldoen aan de gestelde kwalificaties?
Dan nodigen wij u uit ons uiterlijk 29 januari 1993 een sollicitatiebrief te schrijven, met daarin uw persoonlijke gegevens en voorzien van een recente pasfoto.

Voorinformatie:

In de maand februari 1993 organiseren wij een aantal malen op
dinsdagmiddag voorlichtingsbijeenkomsten m Amsterdam.
Geschikte kandidaten zullen hiervoor worden uitgenodigd.
Tijdens deze bijeenkomsten zullen wij u zeer uitgebreid informeren over de mogelijkheden die een dienstverband bij Seceurop
Nederland Security Check B.V. biedt.

afd. werving en selektie
Postbus 9021

HOOGLAND
Café "Het Gedicht van de

VISITEUR^ VISIIEUSE

Seceurop Nederland
Security Check B.V. is een
onderdeel van Seceurop
Beheer B.V. en verzorgt in
opdracht van het Ministerie
van Justitie de
veiligheidskontroles van
vertrekkende passagiers op
de Luchthaven Schiphol en
Rotterdam Airport.

FRANSE
65 pannekoeken vanaf

In verband met de uitbreiding van onze aktiviteiten op de Luchthaven Schiphol, zijn wij op zoek naar enthousiaste jonge mensen
die in deze dynamische omgeving willen werken.
Na een primaire opleiding, waarvan er enkele in het voorjaar worden gegeven, kan men worden ingezet als

3SINGER l
NAAIMACHINES ZANDVOORT

PRINSENHOFSTRAAT 7
t/o garage Versteege

TT 02507-20072
Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN
KNOPEN
P. E. M. Stokman
reparatie alle merken KLEDINGREPARATIE

i.b.v. rijbewijs; met kennis van beglazing die bereid
zijn om mee draaien in een 24-uurs servicedienst
Wij bieden een zelfstandige baan met een hoog loon
-P toeslag
. • • v •>••' / • • ; . / ' • , .'••. ' : : . . ' . • : ; ' r ." : . . . ;' .'.

KEUR GLASSERVIGE
Tel, Ö25Ó7-15602. Paradijsweg 1-6.

OPEN HUIS
De Ruyterstraat 72: zat. 23 januari van
13.00-15.00 uur. Driekarn.app. met balkon
op het zuid/westen en uitzicht op zee. Ind.
entree, hal, toilet, keuken, badkamer met
douche, woonkamer, zitkamer, slaapkamer, balkon zuid/west. Serv.k. ƒ 275,- p.m.
Vr.pr. ƒ159.000-k.k.

WELKOM
IN ZANDVOORT

Soc. de Manege
het uitgaanscentrum voor ongebonden mensen heeft iedere zat.
tot 03.00 uur in de nacht dansen,
muziek, sfeer en gezelligheid.
Vanaf 25 jr., corr. gekleed.
ENTREE ƒ 15,-

OPEN HUIS
Hulsmanstraat 1 + 1a, zat. 23 januari van
12.00-14.00 uur. In het rustige deel van de
dorpskern gelegen, smaakvol, geheel gerenpveerd woonhuis met aparte zomerwoning en tuin. Grondopp. 205 m2. Ind. beg.gr.
woonk., eetkeuken, toilet, bijkeuken. 1e et.
2 slaapk., luxe badk. met ligbad en douchecab. Zpmerwoning: beg.gr. woonk., keuken, toilet, 1e et. sl.k., douche. In deze woning zijn de charme van een oud, en de luxe
van een nieuw huis, op een smaakvolle manier gecombineerd.

Ruckert Ruitersport
Centrum
FNRS* *

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Heimansstraat 25. Tel. 12885

Clublessen
4 Bessen

:

2042 GC Zandvoort

ƒ 75,

Jeugdlessen

LET OP! LET OP!
Zondag 7 maart
SINGLE PARTY CRUISE
van 15.00 tot 20.00 uur gooien wij
de trossen los vanaf Amsterdam.
Info of reserveren 16023

Beloning ƒ500,vpor iedere serieuze tip die kan
leiden tot de aanhouding van de
dader(s) van de diefstal van mijn
stereo-installatie (Pioneer, met
Twin-CD-speler) en mijn videorec.
(JVC, type VHS). Diefstal gepleegd
za.middag centrum dorp.
Event. tips worden discreet
behandeld.

t/m 16 jr 4 lessen/65,

Tel.

16117

NIEUW
HUISVROUWENCLUB
Dinsdag-, donderdag-,
vrijdagochtend 10-11 uur

Aankqop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien^

Body Light

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers

een organisatie die afslanken m teamverband promoot, zoekt
voor haar distributie

tel. 14764-14090

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

Pensionstalling paard ƒ450,- p.m.

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

pony

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Automobielbedrijf Oostenrijk
te Diemen
zoekt met spoed een

IE AUTOMONTEUR M/V

Café Sam Sam

Ervaring in beroep vereist.
Voor een afspraak kunt u bellen met de
heer L G. Kool, telefoonnummer
020-6901875.

Dorpsplein2

Kip Hawai

17,50 p.p.

Donderdag 28 januari
Shaslick
verse groenten-frites
KEUKEN OPEN
18.30 T/M 20.30 UUR
TOT ZIENS

IN DE MAAND FEBRUARI
1e leskaart ƒ 15,- korting

dames en heren
die opgeleid willen worden tot consulent(e)
Haar/zijn taak zal bestaan uit het verkopen van Body Light
dieetvoeding en begeleiding van klanten
Goede (bij)verdienste en goede promotiemogelijkheden
Voor informatie kunt u bellen- 075-163317.

U ZIET WIJ VERHOGEN ONZE
PRIJZEN IN 1993 NIET!

Kroon Mode
Haitestraat 55
Zandvoort

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN
Donderdag 21 januari
uw drukker voor:
geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk
drukkerij van petegem b.v.
kerkpad 6 - tel. 02507-12793.
postbus 54 - 2040 ab zandvoort

SCHIESSER
AANBIEDING
herenslips en singlets
2 STUKS

(geldig t/m 1-3 '93).

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

Zandvoorts Nieuwsblad

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Fa. P. Klein
De Spar

MT 5-6-7-8 WIT/BLUE/
CHAMPAGNE

Weekmedia

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Br onder nr. 370817
bur. v.d. blad.

AUTORIJSCHOOL
PHIL WAANING

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

VERHUIZEN?

21,95

Te huur
voor direkt
gemeubileerde
parterre,
grote huiskamer, slaapkamer, K.D.T.
ƒ875,- p. mnd.
excl. energie.

Had ik daar maar eerder
aan gedacht. Eerste 25
1100,-

ƒ425,- p.m.

^L-

d G Wit Verhuizingen

Fa. Veldwijk

VERHUIZERS

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht

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

Haltestr. 9, Zandvoort

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

KOSTVERLORENSTRAAT 70
TEL. 12071
•
•

seniorentraining
spoedcursus

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Ons faxnummer
voor advertentieteksten
is...

020-5626283

De pagina ATV, over actieve vrije-tijdsbesteding, staat wekelijks in alle Weekmediakranten met een totale oplage van 511 450 exemplaren Deze pagina besteedt ruime aandacht aan toeristische tips in binnen- en buitenland
Wilt u meer weten over adverteren, bel dan met:
Weekmedia, Amsterdam, tel. 020-562.2440
Weekmedia, Amstelveen, tel. 020-545.1515

Eike week het dagelijks nieuws!
AmnierxUms SlHUbUd DknwrCourmni.de Nieuwe Bljlmer, Nieuwsblad GaanpertUm
Bullenvtldcrtse Cmirmnl, Amstelveen» «rekblid. Aalsmeerder Counml.
llllhoorn» Counmi d* Ronde Vener. de Nieuwe Weeiper ZandvoortRNkuwitblftd
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'Gelukkig voeren we geen 'vijf-voor-twaalf onderwijsbeleid'
Het Zandvoortse openbaar basisonderwijs ontkomt niet aan
een fusie, zegt wethouder van
Onderwijs, Ingwersen. Hij wil
haast maken met een beslissing-. „Iedereen moet zo snel
mogelijk weten waar hij of zij
aan toe is."

Onderwijs verbetert als je het op grotere schaal kunt brengen. Dat is
deovertuiging van staatssecretaris Wallage. Die visie wordt in brede
kring ondersteund. Ook door het Zandvoortse college van
Burgemeester en Wethouders, waaronder CDA-wethouder van
onderwijs, Peter Ingwersen. Een mogelijke fusie van de openbare
scholen in Zandvoort heeft dan ook voordelen, zegt hij. Dat geldt zowel
voor de basisscholen als voor het middelbaar onderwijs. Een geluk is,
dat er nog net tijd is om de beste oplossing te zoeken.

Foto Bram Stijnen

door Joan Kurpershoek

B

ELEID
MAKEN voor het
openbaar onderwijs is tegenwoordig een lastige taak. Dat is
het gevolg van twee nota's van
staatssecretaris Wallage. In
één daarvan staat dat de basisscholen op l augustus 1996 minimaal 77 leerlingen moeten
hebben. De verwachting is dat
de Plesmanschool dan 69 leerlingen heeft, de Hannie Schaftschool 89 en de Van Heuven
Goedhartschool 88. De cijfers
voor het middelbaar onderwijs
liggen nog niet vast. Maar het is
wel duidelijk dat het aantal
leerlingen van de Gertenbach
Mavo aan de lage kant zit.
Om gedwongen sluitingen
van scholen te voorkomen onderzoekt de CDA-wethouder
van onderwijs, Peter Ingwersen, allerlei fusie-mogehjkheden. De gemeente is immers
verantwoordelijk voor het
openbaar onderwijs. Dat is anders dan bij het bijzonder onderwijs, in Zandvoort onder te

verdelen in katholiek (Nicolaasschool en Mariaschool) en
protest-christelijk
onderwijs
(Oranje Nassauschool en Beatrixschool).
Daar
bepalen
schoolbestuur en directeuren
het beleid. Maar die hoeven
zich geen zorgen te maken,
deze scholen komen gemiddeld
met tientallen leerlingen boven
de minimum aantallen uit.
Bij het openbaar onderwijs
wordt het beleid bepaald door
de verantwoordelijke wethouder, in overleg met de medezeggenschapsraad, waarin ouders
en leerkrachten zijn vertegenwoordigd. „Eigenlijk zit de gemeente hier met een dubbele
pet op," zegt Ingwersen. „Aan
de ene kant moeten we waken
over de kwaliteit, aan de andere
kant zijn we ook financier en
moeten we waken over de uitgaven."

dan bestaan er momenteel twee
mogelijkheden. De eerste is een
fusie tussen alle drie de openbare scholen, zodat er slechts
één grote school overblijft. De
tweede mogelijkheid is, dat er
twee openbare scholen overblijven: de Hannie Schaftschool in
het centrum, en een fusie tussen Plesmanschool en Van
Heuven Goedhartschool in
Zandvoort-noord.

De openbare scholen zitten
niet echt te wachten op een fusie, maar Ingwersen zelf heeft
weinig moeite met dat idee. Net
als staatssecretaris Wallage,
verwacht hij dat de kwaliteit
kan verbeteren als het onderwijs op grotere schaal wordt gebracht. „Als je Wallage in zijn
ideeën volgt, dus grotere scholen creëert, kun je in de kwalitatieve sfeer wellicht het meeste
doen. Maar ik zeg nadrukkelijk
'wellicht', want het staat nog
Fusie
niet vast. Wallage verwacht dat
Wil het openbaar basisonder- het onderwijs goedkoper wordt
wijs in Zandvoort overleven, en dat hij tot het jaar 2000 geld

overhoudt. En dat wil hij weer
terugstoppen in het onderwijs,
met als doel, de kwaliteit te verbeteren." De verwachting is dat
er zoveel geld vrijkomt' voor
grotere scholen, dat zij meer
kunnen doen aan extra's, dan
de huidige kleine scholen.

Optelsom
„Maar een fusie is geen kwestie van een optelsom. Als je bijvoorbeeld één grote openbare
school creëert, midden in de gemeente, heb je kans dat het
openbaar onderwijs minder
leerlingen krijgt. De mensen uit
het uiterste zuiden en noorden
van Zandvoort zoeken voor
hun kinderen vast een school in
de buurt, dat kan dan alleen
maar een school met bijzonder
onderwijs worden. Het college
is er altijd voorstander van geweest om twee openbare scholen in Zandvoort te behouden.
Ten eerste eerste omdat je dan
nog een keuze-mogelijkheid
hebt, ten tweede vanwege de

geografische verspreiding: de
Hannie Schaftschool voor het
centrum en zuid, en de twee
andere scholen gefuseerd in
noord."
„Toch onderzoeken we momenteel de mogelijkheid om
alle drie tot één grote openbare
school te laten fuseren. Dat was
een suggestie vanuit de gemeenteraad. Gelukkig is het
geen onderwijsbeleid van 'vijf
voor twaalf', we hebben dus nog
tijd voor zo'n onderzoek. De
uitslag daarvan verwacht ik
met een week of zeven. Ik vind
dat we wel snel een keuze moeten maken. Niet alleen omdat
we er al zo lang over praten. Het
is voor iedereen hard nodig om
een keuze te maken. En niet
alleen voor ouders en leerlingen, maar ook voor het onderwijzend personeel. Want ook
voor de medewerkers zijn wij
verantwoordelijk.
Iedereen
moet zo snel mogelijk weten
waar hij of zij aan toe is."
„Onduidelijkheid is- op dit
moment fnuikend voor het

openbaar onderwijs. Daarom
vind ik dat die keuze in ieder
geval vóór l augustus aanstaande gemaakt moet worden, vóór
het begin van het nieuwe seizoen."

Echte oplossing
Uit de huidige prognosecijfers blijkt, dat beide mogelijkheden ook een echte oplossing
zouden zijn. Twee openbare
scholen in Zandvoort redden
het makkelijk. De Hannie
Schaftschool zou dan in 1996
naar verwachting 141 leerlingen tellen, de fusieschool in
noord komt op 104. Ook één
grote openbare school zou het
redden met een verwacht leerlingenaantal in 1996 van 223.
Maar dat is dus minder dan
het totaal van twee scholen (245
leerlingen). De cijfers bevestigen daarom het verhaal van
Ingwersen. Bij één grote openbare school is de uitwijk naar
het bijzonder onderwijs groter.

In dat geval krijgen de vier
scholen in 1996 samen 731 leerlingen. Als er twee openbare
scholen komen, blijft dat beperkt tot 710 leerlingen.

Gertenbach Mavo
Ingwersen hoopt ook zo snel
mogelijk duidelijkheid te verkrijgen over de toekomst van
de Gertenbach Mavo. Een
school waar hij erg over te spreken is.
„Het is een leuk team en in
kwalitatieve zin zijn zij zeer
goed bezig. En de school voldoet in een grote behoefte." De
Gertenbach Mavo, die tevens
goede doorstromingsmogelijkheden naar de Havo biedt, zit
hoogstwaarschijnlijk ook onder het minimum aantal leerlingen. 'Hoogstwaarschijnlijk'
omdat het minimum nog niet
definitief is vastgesteld, al zijn
er wel aantallen genoemd van
240 leerlingen, of - in uitzonderingsgevallen - 180. De prognose voor de Gertenbach Mavo is

Een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad móet. Dat is tenminste mijn mening. Ik weet anders geen krant die zo indringend
over onze gemeente schrijft als die krant dat doet. Duidelijk en helder zonder flauwekul. M'n dochter die een paar straten verderop
woont, denkt er net zo over.
Om te bewijzen hoe goed die krant gelezen wordt... Mijn hond was laatst spoorloos en ten einde raad heb ik in de krant een
Micro-advertentie geplaatst. Geloof het of niet, maar op de dag van verschijning kreeg ik meteen een telefoontje en had ik m'n
hond terug.
De redactie durft ook wat te zeggen als er iets in de gemeente speelt waar ze het niet mee eens is. En je
kunt merken dat ze door de heren ambtenaren serieus worden genomen. Nee, die krant kan voor mij niet stuk.
Vorige maand is er een nieuwe bezorger gekomen die mij op z'n eerste dag per ongeluk had overgeslagen. Ik meteen bellen
natuurlijk. Ze brachten 'm zo snel mogelijk. M'n boze bui was meteen over. Nu gaat het prima, elke week heb ik 'm in de bus.
Een krant om naar uit te kijken.
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die
schrijft over de plaats waar u woont.

Daarna word ik abonnee en betaal per
Q kwartaal ƒ17,- Q halfjaar ƒ 31,- Q jaar ƒ 54,* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische
betaling. Voor postabonnees gelden andere tarieven.

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 12,50
Naam: (m/v).
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro/Banknr.: —

(i.v.m. controle bezorging) WK
El/2

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven
020-668.13.00
Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia. Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel
te plakken.

Nieuwsblad

Wie 'n abonnement heeft weet meer!

een lichte groei naar 120 in
1998.
Ook voor deze school lijkt f usie de meest voor de hand liggende oplossing. „We zijn naarstig op zoek naar een fusiepartner," zegt wethouder Ingwersen. „Als het kan, willen we dat
voor l juli rond hebben." Die
zoektocht leidde eerst naar
Haarlem en Bloemendaal,
maar deze gemeentes waren
uiteindelijk niet geïnteresseerd
m een fusie. Een school die dat
niet nodig heeft, is er niet of
nauwelijks mee gebaat: het kan
zelfs betekenen dat er een teveel personeel komt, waarvoor
dan een oplossing gezocht
moet worden.
Waarschijnlijk daarom wilde
ook het Coornhertlyceum,
waarmee de Gertenbach nauw
samenwerkt, niet fuseren.
„Maar we hebben afgelopen najaar toch een mogelijke fusiepartner gevonden," aldus Ingwersen. „De situatie is misschien nog wel zorgelijk, maar
zeker niet uitzichtloos."
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HOTELSCHOOL AMSTERDAM

HUBERTUS VAKSCHOOL

MEAO COLLEGE AMSTERDAM

MTS VOOR MODE EN KLEDING

Hotelschool Amsterdam is een onderwijsinstelling voor Middelbaar Horeca Onderwijs waar diverse opleidingsvarianten
worden aangeboden. Hotelschool Amsterdam leidt op tot
beroepen als:
- manager/horeca-ondernemer
(MHO 4-jarig);
- manager/horeca-ondornemer verkorte opleiding (MHO-v 3jarig};
- uitvoerend horeca-ondernemer
(MHO 3-jarig);
- restaurantkok en gastheer of gastvrouw (MHO 2-jarig).
Daarnaast biedt da school de mogelijkheid tot het volgen
van een schakel periode van een half jaar, waarin ontbrekende kennis wordt aangevuld, zodat probleemloos kan
worden doorgestroomd naar een van de MHOopleidingen. In voorbereiding zijn een internationaal jaar en
een toerisme-speciaüsatie die, onder voorbehoud, met ingang van september 1993 van start gaan. Medio februari
1993 kan hierover meer informatie worden aangevraagd.
Wel bestaat nu al de mogelijkheid een catering management-specialisatie in het eindexarnenjaar te volgen.

Het V.B.O. (Voorbereidend Beroepsonderwijs)
In deze vier jaren durende opleiding worden de leerlingen in
de gelegenheid gesteld de eerste beginselen van de vakgebieden banketbakker», broodbanketbakken, koken en serveren eigen to maken. Afhankelijk van de vooropleiding Is
instromen in elk leerjaar mogelijk.

Het MEAO College Amsterdam biedt de volgende oploidingen aan:
1. een driejarige (tange) MBO-opleiding administratie (Meao)
2. een tweejarige opleiding (Kort-M80 administratie)

Do Middelbaar Techniocho School voor Mode 81 Kleding is
een vok-MTS, wat inhoudt dat ar slechts één afstudeermogelijkheid is in één richting: made en kleding. De MTS voor
Mode en Kleding biedt studenten een gevarieerd pakket van
technisch creatieve en commerciële vakken. De studenten
worden hiorrnoo opgeleid voor leidinggevende functies In :
het middenmanagement van het mode- en kledingbedrijf.
De opleiding is echter IQ breed van opzet dat ze ook in andere, namelijk de creatieve en commerciële richtingen, aan
afgestudeerden werk biedt.

Informatie en aanmelding
De informatiebrochure is schriftelijk aan te vragen bij de administratie van Hotelschool Amsterdam, Da Costastraat 60,
1053 ZP Amsterdam.

Het kort M.B.O.
(Middelbaar Beroeps Onderwijs)
Deze opleiding, die ongeveer twee jaar in beslag neemt, is
een vervolgopleiding van het VBO. De studenten van het
kort middelbaar beroepsonderwijs krijgen hun diploma via
het behalen van diverse certificaten. Ook in deze vorm van
onderwijs kent de Hubertus Vakschool de opleidingen tot
banketbakker of broodbanketbakker.

Voorlichtingsdagen
Basisvorming / BAVO
10 februari 1993 vanaf 14.00 uur
Basisvorming / BAVO
24 februari 1993 vanaf 14.00 uur
kort MBO en VBO
11 februari 1993 vanaf 14.00 uur
kort MBO en VBO
25 februari 1993 vanaf 14.00 uur

Kom eens nader kennismaken met Hotelschool Amsterdam
tijdens do lunch of het diner in één van onze lesrestaurants.
Reserveren is noodzakelijk)
Praktijkgebouwen/tesrestBurants:
Efandsgracht 70, Amsterdam, telefoon: 020 - 623 84 28 (MHO
3- en 4-jartg)
Wilhelmina Druckerstraat 3, Amsterdam, telefoon: 020 - 615
66 06 (MHO 3- en 4-jarigJ
Reina e d de Vosstraat 27, Amsterdam, telefoon: 020 - 684 86
73 (MHO 2-jarig)

Voor meer informatie of het aanvragen van do informatiebrochure belt men voor het VBO 020 - 6848673, voor het
kon MBO Bakken 020 - 6822160.

Afgestudeerden kunnen gaan werken als stylist(e). Inkoper,
coupeuse/coupeur, patroontekenaar met computergestuurde machines (CAD/CAM), bedrijfsleider van modezaken
of als ontwerplstler. Ook zijn er afgestudeerden die zich vostigen als zelfstandig boetiekhouder of modedetailllst.

Voorlichtingsavonden

Het Ondernemerscollege Amsterdam kent de volgende afdelingen:

Het Stedelijk Centrum voor Oriëntatie en Schakelen wil leerlingen die nog geen keuze hebben gemaakt voor oen vervolgoplelding, beroep of arbeid, helpen bij het maken van
een keuze. De opleiding is bedoeld voor leerlingen die reeds
in het bezit zijn van een diploma én voor leerlingen die op
de vorige school zijn vastgelopen.

Middelbare Handelsschool
De driejarige middelbare handelsschool leidt op voor het
zelfstandig ondernemerschap en voor leidinggevende functies in handel en dienstverlening zowel in theorie als praktijk. 'Groothandel' en 'internationale handel' zijn aparte
studierichtingen binnen deze opleiding.

Kort Middelbare Handelsschool
De twoejarige middelbare handelsschool [s een op de praktijk gerichte opleiding voor de detailhandel, waarin de stage
een belangrijke plaats inneemt. De leerlingen worden opgeleid voor het beroep van verkoopmedewerker.

De vierjarige lagere handelsschool is bij uitstek de opleiding
voor basisschoolleerlingen die later naar een middelbarehandelsschool willen. Leerlingen die zich later als zelfstandig
ondernemer willen vestigen en jongeren die in de toekomst
naar een functie in de handel of dienstensector streven, vinden hier een goede basis.

Het Kort-M80 administratie leidt op tot beroepen in de administratleve sector. Het Is een praktische beroepsopleiding,
waarin leren op school en in de praktijk (stages) afgewisseld
worden.
•

De voorlichtingsavonden boginnen om 19.30 uur. Tijdens
deze avonden worden modeshows gehouden.

Voorlichtingsavonden

Voor meer informatie, het aanvragen van een brochure of
aanmeldingsformulier kan men bellen met 020 - 692 76 45.

1 februari '93,19.30 uur;
16 februari '93,19,30 uur;
(voor Havo en VWO-i n stroom)
23 maart'93,19.30 uur.

STEDELIJK CENTRUM VOOR ORIËNTATIE EN
SCHAKELEN

Lagere Handelsschool

26 januari 1993
17 februari 1903
1 april 1993

Informatie en aanmelding

Concreet betekent dit dat
- leerlingen in de gelegenheid worden gesteld uitte zoeken
welk beroep ze zouden willen of kunnen uitoefenen;
- leerlingen warden geholpen bij het kiezen van een vervolgopleidlng;/
- leerlingen met onvoldoende vooropleiding via het volgen
van een schakel-opleiding de mogelijkheid krijgen hun niveau zodanig te verbeteren, dat zij voldoen aan da toelatingsoisen van diverse vervolgopleidingen;
- leerlingen een werkvoorbereidings-progrsmma krijgen
aangeboden, wanneer blijkt dat er geen behoefte bestaat
aan doorleren.
Naast het lesprogramma Is een belangrijke plaats Ingeruimd
voor da praktijk door middel van stages en excursies.

Informatie en aanmelding

Voorlichtingsdagen

Voor aanvullende informatie kunt u bellen 020 - 622 25 13 of
onze informatiebrochure aanvragen. Aanmelding geschiedt
telefonisch of via het aanmeldingsformulier. In beide gevallen volgt een aannamegesprek.

31 januari 1993 van 12.00 tot 14.00 uur
16 februari 1993 om 20.00 uur
23 maart 1993 om 20.00 uur
26 maart 1993 van 10.00 tot 14.00 uur.

Informatie en aanmelding

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie, het aanvragen van een brochure of
• aanmeldingsformulier kan men bellen met 020 - 611 99 25

Voor meer informatie, het aanvragen van een brochure en
aanmelding kan men bellen met: 020 - 682 98 55,
(tango en korte opleiding A'dam-West)
020 - 679 27 50
(korte opleiding Amsterdam-Zuid)
Reinaert de Vosstraat 271055 CL Amsterdam,
telefoon; 020 - 686 84 73 / 682 21 60

Da Costastraat 60
1053 ZP Amsterdam,
'• telefoon: 020 -618 44 99

Na het behalen van de baslscertificaten heeft men de volgende richtingen: bedrijfsadministratie, economlsch-juridïsch, commerciële dienstverlening, secretariaat en
logistiek. Binnen deze richtingen zijn allerlei specialisaties
mogelijk, zoals directiesecretariaat, financiële administratie,
export, bank/verzokerin gewezen, bedrijfscommunicatie, personeelszaken,
openbaar bestuur,
MEAO Colle0e Amsterdam leidt op voor oen groot aantal
beroepen, zoals g roepshoofd financiële administratie, medewerker debiteuren / crediteurenadministratie, medewerker
in- en verkoop, commercieel groepshoofd bank / verzekeringen, directiesecretaresse, assurantiemedewerker.

Tweejarige opleiding Kort-MBO administratie

Informatie en aanmelding

Een goed idee!

Driejarige opleiding Meao

ONDERNEMERSCOLLEGE
AMSTERDAM

Zoeburgordijk 112
1094 AJ Amsterdam,
telefoon 020- 692 76 45

Admiraal de Ruiterweg 410,
1055 ND Amsterdam
telefoon: 020 -682 98 55

Karel Klinkenbergstraat 1 (Hoek Jan Tooropstraatl 1061 AH
Amsterdam,
telefoon: 020-61199 25

Plantage DoMaan 14
1018 CM Amsterdam
Telefoon: 020-622 25 13

Het Hoofdstad College is een onderwljsgroepvan gespecialiseerde beroepsopleidingen, ontstaan uit:
Hotelschoal Amsterdam, Hubertus Vekschool, KMBO Amsterdam, LTS en MTS voor Mode en Kleding, Eerste Katholieke MEAO, Ondernemerscollege Amsterdam.

HOOFDSTAD COLLEGE

Beheerbureau: Marius Bauerstraat 2,1062 AR'Amsterdam Telefoon (020) 614 15 06

^EENWZONDERE'OPLEIDING

•INTERCONFESSIONELEPABO AMSTERDAM/ALKMAAR
Opleiding tot leerkracht P.C.en R.K. basisonderwijs

6 WITTE BOLLEN
verpakt

NOORDHOLLANDSE
KRENTENMIK
500 gram
Laat je voorlichten over de voltijd- of deeltijdopleiding tot leerkracht in het basisonderwijs of
kom naarde open dag.
Open dagen
•".
Voorlichting
V

6 februari
19 maart
lO.maart
17 april
29 mei

9.30-13.00
9.30-14.30
20.00-21.30
10^00-11.30

2+1 gratis

PERFEKTPIZZABOLOGNESE r c o
3 stuks a 300 gram

FRAAI BOEKET 4.95

uit de diepvries

10.00-1U30

-&37O . O O

LA ROYALE
SLAGROOMSCHNITT
350 gram

IPABÓ Amsterdam,
IPABO Alkmaar; ; ;
Jan Tooropstraat 136, '" Van^de Veldelaan 920A
020-6137079,
072-121868
;

4^3.50

PERSSINAASAPPELEN
net ca. 2 kilo fc._.. O

Bel even op om je aan te melden voor een van de data.

techniek

UIEN

kilo

open dagen
lange opleidingen (mbo) en korte opleidingen (kmbo)

SUCADELAPPEN
500 gram

SPERZIEBONEN

7.95

500 gram

BOUWKUNDE/WEG- EN WATERBOUWKUNDE/WERKTUIGBOUWKUNDE
FIJNMECHANISCHE TECHNIEK/INSTALLATIETECHNIEK
ORIËNTATIE EN SCHAKELEN/MOTORVOERTUIGENTECHNIEK
locatie: hendrick de keyserschool, krelis louwenstraat 1,
amsterdam, tel.: 020 - 68 43 017
opendagen: donderdag
dinsdag

25 februari
25 mei

l PERSOONS STRETCH
BADSTOF HOESLAKEN
keuze uit diverse kleuren i /\ f\f\

1993 van 18.30-21.00 uur
1993 van 18.30-21.00 uur

1 U.UU

MONA

ENERGIETECHNIEK/ELEKTRONICA
ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEK
locatie: electrotechnische school, korte ouderkerkerdijk 5,
amsterdam, tel.: 020 - 66 50 338
opendagen: woensdag
10 februari
1993 van 18.30-21.30 uur

HALFVOLLE BANANENKWARIU
beker 450 gram
-&25-.Z.

SCHOUDERFILET ROLLADE i ^ /%/%
l U.UU

kilo
kilo

PRINZESS VERSE SLAGROOM

beker 250 ml.

1.25

LABORATORIUMONDERWIJS
CHEMISCH / MEDISCH

locatie: laboratoriumonderwijs, generaal vetterstraat 76,
amsterdam, tel.: 020 - 61 57 825
open dagen: vrijdag
zaterdag

19 februari
20 februari

1993 van 15.00-17.30 uur
1993 van 10.00-13.00 uur

rc
TECHNISCH COLLEGE AMSTERDAM, POSTBUS 8227, 1005 AE AMSTERDAM

JOHMA EIERSALADE
100 gr*m

.00
STERADENT
aanbiedingen geldig van 20 januari t/m 26 januari 1993, uitsluitend in ons filiaal .Oranjestraat 4, Zandvoort.

ZDEKAMARKC
DE VOORDELIGSTE MANIER OM ER LEKKER VAN TE LEVEN

30 tabletten.

PROSET HAARLAK
300 ml.

donderdag 21 januari 1993 •
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Wegwijs in onderwijs

Weekmedia
videocursussen
Bel voor gratis brochure met
ons voorjaarsaanbod.
Video-basis/vervolg/vooropl.,
produktie, camera, montage,
regie, scenario, e.a.
en acteren v.d. camera.
OPEN STUDIO 020-6243720.
Zoutkeetsgracht 114

XXX

Natuurlijk kies je voor het
volgen van een opleiding
een vertrouwd adres, dat
voor zover de cursus
onder de WEO valt, erkend

enz.

SCHOOL VOOR
CONSUMPTIEVE BEROEPEN

Scholengemeenschap voor

Wïbautstraat 220
1097 DN Amsterdam. Tel. 020-6651313

VWO/HAVO

BANKETBAKKEN
KOKEN/SERVEREN

Inschrijvingen geopend
voor de cursussen:
schoonheldsverzorging

is door het Ministerie

middenstandsdlploma

van Onderwijs.

Aanvang nieuwe cursussen
injan./feb. en aug./sept.

INFORMATIEAVONDEN
voor ouders en leerlingen

Open avonden:

manicure - nallstyllng
vlsagie - make up artist
pedlcure
sportmassage

"*

maandag 25 januari 1993 19.30 uur
dinsdag 16 februari 1993 19.30 uur

dinsdag 2 februari
donderdag 11 februari
van 19.00 tot 21.00 uur

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

Vraag gratis studiegids bij
onderstaand adres

Instituut de Korte

BETAALli
NOG STEEDS TEVEEL
VOORBETZELIDI
PRÖDÜKli l
ƒ1,87
ƒ1,71
ƒ1,22

Super
Euro
Diesel

B

I K SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

Studeer nu profiteer later

Nic. Witsenstraat 3 1017 ZE Amsterdam
Telefoon 020 6233994

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

Brahmsstraat 7
1077 HE Amsterdam

(4 jaar) aansluitend aan de basisschool

Beroepen met toekomst
voor moderne mensen

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

HERVORMD LYCEUM ZUID

DE BERKHOFF

Fa. Gansner & Co.

IIIIIIIIIIIIBIII1IIIIIIIIBIIII1IIII

PIEKENFESTIVAL
ALLES VOOR 10 DUBBELTJES

geeff u meer/
MARTINI WORLD TROPHY
LATIN AMERICAN DANCING

<*rx~—^**^
:Mamounf/
WANASSTllWES

uit de bediening.
LEVERKAAS
100 gram

tas-1.00
PARAMOUNT """~
STUKJES ANANAS ^roo
buk 565 gram
tS9"l .UU
ï
.

PERFEKT GEBROKEN
SPERaEBOONTJES
' 1/1 blik
£i£ÜÏ

^ - ,.--"'
LOSALTMINERAALZOUT
L . :.T. " vJBlilP busje
(•b 75 gram
, nn
**+^*fS&k
* SVSV
l .UU
—
•~•• •'-—
L22L TIBB'SJUSD'ORANGE
,nA
hterpak
±2» l .UU

.00

CITROEN AFWASMIDDEL
flacon 0.5 liter

FENIXAMMONIA
flacon 0.5 liter 0.75
2 voor l .00

GOUDSE DAALDERS
150 gram

1.00

1.00

*-w*- ...jf-i*^

^

Op zaterdag 27 februari 1993 vindt in het Kurhaus in
Scheveningen opnieuw de MARTINI WORLD TROPHY
LATIN AMERICAN DANCING 1993 plaats. Dit is een
top-danswedstrijd tussen de wereld-top-amateurs. De
wedstrijd vindt plaats onder auspiciën van NADB in de
wereldberoemde, gerestaureerde Kurzaal van het Kurhaus in Scheveningen.

4 HAMBURGERBROODJES
verpakt
i
*•
"•""•••••i
KOKINDJE5
t nn
JONKER FRIS MAÏS
blik 330 gram

•. nn
l .UU

150 gram

laOSPtNAZIE
450 gram

Jrr4»i.UU

4^1.00

DCPPINDA'S
250 gram

U kunt bij dit "uitgaan op niveau" aanwezig zijn door
gebruik te maken van een speciaal weekend arrangement bestaande uit:
- overnachting in luxe 2-persoons kamer met bad, telefoon, radio, tv, enz.
- welkomstborrel op Galerij
- uitgebreid Buffet-diner incl. dansen met 2 orkesten
- uitgebreid Buffet-ontbijt
- gereserveerde plaats tijden de Martini World Trophy
- gratis toegang tot Casino
- gratis toegang tot Golfslagbad

VERS GEBAKKEN UITJES
zakje 100 gram

KNAKWORST
pot 8 stuks

-i nn
l .UU

De prijs voor dit weekendarrangement bedraagt f 245,per persoon all-in (toeslag l pers.kamer f 75,-). Kaarten
voor het Buffet-dansant zonder overnachting enz. kosten
f 135,- p.p.

PERFEKT

INDIES
GEKRUIDE KROEPOEK
75 gram

HALFVOLLE KOFFIEMELK
flesje 0.2 liter fc-, -j
S

1.00 ^

-i t\f\
^8» i .UU

SCHOOLKRUT
125 gram

^*^iTr iTTlfflT-**^

BAR-LE-DUC LEMON -,

liter

nn

436-1 .UU

*•a»'*""

U kunt zich inschrijven door het invullen van onderstaande bon en deze opzenden aan:
Secretariaat Weekmedia
Martini World Trophy
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM
Reserveringen geschieden
op volgorde van binnenkomst. Voor meer1 informatie kunt u kontakt opnemen
met de Nederlandse Vereniging van Dansleraren, tel.
020-647.83.33.

CROWNYMEERGHANEN
PANNEKOEKMIX
•, ,
400 gram
fc8»IJ

'KRISTALMINT.
/'HOESTBOLLEN
füF KRUIDENDRI
150 gram

1.00
PEYNENBURG .
U PLAKKEN ONTBUTKOEK

Hei 6.8B,'

RODE BERGERAC
CHAIEAURAMONFORII991
Hes C.C5
i f\ f\f\
2ncsscn nnnrkcuio
l U.UU

PERFEKT MACARONI
500 gram

1.00

iriT

•—

3 79 PERFEKT PINDAKAAS
l en ^JMSiïP*
TEMPO MILKTISSUESffl ^ c l PERSOONS BADSTOF
14;88 | U
UO./y 1/3 pot
^9-I.OV .MET ANANAS
, gg 50 stuks met gratis fekF^ 2.95 STRETCH HOESLAKEN
-, « nr,
a
r^
125gram
iMKrl«77 ,
**-<«-1U UU
PERFEKTMAYONAISE
MAYONAISEfcPal -. «O • '
DOMIDO PANTY
*™*
HONIG MIX
ggi ,,c-«
0 PERFEKT
00 1
8Meur8n
Tv N
VOOR GROENTESAUS *" i .OV pot 500ml
3^»^ LJ
t
met tacett
facetten
'
nrrt^i rntlrrrk.1 ^sr nni iikïf^
EflTlMiPllHÉÉÉIBHMÉÉUakfl^^Cr^^^W
:
fflet
l lkl\wERWTEN-OF
hl\v 1 l LI . _ BRUINI
HONIG LASAGNE
HERO
o OO
INEWWAVEHAARGEL
o
oc
250 gram
A69-Z.OV BONENSOEP
i 70 RIBLAPPEN
:
1150 m!
-5.95O.7 J W|TLOp
1/1 blik
l ./V
^7:45
l
PERSOONS
DEKBEDOVERTREK
500 gram
»
HONIG MIX
SENSE DIEETMARGARINE
ioo BORSTLAPPEN
diverse dessins en kleuren i * f\ c
VOOR LASAGNESAUS
1.
500 gram
^ 5.^9-1 .77 Iruiulvli;i..sln00.
**95"
«V)
l 4.VO
ENTRECOTE
HONIG BRINTA
TOMATEN (uC'y^ l AQ
'rundvleciii-lonïr
••*" 1.8kilo 44^?- sag i i.yp
500 eram V . / ; AJ) l .4V
FA BADSCHUIM
u ml
UNOX SMAC
2
HELE
KIPPEN
500
2 99 ROYCO CUP-A-SOUP
-i oo »P schnal
' "»
Lr;57 •^WJ'W • f W
"^ffv^jrblik 340 gram
Aanbiedingen zijn geldig van 20 t/m 26 fanuart 1992. Groente, on Injltaanblodlngen van 20 t/m 23 januari 1992.

' 1.59 p-»" "

gdgj

y H^HllllB*fc^M^o

L89 5§rs^g_rL95

--"'—

UNCLE BEN'S RIJST
2pakkenk375grL

mm,

AGEVUinFKfWFN
6 bt VULDE KOEKEN

AMSTELMALT
24 x 0.3 liter

RODE BORDEAUX
CHAtEAUPEÏITMOUUN Wl

^^iHi

-j QQ

HBin,.

f\ i-«
4,^3.59
:
UNERAMAYO-FINEQ
•, 7Q
pot
350
ml
Ë9
4,98-1
.79,
F-•~«•"•
^-^.«u...

^«2.49
9.98

4M»1.99 - v^

Prijswljzlngen on ultvsrkochl vooitiohoudon. No. OS-'gs.

^tfTi^iHlBMiid _joicSi5RÏct_

ROOMBOTER
KLETSMAJOORS^1|
185 gram
V'^
RRIF
E Mnmp
NOELLE
BRIE EKFR
KER
NOELLEW
\-5>
n jtr\ RiiQTnFSWBT
5?L
Jl
A
«
250gram
\Sf ^3.49
-3r99O.**7 ^™
500gramRT
250
gram
^

. ~*~*

Aa»! .99

DE VOORDELIGSTE MANIER OM ER LEKKER VAN TE LEVEN

Mefft'//a/en;n: Andijk, Amsterdam, Beverwijk, Egmond-BInnen, Enkhulzen,
*huizen, Grootebroek, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Heerhugowaard, Hillegom, Hoorn, Koog a.d. Zaan, Krommenie, Lelystad,
Lutjebroek, Leiden, Lisse, Santpoort, Middenmeer, Purmerend, Uitgeest,
Umuiden, Zaandam, Zandvoort.
tgeest, Velsen-Noord,
Velsen-Noord, Wormer, Wormerveer,
Wormerveer, Umuiden,

Bon voor onze lezers
Reserveringsbon voor deelname aan het weekendarrangement voor de Martini World Trophy op zaterdag 27
februari 1993 in het Kurhaus in' Scheveningen.
Naam:
Adres:
Postcode: _
reserveert:

Woonplaats:
2-persoons kamer (aantal invullen)
l-persoons kamer (aantal invullen)
losse couvert (aantal invullen)

geeff u meer!

AURONDE 1000
vlak
80x190 cm 87590x190
910,140x190
140x190'
160x190'
180x190'
80x200

handv.
99510301265,144514701495,10201050,10951235128514701515,•;5GC,~
1595111516051625,1160,1685,-

119512301260890-

90x200
100x200
120x200
140x200
140x?00'
160x200'
1!(Crx2üO"
200x200'

920,-

950-

12101250,-

12&0.--

130597013151335,10151395-

90x210
160x210'
180x210'

90x220
180x220'

auto.
114011751410173517601790,11501190,-

12251'3701420175017851850124518501885,12901945,-

extra
1690,1725283528602890,17051740,1775-

electr.
21352170-

285028852920,2950,1795-

3750378021502190,222523602425374037753820.38502245-

298518403045,-

388522903945-

Is uw Auronde al
helemaal uitgerust?

Slaapkamer 22 uw Auping-dealer Haarlem heeft vele
maten en kleuren direct uit voorraad leverbaar!!!

Auronde

AU R O N D E .

AUPING INFO:

HET

Ellipsvormig kastje

U E D

NIEUWSTE AUPING MATRASSEN:

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

Auronde/Caronde
Latex 700/706
700 soepel
706 stevig
Hoogte 16 cm

Auronde/Caronde
Reflex 600/606
600 soepel
606 stevig
Hoogte 16 cm

795,70x190 cm
895,80x190
940,90x190
1445,140x190
820,70x200
915,80x200
965,90x200
1085,100x200
1305,120x200
1495,140x200
965,80x210
1015,90x210
1110,90x220
Auronde achterelement

5556256601015575640675>
7609.10-

1045675710775-

' voorzien van 2 eenpersoons spiralen;
Ie completeren mei 2 eenpersoons matrassen

Vlak (als niet verstelbare uitvoering)
Handverstelbaar (rug- en voetendeel zijn
met de hand in hoogte verstelbaar)
Automat (rugdeel is m b v een koordie in hoogte
verstelbaar voetendeel is met de hand m hoogte
verstelbaar)
Extramat (rugdeel is electnsch in hoogte verstelbaar
voetendeel is met de hand in hoogte verstelbaar)
Electromat (rug-,en voetendeel zi|n electnsch in elke
gewenste stand te brengen)

90 cm 495100
500120
505140
510,Breed : bedbreedte.+

515,520525,-

160
'180
200
73 cm

Auronde achterwand

Het Auronde bed, uit solide beukehout,

Auronde tafeltje

is er ook in extra hoge uitvoering.
Dat is soms erg comfortabel; bij in- en uitstappen
en bij het opmaken van het bed.

DEAURONDE20GO
.,.
Hogere uitvoering ± 55 cm *Meerprijs «45^

Auronde 1000
gelaagd beukehout,
in de kleuren:

Auronde matras

Auping h L-o ft matrassen die
precies zijn afgestemd op de spiraal

auping

bijpassende achterwand en tafeltjes verkrijgbaar.

-

170,-

alpine wit
sablewit
parelgrijs
siena beige
zwart
naturel"
blank beuken*
een toeslag

-

kersen *
mahonie'
purper
platine
blue
ferrit

90 cm

1570,-

1575-

100 '
120
140
Breed

1580,-

180

1585-

200

1595,-

1600-

bedbreedte + 106 cm

Gigantische voorraad
OP = OP opruiming
zoekt u een
Slaapkamer compleet met
verstelbaar
achterwand + nachtkastje
•«ja.
slaapsysteem?

Speciale aanbieding:

Mooi afgeronde hoeken
inclusief 2 hoofd-en
voeteneinde verstelbare
lattenbodems
+ 2superkwaliteits
polyether matrassen
s.a. 40 olm. 14 cm dik

o.

140x200 nu voor fZ>$.160x200 nu voor 925.edikant ook verkrijgbaar met
dwars gespannen handverstelbare

140x200 COMPLEET

polyether matrassen
160x200 COMPLEET 1 -^29.180x200 COMPLEET 1-499.-

160x200 CO M PLEET
180x200 COMPLEET

RU1MTEBESPARENDE BEDDEN
2 LEDIKANTEN
Inclusief 2 spiralen
Het pnderschuifbed is
voorzien van wieltjes
„Susannë'-'

geruisloos, geen gepiep ol gekraak
• door de ..zachte", lichte en stevige bô3y
gemakkelijk te verplaatsen (zwenkwieltjes of grote meubelglijders, vooral han6 poten waarvan 2 met
dig bij schoonmaken en stofzuigen)
een zwenkwiel.
BOXSPRINGCOMBINATIE
«geen pijnlijk harde sta-in-de-weg bij b.v.
2
kwalitèitsboxsprings
("hotelbed")
+2
stofzuigen.
past perfect in elk slaapkamer-interieur kwaliteitsbinnenvering matrassen.
(ook practisch voor hen. die hun ,,oude
bed" willen vervangen, maar de rest van Leverbaar in: 2 van 80 x 200 (compleet)
of 2 van 90 x 200 (compleet).
het
slaapkamer-interieur
willen
behouden)
1998.• is zeer duurzaam en vergroot de duur- Deze combinatie is normaal
• zaamheid van uw matras aanzienlijk Nu is deze combinatie compleet
1298»"
maar is vooral: geweldig
Nu
700.voordeel
zolang
de
voorraad
strekt
comfortabel, goed voor uw- rug!

180x200 nu voor 965.Excl. bodems

BLANK HOUTEN TIENERLEDIKANT

spiralen en S G 40

zwaar massief blank houten
ledikant inclusief een stevige
houten lattenbodem

90x200

ook in de maat 90x210 en
90x220 uit voorraad leverbaar.!

Originele
hotelcombinatie

SLAAPKAMER ZEIST

ongemonteerd

NU

hout BEDBAK MET LADEN

VOUWBEDDEN l SLAAPKAMER 22 HEEFT OOK POLYDAUN DROOMDÉKBED AANBIEDINGEN:

DUBBEL
DIVANBED

lelakt

POLYDAUN

Synthetische dekbedden\

Ledikant in de maat:
80x190+'2 laden of
80x200 + 2 laden of
90x200 + 2 laden
inclusief '
lattenbodem -~. ._.

_

ONGEMONTEERD.i.Nu

BEDBAK MET LADEN

,5 JAAR GARANTIES

80 x 190
90 x 200

voor460.voor495.-

4-seizoenen ^v^^^^dekbed. anti-allergiscTT w'asbaar.
Een synthetisch dekbed dal bestaat uit 2 dekbedden, een
lichter en een zwaarder gevuld dekbed zodat uzelf kunt
kiezen in_ welk seizoen u welke warmtegraad wenst:

KRIJGTU
LOGÉ'S?
Kleur: wit

a egsch
B"ULYDAUN
Goed gevuld synthetisch dekbed,
katoenen tijk
veroorzaakt geen stof en trekt geen stof
2 JAAR GARANTIE. aan. gemakkelijk wasbaar.

Alles is uit voorraad leverbaar en
wordt gratis bij u thuis bezorgd.
informatie:

1 persoons

100% •

039

WITTE
TWIJFELAAf

nu

inclusief
lattenbodem
ONGEMONTEERD van

^V»-^et^SC
*

200 x 200 NU' 298.240 x 200 NU 359.-

1 persoons NU
135x220 NU
98.200x200 NU
129.240x200 NU
159 -

135x220

Ook extra lengte

200x220

leverbaar

>«PING

240x220

SENIORENLEDIKANT
- donker eiken gebeitst
- blank eiken gebeitst
L- wit lacqué

Ledikant m de maat:
80x190 + 2 laden of
80x200 + 2 laden of
90x200 + 2 laden

Slaapkamer 22 heeft een
ruime keuze in senioren
ledikanten.

LEDIKANT AMERSFOORT

.«PING

EENMALIGE
AANBIEDING
«.PING

Derdegelijk
Blankhouten
Ledikant inclusief
SPECIALE AANBIEDING: een stevige
Seniorenledikant 90x200 compleet
houten
met hoofd- en
lattenbodem

Lose lade a 115.(wit)
Wit M.D.F, ledikant in de*
speciale maat 120x190
inclusief een stevige
lattenbodem +• een
kwaliteitsbinnen
veringmalras compleet nu

Deze combinatie is ook
leverbaar in de maat
120x200 + matras 798.-|

Bijpassend
nachtkastje

voeteneindeverstelbare lattenbodem
-f kwaliteilspolyether matras S.G40
compleet nu
CQQ •

nu

{kleur zwan: meerprijs ƒ 100.ONGEMONTEERD.

pit seniorenledikant 90 x 200 is ook leverbaar met een
Deze combinatie is ook leverbaar in de maat 140x190 + handverstelbare Auping spiraal + kwaliteits
©,
Dinnenvering matras nu ook 698,- (wit)
polyether matras S.G. 40. Compleet nu
T*

M
AT
R
A
S
S
E
N

80x200 van 735.- nu

medium

^ © lal

90x200 nu voor319.ONGEMONTEERD

K-*

55x110
60x120

OP-flP

""

140x200 nu voor469.-

OOK IN
160x200 nu voor498.EXTRA LENl TE LEVERBAAR 130x200 nuVo0r529.Kinder
matrassen

..PING

Kwaliteits Latexmatras
kern: hoogwaardig schuimrubber.'
Een matras speciaal vervaardigd
voor verstelbare spiralen en lattenbodems. Van
een zeer bekend merk.

65x130 89.70x140 98.-

Ook in
speciale maten
leverbaar.

90x200 van 775.- nu

K @®

•zxjï ^^ ^3^

Speciale aanbieding
OP=OPü

Mö^
peciale maten ook

s.g. 40 extra dik, hoog soortelijk gewicht, dus extra duurzame,
comfortabele slramheid, beide slaapzijden doorgestikt.

80 x 190 nu voor
80x200 nu voor
90 x 190 nu voor
90 x 200 nu voor
90 x 210 nu voor

Kom haar

't SS,"
179,•'* 9S„-.
•« 36;~
22S?C~

120 x 190 nu voor..
130x 190 nu voor..
140 x 190 nu voor..
140x200 nu voor..
160x200 nu voor..
180 x200 nu voor..

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

. 26S5-

. 289,. 319,. 319,. 359,™

398,-

80 x 190 nu voor.
80 x 200 nu voor.
90 x 190 nu voor.
90 x 200 nu voor.
90 x 210 nu voor.

20©

279

120 x 190 nu voor
130 x 190 nu voor
140 x 190 nu voor....
140 x 200 nu voor....
160 x 200 nu voor...
180x200 nu voor...

329,'359i398,398,-

Slaapkamer 22

Maandag 13.00 tot 18.00 uur
birisdEig t/rri vrijdag van 9.00iot 18.00 uur.
Donderdag koppavond van 19.00 tot 21.00 uur
;Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

HILVERSUM
Havenstraat 43
035-218975

AMERSFOORT
Kamp 44
033-721295

l 16 cm dik, comfortabele, duurzame, lichtgewicht binnenvering
matras, beide slaapzijden voorzien van een slijtvaste afdekking.

80 x 190 nu voor.
80 x 200 nu voor.
90 x 190 nu voor.
90 x 200 nu voor.
90x210 nu voor.

uw

198,-

209,229,229,298,-

120x190 nu voor
130x190 nu voor
140 x 190 'n lachertje.
140x200 nu voor—
160 x 200 nu voor
180 x 200 nu voor

auping

UTRECHT
Mariaplaats 3
(Zadelstraat)
Tel.:030-310248

289,319,229,339,398,479,-

een ± 15 cm dik schuimrubber matras voor echte verwende slapers, extra
soepele, duurzame comfortabele volschuimrubber matras, ook geschikt
voor verstelbare bedbodems. J00% katoenen overtrek.

8 0 x 1 9 0 nu voor
80x200 nu voor
90 x 190 nu voor
90 x 200 nu voor

429.439.489.489.-

90 x 210 nu voor

549.-

specialist VAN

voor zetfouten zijn wij
niet aansprakelijk en
prijswijzigingen onder
voorbehoud.

120 x 190 nu voor

729.-

130 x 190 4iu voor

749.-

140 x 190 nu voor
140 x 200 nu voor
160 x 200 nu voor

759.759.869.-

180 x 200 nu_voor_

989.-
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Flinke scores
bij bridgeclub

Regen van kansen maar ZVM mist afmaker

ZANDVOORT - In de
bridgecompetitie werd weer
keihard gevochten voor een
hoog percentage. In vrijwel
alle lijnen slaagden de köppels erin goed voor de dag te
komen met hoge scores.
In de A-lijn vormden de
dames' Gotte en Molenaar
een gelegenheidspaar omdat hun partners op vakantie zijn. De combinatie bleek
een gouden greep aangezien
met maar liefst een score
van 63,93 procent gewonnen
werd. De dames deden het
in deze lijn toch erg goed. De
tweede plaats was voor dames Peeman en Klirikhouwers, terwijl het echtpaar
Heidoorn op de derde plaats
eindigde. Na twee wedstrijden gaat het echtpaar Van
der Meulen op kop, gevolgd
door de heren Groenewoud
en Smit, terwijl de derde
plaats wordt ingenomen
door het echtpaar Heidoorn.
In de B-lijn gaat het echtpaar Potharst onvervaard
door. Het scoorde op deze
tweede
competitieavond
61,48 procent. De dames
Van Beek en Stocker behaalden hetzelfde percentage, dus de eerste plaats werd
gedeeld. De dames van Mancius en Veltman scoorden
ook goed en werden derde.
Het echtpaar Potharst staat
aan kop. Tweede staan de
dames Van Mancius en
Veltman, gevolgd op de derde plaats door mevrouw De
Kruyif en de.heer Kleijn.
In de C-lijn behaalden de
heren Stomps en Verburg
en superscore van 66,96 procent. De rest yan het veld
had het nakijken. Goede
tweede werden de dames
Havinga en Trautwein, terwijl de derde plaats voor de
dames Van der Meer en
Scheepstra was. De heren
Stomps en Verburg staan riant aan kop, de tweede
plaats is voor de dames Havinga en Trautwein en derde zijn de dames Van Beets
en Koning.

ZANDVOORT
- Had
Zandvoortmeeuwen
over
een afmaker beschikt, dan
had EHS met een ruime nederlaag huiswaarts gekeerd.
Nu bleef de strijd dubbelblank waarbij de Zandvoorters bovendien pech hadden
met schoten op paal en lat
en op de vuisten van de uitstekende Haarlemse doel-

Kansen
Het bleef kansen regenen in
de tweede helft. Riek de Haan
trapte de bal, na nauwelijks een
minuut voetballen, hoog over
en een kopbal van Barry Paap
ging rakelings naast. De druk
op het EHS-doel werd steeds
groter en het wachten was op
doelpunten. De Haarlemmers
verdedigden bijzonder hard
waartegen vrijwel niet werd opgetreden. Zandvoortmeeuwen
kreeg .wel veel vrije trappen,
maar naast het missen van de
mogelijkheden zat het bepaald
niet mee.
Bovendien moest de achterhoede op haar hoede blijven
voor uitvallen van EHS. Die

ZANDVOORT - Bij de
Zandvportse Schaak Club is
de strijd om de koppositie
in de interne competitie losgebarsten. In het schaakgeweld ging koploper Edward
Geerts ten onder tegen de
op de negende plaats staande Ter Bruggen.. De naaste
concurrent Louis
Dambrihk versloeg Twint.
Geerts blijft nog wel koploper
maar voelt de hete adem in de
nek van Dambrink en John Ayress, die door de winst op Mare
Kok naar de derde plaats steeg.
Uitslagen: Gorter-Berkhout
0-1,
Paap-Klijn 1-0, Kok-Ayress 0-1,. Van
Eijk-Den Drijver 1-0, Dambrink-Twmt
1-0, Geerts-Ter Bruggen 0-1. De partijen tussen Van Elk-Franck en De
Oude-Jansen, eindigden in remise. De
stand: 1. Edward Geerts, 2. Louis
Dambrink, 3. John Ayress, 4. Twint, 5.
Jack van Eijk, 6. Lindeman, 7. Hans
Jansen, 8. Ter Bruggen, 9. Mare Kok,
10. Walther Franck.
Vanavond wordt weer in competitieverband gestreden om de topplaatsen.
Eind vorig jaar leverde Bebecca Willemse in de strijd om het meisjeskampioenschap van Noord-Heiland een
fraaie prestatie. Dit 10-jarige lid van de
Zandvoortse Schaak Club won één
van de zeven gespeelde partijen en
kwam twee keer' tot remise. In de totaaluitslag voor meisjes tot 12 jaar eindigde zij op een 19-de plaats.

Hoogoventoernooi
Vanaf vandaag spelen Louis
Dambrink en Edward Geerts
mee in de zogenaamde tien^
kampen van het Hoogoventoernooi. De Zandvoorters spelen
totaal negen partijen met een
bedenktijd van twee uur waarin
zij veertig zetten moeten doen.

Schaakprobleem
Vandaag de eerste opgave van
de nieuwe schaakrubriek in het
Zandvoorts Nieuwsblad, verzorgd door de Zandvoortse
Schaak Club. Méér informatie
over de problemen/oplossingen
is te krijgen tijdens de wekelijkse clubavonden van deze vereniging, elke donderdagavond vanaf 7 uur in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat.

Riek de Haan
van
Zandvoortmeeuwen
(voorgrond) in een
van dé vele
duels met de
tegenstander.
Ondanks een
groot aantal
kansen kwamen de Zandvoorters niet
verder
dan
0-0

'Supervoetbal'

• '.'Foto
Bram Stijnen

waren echter nauwelijks gevaarlijk, behoudens een hard
schot net naast het Zandvoortse doel. Aan de andere kant was
inmiddels'de Haarlemse doelman lekker ingeschoten en die
groeide naar grote hoogte, daartaij bijgestaan door het houtwerk. Vooral de op het midden-

veld prima werkende Charles beren de Haarlemse veste te neDas had geen geluk. Twee af- men. Uit een hoekschop kopte
standsschoten ketsten op de Riek de Haan in.
lat.
De doelman was eindelijk
verslagen, maar op de doellijn
Doellijn
kreeg hij assistentie van een
Tot in de ' laatste seconde, verdediger. Wat de Meeuwen
bleef Zandvoortmeeuwen pro- ook probeerden het afmaken

Cliteur promoveert
naar de hoofdklasse

Inlichtingen over de bridgeclub zijn te verkrijgen bij
de wedstrijdleider, de heer
H.Emmen, telefoon 18570,
alleen 's avonds.

Strijd barst los
bij Schaakclub

ZANDVOORT - Na een
schitterende overwinning
op koploper Bax Zeefdruk
(5-7), liet Nihot/Jaap Bloem
Sport maandagavond een
punt liggen tegen rode-lantaarndrager Schaga'66, 4-4.
Tegen Bax liet Nihot/Jaap
Bloem Sport zaalvoetbal zien
van grote klasse. Tegen het veel
mindere Schaga werd echter
veel te veel met de taal gelopen
waardoor het hoge niveau niet
gehaald werd. Rota van de
Bergh stifte de Zandvoorters
nog wel naar een 1-0 voorsprong maar tien minuten later
lag de gelijkmaker in het Zandvoortse doel. Pal daarop gaf
Bas Heino de badgasten weer
een voorsprong.
Tot de 22e minuut kreeg Nihot/Jaap Bloem Sport de ene
na de andere kans, doch die gingen allen verloren. Schaga wist
beter raad met de schaarse kansen en kwam op 2-2. In de tweede helft was Schaga rijp voor
een afstraffing. Maar de Zandvoorters speelden veel te individueel. Dat leverde na acht minuten een 2-3 achterstand op.

man.

Het was moeilijk voetballen
met een stormachtige wind, die
aanwakkerde tot een kracht 7 a
8. EHS kreeg met die wind in de
rug in de beginfase een veldoverwicht zonder het doelman
Ron Eerhard lastig te maken.
De schoten gingen over of naast
het doel. Nadat Zandvoortmeeuwen, zich van een rommelig kwartier herstelde, kreeg
het vaste greep op de strijd.
Met de storm tegen kreeg
Zandvoortmeeuwen een paar
beste mogelijkheden. De nog altijd onverwoestbare Jos van der
Meij snelde op rechts langs een
paar verdedigers. Zijn.voorzet
ging rakelings over het hoofd
van de induikende Mischa Tibboel. Vlak voor de pauze leek
de openingstreffer een feit te
worden. Na een vrije trap van
Marcel Schoorl knalde Barry
Paap de bal tegen de doelman
en de rebound werd, nu door
Riek de Haan, tegen een speler
geknald.

ZANDVOORT - Gaf Neuf/Chess Society is het 55e
Hoogoven schaaktoernooi
zeer succesvol begonnen. In
de weekend vierkampen taehaalde Ton van Kempen de
tweede plaats in de tweede
klasse, terwijl Olaf Cliteur
de eerste prijs pakte in de
eerste klasse. Cliteur groeit
met dit resultaat naar ongekende hoogte. De Zandvoorter mag volgend jaar uitkomen in de hoofdklasse, nog
slechts twee klassen van de
meestergroep verwijderd.
Het toernooi kende dit jaar
maar liefst 450 deelnemers verdeeld over 8 verschillende
speelstrektes van promotiegroep tot en met zesde klasse.
De Chess spelers Olaf Cliteur
en Ton van Kempen spelen inmiddels in de top van het toernooi, in respectievelijk eerste
en tweede klasse.
Voor Cliteur was het 't meest
merkwaardige toernooi dat hij
ooit gespeeld heeft. De 29-jarige
Zandvoorter, die in twee jaar
tijd van de derde naar de eerste
klasse promoveerde, rekende
er namelijk op voor handhaving te moeten strijden. Vrijdagavond versloeg Cliteur bin-

van de vele aanvallen blijft een
probleem.
Ondanks het nieuwe puntverlies was trainer Pieter Keur
ontzettend tevreden over de inzet en het vertoonde spel. „Ik
vind dat we heel goed gevoetbald hebben. We kregen ook nu
weer vele kansen die niet ge-

Kort daarna 3-3, doch werderom weigerden de mannen van
coach Guus Marcelle de zaak af
te maken. Legio kansen gingen
verloren en Schaga profiteerde
3-4. Met nog zes minuten:te
gaan kwam Nihot/Jaap Bloem
Sport weer op gelijke hoogte
(4-4), waar het bij bleef. „We
hebben na vijftien minuten super-zaalvoettaal een punt aan de
tegenstander geschonken. Met
elkaar kunnen we tot hoogstaand voetbal komen, maar
dan moeten we niet te solistisch worden," was de mening
mist mogen worden. Achterin van Marcelle.
en op het middenveld zit het
goed en ook aanvallend wordt
er best goed gevoetbald, maar
die ballen moeten erin. We
moeten gewoon lekker blijven
ZANDVOORT - Een 31-jarige
voetballen en een keer gaan automobilist uit Heemstede
scoren. Dan is misschien de heeft op 13 januari een verdruk van de ketel."
keersongeval aan de Zandvoortselaan in Bentveld veroorzaakt. Er vielen geen gewon:
den. Ondanks een inhaalverbod passeerde de man in oostelijke richting enkele andere
personenauto's op de ZandSmits/Enderman. Bij de verlie- voortselaan. Tijdens deze mazers was het zeer verrassend noeuvre moest hij een vluchtdat Engel Stobbelaar met part- heuvel ontwijken, raakte in een
ner Johan Moelee de eerste slip en botste vervolgens tegen
prijs wegkaapten voor de ver- een boom. Tegen de automoh'
baasde neuzen van Wouter list is proces-verbaal
Egas en Johan Driehuizen.
maakt.

Zinderend
Lotus 2 speelde een zinderende partij in Almere tegen het

Klaverjassen
ZANDVOORT - In de ontmoeitingsruimte van de St.
Agatha Kerk wordt vrijdagavond een klaverjastoernooi gehouden. Iedereen is van harte
Opgave nummer 1:
welkom en bovendien is de toeWit begint en wint.
gang gratis. Het klaverjassen
Oplossing volgende week don- .begint
om acht uur.
derdag in deze krant.

Inhaalverbod
genegeerd

Toernooi Sportingclub sfeervol
ZANDVOORT - Al kende
het traditionele badmintontoernooi van Sporting Club
Zandvoort minder deelnemers dan men gewend is,
dat deed niets af aan de
sfeer en het goede spel. De
neven Jan en Gerrit van de
Nulft hadden voor een strak
spelschema gezorgd waardoor het geheel vlekkeloos
verliep.
Voor het gemengddubbel bestond, met achttien koppels, de
meeste belangstelling. Hierin
ontspon zich een spannende en
eneverende strijd. Na diverse
voorrondes plaatsten Ina en
Hans Van Brero zich voor een
finale tegen Joke van Looij en
Jan Enderman. Na een fanatieke en spannende partij bleken
de Van Brero's iets te sterk
voor Van Looij/Enderman. In
de verliezersronde hadden de
koppels Biet Groenendijk/Kees
van Loon en Jeanette en Ben
Bunt zich geplaatst voor de finale. Ook hier een aardige partij badminton met uiteindelijk
Groenendijk/Van Loon als winnaar.

nen slechts acht zetten de in de aal om daarmee eeuwig schaak
landelijke kompetitie uitko- te forceren en het halve punt
mende Roei de Jong uit IJmui- veilig te stellen.
den.
Behalve de unieke promotie
zal Cliteur dankzij zijn score
van 2,5 uit drie maar liefst 326
Opschudding.^
plaatsen stijgen op de nationale
Wat de Chess speler toen nog speelsterkte-lijst.
niet kon vermoeden, was dat hij
zaterdag dit huzarenstukje zou
herhalen. Ook Berend Maassen Van Kempen
van het Beverwijkse Pat Mat,
In de zeer sterke tweede klasdat .thans met Chess Society se verschalkte de zeer goed in
om het kampioenschap strijdt, vorm zijnde Ton van Kempen,
moest er in acht zetten aan ge- vrijdagavond de prómotieklasloven hetgeen in de speelzaal ser Rommel uit Castricum. Hevoor de nodige opschudding laas moest Van Kempen zater'zorgde.
dagmiddag het hoofd buigen
In plaats van voor.degradatie voor de in de landelijke kompete moeten strijden, had Cliteur titie spelende Jan Vreeburg van
zondag ineens genoeg aan een het Hillegomse De Uil. Vreeremise tegen Hartkamp uit burg zou uiteindelijk deze
Den Haag om de groep te win- groep winnen.
nen en daarmee als eerste
Zandvoorter te promoveren
Ton van Kempen realiseerde
naar de hoofdklasse. Hart- zondagmiddag remise tegen
kamp stond een half punt ach- HWP-er 'De Vries en legde zo
ter op Cliteur en zou bij winst beslag op de tweede plaats,
de eerste plaats pakken. Er ont- waardoor hij volgend jaar op
stond dan ook een heroïsch ge- hetzelfde niveau mag blijven
vecht waarbij de overigens veel spelen. Daar Van Kempen in
hoger op de nationale ranglijst een zeer sterke groep was inge- Wisseltrofee
staande Hagenaar iedere remi- deeld, levert dit resultaat hem
In de damesdubbel klasse
se variant trachtte te omzeilen. een stijging op van zo'n hon- werd gestreden om de Tiny van
In een zeer onduidelijke stel- derd plaatsen op de nationale de Nulft wisseltrofee, pok hier
plaatste Joke van Looij zich, nu
ling offerde Olaf Cliteur materi- ranglijst.
met Ria Al, voor de finale. Maar
ook nu lukte het niet aangezien
het koppel Eiet Groenendijk/Emke Booiman van uitzonderlijke klasse was. In de verliezersronde ging de eerste prijs
naar het koppel Karin Oostrijderde team. Lotus begon de worden. Deze laatste wedstrijd de/Jeanette Burit, die de Kapwedstrijd met drie punten voor- zal gespeeld worden op zater- pelhofs de baas bleef.
sprong op Almere en had aan dagmorgen aanstaande in de
Bij de herendubbels ontwikeen gelijkspel genoeg. Dennis Pellikaanhal. Om negen uur beLekkerkerker beet de spits af ginnen de teams 2,S3, 4 en Cl en kelde zich een harde strijd,
maar moest in zijn tegenstan- om tien uur speelt het eerste waarbij de Rob Dröse wisseïbeder zijn meerdere erkenen, 3-15 team. De jeugdteams Al en BI ker inzet was. Het waren uiteinen 9-15. Raymond Westhoven spelen zaterdagmiddag om delijk de jonge honden Evert
maakte het bijzonder spannend twee uur in de Van Pageehal. Smits en Jaap Enderman die
maar ging ook tenonder met de
cijfers 14-17,15-12 en 15-12. Een
slecht begin voor de Zandvoorters, maar de dames Petnoi
Schultz en Rika Koper zorgden
weef voor evenwicht, 2-2.
Het herendubbel Westhoven/Lekkerkerker speelde een uitsteknde partij en revancheerden zich prima. Met een overvoorsprong opgebouwd
ZANDVOORT - Met een 12-16
winning in het damesdubbel spectaculair zaalhandbalge- en leek de strijd gestreden.
De stand had toen hoger moezou de titel dus veilig gesteld vecht hebben de mannen
zijn. Rika Koper en Karin de van Holland Casino/ZVM ten zijn maar drie goede kansen
Graaf werden behoorlijk onder twee belangrijke punten ge- gingen .verloren. Concordia
druk gezet, maar beide gerouti- pakt, bij Concordia in Haar- plaatste een paar snelle break
neerde Lotus speelster wisten lem, uitslag 15-16. Voor de outs en kwam terug tot 15-16. In
de partij winnend af te sluiten dames blijft het een moeiza- de zinderende slotfase lieten de
met 14-18 en 17-18,.waarmee het me affaire. Ook tegen ZAP Zandvoorters zich niet meer
kampioenschap een feit was. was Holland Casino/ZVM verrassen. "Na deze overwinning verwacht ik zondag thuis
De concentratie was daarna
tegen Dirkshoorn ook wel wat:
verdwenen omdat de partij niet kansloos, 21-5.
In de. strijd om lijfsbehoud Ik heb er veel vertrouwen in",
meer van belang was. Beide
mixen werden danook verlo- hebben de mannen van coach aldus Joost Berkhout.
ren. Eindstand 4-4. Door het be- Joost Berkhout uitstekend gehalen van dit kampioenschap speeld. Zeer geconcentreerd en
moot op zondag 7 februari wor- met goed en snel handbal werd Dames
Al geeft coach Geert Dijkstra
den gespeeld om het dristicts- Concordia op een 1-5 achterstand gezet. De Zandvoorters de moed nog niet op de strijd
kampioenschap.
konden echter niet doordruk- tegen degradatie lijkt hopeloos
ken waardoor Concordia de voor het Zandvoortse damesThuiswedstrijd
stand bij de rust terugbracht team. Tegen koploper ZAP
werd Holland Casino/ZVM op
Lotus 3 en 5 haalden op bij- tot 6-7.
alle fronten overklast. Na een
zonder eenvoudige wijze hun
In de tweede helft een beter ruststand van 10-3 werd uiteinkampioenschap binnen door
met 7-1 en 8-0 te winnen van spelend Zandvoorts team dat delijk met 21-5 verloren. "We
respectievelijk Volant'90 l en moest winnen om Coneordia kwamen fysiek veel te kort",
Vliegende Shuttle Hoofddorp op de ranglijst te achterhalen. meende Geert Dijkstra. "We
8. In de laatste thuiswedstrijd Met nog vier minuten te gaan blijven echter de hoop nog niet
kon ook nog Lotus 4 kampioen had Holland- Casino-ZVM een opgeven".

zich plaatsten voor een finale
tegen het zeer geroutineerde
koppel Richard Kerkman/Kees
van Loon. De 'good-olds' verdedigden zich met bravoure,
maar moesten het afleggen tegen het uitgekookte spel van

•.(ADVERTENTIE) .

Bioscoopprogrammering van 14 t/m 20 Jan.93

Steve Martin
GoldieHawn

Lotus telt drie kampioenen
ZANDVOORT - Afgelopen
weekend zijn drie van de vijf
taadmintonteams
van BC
Lotus kampioen geworden.
Team 2, 3 en 5 hebben drie
punten voorsprong genomen en zijn met nog een
wedstrijd te gaan niet meer
in te halen. Het eerste team
leed een nederlaag waardoor dat kampioenschap
hoogstwaarschijnlijk
niet
behaald gaat worden. Het
vierde team echter heeft een
punt voorsprong en kan
aanstaand weekend de titel
bemachtigen.
BC Lotus l moest aantreden
tegen Duihwijck 5 waarvan in
Zandvoort nog met 6-2 was gewonnen. Duinwijck stond en
punt achter en had een paar
sterke heren ingezet. Bovendien leden de beide Lotus da-,
mes Francien Ojevaar en Ellen
Crabbendam hun eerste nederlaag van dit seizoen waardoor
de wedstrijd met 6-2 verloren
ging-

Nihot/Jaap Bloem
laat opponent
voorbij glippen

Belangrijke zege
heren Casino/ZVM

A.L
Za/Zo/Wo om
13 JO en 15 JO uur

12 Jaar
A.L
Dagelijks
om
Dagelijks om
2130
19.00
Do/Vr/Ma/Di om Do/Vr/Ma/Di om
1530 uur
13.30 uur

KINDERFEESTJE ?? VIER HET IN CIRCUS ZANDVOORT
Je wordt ontvangen met Limonade , daarna ga je naar de
Kinderfilm waar je in de pauze een ijsje krijgt. Daarna ga
je spelletjes doen in Familyland en krijg Je ook nog drinken
en een zakje chips en als je naar huis gaat een verrassing.
Allemaal voor ƒ12,50 of incI.Mc Donald's Menu ƒ17,50 per kind
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17

Aulorubnek SHOWROOM verschijnt elke week op vrijdag
m Hel Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en
de week daarop in olie edities van Weekmedia t.w.:
Amsterdams Stadsblad, Buitenvelderlse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
De Nieuwe Weosper, Amstelveens Weekblad, Uilhoornse
Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant en
Zandvoorls Nieuwsblad.
Hoo kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag r/m vrijdag lussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6Ó58Ó86. Fax 020-0656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 15ó, 1000 AD Amslerdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraol 131
Amsterdam.
Afgeven kan ook b| de volgende Weekmediakanloren:
Amstelveen, Gebouw Aemstclshjn, Laan van de Helende
Meeslers 421 B; Weesp, Nieuwstraal 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schnfteli|kel die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Hel Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle
Weekmediakranlen.
Totale oplage 1,1 milpen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
ƒ 39,95
3 regels
ƒ13,50
ƒ 8,35
f 8,35

Voor elke exlra regel
mm-pri|s
mm-pri|s met vignet
Alle pri|zen zijn excl. 17,5% BTW.
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Fiat

Opel

Suzuki

Tipo's & Tempra

Corsa 1.3) 9/89, rood, 30.000 MANTA BERLINETTA 1.8 S
km. z.g.a.n. Weg wegens lea- coupé, gold metall. 09 '83, perf.
se, ƒ 12.000. Tel.: 020-6276194. onderh., 115.000 km, ƒ5500.
Tel. 02977-41423.
Opel Kadett stationwagen
Diesel, blauw. Autobedrijf
Opel CARAVAN 2 l., 5 deurs,
JAN WALS: 02902 - 61697.
'82, kleur metallic, ƒ 1250.
Opel OMEGA 2 l. Inj. type CD Tel. 020-6123420.

Amstelstein - Suzuki

Tipo 1.4 I.E Team anthr. 4/92, radio/cas. 28.000 km
Tipo 1.4 DGT, wit, 10/88
82.000 km
Tipo 1 4 DGT, blauw/groen met. 6/88 . .67.000 km
Tipo 1.4 AGT/S, wit, 9/90
42.000 km
Tipo 1 4 AGT/S, rood, 9/90
26.000 km
Tipo 1.4 DGT, anthr., gnl+4 kopl. 3/90 53.000 km
Tipo 1 4 DGT blauw/groen met., 6-'91 . .14.500 km
Tipo 1.6 DGT wit, 11-'89
67.000 km
Tipo 1.6 DGT blauw met., 6-'90
28.000 km
Tempra 1.6 SX antraciet, 11-'90
40.000 km
Tempra 1.6 SX d.groen met., schuifd., 3-'91.23.000 km
Tempra 2.0 SX blauw/groenmet. 10-'90, aut. heatmg,
el spieg., ABS, breedstral., deelb. a.bank.61.000 km
Tempra 2.0 Turbodiesel SW, d.groenmet., 8-'91,
breedstralers, roofrack
24.000 km

ƒ23.750
ƒ 14.950
ƒ 15.950
ƒ 19.750
ƒ 19.950
ƒ20.950 uitvoering, afg. kent. '92, km.st.
ƒ24.950 78.000.
Alle
accessoires.
ƒ29.750 ƒ 15.750. Tel. 020-6123420.
ƒ24.950
T.k. tegen handelsprijzen:
ƒ24.950
Vectra 1.8 S, LS, 5-drs, Lpg,
ƒ 28.950
11 /89, ƒ 16.500.- Kadett 1.61 LS,
4-drs., 1/90, Lpg, ƒ 13.950.ƒ28.950
Kadett 1.6 D, Expression,
5-drs., rood, 5/91, ƒ17.500.ƒ 36.950
Kadett 1.6i, 3-drs, Lpg, 5/90
ƒ 13.000.-Kadett 1.7 D Station
Tevens keuze uit ± 40 andere Rat en Lancia occasions
3/90, ƒ13.500.- Kadett 1.7 D
Off. Fiat/Lancia Dealer
Combo 3/89 ƒ 10.500.BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam, 020-6627777.

Gebr. Haaker B.V.
Tel.: 020-659 48 59

GOUDSMIT FIAT Amstelveen km.st. 78.000. Grote beurt gehad. APK12-1-'94. Pr. ƒ7950.
Keuze uit 50 gouden Ratoccasions. Tel.: 020-6470909 Tel. 02503-39385.

Ford

AUTOBEDRIJF JONGSMA
Resta, 3-drs 1.4. Ci
90
Resta, 3-drs 1.6 CL Dsl. ..88
Orion, 1.6 CL Dsl
87
Scorpio 2.5 CL, Diesel
89
Sierra, 4-drs CLX
91
ALFA 33, 15 Tl, okt. '88, zwart,
Off. Ford Comm. Agent
Ipg, apk jan. '94, ƒ10.500.
Curiestraat 8-10
020-6952185.
Zandvoort Nieuw Noord
02507 - 12424/13360
Sinds 1926

020-665 86 86
Alfa Romeo
AUTOMOBIELBEDRIJF
SPRING IN 'T VELD
OCCASIONS
Sportieve Alfa Romeo
inruil-auto's met,
"1 jaar Alfa-Prima Garantie" *
en de Nationale Auto-Pas

BMW

ALFA-ROMEO:
33 1.5 QV, zilver
'85
33 1 3 Milano, rood
'86
33 1.3 ,S.,wit
'87
33 1.3 .S., wit
'88
33 "Blue", grijs
'88
33 1.3 .S., groen
'89
33 1.3 .S. Wagon, rood ..'88
33 1.4I.E.L, beige
'92
33 1.5 I.E., zwart
'92
75 2.0 Twin Sp., rood
'90
75 1.8 I.E. LPG, rood . . . . '90
75 1 8 LPG, rood
'89
75 1.8, wit
'89
Alfetta 2.0, bruin
'84
Giuhetta 2.0, zilver
'85
164 3.0 V6, zilver
'88

ASMOCO B.V.

'e Rmgdqkstraat 39
™STo 6943093

Chevrolet

«„SHOWROOM":
Oplage 1,1 miljoen ex.
Elke week in Het Parool,
de Volkskrant, Trouw en alle
uitgaven van WEEKMEDIA.
Tel. 020-6658686.

Uit voorraad:

42.300
52.000
54.000
16.500
64.400
56.600
66.000
58.000
57.000
32.500
105.000
86.000
55.000

km.
km.
km.
km.
km.
km.
km.
km.
km.
km.
km.
km.
km.

10/88
09/89
06/90
01/92
05/88
02/88
05/90
10/90
03/89
07/90
06/90
04/89
04/89

Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(gratis'halen en brengen).

Citroen
Ruime keuze m 2 CV occasions Citroen BX 1.6, bouwjr. '91,
alle leeftijden. Citroen Centrum 20.000 km. Veel extra's
Leende 01906-1528.
1e eigenaar.
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.
' T.k.a. tegen handelspnjzen:
Tel.: 020-6670121.
BXTZi, LPG, 6/90, ƒ 13.950.' BX 16 TGi, Lpg, stuurbekr.,
OTO/ICI Citroen
' 10/90 ƒ 13.500. BX 16TGi, LpgHogeweyselaan 21
o.b., 5/90, ƒ 12.500. BX 16 RE,
1380 AG WEESP
Lpg, 1/89, ƒ 10.500. BX 14 T,
02940-16661
Lpg, 6/89, ƒ9.950. BX Leader
A X T G Dsl
91 ƒ19.950
3/86/6.250- BEREBEIT,
AX 10 E
87 ƒ 8.500
Amsteldijk 25, 020-6627777.
AX 10 RE
87 ƒ 7.700
92 ƒ17.850
VAN ROOTSELAAR AX 11 First
AX 1.4 TRS
87 ƒ 9.500
AUTOTECHNIC
BX 14
86 ƒ 6.950
89/18.400
AX 11 Rrst 10/91 ...ƒ15.500 BX 14 RE
90 ƒ 19.250
AX 11 RE 02/88 . . . . ƒ 9.600 BX 14
92 ƒ 24.900
AX 11 TE 12'90
ƒ13.700 ZX Reflex
3-12 maanden garantie
AX 11 TE, 5-d. 03/91 ƒ14.900
AX 11 TGE 10/89 .. ƒ12.900 XM Turbo D
'91/39.900
AX 11 TGE 5-d. 7/90/13.900 BX Turbo D Break'90 ƒ 19.500
BX 16 RE, 03/89 ....ƒ16.900 BX Turbo D
'90 ƒ 18.500
BX 16 RE, 03/89 ....ƒ15.900 BX RD Break
'90 ƒ 17.500
BX 16 TGI, 02/91 ....ƒ22.400 BX RD Break
'86 ƒ 8.950
BX 19 D 06/89
ƒ15.400 BX TZD
'91 ƒ 19.500
BX 19GTI 10/89 ....ƒ19.500 BX TRD
'89 ƒ 15.500
BX 19TRD 07/86 ..'.ƒ 8.900 BX Diesel
'89 ƒ 12.500
BX Turbo D 08/89 .. .ƒ21.500 BX 16 TGI, Ipg
90/14500
BX Turbo D 04/90 ...ƒ23.900 BX 14 TE,
'90 ƒ 14.500
BX Turbo D break
BX14TE
'89/11.500
02/89
ƒ22.400 VISA 11 RE
'86 ƒ 4.500
ZX Reflex, rood
V. C15 E, bestel '86 ƒ 4 500
06/92
ƒ22.900
VISA GARAGE BV.
ZX Reflex, wit
02/92
ƒ22.400 Houtmankade 37, Amsterdam
020 - 6278410
Schade/taxatie. APK
Reparatie van alle merken.
Verkoop nieuw en gebruikt
Citroen en Peugeot.
T.k. zeer mooie DAF 66SL, b.j.
BOVAG-garanties
1974, slechts 48000 km, voor
100% financiering mogelijk
liefhebber. Tel.: 02990-40728
DE WEER 29, ZAANDAM

73.000 km.
26.000 km.
148.000 km.

07/87
12/88
02/88

Swift GS, zwart, '90, electr. ramen, alarm, l. metalen velgen, T.k. Suzuki GX met zonnedak,
centr. deurvergr., afstandbed. bouwjaar '82, i.z.g.st., vr.pr.
ƒ 17.000, 020-6827605 na 18 u. ƒ2500. 020-6223871/6826359.

MQOY EN ZOON

ƒ 10.000.-)

05/90
01/88
03/89
01/86
04/86
08/89
06/89

71.300
66.000
54.000
96.000
64.000
45.000
63.000

km
km
km
km
km
km
km

ƒ26.950
ƒ17.950
AUTOBEDRIJVEN RINKO
ƒ14.950
Curiestraat 10,
ƒ 9.950
Zandvoort Nieuw - Noord
ƒ11.950
Off. RENAULT DEALER
ƒ11.950
Tel. 02507 -13360 b.g.g. 12424
ƒ16.950
biedt aan: inruilauto's:

HONDA-BOVAG garantie voorwaarden

Renault 11 aut. 3-drs
88
Renault 19 GTR 4-drs
91
Renault 19 GTR 5-drs
90
Renault 19 GTS 1.7 4-drs. .89
92
Oosteinderweg 340, 1432BE AALSMEER Renault 19-2 RN 5-drs
Renault 19 TR Eur. 5-drs. .92
TEL.: 02977-44145
FAX.: 02977-20489 Renault 25 TS
84
Vrijdag koopavond
Ren. Clio RN Dsl, 5-drs. .. .91
Ren. Clio RN U9 3-drs ... .92
Ren. Espace DX T.Dsl
89
Ren. Express 1.1. bestel ..89
1e eig. Hyundai Pony 1.5 GL, 5- MB 200 TE bouwj. 1989 z.g.a.n. Daihatsu TXI 16V
89
drs., bj. 8/'87, APK, blue met., full option 30.600 km. Tel.: Opel Ascona 1.6 S, 4-drs .85
pr.st. ƒ 5.000. Tel. 02940-16132. 020-6287926 (werk).
Opel Kadett 1.3
80
Over garantie gesproken !
Mercedes 190 E 2.3., Autom. Seat Ibiza 1.7 GLD, Dsl, ..89
HYUNDAI OCCASIONS
'89, LPG, blauw, ƒ 38.000.-.
2 jaar garantie alleen bij'
NIPPON: 02503-16679.
HH. h. tegen inruilprijzen:
AUTOKROOY
Mercedes
200 autom., i.z.g.st., Renault 21 TL HB (nw. model),
T.T. Vasumweg 32
Lpg, 2/90, ƒ 13.500. Renault
(a.d. Klaprozenweg A'dam-N) groen, 3-'82, 184.000 km, cdradio. Pr. ƒ 7000. 02520-18828. Express, 6/86, ƒ 4950.- Renault
Tel.: 020-6310615.
25 TX, blauw met. 11/89
ƒ 15.500.- BEREBEIT,
Amsteldijk 25, Amsterdam,
020-6627777.
GOLDCAR AMSTELVEEN
Lada 1200 S, '87, rood,
65.000 km, APK, z. mooi, Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
ƒ2.250. 02159-17285, Bussum. occasions Tel.: 020-6433733. Renault 19 Chamade TR, '91,
ƒ 18.000,-. Ronday Renault,
T.k. z.g.a.n. rode LADA SAMA- Mitsubishi Galant GL 1600, b.j. tel.: 020-6237247.
8-'87,
APK
8-'93.
Mooie
auto
RA 1.1, 5 drs., aug. '91, km.st.
6500, vr.pr. ƒ12500. Tel. i.z.g.st. ƒ9.500. Tel.: 020- Renault 19 GTS m. 90, Lpg,
6962709.
sunr. 5 bak etc. Nw.st. ƒ 11.950.
036-5334420 (na 19 uur).
Tel.: 020-6369515
Uitgebreide keuze in L300
diesel kort-lang, '87-'90.
Mitsubishidealer
Jorntsma,
HH. tegen inr.prijs: Mazda 626 Wagenweg 10, Purmerend.
1.8 LX 12 V, 4-drs., 9-'90, Tel. 02990-23741.
/t5.500. 323 1.3 LX, 4-drs.,
LPG, 1-'89, ƒ9.950.
BEREBEIT,
Amsteldijk 25,
A'dam-Z., 020-6627777.

SPRING IN T VELD-HONDA
Hyundai

Lada

Mercedes-Benz

Mitsubishi

Mazda

MAZDA
VAN VLOTEN CAR
Tel. 020-6320202

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020- 561 96 11

RENAULT-DEALER

Gasinstall. voor Opel Vectra
1.8i, ƒ500. BEREBEIT, Amsteldijk 25, A'dam, 020-6627777.

Service en
Reparatie

Volvo

Noodservice

240 Turbo mnd '82, sportvelg.
LPG, APK ƒ 2950, Expocar
•
Trading. Tel. 020-6153933.

Ruysdaelkade 75 A dam-O.Z.
Info: 020-6623167 6732853 .

Ook voor Uw gebruikte Volvo
340-360-440-480-240-740
VOLVO - NIEROP,
Vancouverstraat 2-12,
Amsterdam West.
Tel.: 020-6183951

binnen,
contant
ƒ 2.250.
02159-17285, Bussum.

Micra 1.0
bouwjaar 8/89
56.000 km ƒ 11.000.TeL: 036 - 5325795

Amsterdam
Uw Volvo-dealer

Adverteren in „Showroom"
Tel. 020-6369222, Meeuwen
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
laan 128, Amsterdam-Noord,
Postbus 156, 1000 AD A'dam uit de Utunnel 2x rechtsaf.

Volkswagen
RIVA Amsterdam-Noord
Tel.: 020-6361153
AUTO VAN DE WEEK:
Volkswagen Polo 1.3 5-versn.
bouwjr. '90
ƒ 15.500.V.W.- en AUDI-SPECIALIST
BAAS
Voor nieuwe en gebr. auto's
Jacob van Lennepkade 295
Tel.: 020-6183855.

ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
10.00-13.00 uur

Kost B.V.
Valschermkade 16, A'dam.

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhulzen bv
Overtoom 515 Amsterdam
(020) 6129804

Tot

* 5*

** *

GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in één
van onze 5 Sterren Hotels in Nederland
& Europa, als u gebruik maakt van onze
toch al goedkope aanbieding van

Guntur
Saab

Motorrijlessen ƒ45.00 per les
Autorijlessen ƒ36.00 per les
Theoriecursus op Video GRATIS
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.

Autorijschool Nova
Nieuwjaarsaanbieding

Seat

Auto's te koop
gevraagd

Spoedcursus ƒ950 incl. exa- Inkoop auto's tegen
men en gratis voorrijden. Bel ANWB/BOVAG-koershjst.
Bel voor Info 020-6369515.
voor info. 020-6464778.
De hoogste prijs voor elk merk
Autorijschool Ferry
auto a contant met
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
vrijwar.bew. Tel. 02908-24640
Tel.: 020-6932074.

voorsprong

ASTER B.V.

De nieuwe Rover 200 coupé
nu in onze showrooms

Saab

20 Autonjlessen + Examen voor ƒ 950.of
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ 700.-

Autorijschool MICHEL
1e 5 lessen a ƒ25,Motorrijschool MICHEL
pakketprijs ƒ790,-. Tel.:
020-6853683, b.g.g. 6181775,
036-5321238 en 02990-34768.

Alfetta 2.0
86
Audi 80
88
Citroen Visa 11 RE
86
Ford Escort 1.4 CL
91
Ford Escort 1.4 CL
90
Ford Sierra 2.0 CL
90
Verder diverse speciale aanbiedingen + gebruikte Rovers bij: Mazda 626 GLX Coupé .. .90
Mazda 626 GLX Coupé .. .89
Mitsubishi Colt
88
Minor Motorcars
Opel Corsa 1.3
88
Sloterkade 40-44. Tel.: 020-6177975
Opel Corsa 3-d
89
Pim van Rootselaar
Opel Kadett 1.6
90
Peugeot 205 aut
88
Rhôneweg 40-42. Tel.: 020-6131365
Renault 5 Campus
88
Renault 11 GTL
86
Renault 19 TXE
89
Renault 19 TR
89
90
Autobedr. Leeweg. Zwanen- Renault 21 GTL HB
86
burg. Ind.terr. 'De Weeren' Renault 25 GTS
91
Leeweg'11. Seat-dealer voor Renault Clio
Renault Espace
89 + 50 auto's, APK gek. Den
H'meer-N. Tel.: 02907-3372.
VW Passat GL
87 Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat
Grootste 900- en
Cabrioletcollectie
Garantie - Rnanciering - Inruil Haarlemmerweg, bij molen.
van Nederland
Seat Ibiza L, bijna '89,
020-6844079. Tevens INKOOP.
.BANKRASHOF
5-deurs., zeer mooi ƒ 8250.Kaagweg 33, Abbenes
±50 auto's, APK gek. Den
AMSTELVEEN
(bij Nieuw Vennep)
Tel.: 020-6369515
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
02524-4245
Tel.
020-6418073/6453251
Seat Ronda GLX 1.5, LPG,
Haarlemmerweg, bij molen.
blauw met. ƒ 4500.
SAAB SERVICE
020-6844079. Tevens INKOOP.
Let op Johan Boom,
MOLENAAR
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Zuider Akerweg 83,
70 BESTELAUTO'S en pers.
onderh., rep., APK
Tel.: 02902-61697.
Oranje Hek, A'dam Osdorp. busjes v.a. ƒ3500. Garage
Tel. 020-6105478. ± 100 auto's Rijsenhout, lid Bovag. Bijna 50
Royal Class Saab's
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.a. ƒ 300 tot ƒ 15.000. Allle au- jaar gevestigd: BennebroekerDiverse occasions!
v.d. Madeweg 23,
to's nw. APK, garantie ai v.a. weg 17, Rijsenhout bij AalsA'dam - 020-6686146.
ƒ1.000. Dagelijks geop.
meer, 02977-24229.
Hoofddorp, 02503-14097
AUTOBOULEVARD
van 9 tot 19 uur.
Ook t.k. gevraagti.

Hef brug, spuitcabine
of sleutelruimte nodig?
HEINING HOBBYHAL
02907-6999, A'dam-Sloterdijk

SUPER STUNT

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-6942145.

AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
Al onze occasions boven de
ƒ3000,3 tot 6 maanden garantie
SAMARA 1.3
1987
SAMARA 1.3
1988
LADA 1200
1986
LADA 1200
1988
LADA 2105 1.2
1990
LADA 2105 1.5
1987
LADA 2105 1.5
1986
LADA 2104 1.5 Stat
1990
LADA 2104 1.5 Stat
1987
Subaru Mini Jumbo SDX
8000 km
1991
Subaru Mini Jumbo DL .1987
Subaru Justy Automaat
9000 km
1991
Mitsub. Colt 1.4 GLX ...1982
Opel Rekord 2.0 S
1982
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572

Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel. 020-6184402.
APK-keurstation,
reparaties
alle merken en schaderegeling

voor nieuwe leerlingen

Autosloperijen

AUTOBEDRIJF
BENELUX
AMSTELVEEN

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

Amsterdam, Almere en Zaanstreek

± ƒ 10.000.
voordeel

Algemeen

APK keuringen klaar terwijl u
wacht. Garagage West-Center.
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL

Autovroon

Asterweg 14
Tel. 020-6370565/6372165
Aster zegt het met service

APK + grote beurt v.a. ƒ 299 DIESELSERVICE;
brandstofpompen; verstuivers,
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel.: 020-6980639.

Rijscholen

Moforen/Scooters

Amsterdam - Noord

Plymouth Valiant Signet '64,
mooie, kl. zuinige Amerikaan, 6
cil. pr. n.o.t.k. 020-6592321.

T.k. gebruikte onderdelen van
alle type's BMW, Mercedes en
Peugeot. Garagebedrijf C.
Schrauwen,
Tetenngsedijk
134, Breda. Tel.: 076-214918.

biedt aan
door
met 1 jaar
zuinigheid
topoccasion-garantie:
R 5 TR 3-drs Campus . 01/90 VW Golf nw. model '88, 3-drs. Passat Sedan, 4 drs. CL 1800/
R Clio RN 1.4 3-drs ...06/91 n we apk, m nw.staat. ƒ 10.950 - 90 pk, stuurbekr., groen getint
Celie, door ANWB erkend,
R Clio RN 1.2 beige met.03/92
warmtewerend glas, radio
Tel.: 020-6369515
met hoogste percentage
R 11 GTX 5-drs
05/88
matten etc., rnetal., april 1992. geslaagden.
Tel. 020-6416607.
R 11 TL 3-drs
03/87 VW Polo '84, wit
Nieuwprijs incl. extra's en
AUTOBEDRIJF JAN WALS
R 11 GTL 3-drs
05/88
accessoires ca. ƒ43.500.
Tel.: 02902-61697.
R 11 TXE 5-drs
04/87
rijklaar. Nu slechts vanaf...
R21TLHB: 1.7
06/91
HONDA SHADOW 1100 VT
R 19 GTX 5-drs
10/89
ƒ32.995.blauw, bj. '91, 7000 mijl,
R 19 GTR 3-drs
12/89 • Bewijsnummers van een ge-'
Tel. 033-947010.
R 19 GTR Chamade . . . 12/89 plaatste "SHOWROOM"
R 19 GTD Diesel Cham. 07/90 advertentie krijgt u alleen toeVW/AUDI-DEALER
R Expr. 1.4 Combi ....04/86 gezonden als u dat bij de opContactweg 47
gave
van
de
advertentie
kenOpelKad. 1.6i Sed. ...07/89
baar maakt. De kosten daar- A'dam-Sloterdijk, 020-6869611.
Autosloperij A. de Liede
Lod. v. Deysselstraat 77
voor bedragen ƒ3,Neem geen risico: orig.
A'dam, 020-6116715 •
PTT-vrijwaring RDW

Rover

Nissan

• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 1,1 miljoen ex.

Renault Alpine V 6, Turbo, juni
'88, airco, radio Renault, alarm,
68.000 krn, ƒ58.000.-.
RONDAY RENAULT
Tel.: 020-6237247.

Klassiekers
en Oldtimers

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 134.
Tel.: 020-6240748.

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
Mini Jumbo '84, APK,
merken, alle bouwjaren.
65.000 km, z. mooi, ƒ2.500. GEBR. OPDAM B.V.
02159-17285, Bussum.
Tel.: 02502-45435.
Subaru 1.8 GT, LPG, van, grijs Missot. specialist REM- en
kent., b.j. 10-86, nw. APK,
FRICTIE-MATERIAAL.
/ 4250. 020-6105478.
Bosboom Toussaintstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443.

Van Vloten

Renault 21 Symphonie 1-'89
78.000 km. Wegens lease,
t.e.ab. Tel.: 020-6415206.

Johan Boom ook gevestigd
Den lip 55 tussen Landsmeer
en Purmerend + 50 auto's v.a
ƒ1.000 tot ƒ15.000. Garantie
v.a. ƒ 1.000. Tel. 02908-24640

IN 24 UUR GELEVERD

Ook voor diverse
recente occasions

Renault

Achterdijk 37,
OUDERKERK a/d AMSTEL.

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

occasions-

ANDERE MERKEN:

ALBERS Autobedrijf,

Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM

Subaru
o „SHOWROOM":
Oplage 1,1 miljoen ex.
Elke week in Het Parool,
de Volkskrant, Trouw en alle
uitgaven van WEEKMEDIA.
Tel. 020-6658686.

v h Museum autobedrijven

Koudijs Autobedrijf B.V.

323 HB LX 1.3 aut
86
Nissan Patrol LWB 6 cyl/4 liter
323 HB GLX 1.5
86
Euro - 2x airco - 3de bank
323 HB GLX 1.5 5d
87
bouwj. 1985, 110.000 km. Tel.:
323
HB
GLX
1.3
88
DAF
020-6287926 (werk).
323 HB GLX 1.5
88
323 HB LX 1.3 5d
89 Nissan Prairie 2.0 SLX, 9/90, 7323 HB GLX 1.5
89 pers. 58.000 km, ƒ22.500.-.
323 HB GLX 1.3 Lpg
90 Ronday Renault, 020-6237247.
323 HB GLX 1.6i
90 NISSAN Sunny Ronda DLX bj.
323 F GLX 1.6i
90 1988 APK nov. 5 d. i.z.g.st. Tel.
626 HB GLX 1.8
87 071-318528. ƒ 10.400.
APPLAUSE 1.6 XI, diverse
626 SED GLX 2.0
88
Sunny '83, 1e eig., APK '94,
extra's km 50.000
'90 626 SED GLX PS 2.0i
90
LPG, 2 drs., pr. st. ƒ2.500.
CHARADE Turbo Diesel
626 HB GLX PS 2.0
89
02159-17285. Bussum.
km 66.000
'91
Ford Escort 3-drs. CL 1.4 .87 T.k.a. tegen handelsprijzen:
NIEROP-Daihatsu
Rat Panda 3-drs. L
87 Nissan Urvan 9-pers. minibus,
Vancouvertsraat 2-12
Toyota Corolla
A'dam-W. 020-6183951
nov. '90, ƒ20.500. Sunny Rori3-drs. XL 1.312V
89 da 1.6 LX, 5-drs., Stationcar,
Adverteren in
„SHOWROOM"
Slijperweg 18 Amsterdam-N LPG, 7-'88, ƒ 9.000. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.
FAX: 020 - 665.63.21
(bij Febo en Praxis)

Daihatsu

02963-1767.

VOLVO

Oldsmobil Cutl. Supr. . .'89.
Ford Thunderbird 5.0 . .'87. AUDI 80 1.8.S., blauw
Full size Blazer
'89. BMW 318 l, wit, autom
Mercedes 190 D
91. NISSAN Sunny 16 Coupe, rood
OPEL Corsa 13S Imsch, grijs .
Alle zeer mooie
LANCIA HPE Volumex, rood .
schadevrije wagens
SEAT Ibiza 1.5 GLXi, zwart . .
Garantie en inruil mogelijk
VW Golf 1.3 Manhattan, zwart

Door inruil:

NISSAN Bluebird 2.0 Lpg, sailuitv. '90, ƒ 16.950,FIAT Panda 750 L. '87 ƒ 6950,MA2DA 626 GLX Coupé,
autom. LPG., '85, ƒ4.750.SAAB 99 GL, Ipg, '84, ƒ 6.750.
PEUGEOT 305 GL, LPG, '85,
ƒ5.500.
TOYOTA Hi Lux piek up, 4 WD,
Diesel 82 ƒ5.950
Van Ostade Garage
Van Ostadestraat 182
Amsterdam,
020-6625428
Maandag t/m vrijdag

Ford Sierra 1.8 Autom. 11/87
Ford Resta 1.3. Cheers 1/92
Opel Corsa 1.2 S 3/85
Volvo 340 1/87

Acpessoires en Onderdelen

T.k.: zeer mooie schadevrije
SUZUKI VITARA JLX,
gr. kent. antr. gr. bouwjr. 09-'91. 1e eignr.
verhoogd, interstate velgen + vele
accessoires. Vr.pr. ƒ25.500,-Tel. na 18.00 uur 01727-13966.

Overige gebruikt:

Nu halen
1 september a.s. betalen

OCCASIONS

*
*
*
*

Chrysler - Amstelveen

Citroen LNA '82, APK dec. '93,
kl. wit, 78.000 km. Klokgaaf
ƒ2500. Tel. 020-6123420.

XE ACCENT, blauw met
XR 1.4, wit
GL, wit, airco
XR, rood
XE Junior, blauw
XE 1.4, rood
Profil 1.4i, rood
GR 1.6, beige met
GL 1.6, blauw
Gü 1.6, beige met
GL Break, LPG, wit
Ml 1.6, rood
GR 2.2 inj., grijs met

Div. goedkope inruilauto's met
nw. APK, v.a. ƒ 700 tot ƒ 2.500
Tel. 020-6105478.

SUZUKI

INRUIL EN FINANCIERING

T.k. tegen handelspnjzen:
Volvo 440 GLT, LPG, rood, l.m.
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
wielen, spoiler, 1-'90, ƒ 17.500.
Volvo 360 GL 2.0, LPG, 3-'89,
TOYOTA COROLLA 1.8 diesel, ƒ 13.500. Volvo 244 DL, LPG,
Met het zekerheids-pakket
H.B., b.j. '88, 110.000 km, in
Westelijk
Halfrond
70
(Kostverlorenhof)
1-'82, ƒ1.950. BEREBEIT,
Garantie en Nationale Autopas
uitst. staat, rood, wegens bedr. Amsteldijk 25, 020-6627777.
1183 JG Amstelveen
auto
t.k.
Vr.pr.
ƒ
11.000,
tel.
na
Tel.: 020 - 6455451
HONDA
T.k. Volvo 245, b.j. '79, gas19 uur: 020-6171255.
Halte Sneltram: „Zonnestein"
onderb. Leuk om te zien; mooi
CIVIC 1.4 GL wit
01/88 42.000 km ƒ 15.950
Toyota
Corolla
1.3
DX,
1987,
karakter. Prijs ƒ 2200.
CMC 1.5 l GL, wit
03/90 47.000 km ƒ21.950 •Auto te koop? Plaats een
rood,
60.000
km,
3-drs,
APK
5CIVIC 1.5 DXI, zilver
10/92 4.000 km ƒ26.950 SHOWROOM advertentie. U 205 Accent, 2800 km., ƒ 18.950. '93, vr.pr. ƒ 7900. 020-6921846. Tel.: 02903-3132.
zult verbaasd staan over het Tel. 02990-23741.
CIVIC 1.5 GL, rood, autom. . . . 10/92
8.100 km ƒ26.950
resultaat.
Van particulier:
CIVIC 1.5 GLX, wit, autom. . . . 08/90 20.000 km ƒ26.950
TOYOTA STARLET 1.3 autoCIVIC Sedan 1.5 DXI, blauw, aut. 12/92
1.100 km ƒ35.950
COBUSSEN
maat, apr. '91, nog maar 3300
CIVIC 1.3 Luxe, zilver
08/91 20.000 km ƒ21.950
km, rood mica, met fabr.garanAMSTERDAM
C.R.X. 1.5 inj., wit
03/85 68.000 km ƒ 14.950
tie. TOYOTA Dealer Dolle B.V.
Sinds 1930
C.R.X. 1.6 l, zwart
01/90 84.000 km ƒ 27.950
PEUGEOT-DEALER
Balk: 05140-3344.
1 x Volvo 940 GL, Lpg ..-. .91
INTEGRA 1.5 EX, wit, alum. velg. 08/87 76.000 km ƒ 12.950
AMSTERDAM-ZUID
205 XE 1.1 90/15.900
1 x Volvo 850 GLT, aut... .92
ACCORD Sedan 20 EX, blauw . 05/90 48.000 km ƒ29.950
205 XE 1.1 91 ƒ17.900
4 x Volvo 740 GL
88-90
ACCORD Sedan 20 EX, grijs, Ipg 11/90 64.000 km ƒ29.950
NIET DE DUURSTE 205 XL 1.1 91/18.200
3 x Volvo 240 GL
84-89
205 XS 1.490/18.700
WEL
DE
BESTE
4 x Volvo 240 Stat
84-91
COMPANY CARS HONDA:
405 1.6 GL br. 89/18.900
1 x Volvo 460
91
Minervalaan: 86. 020-6629517,
en nog vele andere
CIVIC 1.5 DXI, rood, autom. . . 06/92
4.900 km ƒ31.950
VOOR GEGARANDEERDE
7 x Volvo 440
89-91
CIVIC Sedan 1.5 DXI, bl., str.bekr.06/92
3.500 km ƒ32.950
COBUSSEN PEUGEOT
OCCASIONS
5 x Volvo 340
85-89
CIVIC 1.5 DXI, zilver
09/92
2.800 km ƒ29.950 Peugeot 205 (Accent) XE 1.1 m
nog dynamischer in I993
Amsterdam Oud Zuid
6 x Volvo 340 Aut
87-90
CONCERTO 1.61., blauw, schuifd. 12/92
5.900 km ƒ37.950 goede staat, APK jan.'94,
2e Jan Steenstraat 42-48
Baarsjesweg 249-253,
CONCERTO l.5 l, rood
10/92
8.000 km ƒ29.950 64000 km. ƒ 10750, 02903-3330 Amsterdam. Tel.: 020-6121824.
ACCORD 2.0 EX, blauw, opties 10/92 4.800 km ƒ42.950
Tel. 020-6763829

Full Size Pick-Ups benz/dsl.
S10 Pick-Ups benzine
Blazers, '93, geel/gr, kent.
Globemaster, 5-p. grijs kent
Corsica/Beretta.
Pontiac Trans Sport.

Chrysler

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
prijz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-702625

Ford Escort van 16 D, wit, 8-88,
APK 8-'93, 123000 km, trekh.
en n. uitl. ƒ8500.
Tel.
02945-4502 na 1900 uur.

Gebruikte Peugeot's:
205
205
205
205
205
309
309
405
405
405
405
405
505

Mazda 626, 4-drs„ b.j. '87,
ƒ 8000. Mercedes 190 E, bj. '90,
40.000 km, ƒ 40.000. Mercedes
190 D, b.j. '89, ƒ33.500.
Mercedes 230 Coupé, b.j. 78,
vr.pr. ƒ4000. Opel Kadett 14i,
b.j. '91, 19.500 km. Inruil en
financiering mogelijk.
GOPAL AUTOBEDRIJF
Tel.: 020-6342423.

DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD

Meer Waar Voor Uw Geld!

H.H. hand. tegen inr.prijs:
Scorpio 2.0 CL, 5-deurs, LPG, Volvo 340 DL. Aut. groen
3-'89, ƒ 14.000. Scorpio 2.4i CL, Rat Panda, groen
4-deurs, 1-'91, ƒ22.500. Sierra Toyota Corolla D. bl. met
2.0i CL, 4-drs., zwart, LPG,
9-'90, ƒ 15.950. Sierra 2.0 CL,
5-drs., LPG, 1 -'88, ƒ10.500.
Ford Escort 1.6, 3 drs., m.'84, Escort 1.3 CL Estate, 5-drs.,
Stationcar, 11-'87, ƒ9.000.
nw. APK, i.z.g.st., ƒ 3.250.
Orion 1.6 CL, LPG, 3-'90,
(max.
Tel. 020-6105478.
ƒ13.950. BEREBEIT, AmstelScorpio 6 cyl. 2.4 liter
dijk 25, 020-6627777.
KM 44.000. In perf. staat
MET GARANTIE-april 1994. Taunus 1.6, '83, 1e eig., APK
Met veel extra, evt. Ra/CD. '94,4 drs., 65.000 km, praktisch
Vraagprijs ƒ31.500. Meer we- nieuw, staat binnen, ƒ2.750.
02159-17285, Bussum.
ten 02977-43253.

*
*
*
*
*
*

Adverteren in „Showroom"
Tel. 020 - 665.86.86
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.
FAX 020 - 665.63.21 >
Postbus 156, 1000 AD A'darn
020-6670121.

Tel.: 075-350985

AutoAmstelstad
020-6799100
Hemonylaan 25A Amsterdam
Auto Amatelstad
020-6711888
Minervalaan 65 Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6148933
Jarmuiden 29, Australiëhaven
Sloterdijk III Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6831956
Jan van Qalenstraat 115 Amsterdam
Luykx B.V.
020-6594330
Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
| Zeilemaker Landsmeer B.V.
02908-24343
Dorpsstraat 74 Landsmeer
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692
Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanslad

Honda

92
92
92
91
91 Chev. Blazer, b.j. '77, i.z.g.st.,
8 cl., Automaat, ƒ4.750.
ANDERE MERKEN:
Tel. 020-6105478.
Audi 80 1.8 S, blauw ....'90 Chevrolet Corsica eind '90, 4BMW 3181 autom., wit ... '88 drs. 5-versn. in nieuwstaat
VW Golf 1.3 Manh., zwart '89
ƒ 17.500.- tel. 020-6369515
Seat Ibiza 1.5 GLI, zwart . '89
:
Mazda 323 1.8 GT, rood . '90 IMPORT USA CARS
; Ford Escort 1.6 GT, rood . '90

Oostemderweg 335-339
1432 AX AALSMEER
Tel. 02977-24696
Fax. 02977-44021
Vrijdag koopavond

Opel Kadett diesel, bouwj. '84
5-bak, sportvelgen spoiler,
open dak, ƒ 3500. Expocar
Trading. Tel.: 020-6153933.

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:

• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
Toyota
eigen nsiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul- Starlet Automaat, '83, 1e eig.,
AUTOMOBIELBEDRIJF SPRING IN T VELD lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd. APK '94, zilver, z. mooi, staat

COMPANY CARS

* ALFA PRIMA
garantie voorwaarden

Opel Kadett 13S HATCHBACK
automaat '83, kl. metallic,
ƒ4500. APK '93 nov. Tel.
020-6123420.

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

33, 1.7 16V, groen
155 1.8 Twin Sp., rood
155 2.5 V6, zwart
164 Twin Sp., zwart
164 Turbo Dsl., groen

",'.

Opel GTi, b.j. '86, m nw. st.,
nw. APK, LPG, ƒ7.950.
Tel.: 020-6105478.

Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)

CORRECTE SERVICE,

Rat Panda's, '86 toto '89, v.a. Rat Ronno L, b.j. '88, 1e eig.,
i.z.g.st., ƒ4.250. 020-6105478.
ƒ4.000, nw. APK, mr. gar.
Tel. 020-6105478.
Rat Panda 45, m. '84, i.z.g.st.,
Rat
Regata
Diesel,
'85, nw. APK, rijdt nw., ƒ2.450.
Tel. 020-6105478.
ƒ4500,-. Ronday Renault,
tel.: 020-6237247.
Rat UNO Rialto 60 S, bj. 10-'87,

bel

Opel Corsa 1.2 S, b.j. '84, nw.
APK, ƒ 4.450. Tel. 020-6105478.

Peugeot

Kamerlmgh Onneslaan 10 in Badhoevedorp

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies

1-20

(s)loopauto's

Autoverhuur
Bij

Ouke Baas
niet duur!!!
Studenten 10% korting.
- koelwagen & oprijauto
- 9-pers. bussen en pick-up's
- Nu ook Chrysler Voyager

Avond- en nachttarbestelwagen afhalen na 16.30
uur en de volgende morgen
om 9.00 uur retour
tegen 4 uur-tarief.
020-6794842, 020-6908683.
BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-6148385.
D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,per dag, ex. BTW
Grasweg 3, A'dam-Noord
Tel.: 020-6371826.

LAGE HUUR
Nwe bestel- en vrachtw. m. radio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44,Grote sortering ONDERDELEN p.d., 100 km vrij. Tevens pers
van alle schade-auto's, alle wagens. Autoverhuur Slootmerken, alle bouwjaren.
haak. Tel.: 020-6431220.
GEBR. OPDAM B.V.
.
Vracht/bestel/luxe v.a. ƒ 42.
Tel.: 02502-45435.
Bakker 020-6124047/6152674.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
De scherpste prijzen voor
SLOPERIJ DE ANKER
TOERCARAVANS
Molenvlietweg 22. Sloop,
60 occas. met Bovaggarantie
autosloop, rijbare auto's, APK ook grote kampeerart.shop
klaarmaken, goede 2e hands
HULSKER LEIMUIDEN
banden, div. onderdelen.
01721-8913, 10 min. A.dam
Alle merken. 02977-40073.
Euro Disney, Beurs, Vakantie 7
Huur de Dolphin USA-Camper
Adverteren in
Al v.a. 995,- p.w. vrije km.s
„SHOWROOM"
Adventure Cars - 02990-30613
Tel. 020 - 665.86.86
HOOGSTE PRIJS
Tel.: 020-6198691

Campers

Zie voorshowroom-bon
elders in de krant
*

^fiSL
vP*nR
iedereen leest de kiant altijd en overal

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17

Hoge kilometerstand
Uit een steekproef van de
ANWB afdeling Autokeuringen
bleek dat auto's die meer dan
lOO.Oflffkm hebben gereden niet
slechter hoeven te zijn dan jongere occasions met minder kilometers.
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Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

De tijd van 'even de installatie
zelf monteren op
zaterdagmorgen' is voorbij

Bij zeventig procent van de
onderzochte auto's bedroegen
de reparatiekosten niet meer
dan duizend gulden. Gemiddeld moest er voor 868 gulden
gerepareerd worden. Het 'normale' gemiddelde reparatiebedrag van ter goedkeuring aangeboden auto's bedraagt 790
gulden.
Van de auto's die meer dan
100.000 km hebben gereden is
vier procent goed (normaal elf
procent), 58 procent behoorlijk
(normaal 47 procent), 34 procent bedenkelijk (normaal 33
procent), drie procent matig
(normaal acht procent) en een
procent ronduit slecht (normaal ook een procent).

Mazda en aardgas
Mazda heeft een 626 ontwikkeld die op aardgas door het
Japanse verkeer gaat toeren.
Hij wordt door een gasmaatschappij ingezet voor zakelijk
gebruik en tevens getest op
praktische haalbaarheid. Voor
aardgas heeft de auto een forse
actieradius, namelijk 330 kilometer. Naar schatting rijden er
wereldwijd al zo'n 700.000 auto's op aardgas.

Een 626 op aardgas

BOVAG en NAP
NAP staat niet alleen voor
Nieuw Amsterdams Peil, maar
ook voor Nationale Autopas. De
pas is ruim twee jaar geleden
ingevoerd door de BOVAG.
Vrijwel alle Bovag-bedrrjven
zijn op de databank van de
stichting NAP aangesloten.
Inmiddels zijn meer dan vier
miljoen kentekens geregistreerd. Van de bijbehorende auto's staan de kilometerstanden
nauwkeurig up-to-date geregistreerd. Vraag daarom bij aanschaf van een occasion altijd
naar de Nationale Autopas,
want dit geeft zekerheid over de
juistheid van de stand op de
kilometerteller.

JANUARI 1993

Scorpio Assistance:

Autoradio is
hifï-car-system
geworden
Om autokrakers nog verder
te ontmoedigen zijn diverse
combinaties voorzien van veiligheidscodes. Zie het maar als
de pincode van een bankpas.
Philips was de eerste met de
Security Code. En zo heeft
Grundig tegenwoordig de IdenBeveiliging
tity Card en Blaupunkt de KeyDe absolute trend bij alle goe- Card. Zonder code of card is de
'Made for You' zeggen ze bij de merken is op dit moment het installatie volstrekt onbruikGrundig en daarmee geven ze afneembare front. Deze heeft baar.
een aardige beschrijving van de de uitneembare slede als voorEen cd-speler (vanaf ƒ 1200)
branche. De tijd, datje even een ganger. Het nadeel van de sleradio-cassetterecorder
van deis echter dat je die niet altijd in de auto biedt de mogelijkhonderd gulden op een zater- overal mee naar toe nam. Je heid dezelfde geluidskwaliteit
dagmorgen inbouwde, is echt stopt immers geen complete in- te bereiken als thuis in de huisvoorbij. De techniek is voortge- stallatie in iedere jaszak. Met kamer. Met een cd-wisselaar in
schreden en autohifi is vandaag een frontje ligt dat anders want de kofferbak kun je urenlang
de dag absolute high-tech. En die past in iedere binnenzak. luisteren zonder ook maar een
toch hoeft het niet eens duur te De dief heeft niets aan wat er keer aan de knoppen te zitten.
zijn. Dat bewijzen vrijwel alle achterblijft in het dashtaord. . Voor een gulden of negenhonderd mag u zich eigenaar noemen. Er zijn overigens ook klei(ADVERTENTIE)
nere wisselaars verkrijgbaar
voor in het dashboard of voor
onder de stoel.
UTORADIO'S zijn allang geen autoradio's
meer. We spreken nu
van car systems, car
audio, software control, keycards, RDS, cd-wisselaars, grafische equalizers, afneembare fronten, digitale
technologie en concertzalen.

fabrikanten. Voor driehonderd
gulden heb je al een vrij behoorlijke
radio-cassetterecorder
van een gerenommeerd merk.
Maar wie net even meer wil, die
melde zich bij de speciaalzaak.

mm

: (De nieuwe collectie is toch nog jiiet b i n n e n ) - . : •

Voorkom verloren uren Begin de werkdag produknef metPCJ
Want PCT rijdt s nachts en levert voor de ochtend
Bel voor informatie 0 3 4 0 2 • 59900
C X PRES D l ST Rl B UT l E

MET

lN •H l G H T - S E R V l

speakers, versterker, filters en
bekabeling. Alles <moet - meer
dan ooit - perfect op elkaar afgestemd zijn. Voor de fijnproever
is er een ruime keuze. Wie echte eisen stelt kan bijvoorbeeld
niet om een subwoofer heen,
die speciaal gebouwd is voor de
laagste frequenties, waardoor
je muziek pas werkelijk kunt
ervaren. De subwoofer is het
verschil tussen weergave en beleving.

trede heeft gedaan is het RadioDataSysteem
(RDS), misschien wel de belangrijkste
sprong vooruit in radiotechniek sinds de invoering van de
FM-stereo in de jaren zestig.
Voor wie veel op de weg zit, is
RDS eigenlijk onontbeerlijk.
Eén van de belangrijkste voordelen is dat de tuner automatisch naar verkeersinformatie
zoekt. Tijdens het afspelen van
cassettes of cd's wordt de weergave onderbroken vóór de filemeldingen. Na de melding
schakelt ROS weer terug naar
de muziek waarnaar u luisterde.

Wat een trend gaat worden
zijn de Superinstallaties met
grote vermogens. En ze zullen
niet slechts dienen om de hele
file mee te laten genieten, maar
Afstemproblemen behoren
vooral om alle tonen fatsoenlijk
te vertalen en een zo zuiver mo- met RDS ook tot het verleden.
gelijk geluid te realiseren. Van- Bij tuners voorzien van RDS is
daar die concertzaal.
sprake van zogenaamde volgafstemming. Dit houdt in dat de
Speakers worden overigens tuner alle frequenties van de inin toenemende mate volledig gestelde zender bekijkt en telonzichtbaar weggewerkt in kens automatisch overschakelt
hoedenplanken. Wie dus niet naar het signaal dat de beste
echt handig is, doet er verstanSuperinstallaties
dig aan het inbouwen niet zelf
Maar dit alles mag van nog ter hand te nemen, maar hierzo'n hoge kwaliteit zijn, als de voor een specialist in te schakegemonteerde luidsprekercom- len.
binatie minimaal is, is het een
zinloze investering. Bij Pioneer
noemen ze de luidsprekers de RDS
'stem van uw car-audio-sysEen fenomeen dat bij alle
teem'. De cd stelt eisen aan grote merken definitief zijn in-

ontvangst garandeert. Een
groot voordeel ten opzichte van
het bekende ARI-systeem in
Duitsland is, dat RDS Europees werkt. Waar u ook rijdt, u
heeft dus altijd een goede ontvangst zonder voortdurend aan
de knoppen te hoeven draaien.
U hoeft ook niet meer allerlei
ingewikkelde frequenties te
onthouden. U stelt gewoon het
station van uw keuze in en RDS
doet de rest. De display vermeldt niet 87.50 maar Radio 3.
Philips en Sony willen de resterende jaren van deze eeuw
veroveren met de digitale compact cassette (DCC) en minidisc (MD). Het grote voordeel
van de DCC is dat bestaande
bandjes op de DCC-speler kunnen worden afgespeeld. Beide
vindingen kunnen tegen een
stootje. Binnenkort verschijnen de installaties voor in de
auto op de markt.

Wie met pech langs de'
weg staat, kan de Wegenwacht te hulp roepen. Die.;
zorgt ervoor dat de auto gerepareerd, weggesleept of'
gerepatrieerd wordt. Veel,
verzekeringsmaatschap- '
pijen hebben daarnaast
nog hun eigen alarm- of
SOS-service. Kortom, wie
goed verzekerd of lid vaA;
de Wegenwacht is, komt;
doorgaans wel weg.
'.
Eigenaars van een na l
oktober 1992 gekochte'
Ford Scorpio krijgen er
nog eens een eigen Scorpio
Assistance bij. Ze mogen
twee jaar lang 24 uur per
dag gratis een beroep hier;
op doen. Wanneer hulp
langs deweg of thuis geen
uitkomst biedt, brengt
Scorpio Assistance de auto
naar de dichtsbij zijnde
Ford-garage. Mocht de reparatie meer dan acht uur
in beslag nemen, dan wordt
een vervangende auto ter
beschikking gesteld. Buiten Nederland geldt hierbij
een maximum van vier dagen, in Nederland twee dagen.

Drie miljoen
De Nissan Terrano heeft
de rally Parijs-Moskou-Peking, in de categorie marar
thon, gewonnen. Na 27 dar
gen en 16.000 kilometer be\>
reikte de Franse bemanr
ning de finish in een stan^
daard
Terrano.
In
Amsterdam vierde Nissan
onlangs ook al een feestje;
toen daar de drie^miljoenste( Nissan in het Westelijk,
Havengebied op de kade
werd gezet. Voor het ver-'
voer van auto's vanuit de
fabriek in Engeland naar
Amsterdam heeft Nissan
overigens de beschikking
over een nieuw schip, de
City of Sunderland. Het'
biedt plaats aan 800 voertuigen.
''

Milieuvriendelijke Volvo met straalmotor

65jaar Piet du Pau garagebedrijf

'Wij zijn een soort vrije jongens'
JET DU PAU senior (59) en junior (32) hebben
samen een garagebedrijf in het
polderlandschap
van
Kudelstaart. Ze kwamen
beiden in het vak terecht
volgens het bekende
principe vader-op-zoon.
Senior: „Mijn vader begon in 1928 midden in de"
polder. Het getuigde van lef
om een automobielbedrijf
te starten, want het was nog
de tijd dat er weinig auto's
reden en veel mensen per
paard en wagen naar de
kerk gingen. Eindjaren dertig nam hij de tractoren erbij."
„Toen ik zeven was brak
de oorlog uit. Er was weinig
werk maar mijn vader presteerde het toch om zijn personeel bezig te houden. Er
stond geeneen complete
auto meer in het bedrijf uit
vrees, dat de Duitsers die in
beslag zouden nemen. De
gesloopte onderdelen werden verstopt bij boeren. Ik
herinner me, dat bij één van
de buren een Fiat Topolinb
van ons onder het stro verborgen was. Ik ben na mijn

in Amsterdam, Almere en
Purmerend hebben. Wij geven bijvoorbeeld altijd een
leenauto aan de klant mee,
voor ons is zoiets normaal.
We hebben geen receptioniste die 's morgens een
nummer op je auto zet."
„De beste reclame is de
mond-tot-mond en daarom
hebben we nog altijd genoeg
werk. Het onderhoud aan
auto's wordt steeds minder,
omdat de kwaliteit steeds
beter wordt. Een keer per
jaar een grote beurt is vaak
genoeg. En al maakt de
overheid het autorijden nog
zo duur, ik geloof dat mensen blijven rijden. Ze eten
liever een snee brood minDe bemanning van garagebedrijf Du Pau. Van links naar rechts: Piet senior, Casper der. Zelf ben ik geen autofavan der Geest en Piet junior
Foto Bram de Hollander naat, er zijn nog andere leuke dingen."
militaire diensttijd bij mijn ken en is van ons twee het den we wel een dealerschap
Senior: „Maar we zijn wel
meest in de werkplaats te kunnen krijgen, maar dan
vader gaan werken."
„Het kopen en verkopen vinden. Het is toch leuk dat hadden we moeten verhui- liefhebbers die van dit werk
doe ik het liefst, eigenlijk er familie in het bedrijf zit, zen naar een industrieter- houden. Toen ik 39 jaar genet als mijn vader. Die man dan weet je waar je het voor rein. Bovendien ben je dan leden bij mijn vader kwam
was nooit thuis. Als één van gedaan hebt. Bovendien, vaak met handen en voeten werken, vroeg ik me echt
gebonden. Aan de bank en wel even af: Is dit het nu?
onze klanten een bepaald het gaat perfect."
importeur. Nu zijn we toch En nu durf ik gerust te zegtype auto wil hebben, ga ik
Junior: „Je krijgt in de een soort vrije jongens. En gen: ja! Dit werk is mijn
zoeken. Maar er zijn vooral
in de prijsklasse tussen de toekomst twee soorten je kunt heel direct werken hobby. Ik zeg er overigens
vijf- en tienduizend heel monteurs: de specialisten met je klanten. Ik merk dat direct bij dat je zonder
weinig goede auto's te vin- en de fastfitters. Wij zijn men dat waardeert. Wij zoe- vrouw een bedrijf als dit
een klein en universeel ga- ken het als klein bedrijf in niet kunt hebben. En toen
den.
Mijn zoon Piet kwam ne- ragebedrijf dat in principe kwaliteit en service met als mijn vader hier werkte, was
gen jaar geleden hier wer- alles doet. Misschien had- gevolg dat we zelfs klanten mijn moeder de motor."

l op 19,2 en in de stad l op 16,6

E NIEUWE technologie en praktische
milieutechniek van
de kortgeleden gepresenteerde Volvo
ECG hebben nu al vruchten
afgeworpen. Het prototype
van deze aantrekkelijke gezinsautp werd winnaar in de
categorie milieu van de Britse 'Autocar & Motor Award
1992'.

een optimaal verbrandingspro- waarbij de turbinemotor volauces af, dat niet steeds wijzigt tomatisch voor het opladen van
door wisselende toerentallen de accu's zorgt en ook bijen belastingen. De motor is na- springt indien er extra vermogenoeg trillingsvrij, omdat er gen nodig is. De ECC is stanuitsluitend draaiende delen in daard voorzien van een tweezitten in plaats van op en neer traps automaat, waarmee je in
gaande zuigers zoals in conven- dertien seconden naar honderd
tionele verbrandingsmotoren. snelt. De topsnelheid is met 175
Het geluidsniveau is laag door km/uur niet extreem hoog,
de dempende werking van de maar ruim voldoende om mee
turbine. ALs je het geluid van te komen. De actieradius op acde ECC hoort, moet je onwille- cu's ligt ergens tussen de 85 én
keurig denken aan een stille 145 kilometer. Bij gebruik van
De ECC (Environmental Car straalmotor.
de turbinemotor en een snelConcept) is weliswaar een expeheid van 90 km/uur kom je met
riment, maar wel degelijk reaJe kunt er op twee manieren de ECC echter 670 kilometer
listisch. AJ zou dit alleen de in rijden: met electrische aan- van huis. En dan zijn beslist
vormgeving betreffen, die is ge- drijving of hybride-aandrijving, redelijke cijfers.
woon herkenbaar. Of moeten
we zeggen voorspelbaar, want
(ADVERTENTIE)
veel auto's gaan verdacht veel
op elkaar lijken. Als wij lang
naar de achterkant van de ECC
kijken, moeten wij ongewild
denken aan Calibra, Scorpio,
Galant of noem maar op. Maar
goed, dat is allemaal subjectief,
Volvo spreekt bijvoorbeeld
weer van een duidelijk herkenbaar Volvo-produkt. De zijkant
van de ECC doet ze in Zweden
een beetje denken aan de Amazone en de spatborden zouden
iets weghebben van de PV444
(Katterug). Wie dit wil ontdekken, moet wel heel erg goed kijken.
Een béétje autoliefhebber heeft een abon-

MAAK KENNIS MET
AUTOkampioen,
DAT VEELZIJDIGE EN
KRITISCHE AUTOBLAD.

Voorschot

Binnenkort start Weekmedia met de auto van de week.
Zorg dat u erbij bent. Bel voor uitgebreide informatie over
deze advertentiemogelijkheid met Weekmedia Amsterdam
(020-562.2618) of Weekmedia Amstelveen (020-6475393).

Elke Week het dagelijks nieuws!
Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Buitenveldertse Courant, Amstelveens Weekblad, Aalsmeetder Courant, Uithoornse Courant,
de Ronde Vener, de Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad.

Volvo neemt met dit type echter toch een voorschot op de
technologische veranderingen
die ons te wachten staan, want
de ECC is functionerend prototype. De auto gaat waanzinnig
zuinig om met brandstof en voldoet aan de extreme milieu-eisen die in de Amerikaanse staat
Californië gelden vobr automotaielen. De ECC scoort een gemiddeld verbruik van l op 19,2
en in de stad van l op 16,6. De
gas-turbinemotor draait op bijna elke soort vloeibare of gasvormige brandstof. De uitlaatgasemissie van de turbinemotor is makkelijk onder controle
te houden, omdat de motor met
90.000 (!) toeren per minuut
omwentelt. Er speelt zich dan

nement op AUTOkampioen. Want alleen dan
bent u er zeker van dat u op de hoogte blijft
van de nieuwste ontwikkelingen. Laat
eens 4 nummers op
proef komen.
Dan volgt, zonder
tegen bericht, het
abonnement vanzelf.
Bel (gratis)

donderdag 21 januari 1993
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Ruik uw kans!

Rinko
nodigt u uit voor de
Sea Travel Show.
Clio DRAKKAR noir:
uw voordeel: f 2.145,bootreis

Clio DRAKKAR Noir

Een 4-daagse bootreis
voor iedere nieuwe Renault-bezitter.

U heeft een neus
genamer op maken.
• zonwerend glas • wisser op de achterruit • sportieve lichtmetalen
voor de aangename
Zeker als u weet dat u
wieldoppen • spoiler boven de achterruit in carrosserie-kleur
dingen des levens.
er voor meer dan
• striping + badges DRAKKAR Noir • metaalkleur (geen meerprijs)
Beetje avontuur, beetje
f 2.000,- aan accessportiviteit, genieten
soires bij kado krijgt.
van mooie dingen en
De Clio DRAKKAR Noir
vooral ook van een gezonde dosis luxe en
is er in 3- en 5 deursuitvoering en in twee
comfort. Treft dat even: we hebben de ideale
metallickleuren. Let op: de Clio DRAKKAR
auto voor u. De Clio DRAKKAR Noir.
Noir wordt slechts in een beperkte oplage
Uitgerust met een bijzonder prettige
gefabriceerd. Laat deze kans niet aan uw
serie extra's, die het leven er een stuk aanneus voorbijgaan, en kom snel bij ons langs.

Clio DRAKKAR noir.

Renault viert het nieuwe jaar met een royale aktie: de
Renault Sea Travel Show. Met diverse aktiemodellen,
allemaal uitgerust met vele aantrekkelijke extra's.
Maarwegaan verder. Want iedereen die toten met 1 februari
a.s. een nieuwe Renault koopt krijgt een 4-daagse bootreis
naar Zweden kado**. Voor u, uw partner.en twee kinderen
(niet ouder dan 16).

Maak kans op een reis naar Zweden.
Daarnaast maakt ook elke bezoeker kans op de 4-daagse
reis naar Zweden. En misschien wint u zelfs wel de
exclusieve hoofdprijs: een W-daagse VIP-reis naar
Scandinavië voor 4 personen. Dus tot ziens in de showroom!

Een stijlvolle Clio. De standaarduitrusting van de Clio, aangevuld met een aantal ijzersterke extra's. Accessoires:
• zonwerend glas • achterruitwisser • sportieve lichtmetalen wieldoppen • spoiler boven de achterruit in de
kleur van de carrosserie • stijlvolle DRAKKAR noir-striping
én -badges • in de kleuren grafiet grijs metallic en stratos
zilver metallic • Verkrijgbaar v.a. f 22.645,-*. Inkl. genoemde accessoires.

HOOFDPRIJS
18-daagse VIP-reis
naar Scandinavië.

Autobedrijven Rinko

RENMJLT
G E E FT J E
LEVEN K L E U R '

RENAUIT

Curiestraat 8-10, 2041 CD'Zandvoort. Tel. 02507-13360/12424 (showroom).

GEEFT JE
LEVEN KLEUR

Kom naar onze showroom en zet koers naar Zweden,
Tof en met 1 februari a.s.

* Inklusief btw en exclusief kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. " Bij afsluiten koopovereenkomst particulieren tot en met
07/02/'93. Lease en fleet uitgesloten. Deelname leeftijd 78 jaar en ouder.

Postcode Loterij en Hitbingo starten nieuw seizoen

Elke week kansen op
25.000 piek!

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-13360/12424 (showroom).

Deze maand begint de nieuwe speelronde van Hitbingo. Met elke week voor alle deelnemers driedubbele kansen op liefst 25.000 gulden: de Thuisbingo, de Zaalbingo én het Pingospel.

Binnenkort start Weekmedia met de auto van de week.
Zorg dat u erbij bent. Bel voor uitgebreide informatie over
deze advertentiemogelijkheid met Weekmedia Amsterdam
(020-562.2618) of Weekmedia Amstelveen (020-6475393).

Elke week het dagelijks nieuws!
Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperciam. Buitenveldertse Courant. Amstelveens Weekblad. Aalsmeerder Courant, Uithoomse Courant,
de Ronde Vener. de Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad.

's voor uw autover]
Showroom. Nu de grootste autorubriek van Nederland!
. In één klap is Showroom de grootste a<ko«ibriek in Nederland. Mét: het hoogste --'[ bereik in het dichtbevolkte westen.."Want vanaf nu komt uw„showroom~adverteritie ' ',
niet meer alleen in Het Parool en alle nieuws-'en huis-aari"-h«isbladen van * ' .
,
s'
"Weekmedia^ die in en om A\fflscèn!am. wordtjn verspreid, maar *Sok nog in de s' ',
' ,:
dagbladen: Tiouw en de Volkskrant, {gezamenlijke oplage inaar liefst 1,1 miljoen.
"Zo schakelt u met één Shoxvroom-advertentie ciw verkoop vo!-gas'ln de hoogste versnelling.
%
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46,94
62,80
78,67
94.53
110,39

4
5
6
7
8

126,25
142,12
157,98

9

|

I

1
2

Naam:

K)

Telefoonnummer:.

Postcode + Plaats:.

Handtekening:.

L
Auto's in SHOWROOM vliegen de deur «iil
,
s
s
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOW&ÖÖM»Postbus 156, , "',^
1000 AD AMSTERDAM of afgeven bij Het Parôo5,-'Wiba\itstraat 131, Amsterdam. ^
Afgeven kaö ook bij de Volgende WeekmediakanJijièsi: Arnstelveeii, Gebouw Aemstelstyn?
laan der Helende Meesters 42lBf Uithoorn, Stationsstraat 70; Wees^v Nieuwstraat 33;
Zandvoort, Gasthuisplein 12. Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020 - 665 63 21.

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op één van de vele prijzen.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
onderstaande rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

Vul dan snel
de bon in én
doe meel
De winnende
Thuisbingonummers van
12 januari:
1
2
4
5
7

Adres:

Deze gelukkige winnaar van liet
Pingospel neemt liefst 25.000 gulden
mee naar huis.

Elke week gaan de kluisdeuren
open voor de winnaars van de
Thuisbingo, de Zaalbingo en
het Pingospel.

i Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal4 •
Prijs incl.
B.T.W.
Schrijf hier in blokletters
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens
3 regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.

Deze maand ontvangen de deelnemers aan de Postcode Loterij
exclusief hun eigen blad Buitenkans én een set van liefst 37
Hitbingokaarten. Een nieuw
seizoen met volop kansen op
die kwart ton. Want... heeft u
de Thuisbingo niet gewonnen?
Dan gaat u gewoon door voor
de Zaalbingo, óók al voor
25.000 gulden. En wordt u uitgenodigd voor de opnamen van
Hitbingo, dan krijgt u alvast
aan de zaal gegarandeerd 250
gulden in handen. Plus de kans
om óók nog eens mee te doen
aan 'het Pingospel. Caroline
Tensen vertelt u er alles over in
het blad Buitenkans.
Dus... als u nog geen deelnemer bent, is het nu de tijd om
de WIN-EEN-MILJOEN-BON
in te sturen. Want bovenop het
wekelijkse prijzenfestival is er
ook elke maand een trekking
met tienduizenden prijzen van
een tientje tot een ton, en elk
kwartaal een miljoen. Bovendien komt de Postcode Loterij
binnenkort met een geweldige
verrassing, die het nóg spann'ender maakt voor de deelnemers. Teken dus snel in! •

8
10
11
12
13

16
21
23
24
29

30
31
33
35
36

37
40
41
44

U 1lot (ƒ10,-) per maand U

loten (a ƒ 10,-) per maand

DG loten worden voor dr ie maanden tegelijk geïnd.

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

Naam:

Q dhr. Q mevr.

Adres:
Postcode: t. i i i 1-1 i i
Postbanknummer: •

Plaats:

Banknummer:

NATIONALE
'Tr1

L O T E R I J III

020-6658686
tor.

020-665 6321:

HITBINGOLIJN
06-300404
75 GT PER MINUUT

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

Vrije tijd
i.2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17
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De wereld van de flets is
volop in beweging, toch kan
er nog veel verbeterd
worden. Vooral wat betreft
comfort, snelheid,
bagageruimte en
onderhoud. Het HPV
Enige duizenden oplosCentrum van de
singen kwamen de afgelopen weken bij de redactie ligfietsfabrikanten moet
binnen op de kerstpuzzel hier het nodige aan
veranderen.
die op deze pagina stond.

Prijswinnaars
kerstpuzzel

Het goede antwoord van de
puzzel luidt: Wie de mensen beoordeelt naar de waarde van
liun geschenken is dom. Uit de
goede inzendingen trok de redactie de volgende prijswinnaars:
eerste prijs: J.H. Koopmans,
Amsterdam;
tweede prijs: G. Vrolijk-Overwater, Duivendrecht; C. Pauw,
Wilnis;
derde prijs: J. Lezer, Amstelveen; A. Rekelhof, De Kwakel;
j. van Santbrink, Amsterdam;
A. Tolhuis, Amsterdam;
troostprijs: J. Brandsma-Berkhof, Weesp; N. Everts-v.d.
Boom, Amstelveen, N. Kohlberg-v. Balgooy, Amsterdam;
W. van Vliet, Uithoorn; M.E.
Hoffmann, Abcoude; C. van
Leeuwen, Rijsenhout; mevr.
Klinkhamer, Vinkeveen; D.
Klaassen, Oostzaan; W. Balster, Weesp; G. Wielinga-Out,
Ouderkerk a/d Amstel; C.A. de
Muinck, Zandvoort; L.D. Ravestein, Diemen; R. de Boer,
Aalsmeer.
De prijzen worden zo snel
mogelijk toegezonden.

Jonge winnaars
kleurplaat

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

Art deco doucheset

Waarom wagen
niet meer
mensen er
een comfortabel
ritje op?
Sneller en comfortabeler rijden dan op een racefiets

De extra prijs geeft de jury aan
de A.W. Pardieck Slöotermeer
uit Amsterdam;
de hoofdprijs is voor Danitsja
Baart (8 jaar) uit Rijsenhout;
eerste prijs: Marijke. Weber (8
jaar), Amstelveen;
tweede prijs: Jolijn KLaver (10
jaar), Amsterdam; Nadine van
Dijk, Mijdrecht; Liza Molenaar
(8 jaar), Diemen;

r

De art deco-sct is verkrijgbaar bij
sanitair vakman en warenhulzen.
Richtprijzen: gordijn ƒ72,50 en
badmat ƒ 119,-.

N DE GARAGE van beetje op gang en nog altijd fiets en kan het een veel beter komen. Daar moeten we zelf geen 2500 gulden. Maar je hebt extra inspanning in met tien
ook al een ligfiets voor rond de minuten.
Chriet Titulaers Huis blijkt de ligfiets in elk geval veel voertuig worden. lic denk met voor zorgen," zegt Vrielink.
Het gebruik van de normale
2000 gulden.
van de Toekomst staat sneller en ook comfortabeler name aan comfort, bagage-

dan gewone fietsen. Het aantal
gebruikers stijgt gestaag, maar
in de jaren negentig moet de
ligfiets vooral bij een breed publiek aanslaan. Daarvoor is
door de gezamenlijke Nederlandse fabrikanten het HPV
Centrum in Dronten opgericht.
HPV staat voor Human Powebraak is nooit sprake geweest. red Vehicles, want dat is de of fiDe reden hiervoor is dat toen in ciële benaming van de ligfiets.
de dertiger jaren snelheidsrecords van racefietsen verbroken werden door ligfietsen, de Gebruikersland
Johan Vrielink is woordvoerInternationale Wielren Bond
besloot deze fiets voortaan te der en zelf fabrikant van Flevpweren uit wedstrijden.
bike. „In vergelijking met bijvoorbeeld de auto, is het met de
Begin jaren tachtig kwam de bedrijfszekerheid en het onderontwikkeling pas weer een houd droevig gesteld met de
een ligfiets geparkeerd. De

ruimte, snelheid en onderhoud.
Het is jammer dat we een fietsland zijn en dat Êtetsfabrikanten toch de ontwikkeling stil
hebben laten liggen,"
„We zijn een vrij conservatief
land. Alle ontwikkelingen op
fietsgebied komen uit het buitenland. Maar ja, een fiets
mocht in Nederland nooit iets
kosten, dus daaroin. was er automatisch ook geen geld voor
produktontwikkeUrig. Het probleem is alleen dat vrij een gebruikersland zijn, terwijl in
Amerika juist de /wnfactor
scoort. De ontwiKkelingen die
wij hier nodig hebten zullen
daarom niet uit het buitenland

De ligfiets is aardig op weg
zijn conservatieve evenknie te
verslaan. Vooral op gebied Van
comfort en snelheid dus. In het
HPV Centrum blijkt het aantal
mogelijkheden zo groot te zijn
dat je je afvraagt waarom niet
meer mensen een comfortabel
ritje erop wagen. Het is slechts
een kwestie van tijd.
In Amsterdam draait een
koeriersbedrijf proef met een
speciale ligfiets en de PTT gaat
er een testen voor het bezorgen
van de post. Je zegt maar hoe je
hem hebben wilt en hij wordt
gebouwd. Er is zelfs een bouwpakket, de Alleweder, met afneembare overkapping. Dus
droog naar je werk voor nog

Aërodynamica
De ligfiets bewijst zich vooral
op de lange afstand en leent
zich daarom bij uitstek voor
woon-werkverkeer. Je zit uitermate ontspannen in het zadel,
of misschien kunnen we beter
spreken van anatomische stoel.
Toch ontwikkel je een veel hogere snelheid dan op bijvoorbeeld .een racefiets. Alle bestaande uurrecords zijn dan
ook in handen van de ligfiets.
Er wordt namelijk veel meer
gebruik gemaakt van de wetten
van de aërodynamica. Hierdoor
kort je een normale fietsafstand van 45 minuten zonder

Vaak kort op stap gaan
vervangt lange vakantie

derde prijs: Linda Deibert (8
jaar), Uithoorn; Sandra Lipplaa
E IN Utrecht gehouden
(6 jaar), Amsterdam; Danny
Vakantiebeurs trok voBronkhorst (7 jaar), Arnsterrige week duizenden
dam; Kevin Baarda (6 jaar), bezoekers. De vrijetijdsbeAmsterdam;
steding wordt steeds belangrijker. Onderzoek wijst uit
troostprijzen gaan naar: Anouk dat vaker en korter met vavan Deursen (6 jaar), Zahd- kantie gaan, de voorkeur
voort;' Laila Nawaz. (11 jaar), heeft boven lange vakanties.
Amsterdam; Mirjam van Muij- Voor elke beurs en doelen (8 jaar), Mijdrecht; Wendy groep hier enige tips.
Rozeboom (10 jaar), Amsterdam; Arjan Gerritsen (10 jaar),
Amstelveen; Sabrina Radema- door Leni Paul
ker (4 jaar), Wilnis; Yvette van
CIRKEL. Al 8 jaar organiDamme (9 jaar), Driemond;
Erik Griekspoor (8 jaar), Aals- seert de Stichting Cirkel vakanmeer; Michou Gerits (5 jaar), ties. voor kinderen en jongeren
Driemond; Marius Abeling, van acht tot en met twintig jaar
Amsterdam; Branco v.d. Laan en het accent ligt daarbij op
(10 jaar) Vinkeveen.
kwaliteit. Kleine, overzichtelijke gjoepen, enthousiaste begeDe prijzen worden zo snel leiding en een interessant programma. Het aanbod varieert
mogelijk toegezonden.

D

(ADVERTENTIE)

SHOWROOM MODELLEN
15-30% KORTING

SLAAPKAMERS 'KASTEN * BEDTEXTIEL

het Westen ^
De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891

BOES

Foto Bram de Hollander m.m.v. Harry Wielersport, Amsterdam

Ligfiets uit sfeer van hobbyisme halen

Maar liefst ruim tweehon- fiets van de toekomst dus?
derd enthousiaste lezertjes Ja en nee.
stuurden de kleurplaat op
die één van de laatste dagen door Everhard Hebly
van het oude jaar op de
ATV-pagina stond.
De ligfiets bestaat al een jaar
of honderd, maar van een door/
De redactie die de jury vormde vond het dan ook reuze
moeilijk om een keus te maken.
Uiteindelijk werd besloten om
wat meer prijsjes te geven dan
aanvankelijk de bedoeling was
geweest.

Liefhebbers van art deco
kunnen deze inrichtingsstijl nu zonder hakken en
breken ook doorvoeren in
de badkamer. De firma Sealskin brengt een douchegordijn en badmat in art
deco stijl: softe pastels gecombineerd met wit en
zwart. De badmat is van geweven acryl en voorzien
van antislip aan de rugzij de, die ook geschikt is voor
vloeren met vloerverwarming. De matten zijn machine-wasbaar (40 graden).
Het bijpassende douchegordijn (180 x 200 cm) is
van sneldrogend polyester
en voorzien van loodband
om plakken te voorkomen.
Ook het gordijn kan in de
machine gewassen worden.

van kanoën in de Achterhoek,
avontuur en cultuur in Londen
tot een rondreis door Am'erika.
Informatie: tel. 08348-2300.
FRANKRIJK. Twee miljoen
Nederlanders trokken vorig
jaar naar Frankrijk en de meesten waren kampeerders. Het
Maison de la France (020623.4361), zoals het Frans Verkeersbureau nu heet, wil er op
wijzen dat la douce France zich
ook uitstekend leent voor korte
trips voor een weekendje weg.
De Champagne, Lotharingen,
Picardië en Normandië zijn bij
voorbeeld prachtige gebieden,
op slechts enkele uren rijden
vanuit Nederland. Daarnaast
vermelden de folders Frans en
Vrij (in de boekhandel te koop)
onvermoede routes door onontdekte streken.

Keuken in hoogtes
Bruynzeel heeft onder de
naam 'Accent' een keuken
met verschillende hoogtes
op de markt gebracht. De
halfhoge kasten zijn volgens een nieuw concept
ontworpen. Het kookgedeelte is verlaagd. Onder
het verlaagde kookgedeelte
bevindt zich een pannenladekast met aan beide zijden een diagonale kast. Boven deze verlaging hangt de
afzuigunit.
Een ander opvallend onderdeel van de keuken is de
rolluikkast. Deze kast
biedt praktische bergruimte.en is gemakkelijk met
één hand te openen en te
sluiten. De fronten van Accent zijn vier-zijdig soft
naadloos afgerond. Het 19
mm dikke front is op MDP
basis afgewerkt met een
hoogwaardig licht-gestructureerde kunststof. De
keuken is uitgevoerd in een
helder witte kleur.

Informatiebron
Hij vervolgt: „Het HPV Centrum dient als informatiebron
voor gebruikers, maar we willen hier ook als gezamenlijke
fabrikanten de ligfiets verder
ontwikkelen. We werken in
deze kleine branche, in tegenstelling tot fabrikanten van
normale fietsen, heel veel samen. Bij Flevobike kun je van
mij ook de folder van collegafabrikanten krijgen. Wij kopen
gezamenlijk in en staan samen
op beurzen."

voorbeeld schitterende tuinenroutes uitgeschreven.. Ook in
de winter is deze provincie de
moeite waard. G» bijvoorbeeld
eens naar Zwolle mar van 28
februari tot en met Pasen in de
Verzamelwinkel
'Piggelmee',
aan het Rode.Toren.pl.ein de 50,
heel bijzondere eieren van Marijke Lemaier te zfen zijn, kleine kunstwerkjes toet veel natuurelementen zoals bloemen,
beesten, enz.
FIETSBUS. De ïietsvakantiewinkel (03480-21844) trok op
de beurs ook veel belangstelling en vooral het aanbod van
de Fietsbus is dit jaar erg groot.
Nieuw bij deze organisatie dit
jaar het programmaFietshotelreizen Nederland en Europa.
IJS. Voor wie het kortstondig
ijsplezier in eigen land niet voldoende is geweest; -van 2 tot en
met 7 maart is e\ de door de
Stichting Alternatieve Elfstedentocht
georganiseerde Het Nederlands Textielmuseum in Tilburg brengt van 21 maart
schaatsweek in Rqvaniemi, in tot en met 13 juni de expositie USA To-day Foto Textielmuseum
Finland. Diverse ritten, zowel
voor de schaatsKeien als voor
de pleziertochtjest3T>en. Informatie: tel. 020-67IS876 of 020638.2192,

AMERIKA. Om de gehele
multi-culturele samenleving
van Amerika te zien, hoeft u
niet de oceaan over. In het Nederlands Textielmuseum wordt
van 21 maart tot en met 13 juni
USA To-day gehouden, een presentatie van Amerikaanse
schilders, beeldhouwers, performers, etc. Dinsdag tot en
met vrijdag (10-17 uur) en op
50-PLUS. Van 13 tot en met 20
zon- en feestdagen van 12-17
uur te bekijken. Informatie: tel. april worden de aationale Seniorendagen gehouden en er
013-367475.
staan allerlei vooïdelige arranSTENALINE. De oudste gementen voor 50-ïLussers op
veerboot over de Noordzee is het programma zoals een \yeekdie van de voormalige Stoom- end in Scheveningeru Uitvoeriboot Maatschappij Zeeland die ge informatie in «te krant. Toeal langer dan een eeuw de over- ristisch Nederland, gratis af te
steek van Hoek van Holland halen bij elk VW-ïantoor.
naar Harwich maakt. Dit jaar
RUGZAK. Het rugzaktoeriswordt het honderdjarig bestaan
gevierd en wordt er voor de rei- me is nog steeds in. trek. Bij
zigers een en ander georgani- Nusa Ina Reizen» (tel. 070seerd. Er zijn speciale thema- 363.3923) is men gespecialitrips, er zijn feesten aan boord seerd in avontuurlijke reizen
en diverse verrassingstochten. met rugzak naar J"ava en Bali.
Daarnaast kan men ook kiezen
Informatie: tel. 01747-3944.
uit wat luxere onderkomens en
ZWOLLE. Overijssel tim- reizen met het accent op culmert de laatste jaren met suc- tuur, nostalgie of *vontuur, dit
ces aan de weg. Zo zijn er bij alles 'op maat' verzorgd.

ligfiets moet volgens Vrielink
wel even aangeleerd worden,
maar er zijn ook exemplaren
waar iedereen zo op weg fietst.
Vrielink: „De mensen die tot nu
toe een ligfiets gebruikten, waren de innovators van de maatschappij. Intelligent publiek
dat nadacht over milieu. Dat
moet veel breder worden en gelukkig kunnen we nu al zeggen
dat de ligfiets door begint te
breken."
„Maar het gevaar is dat het te
snel gaat, dan moet je alleen
maar produceren en krijg je
eenheidsworst. Wij kiezen liever voor een rustige gedegen
groei, dan voor een rage. Als we
rustig groeien, kunnen we in
alle ernst het produkt verder
ontwikkelen. We zijn druk op
weg. naar de onderhoudsvrije
fiets met ingepakte ketting in
oliebad, compacte wielen met
meer vering, lagere rolweerstand en nog meer bagageruimte," voorspelt Vrielink.

Voor meer informatie: Bruynzeel
Keukens 'en Kasten B.V., tel.

„Vanuit het HPV Centrum
starten we ook met verhuur.
Via het Centrum huur je dan zo
dicht mogelijk bij je huis een
ligfiets. In het Centrum komt
een soort showroom van alle
merken, dan kan de gebruiker
eens vergelijken en testen. Het
is langzaam maar zeker een
professionele bedrijfstak geworden en het wordt tijd om uit
de sfeer van het hobbyisme te
komen."

Ideeën voor sauzen
In een nieuw receptenboekje van het Nederlands
Zuivelbureau staan 125
ideeën om gerechten extra
geur en kleur te geven. Het
receptenboekje gebruikt
als basis bekende sauzen;
waarop nieuwe variaties
zijn gemaakt.
Succes met saus is voor ƒ 6,95 te
koop In de boekhandel.

Voor informatie: HPV Centrum, telefoon 03210-12027.

Baron beleeft avonturen na brunch in Meervaart

H

ET GROTE SUCCES van de eerste Brunch Bios
met de film 'De Notekraker' eind december,
krijgt op zondag 31 januari een vervolg in de

Meervaart. Die zondag wordt gestart om elf uur met een
smakelijke brunch onder muzikale begeleiding van Muziekschool Amsterdam, gevolgd door de film 'De avonturen van baron Münchhausen'.
In deze spannende familiefilm wordt een oude Europese stad
aangevallen door een Turks leger. De bevolking van de stad
zoekt bescherming en afleiding in het Koninklijk Theater, waar
op dat moment de voorstelling 'De avonturen van baron
Münchhausen' wordt opgevoerd. De échte baron zit ook in de
zaal.
Hij vertelt het publiek dat de oorlog zijn schuld is en dat hij
de stad met behulp van zijn vier vrienden kan redden. Maar dan
moet hij ze wel eerst vinden: Albrecht, de sterkste man ter
wereld; Berthold, de snelste man ter aarde; Adolphus, die verder ziet dan een telescoop en Gustavus, die harder blaast dan
een orkaan en mijlen ver kan horen.
In zijn speurtocht naar deze vrienden beleeft de baron allerlei
avonturen. Hij lijdt schipbreuk in de ingewanden van een walvis, vertoont zijn paardrijkunsten op de bodem van de oceaan, Technisché snufjes te over in 'Baron Münchhausen'
wordt ontvoerd door de reuzenvogel None en zit op een kanonsliefilm. Met bijgaande bon krijgen lezers van deze krant drie
kogel tijdens de belegering van een fort.
gulden vijftig per persoon korting op een toegangsbewijs voor
deze tweede Brunch Bios in de Meervaart.

Krachten

Als de baron uiteindelijk al zijn vrienden heeft teruggevonden, blijkt dat zij erg oud zijn geworden en veel aan kracht
hebben ingeboet. Omdat zij de baron van Münchhausen graag
willen helpen, keren hun krachten echter terug. Het Turkse
leger wordt ingemaakt, de stad is gered en de voorstelling van
het Koninklijk Theater wordt werkelijkheid. De baron heeft
zijn woord gehouden.'
De film 'De avonturen van baron Münchhausen' is gebaseerd
op het gelijknamige boek van Gottfried Burger. Bij het maken
van de film heeft de regisseur Karel Zeman gebruik gemaakt
van zeer uiteenlopende technische snufjes. Zo waren voor de
ontvoering door de vogel in de studio twee grote vogelklauwen
opgehangen, waartussen de baron hulpeloos hing te bungelen.
Het resultaat van de werkwijze mag er wezen: 'De avonturen
van Baron Münchhausen' is een visueel spektakel.
De in het Nederlands ondertitelde rolprent is een echte fami-

Bon voor onze lezers

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na telefonische reservering bij de kassa van de Meervaart, tel. 020-610.7393
betalen volwassenen in plaats van ƒ 20,- slechts ƒ 16,50 en kinderen tot
en met twaalf jaar ƒ 6,50 in plaats van ƒ 10,- voor de Brunch Bios op
zondagmorgen 31 januari om elf uur.
Naam:.
Woonplaats:
Aantal personen (max. 4 per bon):.

geeff u meer/
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FLEVOPOLDER
EN VAN WATERLAND TOT IN DE
HAARLEMMERMEER
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Kermis in centrum levert
gemeentekas een ton op
ZANDVOORT - De gemeentekas vaart wel bij de verplaatsing
van de zomerkermis, die met ingang van dit jaar weer in het
dorpscentrum komt te staan De nieuwe locatie levert de gemeente honderdduizend gulden aan staangeld op Dat is veel
meer dan voorheen De bewoners van de Prinsesseweg en de
Koningstraat zijn verdeeld over de terugkomst van de kermis
De kermis komt dit jaar, van 17 tot
en met 26 juli, weer op het Zwarte
Veldje en de Prinsesseweg te staan
De kermisexploitanten moeten ver
dwijnen van het NS rangeerterrein,
waar zij al een aantal jaren hun at
tracties hebben neergezet De ver
plaatsing van de kermis levert de gemeente een bedrag van honderdduizend gulden aan inkomsten op Dat
bedrag betaalden de exploitanten namehjk toen aan de NS en nu dus aan
de gemeente
Wel kreeg de gemeente een, in
verhouding - gering, bedrag voor de
vergunning
• Het subtropisch bad is open, maar de glijbaan en het opvangbadje zijn verboden toegang. Gran Dorado hoopt de
glijbaan eind van de maand weer m gebruik te kunnen nemen.
Foto Bram stijnen

Glijbaan Gran Dorado mogelijk eind deze maand weer open

'Stoplichten' tegen nieuwe
ongevallen met glijbaan
ZANDVOORT - Gran Dorado wil 'stoplichten' aanbrengen
voor de glijbaan m het subtropisch zwembad. Daarmee moeten
nieuwe ongelukken voorkomen worden. Deze en eventueel andere maatregelen worden getroffen in overleg met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, die vorige week eisten dat de
zestig meter lange glijbaan gesloten werd De directie van het
bungalowpark hoopt de baan eind deze maand weer open te
kunnen stellen voor het publiek.
Gran Dorado wil de zwembad-glijbaan zo snel mogelijk weer in gebruik nemen Directeur exploitatie
Beschop, sluit met uit dat dat eind
van de maand al kan Daarvoor moeten er voorzieningen aangebracht
worden, die de veiligheid extra gai anderen „We denken onder andere
aan het installeren van 'stoplichten',
die de gebruikers op afstand van el
kaar moeten houden", aldus Be
schop Of het negentig centimeter
diepe opvangbad dieper gemaakt
moet worden, is nog niet bekend
De provincie liet afgelopen weken
een onderzoek instellen naar de veiligheid van de glijbaan Directe aan
leiding was een ernstig ongeluk m
december Een man moest toen
zwaar gewond naar het ziekenhuis
worden gebracht, nadat hij in het
opvangbad zijn nek had gebroken

Hij was met het hoofd naar beneden
de glijbaan afgegaan en had bij zijn
duik in het water de bodem geraakt

Videocamera

bodsbord te onduidelijk Tevens
blijkt uit het onderzoek, dat met
name de combinatie van glijbaan en
opvangbad gevaarlijk is
Gran Dorado heeft tot nu toe het
aantal van 23 ongevallen tegengesproken Volgens Beschop is er 'm
1990 tien keer iets gebeurd en m 1991
zeven keer, waarvan twee serieuzere
gevallen' „Ongeval is een relatief be
grip", erkent inspecteur N Hoek
van de provincie, „maar voor ons
verandert dat mets aan het aantal"
Volgens het onderzoek moest al die
keren medisch ingegrepen worden
Het ging onder andere om ontwrich
te en gebroken ledematen, plus die
pe Vleeswonden Volgens Beschop
valt het allemaal wel mee „Als je het
vergelijkt met andere baden, dan
mogen we ons hier denk ik - nog in
de handen knijpen" De bestaande
veiligheidsmaatregelen in Zand
voort gaan volgens hem verder dan
de normen hiervoor

Hoe dat mogelijk was, is met hele
maal duidelijk In het zwembad zijn
als veiligheidsmaatregel videocame
ra's aanwezig, maar deze stonden op
dat moment niet aan Voor de ghjbaan staat wel een bord met aanwyzingen plus een verbod om op de
buik naar beneden te glijden In
specteur Hoek van de provincie constateerde in totaal 23 ongevallen
sinds de opening van het bad, waar
onder enkele ernstige Zo was lemand bewusteloos geraakt, en een Regels
De bouwer van de glijbaan, de firvrouw liep een gebroken sleutelbeen
op, toen haar man boven op haar ma Van Egdom uit De Meern, heeft
verbaasd gereageerd op de sluiting
schouder terechtkwam
Volgens de provincie was het ver- Het zou de eerste keer zijn, dat zo
iets in Nederland gebeurt met een
van haar 240 glijbanen Het bedrijf
heeft er ook een groot aantal in het
buitenland geplaatst, de totale leve
rantie komt op zo'n achthonderd
stuks Na het laatste ongeval zag de
directie van het bungalowpark nog
geen reden om de glijbaan te sluiten
„De glijbaan en het zwembad vol
doen aan de regels", verklaarde manager Connie Westdijk begin janua
ri „Dat zou betekenen dat de regels
met kloppen en andere glijbanen in
Nederland ook gevaarlijk zijn Ik
denk dat dat niet het geval is"
Momenteel houdt de directie het
bad vrijwillig buiten gebruik Het ge
sprek is volgens beide partijen
'goed' en 'succesvol' verlopen „De
brand is voor een groot deel geblust", zegt Beschop, „we hebben
goede afspraken gemaakt" Inspec
teur Hoek bevestigt dat „We denken er samen wel uit te komen" De
provincie komt Gran Dorado tegemoet door een versnelde procedure
aan te bieden, bij het beoordelen van
de voorgenomen maatregelen

Gewild
Bij kermisexploitanten blijkt het
centrum een gewilde locatie Naast
de 'oude' exploitant meldde zich dit
jaar een nieuwe gegadigde, die twintigduizend gulden meer bood, in to
taal honderdduizend gulden Daar
mee verworf hij de vergunning
Onder omwonenden van het Zwar
te Veldje zijn de meningen verdeeld
De heren Bol en Bakker uit de Komngstraat hebben geen problemen
met de terugkeer van het zomerver
maak Bakker „We hebben die ker
mis hier wel vaker gehad Ik heb er
geen last van Die jongens moeten
toch ook hun brood, verdienen "
Anderen zijn allerminst blij met de
nieuwe situatie 'Waardeloos', reageert de heer Drayer uit de Koning
straat op het idee dat hij de kermis
weer voor de deur krijgt „Dat bete
kent dat je de mooiste tijd van het
jaar, midden m de zomer, met je ramen en deuren dicht binnen moet
zitten Ik heb wel eens zo'n aggregaat
voor de deur gehad, die de attracties
van stroom moet voorzien Als die
draaien, staat alles binnen te trillen
Daarnaast heb je de muziek zes ver
schillende liedjes door elkaar Daar
word je gek van"
Volgens Drayer betekent de ker
mis ook veel overlast van mensen
„Ik woon vlak bij een poortje 's
Nacht plassen mensen tegen de muren aan en dat stinkt ontzettend 's
morgens En dan heb je natuurlijk
ook nog het parkeerprobleem"
Dat laatste is ook een zorg van me(ADVERTENTIE)

23242526

ZANDVOORT - Een twaalfjarig
meisje kwam met de schrik vrij toen
een stuk vuurwerk in haar capuchon
ontplofte Het meisje reed over de
Koninginneweg toen zy een harde
knal hoorde Naderhand bleek dat
zij brand- en schroeiplekken aan
haar jas had Wie het vuurwerk m de
capuchon gegooid heeft, is nog niet
bekend De politie verzoekt getuigen
die dit hebben zien gebeuren, zich te
melden

Tijdschriftendief
ZANDVOOET - Na het ingooien
van de ruit van een kiosk aan de
Vondellaan, stal een 21 jarige Amsterdammer zaterdag wat trjdschif
ten Of hij tijd heeft gehad ze te lezen
valt te betwijfelen, want hrj werd
zondag aangehouden door de politie
Na verhoor en nadat een proces verbaal is opgemaakt, mocht hij het politiebureau verlaten

Waterstanden l
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Datum
23|an
24 jan
25 jan
26 jan
27 jan
28 jan
29 jan
30 jan
31 jan

HW
0535
0619
0708
0755
0844
0949
11 10
0010
01 16

LW
0316
0353
0245
0334
0425
0536
0624
0745
0905

HW
1747
1835
1929
2025
21 25
2234

LW
1324
1425
1504
1616
1654
1806
1854
1236 2045
1339 21 50

Maanstanden
LK zond 26 jan 1529 u
rViorUn 10 lan nfl m u WAP-t-RSrm

Kat vergiftigd
ZANDVOOET - Een dierenarts
kon het leven van een zieke kat niet
meer redden, afgelopen zaterdag
Daarom werd het dier uit zijn lijden
verlost. De kat, eigendom van een 52jarige vrouw uit de Secr Bosmanstraat, bleek te znn vergiftigd

r

Recept
voor 25%
korting
op
i glazen
**j
Hans Anders overtreft zichzelf
u tijdelijk maar liefst 25% korting
op alle typen glazen van
ons eigen glasprogramma
Ook zonder oogartsrecept
Nog vragen7
Bel gratis

0226776

HondeciErol
Een bewoonster van het Sta
o
tionsplein kwam tijdens het v
boodschappen doen maar liefst vijf
tig hondedrollen tegen

Geluidsoverlast
Volgens Snelders hoeven de om
wonenden zich geen zorgen te ma
ken over enige vorm van gelmdsover
last „Het geluid, dat van de kermis
afkomstig is, valt centraal te regelen
We zullen proberen met behulp van
de vergunningen de overlast zoveel
mogelijk binnen de perken te hou
den"
De gemeente heeft twee redenen
opgegeven voor de verhuizing van de
kermis andere plannen van de NS
voor het rangeerterrein, en woning
bouwplannen op deze plek Dat laat
ste zal nog wel een of twee jaar op
zich laten wachten Het besluit
wordt donderdag toegelicht op een
informatie avond in het raadhuis,
aanvang acht uur Belangstellenden
kunnen dan ook vragen stellen

De 16 jarige Petnoi Schultz
{•
van het tweede team van BC
O
Lotus bleef dit hele competitiejaar
ongeslagen

KJink
Veel nieuws en wetenswaar
digheden ook deze maand in
De Klink het blad van Genootschap
Oud Zandvoort

7

Tips
Deze week opnieuw tips
-7
voor tentoonstellingen mu
/
ziek en toneel in de rubriek Te Kust
en te Keur

O

P

• De gekraakte Villa Hortense aan de Kostverlorenstraat. De eigenaar, stichting Collectieve Actie Israël (CIA), wil
de nieuwe bewoners uit het pand hebben.
Foto Bram stijnen

ZANDVOORT - De vervallen 'Villa Hortense' aan de Kostverlorenstraat is gekraakt. Het pand stond al driejaar leeg, nadat
de bewoner was overleden. De laatste tijd viel het huis steeds
vaker ten prooi aan vernielzuchtige jongeren Twee mannen,
geholpen door een derde en gedwongen door de heersende
woningnood in Zandvoort, hebben daarom besloten, het huis
maar te kraken

Driekleur

BIJ inlevering van deze bon krijgt

de Klantenservice

het busdeel van de Prinsesseweg mo
gen gebruiken "

'Villa Hortense' gekraakt

Een van de nieuwe bewoners, de
29 jarige Peter uit Zandvoort, neemt
het woord 'kraken' liever met in de
mond „Kraken roept associaties op
met asocialen en dat wil ik met Ik
praat liever over bewonen " De actie
van het drietal, afgelopen vrijdag,
was goed voorbereid Peter. „We
hebben in het kadaster nagekeken
wie de eigenaar is van het huis Dat
bleek de stichting Collectieve Israël
Actie te zijn We hebben deze organi
satie opgebeld en wat informatie op
gevraagd Ook hebben we gevraagd
of we het huis kunnen huren Ze
gooiden na deze vraag meteen de
haak erop "
„We hebben daarna een advocaat
m de arm genomen om te bespreken
wat er zou gebeuren als we het pand
zouden kraken In Haarlem hebben
we een boekje over kraken gekocht
waarin stond hoe zoiets gaat, want
we hadden daar geen verstand van
Vrijdag zijn we het huis m gegaan
Vervolgens hebben we de officier
van justitie ingelicht en die is niet
tot ontruiming overgegaan "
Een woordvoerder van de stich
ting 'Collectieve Israël Actie' ( C I A )
laat weten dat er nooit contact is
geweest tussen de krakers en de
stichting „We zijn vrijdagochtend,
na de actie van de krakers, op de
hoogte gesteld door de politie " De
stichting is een charitatieve instel
hng die geld inzamelt ten behoeve
van humanitaire doelen in Israël De
eigenaar, die drie jaar geleden over
leed, heeft het huis en de grond aan
de stichting nagelaten

(ADVERTENTIE)

Vuurwerk ontploft
in capuchon van jas

vrouw Koper uit de Koningstraat,
die verder geen bezwaar heeft tegen
de kermis „Ik ben niet bang voor
geluidsoverlast Alleen het parkeren
wordt een probleem De straat staat
nu al vol met auto's, en in de zomer is
het nog drukker "
Volgens
gemeentevoorlichter
Egon Snelders is er een oplossing
gevonden voor het parkeerprobleem
„Een definitieve plek is nog niet ge
vonden, maar het is zeker dat bewo
ners hun auto tijdens de kermis op
een andere plaats kunnen parkeren "
Ook voor de weekmarkt is er een
oplossing „De markt blijft op de
Prinsesseweg We zijn met de NZH
overeengekomen dat de marktlieden

Fantastisch
Thijs Ockersen vindt filmen
n
fantastisch De Zandvoort
O
se cineast vertelt er meer over m de
rubriek Achter de schermen

Plassen

Ambtenaren terug in schoolbank

o ZANDVOORT - Zo'n 25 gemeente-ambtenaren uit Zandvoort zijn even
terug in de schoolbank. Op de Gertenbachschool krijgen zij - buiten de
schooluren om - van de vaste leerkrachten Fred van Zanten en Ruud
Schrage een aantal lessen 'computertaal'. De lessen hebben te maken met
het nieuwe systeem in het raadhuis,
waar iedereen gaat werken met Wordperfect. „Voor de opleiding hebben we
gekozen voor de Gertenbach Mavo",
vertelt
Deze heeft twee docenten
ter beschikking, plus een uitstekend
mformatica-lokaal. En uitbesteding ergens anders zou erg duur worden". De
ambtenaren hopen de computertaal m
vier dagdelen onder de knie te hebben.
Foto Bram Stijnen

Oplage: 5.150
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U vindt onze adressen in de Gouden C ds Aanb ed ng gel
dig t/m 15/02/1992 en bi| inlever ng van deze advertentie
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In het huis bleek dat water, gas en
licht niet afgesloten waren De ver
warming doet het niet goed, maar
daar komt iemand voor Peter en
zijn broer willen graag een tijd in het
huis wonen Eén van de muren op de
benedenverdieping is opgesierd met
een grote Nederlandse driekleur
„We weten niet precies wat de plan
nen zijn We hebben gehoord dat ze
het gaan slopen Tot die tijd willen
we er graag in blijven We willen ook
wel huur betalen, dat is logisch " Ze
zijn niet de enige bewoneis van het
huis „Er woont boven nog een
vrouw Van buren hoorden we dat ze
m de tuin sliep Toen kinderen de
ruiten van het huis ingegooid had
den is ze het huis in getrokken Zij
mag er natuurlijk gewoon blijven
wonen"
De kraakactie is het gevolg van het

bewoners hebben al hun oog laten
vallen op onderdelen van het huis
Zo zijn houten schuifdeuren 'ge
claimd' door mensen die aan de
overkant wonen en heeft ook ie
mand interesse voor de marmeren
wasbak
Achter het huis ligt een gigantische tuin met een tennisbaan De
tennisbaan wordt in de zomer ge
bruikt door buurtbewoners Peter
„Dat blijft allemaal zo We hebben
goede contacten met de buurt en dat
willen we zo houden " Nu het kou
der geworden is, zijn Peter en zijn
broer naar een ruimte boven de garage naast het huis getrokken Deze
kamer is makkelijker warm te sto
ken
De woordvoerder van de stichting
C I A ziet de nieuwe bewoners het
liefst zo snel mogelijk vertrekken
„Ze zitten onrechtmatig, zonder
onze toestemming in het huis " Over
plannen met het huis zegt hij „Op
zo'n kort mogelijke termijn ontwik
kelen we plannen voor het huis en
de grond " De stichting overlegt ook
met instanties over mogelijke acties
tegen de krakers, maar daarover wil
de woordvoerder niets kwijt

feit dat het voor jonge Zandvoorters
niet meevalt om aan betaalbare
woonruimte te komen In het geval
van Peter speelde mee dat hij graag
in het centrum van Zandvoort blijft
„Ik zou in de toekomst misschien
wel een twee kamerwoning kunnen
krijgen m Noord, maar dat wil ik
niet Dat is niet echt Zandvoort Je
zit m Noord teveel buiten Zandvoort
en dat vind ik niks "

Marmeren wasbak
Het huis verkeert in een slechte
staat In één van de binnenmuren zit
een flinke scheur De toiletpotten
beneden en op de bovenverdiepm
gen zijn domweg stukgeslagen De
badkamer is een plaatje, als hij een
beetje opgeknapt wordt Er zit nog
een marmeren wasbak m en ook het
grote bad ziet er nog goed uit Buurt

die krant moet ik hebben
Natuurlijk,
Omdat ik graag \ul \\tten v\at /ich in mijn
omgeving afspeelt le'r kennismaking ont\ang ik het Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN

Het kleine
paapje
is gearriveerd
Hans-Marco en Petra hebben een
dochter
van harte gefeliciteerd
Pappa en Mamma

Hoera!

Fa. Frank

Opa Co

Na vele jaren harde arbeid,
heb je nu fijn veel vrije tijd
(voor) Étienne, Pascal en Denise

Tevens rep. van
dakgoten.

Wist u . . .
dat

Ook voor

timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.
Tel. 02507-30890
023-343542

28 jan. a.s. een
40-jarig dienstjubileum
bij Droste/Rademaker
viert, en de
eerste ridder in de
familie wordt.

Margaretha
Wilhelmina Marloes

Van harte Elsa
De familie

l

023-315855
) ASSOCIATIE UIWAARTVERZCWdlNG

De blijde grootouders
Vok en Greetje Paap

Zijlweg 183 Tel.023-315 855 (DAG EN NACHT)
'
opbairgelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvóort

Autorijschool
Phïl Waaning

Het was geweldig!
Bedankt

Thea + Ap

Kostverlorenstr.70
2042 PK Zandvóort

Tel. 12071

Hendricus Jacobus van den Berg
weduwnaar van
S. Dorreboom
eerder weduwnaar van E. M. Heijmans
Oud-firmant Troost, Herckenrath & Ten Kate
op de leeftijd van 93 jaar.
Wetzikon (CH):
Lydia Walter-van den Berg
Curaqao:
Hans en Hanny van den Berg
Amsterdam:
Ruud van den Berg
Giethoorn:
Harry van den Berg
Adrie van den Berg- van Gemerden
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Zandvóort, Huis in 't Kostverloren.
Burg. Nawijnlaan 1.
Correspondentieadres:
Spangenhof 48,
1083 JJ Amsterdam.
Vader is opgebaard in de rouwkamer van het
Huis in 't Kostverloren, alwaar geen bezoek.
De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 24 januari
om 14.00 uur op de Algemene begraafplaats aan
de Tollensstraat te Zandvóort.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van de begraafplaats.

Het is nog maar moeilijk te geloven dat wij verder moeten zonder mijn man, onze vader,
schoonvader en opa

Leo Determann sr.

Haal de warmte
in huis met
bloemen van
BLOEMENHUIS
De specialist
in al uw
bloemwerken

J- BLUYS
Haltestraat 65
Zandvóort
Tel. 12060

..'•.\•'

Per direct
TE HUUR
GEVRAAGD

OPSLAGRUIMTE
in Zandvóort of dir.
omg:.v.a. 60 m?. ;

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoonc
na het heengaan van onze lieve mama, dochter, zuster
schoonzuster en tante

500 gr
voor een winterse stamppot

Voor al uw:
* glas
* spiegels
* glasschades * spiegelwanden

RODE KOOL

uitvaartverzorging
kennemerlandbv
Keesomstraat 61, Zandvóort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvóort, Hillegom, Heemstede en Velsen

1,25

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

gezonde en goedkope wintergroente met gratis recept

SNELKLAAR SOEP,

Zandvóort
telefoon 92907 • 16602

EJTLfTI

voor 4 borden van 2.15
tomaten, kervel en
champignonsoep

7

verf / glas / behang / zonwering / Interieur

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

Januari is stamppotmaand bij Paideia.
Let op de winteraanbiedingen en de
gratis recepten voor stamppot en
maaltijdsoep!

Huiverend over straat?
Rode konen?
Rillend voor de buis?
Kleumen in bed?
Niks winter! Niks vrieskou!

Tel. 02507-13278

Bloemendaalseweg 228 Overveen tel. 252267
Rousseaustraat 74 Haarlem Schalkwijk tel. 361509
(H)EERLIJK VOEDSEL VOOR IEDERE DAG

,

PANNEKOEKENFESTIJN!
En dan:

DINSDAGAVOND 28 JANUARI a.s. vanaf 18-00
uur tropische daghap en andere verrassingen
tijdens een bruisende

ANTILLIAANSE AVOND
verzorgd door het culinaire, zonnige en
swingende duo
JAN-PETER KLIJN en MILLY PANDT

^

Full-time winkeldame

Om te beginnen:

ZONDAG 26 JANUARI a.s. vanaf 16.00 uur bakt
ALLARD KALFF ze bruin voor kleine en grote
Bastille vrienden en vriendinnen:

.

Gevraagd:

ZOEK DE ZON OP!

Secretaris Bosmanstraat 40
Sfrlf K Ziandort. W:'^'':'-

Degene, diebezwaarheeftgemaaktopde bovengenoemde wijzeen eenieder
die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest krijgt in een
volgend stadium van de procedure wederom gelegenheid om bezwaar te
maken dan wel om beroep in te stellen bij de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State.

0,75

1000 gr
Alles uit voorraad leverbaar
Eigen glassHjperij

DAG en NACHT bereikbaar

jjj

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 7 februari 1992 schriftelijk worden
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Zandvóort,
postbus 2,2040 AA Zandvóort.
Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage gelegd.
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

PAIDEIA
BOERENKOOL

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

laplj^

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de andere stukken die op de
aanvraag betrekking hebben liggen met ingang van 24 januari 1992 t/m 7
februari 1992 ter inzage bij de sector Grondgebied, afd. Bouwtoezicht en
Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht voor een mondelinge
toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van 09.00-12.00 uur. De
stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij de Openbare
Bibliotheek, Prinsesseweg 34.

23 januari 1992

ADVERTENTIES

g^lJli^alfcli^l'll«Jl:'L-li?ij: *:-;?••
fe^tô'^

Voorgenomen hinderwetvergunning
(WABM)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, een vergunning
ingevolge de Hinderwet te verlenen tot:
- het oprichten en in werking hebben van een opslagloods voor visverkoopwagens met gekoelde visopslag en bakvoorziening gelegen aan de Voltastraat 1 te Zandvóort.

DEZE WEEK:

Ingrid de Graaf
betuigen wij u onze oprechte dank.
Uit aller naam:
Stefan en Nathalie van de Graaf
Zandvóort, januari 1992

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

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

BEHANG

verbouwen strandpost ZRB
plaatsen berging
wijzigen gevelindeling
opr.instr.ruimte/garage/kantoor/slipschool
verbouwen Grieks Rest.
plaatsen strandpaviljoen

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

MAKELAAR CXG.

OPRU

Boulevard Paulus Loot
Westerparkstraat 25
Kerkstraat 9
Burg. van Alphenstraat
Thorbeckestraat 5
Boulevard Paulus Loot

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

SCHAIK

Uw grote belangstelling en medeleven, in welke
vorm ook tot uiting gebracht was en is echter
hartverwarmend. Hiervoor onze dank.
An Determann
Kinderen en kleinkind
2041 LC Zandvóort,
januari 1992
Van Lennepweg 65 flat 44
AAN ONZE KINDEREN
Het leven moet weer verder gaan. Toch bedanken wij
even voor wat jullie voor ons hebben gedaan.
Samen zullen wij Jaap niet vergeten. Dat wilden wij jullie even laten weten.
Mama en Papa

Aangevraagde bouwvergunningen
002B92
003B92
004B92
005B92
006B91
007B91

m

VAN

Tel, 06-52806118.

Openbare raadsvergadering
tijdstip : dinsdag 28 januari 1992,20.00 uur
plaats : raadzaal, Raadhuis
agenda : (o.m.)
- nieuwjaarsrede burgemeester Van der Heijden
- wijziging gemeenschappelijke regeling IZA;
- gemeenschappelijke regeling Distributiedienst;
- krediet voor aanschaf aanhangwagen brandweer;
- wijziging APV Zandvóort
- vaststellen projecten 1992 met projectmanagement;
- Nota aanpak vervuiling door hondenontlasting;
- voorbereidingsbesluit Kostverlorenstraat 51;
- krediet voor reconstructie arbeidsintensieve plantsoenen;
- krediet voor verbetering woonomgeving Nieuw-Noord;
- wijziging Deelsubsidieverordening sociaal-cultureel werk, kinderopvang
en emancipatiewerk;
- wijziging verordening kinderopvang;
- samenwerkingsafspraak met Gemeentelijke Kredietbank Haarlem inzake
schuldhulpverlening;
De stukken voor deze vergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij het bureau Voorlichting
kunt u terecht voor nadere informatie over de agendapunten.
Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.

Swaluestraat 26d: Driekamermaisonnette in centrum.
Ind. 1 e et. woonkamer met balkon, keuken, toilet, trapkast. 2 et. badk. met douche, toilet en wastafel, 2
slaapk., balkon. Serv.k. /55,-p.m.
Vr.pr. ƒ 142.500,- k.k.
Dr. C. A. Gerkestraat 121: Goed onderh. halfvr. won.
met garage. Ind. entree, hal, gang, toilet, woonk., uitgebouwde keuken, 1e et. 3 slaapk., balkon oost, badk.
met wastafel, douche en toilet, 2e et. hal, slaapk.,
bergruimte.
Vr.pr. ƒ275.000,- k.k.
Thorbeckestraat 3 flat 2: Luxe verbouwde maisonnette in centrum. Ind. 1 e et entree, doorzonkamer met
marmeren vloer en spiegelwand, open haard, vloerverwarmmg, open keuken met inb.app., toilet, 2e et. 2
slaapk. met wastafel, badk met ligbad en 2e toilet, zolder: zolderkamer, dakterras. Serv.k. ƒ185,- p.m.
Vr.pr. ƒ295.000,- k.k.
Willemstraat 31: Karakteristieke hoekwoning in centrum. Ind. entree, gang, kamer en suite met serre, achterkamer -t- atelier, mooie eetkeuken met inb.app., bijkeuken, toilet, 1e et. 5 slaapk., ruime hal, badk. met
douche, wastafel en toilet, 2e badk. met ligbad, wastafel en toilet, vliermg. c.v.
Vr.pr. ƒ 275.000,- k.k.
Kostverlorenstraat 6: Twee onder een kapwoning
met garage. Ind. beg.gr. entree, hal, woonk. met open
haard (12x5 m), serre, toilet, zitkamer, keuken met mb.app. Souterrain: hal, slaapk., toilet, stookhok, keuken, hobbyruimte, douche. 1e et. badk. met ligbad,
douche en wastafel, hal, toilet, 3 slaapk., c.v.

Ook voor
* Seniorentraining
* Overwinnen
angstgevoelens

25 jaar ...
Enige en Algemene kennisgeving
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast
zijt, en Ik zal u rust geven.
Mattheus 11
Op zondag 19 januari 1992 is vrij onverwacht
van ons heengegaan onze zorgzame vader, behuwd-vader, groot- en overgrootvader

Gespecialiseerd
in alle soorten

dakbedekking,
leien, pannen,
zink- en platte
daken.

Els Bos
Vol vreugde verwacht
met liefde ontvangen
ons kleinkindje klein,
waar we héél dankbaar voor zijn

wmtmi

Dakbedekkingsbedrijf

v

zat. vrij.
Bij bakkerij „De Molen"
tel. 02507-19496
na 19.00 uur

>

1. Keesomstraat 319, huur ƒ645,69 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.040,- zijn.
2. Lorentzstraat 357, huur ƒ 675,11 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.190,- zijn.
3. Garage Celsiusstraat Z, huur ƒ 70,69 per maand.
Toewijzing aan huurders van de woningen:
Treubstraat 1 t/m 19, Keesomstraat 8 t/m 26 en Treubstraat 2 t/m 24.
4. Parkeerplaats Lijsterstraat H, huur ƒ 7,35 per maand.
Toewijzing zal geschieden op basis van het hdmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de op zijn/haar naarn
gesteld kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van
naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscritena liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Nog steeds onze echte

Zandvoortse Bom
gevuld met kaneel, appel, spijs
en rozijnen
Dit weekend
3.50
1
/2 pond
boter allerhande
4.75

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvóort, tel. 12865

^

IKZIEJEINLA BA STILLE
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

WEEKMEDIA22

Vijftig hondedrollen
op boodschappenroute
ZANDVOORT • Vijftig hondedrollen. Die moest een bewoner van
het Stationsplein, Th. Indewey Gerlings-Huurman, omzeilen op de
gebruikelijke boodschappenroute naar het dorp. De betrokkene
pleit voor strenge verordeningen.
„Ik heb moeten constateren dat het met de openbare hygiëne in
de Gemeente Zandvoort nog steeds slecht is gesteld", zegt Indewey
Gerlings-Huurman. Twee jaar geleden pleitte zij bij het college al
voor een 'verordening ter attaquering van het poepprobleem'. Tot
nu toe heeft zij alleen een bevestiging gekregen, dat haar brief is
gearriveerd. Toen zy vorige week boodschappen ging doen in het
dorp, heeft zij vijftig hoopjes uitwerpselen van honden geregistreerd. De winkeliers in de Haltestraat maken de stoep voor hun
deur regelmatig schoon, constateerde zij. Verder liep haar route
over het Stationsplein, door de Zeestraat, de Willemsstraat, langs
het busstation, de Grote Krocht, Raadhuisplein en Kerkplein. „En
de route NS-stations - Koperpasserelle richting strand is kennelijk
door Amsterdamse toeristen uitgeroepen tot honden-wc".
Volgens mevrouw Indewey Gerlings moeten hondebezitters verplicht worden de uitwerpselen zelf op te ruimen. „Zij die hun hond
uitlaten, dienen altijd een schepje en plastic zakje bij zich tehebben, op straffe van een forse boete bij nalatigheid". Wat dat
betreft, raad zij de gemeente aan een commissie van ambtenaren in
Singapore een kijkje te laten nemen. Deze 'schone' stad staat
bekend om de strenge regels betreffende de openbare 'reinheid'.
In echte mentaliteitsverandering gelooft zij nauwelijks. „Natuurlijk weet ik, dat de legendarische properheid van de Nederlanders
langzamerhand een mythe is geworden. En dat Nederlanders op
het punt van openbare reinheid moeilijk opvoedbaar zijn. Voor een
aanslag op onze portemonnaie zijn wij echter zeer gevoelig".
De huidige maatregelen die het gemeentebestuur al treft om de
leefbaarheid te bevorderen, bijvoorbeeld tegen parkeeroverlast en
drugsgebruik, juicht zij toe. „Wellicht zou een integrale aanpak
van het stadsmilieu middels strenge verordeningen op het gebied
van openbare reinheid, met de bijbehorende strenge straffen, een
agendapunt voor 1992 kunnen zijn". „Wij zijn beslist geen hondehaters", zegt mevrouw Indewey Gerlings. „Wij hebben zelf een
hond, die we uitlaten, gewapend met een schepje, teneinde zijn
'prestaties' uit de loop te manoevreren". De aanpak van de hondepoep-overlast is een agendapunt op de raadsvergadering van volgende week dinsdag.

j Weekenddiensten
25/26 jan. 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500.
De spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag als
zondag van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is
niet nodig. Inlichtingen omtrent de
diensten van dokter Flieringa worden verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openingstijden (alléén voor recepten): zaterdag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.
Buiten de openingstijden: informatie over de regeling via tel.nr.: 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag' van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.

25/26 januari 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein: Zondag 10.00 uur: Oecumenische oftewel interkerkelijke dienst in St.
Agatha-kerk. Gezamenlijke pastores, m.m.v. Hervormd Kerkkoor en
RK Caeciliakoor.
Gereformeerde Kerk: Zondag 10.00
uur: Oecumenische oftewel interkerkelijke dienst in St. Agatha-kerk.
Gezamenlijke pastores, m.m.v. Hervormd Kerkkoor en RK Caeciliakoor.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB: Zondag 10.00 uur: Oecumenische oftewel interkerkelijke dienst
in St. Agatha-kerk. Gezamenlijke
pastores, m.m.v. Hervormd Kerkkoor en RK Caeciliakoor. (Geen

Reumafonds
vraagt medewerkers

De rubriek meningen staat open voor
uw reacties. Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Te lange brieven
kunnen worden ingekort. U kunt uw
brief ook afgeven bij het redactiekantoor
dat is gevestigd aan het Gasthuisplein
12 in Zandvoort. De redactie is
telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

ZANDVOORT - Het Nationaal
Reumafonds houdt van 15 tot en met
21 maart een collecte m Zandvoort.
Met de opbrengst van de collecte
wordt het Reumafonds in staat gesteld reumapatienten te helpen.
Daarvoor is behalve geld, ook de medewerking van vrijwilligers nodig
om het geld m te zamelen. Belangstellenden kunnen informatie krijgen of zich opgeven voor de collecte
bij mevrouw R.M. Schaap-Fictoor
(15140), mevrouw Y. Duivenvoorden-Van der Velde (19629) of het Nationaal Reumafonds (070-3503231).

Honden graven
kuilen in duin
Oproep aan de hondebezitters die
hun hond uitlaten in de duinen langs
het Visserspad (achter de Max Euwestraat). Zouden wij er met z'n allen niet voor kunnen zorgen dat de
duinen er goed uit blijven zien? Het
is daar zo'n mooi stukje natuur en
het heeft zoveel te verduren door het
intensieve gebruik. Er worden daar
erg veel honden uitgelaten, zodat je
bijna bij elke stap moet kijken datje
niet in de stront trapt.
Dat is jammer genoeg niet te voorkomen, maar wat wel te voorkomen
is, zijn de enorme gaten die sommige
honden graven. Buiten het gevaar
dat dit oplevert, worden de duinen
daardoor zo vernield! De wortels van
de begroeing komen bloot te liggen,
waardoor dit dood gaat en we steeds
meer open plekken zand krijgen.
Kunnen deze honden niet op het
strand uitgelaten worden? De zee
spoelt de gaten weer vanzelf dicht.
Hopelijk zien de baasjes van deze
gravende honden de noodzaak ervan
in, om hun huisdieren dit in de duinen te verbieden.
Van Kessel
Zandvoort

ZAKELIJK
De Ondernemersorganisatie voor
Logistiek & Transport, EVO, heeft
een boekje 'Kilometerkosten 1992'
uitgegeven. Hierin staat een compleet overzicht van de kilometerkosten van zo'n duizend personen- en
bestelauto's. De gegevens zijn te gebruiken voor fiscale berekeningen
en een keuze tussen de brandstoffen
benzine, LPG-gas en diesel. Het
boekje kost 22,50 gulden (15 gld.
EVO-leden). Meer informatie:
EVO-klantenservice, tel. 079-414641.

'Zwevend' kurk
ZANDVOORT - Rene Meijer Speciaalvloeren komt als exclusief leverancier voor deze regio met vier
nieuwe 'zwevende' kurkvloeren van
de Portugese Amorim groep. De
vloeren worden geleverd in delen
van 90 x 19 cm, met een dikte van 9
milimeter, voorzien van een slijtvaste toplaag en 'mes-en-groef'. Dat
laatste maakt het leggen erg gemakkelijk. Volgens de leverancier, gevestlgd aan de Kennemerlaan 167 in
IJmuiden, heeft de vloer uitstekende thermische en acoustische eigenschappen.

Dronken Belg botst
tegen lichtmasten
ZANDVOORT - „Ik weet van
mets", zei de 41-jarige Belg nadat hij
met zijn auto drie lichtmasten op de
• Trotse, jonge cursisten voor hun eigen tentoonstelling in 't Stekkie.
Foto Bram Stijnen Zandvoortselaan geramd had. Jammer voor hem dat hij door enkele
ZANDVOORT - Een tiental jonge cursisten voortse kunstenaar en autodidact Torn Puts. Hij zelf getuigen gesignaleerd was. Zij brachvan 't Stekkie heeft een eigen expositie in het exposeerde eerder in Zandvoort, in de Openbare Biblio- ten zijn wagen donderdagmiddag
theek, met aquarellen en schilderijen. De tentoonstel- rond half zes tot stilstand en belden
wijkcentrum.
ling van de kinderen, bestaande uit tekeningen, is deze de politie.
De kinderen, twee jongens en negen meisjes tussen 8 week nog te zien in 't Stekkie, Celsiusstraat 190, bij de
en 12 jaar oud, krijgen wekelijks tekenles van de Zand- Van Pagéehal.

Fusie Woodbrookers

Parkeerpachter dreigt met rechter
ZANDVOORT - Parkeerpachter André Martens stapt
naar de rechter, als de pacht zo
ver omhoog gaat als de gemeente heeft aangekondigd.
„Ik moet 8300 gulden per jaar
méér gaan betalen", verklaart Martens. „Dat lukt mij nooit". De pachters kunnen bij hun klanten een gulden meer in rekening brengen, maximaal zes gulden per auto per dag.
„De pacht is sinds de vorige verhoging al veel te hoog, waardoor ik in
de schulden ben geraakt. Twee jaar
geleden ben ik het Casino als klant
kwijt geraakt, het kreeg zelf een parkeergarage. Dat scheelt mij vijftienduizend gulden per jaar. Als ik nog
meer moet gaan betalen, ga ik failliet".
„De heer Martens moet doen wat
hij verstandig vindt", reageert wéthouder Ingwersen van financiën.
„Maar we zijn nog in onderhandeling. We willen met alle pachters dezelfde afspraken maken". Martens
collega's zijn al akkoord gegaan met
de verhoging. „Zij staan er beter
voor", zegt Martens. „Mijn terrein
valt nauwelijks op. Met de vorige
wethouder, Aukema, zijn daarover
afspraken gemaakt. De pacht zou
pas omhoog gaan als het verkeer
ook in stille dagen naar mijn parkeerterrein geleid zou worden. Ik
moet in de winter zeker dertig a
veertig auto's per dag hebben om uit
de kosten te komen".
„We hebben niets over die afspraak kunnen terugvinden", zegt
Ingwersen. Zij voorganger Aukema:
„Bij de laatste prijsverhoging heb ik
gezegd: als de verkeersnota komt,
kunnen we terugkomen om de pacht
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AA Zandvoort. BIJ geen gehoor' 0206451515 tijdens kantooruren
Dick Piet (red. chef), Mananne Timmer (adj.
chef), Joan Kurpershoek,Ivar Dobber.
Advertentieverkoop: Gasthuisplem 12,
Zandvoort, tel. 02507 - 17166. Postadrespostbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnummer: 02507-30497. Kantoor geopend: maandag 13-16 u; dinsdag 10-13, 14-16 u,
woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 1317 u.; vrijdag 9-12 u.
Regiokantoor: Stationsstraat 70, 1421 AA
Uithoorn Tel. 02975-40041. PostadresPostbus 223, 1420 AE Uithoorn Faxnummer: 02975-61095. Micro-advertenties tel.
020 - 562 6271
Verkoopmanager: M. Christiaanse
Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal,
ƒ 29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1,75.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020)-6 68 13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 17166.
in

Gehuwd:
Janssen, Marcius en Peeman, Pieternella
Geboren:
Guus, zoon van: Berkhout, Petrus
Johannes en Van de Koekelt, Adriana
Frank, zoon van: Van der Veld, Wilheimus en De Groot, Astrid Maria
Carmen Mariska, dochter van: Koper, Bastiaan Theodoor en Schaap,
Wilma
Overleden:
Vink geb. Gorus, Johanna Wilhelmina Berendina, oud 85 jaar
Plantenga, Johannes Jacobus, oud
75 jaar
Visser, Nicolaas Theodorus, oud 46
jaar

Achter de schermen
Thijs Ockersen
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'Een fantastisch maar hard vak

Willen".

DAGELIJKS OM 13.30 en 15.30 uur

Periode:
14 - 20 januari '92
Ondertrouwd:
Harteveld, Rohert en Brouwer, Monique,
Faber, Martinus Johannes en Van
Dam, Patricia Lucia Maria
Stravers, Leonardus Johannes en
Akersloot, Janetta

door de fiscalisering en het verhogen van de parkeertarieven in het
centrum. Daardoor zullen automobilisten eerder naar parkeerplaatsen
buiten het centrum uitwijken". De
advocaat van Martens, mr. A.T.B, de
Vries, wacht nog even af. „Het zou
een goede zaak zijn als we niet opnieuw naar de rechter hoeven te
stappen".

• Cineast Thijs Ockersen: „Ik ben wel eens jaloers op schilders en schrijvers. Die kunnen precies doen wat zij

CINEMA CIRCUS
Bioscoopprogrammering 24 januari tot en met 30 januari

dienst in de Brugstraat). 29 januari
14.00 uur: Vrouwengroep
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor Cl. van
Polvliet. Zondag 10.00 uur: Oecumenische oftewel
interkerkelijke
dienst in St. Agatha-kerk. Gezamenlijke pastores, m.m.v. Hervormd
Kerkkoor en RK Caeciliakoor.
Nieuw Unicum: Zaterdag 25 jan.
10.45 uur: ds. S. v.d. Meer (NPB)
Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218,
Haarlem): Zondag 10.30 uur: Jeugddienst. Zondag 19.00 uur: ds. A. Snijders/ds. D. Powers, H.A.
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem. Zat.
17.00 - 19.00 uur en maandag 19.00 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

te verhogen. Martens heeft gelijk dat
zijn parkeerterrein minder goed
zichtbaar is en ik zou het redelijk
vinden als daar iets aan gedaan
werd". Afspraken hierover staan
niet op papier bevestigt hij. „En iets
anders: bussen kunnen er niet komen".
„Het college kan natuurlijk zeggen: we hebben er al wat aan gedaan,

ZANDVOORT - De Woodbrookers
Bentveld, instituut voor scholing,
begeleiding en advies, moet fuseren,
als gevolg van bezuinigingen. De fusie wordt aangegaan met de Volkshogeschool Drakenburgh in Baarn
en vormingscentrum De Born in
Bennekom. Het nieuwe instituut zal
zich vooral bezighouden met de drie
onderwerpen:
medezeggenschap,
vrouwenwerk, plus arbeid en organisatie. Het centrale kantoor wordt gevestigd in Baarn, de aparte trainingscentra blijven gewoon in gebruik.

(ADVERTENTIE)

FRANK & FREY
Kinderen tot 12 jaar ƒ9,00 Volwassenen ƒ 12,50
TM BACK!"

5CHW/1RZENEGGER

«'s Nothina Personal.

;

.

'

TERMINPCTORa
JUDGMENTDlVd
ARNOLD SCHVMRZENEGGER • LINDA HAMILTQN • ROBERTPATR1CK • EDWARD FIIRLONG
een film yinJAWES CAMERON
; -, ;
MMIO MSSM insulten KI PACIFIC WSTEBN/LIGHTSTOHM ENTEBmiNMENT intiem
Uiiin ii iiumi. ST«N WIIISIOII.. liiiitm: SIINS' N ItOStt "rilCiill It Mll!',,(l*ti.
'.' fl». • ' - . ' • ' Suillntl: mui rn IMO FIEDIL n SUUtUMOSODO llltlUl••• ,:
'
' CONCORDE-FILM

OP VRIJDAG 24 JANUARI OM 15.30 UUR GEEN FILM!!

TERMINATOR 2,12 jaar
DAGELIJKS om 19.00 en 21.30 uur
Kaarten ƒ12,50

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

|

Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Monopole, met name de filmvoorstelling op
de zondagmiddag, heeft een diepe indruk achtergelaten bij een
van de jonge bezoekers. Thijs Ockersen raakte door de bewegende beelden zo gefascineerd, dat hij later elke mogelijkheid
aangreep, om zelf te kunnen filmen. Na een start met filmpjes
in Zandvoort en omgeving, geniet Ockersen tegenwoordig
landelijke en internationale bekendheid als cineast, een 'fantastisch maar hard' vak.
door Joan Kurpershoek

T
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HIJS OCKERSEN vindt
het 'hartstikke leuk' om
film te maken. „Het is
een fantastisch vak", zegt
de 45-jarige cineast, „maar hard,
omdat het werk van zoveel verschillende factoren afhangt. Het
weer dat tegenzit, een acteur die
niet goed presteert, of problemen
rond de financiering. Vooral dat
laatste, want in feite hangt het altijd van geld af. Daardoor kost het
meestal veel moeite om iets precies voor elkaar te krijgen, zoals je
het zelf graag wil. En vaak lukt dat
niet eens helemaal".
Als voorbeeld noemt hij een serie voor de VPRO, over Amerikaanse komieken, 'The importance of being funny in America'.
„Het budget was erg laag, 50.000
gulden, dus dat was al een beperking. Maar net toen ik wilde beginnen, stierf Danny Kaye, de eerste
komiek die ik zou bezoeken".
Toen allerlei anderen ook nog
eens weigerden om mee te werken, bleef er maar weinig over van
zijn oorspronkelijke opzet. „Ik
ben wel eens jaloers op schilders
en schrijvers", zegt de cineast.
„Die kunnen met weinig materiaal
precies doen wat zij willen".
Ockersens liefde voor film begon in het oude Monopole aan het
Stationsplein. Met name tijdens
de voorstellingen op de zondagmiddag, die vaak door honderden
rumoerige kinderen werden bezocht. Thijs heeft die tijd nog volop meegemaakt. Hij is geboren in
Amsterdam maar kwam in 1952
op zesjarige leeftijd in Zandvoort
wonen, waar hij de Hannie Schaftschool bezocht. In de bioscoop
maakte hij kennis met de zingende cowboy-held Roy Hogers, waarover hij nu een documentaire
heeft gemaakt. De filmheld is mo-

menteel eenjaar of tachtig. De documentaire gaat volgende week in première in Circus Zandvoort, na een
perspresentatie in Rotterdam. Daarvoor komt een kleindochter van Roy
Rogers speciaal naar Zandvoort.
„Het is nog niet zeker of hij zelf ook
komt. Hij is namelijk pas ziek geweest".
Al tijdens zijn middelbare schooltijd, op het Coornhert Lyceum m
Haarlem, maakte Thijs zijn eerste
filmpjes. Hij was veertien toen hij
van de ouders van een vriendje een
kleine Kodak-camera (een 'roggebroodje') mocht lenen. „Dat was fantastisch, dat was magie!", herinnert
Ockersen zich. Voor hem voldoende
aanleiding om te sparen voor een

In de rubriek 'Achter de
schermen'gaat het
Zandvoorts Nieuwsblad op
zoek naar de 'mens'achter
bekende personen in deze
gemeente.
Deze week cineast Thijs
Ockersen.
eigen camera en een projector.
„Daarna ben ik intensief speelfilmpjes gaan maken".

Jachttafereel
Zijn eerste speelfilmpjes, zoals '4
Man van Normandie', 'De achtervolging' en 'De geheimzinnige buurman' werden opgenomen in Zandvoort, Haarlem en Heemstede. De
rollen werden voornamelijk door
vrienden, waaronder de latere zanger Boudewijn de Groot, gespeeld.
Later werden in Zandvoort ook 'De
Sleutel' (1967) en 'Jachttafereel'
(1971, in opdracht van CRM) opgenomen. Mogelijk, als de techniek het
toelaat, zijn binnenkort een of twee

van deze films te zien op de nostalgische filmavonden van het Zandvoorts Nieuwsblad en het Genootschap Oud-Zandvoort.
Toch geloofde hij aanvankelijk
niet in een filmcarrière. In zijn
middelbare schooltijd leek dat
ideaal te ver weg. „Film betekende
toen nog niet zo veel in Nederland", verklaart Ockersen. „Maar
ik wilde in ieder geval wel acteur
worden". Op het Coornhert richtte Thijs een filmclub op en hij
kwam m contact met Boudewijn
de Groot, die een paar klassen hoger zat. Via hem kwam hij uitemdelijk toch op de filmacademie terecht. „Boudewijn was zelf naar
de filmacademie gegaan, vertelde
erover en bracht mij het blad
scoop". Daardoor leken de kansen
op een filmcarrière plotseling een
stuk groter.

Beroering
In 1965 werd Ockersen aangenomen op de academie. „Ik had toen
al een stuk of tien acht-milimeter-filmpjes gemaakt. Met 'Als 't feest
voorbij is' ben ik op de filmacademie gekomen". In 1969 bracht hij
met zijn eindexamenfilm 'Surprise surprise' omroepland in grote
beroering. „Door een scène waarin een oog door midden wordt gesneden", verklaart hij. Dat idee
was ontstaan door een scène van
regisseur Bunuel, maar die mocht
niet worden overgenomen. De eigen opname, waarbij gebruik
werd gemaakt van een koeieoog,
gaf een enorme rel, omdat deze
'gruwelijk en zeer geweldadig' zou
zijn. Het gevolg was een hetze tegen de VPRO, die de film uitzond.
In Chicago in de Verenigde Staten
kreeg 'Surprise surprise', met
hoofdrollen van Peter Faber, LUC
Lutz en Shireen Strooker, een studentenprijs.
Het was een begin van een carrière als onder andere scenarioschrijver
(bijvoorbeeld voor
'Schatjes'), (assistent-)producer,
docent filmacademie Rotterdam,
filmcriticus (bij Het Parool) en regisseur. „Dat laatste vind ik het
leukst", zegt Thijs Ockersen. „Ik
zou wel weer een speelfilm willen
maken. Ik heb al het script voor
een thriller".

•'4

DONDERDAG 23 JANUARI 1992

WEEKMEDIA 22

DIRK VAN DEN DROEK

Dczo onderneming behoort lot do Samenwerkende Dirk van don Broek
Bedrijven en exploiteert oen 21-tal supermarkten in de regio Amsterdam,
maar ook daarbuiten zoals Hoofddorp, Nieuw Voonep, Ooetzaan. Volondam.
Zandvoorl on Zwanenburg terwijl nieuwe uitbreidingsplannen gereed liggen.

In ons filiaal Zandvoort, Burg. Engelbertsstraat 21,
hebben wij plaats voor:

CASSIERES m/v
van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur,
of part-time cassières van 13.00 tot 18.00 uur.

-•"p^x
GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,
Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.
Dus praktisch altijd kamerbreed!

ZATERDAG MEDEWERKERS mv
(vanaf 15 jaar)
voor zowel winkel als kassa werkzaamheden.
Belangstelling?
Stuur dan onderstaande bon op, een postzegel is niet nodig.

BON

Aan Dirk van den Broek Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 15570
1000 RZ Amsterdam t.a.v. Mevr. A. Pel.

Ik ben geïnteresseerd In de functie van
casslère: O full-time O part-time O zaterdag medewerker
Naam:

.,

M/V

Adres:
Plaats/Code:
Telefoon:

;

Gëb. datum:
Zandvoort

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!
DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., donker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel
om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.
Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,
contrasterend of -heel apart- spiegelstrips!

KASTENWAND-SYSTEMEN

de Gracjif plafonds
\

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modem en hyper-modern. In legio afwerkingen:
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinterieurs. •

Vergadering:

QUEENIE
H O T E L

•

Deze advertentieruimte vart' 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of overlijden.
De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5.150 exemplaren.
U betaalt daarvoor slechts ƒ32,- excl. 6?c BTW. '
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, ''
tel. 02975-40041.

P i I I A U CA N T

Kerkplein 8 / 2042 JH Zandvoort
Telefoon 02607 • 13599

vraagt:

interieurverzorgster
voor enkele ochtenden per week.
Inl.: Mevr. Holleman

Steun aan Braziliaanse
zwerfldnderen
Met hun tientje per maand
zorgen de leden van de Postcode Loterij ervoor dat wij
een groot aantal projecten op
het gebied van mens en milieu kunnen steunen.
\--~~.
'Ach, een klcimghculje!' roept speciale gast Sjef vanOckelin één van de uit!
s die
zeiidingen van Hübingn. De winnares van de zaalprijs lacht, want zó klein tv
dit
gloednieuwe videocamera niet!

Bijvoorbeeld scholingsprojecten voor B r a z i l i a a n s e zwerfkinderen. Door de armoede zijn

zij in de c r i m i n a l i t e i t en de
prostitutie terecht gekomen.
De vakopleidingen binnen deze
projecten geven hen nu de kans
om zich aan dit m i l i e u te
ontworstelen en zelf te bouwen
aan een betere toekomst. Voor
de jeugd zijn deze projecten.
daarom van levensbelang, l

rVleedoen
kan altijd
De nieuwe speelronde van
Hitbingo is begonnen. Voor
alle leden van de Postcode
Loterij betekent dat elke
week weer kansen op extra
prijzen van 25.000 gulden.

Eer van je werk is misschien nog
te zwak uitgedrukt.
De Vries Scheepsbouw vervaardigt uiterst
luxueuze zeegaande jachten.
Elk schip wordt volledig overeenkomstig
de wensen van de toekomstige eigenaar ontworpen en gebouwd.
Kenmerkend voor ome schepen is absolute
perfectie tot in het kleinste detail.
Daarin slaag je alleen als je met mensen
werkt die hun vak als geen ander verstaan. Wij
realiseren ons dat dergelijke specialisten schaars
zijn. Daarom stellen wij een uitstekend pakket
arbeidsvoorwaarden in het vooruitzicht.
In verband met onze groeiende orderportefetiille zoeken wij met enige spoed:

METAALBEWERKERS STAAL EN
ALUMINIUM:

JACHTSCH1LDERS, LEERLING- SCHILDERS EN SPUITERS: -

Opleiding LTS-metaal, Bemetel, enige ervaring.

Glad en strak schilderwerk is een vereiste.

PUPMONTEURS:

ROESTVRIJ STAAL
JACHTBESLAG MAKERS:

Maken en aanleggen van gecompliceerd
leidingwerk

- CONSTRUCT/E BANKWERKERS: Vervaardigen van stalen en aluminium
constructies.

Met enige ervaring.
Aan vakkennis en de juiste mentaliteit
om in teamverband samen te werken stellen wij
hoge eisen.
Voor nadere informatie en sollicitatie nodi-

MEUBELMAKERS EN
SCHEEPSBESCHIETERS:
Met ervaring.

t>en wij u uit te schrijven naar: De Vries Scheeps-

BEDRIJFS-CORVEEËR-

U kunt ook bellen, het telefoonnummer

Voor het schoonhouden van het bedrijf.

bouw, Postbus 258,1430 AG Aalsmeer.

Bent u lid en heeft u géén post
van de Postcode Loterij ont-

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u
de postcod'ec-y/i?/\y 3131
(Vlaardingen), 5012 (Tilb u r g ) of 6982 (Doesburg)? Dan k u n t u zich
aanmelden voor de volgende opnamen van Hitb i n g o . Bel op weekduücn tijdens kantooruren 02977-47006 en ga
oen gezellig tv-dagje uit!

is: 02977-21551.

de vries yachts
Oosteindem.es 25.1432 AC Aalsmeer. Tel. 02977-21551.

De winnende
Hitbingonummers
van 14 januari:

6 11 22 30 40

7 12 23 35 41

8 15 24 36 44
9 17 25 37 45
10 21 28 39

vangen? Bel dan 06-300150;
dan zoeken we het voor u uit.
Bent u géén lid en wilt u ook
meedoen? Vul dan de W I N EEN-MILJOEN-BON op deze
pagina in en stuur hem snel op.
Wij sturen u dan met spoed uw
persoonlijke set bingokaarten
toe, zodat u elke dinsdagavond
om half negen bij RTL 4 mee
k u n t spelen. En n a t u u r l i j k
speelt u tegelijk mee met de
Postcode Loterij zelf. Dat betekent elke maand kansen op
d u i z e n d e n prijzen. Bijvoor-

Bent u nog
geen

Voorde Braziliaanse jongeren nieuwe
kansen op een betere toekomst.

deelnemer? Vul

dan snel de bon
in en doe mee!
beeld de PostcodeStraatPrijs
van 3.000 "gulden voor iedere
deelnemer in de straat waar de
meeste prijzen zijn getrokken.
En uiteraard kans op de ton.
Bovendien vier keer per jaar

kans op de SuperKwartaalprijs;
van niet m i n d e r dan é é n !
miljoen gulden!
Voor al die kansen en prijzen
hoeft u alleen maar de WIN-;
EEN-MILJOEN-BON in te
vullen en op te sturen. Voor
een tientje per maand zit u op
de voorste rij bij Nederlands'
leukste loterij! •

WIN-EEN-MILJOEN-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op een van de
.t vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven bedrag
'T van onderstaande rekening af te schrijven.
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van het reglement.
J1 lot (ƒ 10,-) per maand LJ

loten (a ƒ 10,-) per maand

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

LJ dhr. Q mevr.

Naam:_
Adres:
Postcode:

J

l

j Plaats:

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

150.92.01

• NATIONALE
• LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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Ruime nederlaag mannen

Casino ZVM-dames
pakken Concordia
ZANDVOORT - De handbalsters van Casino-ZVM behaalden afgelopen zondag een
knappe overwinning op het
Haarlemse Concordia: 15-8. De
Zandvoortse mannen waren
minder gelukkig en verloren
ruim van eveneens Concordia
uit Haarlem met 27-16.
'.; De overwinning van de Zandvoortsé dames kwam tot stand via een
zeer sterke eerste helft. In die periode overklaste Casino-ZVM de thuisclub. De verdediging zat potdicht en
via een goede opbouw werden kansen gecreëerd. Casino-ZVM bouwde
een fraaie 11-3 voorsprong op.
In de tweede helft speelde CasinoZVM een tempo lager, zonder het
spel uit handen te geven. Concordia
kon geen moment gevaarlijk worden. Slechts de nederlaag bleef nu
beperkt tot 15-8. „Het was een stevige partij", vond coach Nicole Berkhout. „De overwinning was terecht
en vooral het handbal van de eerste
helft was heel erg goed".

Mannen
Tot ver in de tweede helft had Casino-ZVM uitzicht op een redelijk
resultaat tegen Concordia. Toen ke-

ken de Zandvoorters slechts tegen
een achterstand aan van 14-13. Voordien had Casino-ZVM tweemaal een
ruime achterstand moeten wegwerken en dat heeft waarschijnlijk te
veel kracht gekost.

Nihot/Jaap Bloem
zakt op ranglijst

De eerste keer dat Casino-ZVM tegen een forse achterstand aanliep,
was al in de beginfase. Concordia
liep vlot uit naar een 5-0 voorsprong.
De Zandvoorters knokten zich weer
in de wedstrijd en hadden bij de rust
een achterstand van 10-8. In de tweede helft liep Concordia opnieuw uit,
maar wederom herstelde CasinoZVM zich knap. Na een kwartier
stond de score van 14-13 op het scorebord. De Zandvoorters hadden
echter veel gegeven waardoor Cpncordia binnen vijf minuten wegliep
naar een 19-13 voorsprong. CasinoZVM gaf het op en Concordia kwam
niet meer in gevaar, 27-16. Coach
Joost Berkhout stelde: „Het was een
geflatteerde uitslag. We hebben ook
voor de derde maal geprobeerd terug te komen. Door veel risico te
nemen kon Concordia in de slotfase
ruim winnen, maar we hebben het
zeker niet slecht gedaan".

ZANDVOORT - De start van
het tweede gedeelte van de
zaalvoetbalcompetitie is voor
Nihot/Jaap Bloem Sport niet
erg succesvol geweest. De
Zandvoorters leden twee nederlagen en duikelden op de
ranglijst van de eerste naar de
vijfde plaats.

Doelpunten Casino-ZVM vrouwen: Elly
von Stcin 8, Margreet Sterrenburg 3, Jannckc de Reus 3, Diana Pennings 1. Mannen:
Kees Hoek 4, Ricliard Vos 3, Guldo Weidema
3, Menno Trouw 2, Ronald Vos l, Gerard
Damhoff l, Erwin Spruit l. Jan van Duijn 1.

De jeugdopleiding is vorige week van start gegaan. De deelnemers waren erg enthousiast.

Zege voor Meeuwen
ZANDVOORT - Met de nieuwe
trainer Piet Keur behaalde
Zandyoortmeeuwen een overwinning. Terrasvogels werd
met 1-3 verslagen.

den. Middels een snelle aanval was
het Prancis de Boer, die de Zandvoorters naar 0-2 schoot.

Met veel inzet en zeer aanvaardbaar voetbal heeft Zandvoortmeeuwen een verdiende overwinning behaald. De Zandvoorters hebben bovendien nog vele kansen laten liggen
zodat de zege nog veel ruimer had
kunnen zijn. Nu bleef het bij een
ruststand van 0-1. Riek de Haan kopte de bal, halverwege de eerste helft,
•in het doel, na een voorzet van Peter
Steegman. Mischa Tibboel kreeg
tweemaal de gelegenheid om de score op te voeren, doch strandde op de
Terrasvogels doelman.
In de tweede helft een meer aanvallend Terrasvogels, dat echter
geen kans kreeg gevaarlijk te wor-

Na een halfuur voetballen mocht
Terrasvogels, om niet geheel duidelijke redenen een stafschop nemen.
Doelman Wilfred Koper werd kansloos gepasseerd. Even wankelde
Zandvoortmeeuwen, doch de voor
Steegman ingevallen Mark van der
Berg stelde de overwinning veilig
door de bal, via de paal, in te knallen:
1-3.
Trainer/coach Piet Keur vond het
een redelijke partij voetbal. „Alleen
nadat Terrasvogels tegenscoorde,
werd er te angstig gevoetbald. Maar
de overwinning was verdiend. Wat
het verder gaat worden weet ik echt
niet, rustig afwachten want één zwaluw maakt nog geen zomer".
De eerste twee weken komen de
Meeuwen niet in het veld omdat de
Haarlemse Voetbal Bond al het
voetbal voor twee weken heeft geannuleerd. Dit om de toenemende
agressie op de velden in te dammen.

Lions te sterk
voor Alkmaar G.
ZANDVOORT - Zowel de jongens junioren als de dames van
basketbalvereniging The Lions
boekten overwinningen. De
jeugd klopte Alkmaar Guardians met 71-76, terwijl de dames
eveneens Alkmaar Guardians
de baas bleven: 9-52.

Strafschop

Roele, Gude en Van der Heijden:

De smaakmakers van de Schaakclub
ZANDVOORT - In de interne
competitie hebben Roele en
Gude, door overwinningen op
Terrnes en Twint, een forse
stijging op de ranglijst gemaakt. Beiden stegen drie
plaatsen terwijl Dennis van der
Meijden, door een fraaie oyerwinning, de nieuwe ranglijstaanvoerder werd. Ook werd
een aanvang gemaakt met de
jeugdopleiding voor de diverse
schaakdiploma's.
door Aaldert Stobbelaar

old' Termes en Twint. In de zeer
lange partijen, die tot tegen twaalf
uur duurden, lieten Termes en
Twint merken met verlies geen genoegen te nemen. Toch pakten RoeIe en Twint de zege en kwamen daardoor op de twaalfde en dertiende
plaats terecht.
Doordat John Ayress genoegen
moest nemen met remise tegen Jan
Berkhout kon Dennis van der Meijden, door winst op Heitkonig, de
koppositie van Ayres overnemen.

Uitslagen uit de vijftiende: WiggemansenMarc Kok 0-1, Pepijn Paap-Dave Frederking
1-0, Gorter-KIijn 1-0, Van Elk-Ilje Mollerus lO, Gude-Twint 1-0, Termcs-Roele 0-1, Lindeman-De Oude 1-0, Geerts-Marquenie 1-0,
Dennis van der Meijden-Heitkonig 1-0, Berkhout-Ayress remise.

De meer dan twintig schakers, die
vorige week met elkaar in het Gemeenschapshuis de strijd aanbonden, hadden totaal niet verwacht, Hoogoventoernooi
dat de nummers vijftien en zestien
Louis Dambrink en Nico Handhun partijen in winst zouden omzet- graaf konden in verband met verten. Toch wonnen Roele en Gude, in plichtingen op het Hoogoventwee sublieme partijen, van 'good- schaaktoernooi in Wijk aan Zee, niet

BC Lotus sluit seizoen goed af

Lions was veel te sterk en heeft
totaal geen moeite gehad met Alkmaar Guardians. Bij de rust al een 222 voorsprong. De score liep hoog op
maar had volgens coach Rob Benjamins nog veel ruimer moeten zijn.
Nu bleef Lions steken op een toch
wel fraaie 9-52 overwinning.

Al vroeg togen de vissers de pier
op. Snel kregen de deelnemers in de
gaten dat er gevangen werd omdat
meerdere lieden zich op de pier beyonden. Er werd een nieuw record
gevangen en even later nog een. De
vangsten waren overigens best redelijk te noemen. Uiteindelijk werd
willem Minkman eerste, gevolgd op
de tweede plaats door Kees Blom en
derde werd Fred Schilpzand.
! Chiel Halderman is een van de
jeugdleden, die het afgelopen jaar lid
werd. Gelijk in de eerste strandwed
strijd liet hij zien dat de ouderen in
de club goed op hun tellen moeten
letten. Met de vangst van een bot van
650 gram werd Halderman fraai eerste. Hij gaf tien andere vissers het
nakijken. Willem van Esveld kwam
met 635 gram op een tweede plaats
én Jan Terol pakte de derde plaats
met de vangst van 570 gram vis. Rob
Dröse ving drie visjes, waardoor hij
één punt scoorde in de competitie
voor de meeste vis.

Externe competitie
Twee van de drie afgebroken partijen in de externe competitie tegen
het vierde team van Bloemendaal,
werden vorige week dinsdagavond
in Bloemendaal uitgespeeld. John
Ayress kon zijn partij niet in een
remise omzetten en verloor. Twint
daarentegen speelde, in een geweldige voortzetting, zijn partij naar een
duidelijk winst.
De ene partij die nog uitgespeeld
dient te worden, is die van Dennis
van der Meijden. De huidige rang-

• Badmintontalent P. Schultz.

ZANDVOORT - De afsluiting
van het competitieseizoen was
voor badmintonvereniging BC
Lotus een stuk positiever dan
die van het vorige jaar. Zag de
toekomst er toen nogal somber
uit; dit jaar getuigde de feestelijke afsluiting van het competitieseizoen, van een veel rooskleuriger toekomstbeeld. Er
viel zelfs een kampioenschap
te vieren, te weten die van het
vijfde team van Lotus.
Dit team, dat aan het begin van dit
seizoen niet als overwinnaar gezien
werd, weerde zich meer dan voor.treffelijk en behaalde daardoor geheel verdiend het kampioenschap.
Van de overige vier teams werden
Lotus l, 2 en 3 allen tweede en behouden uitzicht op promotie. Lotus
4 wist zich met een vierde plaats in
haar klasse te handhaven. De beide
jeugdteams BI en Dl, behaalden een
verdienstelijke derde plaats.
Hoewel de competitie voorbij is,
gaat het badminton op de woensdagen vrijdagavond voorlopig gewoon
door. Geïnteresseerden kunnen op
die avonden komen spelen of contact opnemen met de secretaris.

lijstaanvoerder moet zijn partij in
een overwinning omzetten. Dat zou
dan betekenen dat de Zandvoortse
Schaakclub alsnog tot een gelijkspel
zou komen. Op dit moment leidt
Bloemendaal met drie tegen vier.

Jeugd/opleiding
Vorige week donderdagavond zijn
de schaakinstructeurs van de Zandvoortse Schaakclub, begonnen met
de jeugdopleiding. In de eerste les
bleek snel dat de jeugdige schakers,
tussen de acht en dertien jaar, er
veel zin in hebben. Vanavond speelt
de jeugd wedstrijden voor de competitie, terwijl volgende week de theoretische kennis verder wordt uitgebreid. Nieuwe jeugdleden kunnen
nog gebruik maken van deze gratis
lessen. Telefonisch kan informatie
verkregen worden via, 02507-13224
of 14120. Ook kunnen belangstellenden zich melden in het Gemeenschapshuis op donderdagavond.

Keur volgt Hijnen op

Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen vertoeft in de onderste
regionen van de eerste klasse
HVB en de resultaten lieten veel
te wensen over. Het bestuur van
Zandvoortmeeuwen was zich terdege bewust dat het niet alleen
aan Ton Hijnen lag, doch dat de
geringe trainingsopkomst eveneens aan de matige resultaten debet was.
Toch werd het 'bijzonder moeilijke besluit genomen', zoals voorzitter Peter Logmans het noemde.
„De puur slechte resultaten noodzaakte ons iets te doen. Het is uitsluitend daarom gebeurd. Het was
een uiterst moeilijk beslissing,
omdat Hijnen een zeer correcte
man is. De vonk sloeg echter niet
over en we moesten zodoende wel

Dames

ZANDVOORT - Tijdens de eerste pierwedstrijd werd er door
de leden van de Zeevisvereniging Zandvoort redelijk gevangen. Aan deze wedstrijd namen
veertien sportvissers deel. Ook
gingen de leden naar het strand
voor de eerste strandwedstrijd,
die gewonnen werd door Chiel
Halderman.

aan de interne-competitie deelnemen. Deze leden deden het overigens niet onverdienstelijk op dat
enorme toernooi. Nico Handgraaf,
Edward Geerts en Louis Dambrink
hadden tot en met zondagavond een
score van vijftig procent behaald. De
Zandvoortse schakers boekten eenmaal winst, leden eenmaal verlies en
kwamen tot twee. remise partijen.

ZANDVOORT - In verband
met de slechte resultaten
heeft het bestuur van Zandvoortmeeuwen besloten trainer Ton Hijnen op non-actief
te stellen. Een opvolger heeft
de Zandvoortse voetbalvereniging al gevonden. Plaatsgenoot Piet Keur, spits van
Haarlem, heeft in samenwerking met Richard Bruijnzeel
de training en coaching op
zich genomen.

De Lions junioren speelden een
wedstrijd in Alkmaar. Lions had in
het verloop van de strijd veel last
van spelers met persoonlijke fouten.
Ruststand 26-31.
Behalve de druk van de persoonlijke fouten van Robin Keiler en
Martin van der Aar moest pok nog
Alain Kroese geblesseerd uitvallen.
In de laatste seconden had Lions een
61-63 voorsprong en leek de zege
vast te staan. Door een persoonlijkeen technische fout kreeg Lions echter vier vrije worpen tegen. Alkmaar
Guardians scoorde daaruit tweemaal zodat een verlenging noodzakelijk was. In die verlenging was het
Maarten Versteege die vier vrij worpen in de basket deponeerde en
Lions liep naar een verdiende 71-76
overwinning.

Redelijke vangsten
bij pierwedstrijd

Foto Bram Stijnen

wat doen", vind ik. Logmans wil
nog wel kwijt dat in tegenstelling
tot andere berichten elftalbegeleider Henk Kinneging niet op nonactief is gesteld. Volgens de voorzitter steunde Kinneging trainer
Hijnen en heeft daarom de eer aan
zichzelf gehouden. „Het zou te
gek zijn om een vrijwilliger die
veel gedaan heeft weg te sturen",
aldus Logmans.

Geen onbekende
De nieuwe man is voor Zandvoort geen onbekende, namelijk
Piet Keur. Keur begon in de jeugd
bij Zandvoortmeeuwen, voetbalde
achtereenvolgens bij Haarlem,
Twente, Feijenoord en momenteel
opnieuw bij Haarlem. Voordat
Piet Keur het verzoek van zijn
oude club met ja beantwoordde
moest hij er wel even over nadenken. „De situatie was nou niet erg
rooskleurig", stelde de in het bezit
van diploma oefenmeester 2 en 3
zijnde Zandvoorter. „Maar ik ben
er toch ingesprongen. Zandvoortmeeuwen spreekt me wel aan en
het lijkt me leuk om te doen".
Piet Keur maakt dit seizoen af
en gaat voor het volgende voetbalseizoen een contract aan bij Zandvoortmeeuwen.

Foto Bram Stijnen

andere teams minder gepresteerd
zouden hebben. Lotus 2 bijvoorbeeld kon bij een goed resultaat in
de laatste wedstrijd als tweede eindigen. Daarmede blijft dan de kans op
promotie nog behouden. Er diende
dan wel van Duinwijck 11 gewonnen
te worden.
Raymond Westhoven beet zoals
gewoonlijk voor Lotus het spits af.
Westhoven, die met zijn enorme
slagkracht meestal de set snel in zijn
voordeel beslist, ondervond ditmaal
het nadeel van die slagkracht. Tot
tweemaal toe sloeg hij een racket
stuk waardoor hij danig uit zijn spel
raakte. Raymond Westhoven had
drie games nodig om de wedstrijd
winnend af te sluiten, 8-15, 18-13 en
15-11.
De tweede heren-enkel kwam op
naam van Jeroen Langelaar. De Lotus speler speelde op geheel eigen
wijze een uiterst rustige partij. Zijn
tegenstander kreeg geen kans en
werd met 15-8 en 15-0 ingepakt.

Het meest veelbelovende talent
van de vereniging moest toen aan de
slag. De pas zestienjarig Petnoi
Schultz speelt al acht jaar badminton. De eerste jaren weliswaar nog
geen competitie maar toen dat eenmaal een feit was begon ze aan een
Eerste team
gestage opmars binnen de vereniDe aandacht ging dit seizoen voor- ging, die uiteindelijk tot aan het
namelijk uit naar liet eerste team. tweede team voerde. Niemand twijDat wil overigens niet zeggen dat de felt er dan ook aan dat Petnoi

Schultz vroeg of laat in het eerste
team speelt.

Derde competitie Bridgeclub

ZANDVOORT - De bridgers
van de Zandvoortse BridgeMars
club zijn met frisse moed van
Afgelopen zondag liet Petnoi start gegaan in het nieuwe jaar,
Schultz nog even zien wat zij in haar
mars heeft. Met 11-0 en 11-1 won zij met de derde competitie.
vlot haar partij. Dit seizoen bleef het
Zandvoortse badmintontalent ongeslagen. Ook Inge Leen deed in haar
single wat van haar verwacht werd.
Met gemak werd de Duinwijck
speelster met 11-2 en 11-0 opzij gezet.

dolphus pakten de eerste plaats, gevolgd door het gelegenheids paar
mevrouw Dekker en de heer
Stomps. In deze lijn was de derde
plaats voor de dames Berghoff en
Drose.

Tegen Home Centrum was de nederlaag nog te verklaren. René Paap
en Rob van der Berg waren met vakantie en dat bleek een duidelijk gemis. Home Centrum won de wedstrijd nipt met 4-3.
Vervolgens kreeg Nihot/Jaap
Bloem Sport NCA op bezoek. Ook
nu een teleurstellende nederlaag: 36. Bij Nihot/Jaap Bloem Sport speelden enige spelers ver beneden hun
normale peil waardoor de nederlaag
tot stand kwam. In de eerste helft
ging het nog wel. De Zandvoorters
namen door Edwin Ariesen een 1-0
voorsprong. Toen zakte het Zandvoortse spelpeil al, maar doelman
Jaap Bloem hield zijn doel schoon.
Toch werd het 1-1.
In de tweede helft lag de bal na
enige seconden al achter Jaap
Bloem: 1-2. Nihot/Jaap Bloem Sport
liet toen even zien dat het kan zaalvoetballen. Edwin Ariesen zette de
Zandvoorters, door twee fraaie doelpunten, op een 3-2 voorsprong. Toen
werd de strijd veel te slap aangepakt.
NCA kon eenvoudig de strijd naar
zich toetrekken en met 3-6 winnen.
Coach Guus Marcelle was zwaar teleurgesteld. „Twee onnodige nederlagen. We willen hogerop, maar dan
moet er wel uit een ander vaatje getapt worden".

Promotie voor
Olaf Cliteur
ZANDVOORT - Ondanks een
zeer lichte afvaardiging is het
54e Hoogovenschaaktoernooi
toch een groot succes geworden voor Chess Society. Olaf
Cliteur slaagde er namelijk in
voor het tweede achtereenvplgende jaar te promoveren in
het dagvierkampentoernooi.
De 28-jarige Zandvoorter, die door
dit resultaat volgend jaar mag uitkomen in de eerste klasse, is daarmee
nog slechts drie groepen verwijderd
van de meestervierkamp. Na het
kampioenschap van vorig jaar leek
het erop dat Cliteur nu alles zou
moeten geven om zich een groep hoger te kunnen handhaven. Deze veronderstelling werd direct bevestigd,
toen de indeling van de groep bekend werd gemaakt. Hij was namelijk ingedeeld in de tweede klasse C
en derhalve gekoppeld aan drie sterke tegenstanders, van wie twee zich
een flink aantal plaatsen hoger op de
nationale speelsterktelijst bevinden.
Cliteur bofte echter dat hij in de
eerste ronde met wit mocht beginnen tegen de zwakste van het drietal,
Jan Koelewaard van de schaakclub
Purnierend. In slechts 24 zetten
werd Koelewaard van het bord geschoven.
In de tweede ronde moest Cliteur
met zwart aantreden tegen Van Stralen van de schaakvereniging KTV
uit Enkhuizen. De Zandvoorter,
wist dat deze tegenstander hoger op
de nationale lotingslij st staat. Al binnen vijf zetten had Cliteur echter al
voordeel behaald. Van Stralen
kwam de problemen niet meer te
boven en belandde in een verloren
eindspel. Het verdedigen van de monarch kostte Van Stralen zoveel bedenktijd dat de tijdcontrole werd
overschreden.
In de laatste ronde stond het duel
tegen de als nummer l getipte Hildama uit Alkmaar op het programma.
Deze sterke speler, die uitkomt in de
promotieklasse voor het eerste team
van VVV, zou alleen bij winst Cliteur
van het kampioenschap kunnen afhouden. In een bloedstollende partij
greep de met wit spelende Zandvoorter meteen het initiatief. Toen de
Chess Society-speler, na twintig zetten, duidelijk beter stond lanceerde
hij een tactisch remise-aanbod. Hildama kon dit niet weigeren en daarmee was de eerste plaats een feit
voor Olaf Cliteur. Naast promotie
leverde de overwinning tevens een
wel verdiende boekenbon op.

De heren Bakker en Brandse waren in de A-lijn wel erg goed op dreef,
want zij behaalden maar liefst een
percentage van 64,29. Goede tweede
ZANDVOORT - Er zat een luchtje gestolen. Omdat de zaak toch niet zo
werden Mevrouw De Leeuw en de
heer Braun, terwijl mevrouw Spiers aan de 49-jarige Amsterdammer die heel erg stonk, heeft de politie hem
en de heer Emmen als derden ein- op 19 januari een winkel aan de na verhoor en na een proces verbaal
Kerkstraat verliet. Er bleek name- opgemaakt te hebben, weer heengeDe herendubbel van Raymond digden.
lijk dat hij flesjes after shave en eau zonden.
Westhoven en Jeroen Langelaar
Het echtpaar Hoogendijk, nu spe- de cologne ter waarde van 479,40 had
werd eveneens in een overwinning
omgezet. De eerste game werd ge- lend in de B-lijn, ging goed van start
& WcckmcJia/J»
makkelijk met 15-7 gewonnen, doch met een eerste plaats. Ook mevrouw
de tweede ging nipt verloren met 14- Paap en de heer Vergeest maken in
17. De Zandvoorters herstelden zich deze competitie de B-lijn onveilig.
in de derde game knap en zegevier- Met en score van 58,04 procent werCastien (Zandv.75)
den met 15-6. Het damesdubbel Inge den zij tweede. De dames Van Os en
Leen en Petnoi Schultz leverde ook Saueressig zijn weer teruggekeerd
© ©Longayroux (Zandv.75)
geen probleem op: 15-7 en 15-3. De in deze lijn en werden goede derde.
gemengde-dubbels leverden een
van Rhee (ZVM-zat)
Op de eerste plaats in de C-lijn
overwinning en een nederlaag op
waardoor de eindstand op 7-1 werd eindigden de dames Beijer en RauF. de Boer (ZVM-zon)
bepaald. Daardoor kan Lotus nog werda, terwijl de regelmatig spelenpromoveren. Dit hangt af van de den dames Van Beek en Stocker
Visser (ZVM-zat)
punten die andere teams in andere tweede werden. Mevrouw Klinkha4
9
14
19
mer
speelde
deze
avond
met
diverse
poules hebben behaald. Misschien
zit er zelfs nog een beslissingswed- invallers en deed dat nog goed ook, Slechts Zandvoortmeeuwen en TZB kwamen in actie, waardoor de topscorersdoor op een derde plaats beslag te lijst vrijwel geen wijziging onder ging. Dat gaat waarschijnlijk komend weekend
strijd in.
leggen.
gebeuren als ook het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen en Zandvoort'75
Uitslagen: Lotus l - Velsen 3 4-4. Lotus 2 -

Diefstal met een luchtje

T o j) scorers

Duinwijck 7-1, Lotus 3 - Flowcr Shuttle 4 6-2,
Lotus 4 • Flowcr Shuttle (i 5-3, Lotus BI Huizen B2 4-4. Lotus Dl • Almerc Buiten Dl
8-0.

In de D-lijn ging het er niet zo wild
aan toe. De dames Rudenko en Ru-

weer de wei in gaan. De Zandvoortmeeuwen middenvelder Francis de Boer
meldde zich in de top vijf door afgelopen zondag te scoren.
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Wegwijs in onderwijs

Diny Verspoor en Rose Ebbinge
Opleidingsschool voor schoonheidsspecialistes te Haarlem
Erkend door de Minister van onderwijs en wetenschappen op grond van
de Wet op de erkende onderwijsinstellingen en de stichting inspektie
opleidingsinstituten schoonheidsverzorging.

STUDEREN
DINKGREVE
DAT DOE JE BIJ

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

ünschotenstraat 21 - T e l 023-311932
b g.g 283068 of 377186

'mmm
®

informatie over opleiding en beroepsmogelijkheden

®

vrij rondkijken

©

demonstraties

®

kennismaking met docenten

• Basiskennis Boekhouden (BKB)
• Praktijkdiploma Boekhouden • MBA • SPD
• Accountant-Adm consulent • Loonadministratie
• PDI • AMBI «Secretariaat (Steno, Notuleren,
Machmeschrijven, Tekstverwerking) • Middle
Management • Bedrijfscorrespondentie (Nederlands,
Frans, Duits, Engels, Spaans) • Middenstand/
Ondernemersopleidmgen • Praktijkdiploma
Marketing • NIMA-A • NIMA-B

per 3 febr. a.s.
Aanm.
J. Koper. Tel. 16821,
Dr. J. G. Mezgerstraat 38.

onnehoefe
BLOEMENDAAL AAN ZEE - TEL. 023-252280

Familiediner?
Trouwreceptie?
Huwelijksdiner?
Club-etentje?

HANDELSOPLEIDING
DINKGREVE

Welkom op 1 februari van 11.00 tot 15.00 uur.

onderdeel van PBNA
Willemsparkweg 31,1071 GP Amsterdam.

In alle gevallen bieden wij een
ideale accommodatie. Aparte
ruimte beschikbaar, zonder
zaalhuur. Of het nu gaat om een
diner, een warm/koud buffet of een
receptie, altijd kunt u verzekerd
zijn van uitstekende kwaliteit
tegen zeer redelijke prijzen.

Koninklijke PBNA b v en Handelsopleiding Dmkgreve zijn erkend
door de Ministervan Onderwijs en Wetenschappen op grond van de
Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen

techniek

Welkom in
de Manege

open dagen

Gaarne zullen wij u
vrijblijvend informeren.

a.s. zaterdag
voor ongebonden mensen,

Wij zijn alle dagen van de
week geopend en beschikken
over een ruime eigen
parkeergelegenheid.

DANSEN, SFEER EN
GEZELLIGHEID

lange opleidingen (mbo) en korte opleidingen (kmbo)

A")

ledere za.avond een wisselend
programma tot 3 uur in de nacht.
V.a. 25 jaar, corr. kleding.
Info 16023.

Trotseer de kou
ons ^s

NIEUW!!

het
voorjaar!

NU OOK FQURNITUREN

CHEMISCH / MEDISCH

locatie laboratoriumonderwijs, generaal vetterstraat 76,
amsterdam, tel.' 020 - 61 57 825
open dagen, vrijdag 21 februari 1992 van 1500 tot 2030 uur
zaterdag 22 februari 1992 van 1000 tot 1500 uur

BIJ

o

RITSEN
GARENS
BIASBAND
NAALDEN
SCHAREN

LABORATORIUMONDERWIJS

j

SINGER

erica
grote krocht 24
zandvoort,
tel. 02507-12301

NAAIMACHINES

TECHNISCH COLLEGE AMSTERDAM, POSTBUS 8227, 1005 AE AMSTERDAM

PRINSENHOFSTRA AT 7

e 02507-20072

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

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

Maak werk van je
zorg voor het milieu

VVV

ZUID-KENNEMERLAND

zoekt voor in de periode 1 maart 1992 tot 1 november 1992, voor de
kantoren Haarlem en Zandvoort, enkele:

TOERISTISCHE
MEDEWERKERS m/v
Van de kandidaten wordt verwacht:
* OPLEIDING/
ERVARING

Havo-diploma, aangevuld met een toeristische
opleiding, toeristische kennis van- en affiniteit
met de streek Zuid-Kennemerland. Een goede
beheersing van de moderne talen (N, Fr, Du,
Eng.) is een vereiste.

* LEEFTIJD

Maximaal 22 jaar.

* VERDERE
EISEN

De kandidaten spreken algemeen beschaafd Ne-.
derlands en zijn bestand tegen het werken onder,
(tijds)druk.

* INHOUD VAN Het verstrekken van toeristische informatie beHET WERK
treffende de stad, de regio en Nederland, aan de
balie en per telefoon, in de moderne talen. Het •
maken van hotelreserveringen en theaterboekingen, het boeken van vakantie-arrangementen en
het verkopen van gidsen en kaarten.
GEBODEN
WORDT

Een contract voor de duur van zes of zeven
maanden. Er wordt volgens rooster gewerkt van
maandag tot en met zaterdag (met een compensatiedag voor de zaterdag).

UITSLUITEND SCHRIFTELIJKE SOLLICITATIES (MET C.V.)

REGIONALE VVV
ZUID-KENNEMERLAND
Postbus 1196
2001 BD Haarlem
t.a.v. hr. F. Sartorius, 023-319059

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Entree ƒ12,50.

locatie hendrick de keyserschool, krehs louwenstraat 1,
amsterdam, tel 020 - 68 43 017
open dagen, donderdag 30 januari 1992 van 1830 tot 21 00 uur
dinsdag 25 februari 1992 van 1830 tot 21.00 uur

•

BEZORGERS/STERS

- Ttestaurané

020-6761176

Toekomstige schoonheidsspecialisten, geïnteresseerden,
aankomende schoolverlaters, omswitchers, herintreders ..

ENERGIETECHNIEK / ELEKTRONICA
ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEK
locatie electrotechnische school, korte ouderkerkerdijk 5,
amsterdam, tel.' 020 - 66 50 338
open dag
woensdag 26 februari 1992 van 1900 tot 21 00 uur

vragen

REGIONALE

In januari/februari gaan van start'

Cursusplaatsen: Amsterdam, Amstelveen,
Hoorn, Purmerend en Zaanstad.
Vraag het gratis studiepakket aan

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

OCHTENDBLADEN
DE VOLKSKRANT/TROUW

DE WIT VERHUIZINGEN

.. RKBIDE
VRHUIZKS

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

VERZORGINGSCENTRUM
ONZE WONING te DIEMEN
Wij zoeken voor ons wijkgericht verzorgingshuis een aantal nieuwe collega's die het
als een uitdaging zien de zorgverlening naar onze bewoners toe verder te professionaliseren met behulp van het methodisch zorgverlenmgsmodel. Wanneer je hiermee
geen ervaring hebt opgedaan dan zal je hierin verder begeleid worden.
Wij hebben onze (buurt)bewoners veel te bieden zoals: wijkziekenboegbedden, meerzorgkamers, een afdeling groepsverzorging, dagopvang en een maaltijdvoorziening.
Wij hebben op dit moment vakatures voor

gediplomeerde
bejaarden/ziekenverzorgenden
voor de diverse diensten zoals:
- Nachtdienst van 23.00-7.30/ 7 op - 7 af (29,75 uur per week)
- Dagdienst volgens rooster (minimaal 24 uur per week).
Tevens zijn er nog plaatsingsmogelijkheden voor

gediplomeerde bejaardenhelpenden.

telefoon 023-385478

WAAROM BETAALT
U BIJ EEN ANDER

Zandvoorfs Nieuwsblad

Wij bieden een gezellige werksfeer, mogelijkheden tot bijscholing, regelmatig werkoverleg en een salaris conform CAO-bejaardenhuizen.
Mocht je geïnteresseerd zijn in bovenstaande funkties, dan kun je je sollicitatiebrief'
vóór 7 februari richten aan:
De heer H. Hubers, direkteur Onze Woning, Berkenstede 36, 1112 CC Diemen Voor
telefonische informatie kun je terecht bil Hans Kraakman, a.i. Hoofd Verzorging,
tel.nr. 020-6993131.
"y
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Fa. P. Kleijn
De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Sig.mag. De Krocht

Kerkstraat 12, Zandvoort

DIT WEEKEND:

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

Euro loodvrij
Super benzine
Diesel

Kerkplein 1 1 , Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

HETZELFDE PRODUKT

Celsiusstraat 192, Zandvoort

ƒ 1,72
ƒ 1,88'
ƒ 1,00

SERVICESTATION

8,75

van 2,75 voor

2,25

•Gekte. Jakker

(bij Palace Hotel) ,

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Mokka
boomstam
Roggeteunis

HOGEWEG 28, TEL 12989

nëdiscKèllibôratbrium-•;

idtecnji'olpgiöp
|Mé~dlsche' biologie ' ;
*

aecürïische. miliéükuridi:

HO

•••Het milieu) dat vind ik nou",belangrijk.'En daarom volg.ik het Hoger ''>:'•••
/Laboraforiurn.Onderwijs"aart de Hogeschool van 'Amsterdam. Ik leer..'
-.-ymuiling.op.te sporen die je!niet met het blote oog kunt zien. Ik doe"•'.;.
•.water- en bodemonderzoeken bepaal dé giftigheid van de stoffen die ik:
;. tegenkom..Ik.kan,rhe.spëcialiserèn.:tot milieu-bioloog.oftechnisch /- ',
'•/milieukundige.'Maar je kunt hier ook kiezen voor bijvoorbeeld bedrijfsi gerichte-chemie of medisch-laboratoriurnonderzoek. Kortom, ik heb '.'••;
htter erg naar mijn zin en bovendien: met het HlO kun je alle kanten • •
pp,;. vrijwel iedereen vindt, direct na zijn opleiding werk..; : . ';.
'
Vraag de gratis HLO-krant aan of kom naar één van de •';
opendagenop21 en22februari 1992^ " ; ..••.•'•.-• ;; : V " ' ,

l Siuur mij de HLO-krant
Ik kom naar de open dag van
G 21/22
februari'
Voor oonmeüing of meer informatie deze
bon m een enveloppe opsturen naar

Adres

Hogeschool van Amsterdam
Bcnnebrockstraat l I-I3
IOS8LJ Amsterdam
Telefoon 020-6I58290

Vooropleiding HAVCWWO/MLO'/of

s open dogen
Generaal Vetterstrau 76 Amsterdam

('Doorrio/en wat met von toepassing is)

Postcode/Plaats

PFCUIIVIIIMG
MITILI-IN
DC EN WCCNIDtCtN
Sloterweg 139 Badhoevedorp

Tel. 020-6594631

Vrijdagavond koopavond

WEEKMEDIA22

DONDERDAG 23 JANUAR11992

Zandvoortse kunst
in Cultureel Centrum

TE

In het Cultureel Centrum is afgelopen vrijdag de nieuwste versie
van start gegaan van de traditionele tentoonstelling 'Zandvoorters
en hun hobby'. Een tiental Zandvoortse - vrije tijds - kunstenaars
heeft wederom eigen werk beschikbaar gesteld, om het aan de
dorpsgenoot en toerist te tonen.
De expositie duurt tot en met 9
februari en is dagelijks te bezoeken, van 13.30 tot 16.00 uur.
Een andere attractie op de tentoonstelling is een videofilm over
de Blauwe Tram, te zien in de speciale videokamer van het Cultureel Centrum. De Blauwe Tram
was jarenlang voor menigeen hét
openbaar vervoermiddel tussen
Zandvoort, Haarlem en Amsterdam, maar de lijn werd in de jaren
vijftig opgeheven. De film, vervaardigd door Gerard Lunenburg,
toont nog de laatste beelden van
de tram, uit 1957, het jaar dat deze
uit het Zandvoortse beeld verdween.
De tentoonstelling 'Zandvoorters en hun hobby' is bijzonder
veelzijdig en omvat tal van kunstvormen. Dat zijn: keramiek, batikwerk, olieverven, poppen, viltwerk, knipsels, houtsnijwerk, borduurwerk, modelbouw, aquarellen, tekeningen, kralenwerk, gipsen, kant, gegraveerd glas,
zijdeschilderingen en beelden.

kust
keur

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Uniek duingebied open
Het unieke duingebied 'Het Kraansvlak', gelegen tussen Zandvoort en
Overveen, wordt op 29 januari beperkt opengesteld. Onder leiding van een
deskundige kunnen maximaal 40 personen deelnemen aan een excursie, die
duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Start- en eindpunt is manege De Bokkedoorns
aan de Zeeweg naar Bloemendaal aan Zee. Dit is ook per openbaar te
bereiken, met NZH-bus 81. Kaarten zijn a 1,50 gulden te verkrijgen bij het
hoofdkantoor van het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland
(PWN), Essenlaan 10 in Bloemendaal. Kinderen tot 6 jaar kunnen gratis
meelopen.
Het Kraansvlak werd in 1977 door de provincie Noord-Holland aangekocht en namens haar beheerd door de N.V. PWN. Het is het enige duinterrein van flinke omvang (in totaal 342 hectare) langs de Hollandse kust, dat
niet voor het publiek werd opengesteld. Daardoor heeft het zich min of meer
ongestoord kunnen ontwikkelen. De duinvegetatie is gaaf gebleven en
vogels profiteren van de rust.

De kunstwerken zijn van de volgende Zandvoortse ingezetenen:
familie Allebes, de heer J. Bier,
mevrouw C. Bosman, fam. duwen, dhr. R. Dalman, mevr. T.
Draijer-Thie, dhr. D. Drommel,
Dhr. W. Duns, mevr. J. Homoet-Kamstra, mevr. Hoogendoorn,
mevrouw Lagas, dhr. G. Loogman,
mevr. Molenaar, mevr. N. Sandbergen-Kerkman en de heer H.
van Schie.

Hilly Jansen
ZANDVOORT - De in Zandvoort
woonachtige Hilly Jansen houdt
momenteel een expositie in Atelier Paulus Loot, gevestigd Boulevard Paulus Loot 21 en geopend
op zaterdag en zondag van 13.00
tot 17.00 uur. Hilly Jansen exposeert met aquarellen en olieverfschilderijen.
Kinderen vormen voor haar een
geliefd onderwerp. Behalve het
werk van Jansen is er ook grafisch
werk te zien van Anne Frydrychowicz, plus collages en mengtechnieken waarbij zij gebruik maakt
van felle kleuren en teksten.

• Het unieke duingebied 'Het Kraansvlak', gelegen tussen Zandvoort en
Overveen, wordt op 29 januari beperkt opengesteld.

Historisch 'nieuws' in De Klink
ZANDVOORT - Het Genootschap Oud Zandvoort heeft
pas weer een nieuwe editie van
de Klink uitgebracht, waarin,
zoals te verwachten, volop aandacht wordt geschonken aan
belangrijke historische zaken.
Zo wordt het overlijden gememoreerd van de dames A. Otter-Kemp
en J. Termes-Dorsman, bij de oudere Zandvoorters beter bekend als
'tante Alie' en 'Jans Termes'. Beiden
waren autochtonen en hebben tijdens hun leven herhaaldelijk blijk
gegeven van een grote liefde voor
hun geboortedorp. 'Hun heengaan
betekent voor het genootschap het
verbreken van één der weinige overgebleven schakels met het Zand- • Een van de bijzondere foto's in De Klink is deze van mevrouw Van
voort van vroeger', aldus 'De Klink'. Dam-Vossen, met het transportbedrijf W. Witkop en Zoon. De man liggend
Redacteur Kor s van der Mij e was
aanwezig bij de viering van het vijftigjarig bestaan van de motor strand-reddingboot in Zandvoort op 9 november jl., waar het woord gevoerd
werd door o.m. de voorzitter van de
plaatselijke commissie, burgemeester Van der Heijden en oud-vuurpijlrichter Jelle Attema. Deze onthulde
tevens een door steenhouwer Toon
Lavertu vervaardigde gedenksteen.
In zijn verslag over de viering in het
boothuis van de K.N.R.M. beschrijft
de heer Van der Mij e tevens de geschiedenis van de reddingboot en de
sedert 1825 gevoerde reddingsacties.

Huilbui
Ook ditmaal werd 'De Klink' geïllustreerd met nog niet eerder gepubliceerde foto's. Zo was er een ansichtkaart afgedrukt van het huis
van burgemeester Beeckman aan de
Haarlemmerstraat, waarop hij en
zijn echtgenote op het balkon staan
en hun beste wensen voor een gelukkig en voorspoedig 1904 aanbieden
aan Freule S. Quarles van Ufford in
Den Haag. Mevrouw Van der OordWisker, bij de lezers van 'De Klink'
bekend door haar rubriek 'Waarover spraken zij?', schonk een - door
haar als zeer jong meisje • gemaakte

Ongeluk met letsel
ZANDVOORT - Een automobilist
liep een schaafwond aan het hoofd
en een pijnlijke borst op, terwijl een
motorrijder onbekend letsel aan
arm en zij opliep. Dat gebeurde tijdens een ongeluk bij de Burgemeester Engelbertstraat vorige week
dinsdag. Het ongeluk gebeurde rond
twee uur. De automobilist, een 64jarige Amsterdammer, lette tijdens
het wegrijden vanaf zijn parkeerplaat.s niet goed op en reed de over
deze straat rijdende motorrijder, een
35-jarige Zandvoorter aan.

Vuurwerk-vandalen
ZANDVOORT - Drie jongens in de
leeftijd van dertien tot vijftien jaar,
die op 18 januari werden aangehouden nadat zij op de Brederodestraat
vuurwerk onder auto's gooiden, zijn
doorverwezen naar HALT (een proj eet met alternatieve straffen).

in de laadbak is haar vader, Kobus Vossen. De andere drie zijn (nog)
onbekend.

Korte tips
• Disko in 't Stekkie, Celsiusstraat
190 Zandvoort-Noord, voor jongeren. Vrijdagavond 24 januari van
acht tot elf uur voor jongeren van
12 tot 16 jaar. Zaterdagavond 25
januari van zeven tot negen uur,
voor jongeren tot en met 12 jaar.
Toegang beide avonden 2,50 gulden, leden 1,50 gulden.
• 'Wervelende bruidsshow' in
Carlton Square Hotel, Baan 7,
Haarlem, op zondagmiddag 26 januari, van drie uur tot half acht.
Verzorgd door bruidsmodehuis
Roka Libel. Kaarten bij Roka Libel, 023-278059, a 10 gulden p.p.,
inclusief kopje koffie en een glaasje Veuve Amiot.
• Rruil-verzamelbeurs zondag 26
januari in Zomerlust, Hoofdstraat
142 te Santpoort, georg. door De
Verzamelaar, 's Middags van half
een tot half vijf. Entree 1,25 gulden. Info: 023-382411.
• Het Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem: vrijdag 24 jan. Blackgirls &
Hammerbox leggen verbinding
tussen pop, jazz en folk, aanvang
21.45 uur. Entree 10 gulden,
CJP/P-pas 7,50 gulden. Zaterdag
25 jan. Pater Moeskroen, Nederlands septet met humor, aanvang
22.00 uur, entree 12,50/10,- gulden.
Voorverkoop Toneelschuur en
VW-kantoor in Haarlem.
• Haarlemse Jazzclub, Groot Heiligland 37, Haarlem: vrijdag 24/1
Maloe Malo All Stars. Rythm &
Blues (o.a. ex-Barrelhouse), aanvang 22.00 uur, toegang 12 gulden,
CJP 9,- en leden 7,- gulden. Zaterdag 22.00 uur: presentatie workshop, aanvang 22.00 uur, entree
gratis.
• Schubertprogramma van Muzenforum, zondag26 jan. 11.45 uur
in Bloemendaalse raadhuis, door
pianotrio Marieke Blankestijn,
Pieter Wispelwey en Paul Komen.
Entree 12,50 gulden, CJP en kinderen 7,50 gulden. Voorverkoop Kok
Makelaardij Bloemendaal/Santpoort-Noord.
• In de Openbare Bibliotheek aan
de Pnnsesseweg zijn tot en met 28
januari aquarellen, tekeningen en
boekontwerpen te zien van de
Henk Tol, een Beemster 'duizendkunstenaar' die in 1987 op 56-jarige leeftijd overleed. De tentoonstelling bevat een selectie uit zijn
gigantische hoeveelheid werk. Onderwerpen zijn onder andere taferelen uit de Noordhollandse dorpjes boven het IJ.
• Holland Casino Zandvoort: tentoonstelling van Gerard van lersel. Op de expositie toont de schilder zijn serie Jeu Imaginaire, plus
een aantal recente tekeningen en
etsen. 'Communiceren via beelden', zo is zijn werk eens omschreven. De expositie is dagelijks te
bezoeken van 14.00 tot 02.00 uur.

ZANDVOORT - In de volleybalcompetitie kwamen zowel
het damesteam als het herenteam van Sporting OSS uit tegen de ploegen van Die Raeckse. De Zandvoortse vrouwen
verloren kansloos met 0-3, terwijl de mannen een 2-2 gelijkspel in de wacht sleepten.
De spits werd echter afgebeten
door de meisjes adspiranten. Wonnen zij vorige week nog met 3-0, nu
was het geheel anders. Allides verraste in de eerste set door meteen
een flinke voorsprong te nemen. Die
werd ook niet meer afgestaan: 6-15.
In de volgende twee sets liet Spor-

Brand in stortkoker
ZANDVOORT - De brandweer
kwam vorige week dinsdag (14 januari) rond een uur 's nachts in actie,
toen er een brand gemeld werd in de
vuilstortkoker van een flat aan de
Keesomstraat. De oorzaak van het
fikkie is vermoedelijk een smeulend
voorwerp geweest, denken de spuitgasten. Er ontstond enige schade
aan de koker en vuilverzamelplaats
van de flat.

het bureau Cultuur van de provincie
Noord-Holland, aan de hand van
dia's zal spreken over 'Jongere
bouwkunst en stedebouw in Zandvoort'. De avond zal worden beslo-.
ten met een vertoning van historische films door de heer H. Gansner.

Rinko

Brandmeester ziet Abraham

Folklorevereniging 'De Wurf'
geeft verslag van een bezoek dat zestien leden begin september aan Angers brachten. Er werd o.m. een klederdrachtenschouw gehouden, afgewisseld met dansen, een optreden in
een bejaardenhuis en een delegatie
van 'De Wurf' werd ontvangen door
de burgemeester van Angers. Ook in
de nabije toekomst laat de vereniging van zich horen. Op 8 februari
wordt onder haar auspiciën een vergadering gehouden van District
West, waarvoor een twaalftal verenigingen naar Zandvoort komt. Medio
maart volgen de traditionele toneelavonden.

Tram
Ook de Historische Modelbouwvereniging Bomschuit Bouwclub is
volop in beweging. Er wordt gewerkt
aan modellen van specifiek Zandvoortse huizen, de twee voor het tram-emplacement vervaardigde bij wagens worden geschilderd, en er zijn
vergevorderde plannen voor de
bouw van een bomschuit, waarbij
via een langsdoorsnede het inwendige zichtbaar zal zijn.
Ten slotte vraagt 'De Klink' aandacht voor de jaarlijkse genootschapsavond op 14 februari a.s.,
waarop drs. E. van der Kleij, architectuur-historicus en werkzaam bij

ZANDVOORT - Afgelopen
zaterdag werd tijdens tafeltenniswedstrijden in Stichting
Nieuw Unicum Dick ter Heijden ongeslagen Clubkampioen
van de afdeling tafeltennis van
Sportclub Unicum '73. Sterke
competitiespelers als Wim
Hoppe, Rudy Boersbroek, Ploris Wiesman en Mart de Ruig
wist hij in spannende sets te
verslaan. Een prachtige wisselbeker ontving hij daarvoor uit
handen van organisator en bestuurslid Bert de Ruig.
De drukbezochte kampioenschappen van de Sportclub betekende
voor de competitiespelers een uitstekende „warming-up" want de
wedstrijden m Kennemerland beginnen volgende week. Bij de recreatiespelers was Richard van Kouteren de allerbeste. Ook daar waren
het wedstrijden met winstpunten na
uitputtende races.
De Sportclub Unicum '73 blijft
met haar tafeltennisafdeling zeer actief en organiseert 16 februari een
groot toernooi voor de jeugd van de
tafeltennisverenigingen in Kennemerland. Zaterdag 4 april vertrekt
een grote delegatie Unicum-spelers
voor deelname aan het Seniorentournooi in Hoofddorp en zaterdag
18 april organiseert Unicum '73 een
groot Eieren-toernooi in Zandvoort
waarvoor iedereen kan inschrijven.
Competitie
Volgende week gaan de competities weer van start. Unicum heeft in
drie verschillende klasses ingeschreven. Team l met Dick ter Heijden, Wim Hoppe en Mart de Ruig
gaat het (na promotie) nu proberen
m de 3e klas.
Team 2 met Joost Wiesman, Rudy
Boersbroek, Bert de Ruig en Floris
Wiesman zal een poging wagen het
kampioenschap m de 4e klas te veroveren en het 3e team met Alex de
Goede, Ad Endema en E miei Mettes
vormt een sterke ploeg in de 5e klas.
Uitslag clubkampioenschappen
competitiespelers: 1. DICK TER
HEIJDEN, 2. Wim Hoppe, 3. Rudy
Broersbroek, 4. Floris Wiesman, 5.
Mart de Ruig, 6. Bert de Ruig, 7.
Joost Wiesman, 8. Emiel Mettes.
Recreatiespelers: 1. RICHARD
VAN KOUTEREN, 2. Harry van de
Aar, 3. Ter Heijden Senior, 4. Mark
Hoppe, 5. Marjo Arens.
Competitie of recreatie-liefhebbers die in clubverband tafeltennis
willen spelen en oefenen kunnen
zich elke maandagavond vanaf 20.00
uur aanmelden. Aan de zaal van
Stichting Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165 of telefonisch 02507165"ll of 023-330745.

Sporting dames onderuit

foto van de afbraak van Zandvoort
in december 1942. Zij werd gesnapt
en het fototoestel van haar vader,
dat zij zonder vragen gepakt had,
werd in beslag genomen. 'Een hevige huilbui redde toestel en filmpje',
vertelde ze erbij.

Met een in 1925 verschenen artikel
en omstreeks die tijd genomen foto's wordt Garage 'Rinko' aan de vergetelheid ontrukt. De bij het bedrijf
behorende tennisbanen werden 's
winters tijdens een vorstperiode ondergespoten om als ijsbaan te kunnen dienen. Achter lunchroom 'Carels', waar de banen gelegen waren,
heerste in die tijd dus een levendig
sportleven.

Ter Heijden
clubkampioen

ting OSS blijken karakter te hebben.
Hoewel de tegenpartij net iets sterker bleef, gaf Sporting goed partij.
De sets gingen met miniem verschil
verloren.
Het eerste damesteam van Sporting OSS kwam in het veld tegen Die
Raeckse. Deze tegenstander, voor de
helft bestaande uit oud Sporting
speelsters, nam vanaf het begin de
touwtjes in handen. De eerste en
tweede set werden snel door Die
Raeckse binnengehaald. In de derde
set vocht Sporting fel terug, maar
met een 12-15 setverlies werd de
wedstrijd met 0-3 verloren.
Het eerste herenteam van Sporting had even tijd nodig om het ritme te pakken te krijgen. Die Raeckse was in de eerste set iets beter en
won met 12-15. In de tweede set liet
Sporting er geen twijfel over bestaan
wie toen beter was: 15-6. Door wat
concentratie verlies werd de derde
set onnodig uit handen gegeven.
Toch zou de strijd in een punendeling eindigen, omdat de vierde set
met 16-14 door de Zandvoorters
werd gewonnen.
Het tweede damesteam zette de
zegereeks voort. Ook hier was Die
Raeckse de tegenstander. Sporting,
zonder twijfel het meest geroutineerde team van de vereniging, had
wederom weinig moeite met haar tegenstander. Hoewel Die Raeckse
met lange ralley's het spel wist te
rekken, was Sporting duidelijk sterker. Door middel van de setstanden
15-7, 15-4 en 15-10 werd een 3-0 overwinning bereikt.

Met een cursus
hoofdpijn te lijf
ZANDVOORT - Het Kruiswerk
Zuid-Kennemerland
start in februari met de cursus
'Hoofdpijn te lijf'. De cursus is
bedoeld voor mensen boven de
achttien jaar, die met hoofdpij nklachten bij de huisarts of
de specialist zijn geweest en bij
wie behandeling met medicijnen tot nu toe onvoldoende resultaat opgeleverd heeft.

• Brandweerman Jan Termaat, compleet verrast door zijn collega's.
Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - De bewoners van
de A.J. van der Moolenstraat zullen
maandagavond wel vreemd opgekeken hebben. Zij werden geconfronteerd met een rits tarandweerwagens, die met zwaaiende lichten en
loeiende sirenes hun straat inreden.
Een brand was in de verste verte
niet te ontdekken, zelfs een schroeilucht ontbrak. De te hoop gelopen
omwonenden werden snel uit de
droom geholpen: hun straatbewoner
brandmeester Jan Termaat was die
dag 50-jaar geworden en zijn collega's wilden deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij laten gaan. Brandweercommandant Rob Schröder
lastte een extra oefening in. Via de

'pieper' werden de spuitgasten opgeroepen om zich te verzamelen in de
brandweerkazerne voor een zogenaamde 'niet spoedeisende hulpverlening'. In kolonne toog het voltallige korps naar het adres van de jarige, die totaal overdonderd de vele
felicitaties over zich liet komen.
„Een complete verrassing", zo
omschreef Termaat na afloop de aubade van zijn vakbroeders. Een
brandweerman in dienst drinkt niet,
voor de jarige kwam dat goed uit. Op
zoveel visite had hij immers niet gerekend. Na een gescandeerd 'Lang
zal hij leven', vertrok het korps naar
de kazerne, waarna de 'oefening'
werd beëindigd.

Cursisten krijgen informatie over
hoofdpijn en de invloed van medicijnen, voeding, stress en andere factoren. Door het bijhouden van een
soort 'hoofdpijndagboek' krijgen
deelnemers zicht op het eigen hoofdpijnpatroon en mogelijke 'uitlokkers' van hoofdpijn.
Deze cursus sluit aan op de gelijknamige cursus van Teleac en staat
onder begeleiding van speciaal hiervoor opgeleide cursusleiders. Voorafgaand aan de cursus organiseert
het Kruiswerk Zuid-Kennemerland
een informatiebijeenkomst.
De bijeenkomsten worden gehouden in een van de gebouwen van het
Kruiswerk. Voor leden van een van
de Kruiswerkverenigingen in de regio is deze cursus gratis toegankelijk, zij betalen slechts 37,50 gulden
voor het cursusmateriaal. Voor
meer informatie en aanmelding:
Kruiswerk Zuid-Kennemerland, tel.:
023-155650.

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

Hoe oud ze is, weet eigenlijk niemand. Haar wijsheid is in ieder
geval gelijk evenredig aan haar
leeftijd. De jaren dat zij al op deze
aardkloot verblijft, zijn namelijk
talloos. Opoe: zo Zandvoorts als
de duinen en haar eeuwig zingende branding. Door de een bemind,
door de ander verguisd weet ze
vooral verbaal menig dorpsgenoot
een hart onder de riem te steken,
of flink de les te lezen. Sommigen
noemen haar een mopperkont die
haar mening zelden of nooit onder
stoelen of banken steekt. Tot voor
kort dacht ik dat zij al lang geleden haar aards bestaan had mgeruild voor een plaats in de hemel.
Slechts de vele oud-Zandvoortse
recepten, onderin de la van mijn
bureau, herinnerden mij nog aan
haar aanwezigheid m lang vervlogen tijden. Hoewel: lijfelijk heb ik
haar nog nooit ontmoet. Via het
geschreven woord is zij mij echter
zeer wel bekend. Onlangs deed zij
weer van zich spreken. Per brief
nog wel. Omdat het epistel, in
Zandvoorts dialect, ook aan u is
gericht, wil ik u de inhoud niet
onthouden.

Lazerstraele
Sanfert, jannewari twie-en neuggetig. Jongeloi, 't is maer asdat
jeloi 't weete, maer opoe is weer
opestaen. Brambo (dat ben ik
dus), het me evraegt len en ander
oit te doije en dat doen ik maer al
te graeg. As eerst heb ie me kookboekkie ejat, maer dat kan hum
toch niet leeze. Twiedes wil hum
weete wat der an staet te komme
voor dit dorreppie. Nou, laete we
daer maer mee beginnen, 't ziet
wie de koelere bai de strandjongens, en ik heb ehoord da_t de hele
haagse komedie sich dermee gaet
bemoeie. Die Ingwersen kan ze
boks noch ophaise. 'n arre saek is
het geprolegeerde hondedrolle, et
lijket
habiel
(makkelijk-bekwaam) om te glaaie en as 't operoimt is, ister weer 'n toerischtiche etraksie naar de haaie. Die
dorrepoudsten (raadsleden) moeten aigelaik in retraite, die Versteege van 't CDA weet wel waer,
en as ze dan gelaikertaid de skraivers (ambtenaren) van de gemiente in de vut lazerstraele, kan 't best
fain worre deuze seumer.
Derloi weete aigens niks as naerighait over ons oit te storrete. Ik
ben niet so best ter been, maer sa
die gaste de oto bai de meters
neerkwakke kenne ze toch wel len
kwarretje in de meter proppen, of
benne se daer ook te belaesert
feur? Maer we motte niet sannike,
ik wens jeloi allegaer 'n eksonereert (vrij van narigheid) jaer en
diegene die 't niet op opoe hebbe
kenne van mam hordeoleum ('n
strontje) kraige.

Vermoord
De familie Paap uit de Secretaris Bosrnanstraat is boos en verdrietig tegelijk. Hun 6-jarige kat is
vorige week woensdag overleden.
Vermoord! Een dierenarts heeft
dat geconstateerd Het dier is door
vergiftigde rattekorrels om het leven gebracht. „Het spul zat verstopt in een bakje kattevoer, dat
waarschijnlijk door een buurtbewoner in onze tuin was neergezet", zeggen zij. Wie de lafhartige
dader is, is met bekend. „Mogelijk
is het iemand die een hekel heeft
aan deze dieren", meent mevrouw
Paap.
De familie Paap heeft inmiddels
aangifte gedaan bij de politie en
ook zijn er zo'n honderd brieven
in de buurt verspreid om de overige buren te waarschuwen voor
deze dierenbeul. „Ik kan mij niet
voorstellen dat er iemand in staat
is, zoiets te doen", zegt mevrouw
Paap nog geheel overstuur, „'s
Morgens glipte het dier de deur
uit. Mijn man vond hem later tussen de struiken. Het diertje leed
verschrikkelijk". Nadat de kat in
allerijl naar een dierenarts was
overgebracht, moest deze constateren dat hun huisdier niet meer
te redden was. Uit de maaginhoud
bleek later de oorzaak.
Tegen de dader zou ik het volgende willen zeggen: Als u denkt
last te ondervinden van andermans kat m uw tuin, ga dan eens
praten met uw buren. Tien tegen
een dat dat deze overlast snel is
opgelost. Een kat houd je maar
moeilijk binnen. Uit ervaring weet
ik, hij is weg, voor je het weet. Om

__

een dier daarvoor zo te laten boeten is schofterig.

Zondagskind
Gelukkig is in deze rubriek ook
plaats voor vrolijker berichten.
Een dezer dagen werd ik geconfronteerd met een ooievaar op de
lokatie van de voormalige voetbalvelden aan de Van Lennepweg.
Daar het dier geen veer verroerde,
besloot ik eens poolshoogte te
gaan nemen, teneinde u te kunnen
vertellen wat er aan de hand was
Mijn ontdekking zal ook u mteresseren. Bij de familie Paap aan de
Van Lennepweg 65/24 werd afgelopen zondag de eerste baby geboren. Een dochter om precies te
zijn. Het zondagskind woog 7,5
pond en heeft een lengte van 50
cm. Het aardige van dit bericht is,
dat een oud Zandvoorts geslacht
als eerste in het nieuwe wijkje de
'Meeuwen' een kind ter wereld
bracht. Hoe zij heet? Welnu, Marloes is haar naam. Haar ouders
zijn terecht apetrots.

Ukkie
Van geboorte naar dood is soms
maar een kleine stap. Afgelopen
dinsdag had ik de droeve taak, afscheid te nemen van een bekende
Zandvoorter. Een hier geboren en
getogen dorpsgenoot die mij in de
loop van de jaren dierbaar is geworden. Nico Visser, zoon van Ukkie en kleinzoon van Klaas de
Keeke is met meer. Op 46-jarige
leeftijd is hij veel te jong aan een
ongeneeslijke ziekte overleden. Ik
kende hem als een bijzonder
mens. Wars van alles wat in zijn
ogen maar enigzins riekte naar onrecht en willekeur. Immer bereid
te vechten voor zijn zaak. Zijn familie en vriende waren hem heilig
en aan zijn spullen hoefde je niet
te komen. Regelmatig lag hij dan
ook in de klinch met de plaatselijke en regionale overheid.
De duinen waren zijn terrein.
Daar voelde hij zich als een vis in
het water. Velen noemden hem
een 'dissident'. Een vrijbuiter in
hart en nieren. Twee jaar geleden
kwam hij voor de zoveelste maal
in aanvaring met het wettelijk gezag. Ten behoeve van het Gran Dorado bungalowpark diende ook hij
van zijn landje in de duinen te
verkassen. Visser protesteerde.
Het mocht niet baten. Van ellende
stak hij de boel in de fik en ging de
bestuurders van de buldozers, die
zijn negotie onder wilden schuiven, te lijf.
Ukkie jr., zoals hij in de volksmond werd genoemd, kreeg het
gelijk aan zijn kant. Gan Dorado
schonk hem een nieuwe loods en
de gemeente bezorgde hem een
stuk grond aan de Kamerlingh
Onnesstraat, waar hij verder zijn
handel kon drijven. Nog maar al te
goed herinner mij de receptie die
hij destijds als bewijs van zijn
overwinning had georganiseerd.
De hapjes en drankjes had hij weten los te peuteren bij de toenmalige directeur van het park, Jim
Vermeulen. De receptie werd
druk bezocht.
Ze waren er allemaal. Wethouders, raadsleden en ambtenaren
verdrongen elkaar om Ukkie geluk te wensen met zijn nieuwe onderkomen. Tussen de felicitaties
door sprak ik met hem. Met een
vette knipoog liet hij mij weten,
het hele zooitje toch maar mooi in
de maling te hebben genomen.

Verlies
Zoals ik al zei: dinsdagmorgen
is hij in zijn geboorteplaats stijlvol
begraven. Het afscheid vond
plaats onder de klanken van zigeunermuziek. Zijn laatste gang
werd slechts bijgewoond door familie en vrienden. Onder hen bevonden zich voornamelijk Zandvoorters. Een wethouder, raadslid
of ambtenaar heb ik niet gezien.
Na afloop werd er slechts koffie
met cake geserveerd. Ukkie is dus
niet meer. Met weemoed heb ik
afscheid van hem genomen. Zijn
vrouw en dochter wens ik alle
sterkte bij het verlies van deze bijzondere dorpsgenoot.
Dit was, het weer voor deze week.
Blijf gezond, tot de volgende week.
BRAM STIJNEN

o Nico Visser, ook wel Ukkie jr., was altijd in de duinen te vinden. Toen
hij precies twee jaar geleden zijn landje moest verlaten, stak hij als
protest de boel in de fik.
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Divers personeel gevraagd

Oproepen
Mededelingen

Auto's en
auto-accessoires

ZOEK DE MISLUKTE

Holland Optical Company B.V.
het Nederlandse bedrijf voor moderne brilleglastechniek,
zoekt voor haar optische receptslijperij

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

produktiemedewerkers

MiiTo-ailvrrlrntirs voor /;ik«-"nm;m en pjirtiriilirr kunnen
wonli'n ^c'/i-t over l of '2 kolommen brvi-dtr in divrrstli'lU'r^roollcn.
Piirliriilirri'ii vrrwij/ru wij niiur <k- sprcinli' bun op <li'
paniiui ..MIC.HO'S".

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

l' knul uw tekst telefonische opdien: 02507-17166 of
aff;even//eudeii aan:
ir Xandvoorts Nieuwsblad, (iasthnispleiii 12.
2012 J M Xamlvonrl:
* \Veekrnedia Uitliciiirn. Slationsstraal 70.
l'oslhus 2Ï.W. 1120 AK Uilliourn.

*

Verrijn Stuartweg 42 - Postbus 234
1110 AE Diemen

Onroerend goed
te koop aangeboden

Zandvoort
Kam. Onnesstraat 21
2

Bedrijfspand met fraaie bovenwoning, totaal 475 m eigen
grond. Indeling parterre: werkplaats, kantoor en opslagruimte, totaal 217 m2 netto. Binnenterrein en voorterrein. Bovenwoning: 3 kamers, keuken, badkamer, toilet, groot zonnig
terras.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentiecombiuatie 'L
telefonisch opgeven:

020-5626271
(dit nummer is niet voor be/orgklachlcu) of /enden aati:

Vraagprijs/397.000,-.

Centrale Onderafdeling Weekmedia
Posllius 122 - 1000 AC Amsterdam

Lam Makelaardijk BV, lid NVM, tel.: 023-319485.

De sluitingstijden, behalve die op vrijdag, gelden voor
plaatsing in de/elfde week.
Voor de betaling ontvangt n een acceptgirokaart.

Van Gennep
electro
Erkend installateur
Tel. 02507-14852.
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Verloren en
gevonden

Informatie:
dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur,
telefoon 020-6903331 (Mw. A. Timmerman).

Informatie over un/.e overige aantrekkelijke adverlentieeumbinaties in di' Micro's /.ijn op aanvraag op on/.e
kantoren verkrijgbaar.
Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 6.00 adm.kosten.
Hij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsiiumtners
verstuurd. Op vcr/.uek wordt aan adverteerders buiten
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 4,00 in rekening gebracht.

Personeel
aangeboden

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

Holland Optical Company B.V.

L_

Kunst en antiek

Veilinggebouw Amstelveen veilt weer
maandag 27 en dinsdag 28 januari

Oppas gevraagd/
aangeboden
Oppas biedt zich aan. Alleen
overdag. Tel. 02507-17357.

* VERMIST: lapjespoes in
Gran Dorado park, 12 jr. oud,
witte bef en achterpoten. Inl
Petersen, tel. 02507-14302.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Aanvang 19.30 uur.
l
KIJKDAGEN ZATERDAG EN ZONDAG, 25 en 26 januari
Veel inboedels, antiek en curiosa. Frans Halslaan 33,
Amstelveen (hoek Rembrandtweg). Tel. 020-6473004.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

OER/E makelaars o.g.

L|J

Tel. 02507-12614

NVM

Erv. Huishoud, hulp gevr.
Donderdag 9-13.00 uur 2-k.fl,
na 16.00 uur. 02507-19448.
Gevr. flinke huish. hulp vooi
Uitgekeken op terracotta, zin de dinsdag- of vrijdagoch
in geheel iets anders, schaft u
tend. Tel. 12020.
dan een „HAVE" aan! Een
beschilderde bloempot in uw Huish. hulp gevraagd 1 och
per
week.
Tel
gekozen kleuren. '18 cm ƒ25 tend
en 24 cm ƒ30. Verkoop op 02507-17353.
bestelling. Herna Veken, Dr. Wie wil mij 1 ochtend pe
J.G. Mezgerstr. 91, Zand- week helpen? Mevr. Keur
voort. Tel. 30103.
Burg. Engelbertstraat 64.

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

voor de particulier
5 regels
Gratis!

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

T.k. aangeb. 2 één pers
slaapbankjes samen ƒ500,Tel. 02507-19841.
T.k. korf + voprzetrek voo
open haard gietijzer ƒ 125
Tel. 020-6425984.

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

Videotheek

pombö
Sifiliïts
hele week

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

Corn. Slegersstraat 2b
tel/ 12070
Geopend dagelijks
13,00-21.00 uur

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

Foto - Film

Foto Boomgaard

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch
m a a t
worden opgegeven.

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
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Indien uw advertentie een betaalde
Micro is kunt u bij uw tekst een
gegarandeerde (giro)betaalcheque
bijsluiten of u ontvangt van ons een
acceptgirokaart.

Coupon uitknippen en
opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:

Tel. 13529.

Hobby's en
verzamelingen

Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

* Verzamelaar zkt. helmen
uniformen, medailles, insig
nes. Tel. 02507-17357.

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

Kleding

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel

ƒ 4,07

2 regels ƒ 4,07
3 regels ƒ 4,07
4 regels ƒ 5,34

5 regels ƒ 6,68
6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.
Alle prijzen incl. 6% BTW
Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u
niet gratis adverteren.

ƒ 8,01
ƒ 9,34
ƒ10,69
ƒ12,02
ƒ 13,36

Mooie zwarte bontmantel ±
mt
44,
ƒ450.
Tel
02507-15569.
Te koop bijna nieuwe skikleding div. maten. KostverlO'
renstraat 85 achter, ma/di/
wo/vrij 13.30-16.00 uur.
Te koop: Heren Lammy-Coat
zilvergrijs mt. 52 nieuwprijs
ƒ 3250, vraagprijs ƒ 750 (incl.
muts); heren suedejas 3/4 mt
52 licht bruin, dikke voerinc
en bontkraag,
nieuwprijs
ƒ 1295, vraagprijs ƒ 450. Beide
jassen topkwaliteit en in per
fecte staat. Tel. 02507-19842.

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per rftinuut met
gratis achtergrondmuziek.

Bijna iedereen in
'Zandvport huurt
zijn videofilms
bij videotheek

Naam:

DQfflBÖ

Adres:

Ü bok?

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

. '••• :'.:'•' 'Corn.' '••:•,•* '~•'
Slegersstraat 2b •
tel. 02507-12070

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

340.340.95

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

Geven zich bloot, .vertellen
hoe ze d'r uit zien en wat ze
op Sex/gebied te bieden hebben! Daarna geven ze je hun
eigen telefoon-nummer!
Boven de 18 jaar! 06/50 cpm

06.96.45
Red Ear Productions.
AANGEBODEN
Meisjes met hun tel.nummer
Bel 06-95.11 (50c/m).
ADRESSEN van dames privé,
clubs en escorts, de dames
vertellen je zelf wat ze te
bieden hebben en geven ook
hun adres en telefoonnummer 06-96.85. (50 cpm).
Als je houdt van lekker jong
en 18 jr. bel dan MEISJESKONTAKT: 06-320.330.16
(50 cpm).

ALTIJD SUCCES. Zoek jij een
leuke vriend of vriendin?
de Afspreeklijn.
06-320.320.33 (50 cpm).
Ben jij een beetje Bi of Gay,
en zoek je een hete boy?
06-320.330.95 (50 cpm)
BI-SEX PRIVÉ, zoek je
een heerlijk heet meisje
of een lekkere boy???
* Babybad met standaard
Direkt apart, ook trio
ƒ25; zitje voor op
Onroerend goed
Muziek06-320.330.46 (50 cpm).
de kinderwagen ƒ25. Tel.
en woonruimte
instrumenten
02507-19649.
BI-SEX voor TWEE, direkt
te huur gevraagd apart met een heet meisje of
* Gratis af te halen 1 waneen lekkere jongen:
delwagen met zak. Tel.
06-320.330.82 (50 cpm)
02507-13509.
Heer zkt in A'dam e.o. rustig
app. m. eigen opgang, toilet, Blonde, mollige en vooral
SPEC. AANBIEDINGEN
LET OP LET OP LET OP
Alle bekende merken digitale Te koop aangeboden stunt- douche en keukenhoek, tot hete meiden zoeken kontakt.
piano's en keyboards.
vliegers. Bijna de snelste in ƒ750 p.m„ tel. 010-4776008 . 06-320.320.36 (50 cpm).
Vijzelstraat 53, A'dam
zijn soort. Div. kleuren. Bel: Rustig jong stel zoekt zelfst.
Blonde NATASJA doet
tel.: 020-6264655.
02507-12982.
het met 2 jongens van 18
woonr. t.h. tussen A'dam/
06-320.327.77 (50 cpm)
Gevr. voor vereniging piano Te koop: 1 paar Rscher-ski's Utr. Max. hr. ƒ800 excl.
en accordeon. Tel. 02507lengte 175 cm prijs ƒ 60; ski- 020-5665214 (overdag).
BUURVROUW Chantal en
17462 na 19.00 uur.
overall, roze-neon maat 164 +
haar hete buurmannen.
moonboots 36/37 prijs ƒ 75; 1
06-320.328.01 (50 cpm)
T.k.a. studie piano merk
Geyer/450, tel. 02507-30715. paar Head-ski's lengte 190
Dames die zich overdag vercm prijs ƒ75; Nordica-skivelen, zoeken SEXKONTAKT.
schoenen mt. 42 prijs ƒ50;06-320.330.79 (50 cpm)
Dieren en
Mistral-snowboard prijs ƒ 200.
De allerleukste meiden
Tel.
02507-17503.
dierenbellen met de FLIRTBOX
•*•
Te
koop:
autostoel
v.a.
9
benodigdheden
06-320.330.01 (50c/m)
mnd., ƒ 100, babydraagzak,
Direct apart met een leuke
ƒ 15, Fp act.center, ƒ 10. Tel.
Door omstandigh. lieve gr. 02507-19391.
vriend(in). Zo heb jij echt
roodstaart papegaai, praat,
snel 'n afspraakje. 06-9.500
lacht, fluit. Liefst bij oude * Te koop d.bruin gasfornuis
Bel plezier voor 2. (50c/m).
in
zeer
goede
staat,
ƒ
100,
mensen, pr. n.o.e.k. Tel.
Direkt apart met een
wandelwagen
met
voeten02507-19113.
Corn. Slegersstraat 2b
strenge meester of met
zak,
groen,
ƒ50. Tel.
* Gevr. gijze roodstraat pa- 02507-15775.
'tel. 02507-12070
een onderdanige slaaf!
pegaai: man voor de kweek.
Gay S.M. voor TWEE
Te
koop
verrijdbare
verkoop
Tel. 02507-14852.
06-320.329.99 (50 cpm)
wag. gesch. v. b.v. snacksFlirten met gezellige meiden,
vis-ijs, 3 mnd. oud. Te bevr.
Woningruil
Lessen en clubs
met z'n tienen of apart.
tel. 02507-13645.
06-320.330.77 (50 cpm)
* T.k. 2 glas in lood schuif- Aangeb.: 4-kam.flat in A'dam
AEROBICS
GAY PRIVÉ: Wil jij snel
deuren, afm. 250x87 incl. rail. W. ƒ744.- incl. Gevr.: woono.l.v. Anja v.d. Voort.
Vr.pr. ƒ 260. Tel. 02507-30832. ruimte in ZANDVOORT. Tel. een afspraakje maken?
Bel v. info: 19701 of 12215.
Of heb je zin in een lekker
020-6175678.
T.k. Christofel 6 couverts
gesprek? 06-320.322.31
PIANO LESSEN
Malmaison (gold) t.e.a.b.
Aangeb. gr. mod. eengez, Samen direkt apart (50 cpm)
Door gedipl. lerares
Tel. 17148.
hoek won. componistenbuurt
Tel. 18486
H'stede 5 kam. zolder en gar, Sewillige meisjes van 18 j. en
eig. tuin, ingang gesch. voor hete huisvrouwen willen
ROCK 'N ROLL/SALSA curpraktijk. Hr.- ƒ1165,- p.m. alles met jou doen. Vraag
sus ƒ 85. Ook zonder partner,
Gevr. 4 kam. won. in Z'voort naar hun tel.nr. voor een
Gratis proefles: 020-6228667,
nete vrijpartij!
e.o. Tel. 020-6324708.
06-320.326.33 (50 cpm).
Zalenverhuur
.De; nieuwste f jirns
*****HARDSEX*****
Financiën en
Keihard de lekkerste (50 c/m)
.-• j; ;;- ' Oscar J\V '
handelszaken
!!!! 06-320*325*35 !!!
VERENIGINGSGEBOUW
.:'. ••*:••".*'•* ,*••' •'•'.. '•' •
Hete
meisjes willen nu
De Krocht
. Lbve at lairge
een SEXAFSPRAAK!!
Autoverzekering
Grote Krocht 41, Zandvoort,
06-320.320.42 (50 cpm)
V.A. ƒ75 - DORSMAN
tel. 02507-15705-18812, voor
Crack downblijft toch goedkoper!
HOMO: Het is slikken
BRUILOFTEN - RECEPTIES
Bel nu: 02507-14534.
voor die hete jongens
KOFFIETAFELS
Bel nu 06-320.327.01
;Rainbovy drive
Autoverzekering
(50 cpm)
nu nog goedkoper bij
Huwelijk en
Homo:
Jongens
met elkaar.
TEUBEN ASSURANTIËN
Hoor ze TEKEER gaan.
kennismaking
Tel. 02507-14643.
06-320.330.88 (50 cpm)
* T.k. gastorn. oven m. worHomo: Zoek je 'n hete boy
Hypotheken
Voor huwelijk of LAT-partner den nagezien ƒ 125; groene
voor een SEX-AFSPRAAK??
bel nu PARTNERSELECT. fauteuil en paarse fauteuil
computervergelijking
06-320.330.18 (50c/m).
070-3361443 erkend Anker-lid ƒ35 per st.; grote rotanstoel
Bel nu 02507-14643.
KLEED ME UIT!: Suzanne
ƒ30. Tel. 02507-16242.
Teuben
Assurantiën
• Reflectanten op advertenheeft zin in een hete vrijpartij
ties onder nummer gelieven * T.k. grote hobby-loupe
06-350.211.34 (50 cpm)
ervoor te zorgen dat het num- met ronde neonbuis, overal
Vakantie
PARTNERRUIL Privé
mer in de linker-bovenhoek aan te bevestigen. Vraagprijs
buitenland
direkt apart met mannen
op de envelop staat vermeld ƒ 150,-. Tel. 020-6450837.
en vrouwen voor 'n orgie.
en dat de brief geadresseerd * T.k.: Nieuw! Damesrokjé,
06-320.330.91 (50 cpm)
wordt aan: Centrale Order- zwart/grijs, maat 40, ƒ 20., da- Stacaravans t.h. in de Belg
afd. Weekmedia, Postbus meslaarzen zwart leder, maat sche Ardennen al v.a. ƒ19 Pascale doet het op de
122,1000 AC Amsterdam. Dit 3'/2, ƒ 50. Inl. tel. 02507-19968. p.w. all-in. Inl. 04459-1598.
tafel. Echte KEUKENSEX
voorkomt vertraging in de beBel 06-96.02 (50 cpm)
handeling.
PIKANT. 2 hete meiden, 18 jr,
Sportartikelen
Te koop
zijn hitsig! Alles uit!!
gevraagd
Bloemen, planten
06-320.329.01 (50 cpm)
diversen
* T.k. multi excercise fitnes
en tuinartikelen
PRIVE-SEX-KONTAKT
machine ƒ 150, tel. 15208.
Je krijgt direkt een heet, 18 j.
NIEUW. Winterdruif. Geeft in *Te koop geyr. gas- of • Rubrieksadvertentie op meisje of knul aan de lijn.
06-320.322.33 (50 cpm)
februari al vruchten. Zeer ge- electr. fornuis, vrieskist, mag- geven? Zie voor adres en/o
schikt om zelf wijn te maken. netron. Tel. na 20.00 u telefoonnummer de colofoi
in deze krant.
Vraag er uw buurman naar! 02507-16505.
* Te koop gevraagd 2e
hands etalage pop. Tel
Rijwielen,
02507-30838.
Te koop

Dirk Witte

Betamax
films te koop
Videotheek

bürribo

IDEOTHEEK

aangeboden
diversen
1 Eik. dam. bureau met klep
+ 3 laden ƒ 350,-. 2 Pers. tapijten 90 x 95 + 50 x 100 p.stuk
ƒ75,-. Tel. 02507-13509.
* 1 Eikenieren 3 zitsbank
ƒ 100; 1 Dames nertshoed nw.
ƒ 100; 1 handgeknoopt kleed
75 x 150 ƒ25. Tel. 0250713509.
* Aangeb. vaste wastafel
52x30 warm+koud kraan
ƒ25,
z.g.a.n.
Tel.
02507-12521.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

DOlVIBQl
Corn. Slegersstraat Zij'?
tel. 02507*12070 >|
Geopend. dagelijks van
13.00-21.00 uur. v,

Altijd dé nieuwste ;Jj
, premiérefilms, tevens)
veruit de grootste * v
keuze in Zandvoort. |
Verhuur van ..•;-':;;|
:
/ movieboxen. :;; ..^
Corn. Slegersstraat 2b|
••-.'.
• Zandvoort . • ^
Tel. 02507-12070;\':%

Live uit
Zandvoort
2 heerlijke nimfo's hebben op
hun flatje pal aan de boulevard een eigen live 06/lijn laten installeren!

145 Escort
Ze hebben
Sex/meide/i! (100%
nu van zich-zelf héle sexy
naakt) foto's laten ma-

L. de Blieck - Amstelveen;
W. J. de Roode - Halfweg;
D. Rühland - Zaandam;
H. l. Weber - Ouderkerk a/d Amstel;
Mevr. Németh-Mulders Amsterdam.

ome©

Vrouwen, echtparen en soms
ook mannen vertellen wat ze
graag willen en 100% diskreet
doen! Nu heb je de kans om
met die mensen in kontakt te
komen! Dus pen & papier bij
de hand, want noteer goed
de pers.code's! 06/50 cpm.
Red Ear Productions

Prijswinnaars vorige week:

Beloning ƒ25,Voor het terugvinden van Dl III
v/h kenteken nr. 45 HF 46,
verl. omg. Kam. Onnesstr.
richting Keesomstraat. Tel.
02507-16731.
* Verloren: Gouden zegel
ring monogram LZ, aanden^
ken! Tel. 02507-12293.

Weggelopen of
gevonden dieren

1000000%
Sexnieuws!

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

* Jokodu, Jelske dei!
Piko.

Sollicitaties te richten aan:

IMaatsiuy is ook mogelijk in de volgende combinatie:
X. '/.andvuorls Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer. Amstclvceiis Weekblad. Uilhoornsc Courant.
De Koude Vrncr. Aalsmeerder Courant, alle edities
van lu-t Amsterdams Stadsblad. Nieuwsblad de Purmer. De Xaanse Ge/insbodi1. De Nieuwe \Vees|)er.
ƒ 6,67 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

*

Diverse clubs

Hoera, Hoera ELSA
U kunt in een prettige en collegiale werkomgeving opgeleid
geeft al veertig jaar chocola
worden tot optisch glasbewerker of coating-operator.
De Familie.

IMiiülsiiiK is mogelijk in de volgende editie:
/.ANDVOOKTS MKU\VSI!I.AI> ƒ0.12 per rnillinieler.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur,

*

T.k.a. zilvergrijze Ford Resta,
b.j. '79, pr, ƒ500,
Tel. 02507-15350.

* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u
Inl.: tel. 02907-5235.
* Het leven begint bij 40!! Ge
feliciteerd Ati, Mark en Gusy,

Videotheek . :ï

motoren,
bromfietsen

T.k.a. meisjesfiets 12" ƒ75.
Vaste prijs tel. 02507-17986.
T.k.a. Spartamet herenmodel
kl.
bruin
ƒ800,-. Tel.
02507-17748.

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
» Tel. 02507-14534
TE KOOP GEVR.: GARAGE,
Rijles auto's
zo dicht mogelijk bij rotonde.
en motoren
Tel. 023-312122.
• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
Alblas Verkeersscholen
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
in 5 dagen
richten aan Centrale OrderafUW RIJBEWIJS
deling Weekmedia, Postbus
Nieuwkoop, 01724-8361.
122, 1000 AC Amsterdam.

ken en daar mag je dus nu
om vragen! + (06/50 cpm)

340.340.50
Red Ear Productions.
Maak een sexafspraak met
een PRIVE-MEISJE?
06-96.05 (50 cpm).
MARIETJE staat te liften
in haar strakke rokje!
06-320.321.20 (50 cpm).
MEEGENIETEN, met
Loesje en stoute Anita..
06-320.320.32 (50 cpm)
MONIQUE, 18 jr., haar eerste
keer. Ze trilt van sex-genot.
Bel 06-95.30 (50 cpm)
Nieuw het TELEBORDEEL
Meisjes doen wat jij wilt

en geven ook hun geheime
tel.nr. aan je door
06-320.320.85 . . . .
(50 cpm-boven de 18 jr)
Nu direct een afspraakje
met een lekkere meid? Bel
06-320.330.21 (50c/m).
ONDEUGENDE
huisvrouwtjes en meisjes van 18 jr. bieden zich aan voor SEXKONTAKT, vraag naar hun tel.nr.
Bel nu 06-9661 (SOcpm).
Rijpe Negerin
06.96.40
Zapp Sex
06.96.92
Harde praat!
06.96.91
Live met mij!
06-95.06'
Dikke vrouwen
06-96.94
Kort en lekker 50 cpm
*** RIJPE VROUWEN.**'
veertig jaar en hitsig!! 50 c/m
!!!! 06-320*325*45!!!
Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken een SLIPPERTJE
06-320.328.00 (50c/m).
Sabrina, een GEWILLIG
meisje, haar eerste trio.
06-320.322.03 (50 cpm)
SEX VOOR TWEE
Direkt kontakt met jonge
meiden, 18, huisvrouwtjes
en stoere hete knullen
06-320.330.90 (50 cpm)
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje, 18 jr. Vraag naar haar
tel. nr. 06-320.320.44 (50cm).

SEXKONTAKT: Wie zoekt er
een ondeugend avontuurtje
met 'n heet meisje? Nu meer
dan 200 hete meisjes: 18 jr.
06-320.330.66 (50c/m).
S.M. KONTAKTLIJN
Zeer Strenge kontakten
06-320.322.20 (SOcpm)
Stiekem MEEGENIETEN
met 3 hete tieners van 18
06-320.324.55 (50 cpm).
Straks al 'n vrijpartij?
S-E-X-KONTAKTLIJN
06-320.330.43 (50 cpm)
****TIENERSEX ****
Jong en onschuldig...?
06-320*324*24 (50 c/m)
UITDAGEND tienermeisje van
18 geniet met 2 jongens
06-320.326.01(50 cpm)
****VLUGGERTJE? * * * *
Bel me snel schatje (50 c/m)
!!!! 06-320*327*27 !!!
VLUGGERTJE: Ondeugende
Kim beleeft 'n hoogtepunt!
Bel 06-9662 (50 cpm).
Wil je snel 'n privé of
' escortmeisje thuis?
06-320*330*60 (50 cpm).
Yvette gaat op SEXBEZOEK
bij Annet. Triosex!
06-320.320.95 (50 cpm)
Zoek je 'n PARTNERRUILkontakt? Maak 'n sexafspraak met ze. 06-320.320.92
(50 cpm)
Zoek jij direct een mooi, 18
jarig meisje voor 'n avontuurtje? Bel 06-9603 (50c/m).
• Wij behouden ons h
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Diversen

X.Y.Z. B.V. verhuizingen e
kamerverhuizingen. Voll.'verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800.
• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie vooradres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant.

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

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten.'
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Volleybalbondscoach Harry Brokking heeft, na het oplossen van diverse conflicten, eindelijk rust gevonden

9

'Verwacht van mij geen schokkende uitspraken
Volleybalbondscoach Harry Brokking
heeft zijn 'stamkroeg' in Amstelveen. De
Bankrashal, met aanpalende accommodaties zoals kantine en biljartcentrum, is zijn
tweede thuis. Hoewel hij af en toe wat
conflicten gehad heeft met zijn oude club
Martinus, wordt hij daar niet weggekeken.
In tegenstelling tot andere sporthallen in
den lande, waar sommige eredivisieclubs
hem liever kwijt dan rijk waren als hij
kwam kijken of er nog volleyballers rondliepen die hij in het Nederlands team kon
gebruiken. Officieel is Brokking per l februari bondscoach af en hoeft hij niet
meer naar wedstrijden in Apeldoorn of
Geldrop. „Nu kan ik bij Maaseik gaan kijken naar een topwedstrijd. In België hangt
er tenminste nog wat sfeer rond volleybalwedstrijden. Ik snap nog steeds niet waarom dat in Amstelveen niet mogelijk is.
Niemand lijkt zich te realiseren dat de
Nederlandse top uit deze regio komt."
door Joris Spuesens

R IS VEEL geschreven en gepraat over
de beëindiging van het contract tussen
de Nederlandse volleybalbond (NeVoBo) en Harry Brokking. Amstelvener
Brokking is blij dat de zaak definitief afgesloten
is. „Nu de zaak geen nieuwswaarde meer heeft,
laat de pers me met rust. De meeste journalisten
kennen me en weten dat ze van mij geen schokkende uitspraken meer hoeven te verwachten."
Brokking heeft zich inmiddels neergelegd bij de
loop der gebeurtenissen en ziet absoluut geen
redenen om met modder te gooien. De komst van
zijn oude 'leermeester' Arie Selinger is nu bijna
onvermijdelijk en dat was voor hem voldoende
aanleiding om te vertrekken. Hij legt uit waarom:
„Er zou onvermijdelijk een tweedeling ontstaan
in het team. Bepaalde spelers, waar Ron Zwerver
en Edwin Benne zeker bij horen, zouden zich op
Arie richten, terwijl anderen zich toch nog steeds
tot mij zouden wenden. Wanneer twee mensen
zich te nadrukkelijk bezighouden met het team
zou het gewoon onduidelijk worden wie er nou
eigenlijk de beslissingen neemt".

Twijfelen
: „Het resultaat bij de Olympische Spelen moet
de komst van Selinger rechtvaardigen. Vooral
Ron Zwerver begon steeds sterker te twijfelen of
het team de gestelde doelen kon bereiken. Hij
hoorde na het EK dat Selinger weer vrij was en
heeft er op aangedrongen om hem terug te halen.
Ik kan er begrip voor opbrengen dat hij liever een
eerste plek haalt met Selinger dan een derde met
mij. Hoewel Zwerver tegen de terugkeer was van
zijn ex-teamgenoten, die nu in Italië spelen, zal hij

daar, met uitzondering van één seizoen, niet meer
uit te verdwijnen en zelfs jarenlang te domineren.
Sinds vijfjaar woont Brokking ook zelf in Amstelveen.
Gloedvol vertelt Brokking over de club waarvan
hij nu al twintig jaar onafgebroken lid is. De laatste tijd als lid van heren 5, een team in de promotieklasse dat bijna ieder seizoen een plaatsje in de
hogere divisie afdwingt. Martinus 3, dat een klasse hoger speelt, degradeert bijna ieder seizoen uit
de derde divise, maar kan als opleidingsteam op
hoog niveau competitie blijven spelen, omdat heren 5 zijn plaats in de derde divisie weer afstaat.
Brokking: „Martinus is een echte Amstelveense
club, met een indrukwekkend technisch kader.
Toen we jaar na jaar ongeslagen kampioen werden, vond het publiek het echter niet meer interessant om te kijken. Daarna vertrok de hele selectie naar het Nederlands team, omdat het plafond bereikt was. Martinus zat vast en kon het
niveau alleen nog verbeteren door veel internationale wedstrijden te spelen. De stap om het team
van de vereniging te scheiden was onvermijdelijk.
Na het vertrek van het eerste team vond het Amstelveense publiek het echter niet meer interessant om naar een ploeg te kijken die moeite moest
doen om zich te handhaven. Wat verwachten ze
nou eigenlijk? ledere week een Europacupwedstrijd die Martinus op het nippertje wint?"

• Harry Brokking weet
nog niet welke nieuwe
functie hij in de toekomst krijgt: „Tot augustus. heb ik de tijd om
daarover na te denken".

Constructie

Folo Luuk Gosewehr

het hoogstwaarschijnlijk ook wel accepteren dat
Selinger die spelers weer selecteert. Alle principes
moeten wijken voor Olympisch goud."
De NeVoBo zocht aanvankelijk naar een compromis en wilde alle partijen tevreden stellen. Brokking
had al snel in de gaten dat zijn wensen in ieder geval
niet vervuld zouden worden. „Het was duidelijk dat
er versterking moest komen van de technische staf.
Vergeleken met onze buitenlandse concurrentie
hebben wij een klein begeleidingsteam."
Brokking stelde verschillende assistenten voor,
maar zodra bekend werd dat volleybalgoeroe Selinger zich als 'assistent' beschikbaar stelde, verbleekten al deze namen. Selinger heeft nog via Martinustrainer Marco Brouwers geprobeerd om Brokking
van zijn vertrek te laten afzien en vroeg en passant of
Brouwers als assistent-bondscoach wilde gaan fungeren.

dit gesprek niet. In het vaste programmaonderdeel,
waarin de gast uit drie cadeau's mag kiezen, was
Brouwers echter wel heel beslist. Hij koos voor een
slachtrijpe koe. Hij liet echter in het midden of hij
de opvolger wordt van zijn 'niet aangetrouwde zwager' Brokking, die immers ook ooit begon als assistent van Selinger.

blijft ook voor Brokking nog een geheim: „Tot augustus heb ik nog de tijd om daar over na te denken.
Dan begint het nieuwe volleybalseizoen. Ik denk
niet dat het eenvoudig is om terug te keren naar
mijn oude beroep als leraar lichamelijke opvoeding.
Ik had twee vaste aanstellingen, die ik opgegeven
heb om me full-time bezig te houden met het Nederlands team. Het is toch nog steeds een gevecht om
Als hij wel diens opvolger wordt, levert dit wel een zo'n baan in het onderwijs te krijgen en vast te
wrange samenloop van omstandigheden op. Want houden."
Brokking stelde zelf een tijd geleden voor om Brouwers een baan als assistent aan zijn zijde te geven.
De uit het Gelderse Ede afkomstige Brokking
De NeVoBo wees dit toen resoluut af. De onver- heeft tot nu toe niet de klagen over zijn sportcarrièstoorbare Brokking laat nu niets blijken van een re. Nadat hij op zijn zestiende het schooljaar in Ede
teleurstelling, als die er al zou zijn: „Marco heeft afgemaakt had, reisde hij zijn ouders achterna, die
inderdaad eventjes geprobeerd om mij af te laten 'inmiddels naar Aalsmeer verhuisd waren. Tot die
zien van vertrek, maar hij kent me te goed om lang tijd voetbalde hij. Pas op zijn zeventiende begon hij
door te zeuren. Dat hoef je helemaal niet drama- met volleybal, omdat hij voor de Martinusjeugd
tisch op te vatten. We hebben er twee minuutjes werd gevraagd.
over gepraat en voor zover ik weet, is het nog verre
Slachtrijpe koe
van zeker dat Marco de nieuwe assistent van Selin- In die tijd was dat nog een 'nederige' derde divisieIn Match, het sportprogramma van Frits Barend ger wordt."
club, die echter wel al de finaleronde van de Europaen Henk van Dorp, werd Brouwers aan de tand
cup I in de Bankras organiseerde. Binnen enkele
gevoeld over dit onderwerp. Veel duidelijkheid gaf
Wat zijn nieuwe functie in de toekomst wordt, jaren stoomde het team op naar de eredivisie om

Hoewel Brokking nog steeds achter de toentertijd gekozen constructie staat, twijfelt hij er sterk
aan of het Nederlands team in deze vorm successen blijft boeken.
„Straks selecteert Selinger ongetwijfeld de Nederlanders uit de Italiaanse competitie. Na de
Olympische Spelen vertrekken waarschijnlijk
ook de andere belangrijke spelers naar het buitenland. Ron Zwerver heeft al een contract getekend
in Italië. Voor belangrijke interlands kan de
bondscoach niet meer om hen heen, zodat de
constructie met een apart Nederlands team gewoon niet meer werkt. De achterblijvers kunnen
geen internationale ervaring op doen en de Nederlandse competitie is nog steeds te zwak om internationaal gelouterde spelers op te leiden. Als we
niet oppassen krijgen we na deze talentvolle generatie een gat en gaat het weer bergafwaarts met
het Nederlandse niveau. Net zoals in Zweden gebeurt."
Verhuisplannen, bijvoorbeeld naar het financiële volleybalparadijs België, waar zijn makkers
Goedkoop en Buijs de Martinusopleidig te gelde'
maken, heeft de samenwonende Brokking voorlopig nog niet.
„We wonen prettig in Amstelveen. Hier is tenminste ruimte voor kinderen die buiten willen
spelen en voor mij is Amsterdam lekker dichtbij.
Ik heb veel gezien van de wereld, maar Amsterdam blijft voor mij toch de gezelligste stad. Als ik
een baan in het buitenland krijg, zal ik toch eerst
moeten afwachten of het daar bevalt, zodat ik
daar eerst een tijdje in een flatje ga zitten, voordat
ik definitieve stappen onderneem."

jarige Heyting echter een grotere terughoudendheid.
„Theater voor volwassenen is veel
conventioneler. Stel je voor dat je
een theaterstuk niet in een noemer
kunt vangen. Dat is voor de meeste
theatermakers iets ondenkbaars.
Met 'Eén groot misverstand' laat ik
zien dat je wel theater kunt maken
dat niet in een hokje past. Je vertelt
een verhaal en gebruikt alle mogelij ke middelen om dat verhaal te ondersteunen. Wat de thematiek betreft ga ik heel rigoureus te werk.
Daarmee weekje emoties los bij het
publiek. Niet eens bewust trouwens.
Dat gebeurt gewoon. Als je het dan
een naam wilt geven kun je zeggen
dat ik psychologisch geëngageerd
theater maak".

' Hetty Hëytüig stond aan de wiegVanliet minder tüttigeéii
voorspelbare kindertheater, voor zover er al van theater voor
de jeugd sprake was in de jaren zeventig. Hetzelfde principe
dat ze voor haar jeugdprogramma's hanteert probeert ze nu
uit op volwassenen: een verhaal vertellen waarbij geen enkel
middel wordt geschuwd. Met 'Een groot misverstand'
(zaterdag 15 februari in het Cultureel Centrum aan het Plein
60 in Amstelveen) staat Heyting na twaalf jaar weer zelf met
een avondvullend programma op de planken. Een gesprek
met deze turbulente persoonlijkheid die tijdens het
interview een bijna bedeesde indruk maakt. „Ik verspil mijn
energie niet aan futiliteiten, maar bundel de power die in me
:zit voor mijn werk", verklaart ze haar rustige verschijning
die ochtend.

ZANDVOORT - Computers
en de snelle ontwikkeling van
de automatisering hebben gevolgen voor gehandicapten. De
computer werd een hobby, ook
voor mensen met een handicap. Over de toepassingen en
mogelijkheden van de computer voor gehandicapten houdt
de stichting Werkverband
Emancipatie en Belangenbehartiging Lichamelijk Gehandicapten Zuid-Kennemerland
Het verhaal gaat over een (onder ('t WEB) houdt in de maand
andere 'relatieverslaafde') vrouw maart een conferentie in
die door een misverstandje in een Nieuw Unicum.

Door Janna van Veen

In plaats van een vakantiebaantje
achter de kassa van de plaatselijke
kruidenier verdiende Hetty Heyting
op haar vijftiende al wat extra's met
optredens voor bijvoorbeeld de Juniorenkamer. Met zelf geschreven
teksten en gecomponeerde liedjes
onderhield ze niet alleen de Veluwse
bevolking waar ze zelf toebehoorde,
maar trad ook op in de omgeving
van Utrecht en Amsterdam.
„Ik ben van kleins af aan met van
alles en nog wat bezig geweest. Vanaf mijn zevende had ik pianoles en
tot groot ongenoegen van mijn lerares experimenteerde ik met Beethoven. Ik nam geen genoegen met die
kant-en-klare composities, maar
verzon er zelf van alles bij. Ook was
ik hoofdredactie van de schoolkrant
die ik tot literair tijdschrift probeerde te verheffen. Op mijn achttiende
vertrok ik eindelijk naar Amsterdam voor een opleiding aan de
Kleinkunst Academie".
Hoewel ze denkt dat het voor kinderen heel goed is om buiten ojj te
groeien („Het is zo spannend buiten,
je kunt je uitstekend verstoppen in
de bossen") was ze blij de 'landelijke
idylle' te verruilen voor het stadsleveri. „Als je echt in mensen geïnteresseerdbent, moetje in de stad zijn.
Wat dat betreft was Amsterdam een
verademing. Moet er trouwens ook
niet aan denken ooit nog uit deze
stad weg te gaan. Als je zolang echt
afgelegen hebt gewoond, wil je heus
niet meer terug naar het platteland".

Een stunt
; In 1975, na drie jaar Kleinkunst
'Academie, richt Heyting samen met
;wat medestudenten kindertheater
;'Potverdrie' op. „Dat was in het ka.der van het praktisch jaar en v is

afgelegen steeg terecht komt waar
ze door een zeer aantrekkelijke,
maar ook heel gemene machoj ongen wordt overvallen. In die paar
bedreigende seconden ziet ze in een
flits haar leven voorbijgaan. Het publiek maakt kennis met haar man,
haar overheersende moeder en nog
meer figuren uit haar omgeving.
Via sketches en liedjes, met nauwelijks decorvoering, maar vooral
lichteffecten, worden door Heyting
en haar twee mannelijke tegenspelers (Martin van den Ham en Michel
Sorbach) begrippen als macht, erotiek („Daar gaan we echt heel ver
in"), een hoop bedrog en schuldgevoelens over het publiek uitgestort.

• Hetty Heyting: „Ik heb best een
hoop temperament. Maar ik spaar
mijn energie en bundel op die manier een gigantische power die er op
het toneel uitkomt. Het is heerlijk
bevrijdend af en toe uit te barsten"
foto Luuk Gosewehr

Hei UW schuwt geen enkel middel in nieuw programma

'Theater is vaak zo conventioneel
eigenlijk meer een soort stunt. We
brachten baanbrekend kindertheater met soms heel heftige teksten.
We ontlokten heel veel reacties, zowel negatief als positief. Duidelijk
was dat de kinderen die naar ons
kwamen kijken zich heel erg betrokken voelden bij deze vorm van theater. Wat we deden was bijvoorbeeld
een lied zingen vol vieze woorden.
Dan vroegen we die kinderen of ze
nog viezere woorden kenden. Nou,
dan kreeg je een stortvloed over je
heen. Heerlijk. En er was niets qua

Conferentie
over computers
in Nieuw Unicum

kindermatinees in die tijd. Toen
Hans Snoek zag waar we mee bezig
waren heeft hij ervoor gezorgd dat
we tussen programma van het Shaffy-theater werden gepland. 'Potverdrie' werd echt een hit".
Twaalf jaar lang was Heyting dé
'Kleutertje Luister van de jaren
tachtig', zoals ze het zelf noemt. Ze
presenteerde jaren het radioprogramma 'Snotneus Ahoy' (pas nog
herhaald), en tot oktober vorig jaar
'Leuter koek en Zandgebak'. Ze
speelde verschillende rollen in de tv-

serie Familie Knots en sprak de
stemmen in van de tv-serie 'Vrouwtje Theelepel'. Met al die radio- en tvactiviteiten is ze inmiddels gestopt.
Maar niet met het jeugdtheater. Enkele weken geleden ging de door
haar geschreven jeugdmusical 'Hoe
verzin je het' in het CCA in première.
Vandaag (woensdag) werd deze
nieuwe produktie van de Stichting
Jeugdkomedie Amsterdam voor het
Amstelveense publiek geprolongeerd. Heyting is niet helemaal tevreden met de manier waarop de

musical uit de verf is gekomen. „Ik
had er zelf wat meer grip op willen
hebben, ook op de regie, maar dat is
door tijdgebrek niet gelukt. Hierdoor is het toch iets anders, iets
vlakker geworden dan mijn bedoeling was. Maar dat maakt de musical
op zich niet minder leuk hoor", verzekert ze.
Heyting meent dat de kwaliteit
van het jeugdtheater in het algemeen de afgelopen jaren tot grote
hoogte is gestegen. Wat theater voor
volwassenen betreft bespeurt de 38-

Tot voor enkele jaren geleden
werd van mensen met een lichamelijke handicap gedacht dat het voor
hen onmogelijk zou zijn om aan het
arbeidsproces deel te nemen. De invoering van de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers (WAGW) in 1986
was een poging om aan dat denken
een wending te geven. De snelle opkomst van de automatisering werkte
mee aan een positievere benadering
van de lichamelijk gehandicapten in
het arbeidsproces. Zelfs wanneer
mensen over een betrekkelijk geringe handfunctie beschikken, is het
nog mogelijk om, vanuit een rolstoel, een computer te bedienen.
Voor visueel gehandicapten zijn aanpassingen mogelijk en ook mensen
met een gehoorstoornis kunnen
over het algemeen met geautomatiseerde apparatuur overweg.

„Het is zo pijnlijk herkenbaar dat
de mensen in de zaal soms heftig
reageren. Of er wordt vreselijk gelachen, of ze gaan zich er mee bemoeien en roepen 'klootzak' als die echtDaarnaast kan automatisering
genoot voor hun gevoel echt te ver- voor veel mensen een voorwaarde
scheppen om langer in hun eigen
thuissituatie te blijven wonen. De
deur die op afstand geopend kan
worden, lichten en gordijnen die
Veel power
vanaf een centrale plaats bediend
Zo rustig met haar pratend in die kunnen worden, geautomatiseerde
huiskamer in die typisch Amster- keukenapparatuur en met lampen
damse buurt, kun je je bijna niet uitgeruste telefoons en deurbellen
voorstellen dat ze grove teksten over zijn toepassingen die het leven van
het publiek uitstort of dat ze met lichamelijk gehandicapten kunnen
haar i'rêle verschijning als een TGV veraangenamen.
over het toneel raast. „Er zit best
Om een beeld te geven van de vereen hoop power in me hoor", lacht schillende mogelijkheden op dit terze wanneer haar gevraagd wordt rein, met name aan potentiële genaar haar bedeesdheid van dat mo- bruikers, organiseert 't WEB de conment.
ferentie 'Handicap en Computer'.
Deze zou aanvankelijk vrijdag 17 ja„Wanneer je niet een hoop tempe- nuari gehouden worden, maar is uitrament in je hebt kun je dit werk gesteld tot in de maand maart. De
helemaal niet doen volgens mij. exacte datum is nog onbekend. AutoMaar ik spaar mijn energie en bun- matiseringsbedrijven verlenen hun
del op die manier een gigantische medewerking aan de conferentie
power die er 's avonds op het toneel door middel van stands, demonstrauitkomt. Ik kan ook een knalharde ties en lezingen. Nadere informatie:
stem opzetten en ik moet zeggen dat Stichting 't WEB, Kampervest IA,
het heerlijk bevrijdend is om af en 2011 E W in Haarlem. Tel:
toe uit te barsten".
023-311834.
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Auiorubnek SHOWROOM verschi|nl elke week in alle
edmes van Weekmedia. I w Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
8i|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener. Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag lussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-6658686 Fax 020-6056321
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Algeven kan ook Het Parool, Wibautstraat l 31
Amsterdam
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, Gebouw Aemstelsfijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Purmerend, Weerwol 19. Uithoorn,
Stationsstraat 70. Weesp, Nieuwslroat 33, Zandvoort,
Gasthuisplem l 2
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 20 00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten
Totale oplage 752500 exemplaren

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

Peugeot

IMPORT USA CARS

Meer Waar Voor Uw Geld!
Peugeot

Pick-ups, typen (uil size, S 10, sportside;
Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
Tevens luxe wagens o.a.
Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. Tel. 020-6670121

ƒ 14.750
205 XE Accent, rood
45.000 01.89
ƒ 12.250
205 XE Accent, wit
34.500 08.87
/19.250
205 XE Accent, blauw
9.100 02.91
ƒ17.500
205 XE Accent, blauw
37.630 04.90
Fiat
/17.250
309 XR, rood
46.000 04.89
ƒ22.500
309 XRD. d. grijs met
68.000 01.89
ƒ 19.750
Fiat Panda 750 L,
309 XL Profil wit
37.370 02.90
FIAT VERMEY B.V.
ƒ13.900
Carrara/87
. 8.500 Keuze uit ruim 35 occasions. 309 GL 13, rood
71.000 04.87
ƒ 14.250
Fiat Panda 750 CL, '89 10500 A Philipsweg 13, Uithoorn.
309 XE 1.3, blauw
45.000 02.88
ƒ27.950
Fiat Panda 1000 CL, '89 10.950 Tel. 02975-62020.
405 GL 1.6i, grijs met
28.700 07.90
ƒ 26.950
-iat Uno 45
405 GL, wit
27.000 01.90
GOUDSMIT
FIAT
Amstelveen
ƒ 25.750
Champ', '88 ..
. 12.450
405 SR 1 9 wit
120.000 02.89
Keuze uit 50 gouden Fiatƒ24.950
Fiat uno 60 S, '87 . 11 950
405 GRD blauw
115.000 01.89
occasions
Tel..
020-6470909
ƒ30.250
Fiat uno 1.4 S, '91
.20.950
405 GRD blauw met
75.000 06.90
r
ƒ31.500
iat uno 60 aut, '87 .13.950 T k. van 1e eig. Fiat PANDA 505 GR 2.2 inj., grijs met
55.000 04.89
ƒ 12.500
Fiat Tipo 1 4 i e , '91 . 21 950 Carrara, bj mei '87, 68.000 km. vlini, racing, groen
14.000 04-90
ƒ 12.750
Fiat Tipo 2.0 Gl, '91 . 31.950 Tel. 02993-69903/65394.
Opel Kadett 1.3, wit
96.000 01.87
Fiat Tempra SX,
ƒ17.000
Lancia Yio Rre, grijs met
13.000 03.90
•
„SHOWROOM",
1 6 GT, '91
..28500
de
autorubriek
Lancia Delta GT,
voor Amsterdam
San Remo', '89
19 750
en omgeving.
.ancia Dedra
Tel. 020-6658686.
1 6 i e , '90
.
.28 750
.ancia Thema TD, '87 .19.500
Ferrari
Honda Aerodeck
2 O EX, '86
.17950
3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
Renault 5 TL, '86 . . . 8 750 Zelf rijden in FERRARI 308
eigen nsiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
GTSi (Type Magnum)
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul3-12 mnd. gar, ANWB.-gek
PORSCHE 911 Carrera Targa
ende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.
voor trouwen, Uniek! 2 verlengCASPARUS FIAT-LANCIA
de Lmcoln's 7,85 m. lang, wit
02940-15108
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
en blauw, type '91. Bel
AMSTELLANDLAAN 1
Meijers BV: 030-444411.
WEESP

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Koudijs Autobedrijf B.V.

Ford
± 12 GEBRUIKTE

020-665 86 86

Scorpio's

Citroen AX 1 O E, '88 10.950
Citroen AX 1 1
K-way, '89 .
. 12450
Citroen BX 1 6 RE, '89 19 900
:itroen BX 1 6 TRI, '87 13.950
Wroen BX 1 9 TD, '90 27 500
Fiat Panda 1000 CL,
'90
12250
Peugeot 205 GR, '90 19.900
Autovroon
Peugeot 505 SX 1 8,
(Audi/VW-dealer)
'86
10.750
VANWEGE DE BESTE PRIJS' Renault 5 SL, '88 . . . 11.750
80, kersenrood, sportv
'90 VW Jetta 1 3, '87 ... 14.250
80 diesel, cyclaam met
'88 Ford Sierra 2 O Cl, '89 22.950
80 Olympiade, wit
'91
80 1800, blauw met
. '89 3-12 mnd gar, ANWB.-gek.
80 1800, sportv , blauw
'89
OTO//ICI CITROEN
80 1800, rookzilv met.
'88
02940-16661
30 1 8 S Serret . . . .
'87
HOGEWEYSELAAN 21
30 20, nieuwste model
'91
WEESP
30 diesel, blauw met.
'89
30 Turbo diesel, alpinewit '89 CX 22 RS Familiale break 8
30 1900 diesel, blauw met '91
pers, '88 ƒ24.500. BX 16 TGI
30 1900 D, schuifdak .. '90 break 4/'91, LPG 28.000 km
30 2 3 Serret sport . .. .'89
ƒ28500. 4 xBX R D break, '89
30 Coupé, tornadorood
'91 v.a ƒ16.500 BX turbo break
100 2.3, ABS, vele opties .'89 diesel '88, schuifd. ƒ 18,500. BX
10023 Turbo, 170 pk . '88 RD break, '87 ƒ 12,900. BX TRD
100 2.8 CD, airco etc. . '91 '88 ƒ13.900. BX TD '90
IOO 28 CD Quattro
'91 ƒ17.500. BX 19 D, '84 ƒ4500.

Audi
Centrum

Ford Scorpio 20 cl, 10/87, APK
93, ƒ11.750,-. Inruil fmancienng. Tel.. 02159-19284/18711.
Ford Taunus 16 L, '80,
joede auto met APK ƒ 750,(20-6278410.

in perfecte
A 1 conditie
2 O, 2 Oi, 2.4i, 2.9i
Diesel, 5-bak, L P.G.
Prijzen van ƒ18650tot ƒ 34.650Bel voor informatie
OFF. FORD DEALER
v KALMTHOUT & v. NIEL bv
Marktplein 11-29, Hoofddorp
02503-13441.

Hyundai

Mitsubishi

Autovroon

Opel

Asmoco

020-6943093

iiigdijK;

autoverhuur

AX

Oplage 750 000 ex.
Elke week m Het Parool én
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA
Tel. 020-6658686.

mcl BTW en verzekering
en o.a. BX en ZX

Tel 020-6932750

S Stevinstraat 12a, A'dam

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft7
Een advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u
contact met zo'n 752 500 potentiële kopers

Van Weesp tot Waterland Van Zaanstad tot Zandvoort
In Het Parool en m de maar liefst 18 (') nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia die m Groot
Amsterdam worden verspreid Totale oplage 752 500
exemplaren

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

üzebon
In 4 dagen zo'n 752.500'
vonkende verkoopcontacten.
"*,/

Postcode + Plaats
Telefoonnummer

prijs excl
6% BTW

prijs mcl
5°oBTW

26,00

27,56

\

l

l
1

Auto's in

Baarsjesweg 249-253,
A'dam, tel. 020-6121824.
Peugeot 205 XL
'Comfort', '89
15.250
Peugeot 205 GL '88 ...13950
Peugeot 205 XR '87 . ..13.750
Peugeot 205 XR '88 . ..15.950
Peugeot 205 XR '89 . „17.950
Peugeot 205 XS '90 . ..22.950
Peugeot 205 XLD '89 ..18.950
Peugeot 309 XL
Score, '88
16.500
Peugeot 309 XL,
Profil '89
18.500
Peugeot 405 GR 1.6'8922.500
Peugeot 405 GR/
BREAK 1.9 '89
29.500
Peugeot 405 Ml 16 '88 29.500
Peugeot 405 SRDT '8931.500
Peugeot 605 SRI 2 O,
'90
42.500
Peugeot 605 SV 3.0 '90 49.500
3-12 mnd. gar., ANWB.-gek.
v.d. POUW PEUGEOT
02940-15110
AMSTELLANDLAAN 1
WEESP
• Handelaar of particulier.
Uw auto(s) aanbieden in
„SHOWROOM" is dé manier.
Tel. 020-6658686

ZUIDWIJK MINERVALAAN
PEUGEOT-DEALER
AMSTERDAM - ZUID
205 Accent '87
ƒ11.500
205 GE '88
ƒ 10.750
205 GE '89
ƒ13.500
205 XS '90 + sch.d. . ƒ 22.500
205 XR 1.4 '89 + sch.d/ 17.500
205 XR Lacoste '86 .ƒ11.950
205 GR 1.4 '84
ƒ 6.950
205 GR 1.4 '87
ƒ12.950
205 GT! 1.6 '87
ƒ15.850
405 GL Diesel '89 .. .ƒ 19.500
605 SV 3.0 '90
ƒ49.750
Opel Corsa 1.3 '88 ..ƒ12.750
3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
verz. mog.
Minervalaan 86, 020-6629517.
Donderdags koopavond.
Zaterdaa 10.00 - 17.00 uur.

Renault
18 GTL stationw. bj. '83, b/g.,
APK nov. '92, i z.g.st., geen
roest. Vr.pr. ƒ3200. Tel.
020-6891803.
Renault 18 GTL stationcar, '83.
Puntgaaf, ƒ 3500. 020-6278410.
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020- 561 96 11.
RONDAY RENAULT
PI. Middenlaan 19-21
Amsterdam 020-6237247
5 TL '85
ƒ 7.500
11 Broadway '86
ƒ 8.500
21 GTD '88
ƒ 14.500
25 GTS '84
ƒ 10.750
25 TX Aut. '91
ƒ44.500
Cho RN 1.4 5d '90
ƒ21.500
Cho RL '91
ƒ18.000
Express combi '86
ƒ 8.500
Express '86
ƒ 7.000
Mazda 323 1 8i GT '90/32.500
'AP
f
Rat Panda 1000 S '

Rover
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam, diverse occasions m voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85,020-6793249/6713581
Suzuki Swift 1.3 GS
5/89, 32.000 km. rood,
TOYOTA BROUWER
Tel. 6360401

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

LUYKXS B.V.
Off. Suzukidealer
biedt aan:
SWIFT 1300 GTI, m. alarm, wit,
19.000 km., bj. '91, ƒ26.950
SWIFT 1300 GTI, m sunroof,
wit, 46.000 km., bj.'90, ƒ 23.750
SWIFT 1300 GTI, met sunroof,
rood, 93.000 km., bj. '87,
/14.250
SWIFT Sedan 1.6 GLX, rood
met., 38.000 km, bj. '90,
ƒ 21.500
ALTO GL, 5-drs. blauw met.,
31.000 km., bj. '89, ƒ11.250
ALTO GL, 3-drs., beige met.,
42.000 km., bj. '87, ƒ 8.500
ALTO GL, 3-drs., rood, 65.000
km., bj. '87, ƒ 8.250
ALTO GL, 3-drs., blauw met.,
44.000 km., '86, ƒ 7.500
TERREINAUTO'S
Samurai, com. de Luxe, rood,
19.000 km., bj. '89, ƒ 18.250
Samurai de Luxe, blauw met.
29.000 km., bj. '88, ƒ18.500
S.J. 410 de Luxe, grijs met.
77.000 km., bj. '84, ƒ 9.750

Record voor Rover
Metro 1.3 Summer . . . . 7-'86
Metro 1.3 GT
3-'87
Maestro 1.6 Mayfair
1-'87
Rover 3500 v.d. Plas
1-'85
Rover 3500 P6
3-77
Rover 114 GTI
6-'91
demo speciale prijs

020-6949266
Rover Dealer
MINOR MOTORCARS
biedt aan:
Rover 114 GTI 16 V, 06/91.
Rover 820 SI, fastback, 09/88
68.000 km. ƒ22.750.
Roover 820 l Sedan, 08/88,
d rood, 80000 km., ƒ 18500,Rover 114 GTA, 06/91, rood
9000 km
Rover 114 GTA 09/90,
35.000 km. d. rood met.
en diverse andere
gebruikte Rovers

Minor Motorcars BV
Sloterkade 40-44, A'dam
tel. 020-6177975

LUYKX BV
Off. ROVER DEALER:
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
40-42, A'dam-Sl.dijk,-6131375
Ook voor A.'dam-Noord

Handtekening

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

T.k. SUZUKI CARRY. Bouwjaar
1983, ƒ900. Tel. 020-6953363.

*v

__

Cobussen

Swammerdamstraat 1
Badhoevedorp, 020-6594330

Naam
Adres

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

sinds 1930
PEUGEOT
205 1.1 Accent, '87..ƒ 9.500
.k. weg bedr. auto, Ford Scor- 205 1 1 Accent, '89. .ƒ14.500
pio aut., zwart, b.j '87, i.z.g st., 205 1.1 Accent, '89..ƒ 14.200
APK. Vr.pr ƒ13.500. Tel.: 205 1.6 GTI, '88
ƒ19.250
02990-34283.
309 1.3 Score, '88 . . . ƒ 12.300
504 16GLI, '90
ƒ25.500
Wegens leasen zeer mooie
:
ord Escort 1400 Bravo, bj. mei Fiat Panda 1000 CL '86/ 5.900
87, APK juli '92. Vr.pr. ƒ 8500. Ford 1 3, Escort, '83 .ƒ 5.000
T
3 - 12 maanden garantie
l . 020-6473378
Inruil en financiering mogelijk

GOLDCAR AMSTELVEEN
Weet u het nog!
<euze uit 15 gouden Mitsubishi
Minstens 2 jaar garantie op
occasions. Tel 020-6433733.
onze gebruikte Hyundai's.
3
ony 1.5 L esprit 3 drs bj. '91 J. LANCKER BV MITSUBISHI
Scoupe 1 5 GTI geel . bj. '91 occasions 3-24 mnd. garantie.
Lantra 1 6 GLSI autom. bj. '91 Weesp tel. 02940-16619.
Sonata 2.0 GLSI . . . . bj. '91
Mitsubishi Lancer 1.8 D. bj.
Lantra 1.5 GLSI
bj. '91
eind '86 APK i z.g.st. Vr.pr.
Pony 1.5 L 3 drs rood bj '90
ƒ7500 02990-34283.
Pony 1 5 GLS 3 drs .. bj. '89
Pony 1.5 GLS aut. Ipg bj. '89
Pony 1 5 L sonnet
bj. '89
Nissan
Pony 1.5 GL 3 drs .. bj. '88
Pony 1.5 L 5 drs
bj. '87 Sunny 1.3, Combi, rood, Lpg.
Autokrooy 11. Vasumweg 32 bj. 8-'87, 93.000 km
BX 19TZI '90 ƒ 22 500. BX 19
(a.d. Klaprozenweg)
24 mnd garantie mogelijk.
GTI, '89 ƒ 18 500. BX 19 TRS
A'dam. 020-6310615.
Tel. 02979-84866.
/ANWEGE DE BESTE AUDI'S LPG, '89 ƒ 18.500. BX 16 TGI,
Contactweg 47, 020-6869611. '90 ƒ18.900. BX 19 TRD, '88
Nissan Micra 1.2 LX
Lod. v. Deysselstraat 77
ƒ 13.900 BX 16 TRI LPG, '89
7/89, 34.000 km., rood,
Lada
020-6116715
ƒ 18.500. BX TRI, '88 schuifd ,
TOYOTA BROUWER
ƒ 12.900. BX 14 RE LPG, '89 Lada 1200 S 1986, 49000 km,
Tel. 6360401
ƒ 13.900. BX 14 TE '89 ƒ 13.900. 1e eig, iz.g.st., ƒ2.500, APK
BMW
BX 14 RE,'88, ƒ 12.500. AX 11 '93 020-6004181 na 18 uur.
RE '89, schuifd, ƒ11,900
Van part Lada 2105, b.j '89,
Visa Garage
perf. staat, km stand 35.000. Kadett 1.3 L, bj. 9-'89, 27.000
:
Houtmankade 37
Vr.pr ƒ6900. Tel.:075-156214. 1e eig. Zwart, 2 jr. gar. mog.
Amsterdam, 020-6278410.
Off. BMW-dealer
Tel.:
02979-84866.
Van part. Lada Samara 1. 5 k.
1e Ringdijkstraat 39
3. d. juni 90, wit, 25895 km, als Opel MANTA type GTE, 2.0i, bj,
Amsterdam-Oost
nw. ƒ 11750, tel. 020-6193584. '81, APK 25-10-'92. Vrpr.
TIMO DE BRUYN
Occasions
ƒ2000. Tel. 02990-40405.
Voor occasions en reparaties
van BX, Visa en 2CV6
3-, 5-, 6-, en 7-sene
Mazda
Zeilemaker-Opel
APK klaarmaken tegen gered
bj '83 t/m'91
INRUILWAGENS
pnjz Verk. van losse onderd
Inruil/leasing/financienng
Constant keuze uit 100 auto's
Tel 020-6680820 en 075-702625 Mazda 323 GLX, 5-drs.,
bj. 9-'87, rood, 71.000 km.,
Burg. D. Kooimanweg 7,
1e eig., 12 mnd. garantie mog.
Purmerend 02990-22551.
Tel. 02979-84866.
Citroen
Opel Corsa 1.3 S
Mazda 929 S 2.2i GLX Aut
1/88, 58 000 km Griis
demo; nu ƒ54.000.- kent.
AX GT i, bj '89, 27 000 km ,
'TOYOTA BROUWER
blank. Mazda D 02908-3231
Vraagprijs ƒ16000- Inruil
Tel. 6360401
mogelijk Tel 075-163008
| T.k. v. part. Mazda 626 GLX
Coupé 10e '88 L.P.G pr. Opel Kadett 1.3. S, 4-drs.
BX BEAUTY (type 16V)
l ƒ 15 500,-. 02990-23734.
70000 km., bj '88, ƒ13500,7/86, 78.000 km bruin.
Tel • 075-163008
Mazda 626, 4-drs, GLX, L.P.G TOYOTA BROUWER
10/89, 87.000 km wit
Tel 6360401
EEND, 2 CV6, bj '83, rood,
nieuw dak, vraagprijs ƒ2000
Tel 020-6115748
ƒ55,- per dag
*SHOWROOM De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Renault 5 TR, bj 7-'90, 1e eig
53 000 km , zwart, 24 mnd
garantie mogelijk
Tel 02979-84866

Auto service Wetter

Chevrolet

Voor meer informatie of advies, bel

Austin
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37,50

39,75

49,00

51,94

60,50

64,13

72,00

76,32

83,50

88,51

95,00

100,70

106,50

112,89

de deur uit!

Opsturen m een gelrankeerde envelop aan SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam of afgeven bi| Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren Amstelveen. Gebouw Aemstelstyn. Laan der Helende Meesters 421B
Purmerend Weerwal 19 Uithoorn Stationsslraat 70. Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort, Gasthuisplem 12

Seat

Saab

SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh, rep., apk
Nieuwe
Royal Class Saab's
v.a. ƒ20.500,-!!

Te koop SEAT MARBELLA
APK 9/'92, bj. 9/'88, prijs
t.e.a.b. 020-6424969.

Hoofddoro. 02503-14097

Subaru
DE GROOTSTE SUBARU-DEALER
'..'.!".

Zowel in SERVICE als.in KWALITEIT/
•• . Altijd alle kleuren in voorraad
j:

... .
'

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

EEN SUBARU KOOP JE BIJ HEERE

SUBARU EN LADA DEALER
Al onze occasions met ster:
1 jaar garantie.
Honda Accord, aero-deck, 2.0
EX, Lpg, 11-'88 ....ƒ21,750'
Subaru Coupé
.6 GL, '87
ƒ 14.500
iubaru Legacy
.8 GL, veel ace.

09-'91

ƒ31.000*

Subaru Mini Jumbo
DL, 09-'91
ƒ13.495*
Lada Samara, 1.3
Lpg, '90
ƒ 12.500*
Lada 2107 1.5, '87 .ƒ 5.250*
Lada 2104 1.3,
Station
'88, ƒ 7.000*
Lada 2105 1.5 .'86, ƒ 2.500
3aihatsu Charade
Diesel '85
ƒ 5.500
Suzuki Alto GL, '86, ƒ 7.650
Volvo 343 L ... '82, ƒ 2.000
Zwanenburgerdijk 503,
Zwanenburg. Tel. 02907-6572

Toyota
HI-LUXE nw. model
sept '89, 2.2 benz., 4x4 wd,
open dak, poly deck. Zeer
mooie wagen, ƒ 26.000,- ex.
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.
Tel. 020-6670121.
Starlet 13 DX 12Vaut. 1e eig.,
km 57000, 12/'86 ƒ9750.
VOLVO NIEROP 020-6183951.

Volkswagen
V.W.- en AUDI-specialist
BAAS
Voor nieuwe en gebr. auto's
Jacob van Lennepkade 295
Tel.; 020-6183855.

T.k. VW Golf '79, 150.000 km.
Rijdt nog goed. Vr.pr. ƒ400.
Tel. 020-6960131.

VW Coupé 1.3, 07-'90, kl
blauw, 28.000 km., div. extra's.
Schitterende Kever 1200, ge- Pr. ƒ 15.995. Tel. 02503-32423
•est, rood, br. banden, alarm,
veel chroom. 020-6325141.

Toyota Corolla LBDXdsl, '85,
APK tot 12/92, ƒ7900,-. Struijs
Papier 020-6173790 ma. t/m vr.

Auto's te koop
gevraagd

TOYOTA BROUWER
Tel. 6360401

DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vrijw.bewijs. Tel. 020-6105478.

Algemeen
± 50 auto's, APK gek. Den
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen
020-6844079. Tevens INKOOP

Wagenpark JOHAN BOOM
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant, Zuider Akerweg 83, Oranje
hek. Amsterdam-Osdorp.
met vnjwaringsbewijs.
Tel. 020 - 6105478. .
Tel. 02990-37825.
± 100 Auto's v.a. ƒ 400.INKOOP AUTO'S, ± ANWB- tot ƒ 1.000.-.
De enige off. SUBARU DEAor., snelle afw. a contant rrj. Steed wisselende sortering
niet
duur!!!
.ER + occ. voor Purmerend
vrijw. bew, def. geen bezW. Door onze scherpe prijzen
Studenten
10
%
korting.
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
Tel. 020-6108280/6149352.
GOEDKOOPSTE ADRES
- auto-ambulance & opnjauto
02999-278, Jisperweg 39-40.
VAN NEDERLAND,
-9-pers. bussen en pick-up's Koop- of VERKOOPPLANdoor grote omzet
NEN1? Bel dan snel Nationale
Avond- en nachttar.: Occasionlijn.
en prima service.
023-365206
MOOYÏEN ZOON- bestelwagen afhalen na 17.30
Garantie al v.a. ƒ 1.000.v n Museum autobedrijven
uur en de volgende morgen Te koop gevr. Peugeots 404, en omruil garantie. Dagelijks
504,505, J5,604 TD. Schade of geopend van 9.00 tot 19.00
om 8.00 uur retour
sloop.
Autocommerce, uur. Donderdag's koopavond
Mooy en Zoon:
tegen 4 uur-tarief.
023-338895.
020-6794842, 020-6908683.
al 16 jaar uw
Zaterdag tot 17.00 uur.
Subaru-dealer A'dam/A'veen. BLOKSMA
RADIATEURENService en
warmtewisselaars, Kapoeas• „SHOWROOM"
-Ruysdaeiknde 75 A:darri-0 2:
weg 17, A'dam, 020-6148385.
De autorubriek voor
Reparatie
Info Ó2Ö 6623167-6732853'
Amsterdam en omgeving.
• De advertentie-afdeling beOplage 750.000 ex.
A.P.K. KEURINGSSTATION
houdt zich het recht voor adElke week in Het Parool en
ïubaru Mini Jumbo 5 DX.
Keuren zonder afspraak
vertenties eventueel zonder
alle uitgaven van WEEKMEDIA
788, J7.000_km. Gri|S.
Feenstra & Jimmink
opgaaf van redenen te weigeTel. 020-6658686.
TOYOTA BROUWER
ren. (Art. 16 regelen voor het Asterweg 24A A'dam 6364702
Tel. 6360401
advertentiewezen).

Autoverhuur

BIJ
Ouke Baas

Accessoires en Onderdelen

Toyota

Onderdelen voor:1 Austin-RoverJaguar-MG-Triurriph-Landrover
' KIMMAN
HAARLEM

Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-43, tel. 020-6763829
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401

AUTOBANDEN-UITVERKOOP
aagste prijzen m Amsterdam
'an Hallstraat 73, tel. 6865689

Volvo
Volvo-occasions
± 35 in voorraad
o.a.:
Volvo 740 GL, met schuifdak,
bj. '88, anthr. met. 123.000 km.,
ƒ 24.950
Volvo 240 GL, bj '87, blauw
met. 74 800 km., ƒ19.750
Volvo 460 GL, sedan, bj. '90, bl.
met., 29 500 km , ƒ 28.750.
Volvo 440 GLE, stuurbekr. bj.
89 rood met 35.000 km.,
ƒ 23.750
Volvo 340, 3-drs., 1.7, bj. '87,
rood, 96.000 km., ƒ11.950
Volvo 340 GL, 5 drs., aut.,
bj., '90, blauw met, 28 800 km.,
19.750

Van Vloten
Amsterdam
Uw volvo-dealer
Meeuwenlaan 128
Tel. 020-6369222
Amsterdam-Noord,
uit de IJtunnel 2 x rechtsaf.
„SHOWROOM"
Postbus 156,
1000 AD Amsterdam

IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

460 GLE
Nieuw, smar. groen, spec. prijs
440 GL, km. 80.000, Lpg., o.b.
'89, 440 GL zilver/met., km.
55.000, '89; 440 DL rood/met,
km. 35.000 '89; 340, 3/5 drs.,
autom v.a. '85 t/m '89.
340/360 DL/GL v.a. '84 t/m '89.
740 GL Sedan, Lpg, '89.
740 GL Diesel wagon, '86.
240 Van, Lpg. '85

VOLVO NIEROP
VANCOUVERSTRAAT 2-12,
A'dam-West 020-6183951.
Volvo 360 GL, 2.0 Itr.,
3/87, 62.000 km. bruin •
TOYOTA BROUWER
Tel. 6360401

.UTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 134
Tel. 020-6240748.

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Lid Nevar.
• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 750.000 ex.

Autosloperijen

Rijscholen

Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico1 ong.
PTT-vrijwaring RDW

1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3
MOTORrijlessen a ƒ 25 per les
Michel geeft les in div. talen
020-6853683, b.g.g. 6181775,

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-6198691

Centerparts
vraagt sloop- en schadewagens Origineel R.D.W.-vnjwaing. De hoogste prijs en geen
risico. Tel. 6107942 of 6107946.

075-174996 en 02990-34768

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-6942145.
AUTORIJSCHOOL NOVA
(hd BOVAG)

Grote sortering ONDERDELEN
• Auto te koop? Plaats een van alle schade-auto's, alle
SPOEDCURSUS ƒ 895
SHOWROOM advertentie. U merken, alle bouwjaren.
mcl. examen
zult verbaasd staan over, het Ravenstijn, 02502-5435.
Bel info: 020-6464778.
resultaat.
Autorijschool Ferry
• Bewijsnummers van een geAutofinanciering
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
plaatste "SHOWROOM"
Tel.: 020-6932074.
advertentie krijgt u alleen toeen verzekering
gezonden als u dat bij de opgave van de advertentie kenCelie 1e 10 lessen ƒ 42, 50 p.u
Auto goed en goedkoop
baar maakt. De kosten daarSpoedcursus ƒ 1555. Theorie
verzekerd, mnd/kwart. bet.
voor bedragen ƒ3,Alle verz. CELIE 020-6416607. proefex. a ƒ 6,25. 020-6416607

Fa. Gansner & Co.

uw drukker voor:

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

drukkerij van petegem b.v.

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

kerkpad 6 - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

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

Resultaten wasdroogautomaten
gallen tegen

Voorjaarsmode wordt supervrouwelijk

f-r OOR kleinbehuisden kan
\/ een was-droogautomaat
* (een machine die zowel
vast als droogt) een uitkomst
[lijn. Aan deze machines kleven
>chter ook bezwaren: wassen
•>n drogen in één keer is vaak
•iiet mogelijk en het energie- en
waterverbruik zijn nogal hoog.

Rcdacticadros ATV: Weckmcdia,
postbus 21U4, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Busse

ioor Gcrrit Jan Bel

Meten en tekenen
in één beweging

Dat zijn de belangrijkste conclu'•sies uit een onderzoek dat de Stich;ing Vergelijkend Warenonderzoek
lutvoerde naar negen merken en ty;,en was-droogautomaten.

• Op de foto een klokmodel, uitgevoerd in soepel viscose. Dit • Topjes in het bekende BB-ruitje met vrolijke bermuda's en
dporknoopmodel met korte mouwen en laag uitgesneden hals- spijkerjacks geven de lente een kleurig accent.
lijn heeft een ragfijn printje en is geheel gevoerd.Foto Foxy Fashion
Foto ZY

De geteste machines kosten tusien de ƒ 1500 en ƒ 3000. Zeker niet
weinig, maar de testresultaten valOEWEL HET er op lijkt dat in
en tegen. Slechts vier van de negen
deze wintermaanden het doncregen de beoordeling 'goed'. Bij één
kere en vochtige weer alles
;nachine kwam de gedroogde was er overheerst, zijn de modezaken al in:elfs lichtgeschroeid uit.
gericht met de nieuwe voorjaarscolDe was in de machine stoppen en lectie. Warme dikke truien en taroelaarna droog in de kast leggen zou
deaal zijn. Helaas blijken was-auto:tiaten dat meestal niet te kunnen.
STa het wassen moet het wasgoed
iltijd worden losgeschud om proppen te voorkomen. Bovendien moet
jij gewoon katoenen wasgoed een
volle machine na het wassen altijd
E REISBRANCHÉ verin twee porties worden gedroogd.
wacht een goed jaar. Nu
Dus niet vuil in de machine en
al wordt er flink geboekt.
schoon en droog eruit.

H

ken hebben in de rekken plaatsgemaakt voor frisse vrolijke jurkjes
(met korte mouw), bermuda's en
wielrenbroekjes. Prelude van een
zonnige lente.
Vrouwelijk, klassiek en een tikje

• Leggings spelen ook in de voorjaarscollectie een rol. In
plaats van een winterse dikke trui wordt er een ruimvallend Tshirt op gedragen met vest.
Foto Hennes & Mauntz

nostalgisch (zestiger jaren!), zo kunnen we dit jaar het algemene thema
van de nieuwe modecollectie noemen. De kleuren zijn dan ook bescheiden te noemen: ivoor, zand,
khaki en terracotta. Het materiaal

moet in deze tijd van kwaliteitsbesef
goed zijn. Linnen, katoen en soepel
viscose zijn de meest gehanteerde
stoffen. Daarnaast zijn ook de gebreide materialen belangrijk, zoals
jersey, ribtricot en ajour-breisels.
Eenvoudig, hoewel dat in de prijs
vaak niet te merken is, mag de kleding wel zijn. Comfort is een belangrijk uitgangspunt en de belijning
van de kleren is daarom vaak simpel. De ontwerpers hebben zich dit
jaar laten inspireren door eenvoudibehoeft geen krans. Sinds vele jaren seum werd ingericht. Een eettip: in ge T-shirtvormen en (wellicht kunis Frankrijk het meest populaire va- La Chaumière in Ménétréols bij Va- nen de jongeren een zoekactie houkantieland gebleven met een markt- tan eet men verrukkelijk voor een den in de kast van oma en .opa) ouaandeel van 26% gevolgd door Duits- on-hollands klein bedrag.
derwets tricot ondergoed.
land (15%), Oostenrijk (10%) en
Spanje (8%). De Cöte d'Azur, BretagBED AND BREAKFAST. De formune en de Dordogne scoren erg hoog le van slapen en ontbijten bij partibij de Nederlanders. Wie zijn landge- culieren is al vele jaren bekend in
noten in de vakantie eens even niet Engeland. Sinds enkele tijd is het
wil zien, moet eens denken aan het ook in ons land een succes. Vandaar
oerhistorische hart van Frankrijk, dat voor de 3e keer dit jaar de Bed
het departement Indre met mooie and Breakfastgids voor Benelux
steden zoals Bourges, Chateauroux, werd uitgegeven. Gratis aanvragen
Limoges, etc. Niet vergeten langs te bij Holiday Service, tel. 050-133535,
gaan in Nohant waar het woonhuis waar men u tevens graag inschrijft
van George Sand en Chopin als mu- als u zelf uw bed en ontbijt aanbiedt.

Reisbranche verwacht goed jaar

D

Bestellen onderzoek: ƒ 4,50 overmaken op
'ostbanknummer 1477321 t.n.v. SVWO, Den
laag en onder vermelding van 'was-droogauomaten'.

Hierbij wat toeristische tips
voor zowel individuele reizigers als voor hen die georganiseerd op pad gaan.

Burgerlijk Wetboek

door Leni Paul

Met ingang van l januari is een
lantal delen van het nieuwe Burgerijk Wetboek ingevoerd. Vooral voor
:onsumenten een goede zaak, want
iun rechten zijn goed uitgebreid. Zo
zijn er nu gunstiger regels bij koop
sn is er een grote schoonmaak gelouden onder allerlei voor de consuTient zeer nadelige kleine lettertjes
n de voorwaarden van leveranciers
m dienstverleners. Om een voorjeeld te noemen: als u een tweedelands auto koopt, zal de verkoper
:als ter zake kundige) u (als leek)
;oede informatie moeten geven. Dat
.vil zeggen dat hij ook verplicht is de
eventuele niet zichtbare mankemen:en van de auto te vermelden. Dit is
maar een van de vele onderdelen
waarop de consumentenrechten zijn
verbeterd.
In verschillende consumentenblalen van deze maand is uitgebreide
nformatie over de nieuwe wetgeing opgenomen. In de Consumen'engids van de Consumentenbond
jn Koopkracht van Konsumenten
Kontakt zijn dit artikelen die een
ilgemeen karakter dragen. In De
Woonconsument van de 'Vereniging
iigen huis' wordt specifiek aandacht
;eschonken aan het (ver) kopen van
en bestaand huis.

Video-cassettes
In het januari-nummer van Audio
& Video Totaal grote aandacht voor
en uitgebreide test van video-cas>ettes. Maar liefst 74 tapes werden
(ook letterlijk) onder de loep genomen: 33 'full-size' VHS-cassettes, 9
ran het type VHS 'Compact', 10 Super-VHS-cassettes, 6 Super-VHS-C,
12 8-mm- cassettes en 4 voor Hi8. De
anderlinge
kwaliteitsverschillen
:ussen de merken en typen die op de
''erschillende onderdelen in de kopgroep zitten zijn gering, zo concludeert A&VT.

Tweedehands auto's
De Consumentengids (januari) beteek de garanties die op tweedehands auto's worden gegeven en
kwam tot de conclusie dat die nog
niet altijd voldoen aan de nieuwe
wet (zie hiervoor het stukje over het
nieuwe Burgerlijk Wetboek). De
meest voorkomende garantie is die
van de Bovag. De garanties die dealers van een bepaald automerk geven, zijn veelal de Bovaggarantie
zelf, maar dan onder een eigen naam
uitgebracht
en zij kennen soms extr
a's. Enkele merken hebben een ein garantie.
Niet iedereen koopt een nieuwe
auto, al zou je dat kennelijk (moeten) geloven als je leest waar de aandacht van de autobladen hoofdzake'yk naar uitgaat. AutoWeek besteedt
ui de rubriek Tweedehands al enige
tijd aandacht aan de kwaliteit van
"epaalde autotypen. Informatief
voor de grote groep lezers die geen
nieuwe auto zullen kopen. Sinds
kort heeft ook de Autokampioen een
dergelijke rubriek onder deze naam
gevoerd. In nummer l komt de
lvo 240 2.3 GL combi ter sprake.
AutoWeek
(no. 1) besteedt aandacht
aa
n de Mercedes 190. Eindoordeel:
•.Zeer aan te bevelen als hij van na
1985 is".

CARAVANREIZEN. Individueel en
toch in groepsverband, dat is het als
men er via ACSI (Auto Camper Service Internationaal) op uit trekt. Directeur Ramon van Reine bekijkt
eerst zelf de campings en de gebieden waar ACSI de rally's organiseert. Met maximaal 25 caravancomtainaties trekt men vooral in rustig
voor- en naseizoen door de mooiste
gebieden in o.m. Turkije, Griekenland, Dordogne, Denemarken, Castilië, enzovoort. Het kleurige rnagazine van ACSI maakt het moeilijk een
keus te doen. Inf. tel. 08880-52055.

Er wordt in het zomerse modebeeld dit jaar veel aandacht besteed
aan de afwerking: kant, picotjes (fijne gekartelde rand) en dubbele naden. De katoenen truien bestaan
voornamelijk uit kabelpatronen en
ajour-motieven.
'Nieuw' in de collectie zijn de zogenaamde kleine tweekleurige BBruitjes (Mary Quant). Het fietsbroekje blijft deze zomer een prominente plaats innemen en wordt gecombineerd met allerlei mogelijke
topjes, bloesjes en coltruien.
TRUDY STEENKAMP

Freddie and the Dreamers
doen 'jaren zestig' herleven

Kruiswoordpuzzel

Welk woord
kunt u maken
met de opgegeven letters: 31-2
-56-8-27-15-12
- 64 - 26 - 43 - 22 PLANEET. Imaginair reizen, dat 48
kan in het Haagse Universum waar
HORIZONmen er sinds december een nieuwe
attractie bij heeft. Met de snelheid TAAL: 1. beroep;
van een raket laat men u over regen- 11 pi. in Gelderwouden, bergen, de Noord- en Zuid- land; 12 kwast;
chemisch
pool suizen. Een verre reis bijna 14
echt beleefd. Omniversum, Pres. symbool; 15 geKennedylaan 5 is vanaf Centraal lofte; 17 vistuig;
Station te bereiken met bus nr. 4, 18 uitroep; 20
van Hollands Spoor tram nr. 8 of 10. zangstem; 22 zeOpen di. t.m. do. 11-4 uur, vr. za. en ker onderricht;
zo. van 11-21 uur.
25 godin; 26
vrucht; 28 klepTUINEN. In het kader van de Flori- per; 29 tweetal;
ade vestigt de VW Utrecht de aan- 30 godheid; 32
dacht op het tuinenbestand in deze brandbare stof;
provincie. Fietsen langs Baarnse 33 sierlijke fles;
lusthoven, een stadstuinenroute in 34 GreenwichAmersfoort, een tuinententoonstel- tijd; 35 jongensling in slot Zeist en tochtjes langs naam; 37 ijzerUtrechtse Lustwarandes, zo staat in houdende grond; 38 den lezer heil; 39
de folder. Inf. over dit groen toeris- roofdier; 40 kort en bondig; 41 Amme dichtbij prov. VW, tel. 030- sterdams peil; 43 splitsingsprodukt
van een molecule; 45 vertraging; 46
801100.
walkant; 47 kleurling; 49 soort slee;
BELGISCH LIMBURG. Verrassend 51 schermbloemige plant; 53 drank;
en ook weer anders dan 'ons' Lim- 54 vreemde munt; 56 kleurschakeburg is de gelijknamige provincie in ring; 57 voegwoord; 58 schietlood; 60
België. Historische plaatsen zoals in honingdrank; 61 tegenover; 62 onde streekromans en veel burchten, wrikbaar; 63 hert; 65 bijwoord; 66
ruïnes en daartussen de altijd boei- koolstofpoeder; 69 zoogdier; 71
ende Maas. Vergeet niet Maaseik, hoestmiddel.
net over de grens, met zijn RenaisVERTICAAL: l pers. vnw.; 2 lofsance-gevels.
Inf.
tel.
093211/75.76.12 of Belg. Verkeersbureau, dicht; 3 pi. in N.-Brabant; 4 opsporingsmiddel; 5 deel van de dag; 6
020-6245953.
maanstand; 7 trechtervormig net; 8
FRANKRIJK. Goede (Franse) wijn verenigingsgebouw; 9 moment, 10

Met één hand het meetlint
vasthouden en met de andere
proberen af te tekenen. Een situatie die doe-het-zelvers ongetwijfeld herkennen, en die vaak
tot onnauwkeurig meten leidt.
Fisco, de Engelse specialist in
meetgereedschap, ontwikkelde
een rolbandmaat (Mark-O-Matic) die in één beweging meet en
aftekent. Op het slagyaste huis
van ABS kunststof zitten twoe
rode knoppen: één voor een potloodstift (of kraspen bij metaalwerk) voorop en één voor een
stift achter. Met ingedrukte
knop schuiven de aftekenstiften
naar buiten om de maat vast te
leggen. Daarnaast heeft de
Mark-O-Matic nog meer voordelen. Op 6,5 centimeter zit in de
band een gaatje om cirkels van
vooraf ingestelde diameters te
trekken. Dat gebeurt met de
buitenste markeerknop.
De rolbandmaal Is te koop bij Ijzerwaren- en cloe-het-zelfzaken. De adviesprijs is ƒ 28,85.

Wat kost de auto in '92?
In 'Kilometerkosten 1992',
een boekje dat de EVO, ondernemersorganisatie voor logistiek en transport, uitgeeft wordt
een compleet overzicht gegeven
van de kilometerkosten van
zo'n duizend personen- en bestelauto's. Ook de steeds populairder wordende All Purposes
Vehicles (APV) zijn hierin opgenomen. De kilometerkosten, die
zowel inclusief als exclusief
BTW worden vermeld, zijn berekend voor verschillende jaarkilometrages. Voor modellen
van een benzinemotor is bovendien aangegeven wat de kilometerkosten bedragen als een
LPG-installatie is gemonteerd.
Door een rangschikking naar
prijsklasse kan eenvoudig worden afgelezen welke auto's binnen een bepaalde categorie vallen en wat de kilometerkosten
zijn. Ingeval van gebruik van
privé-auto's kan worden afgelezen wat, op grond van de belastingwetgeving voor 1992, fiscaal
als een bovenmatige vergoeding
wordt beschouwd.
De uitgave zal in februari 1992 verkrijgbaar zijn en kan nu al worden bcsteld bij EVO-klantenservlce, tel. 079414641. Het boekje kost ƒ22,50 (nletleden) en ƒ 15.- voor leden.

Fietsaccu geeft ook bij
lage snelheid goed licht

Freddy and the Dreamers

WORDT vrijdag 31 ja1•ET
nuari swingen in De

H

Meervaart in Amsterdam-West. De jaren zestig herleven weer op de muziek van
'Freddie and the Dreamers'
loofboom; 11 fanaticus; 13 alles om- met in het voorprogramma de
vattend; 14 projectiel; 16 muziekin- toenmalige Utrechtse groep
strument; 19 plant; 21 vat; 23 vier- 'The Jets'.

handig dier; 24 water doorlatende; 25
bloeiwijze; 27 handelwijze; 29 stof; 31
draaier; 33 van een hengsel voorzien
vat; 36 kippeloop; 37 handvat; 42
kunststof; 44 dichtstuk; 46 specerij;
48 brandstof; 49 bundel; 50 vogel; 52
schoonmaakmiddel; 54 vierwielige
koets; 55 Heilige Schrift; 58 vr. titel;
59 kledingstuk; 62 voor; 64 telwoord;
67 rivier in West-Siberië; 68 sportevenement; 69 boksterm; 70 landbouwwerktuig.

Nederland tot de top, naast The Animals en The Rolling Stones, met
nummers als 'I love you babe' (een
compositie van Paul Anka), 'Over
you' en 'You were made for me'. De
optredens op het witte doek droegen
beslist bij aan de populariteit. De
groep was te zien in de films 'What a
crazy world' en 'Just for you', waarvan de titelsong eveneens een hit
werd. In 1971 viel de groep uiteen,
maar Freddie heeft nu een nieuwe
groep geformeerd die de oude nummers weer laat klinken. Al de oude
hits, naar schatting twintig, zullen
nog eenmaal in De Meervaart klinken.

Fietsverlichting met een dynamo werkt alleen goed wanneer met een behoorlijke snelheid gefietst wordt. Een fietser
is dus slecht te zien wanneer hij
stilstaat of langzaam tegen de
striemende wind in trapt, maar
ook bij slecht weer. De dynamo
levert dan onvoldoende lichtsterkte. De nieuwe Friwo fietsaccu zorgt continu voor een
sterke lichtbundel uit voor- en
achterlicht. Onafhankelijk van
fietssnelheid en weersgesteldheid.

In 1959 richtte de inmiddels fameus geworden Freddie Garrity zijn
Freddie and the Dreamers op. Haar
Engelse tv-debuut maakte de groep
in 1961. Garrity werd in die tijd de
clown van de Britse popmuziek genoemd. De optredens in clubs en
ballrooms waren verfrissend en
vormden een komische verschijning Goldfinger
aan het nogal stereotiepe beatfirmaDe voorprogramma-groep 'The
ment in Engeland. Tegen eind '63 Jets' is zeker geen onbekende. In
was de groep door haar speciale 1965 werd zij namelijk wereldbeWinwoord van vorige week: Vakan- dansact in Engeland de sensatie.
roemd met haar instrumentale verDe fietsaccu wordt in een houtieganger.
Tot 1966 behoorde de groep ook in sie van Goldfinger, de titelsong van
der geschoven, past op iedere
de James Bond-film. Ook na dit wefiets en kan keer op keer worreldsuccesnummer bracht de groep
den opgeladen. Een complete
diverse grote andere hits uit, waarset Friwo bestaat uit een oplaadonder 'Pied Piper'. Eind zestiger jabare zes-volts accu, een oplaadren ging de groep uit elkaar. In 1982
unit en een stuurhouder. Het
kwamen de spelers echter nog een
opladen duurt ongeveer zeven
lukken zijn beter te voorkomen dan kunstijs veiliger is dan schaatsen op keer bijeen voor een aantal reünieuur en kan op elk 220-volts stopte genezen. Hoe kunt u dat doen?
natuurijs. Maar ook op kunstijsba- optredens en brachten zij zelfs een
contact plaatsvinden. De opgeDat is heel eenvoudig. Omdat de nen gebeuren ongelukken. Door bot- elpee uit met al de succesnummers
laden accu geeft meer dan twee
meeste blessures ontstaan bij onge- singen bij voorbeeld. Een gevolg uit de vroegere tijd.
uur stroom., Twee signaallamptrainde schaatsers, bent u al een daarvan is weer een valpartij, waarjes op de houder waarschuwen
Dit bijzondere concert van vrijdag
heel eind als u een paar keer op de bij niet zelden het ijzer van de
de gebruiker tijdig tegen onvolkunstijsbaan gaat schaatsen. Daar schaats voor snij wonden zorgt in be- 31 januari is de tweede in een serie
doende spanning.
kunt u ook les nemen of allerlei cur- nen of handen. Dus, als u van plan van drie die De Meervaart organiDe Friwo fietsaccu wordt in Nedersussen volgen. Op die manier krijgt bent om eens een keer naar één van seert onder de naam 'Sound of the
land door de firma AGU geïmporteerd.
u een betere schaatsconditie en - de 21 kunstijsbanen bij u in de buurt Sixties'. Weekmedia biedt u de kans,
De adviesprijs is ƒ 12!),-- voor een comtechniek, en bent u voorbereid op te gaan, volgen hier alvast wat han- door het invullen van onderstaande
plete set. Verkrijgbaar bij de goed gesorteerde fietscirzaak.
bon, met korting dit concert te beeen vorstperiode mat natuurijs.
dige tips.
zoeken.
Gedragsregels:
Als er dan natuurijs ligt, zijn een
- Ga nooit zonder schaatsen het
goede schaatsoutfit, goed onderhou- ijs op;
den schaatsen en beschermingsma- De rijrichting is linksom, dus
terialen een eerste vereiste om bles- niet tegen de stroom in schaatsen;
surevrij van het ijs af te komen.
- Hardrijders rijden zoveel mogelijk aan de binnenkant van de vierTegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na telefoWilt u daar meer over te weten honderdmeterbaan;
komen, dan kunt u de gratis
- Niet-hardrijders, krabbelaars,
nische reservering bij de kassa van De Meen/aart, tel. 020-6107393,
betaalt u in plaats van ƒ 22,50 slechts ƒ19,- per persoon (max. 4 pers.
'Schaatskrant' aanvragen door een jong en oud die de schaatskunst nog
per bon) voor 'Sound of the Sixties' op vrijdag 31 januari 1992.
briefje te sturen in een envelop zon- niet geheel machtig zijn, rijden zoder postzegel naar: Stichting Consu- veel mogelijk rechts op de vierhonment en Veiligheid, Antwoordnum- derdmeterbaan. Dus: links inhalen
Naam:
Adres:
mer 17035,1000 SL Amsterdam. Ook en als men ingehaald wordt, naar
Postcode:
Woonplaats:.
kunt u gratis bellen met de Advies- rechts gaan;
en Klachtenlijn van Stichting Con- Niet stil blijven staan op het ijs;
Aantal personen (max. 4 per bon):
- Laat geen papier of andere voorsument en Veiligheid: 06-0220220.
werpen op het ijs achter. Men kan er
zelf ook over vallen.
Kunstijs
Zorg bovendien voor goed passenAan de hand van de cijfers is het de en goed onderhouden schaatsen
overduidelijk dat schaatsen op en draag altijd handschoenen.

Schaatsen op kunstijs is veiliger dan op natuurijs
E
EN BEETJE Hollandse
winter betekent dikke
pret op het ijs voor vele
duizenden schaatsers. Als er
natuurijs ligt, wordt schaatsen
volkssport nummer één. Natuurijs kent echter ook minder
prettige
bijverschijnselen.
Hierover bericht de Stichting
Consument en Veiligheid.

ding maken tussen blessures bij
schaatsers op natuurijs en bij
schaatsers op kunstijs. Op natuurijs
komen veel meer blessures per jaar
voor (negentig procent) dan op
kunstijs (tien procent). Dit heeft
drie oorzaken: als er natuurijs ligt,
trekt dit veel meer schaatsers dan
kunstijs; natuurijs heeft een slechtere kwaliteit (scheuren, ongelijk oppervlak); natuurijs trekt veel ongetrainde mensen, die zonder verder
iets aan hun conditie te doen een
Schaatsen is, in tegenstelling tot middag gaan schaatsen.
wat vaak wordt gedacht, een tamelijk veilige sport. In vergelijking met
andere sporten is het zelfs zo dat het Vorstperiode
Ook afgelopen winter was er een
risico bij schaatsen afneemt naarmate het schaatsniveau stijgt. flinke vorstperiode met natuurijs.
Schaatsen op laag niveau, wat de Er zijn ook weer veel blessures gemeesten doen als er ijs ligt, brengt vallen. Dertienduizend mensen hebben zich voor een schaatsblessure
veel risico met zich mee.
op de EHBO-afdeling van een zieAls blessurecijfers worden beke- kenhuis moeten laten behandelen
ken, moet rekening worden gehou- (PORS, 1990). De meeste letsels waden met verschillende groepen ren het gevolg van een valpartij
n verder...
schaatsenrijders: getrainde schaat- (93%), relatief veel slachtoffers waIn de Waterkampioen (no. 24) een sers en schaatsers die zich geduren- ren vijf tot vijftien jaar oud en in 45
'est van vier buitenboordmotoren de een strenge winter incidenteel op procent van de blessures gaat het
v
het ijs begeven. Vooral bij de laatste om gebroken polsen of onderarmen.
an 26 kW.
Op Pad (no. 8) schenkt aandacht groep komen veel blessures voor. Daarnaast komen veel blessures aan
n' de duurresultaten van zes ran- Deze zijn vaak het gevolg van een hoofd, enkel voet en rug voor.
Ook bij schaatsen geldt: een ongedonneurs,
fietsen die speciaal ge- valpartij.
bc
Men kan ook grofweg een schei- luk zit in een klein hoekje en ongehikt zijn voor lange tochten.

geeff u meer/

Bon voor onze lezers

r^H?rr

SONY CAMCORDER
F450 TopperlHiFi 3 lux 8x
zoom autofocus '2550

1849.-

PHILIPS 63 CM GROOTBEELD
KLEUREN-TV AFSTANDBEDIENING
Type 24CE3270 63cm Flat Square beeldbuis
40
voorkeuzezenders
automatisch
zenderzoeksysteem frontluidspreker infrarood
afstandbediening groene toets voor
persoonh|ke voorkeurinstelling van beeld en
geluid Adviespnjs'1675 -

ZANUSSI 800 TOEREN WASAUTOMAAT
Voorlader wasautomaat, 4,5kg trommel van
roestvrijstaal. 800 toeren, variabele thermostaat en
halve wasknop Adviespriis 1299

SONY MIDI-SET + CD-SPELER +
BOXEN
NEWSD82CD, Versterker 2x35 watt, 5-bands
equalizer, Surround-Soufid Tuner, digitaal, 12
voorkeuzestations Dubbel-cassettedeck,
dolby-B CD-speler, 4x oversamplmg en 16
bits digitale filter, Music Scan, Shuffle Play
Luidsprekerboxen, 2-weg systeem Infrarood
afstandbediening Adviespnjs"1110 -

MAGNETRON OVEN
;nel ontdooien en verwarmen

m 219.-

SONY 63 CM KVX25TD KLEINSTECAMCORDER
STEREO TELETEKST (Sony) 8mm systeem 5 lux Hi
Flat en Square Black Trimt
ron beeldbuis euroscart
s t e r e o t e l e t e K s t en af
standbediening Adv '2150

VIAGN. DIGITAAL

Fi 6 x zoom autolocus '2395

Ondanks grote inhoud kom
TypeW750 Voorlader RVS oakte afmetingen Kwalita
trommel EN kuip centrifu tief uitstekende koeler/vrie
geert tot 1150 toeren p/m bui zer Adviesprijs '848
tenmantel tweezijdig gee
mailleerd Adviesprijs'2199

SONY CAMCORDER
JVC 63 CM SUPERVHS
STEREO TELETEKST

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

MIELE1150TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

F250 Kompakt autofocus
Inkl accessoires Adv'2775

O standen digitale tijdklok l
en elektronische bediening

m 239.-

SAMSUNG RE570

m 269.-!
425.SHARP MAGNETRON
1NDESIT 2-DEURS "
'ype R2V10 braaiplateau

Type 2023, Tweedeurs 4
sterren kombikast Adv '899

SIEMENS WM3380

HITACHI 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

Tegen meerprijs wast en
droogt u m één machine

SONY 55 CM KVX21TD SHARP CAMCORDER
STEREO TELETEKST VHS C 12xmotorzoom kleu

AEG LAVAMAT RVS

AVM610 20 liter Adv '769

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
slunlaanbiedmg? '1549

ren LCD zoeker Adv '2799

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST
JVC CAMCORDER
VHS C Superkomakt '2199

PHILIPS 800TOEREN

SHARP 63 CM KTV
STEREO TELETEKST PHILIPS CAMCORDER

BAUKNECHTWA6500

745.830 TOPKLASSE'VHS HQ
hl fi stereo geluid '1899

HITACHI HI-FI VIDEO
VT570 VHS HQ stereo '1999 -

63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie

1149.BLAUPUNKT HI-FI

1000 TOEREN RVS

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

1299
PANASONIC HI-FI

"

-

RTV740 3 koppen VHS HQ
Hl Fl stereo geluid '2295

400 TOEREN LUXE

599.INDESIT PROMOTIE

55 CM TELETEKST

Type 2596 Adv'799-

JVC VHS-HQ VIDEO

539.-

Van de uitvinders! '1319-

37 CM AFSTANDBED. JVC VHS-HQ VIDEO

~ 479.-

HRD600,3 koppen, voor perfekt beeldl Afst bed '1429-

£

779 J

BLAUPUNKT VIDEO

TIJDENLIJN
E6n dag voor levering '
van 14.00 tbt.16.00 uur.

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
5 liter inhoud 800 Watt ver
mogen en digitale tijdklok

55
.

899.- 1

NDES
VAATWASSER
Type D310, Roestvrijstalen |
nterieur, 12 couverts, 2 roerende sproeiarmen Sprogr
Geen twee deurs koelkast waterontharder, geruisarm
maar een echte 280 liter 2 Adviesprijs '1049
deurs koel/vries kombmatie
Koelruimte op ooghoogte
Adviesprijs*979

699.-I
469,
769.BAUKNECHT VW 3PR
BOSCH VW PS2100

899.-I
1499.-I

MIELE VW G521

_

MIELE KOEL/VRIES

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

RTV635 VHSHQ 4 koppen
8 uur, afstandbed '1695 -

949.PANASONIC VIDEO

NDESIT
ORNUIS

:

TypeK5400,Adviespnjs'799 -

518.-

TypeAWQ089 Opvolgervan
STUNT! GAS-ELEKTRO
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000, echter met
De ideale kombmatie koken l
REGELBARE centrifugegang
op gas en elektrisch bakken l
130
LTR.
KOELKAST
tot 8501 p min Thermisch geen grilleren Adviespnjs'998 • l
Oerdegelijke tabletop Zeei
stuurd eco knop '1495 fraaie uitvoenng met formica bo
venblad Officiële garantie

NVJ 30 VHS HQ 3 koppen
afstandbed ,+leespen*1733

HITACHI VHS VIDEO

999.
AEG TURNETTE

M720 HQ beeldkwaliteit'!
LCD afstandbediend '999

Inclusief aparte 2800-toe
ren centrifuge Adv'1375

Lal^lU49_"
1000 TOEREN RVS BL

M730 3 koppen Adv '1299

245.-

145 LTR. KOELKAST

598.-I

ETNA FORNUIS 14.00

598.-I|

Coolcraft 145 liter, 2 sterren For- INDESIT G/E FORNUIS
K5406,Gas-elektro '1049
mica bovenblad Garantie

PHILIPS 140 LITER

748.-I

PELGRIM FORNUIS

Type AFB075, Tafelmodel, 400IV, Gas elektro fornuis
krasvast bovenblad vriesvak

VSF10 afstandbed '878

898.-!
395.PELGRIM SUPERLUXEj
GAS-ELEKTRO FORNUIS |
ZANUSS1140 LITER
445.BOSCH KTF1540J

GRUNDIG 70 CM
STEREO TELETEKST

4101 V, Gas-elektro fornuis
Inkl grill, draaispit en mixed j
grill set Adviesprijs'1425 -

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510 *TELETEKST'1549

E3LÊT 545 • "
GRUNDIG 63 CM
LUXE TELETEKST

m 799.-i

PANASONIC NN8550

949.-

779.BLAUPUNKT VIDEO

BLAUPUNKT 63 CM
STEREO TELETEKST

m 599.-I

SHARP 3 IN 1 KOMBI

BAUKNECHT K/V

RTV570 VHSHQ + afstbed
+ barcode leespen *1545 -

1598.-

STUNTM 3 m 1 M Magnetron l
+ hete-'ucht oven + GRILL

STUNT! 550 TOEREN! PHILIPS ARG280 K/V
Type 550LB, Volledige gar

E88* 845»"

AKAI VHS-HQ VIDEO

INFÖ-LIJN

Nederlands topmerk Trom
mei EN kuip roestvrnstaal'

V210,Afstandbedlenlng '1110-

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

m 549.-i

KOMBI MAGNETRON

ZANUSSI 400 TOEREN KOEL/VRIES KOMBI

SONY VHS-HQ VIDEO

HITACHI VHS VIDEO

895.-

29 liter, digitaal draaiplateau
Adviesprijs'899

Vraag,
opmerking, probleem?
:
"
BeldeBÓC

HOLL. 1000 TOEREN

F60 4 koppen VHS HQ '1894-

ARISTONA 70 CM
SUPER TELETEKST

SIEMENS KS2648

Tijdstip van levering?•,; .Bel<teBCC",-V-:-.

TypeW1200WDOJ Voorlader
centrifugegang 1 200trn/mm
rvs trommel EN kuip '1399

385.37 CM KLEUREN-TV

499.- 1

R8180, 750W + draaiplateau

PHILIPS 63 CM 5760
STEREO TELETEKST

Nederlandse Philips garantie

"

Afd. konsumentenbelingen

INDESIT1200TOEREN

45 CM TELETEKST

rOPMERKi23litennhoud 800 l
Type KSV, De nieuwe met 260 A/att digitale klok Adv '999 iler inhoud Adviesprijs '1199-

Gun prljs-lnlo l.v.m. konkurrtntli

Type 28GR5770 70cm flat
square in line quikstartbeeld PHILIPS HI-FI VIDEO
buis stereo teletekst en af VR6870 Afstandbediening
VHS HO Hl Fl stereo geluid
standbediening Adv'2275
Ned Philips garantie1'1995

1095.PHILIPS 21GR2550

MAGNETRON + GRILL

BOSCH 2-DEURS

020-6474939

JVC HI-FI VIDEO

PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

725.- m 379.-I
BROTHER ER7341

6843 VHS C autofocus '2095

kS

495.m 329.- 1
PHILIPS AVM704WH
595.PHILIPS 240 LITER
m 349.- 1
PHILIPS /WHIRLPOOL
675.BAUKNECHT 2304

WASÜROOGKOMBINATIE ZANUSSI 2-DEURS
PHIL C0103 RVS

SONY 70 CM KVC27TD TOPMERKCAMCORDER
E10 (Sony) 8mm systeem Hl
STEREO TELETEKST Fi
stereo 6xzoom 4 lux '2799

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

MÉT 289."

MOULINEX FM1115

PHILIPS 160 LITER

PHILIPS VHS VIDEO

p^k C~JR
Haftf U/3 B "

302 3 koppen perfekt beeld
LCDafstanObediend '1295

998.-I

ATAG ELEKTRISCH

€FF225/234/275 Adv'1445

BAUKNECHT 160LTR. ATAG INFRA TURBO

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG 51 CM
TELETEKST STUNT
ARISTONA 51 CM
AFSTANDBEDIENING

645.-

PHILIPS VHS VIDEO

VR6290 HQiAfstandbediendl
52KV2527 20 Watt+ 4 boxen Ned Philips garantie1 '1195

TDK
BASP
SONY

E-180
E-240
P5-90

20.-

MAXELL XUI-90 3
TDK
SA-90
35.SONY UX90WM30.-

25.'
35.-

ZANUSSI WASDROGER
type TD50. adv pr 649 -

ARISTONA VHS VIDEO

pTg«k

9QQ _
i;fc/j.y 099
•

2SB01 VHS HQ mkl af
standbediening Adv'1095

RVSREVERSEREND

csïÉr
549 •" OPZETVRIESKASTJE
BAUKN./BOSCH/AEG

STUNT! VHS HQ-VIDEO
Inkl afstandbedienmgi

GRUNDIG P37-440
AFSTANDBEDIENING

pTgak

CQQ

ËffiyvaOfcïf •"

VHS VIDEO-SPELER

SIEMENS CONDENS

348.PELGRIM WASEMKAP

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 311, Adv '848

MIELE DROGER

E5^117O
IfMW l l/ïf."
MERKCENTRIFUGE

169.ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD

..,..:,. .;i\iar»»*?^'ir-"'"- ^O^I-HAARLEM^^VNO.:^ : • • • ; • •

' IMü üw favoriata aankoop vanaf ƒ 30, - par maand, l VUinkalcantrum Schalkwijk
: Uw aanvraag-foldar ligt klaar in onzawinkals.
l Rivièradraaf 37
'

I

BEVERWIJK
WinkalctntrumD* Beverhof
B«v«rhof 16 (allaan witgoad)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUM

DEN HAAG ZOETERVUOUDE
LEIDSCHENDAM
MAARSENBROEK

WA15, Adviespnjs'245

128.-

ATAG WASEMKAP
SEMKAP
STUNT!! VRIESKIST!!

498.-

OWA425AN,3standen
3 standen '380-

168.-

l OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag
ll maandagmiddag
..1 tot 5.30 uur
ll dinsdag t/m vrijdag
9 tot 5.30 uur
l zaterdag
9 tot 5 uur.KOOPAVOND:
*Adviesprijs slachts referentie l Badhóevtdorp vrijdag
7 tot 9 uur
zoals aangegeven door officiële l Maarssenbröek vrijdag .....:
7 tot 9 uur
importaur of fabrikant
l overig» filialen donderdag.
7 tot 9 uur

•J^% j' U^. m M
^ ^^ • m ••^

^

GKF334,4-pts Adviespnjs'445

FTjfa QAn _ PHILIPS VRIESKAST
LrJfef O*l«)_" Type AFB095. Adv'665 -

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

VR6290
PANASONIC HI-FI VIDEO
VHS-HQ -1
NVF65
l

ATAG KOOKPLAAT
HOLL VRIESKAST

CONDENSDROGER

VgOËOGENTER

SUPER KOOKPLAAT

Handig opzetvneskastje waa 4-PrrSGASKOOKPLAAT'298-1
altijd een plaatsje voor te vin
den is Adviesprijs '595 -

PHILIPS/WHIRLPOOL

prgii cnn
Lofiy D9ili"

_

KFF452, Luxe gas elektro I
fornuis met hete-luchtoven, l
grill, kookwekker en gratis l
kookboek Adviespri|S'1735-|

•

:

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN OOSTZAAN TOT IN DE
RONDE VENEN

Donderdag 28 januari 1993

Door overstap
geen afbreuk
gemeenteraad
ZANDVOORT - De PvdA
vindt dat de handelwijze
van de oud-VVD-ers Brugman en Methorst 'laakbaar'.
Fractievoorzitter Van Westerloo probeerde dinsdag
middels een motie de gemeenteraad achter haar menmg te krijgen. De motie
werd echter weggestemd.
Brugman en Methorst 'maken thans zonder mandaat van
de kiezers deel uit van de f ractie van GBZ', zo schreef Van
Westerloo in haar motie. Zij
stelt dat beide 'eigenmachtig
wijziging hebben aangebracht
m de politieke krachtsverhoudingen binnen de raad, die volkomen in strijd is met de uitspraak van de Zandvoortse kiezers, op grond van welke uitspraak deze verhoudingen werden bepaald' Aan het fungeren
van *de gemeenteraad als politiek representant van de Zandvoortse gemeenschap zou afbreuk zijn gedaan Ook volgens
hun oud-WD collega's zouden
zij geen representanten meer
zijn van de kiezersuitspraak

Steun
Van CDA, D66 en GBZ kregen
Brugman en Methorst echter
de volle steun en vertrouwen
„D66 heeft beide heren altijd als
zeer integer ervaren Wij zien
geen enkele reden om aan hun
integriteit te twijfelen," aldus
fractievoorzitter Annema Bosman, CDA-voorzitter, reageerde met gelijke bewoordingen
Volgens haar kan de WD-fractie de hand m eigen boezem steken en lering trekken uit het
feit dat beide heren eruit zijn
gestapt Methorst wierp de verwijten als 'kiezersbedrog' verre
van zich „Als wij hadden willen
doorgaan met dit werk vanuit
onze invalshoek, dan had dat
niet meer bij de WD gekund,"
aldus Methorst Beide beroepen zich op de liberale beginselen, die volgens hen m even grote mate bij GBZ te vinden zijn

Onder invloed
ZANDVOORT - Een 44-jarige
Haarlemmer is op 24 januari
met zijn bestelauto tegen de
doornjboog van de parkeergarage van het casino aan de Burgemeester Engelbertsstraat ge
reden De bestelauto bleek te
hoog te zijn Door de aanrijding
die volgde, raakte de auto behoorlijk beschadigd aan het
dak. Bij nader onderzoek bleek
de man onder invloed van alcohol te hebben gereden. Tegen
hem is proces-verbaal opgemaakt Daarnaast is ook zijn
rijbewijs ingenomen

Winkeldief
ZANDVOORT - De politie
heeft op 23 januari een 39-jarige
Zandvoorter aangehouden op
verdenking van winkeldiefstal
De man probeerde in een win
kei aan het Raadhuisplem een
halogeen koplamp voor een
fiets weg te nemen Tegen de
man is proces-verbaal opgemaakt De Zandvoorter is na
verhoor heengezonden

Inbraak café
ZANDVOORT - In en café
aan het Gasthuisplem zijn op
24 januari een aantal cd's gesto
len De inbrekers drongen bmnen na het vernielen van een
deurraam
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Spanning loopt hoog op tijdens eerste vergadering met WD in oppositie

DEZEWEEK

'Ik word misselijk van deze discussie'
ZANDVOOBT - Tijdens
de eerste raadsvergadering
met de VVD in de oppositie,
gesteund door de PvdA, en
GBZ op de wethouderszetel
zijn de spanningen hoog opgelopen. Dat stond in schrille tegenstelling tot de
nieuwjaarstoespraak
van
burgemeester Van der Herjden, aan het begin van de
avond. Hij had de raadsleden opgeroepen om 'op integere wijze een constructieve
bijdrage aan het lokale be-

stuur te blijven geven' Hal- schuldigde van 'pure misleiverwege de vergadering dmg' Dat had te maken met het
voegde hij er een waarschu- voorstel tot uitbreiding van het
wing aan toe: „Als we zo raadhuis Tates eiste opnieuw
doorgaan als het laatste half opheldering over het onder
'stedebouwkundige randuur, staat ons nog een hele werp
voorwaarden'.
zware tijd te wachten."
De sfeer werd m de loop van
de avond om te snijden Vooral
toen WD-fractievoorzitter Tates, gesteund door de PvdA, begon over 'bestuurlijke chaos' en
wethouder Fhermga (GBZ) be

Dictatuur
In de commissie ruimtelijke
ordening had hij daar ook al
langdurig op aangedrongen, tot
Pliermga hem het zwijgen oplegde Ook over dat laatste wil-

de Tates dinsdagavond ophel
dering „Op grond van welk artikel heeft de wethouder
mij
het woord ontnomen9"
„De WD heeft vanavond on
gekend veel 'fus' gemaakt," rea
geerde Fliennga, m een toonzetting die iiij niet 'lust' Volgens hem had Tates tijdens de
commissievergadering
tien
maal dezelfde vraag gesteld, ofschoon hem een schriftelijk
antwoord was toegezegd „Dan
is ie verbaasd dat ik hem het
woord ontneem," aldus de wét-

houder Hij drong er op aan,
geen vragen te stellen die de
ambtenaren veel werk opleve
ren Met het schriftelijke ant
woord aan Tates was een amb
tenaar een hele dag bezig ge
weest „Ik verwacht een positie
ve bijdrage aan de discussie,"
voegde Fliermga eraan toe Hij
had zich daarbij nog ingehouden, verduidelijkte hij later,
toen PvdA-fractievoorzitter Jeanette van Westerloo hem mdirect van 'dictatuur' beschuldigde „Ik word misselijk van deze

Hobby
discussie," aldus Van Wester
loo
Burgemeester Van der Heij
den had de bui al zien hangen
Met zijn nieuwjaarstoespraak
aan het begin van de avond had
hij er juist op aangedrongen dit
soort toestanden te voorko
men „Het is de plicht en de
taak van politici en bestuur
ders om naar de burger toe het
gehalte van democratisch bestuur tot in zijn diepere diepten
invulling te geven "
Vervolg op pagina 3

Verkoop tuinen
weer uitgesteld
ZANDVOORT - De koopsom van één gulden voor de
voortuinen aan Hogeweg,
Haarlemmerstraat en Zandvoortselaan is weer enigszms op losse schroeven komen te staan Burgemeester
en wethouders hebben weliswaar nog de 'intentie om
de tuinen voor een gulden te
verkopen', maar vinden nu,
dat daar toch een onderzoek
aan vooraf moet gegaan.
Volgens de VVD zet het col
lege hierhiee een nieuwe
trend

vingen dit besluit dinsdaga
vond met gemengde gevoelens
„Eerst besluiten en daarna pas
gaan nadenken," zo reageerde
WD fractievoorzitter Tates
„Dit college zet een nieuwe
trend Dit besluit is al naar bui
ten gebracht, een aantal men
sen verkeert al m hoerastemming " Op zyn vraag of het collegebesluit teruggedraaid zou
kunnen worden, antwoordde
wethouder Ingwersen bevestigend „Niets is onmogelijk"
Volgens hem was er 'nog niets
besloten' „Want dat doet de gemeenteraad Het besluit van
het college wil neggen, dat bur
Het college gaat alsnog on gemeester en wethouders de m
derzoeken wat de financiële tentie hebben, en in principe
consequenties zijn als de tui- bereid zyn, om de grond voor
nen voor dit symbolische be- een gulden te verkopen "
drag worden verkocht De ge
Een aantal bewoners van de
meente zou hiermee namelijk
een opbrengst van ongeveer 300 drie straten heeft vorig jaar ge
zegd, dat zy de grond wilden
duizend gulden mislopen
kopen voor de destijds gevraagde prys, van 35 gulden per meHoerastemming
ter Daar is echter nog niets
Daarom wil het college m de mee gebeurd „Ik denk dat de
De gemeente geeft deze plus een nabij gelegen voortuin aan de Zandvoortselaan cadeau aan Quarles van Ufford. Andere
bewoners die het 'Recht van Uitzicht' betalen, maken daardoor mogelijk meer kans om hun tuin voor een gulden te kunnen kopen maand maart met een onder- notaris ook de kranten leest,"
Foto Bram Stynen bouwd voorstel naar de ge zo luidt de verklaring van Ing
wersen Het lijkt voor de hand
meenteraad komen
Met name PvdA en WD ont liggend, dat aan alle kopers de
zelfde prys zal worden bere
kend
(ADVERTENTIE)

Burgemeester vraagt bestuurders om durf en stuurmanskunst

Provincie moet circuitprocedure afronden

organisatie, is het blijkbaar nog meente als Zandvoort gevraagd
steeds mogelijk bepaalde pro- had mogen worden, qua tijdsinspanning én financiën De
cessen te vertragen "
meest betrokken departemen
ten, WVC, EZ en VROM, tonen
Eindoordeel
op constructieve wijze hun be
„De coördinerend bewinds- trokkenheid, zowel bestuurlijk
vrouw van WVC heeft onlangs als financieel" „Als het zo is
een beroep gedaan op het pro- dat er op landelijk niveau con(overeenstemming,
vmciaal bestuur, om de circuit sensus
-zaak nu snel tot een afronding red) is over voorwaarden en de
te brengen, zodat politiek Den plaats van Zandvoort als natioHaag thans snel haar eindoor- naal circuit, dan mag en kan
Ondanks een enorm positie deel kan geven De gemeente mets meer in de weg staan om
„Ik doe een dringend beroep ve inzet van velen, waaronder heeft langzamerhand meer ge snel de laatste besluiten in dit
op het provinciaal bestuur, in die van onze eigen ambtelijke daan qua inzet dan van een ge- verband te nemen " «
deze bijna laatste fase blijk te
geven van doortastend optreden en handelen, en al haar
krachten in te zetten om in het
zicht van de haven met durf en
stuurmanskunst dit proces tot
een bestuurlijk einde te laten
komen " Dat zei Van der Heyden dinsdag tijdens zijn nieuw
jaarstoespraak in de raadsver
gadering
„Zal 1993 nu ook landelijk het
jaar worden van de A status
voor het circuit' Hoe lang heb
ben we inmiddels niet gezegd
'Nu moet het gaan gebeuren'

ZANDVOORT - Burgemeester van der Herjden
doet een 'dringend beroep'
op de provincie om efficiënt
mee te werken aan de totstandkommg van het circuit. „De afronding van de
circuitproblematiek
gaat
behoren tot de langstlopende in onze bestuurlijk/politieke procesgang," aldus
Van der Heijden.

Aan alle voorwaarden wordt gewerkt of zij zijn inmiddels vervuld De provincie heeft in de
laatste maanden haar mede
werking verleend bij de afgifte
van bepaald belangrijke vergunningen Ik stel tegelijkertijd
vast dat de afronding van de
circuitproblematiek gaat behoren tot de langstlopende m
onze bestuurlijk/politieke pro
cesgang
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Nieuwe huisvesting twee keer zo groot
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Vernielers opgepakt
ZANDVOORT - Een 17- en
18-jarige Zandvoorter zijn op 23
januari aangehouden op verdenking van vernieling Op aanwijzing van een getuige konden
de twee worden aangehouden,
nadat zij op de Zandvoortse
laan de buitenverlichtmg van
een woning hadden vernield
Op het moment van aanhouding stonden zij juist tegen een
lantaarnpaal te trappen De
twee werden na verhoor heengezonden

Winkeldiefstal
ZANDVOORT - Vanuit een
etalage van een winkel aan de
Thorbeckestraat is op 20 januari een video camera ter waarde
van 1300 gulden gestolen

Oplichters gepakt

ZANDVOORT - Een 58 jarige
Amsterdammer en een 24jari
ge Amsterdamse zijn op 20 ja
nuari aangehouden in het casino in Schevemngen De twee
hadden eerder in de nacht in
het casino in Amsterdam vijf
gestolen cheques ingewisseld
Schenking
Dinsdagavond heeft de ge voor 1500 gulden Deze cheques
meenteraad wel besloten twee waren op 17 januari gestolen in
voortuinen aan de Zandvoort- het casino m Zandvoort
selaan 78 en 80 cadeau te geven
aan Quarles van Ufford Eeden Diefstal wasgoed K
is, dat hy in het verleden een
ZANDVOORT - Twee jonaantal percelen aan de gemeen- gens hebben op 21 januari een
te heeft geschonken Op deze spijkerbroek
gestolen
De
twee tuintjes rustte, evenals op broek hing aan de lijn op een
de eerder genoemde voortui balkon op de eerste verdieping
nen, het Eecht van Uitzicht
van een woning aan de Lijsterstraat
Dat is met de schenking onge
daan gemaakt Tijdens eerdere
discussies over de schenking, APK-controle
hebben raadsleden erop aange
ZANDVOORT - De politie
drongen ook de andere mm of heeft op 21 januari een APKmeer cadeau te geven, door keuring van personenauto's ge
deze voor een gulden te verko houden Hierbij zijn dertien be
pen Tot en met afgelopen dms keuringen uitgedeeld Uitschie
dag leek het college dat ook van ter was een auto die sinds juni
plan
1990 met meer gekeurd was
Mocht dat laatste niet door
gaan, dan kan de gemeente een Inbraak woning
hoop weerstand verwachten te
ZANDVOORT - In een wogen een hoger? verkoopprijs nmg aan de Brederostraat is op
Dat hebben sommige bewoners 22 januari ingebroken Een vi
al duidelijk gemaakt Juridisch deorecorder en twee fototoe
lyken zy sterk te staan, omdat stellen werden gestolen De po
ook de twee tuinen aan de litie vermoedt dat de daders
Zandvoortselaan zyn 'weggege met een valse sleutel naar bin
ven'
nen zijn gekomen

Raadhuis zonder garage
ZANDVOORT - Het raadhuis krijgt geen ondergrondse garage. De gemeenteraad heeft dat dinsdagavond definitief besloten. Dat
betekent echter niet dat de
bouw er goedkoper op
wordt. Het geld dat gereserveerd was voor een garage,
wordt voor een deel gestort
m een parkeerfonds.
Met dat laatste hoopt de genaeente problemen met enkele
ondernemers te voorkomen
Met name degenen die pas
nieuwbouw hebben gepleegd of
plannen daarvoor hebben mgediend, zoals de Dekamarkt, de
ABN en Bruynzeel (van Jupiter) Van hen wordt geëist dat
zij m hun nieuwbouw voorzien

Waterstanden
Datum
HW
LW HW UW
28 jan 0645 0226 18551435
29 jan 0715 0244 19241520
30 jan 0 7 4 9 0 3 1 5 2 0 0 5 1 6 0 6
31 jan 0833 0404 21 051645
1 feb
0950 0454 22301756
2feb
11 10 0616 23461906
3 feb
1219 0714 --2014
4 feb
01 00 0855 13252145
5 feb
0200 1016 14152245
Maanstand
EK zond 31 jan 00 20u
Doodtij 2 feb 23 46 u NAP+72cm

in de eigen parkeerbehoefte"
Dat komt meestal neer op de
bouw van een parkeergarage
Dat vergt een flinke investermg Vandaar dat zij de gemeente van ongelijke behandeling zouden kunnen beschuldigen, als deze geen garage
bouwt Daarom wordt het ie besparen bedrag, 816000 gulden,
in het parkeerfonds gestoit
Dat geld blrjft over als er op het
binnenplein van het uit te brei
den raadhuis wel 20 parkeerplaatsen worden aangelegd
CDA en GBZ lopen hiermee in
het spoor van D66, dat zich m
de raadscommissies deze
maand sterk heeft gemaakt
voor zo'n oplossing
WD en PvdA verbaasden
zich over het amendement van
CDA, D66 en GBZ waarmee zij
het raadsvoorstel van hun wéthouders flink omgooiden. Die
wethouders hadden zich al akkoord verklaard met het amendement „Waarom is hel raadsvoorstel dan niet gewoon teruggenomen," vroeg Van Westerloo (PvdA) zich af Volgens Tates is het 'bestuurlijk absoluut
niet acceptabel,' omdat er geen
ambtelijk advies brj is „Zo kunnen we de consequenties niet
overzien " Beide partyen sternden tegen De meerderheid is
voor de raadhuis uitbreiding,
kosten: ruim 7,5 miljoen mclusief bijkomende kosten

m^Cl;
die krant moet ik hebben
Natuurlijk,
Omdat ik graag wil weten wat zich m
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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* Voor postabonnees gelden andere taneven
Niet alleen de bewoners van Nieuw Unicum toonden belangstelling voor de nieuwbouw

ZANDVOORT - De nieuwe huisvesting van de bewoners van Nieuw Unicum
wordt twee keer zo groot
Bovendien krijgt ieder een
eigen douche- en toiletruimte.

Tot die conclusie kwam zaterdag een groot aantal bezoekers
van de kijk- en mfodag op het
woonoord voor lichamelijk ge
handicapten Die dag werden
alvast de bordjes opgehangen
van de nieuwe wooneenheden

Kievitshof, Leeuwerikshof, Merelhof en Vinkenhof, samen ondergebracht in 'gebouw G' Directeur Burggraaf is tevreden
over de bouwwerkzaamheden
Deze worden verricht door Ballast Nedam Utiliteitsbouw De

nieuwbouw loopt bijna op sche
ma Volgens de laatste planning
moet het G gebouw in mei van
dit jaar klaar zyn, de bewoners
hopen m juni te kunnen verhul
zen

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
| opgeven 020-668 10 00
| Stuur deze bon m een open envelop naar
i Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam U hoeft geen postzegel te plakken 8 "710371"0170Ö3"
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ADVERTENTIES

FAMILIEBERICHTEN
Na een werkzaam leven, vol aandacht en zorg
voor allen die hem lief waren, is geheel onverwacht en voor ons veel te vroeg van ons heengegaan, mijn lieve man, zoon, onze zorgzame vader, schoonvader, broer, zwager en opa

Dirk Hendrik Deinum

(Dick)
echtgenoot van Barrie Jurrjens
op de leeftijd van 59 jaar.
B. M. Deinum-Jurrjens
Clenda en Marcel
Kendrick en Ellen
Mickel en Monique
Huib en .Jacqueline
en kleinkinderen
22 januari 1993
Vuurboetstraat 18
2042 AC Zandvoort
De crematie heeft in besloten familiekring
plaatsgevonden.

Wegens vakantie
gesloten
van 29 januari t/m 15 februari

DE GOEDE SCHOENMAKERIJ
Kerkstraat 32 Zandvoort

N.B.

Pap,

Lieve

Pap,
Er is een tijd van komen, en een tijd van gaan.
Maar waarom ben jij zo vroeg gegaan?
We zullen je missen.
Heel veel liefs,
Huib & Jacqueline

Uw Valentijnswens in
Het Zandvoorts Nieuwsblad
In Het Zandvoorts Nieuwsblad van 11 februari a.s. zal een pagina
Valentijnswensen worden geplaatst.
Hierin bieden wij, in samenwerking met de adverteerders op die
pagina, particulieren de gelegenheid om gratis hun Valentijnswens te plaatsen.
Bij de adverteerders, die wij hieronder vermelden staat een display
met antwoordkaarten, waarop men een Valentijnswens kan invul-

De prijswinnaars van onze
winteraktie hebben inmiddels
persoonlijk bericht ontvangen.

Bakkerij
v.d. Werff
winkelcentrum Noord
Per 1 februari wordt ons bedrijf
overgenomen door Bakker
Visser.
Bij deze willen wij iedereen
hartelijk bedanken voor het
genoten vertrouwen en de
gezelligheid.
Wij wensen bakker Visser veel
sukses met de voortzetting van
het bedrijf.

Bruna

, 3>
Dir.: M. Visser
Grote Krocht 18-2042 LW
Zandvoort
Telefoon 02507-16033

Opa Dikkie Dick
We houden heel veel van jou.
Je drie „vriendjes"
Bjorn, Yorrick & Vincent

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

Verkeersbesluiten

en bieren Salon

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, hebben burgemeester en wethouders besloten in de
Max Planckstraat eenrichtingsverkeer en een parkeerverbod in te stellen
alsmede parkeergelegenheid uitsluitend bestemd voor personenvoertuigen
te ôreëren.

Oicôrline

Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld
bij de Afdeling voor de geschillen van bestuurvande Raad van State, postbus
20019,2500 EA Den Haag, binnen dertig dagen na publikatie van het besluit.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend. Tevens is f 150,aan griffierechten verschuldigd.

Haltestraat 65, Zandvoort
Tel. 12060

Dinsdagmiddag
na 13.00 uur gesloten.

Vanaf l februari
nu ook in
Winkelcentrum
Nw-Noord

. Lieve

NBI De commissie Maatschappelijk Welzijn is verplaatst naar dinsdag 9
februari 1993,20.00 uur.

J. BLUYS
De specialist in al uw
bloemwerken

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

Oom Dick
Rolf & Petra

Openbare commissievergaderingen
Oe volgende commissies vergaderen de volgende week in het Raadhuis:
- woensdag 3 februari 1993 20.00 uur
cie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 4 februari 1993 20.00 uur
cie Ruimtelijke Ordening

BLOEMENHUIS

BLOEMENMAGAZIJN

We zullen je missen.
Liefs

Het telefonisch spreekuur is maandag t/m vrijdag
van 10.30-11.30 uur.
Het telefoonnummer is: 02507-61559.

BOEK- EN
KANTOORBOEKHANDEL
SIGARENMAGAZIJN

Lieve

t

De gemeente heeft een dagelijks telefonisch spreekuur voor vragen
en klachten met betrekking tot straten, pleinen, lichtmasten en ander
straatmeubilair In de gemeente.

De antwoordkaart kan ook weer op dezelfde plek worden ingeleverd.
Hieronder vindt u de adressen waar u uw kaart kunt invullen en inleveren.
Uiterste inleverdatum is: zaterdag 6 februari a,s.
DE ORIGINEELSTE WENS WORDT BELOOND MET
EEN HEERLIJKE TAART.

Ria van der Werff

-

Telefonisch klachtenspreekuur
omgevingszaken

len.

Lieve
Geen afscheid kunnen nemen doet zeer, vooral
op deze manier.
Mijn gedachten zijn bij jou.
Ik hou van je,
Mick Deinum

GRATIS!

Aangevraagde bouwvergunningen

ONTDEK DE ECHTE BAKKER,
ECHT... JE PROEFT 'T

„ERICA"

Echte Bakker

Grote Krocht 24

BALK

tel. 12301

Hogeweg 28 - Tel 12989

SPAR SUPER
NOORD

tel. 17027

003B93
004B93
005B93
006B93
007B93

Zonder Afspraak
02507-122 31
Maandag gesloten,
Tolweg 20, Zandvoort

Verleende bouwvergunningen
085B92 Langelaan14
108B92 Cort v.d. Lindenstraat 8

Celsiusstraat 192

'S MAANDAGS DE
GEHELE DAG OPEN

visser

uitbreiden woning
uitbreiden winkelruimte
verbouwen winkelruimte
plaatsen dakkapel •
verbouwen woning

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

M. KEUR
Raadhuisplein 2

uitbreiden woning
uitbreiden woning en bijgebouw

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

RAADHUISPLEIN 2

Bedroefd om haar heengaan, maar met dankbare
herinneringen aan de liefde die zij ons heeft geschonken, en dat haar verder lijden bespaard is
gebleven, geven wij U kennis van het overlijden
van mijn lieve vrouw, onze dochter, schoondochter, zuster en schoonzuster

Wilhelminaweg 6
Zandvoortselaan 369, B'velt
Kerkstraat 22
Ontvanger Schoutenstraat 1
Hogeweg 74

Telefoon 124 04

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

de ruyterweg 9 - tel. 240209
haarlem

28 januari 1993

Diana Antonia Catharina Oorbeek

echtgenote van C. J. G. Bos
op de leeftijd van 32 jaar.
Uit aller naam:
Cor Bos
Zandvoort, 25 januari 1993
* Bilderdijkstraat 5
2041 NJ Zandvoort
De overledene is overgebracht naar het mortuarium Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen gelegenheid is tot afscheid nemen.
De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 29 januari
om 13.30 uur op de algemene begraafplaats aan
L .de Tollensstraat 67 te Zandvoort.
Vertrek van Bilderdijkstraat 5 om 13.00 uur.
Geen bezoek aan huis.

Met grote verslagenheid nemen wij na een moedige en ongelijke strijd afscheid van onze vriendin en medeleidster

Diana Bos-Oorbeek
' op de veel te jonge leeftijd van 32 jaar.
:'Wij wensen, Cor heel veel sterkte in deze moei„"'lijke tijd.
Bestuur, leiding en leden van
Scoutinggroep The Buffalo's.

HOGE BELONING

J. H. P. Scholtenlo
Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat U zich
allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Uit aller naam:
Fam. Scholtenlo
Zandvoort, februari 1993
Burg. Beeckmanstraat 20

„'t WAPEN VAN ZANDVOORT"

Ria

in de nacht van zat. 3/zon. 4 jan.
waarbij alle C.D.'s zijn ontvreemd.
Tel. 14638, discr. verz.

doet het rustiger aan na 19 jaar een
bakkerswinkel in nieuw-noord. U
heeft het goed'gehoord.
Veel plezier met ons
Frans, Jeroen, Marjolijn

Fa. P. Klein

Lef op!
UITVERKOOP bij

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Corn. Slegersstraat 2/2

Kerkstraat 12, Zandvoort

2e hands modieuze
dames- en
kinderkleding

Gasthuisplem 12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

„Tutti Frutti"

Celsiusstraat 192, Zandvoort

De Spar

2O% korf ing
op alle artikelen
Geopend van
10.00-13.00 uur en
van 14.00 - 17.00 uur

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

maandag- en
donderdagochtend gesloten.

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden..
het faxnummer is

020-5626283

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
. Uitvaartverzekering
NIVO-PÓLIS
• een Naturauitvaartovereehkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle Inlichtingen bij:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 0250743278

Uil uitvaartverzorging
kennemerland bv

HIT THE ROAD
MOTO R R I J S C H O O L

-•':.-.: GO E DE-. •...'': :

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

Te huur in Centrum voor permanent,

2 kamer
maisonette
hr.prijs ƒ 800,borg ƒ 1.000,Br. onder
nr. 372551 bur. van dit blad.

TROELSfRASJRAAT 34
Z"A -N.'D 'VÖ..p..:R"'.,TJ
02507-14 4 2 Q

CHRIS HARDENDOOD

schilders- en afwerkingsbedrijf

RUUD JONKER
J. J. Hamelinkstraat 111
2033 LK Haarlem
Tel. 023-3309 44

Had ik daar maar eerder
aan gedacht. Eerste 25
1100,-

(geldig t/m 1-3 '93).

AUTORIJSCHOOL
PHIL WAANING
• seniorentraining
• spoedcursus

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

voor 2
Met een keuze uit verschillende koude
voorgerechten, hoofdgerechten met
vis of vlees én garnitürën, nagerechten
met kaas én desserts;;.
Culinaire hoogtepunten in een
plezierige, romantische ambiance.

telefoon 023-385478

Café Sam Saitf
WEEKENDAANBIEDING
Mueslibol
1

/2 pnd boter
Allerhande

2,95
5,25

Bakkerij PAAP ^
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Muuicoatngs Wit en Spuitwerk •>
Behang en Beglazing»;

voor het,,betere" schilderwerk

KOSTVERLORENSTRAAT 70
TEL. 12071

en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

Te huur
voor direkt
gemeubileerde
parterre,
grote huiskamer,
slaapkamer, K.D.T.
ƒ 875,- p. mnd.
excl. energie.
Br. onder nr. 370817
bur. v.d. blad.

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Zandvoorts Nieuwsblad

Weekmedia

Daar het niet mogelijk is U allen persoonlijk te bedanken betuigen wij U langs deze weg onze oprechte erkentelijkheid voor de blijken van belangstelling na het
overlijden van

Voor diegene die inlichtingen kan
verstrekken over de inbraak in

v/h v.d. Werff

Dorpsplein2
presenteerf

Iedere vrijdagavond "
Per twee personen
_
'• '.

"'..',..;•

-

.

• '

. ' l ' •"•

' •'' • ' • ' " -.".'

. '

ZONDAG 7 FEBRUARI

KLAAS VEEN
LIVE MUSIC
AANVANG 19.00 UUR
TOT ZIENS

HO T EL

R E S T A U R A N T

.Kerkplein 87 Zandvoort/Tel..02507 -1 35 99
.:Reserveren.gewenst.: • -:>"
: .

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Het Kraansvlak
open voor excursie
BLOEMENDAAL - Het duingebied 'Het Kraansvlak', gelegen tussen Zandvoort en Overveen, wordt op 3 februari beperkt opengesteld. Onder leiding van een deskundige kunnen maximaal veertig personen
deelnemen aan een excursie,
die om twee uur begint en tot
vier uur duurt.
l
Start- en eindpunt is Manege
De Bokkedoorns aan de Zeeweg naar Bloemendaal aan Zee.
Kaarten kosten per persoon
1,80 gulden en zijn op werkdagen verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van N. V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
aan de Essenlaan. Kinderen tot
en met zes jaar kunnen gratis
mee.
Het Kraansvlak werd in 1977
door de provincie Noord-Holland aangekocht en wordt namens haar beheerd door het
PWN
Waterleidingbedrijf
Noord-Holland. Het is het enige
duinterrein van behoorlijke
omvang (342 hectare) langs de
Hollandse kust dat niet voor
het publiek werd opengesteld.
De duinvegetatie is hierdoor
gaaf gebleven en de vogels profiteren van de rust.

f

Bezoekersaantal Casino Zandvoort in 1992 met tienduizend gegroeid

'Sociale acceptatie casinobezoek neemt toe'
ZANDVOORT - Holland tiegroei ligt volgens hem aan
Casino Zandvoort zit weer een combinatie van factoren,

'in de lift'. In 1992 ontving
het casino 251.715 bezoe-

kers, bijna tienduizend
meer dan het jaar ervoor. De
sociale acceptatie van een
avondje casino groeit, zo
verklaart
vestigingsdirec-

getaoden, inclusief tussenstops
in Los Angeles en San Francisco. Om kans te maken op de
reis, konden de gasten van het
Zandvoortse casino vorig jaar
elke dinsdag een kaartje invullen met daarop het geschatte
aantal bezoekers over 1992.
Buiten de hoofdprijs was verder een jaar lang elke dinsdag
een diner voor vier personen te
winnen. In totaal werden meer
dan 6.000 kaartjes ingevuld. G.
Gorter zat met 251.698 het
dichtst bij het uiteindelijke
aantal.

zoals speciale acties en meer
publiciteit. Ook de speciale casinobus, waarmee klanten uit
Utrecht gratis heen en weer
naar Zandvoort worden vervoerd, heeft ertoe bijgedragen.
Daarvan wordt dagelijks gebruik gemaakt. De bus blijft rijden tot er - over enkele jaren - in
Utrecht zelf een casino is gebouwd.

teur In het Veld de toename
voor een gedeelte. De nieuwe cijfers zijn bekend gemaakt in verband met de zogenaamde 'Viva Las VegaRisico
s-actie'.
door Joan Kurpershoek

Bovendien wordt de illegale
gokwereld steeds meer aangepakt en teruggedrongen. Zo
heeft de provincie eind vorig
jaar afgekondigd dat zaken met
het Golden Ten spel gesloten
moesten worden. „De mensen
willen - denk ik - geen risico
meer lopen dat zij opgepakt
worden tijdens een illegaal
spel," aldus In het Veld.

Het Zandvoortse casino telde
in 1991 nog 242.000 bezoekers.
„Zandvoort zit in een stijgende
lijn," bevestigt Casino-vest!gingsdirecteur H.B.J. in het
Veld. „Daar zijn we erg tevreden over. Het is een stijging van
„Maar daarnaast we hebben
vier procent en dat is méér dan er veel aan gedaan om het caside moeite waard." De exploita- no zo gezellig-mogelijk te ma- Casino-vestigingsdirecteur H.B.J. in het Veld (rechts) overhandigt winnaar G. Gorter de papieken. En er zijn een gezellige bar ren voor een reis naar Las Vegas. Gorter raadde bijna het juiste aantal bezoekers over 1992, dat
en restaurant waar je goed kunt zo'n tienduizend hoger was dan het jaar ervoor
eten en tegelijkertijd mensen
Foto Capital Press. & Photo Productions bv
kunt kijken. Bovendien is het
casino laagdrempelig. Je kunt al aan de roulettetafel. De enige een avondje casino dan ook ceptatie van het bezoeken van
Diensten:
023-244443.
voor een relatief laag bedrag al voorwaarde is dat je ouder dan steeds meer beschouwd als een een casino."
30/31 januari 1993
Centrum Voor Vrijwillige Hulp- meespelen, vanaf 25 cent bij de 18 jaar bent en van onbespro- gezellig avondje uitgaan. Daarverlening: Voor informatie, ad- automaten en voor vijf gulden ken gedrag. Daardoor wordt door groeit ook de sociale acLas Vegas
POLITIE:
Alarmnummer vies en hulp tel. 17373, op alle
06-11. In andere gevallen: tel. werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Een van die acties was de
13043.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
ge het glooiend karakter, waar- 'Viva las Vegas,' die gewonnen
ZANDVOORT - Herman
BRANDWEER: Alarmnummer AC Zandvoort.
door homoseksuelen zonder werd door G. Gorter. Hij kreeg
Landman, fractievoorzitter
06-11. In andere gevallen Stichting Welzijn Ouderen van Gemeente Belangen
aanstoot geven elkaar kunnen van In het Veld een geheel ver023-159500 of - voor info over- Zandvoort: (voorheen Dien- Zandvoort, is niet van plan
ontmoeten. Nationaal en inter- zorgde reis naar Las Vegas aandag - (02507) 61584.
. stencentrum) Koninginneweg zijn excuses aan te bieden
nationaal is deze ontmoetingsAMBULANCE: Alarmnummer l, tel. (02507) 19393. Spreekuur aan het COC, de Nederlandplek bekend, en het liberale
06-11. Anders: tel. 023-319191 op dinsdag- en donderdagmid- se Vereniging tot Integratie aanstootgevend voor degenen beeld wat de (mter) nationale
(ongevaUlen), Centrale Post dag van 13.30 tot 15.00 uur.
die zich over het fietspad bege- homo-gemeenschap heeft van
Homoseksualiteit. „Er ven.
Ambulancevervoer (CPA) Ken- Belbus: Om van de belbus (voor van
Daarom heeft burgemees- Zandvoort, wordt door de uitzijn
grenzen
aan
zedelijk
genemerland.
ter Van der Heijden gevraagd spraken in de raadscommissie Vervolg van voorpagina
bewoners van 55 jaar en ouder) drag," verklaart hij.
DIERENAMBULANCE (Die gebruik te kunnen maken,
de overlast in te perken.
ernstig verstoord.'
Een deel van zijn toespraak
renbescherming): 023-246899.
dient men zich 24 uur van te
Het COC concludeert dat
was geschreven naar aanleiHUISARTSEN: De volgende voren op te geven bij Huis in de
Het COC heeft afgelopen Landman 'onzedelijke handeLandman zou een dezer da- ding van de machtswisseling
huisartsen hebben een geza- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 week verontwaardigd gerea- lingen van homoseksuelen aan- gen een gesprek hebben met tussen VVD en GBZ. Die ontmenlijke
waarnemingsrege- en 17.00 uur. De kosten per per- geerd op uitspraken van Land- stootgevender' vindt dan die vertegenwoordigers van het stond vorige maand toen CDA
ling: J. Anderson, B. van Ber- soon bedragen vanaf l juli 1991: man in de raadscommissie van heteroseksuelen.' 'Wie der- COC. „Wij willen geen moeilijk- en D66 het vertrouwen opzeggen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor Algemene Zaken. Daar gelijke verrassingen meent te heden met die mensen', maar er den in WD-wethouder Frits
Paardekooper, H. Scipio-Blü- voor een retour.
drong hij er op aan, een eind te moeten voorkomen, mag zijn zijn grenzen aan zedelijk ge- van Caspel. Tates kondigde
me, P. Weenink. Informatie Alg. Maatschappelijk Werk maken aan de 'overlast van ho- aandacht niet alleen richten op drag," aldus het GBZ-raadslid. toen aan dat de VVD een 'keidaarover tijdens weekend, Zandvoort: Noorderstraat l, tel. moseksuelen' langs het fiets- mannen van wie de seksuele „Als het hetero's waren ge- harde oppositie zou gaan voeavond/nacht vanaf 16.30 uur, én 13459 bgg 023-320899 of 320464. pad naar Noordwijk. Deze plek, voorkeur gericht is op het eigen weest, hadden we precies het- ren'. Voor de twee VVD-ers
tijdens feestdagen via telefoon- Spreekuur op werkdagen van net ten zuiden van de boule- geslacht.'
zelfde gereageerd. Men moet Jaap Brugman en Jaap Metnummer 30500. De spreekuren 9.00-10.00 uur, maandagavond vard, staat bekend als ontmoezich aan de wettelijke regels horst was dat aanleiding om
van de dienstdoende arts zijn van 19.00-20.00 uur. Verder vol- tingsplaats voor homoseksuehouden. Maar ik heb alleen ge- naar GBZ over te stappen.
zowel op zaterdag als zondag gens afspraak. Deze hulpverle- len. Volgens Landman, die de Glooiend
vraagd of de politie bepaalde Daardoor werd de oppositie-povan 11.30 tot 12.00 uur en van ning, beschikbaar voor iedere mannen beticht van 'onzedelij'De plek is,' aldus het COC, 'al hoeken in dat gebied kan afzet- sitie van de VVD danig ver17.00 tot 17.30 uur. Een af- inwoner van Zandvoort, is gra- ke handelingen', is hun gedrag decennia lang gekozen 'vanwe- ten."
zwakt.
spraak is niet nodig.
tis.
„De politieke geschiedenis
Tandarts: Hiervoor de eigen Telef. Meldpunt Sexueel Geleert dat dit soort veranderintandarts bellen.
weld: tel. 023-329393 op werkdagen vaak een gevolg zijn van
Apotheek: Zeestraat Apotheek, gen 12.00-14.00 uur en ma.asoms langdurige verstoringen
J.W. Neutel, tel. 13073. Ope- vond 19.00-21.00 uur.
van relaties," aldus Van der
ningstijden (alléén voor recep- Zandvoortse Vereniging van
Heijden. „In de politiek is dit
ten) vrijdag t/m zondag: Huurders: Gratis advies voor
ZANDVOORT - De ver- tor Th.W. Duijves, ds. C. van de vangt, komt 75 cent direct ten fenomeen niet nieuw, maar be11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. leden. Telefonisch spreekuur schillende geloofsgemeen- Vate en mevrouw C. Schram. goede van de leprabestrijding. paald niet plezierig en in feite
-Buiten de openingstijden tele- elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 schappen komen zondag 31
Ook de koren van de Agatha- Tegenwoordig wordt de moder- onwenselijk. Burgers moeten
fonische informatie over de re- uur: 19783. Schriftelijk: Post- januari bijeen in een oecu- kerk en de Hervormde kerk ne, effectieve MDT-kuur toege- steeds kunnen begrijpen wat er
geling via tel. 13073.
verlenen hun medewerking on- past. De kosten daarvan bedra- gebeurt, waarom, en wat evenbus 287, 2040 AG Zandvoort.
menische dienst in de HerWijkverpleging: Voor spoedge- Woningbouwvereniging EMM: vormde kerk aan het Kerk- der leiding van H. van Amerom, gem voor één patiënt 50 gulden tuele gevolgen zijn van bepaalen met orgelbegeleiding van G. per jaar.
-vallen is het Kruiswerk Zuid- Klachtentelefoonnummer
de handelingen, met name omplein. De collecte is voor een van
-Kennemerland 's avonds, 's technische dienst: 17577. Be- Lepra-bestrijdingsproject,
Zwieten de Blom.
dat zij zelf daar geen greep op
nachts en in het weekend te be- stuurlijk spreekuur: iedere eerAls de ziekte op tijd wordt ont- hebben." Van der Heijden deed
door de kerken geadopjeiken via de doktersinforma- ste dinsdag van de maand van dat
dekt en behandeld, hoeft zij met name een beroep op degeteerd
is.
Leprastichting
" tiedienst: tel. 023-313233.
niet te leiden tot ernstige ver- nen die op een of andere manier
19.30 tot 20.00 uur.
,., Verloskundige: Mevrouw Eliza- Sociale
De collecte op deze wereldle- minkingen en invaliditeit.
een bijdrage hebben geleverd
Verzekeringsbank:
"beth de Boer-Burgh en/of spreekuur tijdens de 'even' weDe dienst, aanvang 10.00 uur, pradag is bestemd voor het 'KaXfnevr. A.C. Gombert, Koch- ken op woensdag 10-12 uur, in is georganiseerd door de Loka- sulu-project' in Tanzania, een
%'straat 6A, Zandvoort, tel. Gemeenschapshuis, L. Davids- le Raad van Kerken. Er wordt project van de Nederlandse Le.
straat 17. Inl. 023-152152.
deelgenomen door de Her- prastichting, sinds 1975 gea'-'•^Dierenarts: Mevrouw Dekker, Storingsdienst Gasbedrijf: tel. vormde geloofsgemeenschap, dopteerd door de Lokale Raad
Thorbeckestraat 17 te Zand- 61500.
de katholieke Agathaparochie, van Kerken te Zandvoort. De
Leprastichting
voort, tel. 15847.
,
Taxi: tel. 12600.
de Gereformeerde kerk en de Nederlandse
geloofsgemeen- (Amsterdam, postgiro 50500)
Dieren: (Overige diensten) Ver- Openbare bibliotheek: Prinses- vrijzinnige
"eniging v.h. welzijn der dieren seweg 34, tel. 14131. Open ma. schap NPB. Van elk is een voor- heeft dit jaar in totaal 12,5 mil-(02507) 14561, Vermissings- 14-17.30/18.30-20.30 uur, di. ganger aanwezig, respectieve- joen gulden nodig. Van elke guldienst 023-383361, Asiel Zand- 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij. lijk ds. J.A. van Leeuwen, pas- den die de stichting als gift ont1
voort
(tevens
pension) 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
door Everhard Hebly
' 02507-13888, Asiel Haarlem 10-14 uur.

j Weekenddiensten

Geen excuses
aan homo's

Holland Casino Zandvoort
stond tijdens de uitreiking geheel in het teken van de Verenigde Staten. Met cola, popcorn, donuts, marshmallows,
een vrijheidsbeeld en Amerikaanse vlaggen. Een country
and western-bandje zorgde
voor toepasselijke muziek.

Acties
Voor 1993 staan weer nieuwe
acties op het programma van
het Zandvoortse casino. ledere
dinsdag: gasten kunnen gratis
parkeren m de ondergrondse
garage, boven wacht hen - 's
avonds - live muziek en worden
gratis hapjes en drankjes aangeboden. ledere woensdag is
het Ladies Day, met gratis entree en een gratis welkomstdrankje voor alle dames. Op
deze dag ('de traditionele voetbaldag voor de mannen') ontvangt iedere vijftigste bezoekster een bijzondere attentie.

'Keiharde oppositie' VVD

Kerken op de bres voor Lepra

an de recente politieke ontwikkelmgen. „Ik hoop dat een ieder in staat zal zijn om een en
voor onze eigen bevolking begrijpelijk te laten zijn." Volgens
hem is dat een voorwaarde om
invulling te kunnen geven aan
het begrip, 'dat het openbaar
bestuur dichter bij de burgers
behoort te staan'.

Schouwtoneel
„Het raadswerk speelt zich af
op een schouwtoneel ten overstaan van een ieder die de democratie lief heeft. Het is de
plicht en de taak van politici en
bestuurders om naar de burger
toe het gehalte van democratisch bestuur tot in zijn diepere
diepten invulling te geven. Dit
voorkomt miskenning, onbegrip en ondeugdelijkheid, die
kunnen leiden tot extremere
ontwikkelingen.'
'Het boek 1992' dat de gemeente enige weken geleden
heeft gesloten, werd geen 'roman in de ware zin van het
woord', aldus Van der Heijden,
verwijzend naar de politieke
verwikkelingen. „Alleen: het
avontuur in deze verhaalvorm
was misschien soms herkenbaar."

Achter de Schermen

Commentaar

Onderscheid
De kiezers gaan een moeüijke periode tegemoet, als zjj hun
politici willen blijven volgen. De
Zandvoortse politiek is immprs
flink wakker geschud met ;<ie
wijziging in de machtsverhoudingen, de afgelopen anderh'alve maand. Kabbelde de badplaats bestuurlijk enkele jaren
rustig voort, deze maand werd
er gediscussieerd op het
scherpst van de snede. De la'nsen blijken geslepen en dat kan
natuurlijk geen kwaad, zolang
het gaat om het zoveel mogelijk
benutten van de democratie.
Maar dat laatste wordt af en tóe
over het hoofd gezien. De Zandvoortse partijen moeten,.,nog
duidelijk wennen aan hunrfiéuwe positie. D66, CDA en GBZ
aan hun meerderheid in de
raad, de WD aan haar plaats
m de oppositiebank. Duidelijk
een tijd om een nieuw territorium uit te zetten, zo lijkt het.
De VVD, bijvoorbeeld, legt zout
op alle democratische slakken,
soms flink overdreven, soms,terecht. Dat laatste bijvoorbeeld
bij het amendement opj_^de
raadhuis-uitbreiding. CDA, D66
en GBZ maken daarmee op een
wat vreemde manier gebruik
van hun macht in de gemeenteraad. Het amendement is opgesteld door politici, een ambtejijk
onderzoeksrapport ontbreekt.
Zijn alle consequenties darv'te
overzien? Daarop hoeven [/zij
echter geen antwoord te geven,
met hun meerderheid komt-het
stuk er zonder kleerscheuren
doorheen. Als het stuk was£teruggetrokken was de beslissing
minstens een maand uitgesteld,
maar deze handelwijze is tóch
wat overhaast.
^
Oppositiepartij PvdA lijkt erg
gelukkig met haar nieuwe 'partner' VVD, die momenteel teen
heviger oppositie voert ^"Üan
voorheen GBZ deed. De PvdA
verwijt CDA en D66 immers nog
steeds dat zij in de oppos^iebanken terecht is gekomen. $eiden vulden elkaar goed aanlafgelopen
raadsvergadering.
Opvallend goed, zoals met! de
motie van de PvdA tegen^de
VVD-dissidenten Methorst; ;en
Brugman. Omdat PvdA-er*Van
Gelder ontbrak, moest deze
door een andere aanwezige ondertekend worden. En die
kwam... van de VVD. Hopelijk
wordt het uitvoerige pleidooi
van de PvdA tegen beicie
oud-WD-ers niet verward met
liberaal taalgebruik. Znig onderscheid in stromingen zou het
voor de kiezer toch interessanter houden. Afgaand op de eerste ervaringen met deze gemeenteraad in nieuwe samenstelling, hebben alle partijen
nog heel wat te leren. Met name
waar het gaat om verantwoording naar de kiezers.
\

Fred Paap»
t

'Hier heerst gebrek aan daadkracht'

j Kerkdiensten
Zondag 10.00 uur: Oecumenische dienst i.d. Hervormde
Zondag 10.00 uur: Oecumeni- Kerk, Kerkplein
sche dienst i.d. Herv. Kerk met Vrijzinnige
Geloofsgemeende gezamenlijke
pastores schap NPB:
Th.W. Duijves, J.A. van Leeu- Zondag 10.00 uur Oecumeniwen, C. v.d. Vate en mevr. C. sche dienst i.d. Hervormde
Schram. Met medewerking van Kerk, Kerkplein
de koren Herv. kerk en Agatha- Roomskatholieke Kerk:
parochie, o.l.v. dhr. H. van Zaterdag 19.00 uur: pastor F.
Amerom.
Meijer
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Oecumenische dienst i.d. Hervormde
Kerk, Kerkplein
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: ds. S. v.d.
Zandvoorts
Meer
Nieuwsblad
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
•Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
Zondag diensten om 10.30 uur
'op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en 19.00 uur
•en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharmg.
Jehova's Getuigen:
Hoofd commercie: J.F. Sas.
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
" Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 02507 - 18648. Postadres:
uur en maandag 19.00 - 21.00
, postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
•,geen gehoor: 020-6451515 tijdens
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
/kantooruren.
\yeekend 30/31 jan.'93

Hervormde Kerk, Kerkplein:

•'.Dick Piet (red. chef), Joan Kurpers*' hoek.
•,, Vormgeving/Opmoakredactie: Jan
,'Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
' Hendal.
•' Advertentieverkoop: Gasthuisplein
: 12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
'Postadres: postbus 26, 2040 AA
. Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16u.;dmsdag ÏO13, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; don; derdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
;<U.

it Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
\ Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Posta'.dres: Postbus 51, 1180 AB Amstel- veen. Faxnummer: 020-6475449. Miy cro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
i* Faxnummer: 020 - 665.6321.
' Verkoopmanager: M. Chnstiaanse.
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. ƒ 31,- per half jaar; ƒ 54,- per jaar. Voor
* postabonnees gelden andere tarieven.
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' Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.

02507-17166.

,

., Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
,-m1941.

023-244553.

Burgerlijke stand
Periode:
19 - 25 januari 1993
Ondertrouwd:
Vlieland, Marco en Paap, Linda
Verswijveren, Peter en Havers,
Helga
Gehuwd:
De Vries, Eduard en Adema,
Sylvia Gertrudis
Geboren:
Enneke Kelsey, dochter van:
Van Houten, Josephus Petrus
Leonardus en Zwemmer, Cornelia
Overleden:
Snijder, Larribert, oud 58 jaar
Benjamins geb. Jamin, Lucie,
oud 85 jaar
Heerma van Voss, Sybrand
Casparus Jan, oud 86 jaar
Deinum, Dirk Hendrik, oud 59
jaar
Bunschoten geb. Vos, Christina, oud 76 jaar

Uw gasbedrijf adviseert!

MB

STOOKAKTIE 92/93
uitgerekend voor U!
Voor de week van 18-01 t/m 24-01-1993
Normaal
jaarverbruik

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

Week
streefverbruik*

20
24
29
34
39
44
49
54
59
63
68
73
81
88
95
103
110
122
134
146
159

Kosten
Totaal vanaf
1 november** deze week

280
351
,
423
491
562
634
704
775
844
916
985
1053
1162
1268
1373
1476
1582
1758
1936
2111
2288

ƒ 12,00
ƒ 14,40
ƒ 17,40
ƒ 20,40
ƒ 23,40
ƒ 26,40
ƒ 29,40
ƒ 32,40
ƒ 35,40
ƒ 37,80
ƒ 40,80
ƒ 43,80
ƒ 48,60
ƒ 52,80
ƒ 57,00
ƒ 61,80
ƒ 66,00
ƒ 73,20
ƒ 80,40
ƒ 87,60
ƒ 95,40

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

Deze week in de ru- ?
briek Fred Paap (49), :«
een voortrekker binnen"
de Nederlandse horeca|
en Zandvoort in h et bij-£
zonder. Het enige waarf
het in Zandvoort volgens
hem aan ontbreekt is j*
daadkracht.
£

Fred Paap heeft al 22 jaar
Café Koper als domicile. Hij
staat geen honderd uur achter
de tap, omdat hem dit een gevangene van zijn eigen bedrijf
zou maken. Hij noemt het geen
gemakkelijk vak. „Lichamelijk
en geestelijk is het zwaar en je
moet je altijd inspannen om
een goede sfeer te scheppen
voor de gasten. Want uiteindelijk bepaalt de gast hoe je zaak
eruit ziet. Achter de schermen
ben je daar voortdurend mee
bezig." Sinds 1978 is hij voorzitter van de Zandvoortse afdeling
van Horeca Nederland. Het is
maar een van de vele functies
die hij bekleedt met betrekking
tot de horeca in Nederland. Hij
voelt zich er niet toe gedreven,
maar wil slechts een positieve
bijdrage leveren aan een beter
ondernemersklimaat.

de gemeenteraad, is dat wat'we
willen?"
„Het komt iedereen ten goede als we de positieve kanten
van Zandvoort uitbouwen.; .Ik
merk dat de Zandvoortse höreca aan het opletten is. De kwaliteit gaat omhoog, ook op het
strand waar we toch moeten
overwegen om daar enkele'.paviljoens permanent neer te-zetten. Dat zou een enorme impuls
geven aan de verblijfsrecreatie
in het naseizoen. Misschien is
het ook weer tijd voor een tenten- of trekkerskamp. Kijk,
Zandvoort heeft heel veel tebieden. We hebben zelfs een
schouwburg, alleen staat hij
vijf kilometer buiten de gemeentegrenzen. Als je in Amsterdam-Noord woont moet je
toch ook vijf kilometer rijden
om bij de schouwburg te komen."

Hobby
„Ik zie het als een hobby en
zoiets kost tijd en geld. Het is
heel fascinerend om bij het hele
maatschappelijke
krachtenveld van de horeca betrokken
te zijn. Ik doe het niet omdat ik
zo geweldig goed ben of omdat
niemand het anders het 'doet of
kan. Ik loop mee in een team
van gemotiveerde mensen en
daarin trek je elkaar mee. Je
bent belangenvertegenwoordiger en de inspanningen die je je
hiermee getroost zijn niet altijd
meetbaar. Maar als je niets
doet, wordt het in ieder geval
slechter. In 1978 had de afdeling Zandvoort 38 leden, nu zijn
dit er 106, dus het voorziet blij kbaar wel in een behoefte. Als wij
erin slagen een optimaal ondernemersklimaat te verwezenlijken heeft dit een uitwerking op
de rest van Zandvoort."
Samenwerking staat voorop
volgens hem. Bijvoorbeeld met
andere branches. Een goed
voorbeeld hiervan noemt Paap
de gewijzigde openingstijden
van de winkels in Zandvoort,
die zowel voor horeca, winkeliers, toeristen en bewoners
gunstig zijn. Maar het gaat niet

Totaalvisie
Fred Paap: „Het is heel fascinerend om bij het hele maatschappelijke krachtenveld van de horeca betrokken te zijn"
Foto Bram Stijnon

zonder slag of stoot. Paap: „Je
moet opboksen tegen mensen
die de samenleving weieens te
eenzijdig zien. Het gaat hier m
Zandvoort niet om toerisme alleen, maar ook om een goede
woonomgeving."

Onverteerbaar
„Nu ligt er een te grote nadruk op het wonen. En dat terwijl er geluiden zijn dat in het
jaar 2000 het toerisme de grootste bedrijfstak is. Daar moeten
we beter op vooruitgrijpen. Het

is toch onverteerbaar dat de
promotie niet adequaat ter
hand wordt genomen."
„Het wordt tijd dat we vaststellen wat we m Zandvoort wülen en aan de hand daarvan een
planmatige aanpak realiseren.
Misschien houdt dit in dat we
allemaal m de knip moeten tasten en bereid moeten zijn een
offer te brengen. We kunnen
niet verwachten dat er gelijk geoogst wordt. We moeten het
dus niet doen zoals het in de
politiek gaat. Kijk naar de verscheurdheid en egotripperij in

„Ik pleit zelf voor een nieuwe
bestuurlijke indeling van Kennemerland en vraag me echt af
of Zandvoort wel een zelfstandige gemeente moet blijven. Al
die kleine kernen maken veel te
hoge overheadkosten, maar als
je de krachten bundelt ben je
sterker en houd je leuke dingen
voor de bewoners over. Waar
we in Zandvoort gebrek aan
hebben is daadkracht. Vijftien
jaar geleden werd er gezegd dat
we een centrumplan nodig hadden. Wat zijn we verder gekomen? Zoiets vind ik gewoon
heel treurig. Er is hier geen totaalvisie. Ik ben overigens best
bereid om daar een politieke
bijdrage aan te leveren en ben
daarom ook al jaren lid van een
politieke partij."
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Ruim 35 duizend
gulden voor Kenia
ZANDVOORT - De collecte
van leerlingen van het IJmond
College op vrijdag 18 december
heeft ruim 34 duizend gulden
opgebracht. Ruim duizend leerlingen van de lokatie IJmond
MTS gingen de straat op om
geld op te halen voor een project van het Nederlands Jeugd
Rode Kruis. Het geld is inmiddels overgemaakt naar het
Rode Kruis in Den Haag. Het
bedrag wordt besteed aan het
kindervaccinatieproject 'Kilifi'
in Kenia.

NVVH-wandeling
HAARLEM - De Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen
(NVVH), afdeling Haarlem en
omstreken houdt vanmiddag
om 13.20 een wandeling in
Groenendaal. Op donderdagochtend 4 februari is er om tien
uur een dia-lezing over 'Vogels
van de Wadden' door de heer en
mevrouw Bloem-Margadant.
De dia's worden gegeven in
het Wijkcentrum Meervaart
aan de Albert Schweitzerstraat.
Belangstellenden kunnen voor
meer informatie bellen naar
023-247645/241715. De entree tot
lezingen bedraagt 2,50 per persoon. Leden mogen gratis toegang.

Bioscoopprpgrammering van 28 Jan t/m 3 Feb.

'BEST ACTOR - BEST D«EQOR
J*» CW*ttS }<7*2 ***„ .\

Avond postzegelclub
ZANDVOORT - In het Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat wordt morgenavond om zeven uur de maandelijkse clubavond van de
Zandvoortse Postzegelclub gehouden. De bestuursleden geven informatie over de diverse
activiteiten van de club. De veiling begint om half negen.

HOME*ALONe2

Grote vlooienmarkt
HEEMSTEDE - Organisatiebureau Hensen houdt op zaterdag 30 januari een grote
vlooienmarkt in de - sporthal
Groenendaal aan de Sportparklaan. De markt wordt gehouden van tien uur tot vijf uur. Er
worden uitsluitend oude spulletjes en zolderopruimingen
verkocht. Voor eventuele reserveringen kan nog gebeld worden naar 023-359460.

Contact Vrouwen Van Nu
ZANDVOORT - In het Gemeenschapshuis is er op 3 februari om tien uur een contactochtend van de vereniging
Vrouwen Van Nu. Belangstellenden kunnen zich inschrijven
voor het museumbezoek op 9
februari naar het Rijksmuseum in Amsterdam, het bezoek aan de banketbakkersschool in Amsterdam op 17 februari en de sjoelmiddag op 23
februari in het Gemeenschapshuis.

A.L
Do/Vr/Ma/Di
15.30
Dagelijks
21.30

A.L
Do/Vr/Ma/Di.13.30
Za/Zo/Wo.15.30
Dagelijks
19.00

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten ( Hamburgers,
Franse Frites en Frisdrank ) bij Mc Donalds. Minimaal 6 personen
voor maar ƒ 12.50 p.p. Reserveringen en informatie bij
Cinema Circus tel: 18686 of bij Mc Donalds tel: 16001.

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zand voort. Telefoon: 02507-18686

Veel Zandvoorters zijn mij
dierbaar. De een wat meer
dan de ander. Vooral voor de
al wat oudere dorpsbewoners
heb ik een zwak. Neem nu het
echtpaar Jan en Mien Van
der Meij-Vork (Jan Poessie).
Ze wonen aan de Zandvoortselaan in Bentveld. Vandaag
zijn ze vijftig jaar getrouwd.
Hun 'jawoord' gaven ze beide
op hun 21-ste. Een (h) eerlijk
stel, dat in onze badplaats
veel waardering geniet. Het
geslacht Van der Meij dateert
hier al vanaf vóór vijftienhonderd. Ooit was Jan de
laatste kolenboer in ons
dorp. Zijn brandstoffenhandel was min of meer een erfstuk van zijn vader zaliger.
Zoals destijds gebruikelijk
had ook hij een bijnaam. Als
Joop Poessie ging hij door
het leven. In totaal 43 jaar
lang trok Jan langs Zandvoorts dreven. Ook in Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Bennebroek en zelfs Amsterdam kende men hem. „Ik
zou nog wel eens met een zak
kolen op m'n schouders in
Amsterdam drie hoog willen
klimmen," zegt met een brede glimlach. „En dan boven
aangekomen het Wilhelmus
zingen."
Twee jaar geleden stopte
hij met werken. De herinnering aan vroeger wordt door
het echtpaar gekoesterd. Op
hun praatstoel blijken ze niet
te stoppen. Ze hebben dan
ook veel meegemaakt. Van
der Meij vertelt: Zandvoort
kende vroeger zeven brandstoffenhandelaren.
Vader
Joop begon zijn handel in
1913. Aan klanten was destijds geen gebrek. Iedereen
verdiende een aardige boterham. Voor de jaren veertig
kwam de klad er in. Het
stadsgas deed zijn intrede en
enkele collega's moesten vanwege een vermindering aan
klandizie afhaken. De rest
ging door en de route werd
uitgebreid. Naast Zandvoort
trok men ook naar andere
plaatsen om de handelswaar
aan de man te brengen.

uit en thuis voelen. Ze moeten gezellig onder elkaar kunnen zijn en gewoon een praatje maken." Naast een drankje
wordt er in de toekomst ook
een hapje geserveerd. Geen
uitgebreide menukaart maar
gewoon een eenvoudige
maaltijd. Wat de pot schaft
dus. Een nieuwe naam voor
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
de zaak is al bedacht, maar
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
dat wordt een verrassing.1
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
Over ruim een maand zal die '
op een ludieke wijze worden'
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.
onthuld. Wat mij betreft, juig'
ik dit nieuwe initiatief van;
ter niet. Tot voor enkele jaren Gezien hun populairiteit zal beide ondernemers in speegeleden fungeerde hij nog als het wel druk worden.
van harte toe. Naar mijn idee
terreinknecht bij de sportvereis er in deze plaats een grote •
niging TZB. Nu hebben beide
behoefte aan een dergelijke
andere hobby's. Met hun tot Initiatief
zaak. Succes lijkt mij dus 'al'
reiswagen omgebouwde Citoën
U hebt het misschien al ge- op voorhand verzekerd.
koersen zij nu in binnen- en zien. Restaurant 'La Cabana' in
buitenland. „Vroeger bracht ik de Verlengde Haltestraat is geer kolen mee rond, en in het sloten. Het pand is verkocht. Mooiste
weekend gingen we ermee op De nieuwe eigenaars zijn twee
Nog eventjes, dan kruipen
pad."
bekende Zandvoorters. Rob de buldozers en sjofels weer
Daarvoor moest er natuurlijk Peeters en Han Ygosse worden grommend over het strand.'wel een stevig sopje aan te pas de nieuwe uitbaters. Rob is Over enkele weken is het1'
komen. Duitsland is het favou- vooral in Nieuw Unicum een weer zover. Dan wordt de'
riete vakantieland van de club. zeer gezien figuur. Zeventien vloedlijn weer klaargemaakt'
jaar lang was hij de toonaange- voor de komst van de strandDe tijd van toen is niet meer. vende man op 'De Brink'. On- tenten. Al zul je het je nu ndg
Met dankbaarheid denken zij der zijn leiding konden de tae- niet voor kunnen stelle'n, 1
nog vaak aan deze periode te- woners zich verpozen aan het toch is de zomer weer in aan-'
rug. „Wij hebben in die tijd veel horeca-gedeelte van dit woon- tocht. Vanwege het feit, dat l
vrienden gemaakt," zeggen ze. oord. Han is vooral bekend als maart dit jaar op een maanJan kwam indertijd als kolen- een van de voormalige gasthe- dag valt, mogen de strandten-?;
boer bij veel mensen over de ren van 'La Bastille'. Samen ten op zaterdag 27 februari al
vloer. „Maar er werd altijd eerst met broer Jaap bracht hij deze weer open. Ondanks de kou
een krantje op de stoel gelegd." horecagelegenheid tot grote en ondanks de wind voel ik
Ook door hun vier kinderen, bloei. „Gezelligheid staat voor- mij van binnen alweer warrn
waaronder twee zoons en even- op," is hun devies.
worden. TJ weet, ook voor
zovele dochters en hun vier
Zij willen de zaak rigoureus onze strandpachters heb ik':
achterkleinkinderen worden ze verbouwen, rond half maart een zwak. En laat ons eerlijk;'
op handen gedragen. Vanmor- moet de klus geklaard zijn. zijn, wat is er mooier dan op'"
gen kwam het burgemeester- „Wij mikken op het al wat ou- een zonnige dag te vertoeven'
s-echtpaar Van der Heijden het dere publiek." Het voormalige op het mooiste stuk van Ne-"'
gouden paar feliciteren. Mor- Argentijnse restaurant moet derland. Niets toch? Nou dan.
gen is er in 'De Manege' aan de plaats maken voor een 'bruin
Dit was het weer voor deze
Zandvoortselaan gelegenheid café', zonder overbodige franje week. Blijf gezond, tot de volom het bruidspaar te felicite- en zonder al te luide muziek. gende week.
ren.
„De mensen moeten zich hier
BRAM STIJNEN

Vrienden
Met de komst van het aardgas in-1964 haakten ook de
overige kolenhandelaren af.
Er bleek geen emplooi meer
voor 'het zwarte goud'. Jan
bleef als laatste over. Zoals
gezegd, drie jaar geleden, op
69 jarige leeftijd, hing ook hij
zijn kit aan de wilgen. Het
was mooi geweest, maar hij is
nog steeds lid van de 'zwarte
bende'. Na een werkzaam leven doet hij het nu rustiger „Elke dag twee sinaasappeltjes," dat is het geheim yan Jan en Mien van der Meij-Vork
aan. Stilzitten kunnen ze ech- waarmee zij jong en vitaal blijven. Vandaag vieren zij hun vijftigjarig huwelijk
' J '-'

Nationale Postcode Loterij en HÏtbingo: 124.039 winnaars!

B B

Hitbingo van dé
afgelopen vier weken

POSKODESTRAATPRUS
KEERT KWART MILJOEN UIT
De januaritrekking van de Postcode Loterij leverde
meer dan 120.000 prijswinnaars op. Deze keer viel
de ton op 7827 CD 23 in Emmen.
De PostcodeStraatprijs klom naar een nieuw
record; meer dan een kwart miljoen gulden kwam
terecht in Amsterdam-Zuid-Oost, want daar vielen
dit.keer de meeste prijzen: liefst 85. ledere deelnemer met postcode 1103 BG in het lotnummer kan

rekenen op 3.000 gulden. U ziet het: het loont de
moeite om met zoveel mogelijk loten en deelnemers in één postcode mee te doen. De extra
kansen op een prijs van 3.000 gulden per lot nemen
alleen maar toe.

Hitbingoprijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt
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inzetten voor een nieuw en groot project. Daar
staat ook wat tegenover, en we spellen dat met
zeven cijfers! Kijk goed uit naar de berichten in
deze krant. Bent u nog geen deelnemer? Dan is het
nu de tijd om de WIN-EEN-MILJOEN-BON in te
vullen en op te sturen. Want het gaat heel
spannend worden met de Nationale Postcode
Loterij. En daar wilt u beslist bij zijn! f

Nieuwe activiteiten

Binnenkort wordt de Postcode Loterij nóg spannender. Samen met de deelnemers gaan we ons
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UITSLAG TREKKING JANUARI: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!
Op 21 januari 1993 heeft Notaris Van Os te Amsterdam de trekking van januari verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde
postcode als de winnaar, wint - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. BIJ prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten.
1017 XH 25,- 1785 HW 50,- 2541 XV 50,- 3077 SW 50,- 3844 EC 700,- 4711 AR 25,- 5298 N M 700,- 5632 XA 700,- 6227 AR 50,- 7604 VH 25,1025 HK 25,- 1786 AC 700,- 2542 LM 700,- 3082 GL
50,- 3852 LG 50,- 4714 EE 25,- 5308 LE 500,- 5652 SP 25,- 6241 CZ 25,- 7609 CL 500,70,- 7812 LT
25,50,- 5652 XP 7000,- 6361
70,- 5317 NK
70,- 3085 KW 25,- 3853 BN 500,- 4758
70,- 2544
1033 HS 25,- 1788
25,50,- 5653 JG 700,- 6367 SB 50,- 7831 JA
70,- 5341 KP
1034
70,- 1791 GT 25,- 2544 KW 25,- 3119
70,- 3853 EL 25,- 4811
50,1034 CB 50,3131
70,- 3871 KE 25,- 4811 EZ 700,- 5343 GC 25,- 5673 MN 50,- 6367 XE 700,- 7844 LK
1103 BG
25,- 6415 SP 25,- 7876 AC 25,25,- 5674 NJ
1034 PM 500,3134 EA 700,- 3871 NV 500,- 4811 EZ 700,- 5386 CJ
25,- 7971
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70,70,- 4811 VK 50,- 5403 NG 50,- 5684 AJ 500,- 6418 JT
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8072 H P 25,25,1058 E J 700,- 1829 AR 500,- 2545 VK 25,- 3194 VE 700,- 3981 ET 700,- 4826 JR
8081 EH 500,1068 AE 500,- 1851 MJ 25,- 2553
70,- 3195 XD 50,- 4005 MB 25,- 4835 BD 25,8101 CB 25,50,70,- 4844 AL
1068 BA 50,- 1962
70,- 2555 KS 25,- 3201
70,- 4054
8102 KE 7000,25,- 2561 DB 25,- 3201 TJ 700,- 4112 JE
25,- 4901 VB 25,1076
70,- 1963 AT
8161 VD 50,70,- 4902 TB 50,1076 LB
25,- 1965 BJ
50,- 2564
70,- 3202
70,- 4206
8242 E D 25,25,- 4214 LD 50,- 4904 HV 50,1078
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25,- 4301 JD 25,- 5021 TR 50,troostprijs van ƒ 1 .000,8651 BG 25,25,- 2611 PC 25,- 3227 C B 500,- 4336 XA 25,- 5025 PV 25,1094 LL
50,- 2021 XB
70,10,- 5708 AG 700,- 6462 HW 700,- 8711
70,- 2612 RC 50,- 3233 BX 700,- 4381 WV 25,- 5046 BA 25,- 5421
1097 BP 7000,- 2023
70,50,- 5046 PC 7000,- 5469 NC 50,- 5738 AM 25,- 6463 KA 50,- 8802
25,- 2645 BA 700,- 3273 AD 700,- 4462 TL
1102
70,- 2023 RJ
70,- 8921 SN 700,50,- 5758 AW 50,- 6533
70,- 5491 HE
70,- 4481 PJ 700,- 5049
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70,- 2034 VN 25,- 2676 AS 50,- 3291
70,10,- 5813
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1106 KT
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ED 700,- 8924 GN 25,70,- 5864 BN 25,- 6591
70,- 2717
70,- 3297 GB 25,- 4532 CJ 25,- 5061 AX 500,- 5492
1106 PE 50,- 2036
70,70,- 5921
70,- 6591 EE 700,- 8926
70,- 5061 DD 25,- 5502
1106 TH 25,- 2036 CG 25,- 2717 CH 25,- 3297 VH 25,- 4536
70,- 5121 XE 50,- 5531 NB 50,- 5932 SN 50,- 6602 DC 700,- 8926 RX 700,70,- 3328
70,- 4537
1141 ZK
50,- 2041
70,- 2718
70,- 6641 AE 700,- 8932
70,70,- 3333 XA
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70,1186 LV
25,- 2151 ZB
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70,- 9251 MC 50,70,- 5551 RD 700,- 6039 GD 50,- 6671
70,- 2803
70,- 3412 KH 700,- 4615 GG 50,- 5231
1211 RE 50,- 2161
50,- 9402
70,25,- 6063 AM 700,- 6678 AJ
50,- 4621 E W 700,- 5241 JW 700,- 5581 BP
1214
70,- 2161 BK 25,- 2805 H B 500,- 3431 BJ
70,- 6097 CS 50,- 6703 CZ 7000,- 9407 BB 25,70,- 5241 LR 25,- 5612
70,- 3431 ET 700,- 4625
1251 XG 700,- 2215 GP 25,- 2871
70,70,- 6816 TG 50,- 9411
70,- 6121
1274 NM 50,- 2264 BH 50,- 2871 ZR
50,- 3432 AD 25,- 4631 A J 500,- 5251 J H 50,- 5624
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100.000,-

Caroline Tensen, gastvrouwe van Hitbingo
Spelregels Zodra u op uw rekeningafschrift van bank of giro een afschrijving hebt ontvangen bent u
deelnemer aan de loterij Deelname impliceert aanvaarding van het reglement Maximaal 99 loten per
postcode Als u het mei een afschrijving niet eens bent dan kunl u binnen een maand opdracht geven het
bedrag terug te boeken Opzeggen kan ieder moment Hiervoor kunt u zich wenden lot het secretariaat
van de Nationale Postcode Loterij Van Eeghenstraat 81,1071 EX Amsterdam Trekking is iedere maand
en wordt verricht dbor Nolans mr P J N van Os te Amsterdam Trekkmgslijsten en reglement zijn
verkrijgbaar bij het secretariaat Prijzen worden automatisch op •uw bank- of girorekening gestort Prijzen
boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting De loterij is goedgekeurd door de
staatssecretaris van Justitie onder nummer LO 890/098/177 89 d d 20 10-1989 Zetfoulen voorbehouden

STUUR DE WINEEN-MIUOEN-BON IN EN SPEEL
SNELMEEMEt
HÏTBINGO!

WIN-EEN-MILJOEN-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op een van de vele prijzen
Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
onderstaande rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij

Q 1 lot (ƒ 10,-) per maand U

loten (a ƒ 10,-) per maand

De loien worden voor drie maanden tegelijk geïnd

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

U dhr. U mevr.
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Postcode: l
Postbanknummer:

l

l l

i-i

l l

Plaats:

Banknummer:

150.93.02
-"

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

Vrije tijd
b.2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17

Afvallen gaat
niet vanzelf
De eerste maand in het nieuwe.jaar, na de feestdagen met
overvloedige dineetjes, is vermageren voor velen een van de
goede voornemens voor 1993.
Het Voorlichtingsbureau voor
de Voeding geeft hiervoor enkele tips.
Voor bijna iedereen is het
mogelijk om in enkele weken
de eerste paar kilo's overgewicht kwijt te raken. Moeilijker
is het als het om meer dan een
paar kilo's gaat én om op het
juiste gewicht te blijven. Bedenk wel dat alleen de zon voor
niets opgaat: afvallen gaat niet
vanzelf en u kunt nu eenmaal
niet in een paar dagen verliezen
wat er in maanden is bijgekomen.
Het principe van afvallen is:
minder energie opnemen (door
eten) dan verbruikt wordt. Ook
wanneer het lichaam in rust is,
gebruikt het energie voor de zogenaamde ruststofwisseling.
En juist deze ruststofwisseling
maakt afvallen zo moeilijk, omdat ze zich aanpast aan de hoeveelheid voeding.
Iemand die lijnt, eet minder.
Maar het lichaam gaat dan efficiënter om met deze verminderde hoeveelheid energie,
door de ruststofwisseling te
verlagen. Omdat het lichaam
met minder energie tpekan,
wordt het daardoor moeilijker
om af te vallen. Je moet daarom
steeds minder eten om af te blijven vallen.

Eenzijdig
Veel vermageringsdiëten zijn
eenzijdig en missen essentiële
voedingsstoffen. Het Voorlichtingsbureau voor de Voeding
wordt vaak gebeld over diverse
diëten, die erg afwijken van een
'gewoon' voedingspatroon en
kennelijk in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zijn.
Afvallen is vooral een kwestie
van discipline. De meeste mensen beginnen heel optimistisch
en zien al gauw resultaat. Het
lichaam verliest namelijk eerst
vocht en dat gaat snel. Daarna
echter moet het lichaam overgaan op de verbranding van vet
en'dat gaat langzamer. Ook begint het effect van een lagere
ruststofwisseling dan mee te
spelen.
Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat meri na het afvallen niet op de oude voet verder kan gaan. Het is geen kwes' tie van 'even' lijnen om op gewicht te komen en daarna weer
gewoon eten en drinken.

Talentenjacht is
Voorkamer van 9
Henny Huisman

Wie kiest voor een loopbaan
als artiest, kiest voor een
hard bestaan. Een artiest
wordt bekritiseerd door.
pers, collega-artiesten en
niet in de laatste plaats door
het publiek. De weg naar de
top is lang en ligt vol met
obstakels. Toch zijn er
mensen die er serieus over
nadenken om artiest te
worden. Voor sommigen is
de talentenjacht een eerste
stap op de weg naar roem.

door Eline Verburg

EN talentenjacht zie ik
als een soort sollicitatieprocedure, waarbij
de kandidaten solliciteren naar
een baan als artiest." Dat zegt
de bekende organisator van talentenj achten,
Luuk Hasselman uit Amsterdam.
Zijn organisatiebureau
ontplooit ver- .
schillende activiteiten. 'Luuk Hasselman
Produkties' organiseert behalve talentenjachten ook grotere
evenementen zoals de Marlboro Music Tour en 'Step '92', een
sponsortocht per step waarmee
geld werd ingezameld voor het
Ronald MacDonald Kinderfonds.
Bovendien houdt Hasselman
zich intensief bezig met de pro-

Het Nationaal Beiaardmuseum Is te
vinden In de Ostaderstraat 23 In Asten,
tel. 04936-91865. De tentoonstelling Is
geopend van dinsdag tot en met vrijdag
van half tien tot vijf uur en zaterdag en
zondag van één tot vljt uur. De toegangsprijs bedraagt vier gulden 50 voor
volwassenen en twee gulden 50 voor
kinderen tot en met 15 Jaar.

« * luuk

f

Hasselman geeft de voorkeur
aan een serieuze, kritische jury,
die de kandidaten op vijf punten beoordeelt: zangkwaliteiten, presentatie, prestatie, kleding en amusementswaarde.
„Het is natuurlijk niet leuk
voor een kandidaat om te horen
dat hij er sloeberig uitziet, of
dat hij erbij staat als een houten Klaas," merkt Hasselman
op. „Maar willen de deelnemers
een kans maken in de artiestenwereld, dan is niet alleen de
zangkwaliteit
van belang. lemand die kan
zingen is nog
geen zanger.
Daarom moe---- ten we soms
adviezen geven als: 'Trek eerst eens een
behoorlijk pak aan' of 'Denk
eens na over een wat vlotter
kapsel'. Dat klinkt, en is misschien wel hard, maar noodzakelijk."
Deelnemers aan een talentenjacht moeten dus stevig in hun
schoenen staan. Ze moeten een
behoorlijke dosis kritiek kunnen verdragen en, als ze verder

EDERA BEHOORT tot de
inheemse planten. Wie in
januari de stilte van het
winterse bos opzoekt en terecht
komt op deMonkerbeschaduwde
plekken onder de hoge boomkronen van het gesloten beukenbos,
komt vaak oog in oog te staan met
het diepgroene blad van de klimop.

H

door Bram Wolthoorn

In deze donkere boskrochten
wortelt de klimop te midden van
de sleedoorn, de meelbes en de
wilde liguster. Wie de kruidige
grond betreedt, zakt tot de enkels
weg in een zuchtende laag van
vergaan blad en dode twijgjes,
waarop zegge, viooltjes, hertshooi
en soms een sleutelbloem gedijen. De klimop bedekt de bodem
en klimt in sommige bomen. Als
aders kronkelen de polsdikke
wortels zich om de stam. De lange
taaie stengels hangen als zeewier
van de takken neer.
Hedera helix behoort tot de
heesters. Deze soort klimt met behulp van hechtwortels en komt
voor in vochtige, vruchtbare loofbossen en houtwallen. Het blad
telt drie tot vijf lobben en is kaal,
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Hondenshow
Voor wie denkt over de
aanschaf van een hond, is
er in het weekend van 5 tot
en met 7 februari in Eindhoven een uitgelezen mogelrjkheid om tweehonderd verschillende rassen'
te bekijken. De trouwe
viervoeters worden door
top-keurmeesters gekeurd
en op de laatste dag van
deze internationale hondententoonstelling kan het
publiek de uiteindelijke
kampioen bewonderen.

Luuk Hasselman
luistert samen met een
jong aanstormend
talent in Zandvoort
naar het oordeel van de
jury
Archieffoto Weekmedia/Bram
de Hollander

willen komen, bereid zijn aan beeld manager, tekstschrijvers
hun optreden te sleutelen.
of bandjes die een zanger of een
zangeres zoeken.
„Het is natuurlijk leuk als iePlatencontract
mand een perfecte imitatie van
De winnaar van een talenten- André Hazes weet neer te zetjacht wint meestal een geld- ten. Maar uiteindelijk zitten we
prijs. Soms bestaat de hoofd- niet op een tweede Hazes te
prijs uit een reisje, een enkele wachten. Een eigen performankeer wordt de winnaar verblijd ce en een eigen repertoire, daarmet een platencontract. Has- mee moet een artiest zich waar
selman besteedt veel tijd aan kunnen maken," vindt Hasselhet begeleiden van debeginnen- man. Niet alle kandidaten wilde artiesten. Hij legt contacten len artiest worden, er zijn ook
tussen deelnemer en bijvoor- mensen die „voor de lol" meedoen. Maar degenen die wel een
artiestenloopbaan voor ogen
staat, hebben een lange weg te
gaan. „Er zijn veel mensen die
meedoen, maar er zijn er niet
zoveel die het volhouden," zegt
Hasselman. „Helaas denken
veel deelnemers dat ze er na
drie jaar wel zijn."
Veel kandidaten komen al jarenlang op diverse deelnemerslijsten voor. Er zijn zelfs deelnemers die regelmatig vanuit
de andere kant van Nederland
afreizen naar de regio Amsterdam om mee te kunnen doen
aan een talentenjactit.

leerachtig en glanzend groen. Aan
bloeiende takken is het blad echter eirond.
Klimop bloeit met groenachtige
bloemschermen. De in de herfst
gerijpte bittere bessen zijn zwart
en, net als de andere delen van de
plant, giftig. Klimop bloeit pas als
de plant niet verder kan klimmen;
de bloeiende takken groeien dan
rechtstandig zonder steun omhoog.
Omdat hij zijn voedingsstoffen

Als aders kronkelen
polsdikke wortels
zich rond de stam
uit de bodem opneemt, is Hedera
geen parasiet: hij voelt zich op een
oude muur net zo thuis als in een
boom. Maar als de klimop een
boom overwoekert, raakt deze
verzwakt, omdat hij het broodnodige zonlicht mist.
In de tuin kan klimop heel nuttig en fraai zijn. In een heesterborder kan deze plant, toegepast
als bodembedekker, het uitzaaien
van ongewenste kruiden voorkomen. Langs een pad
is een rand van
klimop heel decoratief. Dooi regelmatig te snoeien, wordt
een natuurlijke wal
van groen verkregen.
Dit snoeien wordt
in juni en in september gedaan, zodat de
klimop volop de gelegenheid
heeft
nieuwe uitlopers te
vormen. Een hekwerk of een schutting laat zich heel
^ fraai begroeien met

Stijgende lijn

iemand in zee wil gaan. Of er is
een journalist die een artikeltje
wijdt aan iemand die hem of
haar is opgevallen. Maar voordat het zover is, moeten de kandidaten hard werken, veel slikken en een enorm doorzettingsvermogen hebben."
Een aantal deelnemers aan
Luuk Hasselmans talentenjacht heeft inmiddels meegedaan aan Henny Huismans
Soundmixshow. „Niet iedereen
kwam daarbij even ver, maar
bijvoorbeeld Joe Cocker heeft
het bij de Soundmixshow goed
gedaan. Ik beschouw mijn talentenjachten wel eens als de
voorkamer van Henny Huisman," zegt Hasselman trots.
Luuk Hasselman adviseert
beginnende artiesten om zich
professioneel te laten begeleiden. „Mensen onderschatten
vaak wat het vak kost, niet alleen aan geld, maar ook aan
tijd. Goede begeleiding bij promotie en dergelijke is onmisbaar als je het echt wilt maken."
Grote voorbeelden voor de
deelnemers zijn Johnny Jordaan, Anita Meyer, Gerard Joling, René Froger; allemaal onderaan begonnen, en nu aan de
top (of aan de top geweest).
Voor velen is het nog een
droom. Maar de talentenjacht
kan een eerste, belangrijke stap
zijn in de goede richting. Op
weg naar de top.

klimop. Om een dergelijke wand
Luuk Hasselman vindt het
wat te verlevendigen, kunnen ver- leuk om te zien dat er in veel
schillende soorten klimop bij el- optredens een stijgende lijn zit.
kaar geplant worden.
Er zijn deelnemers die goed
met kritiek leren omgaan en
deze gebruiken om hun optreNachtvlinders
Voor meer informatie: Luuk Hasselden te verbeteren. „En er komt man
Produkties - Agatha Dekenstraat
Een met klimop begroeide een moment dat er een mana- 37
- 1053 AM Amsterdam - tel. 020muur ritselt van het leven. In de ger in de zaal zit die met zo 618.0136
- telefax: 020-618.6947.
herfst trekt bloeiende klimop veel
nachtvlinders aan en in de winter
biedt de groenblijvende begroeiing bescherming aan overwinterende vlinders.
Klimop is zeer favoriet bij de
kwekers en makers van topiarystukken. Hedera is een snelle, betrouwbare groeier en stelt weinig
Hotel Willebrord is gelegen in het dorpje Zoutelande
eisen aan licht en temperatuur.
aan de Zeeuwse riviera aan de zuidkant van Walcheren
Bovendien is klimop het hele jaar
'door groen. Er bestaan, diverse
tussen Vlissingen en Westkapelle. Deze streek staat
soorten en variëteiten Hedera zoerom bekend de meeste zonuren van Nederland hebdat een ruime keus uit planten
ben.
met kleine, grote, bont of diep ingesneden bladeren mogelijk is.
In samenwerking met Weekmedia organiseert Hotel
Klimop laat zich gemakkelijk
Willebrord
voor liefhebbers van sportieve recreatie een
buigen, draaien en toppen: prima
gevarieerd weekend arrangement in de maanden feeigenschappen voor een plant, die
bruari en maart met een culinair tintje. De eerste avond
de meest uiteenlopende voorgekrijgt u een uitstekend 3 gangenmenu geserveerd terwijl
vormde figuren moet begroeien.

geeft u meer!

MAGIC COAST WEEKEND

Verplaatsbaar
Klimop is, door het grote aanpassingsvermogen van de plant,
heel geschikt als begroeiing van
verplaatsbare topiary-stukken.
Het deert Hedera niet om in de
zomer met het frisgroene blad
volop in de zon te pronken, en
's winters ergens in een garage te
staan.

De vele bolvormen en de uit
draad gesmede vogelvormen zijn
bij uitstek geschikt om door klimop begroeid te worden. Plant afhankelijk van de grootte van de
vorm twee tot vijf plantjes. Leidt
de uitlopers langs het draadwerk
omhoog en top datgene wat de
bedoelde vorm teniet doet. Regelmatig watergeven met wat vloeibare mest houdt de klimop in topTekening C. Wolthoorn conditie.

BOES

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

l l KI Wl l K

Klimop is
hele jaar
groen

Recept
(voor twee personen): gemarineerde hamlappen, 2 eetlepels
ketjap, 2 eetlepels azijn, l eetlepel sherry, l theelepel gemberpoeder, peper, 150 g hamlap, l
eetlepel margarine, 1/2 ui.
Vermeng de ketjap met de
azijn, sherry, gemberpoeder en
peper en leg het vlees erin. Laat
het vlees, geheel in blokjes, ongeveer twee uur marineren op
een koele plaats. Laat het dan
uitlekken. Bak het vlees aan
alle kanten in de hete margarine bruin en voeg de marinade
toe. Braad het vlees in twintig
minuten gaar en voeg de laatste
vijf minuten de gesneden ui toe.
Per portie: 1060 kJ (250 kcal),
23 g eiwit, 18 g vet, O koolhydraten.
Menusuggestie: l kop cham';pignonsoep,
gemarineerde
'hamlappen, andrjviesla met vinaigrettesaus, l aardappellepel
rijst, l sinaasappel.
• ,Het
Voorlichtingsbureau
voor de Voeding raadt mensen
die willen vermageren een
, evenwichtig
samengestelde
voeding aan die minder calo'rieën levert dan men nodig
heeft. De brochure 'Naar een
paar kilo minder' (nr 150) van
het Voorlichtingsbureau voor
de Voeding geeft u hierover införmatie. De brochure is te bestellen door overmaking van
/;3,65 (inclusief verzendkosten) op giro 4323700 van het
Voorlichtingsbureau voor de
Voeding in Den Haag.

In het Beiaardmuseum in Asten is tot en met 4 maart de
expositie
'Maskers uit Zwart
A
ïrika' te bezichtigen. In Afrika
wórden maskers al eeuwenlang
gebruikt bij allerlei rituelen en
ceremoniën zoals regendansen,
feesten en begrafenissen..

indvocj es
Jieuwsulad

Serieuze aangelegenheid

wordt door gemiddeld acht
deelnemers ingevuld. Het repertoire van de kandidaten kan
variëren van smartlappen, imitaties, tot rap-acts en rock en
roll. Ruimtegebrek is er de oorzaak van dat er niet zo vaak
complete bands kunnen optreden. De deelnemers begeleiden
zichzelf of maken gebruik van
een tape met muziek.

1111

t*

Kritische jury

Deelnemers moeten stevig
in hun schoenen staan

X Gevolg is het zogenaamde
:-jbjo-effect: afvallen, aankomen,
afvallen, aankomen, afvallen,
aankomen enzovoorts enzovoorts. Sommige mensen jojoën een leven lang. U zult talijvend minder moeten eten. Minder vet, minder tussendoortjes,
minder snacks.
;- Als u kiest voor een ander
voedingspatroon, zorg er dan
wel voor dat het om volwaardige :voeding gaat.

. Maskers uit Afrika

VOOR INFO EN OPGAVE Bil (

De deelnemers worden beoordeeld door een jury, die bij
een 'Luuk Hasselman Produkties' meestal uit een stuk of drie
personen bestaat. De jury-leden
hebben vaak iets met het artiestenvak te maken. Zo is ex-Drukwerk zanger Harry Slinger regelmatig jurylid. Vaak ook zijn
de leden van de jury manager,
plaatproducer of bijvoorbeeld
discjockey.

„Het is echter niet de bedoeling dat de kroegbaas ook bepaalt wie er optreedt of zelfs
wie er gaat winnen," zegt Hasselman. „Ik gebruik het café als
locatie, voor mijn t'alentenjachten. Het is een serieuze, vakgerichte aangelegenheid, niet alleen commercieel gericht op
een hoge omzet voor de eigenaar."
Een
talentenjacht-avond

atv

De Grote Talente

motie en begeleiding van artiesten. Hij organiseerde al veel talentenj achten in de regio, zoals
in Amsterdam, Zandvoort, Uithoorn en Landsmeer.
Meestal vindt de jacht op talent plaats in een café. Daar
worden - drie a vier - voorrondes gehouden, de halve finales
en uiteindelijk de finale. In totaal is het café dus gedurende
een maand of twee verzekerd
van veel gezelligheid, veel publiek en een goeie omzet.

'.Jojo-effect

Voor vragen over voeding kunt u op
werkdagen van twaalf tot vier uur de
Voedingstelefoon van het Voorllchtlngsbureau voor de Voeding raadplegen: 070 - 3.510.810
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u de zaterdagavond met een uitgebreid gastronomisch
en gevarieerd warm en koud buffet wordt verwend.
Het arrangement begint op vrijdag en u bent welkom
vanaf ca. 13.00 uur. Het arrangement is inclusief:
- kamer met douche en toilet
- 2 x ontbijt

-

l x diner
l x gevarieerd warm en koud buffet (laatste avond)
gratis entree voor zwemparadijs de Parel in Domburg
l dag beschikking over een fiets met fietsroute

- l x welkomstborrel

- 9 wandelroutes
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de lezers
van de kranten van Weekmedia ƒ 195.- p.p. Toeslagen:

l pers. kamer ƒ 10,- per dag, kamer met balkon ƒ 5,- p.p.
per dag, verlenging (op basis half pension) ƒ 69,- p.p.
per dag. Kinderen tot 2 jaar gratis. Kinderen 2 tot 12 jaar
50% korting mits bij de ouders op de kamer.
Voor nadere informatie: Hotel Willebrord, Smidsstraat
17, 4374 AT Zoutelande, tel. 01186-1215. Boeken is alleen
mogelijk door middel van het insturen van onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104

1000 CC AMSTERDAM

Bon voor onze lezers
Deelname aan het Magie Coast Weekend is alleen
mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde
bon naar het in de boven staande tekst vermeld adres.

Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:
Aantal personen:

Ie keuze datum: .

Woonplaats:
Kinderen:
2e keuze datum:

geeft u meer/

De tentoonstelling Is iedere dag
van half tien tot vijf uur te zien in
het Beursgebouw aan de Lardinoisstraat te Eindhoven. De toe-.
gangsprljs Is zes gulden voor volwassenen en drie gulden 50 voor
kinderen. Nadere Informatie Kyr
nologenclub De Kempen, tel. 0501U956

Stoomdag
Alles wat stoomt, puft en •
ratelt is zondag 7 februari
in Autotron Rosmalen pre-,
sent op de Stoomdag 1993.,
Treinen, boten, motoren en
tal van anderssoortige machinerieën zijn op zondag 7„
februari in en rond het au-ij
tomobielmuseum te be- wonderen. Stoomlocomotieven in alle maten (O, l,
3.5, 5 en 7.25 inch) nemen
een aanzienlijk deel van de;
beschikbare ruimte in be-,
slag. Er zijn stationaire
modellen te bewonderen
en op vele tientallen rner
ters uitgelegde rails sissen.(
de locomotieven hun rond->
je. De jongste bezoekers
kunnen zelf met een,
stoomtreintje een ritje
door het Autotron-complex,
maken. Miniatuur draai- •
molens zwieren er lustig op,
los, terwijl stoomboten in,,
de 'natte hoek' af en aan"
varen. Veel ruimte is e?
vrijgemaakt voor stand-,
houders die de uitzonder-,
lijkste onderdelen voor de.
doe-het-zelver te koop of te,
ruil aanbieden.
,.,

De Stoomdag duurt van tien tot.
vijf uur. De toegangsprijs bedraagt zeven gulden 50 voor kinderen van vier tot 12 Jaar en 65+
en 13 gulden 50 voor volwassenen^!

Schaatsnacht

;

Vrijdag 5 februari vindt
de Nacht van Haarlem
plaats. Of het nu wel of niet
vriest, die nacht kan iedereen zijn schaatsen uit het
vet halen om op de Haar=
lemse schaatsbaan te toe'ren. Dit jaarlijkse schaatsevenement duurt van elf uur
's avonds tot één uur 'i
nachts. Voor koek, zopie
en muziek wordt gezorgd*
Wie dit evenement niet wil
missen, kan aan de kassa,
van de schaatsbaan op déj
avond zelf of in de voorver
koop een kaartje kopen &
zeven gulden 50.
De schaatsbaan Is te vinden aan
de Lodewtjk van Deyssellaan 16(1
In Haarlem, vlakbij de Kenncmersporthal.

Cursus fruitsnoeien
Op zaterdag 6 en 13 februari organiseert De Kleine Aarde twee cursusdagen
over respectievelijk het
snoeien van laagstarnfruitbomen en zachtfruitstrui;
ken. De snoeien van hard
fruit komt aan de orde op 6
februari. Laag- en middelstambomen van appels, pe;
ren en pruimen worden be;
handeld. Naast de noodza»
kelijke theorie leert men m
de boomgaard kijken naar
de ontwikkeling van de bomen en de bijbehorende
snoei. Op 13 februari gaat
het over de snoei van klein
zachtfruit.
Frambozen,
bramen, kruisbessen, rodeen zwarte bessen komen
aan bod.
!

De prijs voor twee dagen Is 120
gulden, inclusief documentatie.
Aanmelden voor 30 Januari, tel.
04116-84921. De Kleine Aarde is te
vinden op het Klaverblad l te
Boxtel.

Fietskaarten
Wie, waar ter wereld, wil
gaan fietsen en zeker wil
zijn van goede routes heeft
bruikbare kaarten en gidsen nodig, afgestemd op
het fietsgebruik. De Fiets1vakantiewinkel heeft voor
1993 een catalogus samengesteld met een breed aanbod van fietskaarten, fietsroutes,
fietsreisgidsen,
boeken over fietstechniek
en cols. Voor vijf gulden
verkrijgbaar bij de Fietsvakantiewinkel, Spoorlaan
19, 3445 AE Woerden, tel.
03480-21844.

donderdag 28 januari 1993

Weekmedia 17

Café Sam Sam

Accountants kantoor
drs. H.G. Huppelschoten

Dorpsplein2
,EEN KIJKJE IN DE KEUKEN"
Donderdag 28 januari

Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur
KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5 50 m In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs m gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten In vele tinten.

Kies uit meer dan 70 kleuren Koel, warm, fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.
Dus praktisch altijd kamerbreedl

GEFINEERDE PANELEN
De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf. Juweeltjes m o a Essen,
Eiken, Anegré, Mahome, Beuken en Kersen.
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met
' ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm

ONGEKENDE KEUZE IN
WANDEN!
PLAFOND
Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!
DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
' fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., donker of licht of m prachtige midden-tinten, teveel
om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.
Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,
contrasterend of -heel apart- spiegelstnps1

BI

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

BETAALTU
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

•\ Super
\ Euro
l Diesel

Dagelijks verse

Erwtensoep

met worst en spek van de chef

Groente en fruit speciaalzaak
AARTVEER
Grote Krocht 25

WAAR??
MOTO R RIJSCHOOL
GOEDE
TROELSTRASTRAAT 34
Z A N D V O O R f

02 5 O 7 - 1 4 4 2 0

Zandvoort

„Zijde-lampekappen atelier"

lesprijs:

auto
motor
Spoedopleiding

ƒ 45,- per uur
ƒ45,- per uur
ƒ 1500,-

(30 lessen + aanvraag) _
Tollensstraat 35 - Zandvoort
02507-14946
Floresstraat 46 - Haarlem
023-251933

Marijke Steegman
Ook voor het overtrekken van
uw oude model.
Cath. van Renesstr. 3 Tel. 02507-18939
2041 BJ Zandvoort
Bellen na 18.00 u.

IntGrLanden sprelgraep
Huis-aan-huis verspreiding

ii

Ten behoeve van de verspreiding van:

Zandvoorts
\ *' i '
l Nieuwsblad

ƒ1,87

ƒ1,71
ƒ1,22

zoeken wij nog enkele

bezorg(st)ers

1*1 SERVICESTATION
•

Thorbeckestraat 18, 2042 GM Zandvoort. Tel. & Fax: 02507-1 93 96

Bert Hoogendijk

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modem en hyper-modern. In legio afwerkingen,
spiegel, houtstructuur, m tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastmteneurs

17,50 p.p.

TOT ZIENS

Auto- en motorrijschool

KASTENWAND-SYSTEMEN

de

accountantscontrole / jaarrekening • belasting adviezen
administratieve dienstverlening* managementondersteuning

SHASLICK
verse groenten
frites

Telefoon: 02507-17166

**J (bij Palace Hotel)
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WELKE VAKLIEDEN KUNNEN
ZULKE DROOMSCHEPEN REALISEREN?

Open dag
op zaterdag 6 februari 1993

ONDER DE NAAM PASWERK
BIEDT HET
WERKVOORZIENINGSSCHAP
ZUID-KENNEMERLAND
GOEDEREN EN DIENSTEN AAN
VANUIT VESTIGINGEN IN
HAARLEM, CRUQUIUS,
HEEMSTEDE EN ZANDVOORT

PASWERK
BEDRIJVEN

Bij De Vries Yachts
bouwen we schepen voor
mensen die het zich kunnen
veroorloven hun dromen uit
te laten komen. Elk schip
wordt volledig overeenkomstig de wensen van de toekomstige eigenaar ontworpen en
gebouwd. Met de absolute
perfectie die zelfs de meest
veeleisende cliënt tevreden
stelt.
Onze relaties vertrouwen op het vakmanschap dat
onze jachtwerf wereldwijd een
klinkende naam heeft bezorgd. Daarom zijn we zeer
kritisch bij het aannemen van
nieuwe medewerkers (m/v).
Daar staat echter tegenover dat de juiste vakmensen

bij ons kunnen rekenen op
een pakket uitstekende arbeidsvoorwaarden.
En plezier
Met scheepsbouwervaring.
in hun werk, want is het geen
geweldig gevoel mee te werken
aan de mooiste droomscheMETAALBEWERKERS
pen ter wereld?
STAAL EN ALUMINIUM
Er wordt in teamverOpleiding LTS-metaal,
band gewerkt, met eersteklas
Bemetel. Met enige ervaring. materialen en onder superieure werkomstandigheden,
passend bij de perfectie van
onze produkten. 's Winters
JACHTSCHILDERS
wordt in goed verwarmde
(Adspirant) Gezel schilder.
ruimten gewerkt.
Voor uw sollicitatie
nodigen wij u uit te schrijven
. PIJPMONTEURS
naar: De Vries Scheepsbouw
B.V., Postbus 258, 1430 AG
Voor het maken en
aanleggen van gecompliceerd Aalsmeer, ter attentie van
Personeelszaken.
leidingwerk.
ALL-ROUND

AFSCHRIJVER

onze vestigingen in Haarlem, Cruquius, Heemstede en Zandvoort willen U in de gelegenheid
stellen kennis te maken met de vele facetten van ons bedrijf.
Onze medewerkers tonen U een breed scala aan werkzaamheden in de verschillende bedrijfsonderdelen.

de vries yachts
Oostcindcrweg 25,1432 AC Aalsmeer. Telefoon 02977-215 51.

Informatie met betrekking tot de door PASWERK te leveren goederen en diensten kunt U
verkrijgen bij onze bedrijfsleiding.

IN HET KADER VAN DE
i"
UITVOERING VAN DE WET
, , SOCIALE WERKVOORZIENING
BIEDEN DE PASWERK

'"
BEDRIJVEN
(^WERKGELEGENHEID AAN 1400
,;.
WERKNEMERS, DIE OM
^PERSOONLIJKE REDENEN NIET
-

IN HET BEDRIJFSLEVEN
KUNNEN WERKEN

DE PASWERK BEDRIJVEN
,JSTREVEN ZOWEL SOCIALE ALS
''•
BEDRIJFSECONOMISCHE
DOELSTELLINGEN NA

Voor inlichtingen met betrekking tot de Wet Sociale Werkvoorziening kunt U zich wenden
tot de medewerkers van de afdeling Personeelszaken.
Op zondag 31 januari aanstaande zal in het televisieprogramma Tros aktua in bedrijf op
voorhand aandacht worden geschonken aan de Sociale Werkvoorziening.
De vestigingen in Haarlem, Heemstede en Zandvoort zijn op 6 februari voor het publiek
toegankelijk tussen 10.00 en 14.00 uur.
Op de vestiging in Cruquius bent U welkom tussen 9.15 en 12.15 uur.
Onze gasten serveren wij koffie met een versnapering. Bovendien ontvangt U een aardige
attentie.
De Paswerk vestigingen vindt U in:
Paswerk Haarlem
Noord Schalkwijkerweg 155
2034 JB Haarlem

Paswerk Heemstede
Glipperdreef 214
2100 AC Heemstede

Paswerk Zandvoort
Zandvoortselaan 165
2042 XK Zandvoort

Paswerk Cruquius
Spieringweg 801
2142 ED Cruquius

Auto's 8z Motor en
Binnenkort start Weekmedia met de auto van de week.
Zorg dat u erbij bent. Bel voor uitgebreide informatie over
deze advertentiemogelijkheid met Weekmedia Amsterdam
(020-562.2618) of Weekmedia Amstelveen (020-6475393).

Elke week het dagelijks nieuws!
Amsterdams Stadsblad. Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,.
Nieuwsblad Gaasperdam. Buitenvcldertse Courant, Amstel- ~
veens Weekblad, Aalsmeerder Courant. Uithoornse Courant,.'
de Ronde Vener. de Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad
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Casino-ZVM werkt in slotfase achterstand weg
Familie- en
vriendentoernooi
ZANDVOORT - In de
, Pellikaan-sporthal
'wordt zondag weer een
familie- en vrienden-badmintontoernooi gehouden.
Bij dit evenement, dat
een paar jaar uit Zandvoort
is weggeweest, draait alles
uitsluitend om de gezelligheid.
Er wordt gespeeld volgens een poulesysteem tegen tegenstanders van zoveel mogelijk gelijke sterkte in zowel het dubbelspel
als het gemengd-dubbelspel. Ook Is er weer een
aparte poule is voor ouders
met kinderen onder de 13
jaar.
Door deze formule kunnen alle Zandvoortse badmintonners, jong en oud,
beginners en gevorderden
met hun partner, vriend of
familielid aan dit tournooi
deelnemen en zelfs in de
prijzen vallen. Er zijn reeds
aanmeldingen ontvangen
van badmintonners van
Sporting Club, Duinstreek
en Lotus, terwijl ook de
Haarlemse recreatievereniging Supershuttle met een
aantal spelers naar Zandvoort komt. Het tournooi
begint om 11 uur. De prijsuitreiking staat gepland
om ongeveer 16.30 uur. 's
- Avonds wordt voor de liefhebbers een koud buffet geserveerd, niet in de laatste
plaats ter opluistering van
de pas behaalde kampioenschappen van de B.C. Lotus-teams. Badmintonners
die willen deelnemen kunnen zich nog tot uiterlijk
vrijdagmiddag inschrijven
bij het wedstrijdsecretariaat, Koningstraat 29, Zandvoort, tel. 16288 of bij Jan
Smit, beheerder van de
sporthalkantine.

Geen winst TZB
na voorsprong
ZANDVOORT - Ook in de
wedstrijd tegen NIJW kon
TZB geen verandering brengen in de tot nu toe geboekte
resultaten. Nu liepen de
Zandvoortse voetballers tegen een 3-6 nederlaag op, na
een 2-0 voorsprong.
Vooral in de beginfase legde
TZB een aardige partij voetbal
op het veld aan de Kennemerweg. Het bezoekende NIJW
kreeg geen kans in het ritme te
komen en de 2-0 voorsprong die
TZB nam was volkomen terecht. Ar ie Draaijer zorgde met
twee treffers voor de Zandvoortse voorsprong. Vlak voor
de pauze sloeg NIJW verrassend toe en kwam op 2-1.
Die tegentreffer bleek in de
tweede helft door te werken.
TZB kreeg geen vat meer op de
strijd en moest terug in de verdediging. De NIJW-ers vlogen
er in en zetten TZB onder grote
druk. De gasten scoorden driemaal op rij waardoor de kansen
volkomen gekeerd waren: 2-4.
Henk de Eeus bracht met een
fraaie treffer de spanning nog
terug (3-4), maar in de slotfase
profiteerde NIJW van het opdringen van het Zandoortse
team waardoor de uitslag, zeer
geflatteerd, op 3-6 werd bepaald.

Klaverjassen
ZANDVOORT - Vrijdagavond
organiseert Zandvoortmeeuwen de vierde klaverjaswedstrijd van dit seizoen om het
koppelkampioenschap
van
Zandvoort. Ook dit keer komt
de opbrengst ten goede van de
jeugd' van Zandvoortmeeuwen.
De voetbalclub is er wederom
in geslaagd een fraaie prijzentafel in te richten. Meedoen kan
voor het bedrag van zeven gulden per koppel. De aanvang van
de klaverjasstrijd is om acht
uur en de plaats van handeling
is de kantine van Zandvoortmeeuwen in het voormalige circuitgebied.

Schaakprobleem
Deze wekelijkse schaakrubriek wordt verzorgd door de
Zandvoortse Schaak Club. Méér
informatie over de problemen/oplossingen is te krijgen tijdens de wekelijkse clubavonden van deze vereniging, donderdags vanaf 19.00 uur in het
Gemeenschapshuis aan de L.
Davidsstraat.

SPORT

Handbalsters wachten
nog op eerste punten

SPORTAGENDA

ZANDVOORT - De zaalhandtaallers van Holland CasinoZVM hebben de smaak van overwinningen te pakken. Dat
was ook zondag duidelijk toen het zeer sterke Dirkshoorn,
na een zinderende wedstrijd, met 21-20 werd geklopt. De
Zandvoortse dames blijven dapper tegenstand bieden,
maar door een nieuwe nederlaag, nu tegen Quick (7-13) is
het nog steeds wachten op de eerste punten.
Holland Casino/ZVM heeft
vanaf het eerste fluitsignaal de
touwtjes strak in handen gehad. Alleen een korte periode in
de tweede helft leek de strijd de
Zandvoorters uit de hand te lopen. Voor het zover was, speelde het team van coach Joost
Berkhout een heerlijke pot
handbal.
Onder aanvoering van de uitstekende Jan van Duijn en Gouran Bogojeyic nam het Zandvoortse team het initiatief. Dat
leidde tot een voorsprong van
vier doelpunten. Bovendien
pikte Guido Weidema regelmatig zijn doelpuntjes mee voor de
Zandvoorters. Ruststand 12-10.
In de tweede helft controleerde Holland Casino-ZVM lange
tijd de wedstrijd. Naarmate de
wedstrijd vorderde en de Zandvoorters uitzicht kregen op een
overwinning sloop de spanning
in het team. Daardoor kon
Dirkshoorn terugkomen en
verrassend een 17-20 voorsprong nemen. Toen bleken de
Zandvoorters over een juiste
mentale veerkracht te beschikken. Het team zette de schouders er onder. In een bol van
spanning staande slotfase boog
Holland Casino-ZVM de achterstand om in een zeer verdiende 21-20 overwinning.
„Ik ben weer een jaar ouder
geworden," vertelde coach
Joost Berkhout na afloop. „We
hadden ons zelf te kort gedaan
als we verloren hadden. Gelukkig kwam het herstel net op
tijd. We waren gewoon de betere ploeg. De punten zijn erg belangrijk, maar in principe zijn
we nu wel veilig. Er zit nog veel
meer in dit team, maar het
moet lukken en meezitten."
Vooral in de eerste helft bood
Holland Casino-ZVM uitstekend tegenspel. Defensief, met
doelvrouwe Monique Nijssen
in de hoofdrol, hielden de Zand-

voortsen lang stand. Tot vijf minuten voor de rust bleef Holland Casino-ZVM in het spoor:
3-3. In de slotfase van die eerste
helft profiteerde Quick van enige foutjes in de Zandvoortse gelederen en de ruststand werd
bepaald op 3-6.
De Zandvoortse vrouwen zijn
die klap niet meer te boven gekomen. Quick werd nu duidelijk sterker en was accurater in
het benutten van de kansen.
Holland Casino-ZVM gaf het
niet op, maar Quick bouwde de
voorsprong rustig uit naar een
7-13 overwinning.
„We zijn zeker niet weggespeeld", meende coach Geert
Dijkstra. „Quick was over de
hele linie iets beter, maar vooral in de eerste helft hebben we
het uitstekend gedaan. Ik heb
het al vaker gezegd, maar toch
blijf ik hopen op een beter resultaat."

VOETBAL
Zaterdag: Zandvoort'75 - Zevenhoven
15 00 uur, voormalig circuitterrem,
SCW • Zandvoortmeeuwen 14.30 uur,!
te Rijsenhout
j
Zondag: THB - Zandvoortmeeuwen i
14 00 uur, te Haarlem,
DSK • TZB 14 30 uur, te Haarlem l
ZAALHANDBAL
'
Zondag: Geel Zwart - Holland Casino
ZVM dames 12 30 uur,
Meervogels • Holland Casino ZVM hè j
ren 12 45 uur
BASKETBAL
Zaterdag: Beverwijk 3 - Lions heren
18 45 uur,
Onze Gezellen - Lions darnes 18 00
uur
ZAALVOETBAL
Vrljdaga\ond m de Pellikaanhal 19 00
uur Zandvoort'75 Onze Gezellen C
j u n , 19 45 uur Zandvoortmeeuwen 5 Zandvoort Noord G, 20 30 uur Zandvoortmeeuwen - THB vet, 21 15 uur
TZB - De Kaap, 22 10 uur Zandvoortmeeuwen 2 - TZB 3

Andries van Marie i
volbrengt 200 km
schaatstocht
Peter Pennings breekt door de
verdediging van Dirkshoorn

Doelpunten mannen: Guido Weidema 7, Jan van Duijn 5, Gouran Bogojeyic 5, Kees Hoek 3, Peter Pennings l
Vrouwen: Danielle Blom 6, Margreet
Sterrenburg 1.

Foto Bram Stijnen

Spanning bij Schaak Club
ZANDVOORT - De strijd
om de koppositie op de
ranglijst van de Zandvoortse Schaak Club is vorige
week gestaag doorgegaan.
Edward Geerts blijft bovenaan
staan omdat zijn achtervolgers
nog niet tot een resultaat kónden komen. Geerts wel, die
maakte remise tegen Walther
Franck. De strijd om de koppositie blijft echter ongemeen
spannend.
John Ayress, nummer drie op
de ranglijst verstevigde zijn positie door Ten Bruggen een nederlaag toe te brengen. Voor de

posities twee, vier, vijf en zes
zijn diverse schakers kandidaat. Het meest in aanmerking
komen Dambrink, Twint, Van
Eijk en Lindeman, die hun partij afbraken. Pepijn Paap
schoof door een overwinning
op Jansen de top tien binnen.
Uitslagen: Hetty SandbergenBerkhout 0-1, Klijn-Den Drijver
0-1, El Monhem-Gorter 0-1, Ter
Bruggen-Ayress 0-1, Hans Jansen-Pepijn Paap 0-1, GeertsFranck remise. De partijen Lindeman-Van Elk, Van EijkDambrink en Twint-Marc Kok
werden afgebroken.

Jeugd

ZVM wijst koploper
Terrasvogels terug
ZANDVOORT - Na de wat
tegenvallende resultaten in
de laatste competitiewedstrijden, heeft Zandvoortmeeuwen zondag voor een
stunt gezorgd. Terrasvogels, dat onbedreigd leek af
te stevenen op de titel, werd
in Zandvoort met 3-2 teruggewezen. Daardoor is de
strijd aan de kop weer volkomen open.
De prestatie van Zandvoortmeeuwen krijgt des te meer
glans gezien het feit dat vier
vaste krachten om uiteenlopende redenen afwezig waren. Ed
Vastenhouw, Marcel Schoorl,
Mischa Tibboel en Ruud van
Laere konden niet spelen, maar
werden kundig vervangen. Terrasvogels was over het geheel
genomen technisch wat beter,
maar daar stond een tomeloze
inzet van Zandvoortmeeuwen
tegenover.

Voorsprong
Door de soms tot orkaankracht aanwakkerende wind
was goed voetbal vrijwel niet
mogelijk. Zandvoortmeeuwen
speelde in de eerste helft met de
wind tegen en kwam daarbij
goed uit de voeten. De bal
maakte echter vaak de meest
vreemde capriolen. Daardoor
kwam Zandvoortmeeuwen op
een 1-0 voorsprong. De Terrasvogels-doelman leek de bal te
gaan wegwerken, maar door de
wind veranderde de bal van
richting en Barry Paap kon het
leder eenvoudig in het doel
schuiven. De gelijkmaker van
Terrasvogels kan ook voor brjna honderd procent op rekening van de stormachtige wind
geschreven worden. Een hoekschop verdween over de graaiende handen van doelman Ron
Eerhart waardoor de spits van
Terrasvogels ongehinderd inkopte. Nog voor de rust probeerden Rocco Termaat en
Barry Paap de badgasten naar
een voorsprong te schieten,
maar de bal ging tweemaal rakelings over het doel.

Verbeten

In de tweede helft ontstond
een verbeten strijd om de overwinning. De Zandvoorters kwamen opnieuw door Barry Paap
aan de leiding, toen de Zandvoortse spits een inzet van Riek
de Haan voldoende van richting veranderde: 2-1.
Met nog twintig minuten te
gaan ontstond er grote beroering in het veld. De als laatste
man uitstekend spelende Charles Das werd keihard neergelegd, maar zijn reactie daarop
vond geen genade in de ogen
Opgave nummer Z: Wit begint van de scheidsrechter. Het been wint.
tekende een rode kaart en de
Oplossing van vorige week:
Meeuwen moesten met tien
l.,Th8 • Txa7; 2. Th7 schaak en man verder. De Zandvoorters
de zwarte toren valt. Wit wint! kwamen onder grote druk, ech-

ter de onverzettelijkheid kwam
naar boven. Riek de Haan
kreeg een uitgelezen mogelijkheid om de score op te voeren,
maar plaatste de bal tegen de
doelman aan. Even later liet De
Haan zien hoe het wel moest.
Een schitterende solo besloot
hij met een onhoudbaar schot:
3-1. Vijf minuten voor het einde
kwam Terrasvogels terug tot 32. In een uitermate spannende
slotfase, waarbij Terrasvogels
nog tot een buitenspel doelpunt
kwam, bleef Zandvoortmeeuwen overeind. Richard Bruijnzeel, die trainer Pieter Keur
(voetballen met Haarlem) op
de bank verving, was uiterst
content met de overwinning.
„Ik ben heel tevreden met dit
resultaat. Het was moeilijk
voetballen, maar we toonden
een uitstekende inzet."

Bij de jeugdafdeling van de
Zandvoortse Schaak Club is er
een nieuwe ranglijstaanvoerster. Dat is Rebecca Willemse
die haar concurrent Florian
van der Moolen een nederlaag
toe bracht. Op de tweede plaats
kwam Thomas Hesse door een
overwinning op Nanouk Marquenie. Florian van der Moolen
staat, door de laatste resultaten, op een derde plaats.
Uitslagen: Laura Bluijs-Dominic Hoogendijk 0-1, Shanna
Faap-Martine Bosman 0-1, Jan
Kpnüïg-Bart Timmermans 0-1,
Niels Filmer-Remco de Roode
0-1, Laura Bluijs-Dimitri Herder 0-1, Dominic HoogendijkSandra Beugel 0-1, Bas GeurtsHenk Willemse 1-0, Nanouk
Marquenie-Thomas Hesse 0-1,
Florian van der Moolen-Rebecca Willemse 0-1, Mare HabetsBas van der Meij remise.
Het opleidingsprogramma is
enkele weken verschoven. De
eerste avond dat er weer gratis
schaakles gegeven zal worden
is op donderdag 18 februari
aanstaande van zeven uur tot
kwart voor acht.

Goede scores van Chess
op het Hoogoventoernooi
ZANDVOORT - De schakers van Café Neuf/Chess
Society hebben in de tweede
week van het Hoogovenschaaktoernooi de goede
prestatiecurve uit de openingsweek voortgezet. Olaf
Cliteur handhaafde zich
met het grootste gemak in
de eerste klasse, in de dagvierkampen.
Zo scoorde Nico Handgraaf
en Nico Huyboom vijftig procent en zijn Ton van Kempen
en Fred van de Klashorst volop
in strijd om de fel begeerde promotieplaatsen. Alleen Jacco
Otte had het erg moeilijk in
groep 5. Met l uit 4 is Otte aardig in de problemen geraakt.
In de eerste klasse van de
dagvierkampen ging het Olaf
Cliteur minder makkelijk of
dan in de weekendgroep van vorige week. Zijn eerste tegenstander, de Duitser .Neander,
maakte het de Zandvoorter erg
lastig. Cliteur moest alles uit de
kast halen om remise te bewerkstelligen. In de tweede partij deelde Cliteur het punt, na
een fel gevecht, met Nederkoorn uit Bloemendaal. Omdat
zowel de promotie als degradatie reeds bekend was, was de
laatste partij tegen Van Plinsinga uit Heemskerk niet meer
van belang. Olaf Cliteur stond
veilig en moest de winst, na een
wilde partij, aan de Heemskerker laten.

Tienkampen
In groep 9A van de tienkampen kende Nico Handgraaf een
moeizame start. Met twee remises en een nederlaag stond het
kersverse bestuurslid van
Chess duidelijk onder zijn niveau. Met een fraaie overwin-

ning in de vierde ronde herstelde Handgraaf zich, waardoor
alles nog mogelijk is. In de zesde klasse A laat Ton van Kempen een zeer sterke indruk achter. Van Kempen versloeg zijn
tegenstanders Houtsmuller en
Bergman en remiseerde met
Blom en Gortzak waardoor hij
op een fraaie gedeelde eerste
plaats staat in zijn groep. Promotie behoort nog zeker tot de
mogelijkheden.

MSC uit Den Helder dat één
klasse hoger speelt dan de
Zandvoorters. De wedstrijd is
in het kader van de eerste ronde van de Noordhollandse beker en wordt gespeeld in het
Gemeenschapshuis. Teamcaptain Hans van Brakel is enigszins bevreesd voor de kracht
van de Marineschakers, maar
dicht zijn team goede kansen
toe.

In de vijfde klasse A strijdt de
sympathieke Jacco Otte verwoed tegen het degradatiespook. Met een score van l uit 4
zal Otte nog zeker drie punten
moeten scoren uit de overige
vijf partijen om volgend jaar op
hetzelfde niveau te spelen. Met
twee remises en een winstpartij
maakte Nico Huijboom een
goede start in de vierde klasse
C. Door een ongelukkige nederlaag in de vierde ronde zakte
Huijboom af naar de middenmoot. Met nog vijf ronden te
gaan is er echter nog van alles
mogelijk.

ZVM-zaterdag zet
zegereeks voort

Reserve Meestergroep
In de eerste klasse wordt niet
in een gesloten tienkamp gespeeld, maar ingedeeld volgens
het Duitse systeem. Fred van
de Klashorst vertegenwoordigt
Chess in deze zeer sterke groep.
Met een start van 2 uit 2 kwam
Van de Klashorst flitsend uit de
startblokken. De derde partij
ging helaas verloren, maar door
een fraaie zege in de vierde ronde nestelde de Chess-schaker
zich in de top vijf. Hij heeft derhalve goede kansen te promoveren naar de reserve-meestergroep.
Op vrijdag 5 februari zal de
top vier van Café Neuf/Chess
Society de strijd aanbinden met

BC Lotus sluit competitie uitstekend af
ZANDVOORT - De badminton vereniging BC Lotus heeft dit weekeinde de
competitie afgesloten met
de huldiging van vier kampioensteams.
Uiteraard
werden het tweede, derde,
vierde en vijfde team door
het bestuur in de bloemetjes
gezet. Team twee, drie en
vijf waren vorige week al
kampioen geworden, maar
het vierde team stelde zondag de titel veilig.
Het eerste team van BC Lotus greep net naast het kampioenschap. Vorige week werd
een belangrijke nederlaag geleden en zondag kon DKC net aan
op 4-4 worden gehouden. Dat
was onvoldoende voor de titel,
maar het behalen van de derde
plaats is zeker niet onverdienstelijk.
Lotus trad in de wedstrijd tegen DKC 5 aan zonder René
Smits. René van Roode behaalde een prima overwinning in
zijn single, terwijl Torn Geusebroek, na een spannende drie
setter nipt verloor. Francien
Ojevaar behaalde een zeer eenvoudige overwinning met tweemaal 11-0. Toch kwamen de
teams weer in evenwicht doordat Ellen Crabbendam haar
partij verloor. Lotus won daarna alleen het damesdubbel en
één gemengddubbel, zodat de
punten met DKC gedeeld werden gedeeld: 4-4.

Fraaie zege
Lotus 2 sloot het seizoen uitstekend af met een fraaie 6-2
overwinning op Van Zijderveld
10. Volgend seizoen komt dit
team uit in de vierde klasse landelijk, hetgeen betekent dat het
gat gedicht is tussen het eerste
en tweede team. Lotus 3 speel-

ZANDVOORT - De voorzitter
van de Zandvoortse Sportraad,
Andries van Marie staat niet al-;
leen zijn mannetje achter de'
groene tafel, maar ook op de
schaats is hij heel wat mans.
Tijdens zijn vakantie in Oostenrijk werd op de Weissensee de
alternatieve elfstedentocht ver-,
reden. Een tocht over 200 kilometer.
Onder de duizend recreanten'
bevond zich plaatsgenoot An*
dries van Marie, die de lange
schaatstocht tot een goed einde
bracht. Het werd een vreselijke
zware tocht door de vele scheuren in het ijs. Het peloton
schaatsers werd om 's morgens
half zeven weggeschoten. Andries van Marie leverde een uitstekende prestatie door zo'n
acht en half uur later de finishlijn te passeren.

ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen heeft de succesreeks van voor de winterstop voortgezet. Door een 21 overwinning op Velsen
zijn de Zandvoorters voorlopig uit de gevarenzone.
Op een uitstekend bespeelbare grasmat had Zandvoortmeeuwen vooral in de eerste
helft het beste van het spel. Te•gen de straffe wind in werd de
bal uitstekend in de ploeg gehouden. De aanvallen verliepen
vlot en het wachten was op
doelpunten. In de eerste helft
zou dat bij een treffer van Bob
Brune blijven.
In de tweede helft vergrootte
Zandvoortmeeuwen al snel de
voorsprong. Met de wind in de
rug scoorde Rob van de Bergh

met een afstandsschot, waarop
de Velsen-doelman het antwoord schuldig bleef: 2-0. De
kustbewoners probeerden dóór
te drukken maar zagen kansen
van Fred Ipenburg en Ferry
van Rhee teloorgaan.
Velsen moest het hoofdzakelijk hebben van uitvallen en uit
één daarvan werd na een kwartier voetballen 2-1 gescoord.
Velsen zette toen aan om de gelijkmaker te forceren. In de
rommelige slotfase hield Zandvoortmeeuwen echter de voorsprong vast en voegde wederom twee kostbare punten aan
het totaal toe.
„Ik ben erg blij met deze
overwinning," stelde trainer
Teun Vastenhouw. „De overwmning geeft wat ruimte on
derin."

STANDEN VOETBALCLUBS
Tweede klasse KNVB zaterdag:
Zevenhoven
Ajax
HCSC
Woudenberg
RKAVIC
Volendam

14-22
12-21
14-17
14-16
13-15
13-14

VRC
Candia'66
CSW
Zandvoort'75
NSC
ZOB

14-12
14-11
14-10
12- 9
13- 9
13- 4

Vierde klasse KNVB zaterdag:
RCH
Kennemerland
14-18
Hoofddorp
12-17
Zandvoortmeeuwen
HBC
Bloemenkwartier 13-17
SCW
Velsenoord
14-17
DSC'74
IJFC
14-16
Castricum
14-13
Velsen
Eerste klasse HVB zondag:
Terrasvogels
15-22
Heemstede
14-20
DIOS •
14-18
VVH
15-18
Zandvoortmeeuwen 15-17
Concordia
15-16

Tweede klasse HVB zondag:
SVIJ
DSK
De Kennemers 2

14-22
14-18
13-17

Waterloo 3
NIJW

14-16
12-15

NAS

12-14

BSM
Nieuw Vennep
EHS
Vogelenzang
THB
DSC'74

15-16
15-15
15-15
15-12
15- 4
15- 3

DEM 5
Concordia 2

11-13
14-12

Overbos

13- 7

HYS
TZB

Foto Bram Sujnen

de tegen de nummer drie uit
hun poule IJmond 3 en bewees
duidelijk te sterk te zijn door
met 7-1 te winnen.

ook bijzonder blij met dit kampioenschap. Ook al omdat dit
team vorig seizoen net naast de
titel greep.

Lotus 4 dat na de zesde wedstrijd, tegen Johez l, opereerde
vanaf de tweede plaats, is met
name in de laatste wedstrijden
sterk uit de verf gekomen. Door
achtereenvolgens met 6-2 van
koploper Johez l en tweemaal
met 8-0 te winnen van Vliegende Shutlle 6 en IJmond 4 werd
zeer verdiend het karnpioenschap behaald. Lotus 4, bestaande uit 'oudgedienden',
Ruud Zaremba, Rob de Graaf,
Ellen Gerver, Anneke de Poel
en Marianne Terol, was dan

lopen, betekent niet dat het einde van het seizoen is bereikt.
Lotus speelt nog door tot half
april en er zullen nog diverse
activiteiten zijn.

Jeugd

Zo neemt een deel van de spelers deel aan het familie- en
vriendentoernooi, dat op 31 januari door Duinstreek wordt
georganiseerd. Voor het tweede
team staat op 7 februari een interessante wedstrijd om het
districtskampioenschap op het
programma.
Intern wordt er bovendien
nog om het clubkampioenschap van Lotus gespeeld en
ook de diverse toernooien in de
regio zullen bezocht worden.

De jeugdteams Al, BI en Cl
verloren, maar hebben in zijn
totaliteit zeker geen slechte
prestatie geleverd. Al eindigde
op een vijfde plaats, BI op een
derde en de jongste jeugdteams
Cl en C2 haalden beide een vierde plaats, wat zeker niet onverdienstelijk genoemd mag worden omdat al deze jeugdleden
dit seizoen voor het eerst aan
de competitie deelnamen.
Dat de competitie nu is afge-

••••*

13- 6
14- 3

Topscorers
.^

De katnpioensteams van BC Lotus ondergingen een fraaie bloemenhulde.

14-13
14-12
12-11
13-11
14- 8
12- 7

OW^kmtdia/JB

Castlen (Zv.75)
De Haan (ZVM zon)
Van Houten (TZB)
Longayroux (Zv.75)
F. van Rhee (Z-V.M.zat)
Fred Zwemmer (TZB)

10

15

Na een lange doelpuntenloze periode, mede door de winterstop,
is er eindelijk verandering in de topscorers lijst gekomen. Het is
niet zo dat er een andere leider is gekomen, maar Riek de Haan
verstevigde wel zijn positie aan de kop door zondag eenmaal te
scoren. Er kan echter nog veel verandering optreden in deze'
ranglijst aangezien het team van De Haan reeds vijftien keer in
actie kwam, terwijl de andere teams nog enige wedstrijden achter
liggen op het speelschema. Voorlopig blijft de Meeuwenspits
echter aan de leiding.
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

:"'' Jfll

Plaalsing is inogthjk in «Ie volgciuli editie
/ANDVOOKIS Nlh.UttbUI.AD / O . H per nnlliniucr
Sluitingstijd (IniMljg l 5 00 uur

TE C H N l S C H

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichtmg naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

B U R E A U

HAARLEM 023-422224
ZANDVOORT 02507-18484

U kunt uw liUt telcfonistliL upgm.ii 02507-17166 of
afgi.\ ui//( nih n aan

* /aiurioorts Nieuwsbliul. Ca&thuisplem 12.
2 0 1 2 J M /amKoort.
1'liUIMHB is ook mogilijk in de volgende combinatie
/ /.imUourlï Nieuwsblad, Aniblclvceiiü Weekblad, Uithoornse CouranUUe Ronde Vencr, Aalsmeerder Courant. ille edities van hel Amsterdams Sladsblad, De
Nieuwe Wiesper j 5,23 per millimeter
Sluitingstijd maandag 1500 uur
*

*
*

hifoimalie over on/e overige' aantrekkelijke advertenliccombinaties in dr Micro s /ijn op aanvraag op oiwc
kantoren verkrijgbaar
Voor brieven oncfer nummer wordt l regel c\lra in
rekening gebracht alsmede ƒ 7.05 adm kosten
liij plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummerb
verstuurd Op ver/oek wordt aan adverteerders buiten
hel verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt j I-.OO in rekening gebracht

U kunt de leksl van uw Micro-adverlentieeombmatie Z
telefonisch opgeven

020-5626271
(dit nutnmci is mei voor be?orgklachlen) of /enden aan

Micro'b Weekmedm
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in de/elfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

Oproepen
Mededelingen

* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakketi Geen
adres? Dat hebben wij voor u1
Inl tel 02907-5235

Zandvoorts Nieuwsblad

*Tevens gezocht modellen
voor pedicure op maandag
morgen van 900 tot 1030
uur Inl 0250716590

NVM

Tel. 02507-12614

IMXIIAAR

ZOEKT EEN BEZORGER/STER VOOR WIJKJE IN
NOORD VONDELLAAN EN OMLIGGENDE STRATEN

AANMELDEN TEL. 02507-17166.
'Divers personeel
gevraagd

l STOKMAN!

Fotomodellen/figur v mode/
recl /tv, leeft en erv niet belangrijk, ook studentes Stuur
duidelijke foto's (retour) naar
Pb 17166, 1001 JD A'dam

Personeel
aangeboden
Zeer handige jongen biedt
zich aan voor div werkzaamheden Tel 13448

Woninginrichting

NAAIMACH1NEHANDEL
SINGERDEAL.ER

REPARATIE
ALLE MERKEN
FOURNITUREN
kledingreparatie
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel.: 02507-20072

Maandags gesloten
Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Kunst en antiek

Veilinggebouw Amstelveen
Te koop gasfornuis ƒ75, Heden inbreng van goederen
Frans Halslaan 33
vouwdeur ƒ 25 salontafel art
Tel 0206473004
deco ƒ 275 Tel 02507 30838
na 19 uur
T k 6 stoelen + tafel 180 x 80
Postzegels
donker eiken ƒ 500,Munten
Tel 02507 17078
De lederspeciahst Volendam
is er voor alle uw Iederproblemen op renovatie, op
nieuw verven enz Tel
02993 69001/06 52983704

Weggelopen of
gevonden dieren
* Vermist sinds 30 12 '92 cy
perse poes Helemaal ge
streept Geen wit, lichtbruine
buik Tel 18528
* Wie heeft zwart katje met
wit puntje aan de staart ge
zien omg Oosterparkstr 43
roepnaam is Dicky Beloning
voor WIE hem terug brengt

M P O -'88
MUNT POSTZEGELBEURS
+ telefoonkaarten'
zond 31 jan v 1016 uur
in Artis Partycentrum
PI Middenlaan 41-a, te
A'dam Inl/res 0512031175

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
*Wie wil mijn dochter, 16
jaar, vioolles geven tegen vergoeding' Tel 02507-17935
* Wilt u zaterdag 3 x toeteren
als u langs bakker Paap rijdt
want Simone is dan 22 jaar
* Woef Woef mijn baasje is
zaterdag jarig Hutchy
*Zaterdag is Simone van
Bakker Paap jarig U kunt
haar feliciteren in de winkel
Potgieterstraat

DOMBO

* Espresso apparaat
met
stoompijpje,
100%
verchroomd, is zeer mooi en
100% in orde, ƒ 65 Vaste prijs
02507-12856 Zandvoort
* Te koop 1-pers bed zgan
box-spring ƒ 100 Tel 17018

De nieuwste films
LETHAL WEAPON III
STOP! OR MY MOM WILL
SHOOT
WHITE MAN
CAN'TJUMP

:

Videotheek

DOMBO
5 films
hele week
Corn. Slegersstraat 2b
/
teL 12070
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

Financien en
handelszaken

V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534

Te koop eiken bankstel grijs
led bekled 32-1 en uitI schuifb eeth met 4 stoelen

STEPHEN KING'S GOLDEN l Tel 02521 12750
* Te koop Philips
YEARS

RADIO FLYER;

wasmachi
ne m zeer goede staat ƒ 175
Inf 02507-16609 na 6 uur

Huur prijs ƒ 100, p w
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507 30183

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

Zalenverhuur

DQMBQ
U ook?

VERENIGINGSGEBOUW

Computerapparatuur
en software

Bloemen, planten
en tuinartikelen

* Computer Commodore 64
met 2 joysticks en veel spelle
Voelt U zich een kasplantje? tjes, ƒ300 Tel 12449
Of een muurbloempje'' Koop
dan nu een AMOR RILLUS
Te koop
Voor heuse hefdeskriebels
gevraagd

diversen

Foto - Film

Foto Boomgaard

T K GEVR electrische rechte
TRAPLIFT Tel 05776-1564

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Vakantie
buitenland

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507-14534

HASSING B.V.
STOK B.V.

l
l

l

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

FRANSE
Franse geeft met
enthousiasme
advies over wat
wel en wat niet
goed is, Kwaliteit
voorop.
Laat u vrijblijvend
adviseren door uw
vakman.

L w hui1- op du formaal in
de kram kosl mccslal
minder dan irn maand
h>polhcckrcntc en
vcrkonpl sneller, waru

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

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

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

vloerbedekking,
gordijnen, meubelen
Amsterdamstraat 70
Haarlem, tel. 023-355086
lid ver. woningstotleerders

PRIVE-KONTAKT
je krijgt direkt 'n meisje (18)
aan de lijn 06 9570 50 cphm
Rijpe Negerin' Wil je me eens
lekker insmeren schatjei Pak
zei 75c pm 06-320 327 70
Ruim 300 ondeugende vrouwen zoeken 'n slippertje
06-320 321 44 75c pm

Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor escort en/of club
Haarlem Bel tussen 13 00 en
22 00 uur 02507-16141 of
023 400130
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort Geopend van 1800
IK WACHT DAT JIJ ME BELT tot 0300 uur
Telefoon
Ik vertel je de pikante dingen 02507-16141
over mezelf en geef je m'n
***ZAPPSEX***
adres en telefoonnummer Draai of toets om heen en
069789
100c pm terug te spoelen, het lekkerr
KON" LEKKER MET ME ( ) st kun je blijven herhalen'
mijn adres, mijn telefoonnum- 75c p m
06 95 09
mer en hoe ik eruit zie, vertel Schooljuffrouw
Effe vlug
06 96 92
ik je als je belt 100c pm
Meisjes
06 96 40
06-96 88
06 97 91
LESBISCHE Meisjes 18 jr Na S&M club
06 97 92
het sporten wordt haar lijfje TOPSEX 25+
Hardoore
06-97 94
door mevrouw verwend
Zij 18, naakt bukt ze voorover'
75c pm 06 320 323 37
Meer dan 400 meisjes (18) Jij staat achter haar' Op z'n
willen een afspraakje met jou GRIEKS' 75c pm 320 327 06
Zoek je privé adresjes voor
06-32032211 37,5 cphm
echte hete meiden van 18 jr ?
06-35022241 75c pm
PARTNERRUIL pnvelijrv
direkt apart met vrouwen en Zoek jij wulpse meisjes v 18
mannen voor sexruil
ir? Bel Supersexkontakt
06-320 330 91 37,5 cphm
06 320 320 44 37,5 cphm

*Afluister Sexlijn* 75c pm
0632032378
Meisjes 18
06 320 327 47 Jong en strak
06 320 323 63 Rijp en Ordi
06 320 324 64
Rijp Chique

j

Slegersstraat 2b
teK 02507-12070

cim co

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

*Te koop voetzitbad, afm
70x105 cm, staalenk gebr
Schoonheid en
geh compl Tel 17030 ƒ75
verzorging
Te koop wit bureau met laden
- planken kastje ƒ1100,GEDIPL PEDICURE, ook aan Tel 02507 - 143 17
huis Tel 0206182018
T k ant comtoise met harpsl
PEDICURE voor uw complete ƒ 1600 + ant régulateur klok
voetverzorging en voetmas- ƒ600 Inl na 18 u 02507-14634
sage Behandeling bij u aan * T k Bosch koelkast zonder
huis is mogelijk 02507-12698 vriesruimte, m g st 145x60
RENT A SUN ZANDVOORT X60/150,- Tel 02507-16194
Verhuur van zonnehemels
Philips sun mobile

De Krocht
Zijn er bassen en tenoren on
der de Zandvoorters die ons Grote Krocht 41, Zandvoort,
koor „Zamor" willen komen tel 02507-15705 b g g 19932,
voor
versterken Wij repeteren ma
20 22 30 u i h Gem schapsh BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Autoverzekering
Radio/tv/video

Prijswinnaars vorige week:
Mw. J. C. Smid - Amsterdam
J. A. de Bouter - Zandvoort
Mw. l. Aafjes - Mijdrecht
Y. Schoenmaker- Uithoorn

WordPerfect 5.1

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

LÖJ

Lessen en clubs

4-DAAGSE TRAINIGS CURSUS
RIJKSERKEND DIPLOMA
* Gezocht examenmodellen
met volle wenkbrauwen om te
kunnen epileren, geen korte
Tel 02507-16590
3 dgse cursus mcl examen. Bel voor info M C O 6853057
Ook 3 Daagse Beginners Cursus voor ƒ291,
* Hallo
vakantiegangers'
Heb vernomen dat T weer
De tennisclub UNICUM
met de pickntckmand op het
is weer gestart met de inschrijving van nieuwe leden
strand was P S T welkom
Alleen op jaarbasis Het gehele jaar geopend
thuis' 'N pakkertje van C en J
Inl Mevr T Sebregts, 02507-14273
Harry Hoegenbos 23 februari
Dansles
alleenstaanden
nog 25 dagen
CHEZ ANDRE
Te koop
Heeft u oude spullen bel na
Info 0251050092
aangeboden
1800 uur 02507-18248 en wij
VIDEOTHEEK
diversen
halen het op

•*• Lieve mensen
Bedankt, voor alle reacties
met mijn verjaardag
Piet, dit was de 2e keer
Groeten Jits Drachten
Overigens, mijnheer de voor
zitter, zijn wij van mening dat
de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken
Simone van harte gefeliciteerd met je 22ste verjaardag
zaterdag Pa + Ma

CElLTE makelaars o.g.

DOMBO

GjR O EN EST E l N bv

Micro advulniliL-, »<>or /.iktnm.m L\I parliciilicr kunnen
uonlun gi /tl over l uf 2. kolommen brtcdlc in diverse
lettirgroolttn
PartiLulK.rL'11 v t r \ v i j / ( n \uj naar cit speciale l>on op (Je
pigm.i , MICKOS"

OPEN
HUIS

Videotheek

ZOEK DE M I S L U K T E

06-320 326 63 SEXSTANDJES' Grieks gebukt' Mond vol
Frans' Vrijen, zoenen zalig
100c pm
06 320 328 99 Rijpe Dikke
Als het klikt willen deze mei- Mollige vrouwen Live staat
den v 18 vaker sexkontakt' ze voor je naakt' 75c pm
06 320 320 55 37,5 cphm
06-95 05 Grieks standje Live
BETTY'S ESCORT
alleen' Ik buk alvast over de
020 - 6340507 - na 19 00 uur tafel 100c pm
BI-SEX voor TWEE, direkt 069609 Rijpe vrouwen Live
apart met een heet meisje of gesprek met jou' Graag jonge
een lekkere jongen v 18
jongens' 100e pm
06 320 330 87 37,5 cphm
ONDEUGENDE
huisvrouwBuurvrouw geeft buurmeisje tjes en schoolmeisjes van 18
sexles' Geniet maar lekker jr zoeken voor straks sexkön
van die twee' 100c pm
takt, vraag naar hun tel nr
0632032827
Bel 06 9661 75c pm
De allerleukste meiden v 18 Opwindende meisjes (18 jr)
jr bellen met de FLIRTBOX zoeken kerels voor sexkön
Bel 06 9501 37,5 cphm
takt 0632032401 50 cphm
Direkt een leuk meisje aan de
lijn Vraag naar haar telnr
voor 'n avondje uit Direkt
apart 06-9510 37,5 cphm
DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje' Bel snel
0632033090 50 cphm
Direkt kletsen met 'n leuk
meisje Bel 06 9757 en maak
'n afspraakje 50c pVim
Direkt kontakt met een meisje
(18) Druk op de nul voor
meer meisjes 06-320 322 05
37,5 cphm
GRATIS MICRO'S worden
Direkt Snel Sexkontakt
geplaatst onder de
SEX-KONTAKTLIJN
0632032032 100c pm
navolgende voorwaarden:
DUIK m bed met 'n lekkere
meid' Vraag haar tel nummer
Bel 06-9511 75c pm
Effe een vluggertje9 Ik wacht
op je m het toilet' 75c pm
0632032619 Meisje 19 jr
Er zijn genoeg meiden (18)
die ook het bed in willen
Luister op 06 9603 75c pm

***HARDCORE*** 75c pm
06 320 324 04
Onderdanig
Sta-caravans
t
h
m
de
ArdenFoto Boomgaard
0632032618
Meesteres
nen
al
v
a
ƒ
200
all
in
Onderhoud,
Grote Krocht 26
0632032677
Ruige Sex
800 RUILADRESSEN
Inl
044591598
Telefoon 13529
06 320 325 54
Volle Bolle
A'dam Informatie bij
reparatie,
UW FILM OP VIDEO
het Oosten, 020 588 2283
Hete meisjes (18) willen snel
doe-het-zelf
ƒ 1,75 per minuut met
Rijwielen,
AANGEB 4 kam flat, 3e et, een sexafspraak' Nu direkt
gratis achtergrondmuziek
motoren,
mcl box m veranda en bal- 06-320 326 66 37,5 cphm
* Te koop portable zw tv
BADKAMERS
bromfietsen
con op top loc Z'vrt Nrd Hete meisjes (18) willen echt
ƒ75 Tel 0250716516
LEIDINGWERK
GEVR ben won m kl tuin in snel Sexkontakt Nu met telnr
MuziekSANITAIR
centr Z vrt, alles gelijkvloers 06 320 330 66 75c pm
*
T
k
nette
damesfiets
RVS
TEGELWERK
instrumenten
Tel 0250717160
Sportartikelen
Hete vrouwen bij jou in de
Tel 023 401512 na 20 uur velgen Merk Batavus terugbuurt willen sexkontakt
traprem Prijs ƒ 100 Tel
Auto's en
15808, bellen na 18 u
Bel 069780 100c pm
VERHUUR van PIANO'S
* T k compl skiset, schoe • Wij behouden ons het
auto-accessoires
HOMO Waar gebeurd,
al v a ƒ 50 per mnd
nen + stokken, 1 stel mt 44 recht voor zonder opgave van * T k mooie herenfiets, 4
knullen onder elkaar
Bel voor onze voorwaarden ƒ80, 1 stel mt ± 39, ƒ80,
redenen teksten te wijzigen maand oud, als nieuw, van
ƒ360 voor ƒ150 Kl dames029464292, Fa Holla&Zoon Tel 02507 184 05
06-32032701 75c pm
of niet op te nemen
T
k
Dodge
W
200
radio
+
fiets + versnelling ƒ 95 Gras
Homo Zoek je 'n hete boy
trekhaak Prijs n o t k
maaier ƒ 35 Tel 17421
voor 'n sex-afspraakje7
Tel 02507 - 133 63
06-32033018 37,5 cphm
HOMO-DIREKT-APART
Rijles auto's en motoren
Op zoek naar 'n opwindend
afspraakje met een knul?
Direkt privé kontakt
VERKEERSTHEORIE VOOR HET RIJBEWIJS
Elke rijexamenkandidaat is welkom op onze pnvelessen, 06-320 322 61 37,5 cphm
spoed of normale cursussen Elk tijdstip is mogelijk
Homojongens onder elkaar
HOLLAND VERKEER, 0206252511
Hoor ze heet TEKEER gaan
06 320 330 88 75c pm
Alblas Verkeersscholen
Zie ook de pagina's
HOMOKONTAKT
in 5 dagen
SHOWROOM
Zoek je een lekkere boy'
UW RIJBEWIJS
in deze krant
06-32033095 37,5 cphm
Nieuwkoop, 01724 8361

3 regels
Gratis ! • inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3
regels • alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ.300
uitkomen

g ledere 2e in dezelfde prijsIklasse, jack, rok of broek
|VpOr.vv?^;:;;\^

BELDE INFO-UJN: 04920-22923, ZONDAG OPEN IN:
L VALKENSWAARD/LOMMEL- BAARLE-NASSAU - HELMOND
I^NOORDWUK/ZEE - ZANDVOORT -SLUIS - HULST- PUTTE j

1AN DVÖ ÖRT, HALTESTR. 11;
TEL: 02507-14642

Meiden zoeken sex (18)
Direkt een meisje (18)
Ondeugend meisje (18)
Privé Sexadresjes
Sex voor twee
Bel nul i 37,5 cphm
0632032313
HARDLESB i
Wij gebruiken de wildste hulp
stukken Gluur mee 75cpm
0632032617 STRAATMEID'
In de bus gaat ze tegen je
aan staan' Voel maar zegt ze
75c pm

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.

XYZ BV verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag-nachtserv 020-6424800

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12.
2041 JM Zandvoort

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

Zandvoorts Nieuwsblad

SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje (18) Vraag naar haar
tel nr Bel 06 9502 37,5 cphm
Top S&M 06 320 324 34'
06-320 320 36 Bel je meesteres en wees een
0632032288 dienaar' 75c pm
'06-32032411
06 320 330 42
0632033081
Betamax

0697 11 'Zapp sex' draai of
toets van meisjes naar meisje Het hoogtepunt kun je blijven herhalen, zo vaak je wilt
75c pm
06 97 33 Als je op z'n Frans
wil' Bel en je mag alleen op
een lijn met mij M'n mond
VERPLEEGSTER Ik verzorg staat open 100c pm
graag mannen in m'n uniform
zonder iets eronderi Kijk en 06-9636 Als u een livege
sprek met mij wilt Wel voorvoel maar 75c pm
zichtig hoor Ik ben net 18 jr
06 320 329 30
100c pm

Diversen

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.

LEDEREN KLEDING

1GOLLEGTIE1992

hete sex-tiener 18 jr
0632032406 100 cpm
Onderdanige jongens (18)
bellen met strenge meesters
S M voor 2 (direkt apart)
06-32032999 37,5 cphm.
Ondeugende Evehen
06-95 30
Bel voor Sexkontakt
06 96 02
Zoek je 'n vluggertje'
06-96 62
Stnpspelletje
06-96 63
Snel SexKontakt
069664
Sex Kontaktlijn
06-96 65
Direkt 'n meisje (18)
06 97 10
Bel snel' i 37,5 cohm

Brieven onder nummer kosten ƒ 7,05 extra
(u dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt)

ENORME PRIJSSENSATIÉ

Diverse clubs

NEGERINNETJE

voor de particulier

Woningruil

o.l.v. Italia Leather Wear

Schoolmeisjes v 18 jr zoeken
een ervaren man Sexdatmg
06 320 330 43 37,5 cphm
Sex' Ik kick op hete standjes'
Kun jij GRIEKS1? 75c pm
06-320 322 76
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, jongens
(18) en huisvrouwtjes
0632033046 37,5 cphm

«

•

1
2
3
4
5

regel
regels
regels
regels
regels

ƒ 4,65
ƒ 4,65
ƒ 4,65
ƒ 6,20
ƒ 7,76

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 9,31
ƒ 10,86
ƒ12,41
ƒ13,96
ƒ 15,51

films te koop

Verhuur van
Nintendo spelletjes
en Game Boy

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW
Naam:

Videotheek

Adres:

DoiTibÓ

Postcode:

Plaats:

Corn, Slegersstraat 2b
' Tel, 025.07-1 2070 '

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

kmedia
9-10-16-17
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Ruim baan voor elektrischeauto

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

Fiat Spider off-road

De Auto RAI omvat
65.000 vlerkante meter verdeeld over negen hallen. Er
z«n 54 merken uit vijftien
landen vertegenwoordigd.
De openingstijden zijn dagelijks van tien uur tot vijf
uur en 's avonds van zeven
uur tot tien uur. Op zaterdag en zondag alleen overdag. De toegangsprijs bedraagt vijftien gulden per
persoon, voor houders van
een PAS-65 en voor Mnderen van vier tot elf, jaar
twaalf gulden vijftig. Het
«•wordt aangeraden de parkeeraanwijzingen op te volgen. Er rijden gratis penSjdelbussen van en naar de
^diverse parkeerterreinen.

Cappuccino
,v Nee, het is geen Japanse
Mvariant op de sterke Ita,liaanse koffie, maar een
-heuse hartversterking van

,' De Cappuccino Cabriolet
', geeft een knipoog in de
^richting van de sportwa-gens uit de jaren vijftig en
zestig. Opvallend is natuurlijk de speelse vormgeving en het gebruiksgemak. Onder de motorkap
schuilt een driepitter met
een inhoud van 657 cc, die
voorzien van turbocompressor in combinatie met
een tussenkoeler 63 pk levert bij 6500 toeren/min.
En zoals hoort: aandrijving
op de achterwielen. Er is
ook een hard-top met afneembare panelen lever-baar. In Japan is rond de
700 kg wegende Cappuccino al een ware cult ont„staan en overtreft het alle
verwachtingen. De intro,, ductie bij ons zal nog wel
[Heven op zich laten wachten,
-onder andere vanwege het
ontbreken van een stuur
aan de linkerkant.

Circuit Zandvoort
Het Circuit Zandvoort
presenteert zich tijdens de
Auto RAI samen met de
Dutch Racmg School en de
Nederlandse Autorensport
Vereniging. Als attractie
kunnen bezoekers van de
stand (A 321) meedoen aan
wedstrijden met een RaceSimulator in de vorm van
een
miniatuur-Ferrari.
Ook kan iedereen zich laten vereeuwigen in raceoverall achter een foto-pop.
Verder zijn er de Formule l
March van Jan Lammers
en de nieuwe Formule Renault te bewonderen.

Op de stand van Fiat
staat als bijzondere attractie de Cinquecento Spider
Off-Road van de beroemde
Turijnse carrossenebouwer Bertone. Qua vorm
vertoont de wagen geen enkele overeenkomst meer
de normale Cinquecento.

aui ELEKTRISCHE
to's krijgen tijdens

RAI 1993
J- demeerAuto
aandacht dan

ooit. Vijftien automobielfabnkanten
tonen
een prototype of een model
dat reeds verkijgbaar is.

De elektrische Alco City El

De elektrische Mazda MX-5

Op zich is er natuurlijk mets
nieuws onder de zon, want al
een eeuw geleden werden er
elektrisch aangedreven auto's
gebouwd en verkocht. Het wereldsnelheidsrecord stond toen
zelfs op naam van dergelijk mobiel, de Jamais Contente.
Maar niet iedereen was tevreden over deze constructie van
de Belg Jenatzy. Uiteindelijk
moest de elektrische auto het
afleggen tegen wagens met benzine- of dieselmoter en dat had
alles te maken met enkele grote
grote nadelen. De accu's wegen
namelijk letterlijk loodzwaar,
bieden een veel te kleine actieradius en presteren veel mmder dan een qua ruimte vergelijkbare auto met benzmemotor. Die nadelen wogen m het
verleden met op tegen het voordeel, dat de elektrische auto bijzonder milieuvriendelijk is.
Maar het milieu-aspect is belangrijker dan ooit en de '3amais Contente' is enorm
verbeterd. Dat
blijkt zonneklaar m de
RAI
waar
liefst vijftien
fabrikanten
laten zien wat
ze van' plan
zijn met de
combinatie
auto en elektra. Stuk voor
stuk
goede
voertuigen die
normaal en
geluidloos
mee kunnen
komen in het
verkeer. Mazda biedt een
alleszins toonbare elektrische
MX-5. Met een gewicht van 1350
kg, grotendeels bepaald door de
accu's, haalt de auto 120
km/uur en een actieradius van

auto is daarvoor de beste propositie De auto wordt verbeterd en aangepast aan de eisen
van consument en maatschappij. De Nederlandse registratiecijfers geven slechts een iets lager beeld te zien dan vorig jaar.
In 1992 was er voor personenauto's sprake van twee procent
daling, maar dit beeld is met
compleet, want veel particuheren gaven vorig jaar de voorkeur aan een op een personenauto gebaseerde bestelauto, de
zogenaamde grijs-kenteken-auto's Als we die stijging bij de
personenautoverkoop rekenen,
blijkt dat er in 1992 iets meer
personenauto's zijn verkocht
dan in 1991", aldus Sevenstern

Crash-auto's

Crash-test van Volkswagen Golf tegen Audi 100
160 kilometer. Het opladen
kost vervolgens acht uur. Alco
heeft een piepkleine elektnsche City-El op drie wielen die
qua vorm wel wat weg heeft van
een oude Messerschmitt. Het
voertuig is alleen geschikt
voor de stad,
want voorzien
van speedkit
bedraagt de
topsnelheid
met meer dan
50
km/uur
Uitkijken voor
bromfietsen
dus. Maar ook
merken
als
Mercedes,
BMW,
Renault, Audi,
Ford, Opel,
Lada, Skoda
en Peugeot laten zich met
onbetuigd. De
elektrische
auto doet haast geruisloos zijn
intrede.
„Natuurlijk kent de elektrische auto zijn beperkingen", aldus ir .F. Sevenstern, voorzitter

van het uitvoerend comité van
de Auto RAI. „Er zijn immers
nog altijd geen goede alternatieven voor de conventionele accu
voorhanden. We moeten ook
met het idee hebben, dat we
over een jaar of twintig allemaal in elektrisch aangedreven
voertuigen zullen rijden. Maar
als we analyseren waar verbrandingsmotoren
overlast
veroorzaken dan is dat vooral
m de steden. Juist daar biedt
elektrisch rijden een goed alternatief. De voordelen 'schoon en
stil' komen er volledig tot uitmg en het nadeel van de beperkte actieradius is in de stad
minder relevant. Voor bedrij-

, Opvallend nog is de aandacht
voor veiligheid. Kooiconstructies, verstevigingsbalken in
portieren en ABS beginnen gemeengoed te worden De airbag
is ook bezig aan een stevige opmars. Bij auto's m de hogere
Volkswagen dummy's, wachtendi op de klap prijsklassen zijn ze veelal standaard, soms zowel voor bestuurder als passagier. Onderven, maar ook als tweede auto stellen van wegenbelasting
m een huishouding, is een moMaar de 'gewone' auto staat zoeken tonen onmiskenbaar
derne elektrische auto daarom natuurlijk vooral in de schijn- aan dat airbags een bijdrage
wel degelijk interessant."
werpers van de RAI en dat de aan veiligheid leveren
fabrikanten de Amsterdamse
Wel aardig in dit opzicht is de
Een probleem blijft nog wel Auto RAI zeer serieus opvatten,
de prijs, die veelal minimaal mag blijken uit de vele belang- stand van Volkswagen. Daar
tienduizend gulden hoger ligt rijke primeurs. Denk maar wordt het beeld nu eens niet
dan een gelijkwaardige taenzi- even aan de Renault Twingo. bepaald door glimmende auto's
ne- of dieselversie. Zoals het er Het gaat dan ook nog steeds zonder een enkel krasje of
echter nu naar uitziet, is de goed met de auto, melden alle deukje, maar door auto's waar
overheid van plan zich welwil- betrokkenen. De Nederlander vrijwel niets meer van over is
lend op te stellen ten aanzien blijft autorijden, dat is duide- Veiligheid is bij Volkswagen
van de automobilist door op fis- lijk, al doet hij dit wel meer sinds de introductie van de
caal gebied de aanschaffer van overwogen. Sevenstern toonde nieuwe Golf het hoofdthema en
een elektrische auto tegemoet zich onlangs optimistisch over met het tonen van crash-auto's
te komen. Voor particulieren de autobranche.
wil het concern aangeven welke
„De behoefte aan individuele maatregelen getroffen zijn om
wordt bijvoorbeeld onderzocht
of het mogelijk is de auto vrij te mobiliteit blijft stijgen en de de veiligheid te verbeteren

Hyundai komt
met 'slagschip'

dat moet ook wel als je met
Mercedes, BMW, Volvo en Chevrolet, om maar even enkele
dwarsstraten te noemen, wilt
concurreren. Met een gewicht
(ADVERTENTIE)
van 1650 kilogram past de Gold
Wmg er netjes tussen en met
een top van 210 km/uur komt
hij ook redelijk mee. Technisch
is het allemaal wel in orde met
de Grandeur, al zal hij het op
4 ;.(.De nieuwe collectiris toch nog niet binnen)
sommige fronten weieens afleg- Het vlaggeschip van Hyundai: de Grandeur
In Korea werd de automobiel gen tegen Europese executives.
De geluidsinstallatie (CD met
ding is standaard en alle faual eerder gepresenteerd. De
De lengte van 4,98 meter ver- teuils, dus voor en achter, zijn cassette plus acht boxen) is ook
Grandeur Gold Wmg die in Amsterdam getoond wordt, is de raadt al automatisch dat het electrisch verstelbaar en ... te door de achterpassagiers in te
Voorkom verloren uren Beg n de werkdag produkt ef met PCT
Wam PCT ri|dt s nachts en leven voor de ochiend
meest krachtige, meest com- van binnen ruim is en daar verwarmen. Verder veel hout- stellen Zij hebben een eigen
Bel voor informatie 0 3 4 D 2
59900
plete; meest luxueuze en meest schuilt pok zijn grote kracht werk en een indrukwekkend dashboardje voor airco, stereo
E X P R E S O I S T R I B U T I E M E T
I N N I C H T S E R V I C E
mondiale die er te krijgen is. En natuurlijk. De lederen bekle- dashboard met tal van leuke en verwarming van de stoel. En
snufjes De airconditioning ze mogen natuurlijk gebruik
heeft een schermpje waarop maken van de in de hoedenblauwe en rode streepjes aange- plank ingebouwde koelbox. De
ven waar de koude en warme passagier achter de rechterluchtstromen heen worden ge- voorstoel kan bovendien een
plankje uitklappen zodat hij
leid.
De airco heeft een stand 'au- een tafeltje heeft Kom maar
tomaat', maar je kunt ook de eens bij de gerenommeerde
gewenste bmnentemperatuur merken om die zaken.
intoetsen Op het schermpje zie
je vervolgens wat de airco doet.
Het enige nadeel waar de
HJJ werkt overigens voor en Grandeur tegenop moet boksen
achter gescheiden en dit houdt is de naam Hyundai, die geook rustig zeggen dat hier
UTO RAI.
in dat de achterpassagiers de woon nog niet klinkt als Mercestraks de beste standbou450.000 bezoeairco zelf kunnen instellen. Aan des of BMW Maar dat je veel,
wers uit binnen- en buitenkers,
65.000
het stuur zitten twee toetsen heel veel auto krijgt voor die
land over de vloer lopen "
vierkante meom de luchttoevoer van buiten- honderdduizend gulden is zonter, 9.000 standdermeer duidelijk
af
te stoppen.
„Voor
sommige
merken
bouwers, 5.000 standbeis de opbouwperiode van 6,5
woners, 115 exposanten,
dag een hectische tijd waar(ADVERTENTIE)
60 suppoosten, 40 EHin dag en nacht gewerkt
BO'ers, 40 garderobemewordt.
Bij
Ford
zijn
ongedewerkers. Een vlekkeveer honderd mensen contiloze Auto RAI komt niet
nu bezig. In totaal zijn er
vanzelf. Hoofd Hallenor9000 mensen betrokken bij
ganisatie Ron van Bavel
het inrichten van de Auto
kan er over meepraten.
RAI. Eerst gaat met behulp
van hoogwerkers de verRon van Bavel: „De behjlichtmg erin, die dit jaar van
nmg voor de Auto RAI is al
een uitzonderlijk niveau is
in december aangebracht,
Verder is het dit jaar een
omdat de beursvloer voorttrend dat auto's de lucht in
durend m gebruik is. Dit is
gaan. Het afbreken moet in
dé enige tentoonstelling,
twee dagen geklaard zijn.
waarvan vrijwel alle expoEen uur nadat de laatste besanten enkele maanden van
Een béétje autoliefhebber heeft een abonzoeker verdwenen is, wordt
tevoren komen laten zien
de eerste auto er uitgerenement op AUTOkampioen. Want alleen dan
wat ze van plan zijn en daar
den."
moet soms wel aan gebent u er zeker van dat u op de hoogte blijft
schaafd worden. Ze willen
van de nieuwste ontmeestal meer dan mogelijk
Halchef
wikkelingen. Laat
is. Iemand kan wel zes me„Elke hal heeft zijn eigen
ter de hoogte in willen,
eens
4 nummers op
halchef die tijdens de bouwmaar dat mag niet ten koste
proef
komen.
periode
controleert
of
iedergaan van de buren. Verder
Dan volgt, zonder
een zich aan zijn afspraken
moeten alle (nood)uitganhoudt Er gaat echter nooit
gen goed bereikbaar zijn en Ron van Bavel: „De fabrikanten willen meestal meer dan mogelijk is"
tegen bericht, het
Foto Bram de Hollander wat fout, juist omdat er al
de indeling komt dan ook
abonnement vanzelf.
zo lang vooraf over is nagetot stand m samenwerking
met de brandweer."
grote stand. In 1995 kunnen
.*.Er is wel veel veranderd. twaalf meter hoogte. Wat dacht. Maar als de tentoonBel (gratis)
we gebruik maken van de Tot 1983 mocht de stand toch wel een nieuwe trend stelling straks aan de gang
06-0503.
„Ook wat betreft het aan- nieuwe hal die nu gebouwd met hoger zrjn dan 1,5 me- is, is dat veel merken 'dub- is, dan loop ik elke dag over
tal vierkante meters willen wordt, dat zijn nog eens ter en dan gebeurde het dat beldekkers' bouwen Dit de vloer en dan zie ik toch
de meeste standhouders 14.000 vierkante meter en iemand kwam klagen over zijn stands met een verdie- weieens dingen waarvan ik
meer dan mogelijk. Dit die hebben we hard nodig. de verlichting van zijn buur- ping erop en er zitten sc-ms denkt: nee, dat had toch anwordt gebaseerd op het aan- Ik heb nu al aanvragen lig- man die twintig centimeter echt heel fraaie staaltjes bij ders gekund. Ik heb zelf
tal autoverkopen van een gen van merken die per se te hoog was. Nu zijn alle die ver over een miljoen weinig oog voor de auto's, ik
bepaald merk. Wie veel ver- de Volgende keer daar wil- stands zes meter hoog en kosten. Het zijn af en toe kijk naar de stands en naar
hangt de verlichting tot wel kleine paleizen. Je kunt dan de loop."
koopt, heeft recht op een len staan."

' i U K U N T ZICH NOG WÉL EOTOMDRAAIEI

LAGGESCHIP
is
een iets vriendelijkere benaming dan
slagschip. Hoe je
hem ook noemen
wilt, de Hyundai Grandeur
gaat in Europa de slag aan
met auto's van de gevestigde orde, die meer dan een
ton kosten.

Ron van Bavel, hoofd Hallenorganisatie RAI:

'Stands zijn soms kleine paleizen'

MAAK KENNIS MET
AUTOkampioen,
DAT VEELZIJDIGE EN
KRITISCHE AUTOBLAD.

Het heeft meer iets weg
van een radiografisch bestuurbare speelgoedauto.
Maar wat geeft het ook.
Meer dan dat is het namelijk ook niet, want of dit
prototype ooit m produktie
komt valt ernstig te betwijfelen. Maar wat niet is kart;
altijd nog komen, zeggen ze •
veelbetekenend bij Fiat. In *
elk geval leuk om even'
naar te kijken.
*

Open dag
autobranche

•
l

Op 27 maart houdt de au4
tobranche open dag voqf."
jongeren die belangstelUng;
hebben voor een baan in de <
autotechniek. Ze kunnen J
zich tijdens de Auto RAIt
inschrijven bij de organisa- •>
tor INNOVAM (stand A
324). Hierna krijgen ze een
uitnodiging voor de Open
Dag waarop staat aangegeven bij welk bedrijf m hun
regio ze welkom zijn. Aanmelden kan ook telefo-'j
nisch via het gratis tele- j
foonnummer 06-0226556.

Volvo 850 Estate "
Volvo presenteert voor>
het eerst de Estate-versie-1
van de 850, de sedan waar-^
van er vong jaar ruim drie1'"
duizend verkocht werde'h'
in ons land.

De Estate wordt gekenmerkt door dezelfde geavanceerde technologie -als
de 850 GLT en GLE: twee
versies van de moderne
vijfcihnder motor, de "DëT,"
talink achterwielophanv
ging, een beschermmgssys^
'teem (SIPS) dat tegen aanr
rijdingen van opzij be-schermt,
automatische
hoogteverstelling van de
veihgheidsgordels en de ge-_
patenteerde versnellings-^
bak. Hij is bovendien uitgerust met een nieuw type
achterbank dat extra veilig-'
heid biedt. Een bijzonder'
veelzijdige auto die beslist;
scoren gaat in het hogere>
marktsegment.
l
>

Auto en economie*:'
Het gemiddelde Neder-.)
landse gezin geeft jaarlijks^
tien procent van het budget'
uit aan autorijden. De tota"
Ie kosten voor het bezit en
gebruik van personenauto's bedragen volgens gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek 42 müjard gulden. Voor particuhere auto's wordt jaarlijks-'
6000 tot 7000 gulden uitge-'
geven. Ongeveer tien pro-,
cent van het totale wagen-'
park (circa 550.000 auto's)
staat op naam van bedrijven. Het gebruik van d^
auto
levert
ongeveer,
220.000 directe arbeids-_
plaatsen op. Het aantal in-~
directe arbeidsplaatsen ligtU
volgens het CBS ergens'
tussen de 110.000 en
220.000 duizend. Het ver-"
schijnsel auto brengt duêv
minimaal 330.000 arbeid?-,-'v4
plaatsen met zich mee. **

Toyota-primeurs
In hoog tempo hier nog
een paar wereldprimeurs
van Toyota. Een Carina JE
Stationwagon, die ook ver;
krrjgbaar is met een extra,
schone en zuinige 1.6i maV^
germengsel-motor. De SB;
staat voor 'Excellence inl;
Europe'. Daarnaast worcl|>
de Camry 2.2i voorzien van>
een revolutionair autoga§-;«
systeem genaamd LPi, wa|j
staat voor Liquid Propa4e
Injection ofwel injectie vattt
vloeibare LPG. LPi is zuiniger dan de conventionele
systemen, garandeert blijvend lage uitlaatgas emissies en er is ook geen verschil meer merkbaar tussen de prestaties op benzi-i'
ne of gas. Tot slot is de Cov
rolla niet ingang van dit,V;
jaar verkrijgbaar met een';
2.0 liter dieselmotor.
\?§
W'<

Daihatsu

Aulorubnek SHOWROOM verschijnt elke week op vrijdag
m Hel Parool, op zaterdag m Trouw en de Volkskrant en
de week daarop m alle edities van Weekmedia t w
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, de Nieuwe Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant en Zand
voorts Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 0206658686 Fax 0206656321
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook Het Parool, Wibaulstraat 131,
Amsterdam
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, Gebouw Aemstefstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort,
Gasthuisplem 12, Uithoorn, Stationsstraat 70
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag l 8 00 uur m ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws en
huis-aan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
Voor elke extra regel
mm-pri|s
mm pri|s met vignet
Alle prijzen zijn excl 17,5% BTW

ƒ 39,95
ƒ 13,50
ƒ
8,35
ƒ
8,35

APPLAUSE 1 6 Xi, diverse
extra's km 50 000
'90
CHARADE Turbo Diesel
km 66 000
'91
NIEROP-Daihatsu
Vancouverstraat 2-12
A'dam-W 0206183951

Rover

Opel CORSA 1 3 bj '88, APK
tot jan '94, grijs metallic, i g st
Tel 01725-74334

de nieuwe Rover 200 coupé
nu in onze showrooms

Peugeot
COBUSSEN
AMSTERDAM

Fiat

Sinds 1930
1 1 91 ƒ 17 900
205 XL 1 1 91 ƒ18200
205 XS 1 4 90 ƒ 18 700
405 1 6 G L b r 89/18900
en nog vele andere
COBUSSEN PEUGEOT
nog dynamischer in I993
Baarsjesweg 249-253,
Amsterdam Tel 0206121824

* RIJ NU, BETAAL FEBRUARI 1994 *205 XE
UNO 70 SL, anthraciet met
UNO 60 S 'Rialto', rood met
UNO 45 'üdo', anthraciet
UNO 45 i E , zwart
UNO 70 i E , donkerblauw
«
UNO 45 S i E, blauw/groen met
UNO 1 1 S i E, donkergroen met
UNO SX, zwart, l m velgen
'
UNO SX, zwart, checkpaftel,4 HS
UNO SX, 5 drs , anthraciet
UNO SX, 5 drs , zwart
UNO 1 4 S, ferrari rood
TOYOTA Starlet 1 O DL 12V, rood,
ORD Escort 1 8 CL, Diesel Brava, blauw
met, alarm, aspoiler, r s velgen, r s stuur

89000 km
68000 km
39000 km
27 000 km
52000 km
13000 km
22 000 km
30000 km
47 000 km
26000 km
4000 km
4900 km
78 000 km

09/87
01/88
05/89
01/90
01/90
07/91
04/92
01/89
12/90
01/90
04/92
07/92
06/88

87000 km

02/89

Tevens keuze uit ± 40 andere Fiat en Lancia occasions

Off. Rat/Lancia Dealer

Gebr. Haaker b.v.
020-659 48 59
Kamerlingh Onneslaan 10 in Badhoevedorp
•*• Bel voor onze voorwaarden
Fiat Panda 750, b j '86, nw
APK, i z g s t , ƒ4650, mr gar
Tel 0206105478

FIAT VERMEY B V
Keuze uit ruim 35 occasions
A Philipsweg 13, Uithoorn
FIAT PANDA 750, '89, zwart Tel 0297562020
BMW
ƒ8450
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Tel 0290824640
Keuze uit 50 gouden FiatBMW 730i Aut bj 6 1988, van
occasions Tel 0206470909
T
k
van
part
Panda
750
L,
1e eig, diamantzwart met
ABS,
el sch /kanteld, ± rood, 5-'87 42000 km Prijs Rat
Regata
Diesel,
'85,
130000 km ƒ35000 BMW ƒ5500 Tel 0206970657
ƒ4500,728i Aut, bj 9 1986 van 1 eig T k a tegen inruilpnjs
Ronday Renault,
(oud mod), antr grijs met,
FIAT TIPO
tel.:
020-6237247.
sch/kanteld, + 100000 km
1 6 , i E, automaat '90
ƒ15000 BMW 3161 M40, van
FIAT
UNO
45, '86, blauw
1e eig , 1-1989, LPG, zwart, 2ƒ4950drs, ± 130000 km, ƒ19500 BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Tel 0290824640
Autobedrijf BEREBEIT, Amstel Amsterdam, 020 6627777
dijk 25, 020 6627777

ƒ 14.000.-

Sloterkade 40 44 Tel 0206177975

Pim van Rootselaar
Rhôneweg 40-42 Tel

0206131365

Golf Diesel touruitv 5- '88, alle
keuringen toegestaan Vraagpr ƒ 12 500 Tel 04185-2714
Golf-Diesel, 160 000 km, bouwj
'82 Rijdt prima Incl radiocass Vraagprijs ƒ3600
Tel 020 - 6126154
Kever silverbug beetle, verlaagd, al velgen, brede banden, veel extra's, APK, ƒ 5950,
Tel 05162-2837

Seat

RIVA Amsterdam-Noord
Tel 0206361153
Seat Ibiza Spec , 1989, zwart, Seat Ronda GLX 15, LPG,
AUTO
VAN DE WEEK
36000 km, i z g s t
Vrpr blauw met ƒ 4500
OPEL KADETT 1 8, S GT, 1988,
ƒ10500 Tel 0206456773
AUTOBEDRIJF JAN WALS
afstandsbediening, alarm, van
Tel 0290261697
Seat Marbella 6e mnd '88
ƒ 18 950 -VOOR
ƒ17500
fel rood, 1e eigen Serv boek SEAT-AUTO KÖHLER-SEAT
Te koop vw Golf 1 3 C, b j '86,
z g st ƒ 6950 Expocar Trading
v d Madeweg 23,
95 000 km, i z g st Vele opties
A'dam - 020 6686146
Tel 0206153933
ƒ11000 Tel 02979-88814
AUTOBOULEVARD
Adverteren in „Showroom"
T k VWGolf Pasadena, bwjr
Tel 020-6658686
Adverteren m
'91 metallic, LPG, ƒ 21 900 Tel
FAX 020 - 665 63 21
„SHOWROOM"
02975 30165 of 0206719964
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Tel 020-6658686

Bedrijfsauto's

Tot
± ƒ10.000.
voordeel

BLOKSMA
RADIATEUREN
warmtewisselaars, Kapoeas
weg 17, A'dam, 020 6148385

Klassiekers
en Oldtimers

voorsprong
door
zuinigheid

Citroen D Super 5 versn , b j
'71 Z Fr auto i z g st ƒ 5750
Tel 0206831122

Passat Sedan, 4 drs CL 1800/
FIAT 500 F, b j '66, RDW keur
90 pk, stuurbekr , groen getint
12/93, blauw, z g s t Vrpr
warmtewerend glas, radio
ƒ5800 Tel 0206649250
matten etc , metal , april 1992
Nieuwpnjs mcl extra's en
accessoires ca ƒ 43 500
njklaar Nu slechts vanaf
+ 50 auto's, APK gek Den
ƒ32.995.Bnelstr 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen
020 6844079 Tevens INKOOP
VW/AUDI-DEALER
+ 50 auto's, APK gek Den
Contactweg 47
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat
A'dam-Sloterdijk, 0206869611.
Haarlemmerweg, bij molen
Lod v Deysselstraat 77
020 6844079 Tevens INKOOP
A'dam, 0206116715

Algemeen

Autovroon

NIET DE DUURSTE
WEL DE BESTE
Miriervalaan 86, 020-6629517.
Peugeot 205 Accent 3/88
97000 km Sign rood Vrpr
'8750 Tel 0206912747
'eugeot 205 Accent, 1 e eigen ,
blauw met mrt 92,
slechts 2800 km , ƒ 18 950
Tel 02990-23741
'eugeot 309 XSI, bj aug '88,
rood, 90000 km, licht metalen
velgen, ivm auto zaak Vp
ƒ13000,- Tel 034985537
3
eugeot Talbot Horizon Ultra 5
'85 kl grijs met trekhaak, pr
ƒ3500 Tel 02977-21552

T k Peugeot 205 3 drs , b j 3
90,5 versn 20 000 km 1e eig
3
n j s n o t k Bel 036 5316898
T k a tegen inruilprijs

PEUGEOT 405 GL,
16 3/90
ƒ15000BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam, 020 6627777

Renault

Ford

Chevrolet

voiKswagen

Opel Kadett 1 2 S, org '86,
bl met, APK, rijdt nw, i z g st, Verder diverse speciale aanbiedingen + gebruikte Rovers bij
ƒ6750 Tel 0206105478
Minor Motorcars

Daihatsu Charade TS, 86,
Anthr grijs met ƒ6950 Tel 0290824640

Gewone advertenties, tarief op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Opel Ascona 6 S Autom, m
83, 4 drs, APK, rijdt perfect,
ƒ2450 Tel 0206105478

AUTOBEDRIJVEN RINKO
AUTOBEDRIJF JONGSMA l T k Ford Escort CLD 1 6 5 drs
Chevrolet Malibu, b j '81, 8 cl
Curiestraat 8 - 10,
90 station i z g s '86 trekh APK
automaat, nw APK, 4 drs Resta, 3 drs 1 4 Ci
Zandvoort Nieuw Noord
10-93 ƒ 7500 Goed onderhou
Resta,
3
drs
1
6
CL
Dsl
88
ƒ2450 Tel 020-6105478
Off RENAULT DEALER
Onon, 1 6 CL Dsl
87 den Tel 020-6364552
Tel 02507 - 12424/13360
Scorpio 2 5 CL, Diesel
89
• De autorubriek
Sinds 1926
Sierra, 4 drs CLX
91 USA FORD MUSTANG '88, wif
„SHOWROOM" heeft
biedt aan inruilauto's
rood, m nw st 40 000 km, mcl
een oplage van 1,1 miljoen ex
Off Ford Comm Agent
invoerrechten BRD, nwe ban Renault 11 aut 3 drs
88
Curiestraat 8 10
den + accu, luxe voorz airco , Renault 19 GTR 4-drs
91
Zandvoort Nieuw Noord
snelh meter, autom vergrend Renault 19 GTR 5 drs
90
02507 - 12424/13360
T e a b Bronr 922-17031 bl
Renault 19 GTS 1 7 4 drs 89
Sinds 1926
Renault 19 2 RN 5-drs
92
*
Chrysler - Amstelveen
Ford Escort 1 3 CL, '87, 3-drs Renault 19 TR Eur 5-drs 92
HH hand tegen inrprijs
Scorpio 2 4i CL, LPG, 4 deurs, Nwe Apk zeer mooi ƒ 8950 Renault 25 TS
84
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Tel 0206369515
Ren Clio RN Dsl, 5 drs
91.
Dealer voor A'veen - Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen 1'91, ƒ 22 500 Sierra 2 O CL, 5drs, LPG, 1-'88J9750 Escort
Ren Clio RN U9 3 drs
92
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 0297561212
1 3 CL Estate 5 drs , Station
Ren Espace DX Turb Dsl 89
(gratis halen en brengen)
Ford
Granada
2
3
6
cyl
m
'82,
car, 11 '87, ƒ8500 Onon 16
Ren Express 1 1 bestel 89
benzine, APK, rijdt perf,
CL, 5'86, ƒ6750 BEREBEIT
Daihatsu TXI 16V
89
ƒ1950
Tel
0206105478
Amsteldijk 25, 020 6627777
Opel Ascona 1 6 S, 4 drs 85
Ford Sierra 23 CL Diesel
Opel Kadett 1 3
80
4deurs, '87, ƒ8950Seat Ibiza 1 7 GLD, Dsl,
89Tel 0290824640
Renault 11, TL,tbouwj '85, wit,
Over garantie gesproken '
APK nov '93 Vr pr ƒ3000
HYUNDAI OCCASIONS
Tel 0297972841
2 jaar garantie alleen bij
Renault 19 Chamade TR, '91,
AUTOKROOY
Lada 1200, b] '87, nw APK, ƒ18000,TT Vasumweg 32
i
z
g
s
t
,
rijdt
nw
,
ƒ2450
(a d Klaprozenweg A'dam N)
Ronday Renault,
CHRYSLER:
Tel 0206105478
Tel 0206310615

Chrysler

Hyundai

OCCASIONS

Lada

met Fabrieks- of Bovaggarantie

GTS 2.5I Automaat
Voyager2.5l
VoyagerS.OI
VoyagerS.OI
Voyager3.0l
Voyager 3.0I Com

Tel.: 020-6237247.

10/89 ƒ23.500,03/90/34.750,05/89/34.950,10/89/34.500,01/90/35.500,07/91 ƒ39.750,-

Nu ook te bekijken en te rijden:

de nieuwe jeep
Grand Cherokee
Tijdens Auto RAI op donderdag 4 en
11 februari a.s. tot 21.00 uur geopend.

O CHRYSLER O Jeep. QDodge
DEALER VOOfl AMSTERDAM E O.

Overtoom 116-126 1054 HM A'dam lel 020-6124876
Luxe, mooie Chrysler Mfth
Avenue, eind 1985 Prijs n o t k
Tel 0206321035

Citroen
OTO/ICI Citroen
BX 19 T2I, bouwjaar 7/91
Hogeweyselaan 21
28 300 km
1380 AG WEESP
BX 16 Progress, bouwjaar 1/92
02940-16661
13200 km
BX 16 TRI, bouwjaar 6/88
A X T G Diesel
91 ƒ19950
79 500 km
AX 10 E
87 ƒ 8500
AX 10 RE
87 ƒ 7 700
Autobedrijf
AX 11 Rrst
92 ƒ17850
BX 14
86 ƒ 6950
BX 14 RE
89/18400
Tel 0297984866
BX 14
90/19250
Let op v a 25/1 nieuw adres BX Turbo D
91 ƒ31500
Cannes
91 ƒ21500
Communicatieweg 6 BX
XM20
91 ƒ35000
Mijdrecht - 2979 84866
ZX Reflex
92/24900
Citroen 2 CV 6 special, kl wit,
3 12 maanden garantie
b j '84, i z g s t , APK 12'93
Ruime keuze m 2 CV occasions
ƒ3250 Tel 0250341871
alle leeftijden Citroen Centrum
Citroen 2 CV 6 Eend, 83, nw Leende 04906 1528
APK,
i H g st
punt gaaf,
TIMO DE BRUYN
ƒ1950 Tel 0206105478
Voor occasions en reparaties
van BX Visa en 2CV6
T k EEND 6 Spec , grijs,
APK klaarmaken tegen gered
i z g s t , b j 86, ƒ3500
pryz Verk van losse onderd
Tel 0206643675
Tel 020 6680820 en 075 702625
LX 25 TRI Break 89 ƒ 19 500
XM Turbo D
91 ƒ 39 900 Citroen BX 1 4i Toulouse
XM Comfort Lpg 90 ƒ 27 500 antraciet 37 500 km,
XM Amb ABS
90 ƒ 29 900 3febr '91 Vrpr ƒ16800
BX Turbo D
90 ƒ 18 500 Tel 0348023659
BX RD Break
90 ƒ 18 500
BX RD Break
89 ƒ 15 000 T k weg omst Citroen BX
BX RD Break
86 ƒ 8 950 Diesel, wit, nov 89,62 000 km
BX 16TGI, br Ipg
ƒ19500 Vrpr ƒ14750 0294261661
BX TRD
89 ƒ 15 500 T k a tegen handelsprijzen BX
BX Diesel
89 ƒ 12 500 1 6 TZi, LPG 6 90, ƒ 13 950
BX 14 TE Lpg, 10/90 ƒ 12 500 BX16TQ, LPG stuurbekr, 10
BX 14 RE
8 7 / 8 500 '90, ƒ 13 500 BX 16 TGi, LPG
VISA 11 RE
'86 ƒ 4500 o b, 5'90 ƒ12500 BX 16 RE
GSA Break
82 ƒ
950 LPG, bj 1 89 ƒ10500 BX 1
V C15 E, bestel 86 ƒ 4500 T LPG, bj 6 89, ƒ9950 BX
Leader, 3'86, ƒ6250
VISA GARAGE BV
25
Houtmankade 37, Amsterdam BEREBEIT, Amsteldijk
020 6627777
Tel 020 6278410

Wim van Aalst

•Bewijsnummers van een geplaatste „SHOWROOM" adver
tentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de
advertentie kenbaar maakt
De kosten daarvoor bedragen ƒ 4 50

Mazda
amazing vouwfiets kado

WAUW

RENAULT 9, Broadway,
Lpg, '86 ƒ 5600 Tel 0290824640

Audi - BMW • Citroen • Rat - Ford Honda Lancia Nissan Opel - Peugeot - Renault - Seat - Toyota Volkswagen Volvo
MAZDA 121 323 - 626 - MX 3 - MX 6 - RX 7

HARTGERINK en KLOMP
Graftermeerstraat 49 Hoofddorp 02503

20129/36644

Mazda-dealer voor de Haarlemmermeer
MAZDA
VAN VLOTEN CAR
Tel 0206320202

323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
626
626
626
626

Mitsubishi

HB LX 1 3 aut
HB GLX 1 5
HB GLX 1 5 5d
HB GLX 1 3
HB GLX 1 5
HB LX 1 3 5d
HB GLX 1 5
HB GLX 1 6i
HB GLX 1 3 Lpg
HB GLX 1 6i
F GLX 1 61
HB GLX 1 8
SED GLX 2 O
SED GLX PS 2 Oi
HB GLX PS 2 O

86
86
87
88
88
89
89
89
90
90
90'
87
88
90
89

RENAULT 5 TR 1989, 1e eig ,
i z g s t Vrpr ƒ9200
Tel 03438-18383

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
occasions Tel 020-6433733
MITSUBISHI COLT GL '86,
wit, ƒ 6900 Tel 02908-24640
MITSUBISHI COLT '82,
ƒ 2750 Tel 02908-24640
Space-Wagon GLXTD 1987
rood, 3 banken, luxe uitv 1 8,
vrpr ƒ15000 Tel 05450
91598

Nissan

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

RENAULT-DEALER
biedt aan
met 1 jaar
topoccasion garantie
R 5 TR 3-drs Campus 01/90
R Clio RN 1 4 3 drs
06/91
R Clio RN 1 2 beige met 03/92
R 11 TL 3-drs
03/87
R 11 TXE 5-drs
04/87
R 11 GTX 5 drs
06/88
R 21 TL HB 17
06/91
R 19 GTX 5-drs
10/89
R 19 GTR 3 drs
12/89
R 19 GTR Chamade
12/89
R 19 GTD Diesel Cham 07/90
R Expr 1 4 Combi
04/86
Opel Kad 1 6i Sed
07/89

ASTER B.V.
Amsterdam - Noord

Ford Escort 3 drs CL 1 4 87 Nissan Blueb 2 GL auto station
Asterweg 14
Rat Panda 3 drs L
87 '84, i z g st Stuur rechts, koopTel 0206370565/6372165
Toyota Corolla
Aster zegt het met service
Jeƒ5250 Tel 0340462452
3 drs XL 1 312V
89
Nissan Prairie 2 O SLX, 9/90, 7- T k Clio 12 RL, rood, 5 200 km,
pers 58000 km, ƒ22500- 1-'92, ƒ17000, 0206005345
Slijperweg 18 Amsterdam-N
Ronday Renault,
(bij Febo en Praxis)
T k a tegen handelsprijzen Re-

020-6237247.

nault 25 TX, blauw met, 11-'89,
Mazda 929 combi (5 pers)
1987, geel kenteken i z g s t , Nissan Stanza 1 8 Automaat, nw mod ƒ 15 500 Renault 21
100000 km Tel 9-16 020 '85, 5 drs , in nw st, nw APK, TL Hatchback, nw mod , LPG,
2-'90, ƒ13500
Renault 19
6739931,
na
18
uur ƒ3450 Tel 0206105478
GTX, grijs met, 1-'90J 15750
02507 14634
NISSAN STANZA 16 Lpg, Renault Express, 6-'86, ƒ 4950
BEREBEIT, Amsteldijk 25 Tel
groen met '85,
020 6627777
Tel 02908-24640
Nissan Sunny Coupe 1 6i, 12 Wegens lease 21 SYMFONIE,
Mercedes 190 E 23, Autom
Valve, b j 89, 1e eig LPG, b j mei '89, 125000 km, Ipg,
'89, LPG, blauw, ƒ 38000
i z g s t , rijdt perf .ƒ12950, m radio + alarm 0206239348
NIPPON 02503-16679
lichte deursch 020 6105478

Mercedes-Benz

Opel
Te koop:

Opel Corsa 12 S Van
bouwjaar 1985, van particulier
90.000 km. Alle keuringen toegestaan
ƒ4750,--. Telefoon: 02207-44516
T k Opel ascona 16 S, b j
1983, LPG, APK nov '93 Tel
020 6916498

Opel Kadett 13 S Station car
eind '82, luxe uitv APK 7/93,
ƒ1990 Tel 0206369515

T k a tegen handelsprijzen
Vectra 1 8 S LS, 5-drs , LPG,
11-'89, ƒ 16500 Kadett 1 6i, 3
drs, LPG, 5-90, ƒ13500 Kadett 1 7 D Expression 5 drs,
rood,5-'91J17500 Kadett 17
D Combo, 3-'89, ƒ 10 500 Kadett 1 2 LS, 6 '85, ƒ 6500 Kadett 1 6 D Station, 3 '85, ƒ 4950
Ascona 1 6 S, 4-drs , LPG, 2
'86 ƒ4750 BEREBEIT, Amsteldijk 25 Tel 020-6627777

Opel Kadett '82, zeer mooi en
zuinig, wit, Apk 10/93, ƒ 1990 Tel 020-6369515

Saab

Wie nu in een Fiat Panda of Uno stapt, hoeft z'n
spaarvarken geen doodklap met een hamer te geven. Want
tijdelijk krijgt u van Fiat een jaar lang een renteloos voorschot
tot 75% van de catalogusprijs (maximaal ƒ 16.000,-*). Dus u

DE FIAT PANDA EN UNO.

Grootste 900 en
Cabnoletcollectie
van Nederland
Kaagweg 33, Abbenes
(bij Nieuw Vennep)
02524 4245
SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh , rep , APK
Royal Class Saab's
Diverse occasions1

Opel KADETT stationcar 14 i,
Hoofddorp, 02503-14097
1990, 5 drs, 70000 km, rood,
ƒ18500 Inruil kleine auto be •De advertentie afdeling bespreekbaar Tel 03417-51314 houdt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
Opel Kadett stationwagen
opgaaf van redenen te weigeDiesel, blauw Autobedrijf
ren (Art 16 regelen voor het
JAN WALS 02902 - 61697
advertentiewezen)

RIJ NU,

* Minimum krediet f 6 000,- Huurkoopovereenkomst volgens de gebruikelijke voorwaarden van Fiat Credit Nederland BV Consumentenpnjs mcl BPI1
**Vóór l februari 1993 kopen en registratie van kenteken deel 11 voor 12 februari 1993

V W - en AUDI SPECIALIST
BAAS
Voor nieuwe en gebr auto's
Jacob van Lennepkade 295

Suzuki
Amstelstein - Suzuki
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)

l VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
l NAAR:
020-6799100
Auto AmstBlstad

Hemonylaan 25A Amsterdam

020-6711888

Auto Amstelstad

Mmervalaan 85 Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6148933
Jarmuiden 29, Austrahehaven
Sloterdijk III Amsterdam
020-6831956
B.V. Autobedrijf van Deinum
l Jan van Galenstraat 115 Amsterdam

Luykx B.V.

020-6594330

Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp

Zeilemaker Landsmeer B.V.

02308-24343

| Dorpsstraat 74 Landsmeer
075-164692
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD

SWIFT 1 3 GTI, bouwjr 12/91
wit, 1e eign
12400 km
SWIFT 1 3 GL, bouwjr 4/89,
72 000 km
ALTO bouwjaar 8/85
51 000 km

Autobedrijf

Wim van Aalst
Tel 0297984866
Let op v a 25/1 nieuw adres

Communicatieweg 6

Subaru
MOOY EN ZOON
v.h Museum autobedrijven

Ook voor diverse
recente occasions
•Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
Info: 020-6623167 6732853

Toyota

Mijdrecht - 2979 84866

Swift GS,
zwart, '85, wegens lease auto,
o a elek spiegels, breedstralers, ƒ 7 950 - Tel 020 6633645
na 18 00 uur
Adverteren m
„SHOWROOM"
FAX 020 - 665 63 21

T k a tegen handelsprijzen
Passat CL 1800, LPG, nov '90,
ƒ19500 Golf 16 GL 5 drs ,
LPG, 1-'90 ƒ17500
BEREBEIT, Amsteldijk
25,
020 6627777

VOOR GEGARANDEERDE
OCCASIONS
Amsterdam Oud Zuid
2e Jan Steenstraat 42 48

Tel. 020-6763829

BENELUX
AMSTELVEEN

Alfetta20
86
Audi 80
88
Citroen Visa 11 RE
'86
VW Golf nw model '88, 3 drs
Ford Escort 1 4 CL
91
nwe apk, in nw staat metall
VW LT 28, diesel met een
Ford Escort 1 4 CL
90
ƒ 10950-Tel 0206369515
verhoogd dak, 1/87, 168000 Ford Sierra 20 CL
90
VW Jetta 1 6 Autom , LPG, km, Apk tot 1/94 ƒ 11500 ex Mazda 626 GLX Coupe
90
APK, 4 drs, rijdt nw, ƒ2450
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Mazda 626 GLX Coupe
89
Tel 0206105478
Tel 0290261697
Mitsubishi Colt
88
Opel Corsa 1 3
88
T k VW Polo, bj '87, benzine VW Polo '84, wit
Opel Corsa 3 d
89
AUTOBEDRIJF JAN WALS
motor, in zeer goede staat, pr
Opel Kadett 1 6
90
Tel 02902-61697
ƒ7500 Tel 0206370971
Peugeot 205 aut
88
Renault 5 Campus
88
Renault 11 GTL
86
Renault 19 TXE
89
Van particulier zeer fraaie
Renault 19 TR
89
Renault 21 GTL HB
90
Volvo 760 GLE Estate
86
bouwjaar 6 '86 Deze limousine verkeert m perfecte staat Kleur Renault 25 GTS
Renault Clio
91
blauw metall, automaat, climat control, alarm, leer bekl, elektr
89
ramen/spiegels elektr schuif/kanteldak, cruise control org Vol Renault Espace
VW Passat GL
87
vo radio, etc Km stand 165 000 Prijs ƒ 19 900 Tel 02202-2581
• Bewijsnummers van een ge Garantie - Financiering - Inruil

Tel 020-6183855

Volvo

VOLVO

CORRECTE SERVICE,

l INRUIL EN FINANCIERING

Guntur
Saab

betaalt in deze periode geen rente en geen aflossing. En
aangezien de Fiat Panda een v.a. prijs heeft van ƒ 15.200,- en
de Fiat Uno van f 20.900,-, wordt het verschil hoogstwaarschijnlijk gedekt door de inruilwaarde van uw huidige auto.

plaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de op
gave van de advertentie kenbaar maakt De kosten daar1 x Volvo 940 GL, Lpg
91 voor bedragen ƒ 3,1 x Volvo 850 GLT, aut
92
4 x Volvo 740 GL
88-90 Ook voor Uw gebruikte Volvo
340 360 440 480 240 740
3 x Volvo 240 GL
88-90
4 x Volvo 240 Stat
88-91
VOLVO - NIEROP,
1 x Volvo 460
91
Vancouverstraat 2-12,
Amsterdam West
7 x Volvo 440
89 92
Tel 0206183951
5 x Volvo 340
85 90
6 x Volvo 340 Aut
85 90
• „SHOWROOM",

occasions

Van Vloten
Amsterdam
Uw Volvo-dealer
Tel 020 6369222, Meeuwen
laan 128, Amsterdam-Noord,
uit de IJtunnel 2x rechtsaf
Arts biedt aan Volvo 340, 2
deurs, autom, 1987, LPG,
schadevrij, 100000 km Prijs
ƒ 7 500 - Te bevr 035-233488

Het

de autorubriek m
Parool, de Volkskrant,
Trouw en Woekmedia

T k a tegen mruilpnjs
VOLVO 440 GLT, Lpg, rood
l m wielen 1/90
17 500
VOLVO 360, GL 2 O, Lpg,
3/89
ƒ13500

BEREBEIT,
Amsteldijk 25 A'dam,

020-6627777.

BANKRASHOF
AMSTELVEEN
Tel 0206418073/6453251"
AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
Al onze occasions boven de
ƒ3000,3 tot 6 maanden garantie
SAMARA 13
1987
SAMARA 1 3
1988
LADA 1200, 86, 88
1989
LADA 2105 1 2
1990
LADA 2105 1 5
1987
LADA 2105 1 5
1986
LADA 2104 1 5 Stat
1990
LADA 2104 1 5 Stat
1987
Subaru Mini Jumbo SDX
8000 km
1992
Subaru Mini Jumbo DL 1987
Subaru Justy Automaat
9000 km
1991
Mitsub Colt 1 4 GLX
1982
Opel R e k o r d 2 0 S
1982
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel 02907657,2

Autorijschool Nova
Nieuwjaarsaanbieding

NISSAN Bluebird 20 Lpg, sail- 70 BESTELAUTO'S en pers
busjes v a ƒ3500 Garage
uitv '90, f 16 950,FIAT Panda 750 L '87 ƒ 6950,- Rijsenhout, lid Bovag Bijna 50
jaar gevestigd BennebroekerMAZDA 626 GLX Coupé,
STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL
weg 17, Rijsenhout bij Aals- * 5 *
autom LPG, '85, ƒ 4750PEUGEOT 305 GL, LPG, '85,meer, 02977 24229
* * Amsterdam, Almere en Zaanstreek
Ook t k gevraagd
ƒ5500
*
OPEL Ascona '83, ƒ 3750SUPER STUNT
Johan Boom ook gevestigd
voor nieuwe leerlingen
Van Ostade Garage
Den lip 55 tussen Landsmeer
Van Ostadestraat 182
en Purmerend ± 50 auto's v a
GRATIS 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in een
Amsterdam,
ƒ1000 tot ƒ15000 Garantie
van onze 5 Sterren Hotels m Nederland
020 6625428
v a ƒ 1 000 Tel 02908-24640
& Europa, als u gebruik maakt van onze
Maandag t/m vrijdag
toch al goedkope aanbieding van

Rijscholen

Accessoires en Onderdelen

+• Examen voor ƒ 950 of
10 Motorrijlessen -t- Examen voor ƒ 700 •
Motornjlessen ƒ4500 per les
Autorijlessen ƒ3600 per les
Theonecursus op Video GRATIS

IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

Service en
Reparatie

APK + grote beurt v a ƒ 299 •
DIESELSERVICE,
xandstof pompen, verstuivers,
cil koppen vlakken Garage/
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
motorenrevisie FEENSTRA,
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur
ndustneweg 27, Duivendrecht,
Gratis halen en brengen
Tel 0206980639
Tel A'dam 020-6942145
APK Keuring ƒ49,50 klaar terAutorijschool MICHEL
wijl u wacht BIJ reparatie gratis
1e 5 lessen a ƒ25,een-auto, 02274 4999
Motorrijschool MICHEL
APK keuringen klaar terwijl u
pakketpnjs ƒ 790,- Tel
020 6853683, b g g 6181775, wacht Garagage West-Center
036 5321238 en 02990 34768 020 6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel 020-6932074

20 Autorijlessen

Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM

AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 134
Tel 0206240748

Spoedcursus ƒ950 incl examen en gratis voorrijden Bel
voor info 020 6464778

Celie, door ANWB erkend,
met hoogste percentage
geslaagden Tel 020-6416607

Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie H- praktijk
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel 6138473 A'dam

Grote sortering ONDERDELEN
Zonder omwegen uw rijbewijs!
van schade auto's, alle
dankzij de unieke intensief-cursus met GARANT-clausule Nu
merken, alle bouwjaren
vrijwel overal m Nederland Bel, voor info, 06 8 212426/
GEBR OPDAM B V
015-158876/0104673595 Met studenten voordeel
Tel 0250245435

SNELLER EN BINNEN 2
A P K KEURINGSSTATION
TOT 4 WEKEN UW AUTO EN
Keuren zonder afspraak
MOTORRIJBEWIJS
Feenstra & Jimmmk
Kosten v a ƒ 895 (termijnen)
Asterweg 24A A'dam 6364702
Euro Drive Verkeersschool
Autobedrijf CRYNSSEN
Tel 0206840154/6828426
Crynssenstraat 10-14
Tel 0206184402
APK-keurstation,
reparaties
alle merken en schaderegeling
Hefbrug, spuitcabine
of sleutelruimte nodig"?
HEINING HOBBYHAL
02907-6999, A'dam-Sloterdijk

Motoren/Scooters
HD Servicar, bj '49, geh ong ,
taxatierapp ƒ31500 Vrpr
f26000 Tel 03462-65325
T k YAMAHA XT 600E van '90,
22000 km Pr ƒ7950 Tel
02979-41487, tussen 18-19 uur
Weg omst Honda CB 450 N H
nwst Slechts 10000 km
Techn , en uiterl • perf Prijs
ƒ4900 023-222386 of 392197

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24
Vraag vrijblijvend

NOVILON MARMOIEUM
uur).

offerte

Binnenkort starten Wij
het particulier
Kinderdagverblijf
WILLEKE D'ESTELL
presenteert
haar nieuwe CD za.avond m
Soc. De Manege Zandvoort
•~•••-; . ^,
het uitgaanscentrum voor ongebonden mensen heeft iedere zat.
tot 03 00 uur m de nacht dansen,
muziek, sfeer en gezelligheid.
Vanaf 25 jr., corr. gekleed.
ENTREE ƒ 15,-

LET OP! LET OP!
Zondag 7 maart
SINGLE PARTY CRUISE
van 15.00 tot 20.00 uur gooien wij
de trossen los vanaf Amsterdam.
Info of reserveren 16023

De hoogste prijs voor elk merk
auto a contant met
vnjwarbew Tel 0290824640

Ouke Baas
niet duur!!!
Studenten 10% korting
- koelwagen & opnjauto
- 9-pers bussen en pick-up's
- Nu ook Chrysler Voyager

Avond- en nachttar
bestelwagen afhalen na 16*30
uur en de volgende morgen
om 9 00 uur retour
tegen 4 uur-tarief
020-6794842, 020 6908683
D FAAS
Luxe- & Bestelauto's v a ƒ38,
per dag, ex Btw
Grasweg 3, A 'dam-Noord
Tel 0206371826
LAGE HUUR
Nwe bestel- en vrachtw m radio, van 6 t/m 23 m3, v a ƒ 44,p d , 100 km vrij Tevens pers
wagens Autoverhuur Sloothaak Tel 0206431220
Vracht/bestel/luxe v a ƒ 42
Bakker 020-6124047/6152674

Campers

torn, als u nu een Fiat Panda of Uno gaat rijden**,
i pas over een jaar en stopt u de zinloze moord
paarvarkentjes. De Fiat dealer legt u graag de
rden uit.

De scherpste prijzen voor

TOERCARAVANS
,60 occas met Bovaggarantie
ook grote kampeerart shop
HULSKER LEIMUIDEN
01721-8913, 10 mm Adam

FAAL OVER 'N JAAR.
I kosten njklaar maken Wijzigingen voorbehouden Bel voor meer informatie gratis 06-0998880.

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto meuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam
(020)
6129804
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Missot specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL
Bosboom Toussamtstr
43
A'dam Tel 0206180443

..
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Noodservice

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst, i

ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
10001300 uur

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

Autosloperijen
Autosloperij A de Liede
Neem geen risico ong
PTT vrijwaring RDW

(s)loopauto's

Pnjs mcl
BTW

1
2

46,94
62,80
78,67

3

Aantal regels

Kost B.V.
Valschermkade 16 A'dam

4
5

94,53
110,39

6
7
8

126,25
142,12
157,98

9

HOOGSTE PRIJS
Tel 0206198691

10

Grote sortering ONDERDELEN
van.' alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren

Naam

GEBR OPDAM B v

Telefoonnummer

Adres

Tel - 02502 45435

Postcode + Plaats..

BOD1" Bel
prijsopgaaf
schadeauto's
0206754193

SLOPERIJ DE ANKER
Molenvlietweg 22 Sloop,
autosloop, rijbare auto's, APK
Waarmaken, goede 2e hands
banden, div onderdelen
Alle merken 02977-40073

•Auto te koop' Plaats een
SHOWROOM advertentie L
zult verbaasd staan over het
resultaat

'^ ^

T k gebruikte onderdelen van
alle type's BMW, Mercedes en
Peugeot
Garagebedrijf C
Schrauwen,
Tetenngsedijk
134, Breda Tel 076 214918

Het HOOGSTE
voor vrijblijvende
Loop, sloop en
[^vrijwaring Tel

ÉÉN BROK TEMPERAMENT.

Met een advcrtentic in S H
•*

Euro Disney, Beurs, Vakantie
Huur de Dolphm USA-Camper
Al v a 995,- p w vrije km s
Adventure Cars - 02990-30613

FIAT

N

Handtekening

*>TI.?&
Auto's in SHOWROOM vliegen de deur attfH* \\^
W/V
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWRÖGIvft
1000 AD" AMSTERDAM of afgeven bij Het Parool, WïbatHsöi^
. s
^
^^_
_..„
Afgeven kan ook bij "de volgende "Weekmediakantx)ièwt"Atnstelvèeè,sGebouw Aènjstelstya," ^ JÈ^U s- /- c o^'tf'
Laan der Helende Meesters 42lBj Uithoorn, Stata<söSS|raat 70; Weès& Nieuwstïaat,33;^P |»»V " OOO öu O^x
Zandvoort, Gasthuisplein 1£. F^nfcan'ook,is wef «o snej en duidelgfe: 020 - 665,63^1,
f|shr. 020 - 665 65:21,,v

IxH-,
1

\ ^ , "s

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

Dit weekend:

_et opi BOVAG autobedr ver
«sopt gratis uw aanb m zijn
Showr Medembl 02274-4999

BIJ

prijsopgaaf

Marisstraat 13a. Tel. 15186

Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst
Bel voor info 020-6369515

Autoverhuur

Vrijblijvend

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME

Auto's te koop
gevraagd

Wilt u uw auto v a 1989 direct a
contant verkopen? Belt u voor
ml 0341019354

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

SLAGROOMSCHNITT 9,00;
nieuw m Zandvoort

Sparerïbs/kïp lijn
kado ontbijt/brunchlijn

NIEUW:

MüLTI-KOREN

2,051

400 gram

^>^P^t"7

"fl ^^3»^"* O
O25O7-16368
Sparenbs of kip met stokbrood,
sauzen, salades, stokbrood en
kruidenboter
ƒ 1S,5O per persoon

De traiteur is
Dagelijks geopend van 1300 tot 21 00 uur
^Zaterdags geopend van 09 00 tot 21 00 uur_

ONTDEK DE ECHTE BAKKER, ECHT_JE PROEFT T! Echte Bakker

BALK
Hogeweg 28 - Tel. 12989
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TRADING B.V.
Gesloten i.v.m. verhuizing naar de
Buureweg 1-3.

SHEAO
COLLEGE

25
tu

Fixx Trading B.V. is een jong en dynamisch bedrijf, dat zich heeft
gespecialiseerd op het gebied van bevestigingsmaterialen, machines, lijmen, kitten en pneumatisch gereedschap met toebehoren
bestemd voor de bouwsektor en installatietechniek.
Fixx Trading B. V. biedt haar klanten een zeer uitgebreid pakket
professionele produkten en besteedt grote zorg aan snelle levering
en adequate service. Het strategisch concept van Fixx Trading B. V.
is gebaseerd op jarenlange ervaring in de bevestigingsmaterialenmarkt. Om de toekomstige groei te kunnen opvangen, zoeken wij

JAAR

ERVAREN VERTEGENWOORDIGERS/
AMBITIEUZE
JUNIOR-VERTEGENWOORDIGERS m/v

Admiraal de Ruyterweg 410
1055 ND AMSTERDAM

Tel.: 020-682 98 55

2e Jan van der Heydenstraat 73A
1074 XR AMSTERDAM
Tel.: 020-679 27 50
Opleidingen voor MEAO en KMBO
Al 25 jaar het vertrouwde adres voor een gedegen beroepsopleiding.

U verkoopt rechtstreeks aan eindgebruikers in de bouwsektor. U
geeft technische adviezen inzake uw produkten en verzorgt een
optimale service.

OPEN AVONDEN

Gevraagd wordt:
- leeftijd 25-35 jaar
- middelbare opleiding
- grote zelfstandigheid
- pioniersgeest
- enthousiasme en ambitie
- ervaring in de bevestigingsmarkt is een pre

maandag 1 februari 1993 om 19.30 uur
dinsdag 23 maart 1993 om 19.30 uur
Bestemd voor instroom in het eerste leerjaar MEAO
voor studenten met een LBO-, KMBO- of MAVOdiploma en voor instroom in het eerste leerjaar KMBO
(diploma niet vereist).
Voor instroom in het 2e of 3e leerjaar MEAO voor studenten met een HAVO- of VWO-diploma
dinsdag 16 februari 1993 om 19.30 uur
De open avonden van 1 febr. en 23 maart vinden zowel
plaats op de Admiraal de Ruyterweg 410 (MEAO en
KMBO) als op de 2e Jan van der Heijdenstraat 73A (alleen KMBO).
De open avond van 16 februari vindt plaats op de locatie Admiraal de Ruyterweg 410.
HOOFÖSTAD COLLEGE

IIJHTMI

m

DGO

college amsterdam

b e j a a r d e n v e r z o r g e n de
ge zins ver zo r ge n de
k raam verzorgen de
Geïnteresseerd?
Bel voor informatie:
MDGO College Amsterdam, telefoon: 020 - 671 59 11
of kom op 6 februari, tussen 10.30 en 13.00 uur, naar
de Fred Roeskestraat 90, 1076 ED Amsterdam - zuid.

DE GLASSERVICE
specialisten in glas
i.v.m. uitbreiding van onze glasservice zoeken wij met
spoed full-en parttime

GLASZETTERS
TJERK HIDDESSTRAAT 27

voor regio Haarlem

Schitterend appartement, recent verbouwd met luxe
keuken. Het appartement is ruim en licht van opzet en
heeft een groot balkon op het zuidoosten.
Indeling: ruime hal; woonkamer met open keuken met
inbouwapp. (gaskookplaat, afzuigkap, magnetron,
vaatwasser, koel- en vrieskast) en eetbar; zitkamer;
zeer ruime slaapkamer met kastenwanden; badkamer
met douche, wastafel en ruimte voor wasmachine opstelling; toilet.

i.b.v. rijbewijs met kennis van beglazing dié bereid
zijn om mee draaien in een 24-uurs sérvicedienst
Wij bieden een zelfstandige baan met een hoog loon
+ toeslag

VRAAGPRIJS ƒ 179.000,- K.K.

Tevens zoeken wij voor cliënt: EENGEZINSWONING in de prijsklasse rond ƒ 200.000,-.

Voorinformatie:

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Geboden wordt:
- gedegen interne opleiding
- uitstekend salaris en
provisieregeling
- goede secundaire
arbeidsvoorwaarden
- auto van de zaak
- goede promotiekansen voor
doorzetters.

KEUR GLASSERVICE
Tel. 02507-15602. Paradijsweg 1-6.
2042 GC Zandvoort

VAN

Indien u interesse heeft in bovenstaande funktie, dan kunt u uw
sollicitatiebrief met C.V. sturen naar: Fixx Trading B.V., Postbus
105, 2040 AC Zandvoort.
Voor meer informatie kunt u telefonisch kontakt opnemen met Dhr.
Van der Storm, 02507-31144.

Het MEAO College Amsterdam maakt deel uit van
het Hoofdstad College
Gespecialiseerde beroepsopleidingen in administratie, brood- en banketbakken, handel, horeca, mode
en kleding.

Een opleiding voor:

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

Wie wil
in overleg

MAKELAAR O.G.

l of 2

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

ochtenden
bij mij werken?

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

Tel. 18647

IRISCOPIE
MAGNETI5EREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 12305
Drogeristerij Ton Goossens
•

• winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

EXTRA

Sint Jacob, een modern verpleeghuis in het centrum van Amsterdam,
biedt je aan een

CASINO

4 MELKBOLLEN

wit of bruin.heel brood

verpakt

IJSBERGSLA
per stuk"

VERSE BRAADWORST

leiding

kilo

tot ziekenverzorgende

Dit kan zowel fulltime als parttime.
Wat je hiervoor nodig hebt is, naast enthousiasme en motivatie om te willen
werken, dat je iets wilt betekenen voor oudere mensen en voor ze wil zorgen.
In de opleidingsperiode van 2,5 jaar word je theoretisch en praktisch
geschoold; daarbij verdien je (na de beroepsvoorbereidende periode van 30
weken) een salaris van ƒ 1.434,- bruto per maand exclusief onregelmatighedentoeslag.
Voor leerlingen van 23 jaar en ouder geldt het wettelijk miniumloon.
Tijdens de beroepsvoorbereidende periode krijg je één zakgeld van ƒ 495,• bruto per maand.
Voor de fulltime opleiding, die in april 1993 start, hebben wij nog een
aantal plaatsen. Voor de opleiding kun je solliciteren als je bij de aanvang
van de cursus ouder bent dan 16 jaar en 8 maanden, minimaal een
LBO- diploma hebt met 2 vakken op C-niveau, of een gelijkwaardig diploma
op zak hebt. Onze parttime opleiding voor maart a.s. is al vol.
Voor de parttime opleiding die in september 1993 begint kun je ook (al)
solliciteren. Tevens is het mogelijk, als je in het bezit bent van een
M.D.G.O.-VZ dan wel bejaardenverzorgende- diploma, te solliciteren
voor de verkorte opleiding tot ziekenverzorgende.

HALF OM HALF'GEHAKT
kilo
ELSTAR HANDAPPELEN
kilo

QJQ

BOTERHAMWORST
100 gram

Wii je meer informatie of solliciteren?
Stuur deze bon ingevuld in een envelop aan afdeling personeelszaken,
R.K.. Bejaardenverzorgings- en verpleegtehuis Sint Jacob,
Plantage Middenlaan 52, 1018 DH Amsterdam.
Voor informatie kun je ook telefonisch contact opnemen met
Roelina Klocze of Ank de Cleen, telefoon 020 - 6254962.
...knip

Ja, ik heb belangstelling voor de ziekenverzorging
o Graag wil ik wat meer informatie,
mijn naam is
adres
vooropleiding

2POTCHRYSANTEN

postcode

woonplaats

HPP18^

per stuk 2.98,

C AA

telefoon
:

VECHTSTREEK

ROYA^APPELTAART

VERSE GOUDMERK ROOMBOTER
pakje 250gram

&£&\ , .99

wel /geen diploma

,

wel/geen diploma
leeftijd

MACLEANS
2 x 75 ml.

,, &

4^3.89

Sint Jacob

m
Een opleiding voor:

DGO

SPORTSOKKEN

college amsterdam

apothekersassistent
doktersassistent
tandartsassistent
Geïnteresseerd?
Bel voor informatie:
MDGO College Amsterdam, telefoon: 020 - 671 59 11
of kom op 6 februari, tussen 10.30 en 13.00 uur, naar
.de Fred Roeskestraat 90, 1076 ED Amsterdam - zuid.

HERTOG
CASSATA ROOMIJSTAART
0.75 liter

c f\f\

-ê^O.OO

BADEDAS
ÏÏZ^ DOUCHE
2oO ml.

aanbiedingen geldig van 27 januari t/m 2 februari 1993, uitsluitend in ons filiaal Oranjestraat 4, Zandvoort.

ZDEKAMARKT_
DE VOORDELIGSTE MANIER OM ER LEKKER VAN TE LEVEN

met fantasie boord, keuze uit
diverse kleurstellingen
«j
maten 35 t/m 46, per paar
O
Spaar

7.50

jygpgsa
MELKUNIE

il A/>cnp »
MAGERE
VRUCHTEN
YOGHURT

liter

Pak&*?2. l 9

15
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Sam

HOOGLAND

Dorpsplein 2

Rosarito

VRIJDAG
29 JANUARI

Café "Het Gedicht van c)e Zee"

KARAOKE
AVOND

Beach & Body Shop
Grote Krocht 20 b tel. 15697

Westerparkstraat 5, Zandvoort
Hei Gedicht van de Zee:

Aanvang 21.00 uur

Als de hemel boven zee de aarde kust
hoor je Mahler, Mozart, er is rust.

TOT ZIENS

Wegens reorganisatie zijn
wij woensdag en
donderdag gesloten
Vrijdag 29 januari v.a. 12 uur
zijn wij weer open!

met de

nieuwe voorjaars collectie 1993
8 o.a. Radio - Turn Over - Vanila

AUTO'S AUTO'!
OVERAL AUTO'!

videocursussen

Bel voor gratis brochure met
'• ons voorjaarsaanbod.
Video-basis/vervolg/vooropl.,
produktie, camera, montage,
regie, scenario, e.a.
en acteren v.d. camera.
OPEN STUDIO 020-6243720.
Zoutkeetsgracht 114

MOTORRIJSCHOOL

;;. GOEDE ; v
TROELSf RASTRAAT 34

Z A N D V O O R T
O 2 5 O7 - l 4 4 2 0

Soms komt de zee in vervoering
en stormt naar het land.
Golven van verleden en heden bereiken
witschuimend het strand.

RAPID BEVESTIGINGSTECHNIEK
BENELUX B.V.
Postbus 82
1110 AB DIEMEN
GROOTHANDEL IN
BEVESTIGINGSMATERIALEN VOOR
STALEN GEVELS EN DAKEN
(UTILITEITSBOUW),
vraagt op korte termijn:

Heimwee naar de toekomst;
„gelukkig wij, de frisse lucht".
Ik hou van Zandvoort, is wat ik zucht.
(Floris Faber, „gelukkig w i j . . . " is
uit het Zandvoortse Volkslied.)

ALLROUND
MAGAZIJNMEDEWERKER (M/V)

2. Sophiaweg 65, huur ƒ 536,79 per maand (excl. stookkosten).
5-kamer maisonette-woning
Toewijzing aan (onvolledige) gezinnen met minimaal twee kinderen.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 3.400,- zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het
gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

INSCHRIJVING NIEUWBOUW
HUURWONINGEN KOSTVERLORENSTRAAT

1.00

Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht en de gemeente
Zandvoort stellen leden en woningzoekenden in staat, zich in te
schrijven op de nieuwbouw huurwoningen aan de Kostverlorenstraat (voormalig Bennoheim). Deze woningen worden medio juni
1993 opgeleverd.
Belangstellenden kunnen zich inschrijven door een formulier in te";
vullen, dat zowel bij EMM als bij de gemeente Zandvoort verkrijgbaar is. Dit geldt ook voor woningzoekenden die bij de gemeente
Zandvoort staan ingeschreven; dit in afwijking van de gebruikelijke
procedure.
Het inschrijfformulier en de bijbehorende informatie over o.a. de
toewijzingscriteria zijn vanaf vrijdag 29 januari 1993 verkrijgbaar bij
EMM (Thomsonstraat 1) en bij de gemeente Zandvoort (Raadhuis
Swaluëstraat 2), tussen 9.00 en 12.00 uur. Donderdag 11 februari
1993 is de uiterste inlevertermijn!
Bij EMM en de gemeente is óók woningformatie beschikbaar met .een beschrijving van de 14 seniorenwoningen. De voorlopige netto-;
huurprijs is vastgesteld op ƒ 656,- hierbij komen nog ca. ƒ 50,- voor'
service-kosten, excl. ƒ 15,- waterverbruik.

PRINZESS
BIOGARDE YOGHURT
i
roer of stand beker 0.5 lite
iter l

PERFEKT APPELMOES

een nieuw zoutje!
CHOPPERS
-l AA
80 gram + 25% gratis -ba»"! .UU

RECTIFICATIE
1. A. J. v.d. Moolenstraat 15, huur ƒ 632,38 per maand (excl. stookkosten), 4-kamereengezinswoning, woning met garage.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto-inkomen voor deze woning mag max. ƒ 4.125,-zijn.
Alle inschrijvingen op de advertentie van vorige week op deze woning blijven gelden!

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

PIEKENFESTIVAL:
ALLES VOOR 20 STUIVERS
MAGd SAUCE CULINAIRE
10 smaken

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

ONTDEK DE BIJZONDERE AMBIANCE
VAN „CAFÉ HET GEDICHT VAN DE ZEE"
OP ZONDAGMIDDAG. VEEL KLASSIEKE
MUZIEK, DE. OPEN HAARD BRANDT EN
ER LIGT ZAND IN DE VENSTERBANK. U
BENT VAN HARTE WELKOM IN HET
LOUNGE-CAFÉ VAN HOTEL HOOGLAND
NAAST DE WATERTOREN.

Wat wij verlangen:
- MBO opleiding
- .optimale inzet
- leeftijd tussen 20 en 27 jaar
- dienstplicht vervuld hebbende
Wat wij bieden:
- goede salariëring
- 25 vakantiedagen
- 13e maand
- reiskostenvergoeding
Uw handgeschreven sollicitatiebrief gaarne binnen
10 dagen versturen naar RAPID BEVESTIGINGSTECHNIEK BENELUX BV, POSTBUS 82,1110 AB
DIEMEN t.a.v. de heer C. W. Lubsen.

ZEIPRUZEND BAKMEEL
kilo
.

E mm

vi pot

Fa. Gansner & Co.

BOLLETJE BESCHUIT

«*1.00

ARDENNER
BOTERHAMWORST
100 gram

PERFECT
PEDAALEMMERZAKKEN
20 stuks

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

enz.
i AA

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

l .UU

SMART CATKAITEVOEDSEL
sardines of tonnn i f\f\i
blik400gram«9-1 .UU'
PRINCES PERZIKSCHIJFJES
blik 415 gram l QQ

UYTTEWAALPICCAllliY-,
pot 360 gram
l

RECTIFICATIE:
BONDUELLE
HOLLANDSE BRUINE BONEN
ritsblik 400 gram

PERFBCr
EXTRA FUNEDOPERWTJES
blik 400 gram
<l QA

In de advertentie van
afgelopen week heeft
Weekmedia abusievelijk de
verkeerde data geplaatst.
Wij bieden hiervoor onze
verontschuldigingen aan.

KOOPMANS

PANNEKOEKMIX
**Tl

1.00
MC CAIN GOLDEN LONGS ••
lange frites 450 gram ±£&1 .

PRINCES SARDINES IN OLIE
blik 120 gram
GOUDA'S GIORÏE
CHOCOMEIANGE

nA

.UU

2STROHTMANN
iJTOETJES MET ROOM
f, chocolade of vanille

XXX

1.00

GOUDA'S GLORIE
FRITUURVET
500 gram

SCHOOL VOOR
CONSUMPTIEVE BEROEPEN

JK ZALMSLAATJE

1.00
SMITHS KAASCHIPITO'S
<• AA
IQOgram
4rB&l .UU
MiLLENAAR R.B.CAKE
TARWE-OF KOKOSBISKWIE Q 79 Ml.™
Pak
C3 V *' 7
„...
FRIESENGOLD SPRITS
FANTAORANGE
3
99
400
gram
6 blikjes
CHOCOLADE PINDAROTSJES
GLASSEX MULTIREINIGER
O OO 150 gram
500 ml
DROSTE PASTILLES
GLASSEX NAVULFLACON
koker
'-HALFVOLLE KOFFIEMELK
•, AQ
SESAM VLOERBROOD
fles 0.5 liter
_jb6» l .**V NEZOZOUT
wit of bruin
kilo
PERFEKT
•
K
CASTELLO BLEU
CAFFEINE VRIJE KOFFIE |
O 'ÏQ
WASAUGHT
zachte Deense kaas
250 gram
-JW»^
^"37 KNACKERBROD
met blouwschimmel
q ZQ
150 gram
•4s38w.Ojr d0or import goedkoper!
DE EXCELLENT KOFFIE '
250 gram
NIBB-IT DUO'S
ORAL B TANDENBORSTEL
o i r»ZWITSAl
<•«"•>«SHAMPOO
4^3.19 200 ml
35 gram
PERFEKT
PIZZA
door import goedkoper!
*29SCHWARZKOPF
RIEDELTOPTIENTJE
ZWITSALZÊEP
MARGHERITA
l1 QQ 7 KRUIDEN SHAMPOO
2x100 gram
0^75 liter
• ' ' 200 ml

LASSIEZILVERVLIESRIJST
, QQ
400 gram
400gram
._ &KT\ .VV
,00
HÖNÏG
l ,OV
MOMENTSOEP
REMIA PINDASATE SAUS
emmertje 500 gram
3-fERFEKT

2.99
1.50

SOP mi

-

1.69

'W.

DE BERKHOFF
Wibautstraat 220
1097 DN Amsterdam Tel.: 020-6651313

door import goedkoper!
.ZW1TSAL BODYLOTION
1200 ml
MEPAL DRINKBEKER
BADMATSET
BADSTOF
BABY-PULLOVER
MET LANGE MOUW
keuze uit diverse kleuren
maten 50 t/m 80

BADSTOF SLOBBROEK MET VOET
keuze uit diverse kleuren
C QC
maten 50 t/m 80 /-?-~~^ J .T J

9 09

• 77 IJSBERGSLA
14.95 E!^!L_

1.35

CHAMPIGNONS
250 gram
6.95

MANCO'S
(uit Peru) per stuk

(4 jaar) aansluitend aan de basisschool

BANKETBAKKEN
KOKEN/SERVEREN
Open avonden:

1.00

AanW«flr>o«n rl|n getólg van 27 |an. l/m 3 lobr. 1992. Groonlo- en Iruitaanblodlngon van 27 Jan. l/m 30 |an. 1993.
Prllswljzlngon on uitverkocht voorbehouden. No. 04-"92.

_DEKAjMARKT_

DE VOORDELIGSTE MANIER OM ER LEKKER VAN TE LEVEN

Met filialen in: Andljk, Amsterdam, Beverwijk, Egmond-Binnen, Enkhulzen, Grootebroek, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Heerhugowaard, Hillegom, Hoorn, Koog a.d. Zaan, Krommenle, Lelystad,
Lutlebroek. Leiden, Llsse, Santpoort, Middenmeer, Purmerend, Uitgeest, Velsen-Noord, Wormer, Wormerveer, Umulden, Zaandam, Zandvoort.

dinsdag 2 februari
donderdag 11 maart
van 19.00 tot 21.00 uur

SONY CAMCORDER
F300 3lux Bx zoom
Hi Fi autofocus alstandbe
d end var sluitertijd 2220

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760 63cm (la
squire m line qu kstafl beeld
bu b stereo teletPkst en al
standbed en ng Adv 2075

~ 1499.-

1445."

70 CM TELETEKST

JVC MINI HI-FI SYSTEM

Optimaal bedieningsgemak infrarood afstandbediening 2x45 Watt 5 bands
S E A equalizer met Spectro Peak Indicator digitale tuner met
40 voorkeuzezenders, dubbel autoreverse cassettedeek, full-logic bediening,
high-speed dubbing
programmeerbare
CD speler met 'edit' systeem
2-weg luidsprekerboxen

»

INDES,"
D310WF
_
LUXE VAATWASSER

199-

6 programma s 12couvertsen |
geruisarm Adviesprijs"1099

IfpWSlF^WWi"""

SONYTRAVELLER

Voorlader centrifugegang
1200trn/mm rvs trommel
zeer zuinig Adviespnjs'1299

1499.-

899.-

MINI-CAMCORDER "

Nederlands topmerk '1199

1249.-

1295.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen Adviespnjs'749

445.-

1000 TOEREN LUXE

F60 CCD 6x motorzoom Su
per mpose hi li Adv 2299

Nederlandse Philips garant e

INDESIT 2-DEURS

TypeR2240 Adviespnjs"849

teletekst

63 CM TELETEKST

749.-

1095.-

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

885.-

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

37CMKLEUREN-TV

375.-

699."

SONYHI-8TRAVELLER

STUNT! 550 TOEREN

HI-FI TRAVELLER

Type 2596 Adv '799

E10 M ni camcorder motorzoom
autofocus hl d stereo 2799

499.-

1499.-

545.

1249.-

VHS Compact 6x motorzoom
Low Lux autofocus '2099

1299.-

MIELE1100TOERÉN

1000 loeren Adviespnjs'1878

PHILIPS HI-FI VIDEO

1395.-

/R502 VHS High Quality
timers Hl Fistereo 1599

WAS/DROOG KOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T

899.-

Tegen meerprijs wast en
droogt u m een machine

HARP HI-FI VIDEO

'CH80 VHS HQ mkl af
landbedienmg Adv'1299

AEG LAVAMAT RVS

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen 1 Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaan
bieding'Adviesprijs "1549

VC VHS HI-FI VIDEO
30 TOPKL "«PI "1899

1049.-

1399.-

1599.-

;65 4 koppen VHS HQ '1894

Q*

'ifyte^ais^ll
m-J-^ffHll

1199.-

,| BAUKNECHT
865.WA6500

795.-

SONYHl-

SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST | SONY HI-FI VIDEO

1699.

1399.-

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

££"399°-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

GRUNDIG VHS VIDEO
VS902 HQ Super Vision TELETEKST+PDCi'1409

°

^S

ofS

|« e o o/O ® = vv=

U"'e^!«"^:-è99-

j^t^tuner.c.ss.

312 3 koppen perfekt beeld
LCD afslandbediening *1145

TypeAWG089 Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000 echter met
REGELBARE centrifugegang
tot 8501 o mm Thermisch ge
stuurd_eco knop "1495

649.-

899.-

749.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

ÏB99.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR 203 TELETEKST *1395 -

l CO-spe>ef^~

1448.-

1348.-

1099.. ' "MET

549.-

V315 VHS HQ prefektbeeldi \°
LCD afslandbedienmg '1220

BLAUPUNKT PM3741

11

tsun

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

tïjlw

BOSCH KTF1540
349.- FFfa
C7C

RTV635 VHS HQ Long Play
4 koppen afstandbed 1695

849

AUDIO- & VIDEO CASSETTES
Voorongekend lage prijzen Bijv

9

V

SSSSnrcv 649'-"" liï^?pn»^" 99 •" l ^^^^"^9.

MAXELL XLH90
TDKE180EHG

69.l

_'. • K V . t l l A l l f

M

10 voor
35.-l ^^•ECHTE.
4voor......35.-l

ETNA FORNUIS 14.00

668.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410IV Gas elektro fornuis
Inkl grill draaispit en mixed
grill set Adviespnjs'1425

4 5KG inhoud Adv "635

KiUH

449.iÜ 499.-

BAUKNECHT160LTR

PRUS
INDESIT WASDROGER

UI 3.-

160 liter inhoud Adv '869

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055A Elektrische INFRA
oven mkl grill en kook
wekker Adviesprijs "1510

Iu9o."
ATAG INFRA TURBO
KFF452 Luxe gas elektro
fornuis met hete luchtoven
grill kookwekker en gratis
kookboek Adviesprijs' 1735

1348.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

TypeAMBS23 Adviespnjs'945

1^7^ 549.-

PANASONIC VIDEO

J30 VHS HQ 3 koppen '1157

SUPER KOOKPLAAT

BAUKN./BOSCH/AEG

679.

4 pits gaskookplaat '298

198.-

AKAI 3 KOPPEN VIDEO
perlekt beeld afst bed "988

tlKONDENSDROGER

749.-

549.-

ELEKTRONISCHE
l KONDENSDROGER

lA/^ 999.MIELE DROGER

SONY SLV225 LCD-AB 749.PANASONIC NVJ42 3-kop 749.JVC HRS4700 S-VHS 1699.SONY SLV725 Hi-Fi
1749.PHILIPSVR813PDC 2199.ij ICC kunt u tlietraniidi b«*ltn mit
ei PIN-cod» van uw hankr «f |k*p»
(lëndtrikiraktsttn). •CCfl«m*kl '

348.

ETNA KOOKPLAAT"

PHIüPS VRIESKAST

| SIEMENS KONDENS

1299.IMERKCENTRIFUGE"

498.578.-

(BEVERWIJK
Winkelcentrum De Beverhof
[Beverhof 16 (alleen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP V
HILVERSUM

DEN HAAG ZOETERWOUDE
LEIDSCHENDAM
MAARSENBROEK

358.PELGRIM WASEMKAP

BOSCH VRIESKAST

WA15 Adviesprijs'245

Type GSD1311 Adv "848

FTgA

598.348.-

STUNT" VRIESKIST'!

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
HAARLEM
.
l/Vinkelcentrum Schalkwijk
Riviéradreef 37

• gratis vonkontsteker'

BAUKNECHT LUXE

169.^^>^P/%•' 1^
• ^^ • • £JL IJ
* **• m. r~^\m^
, . '" .
., .—

288.-

ATAG KOOKPLAAT

TypeAFB594 Adviesprijs"725

Elektronisch regelbaar '1445

BETER&GOEDKOPER
*** VIDEORECORDERS ***

D AT IS

OPZETVRIESKASTJE

Super kondensdroger voor Handig opzetvneskastje waar
l een unieke prijs Geen afvoer altijd een plaatsje voor te 1205JN 4 pits Adviespnjs'450
vinden is Adviesprijs '595
[nodig Adviesprijs '1199

VSF200 Afstandbediend 768

498.-

C/jQ

D4O.-

ETNA FORNUIS

TypeTDSO Adviespnjs'649

548.- AKAI VHS-IHQ
649.VIDE"O

GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

528.-

| ZANUSSI WASDROGER PHILIPS 160 LITER

BLAUPUNKT VIDEO

699.-

_

Typ^KN5402WO Adv "849

pTgj| yiyic
liftM *Mia."

l?raaia!»-W-: TOPMERK DROGER"

BLAUPUNKT
JKTVIDEC
VIDEO

jfiflïy
/ 4O ""
ARISTONA 51 CM

INDESIT
FORNUIS

ZANUSS1140 LITER

i V «l

649.-

RTV535 Stoppen
ippen Adv"1445
Adv "1<

899.-

SERVICE werkelijk waarmaakt
B.v.; kléuren-tv service in- en
buiten de garantietijd uiterlijk
de volgende werkdag. Bij BCC
i,-„.n is een verademing.

PHILIPS 140 LITER

V212 afstandbediend '1000

ARISTONATELETEKST

SHARP KOMBI R7VÏO

699.-

l.tereo^dvlesprl^.
rC

O9Oi-

'liïft
798 • "
GRUNDIG 51 CM TEKST

k/.lïltl=l:ll

"RISICO
BCC speelt reeds 23 jaar op

E3Er 345.-

849.SONY VHS-HQ VIDE"O ifett^^f ^' '*
S^CPRlJ^i

QQQ

•

449.-HB

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

Qfiy

649.-

PANASONIC NN8550

1 60 liter 2 sterren vriesvak

N30;"

\&•±

869.-

1440jasmijn Adviespnjs'1225

SONY 3 KOPPEN VIDEO M,.,

BLAUPUNKT55 CM
SUPER TELETEKST

R8180 750 Watt+draaiplateau

160 LTR. KOELKAST

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

50om Flat Square beeldbuis'1469

SHARP 3 IN 1 KOMBI

:5>JAAR

Inkl afstandbediemngi

TypeST63 450 Adv '1879

599.-

MIELE KOEL/VRIES

999.-

STUNT'VHS-HQ VIDEO |

GRUNDIG 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

plaatsen Adviesprijs" 1095

De ideale kombinatie koken
op gas en elektrisch bakken
en grilleren Adviespnjs'1049

|T^I^=

TURBO-DRIVE Hl Fi STEREO l

850 Watt

STUNT! GAS-ELEKTRO

999.-

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

2ÊP 829.-

11000 TOEREN RVS BL

JVC VHS-HQ VIDEO

32 liter inhoud

PHILIPS/ WHIRLPOOL geschikt om 2 borden m te |

l Inclusief aparte 2800 toeren
~•! Q , l centrifuge Adviesprijs "1375

ARISTONA VHS VIDEO

70KV9717 Adviespnjs'2275

549.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
AVM764 DIGITAAL

lAEG TURNETTE

ü 849.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

m 479.-

ZANUSSI K/V (OJ) "

met otticieel Nederlands garantiebewijs. Fabrikanten en KOMBI MAGNETRON
importeurs leveren óns gtaag 3 IN 1 + DRAAISPIT
en niet aljeen vanweg» onze 35 liter inhoud 800 Watt ver
zéér grote omzet.Ook omdat
mogen en digitale tijdklok
v»ii een snelle, zeer modern
geoutilleerde Technische

ïSSSSfeü

999.ivMiVun .W l'.*•
klturen-tv'

~" 499.-

| PHILIPS/WHIRLPOOL BAUKNECHT K/V

LOSSE
KOMPONENTEN

1249.-

29 liter digitale bediening en
draaiplateau Adviespnjs"899

maar een echte 280 liter
2 deurs koel/vries kombi
natie Koelruimte op oog KOMBI MAGNETRON
STUNT" 3 m 1 » Magnetron
hoogte Adviespnjs"979
+ hele lucht oven + grill

1195.-

'ANASONIC VHS HI-FI

SLVÖ15 VHS HQ 4 koppen
8 uur shuttle ab "1990

PANASONIC 750 WATT

BROTHER ER7341

1445.- 8§ 759.-

779.-

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST
BLAUPUNKT VHS HI-FI |
PANASONIC 70 CM STEREO TELETEKST

OIO m
£lïJm

MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

TypeW750 Voorlader RVS
trommel EN kuip centrifugeert
tot 1150 toeren p/m buiten
mantel tweezijdig geemail
leerd Adviesprijs'2199

KOEL/VRIES KÖMBI
SIEMENS 1000 TOEREN Geen twee deurs koelkast

50 4J<oppen 8 uur '2095

SAMSUNG RE570

PijirA
IfM?

PHILIPS /WHIRLPOOL

1299.-

1249.-

BOSCH 2-DEURS
TypeKSV De nieuwe met 260
liter inhoud Adviesprijs" 11 99

AVM61 0,20 liter AdviespnjsV69

SONY 55 CM KVX2121
STEREO TELETEKST

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

Snel ontdooien en verwarmen

IjMf 645."

895.-

Type 25GR9760 63cm Flat
Square beeldbuis, 60 voor
keuzezenders automatisch
zenderzoeksysteem, teletekst
met geheugen stereo, scart
aansluiting en infrarood
afstandbediening
Adviesprijs* 1995-

PANASONIC NVG1 "

1199.-

STEREO TELETEKST

MAGNETRON OVEN

SIEMENS KS2648

PHILIPS 63CM
KLEUREN-TV STEREO
TELETEKST

F375 8x motorzoom hi d a
der afstandbediend 2220

jvc SUPER CAMER'A

~
1199.JVC 63 CM STUNT

1479.-

MOULINEX FM1115

IONY CAMCORDER"

VHS videocamera '1895

Flat en Square Black Trimt
ron beeldbuis euroscart ste
reo teletekst en afstandbe
diening Adviespri|S'2000

MIELEVWG521

PHILIPS /WHIRLPOOL

BAUKNECHT 2304
INDESIT PROMOTIE

799.BOSCHVWPS2100

2ANUSSI 2-DEURS

ZANUSSI WASAUTOM.

TR705 Topklasse beeldkwal teit
HiFi stereo Adv esprijs 3330

BAUKNECHT VW 3PR

P 495.-

HOLL 1000 TOEREN

Nederlandse Philips garantie

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

699.-

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

TR50 Lichtgewichtcamcorder
Sxzoom hifi autofocus '2550

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

1595.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI MAGNETRON
Type R8180 Magnetron + hete luchtoven +1 grill 29 liter inhoud,
750 Walt
vermogen. draaiplateau4^j^BH^||^^^^^^^PWJ'www^'W'i'ii«'»"^»^
5 standen
60 minuten tijdklok
roestvrijstalen
binnenruimte met
zelfreinigende
achterwand en
gratis kookboek

' ,"

•Adviesprijs slechts referentie
zoalsaangegevendoorofficiële
••'•• importeur of fabrikant

hfafoy

«|f|Q

IUu.-

ATAG WASEMKAP
WH155 3 standen '280

148.-

OPENINGSTIJDEN:
.
maandagmiddag
:.1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag .............. 9 tot 5 30 uur
.' zaterdag
9 tot,5 uur KOOPAVOND:

Badhoevedprp vrijdag .......: 7 tot Duur
Maarssenbroek vrijdag ...:,...':... 7 tot 9 uur
overige filialen donderdag . ' 7 tot 9 uur

IN HET ZANDVOORTS NIEUWSBLAD!
Zie de advertentie elders in
dit blad en lever voor zondag

Nieuwsblad

a.s. uw wens in.
Donderdag 4 februari 1993
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Oplage: 5.200

Editie 17

Inbraken in
Wethouder Flieringa: 'U mag van mij geen tovenaarskrachten verwachten'
hofje opgelost
ZANDVOORT - Met de arrestatie van twee 16-jange
Zandvoorters heeft de politie een twintigtal inbraken
opgelost. De jongens zyn begin vorige maand van huis
weggelopen en voorzagen
roet de opbrengst van de inbraken in hun levensonderhoud.
De twee Zandvoorters verbleven in een afbraakpand aan de
boulevard Daar werden zij ook
aangehouden
Aanvankehjk
werden zij alleen verdacht van
inbraak in een woning aan de
Brederodestraat, maar later tijdens het verhoor kwamen ook
andere inbraken en diefstallen
aan het licht Zo bekenden zij
de insluipingen enkele weken
geleden m woningen aan het
Gasthuishofje Die hadden onder de merendeels bejaarde
bewoners flink wat onrust ver
oorzaakt Verder hadden zij
een aantal keren ingebroken m
vakantiebungalows
en
m
schuurtjes
De politie noemt het een 'cu
neus voorval' waardoor de jon
gens konden worden aangehouden, na de inbraak aan de Brederodestraat Een broer van de
benadeelde, op dat moment
nog niet op de hoogte van de
inbraak, zag de jongens afgelopen donderdag over de boulevard lopen Daarbij had één van
de jongens een tas bij zich die
de man meende te herkennen
als het eigendom van zijn broer
Deze tassen komen vrij zeldzaam voor m Nederland Een
telefoontje naar zijn broer leerde dat er mderdaadbij hem was
ingebroken en dat onder ande
re de tas was weggenomen
Hierop is hij achter de jongens
aangegaan en constateerde dat
zij zich vermoedelijk in het afbraakpand ophielden De dag
erop konden zij daar worden
aangehouden

Inbraak auto

DEZEWEEK

Beslissing 'Paviljoen Zuid' ligt bij provincie

ZANDVOORT - De gemeente kan haar medewerking aan het meuwbouwplan voor Paviljoen Zuid
niet meer intrekken De
nieuwe wethouder Ruimtelijke Ordening, Flieringa,
vertelde dat maandag tijdens een hoorzitting aan
een vijftigtal bezwaarmakenden Hun hoop om de
bouw van het appartementengebouw tegen te houden,
is nu gericht op de provm-

cie.

De ruim 230 bezwaarmaken
den hadden gehoopt dat wéthouder Flieringa de procedure,
gestart onder zijn voorganger
Van Caspel, een geheel andere
wending zou geven Maar wat
Paviljoen Zuid betreft, maakte
de nieuwe wethouder snel aan
alle illusies een eind „U kunt
van my verwachten dat het
voortaan heel anders zal gaan
Maar ik ben eraan gehouden,
de besluitvorming in de ge
meenteraad te respecteren " •

binnenkort naar de provincie
gestuurd De bezwaarmakenden hopen nu dat het provinciebestuur voldoende bezwaren
zal zien, om de plannen af te
wijzen „Kunnen we hen niet
beïnvloeden," stelde een van de
aanwezigen maandag voor
Flieringa „Ik denk dat Gedepu-

teerde Staten zelf geen bezwaar uiterlijk, de 'horizonvervuilmg'
hebben, tenzij u zeer steekhou en de hoogte van het gebouw
dende bezwaren indient"
gericht Met benamingen als
storende puist in de duinen,
bonbomère met deksel en ves
Storende puist
ting De Waterleidingen Ge
De tegen argumenten die meente Amsterdam (van de
maandag naar voren werden ge 'waterleidingdumen') hadden
bracht, waren vooral tegen het de foto's en tekeningen van de

projectontwikkelaar nog eens
goed onder de loep genomen en
het huiswerk overgedaan 'De
foto's, waarop het gebouw staat
geprojecteerd, zijn misleidend,'
luidde de conclusie
Een spreker van het bedrijf zelf
was niet aanwezig „Wij zijn

Gertenbach

geen officiële bezwaarmaken
de," verklaart het hoofd Na
tuur en Terreinbeheer, Cousin
„Wij wachten af wat de gemeen
te beslist Een woonbestem
mmg vinden wij beter dan een
horeca bestemming, maar wij
hebben wel bezwaar tegen de
hoogte van het gebouw "

Blessuretijd
Zandvoort 75 had bles -l -l
suretijd nodig om zo op
het allerlaatste nippertje de
zegen binnen te halen

Vlaggen beginnen 'gaten' te vertonen

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

Verbod voor
tien terrassen

„Het lijkt wel
of de mot erin
is geslagen,"
zegt Circusdirecteur Leo
Heino over de
zwarte plekken op zijn
vlaggen. De
lijm van de
honderdduizenden mozaïektegeltjes
begint los te
laten

ZANDVOORT - In een geparkeerde personenauto aan de
Vondellaan is tussen 26 en 27
januari ingebroken De daders
hebben een radioeassetterecorder en geluidboxen ter waarde
Foto Bram Stijnen
van 875 gulden gestolen Een
tweede personenauto is even
De papieren voor de bestem
eens opengebroken Daar is
niets uit gestolen
mingsplanwijziging
worden

ZANDVOORT - De reusachtige vlaggen van Circus Zandvoort beginnen
onverwacht tientallen 'zwarte gaatjes'
te vertonen. Een aantal van de hon
derdduizenden glastegeltjes heeft losgelaten en het eind is nog niet in zicht.
met ingang van l februari een Directeur Leo Heino heeft inmiddels
wegsleepregeling
ingevoerd
aannemer en de lymfabrikant erop
Voertuigen die geparkeerd de
staan m strijd met de Wegen- aangesproken
verkeerswet worden conform
de Wegsleepregelmg Zandvoort
„Het is heel vervelend," zegt Heino „Het
verwijderd De bedragen van 75 lijkt wel of de mot erin geslagen is " Vooral
gulden voor het wegslepen en aan de zuidkant van het gebouw laten de
dertig gulden per dag als be tegels los, onder invloed van zon en wind
waarloon worden op grond van
de
gemeentewet,
artikel De 'zwarte gaten' zijn vanaf het Kerkplein
152 155, verhaald op de eige goed te zien, maar ook aan het Gasthuis
naar Het wegslepen zowel als plein heeft de 'mot' al toegeslagen „Het
het bewaren is geheel voor nsi valt in ieder geval onder de garantie," aldus
co van de eigenaar van het voer Heino Hij is inmiddels in druk overleg
tuig
met de aannemer van het nog geen twee

Handhaving Milieuwetgeving
start met wegsleepregeling
ZANDVOORT - De werkgroep Handhaving Milieuwetgeving, een paar maanden geleden door de geraeente in het leven geroepen, gaat hard optreden tegen langdurig gestalde
voertuigen langs de weg
Met ingang van deze week
worden deze weggesleept
Hiermee wordt uitvoering
gegeven aan een voorspelImg van november 1992.
Toen werden de bewoners
van Zandvoort gewaarschuwd, dat deze vorm van
overlast kan leiden tot
straf-, bestuurs- of privaatrechtelijke vervolging
De stalling van caravans,
campers, aanhangwagens, tractoren en vooral autowrakken
her en der m Zandvoort is de
gemeenteraad al lange tijd een
doorn m het oog Om hier tegen
op te treden heeft de gemeente
m november verzocht de vehi
kels zoveel mogelijk weg te ha
len Degenen die niet zouden
reageren, liepen risico vervolgd
te worden Velen hebben aan
het verzoek voldaan, aldus het
bureau Voorlichting van de ge
toeent 'Zandvoort heeft daar
door al een veel schonere aan
blik gekregen'
Er zijn echter nog steeds m
Woners die hun voertuigen met
hebben verwijderd Opspo
fingsambtenaren hebben vergeefs geprobeerd deze personen op diverse manieren te be
reiken Ook is persoonlijk aanzeggmg gedaan om de voertuigen te verwijderen 'Tot op
heden is er nog geen verbetering opgetreden,' aldus Voorhchting
Daarom heeft de werkgroep

B
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WMMMÜMMMMMMMMMMMIMMnAM

Datum
HW LW HW LW
* feb
01 00 08 55 13 25 2] 45
5 feb
02 00 10 16 14 15 22 45
6 feb
0245 1056 14592324
? feb
0328 1124 1542 --8
feb
04 12 01 53 16 25 12 10
8
feb
04 56 02 41 17 09 12 56
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Moskou
Stella Doorgeest verte
o
genwoordigt
Neder
O
land komende dagen in Mos
kou tijdens het wereldkampi
oenschap sneeuw beeldhou
wen

'Het lijkt wel of de mot erin is geslagen'

Slagroomtaart
„U mag van mij geen tove
naarskrachten verwachten," zo
verdedigde hij zich, hoewel hij
liever anders had gewild Zelf
heeft hij zich m het verleden
duidelijk tegenstander getoond
van deze 'slagroomtaart', zoals
hij het appartementengebouw
ooit heeft genoemd Maar m
zijn positie als wethouder
Ruimtelijke Ordening kon hij
er nu niet veel meer tegen doen
„De gemeenteraad heeft al twee
keer duidelijk te kennen gege
ven, mee te willen werken aan
het plan En wel door een voor
bereidingsbesluit, voor een be
stemmingsplan-wijziging, goed
te keuren Dat kunnen we niet
zo maar terugdraaien Dan heb
je kans dat de projectontwikke
laar met een schadeclaim komt
wegens projectkosten en winst
derving Als de gemeente dat
verliest, zou het ons wel eens
miljoenen kunnen gaan kos
ten" Daarbij had hij ook nog
eventuele proceskosten gere
kend

Morgen is het vijftig jaar
<j
geleden dat Wim Ger
O
tenbach gefusilleerd werd HIJ
wordt herdacht met een expo
sitie in de Gertenbach Mavo

jaar oude gebouw, plus de leverancier van
de lijm, Edulon uit Haarlem
„Ook al valt het onder de garantie, meestal
moetje dan toch nog met alle partijen rond
de tafel kruipen Maar we hopen de zaak
nog voor Pasen rond te hebben "

Bekendheid
Het is Heino er veel aan gelegen, om het
bouwwerk, te vinden tussen de Koster
straat en het Gasthuisplem, in perfecte
staat te houden De moderne architectuur
heeft enerzijds veel commentaar opgeroe
pen vanwege de locatie, maar anderzijds
heeft zij Circus Zandvoort de nodige lande
hjke bekendheid gegeven Dat geldt ook
voor architect Sjoerd Soeters Hij heeft de
nieters hoge vlaggen ontworpen, gemaakt
van staal met daarop een glasmozaiek, be
staande uit talloze tegeltjes van ongeveer
anderhalve vierkante centimeter

„Het gebruikte materiaal voor de tegel
tjes is goed," zegt Heino „Het is een van de
weinige materialen die kleurvast zijn in dit
klimaat Maar ziet er nu naar uit dat de
lijm niet tegen de zoute lucht kan " Dat is
een van de belangrijkste bevindingen bij
twee proeven, die de afgelopen weken zijn
gedaan

(ADVERTENTIE)

•'.;. ALKMAAR/AMSTERDAM 'V
open dag 6 feb 9.30-13.00 u

Aansprakelijkheid

Dat betekent dat de aannemer de hjmfa
brikant verantwoordelijk stelt voor de
schade Het lijkt er echter op dat deze de
aansprakelijkheid vooralsnog van zich af
schuift
Niet verwonderlijk, reparatie van de vlag
gen zal immers flink m de papieren lopen
En dat zou nog veel verder oplopen als ook
ZANDVOORT - De politie
de duizenden andere tegeltjes losgehaald van Zandvoort is op zoek
moeten worden, om deze met andere lijm naar de 70 jarige Teunis Jan
opnieuw vast te plakken
Bloem, wonend m deze ge
meente De heer Bloem
heeft op dinsdagmiddag 26
januari zijn woning in over
spannen toestand verlaten
en is daar tot op heden nog
met teruggekeerd.

Politie op zoek naar Zandvoorter

Strand wordt voorbereid op nieuwe badseizoen
ZANDVOORT - De buitentemperatuur doet anders
vermoeden, maar voor
Zandvoort is het winterseizoen al bijna achter de rug
Deze week, sinds l februari,
is het een drukte van belang
op het strand Strandpachters leggen de eerste hand
aan hun paviljoens, die mogen vanaf zaterdag 27 febru
an weer open.
Medewerkers van de gemeen
te waren afgelopen dagen nog
bezig de laatste 'Wilgetenen'
weg te nalen Die hebben mtste
kend dienst gedaan, volgens
een medewerker van Publieke
Werken De takken hebben met
deze winter heel wat stuifzand
tegengehouden, dat anders op
de boulevard terecht was geko
men Tijdens de gigantische
'zandstormen' als van afgelo
pen weken wordt in ieder geval
een deel van het zand tegenge
houden Dit systeem werkt be
ter dan de houten schotten die
vroeger onder aan de strandaf
gangen werden gezet Boven
dien is een voordeel van de takken, dat hier zand achter neer
slaat, zodat deze plekken emgs
zins opgehoogd worden De te
nen die nu worden opgeruimd,
kunnen volgende winter op
nieuw worden gebruikt
Sommige
strandpachters
maken eveneens gebruik van
dit soort takken, met name om
aan de zijkant van hef paviljoen
stuifzand tegen te houden De
Wilgetenen zijn minder gevoe
lig voor de harde wind dan de Medewerkers van de gemeente halen de Wilgetenen weg, om ruimte te maken voor de strandpaviljoens
houten en glazen windscher
men

ZANDVOORT - Elf horecazaken m het dorp krijgen
hoogstwaarschijnlijk geen
vergunning meer voor een
terras Dat is een gevolg van
de nota 'Voorwerpen op de
weg' en Terrassenbeleid,
waarmee overlast van obstakels op de stoep tegengegaan moet worden
De horecazaken zijn in de
Haltestraat restaurant Duiven
voorden, Priet Praat, De Halte
en La Conga, m de Kerkstraat
Eomy's, Shalom en Club 25, en
verder m het dorp Amon,
Snookerbar en snackbar Bad
huisplem Volgens een ambtelijke werkgroep vormde een
aantal terrassen een obstakel
voor voetgangers, waardoor
deze moesten uitwijken naar de
rijbaan Daardoor zouden ver
keersgevaarlijke situaties zijn
ontstaan Een aantal terrassen
is vorig jaar op aandringen van
de gemeente aanmerkelijk in
gekrompen
De werkgroep dringt erop
aan op korte termijn, binnen 2 a
3 jaar, te komen met een struc
turele oplossing voor Kerk- en
Haltestraat, omdat autover
keer en drukke winkel- en uit
gaanscentra met samengaan'
Horeca voorzitter Fred Paap
heeft begrip getoond voor het
standpunt van het college Hij
wees er echter op dat terrassen
een belangrijke inkomsbron
zijn voor de horecaonderne
mers Daarom pleit hij ervoor,
het centrumplan zo snel moge
lijk te realiseren Dan wordt het
waarschijnlijk wel mogelijk om
overal terrassen neer te zetten
De gedupeerde ondernemers
uit de Kerkstraat zijn het niet
eens met Paap en verdenken
deze ondernemer, met een zaak
op het Kerkplein, van 'bi'ood
nijd'

De man is hartpatiënt en is
zonder geld of medicijnen ver
trokken De politie vreest voor
een ongeluk De heer Bloem is
1,80 meter lang, heeft een fors

postuur, grijs golvend achter
overgekamd haar en grijsblau
we ogen Hij draagt een bril met
een goudkleurig montuur
De man droeg een lichtkleur!
ge jack, een donkere blauwgrij
ze broek en bruine schoenen
Het vermoeden bestaat dat de
heer Bloem zich m het dumge
bied rond Zandvoort bevindt
Iedereen die inlichtingen kan
verstrekken omtrent de huidi
ge verblijfplaats van Bloem, of
die hem na 26 januari nog heeft
gezien, wordt verzocht contact
op te nemen met de politie van
Zandvoort, tel 02507 13043

krant moet ik hebben
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich m
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,00 D halfjaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00
* Voor postabonnees gelden andere lat leven

Foto Bram Stynen

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-668 13 00
Stuur deze bon m een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam U hoeft geen postfegel te plakken
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FAMILIEBERICHTEN

m

Lieve Piet,
Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk
dat je niet meer bij me bent.
Al ben ik erg verdrietig, toch ben ik
dankbaar voor het fijne leven dat we
samen gedeeld hebben.

Een opleiding voor:

To
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons is geweest, geven wij U kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man,
onze papa, schoonpapa en onze fijne opa
Piet van Loon
* 7 maart 1919
f 28 januari 1993
C. J. van Loon-van Roon

college

CHRIS HARDENDOOD

DGO

amsterdam

b e j aar de n ver zorgen de
gezins verzorgende
kraam verzorgende
Geïnteresseerd?
Bel voor informatie:
MDGO College Amsterdam, telefoon: 020 - 671 59 11
of kom op 6 februari, tussen 10.30 en 13.00 uur, naar
de Fred Roeskestraat 90, 1076 ED Amsterdam - zuid.

VERHUIZEN?

UW VERHUIZING, ONZE ZORf.

Fieke Coster

kinderen en
kleinkinderen

d6 Wit Verhuizingen

De begrafenis heeft op 2 februari plaatsgevon-

den.

XTrX

Bentveld:
Hans en Marijke
Bentveld:
Kees en Riesje
Haarlem:
Lidy en Rob
Heerhugowaard:
Ton en Marian
Haarlem:
Theo en Trudy
Reeuwijk:
Joop en Etty
Bentveld:
Ria en René

4 zandvoorters 5,95
Va rozijn-

2,45

Plattegrond Zandvoort verkrijgbaar
Op het Raadhuis is een recente plattegrond van de gemeente Zandvoort '
kosteloos verkrijgbaar. U kunt deze plattegrond ophalen op maandag t/m
vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur, bij de receptie van het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat).

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Wijziging ophaalsysteem
Klein Chemisch Afval
Met ingang van 1 september 1992 is de wijze van inzamelen van Klein
Chemisch Afval veranderd. Tot dan toe werd elke tweede zaterdag van de
maand het KCA huis-aan-huis opgehaald.
Per 1 september 1992 wordt KCA niet meer huis-aan-huis opgehaald!

HOGE BELONING

Vanaf deze datum zal het KCA worden ingezameld op bepaalde punten in het
dorp. De zogeheten Ecocarzal een route gaan rijden met enkele halteplaatsen. Het KCAkan op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden toegebracht.
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 9 februari!

„'t WAPEN VAN ZANDVOORT"

Karel Doormanstraat 6 I
2041 HD Zandvoort

op de leeftijd van 77 jaar.
. Bentveld:
F. H. Heiligers-van der Meij
Zandvoort:
Gon en Hans

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

Voor diegene die inlichtingen kan
verstrekken over de inbraak in

Zandvoort:
Nathan (Nico) Coster

Johannes Mattheus Heiligers
echtgenoot van
Frederika Henderika van der Meij

WEEKENDAANBIEDING

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

Verhuizen is vakwerk!
Neen daarom geen risico, maar laat he\t
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

Op l februari 1993 overleed mijn lieve vrouw en
onze speciale moeder en oma

In diep geloof en gesterkt door de H. Sacramenten van de Zieken, hebben wij, na een arbeidzaam leven vol liefde en zorg voor zijn gezin, afscheid moeten nemen van onze allerliefste, onvergetelijke man, vader en opa

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies vergaderen volgende week in het Raadhuis:
maandag 8 februari 1993,20.00 uur
commissie Financiën
dinsdag 9 februari 1993,20.00 uur
commissie Maatschappelijk Welzijn

Bakkerij PAAP ^

De begrafenis heeft op dinsdag 2 februari plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te
Zandvoort.

Liefde is geluk hebben,
wat hebben wij geluk gehad,
U was onvergelijkelijk, onvergetelijk.

telefoon 023-385478

Ibroodje

Kinderen,
kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Nicolaas Beetslaan 12
2041 NN Zandvoort

t

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

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

FMBWBIDE
VRHUIZRS

Gevr.
kinderoppas

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers

v. 3 mnd. oude
baby
max. 3 dgn. p.w.
Aantal uren p.d. yariabel i.v.m. ploegendienst.

tel. 14764-14090

Tel. 16077.

geeft u meer!
MARTINI WORLD TROPHY
LATIN AMERICAN DANCING

in de nacht van zat. 23/zon. 24 jan.
waarbij alle C.D.'s zijn ontvreemd.
Tel. 14638, discr. verz.

De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
. 08.15-09.00 uur
Schuitengat
09.15 -10.00 uur
Brederodestraat/Friedhoffplein
10.15 -11.00 uur
Tolweg
11.15-12.00 uur
Sophiaweg
12.45 -13.30 uur
Van Lennepweg/J.P. Thijsseweg
13.45 -14.30 uur
Prof. v.d. Waalsstraat
14.45 -15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45 -16.30 uur

De Ruyterstraat 72

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten aanwezig zijn.
De data inclusief route zullen elke maand worden gepubliceerd.
In 1993 zal elke tweede dinsdag van de maand op bovenstaande wijze KCA
worden ingezameld.

Leuk gesitueerd driekamerappartement op
tweede etage met balkon op het zuid/westen en
uitzicht op zee. Ind. entree, hal, toilet, keuken,
badk. met douche, woonk., zitk., slaapk., balkon
zuid/west. Serv.k. ƒ275,- p.m.
Vr.pr. ƒ159.000,- k.k.

Invalidenparkeerplaats
Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, hebben burgemeester en wethouders besloten tot het
aanleggen van een gereserveerde invalidenparkeerplaats aan de oostzijde
van de Oosterparkstraat, ter hoogte van het perceel Oosterparkstraat 35.

OPEN HUIS

Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld
bij de Afdeling voorde geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus
20019,2500 EA Den Haag, binnen 30 dagen na publikatie van het besluit.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend. Tevens is f 150,aan griffierechten verschuldigd.

Brederodestraat 130, (achter zuidboulevard)
zat. 6 februari van 12.00-14.00 uur. Uitstekend
onderh. vrijst. villa met ruime garage. De villa is
recent gerenoveerd en v.v. alle denkbare luxe.
Ind. souterrain: hal met bergkamer, beg.gr.
vestibule, hal, toilet, 1-vormige woonk. met luxe
open haard (Bpley), open keuken merk
Poggenpohl, uitgerust met luxe granieten blad,
luxe Gaggenau inbouwapparatuur, bijkeuken,
ruime slaapk. met kleedk., luxe ruime badk. met
2 pers. ligbad (bubble), aparte douche, toilet,
bidet en dub. wastafel, kantoor, 1e et. overloop,
3 slaapk., balkon, badk. met ligbad, douche,
toilet en dub. wastafel., vliering bereikbaar via
vlizotrap. De villa is v.v. kunststof kozijnen met
thermopane beglazing, zonneluifels en electrisch
zonnescherm. Wanden afgewerkt met
spachtelpoets. Garage met electrische
bedienbare deur. Alarminstallatie c.v. (2 boilers)
Vr.pr. ƒ1.100.000,- k.k.

Aangevraagde bouwvergunningen
008B93 Louis Davidsstraat 13
009B93 Dorpsplein 2

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

en kleinkinderen

Verleende bouwvergunning

2116 EN Bentveld, l februari 1993
Zandvoortselaan 355

011B92Julianaweg29'

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

De Eucharistieviering zal gehouden worden op
vrijdag 5 februari a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.-Antonius van Padua, Sparrenlaan 9 te Aerdenhout, waarna de crematie zal
plaatsvinden om 13.00 uur in het crematorium
„Velsen" te Driehuis - Westerveld. U wordt verzocht om 12.45 uur aanwezig te zijn.
Vader is thuis opgebaard.

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.
4 februari 1993

;
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HOERA

Aankqop/Verkoqp/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantiên

Oma en Opa Trouw

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

zijn ontzettend blij met hun 2e kleindochter

Macha
27-1-1993

Jan en Mien van der Meij
kinderen, familie en vrienden heel
hartelijk bedanken voor de bloemen,
kado's, kaarten en de zeer geslaagde
avond t.g.v. hun 50-jarig huwelijk.
Ook directie en personeel van
Partycentrum De Manege bedankt.
Het was geweldig!
Zandvoortselaan 319
Bentveld

Op zaterdag 27 februari 1993 vindt in het Kurhaus in
Scheveningen opnieuw de MARTINI WORLD TROPHY
LATIN AMERICAN DANCING 1993 plaats. Dit is een
top-danswedstnjd tussen de wereld-top-amateurs. De
wedstrijd vindt plaats onder auspiciën van NADB in de
wereldberoemde, gerestaureerde Kurzaal van het Kurhaus in Scheveningen.
U kunt bij dit "uitgaan op niveau" aanwezig zijn door
gebruik te maken van een speciaal weekend arrangement bestaande uit:
- overnachting in luxe 2-persoons kamer met bad, teleloon, radio, tv, enz.
- welkomstborrel op .Galerij
- uitgebreid Buffet-diner incl. dansen met 2 orkesten
- uitgebreid Buffet-ontbijt
- gereserveerde plaats tijden de Martini World Trophy
- gratis toegang tot Casino
- gratis toegang tot Golfslagbad

l fiegrafenissèn
f en ei:einaties!

De prijs voor dit weekendarrangement bedraagt f 245,per persoon all-in (toeslag l pers.kamer f 75,-). Kaarten
voor het Buffet-dansant zonder overnachting enz. kosten

• D a a r ligt onze belangrijkste
:taak en diehstverlenïng.

U kunt zich inschrijven door het invullen van onderstaande bon en deze opzenden aan:
Secretariaat Weekmedia
Martini World Trophy
Postbus 2104'
1000 CC AMSTERDAM
Reserveringen geschieden op volgorde van binnenkomst. Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen
met de Nederlandse Vereniging van Dansleraren, tel.
020-647.83.33.

; Daarnaast kunt u bij ons
;^:;; terecht voor:
'.-, . - ..-.•,
'inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVQ-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
v

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

f 135,- p.p.

Bon voor onze lezers
Reservenngsbon voor deelname aan het weekendarrangement voor de Martini World Trophy op zaterdag 27
februari 1993 in het Kurhaus in Scheveningen.
Naam:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

- oprichten garage

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

Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van de begraaf plaats „Westerveld".

Hierbij willen

- wijzigen voorgevel
- verbouwen en uitbreiden horecagelegenheid

Adres:
Postcode: _
reserveert:

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

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

Jongeman
b.z.a.
voor div.
werkzaamheden
op het strand
(tentopbouw
e.d.).
Tel. 13448.

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 7£

EFTUTI

woningbouwvereniging eendracht maakt mach

1. Keesomstraat 397
huur ƒ 480,33 per maand (excl. stookkosten).
2-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mac
max, ƒ3.130,-zijn.

2. Flemingstraat 44

huur ƒ 709,64 per maand (excl. stookkosten).
4-kamerflatwöning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige)
gezinnen ten minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mac
max. ƒ4.455,- zijn.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:
STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel.: 02507-14160

uitvaartverzorg i n
kennemerland bv

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

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM:
voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00
uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.

RUILRUBRIEK
1.

4-kamerwoning
1e etage, Lorentzstraat ƒ 712,06
excl. stookkosten per maand.
Gevraagd: goedkopere 2-kamer(flat)woning.

2.

4-kamerwoning
2e etage, Celsiusstraat ƒ 501,65
excl. stookkosten per maand.
Gevraagd: 4/5 kamer-eengezinswoning.

3.

4-kamerwoning
3e etage, Keesomstraat ƒ 562,23
excl. stookkosten per maand.
Gevraagd: 2- of 3-kamerflat.

4.

5-kamerwoning
maisonnette op 3e/4e etage, Sophiaweg ƒ 536,45 excl.
stookkosten pe"r maand.
Gevraagd: 2- of 3-kamerwoning,- niet in noord.

utte Tootne
V. a. 4 februari zijn wij
weer geopend.
Voor een lekker etentje in
een gezellige sfeer.

Woonplaats:
2-persoons kamer (aantal invullen)

Boul. Barnaart 14

1-persoons kamer (aantal invullen)

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

losse couvert (aantal invullen)

ledere woensdag gesloten

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Weekmedia 17

PERSONALIA
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.10

Burgemeester Van der Heijden heeft onlangs de koninklijke onderscheiding Ridder in de
Orde van Oranje Nassau uitgereikt aan de heer C.P.M. Bosman uit Bentveld, gemeente
Zandvoort. Bosman nam enkele weken geleden afscheid van
de B.V. de Faam Drop en Sulkerwerken, een dochteronderneming van Cadbury Schweppes Plc. gevestigd te Londen.
Van l januari 1983 tot december
1992 is hij hiervan algemeen directeur geweest. In die periode
kende het bedrijf een belangrijke groei van de omzet en er werden indrukwekkende investeringen gedaan.
In totaal is Bosman, geboren
20 juni 1925 in Haarlem, bijna
40 jaar werkzaam geweest in leidinggevende functies in de voedings- en genotmiddelen branche. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden heeft Bosman talloze lidmaatschappen in overkoepelende en
vaktechnische
organisaties vervuld. Ook was
hij vele jaren voorzitter van de
Stichting voor R.K. Onderwijs
Sancta Maria, in Haarlem.

donderdag 4 februari 1993

Gefusilleerde Wim Gertenbach, drukker van ondergronds Het Parool, herdacht met expositie

'Dit is de laatste brief die je van mij zal ontvangen'
ZANDVOORT - 'Mijn lieve Rie, Wimmie, Niesje, Annemieke en Moeder. Dit is
de laatste tarief die je van mij
zal ontvangen, want om 2
uur vanmiddag zal het
doodvonnis over mij voltrokken worden'. Deze
woorden schreef Wim Gertenbach op 5 februari 1943,
's morgens om 11.15 uur
vanuit een cel in Utrecht.
Temidden van acht andere
veroordeelden nam hij met
de pen afscheid van vrouw,
kinderen en zijn moeder.
Gertentaach was 'bereid te
sterven', 'wel erg verdrietig
maar sterk en rustig.'
Ter ere van Gertenbach
wordt morgenmiddag om half
drie in de naar hem genoemde
Mavo aan de Zandvoortselaan
een expositie geopend. Op dat
moment is het exact vijftig jaar
geleden dat hij - op 38-jarige
leeftijd - door een vuurpeloton
werd geëxecuteerd vanwege
zijn ondergrondse werk. Gertenbach was indertijd eigenaar
van de gelijknamige drukkerij

Weekenddiensten
Weekend:
6/7 februari 1993

02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige HulpPOLITIE:
Alarmnummer verlening: Voor informatie, ad06-11. In andere gevallen: tel. vies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer Schriftelijk: Postbus 100, 2040
06-11. In andere gevallen AC Zandvoort.
023-159500 of - voor info over- Stichting Welzijn Ouderen
dag - (02507) 61584.
Zandvoort: (voorheen DienAMBULANCE: Alarmnummer stencentrum) Koninginneweg
06-11. Anders: tel. 023-319191 l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
(ongevalllen), Centrale Post op dinsdag- en donderdagmidAmbulancevervoer (CPA) Ken- dag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
nemerland.
DIERENAMBULANCE (Die bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
renbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende dient men zich 24 uur van te
huisartsen hebben een geza- voren op te geven bij Huis in de
menlijke
waarnemingsrege- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
ling: J. Anderson, B. van Ber- en 17.00 uur. De kosten per pergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. soon bedragen vanaf l juli 1991:
Paardekooper, H. Scipio-Blü- ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,me, F. Weenink. Informatie voor een retour.
daarover tijdens weekend, Alg. Maatschappelijk Werk
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
tijdens feestdagen via telefoon- 13459 bgg 023-320899 of 320464.
nummer 30500. De spreekuren Spreekuur op werkdagen van
van de dienstdoende arts zijn 9.00-10.00 uur, maandagavond
zowel op zaterdag als zondag van 19.00-20.00 uur. Verder volvan 11.30 tot 12.00 uur en van gens afspraak. Deze hulpverle17.00 tot 17.30 uur: Een af- ning, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is graspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen tis.
Telef. Meldpunt Sexueel Getandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apo- weid: tel. 023-329393 op werkdatheek, H.B.A. Mulder,, *.tel. gen 12.00-14.00 uur en ma.a13185. Openingstijden: (alléén vond 19.00-21.00 uur.
voor
recepten):
zaterdag Zandvoortse Vereniging van
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; Huurders: Gratis advies voor
zondag
11.30-12.30
en leden. Telefonisch spreekuur
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
ningstijden: informatie over de uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedge- Woningbouwvereniging EMM:
vallen is het Kruiswerk Zuid- Klachtentelefoonnummer
-Kennemerland 's avonds, 's technische dienst: 17577. Benachts en in het weekend te be- stuurlij k spreekuur: iedere eerreiken via de doktersinforma- ste dinsdag van de maand van
tiedienst: tel. 023-313233.
19.30 tot 20.00 uur.
Verzekeringsbank:
Verloskundige: Verloskundi- Sociale
gênpraktijk van Elizabeth de spreekuur tijdens de 'even' weBoer-Burgh, Astrid C.M. Gom- ken op woensdag 10-12 uur, in
Éert, Petra J. van der Deijl, Gemeenschapshuis, L. DavidsKochstraat 6A, Zandvoort, tel. straat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, 61500.
Thorbeckestraat 17 te Zand- Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesyoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
éniging v.h. welzijn der dieren 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
(02507) 14561, Vermissings- 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
$ienst 023-383361, Asiel Zand- 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
voort
(tevens
pension) 10-14 uur.

iZandvoorts
j Nieuwsblad
\ Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharing.
i Hoofd commercie: J.F. Sas.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 02507 - 18648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bi]
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
Kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek.
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Hendal.

aan de Achterweg, waar hij zijn
Zandvoortsche Courant drukte. Samen met zijn medewerkers Piet Paap en IJs de Jong
stelde hij hun drukpers ter beschikking om daar in het uiterste geheim het toen illegale Het
Parool te drukken. De mannen
waren zich ervan bewust dat zij
hun leven in de waagschaal zetten, maar dat weerhield hen
niet. Dat gold onder andere ook
voor mr. G. J. van Heuven Goedhart, oud-hoofdredacteur van
het Utrechts Nieuwsblad, waarnaar een van de Zandvoortse
basisscholen is genoemd.

'PAROOL-proces'
De drie Zandvoorters werden
na verloop van tijd opgepakt.
Tijdens het eerste 'PAROOL-proces', van 12 tot 19 december
1942 stonden zij terecht voor
het Feldgericht. Samen met 20
anderen die in anderhalf jaar
tijd waren opgepakt wegens ondergronds werk. In totaal werden zeventien personen ter
dood veroordeeld, IJs de Jong,
Piet Paap en een derde man, P.
Vink, zagen hun doodvonnis
veranderd in levenslange tuchthuisstraf. Wim Gertenbach
werd samen met twaalf anderen op 5 februari 1943 gefusilleerd.
Die ochtend schreef hij de
brief aan zijn naaste familie,

Op de ochtend van zijn sterfdag schreef Wim Gertenbach
nog een brief van twee kantjes
aan zijn naaste familie. Of zijn
vrouw en kinderen de brief gelezen hebben, is onbekend
waarvan op de expositie in de
Gertenbach Mavo een kopie te
zien zal zijn. 'Ontvang duizend
zoenen en omhelzingen en ik
zal sterven met de laatste gedachten aan • j ou, de kinderen
en moeder, en aan God waarheen ik ga.' Met die woorden
nam hij afscheid. Of de brief
zijn vrouw en kinderen ooit bereikt heeft, is niet bekend. Nauwelijks twee maanden later, op
16 april 1943, werd hun verblijfadres getroffen door een
brandbom, of een vliegtuig dat
op het dak neerstortte. Zowel
Rie Gertenbach-Van Ginhoven,
Wimmie, Niesje en Mieke lieten daarbij het leven. Hun graf
ligt op de openbare begraafplaats in Zandvoort.

Gefascineerd
De expositie is een initiatief
van de Zandvoortse journalist
Lou Koper, zijn vrouw Rita
Aker en zijn dochter Leonieke
Velthuis. „Persoonlijk ben ik
mateloos gefascineerd door de
persoon Gertenbach," zegt Lou
Koper. „Bijvoorbeeld door de
manier waarop hij stelling nam

Plaats vrij bij Rode Kruis soos
ZANDVOORT - De soos van
de afdeling Welfare, van het Nederlands Rode Kruis afdeling
Zandvoort, heeft weer ruimte
voor mensen die graag bezig
zijn. Dat kan onder andere met
handwerken, knutselen en/of
spelletjes doen. De soos wordt
elke donderdagmiddag gehouden, van half twee tot half vier.
Iedereen is welkom. Voor meer

informatie kan men eens langs
komen in het Rode-Kruisgebouw, de voormalige Josina v.d.
Endeschool, Nicolaas Beetslaan 14, of mevrouw W.J.E.
Roosendaal-Strijder bellen, tel.
14464.
De soos houdt tevens 's
maandags verkoop van zelf gemaakte artikelen, eveneens van
half twee tot half vier.

ZAKELIJK BEKEKEN

Menulijst met maar
liefst 65 pannekoeken

Advertentieverkoop: Gasthuisplein
• 12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
, Postadres: postbus 26, 2040 AA
> Zandvoort. Faxnummer: 02507' 30497. M. Oosterveld. Kantoor get opend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10'• 13,14-16 u.; woensdag 9-11 u.; don• derdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
,• "•
j Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
'< Laan van de Helende Meesters 421 B,
i Amstelveen, tel 020-6475393; PostaJ dres: Postbus 51, 1180 AB Amstel> veen. Faxnummer: 020-6475449. Mi! cro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
< Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: M. Christiaanse.
',
'
{
)

Abonnementsprijzen: ƒ 17,- per
kwartaal;
ƒ 31,- per half jaar; ƒ 54,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ 1,85.
' Opgave abonnementen, verhuizin{ gen.etc:
>ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)! 6.68.13.00
; Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.
02507-17166.

l,Handvoorts Nieuwsblad is opgericht
m 1941.

Periode:
26/l/'93 - l/2/'93
Ondertrouwd:
Van Heerden, William Murray
en Venema, Patricia
Gehuwd:
Buchel, Willem Hendrik en
Toenbreker, Margaretha Maria
Geboren:
Esther, dochter van: Daudeij,
Johannes Teunis en Oosterhuis, Alida Gezina
Monique, dochter van: Visser,
René en Landaal, Bernardine
Arnolde
Robin Harley, dochter van: Van
Eimeren, Ronald en Velker,
Sandra Johanna
Laura Helena, dochter van:
Van Vessem, Laurens Frans en
Van der Mark, Helena Janna
Overleden:
Bos geb. Oorbeek, Diana Antonia Catharina, oud 32 jaar
Van Wunnik, Petrus Johannes,
oud 79 jaar
Twijsel, Lucia Emma, oud 86
jaar
Van Loon, Pieter, oud 73 jaar
Parser, Salomon, oud 87 jaar

Het betreft een stuk over het
terrassenbeleid van de gemeente, met de conclusie dat er komend seizoen voor tien terrassen geen vergunning wordt verIcend. Hierover is geen overleg
geweest met de ondernemersvereniging omdat deze 'op sterven na dood' zou zijn.
„Het is een hele slechte zaak,
dat zoiets er staat," reageert
Kroon in eerste instantie verbaasd. „Het is absoluut niet
waar. Ze weten dondersgoed
dat we nog bestaan en nog actief zijn. Het bestuur komt elke
maand nog bij elkaar. We kunnen alleen moeilijk een nieuwe
voorzitter vinden. Maar desondanks gaan alle activiteiten gewoon door. En dat weten ze op
het raadhuis: we hebben nog regelmatig contact over bijvoorbeeld de sluitingstijden en het
centrumplan." Kroon gaat binnenkort met de overige bestuursleden rond de tafel zitten, waarna het college waarschijnlijk om tekst en uitleg
wordt gevraagd.

in zijn krant. Zonder de gevolgen helemaal te kunnen overzien, hebben Gertenbach, IJs
de Jong en Piet Paap in die tijd
ervoor gekozen tegen de gevestigde orde in te gaan. Keuzes
maken is eigenlijk het centrale
thema van die expositie." Daarmee richten de initiatiefnemers
zich vooral op jongeren. „Die
worden zo overspoeld door reclames en dergelijke, dat zij bijna niet meer in staat zijn om
bewuste keuzes te maken. Mensen die de oorlog bewust hebben meegemaakt, hebben wij
natuurlijk niets nieuws te vertellen. Maar het is goed voor de
nabestaanden om te weten dat
ZANDVOORT - De Gertener nog over nagedacht wordt."
bachschool aan de ZandvoortDe expositie is twee weken lang
selaan, voor Mavo en basisvorte bezoeken, van 14.00 tot 16.00 Wim Gertenbach werd op 5 februari 1943 door de Duitsers ming Havo, houdt dinsdag 9 feuur op de doordeweekse dagen. gefusilleerd
bruari 's avonds van 7 tot 9 uur
open dag. Toekomstige leerlingen, ouders en andere belangstellenden zijn dan welkom. Zij
kunnen zien hoe de school normaliter werkt. Leerlingen van
de brugklas en klas 2 staan
loonkostensubsidies
betreft,
is
Schiphol
en
ArbeidsvoorzieZANDVOORT/HAARklaar om iedereen rond te leigekozen
voor
een
nieuwe,
flexining Aalsmeer. Van de verwor- den. In de lokalen kunnen de
LEM - Het Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening bele toepassing daarvan. Hier- ven vacatures hoopt het RBA er schoolboeken ingekeken worKennemer-, Amstelland en door zal het aantal mensen dat 4.500 te vervullen.
den en zijn de leerkrachten aanEen ander speerpunt van het wezig om vragen te beantwoorMeerlanden (RBA KAM) dankzij subsidies een baan
in de praktijk nauwelijks RBA is de intensieve begelei- den. Daaronder ook de 'remediverwacht in 1993 bijna tien krijgt,
ding van langdurig werklozen al teacher', een speciaal opgeprocent méér vacatures te afnemen.
en allochtonen tijdens scho- leide lerares (de enige officiële
vervullen dan in 1992. Door
lingsprojecten en bij het zoe- in Haarlem en omgeving) voor
meer personeel in te zetten Begeleiding
ken van passend werk. Daar- leerlingen met taalproblemen.
hoopt het RBA ook tien proIn totaal verwacht het RBA over zijn ook afspraken gecent méér vacatures te ver- ongeveer 13.300 vacatures binmet de Gemeentelijke
werven en werkzoekenden nen te halen door gericht te zoe- maakt
Sociale Diensten (GSD) in de
beter te kunnen begeleiden. ken rond Schiphol, binnen de regio. De GSD zorgen ervoor ZANDVOORT - Vanwege de
(glas-) tuinbouw in Aalsmeer en dat eventuele belemmeringen grote drukte is op zondagmidHet RBA kiest bewust voor omgeving en verder vooral in bij het vinden van werk, zoals dag 31 januari een verkeersconhet inzetten van extra perso- het midden- en kleinbedrijf. De sociale problemen, zijn wegge- trole gehouden op de kop van
neel ten koste van subsidies relatief kleine Job Centres op nomen voordat de werkzoeken- de Zeeweg. Daarbij werd geconaan werkgevers, omdat het Schiphol en op de bloemenvei- den bij het arbeidsbureau ko- troleerd op de vakindeling en
denkt dat het effect van meer ling zijn opgegaan in respectie- men voor een baan of een vorm op het inhalen op een voetganpersoneel groter is. Wat de velijk ArbeidsvoorzieHL ning van scholing.
gersoversteekpiaats.

Open dag op
Gertenbachschool

Tien procent extra vacatures verwacht

Verkeerscontrole

Stella Doorgeest naar wereldkampioenschap sneeuw beeldhouwen

*Als het maar niet gaat dooien'

ZANDVOORT - Zaterdag
wordt op het Rode Plein in
Moskou het startsein gegeven voor de wereldkampioenschappen sneeuw beeldhouwen. De Zandvoortse
Stella Doorgeest-De Knijff
maakt deel uit van het team
dat de nationale driekleur
verdedigt.
door Everhard Hebly

Zondag geen dienst
Dindsag 10.30 uur: koffieochtend
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
Duijves
Zondag 10.30 uur: Memisa,
woord/communieviering
„De gasten moeten zich hier thuisvoelen," zeggen Torn en
m.m.v. Kinderkoor
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg Petra van den Bosch van het nieuwe pannekoekenhuis De
Foto Bram Stijnen
Duinrand
218, Haarlem.
Zondag diensten om 10.30 uur
ZANDVOORT - Nieuw in plaats hebben daar logisch op
en 19.00 uur
Jehova's Getuigen:
Zandvoort is het pannekoe- ingehaakt. Torn, ooit kok in 'De
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 kenhuis
'De Duinrand' Bosrand' in het Limburse Arte Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 langs de Zandvoortselaan, cen, bestiert de keuken. Petra,
uur en maandag 19.00 - 21.00 aan de rand van het dorp. eveneens met ervaring in de houur. Inl.: R. van Rongen, L. Dit etablissement, naast de reca, is gastvrouw. „Kwaliteit
Meeszstraat 14, Haarlem, tel. ingang van de Amsterdamse en gevarieerdheid staan voor023-244553.
Waterleidingduinen en te- op," zeggen zij.

H Burgerlijke stand

OVZ-bestuur
verbaasd over
ambtelijk stuk
ZANDVOORT - De ad-interim voorzitter van Ondernemers Vereniging Zandvoort, Jaap Kroon, reageert
verontwaardigd op een
ambtelijk stuk van de gemeente. Hierin wordt beweerd dat OVZ op sterven
na dood is.

Kerkdiensten
Weekend 6/7 feb.'93
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. G.H.N.
Germans uit Sassenheim, Kollekte Werelddiakonaat
óereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
"tfate, Werelddiakonaatszondag
Vrijzinnige
Geloofsgemeensfchap NPB:

Zandvoorts
Nieuwsblad

genover de oprit naar Nieuw
Unicum, is door de nieuwe
eigenaars omgetoverd tot
een alleraardigst eethuis
met zo'n zeventig zitplaatsen.

De gasten worden verwelkomd door Torn en Petra van
den Bosch, een vriendelijk stel
dat dol is op kleine en grote
kinderen. (Zelf hebben zij er
twee, een van zes en een van
amper 10 maanden.) Vandaar
dat het pannekoekenhuis niet
alleen een terras met honderd
zitplaatsen krijgt, maar ook een
speelweide. En naast recepties
behoren ook kinderfeestjes tot
de mogelijkheden.
Het etablissement heeft een
complete metamorfose ondergaan en zou niet misstaan in
het sprookje van Hans en Grietje. De complete inrichting, tot
en met de muziek, ademt de
sfeer van de rustige, groene pmgeving. „De gasten moeten zich
hier thuis voelen," zeggen beide
echtelieden.
Menig wandelaar is al vertrouwd met het nieuwe eethuis.
Buitenlucht maakt hongerig en
de eigenaars van deze pleister-

St. Hubertus
Dat laatste wordt bewezen
door de uitgebreide menukaart
met maar liefst 65 soorten pannekoeken. Naast de 'gewone'
naturel prijkt bijvoorbeeld de
Indische pannekoek, een royaal exemplaar met ham, spek,
ui, prei, taugé en ei. Paradepaardje is de 'St Hubertus'.
Deze patroonheilige van de
jacht blijkt bij nadere beschouwing een komplete maaltijd. De
pannekoek is gelardeerd met
een verse wildragoüt, champignons en perzik gevuld met
cranberries. Maar men kan er
ook terecht voor een kop koffie,
of een broodje gezond rechtstreeks uit de oven. De kaart
vermeldt een keur aan kleine
gerechten, dranken en diverse
soorten ijs.
De Duinrand is geopend van
10.00 tot 19.00 uur, behalve op
maandag. In de zomer worden
de openingstijden uitgebreid,
in juli en augustus kan men er
zeven dagen in de week terecht.
Voor feestjes en partijen is het
beter te reserveren, via telefoonnummer 30062, parkeergelegenheid is er volop.

Stella heeft als beeldend kunstenaar met zo'nbeetje alle materialen gewerkt die verkrijgbaar zijn, maar zaterdag zet ze
voor het eerst van haar leven
zaag, bijl, beitel en rasp in een
sneeuwklomp. Het sculptuur
dat ze met drie collega's gaat
vervaardigen is vier meter hoog
en staat al tot in detail vast. Het
ontwerp is van Stella's hand.
Het wordt een zware klus en
de samenstelling van het Nederlandse team is dan ook een
uitzondering: vier vrouwen.
Stella: „We werken met zagen
van twee meter lang, met grote
raspen, bijlen en een grote ketting die we als zaag gebruiken.
Bovendien kan het overdag
twintig graden onder nul blijven, dat zijn toch wel extreme
temperaturen. We nemen vaseline mee om onze gezichten te
beschermen en we dragen de
geijkte
wintersportkleding,
maar dan wel met een extra
laag."
„Om bevriezing van vingers
te voorkomen dragen we wollen handschoenen met daaroverheen grote handschoenen
uit de chemische industrie. Het
nadeel daarvan is dat het materiaal niet ademt waardoor de
wollen handschoenen vrij snel
nat worden. We zullen om het
halfuur droge aan moeten trekken. Ik hoop dat het niet te

ISffi

koud wordt, dat maakt het fysiek alleen maar zwaarder.
Maar dooi is nog erger, dan
krijg je echt een puinhoop en
valt er niet meer met de sneeuw
te werken."

Charme
Dat het een vergankelijk
beeld wordt, staat als een paal
boven water. Zodra de dooi inzet, is het voorbij niet de
schoonheid. Stella: „Dat is 'all
in the game'. Ik vind zelf dat
daar wel een zekere charme
van uitgaat. Toch heeft het ondanks die vergankelijkheid wel
een functie, want vorig jaar
trok het één miljoen bezoekers
naar het Rode Plein. En het feit
dat je met sneeuw werkt, is natuurlijk vrij bijzonder. Het is
een uitdaging om eens op een
andere manier met hetzelfde
bezig te zijn. Het is trouwens
wel heel wat anders dan werken

Stella Doorgeest
met
haar gereedschap en het
model voor
het sneeuwbeeld,
dat
zo'n 3,5 meter
hoog wordt.
Op de kleine
foto is de glijbaan in het
kunstwerk te
zien

met ijs, waarbij je veel meer opbouwt. Dan kun je aan laten
vriezen. Bij sneeuw gaat dat
niet en ben je voornamelijk bezig met weghakken."

Aan het evenement doen 25
landen mee. Alle teams krijgen
een geperst sneeuwblok van
3x3x3,5 meter waaruit ze vóór
woensdag 10 februari een
sculptuur gemaakt moeten
hebben. Alleen al de enorme
sponsorbedragen die er mee gemoeid zijn, tonen aan dat het
veel meer is dan even een
sneeuwpop rollen. Overigens,
het Nederlandse team is het
enige dat niet gesponsord
wordt.

Kunst
Volgens Stella ontbrak het de
teamleden aan voldoende tijd
om een geldschieter te vinden
die enig belang heeft bij het ma-

ken van een sneeuwbeeld op
het Rode Plein.
Met een gezonde dosis goede
wil en warme kleding kom je.er
tijdens de wereldkampioenschappen niet. Het ontwerp
wordt beoordeeld op onder
meer de architectonische waarde, technische uitvoering en
originaliteit. Daarnaast moet
het een spelelement voor kinderen hebben. Stella: „We hebben het over kunst en je moet
echt wel een beeldende achtergrond hebben om een beetje op
niveau te presteren. In ons
team zitten vrouwen die ervaring hebben met sneeuw, waaronder Conny de Lange-Den
Brave die al voor de zevende
keer meedoet. De ontwerpen
zijn altijd van kunstenaars.
Sommigen schakelen voor de
uitvoering wat anderen in,
maar ze zullen er toch bij moeten blijven. Ach, het wordt gewoon knoerthard werken."
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Café Sam Saitf
Dorpsplein2
presenteert

ZONDAG 7 FEBRUARI

KLAAS VEEN
LIVE MUSIC
AANVANG 19.00 UUR

Auto- en motorrijschool

Gevraagd voor onze drogisterij een

Bert Hoogendijk

„Zijde-lampekappen atelier"

lesprijs:

auto
motor
Spoedopleiding

Marijke Steegman

ƒ 45,- per uur
ƒ 45,- per uur

ƒ 1500,-

(30 lessen + aanvraag)
Tollensstraat 35 - Zandvoort
02507-14946
Floresstraat 46 - Haarlem
023-251933

Schrift, reacties sturen naar

Drog. Ton Goossens
Pasteurstraat 2
2041 VA Zandvoort

Ook voor het overtrekken van
uw oude model.
Cath. van Renesstr. 3 Tel. 02507-18939
2041 BJ Zandvoort
Bellen na 18.00 u.

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

>
Deskundig advies.
'*
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60!
Werkplaats Schelpenplein
;

TOT ZIENS

Hoogwaardige
Gezondheidszorg

opleidingen
in Diemen

Voorlichting op zaterdag 6 februari 1993
van 11.00 - 15.00 uur.

METAMORFOSE

De Hogeschool Holland verzorgt veel hoogwaardige HBO-opleidingen. Onder andere op het
gebied van de Gezondheidszorg zoals HBO-V en
gezondheidskunde. De opleidingen worden in
voltijd en/of in deeltijd gegeven.
De meeste duren vier jaar.

Voor

Na
drogisterij-parfumerie
schoonheidssalon
Haltestraat 1 Zandvoort
tel. 02507-16123

Opleidingen HBO-Verpleegkunde:
HBO-V voltijd
HBO-V deeltijd (4-6 jaar)
HBO-V met vrijstellingen voltijd (2 jaar)
HBO-V met vrijstellingen deeltijd (3 jaar)
HBO-V naar het model van Coöperatieve Educatie.

Foto Boomgaard

Andere opleidingen gezondheidszorg:
Gezondheidskunde, lerarenopleiding
Gezondheidsvoorlichting & Preventie
Psycho Sociaal Werk.

Ook voor uw
portretten en
bruidsfoto's

Meer weten? Bezoek de voorlichtingsdag op
zaterdag 6 februari 1993 van 11.00 - 15.00 uur,
bel voor meer informatie de infolijn 020-5601234.
De Hogeschool Holland is makkelijk bereikbaar
(Amsterdam metrohalte Verrijn Stuartweg) en ligt
aan Wildenborch 6 in Diemen -Zuid.

iin nin i

Grote Krocht 26
tel. 13529, Zandvoort

hogeschool Holland

Ons metamorfose model deze maand

Wildenborch 6, 1112 XB Diemen
telefoon 020 -5601 234.

is Levi Sharon uit Zandvoort, zij is 27 jaar. Levi had een zwarte kleur haar
wat kroeste en vrij hard in haar gezicht stond.
Zij kreeg een coupe soleil in een koper tint. Hiervoor werd een speciale verf
gebruikt die het haar oplicht maar niet uitdroogt, en veel zachter in het
gezicht staat.
Om het kroes eruit te halen is er gewatergolfd met de grootste rollers en
daarna uitgeföhnd. Daarna is het haar speels opgestoken. De haarmode is
op dit moment heel vrouwelijk en wij zien veel opgestoken haar, wat zowel
bij sportieve als uitgaanskleding gedragen kan worden.
Schoonheidsspecialiste Jolanda van Dijk van Parf. Moerenburg adviseerde
de make-up.
Zij gebruikte een basis make-up van Helena Rubinstein, daarover een
terra cotta poeder van Christiaan Dior. De rouge van Lancaster is
zowel voor de wangen als voor de oogleden gebruikt. Tot slot werden de eyeliner en de roodbruine lippenstift aangebracht,
beide van Dior.
Er mogen weer meer accenten in de make-up worden gelegd
met eyeliner en wenkbrauwen potlood.
Levi draagt een beeldige combinatie van „RADIO" verkrijgbaar bij Rosaritq „Bëach en Body" bestaande uit
een ecru kleurige jeansbroek a ƒ 129,95 gecombineerd met een zwart/wit T-shirt met knoopjes a
ƒ 99,95. Daarover heen een lang kaki-kleurig
gilet a ƒ 99,95. De oorbellen die Levi draagt
zijn bij Hair Wave verkrijgbaar.

Hogeschool Holland, Hoogwaardig HBO.

Ifetonnehoefe
Bloemendaal aan zee
Tel.: 023 - 252280

FEBRUARI - VISMAAND
Gedurende de maand februari presenteren
wij een aantal heerlijke visspecialiteiten
waaruit u zelf uw

3 GANGEN-MENU
a ƒ 39,50

Cora Klijn Hair Wave

kunt samenstellen.
Bij de voorgerechten is er keuze uit b.v. een
vispasteitje, salade met gebakken garnalen, carpaccio van gemarineerde zalm of
heldere vissoep.
Als hoofdgerecht kunt u o.a. kiezen uit
scholfilet „in 't groen", gebakken tongschar, gebakken heilbot, gepocheerde zalm
of kabeljauw en een uiterst smakelijk gerecht „Zandvoorts Vissertje", bestaande
uit 5 soorten gebakken vis.

Aan deze pagina
werkten mee

Hairwave

Er is een speciaal voor dit menu gecomponeerd dessert om uw 3 gangen-menu mee
af te sluiten.
Alle gerechten zijn ook afzonderlijk te bestellen.
Wij zijn alle dagen van de
week geopend.

kunt u bellen
Margo

Foto Boomgaard

Tel. 17166

Rosarito
Beach and Body

Haltestraat l

STUDIO SHAPE
o.l.v. Anja v.d. Voort
Oranjestraat 12
foto's Foto Boomgaard

HIGH-IMPACT AEROBICS
rsonen

LOW-IMPACT AEROBICS
A M K H l CA N
r o t' N r l i. i> N

STEP AEROBICS

K .\ i; K c: i s K

GA O.L.V.ANJA V/1) VOORT
-Kerkplein 8 / Zandvoort /;Tel.; 02507-135 99
• , ; • ' ; v::VResen/èïèn gewenst., : : / ';;: :

op deze pagina

Grote Krocht 26

;$Iet?eeri keuze uit yërscHillëficlë koude
::;$pp'i%^
: vis; o^ylees èngarnitüren^ nagerechten

RE S T A U R A N T

Voor adverteren

Oosterveld

Pari
Moerenburg

H O T E L

Zeestraat 56,2042 LC Zandvoort
Telefoon: 02507 - 30838

Zeestraat 56

Grote Krocht 20b

• ;':• ; -G.ulinaire hoogtepunten in een 3
: plezierige, ^romantische ambiance.

Cora Klijn

Certificd
Fitness Instrnctor

STUDIOADRES:

Oranjestraat 12.

BEL VOOR MEER INFO 19701

SPIERVERSTEVIGING
KLASSIEK BALLET
JAZZ BALLET

% a?

Rosarito
Jeans and casuals

We gaan nog even door met
UITVERKOOP, alle winterkleding

50% korting
Geopend dagelijks 12.00 tot 18.00 uur.
Kerkplein 10, tel. 30719

Beach & Body
Hangt alweer helemaal vol met
de nieuwe, te gekke
voorjaarscollectie.
Van o.a. Radio-Turn
.Over-Vanilia enz.
Zeker de moeite waard om
even binnen te lopen en
misschien iets nieuws te
kopen.
Grote Krocht 20b, tel. 15697.
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Bomschuiten Bouwclub vindt
expositieruimte bij ondernemers
i

•

Henk Menks is één van de bouwers van het Raadhuis, dat tijdelijk in de kledingzaak Rosarito
tentoon wordt gesteld
Foto Bram Stijnen

gouwen Van Nu
op excursie
ZANDVOORT - De vereniging Vrouwen van Nu houdt op
dinsdagmiddag 9 februari een
excursie naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Belangstellenden moeten om twee uur
verzamelen bij de rechteringang van het museum. Samen
worden dan de pas aangekochte Rembrandt en de waaiertentoonstelling bekeken. Het entree voor het museum is voor
eigen rekening.
In het Gemeenschapshuis
wordt op 11 februari om twee
uur een lezing gehouden door
de heer Jan Zantvoort. De lezing gaat over het onderwerp
'Samen dichter bij de natuur'.
Hij vertelt wat over de geschie^•jjjenis en de oude duinbewo"-Héf s, maar ook wild- en natuurbeheer komen aan de orde,
evenals nieuwe beheersmaatregelen en actuele projecten. Tijdens de lezing worden er dia's
vertoond.

ZANDVOORT - De Bomschuiten Bouwclub maakt
opnieuw graag gebruik van
het aanbod van plaatselijke
ondernemers om er hun
bouwwerken uit te stallen.
Deze week werd het 'Raadhuis' overgebracht naar kledingzaak Rosarito aan de
Grote Krocht.
„Het is eigenlijk een schande
dat we de ondernemers nodig
hebben," zegt Henk Menks. Hij
is een van de bouwers van de
copie van het Raadhuis, naast
Jan Visser en de vorig jaar overleden Leo Determan.

Oude schuur
De Bomschuiten Bouwclub
zit nog immer zonder vaste expositieruimte. Sommige stukken staan in het Cultureel Centrum Zandvoort, de historische
tram bij de NZH in Haarlem, en
andere 's winters bij de ING-bank aan de Passage. Zoals bijvoorbeeld de oude schuur van
de redboot. „Als je het red-

dingsmuseum in Den Helder
belt of ze die willen hebben, zijn
ze binnen een kwartier hier,"
zegt Menks. Als het aan hem
ligt, krijgt de club een eigen expositieruimte op de zolder van
het cultureel centrum. „Daar
staan nu schilderijen opgeslagen. Dat kan toch net zo goed in
de kelder van het raadhuis?" .

lijkt nog niet voor het grijpen,
maar ondertussen bouwt de
club enthousiast door. Dat gebeurt dinsdagsavonds in de
voormalige Jos. v.d. Endeschool aan de Nicolaas Beetslaan.

„We zijn nu bezig met het
ABN-gebouw aan het Raadhuisplein," zegt Menks. „Want
dat wordt binnenkort afgebroPromoten
ken. En er worden al tekeninFrank de Visser, mede-eige- gen gemaakt voor de 'Passanaar van de kledingwinkel Ro- ge'."
sarito, is het daarmee eens.
„Maar dit bouwwerk hoort eigenlijk in het raadhuis zelf te
staan," zegt hij, wijzend op het
kleine raadhuis op de toonbank
in zijn zaak.
Die plek heeft hij - voor tijdeZANDVOORT - 'De vorlijk - spontaan aangeboden. „Zo men en kleuren moeten zo
proberen we deze mogelijkheid spannend mogelijk op elook naar andere winkeliers te
promoten. Die kunnen mee- kaar inwerken'. Dat zegt de
doen tegen een kleine, symboli- Zandvoortse schilderes Marijke Bakker over haar masche bijdrage."

Dorpsgenoten! Het moet
maar eens verteld worden.
Het gaat goed met onze Zandvoortse operettevereniging.
Vorige week donderdag ben ik
eens gaan kijken en luisteren
in het Gemeenschapshuis aan
de Louis Davidsstraat. De wekelijkse repetitieavond leek
mij een uitstekende gelegenheid voor een hernieuwde kennismaking. Ik weet het, oude
koeien moetje niet uit de sloot
halen. In dit geval doe ik het
toch. Zoals u weet, ging het de
laatste jaren niet meer zo goed
met onze zangclub. Een kastekort van maar liefst veertigduizend gulden, vanwege een
uit de hand gelopen jubileumfeest, en onderling gekrakeel
waren er de oorzaak van dat
deze, eens zo bloeiende vereniging bijna, werd opgeheven.
Het toenmalige bestuur bleek
debet aan al deze perikelen.
Dankzij enkele leden wist
men echter te voorkomen dat
de vereniging van het Zandvoortse toneel zou verdwijnen. Men begon met een schone lei. Er kwam een nieuw bestuur en de schulden werden •
gesaneerd. Eind vorig jaar
dreigde er wederom een kink
in de kabel te komen. Een
voormalig bestuurslid kreeg
bonje met de nieuwe voorzitter. De reden was eigenlijk te
belachelijk om te vermelden.
Het ging namelijk over de
vraag of ereleden nu wel of
niet uitgenodigd moesten worden voor het jaarlijkse feestje
dat de leden zelf op touw hadden gezet. Voorzitter Gerrit
Vrees meende van niet. Hij
vond dat de feestavond gewoon in 'eigen kring' diende te
worden gehouden. Volgens de
leden had hij groot gelijk.

Gekrakeel
Het ex-bestuurslid, dat in
het verleden nota bene zelf
oorzaak was van het gekrakeel, pikte dit niet en dreigde
de hele organisatie in de soep
te laten lopen. Vrees zwichtte
echter niet voor de dreigementen, omdat - zoals hij het ver-

»"

endoor

voorters de weg naar deze vereniging hebben gevonden, zodat het voortbestaan van OVZ;
gewaarborgd blijft. Een goede;
zaak dunkt mij.

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

Na afloop van de repetitie
sprak ik met enkele leden.
Zonder uitzondering waren zij •
van mening dat de wekelijkse
bijeenkomsten meer zijn dan;
het oefenen van de zangstukken alleen. „Het is het plezier
en de gezelligheid om samen
iets moois op de planken te
zetten," zo vonden zij. Dat het
plezier voorop staat, bleek wel
uit het feit, dat na afloop veel
leden nog lang niet van plan
waren om naar huis te gaan.
Onder het genot van een
drankje werden nog vele liederen, veelal uit de oude doos,
ten gehore gebracht* „Zomaar
voor de gezelligheid," zoals
een van de leden bekende.

telde - niet overstag wenste te
gaan voor intimidaties. Om
een lang verhaal kort te maken: het feest ging niet door.
De door de leden ingekochte
kado's voor de prijzentafel
konden worden opgeborgen
en de feestkleding ging tot verdriet in de kast.

nist Robert Stolz. De Hollandse versie wordt in het najaar in
de schouwburg van Haarlem
opgevoerd. Het wordt een
spectakelstuk met prachtige
decors en costuums en een
keur aan artiesten. Artiesten
uit ons eigen dorp welteverstaan.

Kijk beste mensen. Daar
gaat het nou om. Niks geen
geharrewar meer en niks geen
geruzie. Het huidige bestuur
heeft dat goed in de gaten.
Vrees zegt zelf: „Wij zijn er
voor de leden en de donateurs
en niet andersom." Vandaar
dan ook dat hij van plan is om
het binnen de vereniging nog
gezelliger te maken. Binnenkort staan er enkele uitstapjes
op het programma. Tegen een
gereduceerde prijs kan iedereen die deze vereniging en de
operettemuziek een warm
hart toedraagt, een bezoekje
brengen, aan het land van herkomst van de grote componisten van deze onsterfelijke muziek.

Achteraf blijkt echter dat dit
zoveelste debacle toch nog iets
goeds heeft voortgebracht. De
resultaten waren donderdag
duidelijk te merken. Het oud
bestuurslid heeft inmiddels
zijn biezen gepakt en de rust
binnen de gelederen is na jaren weer teruggekeerd. Op dit
moment wordt er druk gerepeteerd aan de operette 'Der Zigeunerbaron' van de compo-

De Zandvoortse operettevereniging blijkt dus weer
springlevend. Daarvan getuigen de inmiddels vijfenveertig
leden die de wekelijkse repetitie bijwonen. Onder leiding
van Vera Bos wordt het hele
repertoire met veel animo ingestudeerd. Zoals gezegd, ik
ben eens gaan luisteren. Met
vreugde kon ik constateren
dat nu ook veel jonge Zand-

Tot slot een laatste opmerking van een al wat ouder lid.
„Al vele jaren zing ik bij ZOV.
Het is de enige avond waarop
ik mij kan ontspannen. Ik verlang iedere dag naar deze repetitieavond. ZOV is niet te missen. Geen dag."
Dit was het weer voor deze
week. Blijf gezond, tot de volgende week.
BRAM STIJNEN

De Zandyoortse operettevereniging- bloeit als nooit tevoren.
De repetities voor het spectakelstuk 'Der Zigeunerbaron' zijn
in volle gang

'Spanning tussen kleur en vorm'

Enthousiast
Een

definitieve

(ADVERTENTIE)

nier van werken. Vrijdagavond opent zij in de openbibliotheek aan de
oplossing bare
Prinsesseweg een nieuwe
tentoonstelling. Deze is tot
en met 3 maart te bezichtigen.

doek of paneel, is vaak impressionistisch.
Marijke Bakker schildert al
meer dan dertig jaar, in 1961
kwam haar eerste schilderij gereed. Zij had-eerder exposities
in de openbare bibliotheek te
Bussum, in het Apollo Hotel in
Amsterdam en in een kantoorgebouw in Venlo. Zij noemt
zich een 'zondagschilderes': het
schilderen moet in de vrije uurtjes gebeuren, wanneer er maar
even tijd voor is. „Maar tot nu
toe heb ik er naast opleiding,
beroep en gezin altijd tijd voor
kunnen vinden." Dat is anders
voor de teken-, schilder- en etslessen die zij gewoon was te volgen. Door de werkomstandigheden is daar de laatste tien
jaar geen tijd meer voor. „Ik
hoop snel weer ergens in de
buurt te kunnen beginnen."

„Mijn ontwerpen staan niet
van te voren vast," aldus de
49-jarige Marijke Bakker. „Tijdens het proces van het schilderen verschijnen zij als vanzelf,
soms na vele omwegen. Het
gaat mij om het schilderen zelf,
hoe de vormen en kleuren zo
spannend mogelijk op elkaar
inwerken. Toch blijkt er achteraf wel altijd een lijn in te ontdekken, de schilderijen worden 'Feest'
niet abstract." De sfeer van de
Haar ervaring is echter een
olieverfwerken, uitgevoerd op belangrijk instrument gewor-

m

den. Dat zegt kunsthistoricus
drs. Jopje Havenaar:
„Er spreekt dan ook een
enorm gemak en een enorme
verbeeldingsvrijheid uit haar
werk. De schilderijen zijn helder van kleur, met schitterende
groentinten. Over ieder schilderij hangt een sprookjesachtig
waas. Je ziet er meteen aan dat
ze met veel spirit zijn gemaakt.
Het is een feest om de tentoonstelling te bekijken."
De tentoonstelling is vanaf
morgenochtend 10.00 uur al te
zien, de officiële opening is
morgenavond om 19.00 uur.
De openingstijden van de bibliotheek zijn:
maandag
14-17.30
en
18.30-20.30 uur, dinsdag 14-17.30
uur, woensdag 10-17.30 uur,
vrijdag 10-12, 14-17.30 en
18.30-20.30 uur, zaterdag 10-14
uur.

Deel van Zandvoort krijgt
nieuwe telefoonnota PTT
Bioscoopprogrammering van 4 t/m 10 Feb.93

. 1(6 JJAAE
DAGELIJKS OM
Za/Zo/Wo OM

DAGELIJKS OM

13.30 UUR

15.30 en 19.00 u.

21.30 UUR
Do/Vr/Ma/Di OOK

OM 13.30 UUR

MA/Dl ƒ8,op maandag en dinsdag is de toegang ƒ 8,00 p.p.
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

ZANDVOORT - Een deel
van de klanten van PTT Telecom in de netnummergebieden Zandvoort, IJmuiden en Hoofddorp ontvangen omstreeks 17 maart een
nieuwe telefoonnota. Ook
alle klanten in de netnummergebieden
HillegomNqord en Noordwijkerhout
krijgen zo'n rekening thuisgestuurd.
Deze mensen zijn daarmee de
eerste klanten van PTT Telecom in het district Haarlem die
de nieuwe rekening ontvangen.
De betrokkenen ontvangen
deze week een brief en een brochure waarin over de nota het
een en ander wordt uitgelegd.
Alle Zandvoorters waarvan
de telefoonnummers met l, 2,
of 6 beginnen, ontvangen de rekening. Ook de klanten in netnummergebied
Hoofddorp
waarvan de nummers beginnen
met een 6,11 tot en met 17 of 30
tot en met 43 krijgen de nieuwe
nota. Verder krijgen ook diegenen in IJmuiden waarvan de
nummers beginnen met een 6
of 30 tot en met 38 de rekening.
De invoering van de nieuwe
rekening is een omvangrijke
operatie. Om de gespreksgegevens te kunnen registreren,
moeten alle computergestuurde telefooncentrales in Nederland worden aangepast. PTT
Telecom is in juli 1992 met de
nieuwe nota begonnen in delen
van Rotterdam en Den Haag.
Driekwart van haar klanten
ontvangt dit jaar voor het eerst
de nieuwe rekening. In 1994
komt het resterende deel aan
de beurt. Deze klanten moeten
namelijk wachten tot ze zijn
aangesloten op een nieuw, computergestuurde telefooncentrale. •
De nieuwe rekening valt de
eerste keer hoger uit dan de
klant gewend is. Dat komt
doordat de rekening een langere periode van gesprekskosten
bevat, variërend van twee tot
vier weken extra. De nieuwe
manier van verwerken van ge-

sprekskosten maakt het namelijk mogelijk dat de kosten tot
een paar dagen voor het versturen van de rekening verwerkt
worden. De oude, traditionele
nota bevat de gesprekskosten
tot circa drie weken voor de
verzending.

van anderen. Deze nummers Marijke Bakker opent morgenavond in de openbare bibliotheek
worden dan weggelaten op de haar nieuwe expositie
gespecificeerde telefoonnota
en in plaats daarvan verschijnt
het woord 'afgeschermd'. De reden van afscherming is de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van de klant.

Drie nota's

PTT Telecom is het enige bedrijf in de wereld dat de mogelijkheid biedt tot volledige afscherming van het telefoonnummer, het afschermen van
nummers om redenen van privacy vloeit voort uit afspraken
die zijn gemaakt met de consumentenorganisaties, de SOS
Telefonische Hulpdiensten en
de Stichting Waakzaamheid
Persoonsregistratie. Overigens
kunnen klanten die afscherming willen regelen, ook nu nog
terecht bij PTT Telecom.

De klant krijgt voortaan standaard de gerubriceerde telefoonnota. Deze is gratis. Hierop
worden de gesprekskosten per
rubriek weergegeven. Onder
deze rubrieken vallen de lokale
en interlokale gesprekken, gesprekken met aansluitende netnummers, internationale gesprekken, autotelefoon/seiriafoongesprekken, niet gratis 06informatienummers en sterdiensten.
Tegen betaling kan de klant
een gespecificeerde nota ontvangen. Hierop worden rubrieken gespecificeerd. De klant
kan zelf bepalen welke rubrieken hij gespecificeerd wil zien.
Voor deze nota wordt vijf cent
per gegeven gesprek in rekening gebracht. Per gesprek worden de datum, tijdstip van het
gesprek, gekozen telefoonnummer (of het woord 'afgeschermd'), lengte van het gesprek, tariefaanduiding en kosten afgedrukt.
Tenslotte kan ook gekozen
worden voor de huidige, traditionele rekening. Hierop staat
het totaalbedrag van alle gesprekskosten in de afgelopen
periode. Deze nota blijft gratis.
De klanten kunnen door middel van een antwoordkaart aangeven of ze de gespecificeerde
of de traditionele nota willen.
Sturen ze niets in dan ontvangen ze de gratis gerubriceerde
nota.

Afgeschermde nummers
. In april en mei 1992 heeft
PTT Telecom al haar klanten
gevraagd of ze hun telefoonnummer wellicht willen laten
afschermen op de telefoonnota

D66 openbaar
ZANDVOORT - De afdeling
Zandvoort van D66 houdt
woensdag 10 februari een openbare vergadering. Ook niet-leden zijn dus welkom. De agenda van deze avond is niet bekend gemaakt. De bijeenkomst
vindt plaats in het Gerneenschapshuis, L. Davidsstraat 17,
aanvang 20.00 uur.

Rijverbod
ZANDVOORT - Een 38-jarige
Zandvoortse automobilist is op
l februari aangehouden onder
verdenking van rijden onder invloed. Hij kreeg een proces-verbaal en een rijverbod van drie
uur opgelegd. De man reed over
de Van Lennepweg. Bij een
ademonderzoek kwam een gehalte naar voren met een pro-,
millagé van ongeveer 0,8.

Schuimkoppen houden
boerenkapellen-festival
ZANDVOORT - De Zandvportse
carnavalsvereniging 'De Schuimkoppen'
houdt aanstaande zondag in
'De Manege' aan de Zandvoortselaan een groot boerenkapellen-festival. Aan
deze muzikale happening
doen twaalf karnavaleske
muziekgezelschappen mee.
Het festival duurt van 14.00
tot 20.00 uur, de toegangsprijs bedraagt 7,50 gulden.
De carnavalstijd is weer aangebroken en ook in Zandvoort
gaat aanstaande zondag dit
'feest' der zotten' uitbundig van
start met het groots opgezette
boerenkapellen-festival in Bar-Bistro 'De Manage'. Het is de
eerste keer dat een dergelijk
festival in Nederland wordt gehouden. Tenminste, dat zeggen
De Schuimkoppen, die de gehele organisatie op zich hebben
genomen, zij het onder supervisie van de Federatie Europesche Narren (FEN).

Marco Basato
De
muziekgezelschappen
zijn afkomstig uit het hele land.
En naast kapellen uit Amsterdam, Haarlem, Bussem, Dortrecht en Hypolitushoef treedt
ook de zanger Marco Basato uit
Alkmaar op. Hij is bekend geworden door de Sound-mix-show van Hennie Huisman.
Ook 'Vader Abraham' geeft op
deze middag acte de presence.
Volgens organisater Peter
Smits wordt het een groots
spectakel. Hij verwacht tussen
de 400 en 500 bezoekers.
De jury bestaat uit Schuim-

koppen-voorzitter Paul Eldering en de Zandvoortse journa;
list Bram Stijnen.
~
Kaarten zijn te koop aan de
zaal. Carnavalskleding is ge; wenst maar niet verplicht.

Automatenkraker
ZANDVOORT - De politie
heeft op 31 januari een 26-jarige
man zonder vaste woon- of terblijlplaats aangehouden.- ':De
man wordt ervan verdacht in
samenwerking met een onbekend gebleven verdachte een
automaat te hebben opgebroken in een automatenhal aan de
Kerkstraat.
Door de onbekend gebleven
mededader werd een automaat
opengebroken waarbij de aangehouden man hem afschermde voor de omgeving. De eerste
man zag kans te ontkomen met
een geldbedrag van ongeveer
110 gulden. De andere man
werd vervolgens door het personeel van de hal aangehouden
en overgedragen aan de politie.
Hij ontkent bij de automatenkraak betrokken te zijn.

Inbraak woning
ZANDVOORT - In een woning aan de Tolweg is op donderdagmorgen 28 januari ingebroken. Onbekenden drongen
de woning binnen door het inslaan van een ruitje van de
voordeur. Gestolen werden-een
aantal antieke schilderijen,- antieke revolvers en antieke klokken ter waarde van ongeveer 20
duizend gulden.
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Binnenkort starten wij
het particulier
Kinderdagverblijf

GRATIS!
Uw Valentijnswens in
Het Zandvoorts Nieuwsblad
In Het Zandvoorts Nieuwsblad van 11 februari a.s. zal een pagina
Valentijnswensen worden geplaatst.
Hierin bieden wij, in samenwerking met de adverteerders op die
pagina, particulieren de gelegenheid om gratis hun Valentijnswens te plaatsen.
Bij de adverteerders, die wij hieronder vermelden staat een display
met antwoordkaarten, waarop men een Valentijnswens kan invul-

len.
De antwoordkaart kan ook weer op dezelfde plek worden ingeleverd.

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

Hieronder vindt u de adressen waar u uw kaart kunt invullen en inleveren.
Uiterste inleverdatum is: zaterdag 6 februari a.s.

DE ORIGINEELSTE WENS WORDT BELOOND MET
EEN HEERLIJKE TAART.
BOEK- EN
KANTOORBOEKHANDEL
SIGARENMAGAZIJN

J. BLUYS

,^be. 36-oc/at—''

De specialist in al uw
bloemwerken
Haltestraat 65, Zandvoort
Tel. 120 60

Dir.: M. Visser
Grote Krocht 18 - 2042 LW
Zandvoort
Telefoon 02507-160 33

Café Sam Sam

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 128 65

* Entrecôte
* Verse groenten
* Aardappelkroketten

„ERICA"

ONTDEK DE ECHTE BAKKER,
ECHT... JE PROEFT 'T

RUUD JONKER

BALK
Hogeweg 28 - Tel 12989

SPAR SUPER
NOORD

•'•r:
tf.
RAADHUISPLEIN

'S MAANDAGS DE
GEHELE DAG OPEN

Muuicooüngs Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

J. J Hamelmkstraat 111
2033 LK Haarlem
Tel- 023-3309 44

KEUR

ƒ
Klassieke 3-2
combinatie eiken/stof
+ fauteuil

Eiken wandmeubel

Van ƒ 5348,- voor

van ƒ 2999,- voor

Grenen vitrine

Bruin lederen
3-2 combinatie

Van ƒ 2799,- voor

Modern aubergine
2-zitsbank
+ 2 fauteuils

Van ƒ 4699,- voor

Van ƒ 5747,- voor

Modern royaal
antraciet wandmeubel

3-2 combinatie
eiken/rundleer

Van ƒ4148,- voor

van ƒ 2499,- voor

Grenen eethoek met
schuiftafel
Van ƒ 2795,- voor

Massief grenen
ledikant 140 x 200
inclusief lattenbodem

Diverse modern
gestoffeerde 3-2
combinaties

Klassiek
lederen fauteuil

Modern blauw lederen
3-2-1 combinatie

Van ƒ 299,- voor

Van ƒ 2299,- voor

Van ƒ1999,- voor

Van ƒ4148,- voor

BROO

°

BANKET

De enige echte bakker
in ZANDVOORT
Raadhuisplein 2 Telefoon 12404

OPRUIMINGSKORTINGEN TOT 60%!
voor het „betere" schilderwerk

Postcode Loterij en Hitbingo starten nieuw seizoen

De eerste ton van
het nieuwe jaar!
"Ik kon me gewoon niet voorstellen dat ons dit zou
overkomen!" vertelt een jubelende tonwinnaar uit
Emmen. Bij de trekking van januari viel de eerste
ton van het jaar precies op zijn postcodelot.

Nog geen
deelnemer?
Vul dan snel
de bon in en
doe rnee!

per stuk

•/? «ïf^Oif

Celsiusstraat 192

Een heuse ton. De maandelijkse
hoofdprijs van de Nationale
Postcode Loterij. Die staat
bovenaan een lange rij van duizenden prijzen. Zo werden in
januari 85 PostcodeStraatprijzen uitgekeerd, bij elkaar meer
dan een kwart miljoen. En elke
drie maanden komt daar nog
eens het Kwartaalmiljoen bij.
Terwijl de deelnemers elke
week een kans krijgen op
de Thuisbingo, de Zaal- [~•

Van ƒ 2299,- voor

•f O€^

schilders- en ofwerkingsbedrijf

Echte Bakker

Grote Krocht 24
tel. 12301

+-* f-n
l/föu p.p.

TOT ZIENS

Zonder Afspraak
02507-122 31
Maandag gesloten,
Tolweg 20, Zandvoort

BLOEMENMAGAZIJN

Diverse
stoelen

„EEN KIJKJE IN DE KEUKEN"
Donderdag 4 februari:

enny

Dinsdagmiddag
na 13.00 uur gesloten.

Wandmeubel
diamantkleurig

Van ƒ 2600,- voor

Dorpsplein2

en Uieren Salon

Bakkerij PAAP

Twee jaar geleden ging hij met
zijn vriendin samenwonen. Zij
deed al mee met de Postcode
Loterij, dus moest hij natuurlijk
óók een lot hebben.
"Het is echt niet te geloven!'
lacht de winnaar. "We hebben
nogal een zware tijd achter de
rug gehad, waarin ik mijn werk
kwijtraakte, en da's echt geen
lolletje. Mijn eerste geluk in het
nieuwe jaar was dat ik weer een
baan heb gevonden. En direct er
bovenop win ik een ton. Een
heuse ton!"

Van ƒ 1499,- voor

Moderne eethoek
met achtkantige
uitschuiftafel en armstoelen in wit of zwart

BLOEMENHUIS

Bruna

D

Schitterend royaal
wandmeubel in wit of
zwart

Normaliter zijn we érg gesteld op de naam
Meubelstad. Maar dit is zo'n rigoureuze
opruiming, dat we voor één keer overstag
zijn gegaan. Daarom deze laatste ronde
totdat we door alle aanbiedingen heen zijn.

Sanders

DMR VINDT u HET WEL

AMSTERDAM, OVERTOOM 557, TELEFOON 020-6184733. DONDERDAG KOOP AVOND.
Ik zit in mijn laatste studiejaar voor
homeopaat, maar ik kan u al wel
advies geven over homeopathie.
De kosten voor een consult zijn 25,-.
U kunt ook telefonisch een afspraak maken:

S. G. Lever
L'Amistraat 11
2042 VT Zandvoort
Tel. 02507-18733

bingo én de Pingoprijs. allemaal van 25.000 gulden. Dat
kan u ook overkomen.

Accountantskantoor

Exclusief

Alleen moet u dan wél deelneiner zijn. Voor een tientje per
maand doet u al mee. Met
exclusieve kansen op de ton of
de duizenden andere prijzen in
de maandelijkse t r e k k i n g .
Kansen op de wekelijkse Hitbingo. Kansen op het Kwartaalmiljoen. U hoeft er alleen
maar de WIN-EEN-MILJOENBON voor in te sturen. Bovendien steunt u door uw deelname
een groot aantal projecten voor
mens en natuur. Dat zijn toch
goede redenen om de bon in te
vullen. En als u 'm nu opstuurt
bent u ruim op tijd voor de trekking in februari! •

Voorlopig is de keus nog vrij royaal, maar i
erg lang zal het met zulke kortingen wel i
niet duren. Dus als u iets van de mooiste ;
koopjes mee wilt pikken, dan moet u er wel;
als de kippen bij zijn.

W. E. HAVINGA
administraties en
belastingaangiften voor
particulieren en bedrijven.
Dr. Mezgerstraat 36,
2041 HC Zandvoort
tel.: 02507-17195

interLanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

Zandvoorts W
Nieuwsblad
zoeken wij nog enkele

bezorg(st)ers
Telefoon: 02507-17166

Een héle ton? Ja hoor, deze deelnemer uit Emmen heeft de honderdduizend gulden gewonnen.

WIN-EEN-MILJOEN-BON
1

f

Ik wil meedoen aan de Postcode Loten) en Hitbingo en kans maken op een van de vele prijzen
ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
onderstaande rekening al te schrijven Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement Het reglement is verkrijgbaar big het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij

U 1 lot (ƒ10,-) per maand U

loten (a ƒ 10,-) per maand

De loten worden \ oor tlne rmamlen teqplnk oei ml

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

De winnende
Thuisbingonummers van
26 januari:
1 14 28 38 43
6 15 31 39 44
9 21 35 40 45
10 23 36 41
13 25 37 42
UITSLAGENLIJN
DAG EN NACHT
BELLEN: 06-9799
50 CT PER MINUUT

Naam:

U dhr. LJ mevr.

Adres:
Postcode: i i l l i-i i i
Postbanknummer:

Plaats:

Banknummer:

rrrrrrr) n

LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterii, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

TOT 600,- KORTING

op alle modellen van 1992
te!

P. E. M. STOKMAN

Prïnsenhofstraat 7
Zandvoort 02507-20072
Maandags gesloten

SINGER1
^*

'

• Etn lUnddtmnk vm T11E StNGEA OOMPANY |
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Kinder-eczeem,
natuurlijk te verhelpen

MDmOMLlVERANlWOOIIDINS fflfSSfflfflffiS POSTBUS 157-1243 IK 'SMVOAHD

De eerste drie maanden was Peter een ideale, tevreden
baby. Hij liet alleen van zich horen als hij honger had.
Verder sliep en at hij zoals het hoorde. Maar dat
veranderde na enkele maanden.

Onderzoek bevestigt:

Nisyleen bij griep effectief
Hoe vervelend griep en verkoudheid kunnen zijn,
wist u al lang. Wist u ook dat u de genezing kunt
bespoedigen met homeopathie? De positieve ervaringen met het homeopathische geneesmiddel Nisy-leen werden onlangs nog eens bevestigd in een
Duits onderzoek.
Positieve resultaten
Aan het onderzoek namen 21
huisartsen en 94 patiënten
deel. De studie wijst uit dat
Nisyleen succesvol gebruikt
kan worden bij kouvatten met
-koorts. De artsen beoordeelden
de werking van Nisyleen bij
maar liefst 91% van de patiënten goed tot zeer goed, bij 8%
bevredigend en bij slechts 1%
onbevredigend. De klachten
blijken het snelst te verdwijnen als direct na het begin
ervan ieder uur 1O druppels
Nisyleen wordt genomen. Dan
zijn de klachten na gemiddeld
j-5 dagen geheel verdwenen.

Griep, verkoudheid,
bijholte-ontsteking
Griep vraagt om een geneesmiddel met brede aanpak. Zo
helpt Nisyleen ook bij koorts,
verkoudheid, spierpijn en braken. Neusloop, verstopte neus
of tranende ogen, kunt u verhelpen met Rinileen neusspray of neusdruppels. Dit
produkt is op basis van fysiologisch zout en bevat bovendien homeopathische bestand-

delen. Deze zijn werkzaam bij
neusverkoudheid en ook bij
verkoudheidsverschijnselen
door allergie voor huisstof,
pollen en dergelijke. Het produkt heeft geen schadelijke
bijwerkingen en kan ook door
kinderen gebruikt worden.
Soms gaat verkoudheid gepaard met hoofdpijn of pijnlijke jukbeenderen. Dan is het
goed om te proberen bijholteontsteking te voorkomen, bijvoorbeeld met Rinileen tabletten.

Borstvoeding
beschermt
Een belangrijke bron van GLA
is moedermelk. Baby's met
borstvoeding hebben daardoor
minder kans op eczeem. In
Japan wordt om die reden aan
veel soorten flesvoeding GLA
toegevoegd. Gebleken is, dat
daardoor veel minder kinderen aan eczeem lijden.

Speciale vetzuren

Efamol Original teunisbloemkan zonder risico aan baby"s en jonge kinderen worden
gegeven. En natuurlijk ook
aan volwassenen die aan atopisch eczeem lijden. Als de
kinderen te klein zijn om de
capsules in te nemen, dan is
het eenvoudig om een gaatje
in het gelatineomhulsel te
prikken en de inhoud op een
theelepel te spuiten. Vervolgens kan de olie aan de flesvoeding worden toegevoegd.

De olie uit de zaadjes van de
teunisbloem bevat het speciale
vetzuur GLA (gammalinoleenzuur) en is daardoor een uitstekend middel tegen atopisch
eczeem. Dokter Horrobin kan
na jarenlang onderzoek aantonen, dat zeker 60% van de
atopisch eczeempatiénten van
die hinderlijke kwaal verlost is
door Efamol Original teunisbloemolie van Pharmafood.

van de bloedstroom in de aderen reeds hinderlijke klachten
kan veroorzaken. Dit uit zich
voornamelijk in onrustige,
zware en vermoeide benen.

Klachten onderschat
Hoe komt dat? Via de slagaderen stroomt het bloed van het
hart in de benen en behoort te
worden teruggevoerd via de
aderen. Bij mensen met spataderen functioneren deze aderen onvoldoende en heeft het
bloed moeite om via de aderen
naar het hart terug te stromen. Overdag geproduceerde
afvalstoffen worden zo onvoldoende afgevoerd waardoor
bovengenoemde hinder ontstaat. Probleem is dat, daar er
nog nauwelijks zichtbare af-

Minder last van
roos in de winter

Geen bijwerkingen

De olie kan ook op de zachte
delen van het lichaam worden
ingesmeerd, zoals de binnenkant van de dijbenen en het
buikje, hi tegenstelling tot wat
men zou verwachten is het
beter de olie op de gave huid
te smeren dan op de rode

plekken op de huid. Voor kinderen die oud genoeg zijn is
het beter de olie via de mond
in te nemen, omdat de werking dan effectiever is. Bel
voor meer informatie de afdeling Voorlichting: 06-O995522
(gratis).

Nieuwe methode stoppen met roken
Iedereen weet hoe slecht roken voor de gezondheid is.
Veel rokers of rooksters willen dan ook stoppen. Maar
dit is makkelijker gezegd dan gedaan.... want stoppen
met roken is ontzettend moeilijk! Na het doven van de
laatste sigaret ontstaan vervelende onthoudingsverschijnselen en neemt de drang tot roken allesoverheersende vormen aan. Het overgrote deel van de stoppogingen mislukt daardoor helaas.
Stoppen is nu minder moeilijk
geworden... dankzij een nieuwe manier om deze onthoudingsverschijnselen te onderdrukken. Met de komst van de
nicotinepleisters is het afkicken van de sigaret een stuk
makkelijker geworden. Dankzij deze pleisters is de kans
dat u er definitief in slaagt
met roken te stoppen 2 tot 3
keer zo groot. Doordat de
pleisters gelijkmatig (via de
huid) een kleine hoeveelheid
nicotine afgeven heeft u min-

Over Nisyleen, Rinileen en de
andere homeopathische zelfzorgmiddelen van VSM is een
gratis folder te verkrijgen.
Belt u hiervoor (gratis) met de
VSM Homeopathielijn :
06 - 0996662. Ook wanneer u
vragen heeft over homeopathie
kunt u hier (binnen kantooruren) terecht.
Overigens, Nisyleen en de andere geneesmiddelen van VSM
krijgen dit jaar een nieuwe
verpakking. De samenstelling
van alle middelen blijft echter
gelijk.

Spataderen

Vele misverstanden

Nicotinepleisters

Gratis brochure

Hieronder een bijdrage door dr. E.H. Hermans,
Zhoofd van de polikliniek voor flebologie te Rotter~oam bij wie s flebologen werkzaam zijn en waar
dagelijks talloze mensen van hun spataderen worden verlost.

Het grootste gedeelte van de
aandoeningen in de benen
wordt veroorzaakt door stoornissen in de bloedsomloop. Deze zijn vooral het gevolg van
ader-afwijkingen.
Iedereen
kent spataderen, een aandoening die veel voor komt. De
oorzaak van spataderen is in
het algemeen een kwestie van
aanleg. Het treft vaak mensen
met een aangeboren minder
stevige vaatwand. Bij langdurig stilstaand werk wordt de
druk in de aderen verhoogd.
Daarom zien wij spataderen
eerder en vaker ontstaan bij
•mensen met dat soort werkzaamheden.
4Minder bekend is het feit, dat
voordat er spataderen te
zijn, het tekortschieten

Hij huilde plotseling voortdurend. Er was duidelijk iets mis
met zijn huid. Die werd namelijk rood en schilferig. De Engelse wetenschapper Horrobin
constateerde dat Peter aan een
ernstige vorm van eczeem leed
en gaf de wanhopige ouders
Efamol Original teunisbloemolie mee. Binnen een paar
maanden vertoonde Peters
huidje geen spoortje eczeem
meer.

Buim mmoommmiD m murn mimm

der last van afkickverschijnselen als; 'drang' tot roken, humeurigheid,
hongergevoel,
trillende handen en overmatige transpiratie. De behandeling met nicotinepleisters is
een ontwenningskuur van 12
weken. In 3 perioden van 4
weken wordt de toegediende
dosis nicotine afgebouwd,
doordat de pleisters steeds
kleiner worden. Aan het einde
van de kuur kunt u zo op
eigen kracht verder.
Werkboekje
Omdat de rookverslaving ook
een geestelijke kant heeft, ontvangt u bij de pleisters een
werkboekje dat u leert af te
rekenen ^met de gewoonten,
die u binden aan het roken.
Via dit boekje kunt u ook
toegang krijgen tot het ver-

dere begeleidingsprogramma:
u wordt gedurende een jaar
ondersteund en ontvangt de
speciale 'stopdoos'. In de stopdoos zitten een aantal zaken,
die u houvast geven op moeilijke momenten. Het hele begeleidingsprogramma is kosteloos voor de gebruiker van de
nicotinepleisters. De pleisters
worden uitsluitend op recept
via uw (huis)arts verstrekt. Bij
aflevering door de apotheker
ontvangt u ook het werkboekje. Een deel van de kosten
worden vergoed via het ziekenfonds of uw ziektekostenverzekeringsmaatschappij.
Voor verdere informatie over
de nicotinepleisters kunt u terecht bij uw arts of bij de
fabrikant 'van de pleisters via
het -gratis- telefoonnummer
06-O226692.

\

Bel voor informatie

020-5622618

In de winter
hu de winter is de lucht om
ons heen veel droger dan in
andere tijden van het jaar. In
huis wordt de lucht droog
door de verwarming en buibenshuis door wind of vriesweer. Hierdoor wordt de huid
ook droog. Hoe snel krijgen
we geen kloven in de lippen
en in de huid?

Roos en hoofddeksels
Er wordt wel eens gedacht dat
roos erger kan worden als
men iets op het hoofd draagt.
Men denkt dan dat de hoofdhuid min of meer afgesloten
wordt. Hoeden en mutsen sluiten echter de huid nooit op
een schadelijke manier af.
Roos zal door hoofddeksels
dus niet erger worden.

Wat is er tegen roos te
doen?
Tegen roos zijn goede middelen te krijgen zonder hulp van
de huisarts. Er moet echter
onderscheid gemaakt worden
tussen middelen die alleen de
schilfertjes wegwerken en medicinale middelen. De meeste
anti-roos shampoos verwijde-

ren de schilfertjes maar doei
niets aan de oorzaak. Medici
nale middelen echter pakkei
de oorzaak van roos aan: t TI
werken tegen de vercorzakei
van roos én zorgen ervoor da'
de huid zich niet sneller ver
nieuwt dan nodig is.
Eén van die medicinale midde
len is Selsun, het enige gere
gistreerde geneesmiddel dai
naast de apotheek ook ver
krijgbaar is bij de drogist. He1
is niet in een shampoo ver
werkt en dient als een kuur,-te
worden gebruikt.
;;
Een gratis brochure met 'de
belangrijkste vragen en misverstanden over roos kunj; u
aanvragen bij Abbott B.V
afd. Selsun,
tel.: 020 - 5454500.

Stomen, effectieve methode bij verkoudheid
wijkingen aanwezig zijn, de
klachten vaak worden onderschat. Op den duur is dan niet
meer alleen het cosmetische
aspect als zichtbare spataderen
aan de orde, maar kunnen er
ernstiger complicaties optreden.
Gedurende de zomermaanden
wanneer het lichaam vaak wat
meer vocht vasthoudt, worden
de toch al niet goed functionerende aderen extra belast.
Vandaar dat de klachten dan
vaak beginnen.

In ons Nederlandse klimaat wordt iedereen, jong of
oud, man of vrouw, weieens verkouden. Het verkoudheidsvtrus is de grote boosdoener. Dit virus wordt
direkt van mens tot mens overgebracht. De enige
manier om besmetting te voorkomen is uit de buurt te

blijven van iemand die
verkouden is. Op zichzelf
is dit een vrijwel onmogelijke opgave, maar bovendien verspreidt iemand
die verkouden gaat worden al virussen voordat er
zelfs maar een eerste teken van verkoudheid
merkbaar is.
De neus
De slijmvliezen die zich in de
neus bevinden vangen stof en
bacteriën uit de ingeademde
lucht op. Door "trilhaartjes"
die aan deze slijmvliezen verbonden zijn, wordt de afvoer
verzorgd. Als het verkoudheidsvirus zich in de neus
nestelt, vinden er allerlei complikaties plaats. Bovenal vindt
er geen afvoer meer plaats van
stof en bacteriën en bestaat de
kans op een ontsteking. De
eerste dagen van de verkoudheid kenmerken zich door een
dunne, waterige afscheiding
die hinderlijk de neusgaten
uitkomt. Daarna zal de dunne
afscheiding harder en dikker
worden. We spreken dan van
een ontsteking. Gevolg is, dat
de luchttoevoer via de neus

Polikliniek
Naar onze ervaring, wij hebben in Rotterdam 2 grote poliklinieken voor flebologie, is
bij dit soort hinderlijke klachten Venoruton nogal eens een
uitkomst. Venoruton stimuleert de microcirculatie waardoor de klachten snel afnemen. Nadien kan worden bezien of behandeling al dan niet
noodzakelijk blijkt. Dit dient
in de polikliniek middels een
eenvoudig Doppler onderzoek,
door een fleboloog, te worden
bepaald.
Voor nadere inlichtingen:
polikliniek voor flebologie,
tel.: 010 - 4773744.

Selenium tegen bloedproppen

Wilt u
adverteren op
deze pagina?

Waarschijnlijk ontstaat
roos doordat een volkomen ongevaarlijk soort
"gist" de hoofdhuid sneller laat vernieuwen. In de
winter en als het koud is,
wordt de huid niet zo snel
vernieuwd als in de zomer. Dit geldt ook voor
een huid met roos. Daardoor hebben mensen met
roos in de winter minder
last dan in de zomer.

De meest voorkomende
doodsoorzaak in de westerse landen is een bloedprop in de bloedvaten, die
veelal veroorzaakt wordt
door verkeerde voedingsgewoonten, tabak en alcohol.
Een groep Deense wetenschappers heeft nu bewezen dat
men zich kan beschermen tegen de kans op bloedproppen
door dagelijks een ruime hoeveelheid selenium in te nemen.
Deze conclusie wordt getrokken uit een groot wetenschappelijk
bevolkingsonderzoek,
waarbij in drie jaar tijd 3000
mannen in leeftijd variërend
van 53 tot 74 jaar (de generatie die de meeste risico's loopt),
onderzocht werden. De artsen
ondervroegen de deelnemers
over hun rook- en eetgewoonten, hun alcoholgebruik, hoeveel ze aan sport deden, en
bepaalden het cholesterolgehalte en de bloeddruk. Verder
onderzochten ze hoeveel selenium er in het bloed aanwezig

was. Door het seleniumgehalte
te combineren met de conditie
van hun bloedsomloop kwamen ze tot de conclusie, dat
mensen met voldoende selenium in het bloed aanmerkelijk minder risico liepen om
een bloedprop te ontwikkelen
dan die met te weinig selenium.

Voedingssupplement
tegen seleniumtekort
Selenium is een anti-oxydant,
die o.a. aangetroffen wordt in

eieren, vis en graanprodukten.
Maar de moderne landbouw
heeft de grond verarmd, zodat
de hoeveelheid selenium in de
gewassen vaak te laag is.
Daarom hebben we behoefte
aan een aanvulling op onze
voeding. Op basis van deze
gegevens heeft men nu een
modern Voedingssupplement
Grootschalig' onderzoek toont,
minder risico op bloedproppen
(o.a. veroorzaakt door roken)
bij extra selenium.

ontwikkeld, Bio-Seleen. Het
bevat makkelijk en snel op te
nemen selenium, zoals dat in
de natuur voorkomt. Dit is
belangrijk, want het blijkt dat
organisch selenium duidelijk
beter door het lichaam opgenomen wordt dan anorganisch selenium. Het overgrote
deel van onze volksziekten zoals aderverkalking, problemen
met de bloedsomloop, verschillende vormen van kanker enz.
ontstaan door schadelijke vrije
radicalen, die de gezonde cellen van ons lichaam aantasten. Om deze schadelijke vrije
radicalen nu tegen te gaan
moet men vooral selenium en
zink innemen, maar ook de
vitamines A, B6, C, U. Deze
zitten allemaal m Bio-Seleen.
Vooral voor ouderen die weinig gevarieerd eten, mensen
met chronische kwalen en
voor iedereen die rookt of
drinkt is dit van belang. Verkrijgbaar bij drogist, apotheek
en reformzaak. Voor informatie,
Bio-Voedingssupplementenlij n:
08385 - 52760.

vrijwel volledig geblokkeerd
raakt. Al met al zeer vervelend.

Stomen
Er zijn gelukkig zelfmedicatiegeneesmiddelen die voor verlichting zorgen bij verkoudheid. Eén van deze middelen is
gebaseerd op een oude en veilige methode, namelijk het stomen met Rhinocaps. De Rhinocaps inhalatiecapsules bevatten natuurlijke stoffen als

camphor, eucalyptus olie, thvjm
olie en menthol. Deze na
tuurlijke stoffen zorgen voor
verlichting in de neus zondei
de slijmvliezen en de trilhaartjes aan te tasten. Op deze
wijze wordt het afweermechanisme in de neus weer hersteld. Enkele malen stomen er
u haalt weer opgelucht adem
Rhinocaps is verkrijgbaar bij
drogist en apotheek.
Voor inlichtingen: Vemedia
B.V., tel: 020-5490905.

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en
Particulier verzekerden

Uw adres voor:
MEDISCH ELASTISCHE KOUSEN/PANTY'S
ook naar maat

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopatie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid
Tel. 12305
Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon
Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

DE GAPER DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT TEL. 02507-12513

IRISCOPIE
MAGNETISERËN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraa
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

donderdag 4 februari 1993
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BETAAirU
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRÖDUKT

LAGE PRIJZEN MOET MEN BEWIJZEN

ƒ1,87

Super
Euro
Diesel

ƒ1,71
ƒ1,22

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)
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ST VERGELIJK!
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Chateau Haut - Bellevue 1990

*{^95

Haut • Medoc
De wijn van Chatcnu Haut - Bellevue wordt met liefde en vakmanschap gemaakt
uit de druivesoorten Cabernet Sa u vipnon ( 50% } en Merlot ( 50% ). Dit relatief vrij
hoge percentage Merlot maakt de wijn fluweelzacht. Bij de vinificatic, welke op
klassieke wijze plaats vindt, wordt gebruik gemaakt van eikenhouten vaten.
De totale produktie bedraagt slechts 50.000 flessen per jaar. Op zijn recente tocht
door de beroemde wijnstrekcn van Bordeaux ontmoette onze inkoper door toeval de
kelder-meester van het chatcau die hem vol trots zijn wijn van de oogst 1990 het
proeven. Dat" goede wijn geen krans behoeft" bleek overduidelijk. Op de nog
resterende 15000 flessen werd door Dirck IH direct beslag gelegd. Haast u dus om
deze wijn aan te kopen. U kunt dan zelf vast stellen dat u voor weinig geld een
schitterend glas wijn kunt serveren!

MOTORRIJSCHOOL
TROELSTRASTRAAT 34
Z A N D VOO R T
02507-14420

25 LESSEN 1100,-

PROEFNOTITIES:

(geldig t/m 1-3-93)

Kleur: diep rood
Geur: zwarte bessen
Smaak: fluweelzacht met
een eiken toon

AUTORIJSCHOOL PHIL WAANING
KOSTVERLORENSTRAAT
TEL. 12071
e seniorentraining
• spoedcursus

70

STROH
RUM
0,7 liter alc.pers. 38%
ELDERS JO^T
BIJ ONS

FRANSE
V.S.O.P.

BRANDY
FLES 0,7 LITER

ELDERS J*95"
BIJ ONS

HANKEY
BANNISTER

WHISKY
FLES 0,7 LITER

ELDERS JftST
BIJ ONS

95

ROYAL
CLUB
CERISE
ELDERS -*69"
BIJ ONS

99

SLIJTERIJEN
HAARLEM: Californiëplein 17
ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21

W A A R O M M E E R B E T A L E N V O O R P R E C I E S H E T Z E L F D E ! r=

KOUD

Dit weekend:

BIJ KENTA
FEBRUARB J
MAAR JE OG

MOTORRIJSCHOOL |
GOED
TROELSTRASTRAAT 34
Z A N D V O O R T
02507-14420

CHIPOLATA
SCHNITT

WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS.

Het VU ziekenhuis is een academisch ziekenhuis met een algemeen christelijk karakter dat
geavanceerde zorg en dienstverlening biedt, afgestemd op de behoeften van patiënten en
cliënten. Een uitgesproken kwaliteitsbenadering draagt daar in belangrijke mate toe bij. In onze
visie gaan professionaliteit en aandacht voor het menselijk aspect hand in hand. Of het nu gaat
om patiënten, cliënten of medewerkers zelf. Als academisch ziekenhuis - dat naast
patiëntenzorg ook wetenschappelijk onderzoek en onderwijs tot taak heeft - bieden wij een
veelzijdige werkomgeving vol mogelijkheden tot ontplooiing en ontwikkeling.

QUEEN

MADONNA

At The Beeb

Erotica

ONTDEK DE ECHTE BAKKER, ECHT_JE PROEFT T!

Echte Bakker

BALK

VU ziekenhuis,
veelzijdige werkplek

Hogeweg 28 - Tel. 12989

Medewerker crediteurenadministratie m/v
EROS
RAMAZZOTTI

LAST &
CLAVOERMAN

cuori Agitati

voor onze dienst bedrijfseconomie en medische administratie

Serenaden

DOUBLÉ
GOLD 2

Uw toekomstige werkomgeving
De crediteurenadministratie is een
onderdeel van de dienst bedrijfseconomie
en medische administratie die het gehele
financieel economische en administratieve
werkterrein binnen de organisatie bestrijkt.
De crediteurenadministratie bestaat uit een
team van 11 medewerkers. Het team is verantwoordelijk voor de controle, het betaalbaar stellen en het coderen van facturen.

BRIAN
ADAMS

Into The Fire

nieuw in Zandvoort

Spareribs/kip lijn
kado ontbijt/brunchlijn
m. L

WOMAN 1 & 2

DE WINKEL MET
'M EIGEN GELUID

O25O7-16368

CLOUSEAU-

Close Encounters

Spareribs of kip met stokbrood,
sauzen, salades, stokbrood en
kruidenboter

;

Let pp de speciale Kenta voordeelstickers.
i
, v ::
V. :
;'bé-hële.maar\d
februari zijn, honderden CD's,.muziekcasséttes én koopvldeo's 'sterk In'prijs Verlaagd.
:.Weès;èr wel spel bij: allé aanbiedingen-gelden zolang de voorraad strekt! Stempel- én kortlngkaarten
Szijri rilet geldia In combinatie metdéze actié-aanbledingen.
' ' '.'•'.•.
"-'.'-. ;-'•
,'•
AMSTERDAM wlnkelcentr. Relgersbos 8 • BERGEN OP ZOOM zuiveistraat 12 • BEST
Botertioek 177 • BEVERWIJK Breestraat 69 • DOKKUM Hoogstraat 2 • ENSCHEDE Wlnkelcentr.
Enschede-Zuid • EPE Hoofdstraat 1M • HAARLEM crote Houtstraat 171, Gen. Oranjestraat 82,
Wlnkelcentr. Schalkwijk Nlce Passage 8 • HOORN Crote Noord 90 • NOORDWIJK Hoofdstraat 38-40
OOSTERHOUT Kerkstraat 2 • TEXEL/DEN BURG weverstraat 17 • WASSENAAR
Langstraat 39 • WINTERSWIJK Misterstraat 12 • UMUiDEN Lange Nieuwstraat 503
ZAANDAM Gedempte Gracht 38 • ZANDVOORT Kerkstraat 8

f
ESPECIALLY POR

YOU... Bij aankoop van
minimaal f 75,- aan actleartlkelen in februari, is deze
verzamel CD voor vouü

Uw functie
U bent belast met de controle van factuurgegevens. U vult ontbrekende gegevens aan
o.a. met behulp van een beeldscherm.
U controleert de computerverslagen en
onderhoudt contacten met leveranciers en
andere diensten binnen het ziekenhuis.
Wat wij van u vragen
U bent in het bezit van een MAVO- of LEAOdiploma. Enige kennis van geautomatiseerde
administratie en boekhouden strekt tot
aanbeveling. U kunt goed in teamverband
werken.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de
CAO voor het VU ziekenhuis. Het salaris is
volgens rijksregeling en afhankelijk van
opleiding en ervaring maximaal ƒ 3.479,bruto per maand. Aanstelling is voorlopig
voor de duur van 1 jaar.
Informatie
Wilt u meer weten over bovenstaande
functie dan kunt u bellen met de heer G.A.
van Veen, hoofd crediteurenadministratie,
toestel 6063.
Uw reactie
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen
twee weken richten aan de dienst personele
zaken van het VU ziekenhuis, t.a.v. mevrouw
H.A. de Boer, De Boelelaan 1117, 1081 HV
Amsterdam.
Vermeld u s.v.p. op briefen envelop het
vacaturenummer E 02.009.

1S;5O per persoon

De traiteur is
Dagelijks geopend van 13.00 tot 21.00 uur
^Zaterdags geopend van 09.00 tot 21.00 uur_

academisch
Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit

Als u'ns wist wat Van der Vlugt in huis heeft!!!
Bijna alles om uw huis te verfraaien
en uw woonkomfort te verhogen!
Kom eens naar onze showroom aan
de Cornwallstraat in Umuiden. Of...
VRAAG VRIJBLIJVEND OFFERTE,

\|LUQT

VAN DEFC
Cornwallstraat 6

Umuiden

02550-30624

ANTWOORDCOUPON I

/N GUS....

D Stuurt u ml] meer Informatie over (s.v.p. Invullen)
a Neemt u kontakt op voor het maken van oen afspraak over
(s.v.p. invullen)
D SCHUIFPUIEN/VOUWWANDEN/SCHUIF-KIEPDEUREN
D HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WEflU
KUNSTSTOF RAAMSYSTEEM)
D WERU AKF-SYSTEEM
D WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN
D WERU VOORDEUREN
D VELUX DAKRAMEN
O VELUX CABRIO-SYSTEEM
O HÓRMANN GARAGEDEUREN
D HORREN
D ISOLEREND GLAS
D THERMOPLUSSUPERUTEGLAS
O INBRMKVERTRAGENDGLAS
O GELUIDWERENDGLAS
D ZONREFLEKTERENDGLAS
Q DAKKAPELLEN
\
O SERRE'S
l
D SUBSIDIE-MOGEUJKHEDEN

b <

•t*-' ;

O

NAAM:

-

ADRES:

weru GLAS

' Ramen+oeuren

VH* L*'

*«M^

POSTKODE+PLAATS:.

TELEFOON: -

U kunt deze antwoordcoupon m een envelop zonder postzegel
zendenaan: Van der Vlugl,Antwoordnummcr314,t970VB Umuiden

-
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donderdag 4 februari 1993

Z O E K DE M I S L U K T E
Welkom in Zandvoort

Soc. De Manege

«Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mic-ro-advcrlenlics voor zakenman c» particulier kunnen
worden ge/et over l of 2 kolommen breedte Jn diverse
lettergrootten.
Particulieren verwïjyen wij naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
;2ANDVOOIÏTS NIEUWSBLAD ƒ0,44 per millimeter.
, Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur,
•U kunt uw tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of
-afgeven/zenden aan:
]ir Zandvoorts Nieuwsblad, Casthiusplein 12,
\ 2042 JM Zandvoort;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
•Z. Zandvoorts Nieuwsblad, Amstclvecns Weekblad, Uithoornsc Courant, de Ronde Verier, Aalsmeerder Courant, alle edities van bet Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Wecspcr. ƒ 5,23 per millimeter.
^ Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
f * Informatie over onze overige aantrekkelijke adverten* tiecombinalies in de Micro's zijn op aanvraag op onze
kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 7,05 adin.koslcn.
* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bcwijsnummcrs
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten
' liet verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 4,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentiecombinalie 7.
telefonisch opgeven;

020 - 562 62 71
(dit nummer is niet voor bczorgklachtcn) of zenden aan:
Micro's Weekmedia
PoslbiiB 156 - 1000 AD Amsterdam
/ De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

<

Woninggids van Zandvoort

Tel. 02507-12614

T E O H N l S C H

BUREAU

HAARLEM 023-422224
ZANDVOORT 02507-18484
Onroerend goed
te koop aangeboden

Het plan is in samenwerking met woningbouwvereniging
ACOB ontworpen door Architektenburo Jos Koopman en
omvat 4 driekamerwoningen en 4 vierkamerwoningen.
DE KOOPSOMMEN VOOR DE DRIEKAMERWONINGEN ZIJN
ƒ 139.000 V.O.N. . EN VOOR DE VIERKAMERWONINGEN ƒ 147.000 V.O.N.
De toewijzing geschiedt volgens de nieuwbouwregeling van
de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting.

H3

Lessen en clubs

NVM

De tennisclub UNICUM

UAXCUUW

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Kleding

'.k. zeer aparte BRUIDSJAPON, mt 38-40, wit satijn,
Koopwoningen in
unieke kans van ƒ 3500 voor
995, met accessoires.
Stadsdeel de Baarsjes
el.: 02507-14716.
Z.g.a.n. lange im. bontjas1
Bouwmaatschappij Buitenhuis b.v. uit Landsmeer start maart
1993 met een nieuwbouw project van 8 sociale koopwonin- /an ƒ800 voor ƒ150. Tel.:
)23-286349.
gen in de Lumeijstraat 47 te Amsterdam.

Belangstellenden kunnen uitsluitend schriftelijk reageren
door een briefkaart in te sturen voor 19 februari 1993 aan
Bouwmaatschappij Buitenhuis b.v. Kanaaldijk 92,
1121 NZ Landsmeer.

GRATIS

CEfl/E makelaars o.g.

G R O E N £ S T E l N by

is weer gestart met de inschrijving van nieuwe leden.
Alleen op jaarbasis. Het gehele jaar geopend.
Inl. Mevr. T. Sebregts, 02507-14273.
Dico van Putten voor pianoles l • Zie de colofon voor opga
alle stijlen. Tel.: 02507-14551. |ve van uw rubieksadvertentie

*medewerker(-ster)
j crediteuren
- administratie

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

Dieren en
dierenbenodigdheden
Onze ruwharige TECKEL
Amadeus is weer vader geworden. Tel.: 02507-17385.

Te koop
aangeboden
' diversen

Rijles auto's en motoren

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

Computerapparatuur
en software

ENORME PRIJSSENSATIÉ

LEDEREN KLEDING
o.l.v. Italia Leather Wear

| ledere 2e in dezelfde prijst klasse, jack, rok of broek
:

pfq$,.v- '.;X^

* Te koop Nintendo spel
Act-Ralisor, nw ƒ219, nu
ƒ 189. Tel.: 02507-17385.

Schoonheid en
verzorging
PEDICURE voor uw complete
voetverzorging .en vpetmas
sage. Behandeling bij u aan
huis is mogelijk. 02507-12698
RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels
Philips sun mobile
Huur prijs ƒ 100,-p.w.
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183.

l BEL DE INFO-LIJiM: 04920-22923, ZONDAG OPEN IN:
yALKENSWAARD/LOMMEL - BAARLË-NASSAU - HELMOND
^NOORDWIJK/ZEE - ZANDVOORT -SLUIS - HULST - PUTTEj

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

pNDVO ORT, H ALTESTR , 1 1 ,
l
TEL: 02507 -14642

De Krocht

Grote Krocht 41, Zandvoort
tel. 02507-15705 b.g.g 19932
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Vanaf 25 jr., corr. gekleed.
ENTREE ƒ15,LET OP! LET OP!
Programma voor de komende weken o.a.
Marco Borsato
Annie Schilder
De Dakota's
De Single Partycruise
Info 16023
Reserveren

Prijswinnaars vorige week:
Monique Steinmetz - Amstelveen
M. Vink-De Hoef
J. M. E. Steenman - Amsterdam
P. Ketting - Amsterdam

Voor een echt (100 cpm)
Ondeugende Evelien:
06-95.30
Bel voor Sexkontakt:
06-95.02
06-320.327.33
Deze week kunt u de volgende prijzen
Zoek je 'n vluggertje''
06-96.62
Wegens enorme drukte, met
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
Stnpspelletje:
spoed DAMES/MEISJES gegesteld door onderstaande AMCO06-96.63
vraagd voor escort en/of club
vakzaken.
Snel SexKontakt:
Haarlem. Bel tussen 13.00 en
- een 3 in 1 haarstyler
06-96.64
22.00 uur 02507-16141 of
- een klokradio
Sex Kontaktlijn:
023-400130.
06-96.65
- een Walkman
WIL JE ECHT MET ME (..).
Direkt 'n meisje:
- een set van 4 E180 videobanden
bel me dan op als ik je m'n
06-97.10
telefoonnr. heb gegeven, ik
Bel snel!! 37,5 cphm.
wacht op je. 06-96.88100cpm
ONDEUGENDE
huisvrouwZandvoort BOYS en GIRLS
tjes en schoolmeisjes v. 18, escort. Geopend van 18.00
HASSING B.V.
Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
zoeken voor straks sexkon- tot 03.00 uur. Telefoon
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
takt, vraag hun tel.nr.
02507-16141.
Bel 06-96.61. 75c pm.
STOK B.V.
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
***ZAPPSEX***
Amsterdam, Kinkerstraat 244
OPROEP VOOR ALLE
Draai of toets om heen en
MANNEN
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
terug te spoelen, het lekkerIk hoop dat je voor mij kiest, ste kun je blijven herhalen!
BUSHOFF
Amsterdam, Olympiaplein 125
wanneer ik je m'n telefoonnr. 75c pm.
FRANSE
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
vertelt hebt. 069.789 100cpm Schooljuffrouw
06-05.09
VAN LEEK
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
PARTNERRUIL pnvélijn,
Effe vlug
06-95.92
ELSENGA ELECTRO
Hoofddorp, Kruisweg 1061
rekt apart met vrouwen
Meisjes
06-96.40
DE KLOET
Abcoude, Hoogstraat 26-28
mannen voor sexruil.
S&M Club
06-97.81
06-320.330.91. 75c pm.
TOPSEX 25+
06-97.92
Hardcore
06-97.84
*PRIVE-KONTAKT*
Je
krijgt
direkt
'n
meisje
v.
18
Zij
18,
naakt
bukt
ze
voorover!
HOMOKONTAKT.
Meiden zoeken sex
06-320.320.36
aan de lijn. 06-95.70.100c pm. Jij staat achter haar! Op z'n
Direkt een meisje
06-320.322.88 Zoek je een lekkere boy 18?
Grieks 06-320.327.06 75cpm
Ondeugend meisje
06-320.324.11 06-320.330.95. 75c pm.
RIJP
Zoek
je privé-adresjes voor
Sex Kontakt
06-320.326.01 LESBISCHE meisjes 18 jr. Na
&
echte hete meiden v. 18?"'
Sex voor twee
J: . . i . .06-'320.330.81 het sporten wordt haar lijfje
OPEN
06-350.222.41. 75c pm.
Bel nu!! 37,5 cphm.
door mevrouw verwend.
Rijpe Vrouwen! 75 cpm.
06-320.323.37.
75c
pm.
Zoek jij wulpse meisjes 18?
320.322.27
HOMO:
Waar
gebeurd,
knul06-320.323.13 HARDLESB!
;•
Wij gebruiken de wildste hulp- len onder elkaar.
Meer dan 400 meisjes v. 18 Rijpe zwarte vrouw! Ze Bel Supersexkontakt.
stukken. Gluur mee. 75c pm. 06-320.327.01. 75c pm.
willen een afspraakje met jou. draagt graag rose doorzichti- 06-320.320.44. 75c pm.
ge slipjes. 75c pm.
• Wij behouden ons het
06-320.326.17 STRAATMEID! Homo: Zoek je 'n hete boy v. 06-320.322.11. 75c pm.
recht voor zonder opgave van
In de bus 'gaat ze tegen je 18 voor 'n sex-afspraakje?
Nieuw: LESBIKONTAKT, ook 06-320.327.70.
aan staan! Voel maar zegt ze! 06-320.330.18. 75c pm.
voor trio en partnerruil.
Ruim 300 ondeugende vrou- redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.
75c pm.
wen zoeken 'n slipperje.
Homojongens onder elkaar. 06-320.326.01. 75c pm.
06-320.326.63 SEXSTAND- •Hoor ze heet TEKEER gaan. Onderdanige jongens v. 18 06-320.321.44. 75c pm.
JES! Grieks gebukt! Mond vol 06-320.330.88. 75c pm.
bellen met strenge meesters. Schoolmeisjes v. 18 zoeken
Diversen
Frans! Vrijen, zoenen zalig. SEXAFSPRAAKJE met 'n S.M. voor 2 (direkt apart).
een ervaren man. Sexdating.
100 cpm.
06-320.330.43. 75c pm.
meisje v. 18. Vraag haar tel.nr. 06-320.329.99. 75c pm.
06-320.328.99. Rijpe dikke Bel 06-95.02. 75c pm. •
VERPLEEGSTER. Ik verzorg SEX VOOR 2, direkt kontakt
mollige vrouwen, live staat ze Top S&M 06-320.324.34!
graag mannen in uniform zon- met huisvrouwtjes, jonge mei- X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.
voor je naakt. 75c pm.
Bel je meesteres en wees een der iets eronder Kijk en voel den en jongens v: 18 jr.
Dag-nachtserv. 020-6424800.
06-320.330.46. 75c pm.
maar 06-320.329.30 75cpm
06-95.05 Grieks standje. Live dienaar! 75c pm.
alleen. Ik buk alvast over de
tafel. 100 cpm.
06-96.09 Rijpe vrouwen. Live
gesprek met jou! Graag jonge
jongens! 100 cpm.
*Afluister Sexlijn*75c pm.
06-320.323.78 ....Meisjes 18
06-320.327.47 Jong en strak
06-320.323.63 . .Rijp en Ordi
06-320.324.64 .. .Rijp Chique

sex-adres

Draadloze telefoon ƒ 125,-,
Brother schrijfmachine ƒ 300,Tel.: 02507-30156
VERKEERSTHEORIE VOOR HET RIJBEWIJS.
Elke rijexamenkandidaat is welkom op onze privélessen, Te koop Canon copieerapp.
spoed- of normale cursussen. Elk tijdstip is mogelijk.
ƒ 300,-. Scanner Scoopei
HOLLAND VERKEER, 020-6252511.
3330 ƒ 250,- en Philips solarium ƒ 150,-. Tel.: 02507-18385.
Alblas Verkeersscholen
T.k. (fam. club) pi. box v. bin/Oproepen
in 5 dagen
f|full-time & part-time (20 uur p.w.)
buiten, 5 losse delen, nw.
Mededelingen
UW RIJBEWIJS
ƒ 249,-, nu ƒ 100,-, BBcomfort
Nieuwkoop,
01724-8361.
•J/öor de administratie van ons bedrijf hebben wij ter
wipstoeltje ƒ 40,-, autostoel
;$; " versterking van ons team 2 vacatures.
* 23 februari Harry Hoejen- tot ± 9 mnd.: 02507- 19225.
bos nog
19 dagen.
Woninginrichting
*T.k.: ronde eiken eettafel
WERKZAAMHEDEN:
* Arda, hartelijk gefeliciteerd met tussenblad. Vraagprijs
- controleren van facturen;
ƒ250,-. Tel.: 02507-13436.
- J/astleggen van facturen in ons computersysteem;
De lederspecialist Volendam met je 18de verjaardag.
Mama, papa, Marco.
- voorbereiden van betalingen aan crediteuren;
is er voor alle uw Ieder* T.k.a. draadloze tel. met
- JMntroleren van computeroutput;
problemen op renovatie, op- * E.M.M, bedankt voor jullie securecall. e.d., gloednieuw,
- ;stô'erse voorkomende werkzaamheden op de
nieuw verven enz. Tel.:
nzet. Nu de gemeente nog. f 75. Tel.:02507-18829.
pdministratie.
02993-69001/06-52983704.
W. Draijerstraat 2.
i
r Help de Polen. Stuur eens
Lijsten op maat
Te koop
Wij verwachten, voor beide vacatures, dat je accuraat en
;en voedselpakket! Geen
zelfstandig kunt werken. Ervaring in een soortgelijke
gevraagd
bij
adres?
Dat
hebben
wij
voor
u!
fufictie is een pré.
,•- - .
P
diversen
Foto Boomgaard nl.: tel. 02907-5235.
i
Opleiding MAVO/MEAO en/of studerend voor
•*•
Het
is
raar
maar
waar.
Grote Krocht 26
Pdjlpfoekhouden. Leeftijd tot ± 30 jaar.
Onze ouwe wordt over twee *Te koop gevraagd: bolderTel. 13529
dagen 50 jaar. Gefeliciteerd. kar met luchtbanden. Tel.:
Sneeft u belangstelling voor een van deze functies?
Te koop v. part. weg. omst. •*• Hoera! Onze vader wordt 02507-13538.
jjv
Schrijf dan naar
- rotan 2-zits bank met fau-zaterdag 6 februari 50 jaar. *T.k. gevr.: surfkar voor ach$£
B.V. Catering Bedrijf
teuil m. bijpass, kussens Andor, Brenda, Arlette.
terde fiets. Tel.: 02507-16952.
met bijpass, eethoek (nu
* T.k. gevr. witte box en wit
*
Hoi
pap,
nog
even
zoeken.
met 4 stoelen), nw.prijs
ledikantje. Tel.: 02507-17720.
ƒ2392, thans liefst in een Over twee dagen weet je
waar de mosterd is, je kindjes
postbus 7528, 1117ZG Schiphol. Tel. 020-6010066.
koop (nieuw) ƒ 700;
- houten salontafel ƒ 10;
* Niet te geloven, echt waar!
Onroerende
CULINAIR, opgericht in 1968, is een op Schiphol opererend - boeren hanglamp ƒ 10
Hans Sandbergen wordt 50
BETTY'S ESCORT
goederen te koop
iuéjjifvaartcateringbedrijf dat voor een groot aantal luchtvaart- - eiken kloostertaf el ƒ 10.
jaar. Nel.
020 - 6340507 - na 19.00 uur.
mggïschappijen de maaltijden verzorgt.
Te bevragen: tel. 12030.
gevraagd
Overigens, mijnheer de voorBI-SEX voor TWEE, direkt
Het.personeelsbestand omvat ca. 300 medewerkers.
*T.k. 2 nieuwe 1 pers. roze zitter, zijn wij van mening dat
apart met een heet meisje of
satijnzijde spreien ƒ 100,- p. de Herman Heyermansweg
GARAGE
;
een lekkere jongen 18 jr.
stuk. Tel.: 02507-17193.
moet worden doorgetrokken
TE KOOP GEVRAAGD
j;~ Huishoudelijk
Personeel
06-320.330.87. 75c pm.
Tel.
02507-14534
* T.k. hoogpolig karpet. Afm.
PAS OP!!! GEVAAR!!!
aangeboden
"$ personeel
Buurvrouw geeft buurmeisje
190x140 cm, als nieuw, ƒ 85,-. Uitgebroken: parkienarlekiposexles! Geniet maar lekker
^ gevraagd
Kleur groen: 02507-13868.
lifantengeitje (fa. Gen Manie
van die twee! 06-320.328.27.
Onroerend goed
fêé
BEJAARDENHULP (vrouw)
100 cpm.
T.k.a.
compl.
inboedel, voor genetische manipulatie)
en woonruimte
Q0r. huish. hulp die netjes biedt zich aan voor verzor- Queen Anne, meub. christ. *Ronald, bij deze ben je al
De allerleukste meiden bellen
ervjzelfst. kan werken van ging en huish. werk tot + 25 lampen, etc. Open dag za. vast uitgenodigd op 31-01te huur
met de FLIRTBOX.
±•40 jr. voor 3 uur p.w., liefst uur p.w. ƒ 15,- p.u. Br. met tel. 11.00 uur. Tel.: 02507-16071. 1994. Ab, Lies en kinderen.
aangeboden
Bel 06-95.01. 75c pm.
rrfaSndag- of vrijdagochtend nr. o. nr. 717-78015 v.d. blad.
vanaf 15 febr. 02507-13094.
• ANNULERINGEN van uw* Ronald, je verjaardags
Direkt een leuk meisje aan de
advertentieopdrachten kunt u feest was gezellig. Kom je Zandvoort te huur ruim GEM. lijn. Vraag naar haar tel.nr.
Kunst en antiek
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK volgend jaar ook? Je familie ZOMERHUIS van 1 maart tot voor 'n avondje uit.
t-Divers personeel
richten aan Centrale Orderaf- * Samen 50 maakt 100. Nog 15 mei. Tel.: 02507-14058.
Direkt apart 06-95.10.75c pm.
T.k. 14 zilv. bedeltjes ƒ 140,-, deling Weekmedia, Postbus vele jaren met elkaar Peka.
Èjj gevraagd
Direkt kletsen met 'n leuk
ook p. st., oud kistje incl. zilv. 122, 1000 AC Amsterdam.
meisje. Bel 06-97.57 en maak
Onroerend goed
T.k. 4 U 2 veldkaarten. Tel.
sierad. Tel.: 02507-17193.
'n afspraakje. 100c pm.
02507-17620, na 18 uur.
Dames THUISKAPSTER ge- Veilinggebouw Amstelveen
en woonruimte
vra'agd. Tel.: 02507-16411.
DIREKT KLETSEN met een
Radio/tv/video
* Toonkunstkoor Z. zoekt te
Heden inbreng voor veiling
te huur gevraagd
leuk meisje! Bel snel
noren/bassen. Rep. ma. av
Fptômodellen/figur. v. mode/
15 en 16 februari
06-320.330.90. 100c pm.
20.00-22.15 uur in de Krocht
rëbti/tv, leeft, en erv. niet beFrans Halslaan 33.
Te huur gevr. WONING of
Foto Boomgaard
laSgrijk, ook studentes. Stuur
Tel.: 020-6473004.
kontakt met een meisje
Voor trouwfoto's app. met k.d.t., redelijke huur. v.Direkt
duidelijke foto's (retour) naar
Grote Krocht 26.
18. Druk op de nul voor
Tel.
052-02-25627,
na
18
uur.
Pp<17166, 1001 JD A'dam.
Telefoon: 13529.
meer meisjes.
Verloren en
Foto Boomgaard
UW FILM OP VIDEO
06-320.322.05. 75c pm.
gevonden
ƒ1,75 per minuut met
Grote Krocht 26
Financiën en
Hobby's en
Direkt reageren op een hete
gratis achtergrondmuziek.
handelszaken
meid 18. Bel Sexkontakt.
: verzamelingen
Tel.
13529
*•Wie heeft er nog mosterc *Aangeboden groot beeld
06-320.320.55. 75c pm.
over voor onze Abraham ktv, ƒ85,-, spelend te zien. • Wij behouden ons hè
Snel Sexkontakt.
Tel.: 14007 of 14043.
Autoverzekering Direkt
recht voor zonder opgave van
TrRY,50 gld. proof 1988 + 10 Hans Sandbergen?
**SEX-KONTAKTLIJN**
V.A.
ƒ75
-DORSMAN
*•K rijksd. + 2 zilv. Thalers • Zie de colofon voor opga *Te koop portable zw. tv. redenen teksten te wijzigen
06-320.320.32. 100c pm.
blijft toch goedkoper!
of niet op te nemen.
17,80 ƒ 100,-'. 02507.17193.
ve van uw rubieksadvertentie ƒ75. Tel.: 02507-16516.
Bel nu: 02507-14534.
Donkere

Cuisinair

Het uitgaanscentrum voor ongebonden
T^ mensen heeft iedere zat. tot 03.00 uur in
i/?- de nacht dansen, muziek, sfeer en gezel- ï.;]
3J£r ligheid.

voor de particulier

3 regels
Gratis !

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

Brieven onder nummer kosten ƒ 7,05 extra
(u dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12.
2041 JM Zandvoort

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

Volle
VROUWEN
Van Jong tot Rijp! 75 cpm.
320.323.46
DUIK in bed met 'n lekkere
Sta-caravans t.h. in de Arden meid 18! Vraag haar tel.nr.
nen al v.a. ƒ200 all-in.
Bel 06-95.11. 75c pm.
Inl. 04459-1598.
Effe een vluggertje? Ik wacht
op je in het toilet! 75c pm.
06-320.326.19 Meisje 19 jr.
Sportartikelen
Er zijn genoeg meiden v. 18
Te koop golfset heren z.g.a.n. die ook het bed in willen. Luister op 06-96.03. 75c pm.
merk Wilson. 02507-18698.
Te koop witte d.skischoenen, **HARDCORE**75c pm.
merk Kof lach, mt37, achterin- 06-320.324.04 .. .Onderdanig
stap, 2x gedragen, ƒ75. Te- 06-320.326.18 . . . .Meesteres
vens zwarte h.schoenen, mt 06-320.326.77 . . . .Ruige sex
06-320.326.64 . . . .Volle Bolle
40, ƒ50. Tel. 02972-3342,
na 18 uur.
Harde, ruige, wilde sex! 06320.322.76, ropie lampen sex,
doorzichtige lingerie. 75c pm
Diverse clubs
Hete meisjes 18, willen echt
06-96.36 Als u een livege- snel Sexkontakt. Nu met
sprek met mij wilt. Wel voor- tel.nr. 06-320.330.66. 75c pm.
zichtig hoor, ik ben net 18 jr. Hete meisjes 18, willen snel
100 cpm.
een sexafspraak! Nu direkt.
06-97.11 **Zapp sex** draai 06-320.326.66. 75c pm.
of toets van meisjes naar Hete vrouwen bij jou in de
meisje. Het hoogtepunt kun buurt willen sexkontakt.
je blijven herhalen, zovaak je Bei 06-97.80. 100c pm.
wilt. 75c pm.
HOMO-DIREKT-APART: Op
06-97.33 Als je op z'n Frans zoek naar 'n opwindend afwil. Bel en je mag alleen op spraakje met een knul v. 18?
een lijn met mij. M'n mond Direkt privé-kontakt.
staat open. 100 cpm.
06-320.322.61. 75c pm.

Vakantie
buitenland
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2
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regel
regels
regels
regels
regels

ƒ 4,65
ƒ 4,65
ƒ 4,65
ƒ 6,20
ƒ 7,76

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

/ 9,31
ƒ 10,86
ƒ12,41
ƒ13,96
ƒ15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen'. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

SONY CAMCORDER

SONY TOPKLASSE MINI HIFI SYSTEEM *
i MHC5600; Exklusief design! 2 versterker systeem 2x60 + 2x40 Watt, digitale
tuner, 40 voorkeuzezenders, cassettedeck Quick Reverse, dolby B/C + HXPRO, CD-speler 1 Bit Pulse D/A converter, Digitale Sound Processing,
parametische equalizer. Boxen bestaande uit 2 delen: midden/hoog en laag!
Inkl. afstandbediening. Adviesprijs'2940.-

Type F3853lux.8x zoom.
Hi-Fi, autolocus, atstnnaoedienci. var. sluitertijd '2110-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760: 63cm (la
square, irvlme. quikslart beeld'
buis. stereo, teletekst en af'
slanduediening. Adv.'2075.

I lij W"-«™™»""«i^^~ l

1699.-

INDES
D310WF" ._
LUXE VAATWASSER
6 programma's. 12 couverts en l
geruisarm: Adviespri|S' 1099.- |

1399.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SONY TRAVELLER

1445."

TR50: Lichtgewicht camcorder.
8x zoom. hifi. autolocus. '2550.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

MINI-CAMCORDER
F60: CCD, 6x motorzoom. Superimpose. hi-li. Adv.'2299.-

70 CM TELETEKST

~

699.799.BOSCH VW PS210o"
899.TOEREN LUXE
445.849.INDESIT 2-DEURS

Voorlader. centrifugegang
120Ötrn. mfn.. rvs trommel,
ieerzumig. A:fv""Tj'""'l299

1000

77O
//O."

1295.-

JVC VHS-HQ
VIDEORECORDER
HRD720; TOPKLASSE!
4 DA-koppen voor perfekte
beeldkwaliteit, speciale
effecten en Long Play (max.
8uur) opname/weergave,
storingvrij stilstaand beeld
en regelbare slow-motion,
On
Screen Display,
'Intelligent Co'ntrol', digitale
tracking, autom. koppenreiniging. Afstandbediening
met LCD-display.
Adviespriis'1319.-

63 CM TELETEKST

Nederlandse Philipsgarantie

FWifr -HQC

\j-m9 i lïjOii"
SONYHI-8TRAVELLER
TR705:Topklasse beeldkwaliteit
HiFi stereo. Adviespri|S'3330.-

1095.PHILIPS 21GR2550
1GR2550

55 CM TELETEKST
.ETEKST

HI-FI TRAVELLER

885.-

E10: Mini camcorder, motorzoom.
autofocus. hi-M slereo. '2799 •

1399.-

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV
SONY CAMCORDER
RTgA
yi OC

Lrw? **OU.""

749.-

ZANUSSI WASAUTOM.

699.
STUNT!550 TOEREN

PHILIPS /WHIRLPOOL

599.- FT«rj4
L-JfA-f

INDESIT PROMOTIE
Type 2596: Adv.'799.-

499.-

INDESIT 800 TOEREN
WASAUTOMAAT
800 toeren wasautomaat,
trommel roestvrijstaal, vele
wasprogramma's, regelbare
centrifugegang, halve wasknop, optimaal bedienings
gemak en formica bovenblad
Adviespriis"999.-

JVC SUPER CAMERA

VHS-Compact, 6x motorzoom.
Low Lux. autolocus. '2099.-

1299.-

SIEMENS1000TOEREN

Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

999.-

750; 4 koppen, 8 uur. '2095.

1099.PANASONIC VHS HI-FI

865.BAUKNECHT WA6500
795.-

F65:4 koppen VHS-HQ.'1894.-

1179.-

1299.PHILIPS
850

TOEREN
BOVENLADER

312:3koppen,perfektbeeld,
LCD-afstandbediening. '1145.-

Type AWG089: Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. echter met
REGELBARE centrifugegang
tot 8501.n min. Thermisch gestuurd, eco-knop. '1495 -

649.PHILIPS VHS-HQ VIDEO

949.AEG TURNETTE

VR 203JELETEKST *1395,-

Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.'1375.-

699.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

849.ARISTONA VHS VIDEO

70K V9717; Adviesprijs'2275.-

1448.PLAUPUNKT70CM
UNKT70CM
STEREO
O TELETEKST

HRDX20; Afstandbed. '879.-

869.RIÖICO
BCC speelt reeds 23 jaar op

r~<jr Q f's^ o«r>^

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

ARISTONATELETEKST

ES«^ "7QQ
t-Jm-r #30B "
GRUNDIG 51 CM TEKST
pTgii 7/JQ

t^fe?

/ Hfö • "

ARISTONA 51 CM

GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

160 liter. 2-sterren vriesvak.

V315: VHS-HQ. prefekt beeld! farc PR,f\
LCD-afstandbediening. '1220.
""^^^^

849.SONY VHS-HQ VIDEO

ZANUSSI WASDROGER

629.-

TOPMERK DROGER

BOSCH KTF1540
BAUKNECHT 160 LTR

AUDIO& VIDEO CASSETTES
Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:
^

BLAUPUNKT VIDEO

TDKE180HS
MAXELLXL.II90

RTV535:3koppen. Adv. '1445.-

4voor...... 29.10 voor
39.-

PHILIPS /WHIRLPOOL

KONDENSDROGER

cyin
ÖHhïï."

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

m 749.-

VSF200: Afstandbediend. '768.-

N32; Inkl. boxen. *1199.-

l 33i"

CDF55; Inkl. CD-speler. *520.- f, l

DAT IS

ij

OPZETVRIESKASTJE

198.-

Super kondensdroger voor Handig opzetvrieskastje.waar ETNA KOOKPLAAT
een unieke prijs. Geen afvoer altijd een, plaatsje voor te 1205JN:4.pits.Adviespri|S'450.vinden is. Adviesprijs. '595.
nodig. Adviesprijs. '1199.

AKAI VHS-IHQ VIDEO

SONY SOUNDMACHINE Q7Q

KFF452: Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven.
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1 735.-

TypeAMB523: Adviesprijs'945 -

AKAI 3 KOPPEN VIDEO
perfekt beeld, afst.bed. '988.-

ATAG INFRA TURBO

INDESIT WASDROGER'

579.-

PANASONIC VIDEO
J30: VHS-HQ. 3 koppen. ' 1 1 57.

I •?*»•

410IV; Gas-elektro fornuis, l
Inkl.grill, draaispit en mixed |
grill-set. Adviesprijs'1425.-

FK055A: Elektrische - INFRA - 1
oven, inkl. grill en kook- 1
wekker. Adviesprijs '1510.-

.4 5KG inhoud. Adv.. '635.-

RTV635; VHS-HQ. Long-Play.
4 koppen.afstandbed. '1695.-

l?IONEER MINI-CD-SET 7QQ

~
778.PELGRIM SUPERLUXE

375.ATAG GAS-ELEKTRO
445.PHILIPS 160 LITER

TypeTDSO: Adviesprijs'649.-

*
BLAUPUNKT VIDEO

7/[Q.

668.-

ZANUSS1 140 LITER

~~

AZ9712. Adviesprijs *1710.-

ETNA FORNUIS 14.00

GAS-ELEKTRO FORNUIS

SONY 3 KOPPEN VIDEO nam

PHILIPS COLLECTION
STEREO CD-TOREN

_

1440jasmijn. Adviesprijs'1225.-1

160 LTR. KOELKAST

449.-M

498.549.BCC BLOCKJEll

899.-

De ideale kombinatie: koken
op gas en elektrisch bakken
en grilleren. Adviesprijs'1 049.-

BAUKN./BOSCH/AEG

BLAUPUNKT PM3741

5 liter inhoud, 800 Watt v e r - 1
ipgen en digitale tijdklok.

ETNA FORNUIS

SOcmFlat Square beeldbuis ' 1 469.- V212: afstandbediend.' 1000.-

BLAUPUNKT55CM
SUPER TELETEKST

m 699.-

(OMBI MAGNETRON
IN 1 + DRAAISPIT

STUNT! GAS-ELEKTRO

PHILIPS 140 LITER

E3Er 1048 «"

HARP KOMBI R7V10

'

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

Inkl. afstandbediening!

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

649.

'ANASONIC NN8550

Type KN5402WQ: Adv '849 -

130 LTR. KOELKAST

:

1348.- STUNT! VHS-HQ VIDEO
GRUNDIG 63 CM KTV
Type ST63-450: Adv. ' 1 879 -

2 liter inhoud. 850 Watt. l
eschikt om 2 borden in te
laatsen. Adviesprijs'1095.-

INDESIT
FORNUIS

rjïïfff 549."

STEREO TELETEKST

549.-I

PHILIPS/WHIRLPOOL
AVM764 DIGITAAL

SERVICE werkeliik waarmaakt
B.V.; kteuren-tv service in-en
buiten de garantietijd uitertiik
de volgende werkdag. Bi) BCC
kopen is een verademing,
Vakkundig personeel staat u
met raad en daad terzijde.
BCC, waar men nog tijd voor
u heeft!

999.1000 TOEREN RVS BL

TURBO-DRIVE, Hi-Fi STEREO

JVC VHS-HQ VIDEO

TUNT!!3in 1 !! Magnetron |
+ hete-lucht oven + grill.

R8180:750 Wan + draaiplaleau. |

met officieel Nederlands garantiebewijs. Fabrikanten en
importeurs leveren ons graag
en niet alleen vanwege onze
zeer grote omzet. Ook omdat
|wl] een snelle, zeer modern

SLV61 5; VHS-HQ, 4 koppen,
8 uur, shuttle, ab. '1990.-

GRUNDIG VHS VIDEO

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

499.-

KOMBI MAGNETRON

PHILIPS /WHIRLPOOL BAUKNECHT K/V

VS902; HQ Super Vision, +
TELETEKST* P D C ! ' 1 4 0 9 -

GARANTIE v .

29 liter, digitale bediening en j
draaiplateau. Adviesprijs'899.-

S H A R P 3 I N 1 KOMBI

1195.-

BLAUPUNKTVHSH'-FI

999.i

ZANUSSI K/V (OJ)

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbieding? Adviesprijs. '1549.-

_
___
_
STEREO TELETEKST ' SONY HI-FI VIDEO

1649.-

~ 479.-

AEGLAVAMATRVS

830: TOPKLASSE! '1899.-

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

KOEL/VRIES KOMBI

1445.- PHILIPS/WHIRLPOOL
759.829.VlIELE KOEL/VRIES

779.JVC VHS HI-FI VIDEO

1599.SONY 70 CM KVX2921

399.-

BROTHËR ER7341

1395.-

WAS/DROOG KOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T

VCHSO: VHS-HQ. inkl. afstandbediening. Adv.'l 299,

1399.-

299.-|
349.-l

MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

Geen twee deurs koelkast
1000 toeren. Adviesprijs'1878.- maar een echte 280 liter
2-deurs koel/vries kombi
natie. Koelruimte op "oogloogte". Adviesprijs'979.-

869.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

PANASONIC 750 WATT f

MIELE 1100TOEREN
Type W750: Voorlader. RVS
trommel EN kuip. centrifugeert
tot 1150 toeren' p/m:buüenmantel tweezijdig geëmailleerd. Adviesprijs '2199.-

SHARP HI-FI VIDEO

STEREO TELETEKST

Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs'1199.

219.239.-l
259.-

SAMSUNGRE570

AVM610: 20 liter. Adviespnjs'769.-1

Flat en Square Black Trinitron beeldbuis, euroscart. stePHILIPS HI-FI VIDEO
reo. teletekst en alstandbeVR502; VHS 'High Ouality',
diening. Adviesprijs'2000 Stimers. Hi-Fi stereo. '1599.-

1299.SONY 63 CM KVX25TD

BOSCH 2-DEURS

Snel ontdooien en verwarmen. |

PHILIPS/WHIRLPOOL

SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST

1249.-

CAC
04'U."

895.-

_> 1199.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

MAGNETRON OVEN

BAUKNECHT 2304

MOULINEX FM1115

VHS videocamera. '1895.-

STEREO TELETEKST

ZANUSSI 2-DEURS

SIEMENS KS2648

>1299.375.- PANASONIC
NVG1 "

'~~
1199.JVC 63 CM STUNT

Type R2240. Adviesprijs'849.

HOLL. 1000 TOEREN

F375: 8x motorzoom, hi-li. Iader, afstandbediend. '2220.-

37 CM KLEUREN-TV

Ondanks grote inhoud kompakï
almetingen. Adviesprijs'749.

Nederlands topmerk. '1199.

Nederlandse Philipsgarant.e

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

BAUKNECHT VW3PR

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

ATAG KOOKPLAAT
PHILIPS VRIESKAST

+ gratis vonkontsleker

Type AFB534 : Adviesprijs' 725.-

Elektronisch regelbaar. '1445.-

"
. 498.999.BAUKNECHT LUXE
MIELE DROGER
578." PELGRIM WASEMKAP
1249.
BOSCH VRIESKAST
SIEMENS KONDENS
1299.598.MERKCENTRIFUGE " STUNT!! VRIESKIST!! ATAG WASEMKAP
169.ZESTIEN ELEKTRO SUPERS IN DE RANDSTAD
I

'ijBCCkuntutlMtronlfdilMUten mtt l HAARLEM
:
da PIN-codk vin uw buik- of gkopit
Winkelcentrum Schalkwijk
dondtr extra kotttn). BCCgtmikl
Rivièradreef 37

WA15: Adviesprijs'245.

Type GSD1311: Adv. 'B'48.-

I

BEVERWIJK
Winkelcentrum De Beverhof
Beverhof 16(alleen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUM

DEN HAAG ZOETERWOUDE
LEIDSCHENDAM
MAARSENBROEK

OPENINGSTIJDEN^
müondagmiddag .....
,1 lot 5.30 uur
. 9 lot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
..
.
.
.zaterdag..:..
9 tot 5 uur KOOPAVOIMD:
•Adviesprijs slechts referentie l Badhoei/edprp vrijdag ...:.......... 7 tot 9 uur
zoals aangegeven door officiële l Maarssenbrbek vrijdag •.:...".,..;. .7 tot 9 uur
importeur of fabrikant
l overige filialen donderdag ..... 7 tot 9 uur

11
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Robin Castien schiet Z'75
|i blessuretijd naar zege
Topprestaties
OS'S-turnsters
ZANDVOORT - Tijdens
de jaarlijkse rayonturnwedstrrjden, gehouden in de
Spaarnehal te Haarlem, leveffden de turnsters van
OSS topprestaties. Aan dit
ivénement werd deelgenomén door vrijwel alle turnvet'enigingen uit de regio.
iti categorie D-2 behaalde
OSè goud. Femke Paap liet met
eeri>gedeelde eerste plaats, met
'rlisa Belt uit Heemstede, de
concurrenten achter zich. In
categorie D-3 legden de Zandvoortse turnsters zelfs beslag
;Öe eerste drie plaatsen. Het
;oüd ging naar Loesje van der
Krüijf, het zilver naar Francisca;Rutaeling en het brons naar
Tamara Hanning. Chantal van
der'-Mey maakte het OSS succes,compleet door zich te plaatsen',.bij de top tien turnsters.
th' categorie D-5 veroverde
Eóniena Daniels een bronzen
plak, terwijl Jorde Bluys en Juiifi|, Bos respectievelijk op een
fraaie tiende en dertiende
plaats eindigden. Miranda Cabri;<Bianca van Loon en Mara
Bop^ deden voor het eerst mee
in :-categorie D-6. Jammer genoég gelukte het hen niet zich
ntfal in de prijzen te turnen.
Door de behaalde resultaten
plaa'tsten bijna alle OSS-meisjes'zich voor de volgende ronde,
defyegionale wedstrijden, die in
maiart worden gehouden. 'De
verwachting is dat dan opnieuw
hoog gescoord wordt.

'j\

Ui'de interne competitie ging
heft! Edward Geerts minder
goed af. In een directe confrontatie met zijn naaste belager,
Louis Dambrink, moest hij het
onderspit delven. Wellicht
spéélden de inspanningen in
Wijk aan Zee hem parten. Jack
vanfEijk had een bijzonder goede :jivond. Zijn winst op Lindetna'fi bezorgde Van Eijk een
vierüe plaats op de ranglijst. De
jeugdige .Pepijn Paap consolideërde zijn tiende plaats door
eeri^ fraaie remise tegen Ter
Bruggen.
Uitslagen: Klijn-Gorter 0-1, El
Môïihem-Berkhout
0-1,
Praiick-Twint 0-1, Den DrijverVan'' Elk 1-0, Lindeman-Van
Eijk; 0-1, Dambrink-Geerts 1-0.
De^partij tussen Paap en Ter
Bruggen eindigde in remise.
Mare Kok én Hans Jansen beslo'ten voorlopig hun partij na
36 'zetten af te breken. Te veel
mogelijkheden van beide kantentf deden hen besluiten de
sch'aakboeken er nog eens op
na;-,t.e zien.

Bridgers naderen
eind van competitie

Onder druk

ZANDVOORT - Voor
Café Neuf/Chess Society is
het op het Hoogovenschaaktoernooi niet gebleven bij het succes van Olaf
Cliteur. Bij de tienkampen
pakte Chess-speler Ton van
Kempen, met een schitterende score van 6,5 uit 9, de
eerste plaats. Daarmee bewerkstelligde Van Kempen
promotie naar de vijfde
groep.
Ton van Kempen, die vorige
week reeds met 3 punten uit 4

Eftward <ïeerts promoveert
iii Hoogovenschaaktoernooi
ZANDVOORT - Met een
score van 6,5 punt uit negen
partijen .is Edward Geerts
vai^de Zandvoortse Schaak
Club, in groep 8-A op het
Hoogovenschaaktoernooi,
gepromoveerd naar groep
zeven. Dit uitstekende resufraat kwam tot stand,
door het behalen van vier
overwinningen en vijf remisesk; Geerts leed niet een nederl'aag.

SPORT

ZANDVOORT - De voor de winterstop ingezette opmars kansloos. Een schot van een Zeheeft Zandvoort'75 zaterdag keurig voortgezet. Na een venhoven speler kreeg een rare
sportieve en goede partij voetbal bleef Zandvoort'75 toch curve doordat de bal van richwel verrassend koploper Zevenhoven met 2-1 de baas. ting werd veranderd, 1-1.
Robin Castien zorgde in blessuretijd voor de winnende
treffer. Door dit resultaat is de positie in de onderste Verdedigend
regionen aanmerkelijk verbeterd, terwijl volop meegestreIn de tweede helft zette Zeden wordt om de tweede periodetitel.
venhoven .met goed verzorgd
Nadat de beginfase voor Ze- schot van Rob Koning spatte voetbal Zandvoort'75 vast op eivenhoven was', nam Zand- op de vuisten van deze doel- gen helft. Ondanks goed verdedigend werk van Alex Verhoevoort'75 al snel het heft in han- man.
Toch zou de verdiende ope- ven en René Paap kreeg Zevenden. Met veel inzet werd het
technisch goed voetballende ningstreffer er komen. Na een hoven een paar uitgelezen moZevenhoven bestreden. De half uur spelen werd een hoek- gelijkheden. Maar doelman
Zandvoorters kregen een paar schop fraai ingekopt door Rob Ferry Nanai was bijzonder goed
beste mogelijkheden. Een kop- Koning, 1-0. De Zandvoorters op dreef en voorkwam een paar
bal van Bert van Meelen, na een konden nog even het initiatief zeker lijkende doelpunten. In
voorzet van Robin Castien, houden, maar vlak voor de pau- aanvallend opzicht moest het
werd door de uitstekende doel- ze kreeg Zevenhoven vat op de vooral komen van de grillige
strijd. De gasten poogden de ge- Robin Castien, die altijd wel
man Stolwijk gekeerd.
lijkmaker te forceren, maar voor een gave actie zorgt. Hij
troffen het niet dat doelman kreeg daarbij steun van Philip
Openingstreffer
Ferry Nanai uitstekend op van de Heuvel, die in de tweede
De Zevenhovense doelman dreef was. De Zandvoortse helft de geblesseerde Paul Lonvoorkwam in de eerste helft dat doelman gaat het steeds beter gayroux verving.
de koploper op ruime achter- af. Echter in de extra tijd van de
stand werd gezet. Een keihard eerste helft was ook Nanai

Zege voor Van Kempen

Was het beste spel van Zevenhoven, toch waren er Zandvoortse mogelijkheden. De teruggekeerde Edwin Ariesen liet
zien het voetbal niet verleerd te
zijn en knalde na een gave actie
rakelings over. Met Reinier
Kreuger in het veld voor een
moegestreden. Rob Koning
kwam Zandvoort'75 wat onder
de druk vandaan. Beide teams
speelden voor de overwinning
in de wel zeer spannende slotfase.
.

partijen een uitstekende start
kende, zette deze goede prestatiecurve de tweede week onverdroten voort. Alleen in de zevende ronde maakte Van Kempen een schoonheidsfoutje, hetgeen hem verlies in plaats van
winst opleverde. De laatste
twee ronden kwam de zeer secuur spelende Van Kempen
Zevenhoven weigerde gesterk terug met twee fraaie
winstpartijen hetgeen hem de woon de zaak af te maken en
dat brak de gasten tenslotte op.
eerste plaats opleverde.
In blessuretijd drong Edwin
Ook met het resultaat van Ariesen door de Zevenhovense
Fred van de Klashorst waren de defensie en zag zijn schot geZandvoorters best tevreden. stuit door de doelman. De teVan de Klashorst begon in de rugspringende bal kwam voor
zeer sterke eerste groep uitste- de voeten van Robin Castien.
kend met een score van 3 uit 4. En dan blijkt weer dat een derBovenin het klassement aange- gelijke speler wel wat in huis
komen zakte de Chess-schaker heeft. Niet meteen de bal inkwat terug. Een uitstekend slot nallen, maar eerste een gave acbracht Van de Klashorst, met tie maken en uit een zeer moeieen score vari .5,5 uit 9 terug in lijk hoek fraai scoren tot grote
de subtop, waar hij ookzelf wel vreugde -van de Zandvoortse
spelers en aanhang, 2-1.
content mee was.
Even daarna blies de goed leiNico Handgraaf toonde zich
in groep 5 een echte middenmo- dende scheidsrechter voor het
ter. Tweemaal was er winst, einde en behaalde Zandtweemaal verlies en maar liefst
vijfmaal deelde hij het punt,
waardoor een vijftig procent
score het eindresultaat was.

Koning steeg door de overwinnning vier plaatsen.
Uitslagen: Henk WillemseRemco de Roodè 1-0, Niels Filmer-Bart Timmermans 0-1,
Sandra Beugel-Bas van der
Meij 1-0, Dominic HoogendijkMarc Habets 0-1, Jan KoningNanouk Marquenie 1-0, Martine Botman-Bas Geurts 0-1, Dimitri Herders-Florian van der
Voor de overige twee spelers
Moolen 0-1, Shanna Paap-Thomas Hesse 0-1, Laura Bluijs-Re- van Café Neuf/Chess Society,
Jaco Otte en Nico Huijboom,
becca Willemse 0-1.
verliep het toernooi enigszins
moeizaam. Otte kende een
Externe competitie
slechte start, maar door herstel
Voor de externe competitie in het tweede gedeelte ontweek
van de Noord Hollandse de Zandvoorter de laatste twee
Schaak Bond gaat het team van plaatsen die degradatie met
de Zandvoortse Schaak Club zich meebrachten. In groep
volgende week op bezoek in vier had Nico Huijboom ook de
Bloemendaal. De schakers handen vol. Hoewel hij meer
moeten het opnemen tegen het punten had kunnen scoren, wavijfde team uit de gelijknamige ren de vier die hij nu haalde
plaats, dat met O uit 3 de zesde genoeg om ook volgend jaar op
plaats bezet. Zandvoort heeft dit niveau mee te kunnen strijden..
tot nu.toe 3 uit 2 gescoord.

De Zandvoort-speler lijkt een vreugdesprong te maken in het duel met Zevenhoven

Foto Bram Stijnen

voort'75 een zwaarbevochten we altijd naar de tweede periomaar verdiende overwinning. detitel kijken. Dat zou meege
nomen zijn. Het wordt nog best
„Het zelfvertrouwen groeit met spannend omdat het onderlinde week," stelde trainer Gerard
Nijkamp. „In de eerste helft
hadden al we afstand moeten
nemen. In de tweede helft kwamen we gelukkig weg en was ik
al lang blij dat we het gelijkhielden. In de eerste wedstrijd mis- ZANDVOORT - De Holland Caten wij echter dat geluk. Er sino-ZVM handbalteams kónwordt keihard gewerkt en we- den het zondag niet bolwerken.
kelijks moeten we nu punten Met 19-11 werden de dames
proberen te pakken. Het leeft door Geel Zwart verslagen, ternu weer. Eerst moeten we zor- wijl de heren een 20-15 nedergen uit de onderste regionen laag leden tegen Meervogels.
weg te komen en dan kunnen
Het eerste halfuur speelde
Holland Casino-ZVM-dames
een vrij aardig partij. De teams
hielden elkaar geheel in evenwicht (4-4). De laatste vijf minuvan DSK was het wederom ten van de eerste helft werd de
Fred Zwemmer die de badgas- Zandvoortsen noodlottig. Holten op voorsprong zette. DSK, land Casino/ZVM kwam met
spelend in de top van de tweede vier speelsters te staan en werd
klasse HVB, moest winnen om naar een 8-4 achterstand, genog aanspraak te blijven ma- spêeld. In de tweede helft heeft
ken op de titel en zette TZB het team van coach Geert Dijkeven ónder druk, hetgeen de ge- stra tevergeefs geprobeerd de
lijkmaker tot gevolg had. De achterstand weg te werken. Het
Zandvoorters bleven met goed mocht allemaal niet meer baverzorgd voetbal het DSK aar- ten en Geel Zwart won met 19dig moeilijk maken. Arie 11.
Draayer zorgde voor een voordelige ruststand: 2-3.
In de tweede helft kon TZB Heren
het hoge tempo niet volhouden.
Meervogels en Holland CasiDe druk op het Zandvoortse no-ZVM speelden een gevleudoel werd erg groot; maar er gelde partij handbal. Nadat de
waren enige momenten van on- Zandvoorters in het eerste gepplettendheid nodig om DSK deelte naar een 9-6 achterstand
op het spoor te zetten. Na de werden gespeeld, kwam het
gelijkmaker was het gedaan herstel in de tweede fase. De
met het knappe tegenspel van mannen van coach Joost BerkTZB. DSK liep in de slotfase hout slaagden erin de achterstand weg te werken en zelfs
weg naar een 5-3 zege.

Zeevis Vereniging Zandvoort
reikte de jaarprijzen uit

Uw gasbedrijf adviseert!

HH

fti"J*

B'ij de Zandvoortse schaakjeugd wonnen de drie koplopers; hun partij. Rebecca Willertise, Thomas Hesse en Floriant'^an der Moolen stuurden
hurf'directe tegenstanders allen
meteen nederlaag naar huis.
Naüöuk Marquenie leed een
verrassende nederlaag, op de
klok, tegen Jan Koning. Tussen
deze twee jeugdige schakers zit
op de ranglijst maar liefst een
verschil van tien plaatsen. Jan

STOOKAKTIE 92/93
uitgerekend voor U!
Voor de week van 25-1 t/m 31-01-1993
Normaal
jaarverbruik

Schaakprobleem
Déze wekelijkse schaakrubriék wordt verzorgd door de
Zandvoortse Schaak Club. Méér
informatie over de problernen/öplossingen is te krijgen tijden$ de wekelijkse clubavonZANDVOORT - Zaterdag
den",,van deze vereniging, don- vond
de jaarlijkse prijsuitdei-üags vanaf 19.00 uur in het
Genieenschapshuis aan de L. reiking plaats van fraaie bekers bij de Zeevis Vereni:
Davidsstraat.
ging Zandvoort. Voorzitter
Ton Göossens kweet zich op
uitstekende wijze van deze
taak, waarbij diverse winnaars konden worden gehuldigd.

Opgave nummer 3: Wit begint
« wint.
Oplossing van vorige week:
]• Tc8 + Kxc8; 2. a8D
°e| zwarte Toren is niet opgejvas^en tegen de kersverse witte
°aine. Toch is het eindspel niet
eenvoudig.

een 12-14 voorsprong te nemen.
Die voorsprong leek nog groter te worden maar twee enorme kansen, na snelle breakouts, werden gemist.
De gastheren bepaalden tenslotte de eindstand op 20-15.

Om in het bezit te komen van
een felbegeerde beker zijn de
sportvissers het hele jaar aan
het strijden geweest in de diverse categorieën. In de Noordzeebootcompetitie pakte Peer van
Warmerdam met zijn eerste
plaats de Goossens-bokaal. Ton
van Hoek en Mike van der
Raadt kregen de pechprijs omdat zij de laatste bootwedstrijd
door een misverstand gemist
hadden en Van Hoek daardoor
zijn bijna onaantastbare eerste
plaats in die competitie verspeelde.
Bij de Waddenzeecompetitie

Bekers voor de zeeviskampioenen. Staande van links naar
rechts: Ernst Mulder, Jan Terol, Henk Bluijs, Cas Al, Mike
van der Raadt en Ton van
Hoek. Zittend van links naar
rechts: Hans Mortier en Peer
van Warmerdaam Foto Ria Al
was het Jan Terol, die de Engelhart-bokaal voor zich opeiste,
terwijl bij de Piercompetitie
Willem van Esveld met zijn eerste plaats in het bezit kwam van
de Goedvolk-bokaal. In de
strandcompetitie eindigde Cas
Al op de eerste plaats hetgeen
hem de Chrisley-bokaal opleverde. Tevens kwam Al in het
bezit van de Van Schaik Allover-bokaal, door in de meeste
competities hoog te eindigen.
Verder ging de Albatros-bokaal,
te winnen in een speciale wedstrijd voor de vangst van de
grootste rondvis, naar Ernst
Mulder.
De Ruygt-bokaal, voor het

vangen van de grootste platvis,
ging naar Henk Bluijs, Joop
Koster, Willem Minkman en
Jan Terol. De grootste paling in
1992 werd gevangen door Klaas
Langereis, die daardoor de
Dierplezier-bokaal in de wacht
sleepte. Door het vangen van
een leng en het verbeteren van
een bestaand record van de visvereniging kwam Ernst Mulder
in het bezit van de Van der
Raadt-bokaal, terwijl Hans
Mortier, door het verbeteren
van het Nederlands record zeebaars en het vangen van een
griet, de Van Hoek-bokaal
kreeg. De trofeeën voor de
grootste en meest gevangen vissen in 1992, gingen beiden naar
Cas Al.
De competities voor 1993 zijn
weer in volle gang, alhoewel
door de harde wind in januari
al een aantal wedstrijden vervielen. Toch rekent de Zeevis
Vereniging Zandvoort ook dit
jaar weer op goede vangsten tijdens de diverse wedstrijden.

800
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Week
streefverbruik*

Kosten
Totaal vanaf
1 november" deze week

27
34
41
48
55
61
68
75
82
89
95

307
385

464
539
617
695
772
850
926
.

102
113
123
133
143
153
170
188
205
222

1005
1080
1155
1275
1391
1506
1619
1735
1928
2124
2316
2510

ƒ 16,20
ƒ 20,40
ƒ 24,60
ƒ 28,80
ƒ 33,00
ƒ , 36,60
ƒ 40,80
ƒ 45,00
ƒ 49,20
ƒ 53,40
ƒ 57,00

ZANDVOORT - Het was
van
Zandvoortmeeuwen
geen sterke wedstrijd, maar
desondanks werd wel de
eerste uitoverwinning behaald. De Zandvoortse voetballers bleken toch te sterk
voor THB en wonnen eenvoudig met 0-3.

Inzet
THB moest liet meer hebben
van een enorme inzet, dan van
voetbal-capaciteiten. De Zandvoorters hadden meer in hun
mars, maar speelden niet erg
sterk. Het leek allemaal een
fluitje van een cent te worden
toen Mischa Tibboel de Zandvoorters, na tien minuten al, op
een 0-1 voorsprong zette. Een
vrije trap van Charles Das koptè Tibboel fraai in.
Omdat het niet erg lukte bij
Zandvoortmeeuwen voerde het
felle THB de druk op. Echter
uitgespeelde kansen gaf Zandvoortmeeuwen niet weg. De
Haarlemmers probeerden het
met -enige inzetten van veraf
maar die bleken ongevaarlijk.

ƒ 91,80
ƒ 102,00
ƒ112,80
ƒ 123,00
ƒ 133,20

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

In de rust zette interim-coach
Richard Bruijnzeel de puntjes
op de i en THB is vrijwel niet
meer gevaarlijk geweest. In het
eerste half uur leverde dat een
middenveldspel op waarbij de
Meeuwen enige kleine kansjes
kregen. Na een halfuur was
Riek de Haan present om de
bal, na een voorzet van Jos van
der Meij, in het doel te lopen.
De strijd was gelopen en Zandvoortmeeuwen bleef eenvoudig
overeind.

Krachtsversch.il
Een paar minuten voor het
einde werd het krachtsverschil
op de juiste wijze uitgedrukt
door een derde treffer. De actieve Mischa Tibboel reageerde
alert toen de THB-doelman een
harde inzet niet onder controle

ƒ 61,20
ƒ 67,80
ƒ 73,80 .
ƒ 79,80
ƒ 85,80

ZANDVOOBT - De ledenvan de Zandvoortse Bridge-'
club hebben de vierde wedstrijd achter de rug. Met nog
twee wedstrijden te spelen,
begint er aftekening te komen op de ranglijst.
In de A-lijn speelde mevrouw, i
Molenaar met haar van vakan-'
tie teruggekeerde partner de
heer Koning een uitstekende
wedstrijd. Met een score van
66,96 procent werd dit koppel
eerste. De tweede en derde
plaats werden gedeeld door mevrouw Spiers en de heer Emmen en de heren Polak en Vergeest. Aan de kop in deze lijn
blijft het echtpaar Heidoorn,
terwijl het duo Spiers/Emmen
is opgerukt naar de tweede
plaats. Het echtpaar Van der,
Meulen staat nu derde en door
het goede resultaat is het koppel Molenaar/Koning opgeruktnaar een vierde plaats.
"-.;.
De dames Van Mancius en:
Veltman blijven het goed doen
in de B-lijn, deze week werden
zij eerste. Goede tweede werden de dames Van Beek en'
Stocker met als prima derde
het echtpaar Potharst. De
stand aan kop van de B-lijn
bleef ongewijzigd. Eerste staat
het echtpaar Potharst, tweede
blijven de dames Van Mancius.
en Veltman, gevolgd door Van
Beek en Stocker op een derde
plaats.
Mevrouw Vis en de heer Van ,
Gageldonk speelden in de C-lijn.
en deden dat onverwacht erg
goed. Met 60,56 procent werden .
zij namelijk eerste. De dames
Kiveron en Mens legden beslag
op de tweede plaats, terwijl de
dames Van Beets en Koning
zich, met een derde plaats, ook
niet onbetuigd lieten. Op de,,
ranglijst staan nu de dames Ha- :^
vinga en Trautwein eerste. De;
dames Van Beets en Koning zijn naar de tweede plaats opgerukt en de heren Stomps en
Verburg zakten naar de derde
plaats.
Inlichtingen over de bridgeclub zijn te verkrijgen bij de.
wedstrijdleider de heer H.Emmen, telefoon 18570, alleen 's
avonds.
•;-.-

Eenvoudige zege ZVM

Eenvoudig

Jeugd

c

ge verschil in deze competitie
erg klein is. Wij hoeven in ieder
geval voor niemand onder te
doen."

Nederlagen handbalteams

Knap verweer helpt TZB niet

ZANDVOORT - Ondanks
uitstekend verweer is TZB
er niet ingeslaagd tot een
aansprekend' resultaat.„^.te
komen. De voetballers van
trainer Willem Koning namen driemaal de leiding
maar gingen, tegen DSK,
toch met 5-3 ten onder.
Vooral in de eerste helft bood
TZB kranig tegenspel. Het was
lange tijd geleden, maar eindelijk wist Fred Zwemmer het
doel weer eens te vinden. Hij
gaf de Zandvoorters een 0-1
voorsprong. Na de gelijkmaker

Zandvoorts
Nieuwsblad

kon krijgen: 0-3. Door deze:'
overwinning kruipt Zandvoortmeeuwen langzaam wat omhoog op de ranglijst.

ZVM incasseerde c
grote nederlaag y
ZANDVOORT - De zater-;:
dagvoetballers van Zand-:
voortmeeuwen werden te
gen SCW naar een grote nederlaag gespeeld. Na een 0-0;
ruststand werden de Zand-,
voorters in de tweede helftvv.'
met 5-0 nederlaag huis.- >
waarts gezonden.
Sï'
Trainer Teun Vastenhouw ;
had met een gelijkspel genoe-;
gen willen nemen en dat leek na
een helft voetballen tot de mogelijkheden te behoren. De
Zandvoorters waren in de eerste helft veel meer in balbezit
en kregen drie uitgelezen mogelijkheden op een doelpunt. William Rubeling, Bob Brune en.
Ferry van Rhee weigerden echter, vrij voor het doel, de bal de
juiste richting te geven. Technisch had Zandvoortmeeuwen
het beste van het spel. Vooral
uitblinker Rob van de Bergh
zorgde voor vele aanvallende
impulsen.maar zijn medespelers profiteerden niet.
:
In de tweede helft stortte
Zandvoortmeeuwen al snel in/
Een feestje, de avond daarvoor]
had kennelijk' geen goed gedaan. Binnen een kwartier spelen had SCW geprofiteerd van
drie individuele fouten: 3-0. De
Zandvoorters kwamen deze
klap enigszins te boven, maar
ook nu waren goede kansen
niet aan hen besteed. Zandvoortmeeuwen gooide alles opde aanval maar werd tweemaalverrast door een snelle counter:
5-0. „Deze nederlaag is veel te
grof," stelde trainer Teun Vastenhouw na afloop. „Je doet er
alles aan en dan krijg je zo'n
nederlaag. Nee, dit had nooit
mogen gebeuren."

Topscorers

O Wcckmcdia/JB

Castien (Zv.75)

99999 •JL
99999

De Haan (ZVM zon)
Van Houten (TZB)

«••*•

«•*•9

Longayroux (Zv.75)

99999

F. van Rhee (Z.V.M.zat)
Fred Zwemmer (TZB)

99999 • 99
10

15

Alle Zandvoortse voetbalteams kwamen dit weekeinde in actie en
zorgden voor een aardige doelpunten productie. Op de topscorers
ranglijst werd de spanning: nog groter. Dat kwam omdat TZB-spits
Fred Zwemmer tweemaal scoorde en op een totaal van acht kwam.
De Zandvoortmeeuwen-aanvaller Riek de Haan kwam tot één
doelpunt en voerde zijn totaal op tot tien. Robin Castien (Zand-;
voort'75) en Ferry van Rhee (Zandvoortmeeuwen-zaterdag) blijven;
met zeven doelpunten op de loer liggen. Voor Paul Longayroux.
winnaar van vorig seizoen, zal het heel moeilijk worden die prestatie te herhalen, maar het seizoen is nog lang.

donderdag 4 februari
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VERBOUWINGSOPRUIMING!! '

Bij de RAI in Zandvoort kunt
u meteen zaken doen.

AUPING AURONDE COMBINATIES UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Met Pirelli latex matras-14 cm
en tweezijdig ingegoten ventilatie;systeem + zomer- en winterkant

Met Drakacel SG40 matras
16 cm dik + wollen afdeklaag
140x200
160x200
180x200

handverstelbaar
automaat
handverstelbaar
automaat
handverstelbaar
automaat

ƒ1550,ƒ 1695.ƒ 1850,ƒ 2095,ƒ 1895,ƒ2150,-

140x200
160x200
180x200

handverstelbaar ƒ 1950>'
automaat
ƒ 2095',handverstelbaar ƒ2295,automaat
ƒ 2495,handverstelbaar ƒ 2395,automaat
ƒ 2595,-

OOK LEVERBAAR IN 210 EN 220 CM LANG!!
KEUZE UIT 14 KLEUREN. GEBEITSTE KLEUREN HEBBEN ƒ 50,- MEERPRIJS
BIJ AANKOOP, VAN EEN BED OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE 2 KUSSENS CADEAU!!

MDF LEDIKANT
„TIGNES"

PP«*~

„TIGNES"53
Compleet met lattenbodem
+ matras van 15 cm
90x200
ƒ 398,120x200
ƒ589,140x200
ƒ598,160x200
ƒ698,180x200
ƒ798,-

Ook leverbaar met 2 verstelbare lattenbodems -f- 2 Rawi Poly matrassen met
stretch hoes
Compleetpnjs:
140x200
ƒ895,160x200
ƒ950,180x200
ƒ995,-

Safrane
2 persoons stalen buisbed

•sasaaar

Waarom zou u nou een hele dag rond-

waar u ter plekke van kunt profiteren. Super-

dolen tussen honderden merken en auto's in

hoge inruilpnjzen bijvoorbeeld En, bijzonder

de immense hallen van de Amsterdamse

leuk, meer dan 40% korting op het Garantie

RAI? Het beste en leukste autonieuws is

Plus Kontrakt bij aankoop van een nieuwe

namelijk gewoon dicht bij huis te vinden. Op

Renault. Als u goede zaken wilt doen, kunt u

onze Mini-RAI. Geen vage beloften en mooie

dus lekker m de buurt blijven. Graag tot ziens

bespiegelingen, maar harde aanbiedingen,

m onze showroom!

140x200 +spiraal +
15 cm polyether matras
Normaal ƒ 698,-,
nu compleet ƒ 498,-

'Vraag naar de exacte voorwaarden

Autobedrijven Rinko

RENAULT
GEEFT JE

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-13360/12424 (showroom),

Café Sam Sam

CORODEX B.V.
Noorderduinweg 48
2041 CA ZANDVOORT, tel.: 02507 - 12541
zoekt voor zo spoedig mogelijke
indiensttreding een

Dorpsplein 2
VRIJDAG 29 JANUARI

JUNIOR SECRETARESSE
ter ondersteuning van ons
managementteam.
Kantporervaring is gewenst.
Salaris nader overeen te komen.

KARAOKE-AVOND
You don't have to be a pro
to steal the show
Aanvang 21.00 uur
TOT ZIENS

Sollicitaties richten aan: CORODEX B.V.
Postbus 10 2040 AA ZANDVOORT

LEVEN KLEUR

Boulevard Paulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
Tel. 02507-18178

Opruiming - opruiming - opruiming

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN DELTEX CLAUDIA
met goed testresultaat uit de laatste Consumententest. Zelf wasbaar,
anti-allergie, tijk 100 % katoen, 3 jaar garantie.

DONZEN DEKBEDDEN
Carré gestikt 5 jaar garantie
140x200 65 % ganzedons
1300 gram vulgewicht
normaal ƒ 249,-nu ƒ 149,- •

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

4 seizoenen dekbed,
ganzedons 65%
200x200
van 795,240x200
van 895,-

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

Polyether
15 cm dik
Eenzijdig
doorgestikt

m
Een Opleiding VOOr:

Gesloten i.v.m. verhuizing naar de
Buureweg 1-3.

apothekersassistent
doktersassistent
tandartsassistent
Geïnteresseerd?
Bel voor informatie:
MDGO College Amsterdam, telefoon: 020 - 671 59 11
of kom op 6 februari, tussen 10.30 en 13.00 uur, naar
de Fred Roeskestraat 90, 1076 ED Amsterdam - zuid.

Zandvoopfs Nieuwsblad
sEVLRKÜOF
Fa. P. Klein
Oe Spar

Kerkstraat 12, Zandvoort

ƒ139,-

ƒ 149,-

ƒ159,ƒ169,ƒ189,ƒ198,ƒ189,ƒ189,ƒ198,-

4-seizoenen uitvoering ,
225 gr + 325 gr m2
135x200
ƒ 149,-.
200x200
ƒ198,-:240x200
ƒ 249,-,.
135x220
ƒ 169-V
240x220 '
ƒ 289,-'

140x200 90% witte
ganzedons
1000 gram vulgewicht
normaal ƒ 369,- nu
ƒ198,-

Wij hebben een grote COLLECTIE
WOLLEN DEKBEDDEN m enkele of 4seizoenen uitvoering en m elke ge_•
wenste maat: o.a. TEXELER Aabe en''
Deltex

Polyether
Drakacel
30-40 + wollen
afdeklaag
16 cm dik
met keurmerk
ƒ198,ƒ 229,ƒ 249,ƒ 298,ƒ 329,ƒ 349,-

ƒ 369,-

ƒ 389,ƒ 398,ƒ 498,ƒ 598,-

Rpyaldon
Binnenvering 15 cm
4-slags Bonell
+ schapenwol

ƒ 189,ƒ 198,ƒ198,ƒ 249,ƒ 269,ƒ 279,ƒ 289,ƒ 298,ƒ 298,ƒ 398,niet leverbaar

Royaldon Oxford's
5-slags Bonell <
Binnenvering,
20 cm dikl!!,,
wollen afdeklaag *
10 jaar garantie!!'
/269,i-1
ƒ 289,-"
ƒ 298,-1'
ƒ 349,--r
ƒ389,-.ƒ 398>rr
ƒ 398,-rƒ 469,-T

ƒƒ598,-;
498,-;

ƒ 698,-

Alles uit voorraad leverbaar en gratis bezorgd !!
Wij zijn tevens dealer van: Ubica, Oost, Drakacel, Crown, Norma Rawi, Dunlopillo en ACORmatrassen en bedbodems

Textiel h aride l ,, P i a

's MAANDAGS GESLOTEN.
.Geopend: 8:30 lol 17.00:uur,-

Albert Cuypstraat 203b, tel. 020-676.04.09 (A'dam)
Wegens verbouwing zijn wij gesloten van 15 februari t/rri 25 februari

Gasthuisplem 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

enkele uitvoering
400 gram per m2
135x200
69,200x200
ƒ 98,240x200
ƒ129,135x220
ƒ 89,240x220
ƒ 169,-

voor 495,voor 595,-

ƒ 298,ƒ 349,-

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht

(O-v '

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk
Maraned

DGO

80 x190
90 x190
90 x200
100x200
120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

college amsterdam

Gratis gebracht
en gemonteerd.

ELECTRISCHE LATTENBODEM VAN BEKEND MERK
Stabiele veerlatten (5x gelaagd). Ophanging in scharnierende rubber
Twin-doppen. Versterkte variabele middensektor. Extra hoofdknik. • '
Uit voorraad leverbaar!!1
Nu
70x200 normaal ƒ 995,- ƒ 795,80x200 normaal ƒ 1095,- ƒ 895,90x200 normaal ƒ1195 .ƒ 995,90x210 normaal ƒ1295 ƒ1095,-

Nu voor bodemprijzen,
b.v. 240x200
65% ganzedons
normaal ƒ 539,nu ƒ 298,Ook m lengtematen met 5 jaar garantie!

„La Rondine"

+ Royaldon Oxford binnenveringmatras met schapenwollen afdeklaag 20 cm dik'r
en 10 jaar garantie.
Nu compleet 80x200 ƒ 650,90x200 ƒ 698,- .
140x200 ƒ 1095,-

NU OF NOOIT:
Dekens 100 % Zuiver Scheerwol
Sole mio van de Manta-fabrieken.
1 -persoons
150x200 150x220 160x240 cm
normaal vanaf ƒ 260 tot ƒ 350,nu vanaf ƒ 89,-tot ƒ 129,2-persoons Dekens 100 % Zuiver Wol
180x220 vanaf ƒ 59,220x240 vanaf ƒ 69,m vele kleuren
Alles met wol-label

Grote partij Dekbedden 65 % en 90 %
ganzedons
135x200 200x200.240x200 m enkele of
4-seizoenenuitvoermg van bekend
Deens merk!1

Ristaurante Pizzeria

CROWN BOXSPRING

Vondellaan 1, Zandvoort

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal,

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

KINDERBRILLEN ZIJN NERGENS ZO VOORDELIG!
Dit zijn slechts voorbeelden
uit een grofe kollektie
kindermonturen.
Ook voor dames
en heren is er een
enorme keus
al vanaf f 65,-

kwaliteit
en gezelligheid

franse keuken
keuken open 17.00-2300 uur
-v voor reserveringen

020 - 624 20 26

Wolvenstraat 22-24 Amsterdam

GREGOR
Oersterk
jongensmontuur

Voor jongens en
meisjes. Kleuren:
doublé, rood/
rose, blauw 3 maten

Perfekt jongensmontuur met verende
scharnieren. Kleuren:
doublé/blond

MILLIE
Ontzettend leuk
meisjesmontuur
met verende
scharnieren.
Kleur:
doublé/blond.

Stoer jongensmontuur
in gun/blauw met
verende scharnieren 4 maten

Mooi jongens/meisjesmontuur met verende
scharnieren.
Kleur: antiek/zilver
in 3 maten

Ook de kleine klanten zijn welkom, want de :;
kinderbrillen zijn nergens zo voordelig als bij :
Prins Brillen. Ze kunnen kiezen uit een heel
scala van modellen en leuke kleurtjes. Stuk voor '[
stuk monturen die tegen een stootje kunnen. ^
Bovendien is Prins Brillen glashelder over kosten j,
van de glazen e.d. U weet precies waar u aan ]l'
toe bent en dus geen "verrassingen" achteraf. "

5lSiS>eSS

Amsterdam: Bilderdijkstraat 72, tel. 6183368 - Gelderlandplein 24, tel. 6440793 - Ferd. Bolstraat 130, tel. 6625476 - Koninginneweg 224, tel. 6622651 - Bos en Lommerweg 307, tel. 6843764 Tussenmeer 58, tel. 6193001 - Burg. de Vlugtlaan 174, tel. 6131971 - Javastraat 4, tel. 6946883 - Buikslotermeerplein 7, tel. 6372392 - Winkelcentrum "In de Banne", Ankerplaats 21, tel. 6331504 Amstelveen: Rembrandtweg 157, tel. 6415434 - Alkmaar: Winkelcentrum "de Mare", Europaboulevard 24, tel. 072-612900 - Heerhugowaard: Winkelcentrum Middenwaard 31, tel. 02207-17172
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|Qp Pad brengt
j'Gele Gids voor
\ 'touitensport'

Binnenhuis toont jongste meubelprimeurs

In de Rotterdamse
Ahoyhallcn begint vrijdag 5
februari de nationale
woonmanifestatie
Binnenhuis .'93. Binnenhuis
is jaarlijks in de Benelux de
eerste consumentenbeurs
voor het wonen na de grote
internationale
ij Ook de kampeerder die op eigen houtje de natuur intrekt, meubelvakbeurzen in onder
meer Keulen en Parijs.
moet eten en drinken. Voedsel
heb je gewoonlijk bij je, maar
voor water ben je dan vaak aanE GROTE woningingewezen op de omstandigheden
richters hebben er
tejtplaatse, zoals een beek. Zovoor gezorgd dat de
lèts klinkt romantisch, maar ie- meest spectaculaire 'Keulder. slokje bevat al gauw een se' en 'Parij se' meubelpriHele dierentuin aan micro-orga- meurs in de Ahoy te zien
riïsmen. De meeste doen de zijn.
De beurs duurt tot zonrjipps geen kwaad, maar soms
je vakantie grondig in de dag 14 februari.
worden geschopt.
Binnenhuis is echter niet alleen een meubelbeurs. Alle fadrinkwater is voor cetten van het wonen komen
reizigers in streken met ver- breeduit aan bod. Zo zijn er op
daêht leidingwater en buiten- de beurs tien grote keukensporters die uit een helder shows; van vrijwel alle toonaanbeekje tappen immers een be- gevende merken in keukens
langrijke oorzaak van darm- staan de nieuwste modellen opp'rotilemen.
Waterzuivering gesteld. Even breed is het aankVn die ellende voorkomen. Op bod op het gebied van badkaÉfla (nummer 1) hield zich be- mers en open haarden.
zlg met de vraag welke methoEn ook wie op de hoogte wil
de geschikt is. In het artikel ko- blijven van de nieuwste ontwikmen filters, pillen, druppels en kelingen in bijvoorbeeld beeldrjet koken van water ruim- en geluidsapparatuur, woningschpots aan de orde.
verbetering en alternatieve
ideeën voor vloerbedekking en
j IJeel interessant in dit jubi- plafondtaewerking kan bij deze
leupinummer (Op Pad bestaat woonmanifestatie
terecht.
tJeR jaar) is ook de 'Gele Gids Voor liefhebbers van tuinieren
voor de buitensport' die als een is een modeltuinen-complex
apart katern is opgenomen, aangelegd: de Hof van Heden.
pa&rin staan onder meer bijna
Uiteraard blijven meubels de
tweehonderd organisaties die grootste plaats op deze internazich met active vakanties bezig- tionale woonmariifestatie inneliojaden, buitensportzaken, be- men. De galerij die op de verdieikrigenverenigingen, verkeers- ping door het hele Ahoy-gebureaus, fabrikanten, impor- bouw loopt, is door De Stam
tfeürs en een tabel die weergeeft Wonen benut voor een bijzonvjtelke activiteiten door welke dere meubelpresentatie: een
organisaties in welke landen 'design galery' van ruim honwordt georganiseerd.
derd meter met hoogtepunten
uit de collecties van Jan des
Bouvrie, Bruhl en Sippold,
Young International, Leolux,
Gelderland, Jori en Topform.
Bijzondere meubelontwerpen zijn ook te zien bij FabriCati zoals een collectie zitmeubilair van de eigen ontwerper Peter van Zoetendaal, die als

baar of uitrolbaar ledikant van
fabrikant Treco. Het is een
tweepersoons ledikant dat door
een vernuftig mechaniek als
het ware in tweeën kan worden
gesplitst, waardoor een tussenpad van circa veertig centimeter breedte ontstaat; de praktische voordelen blijken bij het
opmaken van de bedden of bij
ziekte van één van de partners.

Op Binnenhuis brandt zelfs een
houtkachel die helemaal geen
schoorsteen meer nodig heeft.
De firma Austroflamm heeft
voor haar houtkachels een speciale brandstof ontwikkeld:
korrels van gemalen en daarna
geperst hout. Deze korrels gaan
in Nederland ongeveer vijftig
cent per kilo kosten en maken
daarmee een stookprijs van
slechts vier gulden per dag bij
Keukenlease is een ander on- acht kWh mogelijk. De korrels
derwerp dat men op beurs te- kunnen zonder schoorsteen
genkomt. Het
gaat hier om

D

Grill-bakovens
Alhoewel in veel huishoudens
de (combi) magnetron niet
rfieer weg te denken valt, handl|aaft de grill-bakoven zich nog
steeds. Dit is vooral te danken
a^an zijn doorgaans aantrekkelijke prijs, want wie'niet al te
hoge eisen stelt, kan al een redeïïjk exemplaar kopen voor
tweehonderd gulden. Ook maat
eri gewicht is voor velen een rec[en een mini- of grill-bakoven
aan te schaffen. De laatste jaren
4 ör een aantal nieuwe bijgekpmeh. Andere, al bestaande, zijn
aangepast. Vandaar dat de Consurhentengids (februari) de
kleine en grote modellen door
middel van een test nog eens op
eten rij zette. Het ging om twee
mini-ovens, vijf grill-bakovens
zjonder en vijf met spit.
Yan de laatste is de Moulinex
A68 (f 500) de beste koop en de
Islôyds 745/782 (f 200) een voordeljge keus. Zonder spit kwamen de Tefal 39.758 (f 200) en
de Moulinex 844 (f 210) als een
^oordelige keus naar voren.

nancSnw es-fi" Keuken
leasen voor 25 gulden per week
___^_«______________-______^_______
constructie
g

Door de Ahoyhal loopt een 'design galery' met hoogtepunten uit
internationale meubelcollecties

nieuw materiaal miheuvriende- een vliegtuigvleugel lijkt te zijn
lijk kunstleer op waterbasis, gemaakt. Beter, gezonder en
Aquazone, toepaste.
„ comfortabeler slapen past natuurlijk in het concept van de
woonmanifestatie in RotterVliegtuigvleugel
dam. Meer standhouders dan
De Belgische meubelontwer- ooit beijveren zich voor een bepers Dirk de Saedeleir en Jac- tere nachtrust een hoger slaapques Deconinck hebben zich comfort. Nieuwtjes voor de
voor hun recente collectie slaapkamer zijn er volop in
'Starbrook Airlines' laten inspi- Binnenhuis, in omvang en bereren door hun gezamenlijke langrijkheid variërend van
hobby voor het vliegen. Het re- compleet ingerichte slaapversultaat is een serie bijzondere trekken tot en met gezondmeubelontwerpen waarin ma- heidskussens en matrassen die
terialen als aluminium en mul- slaapproblemen oplossen.
tiplex zijn toegepast. In de colEen primeurtje kunnen we
lectie is zelfs een 'Crash' opgenomen, een salontafeltje dat uit vast verklappen: een uitschuif-

Tweedehands auto's
Zolang er mensen zijn die nieuWe auto's kopen en deze al na
•een paar jaar inruilen, zijn er
ook automobilisten die een
funk stuk voordeliger rondrijden met een uitstekende tweedehands auto. Een gebruikte
•wagen kopen, heeft namelijk
'grote financiële voordelen, zo
zegt de Consumentenbond. In
het februari-nummer van de
Consumentengids staat voor 55
auto's het verschil in kosten beirekend tussen een nieuwe en
teen gebruikte wagen.
iWie denkt dat een occasion
•Veel meer kost aan reparaties
'en vaker met pech langs de weg
'staat, heeft het fout, zo luidt de
conclusie. Het aardige is dat de
•Kampioen (het 'clubblad' van
'de ANWB) deze maand ook
jaandacht besteedt aan de vraag
i'meuw of gebruikt'.
iHier ging men de boer op om
ibij enkele autodealers te inforimeren wat de beste aanschaf is.
j'Nieuw' luidt het besliste anttwoord, maar er sijpelt door dat
;men liever nieuwe dan gebruik<te auto's verkoopt. Tot een harjde conclusie komt de ANWB
;tiiet, maar als het toch een geibruikte auto wordt dan een met
iveel kilometers en (ook niet
Ivreemd voor de ANWB, maar
Inatuurlrjk wel juist) een
jANWB-keuringsrapport. Wie
jer echter over denkt een tweejdehands auto te kopen, doet er
|goed aan in ieder geval eerst de
(Consumentengids te lezen,
l
GERRIT JAN BEL

Groene warmte
Het aanbod van kachels en
open haarden is dit jaar bijzonder groot op Binnenhuis. Exposanten beconcurreren elkaar
niet alleen met moderne design, maar vooral met nieuwe
ecologische verantwoorde verbrandingstechnieken. Milieuvriendelijk stoken is het devies.

worden gestookt maar hebben
wel een kleine gevelafvoer nodig.
Nieuwe ideeën voor vloerbedekking kunnen ook worden
opgedaan op de woonmanifestatie. De firma Rowi Parket Ne-

Stoere jeansblouse gecombi-

Poloshirts met korte of lange
mouw zijn veel te zien in de

neerd met gilet op een canvas
broek
Foto Hij Mannenmode B V.

nieuwe voorjaarscollectie
Foto Hij Mannenmode B V.
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In een geémanicipeerde bui
besloot ik om de mannenmode
eerst maar eens onder de loep
te nemen. Meestal is deze mode
aardig onder één lijn te brengen. In tegenstelling tot de
nieuwe collectie voor de vrouwen: hier is nog geen duidelijke
lijn in te ontdekken.
Vorig jaar zagen we het al in
de vrouwenmode, maar nu mogen ook de mannen zich '(mode) milieubewust' kleden. Een
trend die met meer weg te denken is in de mode-industrie.
Eén van de grootste fabrikanten op herenmodegebied zegt
het ongeveer als volgt: 'door de
bewustwording van de consument op een betere samenleving is de vraag naar simpele
kledingstukken, gemaakt van
Voornamelijk natuurlijke stoffen erg groot.'
Duidelijk? Ik zet mijn vraagtekens bij deze opmerkelijke
uitspraak. Niet dat ik de bewustwording op het gebied van
milieu van de consument in
twijfel trek, zeker niet. Maar
het idee dat iemand omdat hij
misschien wat minder vaak de

BOES

Iets nieuws

Madrasruiten

Het zou eerlijker zijn geweest
om te bekennen dat je als fabrikant/ontwerper continu bezig
bent om weer zodanig iets
nieuws te verzinnen dat je de
concurrenten voor bent. Maar
helaas, ze hebben allemaal het
milieu-aspect te pakken. Op
zich ook niet zo onlogisch. De
mode moet zich aanpassen aan
de samenleving, anders verkoop je helemaal niks, maar je
kan natuurlijk ook overdrijven. •
Overigens ben ik absoluut
geen tegenstander van natuurhjke stoffen (onder andere katoen, linnen en wol), ze zijn
juist zeer prettig in het dragen.
Vroeger droeg men niets anders. Maar het gemak dient de
mens en de kleding moet in de
wasmachine kunnen en dat is
voor natuurlijke stoffen wel
eens een probleem.
Gelukkig denken de wasfabrikanten ook mee en zijn we
met de machines al zo ver dat
ook er ook een programma is
voor de 'tere' was. Toch is er
vaak wel een complicatie: lin-

Voor heren die niet voor wasdilemma's willen komen te
staan, mag dit seizoen zeker
weer de jeans in canvas en gabardine kwaliteiten gedragen
worden. Stoere hemden in alle
mogelijke ruitdessins - nieuw
zijn de Madrasruiten - kunnen
hiermee gecombineerd worden. In deze sfeer past ook het
uit comfortabel tricot vervaardigde polo-model. Zowel authentiek met korte mouw als in
sweatshirt vorm met lange
mouw.
Een nieuwe trend (we zagen
het al een beetje in de wintercollectie) is het stoere gilet, uitgevoerd in stevige stoffen als
twill, denim en canvas. Kenmerkend voor dit vest zijn de
vele zakken.
De colberts van de kostuums
hebben zowel een enkele als
dubbele-rij sluiting. De klassieke blazers met koperkleurige
knopen zijn terug. Ze worden
gedragen op pantalons van honderd_procent wollen kwahtei-

ten of hoogwaardige katoenen
gabardine. Het klassieke ruiten
en streepjes overhemd bestaat
nog steeds maar uni-sandwash
shirts en luxe chambrays (stevig linnen overhemden) zijn in
opkomst. Tegen de bescherming van de voorjaarskou zijn
er vooral katoenen truien (met
ronde en V-hals) ruim vertegenwoordigd. Evenals het rugbyshirt in colorblocking of met
strepen.

Klassieke kleuren
De kleuren van de nieuwste
herencollectie bestaan voornamelijk uit: marineblauw, donkerrood, flessegroen en antraciet. Met soms de iets fellere
kleuren tomatenrood en ecru
(soms tegen het gele aan).
Voor de finishing-touch moeten de heren bruin gevette leren
schoen dragen, die gecombineerd zijn met suède. Onder
jeans mag de altijd terugkerende bootschoen m leer, of canvas
met leer, voorzien van een leren
veter en een originele bootprofielzool gedragen worden. Verderop in het seizoen komen
ook de fonkelnieuwe indianenmocassins in bruine of beige
nubuck naar voren: zeer soepele schoenen versierd met naturelkleurige festonneer- of
kruissteken. Vaak zijn ze langs
de zoolrand enigszins opengewerkt.
Bergschoenen mogen nog
steeds, een variant is de zpgenaamde streethiker (combinatie tussen berg- en sportschoen).

ke Sphinx.

Openingstijden: dagelijks van elf tot
vijf uur en van '/even tot li.ill' ell (op
zaterdag en zondag v,m elf tot vijf uur).
Toegangsprijzen: 12 pilden per pcrsoon, 65 tien gulden en kinderen tot en
met twaalf Jaar zeven gulden. Er zijn
gezlnskaarten (geldig voor twee volwassene en twee kinderen) voor 28 gulden.

(ADVERTENTIE)

Slecht ter been?
Maak uw keuze en ga overal heen!

BIJ Waaijenberg kunt u alle
denkbare vervoermiddelen
en hulpmiddelen vergelijken en testen Speciale
aanpassingen kunnen

zonder beperkingen gerealiseerd worden Servicepunten
m heel Nederland
Snowroom
V^
°Pen op werkdagen van 9 00-17 00 uur

Keienbergweg 48,1101 GC Amsterdam Z 0., telefoon 020-6910518

Scholieren testen
computerspelletjes

Greendog (Sega, f155), op
zoek naar het surfboard
Greendog is een verwoed surfer die tijdens het surfen een
vervloekt halssnoer rond zijn
nek krijgt. Om dit snoer weer
kwijt te raken, moet hij de zes
stukken van het surfboard van
de Ouden proberen te vinden.
Probleem is dat iedereen in zijn
omgeving gek wordt van het
snoer en hem aanvalt: kikkers,
krabben, zelfs toeristen.
Met zijn vliegende schijf, skateboard
en
pedaalkopter
spoedt hi^zich, de hele tijd fastfood etend, door een tropisch
regenwoud, door oude Azteekse crypten, een tropisch aquarium en over de toeristische eilanden van Jaimaca, Saba en
St. Vincent.
Cedrik (15): Greendog is een
echt avonturenspel met mooie
tekeningen. Erg origineel, zoals
duiken in een aquarium, vliegen met een vliegende fiets,
skateboarden-op Curagao en de
ronde „Jamaica"! Er zouden alleen wat meer contmues moeten zijn, want het spel is erg
moeilijk en daardoor heel lang.
Kortom: een leuk avonturenspel. Beoordeling: 4'/2.
Danny (15): Greendog is een
surfer die een vloek moet doorbreken door het vinden van een
schat. Het is een leuk verhaal,
maar niet zo origineel. De tekeningen zijn best wel mooi en
het bijbehorende muziekje is
ook goed. Beoordeling: 4.
Inder (15): Het spel is voor
een wat ongeduldige speler een
beetje traag, want je zoekt soms
vrij lang naar de uitgang van
een veldje. Leuk aan het spel
vond ik de zeer mooie en goed
uitgekozen kleuren en muziek
en de buitengewoon mooie
„graphics" (tekeningen). Beoordeling: 2'/2.

Simcity
Simcity f Super Nintendo, f 149)
Ontwerp je eigen stad
Niet ieder computerspel
heeft te maken met rennen,
springen en schieten. Simcity
is een goed voorbeeld van een
spel dat totaal verschillend is.
In dit spel moet de speler zijn of
haar eigen stad ontwerpen. Het
is net een echte stad: er wordt
gebouwd, de mensen beginnen
te klagen wanneer ze te veel belasting betalen en er kan brand
uitbreken. Het is jouw taak als
burgemeester van de stad om
er voor te zorgen dat alles naar
wens verloopt. Ook zijn er acht
scenario's opgenomen van steden met enorme problemen die
jij moet proberen op te lossen.
Barry (16): De vele mogelijkheden maken Simcity tot een
zeer goed spel. Het is makkelijk
in gebruik en de graphics zijn
zeer goed. Het is misschien niet
zo geschikt voor jongere spelers, maar voor de gevorderde
speler is het een perfect denkspel dat nooit verveelt. Beoordeling: 3'/i.

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

Genealogie
De belangstelling voor familiegeschiedenis, het uitzoeken van de stamboom,
is stijgend. Velen vinden er
een boeiende invulling van
de vrije tijd in. Steeds meer
mensen gaan op zoek naar
hun voorouders, naar hun
erfgoed. Wegwijs worden
in de genealogie is voor wie
de eerste stappen zet op dit
terrein, niet altijd even gemakkelijk. Sinds kort is er
echter een tijdschrift op de
markt gekomen om de beginnende genealoog te begeleiden.
Ons Erfgoed, dat zes
keer per jaar gaat verschijnen, reikt de amateur de
helpende hand door middel van talrijke artikelen
over diverse onderwerpen
zoals de burgerlijke stand
als bron van informatie, de
doop-, trouw-, en begraafboeken en hoe daarmee om
te gaan, familiewapens,
koopakten enz. Het tijdschrift zal om de twee
maanden verschijnen met
een omvang van"-32 pagina's.
Voor meer Informatie: Uitgeverij Alvo, Bultenwatersloot 142,
2613 SV Delft. Een jaarabonnement kost 25 gulden.

Papierknipkunst

Leerlingen van het
Augustinus College in
Amsterdam bespreken in
een serie artikelen op deze
ATV-pagina
computerspelletjes; zij zijn
per slot van rekening in veel
gevallen de gebruikers. Ze
geven ook cijfers: 1. saai; 2.
matig; 3. leuk; 4. erg leuk; 5.
heel erg leuk. Samensteller
van de serie is Gerard
Koster, docent aan het
Augustinus College.

Greendog

Langzaam druppelen de uit- Soepele mocassins en sportieve streethikers zijn de nieuwe
Foto c&A Nederland
nodigingen binnen voor de trends op het gebied van de schoenen
modepresentaties van de auto pakt en een papiertje van •nen en zijde zijn moeilijk te
grote merken, maar vaak straat opraapt om in de afval- wassen en kreuken bovendien
i
kan je de kleding allang in
Computers
bak te gooien, naar de winkel ontzettend. Vandaar dat er
stapt om nu eens 'natuurlijke' vaak verschillende stofmenginbelangstelling voor note- de winkels zien hangen.
kledingstukken te kopen, gaat gen voor de kleding wordt geöks (kleine, draagbare pc's) door Trudy Steenkamp
bruikt.
er bij mij niet in.
|eit nog steeds. Niet onte-

tit, zo vindt Personal Compu'fé Magazine, want een noterök is meer dan leuk speelgoed. In de juiste configuratie,
en mits degelijk geconstrueerd,
levert het vaak zelfs meer gebruiksgemak dan desktops.
"Vandaar dat in het februarimimmer een test staat van 24
exemplaren.

waarbij men
bij de aankoop van een nieuwe
keuken en eerste aanbetaling
van slechts tien procent doet en
het restant van de aanschafprijs over tien jaar kan uitsmeren: een keuken dus vanaf 25
gulden per week.
Tijdens de duur van het leasecontract hoeft men zich geen
zorgen te maken over het onderhoud aan de keuken: jaarlijkse servicebeurten zijn bij de
prijs inbegrepen. Door het contract is de keuken bovendien
verzekerd tegen brand- en waterschade. Na afloop van het
tienjarige leasecontract kan
men de keuken behouden.
Om nog even bij de keukens
te blijven: de Duitse fabrikant
Alno speelt in op de multifunctionaliteit van de keuken-voor-het-hele-gezin in met doordachte ontwerpen voor zogenaamde 'kinderveilige' inbouwkeukens: alle hoeken en randen
zijn afgerond, kasten met gevaarlijke keukenapparatuur
kunnen worden afgesloten en
bedieningsknoppen zijn oribereikbaar voor kinderen.

Mannen steken zich
in stoere hemden

Foto Ron Wagter/Op Pad

derland introduceert het LipLas legsysteem waarmee men
m een mum van tijd een laminaatvloer legt. De ondervloer is
al bevestigd aan de lamellen.
Nog een tip voor degene die
van plan is om de Rotterdamse
woonbeurs te bezoeken: in de
entreehal is een overzichtstentoonstelling te zien van de mterieurarchitect-meutaelontwerper Rob Eckhardt (winnaar
van de zilveren design prijs).
Eckhardt verzorgde onder andere exclusieve ontwerpen

Boris (17): Goede conversie
van de PC-versie. Heeft echter
leuke extra's. Grafisch wordt
het wat onduidelijk met het
veranderen van de seizoenen.
Leuk, niet al te aanwezig muziekje. Het worden van een
goed burgemeester vergt een
hele tijd. Een spel voor „oudere" spelers. Beoordeling: 3'/2.
Adam (19): Dit spel is antispanning. De-graphics zijn niet
al te duidelijk en de muziek
blijft op de achtergrond. Toch
heeft het spel iets zeer interessant. Het heeft een 'load/savemenu', wat niet vaak gezien
wordt bij consoles. Meer geschikt voor wat oudere spelers.
Beoordeling: 2'/2.

'Papier van alle kanten'
is de titel van een tentoonstelling die te zien is tot en
met 4 april in het Westfries
Museum te Hoorn.
Werken uit de 17e tot en
met de 19e eeuw, gecomtaineerd met werken van hedendaagse papierkunstenaars die ruimtelrjk knipwerk maken, zijn in het
museum te bezichtigen. In
kleine kastjes, achter glas,
zullen zeegezichten, landschappen, scènes uit het
dagelijks leven, figuren en
bloemen te zien zijn. ,
Het Westfries Museum Is te
vinden'aan de Rode Steen te
Hoorn. Geopend maandag tot en
met vrijdag van elf tot vijf uur en
zaterdag en zondag van twee tot
vjjf uur.

Op Pad Beurs

..

In het Congresgebouw in
Den Haag wordt op zaterdag
6 en zondag 7 februari de Op
Pad Beurs gehouden. Liefhebbers van buitensporten
kunnen op deze beurs terecht voor informatie. De
beurs is van tien tot vijf uur
geopend.

(ADVERTENTIE)

geeft u meer!
BACK TO
THE SIXTIES
GOLF RESORT
PURMEREND

Golf Resort PurmerEnd

Het Golf Resort PurmerEnd
organiseert op zaterdag 27

februari een "back to the
sixties" party.

De Roy Eagle Showband verzorgt op deze avond de
jaren zestig muziek, waarop volop geswingd kan worden. In de pauze hoort u echt juke box muziek.
Speciaal voor de lezers van Weekmedia heeft het Golf
Resort PurmerEnd een speciaal "back to the sixties"
arrangement samengesteld bestaande uit

* warm/koud buffet, mcl. 4 glazen wijn
* overnachting
* zondagmorgen brunch
* een kapper, die u een echte kuif bezorgt
* een fotograaf, die als aandenken een foto van u
maakt bij een Amerikaanse limousine.
De kosten voor dit arrangement bedragen f 110,- per

persoon. Deelname is alleen mogelijk door het insturen
van onderstaande volledig ingevulde bon aan:

Secretariaat Weekmedia,
Back to the sixties,
Postbus 2104, 1000 CC Amsterdam.
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met Golf
Resort Purmerend, Westerweg 60, 1445 AD Purmerend,

tel. 02990-81666.

Bon voor onze lezers
Middels deze bon reserveer ik voor het "back to the
sixties" arrangement op 27 februari a.s. in het Golf
Resort Purmerend d f 110,- per persoon.
Naam. —
Adres:
Postcode:
Telefoon:

Woonplaats
Aantal personen:

geeft u meer!

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
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Fiat

1-16
VW Golf nw. model '88, 3-drs.
nwe apk, in nw.staat. metall.

Rover

ƒ 10.950.- Tel.: 020-6369515

± 50 auto's, APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen.
020-6844079. Tevens INKOOP.

Accessoires en Onderdelen

Onderdelen voor: Austin-Rover- t;.
VW Golf, Turbo Diesel, 65.0000
km. '90, grijs metal. ƒ 23.500.- 70 BESTELAUTO'S en pers.
Jaguar-MG-Triumph-Landrover
;•:
busjes v.a. ƒ3500. Garage
NIPPON: 02503-16679.
UNO 60 S 'Rialto', rood met
68.000 km 01/88
Rijsenhout, lid Bovag. Bijna 50
KIMMAN
HAARLEM
'
>
UNO 45 'Lido', grijs
39.000 km 05/89
Weg. omst. t.k. VW-Camper,
IN 24 UUR GELEVERD
UNO 45 i.E., zwart
27.000 km 01/90 Verder diverse speciale aanbiedingen + gebruikte Rovers bij: '85 inb. '91, een VH-dak, jaar gevestigd: Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij AalsUNO 70 I.E., donkerblauw
52.000 km 01/90
compl.
Vr.pr.
ƒ 23.000: meer, 02977-24229.
UNO 45 S i E, blauw/groen met
13.000 km 07/91
02995-4743.
Ook t.k. gevraagd.
Sloterkade 40-44. Tel.: 020-6177975
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
UNO 1.1 S i E, donkergroen met
22.000 km 04/92
VW Passat, bj. '83, gr. met.,
Klaar terwijl u wacht.
UNO SX, zwart, Lm. velgen
30.000 km 01/89
AUTO
SERVICE
WETTER
ƒ3450. Gar., financ., verz. en
Ruilstarters en dynamo's.
UNO SX, zwart, checkpanel,4 HS
47.000 km 12/90
Subaru
en
Lada
dealer
Rhôneweg 40-42. Tel.: 020-6131365
inruil mog. Info. 02908-24640
Valkenburgerstraat 134.
UNO SX, 5 drs., anthraciet
26.000 km 01/90
Al onze occasions boven de
Tel.: 020-6240748.
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.UNO SX, 5 drs., zwart
4000 km 04/92
VW Polo '84, wit
ƒ3000,AUTOBEDRIJF JAN WALS
DIESELSERVICE; J-J;
UNO 1.4 S, ferrari rood
4900 km 07/92
BLOKSMA
RADIATEUREN3 tot 6 maanden garantie
brandstofpompen; verstuivers;
TIPO 1.4 DGT, wit
71.000 km 10/88
Tel.: 02902-61697.
SAMARA 1.3
1987 warmtewisselaars. KapoeasAUTOBEDRIJVEN
RINKO
cil.koppen vlakken. Garage?
TIPO 1.4 DGT, blauw met
47.000 km 04/90
SAMARA 1.3
1988 weg 17, A'dam, 020-6148385.
motorenrevisie FEENSTRA,'
Curiestraat 8 - 10,
TIPO 1.4 DGT, grijs met
28.000 km 04/92
LADA 1200, 1988
1989 Grote sortering ONDERDELEN
RECORD
biedt
aan:
Zandvoort Nieuw • Noord
Industrieweg 27, Duivendrecht,
TIPO 1 6 DGT, wit
67.000 km 11/89
LADA 2105 1.2
1990 van schade-auto's, alle
Tel.: 020-6980639.
Off. RENAULT DEALER
TEMPRA 1.6 SX groen met
40.000 km 11/90 Metro 1300 MG Turbo . .1984
Toyota Corolla .1.3 Coupé DX, LADA 2105 1.5
1987 merken, alle bouwjaren.
Tel. 02507 - 12424/13360
TOYOTA Starlet 1.0 DL 12V, rood
78.000 km 06/88 Rover 111 L'
1992
org. '82, APK '94, ƒ 1650.
• De autorubriek
LADA 2104 1.5 Stat 1990 GEBR. OPDAM B.V.
Sinds 1926
Rover 3500 P 6
1973
Tel.: 020-6105478.
„SHOWROOM" heeft
LADA 2104 1.5 Stat...... 1987 Tel.: 02502-45435.
FORD Escort 1.8 CL, Diesel Brava, blauw
biedt aan: inruilauto's:
Rover 3500 Vitesse 581 .1986
Subaru Mini Jumbo SDX
een oplage van 1,1 miljoen ex.
met., alarm, a-spoiler, r.s. velgen, r.s. stuur 87.000 km 02/89
Renault 5 TL Super 3-drs .85
8.000 km
1992 Missot. specialist REM- en
APK keuringen klaar terw.ijl, u
FRICTIE-MATERIAAL.
Renault
11
aut.
3-drs
88
Tevens keuze uit ± 40 andere Rat en Lancia occasions
Subaru Mini Jumbo DL .1987
Bosboom Toussaintstr. 43 wacht. Garagage West-Cerjter:
Renault 19 GTR 4-drs
91 ^^^•^••^^^^••^^•^••^^^ Subaru Justy Automaat
ROVER 216 SE, '86, groen met.
020-6122476 (zonder afspraak)
A'dam. Tel: 020-6180443.
Renault 19 GTR 5-drs
90
10.000 km
1991
VOOR GEGARANDEERDE
LPG. Vraagpr. ƒ4250.2e Helmersstraat 15, A'dgcrï.
Renault 19 GTS 1.7 4-drs. .89
Mitsub.
Colt
1.4
GLX
...1982
OCCASIONS
Tel. 075-163008.
Renault 19-2 RN 5-drs
92
A.P.K. KEURINGSSTATION
Opel Rekord 2.0 S
1982
Amsterdam Oud Zuid
ONDERDEELVERKOOP
Renault 19 TR Eur. 5-drs. .92
Keuren zonder afspraak''
Zwanenburgerdijk 503
2e Jan Steenstraat 42-48
DOE-HET-ZELF
ADVIES
Renault 25 TS
84
,Feenstra & Jimmmk
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572
op
zaterdag
van
Ren. Clio RN Dsl, 5-drs.. .91
Aster'weg 24A A'dam 6364702
Tel. 020-6763829
Kamerlmgh Onneslaan 10 in Badhoevedorp
10.00-13.00
uur
Johan Boom ook gevestigd
Ren. Clio RN U9 3-drs .. .92
*• Bel voor onze voorwaarden.
Autobedrijf CRYNSSEN'
Kost B.V.
Ren. Espace DX Turb.Dsl .89 Toyota Corolla HB 1,6 XL b.j. Den lip 55 tussen Landsmeer
Crynssenstraat 10-14'-' '
Rat Ritmo 70, ongin. '84, wit,
Ren. Express 1.1. bestel .89 '89, 70.000 km. Vaste prijs en Purmerend + 50 auto's v.a,
Valschermkade 16, A'dam.
Tel. 020-6184402.
'
APK '94, i.z.g.st, rijdt nw,
Daihatsu TXI 16V
89 ƒ 15.999. Tel. 02942-63978.
ƒ1.000 tot ƒ15.000. Garantie
APK-keurstation,
reparaties
ƒ2750. Tel.:020-6105478.
Opel Ascona 1.6 S, 4-drs .85
v.a. ƒ 1.000. Tel.: 02908-24640.
Grootste
900en
Civic 1.3, 12 V, 5-'87, APK 12alle merken en schaderegeling.
Seat Ibiza 1.7 GLD, Dsl, ...89
Cabrioletcollectie
Rat Uno 55,5 drs., org. '84, nw, '93, rood metall., LPG, radioMazda 626, 4-drs., b.j. '87,
Hefbrug, spuitcabine",''
van
Nederland
APK, i.z.g.st., ƒ2.950.
Renault 5 TL, '86, bl. met.,
ƒ8000. Ford Escort 1300 CL,
cass., ƒ7950. 02977-28815.
ALLE KLEUREN
of sleutelruimte nodig'
Kaagweg 33, Abbenes
Tel: 020-6105478.
sportuitv., b.j. '87. Mercedes OOK IN SPUITBUSSEN
ƒ6450. Gar., fmanc., verz. en
EXCLUSIEVE
OCCASIONS
T.k. Honda Civic 1.5 IGL, grijs
HEINING HOBBYHAL '
(bij Nieuw Vennep)
inruil mog. Info. 02908-24640
Rat Uno 55 S, bijna '86, APK tot metallic, b.j. 3-'90.
440 GLT inj. 102 pk. zwart/met 190 D, b.j. '89, ƒ33.500. Volvo
otto nieuwenhuizen bv
02907-6999, A'dam-Sloterdyk.
02524-4245
'94, i.z.g st., blauw metall., Tel.: 020-6372270.
78.000 km, '91; 440 GL, rood, 240 GL aut., stationcar, b.j.
Overtoom 515 Amsterdam
RENAULT AMSTERDAM
Saab 900, 5-drs. aut, str.bekr.,
• Bewijsnummers van een ge(020) 6129804
ƒ3950. Tel.: 02977-28815.
A-spoiler, 90.000 km. '89; 440 eind '85, onderb. LPG. Opel
Top occasions met 1 jaar
'82, ƒ2850. Gar., fmanc., verz.
plaatste "SHOWROOM" v
GL, grijs, Lpg, o.b., 85.000 km. Kadett 14i, b.j. '91, 19.500 km.
garantie
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
en inruil mog. Info. 02908-24640
'90; 240 2.3. sedan, LPG, rood, Inruil en financiering mogelijk. T.k. gebruikte onderdelen van advertentie krijgt u alleen:tpeWibautstraat 224
Keuze uit 50 gouden RatGOPAL AUTOBEDRIJF
110.000 km. '91; 740 GL, aut.
alle type's BMW, Mercedes en gezonden als u dat bij de'.op020-561 96 11
SAAB SERVICE
occasions. Tel.: 020-6470909
Tel.: 020-6342423.
Over garantie gesproken !
Estate antr.met turbo velgen
Peugeot.
Garagebedrijf C. gave van de advertentie kenMOLENAAR
T.k.a.
tegen
handelsprijzen
RePart. b.t.k.a. Rat Uno '85, pr,
HYUNDAI OCCASIONS
78.000 km, 10/89 ('m 90) 240 NISSAN Bluebird 2.0 Lpg, sail- Schrauwen,
Teteringsedijk baar maakt. De kosten daaronderh., rep., APK
nault 25 TX, blauw met., 11-'89, GL stationcar Lpg o.b.
ƒ2.500. Tel.: 020-6431428.
2 jaar garantie alleen bij:
','
134, Breda. Tel.: 076-214918. voor bedragen ƒ3,uitv.
'90,
ƒ
16.950,nw. mod., ƒ 14.500. Renault 21 antr.met, nw.st. '90; 740 GL
AUTOKROOY
V.W.
Golf
caddy,
'90,
ƒ
14.950
UNO RIVIERA, '89, zonnedak,
Royal Class Saab's
TL Hatchback, nw. model, sedan marine blauw 115.000
T.T. Vasumweg 32
5 versn., 65.000 km, ƒ11.950.
Diverse occasions!
LPG, 2-'90, ƒ13.500. Renault km '90; 340 GL 5-drs. spec. RAT Panda 750 L. '87 ƒ6950,(a.d. Klaprozenweg A'dam-N)
013-357022 vr. nr. Roeland.
19 GTX, grijs met., 1-'90, 5-speed, 60.000 km, antr. met MAZDA 626 GLX Coupé,
Tel.: 020-6310615.
Hoofddorp, 02503-14097
ƒ15.750. Renault Express, 6- '89; 340 GL 5-drs. spec. autom. autom. LPG., '85, ƒ4.750.* 5 * STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL
Te koop wegens auto v.d zaak
w *c*
'86, ƒ 4950. BEREBEIT, Amstel- zilver met. 60.000 km. 11/89. PEUGEOT 305 GL, LPG, '85, * *
ƒ5.500.
Hyundai Pony 1.5 GLS, b.j. 7-89
dijk 25, A'dam, 020-6627777. Tevens div. VOLVO's 343/345
* Amsterdam, Almere en Zaanstreek
:•-:
OPEL Ascona '83, ƒ 3.750.SAMARA 1,3, febr. '90, 2 drs., APK 7-93, m zeer goede staat.
v.a. '84; (ook met autom.)
FORDFiesta '84 ƒ 4.850.SUPER STUNT
;;"36.000 km., ANWB APK tot '94, Van 1e eigenaar. Alle beurten IbizaXL, 1.5 inj., bj. 2-'90, 1e
1e eig. Pr. ƒ9815. Tel. volgens het boekje. Vraagprijs eig., ong. 14.500 km, ƒ 15.500.
VOLVO - NIEROP,
voor nieuwe leerlingen
VAN OSTADE GARAGE ƒ12.500. Tel. 020-6334230.
02207-14681. Bez. A'dam.
Vancouverstraat 2-12,
Van Ostadestraat 182
AUTOBEDRIJF
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in één
Amsterdam West.
Amsterdam,
WIM VAN AALST
van onze 5 Sterren Hotels in Nederland
MOOY EN ZOON
Tel.:
020-6183951
020-6625428
Tel.: 02979-84866.
v h Museum autobedrijven
& Europa, als u gebruik maakt van onze
Maandag t/m vrijdag
toch al goedkope aanbieding van
~,-,
SEAT IBIZA luxe 12/88,
T.k. tegen handelsprijzen Volyo
1e eigen. 25.000 km. als nieuw
440 GLT, LPG, rood, l.m. wie20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 950.",',
ƒ 8.950.-Tel.: 020-6369515
len, spoiler, V90, ƒ 17.500.
of
Volvo
360
GL
2.0,
LPG,
3-'89,
MB
508
OPRIJWAGEN,
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ 700.';';
Seat Ibiza XL '89, grijs met., Ruysdaelkade 75 A'dain-O.Z.
ƒ13.500. 340 GL 1.7, 4 drs., Cabine geen roest, geschikt
ƒ8950. Gar., fmanc., verz. en
Info: 020-6623167 6732853 .
Motorrijlessen
ƒ
45.00
per
les
LPG,
4-'89,
ƒ9500.
BEREBEIT,
voor 6 m. lange Amerikaan,
Audi - BMW - Citroen - Rat - Ford - Honda - Lancia - Nissan • inruil mog. Info. 02908-24640
Autorijlessen ƒ 36.00 per les
Amsteldijk 25, A'dam,
ƒ 10.000,- excl.
Opel - Peugeot - Renault - Seat - Toyota - Volkswagen - Volvo
Adverteren m „Showroom" 020-6627777.
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
RICKS' RENT A 50-er;
Theoriecursus
op Video GRATIS
MAZDA 121 - 323 - 626 - MX 3 - MX 6 - RX 7
Tel. 020 - 665.86.86
v.d. Madeweg 23,
-Tel 020-6992298.
FAX 020 - 665.63.21
Van part. Volvo 345 GLS '84
A'dam - 020-6686146.
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie -t- praktijk.
HARTGERINK en KLOMP
Postbus 156, 1000 AD A'dam get. glas, met. bl. APK bijz.
AUTOBOULEVARD
Ruys de,Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.
Graftermeerstraat 49 Hoofddorp 02503 - 20129/36644
mooi. ƒ2450. 020-6681616.

de nieuwe Rover 200 coupé
nu in onze showrooms

* RIJ NU, BETAAL FEBRUARI 1994 *

Aulorubnek SHOWROOM verschijnt elke week op vrijdag
m Het Parool, op zaterdag m Trouw en de Volkskrant en
de week daarop in alle edities van Weekmedia t.w.:
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorls Nieuwsblad.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20 00 uur. Tel 020-6658680. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook. Het Parool, Wibautstraat 131,
Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemslelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort,
Gaslhuisplein 12; Uithoorn, Stationsstraat 70.
Allé opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur m ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 39,95
Voor elke extra regel
ƒ 13,50
mm-prijs
ƒ 8,35
mm-prijs met vignet
ƒ 8,35
Alle pri|zen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
Alfa Romeo

BMW

Alfa 33 1.5, m '84, APK '94, BMW 633 CSI, b j. '77, APK tot
rood, elekt
ram. i.z.g st. febr. '94. Pr. ƒ12.500.
ƒ2950 Tel. 020-6105478.
Inr. mog. Tel.. 074-778060.
BMW 728i aut, 1982, 168.000
km., stuurbekr., cv, gordels a.,
APK 08-'93, zgoh, boekjes,
Audi 80 18S, 75 PK, 5-bak,
ƒ4500. Tel. 010-4218490.
nwst, 40.000 km, kl. wit, get.
glas, ƒ 15.500. 020-6861867.

Audi

Audi 80 S, m '90, blauw v.v.
groen get glas, c.v., LPG,
smetteloze staat van onderh.,
aanrijdingvrij, ƒ 17.350. FRANS
WIJNEN AUTO'S, Karperweg
8, A'dam, telef. 020-6716280.

Record voor
ROVER

Off. Fiat/Lancia Dealer

Gebr. Haaker b.v.
020-659 48 59

Noodservice

Saab

Guntur
Saab

Honda

ASMOCO B.V. ie Rmgdqkstraat 39

Hyundai

Rijscholen

Lada

Seat

Ook voor diverse
recente occasions

Mazda-dealer voor de Haarlemmermeer
MAZDA
323 occasions boven de ƒ10.000.1 jaar garantie & gratis wegenbelasting

Door inruil:
*
*
*
*

020-6670121.

Chrysler
Chrysler - Amstelveen

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(gratis halen en brengen).

Citroen

Bedrijfsauto's

Klassiekers
en Oldtimers

Suzuki

VOLVO 240 GL 2.3,
eind '85, stuurbekr. 5 versn.
Citroen D Super 5 versn., b.j.
etc. nieuw staat, ƒ 6.950.'71. Z.Fr. auto i.z.g.st. ƒ5750.
Tel.: 020-6369515
Tel.:020-6831122.

Amstelstein - Suzuki

Oldsmobil Cutl. Supr. . .'89.
Ford Thunderbird 5.0 . .'87.
Full size Blazer
'89. T.k. BMW 525 i, i.g.st., b.j. '82,
Mercedes 190 D
91 APK, ƒ 4000. Tel. 020-6910575. 323
323
• Bewijsnummers van een
Alle zeer mooie
323
geplaatste "SHOWROOM"
schadevrije wagens
323
advertentie krijgt u alleen toe- 323
Garantie en inruil mogelijk
gezonden als u dat bij de op- 323
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. gave van de advertentie ken323
baar maakt. De kosten daar- 323
voor bedragen ƒ 4,50.
323
323

Autorijschool Nova
Nieuwjaarsaanbieding

Autoverhuur
Bij

Ouke Baas'

Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Spoedcursus ƒ950 incl. exaDealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Gerest. Buggy Ruska Classica men en gratis voorrijden. Bel
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
niet duur!!!
b.j. '69, met 1 jr. APK.
SED Ensign 1.5
1989 65.000 km ƒ 16950
voor info. 020-6464778.
(gratis halen en brengen)
Studenten 10 % korting.
GOPAL AUTOBEDRIJF
HB GLX 1.6i
1989 53.000 ƒ17.250
Autorijschool Ferry
+ 50 auto's, APK gek. Den
- koelwagen & oprijauto •
Tel.: 020-6342423.
HB GLX 1.5 5D
1987 53.254 ƒ 12.950
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
- 9-pers. bussen en pick-up's
HB GLX 1.3
1988 60.000 km ƒ14950
Oldtimer
(ver)kopen?
Bel
het
Tel.: 020-6932074.
Haarlemmerweg, bij molen.
- Nu ook Chrysler Voyager
HB GLX 1.5
1988 46.000 km ƒ 15.500
020-6844079. Tevens INKOOP. old.-bestand vh ned. oldtimer- AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
HB LX 1.3 5D
1989 40.000 km ƒ 16.950
Auto Amstelstad
020-6799100
bureau. Tel.: 02990-34065.
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur. bestelwagen afhalen na 16.30
HB GLX 1.5
Hemonylaan 25A Amsterdam
1989 76.993 km ƒ 16.950
Gratis halen en brengen.
HB GLX 1.3 LPG
1990 85.000 km ƒ16950
Auto Amstelstad
020-671 1 888
uur en de volgende morgen
BENELUX
Tel. A'dam: 020-6942145.
HB GLX 1.6i
1990 60.000 km ƒ21.950
Minervalaan 85 Amsterdam
om 9.00 uur retour;^
AMSTELVEEN
F GLX 1.6i
1990 43.000 km ƒ23.950
B.V. Autobedrijf van Deinum
020-61 48933
Celie, door ANWB erkend,
tegen 4 uur-tarief. ,' .
Jamnuiden 29, Australiëhaven
Alfetta 2.0
86
met hoogste percentage
020-6794842, 020-6908683.
T.k.a.
zeer
goede
solide
Sloterdijk III Amsterdam
Audi 80
88
geslaagden. Tel. 020-6416607.
D. FAAS
.v.
Citroen BX TR D
89 AANHANGWAGEN, prijs
B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6831 956
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,Jan van Galenstraat 1 1 5 Amsterdam
Citroen Visa 11 RE
86 (1250. Tel. 020-6368947.
Tel.: 020 - 6320202
per dag, ex. Btw
Ford Escort 1.4 CL
91
Luykx B.V.
020-6594330
Slijperweg 18 Amsterdam-N
Grasweg 3, A 'dam-Nogrd
Swammerdamstraat
1
Badhoevedorp
Ford
Escort
1.4
CL
90
(bij Febo en Praxis)
Tel.: 020-6371826. \,
Autosloperij
A.
de
Liede
Ford
Sierra
2.0
CL
90
Zellemaker Landsmeer B.V.
02908-24343
323 1.7 LX, sedan, dsl„ 1e-eig.
Neem geen risico: orig.
LAGE HUUR
.v
Mazda 626 GLX Coupé .. .90
Dorpsstraat 74 Landsmeer
90.000; nw. st. '88 ƒ 10.750.- •'
PTT-vnjwaring RDW *
Nwe bestel- en vrachtw. tri-raMazda 626 GLX Coupé .. .89 Autoverzekering. Laagste
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692
323 GLX 4-drs'82 ƒ 1.500
dio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44,Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
Mitsubishi Colt
88 betaling per maand/kwart.
T.k.: Nissan Sunny 1.6 SGX,
NIEROP-Daihatsu
p.d., 100 km vrij. Tevens'pers.
Opel Corsa 1.3
88 Alle verz.: Celie: 020 6416607
'87, sportvelgen + alarm. Vr.DIVERSE
OCCASIONS
IN
VOORRAAD
HOOGSTE
PRIJS
Vancouverstraat 2-12
Opel Corsa 3-d
89
wagens. Autoverhuur Slpotprijs ƒ 10.500. 020-6654746.
Tel.:
020-6198691
CORRECTE
SERVICE,
A
_
,_.
|ftrl
A'dam-W. 020-6183951
haak. Tel.: 020-6431220. \:;.
Opel Kadett 1.6
90
| INRUIL EN FINANCIERING ^- 0U2UK.I
Datsun Cherry 1700 D. '84 nwe
Grote sortering ONDERDELEN
Peugeot 205 aut
88
Mazda 323, m. '82,4 drs, AutoAPK 96.000 km, alt. binnen
van alle schade-auto's, alle Vracht/bestel/luxe v:a. ƒ 42.
Renault 5 Campus
88
maat, nw. APK'94, in nw. st.,
Bakker 020-6124047/6152674.
gest. ƒ 2450. APK, bijz. mooi. Suzuki Alto GL, bj. '89, APK
merken, alle bouwjaren.
Renault 11 GTL
86 Inkoop auto's tegen
ƒ2.450. Tel.: 020-6105478.
Swift GS,
jan. '94, 64000 km, Vraagprijs
ƒ2450. Tel.:020-6681616.
GEBR.
OPDAM
B.V.
89 ANWB/BOVAG-koershjst.
ƒ9000. Tel. 020-6842860.
zwart, '85, wegens lease auto, Renault 19 TXE
T.k.a. tegen handelsprijs
Tel.: 02502-45435.
Nissan Bluebird 1.6 L, org. '89,
89 Bel voor info 020-6369515.
o.a. elek. spiegels, breedstra- Renault 19 TR
Mazda 323,1.3 LX, 4 drs., LPG,
T.k.
Suzuki
Alto,
rood,
3-drs,
bj.
LPG, wit, sunroof als nieuw
Renault 21 GTL HB
90
De scherpste prijzen voor
Het HOOGSTE BOD?' Bel
lers,
ƒ5.950.Tel.
020-6633645
1-'89, ƒ9750. Prijs incl. BTW.
aug. '89, 35.000 km, APK gek.
ƒ11.950, mr. gar. mog.
Renault 25 GTS
86 De hoogste prijs voor elk merk voor vrijblijvende prijsopgaaf.
TOERCARAVANS ,
na 18.00 uur.
BEREBEIT, Amsteldijk 25, Tel. 020-6105478.
auto
a
contant
met
Tel. 020-6363739.
Renault Clio
91
Loop, sloop en schadeauto's 60 occas. met Bovaggar^ntie
A'dam. Tel.. 020-6627777.
vrijwar.bew.
Tel.:
02908-24640.
ook grote kampeerart.sho'p
Renault Espace
89
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
NISSAN targa 300 ZX Turbo
Seat, Malaga XLD
92 Let op! BOVAG autobedr. verHULSKER LEIMUIDEN,
compl. + alarm b.j. 5-'87,
SLOPERIJ DE ANKER
01721-8913, 10 min. A.dam
koopt gratis uw aanb. in zijn
60.000 km. APK tot 5-'93. vr pr.
Garantie - Rnanciering - Inruil Showr. Medembl. 02274-4999. Molenvlietweg 22. Sloop,
7
VW LT 28 D. met verh. dak,
ƒ 24.500. 02975-31338.
GOLDCAR AMSTELVEEN
autosloop, rijbare auto's, APK. Euro Disney, Beurs, Vakantie
BANKRASHOF
1/87, grijs kenteken. Apk. 01/94
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
Wilt u uw auto v.a. 1989 direct a klaarmaken, goede 2e hands Huur de Dolphin USA-Camper
T.k.a. tegen handelsprijzen
AMSTELVEEN
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Al v.a. 995,- p.w. vrije km.s
occasions. Tel.: 020-6433733. Nissan Urvan, 9-pers., minibus,
contant verkopen? Belt u voor banden, div. onderdelen.
Tel. 020-6418073/6453251
Tel. 02902-61697.
Adventure Cars - 02990-30613
inl. 03410-19354.
Alle merken. 02977-40073.
VW/AUDI-DEALER
.
Mitsubishi GALANT 1.6 bj. 8- nov.'90, ƒ 20.500. Sunny Rorida
'~~>, i.z.g.st., sunroof, grijs me- 1.6 LX, 5-drs., Stationcar, LPG,
tallic/6950. Tel. 020-6882163. 7-'88, ƒ 8950. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, A'dam.
Tel. 020-6627777.
Passat Variant CL 1.8 ..1992
Adverteren m
Mercedes 300 TD, origm. '81,
Passat CL 18001
1992
„SHOWROOM"
APK, iz.g.st, rijdt perf., ƒ 4950.
Passat CL 2000i
FAX: 020 - 665.63 21
115 pk. sportvelgen —1991
Tel.: 020-6105478
Passat CL Variant 1.8 . .1992
/ "•••
-.ï ^
••».<
&•. .
V
^--Svi^
"
K.-.^ "" ^ X% \ ^ x
%••
,
>s
Passat CL Automaat met 1992
een
,v auto blinkend voôi§tfe^f s*i! •
Passat CL 1.8, rood met 1992
in SttO^K^>it«l^t'« uw auto pas eefèll^dejcnijnvverpers.
Passat CL 1.8, zilv. met. 1990
de Voï
Wegens auto van bedrijf te koop:
c»oen
vooï
Passat Variant CL 1.8 met1992
, de s
' ~
»-^
•
.
OPEL ASCONA 1.6 i
Passat GL 1.8, zwart met. 1989
centre
Optel
4-deurs, 1988, 78.000 km. Bordeaux-rood, met open dak,
Passat CL 1.8i zilv. groen1991
Totale' öpïage 1,1 miljoen^xÉinpl^eia,' SHjQWJ|OOM is^jjfinee de autorubriek
glOO«Wfl?
trekhaak, slede radio/cassette. Perfecte auto ƒ 9850.-

Algemeen

| VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:

Avond- en- nachttar.:

Aanhangwagens(boofftrailers

VAN VLOTEN CAR

Autofinanciering
en verzekering

Nissan

Autosloperijen
(s)loopauto's

XM Turbo D
91 ƒ39.900
XM 20 Amb. ABS 90 ƒ 29.500
XM 20 Amb. LPG
ƒ27.500
BX Turbo D
90 ƒ 19.500
Citroen SX 1.6, bouwjr. '91,
BX RD Break
90 ƒ 18.500
20 000 km. Veel extra's
BX RD Break
89 ƒ 15.000
1e eigenaar.
86 ƒ 8.500
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. BX RD Break
BX 16 TGI, break.,
Tel. 020-6670121.
Ipg, onderbouw
90 ƒ 19.500
CITROEN C 15 E, bj '90, als BX 16 TGI, LPG 90 ƒ 14.500
nieuw Vraagprijs ƒ 19.999.BX 14 TE LPG,
90 ƒ 13.750
Tel'075-163008.
BX 14 RE
87 ƒ 7.900
86 ƒ 4.500
Citroen Visa '82, blauw, nwe. VISA 11 RE
APK, ƒ 1450. Gar, fmanc., verz. 2 CV 6 40.000 km 86 ƒ 3.900
ƒ 3.950
en inruil mog Info. 02908-24640 VISA C 15 E best.
VISA GARAGE BV.
Ruime keuze m 2 CV occasions
alle leeftijden. Citroen Centrum Houtmankade 37, Amsterdam
Tel. 020 • 6278410
Leende. Tel.: 04906-1528.
ZX 1 4 ins., Sportuitvoermg b.j.
1-'92, 16.900 km, ƒ27.900.
XM 2.0i, Comfort, b.j. 5-'90
69.850 km, ƒ 31 900. BX 19 T2,
b j. 7-'91, 28.300 km, ƒ26.900.
BX 16 Progress, b.j. 1-'92,
13.200 km, ƒ 26 500 Ajtobedr.
Wim van Aalst, SUB-dealer
Citroen, 02979-84866
Commumcatieweg 6
Mijdrecht - 2979-84866

Daihatsu

Auto's te koop
gevraagd

Campers

Volkswagen

Mitsubishi

Autovroon
Volkswagens
in alle varianten

Mercedes-Benz

is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent

Opel

^4^:.

Charade ts spec. turbo-diesel
km 65.000 10/89wit.OOO .. '91
V a ƒ85' 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen Cuore TS wit km 64.000 10/89
Spec in Zaanstad Garage. Cuore TS spec autom l.blauw
'88 ASCONA 2.0 S, Automaat,'81,
RENE SPAAN, 075-281193 met km. 26 000
OPEL VECTRA 1.7 D, 11/91
NIEROP-Daihatsu
ƒ 1350.
Vraag tevens naar onze inruiKeurenplein 9, A'dam-Osdorp.
Vancouverstraat 2-12
lers en aantr. rep. prijzen.
Tel.. 075-163008
Tel.: 020-6670121.
A'dam-W. 020-6183951
OMEGA GLS, '87, voorzien van
alle denkbar spoilers, sportVAN ROOTSELAAR
velg. etc, Zien is kopen.
AUTOTECHNIC
ƒ 15.950.-Tel 02908 24640,
COBUSSEN
AX 11 TE 12/90. . ..ƒ13700
AUTOBEDRIJF JONGSMA
Opel Ascona 1.63 Travel, 4-drs,
AX 11 TE, 5-d. 03/91 ƒ14900
AMSTERDAM
AX 11 TGE 10/89 ...ƒ12900 Resta, 3-drs 1.4. Ci
90 b.j. '85, blauw. Vrpr. ƒ5.250,
Sinds 1930
AX 11 TGE 5-d 7/90 ƒ13.900 Resta, 3-drs 1 6 CL Dsl. . 88 compl. Tel.: 02993-69829.
ƒ17.900
87 Opel Kadett 1.2 S H B, '84, 205 XE 1.1 91
AX 11 TGE 5-d.09/91 ƒ16300 Onon, 1.6 CL Dsl
205 XL 1.1 91
ƒ18.200
AX Image 03/90 . . . ƒ 14.900 Sierra, 4-drs 2.0 CLX Lpg 91 APK, i.z.g.st. ƒ3.250.
205 XS 1.490
ƒ18.700
BX 14 5-bak, 06/90 ..ƒ15750
Tel. 020-6595784.
Off. Ford Comm. Agent
405 1.6GLbr. 89 ...ƒ18.900
BX 16 RE, 03/89 ....ƒ16.900
Curiestraat 8-10
en nog vele andere
Opel KADETT 1.8S 4-drs., 12BX 16TGI, 02/91 ....ƒ22.400
Zandvoort Nieuw Noord
'87, SL, 24.000 km, met.grijs,
COBUSSEN PEUGEOT
BX 19 D 06/89
ƒ15.400
02507 - 12424/13360
ƒ11.400. Tel.:02975-61305.
nog dynamischer in I993
BX 19GTI 10/89 ...ƒ19.500
Sinds 1926
Baarsjesweg 249-253,
BX 19 TRD 07/86 .. .ƒ 8900
OPEL KADETT, bj. '84, LPG,
Amsterdam. Tel.: 020-6121824.
BX Beauville 03/92 . .ƒ22.900 RESTA 1.1 Ch.nov '89,33.000
ƒ3250.
BX Turbo D 08/89 .. .ƒ21.500 km. Als nieuw. Vaste prijs
.Tel.: 075-163008.
BX Turbo D 04/90... ƒ 23.900 ƒ 14.950,-. Tel. (na 18.00 uur).
020-6798028.
VISA 14 TRS, 01/86 .ƒ 6.900
ZX Avantage, 02/92 .ƒ24.900 Ford Escort 1.3 CL, '87, 3-drs. T.k a. tegen handelsprijzen:
PEUGEOT-DEALËR
ZX Reflex, 04/92 ...ƒ23.300 Nwe Apk. zeef mooi ƒ 8950.Vectra 1.8 S LS, 5-drs., LPG,
AMSTERDAM-ZUID
ZX Reflex, 04/92 ....ƒ22.900
blauw, 11-'89, ƒ15.500.-;
Tel.: 020-6369515
ZX Reflex, 01/92 . ..ƒ22.900
Vectra 1.8 SL S, 5-drs., Lpg, NIET DE DUURSTE
Ford
Granada
2.3
6
cyl.
m
'82,
ZX Reflex, 02/92 ....ƒ22.400
3/89, ƒ 16.500.-Kadett 160,3APK, rijdt nieuw, ƒ 1650.
WEL DE BESTE
drs, station, 3/88, ƒ 10.500.-;
Schade/taxatie. APK
Tel.: 020-6105478.
Kadett 1.7 D Van, 3/91,
Minervalaan. 86, 020-6629517
Reparatie van alle merken.
Ford Sierra 2.3 D., '87, 4-drs., ƒ14.500.- Kadett 1.2 LS, 6/85,
Verkoop nieuw en gebruikt
ƒ7950. Gar., fmanc., verz. en ƒ6500.- Kadett 1.6 S, 5-drs, •De advertentie-afdeling beCitroen en Peugeot.
inruil mog. Info. 02908-24640. 10/85, ƒ7250.- Ascona 1.6 S, houdt zich het recht voor adBOVAG-garanties
4-drs., LPG, 2-'86, ƒ 4750.vertenties eventueel zonder
100% financiering mogelijk
T.k. Ford Resta 1.1 L, '84,
Ascona 1.6 S, 2/82, ƒ2500.opgaaf van redenen te weigeDE WEER 29, ZAANDAM
nieuw APK, Vrpr. ƒ4.450.
BEREBEIT, Amsteldijk 25.
ren. (Art. 16 regelen voor het
Tel. 020-6109750.
Tel 020-6627777.
advertentiewezen).

TEL.: 02503-35646.

Ford

Met een advertentie m

Peugeot

Continue ca. 50
VW-OCCASIONS
voorradig

CONTACTWEG 47, A'DAM
SLOTERDIJK, 020-6869611.
LOD. V. DEYSSELSTRAAT 77
A.'dam, 020-6116715
RIVA AMSTERDAM-NOORD
Tel.: 020-6361153
AUTO VAN DE WEEK:
FORD ESCORT 1.1. Laser,
'86, '5 versnell., grijs metall.

van

ƒ 10.500.-

voor

ƒ 9.950.-

Te koop VW KEVER 1300, model 1200 in goede staat. Bouwjaar 1973. Prijs ƒ.1750. ARK
maart 1993. Div. ónderdelen.
Tel. 020-6447160 na 18.00 uur.
T.k. VW GOLF GTI, b.j.'SS,
Amenk. mod., stuurbekr. + airco. ƒ 15.500. tel. 020-6865930.
T.k. VW Passat, diesel, '84,
APK 1-'94, 240.000 km, ƒ 1500,
020-6634168, antw.ap. inspr.
V.W.- en AUDI-SPECIALIST
BAAS
Voor nieuwe en gebr. auto's
Jacob van Lennepkade 295
Tel.: 020-6183855.
VW
km,
eig.
Tel
Fax

Golf 1.6 TD '89, 109.000
3-drs., zw. zonnedak, 1e
ƒ 17.250. incl. BTW.
09-32.2.7326179 18-20 u.
09-32.2 2429701

|p^ Kbóggte o?pf$|e van geheel ^«teefaftiL SHö^lOOOM vers^H||n| op vrijdag in
op zatermgfrt Trosw en ^Volkskrant e»|^|de week daaro^è| woensdag «^donderdag in de
^
V^V Vi\-,, - - ' v
--

.

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst, i
plus betaal-/ ' CUJHJU1IC4UC.
Pnjs incl
BTW.

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

1
2
3

Aantal regels

CITROEN AX- 11 TRE '87,
blauw met, 50.000 km. Vr.pr.
ƒ 8.500.- Tel.075-163008.

Tel.: 075-350985

autolak

Volvo

WAUW

Uit voorraad:

T k a. tegen handelsprijzen. BX
16TGi, LPG, stuurbekr., 10-'90,
ƒ 13 950. BX 16 GTi, LPG-o.b.,
5-'90, ƒ 12.950. BX 16 RE, LPG,
1-'89, ƒ 10.500 BX Leader, 3'86, ƒ6250. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, A'dam.
Tel. 020-6627777

Toyota

Mazda

IMPORT USA CARS

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

Renault

020 - 6949266

amazing vouwfiets kado

Full Size Pick-Ups benz/dsl.
S10 Pick-Ups benzine
Blazers, '93, geel/gr, kent.
Globemaster, 5-p. grijs kent
Corsica/Beretta.
Pontiac Trans Sport.

Service en
Reparatie

Pim van Rootselaar

Subaru

Chevrolet

*
*
*
*
*
•*•

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381,

Minor Motorcars

46,94
62.80
78,67
94,53
110,39
126,25
142,12
157,98

4
5
6
7
8
9
10

Naam:
Adres:
Postcode + Plaats:.

Telefoonnummer:
Handtekening:

Auto's in SHCJWROOlVi vliegen de deur til
'" OpstürenMn een^efrankeer^e envelop aan: S"" ""~"
1000 AD > AMSTERPAM of afge,yen bij Het Pav ..„ ,. ^.
'Gebou
Afgeven kart ook bij dé volgende WefrkniediakanwrèlR^wi
x ^ X ssr- ns ns
Laan der. Helende Meesters 42lBj ï|Mhoorn, St^|o^|faat 70;
r33; *l ;l-v \MQ - 665 86 86
020 - 665;<?3 21 ' übttir. 020 - 665 6321
;Zandyoort, Gasthuisplein 12.*^^wtókajö ook, is wel -snelôn0dtud$|jfc
'- iïL »
-

cïi<

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17

3/4 FEBRUARI 1993

Nieuw tijdperk in auto-design
*

*

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

Amsterdam.

We staan op de drempel van een nieuw tijdperk in de
wereld van de auto-design. Geen eenheidsworst meer,
maar auto's die je van ver herkent.

Debuut
Scorpio Wagon
• -De Scorpio Wagon
maakt tijdens de Auto RAI
zijn debuut. Het gaat om
een uiterst luxueuze en,
comfortabele stationcar,
die in Duitsland al iets langer op de markt is..
Opmerkelijk is de glaspartij aan de achterzijde,die de indruk wekt dat de
ruime laaddeur naadloos
in" de zijruiten doorloopt.
Als de achterbank' wordt
neergeklapt ontstaat een
vlakke laadvloer met een
lengte van twee meter.
."De Wagon wordt standaard geleverd met ABS,
stuurbekrachtiging, cen'trale vergrendeling, in
hoogte verstelbare bestuurdersstoel en stuurkolôm, automatische niveuaregeling en roofrack.
Voor wie van ruimte en
luxe houdt, is deze groot
uitgevallen Sierra, • een
schitterende wagen. De
pryzen van de diverse uitvoeringen variren , van
50.000 tot 95.000 gulden.

Peugeot 306
We komen er binnenkort
nog uitgebreid op,terug,
maar willen hem ü toch
niet onthouden: de Peugeot 306, die tijdens de
Auto RAI voor het eerst
aan het grote publiek getoond wordt.
Met zijn elegante, vloei^ende lijnen, warme en comfortabele interieur, opnïer•keüjke prestaties, hoog rijgenot en grote mate van
•veiligheid-zou het weieens
een trendsetter in zijn klasse kunnen worden..
C-

'Opel-dealer
betaalbaar beter'
,,-" 'General Motors presen-teert op de Auto RAI het
..'Opel-dealer' .Betaalbaar
Beter' programma. Het
'wordt al een'aantal jaren
gehanteerd en is de rode
draad bij al Opel-activiteiten voor de klant. Hiertoe
. zyn op de stand een drietal
plekken gereserveerd.
Op lokatie l wordt rond
een Opel Astra Stationwa.gen op gezette tijden door
een showballet een optreden verzorgd.
i'^'.Op lokatie 2 zijn enkele
-Opel Shop vitrines opgesteld, waarin een groot aan~tal accessoires getoond
wprdt. Deze lokatie is te' vens ingericht in de sfeer
van een Opel-dealerbedrijf
van de toekomst.
„Op de derde lokatie ten-'
slptte worden nieuwe ontwikkelingen getoond op
het gebied van werkplaatstestapparatuur.

D

E STILISTISCHE
inspanningen van
automobielfabrikanten
worden
door
sommigen
weieens afgedaan met de
term 'eenheidsworst'. En laten we eerlijk zijn, onder
dictatuur van de windtunnel gingen veel auto's zoveel
op elkaar lijken dat je soms
het verschil niet meer zag.
Vooral in de middenklasse
was sprake van een opmerkelijke
gelijkvormigheid,
wat natuurlijk niet wégneemt dat sommige ontwerpers tot hele fraaie staaltjes
van design kwamen.

De voormalige vice-president
van de ontwerpafdeling van General Motors, Charles M. Jordan, is weinig te spreken over
de ontwerpen van de laatste jaren. Een tijdperk dat we volgens hem maar beter snel kunnen vergeten. Jordan: „Loop
eens door een willekeurige
straat ergens in Europa, Japan
of Amerika en j e ziet overal pr ecies hetzelfde. Auto's van een
uitstekende kwaliteit en betrouwbaarheid, maar dodelijk
saai ontworpen en zonder enige
persoonlijkheid. Bovendien lijken ze allemaal op elkaar. Je
kunt ze -nauwelijks van elkaar
onderscheiden zonder niet
naar het naamplaatje op de grille te kijken."
Om zijn stelling te bewijzen
haalt hij een aantal foto's tevoorschijn van auto's met een
wel zeer opmerkelijk gelijkenis. Maar het is ook geen eenvoudige klus, aldus Jordan, om

een wereldmarkt praten. Dit
betekent niet dat een Amerikaanse auto er niet meer Amerikaans mag
uitzien, maar hij
moet er zovuitzien, dat hij ook
op andere wegen van de wereld
tot zijn recht komt."

Ultralight

dus eerst ernstig moeten verdiepen in de toekomstige berijder van zijn hersenspinsels.
Vervolgens moet hij een 'total
car' ontwerpen, een die precies
is en doet wat het ontwerp belooft.
Jordan: „Een ontwerper
moet vooral ook van auto's
houden. Hij moet ermee opstaan en mee naar bed gaan. Hij
is iemand, die voortdurend met
zijn vrouw in de clinch ligt, omdat hij alleen nog maar over auto's kan praten. Liefde voor auto's komt tot uiting in het ontwerp."

ten risico's moeten nemen.

Als voorbeeld noemt Jordan
de Ultralite van General Motors. Het is niet slechts een vingeroefenig van de dolgedraaide
ontwerper geweest, nee, het is
een functioneel voertuig dat optimaal gebruik maakt van nieuwe technologische vindingen.
Het doel was om een efficiënte
vierpersoons sedan te ontwikkelen. Enkele eisen die GM
stelde, waren eenvoud, ruim
van binnen en bescheiden van
buiten, licht, vriendelijk en uitnodigend.

Jordan: „Wie hierin geen risico neemt, neemt waarschijnlijk
een nog groter risico. Zo iemand loopt achter de feiten
aan. Een goed ontwerp is onderscheidend, zelfs als dit betekent datje er sommige klanten
mee beledigt. Het moet zo'n
duidelijk karakter en imago
hebben, dat je de auto van ver
herkent. Voor het interieur gelden exact dezelfde eisen, want
dat is de plaats waar je 'woont'.
Daar komt nog bij dat we over

De auto die uit de computer
rolde was een hypermodern
voertuig met 1,5 liter drie cilindermotor met een top van 215
km/uur, een accelleratietijd
van 7,9 seconden naar 100
km/uur en een brandstofverbruik van l liter voor elke 42
km. De techniek maakt dergelijke prestaties mogelijk. De
vraag is of de fabrikanten inderdaad bereid zijn dergelijke
risico's te nemen door zulke auto's in serie te gaan bouwen.

Risco nemen

Hoe krijg ik mijn auto
's winters aan de praat

De Ultralite van General Motors

je te onderscheiden als er zoveel automerken zijn. Bovendien heeft de ontwerper van
vandaag te maken met een
groot aantal overheidsrestricties, die nu eenmaal hun tol eisen.

Doorsnee
Jordan: „Maar als ik heel eer• lijk ben, denk ik dat wij, de ontwerpers, ons werk gewoon niet
goed gedaan hebben. We hebben ons in slaap laten wiegen
door de schijnbare tevredenheid van de klant met doorsnee
auto's. En dus hebben we nu
heel veel doorsnee auto's. Het
goede nieuws is evenwel dat dit
tijdperk bijna voorbij is. Design
komt weer tot leven, dat voel ik
en dat zie ik als ik naar sommi,ge auto-ontwerpen kijk. Bezoek
maar eens een autoshow en be-

kijk de prototypen. Men is langzaam aan het ontwaken. De tijd
dat een klant uitsluitend naar
kwaliteit en betrouwbaarheid
keek is voorbij."
„Design heeft tegenwoordig
een grotere invloed en de autofabrikanten raken ervan doordrongen, dat je met een opwindend ontwerp meer auto's verkoopt. Design in de negentiger
jaren heeft veel meer met emoties te maken. Bij een emotioneel ontwerp gaat het er niet
zozeer om hoe een auto eruit
ziet, al is dat nog wel heel belangrijk. Het gaat erom hoe de
auto voelt, klinkt, ruikt en om
wat er in je omgaat als je hem
"ziet, als je erin zit en als je erin
rijdt."
Dat stelt dus flinke eisen aan
de ontwerper. Zijn ontwerp begint bij mensen en hij zal zich

Het klinkt allemaal aardig,
maar hoe ziet zo'n goed ontworpen auto er dan wel uit? Hoe
ziet de toekomst eruit? Het betekent in elk geval dat f abrikan-

H

Wachten op de
Renault Twingo

B

IJ DE STAND van Renault zal de aandacht van veel
bezoekers vooral uitgaan naar de Twingo die in
juni leverbaar wordt. Van de auto wordt slechts
één versie geproduceerd met een 1,2-liter motor.
Sinds 1988 heeft Renault een noemen hier maar originaliteit,
flink aantal kwaliteitsproduk- persoonlijkheid, expressiviteit,
ten op de markt gebracht. Het gebruiksvriendelijkheid
en
begon met de 19, daarna volgde ruimte. Door het speelse ontde Clio, de vernieuwde Espace, werp en de eenvoudige, maar
de Alpine A610 en de Safrane. complete uitrusting is de TwinAan dit rijtje kan dan nog voor gp een compacte auto die bede zomer de non-conformisti- slist grote aantrekkingskracht
sche Twingo worden toege- zal gaan uitoefenen.
voegd, waarvan de techniek
sterk doet denken aan de Clio.
Opmerkelijk is wel, dat ReDeze auto scoort goed. Vorig nault er nu eens voor gekozen
jaar werden er ruim tiendui- heeft om van dit nieuwe model
zend van verkocht en daarmee slechts één uitvoering te brenbezet de Clio na de Suzuki gen. Je hoeft alleen nog maar te
Swift een tweede plaats in haar kiezen uit een van de vier kleumarktsegment.
ren en dat maakt het enerzijds
wel zo gemakkelijk. De enige
opties die Renault aanbiedt
Speels
voor de Twingo zijn aircondiDe Twingo bergt opvallend tioning eri een ruim schuifdak.
veel kwaliteiten in zich. We Overigens heeft het natuurlijk

De Renault Twingo

nauwelijks zin om beide te kiezen, want als je airconditioning
hebt, hoefje dus niet het schuif dak open te zetten voor frisse
lucht. Sterker, dan werkt die
airco niet meer.
In een later stadium wordt de
Twingo ook leverbaar in drie
klassieke tinten, waaronder
twee metaalkleuren. De auto
wordt aangedreven door een
dwarsgeplaatste vier cilinder
1,2-liter motor met een vermogen van 40 kW (55 pk) en dit

zorgt voor voldoende levendigheid onder de motorkap. Renault verwacht nog in 1993 zesduizend Twingo's te 'kunnen
"verkopen.
Dit staat gelijk met een
marktaandeel van 6,25 procent
en daarmee nestelt Renault
zich heel stevig in het marktsegment van de compacte auto's waartoe ook de Clio behoort. De prijs van de Twingo is
nog niet exact bekend, maar zal
wel ergens rond dé twintig mille komen te liggen.

EEL WAT AUTO'S WAREN tijdens de eerste zware vorstperiode niet aan de praat te krijgen. Van
dr. Herman Oetting, hoofd afdeling Motorenontwikkeling Volkswagen, kregen we de volgende
tips om onder extreme omstandigheden de motor toch te
laten draaien.
- Of je nu een oude auto met iets meer toeren laten draaien
handchoke of een moderne en de eigen auto normaal starauto met inspuitmotor hebt: ten. Na het starten uw motor
geeft nooit gas. Het verstoort de een poosje laten draaien en de
zorgvuldig berekende stro- kabels weer verwijderen (eerst
mingsverhoudingen in het de minpool).
startsysteem waardoor de motor veel moeilijker start. In het - Bij auto's met automatische
ergste geval start de auto héle- versnellingsbak is dit eigenlijk
maal niet. Bij dieselmotoren de enige mogelijkheid om in
heeft gasgeven al helemaal dergelijk geval de motor te stargeen zin: de startinstallatie van ten. Heeft u een handgeschade inspuitpomp geeft namelijk kelde versnellingsbak dan kunt
bij het starten zelf vol gas. Het u de auto aanduwen of van een
enige, waar u op moet letten bij helling laten rollen. Zodra de
de dieselmotor, is de voorgloei- auto met flinke wandélsnelheid
tijd en de koude-startverneller. rolt het contact inschakelen,
Dus: weg met die voet van het koppeling intrappen, in de
gaspedaal.
tweede versnelling zetten en
het koppelingspedaal snel op
- Oude rotten in het vak advise- laten komen: de motor slaat
ren om voor de koude start een dan spontaan aan.
aantal keren met het gaspedaal
te 'pompen'. Bij een auto met - Aanslepen kan ook nog. Bij 30
carburateurs kan dit zin heb- km/uur schakelt u de derde
ben, maar doe het nooit vaker versnelling in en laat het kopdan twee keer omdat de motor pelingspedaal langzaam opkoanders 'verzuipt'. Bij een in- men. Is uw auto voorzien van

'Van rijden op diesel word je rustig'

W

Hij zag een Ford, Vauxhall, Opel, Opel, Audi, Audi,
Renault, Renault, Volkswagen, Peugeot, Opel, Peugeot
en Mazda in ras tempo aan
zich voorbij trekken. Ze eindigen vrijwel zonder uitzondering onverbiddelijk onder de slopershamer. De gemiddelde aanschafprijs bedroeg doorgaans zo'n 750
gulden en vooraf wist hij al
dat de laatste rit naar het
sloopterrein zou zijn.
„Toen ik net mijn rijbewijs had, vond ik het leuk
om allerlei merken te proberen en vooral grote auto's
trokken me erg aan. Ik ben
zelf ruim 1.90 meter en
dacht op gegeven moment
dat ik toch eens een kleiner
autootje moest proberen,
een Mazda 323. Het was een
degelijke auto, maar erg
klein. Ik kon me er niet in
vinden. Mijn voorkeur gaat

Wilbert Philippo ontspannen bij zijn Passat uit 1983

toch wel sterk uit naar sobere Duitse auto's."
„Met sommige auto's heb
ik echt onwijs goedkoop gereden. Ik heb eens een Audi
100 pp gas gehad, dat was in
de tijd dat je in IJmuiden
voor negentien cent LPG
kon tanken. Toen ik hem
kocht moesten er wat klei-

ne dingetjes aan gedaan
worden, zoals een kurk in
de benzinetank want daar
zat een gat in, maar daarna
heb ik geen problemen
meer gehad. Tienduizend
kilometer in drie maanden.
Mijn tweede Audi 100 liet
me daarentegen om de haverklap in de steek. Die

Foto: Bram de Hollander

auto heeft me duizenden
gulden gekost. Ik heb ook
weieens voor vijfhonderd
gulden een Passat gekocht
waar ik een jaar zonder enige onkosten in gereden
Vheb."
„Als ik het allemaal over
zou kunnen doen, doe ik het
weer precies zo. Ik heb

enorm veel lol gehad, pndanks dat het natuurlijk
wel klauwen vol geld heeft
gekost. En vooral veel
rompslomp. Ik heb in die
jaren aardig leren sleutelen,
want er was altijd wel wat.
Maar ik kreeg toch mijn
buik vol van al dat geknoei
en gesleutel. Drie jaar gelden liep ik tegen mijn huidige auto aan, een Passat diesel uit 1983. Ik heb er nu
60.000 kilometer zonder
noemenswaardige problemen of onkosten mee gereden en ben heel tevreden. Ik
vertroetel hem niet, geef
zelf af en toe een beurt, vul
op tijd olie bij en ga twee
keer per jaar naar een wasstraajt. Voorlopig blijf ik
hier nog wel in rijden."
„Ik ben nu een rustige automobilist, dat moet ook
wel met zo'n diesel. Rustig
rijden is het behoud van je
auto, daar ben inmiddels
wel achtergekomen. Vroeger kon ik nog weieens hard
rijden, overigens niet agressief of provocerend. Als ik
mensen op die manier in
het verkeer zie, gaat mijn
bloed soms koken en ben ik
tot vreemde dingen in staat.
Ik erger me mateloos aan
agressief rijgedrag. Het beste is dat iedereen diesel gaat
rijden, daar word je rustig
van."

Dit zijn zogenaamde wereldbanden, wat betekent
dat er door alle ontwikkelingscentra van Dunlop
over de hele wereld aan is
meegewerkt. Ze zijn dan
ook zo ontworpen dat je er
op alle mogelijke wegdekken, waar ook ter wereld,
mee uit de voeten kan.

Het gaat, aldus Dunlop,
om een nieuwe generatie
banden, die volgens de modernste produktietechnieken wordt vervaardigd.
Wat vooral in het oog
springt, is de gewichtsbesparing van tien procent
die Dunlop wist te realiseren en dat het geluidsniveau van de banden veel lager ligt dan normaal.
Brandstofrecord
De andere bandengigant
Michelin heeft een record
gevestigd met de Citroen
Diesel. Er werd namelijk een speciale band voor
ontwikkeld die een brandstofbesparing van liefst zeven procent opleverde.
Het -wagentje had voor
een afstand van honderd
kilometer bij een constante
snelheid slechts 3,3 liter
diesel nodig. Het ging om
de Michelin MXN met aangepast rubbermengsel en
lage rolweerstand. Hij beschikt tevens over een goede gripkwaliteit en geeft
voldoende rijplezier.
Het is dus niet slechts
een band voor het laboratorium, maar wel degelijk
een, waarmee je de weg op
gaat.

Personal
, stuurwielen

Wübert Philippo heeft zijn auto-draai gevonden
ILBERT Philippo
(25)
versleet
in
drie jaar tijd
dertien auto's van acht verschillende merken voordat hij
eindelijk rust vond bij
een degelijke en betrouwbare Passat diesel
uit 1983.

Wereldbanden
Dunlop
De RAI-stand van bandenfabrikant Dunlop staat
grotendeels in het teken
van de nieuwe laagprofielbanden SP Sport 2000 en
SP Sport 8000.

spuitmotor ontbreekt de acce- een moderne motor met katalyleratiepomp en heeft 'pompen' sator, dan moet u hier overigeen enkele zin.
gens wel mee oppassen omdat
u de katalysator al snel in ge- Bij vorst worden hoge eisen vaar brengt. Startkabels zijn in
gesteld aan uw accu. Schakel dit geval meer aan te raden.
daarom alle stroomverbruikers
uit. Een zwakke accu is de - Wordt het nog kouder dan
meest voorkomende oorzaak twintig graden onder nul, dan is
van startproblemen. Laat daar- het beter om de accu te demonom na de derde winter eens het teren en pas vlak voor de koude
startvermogen testen. Opladen start te installeren. Dan bevan oude accu's heeft in veel schikt deze over net zoveel vergevallen geen zin. Bij twintig mogen als 's zomers.
graden vorst heeft een accu het
vermogen om een paar keer te - Starthulp-spray is eigenlijk
starten. Probeer het niet langer een overbodig middel. Bij een
dan tien seconden en lukt het zwakke accu helpt ook dat niet
niet, wacht dan een minuut zo- en een gezonde motor heeft het
dat de accu weer op verhaal kan niet nodig.
komen. Als de startmotor langzaam gaat draaien, stop er dan - Dieselolie is tegenwoordig
maar mee. Hoe minder onwen- vorstvrij tot 22 graden onder
telingen, hoe minder kans dat nul. Daalt de temperatuur verde motor start.
der, dan moet u voor de vorst
intreedt petroleum of normale
- Trap tijdens het starten bij benzine toevoegen om te voorwijze van proef eens een paar komen dat de dieselolie bekeer het koppelingspedaal in. vriest. Vraag even bij uw garaSoms draait de motor hoorbaar gebedrrjf om de juiste mengversneller omdat de versnellings- houding. Let wel: eerst de benbak met dikke, stugge olie niet zine en dan pas de diesel toemeegedraaid hoeft te worden. voegen. Zodra de vorstperiode
voorbij is weer overstappen op
- Als u met behulp van startka- dieselolie, want uw motor
taels via een andere auto wilt draait slechter op dit mengsel.
starten, let er dan allereerst op Heeft u zich toch laten verrasdat de accupolen juist verbon- sen door de kou, dan rest u
den worden, dus min aan min niets anders dan de auto de
en plus aan plus. De motor van warmte in te slepen en de diede hulpverlenende auto met selolie te laten ontdooien.

Holland-Java introduceert tijdens de RAI de Italiaanse Personal stuurwielen. Al meer dan dertien
jaar is Personal een vertrouwd merk in de Formule 1-wereld. Holland-Java
heeft stuurwielen voor vrijwel elke denkbare personenauto. Te zien in de
Noordhal bij stand 510.
Nissan Serena
De Nissan Serena beleeft
in Amsterdam «ij n Nederlandse tentoonstellingsdebuut. De Serena is een ruime .familie-auto van compacte afmetingen en beschikt over een groot glasoppervlak. De --auto zal
daarom vooral aanspreken
bij hen, voor wie de spacewagons net even te groot
zijn in het dagelijks gebruik. De Serena is verkrijgbaar vanaf 48.500 gulden.
Amerikanen
Een highlight in de RAIstand van de Amerikaanse
GM-modellen is een veiligheidsdisplay. Daarin wordt
een doorkijkje geboden in
de veiligheidstechnieken
van de Chevrolet Corsica.
Normaal onzichtbare zaken, die nu onder gecontroleerde
omstandigheden
worden gedemonstreerd.
Bijvoorbeeld ABS en airbag. De Corsica neemt overigens ruim een derde van
alle verkopen van Amerikaanse GM-modellen voor
zijn rekening.

265 WINKELS IN EUROPA RUIMEN GRANDIOOS GROOTS OP!!!
VOETEN VEGEN!
NU OF NOOiï!
Prachtig velours tapijt in diverse kleuren voor
een weggeefprijs. Foamrug. Breedte
366cm. Per strekkende meter.

39
49

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!
• Fijn genopt bouclé tapijt, verkrijgbaar in
meerdere tinten. Jute-rug. Breedte 400cm.
Per strekkende meter.

PROFiïEER NU!
Modern print tapijt; verkrijgbaar in diverse
kleuren en dessins. Foamrug. Breedte
400cm. Per strekkende meter.

Gemêleerd bouclé tapijt met een fijne nop.
In licht-grijs en antraciet. Jute-rug. Breedte .
400cm. Per strekkende meter.
GELEGD VAN

V*

WAT EEN VOORDEEL!

85

Grof genopt bouclé tapijt, woonkamerkwaliteit.
In 2 gemëleerde tinten. Jute-rug. Breedte
400cm. Per strekkende meter.
GELEGD VAN

WAT EEN VOORDEEL!
Woonkamertapijt met een fraaie hoog-laag
struktuur. In drie kleuren. Breedte 400cm.
Action-back rug. Per str. mtr.

5

HOLLEN VOOR DE LAATSTE ROLLEN!

KWALiïEiï VOOR EEN WEGGEEFPRUS! '

Fraai design vinyl, vele toepassingsmogelijk
heden. In abricot en grijs. Breedte 400cm.
Per strekkende meter

Schitterend kamerbreed vinyl in all-over prints
en granto dessins, Breedte 400cm.
Per strekkende meter

_

GELEGD VAN fl

PROFITEER ZOLANG HET KAN!
Zeer fijn lussentapijt. Cotton-look. In diverse'
fraaie kleuren. Jute-rug, Breedte 400cm.
Per strekkende meter.

Sterk bouclé tapijt met fijne lus. Vele kleuren.
Praktisch in onderhoud. Foamrug. Breedte
400cm. Per strekkende meter.
_„„,.__

Cocos vloerbedekking. Verkrijgbaar jn
natuurtinten. Breedte 400cra ~
Per strekkende meter

. MEENEEMPRUSVAN

BUNA VOOR NIETS
Sterk vinyl, geschikt voor huishoudelijk gebruik.
In vele dessins en tinten verkrijgbaar.
Breedte 200cm. Per str. meter
_

MEENEEMPRUSVAN

79
35.
45

GELEGD VAN

HOLLEN VOOR DE LAATSTE ROLLENif
Fraai design vinyl, vele toepassingsmogelijkheden. In abricot en grijs. Breedte'400cm.
Per strekkende meter
1 /F-^A
GELEGD VAN>

HAAST U, OP IS OP!

Diï IS TE MOOI OM WAAR TE ZUN!
JN!

WAT EEN VOORDEEL!

Sterke naaldvilttegel. Geschikt voor vele
doeleinden. Los te leggen! Diverse kleuren.
Maat 50 x 50 cm.

Prachtig vinyl in diverse dessins en kleuren.
Sterke isolerende rug. Breedte 400cm.
Per strekkende meter

Vrolijk gekleurde kinderkarpetten met leuke
motieven. Verkrijgbaar in diverese kleuren.
Maat 133xl75cm
Cf**"*

HEEL VEEL VOOR HEEL WEINIG!
DE LAATSTE ROLLEN!

BIJNA VOOR NIETS!
Praktisch vinyl voor licht huishoudelijk gebruik.
Diverse motieven. Vilt-rug. Breedte 200cm.
Per strekkende meter .

MENEEMPRUSVAN

NOG NOOiï ZO VOORDELIG!

WAT EEN VOORDEEL

Exclusief voor Carpet-land gemaakt. Super-

Kamerbreed vinyl, vroJjÉfcdessineerd.
Verkrijgbaar in 'dive
Breedte 400cm. P

NU OF NOOiï!
Prachtig klassiek k
schakeri

GELEGD VAN.

INPAKKEN EN W

Diï IS TE

Grof genopt bouclé
In 2 gemeleerdf
Per strekk

AMSTERDAM/AMSTEL l*
Spaklerweg
(ingang bij GEB gebouw).
Tel. 020-665 02 00
Geopend: Maandag t/m vrijdag
JO.OO-J8.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

Modern print t
kleuren en
m. Per

AMSTERDAM/SLOTEN*
Anthony Fokkerweg
(naast Praxis).
Tel. 020-617 6119
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

AMSTERDAM/WEST
Haarlemmerweg 337
(naast de Maggi-fabriek).
Tel. 020-68810 00
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

J

HOOFDDORP
Kruisweg 785a
(naast Brugman Keukens).
Tel. 020-653 34 41
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

HAARLEM
Spaarndamseweg 74-76
Tel.023-27 27 47
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

BEVERWIJK
Parallelweg 99
(meubelboulevard).
Tel. 02510-115 89
Geopend: Maandag 13.00-1730 uur
Di/vr. 930-17JOuur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

In Beverwijk &
op zaterdag- •
bewaakt
parkeerterrein |
tegenover de %.
winkel. ;
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Mogelijk toch
versoepeling
terrassenbeleid
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ZANDVOORT - Mogelijk wordt het terrassentaeleid van
de gemeente alsnog versoepeld. In dat geval kunnen meer
horeca-ondernemers een terrasvergunning krijgen. Burgeroeester Van der Heijden is geen voorstander van de versoepeling, waar raadsleden en de horecayoorzitter op hebben aangedrongen. Toch zal hij de kwestie opnieuw in het
college aan de orde stellen.
Die toezegging deed Van der
Heijden woensdag in de commissie voor Bestuurlijke Zaken. Daar kwam een aantal horeca-ondernemers uit de Haltestraat en de Kerkstraat protesteren tegen het feit dat zij geen
terrasvergunning
krijgen.
Raadsleden in de commissie
drongen erop aan, bepaalde terrassen in de Kerkstraat wel toe
te staan' tijdens de uren dat
deze voor het verkeer is afgesloten. 'Dan blijft er voldoende
ruimte over voor voetgangers.'
„Terrassen hebben ook een algemeen
belang,"
aldus
VVD-raadslid Van Caspel. „Zij
geven fleur en kleur aan het
straatbeeld."
'•" Öe horecazaken die geen vergunning krijgen, hebben te weinig ruimte voor de deur, zegt de
gemeente. Zij eist dat er 1.20
meter loopruimte overblijft op
het trottoir voor het terras.
Daarmee wordt vóórkomen dat
voetgangers en rplstoelrijders
de straat via de rijbaan het terras moeten passeren, waardoor
gevaarlijke situaties kunnen
ontstaan. Dat verweer wordt
door sommige ondernemers
met verbazing aangehoord, omdat bij hen de vrije doorgang
wel belemmerd wordt door parkeermeters en dergelijke.

Centimeter

Bovendien moet er minimaal
1.20 meter beschikbaar zijn
voor het terras zelf. Op bepaalde punten in de Kerkstraat en
de Haltestraat is die ruimte er
niét. Sommige ondernemers
hebben helemaal geen plaats
voor een terras. Maar anderen
komen slechts een paar centimeter te kort. Over die gevallen
zal het college van Burgemees„Als de gemeente zegt dat er
ter en Wethouders zich opnieuw buigen en desnoods met keurig langs een terras gelopen
een nieuw voorstel naar de ge- moet kunnen worden, dan kunnen wij daar achter staan. En
meenteraad komen.
ook als zij zegt dat het beheers„Al ben ik daar persoonlijk baar moet blijven, niemand is
geen voorstander van," zo liet gebaat met wanorde. Maar dat
Van der Heijden woensdag we- wil niet zeggen dat er geen optiten. Hij pleit ervoor om niet di- male inspanning gedaan moet
rec't al weer af te wijken van de worden voor een zo goed mogeregelgeving, die juist is opge- lijke regeling. Laat de gemeente
steld op aandringen van de ge- maar bepalen waar zij een loopmeenteraad. De raad onder- pad wil, maar wij hebben altijd
steunde indertijd een motie van gezegd: bepaal geen minimum
maat voor een terras. Laat dat
aan de ondernemer over. Als hij
denkt dat ie aan een meter genoeg heeft voor een terras, dan
moet hij dat neer kunnen zetten."

Gestolen waar
op bestelling

ZANDVOORT - De vorige
week gearresteerde 16-jarige jongens hebben nog méér
op hun kerfstok dan aanvankelijk werd aangenomen. Eerst werden zij verdacht van een twintigtal
diefstallen, momenteel zijn
dat er dertig a veertig. De
politie heeft ook 18 andere
jongeren aangehouden, verdacht van heling.

Flevoland

15

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

J

ZANDVOORT - De 70-jarige Zandvoorter waarnaar de
politie een aantal dagen op
zoek is geweest, is gevonden. De man werd dood aangetroffen in de Bloemendaalse duinen.

Gemeentebestuur betreurt handelwijze op Algemene Begraafplaats

De man had dinsdag 26 januari zijn woning in overspannen
toestand verlaten. Toen hij na
korte tijd niet terugkeerde,
vreesde de politie een ongeval.
De man was hartpatiënt en had
geen medicijnen meegenomen,
evenmin had hij geld op zak.
Vorige week donderdag plaatste deze krant op verzoek van
de politie nog een opsporingsbericht. Zondagochtend werd
hij door een Haarlemse wandelaar aangetroffen in de Bloemendaalse duinen, in de buurt
van de Bunkert. De man bleek
overleden door een combinatie
van een verstoord medicijngebruik en een slechte lichamelijke conditie.

Excuses voor verwijderen kunstbloemen
ZANDVOORT - Het gemeentebestuur heeft zijn excuses
aangeboden voor het verwijderen van kunststof bloemen
op de Algemene Begraafplaats. Van ongeveer 60 graven
zijn zonder bericht aan de nabestaanden kunstbloemen
weggehaald omdat deze verboden zijn. De gemeente onderzoekt of die bepaling gewijzigd kan worden.
Kunstbloemen zijn verboden
volgens de gemeentelijke voorschriften voor grafbeplantingen. Die voorschriften dateren
uit 1969, maar naar aanleiding
van dit incident worden de regels mogelijk aangepast aan de
huidige tijd. Vroeger werden
nabestaanden
(of andere
'rechthebbenden')
gewaarschuwd als er - tegen de voorschriften in - kunststof bloemen of andere verboden zaken
op de graven waren geplaatst.
Hen werd verzocht, de spullen
zelf te komen verwijderen. Vorige week werd die procedure
echter overgeslagen. Kunstbloemen werden verwijderd
zonder de rechthebbenden
daarvan 'in kennis te stellen,
zonder hen zelf in de gelegenheid te stellen dat te doen.
Dat ontdekte onder andere de
Zandvoortse mevrouw Lemmens toen zij op 2 februari het
dagelijks bezoek bracht aan het

lukt, zullen de gedupeerden zo
spoedig mogelijk een persoonlijke brief van de gemeente ontvangen. Degenen die niet in eerste instantie te achterhalen
zijn, kunnen - indien zij dit wensen - contact met de gemeente
opnemen. De bloemen zijn nog
graf van haar man. „Tot haar aanwezig, zodat terugplaatsing
grote ontsteltenis waren de zij- mogelijk is.'
de kunstbloemen, die zij ongeveer drie weken 'daarvoor op
Hiervoor en voor nadere inhet graf had gezet, uit de bloe- formatie kan men contact opmenpot verdwenen," vertelt nemen met R. Boekelman,
haar zoon. „Aanvankelijk dacht
zij, dat ze waren gestolen."

Leed
'Het gemeentebestuur betreurt de gang van zaken ten
zeerste en biedt de gedupeerden zijn welgemeende excuses
aan.' Dat schrijft gemeentevoorlichter Egon Snelders deze
week namens het college van
Burgemeester en Wethouders
in een persbericht. 'Het gemeentebestuur is zich er van
bewust dat hiermee het leed
nauwelijks kan worden verzacht." Medewerkers proberen
op dit moment te achterhalen
van welke graven de bloemen
zijn verwijderd. 'Voorzover dit

Straat in drukste tijd opgebroken

Dat bleek bij nader onderzoek naar het doen en laten van
de jongens, sinds zij begin januari van huis wegliepen. Vier weken lang werden op verschillende plaatsen in Zandvoort diefstallen gepleegd. Van verschillende diefstallen werden de
goederen teruggevonden en terugbezorgd bij de eigenaars.
Verder werden veelvuldig bij
een supermarkt pakjes sigaretten ontvreemd, die vervolgens
voor 2,50 gulden aan Zandvóortse jongeren werden doorverkocht. Soms gebeurde dat
ook op bestelling.
Dat leidde tot een volgende
actie van de plaatselijke politie.
Deze heeft in totaal 18 jeugdige
kopers, op het politiebureau Dertien strandpachters hebben een opslagloods aan de Max Planckstraat
Foto Bram Stynen
ontboden en hen verhoord inzake heling.
„Anderhalf jaar geleden, in
ZANDVOORT - Strand- strandpachters die een opslagpachters en andere onder- loods heeft aan de Max Planck- 1991, hebben ze gezegd dat er na
nemers die een loods of he- straat. „Dat blijkt wel uit het het seizoen, dus november
drijf hebben aan de Max feit dat ze net willen beginnen, 1991, begonnen zou worden.
natuurlijk goed uit,
Planckstraat, zij n uitermate op het moment dat de strand- Dat.kwam
hun paviljoen aan het ze zouden klaar zijn voor het
Datum HW LW HW LW verbaasd over een voorne- pachters
nieuwe strandseizoen. Maar
U feb 06.25 01.43 18.40 14.25 men van de gemeente. Het opbouwen zijn."
Volgens hem duurt het min- daar is toen niets van terechtge12 feb 07.09 02.35 19.31 15.05 plan was, deze week te be13 feb 07.55 03.25 20.29 16.05 ginnen met de herinrichting stens anderhalve maand voor komen."
14 feb 09.06 04.26 21.47 17.05 van deze straat. Juist in de de strandpachters klaar zijn
De werkzaamheden, uit te
1.5 feb 10.10 05.14 23.00 18.10 periode dat de strandpach- met het opbouwen en inrichten
door J.G. Nelis, gaan 16 feb 11.30 06.35 --.-- 19.24 ters veelvuldig heen en weer van de paviljoens, plus het aan- voeren
van de weersom17 feb 00.26 07.'59 12.55 21.15 moeten rijden om hun spul- slepen van stoelen, tafels en afhankelijk
standigheden
- vijf weken dustrandbedden.
„Als
ze
daar
beISfeb 01.29 09.14 13.5322.04 len naar strand te brengen.
zig zijn, wordt het enorm veel ren.
19 feb 02.21
. 10.15 14.4522.54
Het betreft onder andere de
- „Het is een belachelijke situ- gewriemel en gedoe om je eigen
Maanstand:
atie. Kennelijk is de gemeente loods in te komen. Die weg is aanpassing van het wegdek,
LK zat. 13 feb. 15.57u.
zonder enig nadenken tot dit helemaal niet ingericht op twee aanleg van parkeerplaatsen,
Dobdty 15 feb.
23.00
besluit gekomen," zegt Gert rijbanen, het is nu al af en toe het plaatsen van lichtmasten
NAP+66cm
en het planten van bomen.
Toonen, een van de dertien een puinhoop."

j Waterstanden B

Vermiste man
dood aangetroffen

Horeca-voorzitter Fred Paap
heeft een aantal uitgangspunten van hét gemeentebestuur
ondersteund, zo stond vermeld
in een ambtelijk stuk. Naar
aanleiding daarvan verweten
gedupeerde ondernemers uit Mevrouw Lemmens heeft de zijde kunstbloemen van het graf van haar man weer teruggekregen. De gemeente onderzoekt of zij alsnog toestemming1 kan verlenen
de Kerkstraat hem 'broodnijd'. voor deze bloemen
Foto Bram Stynen
Volgens Paap was het stuk echter niet volledig.

„Wij komen op voor degenen
die bij onze vereniging zijn aangesloten, maar en passant ook
voor degenen die niet aangesloten zijn. We hebben er consequent voor gepleit, om soepelheid in het beleid te brengen,"
zegt hij. „Zoals bij Friet Praat
bijvoorbeeld, dat is een centimeter kwestie. Of in de Kèrkstraat. Daar kun je kijken of er
een mogelijkheid is voor de terrassen, als de straat afgesloten
is. Dat zou inhouden, dat ook
de café's in de Kerkstraat met
een smal trottoir voor de deur,
dagelijks na 11 uur een terras
mogen plaatsen." Dat laatste
met name 's zomers.

Het zaterdagteam van
Q
Zandvoortmeeuwen
*3
heeft zich met een zware strijd
een 'veilige' positie verworven.

De ATV-pagina is grotendeels gewijd aan
Flevoland. Bouwen aan Almere trekt veel 'woontoeristen'.
Natuurgebied De Oostvaardersplassen lokt verre vogelaars. Natuurlijk tuinieren op
gifvrije poldergrond. En: timmeren aan het VOC-schip Batavia.

de PvdA waarin werd aangedrongen op maatregelen om
overlast van terrassen en andere voorwerpen op het trottoir
tegen te gaan. Naar aanleiding
daarvan is een nota 'Voorwerpen op de weg' opgesteld met
minimum maten voor een onbelemmerde doorloop. Diverse
partijen drongen er woensdag
op aan, voetgangers- of vergelijktaare organisaties te betrekken bij de huidige evaluatie
Daarnaast was er ook verwondering dat er bijna alleen maar
aandacht was besteed aan terrassen, en nauwelijks aan andere 'voorwerpen'.

Soepelheid

Nuchter keuzes maken,
n
dat is volgens Fons
O
Pessers noodzakelijk voor een
gemeente als Zandvoort.
Deze week in de rubriek 'Achter de Schermen'.

F
i
f
t!
ji

hoofd afdeling Plantsoenen,
sector Eigendommenbeheer,
tel. 61577, of met het bureau
Voorlichting van de gemeente,
tel. 61492.

Kaal
Rond het onderhoud van de
Algemene Begraafplaats heeft
het laatste jaar een reorganisatie plaatsgevonden, die nog niet
helemaal is afgerond. In het kader van deze reorganisatie

wordt nu bekeken, in hoeverre
het mogelijk is om de voorschriften van 1969 te veranderen.
De bloemen van de mevrouw
Lemrhens waren speciaal in
Duitsland gekocht. „Ze waren
•bijna niet van echt te onderscheiden. Normaal staan er
echte bloemen, maar om in de
wintermaanden toch niet zo'n
kaal graf te zien, heb ik deze
gekocht."

Zeven jaar cel
voor drugsvervoer

Nieuw type reddingboot in de
maak voor Station Zandvoort

ZANDVOORT - Een Zandvoorter van 36 jaar en een 28
jarige - van oorsprong - Zandvöortse compagnong zijn in Denemarken veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. Zij
werden vorig jaar november in
Kopenhagen opgepakt met vijf
kilo harddrugs in de auto. De
politie was de daders door een
tip op het spoor gekomen. Een
woordvoerder van de Deense
ambassade in Den Haag
spreekt van een 'milde' straf.

ZANDVOORT - Er is een
nieuwe boot in de maak
voor reddingstation Zandvoort van de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij. Met die mededeling heeft het hoofdbestuur
van de KNRM dinsdagavond een eind gemaakt aan
alle onzekerheid bij de
Zandvoortse vrijwilligers.
De bouw van de nieuwe reddingboot neemt ongeveer
een jaar in beslag.
„We zijn erg blij met dit besluit," reageert een enthousiaste secretaris Chris Kemp na afloop. „Deze nieuwe boot is een
enorme aanwinst, waarmee we
nog sneller hulp kunnen bieden. En dat komt de veiligheid
op zee alleen maar ten goede.
Het wordt er een van het type
Valentijn, zoals de boot van
Noordwijk. Onze mensen zijn
daar al wezen oefenen."
Het betekent dat Zandvoort
een bijzonder snel schip krijgt,
uitgerust met de modernste
communicatiemiddelen. Het is
gebouwd van aluminium en uitgerust met twee waterjets. Die
kunnen de boot met een snelheid van ruim zestig kilometer
per uur voortstuwen. „Het is
een fantastisch schip," zegt
Theo van Koningsbruggen,
eveneens lid van Station Zandvoort. Hij heeft in Noordwijk al
gevaren op de Valentijn. „Deze
boot is veel sneller en wendbaarder, en je bent binnen de
kortste keren ter plaatse. Hiermee kun je daadwerkelijk heel
snel iets doen op zee." Een
naam voor het schip, dat de
dr .ir. S.L. Louwes gaat vervangen, is nog niet bedacht. Maar
vermoedelijk wordt het een 'baron' of een 'graaf, genoemd
naar mensen die hiervoor geld
hebben geschonken.

Trainingskamp
Toevallig vertrekken komende week tien bemanningsleden
van de Zandvoortse reddingboot naar Schotland voor een
trainingskamp. Later in het
voorjaar vertrekken er nog
eens vier. In het off shore centrum van Stonehaven trainen
zij op overleving onder alle omstandigheden. De bemanning
van Zandvoort wordt geheel
vernieuwd en het trainingskamp vormt een onderdeel van

Mishandeling
ZANDVOORT - Een 22-jarige
Zandvoorter
is afgelopen
maandag in de Lorenzstraat
mishandeld door een kennis uit
Amsterdam. De twee kregen
een zakelijk conflict, waarop de
Zandvoorter verschillende slagen in zijn gezicht kreeg. Hij
liep hierdoor een hoofdwond
op. Er tevens een deuk in zijn
auto geschopt.
Zandvoort krijgt over ongeveer een jaar een reddingboot
van hetzelfde type als Egmond
(foto) en Noordwijk
de opleiding. Het varen op het
nieuwe schip stelt hoge eisen
aan de bemanningsleden. Door
de hogere snelheden bijvoorbeeld komt het schip vaak harder op de golven terecht, wat
een uitstekende lichamelijke
conditie vereist. Bovendien is
de bemanning een stuk kleiner
in aantal, waardoor met minder
mensen mr gedaan moet worden. Niet alleen wat de apparatuur betreft, maar ook rondom
het redden van mensen. De
KNRM speelt vaak een belangrijke rol bij het redden van zeevaarders, zeilers en surfers. In
1992 is station Zandvoort twintig keer uitgevaren, in totaal
werden 17 mensen gered.

Natuurlijk,

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

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
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13 weken voor maar ƒ 12,50
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Naam: (m/v) L
Adres: L I
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Postcode/Plaats: L

Nat pak

Telefoon: L_J

De training vindt waarschijnlijk plaats zowel in een zwembad als op het zeewater. Dat
was kort geleden bij de KNRM
nog op een film te zien. Er worden extreme, maar reële situaties nagebootst, zoals reddingen in volslagen duisternis. Mogelijk zal zelfs het hele oefenvaartuig een keer omslaan. In
ieder geval hoeven de. bemanningsleden niet vreemd op te
kijken, als zij een keer een nat
pak halen in het ijskoude zeewater.
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,00 D half jaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.

Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN

ter en Wethouders van Zandvoort bekend dat
zij voornemens zijn een Drank- en Horecavergunnmg te verlenen voor

Het weer is zo saai.
J. M. Coiffeurs heeft voor u de zon in huis.
Prachtige warme en zonnige tinten.
Ook maken wy mooie coupe du soleils
o.a. goud, bijv, bij donkerder haar.

Wij zijn intens blij en gelukkig met de geboorte van onze kleinzoon

Mitchell
Oma en Opa Braamzeel
Oma en Opa Hesp

Lia
ziet
vrijdag
12 februari

Deze maand krijgt u bij kleuren van
ons GEZICHTSKANON KADO.
Bij haarproblemen hebben wij haarverzorgmgsprodukten van KERASTASE
waarbij wij u graag willen adviseren.

SARA

COIFFEURS

international

WELSTANDSCOMMISSIE
galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel. (02507) 14040

mam, van harte
liefs Ard en Marjon
Lieve mensen
bedankt
voor al uw belangstelling, het bezoek, de bloemen en
kaarten die

Joke
._én wij tijdens haar ziekte en na haar overlijden mochten
0 ontvangen.
Fam. Paap
_.'i
Roy en Nick

ADVERTENTIES

~' „Zijde-lampekappen atelier'
Marijke Steegman
Ook voor het overtrekken van
uw oude model.

AFSCHEIDSRECEPTIE
WETHOUDER VAN CASPEL
Met ingang van 22 december 1992 heeft de heer
F E van Caspel zijn functie als wethouder van de
gemeente Zandvoort neergelegd, welke functie
nij vanaf 1985 heeft vervuld
Vanwege dit feit biedt het gemeentebestuur de
heer Van Caspel een afscheidsreceptie aan
De receptie vindt plaats op
vrijdag 12 februari 1993
van 16 00 uur tot 17 30 uur
in de Raadzaal van het Raadhuis van Zandvoort,
ingang Raadhuisplein (bordes)
Gaarne nodigt het gemeentebestuur een ieder
uit, die gedurende de afgelopen jaren op enigerlei wijze een werkrelatie 'met de neer Van Caspel
heeft onderhouden, om de receptie bij te wonen

De Welstandscommissie vergadert donderdag
18 februari 1993 om 15 30 uur
De plaats van vergaderen is Raadhuisplem 4,
Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terechtbij de sectorGrondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.

DRANK- EN
HORECA VERGUNNING
Gelet op het bepaalde m artikel 3, lid 1 onder a,
van de Drank- en Horecawet maken Burgemees-

EfTUIl

2041

BJ Zandvoort

lesprijs:

ƒ45,- per uur
ƒ 45,- per uur
ƒ 1500,-

(30 lessen + aanvraag)
Tollensstraat 35 - Zandvoort
02507-14946
Floresstraat 46 - Haarlem
023-251933

VOORGENOMEN
BOUWVERGUNNINGEN
(ART. 18A WRO PROCEDURE)
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van art 18 A van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning
te verlenen voor
* het oprichten van een berging op perceel
De Savornm Lohmanstraat 4

VERLEENDE^;
BOUWVERGUNNINGEN;^

Dit bouwplan ligt met ingang van 12 februari
1993 gedurende veertien dagen voor een ieder
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke OntwikkeImg van de sector Grondgebied, Raadhuisplem 4
te Zandvoort Deze afdeling is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 9 00 uur tot
12.30 uur

005893 Kerkstraat 22 verbouwen winkelruimt? J'"'
006893 Ontvanger Schoutenstraat 1 plaatsen'-';
dakkapel

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Mr. Troelstrastraat 62-5, huur ƒ 483,25 per maand (excl. stookkosten)
2-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 2.985,- zijn.
2. Garage Hasebroekstraat A, huur ƒ 74,58 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen aan de
Hasebroekstraat.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster
de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen 1, 2 en 3 alsmede het
rijbewijs te tonen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het
gevelkastje ten kantore van EMM.

Meldingen, zoals bedoeld in de herzienen Wo-^T
ningwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn'',-;
wel via het Openbaar Register op te 'vragen'"',;
Het Register bevindt zich bij de sector Grondge-'1 J.'
bied, afdeling Bouwtoezicht en'Milieu, Raadhuis -'.\,
plein 4
','.•

Te koop
aangeboden:
z.g.a.n.

piner voor2

Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht gaat verhuizen.
In verband hiermee zijn wij telefonisch niet bereikbaar op:
vrijdag 19 februari 12.00 uur tot en met maandag 22 februari 8.00 uur.
Bij technische storingen kunt u gedurende deze periode het volgende
nummer bellen 023-211367. Uw klacht wordt dan zo spoedig mogelijk
verholpen.
Tevens is ons kantoor op vrijdag 19 februari 1993 de gehele dag geslo-

Met een keuze uit verschillende koude
voorgerechten, hoofdgerechten met
vis of vlees en garnituren, nagerechten
met kaas en dessérts...

ten.
Met ingang van maandag 22 februari is ons nieuwe adres:

schilders- en crfwerkingsbedrijf

STOKMAN

Muuicootings Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

NAAIMACH1NEHANDEL
SINGERDEALER
.

J. J Hamelmkstraat 111
2033 LK Haarlem
Tel. 023-3309 44

FOURNITUREN
kleding reparatie

O25O7-16368
Spareribs of kip met stokbrood,
sauzen, salades, stokbrood en
kruidenboter

ƒ 18,5O

REPARATIE
ALLE MERKEN

Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel.: 02507-20072

voor het „betere" schilderwerk

Maandags gesloten

per persoon

De traiteur is

Tel. 17619/
06-52806227

Dagelijks geopend van 13.00 tot 21.00 uur
^Zaterdags geopend van 09.00 tot 21.00 uur

•Dank zij die groei is er op korte termijn plaats voor een

B^graienissèn

:-:;;e^

Daar ligt ipnzé belangrijkste
taak en dienstverlening.
'.;

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
V
inschrijvingen:
Uitvaartverzekering
NiVQ-PpLIS
• een Natura•
uitvaartovereenkomst

MEDEWERKER m/v

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75:;-5

KOM NAAR DE OPENDOE-MG,*,
Als je een leuke en afwisselende ^
baan zoekt en het werken met
voeding leuk vindt!
Er zijn demonstraties en
wedstrijden, je kunt zelf iets maken
en we geven je alle informatie over '*
de opleidingen.

K-^l
Amsterdam
Wognummerplantsoen 4
Woensdag 17 februari 1993
(15.00 - 21.00 uur)

»s*;si
;*&**

Praktijkhouder zoekt
opleiding voor de vleessector

.;. Ver/coópmec/evverker>;bedr//fs/e/defv'v'/eestec/ino/oog,
' V;ï
traiteur, (Islamitisch) slager, produktiemedewerker, filiaalhouder,*
;:
kwaliteitscontroleur, operator,.. /(MIV)
•. ;
' / .
:i?

Steeds verlies ik mijn hulp t.g.v. vaste
banen. Fijn voor hen, naar voor mij. Een
vrolijke hulp bied ik de volgende nadelen:
mijn slordigheid, poezen, 3 a 4 uur p.w.
werken; de voordelen: ruime vergoeding
plus 18 uurlonen bonus p.j. Vereisten:
volstr. betrouwbaarh. Ned. spr., handig.
Extra: mijn dankbaarheid elke week.
TEL.

Te koop:

12103 NA 20.00 UUR.

AA A A A A A A A A A A A A A A A A A A ^

SINGE

>

PRINSENHOFSTRAAT 7
t/o garage Versteege

*

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
CSINGERD FOURNITUREN
KNOPEN
P E M Stokman
renaratiè alle merken KLEDINGREPARATJE

<«.

gemeubileerde
parterre, >

lengte 8 m.
Zeer geschikt om strandtenten te
vervoeren.
De Waard B.V. Tel. 02510-10626

1

'S 02507-20072
Maandags gesloten

Te huur
voor direkt

2-ASSIGE
AANHANGWAGEN

grote huiskamer,"
slaapkamer, K.D.-Jfc
ƒ 875J- p. mnd.:<;J
excl. energie. CA
Br. qnder nr. 3708'.17
bur. v.d. blad. '.-,

Golf Resort PurmerEnd

Wij vragen: Iemand met grote inzet en
verantwoordelijkheidsgevoel,die uiteraard kollegiaal is en in
teamverband ongeveer 40 uur per week afwisselend 'wil werken in
ongeveer 3,5 dag, die tot slot niet rookt en tussen de 20 en 30 jaar is.
Wij bieden: Een plezierige werksfeer, afwisselend werk, een goed
salaris en secundaire arbeidsvoorzieningen en interessante
toekomstmogelijkheden.,.

Bloemendaal aan zee
Tel.:023-252280
Per 1 maart a.s. hebben wij plaats voor een

SERVEERSTER /
KELNER
Leeftijd max. 23 jaar. Volledige baan op jaarbasis - 38 uur per week. Ervaring met restaurant-en
terraswerk is een vereiste.
Per 1 mei a.s. zoeken wij een

Vraag rustig vrijblijvend
allé inlichtingen bij:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

:ï
;"-;;

S L I M M E R A A N D E SLAG;

R E S T A U R A N T

NAAIMACfflNES ZANDVOORT

KroonVis is een kleine, maar gezond-groeiende organisatie van de
Vis-fastfood'j met vestigingen op de beide boulevards en het strand
van Zandvoort en een centrale werkplaats in Zandvoort-Noord...

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

1,jr. gebruikt. Afm.

Kerkplein .87 Zandvoort 7 Tel; 02507 -1 35 99
:
, /
Reserveren gewénst.

LORENTZSTRAAT 395
(dit is het terrein in het verlengde van de Reinwardtstraat.)
Met ingang van 22 februari kunt u ons weer op de bekende telefoonnummers bereiken, te weten:
TECHNISCHE DIENST
17577
VERHUUR EN ADMINISTRATIE
17741

• 'i *i

197 x 167 x 224 cm.

Culinaire hoogtepunten in een
plezierige, romantische ambiance.

H O T E L

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland
bv
\

KOELCEL

Iedere vrijdagavond "
Per twee personen

EITUÏ1

RUUD JONKER
Sparerïbs/kïp lijn
kado ontbïjt/brunchBijn

Belanghebbenden, die. door een vergunning''111'
rechtstreeks m hun belang menen te zijn getrofc'' fen, kunnen op grond van de wet AROB binnerf"'-'
dertig dagen na verschijnen van dit blad eertï£*
bezwaarschrift indienen bij burgemeester erjjjjj
wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
«•
2040 AA Zandvoort

Gedurende de inzagetermijn kunnen schnftelijk bezwaren worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

HUISH. HULP ~

nieuw in Zandvoort

U kunt cieze aanvragen inzien bij de afdeling.'••
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondge- - '
bied, Raadhuisplem 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 - 12 30 uur gedurende een'
week na verschijnen van dit blad
^.j
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn.,;_,
schriftelijk bezwaar indienen bij het college varv.ó
burgemeester en wethouders Deze bezwaren^.-,
worden bij de beoordeling betrokken In som?,..,
mige gevallen dient een vergunnnmg echter('v,'
zonder meer te worden verleend, ook al is',',
bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke ver-'4~phchting. Verder kan er een verklaring-van-;;
geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
zijn

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

u^ilen na 18.00 u.

Bert Hoogendijk
auto
motor
Spoedopleiding

De ontwerpvergunning ligt gedurende een
maand na publicatie m dit blad ter inzage bij het
stafbureau Voorlichting, Raadhuis ingang
Swaluestraat 2 Het bureau is tijdens kantooruren bereikbaar
Gedurende deze termijn worden belanghebbenden m de gelegenheid gesteld hun zienswijze hieromtrent naar voren te brengen

Tel. 02507-18939

Auto- en motorrijschool

010893 Teunisbloemlaan 3, Bentveld oprichten' -':
bijgebouw, plaatsen van twee dakkapellen "•~•>•
011893 van Ostadestraat 4 plaatsen berging •' v.

GEMEENTE

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
Cath. van Renessi.

AANGEVRAAGDE,
BOUWVERGUNNINGEN.;.,

* Stichting Brmck en Vervoer Nieuw Unicum,
Zandvoortselaan 165 te Zandvoort

SERVEERSTER /
KELNER, PARTTIME
'Schriftelijke sollicitaties sturen naar KroonVis, ter attentie van
John van Dam, Kamerlingh Onnestraat 38,2041 CC Zandvoort,
Telefonische informatie 02507 - 165 00.

voor 3 dagen per week. Leeftijd max. 23 jaar. Ervaring vereist.
Sollicitaties schriftelijk of telefonisch via bovenstaand nummer.

VORSTELIJK VERTOEVEN IN HET
GREENEND RESTAURANT
}
Op zaterdag 27 februari a.s. organiseren wij
een grootse "back to the sixties" party. Wij
laten u opnieuw de zestiger jaren proeven.
;'
De Roy Eagle Showbqnd swingt u de avond
door, de barbier zorgt voor een vette kuif en'
de fotograaf maakt dis aandenken een fotovan u big een échte roze Cadillac.
Tot ziens in ...
HOTd • MSIDENCr SUIN5

GOIFCOIHSE f,

Westerweg 6O

•\

1445 AD Purmerend '
Bel voor meer informatie met onze hotelrecep-tie, 02990-81666, reserveren is gewenst.

Weekmedia17

.Vrouw & werk start
; cursus eigen bedrijf
'

door Joan Kurpershoek

leerd, zijn familie op tijd had
bereikt. Jaap Kiewiet (83) is een
van degenen die aan die onzekerheid een eind maakt. „Ik
heb de familie kort na het gebeurde opgezocht in Haarlem.
Daar heb ik zelf de brief mogen
lezen." Rie Gertenbach was
zeer geëmotioneerd door de
brief, herinnert Kiewiet zich.
„Maar de brief gaf haar ook
rust. Al werd het verdriet er
twee compagnons bij het niet minder om, het deed haar
, De cursus bestaat uit zes bij- vervaardigen van het illegagoed om te weten dat hij zijn
; eenkomsten, één ochtend per le Het Parool, IJs de Jong en dood rustig tegemoet ging."
week. De kosten bedragen der- Piet Paap. De expositie trekt
;
tig'-gulden voor de cursus en 15 tientallen belangstellenden
Ds. Waaning
gulden voor het cursusmateri- uit het hele land.
' aal.
Op 16 april 1943, kort na het
Belangstellenden kunnen iedeVorige week was het nog on- bezoek van Kiewiet kwamen
re morgen van 9 tot 13 uur bel- zeker of de afscheidsbrief van Rie en de kinderen om het lelen naar Vrouw & Werk, Schag- de Zandvoortse drukker, die op ven. Hun evacuatie-adres in de
chelstraat 20, in Haarlem. Tele- 5 februari 1943 werd gefusil'Amsterdamse buurt' in Haarfoon: 023-328066.
lem, werd getroffen tijdens een
bombardement, dat in totaal 85
levens eiste en waarbij 1875
:
mensen dakloos" raakten. Het
was eigenlijk bedoeld voor het
Diensten:
Centrum Voor Vrijwillige Hulp- nabijgelegen spoorwegempla13/14 februari 1993
verlening: Voor informatie, ad- cement. Het gezin werd in
POLITIE:
Alarmnumme1- vies en hulp tel. 17373, op alle Zandvoort begraven op de Alge06-11. In andere gevallen: tel. werkdagen van 10.30-12.30 uur. mene Begraafplaats. Dominee
13043.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 Waaning leidde de begrafenis,
BRANDWEER: Alarmnummer AC Zandvoort.
waarbij hij ook de gefusilleerde
06-11. In andere gevallen Stichting Welzijn Ouderen Wim Gertenbach herdacht.
1
023-159500 of - voor info over- Zandvoort: (voorheen DienJaap Kiewiet kwam voor die
dag - (02507) 61584.
stencentrum) Koninginneweg
-AMBULANCE: Alarmnummer l, tel. (02507) 19393. Spreekuur tijd wel vaker bij de familie Gerfüff-11. Anders: tel. 023-319191 op dinsdag- en donderdagmid- tenbaeh aan huis. Een van de
• (ongevalllen), Centrale Post dag van 13.30 tot 15.00 uur.
kinderen zat bij hem op de Juli'Ambulancevervoer (CPA) Ken- Belbus: Om van de belbus (voor anaschool aan de Brederode> nemerland.
bewoners van 55 jaar en ouder) straat, waar hij onderwijzer
I DIERENAMBULANCE (Die- gebruik te kunnen maken, was. „Gedurende de oorlog gin'. renbescherming): 023-246899.
dient men zich 24 uur van te gen langzamerhand bijna alle
I HUISARTSEN: De volgende voren op te geven bij Huis in de kinderen weg uit het dorp. Tij: huisartsen hebben een geza- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 dens de hongerwinter heb ik in
; menlijke
waarnemingsrege- en 17.00 uur. De kosten per per- mijn eigen huis een stuk of tien
; ling: J. Anderson, B. van Ber- soon bedragen vanaf l juli 1991: kinderen ontvangen om les te
; gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- geven." Jaap Kiewiet is ook wel
; Paardekooper, H. Scipio-Blü- voor een retour.
bekend als directeur van de ge•.me, F. Weenink. Informatie Alg. Maatschappelijk Werk
• daarover tijdens weekend, Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
"avond/nacht vanaf 16.30 uur, én 13459 bgg 023-320899 Of 320464.
tijdens feestdagen via telefoon- Spreekuur op werkdagen van
nummer 30500. De spreekuren 9.00-10.00 uur, maandagavond
van de dienstdoende arts zijn van 19.00-20.00 uur. Verder volzowel op zaterdag als zondag gens afspraak. Deze hulpverlevan 11.30 tot 12.00 uur en van ning, beschikbaar voor iedere
17.00 tot 17.30 uur. Een af- inwoner van Zandvoort, is graspraak is niet nodig.
tis.
Tandarts: Hiervoor de eigen Telef. Meldpunt Sexueel GeZANDVOORT/HAARtandarts bellen.
weld: tel. 023-329393 op werkda- LEM - De drie krakers van
• Apotheek: Zeestraat Apotheek, gen 12.00-14.00 uur en ma.a- Villa Hortense krijgen onbeJ.W. Neutel, tel. 13073. Ope- vond 19.00-21.00 uur.
doeld een adempauze voor
ni'ngstijden (alléén voor recepde op handen zijnde ontruiten) vrijdag t/m zondag: Zandvoortse Vereniging van ming. De oorzaak ligt in een
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Huurders: Gratis advies voor fout bij de griffie van de
Buiten de openingstijden tele- leden. Telefonisch spreekuur rechtbank te
Haarlem.
fonische informatie over de re- elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 Daardoor is vertraging
,ontgeling via tel. 13073.
uur: 19783. Schriftelijk: Post- staan bij het vaststellen-van
Wijkverpleging: Voor spoedge- bus 287, 2040 AG Zandvoort.
vallen is het Kruiswerk" Züid- Woningbouwvereniging EMM: de ontruimingtermijn. Dit
zegt persrechter mr. A.J. Miv
•Kennemerland 's avonds, 's Klachtentelefoonnummer
nachts en in het weekend te be- technische dienst: 17577. Be- lius in een verklaring 'over
reiken via de doktersinforma- stuurlij k spreekuur: iedere eer- de trage voortgang.
ste dinsdag van de maand van
tiedienst: tel. 023-313233.
Al op 19 januari vonniste de
Verloskundige: Mevrouw Eliza- 19.30 tot 20.00 uur.
Verzekeringsbank: rechtbank dat de gekraakte vilbeth de Boer-Burgh en/of Sociale
mevr. A.C. Gombert, Koch- spreekuur tijdens de 'even' we- la aan de Kostverlorenstraat 92
straat 6A, Zandvoort, tel. ken op woensdag 10-12 uur, in ontruimd moest .worden. De
'02507-14437.
Gemeenschapshuis, L. Davids- termijn waarop dat diende te
gebeuren was mede afhankelijk
Dierenarts: Mevrouw Dekker, straat 17. Inl. 023-152152.
Thorbeckestraat 17 te Zand- Storingsdienst Gasbedrijf: tel. van B en W van Zandvoort. De
gemeente moest binnen veervoort, tel. '15847.
61500.
tien dagen de griffie schriftelijk
Dieren: (Overige diensten) Ver- Taxi: tel. 12600.
eniging v.h. welzijn der dieren Openbare bibliotheek: Prinses- informeren over zaken die 'van
(02507) 14561, Vermissings- seweg 34, tel. 14131. Open ma. belang kunnen zijn voor het be023-383361, Asiel Zand- 14-17.30/18.30-20.30 uur, di. palen van de ontruimingster(tevens
pension) 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij. .mijn', zo stelde de rechtbank in
07-13888, Asiel Haarlem 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat. haar vonnis. Ofwel: zolang de
gemeente niets van zich laat ho-244443.
10-14 uur.
ren kan de villa niet ontruimd
worden.
De gemeente heeft echter
nimmer gereageerd op het vonnis. Ze kon dit ook niet, zo
Zondag 10.30 uur: dhr. H. de blijkt uit een verklaring van MiWeekend 13/14 feb.'93
lius die de hand in eigen boeHervormde Kerk, Kerkplein:
Jong, Zandvoort
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Dinsdag 11.00 uur: dienst in zem steekt. Begin deze week zei
hij, dat er bij een ambtenaar
Leeuwen, Gemeensch. Ger- Huize Bodaan, H. de Jong
./Herv. dienst in Gereformeer- Donderdag 14.30 uur: Leerhuis van de griffie misverstand bestond over de wijze waarop het
de kerk, m.m.v. Hervormd Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor Cl. vonnis aan de gemeente ZandKerkkoor
voort bekend moest worden gevan Polvliet
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Zondag 10.30 uur: pastor F. maakt. „Er is bij ons een fout
gemaakt waardoor de ontrui•Leeuwen, Gemeensch. Ger- Meijer
./Herv. dienst in Gereformeer- Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg ming vertraging heeft opgelopen. Inmiddels is dit hersteld
. de^ kerk, m.m.v. Hervormd 218, Haarlem.
Zondag diensten om 10.30 uur en voor zover ik het kan inKerkkoor
schatten, zou de gemeente nu
Vrijzinnige
Geloofsgemeen- en 19.00 uur
op de hoogte gebracht moeten
schap NPB:
zijn. Bij ons is het in elk geval
Jehova's Getuigen:
Gem, Elswoud, Smedestraat 37 rond. Het zal vermoedelijk erte Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 gens in de ambtelijke molen
uur en maandag 19.00 - 21.00 van Zandvoort zitten," aldus
Zandvoorts
uur. Inl.: R. van Rongen, L. Milius.
Nieuwsblad
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt

j Weekenddiensten

j Kerkdiensten

Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 1013, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
U.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postad/es: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. IVicro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: M. Chnstiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 17,- per
kwartaal;
ƒ31,- per half jaar; ƒ 54,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ 1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma Vm vr 08.30-17 uur, tel (020)6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.

02507-17166.

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
Ih1941.

Deurwaarder

Burgerlijke stand g
Periode:
2 - 8 februari 1993
Gehuwd:
Schmid, Amadeus en Hilbers,
Inge Elisabeth
Geboren:
Macha, dochter van: Plantinga,
Richard Frank en Trouw, Brenda
Pierre Albert, zoon van: Fransen, Remco en Cuenot, Catharine Marie-Louise
Sanny Alexandre, zoon van:
Fransen, Remco en Cuenot,
Catharine Marie-Louise
Niek, zoon van: Drommel, René
en Koper, Aleida Cornelia
Padrice Carmel, dochter van:
Kiers, Paddy en De Geus, Jacqueline Jacomine
Overleden:
Coster geb. Verveen, Sophia Johanna Theodora, oud 79 jaar
Van der Plas geb. Louwaard,
Geertruida Josephina Louisa,
oud 89 jaar
Jong, Cornelis, oud 87 jaar
Ocenósek, Johan Willem, oud
80 jaar
Heiligers, Johannes Mattheus,
oud 77 jaar
Stevenhaagen geb. Ramaekers,
Maria Hubertina, oud 81 j aas

Bij de gemeente weet men
echter nog van niets. Gemeente-secretaris M.W. van Ooijen
zegt dat de gemeente 'een rol
aan de zijlijn speelt'. „Het gaat

*•••v.! . 'ók • ••?*:•

aangespoeld
ZANDVOORT - Op het
Zandvoortse strand is zondagochtend het lichaam ge-

lijknamige Mavo aan de Sophiaweg.

vonden van het zesjarige
jongetje uit Abcoude, dat

Daarnaast kende hij de familie doordat hij ouderling was bij
de Gereformeerde Kerk. „Ik
was daar op bezoek geweest
vanwege de kerk of vanwege de
school. Ik kende mevrouw Gertenbach van de Gereformeerde
Kerk, zij was meelevend lid. Ik
herinner mij Gertenbach als
een zeer sympathiek man. Hij
was weliswaar geen lid van de
kerk, maar ook zeker niet afwijzend." Dat werd ook duidelijk
in zijn afscheidsbrief, waarin
Gertenbach rust putte uit het
feit dat zijn zonden vergeven
waren en dat hij naar God zou
gaan.
Het stoffelijk overschot van
Gertenbach is in november
1945 in het graf van zijn vrouw
en kinderen bijgezet. Posthuum werd hem het Verzetskruis uitgereikt. Dat is te lezen
op de expositie op de Gertenbach Mavo, waar de drukker
wordt herdacht. Daar is ook
zijn brief te zien. Daar blijkt
ook dat Gertenbach meer deed
dan het maken van de Zandvoortsche Courant en - in het
geheim - Het Parool. Zo had hij
zelf ook een bibliotheek ingericht voor de 'lange avonden',
getuige de advertenties van
'Gertenbachs leesbibliotheek
Gelria'.

van de zuidpier van IJmui-

In de val
Het 'ondergronds' drukken
van Het Parool, samen met IJs
de Jong en Piet Paap, zal ongetwijfeld een van zijn belangrijkste activiteiten geweest zijn. De
kranten werden keurig ingepakt op de trein afgeleverd, vertelt - de inmiddels overleden IJs de Jong in een oud televisie-interview. Dit is te zien op
de Gertenbach Mavo. De man-

Fout griffie geeft
krakers adempauze

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 02507 - 18648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek.
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Hendal.

m Jongetje

'Gezin Gertenbach heeft
brief op tijd ontvangen'

HAARLEM - Om te ontdekken of het ondernemerschap
' bij de cursisten past en de plannen haalbaar zijn, start Vrouw
& Werk op dinsdag 6 maart met
een oriëntatiecursus voor vrouZANDVOORT - De laatste
wen die overwegen een eigen- brief van Wim Gertenbach
bedrijf te beginnen.
is toch op tijd bij zijn vrouw
kinderen aangekomen.
In de cursus wordt aandacht en
besteed aan zaken waarmee on- Dat zegt een goede kennis,
\ dernemers te maken krijgen bij van het echtpaar, J. Kiewiet.
> de start van een bedrijf, zoals Hij heeft het gezin van Gerondernemerskwaliteiten, vesti- tenbach nog na diens dood
gingseisen en -vergunningen, bezocht, kort voordat zij
rechtsvormen, marktverken- door een bombardement
, ning en financieringsmogelijk- om het leven kwamen. De
, heden. Daarnaast geeft een me- brief is te zien op de exposidewerkster van de Kamer van tie op de Gertenbach Mavo,
Koophandel aanvullende infor- een eerbetoon aan de gefu; matie.
silleerde drukker en zijn

op donderdag m Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M Pekelharmg.
Hoofd commercie: J,F. Sas.

Zandvoorts
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om een civiele vordering die
wordt uitgevoerd door de deurwaarder. Onze enige bemoeienis is, dat de burgemeester op
de hoogte wordt gebracht van
de ontruiming en dat de gemeentepolitie eventueel assistentie verleent. Na de ontruiming komen, als dat nodig is,
andere gemeentelijke diensten
in actie. Bijvoorbeeld de reinigingsdienst in het geval er huisraad op straat komt te staan,"
aldus van Ooijen. ' "
De eigenaar van het pand, de
Stichting Collectieve Israël Actie (CIA), laat bij monde van de
heer Menco weten dat de gemeente aan zet is. „Dat heeft de
rechter bepaald en meer kan ik
er ook niet over zeggen. Ons
belang is dat het zo snel mogelijk ontruimd wordt."

Luxe woningen
Villa Hortense werd in januari 1992 gekraakt door drie
Zandvoorters. Daarvoor was
het pand voor het laatst bewoond door de gebroeders
Meijer, die in hun testament bepaalden dat het moest worden
nagelaten aan de CIA. Deze liet
de villa drie jaar onbewoond.
Vorig jaar werd het uiteindelijk
gekraakt. De CIA wil, zo blijkt
ook uit het vonnis van de rechtbank, het pand op korte termijn verkopen.
Naar verluidt gaat Villa Hortense tegen de vlakte om plaats
te bieden voor luxe woningbouw, die strekt tot en met het
terrein bij de Gereformeerde
Kerk. De CIA wil niet ingaan op
de vraag wie de projectontwikkelaar hiervan wordt. Menco:
„Dat is ook nog helemaal niet
bekend, misschien gaan we wel
iets in eigen beheer ondernemen." De plannen staan dus
nog lang niet vast, maar er is al
•gesproken over een stuk of acht
villa's in de vorm van twee-onder-een-kap, plus een laag appartementengebouw aan de
Kostverlorenstraat. De gemeenter'aadsleden zijn kort geleden 'achter gesloten deuren'
gepolst, of zij met een dergelijke opzet akkoord zouden kunnen gaan. Het plan lijkt positief
ontvangen te zijn.

Villa Hortense moet ontruimd worden voor de
bouw
van
nieuwe villa's
(Archieflbto)

zondag twee weken eerder
den was gespoeld.

Een wandelaar zag het stoffelijk rond half negen in de golfslag liggen en waarschuwde de
politie. Het lichaam van de vader, die eveneens in het water
terechtkwam, is nog met gevonden. Beide waren slachtoffer
geworden van de zware storm
en het hoge water op 24 januari.
Ondanks een verbod waren zij
plus vele anderen de pier opgelopen. Na dit tragische ongeval
zijn strenge straffen ingesteld
tegen het betreden van de pier
bij storm. Er is sprake van een
De leerlingen van de Gertenbach Mavo tonen veel belangstelling voor de expositie, waarop ook boete van vijfduizend gulden.
een leestafel staat met allerlei dokumentatiemateriaal
Foto Bram stijnen
nen werden opgepakt na de arrestatie van Frans Goedhart,
een belangrijk contactpersoon
in de organisatie. Een NSB-er
had hen in de val gelokt. IJs de
Jong: „Er kwam iemand binnen die zei: Tk kom namens
meneer Hartog'. Toen zei Wim:
'Alweer een ander'. Dat was zo
goed als een bekentenis."
Op 27 september 1943 was in
Zandvoort een strooibiljet verschenen met de mededeling: De
krant is verboden maar komt
terug. En dat gebeurde ook. Nadat de 'Nieuwe Zandvoortsche
Courant' van A. Paap zich had
aangesloten, maakte de Zandvoortsche Courant op l januari
1946 een nieuwe start.

ze' is een van de centrale thema's op de expositie, waarvan
het materiaal door diverse
Zandvoorters ter beschikking
is gesteld. Die vrijheid om te
kiezen is van de allergrootste

Vrije keuze
Het drietal heeft nooit spijt
gehad van zijn keuze om ondergronds te gaan werken, aldus
IJs de Jong. Die 'moedige, verregaande' maar ook 'vrije keu-

waarde, benadrukte Leonie
Velthuis in haar openingswoord. Zij is een van de orgamsatoren, samen met Rita Aker
en Lou Koper. „Ik kan hier
staan dankzij vrije keuzes."

(ADVERTENTIE)

Sam Sam
Dorpsplein 2
VRIJDAG 12 FEBRUARI

KARAOKE-A VOND
You don't have to be a pro
to steal the show
Aanvang 21.00 uur
TOT ZIENS

Gebroken neus
ZANDVOORT - Een 20-jarige
Zandvoorter heeft afgelopen
zaterdag aangifte van mishandeling gedaan. Bij een opstootje
tussen twee personen in de Haltestraat was de jongenman tussen beiden gekomen waarbij hij
van één van de mannen een
klap in zijn gezicht kreeg. Hierdoor liep hij een gebroken neus
op.

Onder invloed
ZANDVOORT - Tegen een
43-jarige Zandvoortse autompbilist is afgelopen maandag
proces-verbaal opgemaakt wegens rijden onder invloed. De
rijbewijs van de man werd ingevorderd en hij kreeg een rijverbod van acht uur.
Bij
een ademonderzoek op het politiebureau kwam een gehalte
naar voren overeenkomend
met een promillage van ongeveer 1,61.

FonsPessers

Achter de Schermen.

*Nuchterheid staat bij mij voorop'
ZANDVOORT - „Ik ben
vrij gevoelig, maar nuchter.
Ik ben een zakenman, dat
moet je ook wel zijn in de
horeca." Dat zegt Fons Fessers (43), vroeger werkzaam bij Bouwes Hotels, tegenwoordig directeur van
het bekende Dikker &
Thijs, hotel/restaurant en
delicatessenwinkel in Amsterdam. De economische
ontwikkelingen in zijn
woonplaats
Zandvoort
blijft hij op de voet volgen.
Fons Pessers: „Ondernemers,
maar ook een
gemeente,
ONS PESSERS zegt moeten zich
kleinover het moment dat hij niet
gevraagd werd voor schalig opDikker & Thijs: „Het is stellen"
een uitdaging die je maar één
keer in je leven krijgt. Het is
een bedrijf dat al vanaf 1915
bestaat, dat zie je niet vaak
meer in deze branche." 'Gevraagd worden' lijkt kenmerkend voor de manier waarop
Pessers in het verleden van
baan wisselde. Zo werd hij in
1979 door het Heineken Rekencentrum benaderd voor
een' functie in dienst van Bouwes. Deze was een onderzoek
begonnen binnen zijn bezittingen, Pessers nam de taak op
zich dit te begeleiden. In 1982 genlijk een werelddorp. Het
vroeg Ben Dijkstra, directeur heeft het mooiste strand van
van Crest Hotels Benelux, Nederland en zoveel strandpahem om het Schiller hotel zijn viljoens. Ik vind het jammer
oude status terug te geven. On- dat Zandvoort nog steeds geen
geveer vier jaar later vond de duidelijke keuze kan maken
overstap naar Dikker & Thijs tussen woon- en toeristengemeente. Er is nog steeds geen
plaats.
stevige instantie of persoon
die deze gemeente in z'n totaliRespect
teit aanpakt. Wil je een woonDe bedrijven hebben allen gemeente zijn, dan moet je de
één ding gemeen: ze zijn van illusie opgeven dat Zandvoort
kleins af helemaal door een of ooit nog eens verblijfstoerishooguit twee particulieren op- me krijgt. De aanwezigheid
gebouwd. „Ik had veel respect van toeristen 's avonds of in de
voor Nico Bouwes," zegt Pes- winter blijft minimaal."
sers. Dat laatste blijkt ook het
geval als het over de personen
Dikker, Thijs en Frits Schiller
In de rubriek Achter de
gaat. Zijn eigen vader, eigeSchermen gaat het
naar van een grote slagerij,
Zandvoorts
Nieuwsheeft overigens eveneens een
blad op zoek naar de
respectabele zaak opgebouwd.
'mens' achter bekende
Fons Pessers is hier, in zijn
personen uit deze gegeboorteplaats Tilburg, nog
meente. Deze week
een tijdje werkzaam geweest,
Fons Pessers, directeur
met name in het onderhouden
van het Amsterdamse
van contacten met hotels en
Dikker & Thijs.
andere instellingen waaraan
geleverd werd.
door Joan Kurpershoek

F

M"et de hotelwereld had hij
al kennis gemaakt, na zijn hotelvakschool had hij eerst zes
jaar bij Cocagne in Eindhoven
gewerkt. „Dat is mijn leerschool geweest." Hij vertrok
er als tweede manager. „Mijn
tijd in Bouwes is eigenlijk de
leukste periode geweest," zegt
Pessers nu. „Ik had twee dromen toen ik naar Zandvoort
kwam. De ene was, dat ik
graag aan zee wilde wonen. De
andere, de belangrijkste, dat
Bouwes Hotels zou gaan meetellen als onderdeel van een
totaalprodukt Zandvoort."

„Als je een toenstengemeente wilt zijn, moet je een plan
maken, maar dan niet te kleinschalig. Als de ondernemers
en de gemeente zich kleinschalig opstellen, dus alleen
maar naar hun eigen organisatie kijken, kom je niet verder.
Je moet af en toe wat water m
de wijn kunnen doen ten behoeve van de samenwerking.
Maar je moet ook weer niet
tien kanten tegelijk op willen.
Het gaat erom, op een nuchtere manier keuzes te maken en
de ontwikkelingen goed te volgen. Nuchterheid heeft bij mij
Werelddorp
altijd voorop gestaan. Het lePessers betreurt het dat de ven zit niet te wachten op
badplaats nog steeds niet tot mensen die voortdurend ziteen duidelijk 'totaalprodukt' ten te discussiëren. Zandvoort
is gekomen. „Zandvoort is ei- moet een standpunt innemen,

op basis waarvan mensen die
willen, ook kunnen."
Bouwes Hotels had blijvend
een belangrijke plaats kunnen
innemen in deze gemeente,
meent hij. Maar onder het bewind van de nieuwe exploitant
Meerburg liep het allemaal anders.

Samenwerking
„Daarom blijft het altijd een
zwakke plek in me," zegt Pessers. „Maar ik heb er wel geleerd wat samenwerking is. Ik
had fijn personeel om me
heen, waarmee we begonnen
zijn de zaak te verjongen. Helaas hebben we dat niet kunnen afmaken." Pessers zag het
'wat groter' dan Meerburg en
nam daarom 'in goed overleg'
ontslag.
Een nieuwe uitdaging volgde met de opdracht om hotel
Schiller in Amsterdam zijn
oude status terug te geven.
Maar die taak viel mee, Pessers had er ongeveer drie jaar
voor nodig. Aansluitend daarop kwam hij in contact met de
Bilderberg Groep, eigenaar
van het bekende Dikker &
Thijs. Hem werd gevraagd het
bedrijf 'op de rit te zetten voor
deze tijd'. Een 'unieke combinatie' zo noemt hij het bedrijf,
destijds opgebouwd door Dikker en de beroemde kok Henry Thijs. De eerste had een comestibles-winkel op de Kalverstraat, de ander begon
daarboven een eetsalon. Tegenwoordig is het bedrijf gevestigd op de hoek van de
Leidstestraat en de Prinsengracht.
Het kent nu een brasserie, een
restaurant, een hotel en een
winkel waar luxe artikelen op
het gebied van eten en drinken
te krijgen zijn. Daarnaast is er
de 'Prinsenkelder' voor besloten partijen.

„Je kunt bij ons eenvoudig
én uitgebreid eten. Van het
vroegere imago zijn we geluk;
kig af, het was sjiek, deftig en
afstandelijk. Nu proberen we
een moderner Dikker & Thijs'
naar buiten te brengen." Dat
komt onder meer tot uiting in
het aantrekken van kunst. Zo
kun je m de brasserie bijvoorbeeld eten aan een tafeltje van
Jan Cremer, of van de Zandvoortse kunstenaar Hans van
Pelt. Ook Marianne Rebel uit
zijn woonplaats is vertegenwoordigd met schilderijen op
de gevel van het pand.
„Restauratief nemen we nu
een goede plaats in bij de top
vijftig van het land. Als de consument vindt dat je kwaliteit
biedt, krijg je het vanzelf druk.
Sinds twee jaar zijn we bezig
met 'puur werken'. Met pure
materialen in de keuken en
een pure presentatie, maar
ook met personeel dat het ook
echt leuk vindt om de gasten
die bij ons komen, te bedienen. Het gaat erom: hoe breng
je een stukje warmte over?",,.

Enthousiasme

-i;

„Je moet in ons vak de tijd
altijd een beetje vóór zijn. Al
jarenlang-ben ik voorstander
van zo'n werkwijze, eerlijk en
met weinig pretenties. Daarnaast hou ik van de zaak waar
ik werk, en ik hou van de mensen met wie ik werk. Ik ben
dan wel de directeur, maar eigenlijk ben ik gewoon iemand
die het leuk vindt om iets te
doen voor de gasten en daar,mee hoopt de kost te kunneo
verdienen. Ik werk erg van
binnenuit, met enthousiasrrie
en liefde voor het vak. Daarom
ben ik ook 's avonds op de
zaak. Ik ben geen kantoordirecteur. Ik wil graag een zaak
neerzetten met zoveel
lijk van mezelf erin."
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SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 ot 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend

Bij de RAI in Zandvoort kunt
u meteen zaken doen.

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

offerte.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

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

Koppenols Life-Style-Center
Elysee Beach Hotel 02507-15662.
Rock and Roll Swing Party
Zat. avond in

NU BRUIN WORDEN MET DE NIEUWSTE

ppofi power 40 lampen + 6
gezichtsbr.

Soc. De Manege
ledere zat. eep programma met top
entertainment, muziek, dansen,
sfeer en gezelligheid tot 03.00 uur
in de nacht.
Uitsluitend ongeb. mensen
Corr. gekleed vanaf 25 jr.
Entree ƒ 15,-, koffie en
hapjes inbegrepen.

INFO 16023

/20,-'px, 10 x ƒ 175,-

ALISUN ZONNETUNNEL 33 lamps +
3 gezichtsbr.
ƒ17,50, 10 x ƒ150,-

SONTEGRA VOOR DE GEVOELIGE HUID.
24 lampen, 1 gezichtsbruiner
ƒ12,50, 10 x ƒ100,-

Let op! Zaterdag 20 febr. Artiesten
gala met o.a. Annie Schilder.

Safrane

Speciale aanbieding GEZICHTSKANON
PER KEER VAN ƒ 15,- nu ƒ 7,50.
Sauna incl. oliebaden, stoombad, Whirlpool,
peeling zonnetunnel, incl. drankjes ƒ 25,-.
Vraag inf, over ons nieuwe unieke systeem.

BETMLTU

ii

korting
Kontrakt!*

NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

Waarom zou u nou een hele dag ronddolen tussen honderden merken en auto 's in
de immense hallen van de Amsterdamse
RAI? Het beste en leukste autonieuws is
namelijk gewoon dicht bij huis te vinden. Op
onze Mini-RAI. Geen vage beloften en mooie
bespiegelingen, maar harde aanbiedingen,

waar u ter plekke van kunt profiteren. Superhoge inruilprijzen bijvoorbeeld. En, bijzonder
leuk, meer dan 40% korting óp het Garant/e
Plus Kontrakt bij aankoop van een nieuwe
Renault. Als u goede zaken wilt doen, kunt u
dus lekker in de buurt blijven. Graag tot ziens
in onze showroom!
'Vraag naar de exacte voomaarden

Autobedrijven Rirtko

'2)e Qutte jlome.

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 025C7-13360/12424 (showroom).

ƒ1,87
ƒ1,71
ƒ1,22

Super
Euro
Diesel

l'

Voor een lekker etentje in
een gezellige sfeer.

SERVICESTATION
{bij Palace Hotel)

'RESTAURANTCAFÊ
-..FRANSE KEUKEN

CHRIS HARDENDOOD
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

keuken open 17.00-23.00 uur
i' voor reserveringen

020-6242026

telefoon 023-385478

ledere woensdag gesloten

Pannekoekenhuis de Duinrand

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

kwaliteit en gezelligheid

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

Wij zoeken voor het aankomend seizoen en de
weekends

enthousiaste medewerkers/sters
voor bediening en keuken.
Voor info tel. 02507-30062

(geldig t/m 1-3-93)
KOSTVERLORENSTRAAT 70
TEL. 12071
• seniqrentraining
• spoedcursus
'

geefr u meer!

BACK TO
THE SIXTIES
GOLF RESORT
PURMEREND

GolfResort PurmerEnd

VAN DER

EIJDE

Zandvoorts Nieuwsblad
Kerkstraat 12, Zandvoort

De kosten voor dit arrangement bedragen f 110,- per
persoon. Deelname is alleen mogelijk door het insturen
van onderstaande volledig ingevulde bon aan:
Secretariaat Weekmedia,
Back to the sixties.
Postbus 2104, 1000 CC Amsterdam.
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met Golf
Resort Purmerend, Westerweg 60, 1445 AD Purmerend,
tel. 02990-81666.

Bon voor onze lezers

omg. Haarlemmerstraat/ ''
Zandvoortselaan.
Verdiensten ± ƒ 80,- p.w.
+ 4 x per jaar bonus van ƒ 70,Leeftijd v.a. 15 jaar.
Inl.: tel. 023-328073

bekijk in onze etalage aan de PASSAGE (tegenover het NS
station) het huidige huizenaanbod op VIDEO!!

Te koop aangeboden

HUIS VERKOPEN?

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

GEÏSOLEERDE
20-VOETS CONTAINERS
Zeer geschikt voor
frisdrankenopslag.

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

De Waard B.V.

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Tel. 02510-10626.

Maraned

HUIS KOPEN?

Celsiusstraat 192, Zandvoort

De Spar

Speciaal voor de lezers van Weekmedia heeft het Golf
Resort PurmerEnd een speciaal "back to the sixties"
arrangement samengesteld bestaande uit:
* warm/koud buffet, incl. 4 glazen wijn
* overnachting
* zondagmorgen brunch
* een kapper, die u een echte kuif bezorgt
* een fotograaf, die als aandenken een foto van u
maakt bij een Amerikaanse limousine.

Dagblad De Telegraaf vraagt een

BEZORGER M / V

Fa. P. Klein

Hef Golf Resort PurmerEnd
organiseert op zaterdag 27
februari een "back to the
sixties" party.
De Roy Eagle Showband verzorgt op deze avond de
jaren zestig muziek, waarop volop geswingd kan worden. !n de pauze hoort u echt juke box muziek.

een foto maken we ook, maar wat meer zegt is een
video-opname die wij aan potentiële kopers presenteren.

BURG. ENGELBERTSSTRAAT 1
Gerenoveerd halfvrijst. huis met automatisch te openen garage en
voor-, zij- en achtertuin. Ind.: doorzonk., keuken, toilet,
provisiekelder, 4 si.k., mod. doucheruimte en zolderberging.
Vr.pr. ƒ 360.000,- k.k.

HEEMSTEDE, VALKENBURGERLAAN 20

GASTGEZIN
b.z.a. voor
OPVANG
van
UW KINDEREN
Tel. 19868

Middels deze bon reserveer ik voor het "back to the
sixties" arrangement op 27 februari a.s. in het Golf
Resort Purmerend d f 110,- per persoon.

Als FALCO ZANDSTRA
op de W.K. voor de
medaille zorgt dan zorgt
AART VEER voor de
ERWTENSOEP thuis.

OPEN HUIS, 13-02-'93 van 11.00-14.00 uur. Goed onderh. vrijst.
villa met garage, tuin, nabij ujtvalsweg en winkels. Ind.: woónk. met
erker en serre, keuken/bijkeuken, kelder, 5 si.k., badk./ligb.,
2 toiletten, vr.pr. ƒ 498.000,- k.k.

DE FAVAUGEPLEIN 41 hs
Parterre app. met ruim zonneterras, uitz. over zee, strand en
boulevard. Ind.: L-woonk. met open haard, 2 sl./k., keuken, badk.
met ligb., toilet. Vr.pr. ƒ 295.000-k.k.
Eventueel garage afzonderlijk te koop.

Groente- en fruitspeciaalzaak

DR. J. G. MEZGERSTRAAT 129

AART VEER

Ruim mod. app. op 2e woonlaag met balkon.
Ind.: woonk. (ca. 50 m2), 2 sl.k., open keuken, douchekmr., toilet.
Gebouw vv lift. Bouwj. 1990. Vr.pr. ƒ 219.000,- k.k.

Grote Krocht 25
Zandvoort

Naam: —
Adres:
Postcode:
Telefoon: .

Woonplaats:
Aantal personen:

geeff u meer/

Ardennen 4 p. bung., openh.,
k.tv. en t>ad. 02979-83329

uw drukker voor:
geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

ZANDVOORT
Gesloten i.v.m. verhuizing naar de
Buureweg 1-3.

België

AUTORIJSCHOOL PHIL WAANING

kerkpad 6 - tel. 02507 -12793
postbus 54 - 2040 ab zandvoort

Wolvenstraat 22-24 Amsterdam

GEEFT JE
LEVEN KLEUR

25 LESSEN 1100,-

drukkerij van petegem b.v.

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

RENAULT

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

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO
Adverteer in de krant

NVM

PASSAGE 36-38-40
2042 VK ZANDVOORT
TELEFOON 02507-15531
FAX 02507-19127
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Manege overvol tijdens
boerenkapellen-festival

(ADVERTENTIES)

l Elektrisch schuifdak
l Handbediend schuifdak

l Schuifpuien/vouwwanden

Cornwallstraat 6
1976 BD Umuiden
Tel: 02550 - 30624
.psMEER WETEN?
'JÖ Maakt u een afspraak voor vri|bli|vende offerte
• l d Siuun u mi| dokumematie
iï*«
C'yosHotleyPlaats ^tjeleloon
| S v p opsturen naar hel
l hierboven vermelde adres

ZANDVOORT - Het carnaval in Zandvport blijkt bij
lange na nog niet dood. Af gelopen zondag ging dit goed
van start met een heuse
Boerenkapellen-festival.
Plaats van handeling was
'Bar Bistro De Manege' aan
de Zandvoortselaan. Het
werd een succes. Het evenement trok ruim 400 bezoekers.
Het Zandvoortse carnaval
leeft nog volop. Ondanks het
feit dat de 'Scharrekoppen'
twee jaar geleden wegens gebrek aan belangstelling werd
opgeheven, draait 'De Schuimkoppen' nog steeds op volle toeren. Een officiële intocht op het
raadhuis zit er dit jaar niet in
maar dat weerhoudt het gezelschap niet van allerlei activiteiten. Zoals het Boerenkapellen-festival in de voormalige paardenstal van Rob Cohen. Die
was bijna te klein om de uitzinnige meute te kunnen hertaergen. Vaders in boerenkiel en
moeders met hun kroost stappen onbezorgd rond in de feestelijk versierde zaal. Schetterend koperwerk en roffelende
trommels zwepen het publiek
op tot een gigantische polonaise.
Voor de acht juryleden op rij

is feesten niet toegestaan. Zij
zitten met pen en papier in de
aanslag om hun oordeel te geven over de kwaliteiten van het
gebodene. Jureren is immers
een serieuze zaak. Zeven kapellen uit heel het land dingen
naar de wisselbeker en andere
prijzen die op het podium staan
opgesteld. Er wordt geoordeeld
over muzikaliteit, orginaliteit,
het showelement, de uitmonstering van de deelnemers en
het tempo waarop wordt gespeeld. Ook de reacties van het
publiek worden gepeild.
Vijf uur later hebben alle
kandidaten laten horen waartoe zij zoal in staat zijn. Na een
half uur tellen is de uiteindelijke winnaar bekend. De Bierieppen uit Sassenheim blijken met
410 punten de beste boerenkapel van Nederland, gevolgd
door vier Haarlemse formaties.
Diemen en Zaandam eindigen
in de onderste regionen.
Bestuurslid Peter Smit en
voorzitter Paul Eldering tonen
zich na afloop dik tevreden.
„Het was min of meer een experiment," zeggen beiden. Wat de
toekomst betreft - zijn de
'Schuimkoppen' van plan deze
happening ieder jaar door te laten gaan. „Als je afgaat op de
reakties van het publiek zijn
wij dat aan hen verplicht."
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Het kindercarnaval in 't Stekkie wordt jaarlijks een enorm feest

't Stekkie organiseertgroot
carnavalsfeest voor kinderen
ZANDVOORT - Stichting
Activiteitencentrum Zandvoort, kortweg 't Stekkie,
houdt samen met carnavalsvereniging 'De Schuimkoppen' op zondagmiddag 21 februari een groot kindercarnavalsfeest. Dit wordt gehouden van twee uur tot
half vijf in de grote zaal van
't Stekkie aan de Celsiusstraat en is bedoeld voor
kinderen tot en met twaalf
jaar.

ZANDVOORT - Meer dan
vijftig ouders hebben gereageerd op de enquête van Ankie Miezenbeek. Allen hebben graag dat er een naschoolse opvang komt voor
hun kinderen. De initiatiefneemster heeft deze week
een gesprek met de gemeente over eventuele subsidie
voor haar plan.
Voor zeker 44 kinderen in de
leeftijd van 4 tot 12 jaar is op dit
ogenblik een naschoolse opvang gewenst. Met name voor 's
middags tussen kwart over drie
en zes uur. Dat blijkt uit de enquête die Ankie Miezenbeek de
afgelopen weken op zes Zandvoortse basisscholen heeft gehouden. De belangstelling geldt
voor verschillende dagen, de interesse voor de woensdag is
met acht kinderen het grootst.
In gezinnen waar beide ouders
werken, wordt een naschoolse
opvang node gemist. 'Ik zit er al
jaren mee,' zegt één van hen.
Sommige mensen nemen hun
kind zelfs mee naar Amsterdam om het daar op een school
te doen, waar in de buurt wel
een dergelijke voorziening is.
Van de 44 kinderen zitten de
meeste, 13, op de Nicolaas
School, 12 op de Oranje Nas-

Uw gasbedrijf adviseert!

In samenwerking met Hostellerie "La Ville Blanche" in
Thorn biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om
in de. periode van 26 februari t/m 10 april te genieten
van een speciaal samengesteld culinair arrangement.
Thorn, het witte stadje, met zijn vele fraaie en pittoreske
straten en huizen heeft een roemrijk verleden, dat eigenlijk ook nog heden is.
U verblijft in Hostellerie "La Ville Blanche", met een
gezellige koffieshop, een intiem restaurant, een middeleeuwse gewelvenbar, een lounge en diverse terrassen.
Het culinair arrangement bestaat uit: 2 x overnachting
in een kamer met bad/douche en toilet, radio, KTV,
telefoon en minibar, 2 x uitgebreid ontbijtbuffet, l x een
drie gangen diner, l x gastronomisch vier gangen diner,
welkomstdrankje en een informatiepakket.
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de lezers
van de bladen van Weekmedia ƒ 199,00 per persoon.
Voor een l persoonskamer wordt een toeslag van ƒ 25,per dag gerekend. Kinderen tot 12 jaar krijgen 50%
korting, mits zij op de kamer bij de ouders slapen.
Voor nadere informatie: Hostellerie "La Ville Blanche",
Hoogstraat 2, 6017 AR Thorn, tel. 04756-2341.
Boeken is alleen mogelijk door middel van het sturen
van onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

Bon voor onze lezers
Deelname aan het culinair arrangement in Thorn is
alleen mogelijk door het insturen van deze volledig
ingevulde bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
Aantal pers.:

flB

STOOKAKTIE 92/93
uitgerekend voor U!
Voorde week van 1-2 t/m 7-2-1993
Normaal
jaarverbruik
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Week
streefverbruik*

Totaal vanaf
Kosten
1 november** deze week

28
35
42
49
55
62
69
76
83
90
97
104
114
125
135
146
156
173
191
208
225

335
420
506
588
672
757
841
926

1009
1095
1177
1259
1389
1516
1641
1765
1891
2101
2315
2524
2735

ƒ 16,80
ƒ 21,00
ƒ 25,20
ƒ 29,40
ƒ 33,00
ƒ 32,60
ƒ 41,40
ƒ 45,60
ƒ 49,80
ƒ 54,00
ƒ 58,20
ƒ 62,40
ƒ 68,40
ƒ 75,00
ƒ 81,00
ƒ 87,60
ƒ 93,60
ƒ 103,80
ƒ114,60
ƒ 124,80
ƒ135,00

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Woonplaats:
Keuze data:
Aantal kinderen:

geeff u meer!
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Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

geeff u meer/
CULINAIR
ARRANGEMENT
HET WITTE ,
STADJE THORN

V ^!

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

De toegangsprijs bedraagt
2,50 gulden, deze zijn al in
de voorverkoop verkrijgbaar.
De toegangskaarten zijn tevens de deelnemerskaarten
voor de grote verkleedwedstrijd, die tijdens het feest
wordt gehouden. Voor het programma heeft jongerenwerker
Fred van de Pols ondermeer de
boerenkapel 'De Jolige Geiten'
uitgenodigd, zanger Sjaak Ranzijn en de Amsterdamse carna-

valsveremging 'De Woudlopers'. De prijsuitreiking van de
ver kleedwedstrijd wordt verricht door de Jeugdprins en zijn
Prinses van 'De Woudlopers'.
Voor alle kinderen is er na afloop een kleine attentie.
De middag staat onder supervisie van Prins Ron de Eerste,
zijn Prinses Jacqueline en zijn
Raad van Elf van de carnavalsvereniging 'De Schuimkoppen'.
De presentatie van het gebeuren is in handen van Bram Stijnen.

Veel belangstelling voor
naschoolse kinderopvang

OMLAAG!

waliteitsgiazen

*oor
de ïbadplaatU
4j»,

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

sauschool en 7 op de Hannie
Schaftschool. Op de Beatrix-,
de Maria- en de Plesmanschool
zitten elk 4 leerlingen die van
de naschoolse opvang gebruik
zouden maken.

tueel wel willen helpen. De mitiatiefneemster onderzoekt de
mogelijkheden voor het vervoer van de kinderen tussen
school en kinderopvang.

Bijstandsmoeders
Op de enquête hebben ook
ouders gereageerd, die pas op
een later tijdstip gebruik willen
maken van de naschoolse opvang. Van sommigen Is het
kind nog te jong, anderen hebben nog geen werk en kunnen
zelf voldoende tijd vrijhouden
voor de kinderen. „Er zijn bijvoorbeeld
bijstandsmoeders
die wel een baan willen," zegt
Ankie Miezenbeek, „maar die
daarvoor nog geen kans hebben
gehad omdat er geen naschoolse opvang is. Sommige moeders willen eerst zien dat er opvang komt, voordat zij een baan
zoeken." Anderen hebben gereageerd om succes te wensen of
met de mededeling dat zij even-

Banen
Vanwege de grote belangstelling sluit Ankie Miezenbeek
niet uit, dat er betaalde krachten aan het werk gezet kunnen
worden. „Dat is natuurlijk het
allermooiste, als je zo ook banen kunt creëren." De hoop is
onder andere gericht op subsidie in het kader van sociale vernieuwing. En met. het project
zouden bijvoorbeeld ook herintredende moeders aan werk geholpen kunnen worden. In Amsterdam bestaan al vormen van
naschoolse opvang met betaalde krachten, weet zij. Voor de
huisvesting doet zij een beroep
op de Zandvoortse onderwij sinstellingen. „We zouden het
liefst in een schoolgebouw beginnen."

Zandvoortse Verzamelbeurs
ZANDVOORT - De Verza- zaken als prentbriefkaarten
melbeurs Zandvoort opent van treinen, trams en stations.
Ook op de snuffelmarkt zijn
aanstaande zondag, 14 februari, opnieuw haar deu- vaak bijzondere spulletjes te
ren in het Gemeenschaps- vinden. Men kan op de beurs
huis aan de L. Davidsstraat. ruilen, kopen en verkopen. Exop het gebied van bepaalAanvang 10.00 uur, gratis perts
de verzamelobjecten zijn aanentree.
wezig, voor gratis taxatie en/of
Op de maandelijkse beurs bemiddeling bij koop en verzijn veel bekende en minder be- koop.
De beurs, ook voor rolstoelkende verzamelobjecten te vinden. Zoals: postzegels, munten, gangers gemakkelijk toegankespeldjes, spaarpotten, prent- lijk, is geopend van 's morgens
briefkaarten, grammofoonpla- 10 tot 's middags 5 uur. Gratis
ten, boeken, poppen, oud hand- entree, het buffet is geopend
werk, gereedschap en antiek. voor een hapje en een drankje.
De treinenliefhebbers kunnen Het Gemeenschapshuis is ook
hun hart ophalen aan tal van met bus 80 en 81 makkelijk te
locomotieven, wagons, rails en bereiken. Verdere inlichtingen:
andere toebehoren van de ver- G.H. v.d. Eijken, tel. 14234, of
schillende merken. Maar ook F.L. Tervelde, tel. 12303.

Bijzondere huwelijken zijn
immer het vermelden waard.
Vorige week vrijdag mochten
we andermaal getuige zijn
van een feestelijke bijeenkomst die in het raadhuis
werd gehouden. 'Vader
trouwt .dochter' zou een kop
kunnen zijn, die in een landelijk dagblad niet zou misstaan. Voor u evenwel op de
verkeerde gedachte komt, wil
ik de zaak eerst even uitleggen. Het is niet wat u denkt.
Het betrof hier een huwelijk
van een dochter, dat door
haar vader werd voltrokken.
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, Theo Hilbers hielp
dochter Inge zogezegd in het
huwelijksbootje.

om. Ondanks het mternationalc gezelschap werd het
toch een Hollandse aangele-,
genheid. Daarvan getuigde _
het draaiorgel, bespeeld door
onze enige echte Zandvoortse orgelman Broer de Jong -'
op het Raadhuisplein.
;\

Bewijs

}•:•}
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Vaak word ik opgebeld**"
door dorpsgenoten met pro-if
talemen. Waarschijnlijk deni
ken die nog steeds dat dit een*'
soort klachten-rubriek is. Ik
word dan geacht deze zaken . ,
naar buiten te brengen. Somj,/
doe ik dat wel eens. Vooral'\
als ik denk dat mijn dorpsge^j"'noten onrecht wordt
daan. Toch is deze rubriek^-1
niet alleen voor dit soort
"
ken bedoeld. Ook leuke, ge/.
wone of bijzondere wetens-,.
waardigheden komen bij mij'
aan bod. Voor de een zijn ze i
interessant, een ander vraagf,.
zich misschien af of mijn very
telsels wel in 'Oog en Ooiij
thuishoren. Anderen voelert'
zich misschien op hun tenen
getrapt. Smaken verschillenVandaar dan ook dat ik gewoon doorga met te vertellen
over hetgeen mij en misschien ook u interesseert. Uw
reacties in de afgelopen jaren
zijn voor mij het bewijs dat er
nog steeds behoefte is aan
een dergelijke rubriek. Klei-,
ne zaken, grote zaken. Ze zijn
mij om het even. Over niet al
te lange tijd zult u mijn werk
voor deze rubriek een poosje
moeten missen. Ik stop er
mee. Niet omdat ik er geen
zin meer in heb, maar ge!
woon omdat ik u voor zo'ri
maand of zeven ga verlaten/

Inge (25) trouwde die dag
met de 32 jarige Zwitser Arm
Schmid. Op het raadhuis
hebben ze dat geweten. De
tent zat bomvol. Niet zo verwonderlijk, als je bedenkt,
dat de bruid m dit dorp in
positieve zin zeer wel bekend
is. Vooral in ons plaatselijke
horeca-wereldje heeft zij veel
vrienden gemaakt. Inge
woont en werkt al enkele jaren in het land varf'De mooiste pauzes zijn lila'. Tussen
de bergen heeft zij haar geluk
eindelijk gevonden.
Haar Zandvoortse periode
werd vorige week stijlvol afgesloten. Dat stijlvol slaat
min of meer op haar vader.
Varwege het international
gezelschap diende de feestelijke speech niet alleen in het
Nederlands te worden gehouden, maar ook in het Duits en
Engels. Van Hilbers staat al
langer bekend, dat hij niet bepaald op zijn mondje gevallen is. Daarvan getuigden in
de loop van de tijd zijn verba'<
Ie prestaties tijdens de ver- Heliomare
schillende evenementen die
De reden wil ik u best verregelmatig m dit dorp wor- klappen. Ik ga namelijk 'onf
den gehouden. De Sint Nico- der het mes'. Artsen hebben"
laas-intocht is daar één van. ontdekt dat mijn lengte nie|
helemaal conform de gege£
vens in mijn paspoort is/
Beeldspraak
Daarin staat namelijk dat il&
Een huwelijk is altijd een 1,75 meter lang ben. Met 'da
gelukkig moment in iemands bocht' mee klopt dit. De arge?
leven. Veel van u hebben dat loze voorbijganger wordt
inmiddels aan den lijve on- vanwege mijn uitzonderlijke
dervonden. Voor het bruids- houding echter op het verpaar van vorige week was het keerde been gezet. Op dit moal niet anders. „Bloemen van ment geeft de meetlat 1,5.4 _
geluk moet je zelf planten." meter aan. Daar moet
_^
Deze beeldspraak van pa Hil- hoognodig iets aan gedaan 1
bers raakte precies de kern worden.
van waar het tijdens het huDe techniek staat vopr
welijk om draait. In de afgelo- niets. Ook in de medische we-^
pen j aren ben ik vaak getuige reld is dat het geval. Knappe! !
geweest van een huwelijks- koppen hebben nu een ma-; !
voltrekking. Het valt mij op, nier bedacht, waarop zij mij'
dat vooral de laatste jaren weer rechtop kunnen krij-'
dergelijke
bijeenkomsten gen. Een operatie is daarbij
veel meer inhoud hebben ge- onvermijdelijk. Zoals gezegd, :
kregen. De reden daarvan ligt binnenkort ga ik u verlaten.
volgens mij in het feit, dat de Ik vertrek voor enkele weken'
huidige ambtenaren van de naar het AMC in Amsterdam:
Burgerlijke Stand er veel Daarna verhuis ik naar hét
meer werk van maken. Woor- revalidatie-centrum 'Hehoden zijn vaak als lucht. Ze mare'. In een gipsen corset j
vervliegen voordat je er erg in zal ik daar gedurende een ;
hebt. Maak je woorden tot halfjaar de tijd moeten door- 1
zinnen met een inhoud, dan brengen. Daarna kom ik weer-blijven ze langer hangen. bij u terug, recht van lijf en
Onze huidige ambtenaren leden welteverstaan. Na ruim"
hebben dat goed begrepen, 26 jaar zal ik u dan eindelijk
gezien het niveau waarop 'recht' in de ogen kunnen kijthans een huwelijksplechtig- ken. Voor mij is dit het moheid op het raadhuis wordt ment waar ik lange tijd naar
voltrokken.
heb uitgezien. Ik houd u op
Terug naar het bruidspaar de hoogte.
van afgelopen vrijdag. Zoals
Dit was het weer voor deze
gezegd, Inge heeft ons dorp week. Blijf gezond, tot de volvoorgoed verlaten. Het feest gende week.
was er daarom niet minder
BRAM STIJNEN

Gertenbach Mavo schaatst
voor behoud van regenwoud
ZANDVOORT - De Wim
Gertenbach Mavo houdt
vrijdag 19 februari de inmiddels traditionele sponsorschaatstocht op de kunstschaatsbaan in Haarlem. In
verband daarmee zoeken
leerlingen en andere deelnemers komende dagen sponsors in Zandvoort. De opbrengst is bestemd voor
Greenpeace. Het motto is:
'Red het regenwoud'.
De leerlingen krijgen allen
een sponsorkaart, die zij
woensdagochtend 17 februari
op school moeten inleveren
voor een stempel. De bedoeling
is dat zij voor die tijd zoveel
mogelijk sponsors zoeken, particulieren en/of bedrijven. De
sponsors spreken met hen een
bedrag af voor elke ronde van
400 meter die zij binnen een uur
kunnen schaatsen. Er wordt geschaatst van 10 tot 11 uur. De
sponsors kunnen ook een maximum bedrag invullen, om verrassingen te voorkomen.
De leerlingen van de Gertenbach Mavo zetten zich jaarlijks
in voor een goed doel. Dit jaar is
dat Greenpeace, een organisatie die zich actief inzet voor de
verdediging van het milieu. De
leerlingen actie is vooral gericht voor het behoud van het
regenwoud. Dit is onder andere
belangrijk voor de waterhuishouding op de aarde, voor me-

dicijnen, rubber, granen en vele
nootsoorten. De opbouw van
het regenwoud heeft miljoenen
jaren gekost, de mens heeft er
tot nu toe 40 jaar over gedaan
om de helft af te breken. Jaarlijks verdwijnt een oppervlak
van viermaal Nederland.

Bingo en loterij
ZANDVOORT - De evenementencommissie van de
St. Agathakerk houdt vrijdag 19 februari een bingo-avond met loterij. De opbrengst is bestemd voor het
dr. G.J. Plantinghuis in
Zandvoort.
De bingo-avond vindt plaats
in de ontmoetingsruimte achter in de Agathakerk. Om zoveel mogelijk belangstellenden
te trekken, is een aantal fraaie
prijzen beschikbaar gesteld. De
hoofdprijzen zijn onder andere
een weekend in het Gran Doradopark en een kinderfiets.
Daarnaast zijn er nog vele andere prijzen en de organisatie
hoopt dat er nog meer beschikbaar gesteld worden. Er is immers een goed doel aan verbonden. De organisatoren willen de
prijzen eventueel graag ophalen. Voor Zandvoort-Noord kan
men bellen: 18690, voor het eentrum: 16403.

Pa Hilbers voltrok voor een bomvolle raadzaal het huwelijk van zijn dochter Inge met de Zwitser Ami Schmid

Vandalisme toegenomen
ZANDVOORT - Het aantal vernielingen en andere
vormen van vandalisme in
Zandvoort is vorig jaar fors
opgelopen. Zo ook het aantal inbraken in woningen.
Dat blijkt uit het concept
Jaarplan van het politiedistrict Kennemerland-Zuid.
Het aantal gevallen van vandalisme nam toe van 107 m 1991
naar 177 het jaar erop. Geregistreerde gevallen van handel in
verdovende middelen namen
toe van nul tot 16. Ook in de
buurgemeenten nam het vandalisme toe, zoals in Heemstede en Bennebroek van 202 naar
299. Er ontstaat een sterk verminderde kwaliteit van het leefmilieu en het draagt bij tot 'onbehaaglijkheidsgevoelens' bij
de bevolking. Daarom probeert
de politie dit jaar het vandalisme met in ieder geval tien procent terug te dringen.

Het aantal inbraken in Zandvoort nam toe van 203 in 1991
tot 296 in 1992. Ook in Heemstede en Bennebroek was een sterke stijging toe te nemen: van
267 naar 355. De politie noemt
deze ontwikkeling 'sterk verontrustend', het beleid was vorig jaar juist gericht op een afname van vijf procent. Voor
deze vormen van criminaliteit
wordt gepleit voor een totale
aanpak van het hele district. Zo
ook voor de autocriminaliteit.
Zoals eerder vermeld maakte
Zandvoort wat dat betreft vorig
jaar een uitstekende beurt: een
afname met ruim 28 procent bij
de autodiefstallen, van 147 naar
105 gevallen. En 15 procent
minder auto-inbraken, van 399
naar 339. Mogelijk daardoor namen deze cijfers in Heemstede
en Bennebroek vorig jaar toe
met respectievelijk 61,9 en 52
procent.
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Moe Schluter: nog maar een
paar nachtjes en dan 75 jr.
Héél veel gezonde en gelukkige jaren. Ex-collega's Zandvoort

De mooiste dag om
dank-je-wel
te zeggen

Margreet, wel uit het oog
maar niet uit ons hart. Je
vriendinnen uit Zandvoort
Bob en pdile een Valentijnsgroetje uit Zandvoort van al
jullie fans.
Natas, Sandra, Wendy, Silvia,
Minke, Sanneke, Tamara en
Monique heel veel succes!!
Mam, bedankt voor alles. Ook
namens Erwin. Monique

JU

BLOEMENHUIS
J. BLUYS
De specialist in al uw
bloemwerken
Haltestraat 65, Zandvoort

Tel. 12060

Lieve Bar en Jan, in juli hebben jullie je eigen zomerfruitdruifje. Toos
Lieve Mike, denk nog steeds
aan je. Jij bent voor mij de
enige van wie ik hou. Je pukkel en je snorretje
Henk Rietveld: rood is inderdaad de kleur van de liefde.
Je krullekopje
Lieve Lock, nog 2 weken en
we zitten vol in het hok. Je
filmster
Lieve Ron, niet te geloven op
deze 14de zijn wij al weer 14
maanden bij elkaar. Daarom
wens ik je zó een lieve Valentijn. X-Saskia
Lieve boekenwurm, ik hou
heel veel van jou. Een Valentijnknuffel van je eigen boekenlegger
Lieve Ivo, Annata gazoekie
de zu loxmeer. Liefs, de kerstman
HJ, jij bent het voor mij en
onze liefde gaat nooit meer
voorbij! Ik hou van jou!! Liefs,
kuskipje
Lieve Wendy, na al die keren
dat ik je zo gepest heb, dan
nu een leuk berichtje. Liefs,
J.v.W.
Lieve Bartje, je zal altijd mijn
enige echte vriendje zijn. Je
k'tje te Z.
Martin, mijn piet-piet, slijmslijm, plak-plak. Je mekkerhoutje
Bob en Hedi, omdat jullie de
liefste zijn. Hou heel veel van
jullie. Dochter Marijke
Snarf en Ginger, gewoon omdat jullie gek zijn, prettige Valentijn. xxx-jes Kruimeltje

m

Mijn liefste, mijn buikje, ik ben
je trouw, ik hou veel van jou.
Je klapperdijtjes, je eigen
maatje 52
Lieve Marco, na bijna 7 jaar
krijg ik van jou nog steeds
kriebels in mijn buik. Ik houd
van jou, voor altijd jouw Beatrix
Lieve Werner, eerst wilde jij
mij maar nu wil ik jou nooit
meer kwijt. Kusjes, jou Poepie

Lieve John het is ongelovelijk
wat liefde doet. Ik ben een
ander mens, ik voel me goed.
Ik hou van je. Je mutsie.
Grenouille, c'e,st une belle histoire . . . Rietje.

VALENTIJNSCHNITT Q
95
u..

Bas, ik vind dat je goed kunt
voetballen en ik vind je heel
aardig en ik hoop nog lang je
vriendje te zijn. Stephan, Eendracht
Mamma, ik hoop dat je nog
heel lang eten voor ons klaar
maakt. Vincent, gr. 5, Eendracht
Ik wens aan Anne dat ze snel
groot wordt. Dan sloopt ze
mijn racebaantje niet meer.
Thijmen, gr. 5, Eendracht
Beste Ria, ik wens dat we
samen nog eens een keer
naar de Efteling gaan. Babette, gr. 5, Eendracht
Lieve Nanda, je werkt hard.
Ook 's avonds moet je erg
hard werken. Ik hoop dat je
niet vaak meer je bed uit
moet. Jasper, gr. 5

Echte Bakker

Ik wens dat Ineke in de vakantie voor twee dagen bij mij
komt slapen. Groep 5, Bianca, Eendracht
Lieve poes, Tiger. Ik wens dat
mijn poes niet meer zeurt bij
mijn deur. Marcel, Eendracht

Bloemenmagazijn

„Erica
Tel. 12301

Recht uit het hart
van de bakker
Nieuw Multi-koren broodje
Verras uw Valentijn
Valentijn Schnitt

Kippebouten

kilo van 29,50 voor

2 kilo voor

Bami
pakket

19,95

9,98

1,79

Heel pond
spruiten

Petit
pain

Jonge romige
Edammer

6 stuks voor

heel kilo

2,49

8,98

Ovenverse
Pampers 's Maandagskrentenbollen voordeelpak morgen
4 voor
geopend
0,99
39,95

Boek- en
Kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

BRUNA
DE KROCHT

Tortelduifjes: is het nestje nog
gezellig warm? Moeps en
pieps
Op Valentijn zetten we opa
en oma Bos in de zonneschijn. Ze zijn het liefste van
heel het land en dat moet in
de krant, xxx v. M-I-J-C
Kraaldop, we love you. From
Biek, Mantie, Dantie en JP
Mr. stille aanbidder? Wat is
de volgende stap? Miss Tren-

dy
Frankie a happy Valentine.
Kisses and much love from
Lot. P.s. also all my friends-ffamily+FZ
Carolone, ik hoop-dat wij nog
heel veel jaren vriendinnen
zijn. Margot. Eendracht groep
O

Lieve opa en oma. Ik hoop
dat ik in de vakantie met carnaval weer kan komen. Veel
liefs Vivian. Groep 5 Eendracht
Ik wens dat mijn moeders arm
heel vlug beter wordt en ze
niet meer zo ziek is. Chantal
gr. 5 OBS de Eendracht
Ik wens dat mijn broertje gezond blijft voor altijd. Soufian,
gr. 5, Eendracht
Dennis, ik hoop dat we nog
vaak samen grote karpers
gaan vangen. Je vismaatje
Pavlik, groep 5, Eendracht

B

Voor uw

VALENTIJNSWENS
bent u bij ons aan het juiste adres
(grote sortering kaarten)

Pap, ik wens dat je in een
Ferrari F40 gaat rijden. Je
zoon Maarten, gr. 5, Eendracht

14. februari ,

Lieve Ron. Good memory's
staying forever! Friendship
also . . . Whith love E.

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Opa en oma, ik wens dat jullie
heel gelukkig blijven en dat
jullie lang zullen leven. Tsanrir,
gr. 5, Eendracht

VALENTIJN
Voor Patricia. Ik hoop dat je
me beste vriendin blijft. P.S.
XXX Groetjes Hetty.

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

Beste Gerda, ik hoop dat je
nog lang mijn oppas bent.
Emiel, gr. 5, Eendracht

B

Lieve broer. Jammer! Volgende keer beter succes! Nouchka* je zus

Valentijndag - Monique Klaas
en Rosalie ik vergeet jullie
niet. Jacqueline

Ha Barb denk je nog een
beetje aan mij de 14e? En dat
we nog heel héél héél lang
vriendinnen moqen blijven,
Barb.

Els - Dick. Valentijn groeten
en een kus dat had je niet
gedacht. Jacqueline
Hé lekker ding waar blijft na 7
jaar die gouden ring. Marina

Lief bruidspaar Van Dijk Van
der Meer, wat willen jullie nog
meer dan morgen al 40 jaar
samen een Valentijnspaar te
zijn!!!

Mijn allerliefste Tedje deze
Valentijnswens is er nu voor
jou! Omdat ik zo ontzettend
veel van je hou? Op Valentijnsdag jarig. Je mopje.
Liefste wanneer krijg ik nu
eindelijk die zonnebril? Je
schoonheid is nl. zo oogverblindend! Renate.

Laura en Joke: de Dikkies
houden van jullie.
Lieve Henk en Dennis, xxxx
Tanya en Cynthia. Dag bloemenboeren. Ook veel xxxx
aan Jef en de rest
Lieve Cornelie: een happy Valentine's day.
Mijn allergrootste liefde, de
27ste een half jaar. De beste
beslissing van mijn leven. Mil!

Deze Valentijnswens is voor
Madeleine. Je hebt 'een
plaats in mijn hart voor eeuwig en dank je voor alles.
Woorden zijn overbodig. Liefs
Dit is voor mijn Valentijnsmoeder. Ze is de liefste moeder
en iedereen mag weten dat ik
ontzettend veel van haar hou..
Liefs, Madeleine
Lieve Marcel, ik ben zo gelukkig met jou. Ik hoop dat onze
droom uitkomt. Heel veel kusjes. Je Poepie
Mijn Valentijnswens is voor
Gerda. Je bent mijn hartsvriendin voor altijd, trix
Voor het eerst in 28 jaar onze
trouwdag vergeten! Geeft
niet hoor, toch houd .ik heel
veel van je. Je Tedertjeü
Lieve pappa, .lieve scheetje.
We houden heel veel van je.
Kusjes en veel liefs. S'imone
en je scheetje
Leico, my Valentine. l love
you, now and forever.

Niet .mijn liefste, wél ónze

beste Bram Stijnen:
goede
ank voor de mooie ontroerende- „met oog en oor de
badplaats door" elke week
weer!

Dames en Heren Salon

Sylvia mijn gedachten zijn bij
jou. Veel liefs Fokke
Jij bent gewoon heel fijn mijn
eigen Valentijn. Ik hoop dat je
er altijd zal zijn. De enige
Yvonne van Gijn
Schetepeteet, ik hou ontzettend veel van je binnenkort
gaan we trouwen hè! Heel
veel liefs van je schattepetat.
Kontje ik wacht met smart op
jouw aanzoek. Afz. je pop.

Hé knulletje uit Vinkeveen (R)
we, zijn al een tijdje gek van je:
Happy Valentine. We love
youü! XXX L-t-l van het AK.
Wij wensen onze jongens en
supporters van CSW E2 veel
succes en sportief seizoen
toe. De leiders Jan en Ton.
Dear Valentijn: Roses are red,
Violets are blue but most of all
l love you.

Dear Adel. The darkness falls
but tomorrow the sun willshine thrpugh, hand in hand
l'll walk with joy. Martha
Lieve C ik hoop dat wij volgend jaar ons adoptie kindje
kunnen halen. L.

Lieve Valentijn. Gisteren nog
in het vlieg,,huis" vandaag in
. jouw armen thuis.

a

lylachiel - Remke- Lotte veel
liefs. Jacques + Ineke.
Ria ga zo door! Je hebt een
spoor gevonden: houd dit
vast. Blijf zo bezig als je nu
bent we staan achter je en
zijn zo trots als... -

Lieve papa en mama + broer,
ik hou van jullie. Happy Valentine. Veel liefs Nouchka + Lot

Erwin, jij blijft mijn idool. Monique
Voor mijn moeder mag het
altijd Valentijnsdag zijn/Mam,
ik houd van jou. Jannie

Sweetheart: you found the
most special place in my
heart and that place is forever
yours! l love you. Your hubby
to be soon
Lieve Siem, lange tijd hebben
wij gewacht, maar in 1993
gaat het dan eindelijk gebeuren - op twintig acht!!!

Grote Krocht 18
2042 LW Zandvoort
Tel. 02507-16033

Allerliefste Eric, ik hou van je
en ik hoop dat we de volgende Valentijnsdag in ons eigen
huis vieren. Veel liefs je supertje! XXXXXX
Lieve Fred 14 febr. wordt je
42 't is dus dubbel feest voor
jou. Van harte kanjer je moet
weten dat ik heel veel van je
hou. Irene
Anita voor mij blijf je de allerliefste vrouw van de wereld.
XXXX je snee

Een goede buur is meer
waard dan een verre vriend'.
Familie Van Soest, bedankt
voor alles. Bram
Vrienden ontdek je als je ze
nodig hebt. Ad, bedankt.
Bram
Je familie zoek je niet uit. Je
boft als je de goede hebt. Ik
bof met An, Jannie, Jan, Precilla, Monique en Erwin. Bram

Ronnie Boomstra, ik vind je
lief. Je weet misschien, van
wie. Kusjes ik

Bakkerij PAAP _

Pap, ik hoop dat het steeds
beter gaat met je patatbar.
Jessica, gr. 5

Een bloem doet meer dan
duizend woorden.

Leeuwtje, lieverd ik wens jou
een prettige dag. Ik hou van
jou met heel mijn hart, veel
liefs, kusjes je tijger.
Mirjam, l will always love jou.
Arjan.

Lieve Henk, ik hoop dat je
nog meer cursisten krijgt en
ook wat meer vrij. Groetjes
van Thijs, gr. 5, de Eendracht

Grote Krocht 24

RAADHUISPLEIN 2, TEL. 12404

Mijn G. heel veel liefs van
jouw R.

Hallo Vivian, ik vind je leuk. Ik
ben op je verliefd. Ik schenk
jou dit wensje. Peter, gr. 5,
Eendracht
Beste Loes, ik wens je een
gezond en een gelukkig leven. Mark, gr. 5, Eendracht
Beste papa,' ik hoop dat het
goed met je blijft gaan. Mi'chael, gr. 5, Eendracht

Hogeweg 28 - Tel. 12989

of neem een
bonbonnetje mee
leuk verpakt voor .Valentijn

Marco Geerts ik hou heel veel
van jou. Happy Valentine (ook.
voor Fredje). Liefs, Lisa

Oma, ik wil heel graag dat je
nog eens bij ons komt. Ik
hoop dat je nog lang zult Ieven. Pim, ge. 5, Eendracht

BALK

VALENTIJNTAART
17,50

Van Z. voor altijd de jouwe. Je
.meiden uit A.

Lieve Maartje, ik dank je erg
• voor je hulp toen ik mijn been
brak en ik hoop dat je altijd
mijn vriendin zult blijven. Ronni, groep 5

ONTDEK DE ECHTE BAKKER, ECHT-JE .PROEFT T!

Reeds 80 jaar uw enige
echte bakker in
Zandvoort

Antoinette, denk je ook nog
wel eens aan die avond dat
we aten, dronken en praatten? Jouw lach hoor ik nog J.
Ria, wonderlijk hoe je elkaar
uit het oog kunt verliezen na
zoveel te hebben meegemaakt. Praten we nog eens
bij? J.
Dicky Dick nog steeds mijn
grootste boosdoener. Chippy

Ik wens dat alle wensen van
groep 5 van de Eendracht allemaal uit mogen komen.
Meester Jan, groep 5, Eendracht

av.4iv.4MV.4HV.4V<fl^v.4wrj«nr.flBr^w^KvjK •» • • v .

Verse
varkenshaas

0,49

Jphan je zegt: alles heeft z'n
tijd nodig. Ik zeg je: onze tijd
komt eraan. Ik hou van je. Am.
v. B.
Valentijn, niet alleen op 14
febr., maar 365 dagen per
jaar ben jij onze allerliefste
zoon en broer. Doe je best en
zorg dat je overgaat.

Paul, ik hoop nog lang jouw
vriend te blijven. Dave, groep
5, Eendracht

SPAR-SUPER-NOORD
-ra

Beste Michael, ik vind het
leuk om met je te kleien, maar
waarom vind je het niet leuk
om met mij te voetballen?
Bas, gr. 5, Eendracht

Ik wens Daye een gezond
1993 en een leuke verjaardag
met veel kadootjes. Paul, gr.
5, Eendracht
Beste ome Rien en tante Hannie, ik wens dat we nog een
keertje bij jullie op de boerderij mogen komen. Riek, Eendracht

Dit weekend:

Lieve Annemieke, Tanja en
Drommie: Happy Valentine's
day. Sandra
Lieve huisgenoten: Jankees,
Vera, Lara, Esther en Sabine.
Fijne Valentijn.
Willem, over 179 dagen vieren
wij onze eigen Valentijnsdag.
Dus nog even wachten. Je'
slanke (geintje) Liane
Lieve Henk, jij zal altijd onze
Valentijn zijn. Veel liefs Patricia en Kay
Wil na zoveel jaar alleen nog
maar verliefder. Ko

Lieve Sjeesje, hier een Valentijnswens van je knuffelbeestje. Ik hoop dat je met mij
alleen geluk mag beleven.
Dat is alles wat ikje kan ge' ven. Je kroeltje VY
Lieve mama en papa. Bedankt voor alles wat jullie voor
ons doen. Wij houden van jullie. Remco en Mirthe
Lieve Huib, nog 25 nachtjes
slapen en dan samen de
palmboom in. Ik hou van je.
xxx Jacq
Ik heb niet één liefste, maar
drie. Saskia, Marjon en Ellen:
Ik hou van jullie. Johan

KEUR
BROOD
BANKET

Anja, jij bent nu al 7 jaar ons
„Valentijntje" een fijne dag
toegewenst door je vader en
moeder.

Henny's
Hairline

Zonder Afspraak
& 02507-12231
Maandag gesloten Tolweg 20 Zandvoort

Lieve pap & mam van harte
.proficiat. Peet & Jac.

a

B

B
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ZVM-zaterdag 'veilig' na zwaar bevochten zege
;/ZANDVOORT - Door een zwaar bevochten 3-1 overwin••'rïihg op het hooggeklasseerde Bloemenkwartier hebben de
zaterdagvoetballers van Zandvoortmeeuwen zich vrijwel
in, Heiligheid gespeeld. De formatie van Teun Vastenhouw
revancheerde zich met deze zege op het smadelijke verlies
van vorige week.

TZB houdt lang
stand tegen SVIJ
' ZANDVOORT - Tegen
koploper SVIJ heeft TZB
knap tegenspel geboden.
Tot een kwartier voor het
einde had TZB uitzicht op 'n
knap resultaat. Doch SVIJ
voerde het laatste kwartier
da, 1-2-stand op naar 1-5.
' 'Over het algemeen was SVIJ
de betere ploeg. TZB compenséè'rde het technisch betere
spel van SVIJ met veel inzet. In
de eerste helft liep TZB al snel
twee blessures op waardoor er
gewisseld moest worden. Even
was de organisatie zoek en
SDIJ profiteerde tweemaal: 0-2.
•JÓok in de tweede helft had
TZB weinig geluk. Een nieuwe
ble'ssure betekende dat de
Zandvoorters met tien man verder moesten. Dat verhinderde
TZB niet om middels een fraai
doelpunt van Edwin Duisterhof tot 1-2 terug te komen. De
tien Zandvoorters gooiden er
nóg een schepje bovenop en
maakten het de elf IJmuidena•ïeri erg lastig. Jos- Mesman
>kwam vrij voor de doelman, die
echter fraai redde. In het laatste kwartier was TZB uitgespéeld en kon SVIJ door middel van een paar snelle uitvallen, de eindstand bepalen op 1-5.

Een uiterst
gemotiveerd
Zandvoortmeeuwen
kwam
sterk uit de startblokken. Onder aanvoering van Rob van de
Bergh zetten de Zandvoorters
aan voor een fanatiek openingsoffensief. Zo knalde Wim Buchel de bal net naast. Op het
moment dat Bloemenkwartier
•wat vat kreeg op het Zandvoortse spel; sloeg William Rubeling
In de tweede helft speelde
toe. In eerste instantie gaf Rubeling een mislukte voorzet, Bloemenkwartier met vier aandie vervolgd werd door een mis- vallers. De druk op het Zandlukte omhaal van Ferry van voortse doel werd enorm groot.
Rhee. De bal kwam weer richting Rubeling, die nu een zeker
Er ontstond een waar bomniet mislukt schot losliet. Kei- bardement op de Zandvoortse
hard plofte de bal binnenkant veste, maar met kunst- en vliegwerk bleef het doel schoon. Het
paal in het doel: 1-0.
was zelfs Zandvoortmeeuwen
Na deze sterke openingsfase dat de score opvoerde. Bob
van de Meeuwen volgde een Brune kwam na een snelle
rommelig gedeelte. Bloemen- counter in het bezitvan de bal
kwartier poogde wat terug te en zijn droge knal verdween ondoen, maar kreeg weinig kans. der de vertwijfeld uitvallende
In de defensie blonk Pieter Bloemenkwartier-doelman: 3-0.
Brune uit. Eerst als voorstopper en in de tweede helft als
laatste man, toen de geblesseer- Stormloop
Ook nu wilde Bloemenkwarde Chris Kuin uitviel, speelde
Brune een voortreffelijke par- tier niet van opgeven weten. Er
volgde een geweldige stormtij.
loop op het Zandvoortse doel.
In de vijftiende minuut leverde
Strafschop
dat een verdiende treffer op: 3Na een half uur voetballen 1. De gasten voelden dat er
kwam Zandvoortmeeuwen op meer inzat en gingen door met
een 2-0 voorsprong. Een hoge het fanatieke aanvalsspel. Een
voorzet leek door Rubeling te met veel inzet spelend Zandworden ingekopt. Een verdedi- voortmeeuwen bleef overeind
en kreeg zelfs nog enige mogelijkheden om de score op te
voeren. Een verre uitgooi van
Wim Buchel werd opgepikt
door Rob van de Bergh, die de
bal rakelings langs de verkeerde kant van de paal schoot.

Sporthal Pellikaan
25 jaar in gebruik
ZANDVOORT - pp 10 februari was het 25 jaar geleden dat de Sporthal Pellikaan werd geopend. Ter gelegenheid daarvan is er aanstaande zondag een receptie
in het restaurant van de
Sporthal.
Vele Zandvoorters beoefenden een kwart eeuw geleden de
binnensporten - zoals volleybal, badminton en basketbal in gymnastiek lokalen van
Zandvoortse scholen. Het ledenbestand van de clubs, die de
binnensporten
beoefenden,
bleef groeien'en zodoende voeldéeen groep enthousiaste mensen zich genoodzaakt plannen
op te vatten voor de bouw van
.een
sporthal.
C.A.Korver,
P.Boukes, C.W. van Limbeek
en H.R.Abma waren de gangmakers, die plannen maakten
om een sporthal uit de grond te
stampen.

oog, maar het beheer is de laatste zeven jaar in handen van
Cock Zwemmer. Zondag aanstaande dus een receptie, maar
voordat die gehouden wordt,
krijgt de sportjeugd van Zandvoort de gelegenheid dit feest
luister bij te zetten. Om een uur
's middags wordt er basketbal
en badminton gespeeld, om
twee uur volgt een handbalwedstrijd en om kwart voor drie
spelen de F-junioren van Zandvoortmeeuwen
en ' Zandvoort'75 een wedstrijdje.

Bloemenkwarteir perste er
nog een slotoffensief uit, dat
eveneens niets opleverde. „We
hebben voor iedere meter
grond gevochten," stelde trainer Teun Vastenhouw. „Ik kon
van te voren merken dat de jongens scherp waren. Ze waren
namelijk aardig nerveus. We
kwamen wel onder druk, maar
op de counter kregen we nog
genoeg kansen. Conditioneel
gingen we niet ten onder tegen
dit fysiek sterke Bloemenkwartier. Ik ben blij met deze overwinning, waardoor we vrijwel
uit de zorgen zijn."

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Méér informatie over de problemen/: oplossingen is te krijgen tijdens
dé wekelijkse clubavonden van
deze vereniging, donderdags
vanaf 19.00 uur in het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat.

ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen leverde zondag een knappe prestatie
door BSM met 4-2 te verslaan. De laatste drie wedstrijden werden door de
Zandvoorters winnend afgesloten. Daardoor blijven de
Meeuwen in de top van het
klassement en hopen op een
paar misstappen van de
concurrentie.
Ook tegen BSM kon Zandvoortmeeuwen niet op volle
oorlogssterkte aantreden. Marcel Schoorl was wel weer terug
van vakantie en nam zijn positie als laatste man weer in,
maar Charles Das, Ruud van
Laere en Jos van der Meij ontbraken wegens schorsingen of

Bovendien is het Timmerbèdrijf Sprenkeling bereid gevorv'
den de sponsoring van déze
avond op zich te nemen. De optarengst komt ten goede aan de
softbalaccommodatie. Om acht
uur gaat de kalverjasstrijd taeginnen in de kantine van TZB,
aan de Kennemerweg. Tussen
de bedrijven door wordt een
verloting gehouden waarbij
fraaie prijzen te winnen zijn"'

Herstel van
Nihot/Jaap Bloem

Knappe prestatie ZVM
blessures. De terugkeer in de
laatste linie van Marcel
Schoorl was vooral verdedigend te merken. Met veel overzicht hield hij het spel voortreffelijk in de gaten. Daarbij werd
hij prima gesteund door de
steeds waardevollere Mischa
Tibtaoel. Nu kreeg Tibboel de
opdracht de gevaarlijke spits
Borger uit te schakelen en dat
ging hem voortreffelijk af.
Zandvoortmeeuwen kreeg na
tien minuten een lekkere meevaller toen een goed doorzettende Rocco Termaat de bal
hard inknalde: 1-0. BSM was
veelal in balbezit en zocht fel de

ASV Sandevoerde houdt
zaterdag kaartleesrit
ZANDVOORT - De Autosportvereniging Sandevoerde houdt aanstaande zaterdagavond, in samenwerking
met het Palace Hotel, de Palace-rit. De rit met een leng-

Bioscoopprogrammering van 11 t/m 17 Februari.
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Ga meëbjpi een
Wonderlijk Avontuur

te van '25 kilometer is uitgezet door H.Schuuring en H.
van Limbeek en wordt in
zijn geheel binnen de gemeente Zandvoort verreden.

De rit die gereden wordt is
een kaartleesrit. Dit houdt in
dat de deelnemende equipes bij
de start een plattegrond van
Zandvoort voorgeschoteld krijgen met daarop een ingetekende lijn die de te rijden route
aanduidt. Het is echter niet zo
eenvoudig als het wel lijkt, aangezien op de plattegrond een
aantal bestaande straten spontaan lijken te zijn verdwenen, of
niet bestaande straten erbij zijn
getekend, of dat de weg welke
men volgens de ingetekende
lijn zou moeten volgen een eenrichtingsweg is.
De kunst is dan om de oorspronkelijke route zo kort mogelijk na de gedwongen onderbreking weer op te pakkan via
de kortst mogelijke omweg. De
deelnemers moeten dus zelf
een omrijroute gaan construeren, die voldoet aan het hiervoor genoemde principe. Uiter.aard met inachtneming van de
geldende verkeersregels.
Om te controleren of een ieder de juiste omweg kiest hebben de uitzetters controles geplaatst langs de te rijden route.
Deze bestaan uit een oranje
bordje met daarop een zwart
cijfer of zwarte letter. De controles dienen door de deelnemende equipes op de bij de
start meegekregen controlekaart te worden vermeld. De
winnaar is de equipe met het
minste aantal gemiste dan wel
foutieve controles.
De start van deze rit vindt
plaats vanuit de beachbar van
het Palace-Hotel aan het Burg.
van Fenemaplein 2 te Zandvoort en wel om acht uur. Inschrijven kan vanaf half acht in
de A-, B- en C-klasse. De kosten
bedragen twaalf gulden per
equipe, leden van de ASV Sandevoerde genieten een korting
van twee gulden per persoon.

aanval op. De Zandvoorters, die
vanuit een gesloten verdediging
speelden, hielden gemakkelijk
stand. Na een half uur spelen
werd het 2-0. Barry Paap werd
gelanceerd en diens hoge voorzet werd fraai ingekopt door
Riek de Haan.
De tweede helft was eveneens
het aanzien volkomen waard.
BSM trok ten aanval maar een
fel spelend Zandvoortmeeuwen
gaf geen krimp. Het werd zelfs
3-0 toen de opgerukte Mischa
Tibboel en voorzet met het
hoofd schitterend afrondde.
Over en weer vielen er kansjes
te noteren, maar het was uitein-

ZANDVOORT - Zandvoort'75 lijkt niet meer af te
stoppen. Na een desastreus
begin van de competitie is
de ploeg van trainer Gerard
Nijkamp op drift geraakt.
Uit de laatste zes wedstrijden werden maar liefst elf
punten behaald. Ook HCSC
moest in eigen huis het onder spit delven: 2-3.
De Zandvoorters begonnen in
het verre Den Helder met sterk
aanvallend voetbal. Dat resulteerde al snel in een fraaie 0-2
voorsprong. Tweemaal stond
Edwin Ariesen aan de basis van
de doelpunten. Beide treffers
kwamen op naam van Rob Koning die twee keer uitstekend
inkopte.

Herstel
Nadien herstelde HCSC zich
enigszins en probeerde de schade te herstellen. Het derde
kwartier leverde de ploeg uit
Den Helder twee treffers op: 2-

A.L
Dagelijks
15.30 en 19.00

16 Jaar
Do/Vr/Ma/Di
13.30
Dagelijks
21.30

e- ra

ZANDVOORT - De twintig deelnemers aan de interne competitie van de Zandvoortse Schaak Club, hebben vorige week donderdagavond in het Gemeenschapshuis fel gestreden
om hun posities op de ranglijst te verstevigen. Louis
Dambrink hield zijn toppositie vast door een regelmatige overwinning op Hans
Jansen.
De afgebroken partijen
uit eerdere ronden, die tussen Twint en Kok en Kok
tegen Jansen werden afgemaakt. Twint gaf zonder

S gulden
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

14-13
16-13
15-12
16-12
14- 9
15- 8

Vierde klasse KNVB zaterdag
Hoofddorp
15-23
Kennemerland
16-20
Bloemenkwartier 15-19
Velsenoord
16-19
IJFC
15-18
SCW
15-15

Castricum
16-15
RCH
16-15
Zandvoortmeeuwen 16-14
HBC
14-11
DSC'74
16- 8
Velsen.
14- 7

Eerste klasse HVB zondag
Terrasvogels
17-25
Heemstede
16-24
DIOS
16-21
Zandvoortmeeuwen 17-21
BSM
17-18
Nieuw Vennep
17-18

VVH
Concordia
EHS
Vogelenzang
DSC'74
THB

Tweede klasse HVB
SVIJ
15-22
De Kennemers 2 13-20
NAS
13-20
Waterloo 2
14-19
DSK
14-17

ZANDVOORT - Na een
paar slechte wedstrijden
heeft Nihot/Jaap Bloem
Sport de smaak van eëp.
overwinning weer te pakken. De Zandvoortse zaalvoetballers klopten PC
Snoekie, na een spannend
gevecht, met 3-2.
<
De uitwedstrijd tegen FG
Snoekie ging nog met 6-1 verloren. De ploeg van coach Guus
Marcelle was echter uiterst gemotiveerd en gebrand op revanche. Zonder Edwin Ariesen en
Wim de Jong maar met Rob
Koning in het team heeft Nihot/Jaap Bloem Sport vanaf de
opening het tempo bepaald. EC
Snoekie was slechts in staat
een defensieve tactiek te hariferen. Het waren echter de ga'sten, die bijna nog niet aan de
bal waren geweest, die de score
verrassend openden: 0-1.
}

Maar het Zandvoortse team
straalde vertrouwen uit. He't
2. In de tweede helft knokten overwicht werd erg groot, terbeide teams voor een voor- wijl FC Snoekie op de counter
sprong. Beide ploegen kregen loerde. Doelman Jaap Bloern
kansen op doelpunten doch die was echter alert bij de doelpowerden niet verzilverd.
gingen van de gasten. In de eerDe strijd leek in een gelijk- ste helft kwamen de Zandvoor,spel te eindigen, maar Edwin ters door een doelpunt van
Ariesen dacht daar anders over. Dennis Keuning langszij: 1-f. ^
Vijf minuten voor het einde
Onder aanvoering van aariknalde hij prachtig raak: 2-3. In voerder Bas Heino trok Nihotde tumultueuze slotfase kreeg /Jaap Bloem Sport ook in de
Zandvoort'75 het nog bijzonder tweede helft ten aanval. De
lastig. HCSC knalde een keer Zandvoortse captain zorgde
op de paal en voor de rest was dan ook al snel voor een 2-1
het doelman Ferry Nanai, die voorsprong. Nu drong Snoekie
zorgde dat de punten mee naar meer aan, hetgeen drie miniiZandvoort gingen. Met een paar ten voor het einde tot de gelijkuitstekende reddingen hield hij maker leidde: 2-2. De badgasten
zijn ploeg overeind.
zette aan voor een enorm slotoffensief dat uiteindelijk beloond werd. Opnieuw was hjet
Periodetitel
Heino die scoorde en de ZaridDe Zandvoorters rukken voorters naar een 3-2 overwindoor deze overwinning op naar ning schoot.
een plaats in de middenmoot
en hebben bovendien nog kan„Ik was zeer opgetogen over
sen op een tweede en derde pe- mijn team," stelde coach Guus
riodetitel. Zaterdag aanstaande Marcelle. „Door werklust -en
komt RKAVIC op bezoek, aan- uitstraling voerde Bas Heino
vang drie uur.
zijn team naar grote hoogte^'

Dambrink blijft koploper
Zandvoortse Schaak Club

Tweede klasse KNVB zaterdag
16-24
Zandvoort'75
Zevenhoven
Candia'66
Ajax
14-23
CSW
15-18
RKAVIC
15-17
Volendam
VRC
16-17
NSC
HCSC
16-16
ZOB
Woudenberg

KLEINE

delijk Barry Paap die Zandvoortmeeuwen met een laag en
hard schot op 4-0 zette.
Interim-coach
Richard
Bruijnzeel verving in het laatste kwartier Ruud Echteld en
Marcel Schoorl voor Frans Makau en Dennis van der Neut. De
strijd was toen al beslist en
Zandvoortmeeuwen nam duidelijk gas terug. Daardoor kon
BSM in de slotminuten tweemaal tegenscoren, waarvan
eenmaal uit een strafschop: 4-2.
„Er zat veel meer voetbal in
dan vorige week," vond Richard Bruijnzeel. „Ik vond
BSM een heel goede ploeg,
maar we hebben ze goed opgevangen. We speelden met erg
veel inzet en bovendien waren
onze doelpunten erg mooi."

Z'75 niet te stoppen

Voetbalstanden

•••:"•'•••,'• • ; "'.met', • " ' • . • • , - . '

Avonturen in Dromenland„

C nummer 4: Zwart beSint en winti
Oplossing van vorige week:
l- KfS - Kd7; 2. Ke5 - Ke7; 3. d6 Kd7; 4. Kd5.
De witte koning krijgt de zwarte
Pion te pakken. Zijn beide vrijPionnen kunnen dan makkelijk
winnen.

ZANDVOORT - De softbalvere•niging Clicks/TZB houdt vrijdagavond de vierde klaverj aswedstrijd van dit seizoen. Aan
deze koppel wedstrijd kan mee
gedaan worden voor een bedrag
van zeven gulden en vijftig centj

Foto
Bram Stijnen

(ADVERTENTIE)

Za/Zo/Wo
13.30

Klaverjassen
bij Clicks/TZB

l

Toen het plan vastere vorm
kreeg, speelden vooral de financiën een erg grote rol. Het Ministerie van CRM zou een subsidie verstrekken van een
kwart der kosten, die geraamd
werden tussen de twee en drie
töïi, als de bevolking dertigduizëhd gulden door een actie bijéén zou brengen. Dat bleek echter wat tegen te vallen, aangezien de inzameling slechts tienduizend gulden opleverde.
Dat weerhield het inmiddels
gevormde Stichtingbestuur er
niet van gewoon door te zetten.
Hét heeft nog wel ruim twee
jaar geduurd, voordat met de1
bouw kon worden aangevan
gen. De besprekingen met de
overheid waren.legio. De raad
ging akkoord met de bouw op
30 .mei 1967 en de eerste steen
werd gelegd op 24 september
1967. De bouw vlotte goed want
"op 10 februari 1968 werd de hal
officieus in gebruik genomen
met een handbalwedstrijd en
een basketbalwedstrijd.
.. Vanaf l januari 1968 werd
Oor Korvér aangesteld voor het
beheer en de exploitatie van de
sporthal. De financiën houdt
•Korvér nog steeds goed in het

SPORT

Verbeten
en
met felle duels
vochten
de
Zandvoorters
voor een veiliKampioenskandidaat Bloe- ge positie op de
menkwartier was duidelijk ranglijst
aangeslagen, waardoor er nog
enige mogelijkheden voor de
Zandvoorters ontstonden, die
echter niet verzilverd werden.
Met de rust in aantocht herstelden de gasten zich enigszins.
Een vrije trap werd langs doelman Michel Winter in het doel
geknald, maar omdat Van Rhee
te snel inliep moest de bal overgenomen worden. Nu ging het
leder hoog over.

ger duwde de Zandvoortse spits
weg, waarna de scheidsrechter
een strafschop toekende. Ferry
van Rhee scoorde beheerst: 2-0.

verder spelen op en Jansen
had nog meer dan een uur
nodig tegen Mare Kok om
de overwinning veilig te stellen. Jansen kon tegen Dambrink aardig lang stand houden, maar verloor in de
overgang naar het eindspel
twee pionnen en uiteindelijk de partij. Jack van Eijk
boekte een gelukkige zege
op Twint. Volgens eigen zegge had Van Eijk deze partij
niet mogen winnen maar
uiteindelijk was het geluk
aan zijn kant.
Uitslagen: Klijn-El Monhem 0-1,
Mollerus-Wiggemansen 1-0, Schiltmeijer-Van Elk 0-1, De Oude-Roele 1-0,
Gorter-Kok 0-1, Franck-Gude 0-1, Jansen-Dambrink 0-1, Ter Bruggen-Den
Drijver 1-0, Van Eijk-Twint 1-0, GeertsLindeman remise. De stand is: 1. Dambrink, 2. Geerts, 3. Van Eijk, 4. Ayress,
5. Lindeman, 6 Twint, 7. Jansen, 8.
Kok, 9. Ter Bruggen, 10. Paap, 11.
Gude, 12. Den Drijver, 13. Van Elk, 14.
Berkhout, 15. Franck.

Jeugd
Bij de jeugdafdeling van de
Zandvoortse Schaak Club werden voor de competitie maar

vier partijen gespeeld. Dit
kwam omdat de topspelers hun
tweede schaakles kregen voor
de opleiding naar het toren/koningsdiploma.De uitslagen uit de 16e ronde
waren: Bas Geurts-Sandra Beugel 1-0, Irina Nijenhuis-Jan Koning 0-1, Dominic HoogendijkNiels Filmer 0-1 en de partij tussen Mare Habets en Bart Timmermans eindigde in remise.
Vanavond spelen ruim twintig
jeugdige leden een simultaanwedstrijd tegen Jack van Eijk
en John Ayress.

Hoogovens

;

Bij het Hoogovenschaaktoernooi heeft Louis Dambrink
zich gehandhaafd in groep 4-D.
Na een slechte start met slechts
1,5 uit 6 partijen, revancheerde
Dambrink zich bijzonder goed.
Hij kwam 'in the winning
mood' en zag uiteindelijk kans
een score op te bouwen vari 4
punten uit 9 partijen. Dat leve^de Dambrink een zesde plaats
op en handhaving in de groep.

P-_

Topscorers
•••.«A

O Wcckmcdia/JU

Castien (Zv.75)
De Haan (ZVM zon)

NIJVV
Concordia 3
Overbos
HYS
TZB

17-18
16-16
16-16
16-12
17-5
17-4
14-17
13- 8
13-.6
13- 6
14- l

Van Houten (TZB)
Longayroux (Zv.75)
F. van Rhee (Z.V.M.zat)
Fred Zwemmer (TZB)
10

15

De Zandvoortmeeuwen spits Riek de Haan verstevigde zijn toppositie, door zondag eenmaal te scoren. Van de concurrentie wist
alleen Ferry van Rhee bij te blijven door eveneens eenmaal te
scoren. Voor De Haan verloopt de strijd om de topscorers trofee
dus erg gunstig.
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Let op! BMW 316i, 11/88, als
nw.l ƒ 17.500; 318i '87 /13.900.
BOVAG. 02274-4999.

Ford

Rover

de nieuwe Rover 200 coupé
nu in onze showrooms

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week op vrijdag
m Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en
de week daarop in alle edities van Weekmedia t.w.:
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uilhoornse
Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-0658686. Fax 020-0656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131,
Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12; Uithoorn, Stationsstraat 70.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn. worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
Voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs mei vignet
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
' Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

39,95
l3,50
8,35
8,35

BMW 316i, blauw metallic, april Ford Taunus 1.6,1982, LPG, trekhaak, APK
'89,1e eig„ 72.000 km, schuifdak, 2 deurs, nieuwe banden, 9-1993, ƒ 1500,-- Telefoon: 020-6418984.
stereo, ƒ19.800, bel 071- Fiesta 1.1 inj. C. rood, 23-6-89,
411672 op zondag of daarna 1e eign, pr. st., nw. bnd., vr. pr. Ford Escort 1.3 CL, '87, 3-drs. Verder diverse speciale aanbiedingen + gebruikte Rovers bij:
Nwe APK. zeer mooi ƒ 8950.s'avonds.
ƒ11.500. Tel.: 020-6134009.
Tel.: 020-6369515
Minor Motorcars
BMW 325i, '86, i.z.g.st., 4 drs, Resta b.j. '79, APK tot nov. '93,
Sloterkade 40-44. Tel.: 020-6177975
Ford ORION 1,4L, 92.000 km,
vele opties, ƒ 14.000.
ƒ950. Tel. 02979-87284 bgg i.z.g.st., APK jan. '93, antr.
Tel. 02984-3748.
020-5401257 (Sandra).
Pim van Rootselaar
metallic, evt. LPG, ƒ7500.
Rhôneweg 40-42. Tel.: 020-6131365
Let op! BMW 316i, 90 ƒ 22.000.Tel.: 020-6768104.
318i '91 ƒ42.500.; 318i '88 FORD RANCHERO '78, aut.,
cr.contr., airco., . LPG. Grijs Let op! 10 x Ford Escort
ƒ13.900.; 316i '89 ƒ 16.900.;
ROVER 216 SE,'86, groen met.
CL+CLX+GL. V.a. '89 scherpe
<enteken. Prijs n.b.t.k.
BOVAG. 02274-4999.
LPG. Vraagpr. ƒ4250.Prima staat. Tel. 02290-43447. prijs! BOVAG. 02274-4999.
Tel. 075-163008.

Citroen
BX 19TZi, b.j. 7-'91, 28.300 km
BX 16 Progress, b.j. 1-'92.
BX 14 Palais, 13.200 km.
AX Way 5 drs. 4-'89,69.300 km
AX 11 RE, 5 drs., 10-'88,
63.000 km. Off. sub. dealer
AUTOBEDRIJF
WIM VAN AALST
Tel.: 02979-72828.
CITROEN AX 11 TRE '87,
blauw met., 50.000 km. Vr.pr,

ƒ 8.500.-. Tel. 075-163008.
Citroen, BX 1.4 E, Orign. '86,
zwart, Apk., Lpg, i.z.g.st,
ƒ4.950.- Tel.: 020-6105478.

Alfa Romeo

Record voor
ROVER

Mazda

WAUW

Sportieve Alfa Romeo
inruil-auto's met ,
'1 jaar Alfa-Prima Garantie' *
en de Nationale Auto-Pas
ALFA-ROMEO:
33 1.3 Milano, rood
'86
33 1.3 .S.,wit
'87
33 1.3 .S., wit
'88
33 "Blue", grijs
'88
J
33 i.3 .S., groen
'89
33*1.3 .S. Wagon, rood .. '88
33 1.4I.E.L, beige
'92
33 1.5 I.E., zwart
'92
75 2.0 Twin Sp., rood
'90
75 1.8 I.E. LPG, rood ....'90
75 1.8 LPG, rood
'89
,75 1.8, wit
'89
75 1.8 IMOLA, zwart
'91
Alfetta 2.0, bruin
'84
Giulietta 2.0, zilver
'85
164>3.0V6, zilver
'88
COMPANY CARS
33/1.7 16V, groen
155 1.8 Twin Sp., rood
:155'2.5V6, zwart
164 Twin Sp., zwart
164 Turbo Dsl., groen

92
92
92
91
91

ANDERE MERKEN:

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:
l Auto Amstelstnd

Opel

020-6799100

j Hemonylaan 25A Amsterdam
l Auto Amstelatnd
020-6711888
l Minervalaan 85 Amsterdam
l B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6148933
j Jarmuiden 29, Australiëhaven
l Sloterdijk III Amsterdam
l B.V. Autobedrijf van Deinum
020 6831956
l Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
Luvkx B.V.
020-6594330
l Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
Autobedrijf van Wingerden
02503-51347
l Saffierlaan 14 Hoofdorp,
l Zeilemaker Landsmeer B.V.
02908-24343
l Dorpsstraat 74 Landsmeer
l Autobedrijf van Wingerden
02526-87383
l Zuiderdreef 6 Nieuw Vennep
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692
l Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
CORRECTE SERVICE,.
^ _.. .__. - _ _ | INRUIL EN FINANCIERING
SUZUKI

Peugeot

Meer Waar Voor Uw Geld!

Daihatsu

Hyundai

Lada

Honda

Chevrolet

V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
Chevr. Corsica eind 90,1e eig Chevrolet Malibu, b.j. '81,8 cyl., op druk brengen bij de Citroen
70.000 km. nw. st. ƒ 18 750.automaat, nwe APK. 4-drs Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Fin. + inr. mog. 020-6369515 ƒ2450.-. Tel.: 020-6105478
Vraag tevens naar onze inruilers en aantr. rep. prijzen.

Chrysler

• Chrysler - Amstelveen

Weg. omst.h. t.k. CITROEN
VISA, bj. '83, rood, t.e.a.b.
Na 18 uur: 020-6367691.

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Let op! Citroen BX 16 RS '87 :
/7.900.-BX14RE'87/7.900.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
Bovag. Gar. 02274-4999.
(gratis halen en brengen).

Fiat

OCCASIONS
met Fabrieks- of Bovaggarantië
CHRYSLER:
GTS 2.51 Automaat
Voyager 2.5I
Voyager 3.0I
VoyagerS.OI
Voyager 3.0I Com

10/89
03/90
10/89
01/90
07/91

ƒ23.500,ƒ34.750,ƒ34.500,ƒ35.500,ƒ39.750,-

Nu ook te bekijken en te rijden:

de nieuwe jeep
Grand Cherokee
Tijdens Auto RAI op donderdag
11 februari a.s. tot 21.00 uur geopend.

Rat Fiorino L b.j. '88, Hoed,
1e eigen, l.z.g.st. ƒ 4250.Tel.: 020-6105478.
Rat Panda 750L bj '89, zwart,
APK i.z.g.st. ƒ 8000, 44.000 km.
Tel. 02975-30350.
Rat PANDA 750L, jan. '87,
recent grote buurt, 70.000 km.,
ƒ 3750. Tel. 020-6279635.

Rat Ritmo Diesel, 5-drs., CL
Origm. '87, blauw, i.z.g.st., goe^
de motor ƒ4950. 020-6105478
RAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Rat-

occasions Tel: 020-6470909

MfflfT
O CHRYSLER

H E (B H DB
ô Jeep. OOocfcje

DEALER VOOfl AMSTERDAM E.O.

Overtoom 116-126 1054 HM A'dam tel. 020-6124876

Mercedes-Benz
MERCEDES 190 D, '91,
1e eig. garantie + inruil
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp

Tel.: 020-6670121.

BMW

ASMOCO
ASMOCO BV, IE RINGDIJKSTRAAT 39,
1097 BC AMSTERDAM, TEL: 020-6943093

Alto GL, 1-'88, 54.600 km
Alto, 8-'85, 51.000 km
Alto, 5-'82, 75.000 km
Swift 1.3 GL, 4-'89, 72.000 km 3 x VW Golf bj. 87-88, met. nwe
APK. zeer mooi v.a. ƒ 10.950.Off. sub. dealer
Inr. + fmanc. Tel.: 020-6369515
AUTOBEDRIJF
WIM VAN AALST
V.W.- en AUDI-SPECIALIST
Tel.: 02979-72828.
BAAS
Suzuki Alto GL, b.j. '89, APK Voor nieuwe en gebr. auto's
jan. '94, 65000 km. Prijs n.o.t.k. Jacob van Lennepkade 295
Tel.: 020-6183855.
Tel.: 020-6842860.

Volkswagen

Suzuki SWIFT GTi Comm. l.m.
velg., electr. ramen, spiegels,
get. glas, met.zwart, b.j.'92,
na 17.00, 020-6132894.

VW Golf 1.6 AUTOMAAT 3
drs., 1986 71.000 km, trekh.
APK 12-'93. Pr.n.o.t.k. 0344024037.

•De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 1,1 miljoen ex.

VW LT 28 D. met verh. dak,
1/87, grijs kenteken. Apk. 01/94
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel. 02902-61697.

Volvo

Mitsubishi
GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubish
occasions. Tel.: 020-6433733.

Pontiac

met zeer hoge kortingen
Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Garantie - Rnanciering - Inruil

BANKRASHOF
AMSTELVEEN

Autoverzekering. Laagste
betaling per maand/kwart.
Alle verz.; Celie: 020 6416607

Noodservice
ONDERDEELVERKOOP
DOE-H ET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
10.00-13.00 uur

Kost B.V.
Valschermkade 16, A'dam.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Missot. specialist REM- er
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom Toussamtstr. 4G
A'dam. Tel.: 020-6180443.

Klassiekers
en Oldtimers
Te koop aang.
SAAB 96 uit '76
prijs n.o.t.k. 030-517086.
T.k.
voor de
liefhebber
D.K.W./I.F.A. F9, b.j. '56, moet
opgeknapt worden, ƒ 1500,Tel.: 010-4763568.

Rijscholen

STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL
* 5*
AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
* * Amsterdam, Almere en Zaanstreek
Al onze occasions boven de
*
SUPER STUNT
ƒ3000,3 tot 6 maanden garantie
voor nieuwe leerlingen
SAMARA 1.5, 5-drs 1991
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in één
SAMARA 1.3
1988
van onze 5 Sterren Hotels in Nederland
LADA 1200
1988
& Europa, als u gebruik maakt van onze
LADA 2105 1.2
1990
toch al goedkope aanbieding van
LADA 2105 1.5
1989
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 950.LADA 2105 1.5
1987
of
LADA 2104 1.5 Stat 1990
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ 700.LADA 2104 1.5 Stat 1987
Subaru Mini Jumbo SDX 1992
Motornjlessen ƒ 45.00 per les
Subaru Mini Jumbo DL .1987
Autorijlessen ƒ36.00 per les
Subaru Justy Autom. .. .1991
Mitsub. Colt 1.4 GLX ...1982
Theoriecursus op Video GRATIS
Talbot Samba
1984
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
Zwanenburgerdijk 503
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572
Autorijschool Ferry
NISSAN Bluebird 2.0 Lpg, sail1e 5 lessen voor ƒ 147,50
uitv. '90
:. .ƒ 16.950,Tel.: 020-6932074.
V.W. Golf Caddy, '90, ƒ 14.950
AUTORIJSCHOOL
NOVA
FIAT Panda 750 L. '87 ƒ 6950,BOVAG-erkende rijschool
PEUGEOT 305 GL, LPG,
'85
ƒ5.500. Spoedcursus ƒ 950.- incl.
VOLVO 340 D '84 ....ƒ4.250 examen en gratis voorrijden.
OPEL Ascona '83,.. .ƒ3.750.- Bel voor info. 020-6464778.
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
VAN OSTADE GARAGE
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Van Ostadestraat 182
• Gratis halen en brengen.
Amsterdam,
Tel. A'dam: 020-6942145.
020-6625428
Maandag t/m vrijdag
Celie, door ANWB erkend,
met hoogste percentage
geslaagden. Tel. 020-6416607.

Service en
Reparatie

VOLVO
occasions'

Van Vloten

Autofinanciering
en verzekering

020-6453251.

Koudijs Autobedrijf B.V.

Algemeen

ZUIDWIJK

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

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel.: 020-6198691
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
SNELLER EN BINNEN 2
TOT 4 WEKEN UW AUTO EN rrr! vrijwaring. Tel. 020-6754193.
MOTORRIJBEWIJS.
Kosten v.a. ƒ895 (termijnen).
Euro Drive Verkeersschool.
Tel.: 020-6840154/6828426.
Inkoop auto's tegen •
'
ANWB/BOVAG-koerslijst.
[
Bel voor info 020-6369515. !

Auto's te koop
gevraagd

Autoverhuur

BIJ

Ouke Baas
niet duur!!!
Studenten 10% korting.
- koelwagen £ oprijauto
- 9-pers. bussen en pick-up's
- Nu ook Chrysler .Voyager

De hoogste prijs voor elk merk
auto a contant, met vrijwar.
bew. Tel.: 020-6105478.
Let op! BOVAG autobedr. verkoopt gratis uw aanb. in zijn
Showr. Medembl. 02274-4999.

Campers

Avond- en nachttar.: De scherpste prijzen voor
TOERCARAVANS
\
bestelwagen afhalen na 16.30
uur en de volgende morgen 60 occas. met Bovaggarantië
ook grote kampeerartshop!
om 9.00 uur retour
HULSKER LEIMUIDEN ;
tegen 4 uur-tarief.
01721-8913, 10 min. A.dam;
020-6794842, 020-6908683.
Euro Disney, Beurs, Vakantie >?
D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,- Huur de Dolphin USA-Camper
Al v.a. 995,- p.w. vrije km.s
per dag, ex. Btw
Adventure Cars - 02990-30613
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Te huur of compagnon voor
Tel.: 020-6371826. '
een 4-5 persoons camper dieLAGE HUUR
Nwe bestel- en vrachtw. m. ra- sel. Tel. 02907-3549.

dio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44,p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
wagens. Autoverhuur Sloothaak. Tel.: 020-6431220.

T.k. Mitsubishi Niwatori, 3 a 4
pers., model '84, in nw.st., veel
extra's. Vr.pr. ƒ 19.500,-.
Tel. 04929-61117.

uw auto een fluitje v

Saab

Seat

Guntur
Saab

SEAT IBIZA luxe 12/88,
1e eigen. 25.000 km. als nieuw
ƒ 8.950.-Tel.: 020-6369515

Grootste 900- en
Cabnoletcollectie
van Nederland
Kaagweg 33, Abbenes
(bij Nieuw Vennep)
02524-4245

SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD
T.k.a. Seat Ibiza '85, rood, APK
jan. '94. In prima staat ƒ5000.
Tel. 02979-41060.

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh., rep., APK

Toyota

Royal Class Saab's
Diverse occasions!

Toyota Canna 1.6 Xli, bouwjaar
mei 1991. Prijs ƒ 23.000. Injectialarm, trekhaak, stuurbekrachtiging. Tel. 020-6139664.

Hoofddorp, 02503-14097

Subaru

TOYOTA CARINA stationwagen 1,6, b.j. '81, 90.000 km,
ƒ 1750. Tel.: 02979-87460.

Subaru 1.8 GT, LPG, Van, grijs
kent. B.j. 10/86, nwe APK
ƒ4250.-. Tel.:020-6105478.

MOOY EN ZOON
v h Museum autobedrijven
Bezoek onze

Pontiac Phoenix SJ 80, 6-cil.,
techn. goed, opknapper, APK
gek 3-93 ƒ 1250: 02507-30335

SUBARU-stand

Renault

Amstelhal 309

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

autolak

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE;
Station Diesel, 1983, overdrive, Volvo 245 GL station dec. '87 brandstofpompen; verstuivers;
stuurbekr, getint glas, trekh., LPG LM velg. APK t/m dec.'93 cil.koppen vlakken. Garage/
ƒ 19.950. Tel.: 030-286980.
ƒ9.000. Tel.: 050-266265.
motorenrevisie FEENSTRA,
Industrieweg 27, Duivendrecht,
ZO GOED ALS NIEUW
240 DL 2.3 sedan LPG '91, Tel.: 020-6980639.
740 2.3 sedan '90; 740 GL Aut, APK keuringen klaar terwijl u
LPG, '89; 740 GL estate, '86; wacht. Garagage West-Center:
240 GL, LPG, station, '90; 440 020-6122476 (zonder afspraak)
GLT,.inj. 102pkt'91; 340GL, 2e Helmersstraat 15, A'dam.
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen1 x Volvo 850 GLT, aut... .92 5-drs., bl.line '89; 340 GL, 5-drs,
A.P.K. KEURINGSSTATION
4
x
Volvo
740
GL
88-90
aut. '89; Tevens div. VOLVO's
eigen nsiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
88-90 343/345 v.a. '84 (ook met aut.)
Keuren zonder afspraak
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul- 3 x Volvo 240 GL
Feenstra & Jimmink
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd. 3 x Volvo 240 Stat 88-91
VOLVO - NIEROP,
1 x Volvo 460
91
Asterweg 24A A'dam 6364702
Vancouverstraat 2-12,
7 x Volvo 440
89-92
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
Autobedrijf CRYNSSEN
Amsterdam West.
1 x Volvo 360
88
Crynssenstraat 10-14
Tel.:
020-6183951
5 x Volvo 340
85-90
Tel. 020-6184402
6 x Volvo 340 Aut
85-90
APK-keurstation,
reparaties
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
alle merken en schaderegeling.
1183 JG Amstelveen
Tel.: 020 - 6455451
+ 50 auto's, APK gek. DenBLOKSMA
RADIATEURENHalte Sneltram: „Zonnestein"
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat warmtewisselaars, KapoeasAmsterdam
Haarlemmerweg, bij molen. weg 17, A'dam, 020-6148385.
205 Accent sept. '91, antrac. l
020-6844079. Tevens INKOOP.
Uw Volvo-dealer
metall., weg. onist. ƒ 16.950.
GARAGE KOORN
Tel. 020-6369222, Meeuwen ±50 auto's, APK gek. Den
Tel. 020-6953957.
Voor reparaties van
'PEÜGEOT-DEALÉR
laan 128, Amsterdam-Noord, Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
alle auto-merken
COBUSSEN
r AMSTERDAM-ZUID: . luit de Utunnel 2x rechtsaf. Haarlemmerweg, bij molen. Van Riemsdijkweg
24,
AMSTERDAM
020-6844079. Tevens INKOOP. Amsterdam - 20-6311694.
Sinds 1930
NIET DE DUURSTE Volvo 240 GL, bj 5/'88, APK
Zoekt u een
Hefbrug, spuitcabine
205 XS 1.4 '90
ƒ18.600
9/'93, LPG, radio/cass., dbl. GOEDE GEBRUIKTE AUTO ?
of sleutelruimte nodig'
WEL DE BESTE
205 XLD '87
ƒ11.300
metallic, 163.000 km., z.g. st.
HEINING HOBBYHAL
Bel voor Inlichtingen
205 XS 1.4'91
ƒ23.500 Minervalaan 86. 020-6629517. ƒ 12.000; 02979-88057 na 17u.
02907-6999, A'dam-Sloterdijk.
Tel/ 020-6369515
205 GTI 1.9'90
ƒ25.000
205 XE '89
ƒ12.700
405 Break GL 1.6 '89 ƒ 18.900 Peugeot 205 accent, wit,
Renault 19 GTD '89 .ƒ15.450 01/'88, 73.00 km, i.z.g.st.
Volvo 360 '88
ƒ11.200 ƒ 10.450.-. Tel.: 020-6890235.
Seat Ibiza L 1.2 '89 .ƒ 9.500 Peugeot 205 XL, donkerblauw
metallic, bwjr 6-'88, 41.000 km.
COBUSSEN PEUGEOT
Vr.pr. ƒ 12.500,-. Tel. na 18.00
Nog dynamischer in I993
uur: 01718-31160.
Baarsjesweg 249-253,
Amsterdam. Tel.: 020-6121824. T.k. PEUGEOT 309, b.j. '87

^
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^v
ty? |«to blinkend >
zelf een Showroom-Jfe'
_,.
.
_.,,.., _vé|^t|uw autopas L .x.
,OOM is de spècid|J|t|0^|le||^i^Het Parool»-!

Peug. 405 Gü, 1600 cc, wit, i.z.g.s.t. LPG, trekh.
nw. banden, schuifdak, 9-'90, APK jan. '94 ƒ8500,-. Tel.:
03435-73321.
Rat Panda 750, b.j. '86, nwe LPG, ƒ17.500, 020-6168931.
APK., l.z.g.st. ƒ4.650.-.
Inr. gar. Tel.: 020-6105478.

Hat Regata 85 S. B.j. '84, alles
electr., APK 6-'93. 100%
ƒ2.250,-. Tel.:020-6310653.

IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 r 339069; Fax 023 - 362381.

Suzuki

Als nw. ƒ 13.900. 03418-57352.
Citroen BX 1.6, bouwjr. '91,
20.000 km. Veel extra's
1e eigenaar. Gar. + Inruil
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.
ASCONA 2.0 S, Automaat, '81, RIVA AMSTERDAM-NOORD
Tel.: 020-6670121.
Tel.:020-Q361153
ƒ 1350.
CITROEN C 15 E, bj. '90, als
Tel: 075-163008.
AUTO
VAN DE WEEK:
nieuw. Vraagprijs ƒ 19.999.Opel Corsa Swing 1.3i, 3 drs, OPEL ASTRA 1.4 i, GL, 3-drs.
Tel.: 075-163008.
wit, bj 8-89, ƒ11.500.
bouwjaar '92, 28.000 km.,
LX 25 TRI Break 89 ƒ 19.500 Tel. 01725-71379.
Van
ƒ26.250/
XM Turbo D
91 ƒ39.900
Voor
ƒ24.750
XM Amb. ABS
90 ƒ 29.500 OPEL KADETT, b.j. '84, LPG,
ƒ3250.
XM Conf. Lpg
90/27.500
T.k. OPEL KADETT 1300, bj
Let op! AUDI 80 1900 D perfect BX Turbo Break D 90 ƒ 18.500
Tel.: 075-163008.
'85, kleur grijs, ƒ6700.
BOVAG 11-91 ƒ 28 500.-Almere BX RD Break
90 ƒ 18.500 Opel KADETT Fastback collec- Tel.: 020-6411423.
wg 41, Medemblik 02274-4999. BX RD Break
89 ƒ 15.000 tors item uit 1970, km.stand
T.k. Opel Kadett 1.2 LS, bj. '86,
Audi 80 S, m. '90, blauw v.v. BX 16 TGI, break.,
79104, vr.prijs ƒ 3500,-.
90.000 km. Lz.g.st., alarm. Vr.
Ipg, onderbouw
90 ƒ 19.500 Tel.: 020-6633955.
groen get. glas, c.v., LPG,
pr. ƒ 7750. Tel. 020-6690825.
smetteloze staat van onderh., BX Turbo Diesel 90 ƒ 19.500 OPELVECTRA 1.7 D, 11/91
T.k. Opel Kadett 1 6i club, bwjr.
91 ƒ 17.500
aanrijdingvrij, ƒ 17.350. FRANS BX TZD
1e eigen., Gar. + Inruil
pkt.'88 km 65.000, zwart met.
89 ƒ 12.500
WIJNEN AUTO'S, Karperweg BX Diesel
90 ƒ 14.500 Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. incl. spec. bumper. Vraagpr.
8, A'dam, telef. 020-6716280. BX 16 TGI
Tel.:
020-6670121.
ƒ11.500,- .Tel.036-5342770.
BX16T2I, Lpg
90/15.500
V.W.- en AUDI-SPECIALIST
BX 19 TRS, Lpg 89 ƒ 12.750
BAAS
BX 16 TRI Lpg
89 ƒ 12.750
Voor nieuwe en gebr. auto's 5 x BX 14 TE
Jacob van Lennepkade 295 LPG, 10/90
ƒ 12.500
Tel.: 020-6183855.
BX14TE
89 ƒ 11.500
Let op! AUDI 80 S, Super uitv. BX 14 RE
87 ƒ 8.500
85 ƒ 3.950
Alle ace. 10/90, 40.000 km. + BX 19 Diesel
Gebruikte Peugeot's:
N.a.p. Bovag. Gar. 02274-4999. BX 19 Diesel
84 ƒ 2.950 205 XE ACCENT, blauw met
42.300 km. 10/88
VISA 11 RE
86 ƒ 4.500 205 XR 1.4, wit
52.000 km. 09/89
VISA C 15 E best. 86 ƒ 4.500 205 GL, wit, airco
54.000 km. 06/90
2 CV 6 40.000 km 86 ƒ 4.500 205 XR, rood
16.500 km. 01/92
205 XE Junior, blauw
64.400 km. 05/88
DAIHATSU CUORE TX, 42.000
VISA GARAGE BV.
56.600 km. 02/88
km, 6/'90, antr. metallic, meest Houtmankade 37, Amsterdam 309 XE 1.4, rood
309 Profil 1.4i, rood
66.000 km. 05/90
luxe uitv., incl. alle opties!
Tel. 020 - 6278410
405 GR 1.6, beige met
58.000 km. 10/90
ƒ 10.750. Tel.: 020-6206467.
OTO/ICI Citroen
405 GL 1.6, blauw
57.000 km. 03/89
Hogeweyselaan 21
405 GLi 1.6, beige met
32.500 km. 07/90
1380 AG WEESP
405 GL Break, LPG, wit
105.000 km. 06/90
02940-16661
405 Ml 1.6, rood
86.000 km. 04/89
Over garantie gesproken !
AX 1.4 TG Diesel 91 ƒ19.950 505 GR 2.2 inj., grijs met
55.000 km. 04/89
HYUNDAI OCCASIONS
AX 10 E
87 ƒ 8.500
2 jaar garantie alleen bij:
Overige gebruikt:
AX 10 E
87 ƒ 7.700
AUTOKROOY
73.000 km. 07/87
A X 1 1 Rrst
92/17.850 Volvo 340 DL. Aut. groen
T.T. Vasumweg 32
26.000 km. 12/88
92/19.500 Rat Panda, groen
(a.d. Klaprozenweg A'dam-N) A X 1 1 TGE
BX 14
86 ƒ 6.950
Tel.: 020-6310615.
Tevens Demonstratie auto's:
BX14
90/19.250
BX 14 Cannes ...90 ƒ18.500
PEUGEOT
106 - 205 - 309 - 405 en 605
MEER GARAGE
BX14RE
89/18.400
Hyundai dealer
BX 16 Montreux . .89 ƒ 17.900
Linnaeuskade 5-7
BX Turbo Diesel .91/31.500
XM2.0I
91 ƒ36.500
Tel. 020-692.95.48
ZX Reflex
92/24.900
Charade Diesel ..87 ƒ 6.950
Cuore
91 ƒ11.500

'Audi 80 1.8 S, blauw ....'90
VW'Golf 1.3 Manh., zwart '89
.Mazda 323 1.8 GT, rood '90
Volvo 480 ES, blauw .... '88
Honda Civic 15 AT. rood '91
Honda Civic 15 AT. rood '91
Honda Civic 14 AT. zilv.. '88
Honda Civic 13 AT. zilv.. '85 Lada 1200 b.j. '87, nwe APK, Ruipne keuze in 2 CV occasions
Honda Accord 20EX, grijs .90 l.z.g.st. Rijdt als nieuw ƒ 2.450.- alle leeftijden. Citroen Centrum
Leende. Tel.: 04906-1528.
Inr. gar. Tel.: 020-6105478.
* ALFA PRIMA
TIMO DE BRUYN
garantie voorwaarden
Voor occasions en reparaties:
Oostemderweg 335-339
van BX, Visa en 2CV6.
1432 AX AALSMEER
JAZZ 1.2DL, rood, i.z.g.st., 8- APK klaarmaken tegen gered,
' Tel. 02977-24696
84, 1e eig., nwe. band + uitl. pnj'z. Verk. van losse onderd.
Fax. 02977-44021
Tel 020-6680820 en 075-702625
etc., ƒ5300. 02979-87273.
'• Vrijdag koopavond
T.k. Citroen AX 11 TRE'87, pr.
ƒ6750. Tel. 030-560555.

Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM

020 - 6949266

Audi

AUTOMOBIELBEDRIJF
' SPRING IN T VELD
OCCASIONS

BENELUX

Accessoires en Onderdelen

AMSTELVEEN
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Alfetta 2.0
86
Ruilstarters en dynamo's.
Audi 80
88
Valkenburgerstraat 134.
Citroen BX TR D
89
Tel.: 020-6240748.
Citroen Visa 11 RE
86
Ford Escort 1.4 CL
91
Ford Escort 1.4 CL
90
Ford Sierra 2.0 CL
90
Mazda 626 GLX Coupé .. .90
RECORD biedt aan:
• Bewijsnummers van een geALLE KLEUREN
Mazda 626 GLX Coupé .. .89
plaatste
"SHOWROOM"
OOK IN SPUITBUSSEN
Metro 1300 MG Turbo . .1984
Mitsubishi Sapporo aut
88
advertentie
krijgt
u
alleen
toeRover 111 L
1992
amazing vouwfiets kado
otto nieuwenhuizen bv
Opel Corsa 1.3
88
Rover 3500 P 6
1973 gezonden als u dat bij de op- Opel Corsa 3-d
89 Overtoom 515 Amsterdam
Rover 3500 Vitesse SD1 1986 gave van de advertentie ken- Opel Kadett 1.6
(020) 6129804
90
baar maakt. De kosten daarPeugeot 205 aut
88
voor bedragen ƒ3,Renault 5
89
Audi - BMW - Citroen - Rat - Ford - Honda - Lancia - Nissan Renault 11 GTL
86 T.k. gebruikte onderdelen van
Opel - Peugeot - Renault - Seat • Toyota - Volkswagen - Volvo
Renault 19 TXE
89 alle type's BMW, Mercedes en
MAZDA 121 - 323 • 626 - MX 3 - MX 6 - RX 7
Renault 19 16 V
92 Peugeot. Garagebedrijf C.
Renault 19 TR
89 Schrauwen,
HARTGERINK en KLOMP
Teteringsedijk
Amstelstein - Suzuki
Renault 21 GTL HB
90 134, Breda. Tel.: 076-214918.
Graftermeerstraat 49 Hoofddorp 02503 - 20129/36644
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Renault 25 TX
92
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Renault 25 GTS
Mazda-dealer voor de Haarlemmermeer
86
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
Renault Clio
91
323 GLX '89 3-deurs, zilver(gratis halen en brengen)
Renault Espace
89
met., trekhaak etc. 30.000 km.

020-665 86 86
Alfa 33 1.31, rood, 1987, LPG,
60.000 km, LPG-install. vrij
nieuw, ƒ 9.000. Tel. 02972-2907.

70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag. Bijna 50
jaar gevestigd: Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 02977-24229.
Ook t.k. gevraagd.

in de RAI
Voor goede info of inruilprijs
kunt u vragen naar:
de heer C.W. Moo\
Ruysdaclkade 75 A'dam-O.Z.
Info: 020-6623167 6732853

.__. -r-^.,61,1 miljoen ^ênspÊtëbx;- SH^WltpOM is maïö|eé de autorwtjEek
ïe hbtigste. oplage, van geheel IsedgrJand, SHCf9^D,OM verscë^nf op vrijdag m->f \
\ïn. Troiw,en 'd^ ^ilkskrant erf kt '<js w^ek ^aatop^p woensdag «J^dó^er^big.ilii-è^

i Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst, j
i plus betaal-/'cuiULiieque.
Pnjs incl.
13T.W.

l Schrijf hier m blokletters
uw tekst, l letter per
l hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
l voor l letter. Minstens
3 regels beschrijven Aan "1
l de hand van de daarnaast ü
|

Tel. 020-6763829

Bedrijfsauto's
Nissan Vanette 1.5, Dubbele
cabine. Ongin. '89, grijs kent.,
benz., 1e eig. Perf. staat
ƒ 12.950.- Tel. 020-6105478.

46,94
62,80
78,67
94,53
110,39
126,25
142,12
157,98

3
4
5
6

geplaatste tarieven kunt u c
n
< 7
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost
8
9
lü
Naam:

VOOR GEGARANDEERDE
OCCASIONS
Amsterdam Oud Zuid
2e Jan Steenstraat 42-48

1

2

.

Telefoonnummer:

Adres:
Postcode + Plaats:.

Handtekening:

-;^'-' ^ Anttrt in SHOWROOM^vliegen de dcur'littlt^^^.^Xv
- 'V i > * /'Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOMptöp^tt^^^s 156,
,' '1000
1UVJU f\LS
AD 'AMSTËÏÜ>AM
Xlivl^ A JC£VtyfTU.V4 VL
t>fafgeven
it^CYCLl bij
UJJ JTA^l.
H j:«tl^UJi,^VVAIJti^ou.4^ A^ii ^ "*WVy»*>^*Wt. , «^%;;.MjMlM^,M^M^UB«IMiëi^nW"**r^^^
' Afgeven kan ook bij de yolgendeWeefctnediakantomJK.vS^telwèn;^
^ $$\ ££.ca]i&È "-"^"'
\ Laan der gelende Meesters 421%'Uithoorn, Sta^onséraat 70;,Wee?|0>Iieavi^»t 3^!^'!-% vMy - OOD ÖOoOi11X
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Daihatsu tevreden
Automobielfabrikant
Daihatsu heeft in 1992
meer dan 10.000 auto's verkocht en toont zich daarmee zeer tevreden, want
het betekent een evenaring
van 1991. Het grootste verkoopsucces was de Daihatsu Feroza, een veelzijdige
en fraaigelijnde terreinwagen. In sommige uitvoeringen te mooi om vies te maken.
Ook de verkoop.van de
Applause nam toe, wat
vooral toegeschreven kan
,; worden aan de restyling die
-in september werd doorgevoerd. Van de Cuore liep de
-verkoop met 23 procent te_rug, maar Daihatsu zegt
~zich daar geen zorgen over
te maken. Tijdens de RAI
wordt namelijk de nieuwe
.Cuore voor het eerst aan
het publiek getoond. De nadruk van de wijzigingen
ligt met name op het an'ders gestileerde front, de
, jiieuwe grille, forsere bum•pers, nieuw gevormde koplampen en andere bekle.dingstoffen voor het interieur.

Ruimtewagen bezig aan enorme opmars

Lancia Delta

De Space Wagon die
Mitsubishi ooit
lanceerde, is
uitgegroeid tot een
soortnaam. In
Nederland zijn al tien
verschillende typen De Mitsubishi L soo
spacewagon
verkrijgbaar. Dankzij
de veelzijdige
mogelijkheden wordt
deze nieuwe klasse
personenauto's een
grote toekomst
voorspeld.

De Pontiac Trans Sport

A-1 Garantie
De Forddealers hebben
hun A-1 Garantie op gebruikte auto's uitgebreid.
De garantietermijn is verlengd van drie tot zes
maanden. De garantie verplicht tot het gratis vervangen van gebrekkige-onderdelen. De koper heeft verder het recht om binnen
drie weken of voordat 1500
km is'verreden de auto om
te ruilen voor een andere
auto van vergelijkbare
prijs.

\

Koffie in de file

. Koffie drink je heet en
Cola koud. Dat is een oud
gegeven. Koffie zetten in de
" auto gaat vaak niet zo eenvoudig en 's zomers de frisdrank op 'bedrijfstemperatuur' houden is er doorgaans al helemaal niet bij
tenzij je een flinke koelbox
meeneemt.
i

De Aficar moet evenwel
,een einde aan dit probleem
• maken. Het is een Houder
die je eenvoudig in de auto.
monteert <en vervolgens
aansluit op de sigarettenaansteker. Het apparaat
-koelt tot de vereiste tempe•ratuur. Door het omzetten
van een schakelaar is het
• echter ook mogeUik.om bij • voorbeeld soep te verwarmen, koffie te zetten of ba'byvoeding op de juiste tem''peratuur te brengen. Ofwel, de dashboardlunch.
'De prijs bedraagt 235 gulden. De speciale RAI-prys
; ligt op 199 gulden. Voor informatie: • 020-6431143 of
BAI-stand O 516.

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

De Renault Espace

De Chrysler Voyager 2.5i S

ENAULT NOEMT
zichzelf met de Espace marktleider,
Chrysler zegt op
zijn beurt dat de
Voyager met ruime voorsprong op zijn concurrenten'de meest gekochte spacewagon is en Mitsubishi
noemt zijn eigen positie
vooraanstaand.
In de Verenigde Staten is de
stationcar inmiddels vrijwel
verdrongen door de ruimtewagen en ook in Europa is dit type
bezig aan een indrukwekkende
opmars. In Amerika spreekt
men niet van spacewagon,
maar van MPV of APV. Die initialen staan voor Multi Purpose
Vehicle en All Purpose Vehicle,
wat zoveel betekent als 'veelzijdige ruimtewagen' en dat is een
term die lading aardig dekt. In
de volksmond noemt iedereen
het nu nog spacewagon, maar
in de toekomst spreken we over
MPV.
De MPV kenmerkt zich door
zijn vele gebruiksmogelijkheden, groter laadvolume dan de
traditionele personenauto zonder dat hij wezenlijk groter is.'
De MPV biedt plaats aan maximaal acht inzittenden, inclusief
bestuurder. Maar zoals gezegd:
Multi Purpose Vehicle. Bij een
stoelopstelling voor vijf personen bestaat bijvoorbeeld de
mogelijkhed de zittingen in de
zogenaamde clubopstelling te
verdraaien, zodat passagiers tijdens het rijden gemakkelijk
met elkaar kunnen converseren.
Functionaliteit is de drijfveer
bij de MPV. En dus zijn ver-

krijgbaar tafeltjes, bekerhouders voor de passagiers, opbergvakken, van fabriekswege
aangebrachte
bagagerekken
voor pp het dak, luxe fauteuils
en airconditioning. Dit alles
plus de uitzonderlijke grote bagageruimte en rijeigenschappen van een personenauto maken de MPV tot een zeer praktische familie-auto.
Het idee om de lengte van een
auto beter te benutten door alternatieve carrosserievormen
te ontwerpen, stamt al uit de
jaren vijftig. Minïbusjes in een
luxe uitvoering vonden toen
nog in beperkte kring aftrek in
de particuliere sector, het grote
publiek kon zich er duidelijk
nog niet in vinden.
Pas in het begin van de jaren
tachtig begon de MPV op een
personenauto te lijken. De hogere carrosserie en de naar voren geplaatste bestuurderspositie kenmerkten de ontwerpen. Een stormachtige ontwikkeling deed zich hierna voor. In
1992 werden in Amerika bijna l

miljoen MPV's aan de man gebracht. Nederland volgde bescheiden met 4650, een groei
van 650 ten opzichte van 1991.
Voor 1993 denkt men hier 5400
MPV's te verkopen. Voor de komende tien jaar verwachten
sommigen zelfs dat het spacewagon-segment het sterkst zal
groeien van alle automarkten.

Vorstelijk
In Nederland worden tien
verschillende ruimteauto's geIe verd: vier uit de VS, vijf uit
Japan en een uit Europa. Mitsubishi was in 1980 de eerste
met de Super Space Wagon, die
vriend en vijand verraste. Het
was geen stationwagon en geen
minibus, maar een personenauto die aan zeven personen
plaatsbood. In 1984 kwam de
Space Wagon in Nederland en
hij is er nog steeds. Verfijnd,
veelzijdiger en eigentijds.
Een andere van Mitsubishi,
de L300, kennen we vooral als
bedrijfswagen, maar deze
wordt meer en meer verkozen

A.S.M. vindt u langs de snelweg A2
Aan de rand van J>edrijvenpark Amsterdam-Zuidoost, tussen
afslag Ouderkerk en de A9 Amersfoort. Daar bent u welkom
om onze Saabs te bewonderen. Als u ons belt, faxen wij een
routekaartje om u op de juiste weg te helpen.
Kiest u voor Saab, dan kiest u voor A.S.M.

A.S.M., Klokkcnbergwcg 15, Amsterdam-Zuidoost, tel 020 - 6919291

als MPV. Hij maakt een goede
kans te gaan scoren bij grote
gezinnen en wordt een sterke
concurrent voor Renault Espace, Chrysler Voyager en Pontiac Trans Sport. Het superluxe
topmodel Crystal Lite Eoof mogen we wel een Japanse VIPbus noemen en de auto doet het
op dit moment heel goed bij hotelbedrijven.
De Renault Espace oogt meer
als een personenauto en combineert binnenruimte met comfort van een zakenauto. Het is
een vorstelijke reismobiel. De
Chrysler Voyager staat mede
door zijn gunstige prijs sterk in
de belangstelling. De 2.5 turbo
diesel-versie voor nog geen zestig mille was vorig jaar een wel
kome aanvulling en daar komt
nu een nieuwe S-uitvoering bij.
Wie er een kiest metbenzinemotor, is al voor vijftig mille
eigenaar. Daar krijg je dan een
zeer complete auto voor en wie
dat niet genoeg vindt, kan altijd
nog een SE aanschaffen of de
nog completere LE of zelfs
Grand Voyager LE. Als dat nog
niet genoeg is, houdt het op. De
Pontiac Trans Sport is ook
hard op weg een stevige positie
te veroveren. Een aspect dat
hierin zwaar meetelt, is de gestroomlijnde en fraaie vormgeving. Meer dan de Voyager doet
hij letterlijk denken aan een
ruimtewagen.
MPV's of, zo u wilt, spacewagons hebben zich een eigen status verschaft. Het zijn niet langer 'vrachtwagens' of 'bussen',
maar multifunctionele, ruime
en toch compacte perspnenauto's. En voor een dergelijk concept is nu eenmaal een grote
toekomst weggelegd.

Frans Kooyman heeft een juweeltje in huis
hoorn en Aalsmeer. Sinds
1991 importeert hij ook
Amerikaanse auto's. „Mijn
voorkeur gaat uit naar autp's uit de jaren twintig en
vijftig en ik importeer zo
mogelijk alleen gave exemplaren. Het restaureren
kost namelijk enorm veel
tijd en bovendien zijn niet
alle onderdelen in Europa
verkrijgbaar."

i RANS Kooyman
uit De Kwakel is
met recht de
trotse eigenaar
van wellicht de
enige nog klokgaye tweedeurs Willys Knight uit
1927 ter wereld. Alle kans
dat deze auto met onbekende waarde, binnenkort in een of ander automuseum staat te pronken.
Het Autotron te Rosmalen zoekt al jaren naar een
gave Willys Knight en stond
vorige week dan ook als een
van de eerste op de stoep bij
de hobbyist en autohandelaar Frans Kooyman en er
loopt zelfs een aanvraag bij
veilinghuis Christie's om de
auto te veilen. Kooymans
Willys Knight is namelijk
uniek. Een vriend en collega van Kooyman iiep er
puur toevallig tegenaan. De
auto werd door een in geldnood verkerende particulier middels een kleine rubrieksadvertentie te koop
aangeboden in een plaatseIrjke krant.
„Als je er dan op af gaat,
denk je nog dat het wel niets
zal wezen, maar toen ik die
auto zag... ik kon mijn
ogen niet geloven. Ieder de-

Frans Kooyman: „Deze tweedeurs Willys Knight uit 1927 is in elk geval de enige in
Europa en mogelijk zelfs de enige ter wereld"
Foto: Bram de Hollander

tail was in originele staat gerestaureerd. Zelfs de onderhoudsboekjes uit 1927 waren nog voorhanden en de
hele geschiedenis van de
auto stond op papier. In Europa is een exemplaar als
deze niet te vinden en gezien de tachtig hoofdprijzen
die hij op shows in de wacht
sleepte, is het goed mogelijk
dat dit de enige ter wereld
is."
De vorige eigenaar aag de
auto in 1974 vol i deuken op

een parkeerterrein staan.
Hij plakte een briefje op het
raam en kreeg tot zijn verbazing twee dagen later een
telefoontje dat hij de auto
kon kopen voor een spotprijsje. Van 1927 tot 1974
was de auto voor dagelijks
gebruik op de weg geweest!
In 1976 nam hij de restauratie ter hand die vier jaar in
beslag nam. Hierna behaalde hij vele prijzen op grote
shows waar soms 500 oldtimers voor werden inge-

schreven. Heel bijzonder is
de zescylinder schijvenmotor (zonder kleppen dus)
van Knight. Zelfs als de motor koud is, ligt hij volkomen stil. Kortom, een schitterend mobiel die niet lang
in de showroom van Kooyman zal blijven staan.

Elvis Presley
Frans Kooyman heeft een
automobielbedrrjf langs de
provinciale weg tussen üit-

„Tot 1959 bouwde men de
auto's zo overdreven mogelijk, met grote vleugels. Hoe
gekker, hoe beter. Ik heb
hier bijvoorbeeld drie Cadillac's uit '59, waarvan een in
de originele pink-kleur zoals ook Elvis Presley er een
paar van in zijn garage had
staan. En dan heb ik nog
een aparte Studebaker
Commander uit 1929 met
achtcylinder motor waarin
een negen maal gelagerde
krukas. Als je die motor stationair laat draaien, kun je
er een gulden met de smalle
kant opzetten zonder dat hij
omvalt. De auto's van tegenwoordig zijn ook wel mooi,
maar laten we eerlijk zijn, je
ziet vaak geen verschil tussen de diverse merken.
Maar vroeger waren het
mooie en sierlijke modellen. Het waren pronkstuk- j
ken."

Ford Mondeo moet
wereld veroveren

De Pord Mondeo 5-deurs

P 3 MAART lanceert
Ford de opvolger
van de Sierra. De
Mondeo is de eerste
'wereldauto'
van
Ford, die is ontworpen voor
alle markten over de gehele
wereld. Hij moet in het Japanse straatbeeld net zo tot
zijn recht komen als op de
Duitse Autobahn.

houdt in dat de Mondeo de eerste auto in de middenklasse is
die standaard voorzien is van
een airbag in het stuurwiel.
Daarnaast moeten veiligheidskooi, gordelspanners en 'vangrails' in de portieren de nodige
bescherming bieden. Een minpunt hierbij is echter het ontbreken van ABS, dat tegen
meerprijs leverbaar is. De aanschafprijs ligt dan weliswaar
hoger, maar het komt de veiligDe nieuwe Ford Mondeo heid aanmerkelijk ten goede.
moet het succes van de Sierra,
waarvan meer dan drie miljoen
exemplaren verkocht werden, Drie uitvoeringen
overtreffen. De Mondeo verDe Mondeo is naar keuze letoont beslist een ander gezicht verbaar met voor- of achterdan we gewend waren van Ford wielaandrijving, terwijl er drie
en als je het embleem wég- carrosserievormen zijn: sedan,
denkt, zou het even goed een hatchback en stationwagon, die
knappe Japanner kunnen zijn. overigens pas later in het jaar
De Mondeo moest wel de uiter- op de markt verschijnt. De molijke kenmerken hebben van toren die de klant in de Mondeo
zijn Ford-broeders, maar de vindt zijn stuk voor stuk zesontwerpers hebben geen knie- tienkleppers met twee bovenval gedaan voor welk ander mo- liggende nokkenassen en hebben een inhoud van 1600, 1800
del dan ook.
De Mondeo heeft een eigen of 2000 cc. Er is ook een turbostijl. Hij is ontworpen'en gecon- diesel met interkoeler beschikstrueerd om het op te nemen baar.
tegen de allerbeste auto's ter
In de loop van volgend jaar
wereld en de Ford-ingenieurs wordt nog een 24-kleps 2,5 liter
hebben zich hiervoor vijf jaar V6 aan het programma toegelang moeite getroost. Voor het voegd. De mondeo verschijnt in
eerst in de geschiedenis was de de drie bekende uitvoeringen
'geboorte' van een nieuw model van Ford: CLX, GLX en Ghia,
een ware wereldzaak, omdat plus nog een sportuitvoering SI
Ford zijn volledige ontwikke- die is gebaseerd op de GLX.
lingspotentieel ervoor heeft in- Qua uiterlijk valt de Mondeo
beslist niet op, het is een midgezet.
Het resultaat is volgens Ford denklasser in een grote massa.
een auto die voor zijn klasse In technisch opzicht steekt hij
nieuwe maatstaven stelt op het echter menig concurrent naar
gebied van de veiligheid. Dit de kroon.

'

Lancia's nieuwe sedan
behoudt de naam Delta van
zijn voorganger en wordt in
april aan de internationale
autopers gepresenteerd.
Het gaat om een 5-deurs
auto die de typische kejimerken van het Italiaan§e
merk vertoont.

Dynamisch, elegant e.n \
een comfortabel interieur. 5
Met een lengte van vier me- *
ter is de nieuwe Delta een t
compacte auto. Hij wordt '
leverbaar met vier ver<---<
schillende motoren, van 76~
pk tot 190 pk. Het vasthouden aan de naam Delta is—
het gevolg van de prestaal/
ties en reputatie die de O'
oude Delta heeft behaald iru;'
diverse rally's. De opvolg?F~
moet deze traditie voortzetten en daarom heeft
Lancia vele nieuwe technieken in de Delta toegepast.
~ -

m
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Reizen en Racen^
IV

Motorrijden kun je dags?-^
lijks, motorracen nauwe-'r7
lijks. Dankzij een initiatief^
van de European Roaxl Racing School (ERRS) is h'et^.,.
nu echter ook mogelijk om^'1
'verantwoord te racen zon-rV
der de terreur van Maij-r^
Weggens snelheidslimie-X
ten'. ERRS organiseer^
motorreizen naar het weg-f;y
circuit van Poznan in Pplen. ledere motorrijder^
mag daar een week lang onrfiA
der begeleiding racen eü
zijn snelheidsmeter ongelMr
miteerd uittesten. Poznari
ligt op een afstand van 800f
kilometer hier vandaan én >;
heeft een circuit van ruim? f
vier kilometer lengte. Gé^
heel in stijl worden na he£?[
racen 'apres motor'-brjeerr-J
,tkomsten gehouden. De reis-, •,
\iuurt een week en telt'
^maximaal honderd deelné'^f'
riïers. Voor informatie: té-..
. lefoon 04902-16608.
'^v

Blocksystem-4 jn£{j
Een nieuw anti-diefstal^!-,;
systeem dat luistert naaf,;-;
de naam Blocksystem-4.
Het is een geluidloos systeem dat dus geen gebruik
maakt van sirenes of
claxon. Dat klinkt voor de
autodief als muziek in de
oren. Niets is echter minder waar. De beveiliging
treedt automatisch in wer-king zodra het contact
wordt afgezet.
—

Zelfs wanneer de sleutel"--,
per ongeluk in het contact /
wordt gelaten, is de au^o \
niet te starten. Alleen door
het intoetsen van een coae
kan de auto gestart wo'rden. De dief krijgt geen
kans de code te breken
want er zijn 100 miljoen codes mogelijk. De bediening
vindt plaats via een tiptoetspaneel in het dashbofd.
Extra sleutels of afstandsbediening zijn overbodig.
Een in het paneel gemonteerde knipperende rode
LED geeft aan dat het sjteteem is ingeschakeld. ,'
De Blocksystem-4 voldoet aan de normen die
verzekeringsmaatschappij en in binnen- en buitenland stellen aan autobeveiligingsapparatuur.,De prijs
inclusief inbouw en BTW
bedraagt 399 gulden. Voor
informatie: telefoon 0297984654.

Meer kunststof ff|>j
Uitgedrukt in voluriïja;
wordt op dit moment meèi'j
kunststof dan staal in eeri
auto verwerkt. Maar als we?
het omrekenen naar ge:'wicht bestaat een geruid*
delde auto voor slechts tien
procent uit kunststof. Dit.
alles levert een brandstofbesparing op van tien pijjfe
cent.
Sg
Niet alleen het gebru^g
maar ook hergebruik dcj§^
langzaam zijn intrede in og}
auto-industrie. Alle Eurbpese autofabrikanten zijn
op dit moment op een of
andere manier betrokken
bij
recycling-projecten
voor auto-onderdelen.
Het interieur van de Ford Mondeo
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Accountants kantoor
drs. H.G. Huppelschoten
Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur
accountantscontrole / jaarrekening • belasting adviezen
administratieve dienstverlening • managementondersteuning
thbrbeckestraat (8 r 2042 GM Zandvobrt;Tei;:frFaJ^'02507-l 9396

Komt u er echt niet uit
zonder specialist?
Maak dan een afspraak
voor het spreekuur.

GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,
Eiken, Anegré, K/^ahonie, Beuken en Kersen.
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Mei
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote k'euze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

Kies uit meer dan 70 kleuren. Koelrwarm, fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.
Dus praktisch altijd kamerbreed!

PLAFOND

KEUZE IN
WANDEN!

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!
DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., donker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel
om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.
Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,
contrasterend of -heel apart- spiegelstrips!

Belastingdienst
Haarlem

OPEN HUIS
•~.'
Zandvoortselaan 44
Zat. 13 februari van 12.00-15.00 uur. In goede "'
staat van onderhoud verkerende vrijstaande
'-'
villa met dubbele garage. Grondopp. 804 m2. Ind. vestibule, gang, L-vormige woon/eetkamer met open haard, eiken vloer en serre,
luxe keuken met inbouwapp., praktijkkamer. ',
1e et. ruime hal, 3 slaapk., badk. met dub. '
wastafel, bad en douche, 2 balkons. Ruime "•
kelder.
Vraagprijs ƒ 675.000,-k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

KASTENWAND-SYSTEMEN

de
Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modem en hyper-modern. In legio afwerkingen:
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

SONY PHILIPS GRUNDIG JVC BOSE TECHNICS AKAI JAMO PIONEER
SHARP BLAUPUNKT PANASONIC SANSUI ARISTONA WHARFEDALE

Wie belastingaangifte gaat doen, staat er niet
alleen voor. Integendeel zelfs. Er is immers de
Toelichting bij het aangiftebiljet.
En er zijn bij postkantoor, bibliotheek en de Belastingdienst een paar handige
brochures verkrijgbaar die u helpen bij het
invullen van uw aangiftebiljet.
Ook kunt u op werkdagen tussen 08.00
en 17.00 uur de BelastingTelefoon raadplegen.
Het nummer is 06-0543 en u belt het gratis.
Mocht u ondanks deze hulpmiddelen
toch de behoefte hebben aan specialistische
hulp, dan kunt u die krijgen bij de Belastingdienst. U moet van tevoren wel even bellen.
Want ook bij deze specialist geldt: consult
alleen op afspraak. En vergeet u vooral niet de
gegevens mee te nemen die nodig zijn voor
het invullen van uw aangiftebiljet.

Zuiderstraat 8/8a
Nabij centrum gelegen woonhuis met aparte
zomerwoning. Geschikt
voor verhuur.
'•'•
Grondopp. 184 m2. Ind. woning: souterrain:
betegelde douche- en wasruimte, beg.gr.:
vestibule gang, toilet, woonk. met serre en
open haard, keuken, 1e et.: 4 slaapk. met ',
wastafel, balkon, balkon zuid, toilet. Ind.
zomerwoning: woon/slaapk. met keukenblok ', •
en douche, 1e et. 2 kleine kamers.
Vr.pr. ƒ 375.000,- k.k.
NIEUWBOUW
Hogeweg 76
Direct in centrum gelegen appartementenvilla.. \
In het gebouw zijn 6 driekam.app. en een
penthouse ondergebracht. Thans nog 3 app.
beschikbaar. Door het beperkte aantal
eenheden blijft ieder appartement herkenbaar
binnen de stijlvolle architectuur. Lift en
berging. Incl. garage met op afstand
bedienbare deur. Vormgeving, detaillering en .
materiaalgebruik van zowel in- als exterieur
geven het complex een grote mate van
<'
exclusiviteit.
Prijs ƒ 327.500,- v.o.n.''

BCC breidt uit!!

In verband met het promoveren-van diverse BCC-medewerkers naar
ons nieuw te openen filiaal in Alkmaar vragen wij voor de regio
Amsterdam:

BCC
is
de
grootste
zelfstandige
detailhandelsonderneming in HIFI, VIDEO,
TV, WASAUTOMATEN, KOELKASTEN,
MAGNETRONS, etc. met momenteel 16
vestigingen in de randstad. Onze aanpak
kenmerkt zich door het leveren van alle
A-merken tegen hevig konkurrerende
prijzen. Zoals men van ons gewend is,
besteden wij daarbij de uiterste zorg aan
voorlichting en service.

VERKOPERS M/V
Voor deze afwisselende funktie
vragen wij enthousiaste,
representatieve medewerkers, die graag en makkelijk met mensen
omgaan en over goede uitdrukkingsvaardigheden beschikken. Ervaring
in de branche is een pré maar niet beslist noodzakelijk. Uw leeftijd is
.tussen de 18 en 35 jaar en u heeft een MAVO-4 of M DS opleiding
gevolgd.
Wij bieden een goed salaris, prima sekundaire arbeidsvoorwaarden in
een plezierige werksfeer met regelmatig doorgroeimogelijkheden in een
modern en dynamisch bedrijf. Het betreft fujl-time jobs van 38 uur per
week.
Spreekt deze funktie u aan en bent u getntereseerd? Bel dan met onze
afdeling Personeelszaken voor het maken van een afspraak. Telefoon
020 - 6471316 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.
BCC (elektro-speciaalzaken)B.V., Bbuwerij 71,1185 XW Amstelveen.

MIELE SIEMENS BOSCH AEG ZANUSSI PELGRIM ATAG ELECTROLUX
TEFAL INDESIT BAUKNECHT ETNA PHILIPS/WHIRLPOOL MOULINEX

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

Café Sam Sam
Dorpsplein 2

„EEN KIJKJE IN DE KEUKEN"

Donderdag 11 februari .
* spare ribs
* frites
* sauzen + stokbrood

17.50 p.p.
Donderdag 18 februari
* rollade
*menu
17.50

p.p.

. Keuken open van
18.00 t/m 21.00 uur
Tot ziens

Begijne Boutique
vraagt per direkt een enthousiaste, ervaren
part-time

VERKOOPSTER/VERKOPER

SCHOOLVERLATERS LTS-E EN
MAVO VINDEN BIJ CROON
EEN STARTFUNCTIE OP MAAT

special shop van Jackpot en Cottonfield
So'll. schriftelijk of telefonisch
t.a.v. Helen
Grote Krocht 23
2042 LT Zandvoort

tel. 18412

egijne

outique

Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Haarlem
Surinameweg 2.
Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 en
11.30 en tussen 13.30 en 15.30 uur bellen:
023-308651 Cals uw achternaam begint met A t/m Dp),
023-308652 Cals uw achternaam begint met Dr t/m Jn),
023-308653 Cals uw achternaam begint met Jo t/m M],
023-30 8654 (als uw achternaam begint met N t/m Ss),
023-308655 [als uw achternaam begint met St t/m Z).

NIEUW m ZANDVOQRT
Pannekoekenhuis

Invulhulp wordt ook uitsluitend op afspraak verleend in:
Haarlem-Noord
Dienstencentrum "De Schakel", Schoterweg 83.
Tel. 023-2581 11.
U kunt tot 3 maart een afspraak maken.
Haarlem-Zuid/West
Dienstencentrum "Zuid/West", van Oosten
de Bruijnstraat 2/hoek Westergracht.
Tel. 023-324261.
U kunt tot 3 maart een afspraak maken.
Heemstede
Dienstencentrum "Heemstede", Lieve de Keylaan 24.
Tel. 023-288510.
U kunt tot 3 maart een afspraak maken.

CROON HOUDT OPEN HUIS OP 13 FEBRUARI
Binnenkort haal je je diploma LTS-E of MAVO

Je mogelijkheden als LTS-er of MAVO-er
LTS-ers en MAVO-ers starten met een opleiding

leren of kies je voor de combinatie: met |e diploma

waarin leren, werken en verdienen samen gaan.

in het eerste jaar en ƒ 900,- bruto per maand in het

op zak aan de slag, direct ervaring opdoen en

De opleiding wordt verzorgd door de Stichting

tweede jaar, Daarnaast kun je rekenen op een

praktijkgericht verder leren.
Als die keuze je aanspreekt,
maak dan eens kennis met Croon Elektrotechniek '

Metalektro Opleidingen - Rijndelta.
De opleiding duurt circa 2 jaar en leidt op
tot vakman/-vrouw in de richting Monteur Elektrische

IJmuiden
Dienstencentrum "Zee- en Duinwijk", Zeewijkplein 260.

B.V. Een bedrijf waar je kunt rekenen op prima

Bedrijfsmstallaties (MBI) via het leerlingstelsel van

begeleiding, interessant werk, een goede werk-

de VEV. Je sluit de opleiding af met een landelijk

Tel. 02550-20650.

sfeer en prirna collega's. Een bedrijf dat je niet

erkend, waardevol diploma. Je wordt gedeeltelijk

U kunt tot l maart een afspraak maken.
Velsen-Noord
Dienstencentrum "Watervliet", Doelmanstraat 34.
Tel. 0 2 5 1 0 - 2 6 4 4 5 .
U kunt tot l maart een afspraak maken.

.-Zelf belastingaangifte doen. Een kleine opgave.

Tijdens de opleiding via de SMO-Rijndelta ont-

(met exact vakkenpakket) Wordt het werken, verder

vang je een vergoeding van f 750,- bruto per maand

vergoeding van de studie- en reiskosten.
Croon kan je volgens de CAO-Metaalindustrie
een diplomatoeslag bieden van ƒ 2.200,-.
Open Huis bij Croon

,

Wanneer je belangstelling hebt, dan ben je

alleen nu, maar ook m de toekomst iets te bieden

opgeleid in de praktijk. Daarnaast breng je l dag per

van harte welkom op ons kantoor, Spaklerweg 14

heeft

week door op een streekschool (theorie) en krijg je

in Amsterdam. Op 13 februari kun je - tussen

Croon Elektrotechniek B.V. is een van de
grote elektrotechnische aannemers in Nederland en

professionele ondersteuning in de vorm van een

10.00 en 14.00 uur - met ons komen praten over je

taakbesprekmg en waar nodig praktijkoefeningen.

mogelijkheden bij Croon.

groeit nog steeds. Met zo'n 1500 medewerkers,

Kun je niet komen, maar je hebt wel belang-

"'•verspreid over het hoofdkantoor m Rotterdam en

stelling? Vraag dan informatiemateriaal en een solli-

kantoren m heel Nederland brengen én houden wij
de spanning erin. Elke dag opnieuw. Voor klanten
en medewerkers.

CROON
elektrotechniek

citatieformulier aan bij: Croon Elektrotechniek B.V.,
t.a.v. afdeling Personeelszaken, Spaklerweg 14,
1096 BA Amsterdam. Telefoon 020 - 6653006.

65 pannekoeken vanaf

ƒ Dj vu

Kennismakingsaanbieding
„INDISCHE PANNEKOEK"
ui, spek, ham, prei, ei, en taugé

ƒ10,' Ook om mee te nemen
Zandvoortselaan 130 a
t.o. Nw. Unicum, Zandvoort
tel. 02507-30062
geopend di.- t/m zo.
Van 10.00-19.00 uur.

Expositie van
scoutinggroep
' ZANDVOORT - Van zaterdag 15 februari tot medio
maart is in de Openbare Bibliotheek een tentoonstelling te zien van de Stella Maris-st. Willibrordusgroep. •
Met de expositie wordt aangetoond dat de Zandvoortse scoutinggroep Stella Maris - St. Willïbrordus 'heel wat te bieden
heeft'. De groep is vanaf september 1945 actief in Zandvoort, in die tijd heeft zij diverse onderkomens gehad in het
dorp. Sinds enkele jaren heeft
de groep, die ruim 80 leden telt,
twee clubhuizen aan de Heimansstraat.
Aan de kant van de jeugdbibliotheek staat een 'keteltje te
pruttelen boven een kampvuurtje en zijn er knutselwerken
van 5-jarigen te bewonderen
naast kunstwerken van tieners', aldus een bericht van de
scoutinggroep. Op het programma staat 'een professionele voorlichting vanuit Scouting
Nederland, aangevuld metboeiende informatie en een foto-reportage op lokaal niveau.'
Bij de uitgestalde attributen
liggen ook enkele informatiemappen ter inzage. Van de
'speltakyerhalen' die hierin
staan, zijn copiën gemaakt om
thuis nog eens door te kunnen
lezen. Ook ligt'er een adreslijst
met de teamleid(st)er van iedere. speltak. Geïnteresseerden
zijn ook" welkom op het clubhuis aan de Heimansstraat, om
zelf eens te zien hoe zo'n groep
enthousiaste scouts zich vermaakt.

Europa Kinderhulp
zoekt gastouders
' ZANDVOORT - De Stichting
Europa Kinderhulp is op zoek
naar gastouders die kinderen
voor drie weken een vakantie in
Nederland kunnen aanbieden.
Ruim drieduizend kinderen
van zes tot twaalf jaar worden
jaarlijks via de stichting aan
een vakantie bij gastouders geholpen.
Geïnteresseerden
krijgen
eerst informatie toegestuurd.
Daarna volgt een bezoek van
Kinderhulp-medewerkers. Na
dit bezoek hoeven de mensen
pas te beslissen of ze een kind
wil uitnodigen. Tijdens de vakantie van het kind staan de
driehonderd vrijwilligers van
Europa Kinderhulp altijd paraat om bij eventuele proble• men in te springen. Belangstellenden kunnen zich melden bij
Marion Pool, tel. 023=272560 of
bij Ina van Dijk, tel. 02991-4076.
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Amsterdamse theaters en concertzalen zijn nog bereikbaar voor. elke beurs

Zand voort^;
Nieuwsblad

'We zeggen niet: het is kunst, dus moet het goedkoop zijn'

Vakanties
Rode Kruis

Amsterdam mag dan niet
meer zo goedkoop zijn als
weleer, duur is een theaterof concertkaartje nog steeds
niet. En de kaartjes voor
een toporkest in het
Concertgebouw kosten zelfs
minder dan in het
buitenland, waar men
simpelweg gewend is meer
te betalen. Het
gemeentebeleid is er zelfs
op gericht om theater of
concert ook voor minima
binnen handbereik te
brengen, al zitten er volgens
het Uitburo wel enkele
addertjes onder het gras.
Een verkenning.

ZANDVOORT - Het Rode
Kruis organiseert vakanties
voor mensen die extra zorg,
extra aandacht, aangepaste
accommodatie en/of een
aangepast programma nodig hebben. Belangstellenden kunnen nu contact opnemen met het Rode Kruis
afdeling Zandvoort.
Dat kan door mevrouw E.
Keur te bellen, tel. 16922. Zij
geeft nadere inlichtingen over
kosten, vakantiebestemmingen
en vervoer. Het aantal plaatsen
per vakantieproject is echter
beperkt, dus aangeraden wordt
snel te reageren.

door Arnoud van Soest

„Amsterdam is geen goedkoopte-eiland meer zoals tien
jaar geleden," stelt voorlichter
Herman ter Balkt van de VVV.
„Toen opera en ballet nog in de
Stadsschouwburg zaten, hoorde je vaak van buitenlanders:
'Hoe is het mogelijk datje voor
zo'n internationaal bekend gezelschap maar twee tientjes
hoeft neer te tellen'. Maar dat is
al lang niet meer, want in de
loop der jaren is natuurlijk
flink op de subsidies gekort.
Aan de andere kant denk ik dat
we vergeleken met het buitenland nog wel goedkoop zijn omdat hier meer subsidie wordt
gegeven."
Directeur Martijn Sanders
van het Concertgebouw kan dat
beamen. „In vergelijking met
steden als Keulen en Milaan
zijn we hier iets goedkoper als
het om de grote buitenlandse
orkesten en solisten gaat. In
het buitenland zijn ze nu eenmaal' gewend aan hele hoge
prijzen."
Maar zo goedkoop als pakweg 10 a 15 jaar geleden is Amsterdam niet meer, zegt de
woordvoerster van cultuurwethouder Ernst Bakker.
„Duur is het overigens nog
steeds niet, maar als gemeente
proberen we met name de
kwetsbare groepen te beschermen, dus jongeren, ouderen en
mensen met een uitkering.
Voor hen zijn er reductiekaarten. Maar verder zeggen we: als
mensen iets leuk vinden, mogen ze daar best voor "betalen.
Dat geldt ook voor voetbal. We

Theater Bellevue aan de Leidsekade, één van de goedkoopste
zeggen dus niet: het is kunst,
dus het moet goedkoop zijn."
Melle Daamen van het Amsterdams Uitburo heeft overigens niet de indruk dat veel
mensen de Stadspas gebruiken
om naar het theater te gaan.
„Er zijn nogal wat beperkingen.
Je kunt er alleen op de dag va'n
de voorstelling mee terecht en

dan vanaf een uur tevoren. Bij
een beetje voorstelling zijn er
dan al geen kaartjes meer."
De adjunct-directeur van het
Uitburo verklaart die beperkingen uit het feit dat de Stadspas
de theaters min of meer is opgedrongen. „De gemeente pronkt
er wel mee, maar geeft geen
geld om het inkomstenverlies

Wat kost een kaartje? We informeerden bij een vijftal theaters. „Voor Bellevue vragen we
ƒ 17,50 en ƒ 12,50 met een kortingkaart," meldt voorlichter
Ab Hooijer. „Daar krijgen we
dus nooit klachten over. In het
Nieuwe de la Mar liggen de
prijzen iets hoger. De hoogste
prijs die we gevraagd hebben
was voor de show van Simone
Kleinsma: ƒ 45 in het weekend.
Maar daar krijg je ook een
avondvullende show voor, met
dansgroep en orkest. Een belangrijke aanwijzing is overigens.is dat het aantal bezoekers van het Nieuwe de la Mar
groeit; men heeft het er blijkbaar voor over." •
' „Ik hecht wel waarde aan
verschillende prijzen," voegt
directrice Hanneke Rudelsheim er aan toe. „Zo'n show

het Uittauro laten uitzoeken of de Nederlandse theaters echt
wel zo goedkoop zijn
als altijd werd beweerd. Het ministerie van WVC vond
namelijk datje in Nederland voor een
prikkie naar het
theater kunt, zeker
in vergelijking met
het buitenland. En
dat de prijzen van
een kaartje dus best
omhoog
konden.
Maar daar waren de
culturele instellingen het natuurlijk
niet mee eens.
Daamen: „Dat onderzoek leerde dat
het hier lang zo goedkoop niet meer is. In
het algemeen zijn de
kaartjes in Amsterdam iets duurder
dan in de rest van het
land.
Misschien
komt dat omdat er
maar één Concertgebouw en maar één
Muziektheater
is,
maar eigenlijk is altheaters in de stad Foto: Bram den Hollander les duurder in Amsterdam. Een pilsje
te compenseren. Het ligt dus kost hier ook twee kwartjes
heel anders dan bij het CJP, meer dan elders."
want dat richt zich op jongeren
en daarmee kun je een nieuw,
vast publiek creëren. Dat gaat Meer concurrentie
voor de Stadspas niet op; daar
Directeur Martijn Sanders
is het publiek te divers voor." van het Concertgebouw kan dat
Over naar de vraag of Amster- wel uitleggen. „Amsterdam is
damse theaters goedkoop zijn wat duurder dan de rest van
of niet. Twee jaar geleden heeft Nederland, maar dat komt om-

Directeur Sanders van het Concertgebouw:

^Niet iedereen kan naar elk concert, maar
iedereen kan wel naar een mooi concert'
van Simone Kleinsma mag 'in
het weekend dan ƒ 45 kosten,
je kunt er ook voor ƒ25 terecht. Ik vind het dus wel belangrijk dat verschillende inkomensgroepen 'er naar toe
kunnen."
De Kleine Komedie is iets
duurder dan Bellevue, maar
niet veel. Marjolein Jans: „Bij
ons liggen de prijzen gemiddeld tussen de ƒ 23,50 en ƒ 26,
met een enkele uitschieter als
we eeft buitenlands gezelschap
op bezoek krijgen. We horen

vaak: 'goh, is het zo goedkoop'
als ze voor ƒ 52 twee kaartjes
eerste rang voor Youp van 't
Hek kunnen krijgen."
Dat neemt echter niet weg
dat directeur Van der Linden
van Carré de kaartjes in A'msterdam over het algemeen
aan de dure kant vindt. „Voor
een beetje concert of musical
betaal je al gauw ƒ75. Dat
komt omdat die produkties zo
duur zijn."
Voor de musical Cats liggen
de prijzen tussen de ƒ25 en

ƒ79,50. „Heel lang was de
goedkoopste rang een tientje,
maar de verhouding werd een
beetje scheef, dus dat is nu ƒ 25
geworden. Aan zo'n goedkope
rang proberen we altijd vast te
houden zodat ook mensen met
een kleine beurs de kans krijgen zo'n show te zien. En een
bioscoop kost tegenwoordig
ook al bijna ƒ 15. Goed, je zit
misschien een beetje hoog,
maar je ziet wel een prachtige
show."
Directeur Sanders van het

dat er meer concurrentie is. Je
moet dus meer adverteren,
meer publiciteitskosten maken. Bovendien moet het Concertgebouw het met minder
subsidie doen dan bijvoorbeeld
Vredenburgh in Utrecht of De
Doelen in Rotterdam. Gelukkig
worden we voor éénderde gesponsord, anders zouden de
kaartjes het dubbele moeten
kosten."
Tegenover die iets duurdere
kaartjes staat overigens wel dat
het culturele aanbod in de
hoofdstad vele malen groter is
dan elders in het land. Melle
Daamen van het Uittauro:
„Geen enkele stad kan zo iets
bieden. Ook als je weinig te besteden hebt, is er genoeg muziek, toneel en dans waar je
heen kunt. Maar natuurlijk zijn
er voor sommige mensen financiële drempels als ze naar Concertgebouw of Muziektheater
willen, want daar liggen de prijzen nu eenmaal hoger."

Normaliter zijn er mogelijk- i
heden te over om op vakantie te l
gaan. Behalve voor degene die
buiten de 'doorsnee-categorie' •
valt,. zoals langdurig zieke en i
gehandicapte personen. Voor '•
hen is het vakantieaanbod be- ;
perkt. 'Maar ook zij hebben l
recht op vakantie', zegt het Ne- !
Het al eerder genoemde on- derlandse Rode Kruis. Daarom ;
derzoek wijst er overigens ook organiseert het jaarlijks vakan- i
op dat het publiek massaal de ties in binnen- en buitenland '•
theaters instroomt als je de voor met name zwaarder ver- l
prijzen zou verlagen. Daamen: zorgings- en verplegingsbehoef- ;
„Ik vraag me af of je er wat mee tige mensen. De serviceverle- :
op zou schieten als je het bij ning staat bij de vrijwilligers,
wijze van spreken gratis zou zoals artsen, verpleegkundigen l;
maken. In veel gevallen is er en Rode-Kruishelp (st)ers hoog ]
een duidelijke link tussen de in het vaandel.
'
prijs en wat je er voor krijgt.
Maak je het gratis dan denken
de mensen gauw dat het wel
niks zal zijn. In die zin denk ik
dus niet dat lagere prijzen auto- Snelheidscontrole j
matisch tot meer publiek
leidt."
ZANDVOORT - Tijdens één !
Concertgebouw
program- gezamenlijke snelheidscontro-!
meert ook voor elke beurs. Ie van de politie van Zandvoort \
„We hebben zo'n breed assor- en Bloemendaal, is een auto in J
timent, |dat we in feite de Bon- beslaggenomen. De bestuurder»
neterie en de Hema in één ge- reed met een snelheid van 102 j
bouw hebben. De prijzen varië- kilometer per uur over de;
ren dus van 15 a 25 gulden in
Zandvoorterweg in Aerden- i
de zomer tot 175 gulden als de hout, terwijl hij maar vijftig;
Berliner Philharmoniker op
mocht rijden. Er werden verder;
bezoek komt. Maar we huldiook nog controles uitgevoerd;
gen wel het standpunt dat het
op de Militairenweg in Bloe-;
Concertgebouw van iedereen
mendaal. In totaal werden 151;
is. Dat betekent niet, daar ben
bestuurders bekeurd.
:
t
ik eerlijk in, dat iedereen naar
Op de Militairenweg werden '•
elk concert kan, maar iedereen kan wel naar een mooi 510 voertuigen gecontroleerd, j
concert in het Concertgebouw. daarvan kregen 81 bestuurders \
een bekeuring. De hoogst geme-}
Het
Concertgebouworkest
speelt minstens één keer in de ten snelheid was 83 kilometer:
goedkope zomersene van Ro- per uur bij een toegestane snel- j;
beco en geeft zeker zo'n vijf a
heid van vijftig kilometer. Op i
de Zandvoorterweg werden!
zes gratis hmchconcerten per
1300 voertuigen gecontroleerd.;
jaar. En wat dacht je van de
Daarvan werden zeventig be-j
Vara Matinees."
stuurders bekeurd.
;'

Caroline Te n se n: èlkédihsd^

Gaat u met m

BH

voor

Vanaf volgende maand mag ik u blij maken met nog grotere prijzen. Want dan
gaat de nieuwe multi-miljoenenprijs van de Nationale Postcode Loterij van
start: de Postcode Jackpot. Elke maand trekt de notaris een Jackpot van
minimaal twee miljoen gulden. Een Jackpot die kan oplopen tot liefst
zeven miljoen!
En niet alleen u heeft prijs. De netto
opbrengst van de Postcode Jackpot
komt ten goede aan schitterende
natuurprojecten in Nederland.
En ook aan de mensen in de wereld
dié onze steun hard nodig hebben.
Want de Postcode Loterij is een loterij

meteen hart. Maar... u kunt alleen de
Jackpot winnen als u de BON-V.OORMULTI-MILJOENEN op deze pagina
instuurt. Doe het nog vandaag, dan bent
u op tijd voor de eerste trekking van de
Postcode Jackpot!"

De beken weer schoon, de Ijsvogel terug.
Dankzij uw deelname aan de Postcode Jackpot
maken we de beken in Nederland weer schoon en
gezond. Met de opbrengst van de Postcode Jackpot
kunnen we nu een van de mooiste natuurprojecten in
ons land starten. Want de Postcode Loterij is een
loterij met een f. Een groen M!

Natuurmonumenten met hulp van de Postcode Loterij
echt werk van maken. Als u meedoet komt de Ijsvogel
terug en ontmoet u ook weer de Gele Kwikstaart.
Wie goed doet, goed ontmoet.

Straks ontmoet u hem weer: de Ijsvogel. Bijna
verdwenen in ons land omdat er geen schone beken
meer zijn. Ze zijn vervuild, gekanaliseerd en aangetast.
Nederland was ooit beroemd om haar prachtige bos- en
watercultuur. Dat moet weer terugkomen. Daar gaat

NATIONALE

STCCMDE
LOTERIJ/
OT

1. Heeft u de BON-VOOR-MULTI-MILJOENEN opgestuurd en is het bedrag
van uw rekening afgeschreven, dan
speelt u geldig mee voor alle prijzen,
óók voor de Jackpot.
2. Elke maand trekt de notaris, naast
de gewone trekking, ook de
Jackpot van minimaal 2 miljoen
gulden!
3. Als de notaris een lot trekt.

dat niet geldig meespeelt in de Jackpot,
dan blijft de Jackpot staan tot de
volgende maand en komt er EEN
MILJOEN bij.
4. Als de Jackpot de ZEVEN MILJOEN
GULDEN heeft bereikt', gaat hij er in
ieder geval uit! De notaris trekt dan net
zolang door tot hij een geldig lot
tegenkomt.

1. Met de BON-VOOR-MULTIMILJOENEN kunt u aangeven
dat u mee wilt doen.
2. Per maand wordt 30
gulden afgeschreven van
uw rekening.
3. Hoe kunt u zien, dat
u aan de Jackpot

De Postcode Loterij: de loterij met een 9f>

De Ijsvogel: zo mooi en vrij in de natuur. Dat kan, in
Nederland, als er weer voldoende schone beekdalen en
beekbossen zijn.

meedoet? Heel simpel: op uw rekeningafschrift staat uw lotnummer. Staat er && achter uw
lotnummer dan betekent dat, dat u
meedoet in de Jackpot-trekking.
4. Als u de gelukkige winnaar bent,
krijgt u van ons automatisch
bericht.

stuur deze bon snel in!

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en Hitbingo, en kans maken op één van de vele
prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het aangegeven bedrag van
onderstaande rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

Q 1 lot (ƒ 30,-* per maand)

loten (a ƒ 30,-* per maand)

•/ 10,- voor basislot + Hitbingo + ƒ 20,- inleg voor Jackpot

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

• Jackpotprijs

2 tot 7 miljoen

• Seizoenprijs

ieder kwartaal 1 miljoen

• Hoofdprijs

iedere maand 100.000 gulden

Q dhr. Q mevr.

Naam:

ledere maand bovendien kans op
; tienduizenden prijzen !

Adres:

,

Postcode: l l l l 1-1 l l
Postbanknummer:

Plaats:

Banknummer:

B NATIONALE •

• SuperPostcodeprijs de hele postcode 3.000 gulden
• Hitbingoprijs

iedere week prijzen van 25.000 gulden

LOTERIJ

• Tienduizenden prijzen van 10 tot 1.000 gulden

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

Goedgekeurd door het Ministerie van Justitie.
De loterij Is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L0890/098/177.89, dd 20-10-1989, Prijzen boven de
duizend gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. Prijzen worden automatisch op uw bank- of girorekening gestort. Trekking
wordt verricht door notaris P.J.N, van Os te Amsterdam.

i
J
L.

donderdag n februari 1993
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MiCRO's

ZOEK DE M I S L U K T E

MiCRO

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

G RO E N ESTEI N bv

Miiro-acl\ultMliL>) voor Aikuimm t n parliclilnr kuiuuii
«uid( n gi/Ll mt-T l of 2 kuluiniiRii Imullc in du< isi
kilt rgloolU n
l' irticuliut n \IIWIJ/LII wij n mr clt spui.ih bon op <l(
pigun M I C H O S '
l'Ki ilsuig tb mugtlijk in HL \olguuii irlilu

TE C H N'l S C H

B U R E A U

/AM)VOOKIi> N l t U t t b H I Al) J O l l pc r millimUi i
Sluitingstijd tliiteiLig 1500 uur
U kunt uw tekst iLlifonistlii. ii|igiiin 02507 17l6fi of
ifgc\tn//ciultn aan
* AiiuKuorlü Niumsblacl Gasllmisplcm 12
><H2 JM Aimhooit
l'l i ilsmg is ook inugilijk in dt \olgLii(k combinatie.
/ /andvooits Nieuwsblad, AmstLlutris \\ukblid Uit
liuomsc Coulant dt Ronde Vuitr A ilsniLcrdi r ( ourant. alle tdlllLs \an hu Amslud mis Stadsblad C)L
[Niui\v< \\CLspcr J 5 23 ptr inillinutt r
Sluitingstijd m i uidag l 5 00 uur
* Infoiniinc o\tr on/c o\irigc a uitrckktlijkc ul\Lit(_nliLLOiiiliiiuilics in de Micro s /ijn op ainMaig op on/i
kintorui \Liknjgbair
•k \7ooi brit\Lii ondtr iiuinnicr uoidt l icgcl L\tia m
rxkuimg gcbritht alslilLcli J l 05 .ulmkoslc.ii
* lïij plaatsing in de Micro s woidtn gt en b(-\\ijMiummcib
ttistumcl Op \civock wordt aan aiKuluukr» biiilc.il
lul \erbprudlMgbgcbiecl cc.ii kruit urstililrd HICIVOOI
wordt j l-,00 m rekening gebracht
U kunt do tekst \nn uw Micro-ad\trtciiticcoinbinatic 7
telefonisch opgeven

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71
(dit nummer is niet \ooi bc7orgkliclilc.n) of/enden aan

Micro's Weekmedia
Poslbu» 156 - 1000 AD Anibterclum
De sluitingbtijden gelden voor plaatbing in cle/elfde week
Voor de betaling ontvangt u een aeeeptgirok larl

GRATIS

Woninggids van Zandvoort
CEflf E makelaars o.g.

M
NVM

Tel. 02507-12614

LUXIUAIl

Oproepen - Mededelingen

HAARLEM 023-422224
ZANDVOORT 02507-18484
Divers personeel gevraagd

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
ZOEKT EEN BEZORGER/STER VOOR KLEINE WIJK, 80
KRANTEN IN BENTVELD AANM TEL 02507 17166
Heb je Krokusvakantie en
zoek je een super BIJVER
Computerapparatuur
DIENSTE (drukwerk)" Dat kan
en software
DIJ ons als je min 17 bent en
een goede verkoopbabbel
hebt Bel fa Bladt uitsluitend * Te koop Nintendo spel
van 19 21 30 uur 030 884597 Act Raisor, nw ƒ219, nu
ƒ189 Tel 0250717385

Vakantie
Nederland
Wat dagen lekker tot rust ko
men''' Dat kan in voormalig
klooster Z O v t land Folder
op aanvraag 08850 20862

Te koop
aangeboden
diversen

* T k 2 Dual boxen, 5 Watt,
ƒ20,
Clarion hoedenplank
speak , 5 Watt ƒ 20, 18829
* T k 3 in 1 combi kinderwa
gen (Welcome) ƒ295, Tel
02977 23454
VERHUUR van PIANO S
al v a ƒ 50 per mnd
Tka
kinder/combiwagen,
Architectenbureau zoekt
Bel voor onze voorwaarden
incl toebehoren dekbedje
SECR MEDEWERKSTER v
029464292 Fa Holla&Zoon voetenzak enz prijs ƒ500,
± 3 0 u / 5 d pw vaste dienst
Tel 02507 16331
met ruime erv in fin adm
T k a mooie engelse kinder
type en comput werk (W P ,
Vaar/surfsport
wagen (Siver Cross) wit
Lotus) boekh tel, notulen
blauw pnjs ƒ500
Tel
Lft ± 22 32 jr gde tel stem
Zonder tobben m de tobbe 02507 30346
accuraat, cijfermatig inz
En VAAR WEU Laat u niet m
Schr reactie met CV voor
Tka totale inboedel, zater
20 2 aan H Hagenbeek, Sar de boot nemen maar koop n dag 13 februari vanaf 11 00
badkuip
(Uw
Sanitair
dealer)
phatistr 82 1018 GS A dam
uur De Ruyterstraat ingang 6
nr7
Kunst en antiek
* Zwaar gegalvaniseerde U
10 balken 3200 Lg, 8 stuks
slechts ƒ 275 0250714158

Commercieel en
administratief
personeel
gevraagd

Veilt weer
Veel echte inboedels o a antieke meubelen, klokken, schilde
te ALMERE op zondag 14/2 van 10 tot 15 uur m Sporthal rijen, oude Perzen veel klemgoed enz enz op maandag 15
Stedenwijk Kampenweg 1 ruim 1250 m2 Inl 0299040354 en dinsdag 16 februari Aanvang 1930 uur
Kijkdagen zaterdag 13 en zondag 14 februari van 10 00 16 00
Welke Pogues fan wil afstand doen van de CD
uur, Frans Halslaan 33 Amstelveen Tel 020 6473004

Grote miniatuurtrein- en modelautobeurs

„Best of the Pogues"

Lessen en clubs

724322
hebben en er staan twee live ' nummers op Als je hem kwijt
wilt, bel dan 072 119537 en vraag naar Ferdinand
•A-De-kunstzwemafdeling van
de Zeeschuimers wenst hun
Woninginrichting
meiden succes op de NJKMI
* Gezellige jeugdleden ge De lederspecialist Volendam
zocht v sportieve sportbeoe s er voor alle uw leder
fenmg Softball 02507 14078 problemen op renovatie, op
* Harry Hoejenbos 23 febru nieuw verven enz Tel
02993 69001/06 52983704
ari nog
12 dagen
* HB alarm bedanken Henk
Koper en Nanfred Bakels
voor hun lollegialiteit1

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

* Help de Polen Stuur n
voedselpakketi Wij hebben
evt n adres 02907 5235
* Henk je gaat toch niet
echt terug naar HB? Wij kun * T k 2 Auping bedden met
nen je niet missen' Banana s stal frame 90X200, 2 jr oud
samen ƒ 150, 02507 12544
* Henk Koper was weer als
vroeger flitsend op de bank T k Oisterwijk bankstel, 3 + 2
+ 1-zits + hoektafel, als nw ,
bij HBi Je mede bananen
vrpr ƒ500, 02507-14275
* Het is waar, zaterdag wordt
moeder Kerkman 79 jaar1 Van
Radio/tv/video
harte Jama
* ledereen bedankt voor het
gezellige lantastische feest
Foto Boomgaard
van 6 2 Hans en Nel
Grote Krocht 26
* Lieve Opa en Oma van MaTelefoon 13529
ne GEFELICITEERD met jullie
UW FILM OP VIDEO
50 jarig huw , Brenda en Arno
ƒ 1 75 per minuut met
* Lieve Opa en Oma 50 gratis achtergrondmuziek
jaar" Van harte en veel plezier
17 februari Niels
Hobby's en
Overigens mijnheer de voor
verzamelingen
zitter zijn wij van mening dat
de Herman Heyermansweg * Verzamelb Z'voort in ge
moet worden doorgetrokken meenschapsh 14/2 10 17 u
* Pa en ma 17 februari 50 toegang gratis 14234 12303
jaar bij elkaar Hartelijk gefeli Za 13/2 10 15 u , grootste an
citeerd Jan en Greet
sichtkaarten beurs van Ne
* Softbalvereniging Clicks derland Motel Akersloot (v d
TZB zoekt jeugdleden Inl tel Valk) a d afslag Akersloot
Gratis taxatie 01840 18635
02507 14078 of 30518

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529
Dieren en
dierenbenodigdheden
* Goed tehuis gezocht voor 2
jonge poesjes zw/wit/rood/
wit en lapjeskat 02298 2410

TE

Schoonheid en
verzorging

4 DAAGSE TRAININGS CURSUS
RIJKSERKEND DIPLOMA

Te koop
gevraagd
diversen
* Gevr stalen steiger pijpen
G Bluys Kruisstraat 6 Tel
02507 16258
*Te koop gevraagd 1 of 2
mahome houten nachtkast
jes, antiek ƒ 02507-16262

HASSING B.V
STOK B V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

Onroerend goed
te koop aangeboden

06 320 320 36
06-320 322 88
06-32032411
06 320 326 01
0632033081
Bel nu" 37 5 cphm

Bedrijfspand met fraaie bovenwonmg totaal 475 m2 eigen
grond Indeling parterre werkplaats kantoor en opslagruim
te, totaal 217 m2 netto Binnenterrein en voorterrein Boven
woning 3 kamers, keuken, badkamer toilet, groot zonnig
terras
Vraagprijs ƒ325000 Lam Makelaardij BV, lid NVM, tel
023 319485

Alblas Verkeersscholen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 017248361

F ENORME PRIJSSENSATIË l

LEDEREN KLEDING

o.l.v. Italia Leather Wear

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Artsengezin (3 kinderen)
zoekt i v m verbouwing een
vervangende
woonruimte
periode mei/juni (+ 6 weken)
omgeving Haarlem/Z voort
Tel 0206593070
HELPPPi"
Wie kan ons (een net stel)
helpen aan woonruimte in
Zandvoort7 Datum liefst voor
aug '93 Br o nr 76378025
v d blad
Met spoed gevr woonr in
Z voort m gebr v d+t Br o
nr 763 78026 v d blad

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

..

BEL DE INFO-LIJN: 04920-22923, ZONDAG OPEN IN:
. VALKENSWAARD/LOMMEL - BAARLE-NASSAU - HELMOND
^NOORDWIJK/ZEE - ZANDVdORT - SLUIS - HULST - PUTTEj

ZANDVOORT, HAlTESTRv 11,
TEL: 02507 -14642

UUIK in bed met 'n lekkere
meid 181 Vraag haar tel nr
Bel 06 95 11 75c pm
Effe een vluggertje"? Ik wacht
op je in het toileti 75c pm
06 320 326 19 Meisje 19 jr
Er zijn genoeg meiden v 18
die ook het bed in willen Luis
ter op 06-96 03 75c pm
** HARDCORE* *75c pm
06 320 324 04
Onderdanig
0632032618
Meesteres
06 320 326 77
Ruige sex
06-320 326 64
Volle Bolle
Harde, ruige, wilde sex' 06
320 322 76 rooie lampen sex,
doorzichtige lingerie 75c pm
Hete meisjes 18, willen echt
snel Sexkontakt Nu met
tel nr 06-320 330 66 75c pm
Hete meisjes 18, willen snel
een sexafspraak1 Nu direkt
06 320 326 66 75c pm
Hete vrouwen bij jou m de
buurt willen sexkontakt
Bel 06 97 80 100c pm
HOMO Waar gebeurd, knul
len onder elkaar
0632032701 75c pm
Homo Zoek je 'n hete boy v
18 voor 'n sex-afspraakje?
0632033018 75c pm

Voor een echt (100 cpm}

sex-adres
06-320.327.33

RIJP
&
OPEN
Rijpe Vrouwen' 75 cpm
320 322 27
Rijpe zwarte vrouwi Ze
draagt graag rose doorzichti
ge slipjes 75c pm
06-32032770
Ruim 300 ondeugende vrou
wen zoeken 'n slipperje
0632032144 75c pm
Schoolmeisjes v 18 zoeken
een ervaren man Sexdatmg
06 320 330 43 75c pm
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met huisvrouwtjes, jonge mei
den en jongens v 18 jr
06 320 330 46 75c pm
SEX-ADRESSEN PRIVÉ
Ze geven zelf hun eigen
adres en telefoonnummer
100cpm
069688
SEXAFSPRAAKJE met n
meisje v 18 Vraag haar tel nr
Bel 06 95 02 75c pm
Top S&M 06 320 324 341
Bel je meesteres en wees een
dienaar1 75c pm
VERPLEEGSTER Ik verzorg
graag mannen m uniform zon
der iets eronder Kijk en voel
maar 06 320 329 30 75cpm

Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor escort en/of club
Haarlem Bel tussen 1300 en
22 00 uur 02507 16141 of
Ü23 400130
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort Geopend van 1800
tot 0300 uur
Telefoon
02507-16141
***ZAPPSEX***
Draai of toets om heen en
terug te spoelen het lekkerste kun je blijven herhalen1
75c pm
Schooljuffrouw
06 05 09
Effe vlug
06 95 92
Meisjes
06 96 40
S&M Club
06 97 81
TOPSEX 25+
06 97 92
Hardcore
06 97 84
Zij 18, naakt bukt ze voorover'
Jij staat achter haari Op z'n
Grieks 06 320 327 06 75cpm
Zoek je privé adresjes voor
echte hete meiden v 187
0635022241 75c pm
Zoek jij wulpse meisjes
Bel Supersexkontakt
Diversen
06 320 320 44 75c pm
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van X Y Z BV verhuizingen en j
redenen teksten te wijzigen kamerverhuizingen Voll verz
of niet op te nemen
Dag nachtserv 020 6424800

Videotheek

DOMBO

Corn. Slegersstraat
Zandvoort •
tel: 02507-12070

de nieuwst
dagfilms

FLODDER IP
AMERIKA
;
:

;.;;o:':v*:' '*-:* :>;-;;

PASSION
MURDER
W :>:*.:*•;-^

DIRTYWOR
":;>*.•* *-V-S

ATASTE
FOR KILLINI

MEMOIRO
INVISIBLE
TO PROTEC
ANDSERV:

•"•••"-.;-;: v:*-*;;*:.c ; v

BODY
CHEMISTR
LÏHA.
WEAPON II

Weekvoordeel
/•;"; 5 films'. : : <-;
:-Yvvoor/'25,-;:5:

een hele weel!!

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
* Tk
meisjes(opoe)fiets,
kleur wit leeftijd 7 12 jr ƒ55
Tel 0250715808, na 18 00 u

Zandvoort
Kamerlmgh Onnesstraat 21

m 5 dagen

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

Meiden zoeken sex
Direkt een meisje
Ondeugend meisje
Sex Kontakt
Sex voor twee

WordPerfect 5.1

GEK!

ledere 2e in dezelfde prijsklasse, :;jack, rok of broek
^or.>'.v -^

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

BETTY S ESCORT
020 - 6340507 na 19 00 uur
BI-SEX voor TWEE, direkt
Financien en
apart met een heet meisje of
Bel voor info M C O 6853057
handelszaken
een lekkere jongen 18 jr
Ook 3 Daagse Beginners Cursus voor ƒ291
06 320 330 87 75c pm
De tennisclub UNICUM
Buurvrouw geeft buurmeisje
Autoverzekering
sexles1 Geniet maar lekker
is weer gestart met de inschrijving van nieuwe leden
VA ƒ75 DORSMAN
van die twee' 06 320 328 27
Alleen op jaarbasis Het gehele jaar geopend
blijft toch goedkoper1
100 cpm
Inl Mevr T Sebregts, 02507 14273
Bel nu 02507 14534
De allerleukste meiden bellen
Bijles gevr voor duits en en
T C Z verzorgt uw belasting met de FLIRTBOX
gels voor atheneum 3 scho
Zalenverhuur
aangifte 92 Tel
02507 Bel 06 95 01 75c pm
her Tel 0250713201
14277
VERENIGINGSGEBOUW
Direkt een leuk meisje aan de
STRAKS JE LBO DIPLOMA?
lijn Vraag naar haar tel nr
WAT DAN? Op 19 februari
De
Krocht
Sportartikelen
voor 'n avondje uit
van 15 00 tot 20 00 uur is er
Direkt apart 06 95 10 75c pm
de scholingsmarkt 'BEROEP Grote Krocht 41, Zandvoort
ONDER DE LOUPE , KMBO tel 02507 15705 b g g 19932, *Te koop Atomic kinder- Direkt kletsen met 'n leuk
voor
Amstelland en Meerlanden,
ski s 1 40 m, met stokken meisje Bel 06 97 57 en maak
BRUILOFTEN RECEPTIES ƒ25 Tel 0250716202
Startbaan 26, Amstelveen
n afspraakje 100c pm
KOFFIETAFELS
STRAKS JE MAVO DIPLO
Te koop z g a n complete DIREKT KLETSEN met een
MA? WAT DAN? Op 19 februgolfset heren, met tas, inf tel leuk meisje1 Bel snel
Woningruil
ari van 15 00 tot 20 00 uur is er
02507 18698
0632033090 100c pm
de scholingsmarkt BEROEP
ONDER DE LOUPE , KMBO 800
RUILADRESSEN in * T k skibr met jack bodyw Direkt kontakt met een meisje
Amstelland en Meerlanden Adam Informatie bij Het mt 176 ƒ 45 dames skibr mt v 18 Druk op de nul voor
38/30 Tel 0250716516
meer meisjes
Startbaan 26, Amstelveen
Oosten 0205882283
06-320 322 05 75c pm
WAT
VOOR
OPLEIDING Aangeb gezellige 3 k w op * T k Tafeltennistafel (wed
strijdtafel) ƒ 50
Direkt reageren op een hete
STRAKS? Op 19 februari van winkelplein, zeer centraal ge
meid 18 Bel Sexkontakt
15 00 tot 20 00 uur is er de legen, ook uitvalswegen gr Tel 0250714546
Scholingsmarkt
BEROEP h kamer met erker, gr badk
* Versch gebr alpmeski's, 06 320 320 55 75c pm
2
ONDER DE LOUPE , KMBO gr terras 24m o/h Z , 2 sik
van 170 tot 200 cm met bin- Direkt Snel Sexkontakt
Amstelland en Meerlanden, huur ƒ 346 - Gevr Zandvoort ding + stokken ƒ 50 12867
**SEXKONTAKTLIJN**
Startbaan 26 Amstelveen
of omstr A dam 020 853058
0632032032 100c pm

PEDICURE voor uw complete
Rijles auto's en motoren
voetverzorging en voetmas
sage Behandeling bij u aan
huis is mogelijk 02507 12698
VERKEERSTHEORIE VOOR HET RIJBEWIJS
RENT A SUN ZANDVOORT Elke rijexamenkandidaat is welkom op onze privelessen
Verhuur van zonnehemels
spoed of normale cursussen Elk tijdstip is mogelijk
Philips sun mobile
HOLLAND VERKEER, 0206252511
Huur prijs ƒ100 p w
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507 30183

Prijswinnaars vorige week
Marg Wever - Zandvoort
G. Loogman - Badhoevedorp
B. G. J. M. Kloosterman- Diemen
Ehse van Andel - Amsterdam

Muziekinstrumenten

* Veilinggebouw Amstelveen *

Deze CD moet het nummer

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

HOMO DIREKT-APART Opj
zoek naar 'n opwindend af
spraakje met een knul v 18?|
Direkt pnve-kontakt
06 320 322 61 75c pm
Homojongens onder elkaar
Hoor ze heet TEKEER gaan
06 320 330 88 75c pm
HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy
06 320 330 95 75c pm
LESBISCHE meisjes 18 jr Na
het sporten wordt haar lijfje |
door mevrouw verwend
06 320 323 37 75c pm
MANNEN LET OP
vrij vrouwtje komt naar je toe
of jij naar haar, ze vertelt haar
adres en telefoonnr 100 cpm
069 789
Meer dan 400 meisjes v 18
willen een afspraakje met jou
0632032211 75c pm
Nieuw LESBIKONTAKT, ook
voor trio en partnerruil
06-320 326 01 75c pm
Onderdanige longens v 18
bellen met strenge meesters
5 M voor 2 (direkt apart)
06 320 329 99 75c pm
Ondeugende Evehen
06 95 30
Bel voor Sexkontakt
06 95 02
Zoek je 'n vluggertje9
06 96 62
Stnpspelletje
06 96 63
Snel SexKontakt
069664
Sex Kontaktlijn
069665
Direkt n meisje
06 97 10
Bel snel" 37,5 cphm
ONDEUGENDE
huisvrouw
tjes en schoolmeisjes v 18,
zoeken voor straks sexkon
takt, vraag hun tel nr
Bel 06 96 61 75c pm
PARTNERRUIL pnvelijn, direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil
0632033091 75c pm
*PRIVE-KONTAKT*
Je krijgt direkt 'n meisje v 18
aan de lijn 06 95 70 100c pm

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 0250714534

Foto - Film
Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's
pasfoto s
receptiefoto s,
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tpl

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes
Overdekte
caravanstalling
Amstelveen 0206452680

Diverse clubs
06 320 323 13 HARDLEbBi
Wij gebruiken de wildste hulpstukken Gluur mee 75c pm
06 320 326 17 STRAATMEID'
In de bus gaat ze tegen je
aan staan1 Voel maar zegt ze1
75c pm
06 320 326 63 SEXSTANDJES' Grieks gebukt' Mond vol
Frans' Vrijen zoenen zalig
100 cpm
06 320 328 99 Rijpe dikke
mollige vrouwen, live staat ze
voor je naakt 75c pm
06 95 05 Grieks standje Live
alleen Ik buk alvast over de
tafel 100 cpm
06 96 09 Rijpe vrouwen Live
gesprek met jou' Graag jonge
jongens1 100 cpm
069636 Als u een livegesprek met mij wilt Wel voor
zichtig hoor ik ben net 18 jr
100 cpm
0697 11 **Zapp sex** draai
of toets van meisjes naar
meisje Het hoo'gtepunt kun
je blijven herhalen, zovaak je
wilt 75c pm
06 97 33 Als je op H n Frans
wil Bel en je mag alleen op
een lijn met mij M n mond
staat open 100 cpm
'Afluister Sexlijn*75c pm
06 320 323 78
Meisjes 18
06 320 327 47 Jong en strak
06 320 323 63 Rijp en Ordi
06 320 324 64
Rijp Chique

Donkere
Volle
VROUWEN
Van Jong tot Rijp' 75 cpm
320 323 46

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

Brieven onder nummer kosten ƒ 7,05 extra
(u dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br, o. nr .. bur. v.d. blad alb l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.

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

1

ed. 17
1
2
3
4
'S

regel
regels
regels
regels
regels

ƒ 4,65
ƒ 4,65
ƒ 4,65
/ 6,20
ƒ 7,76

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 9,31
ƒ 10,86
/ 12,41
/ 13,96
ƒ 15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW
Naam: ....
Adres:

Telefoon:

Videotheek s

DÖMB0

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12.
2041 JM Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad

Postcode:

BETAMAXfilm
huren is hpude
; ;
K; /-5,- p;.';filrri;4

Plaats:
S.vp. in rubriek:

• • ' .lylovieboxen
/;10 y - p. dag ; v
ƒ 40,- p. week
ƒ iÓO,- p. maand

Videotheek

Veplïüun van ^
Nintendo spelleti

GEOPEND ^
DAGELIJKS VAf
13.00-21.00 UU

Corn. ' • • / £
Slegersstraat 2
Zandvoort
Tel. 02507-1207'

WEEK 6

Jonge zeilers
testen boten

Wat ooit bestemd was
voor voor de Vestiging van
industrieën, heeft zich dank
zij een economische
recessie spontaan
ontwikkeld tot een van de
meest bezochte
natuurgebieden van
Nederland: De
Oostvaardersplassen. Eline
Verburg neemt er een
kijkje, ten behoeve van de
ATV-pagina die deze week
vrijwel geheel in het teken
staat van Flevoland.

r/EVEN ZEILBOTEN, twaalf
/J zeilertjes. Breng ze in de
jerfstvakantie bij elkaar, laat
ze een paar dagen hun gang
;aan en je weet waar je aan toe
jent, dacht de redactie van de
USSEN ALMERE en
Waterkampioen Sommige boLelystad, ten zuiden
en doorstonden de test met
van de Oostvaardersglans, van andere werd soms dijk langs het Markermeer
;een spaan heel gelaten Het
;mg om de Byte, Cadet, Proto,
iplash, Teeny, Topper en de
Hobie 405. De absolute favoriet
jleek de Splash te zijn. De test
s te lezen in Waterkampioen
nr. 1.

T

Oostvaardersplassen: uniek
natuurgebied in Flevoland
en ten

noorden

van de

spoorlijn Almere-Lelystad
bevindt zich het unieke natuurgebied

De

dersplassen.

Oostvaar-

Dit 5600 ha grote gebied, dat
pas m 1986 de officiële status

Datacommunicatie
Het februarmummer van
Computer' Totaal is m hoofdzaak gewijd aan het onderwerp
datacommunicatie Niet alleen
DOS-gebruikers, maar ook de
bezitters van een Commodore
Amiga komen hierbij aan bod.
Artikelen over netwerken, bulletmboards en wat al met meer
Daarnaast aandacht voor de
Atari FalconOSO, een test van
vaarrouteprogramma's voor
watersporters en aandacht
voor Perfect voor Windows 52.,
nog geen echte winnaar, zo
vindt de redactie.

Reizen
Wie ver reist, kan geld besparen door een vliegticket van de
juiste luchtvaartmaatschappij
te kopen bij het juiste reisbureau. Door de vaak veranderende prijzen en de uiteenlopende
onderlinge afspraken tussen
reisbureaus en luchtvaartmaatschappijen kan één reisbureau
geen volledig tarievenoverzicht
geven. In de Consumenten-reisgids (nr. 4) wordt in een artikel
aangegeven waarop men dan
moet letten
Daarnaast is een overzicht afgedrukt van de goedkoopste Hans Breeveld (Natuur-Informatiecentrum): 'Met een beetje
vluchten naar bestemmingen geluk kunnen de vogelaars vanuit de observatiehut straks de
Foto vw Flevoland
m Plorida, Mexico, Australië, vogels op vijf meter afstand bestuderen'
Kenia, Thailand en Indonesië.
Verder m de Consumentenreisgids aandacht voor noordwest Portugal, het Griekse Haldiki, Umbrie, de Champagne en
de Franse Ardennen, een overzicht van het aanbod van bungalows, vakantiehuisjes en appartementen m het buitenland
voor een vakantie met eigen
vervoer en praktische reistips
over Mexico.

van Rijksnatuurmonumenten
heeft gekregen, is ontstaan na
de inpoldering van zuidelijk
Flevoland aan het eind van de
jaren zestig.
Toen er in 1974, als gevolg
van de economische recessie,
nog niets terecht was gekomen
van het bestemmingsplan er
een industrieel gebied van te
maken, was er inmiddels een
mooi klei-moerasgetaied ont
staan, zo mooi dat besloten
werd het gebied in deze staat te
behouden Begin jaren tachtig
werd er een 'droog' gebied van
2100 hectare aan de 3500 hectare moerasgebied toegevoegd
Het 'droge' en het 'natte' gebied
worden door een kade van elkaar gescheiden
Hans Breeveld is beheerder
van
Natuur-Informatiecen
trum De Trekvogel aan de
Oostvaardersdijk.
Kenmerkend voor de Oostvaardersplassen is dat het gebied intensief door mensen wordt be
heerd en beheerst. Breeveld
„We controleren bijvoorbeeld
het waterpeil, om te voorkomen dat het gebied met riet
dichtgroeit of juist verwatert
Deden we dat met, dan zou het
gebied voor veel unieke, zeldzame vogelsoorten zijn aantrekkingskracht verliezen "
In De Trekvogel geeft de permanente expositie informatie
„over het moeras-eco-systeem
en over het nut en de noodzaak
van inrichting en beheer."

Verrekijker
Ondanks de koude, harde
wind en de regen zijn er m De
Trekvogel bezoekers die vogels
zijn wezen kijken. Arne Agberts
uit Amstelveen bijvoorbeeld
trekt zeker een keer per maand
naar de Oostvaardersplassen,
gewapend met een verrekijker
„Ik verbaas me er iedere keer
weer over welke bijzondere vo
gelsoorten ik tegenkom Soorten waarvan ik niet eens wist

Tuinieren op de jongste
grond van Nederland

Aan de rand van Lelystad,
* temidden van de

Belastingen
De eenheden (voorheen inspecties genoemd) van de belastingdienst trekken nog
steeds met allemaal één lijn in
de behandeling van aftrekposten in de inkomstenbelasting.
Door de Consumentenbond
werd een aantal opvallende verschillen geconstateerd na een
onderzoek onder de 31 belastingeenheden voor particulieren Een uitgebreid artikel hierover in de Consumenten-geldgids nr. 1. Aardig om te lezen,
maar veel schiet je er met mee
op als je met m een 'goed' eenheidsgebied woont.
En het gevoel dat voor de belastingen niet iedereen gelijk is,
leefde al wat langer. Iets waar je
wel wat aan kunt hebben bij het
invullen van je belastmgformuher is het opgenomen overzicht
van aftrekposten. Waard om
even door te lopen.

Kamperen
In de Kampeer en Caravan
Kampioen (februari) komen
drie tenten aan bod voor een
test: de Raclet Kheops ('meer
twee- dan vierpersoons'), de
High Peak Eaglee 2 ('katoenen
koepel met prettig prijskaartje') en de Isabella Scirocco
('kwaliteit uit Denemarken').
Van de caravans wordt de
Knaus Eurostar 510 TF onder
de loep genomen ('bijna compleet uitgerust en keurig afgewerkt') en onder het kopj'e
'camper' aandacht voor de
kleinste integraal op de Nederlandse markt: de Mobilvetta
Design Yacht.

Foto
Vergrotingsobjectieven worden niet vaak getest, maar nu
behandelt Focus (februari)
meteen drie stuks van Meoptade Anaret-S, de Meogon-S en de
Meogon De eerste twee kregen
meteen het predikaat 'super'.
Verder een test van drie compactcamera's: de Konica Big
Mini BM-302 ('biedt veel
moois'), de Pentax Zoom 280 P
Date ('ergonomische en smaakvolle vormgeving") en de Pentax Espio ('verdient de beoordeling 'super' en is de kleinste
compactcamera van dit moment').

Boren
De grote boortjestest, zo
noemt de Consumentengids (februari) de vergelijking van tientallen boortjes. Een overzicht
dat de echte doe-het-zelver
maar eens moet doornemen.
Daarnaast werden ook vier borenslrjpers onderzocht, waarvan alleen de Wolfcraft 4100
bruikbaar bleek.
GEBEIT JAN BEL

uit het verleden. Een aantal
bezoekers keert op het ritme
van"de seizoenen terug naar'
uitgestrekte
Lelystad om de tuinen onder
akkerbouwpercelen,
hun beurt de aarde met orga- steeds wisselende omstandigliggen de Voorbeeldtuinen
nisch materiaal.
heden te bekijken. Telkens
Sophora. Een hectare
Mensen als Cees Vermeu- weer worden zaj verrast door
grond waar nu eens niet len,
hebben het gevoel dat de wat de natuur en de tijd vermet liniaal en
stand van de sterren, de zon richt hebben..
egaliseermachine de
en de maan planten en de
Een verzameling wilde
natuur naar mensenhand grond
een bepaalde waarde planten maakt nog geen naherschapen is.
geven. By het bepalen van de tuurlijke tuin. Een rijke colEES VERMEULEN, plantkeuze laat Cees Vermeu- lectie planten, inheems of gelen zich soms dan ook door de cultiveerd, op ee_n informele,
hovenier, heeft een
natuurlijke visie op astrologie leiden. Uitgaande natuurlijke wijze gegroetuinen. Hij werkt met de van het sterrenbeeld van de peerd, doorsneden met paadnatuur mee en niet tegen opdrachtgever past hij de jes van boomschors of schelhaar in; hij gebruikt na- plantkeuze daarop aan. Bij pen, is dat soms wel. Is eennet sterrenbeeld maagd valt maal het evenwicht tussen de
tuurlijke materialen om de
dan bij voorbeeld "de keus op planten gevonden, dan houdt
vruchtbaarheid van de bode rustgevende -oalenaan en de tuin zichzelf jaar in jaar uit
dem in stand te houden en lavendel.
in stand.
volgt natuurmethodes om
De twintig jaar ervaring de
z'n gewassen te bescherCees Vermeulen m zijn tuinen
men.
Grote rust
met een natuurlijke sfeer
Als de ruimte het toelaat, heeft opgedaan, deelt hij
door Bram Wolthoorn.
werkt Cees Vermeulen met graag met anderen.
grote groepen vaste planten.
Chemische
bestrijdingsDe plantkeuze gaat bij hem Versnippering van kleur en middelen horen in een nabijna vanzelf: alleen die plan- vorm werkt onrustig. Jn grote- tuurlijk tuiribeheer niet thuis.
ten die aan de harmonie van re groepen geplaatst, komen Lastige onkruiden die het
het geheel bijdragen, worden 'kleur en bloeiwijze volledig evenwicht dreigen te verstodoor hem geplant. Cees Ver- tot hun recht. Bovendien gaat ren, worden er met de hand
meulen schept door z'n be- er van zo'n grote groep een gewied. Is het evenwicht eenplanting op een bijpassende grote rust uit.
maal bereikt, dan zullen ongebodem de voorwaarden, waarIn de voorbeeldtuinen staat wenste planten geen kans
na de natuur
meer krijgen.
De
opperhaar
gang
kan gaan.
vlakte is dan
zo dicht beVermeulens tuinen
groeid dat op
de wind aanzijn in beweging: niet algedragen
leen door ,de
zaad de aarde
niet meer beseizoenbewegingen van
reikt en dus
groei, bloei
niet meer kan
en afsterven,
ontkiemen.
Onkruiden
maar
ook
doordat de
die niet in de
planten hun
weg
staan,
juiste plaats
kunnen gezoeken, zich
woon blijven
vermeerdegroeien
en
bloeien. Zijn
ren of eendat bijvoorvoudigweg
verdwijnen.
beeld brandSommige
netels, dan
planten ko- Op een natuurlijke wijze maakt de vijver deel uit van de weet de tuimen in de omringende beplanting. In een tuin waar de planten in nier zich vervorm
van onderlinge harmonie samenleven, ontstaat vanzelf een gro- zekerd van
zaad letter- tere leefgemeenschap met vlinders, vogels, bijen en bos- vlinders. Imlijk aanwaai- muisjes
mers, op de
jonge blaaden om zo blijvend een plekje in het geheel een forse groep Polygonum jes van de brandnetel legt de
Vinden en met de bestaande 'Healing red' naast Lysima- Kleine Vos, de fraai gekleurde
beplanting verrassende com- chia clethroides, begrensd vlinder, in juli haar eitjes. Een
binaties te vormen.
door een bossige kruidvlier wilde braamstruik herbergt
(Sambucus ebulus): een ken- het koevinkje en het zandoogmerkend beplantingsvoor- je, beide diep bruin gestoffeerPissebedjes
"beeld. Ook klaversoorten zijn de vlinders.
Biologisch tuinieren houdt heel goed toe te passen in groVoorbeeldtuinen Sophora, Bronsin dat men zich van het delica- te groepen. Gele toorts (Ver- weg 17, Lelystad. Open van l mei tot
november, maandag tot en met zate evenwicht in een plantenge- boscttm. mgrumj, malvasoor- lterdag,
ks van tien tot zes uur.
meenschap bewust is. Wat de ten en lavendel voelen zich Vanaf 15dagcllj
augustus ook 's zondags van
tuin aan afval produceert, prima thuis op de klei.
tien tot zes uur geopend. Toegang
gratis. Geïnteresseerden zijn ook In
moet er ook in terugkeren. Zo
de winterperiode welkom, maar vinblijven in de voorbeeldtuinen
den de tuinen dan In rust.
ook de afgestorven boven- Ritme van seizoenen
De Voorbeeldtuinen liggen aan de
grondse delen van de vaste
Deze klei zit boordevol Bronsweg achter het bedrijvenpark
Oostervaart,
langs de A 6 ligt, aan
planten staan. Een leger pis- schelpen, die langzaam onder de noordzijdedatvan
Neem
sebedden en regenwormen invloed van regen en wind op- vanaf Amsterdam deLelystad,
afslag Swlttercomposteert ter plekke het, af- lossen en zo de klei kalkrijk bant, Lelystad-Noord. Met het opengestorven plantaardige mate- maken. De kleibodem is bo- baar vervoer komt men tot het staLelystad. Daar kan men een
riaal. By hun dood verrijken vendien gifvrij: Flevoland her- tion
huren en zo In een half uur naar
de pissebedden en wormen op bergt geen giftige erfenissen flets
de Voorbeeldtuinen fietsen.

C

dat ze Nederland wel eens aandeden, zoals de grote en de kleine zilverreiger en de dwergmeeuw." In december vorig
jaar werd een jonge zeearend
gesignaleerd m de buurt van
het gebied

Heckrunderen
Het gebied wordt om verschillende redenen door vogels
bezocht. Voor de ene soort is
het moeras een rustgebied, een
andere soort vindt er zijn voed
sel en rust liever m het droge
gebied. Trekvogels komen er
op krachten, verschillende rietvogels vinden een goede broedplaats. Om te voorkomen dat
het buitenkaadse, droge gebied
te ruig en te bossig wordt, heeft
Woontoeristen kunnen er
hun hart op halen. Geen
plaats plaats in Nederland
groeit zo snel als Almere.
Nederlandse grootste
bouwput produceert elk
jaar zo'n drieduizend
woningen. Iets minder dan
de helft van de nieuwbouw
bestaat uit huurwoningen
in verschillende
prijsklassen. Het overige
aanbod bestaat uit
koopwoningen, betaalbare
en bijna onbetaalbare. Per
dag worden gemiddeld zes
woningen verkocht. Een
ronde langs enkele
bezienswaardigheden.

D

de beheerscommissie Oostvaardersplassen er Heckrunderen en Konickpaarden uitgezet.
Dit zijn dicht bij de vroegere,
wilde soorten staande grazers.
„Vorig jaar zijn er edelherten
aan toegevoegd," vertelt Breeveld „Omdat de runderen en
paarden wel grasachtige gewassen eten, maar geen wilgetakjes
en dergelijke. Voor edelherten
is gekozen omdat moerasachtig
gebied eigenlijk hun natuurlijke leefomgeving is."
Het is voor publiek niet mogelijk om het natuurgebied binnen te gaan Wel zijn er rond
het hele gebied uitzichtpunten
langs de weg, en heeft de beheerscommissie een drietal vrij
toegankelijke observatiehutten
aan de rand van het gebied geïn-

stalleerd. „Momenteel wordt
voor een van de hutten een
strandje, een rustplaats voor de
vogels aangelegd," zegt Breeveld. „Met een beetje geluk
kunnen de vogelaars vanuit de
observatiehut straks de vogels
op vijf meter afstand bestuderen"

Observatiehut

Actuele informatie over
Otaservatiehut 'De ScholleToensmeen Vrije Tijd
vaar' ligt wat dieper in het ge- Coördinatie:
Trudy Steenkamp,
bied, en is alleen onder begeleipostbus 2104,
ding en in groepsverband te be1000 CC Amsterdam,
zoeken Daarvoor kan men bij
tel. 020-5622840
De Trekvogel een afspraak ma(met op vnjdag)
ken De Oostvaardersplassen
laten zien dat menselijk beheer
in een natuurgebied kan leiden
tot een bijzonder eco-systeem,
Speelgoed in Breda
dat absoluut niet de indruk
In het Breda's Museum op
geeft kunstmatig te zijn aange
de Grote Markt is het gehele
legd „Het is een wisselwerking
jaar een tentoonstelling te
tussen natuurlijke processen
bezichtigen met als thema
en menselijk beheer," meent
'Speelgoed op zolder' De exBreeveld
positie bevat een keuze uit
de eigen collectie speelgoed
Natuur-Informiiticcentrum
De
en kinderprenten.
Trekvogel, Oostvaardersdijk 16, 1309
AA Almere Open: aprll-november dagelijks van twaalf tol vijf uur, winterperiode tussen twaalf en vier uur Tel
036-532 2441. Alleen met eigen vervoer
te bereiken, ook per flets.

Voor meer Informatie: tel 076223110

Grootste bouwput
houdt altijd 'open huis'
der diep m de buidel wil tasten';
heeft Almere ook een dak boven het hoofd te bieden Leuk is
ook dat de meeste betaalbare
huur- of koop-rytjeshuizen oolf
een 'eigen toets' hebben
j^
Zo kan men wonen in hout-,
skeletbouw, in staal, in pastei-'
tinten, onder afwijkende dakvormen Er zijn ronde en rech^
te woningen, apart portiek en
galerijflats Verder kangoeroe
huizen, waarbij oud en jong op
elkaar kan letten, verzorgings^
huizen en verpleeghuizen

E
RESULTATEN
van twee prijsvragen
van experimentele wo-

ningbouw, De Fantasie en
De Realiteit, zijn een must
voor elke woontoenst. Ook
de buitenexposities van de
vakbeurs

NWR-BouwRAI

zijn beslist een bezoek
waard. De eerste voorbeeldbuurt houdt nog steeds
'open huis' in Muziekwijk
en is heel ruim en recht van
opzet.
door Yvonne Mulder
Vorig jaar was Pilmwijk het
decor van de buitenexpositie.
Het stedebouwkundig plan van
deze wijk kreeg de vorm van
een halve cirkel, waardoor zelfs
'gebogen' woningen ontstonden.
Binnen deze expo is het jongerenproject 'opvallend' te noemen Voordat de woningen bedacht werden, gaven jongeren
uit Almere hun visie op wonen

Kleur
««Söi^^^^ra^*.-*»^*"- „
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In de nieuwbouwwijk Noorderpiassen, meer je de boot voor de
deur aan
Foto Bram de Hollander
en veel van hun ideeën zijn in laat voorlopig nog te wensen
het project gerealiseerd
over
Het project De Noorderpiassen wordt gebouwd op een vijfSchiereilanden
tal kunstmatig aangelegde
Wie in alle rust, echt buiten schiereilanden en staat voor
wil wonen stapt eens op het een gedeelte al vol landhuizen,
Park Almeerderhout af, gele- vrijstaande villa's, geschakelde
gen ligt aan een bosgebied in twee-onder-één kapwomngen
Almere-Oost In fases worden en semi-bungalows m de duurer projecten met duurdere vil- dere prijsklassen Alle tuinen
la's gebouwd Op Almeerder liggen direct aan het water.
hout zijn ook individueel in te Voor watersporters een plek
vullen vrije kavels te koop. Wie om de vingers bij af te likken,
daar een stek kiest, is aangewe- want het plasnat staat rechtzen op een auto Het openbaar streeks met het IJsselmeer in
vervoer naar deze contreien verbinding Aan wie iets min-

In Almere Haven (Almere be
staat uit verschillende kernen)
overheersen de kleine maat en
de kleuren groen en bruin Al
mere-Stad is grootschaliger. De
oudere wijken onderscheiden
zich er met een eigen kleur Zo
is Stedenwijk rood, Waterwijk
is wit, Kruidenwijk geel Het
centrum vormt wat kleur b"e
treft een kleurenwaaier Weids
van opzet en heel licht van tm
ten is Almere-Buiten, waarbin
nen de Faunabuurt het nieuw
ste stukje bouwput is
Almere heeft nog enkele
woonkernen in de planning
Voorlopig biedt de 'Stad van de
stadjes' met haar bijzondere,
specieke en opmerkelijke
woonvormen de woontoerist
dus nog heel wat kijkgenot
En
mogelijk uiteindelijk
woongenot

VOC-schip De Batavia nabouwen

É-rTTAT EEN MOOIE
VV
witte streep maan" v licht op het water,'
sprak de stuurman van het
VOC-schip Batavia in 1628,
tijdens de eerste reis van dit
schip naar Indie. Even later
liep het schip op een koraalrif, vijftig kilometer uit de
kust van Australië.

Het schip verging, en minder
dan de helft van de opvarenden
overleefde „de ongeluckige voyagie van t schip Batavia" Pas in
deze eeuw, in de jaren zeventig,
werd het schip in Australië
door duikers geborgen. In die
tijd liep de Nederlandse
scheepsbouwer Willem Vos
rond met plannen om een zo
nauwkeurig mogelijke recon
structie te maken van een 17e
eeuwse Oostmdievaarder.
Na langdurig historisch onderzoek naar, vooral bouwtechnische, kenmerken van Oostmdievaarders werd m 1985 een
aanvang genomen met de reconstructie van De Batavia, aan
de rand van het IJsselmeer in
Lelystad Zowel het schip als
het bouwproces moest een be
nadering zijn van de 17e eeuw
se werkelijkheid.

Uitgelachen
Op de scheepswerf kan men
het schip in-aanbouw bezichtigen Willem Vos werd in 1985
nog hard uitgelachen om zijn
plannen „Maar moet je nu eens
zien," vertelt de gids vol bewondering. „Je kunt ook postzegels
gaan verzamelen als liefhebberij. Maar Willem Vos wilde een

De tewaterlating van het gereconstrueerde schip uit de 17-e
eeuw wordt in 1995 verwacht
Foto WV Flevoland
VOC-schip nabouwen, en het is
hem toch maar mooi gelukt"
In totaal werken er nu zo'n
150 mensen voor de stichting
'Nederland bouwt VOC-retourschip' Het Batavia-promotieteam draagt zorg voor de informatievoorziening, aan de bouw
van het schip werken na nog
ongeveer vijftig, veelal jonge
mensen
Het bijzondere van het schip
is dat het geheel volgens 17eeeuwse, ambachtelijke methoden wordt vervaardigd (al gebruikt men wel wat moderner
gereedschap). Jonge mensen
konden op de werf een opleiding krijgen tot ambachtelijk
timmerman, waardoor ze na
een jaar of twee vaak een vaste

betrekking elders konden krijgen, in de scheepsbouw, bij res
tauratiewerken en dergelijke

Reconstructie
Het materiaal dat voor het
schip gebruikt is, benadert zo
veel mogelijk het originele ma
teriaal van het schip uit 1628 In
tegenstelling tot het VOC schip
dat m Amsterdam bij het
scheepvaartmuseum ligt, is De
Batavia ook aan de binnenkant
een reconstructie van het 17eeeuwse schip Bezoekers krijgen zo een goede indruk hoe
het vroeger was met een Oostmdievaarder te reizen.
Bepaald geen lolletje, wordt
al gauw duidelijk De meeste

passagiers en matrozen sliepen
bij elkaar tussen de kanonnen,
die dienden om zeerovers op
een afstand te houden „Stopt
uw hoofd niet'" roept de gids
herhaaldelijk „We willen geen
deuken in het schip krijgen "
Onlangs is de kombuis, de
scheepskeuken in de originele
staat geïnstalleerd, een piepklein, met koperplaatjes besla
gen hokje waar de temperaturen hoog opgelopen zullen zijn
De bouw van De Batavia wordt
gefinancierd door sponsors,
privedonateurs en uit inkom
sten van de entreeprijzen
Aanvankelijk zou het schip
vorig jaar al vaarklaar zijn geweest, maar mede door financiële moeilijkheden liep de
bouw wat vertraging op Men
streeft nu naar een tewaterla
ting in 1995
De werf is iedere dag tussen
tien en vijf, uur te bezoeken
Door de week kan men de verschillende
werkzaamheden
'live' aanschouwen In 'Het Tolhuis' vindt een diapresentatie
plaats en kan men verschillende literatuur over De Batavia
raadplegen Naast de werf ligt,
in het IJsselmeer, de raderboot
de 'Mark Twain', waar de in
wendige mens versterkt kan
worden met bijvoorbeeld een
pannekoek Geen 17e eeuwse,
maar wel lekker
EV
De Bata\ iaw erf is te vinden aan de
Oostvaardersdijk 01-09 (vlak bij de te
le\ Isietoren) In Lelystad. Postbus 111,
8200 AC Lelystad Telefoon 03.200
61401 Bereikbaar met eigen \enoer
(parkeerplaats aanwe/ig) of Openbaar
Ven oer. bus, 150 richting Enklmizen
\anaf Lelvstad CS

BOES

'*>
*•» •>

(l
K
PI
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SONY CAMCORDER
R
Type F385 3 lux 8x zoom
ft PHILIPS 63 CM KTV
hi Fi autolocus atsuindQe
STEREO TELETEKST diend
var sluilerti|d '2110
ft Type P5GR5760 63cm llnl
d sqjare in line quikslart beeld

n
d
n
n
R

buis stereo luletpksl en al
slandbedionmg Adv '2075

*d

70 CM TELETEKST

*^
^
K

63 CM TELETEKST

*
*d
«
d
ft
n
d
d
d
d

etekst

1399.-

TR50 Lic'ilgewichtcamcorder
B» zoom hifi nutofocus '2550

1445."

MAGNETRON
Inhoud 27 liter, 1000
Watt (supersnel), 5
standen, 'tijdklok,
eenvoudige bediening,
draaiplateau, witte
uitvoering en gratis
kookboek,
Adviesprijs*799.-

INDES
D310WF"
LUXE VAATWASSER
6 programma's. 12 couverts en |
geruisarm Adviespnjs'1099 •

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader centrifugegang
1200trnmm rvs 'rommel
zeer zuinig A )•/""•"' "1299

.

'AVHO 310 VAflA 320 Kfi

1349.CAMCORDER

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

tiTiïO^ aso voo '300t:<;
ö (KOW'30* Et(;lC»tife*

Si

1000TOEREN LUXE

FGO CCD 6x motorzoom Su
perimpose hi li A d v ' 2 2 9 9

Nederlands topmerk '1199

1249.-

Nederlandse Philips garantie

STEREO TELETEKST

1095 B "
PHILIPS 21GR2550

JVC TOPKLASSE MIDI-SET +
BOSE LUIDSPREKERBOXEN
W95CD; Digitale versterker/ soundprocessor
2x70
Watt;
Tuner/timer 40 pre-sets;
Dubbel-autoreverse cassettedeck, HX-PRO; CD-speler
1-Bit, optische uitgang.
Inkl. afstandbediening.
BOSE boxen, Direct Reflectmg voor stereo in de hele
kamer!
Totaal adviesprijs*4097.-

SONYHI-8TRAVELLER

TR705 Topklasse beeldkwaliteit
HiFi stereo Adviespri|S'3330

1399.-

SONY CAMCORDER
37 CM KLEUREN-TV

F375 8x motorzoom hi fi fa
der afstandbediend '2220

1299.375.- PANASONIC
NVG1
1199.VHS videocamera '1895

JVC SUPER CAMERA
VHS Compact 6x motorzoom
Low Lux. autofocus '2099-

GRUNDIG 50CM
GROOTBEELD
KLEUREN-TV
STEREOTELETEKST
Type P50-350; SOcml
Flat Square beeldbuis, j
monitor-look, automatisch zenderzoek-l
systeem, 49 voor-l
keuze-stations, elektro-1
nisch cijferslot, TELE-[
TEKST, STEREO (4
speakers), euro-AVaansluiting en infrarood
af s t a n d b e d i e n i n g
Adviespnjs*1469.-

HOLL 1000 TOEREN

STUNT! 550 TOEREN

PTïffi cnn
iim? 3ÏJ9.-

499.-

•Vraag, opmerking, probleem?
.•-. •
Bel de BCC

INFO-LIJN

PHIL C0104 RVS 1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in een machine

549.-I

PHILIPS/WHIRLPOOL
AVM764 DIGITAAL

32 liter inhoud, 850 Watt, l
geschikt om 2 borden m te
plaatsen Adviesprijs'1095 -

met officieel Nederlands garantiebewijs. Fabrikanten en
importeurs leveren ons graag 3 IN 1 + DRAAISPIT
en niet alleen vanwege onze 35 liter inhoud, 800 Watt ver,zeer grote omzet. Ook omdat] mogen en 'digitale tijdklok

SLV315. VHS-HQ, 4 koppen,
8 uur, shuttle, ab '1990 -

1299.-

~~

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER
Type AWG089, Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000, echter met
REGELBARE centrifugegang
tot 8501 c mm Thermisch gestuurd. eco-knop '1495 -

649.-

949.AEG TURNETTE

VR 203.TELETEKST *1395.-

Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge Adviespnjs/1375 -

849.ARISTONA VHS VIDEO

SERVICE werkelijk waarmaakt
B.V.; kleuren-tv service in- en
bulten de garantiet.]d uiterlijk
de volgende werkdag, Bij BCC
kopen is een verademing..
Vakkundig personeel staat u
met raad en daad terzijde.
BCC, waar men nog ti|d voor
uheeft!
'•'• .'- '

528.-

STUNT! GAS-ELEKTRO
De ideale kombmatie koken
op gas en elektrisch bakken
engrilleren Adviesprijs'1049-

1000 TOEREN RVS BL

999.jvc VHS-HQ VIDEO

V
Type KN5402WO, Adv '849.-1

999.-

TURBO-DRIVE, Hi-Fi STEREO

\ yOOOOÖ

INDESIT
FORNUIS

130 LTR. KOELKAST

648.668.-I
ETNA FORNUIS

Oerdegelijke tabletop Zeer ETNA FORNUIS 14.00
fraaie uitvoering met formica
bovenblad Officiële garantie

HRDX20.Afstandbed '879-

1440|asmijn. Adviespnjs'1225.-1

1348.-' ~

STUNT! VHS-HQ VIDEO

160 LTR. KOELKAST

Inkl afstandbedienmg'

1 60 liter, 2-sterren vriesvak

GRUNDIG63CMKTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS 140 LITER
SONY3KOPPENVIDEO1

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

SONY VHS-HQ VIDEO

50cm Flat Square beeldbuis • 1469

V212,alstandbediend '1000-

ZANUSSI WASDROGER PHILIPS 160 LITER
| TypeTDSO: Adviespnjs'649 -

~~ 399.-

|4.5KG inhoud. Adv. '635 -

BAUKNECHT 160 LTR
449.| INDESIT WASDROGER
625.499.160 liter inhoud Adv '869

AUDIO- & VIDEO CASSETTES
Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:

BLAUPUNKT VIDEO
RTV535 3koppen Adv '1445 -

GRUNDIG 51 CM TEKST

TDKE180HS

4 voor

MAXELLXL-II90

10 voor

29.-

FK055A, Elektrische - INFRA - 1
oven, mkl grill en kook- f
wekker Adviesprijs "1510 -

1098.-I

ATAG INFRA TURBO

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

1348.-

| PHILIPS/WHIRLPOOL

39.-

1

PANASONIC VIDEO
J30 VHS-HQ 3 koppen '1157-

MOULINEX
OVEN
AKAI3 KOPPEN VIDEO
perlekt beeld alst bed '988-

TypeAMB523,Adviespnis'945-

~ 599.| BAUKN./BOSCH/AEG

SUPER KOOKPLAAT

rv.aB49."
OPZETVRIESKASTJE
JKONDENSDROGER

pTgik
CQEf

4-pits gaskookplaat '298 -

1QQ
lifO.

l Super kondensdroger voor Handig opzetvneskastje. waar ETNA KOOKPLAAT
l een unieke prijs Geen afvoer altijd een plaatsje voor te 1205jN,4-pits Adviespnjs'450.l nodig Adviesprijs '1199- vinden is Adviesprijs '595 -

AKAIVHS-IHQ VIDEO

749.-

VSF200 Afstandbediend '768 -

498.-

(ELEKTRONISCHE "
KONDENSDROGER

PHILIPSVRIESKAST

ATAG KOOKPLAAT1

gratis vonkontsteker •

TypeAFB594 Adviespnjs'725

| Elektronisch regelbaar '1445 -

BCC BLOCKJE!

999.- BAUKNECHT LUXE
1299.- BOSCH VRIESKAST
| SIEMENS KONDENS
1299.IMERKCENTRIFUGE" STUNTÜ VRIESKIST!!

PHILIPS COLLECTION
STEREO CD-TOREN

-

| MIELE DROGER

AZ9712. Adviesprijs'1710.-

Type GSD1311. Adv '848

P, IONEER MINI-CD-SET 7QQ

D/fflS

BOSCH KTF1540

l TOPMERK DROGER

RTV635 VHS HO Long-Play.
4 koppen, plslandbed '1695-

l UU

CDF55; Inkl. CD-speler. '520.- L l Ji

948.-

ATAG GAS-ELEKTRO

BLAUPUNKT VIDEO

SONY SOUNDMACHINE 97Q.

410IV, Gas-elektro fornuis
Inkl.grill, draaispit en mixed |
grill-set Adviespnjs'1425 -

ZANUSS1 140 LITER

V315 VHS HQ.prefekt beeld
LCD afstandbediening '1220-

N32; Inkl.boxen.'1199.-

778.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS |

TypeST63-450 Adv '1879 -

PIN

499.-l

~® 479.-

ZANUSSI K/V (OJ)

STEREO TELETEKST

GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

29 liter, digitale bediening en |
draaiplateau Adviespnjs'899 •

BCC-speelt'reeds'23 laar op

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

BLAUPUNKT PM3741

EïKf
299."!
PHILIPS/WHIRLPOOL l

R81 80, 750 Watt + draaiplateau

312 3 koppen perfekt beeld,
LCD afstandbediening 'M45-

ARISTONA 51 CM

259.-

PANASONIC 750 WATT

399.-

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen 1 Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbieding' Adviesprijs '1549-

699.-

SzËr 898.ARISTONA TELETEKST

239.-

EM?
1445.- ~ü
759.PHILIPS/WHIRLPOOL
AEG LAVAMAT RVS
m 829.MIELE KOEL/VRIES
SHARP 3 IN 1 KOMBI
1195.PHILIPS /WHIRLPOOL BAUKNEChT K/V
649.PANASONIC NN8550
869.865.BAUKNECHT WA6500
SHARP KOMBI R7V10
845.- RISICO
699.-I
KOMBI MAGNETRON

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

BLAUPUNKT55 CM
SUPER TELETEKST

\rn\x

1000 toeren Adviespnjs'1878 - maar een echte 280 liter
2-deurs koel/vries kombinatie Koelruimte op "oog- KOMBI MAGNETRON
hoogte" Adviespnjs'979 • STUNT" 3 m 1 " Magnetron |
+ hete-lucht oven + grill
WAS/DROOG KOMBINATIE

VS902 HQ Super Vision. +
TELETEKST + PDC'' 1409 -

998.-

O1O

BROTHER ER7341

SIEMENS1000TOEREN Geen twee deurs koelkast

GRUNDIG VHS VIDEO

1198.-

\fM?
£. iy."
SAMSUNG RE570

MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

KOEL/VRIES KOMBI

999.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

Snel ontdooien en verwarmen
pTifo

E3Er 349."

MIELE 1100TOEREN
Type W750. Voorlader RVS
trommel EN kuip. centrifugeer!
tol 1150 toeren p/m.bui!enmantel lweezi|dig geemailleerd Adviespri|s '2199 -

SONY HI-FI VIDEO

1448.BLAUPUNKT70CM

BOSCH 2-DEURS
Type KSV, De nieuwe met 260
litermhoud Adviesprijs'1199 -

MAGNETRON OVEN

AVM610.20 liter Adviespnjs'769-

1599.-

70KV9717, Adviespnjs'2275 -

BAUKNECHT 2304

895.-

Ald.konsürn'entenbelarigen
Ma. l/m Vr. 10.00 lol 16,00 uur

1399.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

re37Êy 645."

SIEMENS KS2648

020-6474939

Geen pnjs-mlo i.v.m/konkufrénlie

999.-

• teletekst!

1499.-

MOULINEXFM1115

Flat en Square Black Trimtron beeldbuis, euroscart ste- PHILIPS HI-FI VIDEO
reo. teletekst en afslandbe- VR502. VHS 'High Quality'
dienmg Adviespnjs'2000 - 8 timers. Hi-Fi stereo '1599-

GARANT E;

MIELE VW G521

495.-

INDESIT PROMOTIE
Type 2596, Adv '799 -

779.-

*ft
ft'

445."

INDE3IT 2-DEURS

PHILIPS /WHIRLPOOL

SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

i'jtuw
799."
BOSCH VW PS2100

ZANUSSI WASAUTOM.

1299.-

1649.-

Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen Adviespnjs'749 -

699.-

BAUKNECHT VW 3PR

ZANUSSI 2-DEURS

*d ~~ 1199.d JVC 63 CM STUNT
HI-FI VIDEO
« STEREO TELETEKST SHARP
VCH80 VHS-HQ mkl afstandbediening
AdvM299
ft
1249.ft PANASONIC 63 CM
ft STEREO TELETEKST JVC VHS HI-FI VIDEO
830 TOPKLASSE' '1899 ft
ft SONY 631299.KVX25TD
n STEREO CM
TELETEKST BLAUPUNKT VHS HI-FI
ft
750 4 koppen,8 uur '2095 ft
PANASONIC 70 CM
1099.ft STEREO
TELETEKST PANASONIC VHS HÜFI
ft
F65 4 koppen VHS HO '1894 ft
pT?^ -M T O
SONY 70 CM KVX2921 ij-jfcy 11 / al»<\ STEREO
TELETEKST
*
*
*

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

TypeR2240 Adviesprijs'Sig

Nederlandse Philips garantie

R
N 55 CM TELETEKST
HI-FI TRAVELLER
E10 Minicamcorder motorzoom
R
autofocus. hi-fi stereo '2799
f!
PHILIPS 14GR1021
H 37CM PORTABLE KTV

d
d
d
d

1000 WAH

SONYTRAVELLER

195»"
n* PHILIPS 1
55 CM KTV
K
n

MOULINEX

____

..i-v «ft Qyï

• nr

--

..r

169.-

I

BEVERWIJK
,
Winkelcentrum Dé Beverhof
Beverhof 16 (alleen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUM
:

DEN HAAG ZOETERWOUDE
LEIDSCHENDAM
MAARSENBROEK :

108.-

ATAG WASEMKAP

WH155. 3 standen. '280.-

148.-

[OPENINGSTIJDEN: .: ..:
. :,
.
,
' •
'
l tnüandagmid'dag .'.'.•::.•...!...:
1 tot 5 3 0 - u u r
;
'
. (dinsdag t/m Vrijdag :...:....'.... .9 tot 5 30 uur •
zaterdng .......... 9 tot 5 uur KOOPAVOfJD
*Adviesprijs slechts referentie l Badhoèvedorp vrijdag . . . .
7 ipt 9 uur
zoalsaangegeven door officiële l Maarssenbroek vnidag" . . . : . . . . . . . 7 - t o t 9 uur
importeur of fabrikant
loye'nge fil.ialen donderdag
7 tot 9 uur

%^*TP''Jl '1^'
• ^^ ••Jy^'BJ
^ ** • "*'*^ .

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD

IjBCCkuntu.lictTCnUdibtttl.n mtt'. '. HAARLEIVI
_
' d»P1N«jd«vinuwb«nl<-of gkopis
Winkelcentrum Schalkwijk
(zondtrcxtrakoittn). KCg«nMkl•.'.''.:•. Riwièradreef 37
'

PELGRIM WASEMKAP
WA15. Adviespnjs'245.-

donderdag 18 februari 1993
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Zandvoort'75 na rust op schot tegen RKAVIC
ZANDVOORT - Door wederom een uitstekende prestatie te leveren heeft Zandvoort'75 aansluiting gekregen met
ZVM-zaterdag laat de subtop. Het toch niet kinderachtige RKAVIC werd met
maar liefst 5-1 van het veld gespeeld. Vooral in de tweede
helft sloeg Zandvoort'75 keihard toe. De Zandvoorters hebeen punt liggen
ben nu voldoende afstand genomen van de onderste teams
ZANDVOORT - In de uit- en zijn nog volop in de race om een periode-titel.
wedstrijd tegen Castricum
Voor de wedstrijd had trainer hulp van het houtwerk. De
pakten de zaterdagvoetballers van Zandyoortmeeu- Gerard Nijkamp zijn man- RKAVIC-spits kogelde tauiteriwen een belangrijk punt (0- schappen al voor gehouden, dat bereik van doelman Nanai de
0). Waren de Meeuwen toe- bij een overwinning op RKA- bal op de paal. De eerste helft
ter met de kansen opgegaan, VIC weer rekening met Zand- leek in een dubbelblanke stand
moest worden gehou- te eindigen, maar in blessuredan hadden dat er twee kun- voort'75
den. In de eerste helft zag het er tijd sloeg Zandvoort'75 toe. Ronen zijn.
nog geenszins uit dat de bad- bin Castien raakte zijn bewaker
De fraaiste mogelijkheid
kreeg Ronald Halderman. De
Zandvoortse spits omspeelde
zeer listig de doelman, maar geheel vrij voor het doel was zijn
schot minder listig. Dat ging
naast. Bovendien vielen er afstandsschoten te noteren van
Pred Iperiburg en Bob Brune,
die rakelings overgingen. Aan
de andere kant onderscheidde
doelman Michel Winter zich
door goed in te grijpen.
Ook in de tweede helft had
Zandvoortmeuewne het betere
van het spel. William Rubeling
werd in het strafschopgebied
neergelegd, maar de scheidsrechter zag daar geen strafschop in. Rubeling moest geblesseerd uitvallen. Naarmate
de wedstrijd vorderde verloor
Zandvoortmeeuwen de greep
op het middenveld. Castricum
kreeg zodoende de ruimte om
enige gevaarlijke counters te
plaatsen. Het was echter doelman Winter die een paar keer
fraai redde. Het bleef 0-0.
„De inzet was erg goed," vond
trainer Teun Vastenhouw.
„Sommige spelers waren minder gelukkig in hun acties.
Vooraf was ik met een punt blij
geweest, maar achteraf zeg ik
we hadden twee punten moeten
pakken."

gasten de woorden van de
coach ter harte hadden genomen. Het klopte namelijk totaal niet in de Zandvoortse verdediging. RKAVIC kreeg vooral
via de gevaarlijke rechtervleugel enorm veel gelegenheid tot
het opzetten van gevaarlijke
aanvallen. Daarbij was vrouwe
Fortuna op de hand van Zandvoort'75. Doelman Ferry Nanai
was kansloos op een inzet, doch
de onderkant van de lat bracht
redding. De terugspringende
bal leek in een treffer te worden
omgezet, maar nu was het de
uitstekend spelende René Paap
die de bal van de doellijn werkte.

René Paap
Onderscheidde René Paap
zich in de beginfase door een
bal van de lijn te werken, in het
vervolg van de eerste helft trad
de Zandvoortse verdediger nog
een paar keer op de voorgrond.
In aanvallend opzicht kopte
Paap rakelings over en verdedigend stond hij wederom op de
goede plaats om de bal van de
doellijn weg te werken, toen
doelman Nanai reeds gepasseerd was.
Na een half uur voetballen
kreeg Zandvoort'75 opnieuw de

Chess Society organiseert
halve finale damesschaak
ZANDVOORT - De Koninklijke
Nederlandse
Schaakbond heeft opnieuw
de halve finale van het Nederlands
kampioenschap
damesschaak toegewezen
aan Chess Society Zandvoort.
De jonge, ambitieuze schaakvereniging is voor dé KNSB een
dusdanig betrouwbare partner
geworden, dat voor -de vierde
opeenvolgende keer de halve finale in Zandvoort wordt gehouden. Evenals in voorgaande jaren zal ook deze halve finale
gespeeld worden in Hotel Faber aan de Kostverlorenstraat.
Dit is een perfecte lokatie aangezien de dames tevens in dit
hotel worden ondergebracht.
Door het aanbrengen van extra
verlichting wordt tijdens de
toernooidagen de dinerzaal om-

Sterk herstel
handbalteam
ZANDVOORT - De heren
handballers van Holland
Casino-ZVM behaalden een
voortreffelijk resultaat in de
uitwedstrijd tegen Berdos.
In Bergen werd met 17-14
gewonnen. Door dit resultaat zijn de mannen van
coach Joost Berkhout zo
goed als veilig.
Na de enorme nederlaag van
vorige week herstelden de
Zandvoorters zich' uitstekend.
Berdos en Holland CasinoZVM hielden elkaar in de eerste
helft goed in evenwicht: 8-8. In
de tweede helft schroefden de
Zandvoorters het tempo omhoog en was er snel een gat van
vier punten geslagen. Berdos
kwam nog eenmaal terug, maar
Holland Casino-ZVM had het
laatste woord en liep weg naar
een fraaie 14-17 overwinning.
„We waren weer een sterk
collectief," meende coach Joost
Berkhout. „We hebben nog wel
veel kansen nodig om te scoren,
maar we hebben het toch knap
afgemaakt." De doelpunten
werden gemaakt door: Nik Grijekovic 4, Guido Weidema 3, Erwin Spruit 3, Kees Hoek 3, Gouran Bogojeyic 3, Jan van Duijn

getoverd in een sfeervolle speelzaal. Daarnaast is de lounge,
die uitzicht biedt op de speelzaal, een perfecte gelegenheid
voor het naspelen van de partijen.
Vrijdag zal burgemeester
Van der Heijden om kwart voor
zes het toernooi officieel openen. Het toernooi wordt gehouden onder auspiciën van de
KNSB. De eerste ronde begint
vrijdag 19 februari om zes uur.
De volgende ronden zijn: zaterdag 20 februari vanaf 's middags één uur, zondag 21 februari vanaf twaalf uur, zaterdag 27
februari vanaf één uur en zondag 28 februari vanaf twaalf
uur.
Aan deze halve finale nemen
24 dames deel, die in twee groepen van twaalf ingedeeld worden. Er worden vijf rondes gespeeld en de beste twee van iedere groep plaatsen zich voor
de finale van het Nederlands
kampioenschap. De toegang is
gratis.
De plaatsingscommissie zal
vrijdagmiddag de groepsindeling van de dames bekend maken. Op een van de vrije avonden zal Chess Society ook nog
een snelschaaktoernooi organiseren, waarin leden van Chess
zich kunnen meten met de nationale damestop.

kwijt en zijn daarop volgende
voorzet werd door de mee opgerukte verdediger Bert van
Meelen schitterend ingekopt: 10.
In de tweede helft was de geblesseerde Ivar Steen vervangen door Dennis Keuning.
Zandvoort'75 had duidelijk
meer vat op het spel en bouwde
een licht veldoverwicht op. Dat
resulteerde na ruim tien minuten spelen in een 2-0 voorsprong. Robin Castien werd
door Paul Longayroux aangespeeld. De ingeschoten bal van
Castien was houdbaar maar de
Amstelveense doelman verkeek zich lelijk op de bal.
RKAVIC speelde toen alles of
niets. Het team nam veel risico
waardoor Zandvoort'75 veel
ruimte kreeg om te counteren.
De Zandvoorters maakten dan
ook goed gebruik van de geboden ruimte. Robin Castien
voerde de stand op naar 3-0
waarna RKAVIC iets terug kon
doen: 3-1. In het laatste kwartier kreeg Zandvoort'75 nog een
handvol kansen waaruit nog
tweemaal gescoord werd. Dennis Keuning lanceerde Paul
Longayroux, die ouderwets
hard uithaalde: 4-1.
De ook nu weer uitstekend op
dreef zijnde Robin Castien gaf
vijf minuten voor het einde
RKAVIC de genadeklap. Een
gave solo besloot de Zandvoortse spits met een geweldig fraai
en onhoudbaar schot: 5-1.
„We hebben een aardige balans opgebouwd met dertien
punten uit de laatste zeven
•wedstrijden," stelde Gerard
Nijkamp. „Door deze overwinning hebben we een gat geslagen met de onderste teams en
tellen we nog volop mee voor de
tweede en derde periode. Zelfs
een derde of vierde plaats geeft
nog kans op het spelen van de

Klaverjassen
bij de Meeuwen
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen organiseert
aanstaande vrijdagavond
wederom een klaverjaswedstrijd, die meetelt om
het koppelkampioenschap
van Zandvoort.
Per koppel moet zeven
gulden betaald worden om
te mogen deelnemen. Tevens wordt er een loterij gehouden met fraaie prijzen.
De opbengst van deze
avonden komt ten goede
aan de jeugd van Zandvoortmeeuwen. Het kaartspel begint om acht uur en
wordt gehouden in de kantine van Zandvoortmeeuwen.

ZANDVOORT - Niet minder
dan acht zwemsters van de Zeeschuimers hebben dit weekeinde met succes deelgenomen
aan de Nederlandse jeugdkampioenschappen
kunstzwemmen m Alphen aan den Rijn.

RKAVIC was via de vleugels
wel gevaarlijk, maar werd uiteindelijk door de Zandvoorters
met 1-5 geklopt
nacompetitie. We zullen het
heus niet gemakkelijk krijgen,
maar we hebben alles in eigen
hand. Gaan we van eigen kracht
uit, dan heb ik er het volste vertrouwen in. Er staat weer een
uiterst sterk collectief. We zijn
scherp en dat moeten we blijven."

Zandvoortmeeuwen haalt uit
ZANDVOORT - Met yooral in de tweede helft uitstekend voetbal heeft Zandvoortmeeuwen de zegereeks
voortgezet. DSC'74 werd in
Haarlem met 1-5 afgedroogd. Door puntverlies
van de bovenste teams is het
team van trainer Pieter
Keur aardig dicht bij die
topclubs gekomen. Boven-

Chess Society zorgt voor
stunt in bekertoernooi
ZANDVOORT - De top
vier van Café Neuf/Chess
Society heeft vorige week
voor een sensatie gezorgd in
het toernooi om de Noordhollandse schaakbeker. In
een hectisch gevecht werd
het een klasse hoger spelende MSC uit Den Helder op 22 gehouden. Daar de Zandvoorters de winstpunten op
de hogere borden pakten,
gaat het team naar de volgende ronde.

dien wordt nog meegestre- heel weg. Ook dit keer speelde
den in de strijd om de derde Mischa Tïbboel een voortreffelijke partij. Op inzet ging de
periodetitel.
Zandvoortmeeuwen begon
heel erg sterk tegen DSC'74.
Het aanvallende spel leverde na
tien minuten al de openmgstreffer op van Riek de Haan. De
Zandvoorters dachten toen er
al te zijn en zakten weg, voornamelijk door onderschatting.
Daardoor kreeg DSC'74 een
overwicht hetgeen resulteerde
in de verdiende gelijkmaker: 11.
In het laatste kwartier van de
eerste helft was Zandvoortmeeuwen de inzinking te boven
en speelde verder een prima
partij. Vlak voor de rust kogelde Jos van der Meij de bal uit
een vrije trap schitterend raak:
1-2.
In de tweede helft speelde
Zandvoortmeeuwen DSC'74 ge-

partijen elkaar aardig in e venwicht hielden. Dat uitte zich
het best op het vierde bord
waar Jacob de Boer het punt
deelde met zijn opponent Benschop.
Ook op het eerste bord werd op
het scherpst van de snede gespeeld. Fred van de Klashorst
zette met zwart spelend zijn tegenstander dusdanig onder
druk dat deze in hevige tijdnood kwam.
Toen Van de Klashorst ook nog
eens twee pionnen voorkwam,
Chess Society begon de be- streek de tegenstander de vlag
ZANDVOORT - De besliskerwedstrijd tegen MSC in de en kwam Chess op een voor- singen in de derde competiwetenschap dat de vorige edi- sprong.
tie van de Zandvoortse Bridties van dit toernooi weinig sucgeclub zijn gevallen. In de Acesvol waren. Ook nu werd relijn haalden de heren Bakkening gehouden met een Rekenwerk
ker en Brandse verrassend
vroegtijdige uitschakeling. Het
Enig rekenwerk van teamlei- goed uit. Door de laatste
een klasse hogerspelende MSC der Hans van Brakel toonde wedstrijd te winnen haalden
was duidelijk favoriet. Zo kreeg aan dat de Zandvoorters uit de zij zichzelf uit de gevarenzozowel Nico Huyboom als Olaf overige twee partijen genoeg ne. Goede tweede werden
Cliteur een tegenstander tegen- hadden aan een half punt, omóver zich die stukken hoger op dat het resultaat bij gelijkeindi- mevrouw Molenaar en de
de nationale ranglijst staan en gen bepaald wordt door de sco- heer Koning. Goed voor een
mocht Fred van de Klashorst re op het hoogste bord. Of dat derde plaats waren meop het eerste bord plaats ne- halve punt er echter m zat, was vrouw De Leeuw en de heer
men tegen de vrij gelijkwaardi- nog maar de vraag. Cliteur Braun.
ge MSC kampioen Andy van de stond op het derde bord onder
Uiteindelijk werd het koppel
Mee.
hevige druk en verkeerde boEr ontspon zich dan ook di- vendien in tijdnood, terwijl Molenaar/Koning winnaar van
rect een hevige strijd waarbij de Huijboom op het tweede bord deze derde competitie, hetgeen
in een gelijkwaardige stelling beschouwd kan worden als een
ook problemen had met het bijzonder goede prestatie. Als
uurwerk. Tot verbazing van tweede eindigden Spiers/Emalle toeschouwers kwam Olaf men en derde werden de
Cliteur zowel onder de druk uit Leeuw/Braun. Gedegradeerd
als uit de tijdnoodfase. Toch naar de B-lijn zijn: Gotte/Koverloor Cliteur materiaal en ning, echtpaar Smink, Hagen/De Vries en Spiers/Veldhuiuiteindelijk de partij.
zen.
Nico Huijboom kwam echter
De dames Van Mancius en
op schitterende wijze uit de
tijdnoodfase. De geslepen spe- Veltman waren in de B-lijn opler had een pion geofferd om in permachtig. Op gelijke hoogte
een eindspel te geraken met on- bleven de dames Van Os en
Saueressig. Derde werden megelijke lopers.
Zo kon geen van beide spelers vrouw De Kruijff en de heer
meer winnen, hetgeen een re- Kleijn. Gepromoveerd naar de
A-lijn zijn de dames Van Mancimise opleverde.
us en Veltman, de dames Van
Daardoor kwam de 2-2 eind- Beek en Stocker, het echtpaar
stand tot stand, hetgeen voor Potharst en mevrouw De
het Zandvoortse team voldoen- Kruijff en de heer Kleijn. Dede was om door te dringen tot gradatie naar de C-lijn was er
voor de paren Berghoff/Drose,
de volgende ronde.

Dichte mist hindert
deelnemers autorit
ZANDVOORT - Ondanks
de dichte mist was het zaterdag wederom een drukte
van belang bij de inschrijving voor de kaartleesrit
van ASV Sandevoerde. Opvallend was daarbij het relaDe
stichters
van
de
sporthal
ZANDVOORT - Zondag vond een geanimeerde receptie
tief grote aantal deelnemers
bij
de
plaquette,
van
links
plaats ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de
van buiten Zandvoort.
Pellikaan sporthal. Tijdens dit gebeuren onthulde voorzit- naar rechts, Attema, Brandse,
De kaartleesrit was voor de Cter Brandse een fraaie plaquette waarop de namen ver- Korver en Boukes
Foto Bram Stenen klasse rijders (beginners) een
meld staan van de initiatiefnemers van de sporthal. Deze
met ingetekende lijn, die
plaquette werd beschikbaar gesteld door de firma Lavertu. krijgen, maar mede door het te- rit
men van start tot finish zo

Opgave nummer 5: Wit begint
en wint.
Bovendien roemde hij de rol
Oplossing van vorige weck:
van Cor Korver. „Het is zijn
1. zwart aan zet Kb5; 2. Kf4 • h4. heiligdom, zijn huis." Tevens
Wit kan maar één pion pakken, hoopte de wethouder, dat de
sporthal nog in lengte van jaren
terwijl de andere doorloopt.

op deze plek zou blijven staan.
Voorzitter Brandse dankte
de aanwezigen voor hun komst.
Hij memoreerde de eensgezindheid in het Sporthalbestuur.
Ook was de voorzitter van mening dat, zonder iemand te kort
te doen, Cor Korver een grote
rol speelde en nog speelt in het
bestuur van de sporthal. „De
beschermheer van de Pellikaan
Sporthal," noemde Brandse
hem.
Aanvankelijk slaagde Korver
erin een sluitende begroting te

ruglopen van de schoolgymnastiek is er nu een klein te kort.
Voorzitter Brandse meldde verder dat nog geen zekerheid is
verkregen over het voortbestaan van de sporthal op de huidige plek, maar besloot met de
woorden: „Ik hoop dat bij een
volgend
jubileum
gezegd
wordt: 'Het was toch een goed
besluit om de Pellikaanhal hier
voort te laten bestaan'." Deze
woorden werden met een hartelijk applaus door de aanwezigen ondersteund.

nauwkeurig mogelijk diende te
volgen. Voor de A- en B-klasserijders waren er op dezelfde ingetekende lijn diverse blokkeringen aangebracht. Men diende in dat geval de ingetekende
lijn zo laat mogelijk voor de
blokkering te verlaten en na de
blokkering zo snel mogelijk de
oorspronkelijke route weer op
te pikken.
Onderweg bleek dat de mist
toch een behoorlijke handicap
vormde voor de deelnemers. Do
bordjes met de routecontroles

In de categorie onder 13 jaar
namen 175 kunstzwemsters
deel. Sandra Beugel scoorde
het hoogst van De Zeeschuimers met een fraaie 37-ste
plaats. Met slechts een klein
verschil in puntental behaalde
Natascha Bakker een goede 57ste plaats. Silvia van der Donk,
die ook erg goed haar best deed,
behaalde een 82-ste plaats, terwijl vlak daarachter Monique
van der Werff beslag legde op
de 86-ste plaats. Mmke Kortekaas eindigde op een 120-ste
plaats. Wendy van de Broek en
Sanneke Molenaar, die nog met
zo lang op dit niveau meezwemmen behaalden respectievelijk
een 155-ste en 158-ste plaats.
In de categorie onder 17 jaar
zwom alleen Tamara van Rhee..
Zij behaalde een verdienstelijke 72-ste plaats. Aanstaande zaterdag worden voor de senioren
de voorrondes van de Nederlandse kampioenschappen in
Diemen gehouden. Voor De
Zeeschuimers doen hieraan
mee: Ditte Vlak, Sylvia Mettes,
Tamara van Rhee, Anouk Noordervliet, Ingrid Kraaijenoord
en Saskia Wester.

Zandvoorter door en scoorde 13. Na vijftien minuten voetballen was de strijd beslist. Uit een
scrimmage kreeg een Haarlemse verdediger de bal tegen de
hand en vanaf elf meter haalde
De Haan doeltreffend uit: 1-4.
Zandvoortmeeuwen kreeg nadien tal van opgelegde kansen,
maar alleen Riek de Haan
ZANDVOORT - Vandaag
slaagde erin vlak voor het einde
start de voetbalvereniging
raak te schieten: 1-5.

ZVM-loterij voor
nieuw interieur

„In de eerste helft hebben we
de boel wat onderschat, maar
in de tweede helft speelden we
heel erg goed voetbal," aldus
Pieter Keur. „Er staat nu echt
een team, bovendien zit het nu
eindelijk wat mee. Ja, het gaat
erg lekker. Zoals het nu draait,
zie ik de komende wedstrijden
zonnig tegemoet."

Derde competitie beslist
in Bridgeclub Zandvoort

Geanimeerde receptie in
25 jarige Pellikaanhal

Wethouder Jan Termes prees
in zijn felicitatietoespraak het
bestuur van de Sporthal voor
de voortreffelijke wijze waarop
de exploitatie van de hal verricht werd. Hij moest er niet
aan denken hoe het gegaan was,
als de gemeente dat had moeten doen.

SPORT
Verdienstelijk
kunstzwemmen

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zand-voortse Schaak Club. Méér informatie over de problemen/oplossingen is te krijgen tijdens
de wekelijkse clubavonden van
deze vereniging, donderdags
vanaf 19.00 uur in het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Van Duijn/Veldhuizen, Meijer/Sikkens
en
Hoogendijk/Windt.
Mevrouw Koning speelde in
de C-lijn met gelegenheidspartner mevrouw Polm en dit liep
erg goed af, want met een score
van 60,71 procent 'werden zij
eerste. Het echtpaar Meijer, dat
recent lid is geworden van de
ZBC, scoorde met een tweede
plaats direct erg goed. Op de
derde plaats legden de dames
Havinga en Trautwein beslag.
Gepromoveerd naar de B-lijn
zijn de dames Van Beets en Konmg, de dames Havinga en
Trautwein, de dames Berkhemer en Verhage, het echtpaar
Meijer en de heren Stomps en
Verburg.
<•
Inlichtingen over de bridgeclub kan men verkrijgen bij de
wedstrijdleider de heer H.Emmen, telefoon 18570. Alleen 's
avonds.

Zandvoortmeeuwen
een
grote loterij, waarvan de opbrengst besteed gaat worden aan een geheel nieuw
interieur van de kantine. Leden van de plaatselijke voetbalclub proberen zo snel
mogelijk 5000 loten a twee
gulden en vijftig cent aan de
man te brengen.
Tijdens de verplaatsing van
het voetbalcomplex van de
Vondellaan naar het huidige
complex in het voormalige circuitterrein moesten de oude tafeltjes en stoelen meeverhuizen. Het bestuur acht nu de tijd
rijp om het verouderde interieur te vervangen door nieuw.
Daarmee zijn aardig wat centjes gemoeid, zodat men tot
deze actie is overgegaan. •
Tijdens een vorige week gehouden bijeenkomst kocht
hoofdsponsor Van den Heuvel
Assurantiën de eerste honderd
loten. Ook diverse subsponsors
namen een groot aantal loten
af. Er zijn bijzonder fraaie prijzen te winnen. De eerste prijs is
een kleurentelevisie ter waarde
van twee duizend gulden, de
tweede prijs is een reischeque
ter waarde van duizend gulden.
Voor de derde en vierde prijswinnaar staat een fiets klaar en
de vijfde prijs is een game-boy.
Bovendien zijn er nog veel kleinere en fraaie prijzen te winnen. De trekking van de winnende nummers wordt gehouden tijdens een grote feestavond op zaterdag 3 april aanstaande.

Louis Dambrink
favoriet voor titel
ZANDVOORT - In de interne competitie van de
Zandvoortse Schaak Club
lijkt Louis Dambrink af te
stevenen op het clubkampioenschap.
Het jeugdige schaaktalent
Martine Botman heeft als enige
van de jeugdleden, m een simulta,an tegen Lindeman, haar
partij na drie kwartier spelen
gewonnen.
Voor de interne competitie
werden negen partijen gespeeld. Louis Dambrink breidde hij zijn voorsprong op de
ranglijst uit door zijn afgebroken partij tegen Jack van Eijk
in winst om te zetten.

Uitslagen Roele-Khjn 1-0, Den Dnjver-Gude 0-1, Van Eik-Berkhout 1-0.
Paap Kok l O, Lindeman-Ayress l O
Liefst vier remises vielen er te noteren. namelijk die tussen El Monhem
De Oude, Gorter-Franck, Twmt-Ter
Bruggen en Geerts-Van Eijk

In de externe competitie deed
het team van de Zandvoortse
Schaak Club het niet al te best.
Het verloor in en van Bloemendaal met 4,5 tegen 3,5.
Vanavond wordt de tweede
ronde van de Rapidcompetitie
gehouden. Er staan weer drie
partijen van tweemaal twintig
minuten op het programma. Na
de eerste ronde staan Mare
Kok en Louis Dambrink ongeslagen bovenaan de ranglijst
met 3 punten uit 3 wedstrijden.

doemden pas vlak voor men er
langs reed op uit de mist en
uiteraard was -extra voorzichtigheid geboden. De C-klasse
rijders slaagden er vrijwel allemaal in om de rit binnen de
toegestane tijd van twee uur af
te leggen. In de A- en B-klasse Toen zaterdag Robm Castien, in de met 5-1 gewonnen wedstrijd
werden er echter toch veel tijd- tegen RKAVIC, driemaal scoorde, leek de spanning geheel terug
in de strijd om de topscorer van Zandvoort. Maar de zondag
soverschrij dingen genoteerd.
daarop schoot Eick de Haan de kloof toch weer naar vier doelpunIn de C-klasse werd de Zand- ten, door eveneens driemaal te scoren, in de ook met 5-1 gewonvoortse equipe H.Paap en E.K- nen wedstrijd tegen DSC'74. De strijd om de bokaal zal wel tussen
raaijenoord eerste voor het uit Castien en De Haan gaan omdat de achtervolgers inmiddels een te
Almere afkomstige team J. en grote achterstand hebben opgelopen.
H. Geertsma. De B-klasse werd
£> \Uekmcdi i/J B
•HM
een overwinning voor de Haarlemmermeerse equipe P. Eggeraat en P. van Leeuwen. Zij wisCastien (Zv.75)
ten de favorieten H. Putter en •„.•••_• 9A9JUL
N. Achterberg uit Amsterdam
De Haan (ZVM zon)
een fractie voor te blijven. In de
Van Houten (TZB)
A-klasse zegevierden geheel
volgens verwachting de heren
Longayroux (Zv.75)
R. de Beer en W. Rappange uit 9999999
Amsterdam. Zij slaagden er als
F. van Rhee (Z.V.M.zat)
enigen in de rit foutloos te rijFred Zwemmer (TZB)
den. Tweede werd het Zand• oo
voortse echtpaar Van Megen.
10
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Seat Ibiza XL, 1 5 inj b j. 2-'90,
1e eig; 14.500 km, inkl 12
mnd garantie ƒ 15500
Over garantie gesproken ' Wim van Aalst, 02979-84866. Subaru Turbo '84, 4 drs, wit,
HYUNDAI OCCASIONS
APK, zeer mooi, ƒ2500
Seat Ronda GLX 15, LPG, Tel. 02159-17285, Bussum.
2 jaar garantie alleen bij
Alfa 75 ferran-rood, LPG, 5-bak, stereo, nwe staat'92 ƒ 19.950
blauw met ƒ 4500
AUTOKROOY
Alfa 75 20, wit, 5-bak, stuurbekr, magn velg . '87 ƒ 10.950
AUTOBEDRIJF JAN WALS
T
T
Vasumweg
32
Aulorubnek SHOWROOM verschijnt elke week op vrijdag
Honda Jazz Van, rood, i z g.st,
Alfa 33 1.5IE, sportwag. rood, 5-bak, el. ramen '92 ƒ21.950
Tel 02902-61697.
(a
d
Klaprozenweg
A'dam
N)
m Hel Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en
vr.pr ƒ4950 020-6146642
Alfa 33 wit, 5-bak, magn. velg., nieuwstaat . . '88 ƒ 8.950
Tel
•
020-6310615.
SEAT-AUTO
KOHLER-SEAT
de week daarop in alle edities van Weekmedia t.w •
Alfa 33 wit, 5-bak, achterspoiler, siervelg. enz. . '87 ƒ 7 950
T k HONDA CIVIC 1 5IGL, grijs
Amsterdams Stadsblad, Builenveldertse Courant, Diemer
v d Madeweg 23,
Audi 80 Turbo Diesel, 5-bak, blauw met., doorlock'91 ƒ24.950
Op de RAI
metallic, b j. 3-'90.
MEER GARAGE
Courant, de Nieuwe Biglmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
A'dam - 020-6686146
80 Diesel, Treser. uitv. verlaagd, magn. velg '88 ƒ 16950
Tel • 020-6372270
de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse
.Hyundai dealer
niet kunnen slagen ? Audi
AUTOBOULEVARD
BMW M3 Cecotto uitv. alle opties, zeer snel
'88 ƒ 42 500
Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant en ZandLinnaeuskade 5-7;
Itroen CX 2 2 TRS, LPG, 5-bak, schuifdak . . '88 ƒ 9950
• Bewijsnummers van een ge- Kom dan gezellig
voorts Nieuwsblad.
•TëK 020-692.95.48
Land/Rangerover
litroen BX 1.9 GT, 5-bak, schuifd., doorlock enz '86 ƒ 5950
plaatste "SHOWROOM"
winkelen bij:
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
Fiat Ritmo 105 TC Abarth, alle opties, nwe staat '85 ƒ 4.950
Adverteren in „Showroom"
advertentie krijgt u alleen toeLandrover
St.
wag
109
vervóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
MOOY & ZN.
Honda Prejude 20 EX, 5-bak, schuifd., stuurbekr.'88 ƒ 17950
Tel 020 - 665 86 86
gezonden als u dat bij de oplengd, '78, LPG, APK, i z g s t .
volgende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag m Trouw
Hyundai Stellar 1.6 GSL, alle denkbare opties . '89 ƒ 6950
FAX 020 - 665 63 21
gave van de advertentie ken- Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
ƒ6950.
Inr.
mog
020-6105478.
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
Range Rover Turbo Dsl., nw mod., grijs kent.
'88 ƒ 26.950
Postbus 156, 1000 AD A'dam baar maakt De kosten daar- Into: 020-6623167 6732853
huisaan-huisbladen van Weekmedia
Mazda 2.0 GLX coupé, 5-bak, schuifd , stuurbekr. '89 ƒ 16.950
voor bedragen ƒ 3,Totale oplage 1,1 mil|oen exemplaren
Vlercedes 300 TE aut. elek ramen, magn.velg. enz'88 ƒ36.950
Mazda
Vlercedes 190 E Evolution, super apart, alle opties'85 ƒ24950
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
Suzuki
Opel Senator 2.5i CD, autom., airco, elektr. ramen '89 ƒ22.950
amazing
vouwfiets
kado
3 regels
ƒ 39,95
Opel Ascona 1 6 S antr grijs, LPG, 4-drs, nwe staat'86 ƒ 6 950
Voor elke extra regel
ƒ 13,50
Amstelstein - Suzuki
Peugeot 405 1.9 GR, 5-bak, LPG, magn. velg., rood'89 ƒ 13.950
mm-prijs
ƒ 8,35
Porsche 911 3.0 SC coupé Turbo uitgev., rood '81 ƒ42950
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
mm-prijs metvignet
ƒ 8,35
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Porsche 911 3 O SC coupé Turbo uitgev., paars '83 ƒ 54.500
Porsche 944 d. grijs metall., zwart leder enz
'85 ƒ27.950
Alle prijzen'zi|n excl. 17,5% BTW
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel. 02975 • 62055
Audi • BMW - Citroen - Fiat • Ford - Honda • Lancia - Nissan Porsche 944 rood metall., schuifd , 5-bak enz
'85 ƒ27.950
(gratis halen en brengen)
Opel - Peugeot • Renault - Seat - Toyota - Volkswagen • Volvo
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Porsche 944 ferran-rood, ATEV magn. velg., 1e eig '84 ƒ24.950
MAZDA 121 • 323 - 626 - MX 3 • MX 6 - RX 7
Voor meer informatie of advies, bel
Porsche 924 Turbo zilvermetall., 5-bak, magn velg'81 ƒ 12.950
HARTGERINK en KLOMP
Renault 25 GTD 1e eig , 80.000 km , alle opties '92 ƒ26.950
Renault 25 V6 Turbo, alle opties o a. radio/Renault'87 ƒ 12.950
Graftermeerstraat 49 Hoofddorp 02503 - 20129/36644
Renault 5 GT Turbo, wit, 5-bak, grijs kent . . . '90 ƒ 17950
Mazda-dealer voor de Haarlemmermeer
Rover 820 Si, 16 klepper, airco, 5-bak, doorlock '88 ƒ 9.950
l Auto Amstelstad
020-6799100
626 Coupe 2 O 12V GLX, ongin
Saab 9000i, antrac grijs, 5-bak, LPG, el. ramen '87 ƒ 14.950
l Hemonylaan 25AAmsterdam
Audi
Alfa Romeo
'90, LPG, auto verkeert i. n st.
Seat Malaga 1.5i, blauw m., 1e eig., 5-bak, siervlg'91 /'9.950
l Auto Amstelstad
020-6711888
VW Golf G60, wit, alle opties, 18.000 km. Nwe. st '91 ƒ34.950
l Minervalaan 85 Amsterdam
Alfa Romeo 33 1 3 Super m nw Audi 80 LS, ongin '81, grijs ƒ18950,-. 020-6105478
Johan Boom, Den lip 55
st B.j '88, 1e eig ƒ8950,- met rijdt perf, APK ƒ1.950,- Mazda 121 1 3i 16V LX, ongin.
j B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6148933 VW Golf GTi, nwe. model, dikke buippers, 4 hfdst '87 ƒ 15.950
Tel 02908-24640
j Jarmuiden 29, Australiehaven
Alle dagen geopend
020 6105478
020-6105478.
'91, wit, Ipg, 1e eig, in.st, Mercedes 250 b j'79^ 2 950
l Sloterdijk III Amsterdam
Alle auto's dealer-gekeurd. Inruil / garantie mogelijk.
«De advertentie-afdeling be- Audi 80 S, m. '90, blauw w ƒ14950,- 020-6105478
l B.V. Autobedrijf van Deïnum
020 6831956
houdt zich het recht voor ad- groen get glas, c v., LPG,
l Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
vertenties eventueel zonder smetteloze staat van onderh.,
Mitsubishi
Luvkx B.V.
020-6594330
opgaaf van redenen te weige- aanrijdmgvrij, ƒ 17350. FRANS
l Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
ren (Art 16 regelen voor het WIJNEN Auto's, Karperweg 8,
KRUISWEG 1531, Hoofddorp
l Autobedrijf van Wingerden
02503-51347
Te koop: Mitsubishi Galant 18 GLi.
advertentiewezen).
A'dam, Tel 020-6716280.
l Saffierlaan 14 Hoofdorp
Ford Sierra 18 Laser '85,
116000 km, APK tot 02/94
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel. 02902-61697

Subaru

Hyundai

BMK Hoofddorp
biedt aan:

Honda

MOOY&ZN

WAUW

020-665 86 86

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:

Mercedes-Benz

Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN

otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam
(020) 6129804

Sportvelgen. De grootste sortering op voorraad vind u bij
Greg Meeren: 04255-3374.
T.k. gebruikte onderdelen van
alle type's BMW, Mercedes en
Peugeot. Garagebedrijf C.
Schrauwen,
Tetenngsedijk
134, Breda Tel • 076-214918

Rijscholen
STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL
* 5*
* * Amsterdam, Almere en Zaanstreek
*

SUPER STUNT

voor nieuwe leerlingen
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in één
van onze 5 Sterren Hotels in Nederland
& Europa, als u gebruik maakt van onze
toch al goedkope aanbieding van
20 Autonjlessen + Examen voor ƒ 950.of
10 Motornjlessen + Examen voor ƒ 700 Motorrijlessen ƒ 45.00 per les
Autorijlessen ƒ 36 00 per les
Theofiecursus op Video GRATIS
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie +• praktijk.
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.

Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel. 020-6932074.
Autosloperij A. de Liede
AUTORIJSCHOOL NOVA
Neem geen risico' orig.
BOVAG-erkende rijschool
PTT-vrijwaring RDW
Spoedcursus ƒ 950.- incl.
(s)loopauto's
(Verbindingsweg
tussen
Hoofddorp
en
Heemstede)
examen en gratis voorrijden.
l Zeilemaker Landsmeer B.V.
02908-24343
HOOGSTE PRIJS
l Dorpsstraat 74 Landsmeer
BMW
Bel voor info. 020-6464778.
Bouwjaar 1990, LPG, ± ƒ300 schade.
Tel.: 020-6198691
l Autobedrijf van Wingerden
02526-87383
Autorijschool MICHEL
l Zuiderdreefö Nieuw Vennep
Grote
sortering
ONDERDELEN
1e 5 lessen a ƒ25,Vraagprijs ƒ12.250. Tel. 020-6344097.
l B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692
van alle schade-auto's, alle
70 BESTELAUTO'S en pers.
Motorrijschool MICHEL
JOHAN BOOM
Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
merken, alle bouwjaren
busjes v.a. ƒ3500. Garage
pakketpnjs/790,-. Tel.:
Zuider Akerweg 83,
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
GEBR. OPDAM B.V.
GOLDCAR AMSTELVEEN
Rijsenhout, lid Bovag. Bijna 50 A'dam Osdorp (Oranje hek)
020-6853683,
b.g.g.
6181775,
Nissan
CORRECTE SERVICE,
_. ._. .-~_
Tel.: 02502-45435.
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
jaar gevestigd: BennebroekerINRUIL EN FINANCIERING
SUZUKI weg 17, Rijsenhout bij Aals- ± 100 auto's v.a. ƒ500.- tot 036-5321238 en 02990-34768.
occasions. Tel.: 020-6433733
ASMOCO BV, IE RINGDIJKSTRAAT 39,
20.000.- Tel. 020-6105478.
Nissan
Sunny
'83,
IPG,
APK
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' Het HOOGSTE BOD?' Bel
1097 BC AMSTERDAM, TEL: 020-6943093
meer, 02977-24229.
iarantie al v.a ƒ 1.000.'94, 2 drs, prima staat, ƒ 2000.
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur. voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Ook t.k. gevraagd.
Loop, sloop en schadeauto's
Bekend door heel Nederland
Tel. 02159-17285, Bussum.
Gratis halen en brengen.
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
om onze scherpe prijzen.
IMPORT USA CARS
Tel.
A'dam020-6942145.
Vanetta
1.5
Dub
Cab.
ongin
Suzuki Swift GTi, b j. 12-91,
Johan Boom, Den lip 55
Dagelijks geopend van 9.00 Toyota
okt. '89, blauw, i n.st, benz , 5- 1e eig. 12400 km
biedt aan div. goede occasions 19.00 uur. Donderdags koop- Celie, door ANWB erkend,
Tel 02908-24640
bak,
ƒ11.950,-.
020-6105478
met hoogste percentage
Swift 1 3 GL b.j. 4-89, 92.000
Opel Corsa b.j. '86 ƒ6950
k. Toyota Corolla 1,6HBd.k. * Oldsmobil Cutl. Supr '89. avond tot 21.00 uur
geslaagden. Tel 020-6416607. T.k. Honda Vision, bouwjaar
km. Off sub-dealer
Johan Boom, Den lip 55
grijs
met.,
53.000
km
ƒ
13750.
Johan
Boom
nu
ook
gevestigd
*
Ford
Thunderbird
5.0
.'87.
Wim van Aalst. 02979-84866.
1991, 8.000 km, ƒ 2250 In goeTel. 02908-24640
"el.: 02977-29010.
* Full size Blazer
'89. n Den lip 55, tussen Landsde staat. Tel.: 02503-15464.
Opel Manta 1.8S b.j '83 ƒ 3.450
meer
en
Purmerend.
±
50
AuBMW728raut, 1982, 168000
*
Mercedes
190
D
'91.
'oyota Carina; ,b.j. '83; 4-drs.;
COBUSSEN
T.k. YAMAHA XV 920, Viragokm, stuurbekr, cv, gordels a ,
LPG & Super; trekhaak; APK * Opel Vectra 1.7 D .... '91 to's v.a. ƒ 1.000 tot ƒ 1.500.
Kadett 1.3, '88, 4 drs.,
'88 + ace. Nieuwst., ƒ8.500
APK 0893, zgoh, boekjes, Chevr. Corsica eind 90, 1e eig. APK 12-'93, weinig gereden,
'91 Tel.: 02908-24640.
AMSTERDAM
ot '94; ƒ3000. 020-6963052. * Citroen BX 1.6 bj
Golf
1.3
C
2/88,
3-drs,
striping,
f4.500,-, 010-4218490.
02207-40708.
* Isuzu bus, midi,
Inkoop auto's tegen
Sinds 1930
70.000 km nw. st ƒ18750- ƒ 10.000. Tel. 020-6340667
zeer mooi, ƒ 10950.- Inruil/
'OYOTA STARLET 1.3 dx sodubb. cabine, benz. .. '91
ANWB/BOVAG-koershjst.
Johan Boom, Den lip 55
Fin. + mr. mog 020-6369515 Omega 1 8s, autom ongin. '90, 205 XS 14 '91 .. .ƒ23500
fmanc. Tel. 020-6369515
eil. Donker grijs metallic,
Bel voor info 020-6369515
Tel. 02908-24640
Wegens overlijden te koop APK '94, ex tax, LPG, iets werk 205 GTI 19 '90 . ...ƒ25000 Golf Rabbit Diesel, bj. '82, zw. rekh., okt. '89. 65.000 km. Garantie/inruil/financ. mogelijk T.k. winkelwagen te 'gebr. als
BMW 316 LPG, bj. '82 ƒ2450 zeer luxe USA Chevrolet cam- ƒ 11 950,-. 020-6105478
12.500.- Tel. 020-6685238.
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. rijdende showroom/marktwa- De hoogste prijs voor elk merk
205 X E ' 8 9 . . . ƒ12700 Amerik. uitv airco, wit, inter
STARCRAFT
405 Break GL 1.6'89 ƒ 18 900 APK 1-94 ƒ 4.150,020-6310653.
T K. BMW 316 In goede staat per, integraal type Winnebago Opel Kadett 1.2 N, '82, HB,
020-6670121.
gen, kl. rijbewijs, ƒ4500 + auto a contant met vrijw. bew. Amerik. vouwwagens, opzet
Renault 19 GTD '89 .ƒ15450
wr. ƒ 1995. Bj. 1980 Radio -f Warnor m nieuwe staat 8 cil
camperunits & 5th. wheels
BTW, op werkd. 02990-28750 Tel.: 02908-24640.
3-drs, nwe APK, ƒ1990Volvo 360'88 .
..ƒ11200 VW Derby LS '79, 1 eig. APK
AUTO SERVICE WETTER
l.spiegels + open dak Tel.. benz. autom. 32.000 mijl v.v.
Let op! BOVAG autobedr. verDoor inruil1 vouwwagen
Tel: 020-6369515
'94,
zeer
mooi,
staat
binnen.
VW
LT
28
D
met
verh.
dak,
Seat Ibiza L 1 2 '89 .ƒ 9.500
Subaru en Lada dealer
020.6763111
o.a. airco, verwarming, oven,
koopt
gratis
uw
aanb.
in
zijn
SCOUT
PIVO '89, veel extra's
ƒ 1750. 02159-17285, Bussum.
Al onze occasions boven de 1/87, grijs kenteken. Apk. 01/94 Showr. Medembl. 02274-4999.
magnetron, dubbele wasbak, Opel KADETT 1 6, LPG, 4/90,
COBUSSEN PEUGEOT
VOOR
GEGARANDEERDE
• „SHOWROOM",
IMPORT
USA CARS
AUTOBEDRIJF
JAN
WALS
V.W.- en AUDI-SPECIALIST
ƒ3000,aggregaat, douche, toilet etc., verkeert in goede staat
Nog dynamischer in I993
OCCASIONS
de autorubriek in
Tel. 02902-61697.
ƒ13.950-. Tel.'075-287733.
020-6670121.
BAAS
3
tot
6
maanden
garantie
5
sl.pl.,
b.j.
1989
v
v.
Ned
kenBaarsjesweg 249-253,
Amsterdam Oud Zuid
Het Parool, de Volkskrant,
teken. Nieuw prijs ± ƒ 195 000,- Opel Kadett stationwagen
Amsterdam. Tel.' 020-6121824. Voor nieuwe en gebr. auto's
2e Jan Steenstraat 42-48
SAMARA 1.5, 5-drs 1991
Trouw en Weekmedia.
De scherpste prijzen voor
Jacob
van
Lennepkade
295
-- Bij
,
nu
voor
ƒ
98.500,(gr.
rijbew.)
Diesel,
blauw.
Autobedrijf
Oplage 1,1 miljoen ex.
SAMARA 1.3
1988
TOERCARAVANS
Tel.:
020-6183855.
071-416420.
JAN
WALS'
02902
61697.
Tel. 020-6763829
Tel. 020-6658686.
LADA 1200
1988
60 occas. met Bovaggarantie
LADA 2105 1.2
1990
ook grote kampeerart.shop
OPEL OMEGA, 2 Itr, LPG, van
LADA 2105 1.5
1989 OLDTIMER (ver)kopen? Bel hè'
. HULSKER LEIMUIDEN
Chrysler
part., 11'87, i.v.m bijz. omst, m
niet duur!!!
LADA 2105 1.5
1987 oldtimerbestand v/h Ned. Old
01721-8913, 10 min. A.dam
- 'PIEÜGEOT-DÈALËR':,
perf. st ƒ9950, 05280-71256.
Studenten 10 % korting.
: AMSTERDAM-ZUID
± 50 auto's, APK gek. Den LADA 2104 1.5 Stat 1990 timer Bureau. Tel. 02990-34065
Chrysler - Amstelveen
Euro Disney, Beurs, Vakantie ?
- koelwagen & opnjauto
Opel VECTRA 1.8 S, 5-drs,
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat LADA 2104 1.5 Stat 1987
- 9-pers bussen en pick-up's Huur de Dolphin USA-Camper
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Lpg, 6/89,
ƒ 15.500.Subaru Mini Jumbo DL .1987
Haarlemmerweg,
bij
molen,
- Nu ook Chrysler Voyager Al v.a. 995,- p.w. vrije km.s
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Amstelveen 020-6430142
020-6844079. Tevens INKOOP. Subaru Justy Autom. .. .1991
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.. 02975-61212.
NIET DE DUURSTE
Avond- en nachttar.: Adventure Cars - 02990-30613
Opel Corsa 1.3 Club —1987
(Gratis halen en brengen.)
RIVA AMSTERDAM-NOORD
• De autorubriek
bestelwagen afhalen na 16.30
Mitsub. Colt 1.4 GLX ...1982
WEL DE BESTE
BENELUX
Tel.:020-6361153
•„SHOWROOM" heeft
1 x Volvo 850 GLT, aut... .92
uur en de volgende morgen
Talbot Samba
1984 Autoverzekering. Laagste
AMSTELVEEN
betaling
per
maand/kwart.
een oplage van 1,1 miljoen ex.
87-90
om 9.00 uur retour
AUTO VAN DE WEEK
Zwanenburgerdijk 503
.Minervalaan -86.; 020-6629517. 4 x Volvo 740 GL
1 x Volvo 740 Stat
87 Alfetta20
tegen 4 uur-tarief.
86 Zwanenburg. Tel.' 02907-6572 Alle verz.; Celie: 020 6416607
OPEL
KADETT
1.4
i,
Europa
3 x Volvo 240 GL
88-90 Citroen BX TR D
2 CV 6 spec. rood '86 APK 93 T.k a. tegen handelsprijzen: BX
89
020-6794842, 020-6908683.
Peugeot 205 Accent, wit, 3 x Volvo 240 Stat 88-91 Citroen Visa 11 RE
radio, in pr.st. de goedkope ca- 1.6RE,LPG.3-'89,/9.950,-.BX uitvoering, bouwjaar 1990.
86 + 50 auto's, APK gek Den
BLOKSMA
RADIATEURENƒ 19.950.- 01/'88, 73.000 km, i z g s t 1 x Volvo 460
91 Ford Escort 1.4 CL . ... 91 Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
bno, ƒ4000. 020-6413569.
16 TGI, LPG-o.b., 5-'90, Van
warmtewisselaars, Kapoeas- Te koop gevraagd a contant
Voor
ƒ18950.- ƒ10450.-. Tel- 020-6890235.
7
x
Volvo
440
89-92
ƒ12950.
BX
Leader,
3-'86,
Ford
Escort
1.4
CL
90
Haarlemmerweg,
bij
molen
Citroen BX 1 6 RS. Nov. '86,
weg 17, A'dam, 020-6148385. speedboten. Ook aangeboden
1 x Volvo 360
88 Ford Sierra 2.0 CL
90 020-6844079. Tevens INKOOP. AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
va. /1.000.-Tel..020-6105478.
APK, LPG, rijdt perf. izg.st. ƒ6250 BX 16 TRS, 6-'85, Senator 3.0 E aut 10-'88, 1e
D. FAAS
ƒ4.250. Visa 11 RE, 2-'87, eig., bl. met., sportwielen etc. T.k.a. tegen handelsprijzen: 5 x Volvo 340
85-89 Mazda 626 GLX Coupé .. 90
Klaar terwijl u wacht.
ƒ4950,-. Tel. 020-6105478.
Adverteren in
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ38,- Tegen handelsprijzen. Vectra
Peugeot 405 GL 1600, kl wit, 6 x Volvo 340 Aut
88-90 Mazda 626 GLX Coupé .. .89
ƒ4.950. BEREBEIT, Amsteldijk ƒ21.900. 085-515599
Ruilstarters en dynamo's
1.&GL, autom., 5-drs., LPG, 1„SHOWROOM"
per dag, ex. Btw
Citroen Olthof B.V. biedt aan 25, Amsterdam, 020-6627777.
ibj. 3-'90, ƒ15000 405 GL 16,
Mitsubishi Sapporo a u t . . . 8£
Valkenburgerstraat 134.
ZUINIG RIJDEN
'91, ƒ 22.500. Vectra 1.8 SLS, 5FAX: 020 - 665.63.21
Grasweg
3,
A.'dam-Noord
met 3 maanden Eurocasion gaLPG,
bj.
9-'89,
ƒ12.500
309
Opel
Corsa
1.3
88
Tel.: 020-6240748.
T.k van part. OPEL CORSA XLD, 3-'90, ƒ13000. BEREdrs., LPG, 3-'89, ƒ 16.500. VeeTel.: 020-6371826.
rantie AX11 E 1/88 ƒ 8250, AX V.a. ƒ85 5 veerbollen
Opel Corsa 3-d
89 NISSAN Bluebird 2.0 Lpg, sailGrote sortering ONDERDELEN
tra 1.8 SLS, 5-drs., LPG, 12-'89,
11 TGE 8/90 ƒ13.750, AX 11 op druk brengen bij de Citroen VAN, 1986, km. st. 90.000, BEIT, Amsteldijk 25, Adam,
Opel
Kadett
1.6
90
Amsterdam
LAGE HUUR
uitv. '90
ƒ 16.950,ƒ15.500. Kadett 1.4i, 2-'90,
TGE 6/90 ƒ 13.850, AX 11 K- Spec. in Zaanstad Garage. ƒ 5250,-. Alle keur toegest. Tel 020-6627777.
Peugeot 205 aut
88 V.W. Golf Caddy, '90, ƒ 14.950 van schade-auto's, alle
Nwe bestel- en vrachtw. m. ra- ƒ 13.500. Kadett 1.6i, LPG,-3merken, alle bouwjaren.
Uw Volvo-dealer
3
way 2/89 ƒ10.250, BX 14 E 1/89 RENE SPAAN, 075-281193. 02207-44516
Renault
5,
Tiga
89
dio, van 6 t/m 23 m , v.a. ƒ 44,- '90, ƒ 13.500. Kadett 1.6 S, 10FIAT Panda 750 L. '87ƒ 6950,- GEBR. OPDAM B.V.
Tel. 020-6369222, Meeuwen Renault 11 GTL
ƒ 14.750, C15 E 1 41/90 ƒ 9750, Vraag tevens naar onze inrui86 PEUGEOT 305 GL, LPG,
p.d., 100 km vrij. Tevens pers '85, ƒ 7.250. Kadett 1.7 D Van,
Tel.' 02502-45435.
laan 128, Amsterdam-Noord Renault 19 TXE
Mini 1000 Magie 6/88 ƒ8250, lers en aantr. rep. prijzen
89 '85
wagens. Autoverhuur Sloot' '91, ƒ13.500. Kadett 1.6 Dƒ5500.
FiatTipo 1.4 DGT 4/91 ƒ 18500,
uit
de
Utunnel
2x
rechtsaf
Renault
19
16
V
92
Missot.
specialist
REM-'
VAN ROOTSELAAR
haak. Tel.: 020-6431220.
VOLVO 340 D '84 ....ƒ4.250
Stat.car, 3-'88, ƒ 9.500 Ascona
Johan Boom, Den lip 55
Ford Sierra 2.3 CLD. Combi
Renault 19 TR
89 OPEL Ascona '83,.. .ƒ3.750.1
FRICTIE-MATERIAAL.
AUTOTECHNIC
Volvo 340 DL 1.7, '87, 3 deurs Renault 21 GTL HB
Vracht/bestel/luxe v.a. ƒ42: 1.6 S, LPG, 2-'86, ƒ4.250. Pr.
RONDAY B.V.
Tel. 02908-24640
5/87 ƒ9950. Isolatorweg 40
90
Bosboom
Toussaintstr.
4.
incl. BTW. BEREBEIT, AmstelBAKKER
VAN OSTADE GARAGE
A'dam Sloterdijk afslag S 102 AX 11 First 50 4/92 ƒ 16 900 PI.Middenlaan 19-21 Renault 5 TL b j '86/6950 5 versn., wit, ƒ7.950,-. Tel. Renault 25 TX
89 92
A'dam. Tel.: 020-6180443.
AX 11 TE
12/90 ƒ 13.700
dnk 25, 020-6627777.
02972-2808
020-6124047/6152674.
Van Ostadestraat 182
Tel. 020-6823520.
Renault
25
GTS
86
AX 11 TE, 5-d 3/91 ƒ14.900 A'dam 020-6237247, Renault 5 GTL '83, APK '94,
Amsterdam,
Noodservice
Renault
Clio
91
rood, prima onderh., ƒ2000.
• „ SHOWROOM ", de grootste autorubriek.
Johan Boom, Den lip 55
AX11TGE, 5-d. 7/90 ƒ13.900
020-6625428
Volvo 345 GL automaat '82,
Renault Espace
89
ONDERDEELVERKOOP
Tel. 02159-17285.
Oplage 1,1 miljoen ex. Tel. 020-6658686.
Tel. 02908-24640
3/90 ƒ 14 900
AX Image
Maandag t/m vrijdag
5-drs, metal. ƒ 1450.-.
DOE-HET-ZELF
ADVIES
Citroen BX Dies b.j. '85 ƒ 3950 BX 14 5-bak
. 6/90 ƒ 15.750 RENAULT-aanbiedingen
Renault 5 SL, b j '88, 48 000
•
SHOWROOM:
De autorubriek voor Amsterdam en omgeving.
Garantie - Financiering '- Inruil
Tel.: 020-6369515
op
zaterdag
van
Zoekt u een
3/89 ƒ16900 5 TL
BX 16 RE
Oplage 1,1 miljoen ex.
OTO/ICI Citroen
85/6350 km, i 2 g st, apk apr.'93, groen Volvo 440 GL, b.j. 11 '88,48.000
BANKRASHOF
10.00-13.00 uur
GOEDE GEBRUIKTE AUTO
2/91
ƒ22400
BX
16
TGI
Hogeweyselaan 21
Elke week in Het Parool, de Volkskrant, Trouw én
..83/4750 metallic, ƒ9500. 020-6267920 km, wit, incl. radio cass., in
5TS
AMSTELVEEN
Bel voor Inlichtingen
Kost
B.V.
8/90
ƒ
19.750
BX
16
TZI
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA.
1380 AG WEESP
. . 83 ƒ 2950 Renault 9 GTL '83, 1e eig. APK perf. st., vr.pr. ƒ15.950.
5 TL
Tel.: 020-6369515
020-6453251
8/89 ƒ15400 9 TL
Valschermkade 16, A'dam.
BX 19 D
Tel. 020-6658686.
02940-16661
. . . 8 3 ƒ3250 '94, 5 versn. Prima st, ƒ 2500 070-3973593 of 3706332.
10/89 ƒ19500 9 TL
BX 19 GTI
. . 86 ƒ 6650 Tel. 02159-17285. Bussum.
BX19TRD
_
_
7/86
_
_
ƒ
8.900
_
.
_
.
ZO GOED ALS NIEUW
AX 1 4 TG Diesel 91 ƒ 19.950
. 87 ƒ 6950
9 TL
RENAULT AMSTERDAM
AX 10 E
87 ƒ 8 500 BX19TRDst.b 1/90 ƒ19.750 11 TL
86/87 ƒ 7250
760 GLE, Sedan, aut ..11/89
.
BX
Deauville
3/92
ƒ
22.900
Top
occasions
met
1
jaar
AX 10 E . . . .
87 ƒ 7 700
. . 85/4850
18 GTL
740 2.3 Sedan
01/90
garantie
8/89 ƒ 21 500 18 TL . . .
AX 11 First .. . .92 ƒ17850 BX Turbo D
. 82 ƒ 1950
240 GL Stat, Lpg . .. 01/90
Wibautstraat
224
4/90
ƒ
23.900
AX 11 TGE ... .92 ƒ19500 BX Turbo D
. 88 ƒ 7500
Express . . .
740 GL, Sed„ aut, Lpg 05/89
1/86 ƒ 6.900
020 - 561 96 11
BX 14
86 ƒ 6950 VISA 14 TRS
460 Gü, aut. Lpg 03/91
Andere
merken.
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2/92 ƒ 24 .900
BX 14 . .
.90 ƒ19250 ZX14Av.tage
Tegen handelspr. Renault 21 440 GL, Lpg, o.b. . . . 01/90
.
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ƒ
6250
Fiat
Uno
60
S
.90 ƒ18500 ZX 14 Reflex, bl 4/92 ƒ23.300 Fiat Regata .
BX 14 Cannes
!
08/90
. 85 /4850 GTS Nevada, LPG, 1-'90, 440 1 8 Rood
vi'«.'*
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BX 14 RE . . . . .89 ƒ18400 ZX 14 Reflex, rd 4/92 ƒ22900 Ford Fiesta . . .
,* "
ƒ 16.750 Renault 25 TX, blauw 440 GL, Rood
04/89
81
ƒ
1750
i
nju-zelf
een
Showroom
ItèbV
BX 16 Montreux. 89 ƒ 17.900 ZX 14 Reflex, rg 1/92 ƒ23300
340
GL,
5-d.
Sp.
aut.
..
11/89
mod,
. 81 / 2450 met, 11-'89, nw
Mazda 323 ..
BX Turbo Diesel 91 ƒ31500 ZX 14 Reflex, wt 2/92 ƒ 22.400
-rAkèéi^advertentie in
ƒ 14.500 Renault 19 TR Cha- 340 GL, 5-d. Sp. 5 Sp.. 04/89
Zaterdag's open
XM 20i
91 ƒ36.500 ZX 16 Aura, st b 7/92 ƒ28250
made,
4-drs,
LPG,
5-'90,
van 1100 tot 1600 uur
ZX Reflex .. . .92 ƒ 24 900
Schade/taxatie APK
ƒ 13 500. Renault 19 GTS, 5- Tevens div. Volvo's 340/240
r^tt«.l-KtltëHpIaden Vrti.i~>Yy};jMi*V<*Mrt.
^
t^
en alle nieuw^
Charade Diesel . 87 ƒ 6 950 Reparatie van alle merken
v.a. '80 t/m '85 tegen
1 1mil
Te koop. Renault 9 GTL, 1987, drs, 3-'89, ƒ12500 Renault
ju SHÖWRPOM is <iaa«iiee de autorotöèk
' Joen
91 ƒ11500 Verkoop nieuw en gebruikt APK t/m 9-1V93, i pr.st, km- Express, 6-'86, ƒ4950
Cuore
NETTO-Inruilpnjzen
l versèMfac' op vrijdag jn^Y^
mèfe^e hoogste oplage, van geheel
Citroen en Peugeot
stand ± 80.000 Vrpr. ƒ7250, BEREBEIT, Amsteldijk 25,
VOLVO - NIEROP,
Ruime keuze in 2 CV occasions
- ' ' - ' " *''-derdag-iöck
BOVAG-garanties
kl. rood Tel • 020-6441969
A'dam, 020-6627777.
, •. V.5V *•* •• ' * *V
Vancouverstraat 2-12,
alle leeftijden Citroen Centrum
100% financiering mogelijk
A'dam
West.
020-6183951
Leende. Tel: 04906-1528
DE WEER 29, ZAANDAM
mmmmmmmmmm tmlmmlmmmmmmm mm mllf mm
m mmm
Rover
Tel 075-350985
Te koop 2cv6 b j '85, km stand
31 000, kleur blauw, ƒ4.000,- XM 2.0 inj Comfort b j. 5-90,
Tel. 02975-67750.
"
1
1
1
/
1
70.200 km. met ANWB rapport
TIMO DE BRUYN
en 12 mnd. garantie ƒ 31 900,Pnjs incl
Voor occasions en reparaties Off sub-dealer Wim van Aalst,
B T. W.
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.van BX, Visa en 2CV6.
02979-84866, Mijdrecht.
DIESELSERVICE;
Schrijf hier in bloldetters
Verder diverse spéciale aanbiedingen + gebruikte Rovers bij brandstofpompen; verstuivers
1
APK klaarmaken tegen gered,
uw tekst, t letter per •
2
pnjz Verk. van losse onderd
cil.koppen vlakken. Garage/
Minor Motorcars
hokje. Cijfers, leestekens
Tel 020 6680820 en 075-702625
motorenrevisie
FEENSTRA,
46,94
3
Sloterkade 40-44 Tel 020-6177975
en tussenruimten tellen
Fiat Ritmo CL Diesel, 5-drs. OnIndustrieweg 27, Duivendrecht,
voor
l
letter.
Minstens
62,80
4
gin,
'87,
blauw,
i
z.g.st.
goede
XM Turbo D
91 ƒ39.900
Tel.: 020-6980639.
Pim van Rootselaar
3 regels beschrijven Aan 50 5
78,67
XM Amb. ABS
90 ƒ 29.500 motor ƒ 4950.- 020-6105478
Rhôneweg 40-42 Tel 020-6131365
APK keuringen klaar terwijl L
de hand van de daarnaast n
XM Cônf Lpg
90 ƒ 27 500 GOUDSMIT FIAT Amstelveen
C
94,53
wacht. Garagage West-Center:
geplaatste tarieven kunt u n
BX Turbo Break D 90 ƒ 18.500
Keuze uit 50 gouden Fiat020-6122476 (zonder afspraak)
Saab
1
10,39
7
<
zelf
uitrekenen
wat
uw
BX RD Break
90 ƒ 18 500 occasions. Tel.- 020-6470909
2e Helmersstraat 15, A'dam.
advertentie kost
126,25
8
BX RD Break
89 ƒ 15.000
Saab 900 GLI, '85, 3-drs LPGA.P.K. KEURINGSSTATION
BX RD Break
86 ƒ 8.500 Ritmo CL Diesel, 5 drs. ongin.
142,12
9
onderb., div. access. vr.pr
'87, blauw, i.z.g st., gde. motor.
Keuren zonder afspraak
BX 16 TGI, break ,
ƒ9250 Tel. 02233-1895.
157,98
RECORD
biedt
aan
10
ƒ4.950,-.
020-6105478.
_
Feenstra & Jimmink
Ipg, onderbouw
90 ƒ 19.500
Metro 1300 MG Turbo ..1984
Asterweg 24A A'darn 6364702
BX 16 RE Break 87 ƒ 9.950
Rover 111 L
1992
BX Turbo Diesel 90 ƒ 19.500
SAAB SERVICE
Telefoonnummer:
Naam:
Autobedrijf CRYNSSEN
Rover 3500 P 6 .
..1973
BX Diesel
89 ƒ 12.500
MOLENAAR
Crynssenstraat 10-14
Escort
1
6i
CLX,
ongin
'91,
5Rover 3500 Vitesse SD1 1986
Adres:
BX 16 TGI
90 ƒ 14 500
onderh , rep , APK
Tel. 020-6184402
BX 16 TZI, Lpg
90 ƒ 15.500 drs, LPG, rood met., in.st.
APK keurstation,
reparaties
Handtekening:
Postcode + Plaats:.
ƒ
18.950,-.
020-6105478.
BX 16 TRI Lpg
89 ƒ 12.750
Royal Class Saab's
alle merken en schaderegeling
1
5 x BX 14 TE
ESCORT 1.8D CLX bj 10-'91,
Diverse
occasions
GARAGE KOORN
ƒ12500 45.000 km, 5-deurs. Wegens Rover Mini Special b j '91,
LPG, 10/90
18.000 km, iz.gst. Tel
Voor reparaties van
BX 14 TE
89 ƒ11500 auto zaak. Pr n.o.t.k
Auto's in SHOWROOM vliegen de deur uitl' "\ --^^
Hoofddorp,
02503-14097
030-960125 Na 18.30 uur
alle auto-merken
BX 14 RE
87 ƒ 7.500 Tel. 010-4716958.
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHO\K$R,ÖOM* Postbus 156,
Van
Riemsdijkweg
24,
84 ƒ 2.950
BX 19 Diesel
• „SHOWROOM".
1000 AD AMSTERDAM of afgeven ,bij Het Parool, Wibautstetat 131, A
Unieke
aanbieding!
Ford
Sierra
Amsterdam - 20-6311694.
VISA 11 RE
86 ƒ 4.500
Oplage 1,1 miljoen ex.
Afgeven kan ook bij de volgende 'Weekmediak3ntoren:,Awistèlvèerii Gebouw
VISA C 15 E best. 86 ƒ 4.500 eind '84, model en kent. '85.Elke week m Het Parool,
Hef
brug,
spuitcabine
Altijd binnen gestaan. Zeer
Laan der Helende Meesters 42lBj-Uktioorn, StaüÓJBSsWaat 70; WeesjVNieuwstr&t ^j,- ;
of sleutelruimte nodig?
VISA GARAGE BV.
mooi, APK jan. '94, techn. de Volkskrant, Trouw en alle SEAT IBIZA luxe 12/88,
r.020-66563%2f\\„,
Zandvoort,
Gasthuisplein 12. Faxeri kan ook, is Wel fcosne] en.-duidelijk: 020-éö5 63 21.
1e
eigen
25
000
km
als
nieuw
HEINING
HOBBYHAL
Houtmankade 37, Amsterdam 100% Weg onvercompl Pr
uitgaven van WEEKMEDIA.
/8950 Tel 0206369515
02907-6999, A'dam Sloterdijk
Tel 020 - 6278410
Tel 0206658686
[5500 Tel 029073166

Autosloperijen

BMK Hoofddorp

Tel. 023 - 294072

ASMOCO

Opel

Motoren/Scooters

Peugeot

Chevrolet

Auto's te koop
gevraagd

Volkswagen

Bedrijfsauto's

Campers

Autoverhuur

ZUIDWIJK

Klassiekers
en Oldtimers

Volvo

Ouke Baas

Algemeen

VOLVO

Autofinanciering
en verzekering

occasions

Citroen

Accessoires
en Onderdelen

Diversen

Van Vloten

Renault

fe de veroop van uw autoren fluitje van een cerit
1

de nieuwe Rover 200 coupé
nu in onze showrooms

Fiat

Service en
Reparatie

^
„
. - .^ ^
- -• -»- •- - -• -•-- •- •- -1
l Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst, i-,
/ eurociieque.

l

r:

Record voor
ROVER

Ford

020 - 6949266

Seat

i-66586'fe ^,
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Honderdjarige RAI is niet weg te denken

9000 de veiligste
Een onafhankelijk onderzoek heeft de Saab 9000
aangewezen als veiligste
auto die in Zweden over de
wegen kruist. Hij is vijftien
procent veiliger dan zijn
naaste rivaal. In het onderzoek is alleen rekening gehouden met auto's die voor
particuliere doeleinden gebruikt worden. Van de 9000
is nu ook de Aero verkrijgbaar, de krachtigste productie-Saab ooit gebouwd.
De 225 pk sterke 2,3 liter
turbomotor stuwt de wagen binnen zeven seconden
naar honderd en tot een
top 240 km/uur. De auto
kost 123.000 gulden. Saillant detail uit het onderzoek: standaard modellen
zijn veiliger dan de sportieve modellen.

HET IS DIT jaar een eeuw
geleden dat zes
rijwielleveranciers de
Rijwiel Industrie'
oprichten. Al snel werd het
Rijwiel- en AutomobielIndustrie. De RAI is niet
meer weg te denken.

Volkswagen
Passat Design

Chrysler wint terrein
Het gaat goed met Chrysler. In 1992 werd ruim twintig procent meer verkocht
dan in 1991. Het was het
vijfde achtereenvolgende
jaar dat de verkoopcijfers
gestegen waren. Chrysler
schrijft de groei in 1992 met
name toe aan de introductie van de uiterst succesvolle Voyager Turbo Diesel.

Auto's gaan
langer mee

.

Het aantal kilometers
dat een occasion gemiddeld op de teller heeft
staan, wordt steeds hoger.
In 1987 stond de kilometerteller bij aanschaf van een
occasion gemiddeld op
63.300 km. Nu is dat al
72.000 km. „Het percentage
gebruikte auto's dat bij
aanschaf 100.000 km of
meer op de teller heeft
staan, be'draagt negentien
procent. In 1987 was dat
nog tien procent.

Minder onderhoud
De BOVAG heeft een onderzoek gehouden naar het
aantal uren dat een auto
jaarlijks voor reparatie of
onderhoud in de garage
doorbrengt. De cijfers tonen aan dat auto's steeds
minder onderhoud nodig
hebben."
1975
13 uur
1980
11 uur
1985
- 9,5 uur
1990
- 8 uur
Voor 1995 verwacht men
dat dit nog slechts 6,5 uur
zal zijn.

UIM HONDERD jaar geleden grepen fietsproducenten en -handelaren
met grote regelmaat vol
wanhoop en irritatie naar
hun hoofd. Wielersportyerenigingen maakten het namelijk aan het
einde van de vorige eeuw haast tot
een verheven sport om rijwieltentoonstellingen te organiseren. In
1893 hadden de branchegenoten er
genoeg van.
Na een oproep in het ANWB-blad
'De Kampioen' staken uiteindelijk zes
leveranciers de koppen bij elkaar. De
vereniging die ze oprichtten, Rijwiel
Industrie (RI), moest een einde maken aan de wildgroei van tentoonstellingen. Ze waren van mening dat ze
zelf veel beter de organisatie ter hand
konden nemen. Amsterdam kwam als
beste locatie voor het houden van
shows uit de bus rollen. Dit ondanks
het feit dat sommigen een zwaarwegend argument aanvoerden om naar
Den Haag te verhuizen, want zeiden
zij: „In Amsterdam hebben de menschen het veel te druk".

Noodbouw
RI groeide al snel uit tot RAI, toen in
1899 de eerste auto op het toneel van
de tweewielertentoonstelling verscheen. De RAI bleef de hoofdstad altijd trouw. Het in 1929 door brand verwoeste Paleis voor Volksvlijt aan het
Frederiksplein was al in 1920 te klein.
Op aandrang van de zeer actieve voorzitter Leonard Lang werd aan de Ferdinand Holstraat het karakteristieke
noodgebouw met grote overspanning
neergezet waar prins-gemaal Hendrik
in 1922 de 13e RAI-tentoonstelling
opende. Het gebouw moest vijf jaar

u van uw dealer krijgt dat het hoog tijd
is voor de jaarlijkse APK, afkomstig is
uit onze databank. Ook speelt de RAI
een belangrijke rol als belangenorganisatie voor zeven branches, waarvan
auto's, fietsen en motoren de belangrijkste zijn. Het feit dat de verschillende branches in één vereniging zijn ondergebracht is overigens uniek. Ditzelfde geldt voor het feit dat de RAI
sinds 1922 mede-eigenaar is van het
tentoonstellingsgebouw."
Een terugblik in de geschiedenis
van de RAI als belangenorganisatie levert een lange lijst protesten op. De
eerste in 1898 werd door de hoge heren
in Den Haag naar de prullenmand verwezen, het was een protest tegen de
rijwielbelasting. Daarna boekte de
RAI, veelal in samenwerking met de
organisatie van automobielbedrijven
BOVAG, in toenemende mate succes.
Een treffend voorbeeld daarvan was
de Stichting 'Blij dat ik rij' en de huidige campagne 'Auto's worden steeds
knapper'.
De drie grootste RAI-publiekstrekkers in het verleden. Rechtsboven de Motor-RAI in 1957, linksboven de eerste Fiets-RAI Beperking autogebruik
De RAI heeft steeds meer invloed
in 1895 en boven de Auto-RAI in 1935. De eerste Fiets-RAI werd gehouden in het Paleis van' Volksvlijt aan het
gekregen, maar het is toch hoogst opFrederiksplein. De andere twee foto's zijn genomen in 'de oude RAI'

meegaan, maar de RAI bleef het tot
1960 in gebruik houden.
In dat jaar werden 100.000 auto's
verkocht, wat de grote omslag in de
automobielindustrie betekende. Een
beter moment om een nieuw tentoonstellingsgebouw te betrekken was er
niet en in februari 1961 ging het complex aan het Europaplein open. Vandaag de dag telt de RAI 65.000 vierkante meter. In juli komt daar nog eens
12.000 vierkante meter bij en dan is de
beschikbare grond voor uitbreidingen
definitief op.
De roep die in het verleden weieens

klonk om de RAI maar te verhuizen
naar de ruim bemeten Flevopolder is
verstomd. Secretaris E.H. Glasius, al
dertig jaar werkzaam voor de RAI: „Je
kunt niet zomaar in een polder gaan
zitten met een complex als dit. Hier in
Amsterdam is juist sprake van een
prachtige symbiose en de aanwezigheid van de RAI heeft een grote economische betekenis voor de hoofdstad.
En het mag best eens gezegd worden:
de gemeente Amsterdam is heel nauw
betrokken bij het wel en wee van de
RAI, wethouder De Grave -maakt ook
deel uit van de raad voor commissaris-

merkelijk dat een organisatie die de
sen. Toch is de politiek er altijd buiten belangen van de autobranche verdegelaten."
digt, tegelijk oproept tot matiging van
het autogebruik. Is dat niet wat tegenstrijdig? „Nee", zegt Glasius, „al lijkt
Belangenorganisatie
het daar wel op. De overheid wil ongeDe beursvloer is vrijwel het gehele breidelde groei van het autoverkeer
jaar, zelfs 's zomers, continu in ge- beperken en dat is een doel waar we
bruik. Maar de RAI doet meer dan het het mee eens zijn. Een beperkte groei
organiseren van tentoonstellingen en is uitstekend, maar wij bestrijden
congressen. Glasius: „We zijn ook een sommige middelen die de overheid wil
vraagbaak voor overheid en bedrijfsle- aanwenden. Daarom zijn we in discusven als het gaat om mobiliteit. Met het sie over een verantwoord autogebruik.
RAI Documentatie Centrum (RDC) Tegen bijvoorbeeld carpoolen zeggen
bieden we vooral service aan onze 1100 wij ja, maar tegen invoering tolwegen
leden. De kans is groot dat de brief die klinkt een volmondig nee."

Nieuwe Seat Ibiza

Tweetaktmotor begint
aan haar tweede jeugd

Eind maart brengt Seat de nieuwe compacte middenklasser
Ibiza op de markt, een van de grond af nieuw opgezette auto met
een geheel eigen carrosserie/chassis-structuur. Het enige dat nog
aan het oude model doet denken is de naam.

S ER LEVEN na de Trabant? Ja, want de tweetaktmotor is herboren.
Niet als ronkend, kruipend of pruttelend
Oosteuropees
voertuig,
maar als milieuvriendelijk
alternatief.

Veiligheid en kwaliteit stonden bij het nieuwe model voorop.
Ook werd ernaar gestreefd een auto te maken met rijgedrag en
prestaties van de bovenste plank. De Ibiza krijgt een moderne
styling met een sterk eigen karakter en jeugdige uitstraling. De
hoge taillelijn weerspiegelt de degelijkheid. Het uiterlijk sluit
verder aan bij het nieuwe 'familiegezicht' dat twee jaar geleden
debuteerde in de Toledo.
"De auto wordt leverbaar in een drie- en vijfdeurs versie en vier
uitrustingsniveaus. Opvallend is ook de ruime keuze in motoren,
die van 1000 tot 2000 cc reikt. Het beschikbare motorvermogen
loopt van 33kW/45pk tot 85kW/115pk. Het interieur is compleet
en biedt haast meer comfort dan je zou wensen. Airconditioning,
stuurbekrachtiging, elektrische raambediening, centrale deurvergrendeling, hoogteversnelling van stuurwiel en stoelen.

Ook W. de Buijzer moest aa% een nieuwe garagevloer, maar:

*Milieuvriendelijk werkt wel prettiger'
"OOR VEEL automobielbedrijven
is l april 1993
een
magische
datum want dan
zijn ze wettelijk verplicht 'milieuvriendelijk'
te functioneren. Bij garage Cobussen weten ze er
alles van.

„Het is jammer dat die weg
moest want het was een
goedlopende pomp, echt
een service-artikel. Maar
alle kleine pompstations
gaan verdwijnen, want ook
hierbij geldt dat de vloer
vloeistofdicht moet zijn.
Die investeringen zijn voor
een klein station veel te
hoog. Bij ons was de grond
een beetje vervuild en we
kregen subsidie als we de
pomp zouden sluiten. Als
klein bedrijf heb je altijd
veel direct contact met een
klant. Nu mis ik toch wel
enigszins het contact met
de buurt."

Milieu kost geld. Vroeger
kreeg een garagehouder
geld voor oude accu's en afgewerkte olie, tegenwoordig
moet hij betalen voor het
laten afvoeren. Cobussen
vestigde zich in 1964 aan de
Baarsjeswegin Amsterdam.
De tijd dat alles kon en ook
gedaan werd. Niemand die
ooit over het milieu sprak,
laat staan over vloeistofdichte vloeren waar geen
olie en andersoortig vuil
doorheen kon zakken. Tegels leken in die jaren voldoende. Maar de vervuilingen kwamen en zo ook nieuwe wetgevingen.
W. de Buijzer van Peugeot-dealer Cobussen: „Je
mag nu geen tegels meer
hebben in een automobielbedrijf, want ja, waar gewerkt wordt, gebeuren weieens ongelukjes. Je morst
altijd wel wat olie of koelvloeistof en dat zakt door
een tegelvloer. Drieëneenhalf jaar geleden is men hier
begonnen met bodem: en
grondwateronderzoek. Gelukkig bleek er geen verontrustende vervuiling aanwezig te zijn."

De wasstraat, naar het
schijnt in 1964 de eerste van
Amsterdam, werd ruim tien
jaar geleden al gesloten, die
gaf teveel geluidsoverlast.

Trots

W. de Buijzer: „Dankzij de gladde vloeistofdichte coating komen alle chemicaliën in de
afvoer terecht waar ze opgevangen worden."
Foto: Bram de Hollander

„Maar goed, er moest wel
een nieuwe vloer in, vloeistofdicht. Er ligt nu een 25
centimeter dikke betonlaag
met daaroverheen een gladde coating. Ik moet eerlijk
toegeven dat het veel prettiger werkt en vooral ook gemakkelijker schoon te nouden. Olie of koelvloeistof
zakt niet meer weg, je veegt
het zo in de afvoer waar de
diverse stoffen opgevangen

en van elkaar gescheiden
worden. Je werkt een stuk
netter. Door die wetgeving
word je natuurlijk wel op
hoge kosten gejaagd, want
je krijgt geen subsidie, maar
de auto is nu eenmaal een
van de grootste vervuilers
en we moeten toch samen
op deze wereld leven."
Het is niet de eerste keer
dat hij zijn bedrijf moest
aanpassen onder invloed

van het milieu. Cobussen is
een familiebedrijf dat in
1930 door zijn opa werd opgericht, toen nog aan de
oude Sloterweg. Vanaf het
allereerste begin was de garage voorzien van een benzinepomp. Ook aan de Baarsjesweg zat er tot voor een
jaar geleden een pomp.
Handig voor buurtbewoners, maar minder geslaagd
voor het milieu. De Buijzer:

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

Ondanks de zware eisen
heeft hij nooit gedacht de
brui eraan te geven of te verhuizen. De Buijzer: „Ik zit
sinds 1975 in de zaak en heb
nu flinke uitgaven moeten
doen, maar ik ben toch blij
dat het gedaan wordt. De
hele handel en wandel met
auto's blijft nog altijd boeien en autotechniek is altijd
mijn hobby geweest. Ik ben
zo'n beetje tussen de auto's
geboren en speelde vroeger
altijd in de garage. Het
stond al snel vast dat ik later in de zaak van mijn vader ging werken. En het
geeft ook wel een bepaalde
trots dat ik in zo'n oud familiebedrijf werk."

De aandacht voor de elektrische aandrijving zou de indruk
kunnen wekken dat de verbrandingsmotor zijn langste tijd
heeft gehad. Niets is minder
waar. Diverse autombielfabrikanten zijn in hun onderzoekingen weer eens een nieuwe
weg ingeslagen. Nou ja, nieuw.
We hebben het over de tweetaktmotor, die nog maar kortgeleden middels Trabant en
Wartburg furore maakten op
het Duitse wegennet. De nieuwe generatie tweetaktmotoren
blinkt echter uit door een zeer
schone uitlaatgas-emissie. In
vergelijking met de modernste
viertaktmotor is ze licht en
compact van constructie. Dat
maakt het weer mogelijk om
een veel lagere luchtweerstand
te realiseren dan met voor viertaktmotoren van vergelijkbaar
vermogen. Theoretisch komt
de constructie ook de binnenruimte ten goede.
Milieuvriendelijk werkt prettiger

Geen mengsmering
Maar de herboren tweetakt
heeft meer voordelen. Zuinig,
onderhoudsvriendelijk en minder gevoelig voor storingen. De
oorsprong van veel van de goede eigenschappen ligt vast in
het principe van de tweetakt.
Waar een viertakt per cilinder
altijd twee krukas-omwentelingen nodig heeft voor een arbeidsslag, volstaat de tweetakt
met één omwenteling. Dit
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maakt de motor in principe
tweemaal zo efficiënt, waardoor ook het specifieke vermogen hoger ligt.
Een van de meest recente
ontwikkelingen is de geslaagde
verbranding. Hierbij wordt
eerst het grootste deel van de
benodigde brandstof ingespoten, terwijl de verbranding al in
gang is. Door de toepassing van
directe injectie is het gebruik
van mengsmering niet meer nodig. De krukas loopt op rol- of
kogellagers en wordt onder
druk' gesmeerd door nauwkeurige olieventielen. De geringe
hoeveelheid olie die daarmee in
het mengsel terecht komt, verbrandt en is voor de katalysator
geen bezwaar.

Weinig luxe
Naar verwachting laat de
doorbraak van tweetakt nog
wel even op zich wachten. Maar
de concepten staan er. Een
mooi voorbeeld is de Toyota
AXV-IV, die is voorzien van een
zuinige en schone 804 cc tweecilinder tweetaktmotor van 64
pk. De AXV-IV meet slechts 340
cm, maar biedt plaats aan twee
volwassenen en twee kinderen
plus bagage. Net als de ouderwetse tweetakt-auto's ontbeert
het binnenin aan overbodige
luxe.
Weinig instrumenten, maar
daarentegen weer wel een heads-up display, die direct in het
gezichtsveld van de bestuurder
in de voorruit de meest belangrijkse rij-informatie projecteert. Het rijklare gewicht bedraagt niet meer dan 450 kg.
Dat betekent dus veel aluminium, schuimvulling en kunststof. Bovendien is de auto vrijwel geheel recyclebaar. Diverse
prototypen worden intussen
uitvoerig getest op levensduur
en gedragseigenschappen.

Volkswagen heeft voor
de Passat een nieuw actiemodel met de naam: Design. Het model is gebaseerd op de Edition CL en
is leverbaar als limousine
en als Variant. Motorisch
is er niets bijzonders te
melden, dat blijft zoals het
was.
De 'grap' zit natuurlijk in
alle uiterlijke fratsen. Aan
de binnenkant treft u er antraciet Jaquard-binnenbekleding, een elektrisch bedientaaar schuif-/kanteldak
en idem ramen, centrale
vergrendeling met verlichte contactsleutel, elektronische
warmteregeling,
een verlicht make-up spiegeltje, zonwering op de
achterruit van de limousine en laadruimte-afdekking en uitneembaar bagagenet bij de Variant. De
buitenkant valt op door •
witte knipperlichten aan
de voorzijde, donkere achterlichten, elektrisch verstelbare en verwarmbare.l
buitenspiegels, stalen vel-\
gen en een zwarte dakrail;
bij de Variant. '

Porsche 968
Voor wie het zich kan
veroorloven, ontwikkelde
de afdeling Autorensport
van Porsche twee nieuwe
versies van de 968: de Turbo S en Turbo RS. Beide
zijn bedoeld voor de racerij, maar er worden ook ehkele exemplaren voor de
normale weg gemaakt ten
behoeve van sportieve rijders. Enkele, want er wor-den niet meer dan honderd
wagens per model in elkaar
gezet. De RS met 337 pk
wordt in maart leverbaar,
de 305pk sterke S volgt in
april.

De S .is met een top van
280 km/uur en een accelleratietijd van vijf seconden
tot 100 km/uur de meest
vriendelijke van het stel.
De RS is in alle opzichten
zonder compromis afgestemd op wedstrijddoeleinden. Het is nog maar de
vraag of de auto overigens
een Nederlandse typegoedkeuring zal verkrijgen.

Daihatsu HiJet
De HiJet van Daihatsu
komt binnenkort weer terug naar Nederland. In samenwerking met het Italiaanse Piaggio (van de
Vespa-bromfiets)
wordt
een Mini-Van ontwikkeld.

Standaard wordt hij uitgerust met schuifdeuren
aan beide zijden. Verder
een vijf ver snellingsbak, geventileerde remschijven,
een uitlaatsysteem dat gedeeltelijk uit roestvrij staal
is vervaardigd en een laadruimte van 3200 liter. De
prijs komt ergens rond de
15.000 gulden exclusief
BTW te liggen.

Kwaliteitsproject
FOCWA
Het aantal deelnemers
aan het Kwaliteitsproject
van de FOCWA (ondernemersorganisatie in de carrosseriebouw- en schadeherstelbedrijven) is inmiddels opgelopen tot bijna
300 bedrijven. In het voorjaar van 1992 werd gestart
met een serie basiscursussen, waaraan werd deelgenomen door 480 personen
uit 270 bedrijven.
Een belangrijk onderdeel hiervan was het zelfdiagnose-systeem, waarmee
de cursisten leerden de
slechte kwaliteit in hun bedrijf te signaleren en te reduceren. De cursus van augustus had betrekking op
de motivatie van de medewerkers in carrosseriebedrrjven.
Het sluitstuk van het
Kwaliteitsproject is een
cursus die ingaat op de
kwaliteitssystematiek volgens de ISO-9000 normen.
Dit is een belangrijke certificering die iets zegt over
de kwaliteit van een bedrijf. Landelijk zijn pas
vijftien carrosseriebedrijven hiermee onderscheiden.
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ZOEK DE M I S L U K T E
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-iuKcrtniltes \«oi Aikciinian rn partit uliiM kttimm
svord(,'n ge/el o\cr l of 2 knluimix n ImrcitL* in diu-rsi
UïHurgioollen,
Pjrliuiliemi \crwij/en \MJ u.un tlt spet Lik bon op tic
pagina „MICRO'S"

G R O E N £ S T £ 7 N bv
T E C H N I S C H

IM.iaMiig is mogelijk in <le \olfji'w U. cilittt
/AISPVOOKIS MKUWbllLM) j (l \ l p. i millum u r
Sluitingstijd* ditisd.ig l S 00 uur
U kunt uw tckbt KJcfomsdii' upgiun 02307-17166 nf
.ifgLU'ii//mden aan
* Zdri'Koorls NiouwsbKuI, Casihui^pk in 12.
2 0 V 2 J M Xaruhooil,
l'Kiatbing ib ook uiugL'ltjk in dt \olg<nd( (niiitiitialii
X. /aniUoorh Niuiiw-,|jl,id, AnisU'Uoms WitkbKu]. UulioonisL1 Courant, de Ronde Vencr, \aKrnctM <k r Courant, alk* edities van hel Aniiteidams Stadsblad, do
Nieuwe Weesper ƒ 5 , 2 3 per nnllmit ter
Sluilingstijd imumUg 1500 uur
ie Informatie o\cr on/t o\enge nantrekkelijke .uKertfnlieconibinatieb in dr Micro's /ijn op aanvtaag op on/e
kantoren verkrijgbaar
ir Vooi bntu'ii ontler nunuii(-r \\oidl ! regel extia in
rekening gebratlit, alsmede j 7,05 adin kosten
* Hij plaatsing m de Micio's worden geen boMjsnumniLrs
\ersluurd Op \cr/oek \\ordl aan advertecrdeis binten
bel \ers[>reidingsgebied een kianl veistinird Ibervuoi
wordt J 4,00 in rtkeiung gebracht

B U R E, A U

HAARLEM 023-422224
ZANDVÓORt 02507^8484
Lessen en clubs

Oproepen
Mededelingen

MiCRO

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

4 DAAGSE TRAININGS-CURSUS
RIJKSERKEND DIPLOMA

* ABRAHAM zien is een fluitPrijswinnaars vorige week:
je van een cent Louis, je
Mw.
C. H. W. Piël-Wiechmann - Amsterdam
komt er toch niet onderuit
Bel voor info M C O 6853057
E. Priester - Amstelveen
* Beertje, je was weer granOok 3 Daagse Beginners Cursus voor ƒ291,dioos Hou van je, vergeet dat
Elise Buskermolen - Kudelstaart
nooit, je moppie
De tennisclub UNICUM
EMarie Koning - Amstelveen
* Fred, nog 4 nachtjes slapen
is weer gestart met de inschrijving van nieuwe leden
en dan hebben we feest
U kunt de tekst van uw Micro-adveitenlieiombmalie /
Alleen op jaarbasis Het gehele jaar geopend
telefonisch opgeven
Inl Mevr T Sebregts, 02507-14273
* HARRY HOEFENBOS
23 februari nog
5 dagen1
STRAKS JE LBO DIPLOMA'?
Deze week kunt u de volgende prijzen
WAT DAN? Op 19 februari
*
Help
de
Polen
Stuur 'n
Radio/tv/video
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
(du nummer is met vooi bc/orgkiaclilcn) of muien .MM
van 1500 tot 2000 uur is er
voedselpakketi Wij hebben
Micro'» Weekmedia
gesteld door onderstaande AMCOde scholingsmarkt "BEROEP
evt n adres 02907-5235
Postlnih 156 - 1000 AD Amsterdam
vakzaken.
ONDER DE LOUPE", KMBO
Foto
Boomgaard
*
Hiep
hiep
hoera,
22
februaDe sluitingstijden, gelden \oor plaatsing in de/elfde ucck
Amstelland en Meerlanden,
- een 3 in 1 haarstyler
Grote Krocht 26
ri wordt Fred 44 jaar Pa van
Voor de bet.ilmg ontuingl u een .ut.cplgiruka.iit
Startbaan 26, Amstelveen
Telefoon 13529
- een klokradio
harte gefeliciteerd, Kiki
UW FILM OP VIDEO
- een Walkman
STRAKS JE MAVO DIPLO*
Hoera
Isabelle
wordt
morƒ 1,75 per minuut met
MA? WAT DAN? Op 19 febru- een set van 4 E180 videobanden
gen 2 jaar Van harte gefeliciari van 15 00 tot 20 00 uur is er gratis achtergrondmuziek
GRATIS
teerd xx Carola, Jessica
de scholingsmarkt "BEROEP * T k a
ktv,
Blaupunkt,
ONDER DE LOUPE", KMBO prachtige kleuren, spelend te * Isabel, je weet het wel Je
Amstelland en Meerlanden, zien ƒ200,- Tel 02507-17283 wordt al 2 Wij vieren mee xxx
v oma, opa en ome Ronald
Startbaan 26, Amstelveen
HASSING B.V.
Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
* Isabelle alweer 2 jaar Zet
WAT
VOOR
OPLEIDING
Kleding
de koffie en taart klaar xx
Op 19 februari van
STOK B.V.
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
NVM STRAKS?
Tel. 02507-12614
ome Ab en tante Lies
1500 tot 2000 uur is er de
Amsterdam, Kinkerstraat 244
1
Scholingsmarkt
"BEROEP
* Kom ook volleybal spelen
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
ONDER DE LOUPE", KMBO * T k leren dam laarzen, mt Bel voor info naar Carla van
BUSHOFF
Amsterdam, Olympiaplem 125
Amstelland en Meerlanden, 36 ƒ25,-, dam rokjes, mt der Mije, 02507-18727 Doen'
Divers personeel gevraagd
38/40ƒ 10,-pst 02507-19968
FRANSE
Startbaan 26, Amstelveen
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Lieve oom G , het is nog wel 6
VAN LEEK
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
nachtjes dan is er een feestje
ELSENGA ELECTRO
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Rijles auto's en motoren
in het paradijsje1 Alvast van
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
DE
KLOET
Abcoude,
Hoogstraat 26-28
harte
oompie
en
een
prettige
ZOEKT EEN BEZORGER/STER VOOR KLEINE WIJK, 80
dag Kusje J f
KRANTEN, IN BENTVELD AANM TEL 02507-17166
VERKEERSTHEORIE VOOR HET RIJBEWIJS
Heb je Krokusvakantie en
Elke rijexamenkandidaat is welkom op onze pnvelessen, * Lieve Opa en Oma, hartelijk gefeliciteerd met jullie 50
zoek je een super BIJVERWoninginrichting
spoed- of normale cursussen Elk tijdstip is mogelijk
Meiden zoeken sex
. 06-320 320 36
jr huwelijk Brend Arno
DIENSTE (drukwerk)" Dat kan
HOLLAND VERKEER, 020-6252511
Direkt een meisje
06-320.322 88
Onroerend goed
bij ons als je mm 17 bent en
Ondeugend meisje
* Louis Swart, 18 feb komt
06-32032411
Alblas Verkeersscholen
en
woonruimte
een goede verkoopbabbel
Lijsten op maat
Sex Kontakt
ABRAHAM er aan, maar jij
. 06-320 326 01
Schoonheid
en
in
5
dagen
hebt Bel fa Bladt uitsluitend
te huur gevraagd
Sex voor twee
wilt hem niet zien staan
06-320.330.81
bij
verzorging
van 19-21 30 uur 030-884597
UW RIJBEWIJS
Bel nu» 37,5 cphm
Milieu-brigade
Foto Boomgaard
Nieuwkoop, 01724-8361
Tarawells zoekt modellen en
Kringloop, milieuwinkel ruimt Met spoed gevr woonr in Direkt reageren op een hete
Ondeugende Evelien
figuranten voor t v - en kapGrote Krocht 26
PEDICURE voor uw complete uw inboedel en overtollige Z'voort, m gebr v d+t Br o meid 18 Bel Sexkontakt
06-95 30
pershows
Info tel. 020voetverzorging en voetmas- goederen op (soms tegen be- nr 763-78026 v d blad
06-320 320 55 75c pm
Bel voor Sexkontakt.
Tel.
13529
Te
koop
6005088.
sage Behandeling bij u aan taling) Tel 0206620174
06-95 02
Direkt Snel Sexkontakt.
huis is mogelijk 02507-12698
*Te koop 2 leren stoelen
aangeboden
Zoek je 'n vluggertje7
*
Niet
te
geloven,
het
is
waar
Woningruil
"SEX-KONTAKTLIJN**
met binnenvering ƒ 100,- Tel
RENT A SUN ZANDVOORT Anneke Herfst maakt gebak06-96 62
diversen
P6-32032032 100c pm
Computerapparatuur 02507-17923
Stripspelletje
Verhuur van zonnehemels
ken aardappelen klaar.
en software
Woningruil
Haarlem-ZandDonkere06-96 63
Philips sun mobile
Overigens, mijnheer de voor- voort Aangeb 4k flat, EngeSnel SexKontakt
voiie
Aanneming en
* Aangeboden ± 125 diverzitter,
zijn
wi]
van
mening
dat
landlaan
1
hg
,
huur
ƒ
617,65
Huur prijs ƒ 100,-p w
06-96 64
VROUWEN
MS-DOS Software DOS, Winvernieuwbouwing
se merkglazen ƒ85,- Tel
Sex Kontaktlijn
Gratis bezorgd en gehaald de Herman Heyermansweg Gevr woning in Zandvoort, 3 Van Jong tot Rijp' 75 cpm
dows NOS/2 m meerdere tamoet
worden
doorgetrokken
02507-14043 en 14007
a
4
kamers
Tel
023-401512
Bel voor reservering en
06-96 65
32032346
len, spellen o a. Ringworld,
Direkt 'n meisje
inlichtingen 02507-30183
Solo-gitarist (33) zoekt band
Streetfighter II, TrumpCastle Voor al uw Verbouwingen, Te- *Tk flink assortiment HODUIK
in
bed
met
'
.
n
lekkere
06-97 10
Financien en
III, SpaceQuest V etc Tel na gel- en Stucadoorswerk- modelspoor wagons, Rocco, • Zie de colofon voor opga- Voor blues en muziek met
meid 18' Vraag haar tel nr
Bel snel" 37,5 cphm
zaamheden bel 020-6166307. Lima, Jouef/75,- Tel 17794 ve van uw rubieksadvertentie een „powerful drive" Inh tel
18 30 u 020-6229930
Bel 06-9511 75c pm
handelszaken
020-6952521, van 13-14 uur
ONDEUGENDE
huisvrouwEffe een vluggertje7 Ik wacht tjes en schoolmeisjes v 18,
* Valentijn, helaas kan ik niet
op
je
m
het
toilet'
75c
pm
komen Is zaterdag 6-3, zelfAutoverzekering 06-32032619 Meisje 19 jr zoeken voor straks sexkontakt, vraag hun tel nr.
de tijd & plaats goed''
V A ƒ75 - DORSMAN
Er zijn genoeg meiden v. 18 Bel 06-9661 75c pm
blijft toch goedkoper'
Voor trouwfoto's
die ook het bed m willen Luis- PARTNERRUIL pnvélijn, diBel nu 02507-14534
rekt apart met vrouwen en
Foto Boomgaard NIEUW bedrijf opzetten? ter op 06-96 03 75c pm
**HARDCORE**75c pm
mannen voor sexruil
Na de start doorgroeien?
Grote Krocht 26 SONAR Noord/Job Creation 06-32032404 . Onderdanig 06-320 330 91.75c pm
Meesteres
biedt management onder- 06-320326.18
*PRIVE-KONTAKT*
Tel. 13529
Ruige sex Je krijgt direkt 'n meisje v 18
steuning en aantrekkelijke 06-320.32677
06-320
326
64
.
Volle
Bolle
huisvesting
in
Amsterdam« Wij behouden ons het
aan de lijn 06-95 70.100c pm
Harde, ruige, wilde sex' 06recht voor zonder opgave van Noord Inl 020-6 335 331
RIJP
redenen teksten te wijzigen Voormalig
njksaccountant, 320 322 76, rooie lampen sex,
&
doorzichtige lingerie 75c pm
of niet op te nemen
voor het invullen van uw
OPEN
Brieven onder nummer kosten ƒ 7,05 extra
GRATIS MICRO'S worden
BELASTINGAANGIFTE Tel Hete meisjes 18, willen echt
Rijpe Vrouwen1 75 cpm.
02507-17195
(u dient er rekening mee te houden dat bij uw
snel Sexkontakt Nu met
geplaatst onder de
Foto - Film
320322.27
tel
nr.
06-320
330
66
75c
pm.
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
navolgende voorwaarden:
Rijpe
zwarte
vrouw1 Ze
Sportartikelen
Hete meisjes 18, willen snel
regel bij uw tekst meegerekend wordt).
• inzenden uitsluitend via
draagt
graag
rose
doorzichtiFoto Boomgaard
een sexafspraaki Nu direkt
de bon (niet telefonisch) » aan balie kantoor
ge slipjes 75c pm
ook
voor
06-320
326
66
75c
pm
Gratis Micro's kunnen niet
T ka squashracket Goudie,
06-320 327.70
zijn opgegeven • verloren/gevonden •
portretfoto's,
telefonisch worden opgegeven.
nieuw met hoes ƒ 40, squash- Hete vrouwen bij jou m de
pasfoto's,
Ruim 300 ondeugende vrouweg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3
schoenen
mt
42
Rucanor,
buurt
willen
sexkontakt
receptiefoto's,
wen zoeken 'n slipperje
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
regels • alleen voor particulier gebruik
Bel
06-97
80
100c
pm
nieuw
ƒ
50
Beide
echt
nieuw.
groepsfoto's aan huis
06-320 321 44 75c pm
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
Tel 02507-18829 of 12856
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300
Grote Krocht 26
HOMO Waar gebeurd, knulSchoolmeisjes v 18 zoeken
kantoor:
Tel 13529.
uitkomen
len onder elkaar
een ervaren man. Sexdating
06-32032701
75c
pm
Vaar/surfsport
Micro's Weekmedia, Postbus 156,
06-320.330.43 75c pm.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
1000 AD Amsterdam.
Homo Zoek je 'n hete boy v. SEX VOOR 2, direkt kontakt
Huwelijk en
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
T k nwe stalen roeiboten 4 18 voor 'n sex-afspraakje?
kennismaking
met huisvrouwtjes, jonge meiOf afgeven bij:
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
mtr. lang met spanen. Prijs 06-32033018 75c pm
den en jongens v 18 jr
Kantoor
Zandvoorts
Nieuwsblad:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
ƒ995,- Tel 02158-23978
HOMO-DIREKT-APART Op 06-320.330.46 75c pm.
Asd e o Msl mcr, 17/2/93,
Gasthuisplein 12.
zoek naar 'n opwindend af- SEXAFSPRAAKJE met 'n
lettergrepen.
hle opl WM, vl gelez , zkt nog
spraakje met een knul v 189 meisje v 18 Vraag haar tel nr
2041 JM Zandvoort
Auto's en
mr Ive+lke j/m/v/m v tall pr
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
Direkt privé-kontakt
Bel 06-95 02 75c pm
Br zonder nummer v d blad
auto-accessoires
06-320 322 61 75c pm.
u bij uw tekst een gegarandeerde
Top S&M 06-320.324 34'
Homojongens onder elkaar
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
en wees een
Te koop
T ka BMW 315, ook eventu- Hoor ze heet TEKEER gaan Bel je meesteres
ons een acceptgirokaart.
dienaar1 75c pm
eel in losse onderdelen, ƒ 200 06-320 330 88 75c pm
gevraagd
Tel • 02507-16548
VERPLEEGSTER Ik verzorg
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
diversen
HOMOKONTAKT.
graag mannen in uniform zonWij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Zoek je een lekkere boy 187 der iets eronder Kijk en voel
Caravans
06-320.330
95
75c
pm
* Gevraagd 1-pits electri
maar 06-320 329 30 75cpm
Vouwwagens
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
sche kookplaat 02507-16017
Jonge,SEX
NYMPH
Voor een echt (100 cpm)
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
Tuin/zomerhuisjes
*Te koop gevraagd1 KinderDoet het waar ze kan
ledikant m goede staat Tel
0632032306 100cpm
dinsdag 14.00 uur.
02507-14862
Overdekte
caravanstalling
LEKKER VROUWTJE
06-320.327.33
Amstelveen 020-6452680
geeft zichzelf, haar adres en
Wegens
enorme drukte, met
Zalenverhuur
haar telefoonnummer bloot
spoed DAMES/MEISJES ge100 cpm
vraagd voor escort en/of club
06-96 88
RESTA URANTCAFË
VERENIGINGSGEBOUW
Haarlem Bel tussen 1300 en
FRANSE KEUKEN
LEKKERE VROUWTJES
2200 uur 02507-16141 of
De Krocht
geven hun adres, en tele- 023-400130
Grote Krocht 41, Zandvoort,
foonnr vertellen iets over
tel 02507-15705 b g g 19932,
zichzelf en wachten dat jij Zandvoort BOYS en GIRLS
voor
belt
100 cpm escort Geopend van 1800
1 regel ƒ 4,65
tot 0300 uur
Telefoon
BRUILOFTEN - RECEPTIES
069-789
02507-16141
2 regels ƒ 4,65
KOFFIETAFELS
LESBISCHE meisjes 18 jr Na
3 regels ƒ 4,65
het sporten wordt haar lijfje 06-95 05 Grieks standje Live
alleen Ik buk alvast over de
Onroerende
door mevrouw verwend
4 regels ƒ 6,20
tafel. 100 cpm
06-320.323.37 75c pm
goederen
te
koop
5 regels ƒ 7,76
06-96
09 Rijpe vrouwen Live
gevraagd
kwaliteit en gezelligheid
gesprek met jou1 Graag jonge
jongens1 100 cpm
keuken open 17.00-23.00 uur
6 regels ƒ 9,31
GARAGE
voor reserveringen
06-96.36 Als u een livege
7 regels ƒ 10,86
TE KOOP GEVRAAGD
sprek met mij wilt. Wel voor24 upd 100cpm
8 regels ƒ12,41
Tel 02507-14534
Wolvenstraat 22-24 Amsterdam
zichtig hoor, ik ben net 18 jr
Meer
dan
400
meisjes
v
18
9 regels ƒ13,96
100 cpm
willen
een
afspraakje
met
jou
Onroerend goed
10 regels ƒ15,51
06-97.11 **Zapp sex** draai
06-320.322 11 75c pm.
en woonruimte
of toets van meisjes naar
Diverse clubs
NEGERINNETJE meisje Het hoogtepunt kun
te huur
je blijven herhalen, zovaak je
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
hete sex-tiener 18 jr
aangeboden
wilt 75c pm
06-32032406 100 cpm
06-32032313
HARDLESB'
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis
Wij gebruiken de wildste hulp- Nieuw LESBIKONTAKT, ook 06-97 33 Als je op z'r\ Frans
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW
PROFESSIONELE
huisves- stukken Gluur mee 75c pm voor trio en partnerruil.
wil Bel en je mag alleen op
ting m Amsterdam-Noord 06-320.326 17 STRAATMEID' 06-320.326.01 75c pm.
een lijn met mij M'n mond
Naam:
voor kansrijke startende en In de bus gaat ze tegen je
staat open. 100 cpm
Onderdanige
jongens
v
18
groeiende ondernemingen
aan staan1 Voel maar zegt zei bellen met strenge meesters Direkt kletsen met 'n leuk
Adres:
Management advisering door 75c pm
meisje Bel 06-97 57 en maak
S M. voor 2 (direkt apart)
SONAR Noord/Job Creation.
'n afspraakje 100c pm. .
06-320 326 63
SEXSTAND- 06-320.329 99 75c om
Plaats:
Postcode:
Inl 020 6 335 331
JES' Grieks gebukt' Mond vol 06-320 328 99 Rijpe dikke DIREKT KLETSEN met een
• Zie de colofon voor opga- Frans' Vrijen, zoenen zalig mollige vrouwen, live staat ze leuk meisjei Bel snel
S.v.p. in rubriek:
Telefoon:
ve van uw rubieksadvertenïie 100 cpm
06-320 330.90 100c pm
voor je naakt 75c pm

WordPerfect 5.1

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71

cim co

Woninggids van Zandvoort

CE(T/E makelaars o.g.

RJ5

voor de particulier

3 regels
Gratis !

sex-adres

^Nieuwsblad

020-6242026

'Afluister Sexlijn*75c pm
06-32032378
. Meisjes 18
06-320 327 47 Jong en strak
06-320 323 63 Rijp en Ordi
06-320 324 64
Rijp Chique
BETTY'S ESCORT
020- 6340507 -na 1900 uur
BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje of
een lekkere jongen 18 jr
06-320 330 87 75c pm
Buurvrouw geeft buurmeisje
sexles' Geniet maar lekker
van die twee' 06-32032827
100 cpm
De allerleukste meiden bellen
met de FLIRTBOX
Bel 06-95 01 75c pm
Direkt een leuk meisje aan de
lijn Vraag naar haar tel nr
voor 'n avondje uit
Direkt apart 06-95 10 75cpm

***ZAPPSEX***
Draai of toets om heen en
terug te spoelen, het lekker
ste kun je blijven herhalen'
75c pm
Schooljuffrouw
06-05 09
Effe vlug .
'
.06-95 92
Meisjes
.06-96 40
S&M Club
06-97 81
TOPSEX 25+
. 06-97 92
Hardcore .
..06-9784
Zij 18, naakt bukt ze voorover'
Jy staat achter haari Op z'n
Grieks 06-320 327 06 75cpm
Zoek je pnve-adresjes vooi
echte hete meiden v 18?
06-35022241. 75c pm
Diversen

Uniek als club/personeels
dag PUNTEREN EN ZEILEN
OF KANOEN Door het schit
Dirskt kontakt met een meisje natuurgeb
rondom mooi
v 18 Druk op de nul voor Broek m Waterland Sportjeve
meer meisjes
dagtochtem m ongin zeil
06-32032205 75c pm.
punters v groepen van 20 80
pers v a ƒ 27,50 p p. Folder
Zoek jij wulpse meisjes
"Waterland" 02903-3209
Bel Supersexkontakt.
06-320 320 44 75c pm
XYZ BV verhuizingen en
• Wij behouden ons hetkamerverhuizingen Voll. verz
recht voor zonder opgave van Dag-nachtserv 020-6424800
redenen teksten te wijzigen • Zie de colofon voor opga
of niet op te nemen
ve_van uw rubieksadvertentie

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

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

HIT THE ROAD

Accountantskantoor

W. E. Havinga
administraties en
belastingaangiften
Dr. Mezgerstraat 36,
2041 HC Zandvoort
tel. f 02507-17195

Café Sam Sain
Dorpsplein 2

Donderdag 18 februari

Rollade-menu
met groenten en patat

17.50 p.p.
Keuken open van
18.00 t/m 21.00 uur

Tot ziens

Lycra Sensafions
vraagt per direct

bedrijfsleidster
en part-timers
voor nieuw te openen
filiaal Kerkstraat
Zandvoort.

Tel. 02298-2410

Live Sex
06-9745

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

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

WEEK 7

Vijftigplussers
moeten voeding
aanpassen
Bij 'ouder' worden denken de
meeste mensen aan leeftijden
zo rond de zestig. Sociaal gezien is dit misschien wel de
leeftijd waarop alle activiteiten
wat minder worden, maar somrnige lichamelijke functies beginnen al rond het veertigste
jaar te verminderen, meldt het
Voorlichtingsbureau voor de
Voeding. Deze achteruitgang
gaat geleidelijk en is onontkoombaar. Eeuwige jeugd is
niet te koop, wat allerlei preparaten ook mogen beloven. Wel
is het mogelijk om met een gezonde voeding dit natuurlijke
proces niet onnodig snel te laten verlopen. Vijftigplussers
hebben minder energie (calorieën, Joules), vet en koolhydraten nodig, omdat ze minder
bewegen. Dat betekent minder
eten. Zo niet, dan zal dit zich in
de toekomst wreken: langzaam
maar zeker zal het gewicht toenemen. Elke week op de weegschaal maakt duid»' ijk of alles
m evenwicht blijft.

Snoep
Minder eten wil niet zeggen
dat van alles minder moet worden genomen. Dan bestaat namelijk het gevaar dat essentiële
voedingsstoffen zoals vitamines en mineralen niet voldoenjjde m de voeding zitten. Wat wél
fminder kan, zijn de voedingsmiddelen die alleen energie leveren en nauwelijks belangrijke voedingsstoffen zoals chocolade, gebak en snoep.
Vitamines en mineralen 'zijn
nodig voor het goed functioneren van het lichaam. IJzer bijvoorbeeld is onontbeerlijk voor
het bloed en kalk voor de botten. Een belangrijk probleem
voor de ouder wordende mens
is de ontkalking van de botten.
Vooral vrouwen in en na de
overgang kunnen hiervan last
krijgen. Die ontkalking kan
l met eenvoudige maatregelen
worden vertraagd: door het
eten van kalkrijk voedsel zoals
i melk en kaas en jegelmatig li; chaamsbeweging te nemen
l waardoor de botten sterker
[ worden. Ook vitamine D (uit
'; zonlicht en margarine) is van
j belang voor het vastleggen van
kalk in de botten.

Natuurlijk kun je een oud
kastje, waar je een beetje op
uitgekeken bent, aan de
straat zetten, of naar een
rommelmarkt brengen.
Maar misschien is het een
leuk idee om het
meubelstuk in een nieuw
jasje te laten steken. Er
bestaan namelijk
ambachtelijk kunstenaars
die het kastje bijvoorbeeld
kunnen marmeren of
anderszins kunnen voorzien
van een heel nieuw
uiterlijk. Een eenvoudig,
oud ding wordt dan een
uniek kunstwerk.
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Stiel bemiddelt in kunstenaars

ET PROBLEEM van
veel van deze kunstenaars is dat ze
niet weten hoe ze met hun
kunstige vaardigheden naar

zelfs niet durven," zegt Sa-

rah Nolst Trenité, opricht-

ster van bemiddelingsbureau Stiel. „Dat doe ik nu
dus voor ze, ik bemiddel
tussen kunstenaars of decorateurs en bedrijven en particulieren."
door Elinc Vcrburg

Renaissance-muurschildering' van Mariëtta Ie Grand
specialiseerd. „Ik probeer ze de
mogelijkheden te laten inzien
van de toepassing van decoratietechnieken."

Selectie
Van kunstenaarszijde was
veel enthousiasme voor de bemiddeling van Stiel. Via advertenties in landelijke dagbladen
heeft Stiel, na grondige selectie,
een bestand opgebouwd van
professionele, goed opgeleide
en ambachtelijke kunstenaars.
Sarah Nolst Trenité: „Ook hier
was het al moeilijk om in de
advertentie te omschrijven wat
precies mijn bedoeling was. Ik
kreeg dan ook de meest vreemde telefoontjes, van mensen die

I

Voor vragen over voeding kunt u op
^erkdagen van twaalf tot vier uur de
Voedingstelefoon van het Voorllch"ngsbureau voor de Voeding raadpleEen: 070- Ï51 08 10.

BOES

beweerden dat ze heel knap
konden behangen en zo. Maar
uiteindelijk kon ik beginnen
met een aantal kunstenaars.
Overigens is er nog altijd ruimte in het bestand voor meer
vakniensen en kunstenaars, ze
kunnen zich nog altijd - kosteloos - inschrijven bij mij."
Behalve de map met foto's
heeft Sarah een gids samengesteld, waarin een beknopte biografie van de kunstenaars
wordt gegeven - opleiding, ervaring - en een beschrijving van
hun werkzaamheden. Een paar
voorbeelden: „Enerzijds verdiept hij (Frits Bakker) zich in
het levend weergeven van houten marmerimitaties, anderzijds behoort ook het uitvoeren

Versteende geschiedenis
en eigentijds vermaak

Advies
Wie de vijftig is gepasseerd,
zou iedere dag de onderstaande
l aanbevolen hoeveelheden voedingsmiddelen moeten gebruiken.
Brood: vijf tot zeven sneetjes;
aardappelen: drie tot vijf stuks;
rijst, pasta, peulvruchten: 150250 gram; groente: drie tot vier
groentelepels (150-250 gram);
fruit: twee vruchten (200 gram);
melk (of vla, yoghurt, pap):
twee glazen (Ü300 ml); kaas een
tot twee plakken (20-40 gram);
vlees, vis, kip, tahoe, tempeh of
ei: 100 gram (75 gram rauw);
vleeswaar een tot twee plakjes
(15-30 gram); halvarine, margarine of boter op brood: 5 gram
per sneetje brood; vet of olie
voor de bereiding: 15 gram.
Wanneer absoluut geen melk
en melkprodukten en/of kaas
worden gebruikt, dan is het nodig om calciumtabletten te gebruiken. Informeer hiernaar
bij de huisarts.
Recept: Kaassalade met appel. Stukje ui, twee eetlepels
magere yoghurt, twee eetlepels
magere slasaus (vijf procent
olie), een theelepel geraspte
mierikswortel (potje), 100 gram
belegen kaas (30+: dikke plak),
een tomaat, twee augurken, een
appel, citroensap, slabladeren.
Snijd het stukje ui heel fijn.
Maak een sausje van de yoghurt, de slasaus, de ui en de
geraspte mierikswortel. Snijd
de kaas in blokjes. Was de tomaat en snijd hem in stukjes.
Snijd de augurk in plakjes.
Schil de appel, snijd hem in vieren, verwijder het klokhuis en
snijd de appel in blokjes. Druppel er wat citroensap over.
Meng alles door elkaar. Was de
slabladeren en dep ze goed
droog. Bekleed een schaal met
de slabladeren en schep de salade erop.
Per portie: 720 kJ (170 kcal),
!3 g eiwit, 8 g vet, l i g koolhydraten.
Menusuggestie: kaassalade
roet appel, ratatouille, macaroni, koffie met cake.

AKER EN VERDER 02159-48586) geeft alle informaweg, naar Friesland of tie.
EIFEL. De Vulkaan-Eifel en
de Fidj i-eilanden. Volgens de organisatoren van de Sudeifel zijn gebieden bin-

V

de laatste Vakantiebeurs

gaat de voorkeur van de Nederlander uit naar beide
mogelijkheden. In deze rubriek tips voor dichtbij, ver,
goedkoop en wat duurder.

door Leni Paul
MIDI-PYRENEES. Dit is één
van de aantrekkelijke regio's
van la douce France, waar natuur en historie voor veel variatie zorgen. De toppen van de
Pyreneeën, natuurparken vol
bijzondere flora naast verstilde
dorpjes en kleine stadjes vol
versteende geschiedenis. Voor
opgroeiende kinderen eigentijds vermaak zoals vliegtuigbouw en ruimtevaart in Toulouse. Informatie: Maison de la
France, Prinsengracht 670, Amsterdam.
ORIENT-EXPRESS. Geheime liefde, passie, moord, dit alles kleeft nog aan deze trein die
voor het eerst vanaf 6 rnei ook
vanuit Düsseldorf vertrekt. In
twee dagen rijdt men in de sfeer
van pluche en comfort naar Venetië. Agatha Christies ambiance is door het investeren van
veel geld en toewijding nog duidelijk aanwezig. Incento, de Nederlandse vertegenwoordiger
van deze romatische trein (tel.

atv

nen handbereik en erg geschikt
voor gezinnen met kinderen.
Er zijn over deze gebieden kleurige en informatieve brochures
zoals onder meer Vakanties op
de boerderij en wetenswaardigheden over de vele burchten en
ridderkastelen hier. Informatie: tel. 09 49 6592 17200 en 09 49
6561 8934.
FINLAND. De Finse mark
werd zo'n 25 procent voordeliger voor ons en biedt dus een
unieke kans om er te genieten
in dit vakantieland bij uitstek.
Schitterende natuur, schoon
water, zuivere lucht en veel
mooie campings en zomerhuisjes met eigen sauna en roeibootje voor de deur. De brochure Finland-Fijnland (tel. 020671.1121) is gratis te verkrijgen.
AMFORA. Het toppunt van
ontspanning lijkt me de formule die Amfora Travel, gespecialiseerd in Griekenland-reizen,
biedt. Aquarelleren in een zonovergoten Grieks dorp of de
blik gericht op de eigen ziel
door een yogacursus aan de
blauwe zee. Dit alles en meer bij
Amfora, tel. 020-638.8449.
GEHANDICAPTEN. Zij worden in de regio Hartbergerland
in Stiermarken niet vergeten.
Liefst veertig hotels en pensions zijn hier speciaal ingericht voor de medemens die
niet voor honderd procent uit

de voeten kan. De huizen moeten aan 29 eisen voldoen alvorens ze m de gids worden opgenomen. Informatie: Oostenrijks Toeristenburo, tel. 020612.9682.
KERK. Lunchen in de kerk,
dat kan in Engeland waar enkele van de mooiste kathedralen
en kerken sinds kort een nieuwe reputatie opbouwen, namelijk dat men er goed en goedkoop kan eten. Een gratis gids
over dit fenomeen waarbij 32
kerken over heel Engeland zijn
aangesloten en de gemiddelde
lunch 15 gulden 50 kost, is aan
te vragen bij degene die het allemaal bedacht heeft, mevrouw
Lesley Bridge, tel. 09 44 727
864208. In haar honderd zitplaatsen tellende refter in St.
Albans, twintig kilometer boven Londen serveert ze duizend
smakelijke maaltijden per dag
(onder meer verse soep, forel
en pudding).
KAMPEREN. Niet in een
kerk, maar in je eigen tentje of
camper eten en die dan 's
avonds neerzetten bij een kabbelend beekje of onder een plataan. Het blijft nog steeds de
droom van velen. Wie een goede gids zoekt waar tweehonderd 'selecteurs' jaarlijks de
terreinen testen mag zeker de
Internationale
Campinggids
van ACSI (29 gulden 50) niet
missen. Bij iedere camping zijn
ook routebeschrijvingen opgenomen plus de telefoonnummers van de tweehonderd
ACSI-selecteurs met wie persoonlijk contact mag worden
opgenomen. Informatie: ACSI,
Zetten, tel. 08880-52055.
BRUSSEL. In drie uur ben je
met de Intercity in Brussel en
je voelt direct: dit is het bruisende buitenland. Hoewel Antwerpen dit jaar Europa's culturele hoofdstad is, valt er op dit
gebied in Brussel ook veel te
genieten. In het Bellevuemuseum op het Paleizenplem 7 is
tot 20 juni de tentoonstelling
'Van Goud en Zwart' te zien,
bijzondere pendules met indianen en negers, waarvan de
voorstellingen onder meer zijn
ontleend aan boeken zoals Rpbinson Crusoé, Paul et Virginie
en andere.

van grote wandschilderingen
tot zijn repertoire."
En: „Willem van der Leeuw is
nu bezig het stucmarmer-metier te laten uitgroeien tot een
zelfstandig en kunstzinnig ambacht op het gebied van de interieurdecoratie;"

Interieur
Van de zijde van bedrijven en
particulieren is vooralsnog met
belangstelling
gereageerd,
maar de meeste contacten moe-

ten nog gelegd worden. Sarah
hoopt dat door haar bedrijf
steeds meer mensen zich bewust zullen worden van de mogelijkheden van interieur-decoratie. „Een bemiddelingsbureau voor kunstenaars en bedrijven was er volgens mij helemaal nog niet," zegt ze, als
antwoord op de vraag hoe ze op
het idee gekomen is dit bedrijfje op te starten.
„Ik wilde graag voor mezelf
beginnen, zelfstandig zijn, een
nieuwe uitdaging aangaan, en

'Computerspelletje
werkt tikje verslavend'

Leerlingen van het
Augustinus College in
Amsterdam bespreken
computerspelletjes. Zij zijn
per slot van rekening in veel
gevallen de grote
gebruikers. Ze geven ook
cijfers: 1. saai; 2. matig; 3.
leuk; 4. erg leuk; 5. heel erg
leuk. Samensteller van deze
serie is Gerard Koster,
docent aan het Augustinus
College.

Real Deal
Evander Holyfield's
'Real
Deal'Boxmg (Sega, f 169)
Lijkt het je niet leuk om eens
samen met Evander Holyfield,
de vroegere wereldkampioen
zwaargewicht, de boksring in te
stappen? Misschien niet in het
echt, maar met je computer is
het mogelijk. Niet bepaald een
doetje, deze Holyfield, en daarom is het ook het beste om zo
rustig mogelijk je carrière op te
bouwen. Want van 28e op de
wereldranglijst tot wereldkampioen is een heel eind. En daarom zal het vele trainingsuren
vergen voor je Evander Holyfield tegen de touwen werkt en
je tot wereldkampioen mag
kronen.
Cedrick (15): Boxing is een
leuk sportspel met een mooi,
bijna fotografisch beeld. In het
begin is het moeilijk te spelen,
omdat je alle stoten moet leren
kennen, zoals front job en upper
cut. Je kunt je eigen bokser ontwerpen en het spel saven. Ook
tegen elkaar spelen is erg leuk.
Beoordeling: 3.
Danny (15): Ik ben zelf niet zo
gek op sportspelletjes, maar dit
spel is wel leuk. Wat ik heel
goed verzonnen vond, is het
constant veranderen van de camera-positie. Op die manier
kun je zien waar je je bevindt.
De tekeningen zijn erg scherp.
Beoordeling: 3.
Dwayne (16): Dit is een echt
spel voor mensen die van
vechtspelletjes houden. Het is
erg leuk om te spelen. De 'graphics' (tekeningen) zijn goed gemaakt. Het geluid zou wat
meer vermogen kunnen hebben, maar is niet slecht, vooral
omdat de bokser ook kan praten. Het mooie van het spel is
datje je eigen bokser kan creëren en daarmee wereldkampioen worden. Beoordeling: 4.

Super Adventure Island
Super Adventure Island (Super Nintendo, f 1 8 9 ) .
Master Higgins is de hoofdpersoon in dit spelletje. Hij is
de held van het eiland en beschermt de bewoners tegen alle

gevaren. Maar dan verandert
een tovenaar zijn geliefde Jeanie in steen. In dit spel moet hij
proberen om haar uit deze betovering te halen. Daarvoor
moet hij een reis maken over
het eiland en door het kasteeel
van de tovenaar, waarbij natuurljk allerlei gevaren op hem
wachten. Met behulp van een
bijl, een boemerang en zijn skateboard moet hij proberen zijn
doel te bereiken. Adventure Island bestaat uit vijf gebieden
met ieder vier niveaus.
Adam (19): Een amusant spel
met leuke graphics en goede
muziek. Een beetje behendigheid vereist. Reis met Master
Higgins Adventure Island af
om zijn vriendin, Jeanie Jungle,
te redden. Maar dat is niet makkelijk. Waarschuwing: werkt
een tikkeltje verslavend! Beoordeling: 3'/2.
Am'r (14): Het is een leuk
spel, waarbij je soms voor verrassingen komt te staan. Beeld
en geluid zijn heel goed. Het is
alleen wat moeilijk bestuurbaar, bijvoorbeeld met springen. Het is jammer dat je meteen dood bent, wanneer je geraakt wordt. De 'continues' zijn
pas voldoende, wanneer je behoorlijk geoefend bent. Beoordeling: 3.
Conchita (13): Een leuk spelletje, want alle levels zijn heel
verschillend. De tekeningen
zijn mooi en duidelijk en het
muziekje is heel erg leuk. Een
nadeel van het spel is dat je
eerst moet bukken als je wilt
springen, omdat je anders af
bent. Beoordeling: 4.
De eerste aflevering van deze serie
recensies heeft in de krant van 3/4 februari gestaan.
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Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,

1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Film en theater

buiten moeten treden, of dat

Wat moeten we ons daar nu
bij voorstellen? Sarah onderkent dit probleem: „Als ik een
nieuwe bakkerij had geopend
dan kon ik een etalage maken
en Öaar mijn waren uitstallen,
zodat de mensen in een oogopslag kunnen zien wat ik verkoop. Maar in dit geval ligt dat
wat moeilijker. Ik wil niet zozeer kunst verkopen, ik probeer kunstenaars opdrachten
te bezorgen."
De 'etalage' van bemiddelingsbureau Stiel bestaat uit
een grote map, waarin foto's opgenomen zijn van het werk van
een twintigtal verschillende
kunstenaars, afkomstig uit het
gehele land. Het aanbod is indrukwekkend.
Met haar map onder de arm
bezoekt Sarah onder andere
binnenhuis-architecten, om te
proberen ze enthousiast te maken voor de marmer- en houtimitaties, glasetsen, muurschilderingen en ornamenten, decoratietechnieken waarin de verschillende kunstenaars zijn ge-

ik had genoeg van mijn baan bij
een reclamebureau. Toen dacht
ik bij mezelf: wat kan ik goed?
Bemiddelen. En is er vraag
naar bemiddeling? Op een
mooie zomerdag ben ik toen op
het idee gekomen van een bemiddelingsbureau voor ambachtelijke decoratie."
„Interieur-decoratie bestond
wel, maar hoe konden mensen
weten of ze een goede kunstenaar of een knoeier
hadden gecontracteerd9 Want er zijn tegenwoordig zat schilders die
zich voor marmer-imitator uitgeven. De kunstenaars waar ik
voor bemiddel, zijn stuk voor
stuk vaklieden."

Wandelen

Sarah verwacht opdrachten
uit diverse hoeken. Verschillende kunstenaars hebben al
eens decors ontworpen voor
film en theater. Maar natuurlijk valt ook te denken aan restaurants en hotels, die hun interieur kunnen laten verfraaien
met een muurschildering, aan
galeries, die hun produkten
kunnen tentoonstellen
op
kunstmarmeren sokkels, bedrijven die een opvallende entree willen hebben, en bovendien, waarom zou u thuis niet
het een en ander kunnen laten
decoreren?
„Het is natuurlijk met echt
goedkoop," erkent Sarah.
„Maar je moet bedenken dat
bijvoorbeeld de houtimitatie
schoorsteenmantel of het gemarmerde tafeltje in feite een
speciaal voor jou gemaakt
kunstwerk is, dat niemand anders m huis heeft, vergelijkbaar
met een schilderij. En je krijgt
er een allesbehalve standaardinterieur door."
Via architectenbureaus en
via mond-op-mond reclame
denkt Sarah steeds meer opdrachten te zullen krijgen. „De
kracht van mijn bedrijf is dat
opdrachtgevers nu in aanraking kunnen komen met creatieve vakmensen. Dat was voorheen niet of nauwelijks mogelijk."

Korte vakanties zijn populair. Dergelijke uitstapjes brengt men vaak in Nederland door, of op één dag
reizen in het buitenland.
Wandelvakanties nemen
daarbij een steeds prominentere plaats in.
'Landloper' is een kleine
reisorganisatie die wandelweekends in Nederland organiseert. Geheel verzorgde weekends waarbij op
een ontspannen wijze kennisgemaakt wordt met de
landschappelijke verscheidenheid aan streken die
Nederland rijk is. Er wordt
gewandeld door afwisselende gebieden, over kleine
en meestal onverharde paden, met een deskundige
gids in een kleine groep.
Het programma is gevarieerd: wandelingen over
de zand- en slikplaten van
Ameland, maar ook tochten door Midden-Limburg,
door de bossen en dorpjes
langs de bochtige Roer. In
totaal zijn er 15 bestemmingen in Nederland, zowel twee- als driedaagse
wandelweekends. Verder
staan er in het programma
enkele wandeltochten door
fraaie natuurgebieden in
Engeland, Duitsland en
België.

Voor meer informatie: Bemiddelingsbureau Stiel - Sarah Nolst Trenité, Herengracht 194'", 1016 BS Amsterdam, tel: 020 - 620.0753. Per l maart:
Straat van Sicilië 43,1183 GL Amstelveen, tel: 020 - 647.7195.

Voor meer Informatie: Landloper, postbus 376, 3800 AI Amersfoort, tel. 033-808421.

(ADVERTENTIE)

NIEUW:

vari Jan des

• een totaal nieuwe visie op uw slaapkamer
• op elkaar afgestemde meubelen, mcl. boxspnngs
en matrassen

• een complete stoffencollectie voor o a dekbedovertrekken, hoeslakens en slopen

het Westen
De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-61698 13/685489

Tuschinski draait oude
topper Saturday Night
Foto Nederlands Filmmuseum

C1ATURDAY

NIGHT

j^ draait deze zondagochtend in Tuschinski. De
film dateert uit 1922 en
wordt vertoond in de serie
Nostalgie in Tuschinski. Ce-

cil B. DeMille heeft van Sa-

turday Night indertijd een

groot succes gemaakt, vooral dank zij de kleurige schil-

dering van het huiselijk leven van de uitzonderlijk rij-

waarop DeMille het verhaal
heeft vorm gegeven. Anno nu
spreekt men van een komische
zedenschets. De zaterdagavond
had m die jaren faam als dé
uitgaansavond, waarop rijke
dames in extravagante toiletten
rondzweefden.
Bram Reijnhoudt constateert in Skoop: „Het sterkste
punt van de film zijn de vermakelijke vergelijkingen in parallelmontage tussen het milieu
van 'kaviaar en opera' en dat
van 'kauwgummi en Coney Island'." Grote scènes met tal van
figuranten wisselen meer intieme beelden af.

Saturday Night wordt zondagochtend in een fraaie kleurconservering vertoond: rode
tinten voor de meer decadente
opnamen en warm-geel voor de
huiselijke scènes. Frank Mol,
piano-solist en componist, verzorgt de begeleiding op het beroemde Wurlitzerorgel.
De serie Nostalgie is een samenwerking van Cannon Cinemas, het Nederlands Filmrnu-,
seum en Weekmedia (o.a. Amsterdams Stadsblad). Tegen inlevering van bijgaande bon kan
men Saturday Night tegen gereduceerd tarief bezoeken. Aanvang om half elf.

Bon voor onze lezers

ken.

Het verhaal speelt rond twee
paren. Twee jongeren, afkomstig uit de wereld van pracht en
praal, worden verliefd op twee
vertegenwoordigers van de
werkende klasse, een chauffeur
en een wasmeisje. Dat leidt tot
spanningen in beide huwelijken. Na een sprong in de tijd
van zo'n zeven jaren blijkt dat
het wasmeisje en de chauffeur
elkaar hebben gevonden. Hetzelfde geldt voor het duo dat uit
de 'top-400' komt.
In de recensies van 1922 werd
de amusante wijze geprezen

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de
kassa van Tuschinski betaalt u in plaats van ƒ10,- slechts ƒ7,- per
persoon voor de film Saturday Night op zondagochtend 21 februari
om 1030 uur.
Naam:
Adres:
Postcode:

.Woonplaats-

Aantal personen (max 4 per bon):

geeff u meer!

SONY HI-FI STEREO
VHS VIDEORECORDER
SLV615; 4 DA-P.RO koppen voor
fantastische beeld- en hi-fi
stereo geluidskwaliteit! Dubbele
speelduur (max. Buur), Dual
Mode Shuttle voor hoog
bedieningsgemak, Auto Head
Cleaner, On Screen Display,
Audio Dubbing, 60 voorkeuzezenders, mkl. afstandbediening
(programmeerbaar) met LCDdisplay en Shuttle.
Adviesprijs*1990.-

SONY CAMCORDER
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760 63cm Hal
sqjare m Ime quikstart beeld
buis siereo teletekst en af
slandLiedienmg A d v ' 2 0 7 5

1445.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

1595.70 CM TELETEKST

Type F3853lux 8x zoom
hi Fi autolocus alstnndbe
diend var sluitertijd '2110

1399.-

SONY TRAVELLER

TR50 Lic'itgewichlcamcorder
Sxzoom hili autolocus '2550

1349.MINI-CAMCORDER
MCORDER

INDES
D310W
LUXE VAATWASSER
6 programma's. 1 2 couverts en l
geruisarm Adviespnjs'1099 -

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
V o o r l a d e r cenlnlbgegang
1200irnmm
rvs irommel.
zeerzuinig A.'v""-'y>-'1299 -

1000 TOEREN LUXE

Su
F60 CCD 6x motorzoom SL
perimposei hi
hi lili A
Addvv''22229999

Nederlands topmerk ' 1 1 9 9 -

ijffil 799."

1249.-

Nederlandse Philips garantie

1295. "
63 CM TELETEKST

TR705 Topklasse beeldkwaliteit
HiFi stereo Adviespnjs'3330

885.-

E10. Mini camcorder motorzoom
autofocus hi li stereo '2799

1399.-

SONY CAMCORDER
CAMCORDER

485.37CMKLEUREN-TV
1299.375.- PANASONIC
NVG1 "
F375 8x motorzoom
motorzoom hi lifi fa
der alstandbediend
.ndbediend '2220

VHS videocamera '1895

Freak -f-fOQ .
L;jfef l i 3*9.
JVC SUPER CAMERA
VHS-Compact, 6x motorzoom
Low Lux, autofocus '2099

1299.-

NEDERLANDS
TOPMERK
ELEKTRONISCHE!
KONDENSDROGER
Elektronische super!
kondensdroger v o o r |
een unieke prijs1 Geen |
afvoer nodig. Kapaciteit l
4,5kg droog wasgoed, \
elektronische vochtmeting, vele programma's, simpele bediening,
RVS trommel, pluizenfilter en kunststof bovenblad. Adviespri|s*1445.-

1249.PANASONIC 63 CM

STEREO TELETEKST

1299.-

IffiÉy

1399.-

599."

Type 2596, Adv'799 -

499.-

Ald.konsumenienbélangen
Ma. t/m Vr. 10.00.10116.00 uur

OEI

IBIT
dat BCC

SIEMENS 1000 TOEREN

1445.- PHILIPS /WHIRLPOOL
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen 1 Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbiedmg9 Adviesprijs '1549-

999.-

1099.-

BAUKNECHT WA6500

345.-

GRUNDIG VHS VIDEO

PHILIPS
850
ïlTOEREN
BOVENLADER

arsccpiüi

VS902. HO Super Vision. +
TELETEKST+ PDC''1409-

699.-

312.3 koppen,
n, perfekt beeld.
beeld
LCD-afstandbedienmg
ledienmg '1145
'1145 •

VR 203.TELETEKST
=TEKST *1395,-

Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge Adviesprijs '1375 -

849.\ VHS VIDEO

999.1000 TOEREN RVS BL

ARISTONA VHS VIDEO

TURBO-DRIVE,
Hi-Fi STEREO
E, Hl-R
STEREO

1099.-

999.-

JVC VHS-HQ VIDEO

HRDX20,Afstandbed '879-

f\

375«"

ZANUSSI WASDROGER PHILIPS 160 LITER
COK
TypeTDSO. A_dviespnjo'649 - pTgii

mm 399.-

L?^fe?

648.-I

ETNA FORNUIS 14.00

668.-

ETNA FORNUIS

1440jasmijn Adviesprijs'1225-1

778.-

410IV, Gas-elektro fornuis
Inkl grill, draaispit en mixed |
grill-set Adviesprijs'1425 •

948.-I

4.5KG inhoud Adv '635 -

BAUKNECHT 160 LTR

RTV635 VHS HO Long Play.
4 koppen alstandbed '1695 -

160 liter inhoud Adv '869

Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:

TDK SA-90 (de enige echte!) 5 VOOr...... 1 9.5°

MAXELL E180IVHS 3 uuri 3 voor

1098.-l

ATAG INFRA TURBO

KFF452, Luxe gas-elektrol
fornuis met hete-luchtoven, l
grill, kookwekker en gratis l
kookboek Adviespnjs'1735 - 1

625.-

INDESIT WASDROGER

AUDIO- & VIDEO CASSETTES
BLAUPUNKT VIDEO

FK055A, Elektrische - INFRA - 1
oven, inkl grill en kookwekker Adviesprijs '1510 -

U^U

BOSCH KTF1540

TOPMERK DROGER

BLAUPUNKT VIDEO

1348.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

1 9.5°

TypeAMB523,Adviesprns'945 -

599.649.KONDENSDROGER

rt\\\\\\\\\«\«\\H\\\\«

SUPER KOOKPLAAT

BAUKN./BOSCH/AEG

MOULINEX]
OVEN

AKAI 3 KOPPEN VIDEO

4-pits gaskookplaat '298 •

OPZETVRIESKASTJE

Super kondensdroger voor Handig opzetvneskastje, waar ETNA KOOKPLAAT
een unieke prijs Geen afvoer altijd een plaatsje voor te 1205JN.4-pits Adviespnjs'450 • l
vinden is Adviesprijs '595 nodig Adviesprijs ' 1 1 9 9 -

perfekt beeld afst bed '988

749..

VSF200 Afstandbediend '768

549.-

ELEKTRONISCHE "
KONDENSDROGER
Elektronisch regelbaar '1445-

999.-

ATAG KOOKPLAAT
PHILIPS VRIESKAST

+ gratis vonkontsteker'

348.-

TypeAFB594 Adviesprijs' 725

498»"
BAUKNECHT LUXE

MIELE DROGER

1299.- BOSCH VRIESKAST

SIEMENS KONDENS

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE
_ _
_
Winkelcentrum Schalkwijk
Rivieradreef 37

l BEVERWIJK
l Winkelcentrum De Beverhof
l Beverhof .16 (alleen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDQRP
HILVERSUM

DEN HAAG ZOETERWOUDE
LEIDSCHENDAM
MAARSENBROEK

PELGRIM WASEMKAP
WA15 Adviespnjs'245 -

Type GSD1311 Adv ' 8 4 8 -

1299.MERKCENTRIFUGE" STUNT!! VRIESKIST!!

449,
ljBCCkuntutli«ionHehb«iltn mtt
dtPIN-cod«w»nuwb«nk.o«oiropii
(zondtraiclrakgtttn). BCCownikl

1 30 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad Officiële garantie

ATAG GAS-ELEKTRO

629.-

*
ft

De ideale kombmatie koken
op gas en elektrisch bakken
en grilleren Adviespnjs'1049-

ZANUSS1 140 LITER

849,-

DAT IS

528.

STUNT! GAS-ELEKTRO l

E3Er

SONY3 KOPPEN VIDEO
V315 VHS HQ.prefektbeeldi
LCD-afstandbedienmg '1220-

Type 37KV1232; Adviesprijs *815,-

*

"-'

INDESIT
FORNUIS

PHILIPS 140 LITER

ARISTONA 37CM
PORTABLE KTV
AFSTANDBEDIEND
*PRIJS

8

'

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS |

449.-I1

498.-

[Hl Ëgg.-j

160 liter, 2-sterren vriesvak

Inkl afstandbediening 1

548." AKAI VHS-IHQ
649.VIDEO

GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

SHARP KOMBI R7V10

160 LTR. KOELKAST'

RTV535 3 koppen Adv '1445

BLAUPUNKT PM3741

PANASONIC NN8550

Type KN5402WO?Adv '849 - 1

245.-

549.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

GRUNDIG 51 CM TEKST
P7gi4
"JAQ
PANASONIC VIDEO
IfM?
j «*ö.- J30
VHS-HQ 3 koppen '1157ARISTONA 51 CM

R8180.750 Watt + draaiplateau

nrg% cyin l
L;jfef D4ÏJ."

AEG TURNETTE

PHILIPS VHS-HQ
HS-HQ VIDEO

3^7 898.ARISTONA TELETEKST

SHARP 3 IN 1 KOMBI

'"

SERVICE werkelijk waarmaakt
B u • kleuren-tv service in- en
bulten de garantietijd uiterlijk
de volgende werkdag. Bij BCC
koben is een verademing.
Vakkundig personeel staat u
me"raadTen daad terzijde.
BCC, waar men nog tijd voor
uheefl!
J

949.-

649.-

998.-

geó'

Type AWG089, Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPSCCIOOO.echtermet
REGELBARE centrifugegang
totSSOt o mm Thermisch gestuurd, eco-knop '1495 -

PHILIPS VHS-HQ
HS-HQ VIDEO

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

RISICO
BCC speelt reeds .23i Jaar op

AVM764 DIGITAAL

32 hier inhoud, 850 Watt. l
geschikt om 2 borden m te
plaatsen Adviesprijs'1095 -

met .officieel Nederlands garanliebewijs. Fabrikanten en KOMBI MAGNETRON
importeurs leveren ons graag 3 IN 1 + DRAAISPIT
én niet alleen vanwege onze 35 liter inhoud, 800 Watt v e r - 1
zeer grote omzet. Ook omdat
mogen en digitale tijdklok
wij een snelle, zeer modern!

999.-

V212,afstandbediend '1000-

869.-

_ 865.-

PANASONIC VHS HhFI

SONY VHS-HQ V I D O

MIELE KOEL/VRIES

1195.PHILIPS/WHIRLPOOL BAUKNECHT K/V

750.4 koppen,8 uur '2095 -

50cm Flat Square beeldbuis '1469

479. ~~ 549.-I
PHILIPS/WHIRLPOOL

PHIL C0104 RVS 1000T

830, TOPKLASSE' '1899 -

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

29 Mer, digitale bediening en j
draaiplateau Adviespnjs'899 -

Tegen meerprijs wast en
ZANUSSI K/V (OJ)
droogt u m een'machme'

779.-

E3Er 1048 •"

KOEL/VRIES KOMBI

Geen twee deurs koelkast
1000 loeren Adviespnjs'1878 - maar een echte 280 liter
2-deurs koel/vries kombiKOMBI MAGNETRON
natie Koelruimte op "oogSTUNT'iSm 1 » Magnetron |
hoogte" Adviespnjs'979 + héle-lucht oven + grill
WAS/DROOGKOMBINATIE

SONY55CMKVM2131 '
SUPER TELETEKST-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

IJ-ÏÏW
o99."|
BROTHER ER7341

1395.-

jvc VHS HI-FI VIDE'O

Type ST63-450, Adv '1879 -

L:J/A? 349.'
MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

MIELE1100TOEREN
Type W750. Voorlader RVS
Irommel EN kuip. centrifugeert
tot 1150 toeren p/m buitenmantel tweezijdig geemailleerd Adviesprijs'2199

SLVÖ15, VHS-HO, 4 koppen,
8 uur, shuttle, ab '1990-

1348.-

SAMSUNG RE570

AVM510,20 liter Adviespnjs'769 - 1

VCHSO VHS-HQ. mkl afstandbediening A d v ' 1 2 9 9 -

GRUNDIG 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

BOSCH 2-DEURS

Type KSV, De nieuwe met 260
liter inhoud Aoviespnjs'1199 -

uw*
259."l
PANASONIC 750 WATT
895.I-MM
299."
PHILIPS/WHIRLPOOL

869.-

STEREOO TELETEKST

O1O I
695.- pTgï4
LM? &
ui.-

Geen prijs-info r.v.m/kónkurrentie

SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST ' SONY HI-FI VIDEO

1448.BLAUPUNKT
CM
UNKT 70
70 CM*

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen

MOiJLINEXTM1115

SHARP HI-FI VIDEO

70KV9717, Adviespnjs'2275 -

BAUKNECHT 2304

SIEMENS KS2648

F65.4koppen VHS HO '1894 -

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

545.-

INDESIT PROMOTIE

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST BLAUPUNKTVHSHÏ-FI
PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

ZANUSSI 2-DEURS

STUNT!550 TOEREN

INFO-LIJN
020-6474939

Flat en Square Black Trmitron beeldbuis, euroscart. stePHILIPS HI-FI VIDEO
reo. teletekst en afstandbeVR502 VHS 'High Quality'
dienmg Adviespnjs'2000 8 timers Hi-Fi stereo '1599-

STEREO TELETEKST

Type R2240 Adviesprrjs'8<;9 -

PHILIPS /WHIRLPOOL

SONY 55 CM KVX2121
STEREO TELETEKST

~~
1199.JVC 63 CM STUNT

849.-

443 • "
INDE3IT 2-DEURS

ZANUSSI WASAUTOM.

AH300ZPS; Komplete en
veelzijdige set 1 2x20 Watt
met Dynamice Bass Boost;
Tuner FM, MG, LG;
Dubbel-cassettedeck; CDspeler, Shuffle Play, inkl.
Philips 2-weg boxen.
Adviesprijs*799.Vraag, opmerking, probleem?
Bel de BCC

SONY HI-8 TRAVELLER |

\llMcs

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

"F/IQ _
f *IÏJ»

PHILIPS MIDI-SET
INKL. CD-SPELER
EN BOXEN

Ijilftf 1095."
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST
HI-FI TRAVELLER

Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen Adviesprijs'749-

699. 799."
BOSCH VW PS2100
BAUKNECHT VW 3PR

HOLL 1000 TOEREN

Nederlandse Philipsgarantie

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

•%^"|"' VI" ï^
.
'
_M ^%'''U'••MjL U
^ ^*; • f^*m^
.
•Adviesprijs slechts referentie

108

ATAG WASEMKAP
WH155 3 standen

OPENINGSTIJDEN:
.
...
maandagmiddag...
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag :
9 tot 5 uur
Badhoevedorp vrijdag

. " . '-••
' '
1 tot 5.30 uur
9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND:
7 tot 9 uur

zoals aangegeven door officiële Maarssenbroek vrijdag •....
7 tot ,9 uur
importeur of fabrikant
. overige filialen donderdag ...... 7 tot 9uur

:

Auto's & motoren
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Gertenbach
zoekt fusie
met IJmond
ZANDVOORT - Het gemeentebestuur is in gesprek met
het IJmond College te Santpoort over een fusie met de
Wim Gertenbach-mavo in Zandvoort. Dit is volgens het
college de enige mogelijkheid om voortgezet onderwijs
voor Zandvoort te behouden. Het fusieplan moet uiterlijk
l oktober 1993 aan de minister van Onderwijs worden
aangeboden.
Per l augustus 1995 moeten
scholen voor voortgezet onderwijs over minimaal 240 leerlingen beschikken om te mogen
blijven voortbestaan. In de
nieuwe Wet op het Voortgezet
Onderwijs streeft het ministerie naar brede scholengemeenschappen, die alle vormen van
voortgezet onderwijs aanbieden. Onhaalbare zaken voor de
Gertenbach-mavo, die in het
meest gunstige geval in 2003
over ruim 160 leerlingen telt.
Een fusie is naar de mening
van B en W de enige mogelijkheid om Zandvoortse kinderen
in Zandvoort op school te houden. In dit kader heeft het gemeentebestuur overleg gevoerd
met het IJmond College te
Santpoort. De Gertenbachmavo zou als nevenvestiging
van het IJmond kunnen voortbestaan.

Kleinschaligheid
Strandpachters moesten met man en macht aan het werk om het strand weer op te hogen na de vliegende storm van afgelopen weekend

ZANDVOORT - De zware
storm van het afgelopen
weekend heeft met name de
Zandvoortse strandpachters veel overlast, bezorgd.
Met man en macht is men
de afgelopen dagen in de
weer geweest om de schade
te herstellen. Het is al de
tweede keer dit jaar dat ze in
actie moesten komen.
Net nu de bulldozers het
strand weer enigszins op orde
hebben gebracht voor het komende seizoen, is door het oergeweld zo'n twintig meter van
het talud weggeslagen. Betonnen platen en tegels, die als on-

Vechtjassen lopen
verwondingen op
ZANDVOORT - Zaterdagnacht kregen twee Zandvoorters van 24 en 29 jaar, door onbekende oorzaak ruzie in het
toilet van een café aan het Gasthuisplein. De 29-jarige probeerde daar met een stukgeslagen
glas de ander in zijn gezicht te
steken. Bij de worsteling die
daarop ontstond raakte de 24jarige gewond aan zijn gezicht
en hand. Door omstanders werden de twee uit elkaar gehaald
en gesommeerd het pand te verlaten. Buiten ontstond een
nieuw handgemeen. Door personeel van het café werden de
vechtersbazen uit elkaar gehaald. De 29-jarige bleek door
de ander zodanig geschopt en
geslagen te zijn dat hij met een
hoofdwond per ambulance
werd afgevoerd. Ook de 24-jarige liet zich behandelen in het
ziekenhuis. Daarna meldde hij
zich bij de politie.

Kluis ontvreemd
ZANDVOORT - Tijdens afwezigheid van de bewoners
werd vorige week ingebroken
in een woning aan de Keesomstraat te Zandvoort. Men drong
de woning vermoedelijk binnen
door het openbreken van de
balkondeuren.

Telefoon politie
buiten werking
ZANDVOORT - De telefooncentrale van de politie Zandvoort is maandag l maart tussen acht en half negen 's morgens buiten gebruik.
Het alarmnummer. 0250714444 kan wél gebruikt worden.

Waterstandenj

Storm brengt Strandpachters
behoorlijk in de problemen
derbouw voor de strandpaviljoens en terrassen moeten dienen, verdwenen in de kolkende
golven.
Voor enkele Strandpachters
betekent dit dat het opbouwen
van de paviljoens een behoorlijke vertraging heeft opgelopen.
Anderen ontsnapten ternauwernood aan de ondergang. Op
enkele plaatsen werd het zand
tot voor enkele meters voor de
strandtenten
weggeslagen.

Bulldozers moesten maandag
worden ingezet om het geheel
weer op te hogen.
Gedurende de hele zondag
waren de Strandpachters bezig
om te redden wat er te redden
viel. Zo moesten gedeeltelijk afgebouwde strandtenten in alle
haast worden afgebroken en
schotten, panelen en andere attributen naar hoger gelegen delen van het strand worden verplaatst.

Een container van paviljoen
't Trefpunt dreigde door het water te worden verzwolgen. Op
het laatste nippertje kon dit
worden voorkomen. Voor een
net afgebouwde strandtent op
het naaktstrand kwam hulp
echter te laat. De eigenaar
moest met lede ogen toezien
hoe zijn paviljoen in zee verdween.
Volgens strandpachter G.
Toonen richtte de storm dit

Foto Bram Stijnen

keer meer schade aan dan die
van 1990. Toen verdwenen er
ook hele stukken van het
strand. „Nog een geluk, dat de
meeste strandtenten op'dit moment nog niet zijn opgebouwd.
Anders was het leed niet te
overzien geweest," zegt Toonen.
Ook elders "in het dorp bezorgde de storm veel overlast.
Op het terrein van de voetbalclub Zandvoortmeeuwen waaide de zijkant van de hoofdtribune er uit.
Langs de boulevard raakten
enkele geparkeerde auto's door
de felle rukwinden op drift. Persoonlijke ongelukken deden
zich in de badplaats niet voor.

Kindercarnaval lokt honderden deelnemers
ZANDVOORT - Zo'n driehonderd verklede kinder.en
amuseerden zich zondagmiddag kostelijk tijdens het
kindercarnaval dat door Aktiviteitencentrum 't Stekkie
en carnavalsvereniging De
Schuimkoppen was georganiseerd. Het traditionele
kinderfeest was de enige officiële carnavalsactiviteit in
Zandvoort.
Geen ontvangst van een Prins
Carnaval op het raadhuis en
geen optocht. Ook de cafebezoekers in de badplaats onthielden zich van enig feestgedruis.
Wie echter mocht denken dat
het carnaval in Zandvoort tot
het verleden behoort, moet zijn
mening sinds zondag grondig
herzien.
„Driehonderd bezoekers is
veel," vindt jongerenwerker
Fred Van der Pols. De organisator had gezien het slechte weer
op minder belangstelling gerekend. Dankzij de storm verkozen veel kinderen de beschutte
feestzaal boven de buitenlucht.
In een uitgelaten stemming
werd de feestelijk versierde
zaal, onder aanvoering van carnavalsprins Ron den Urste, inclusief de voltallige Raad van
Elf, meermalen in een polonaise gerond. De ouders mochten
vanaf de zijlijn het feestgewoel
meemaken en genoten van hun
vrolijk uitgedoste spruiten,
waaronder tientallen Zorro's,
elfjes, kabouters en andere carnavaleske uitmonsteringen.
De carnavals-disco en de boerenkapel De Jolige Geiten uit
Haarlem zorgden voor de juiste
toon, zanger Sjaak Ranzijn vul-

Het IJmond College is een
brede
scholengemeenschap,
waarin diverse scholen uit de
regio reeds zijn samengegaan.
Het betreft veelal technisch en
middelbaar beroepsonderwijs.
De school richt zich met name
op kleine eenheden en meerdere vestigingsplaatsen. De kleinschaligheid zou de kwaliteit
van het onderwijs bevorderen.

Formeel geredeneerd schrijft
de wet sluiting voor, met name
vanwege de geringe afstand van
Zandvoort tot Haarlem, waar
alle vormen van onderwijs te
krijgen zijn. Op grond van de
reeds bestaande structuur van
het IJmond College, is het echter niet ondenkbaar dat de Gertenbach-mavo als nevenvestiging zal worden geaccepteerd.
Voordat de eventuele fusie op
l augustus 1994 kan worden bekrachtigd, moet voor l oktober
dit jaar een fusieplan aan de
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LW HW LW
01.15 17.5513.34
01.56 18.2514.15
02.15 18.5814.40
02.55 19.3615.14
03.35 20.2516.00
04.36 21.4617.05
05.30 23.0018.14
06.56 -.--19.45
08.35 13.0021.35

ZANDVOORT - Strandpachters langs de Boulevard de Favauge kunnen
hun paviljoens voortaan
niet meer overdag bevoorraden. Ter hoogte van het
Schuitengat worden paaltjes geplaatst die een einde
moeten maken aan de overlast die ze hiermee veroorzaken.
Driehonderd uitgelaten en uitgedoste kinderen hossen naar hartelust in het rond.
Eoto Bram Stijnen

de de adempauzes op. Ook de
verschillende acts, die door de
jeugdleden van de Amsterdamse carnavalsvereniging De
Woudlopers werden opgevperd, vielen bij de dol-enthousiaste kinderen zeer in de
smaak.
Hoogtepunt vormde de uitslag van de verkleedwedstrijd.
Wegens geldgebrek konden De
Schuimkoppen slechts tien

prijzen beschikbaar stellen.
„Het liefst hadden wij alle kinderen een cadeautje willen geven," zo stelde een van de juryleden na afloop.
Schuimkoppen-voorzitter
Paul Eldering en bestuurslid
Peter Smits toonden zich aan
het einde van de middag dik
tevreden over het geslaagde
kindercarnaval. „Maar het is
jammer dat het gemeentebe-

stuur weinig waarde lijkt te
hechten aan een dergelijk festijn. Met een klein beetje subsidie hadden wij wellicht wat
meer voor deze kinderen kunnen doen." Volgens de carnavalisten is een gemeentelijk financiële bijdrage noodzakelijk om
de kosten te kunnen dekken.
„Die zijn nu uit onze eigen zak
betaald."

Politiek café krijg vanavond nieuwe kans

ZANDVOORT - 'Kanker
mee in Zandvoort aan Zee'.
Dat is het motto van het politiek café dat vanavond 25
februari in café De Harlekijn wordt gehouden. Het
biedt Zandvoorters de gelegenheid in discussie te gaan
met hun politieke vertegenwoordigers.

DEZE WEEK
Straatbeeld
De gemeente gaat per
O'
1 maart harder optreO
den tegen pp'sonen die het
straatbeeld vervuilen

Onderscheiding
Jaap van der Werff
werd maandag op zijn
zeventigste verjaardag
nmklijk onderscheiden

3

ko-

Kunst
In het Cultureel Centrum zijn de kunstwer-ken van vijftien gemeenteambtenaren te bewonderen

Watersport

* *

De Hiswa toont de T l
jongste trends op het gebied '
van watersport Beginnende _
watersporters krijgen speciale 'i
aandacht 'Stap aan Boord' i
Nieuw zijn een kindersurfplank
en een surfplank annex catamaran
i
i
Vragen over bezorging?
>
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166 ,
Advertenties:
tel. 17166 ,
Redactie:
tel. 18648,

D66-wethouder
overleeft felle
aantijgingen
van oppositie
Termes disfunctioneert, is
klungelig en gemakzuchtig,
voert een financieel wanbeleid,
smijt geld over de balk, toont
geen bestuurskracht, schendt
de gemeentewet, doet of zijn
neus bloedt en zwicht voor
dreigementen. Kortom, hij kan
er maar beter mee ophouden,
zo klonk het door in de woorden van J.A.A. van Westerloo-Van de Noort (PvdA) en H.W.
de Jong (VVD), die namens beide partijen uiteindelijk een motie indienden, waarin zijn handelswijze ernstig aan de kaak
werd gesteld.
Inzet van de discussie was
het woonwagenbeleid. Goed, er
zijn fouten gemaakt in het verleden, zo constateerden ook de
andere partijen. Toch namen ze
nadrukkelijk afstand van de gedachtenspinsels van VVD en
PvdA, die beide zo langzamerhand een kookpunt bereikten

toen Termes en burgemeester
Van der Heijden geen afdoende
antwoorden gaven. Het college
had er geen behoefte aan om
commissiewerk over te doen.

Gemeenschapsgeld
De vragen van WD en PvdA
waren logisch. De manier waarop het terrein aan de J.P. Thijsseweg ontstaan was, verdient
geen schoonheidsprijs. De
openbare orde dreigde verstoord te worden en een tweede
woonwagenlocatie leek de gemeente de enige mogelijkheid
om de rust in Zandvoort te bewaren. Termes had er zeventigduizend gulden gemeenschapsgeld voor over en liet hiermee
het terrein inrichten.
Hoe hij dat geld ooit terug
denkt te krijgen van de bewoners is een volkomen raadsel.
„Het zal inderdaad niet eenvoudig zijn, want er zijn geen afspraken over gemaakt," vertelde Termes. Ook het innen van
de huurgelden bleek een probleem. De gemeente had, om
het zo te zeggen, geen enkele
poot om te staan omdat er geen
beleid was.

Handvat

Vandaar dat er nu een plan
ligt, dat vanaf l maart een bestuurlijk handvat is om dit
soort zaken m de hand te houden.
Met de inhoud daarvan en
van het raadsvoorstel konden
alle raadsleden zich grotendeels vinden. Zoals de toekomstige ontruiming van de woonwagenlocatie aan het Keesomvrachtverkeer kunnen trotse- plein en de inrichting van drie
ren." Met het aanbrengen van nieuwe kleine locaties in Zandde markerende voorzieningen voort. Waar die moeten komen,
is een bedrag gemoeid van 13 moet een projectgroep nu uitduizend gulden.
zoeken.

Vrede hersteld
bij Schuitengat

De Boulevard de Pavauge is
niet bepaald functioneel voor
Strandpachters die hun voorraad op peil willen houden. De
paviljoens zijn moeilijk bereikbaar en de bewoners van Schuitengat zeggen er vooral overdag
last van te hebben. In goed
overleg met de betrokkenen,
heeft de gemeente daarom besloten om in eerste instantie
paaltjes aan te brengen. Hiermee wordt de boulevard van elf
uur 's morgens tot zes uur 's
avonds afgesloten en dus verboden gebied voor vrachtwagens.

Nieuwe tegels

Wethouder P. Flieringa
wordt gehouden. Vorig jaar tie hoort thuis in de kroeg, Aker. Als gasten nemen onder (GBZ): „Het is ons er alles aan
strandde het project echter, maar politici hebben de demo- meer de raadsleden F.E. van gelegen om de vrede in dat
omdat het vrij laat in het sei- cratie naar het raadhuis ge- Caspel en J. Brugman achter de hoekje te herstellen. Eigenlijk
zoen was. De. organisatoren bracht. Wij willen het weer tafel plaats. De onderwerpen mogen er alleen maar vrachtauhebben nu het plan tot en met naar de mensen brengen. Poli- die vanavond ter sprake kqmen to's van maximaal 3,5 ton rijapril maandelijks een avond te tiek leeft bij Zandvoorters, kijk zijn: bebouwing op de Zuidbou- den, maar de wagen van Heineorganiseren. Na de vakantiepe- alleen maar naar de bezoekers- levard, het gevaar van de gok- ken weegt al 5,5 ton. Daar is de
riode wordt de draad weer op- aantallen van de raadsvergade- kast en de gebeurtenissen rond straat niet op berekend."
„Wat we nu gaan doen lijkt
gepakt.
ring. Tijdens het politiek café het ontslag van ex-wethouder
een betere regeling. In het na- t
zullen we eventuele discussies Van Caspel.
jaar gaan we de nieuwe aanLou Koper van het vierkoppi- tussen politici in de kiem smoDe aanvang is half negen. voerroute evalueren. Het is bege redactieteam: „We hopen ren."
Vaanstand:
De presentatie is in handen Café De Harlekijn is te vinden doeling om dan ook nieuwe teHet is de tweede keer dat in hiermee het gat op te vullen dat
EK maand. 1 mrt. 16.46u.
D
gels aan te brengen die zwaar
oodtij 3 mrt. 23.10 u. NAP+60cm Zandvoort een politiek café politici laten vallen. Democra- van Sigrid Schopman en Rita aan het Kerkpad.

Datum
25feb
26feb
27feb
28feb
1 mrt
2 mrt
3 mrt
4 mrt
5 mrt

minister van Onderwijs worden aangeboden, dat is gebaseerd op een fusie-onderzoek.
In de gemeenteraadsvergadering van april moet de gemeenteraad een intentiebesluit tot
fusie nemen. B en W zullen dan
ook aangeven hoe ze een en ander bestuurlijk denken in te
passen.

ZANDVOORT - VVD en
PvdA hebben dinsdag fel
uitgehaald naar het functioneren van wethouder J. Termes (D66). Met veel verbaal
geweld en een motie keurden ze zijn gedrag ten aanzien van het woonwagenbeKortgeleden heeft ook de leid af.

Laurens Janszoon Costerschool voor mavo en meao uit
Haarlem zich bij het IJmond
gevoegd. De Gertenbach-mavo
zou bij fusie de tweede school
voor algemeen voortgezet onderwijs zijn, zodat gesproken
kan worden van een brede
scholengemeenschap.

Oplage: 5.200

Editie 17

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

13 weken voor maar ƒ 12,50

Nieuwsblad
Naam: (m/v) L
l l l
J L
Adres: l l l
Postcode/Plaats: l l l l l l l l l l l l
Telefoon: l l l l
Giro/Banknr.: l L
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,00 D halfjaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00

l

l

* Voorpostabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "71Ö37Ï"ÖÏ7003"
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FAMILIEBERICHTEN
UUij zijn nu OOK OP MflRNDnG OP€N!

TELEFONISCH KLACHTENSPREEKUUR

Hoera

OMGEVINGSZAKEN

Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
onze zoon

De gemeente heeft een dagelijkstelefonisch spreekuur voor vragen en klachten
met betrekking tot straten, pleinen, lichtmasten en ander straatmeubilair in de
gemeente.
Het telefonisch spreekuur is maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
uur. Het telefoonnummer is: 02507-61559

Arnold-Bob
15-2-1993
Barend Oosterom
Hedwig Helene Oosterom Gansner

VERGUNNING OPENHOUDEN KINDERCENTRUM
Op grond van de Verordening Kinderopvang gemeente Zandvoort 1990 hebben
Burgemeester en Wethouders van de navolgende instelling een aanvraag om
een vergunning voor het openhouden van een kindercentrum ontvangen:

De maand maart

Dr. C. A. Gerkestraat 55 zw
2042 EN Zandvoort

*Kinderdagverblijf Ducky Duck, Prinsesseweg 36 te Zandvoort

20%

t
Hubertina Julia Wilhelmina
van den Berg-van de Weijer
weduwe van Petrus Willebrordus van den Berg
op de hoge leeftijd van 91 jaar.
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen ,
19 februari 1993.
Huis in het Kostverloren,
Burg. Nawijnlaan l, Zandvoort.
Correspondentieadres:
M. H. J. Gerritsen-van den Berg,
Amsterdamseweg 46,
-1981 LG Velsen-Zuid
Op verzoek van moeder heeft de begrafenis in
stilte plaatsgevonden.

Info: A. J. Klijn-Mattern
Tel. 12880

NU BRUIN WORDEN MET DE NIEUWSTE

ppofi power 40 lampen + 6
gezichtsbr.
ƒ20,- px, 10 x ƒ175,-

ALISUN ZONNETUNNEL 33 lamps +
3 gezichtsbr.
ƒ17,50, 10 x ƒ150,SONTEGRA VOOR DE GEVOELIGE HUID.
24 lampen, 1 gezichtsbruiner
ƒ12,50, 10 x ƒ100,Speciale aanbieding GEZICHTSKANON
PER KEER VAN ƒ 15,- nu ƒ 7,50.
Sauna incl. oliebaden, stoombad, whirlpool,
peeling zonnetunnel, incl. drankjes ƒ 25,-. .

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

HOOGLAND
Café "Het Gedicht van de Zee"

Diana Bos-Oorbeek

Spontane

ONTDEK DE BIJZONDERE AMBIANCE
VAN „CAFÉ HET GEDICHT VAN DE ZEE"
OP ZONDAGMIDDAG. VEEL KLASSIEKE
MUZIEK, DE OPEN HAARD BRANDT EN
ER LIGT ZAND IN DE VENSTERBANK. U
BENT VAN HARTE WELKOM IN HET
LOUNGE-CAFÉ VAN HOTEL HOOGLAND
NAAST DE WATERTOREN.

part-fimers
gevraagd voor

Drommel Beach en Drommel Mini
Vragen nr. Karina Drommel .
Tel. 12452 of 18500

Vriendelijk
meisje
± 1 8 jaar v.d.
bediening

Broodjesbar
Restaurant
Harocamo

007B93
013B93

Hogeweg 74
Teunisbloemlaan 1

uitbreiden woning en plaatsen van
twee dakkapellen
verbouwen woning
uitbreiden woning

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

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

BERG

VASTE KLANTEN...
LET OP!!
V.a. 1 maart t/m 1 april is

CAFÉ KERKHOVEN
GESLOTEN
i.v.m. verbouwing

Ook voor het plaatsen en
leveren van
VETAFSCHEIDERS
Berg Techniek
Zandvoort
02507-14600

reparatie dienst
droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Brederodestraat 87

uitvaartverzorging
kennemerland bv

CHRIS HARDENDOOD
was-,

105B92

Tel. 12102

Het Gedicht van de Zee:
Als de hemel boven zee de aarde kust
hoor je Mahler, Mozart, er is rust
Soms komt de zee in vervoering
en stormt naar het land.
Golven van verleden en heden bereiken
witschuimend het strand.'
Heimwee naar de toekomst;
„gelukkig wij, de frisse lucht".
Ik hou van Zandvoort, is wat ik zucht.
(Floris Faber, „gelukkig wij..." is
uit het Zandvoortse Volkslied.)

Cor Bos

Gevraagd:

Kerkstraat 14
Westerparkstraat 5, Zandvoort

Vraag inf. over ons nieuwe unieke systeem.

De bloemenschat was overweldigend.
Uit aller naam:

plaatsen kas
gedeeltelijk dichtbouwen balkon

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

Achterweg l (Haltestraat)

Hiermede betuig ik een ieder mijn dank voor het medeleven en de belangstelling, betoond tijdens het ziekbed
en teraardebestelling van mijn echtgenote

de medewerkers (tijdens de Kerstdagen) van „La Bonbonnière" (groots), collega's P.T.T., Slipschool „Slotemaker", Rinus, Fred, Peter Marcel, Bert, Buch, Hennie,
Kees, politie Uithoorn, fam. Lammers, fam. Kok, z'n
vrienden, buren, bekenden, onze klanten, oudklasgenoten, mil-dienst, Nicolaasschool, Sancta, Vrienden van Zandvoortmeeuwen, Zandvoort-Noord, Z'75 en
diegenen die wat wilden doen en gedaan hebben zonder
dat we dit wisten. Het was en is een enorme steun! We
riouden van jullie,

Keesomstraat, volkst.103
Hogeweg 69 zw.

Er is nog plaats voor nieuwe
cursisten.

Elysee Beach Hotel 02507-15662.

Mare (Makkie) Lammers

014B93
015B93

02507-14284
De nieuwe cursus is gestart.

Marten Jan Schoenmaker

Veel dank aan allen die op enigerlei wijze hebben meegeleefd na het overlijden van onze

AANGEVRAAGDE BOUWVERGUNNINGEN

Bel alvast voor een afspraak

Koppenols Life-Style-Centcr

1993

De aanvraag ligt van 26 februari t/m 26 maart 1993 ter inzage bij de Sector
Bewonerszaken, afdeling Welzijn, Onderwijs & Cultuur, Raadhuis, Swaluëstraat 2.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Gedurende deze periodetan men schriftelijk bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

* fllleen op maandag, donderdag, zaterdag.

Bedroefd, .maar met grote dankbaarheid in ons
hart voor alles wat hij voor ons is geweest en betekend heeft, geven wij U kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader en mijn opi
; geboren 16 januari 1915
overleden 21 februari 1993
Zandvoort:
J. C. Schoenmaker-Gorter
Vinkeveen:
Donald en Gerda
Zandvoort:
Marijke en Bert
Yolande
Sophiaweg 65,
2042 PT Zandvoort.
Correspondentieadres:
Lijsterstraat 17,
2042 CH Zandvoort.
Geen bezoek aan huis.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condole• ren donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het Uit!• vaartcentrum, Poststraat 7 te Zandvooit.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag
26 februari om 13.45 uur in het crematorium
Velsen te Driehuis-Westerveld.

korting

op Permanent
Coup Soleil
Verven, Spoeling

'Met droefheid geven wij U kennis dat, na een
zorgzaam leven en voorzien van de Sacramenten
der Zieken, van ons is heengegaan onze lieve
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Bilderdijkstraat 5
Zandvoort, februari

11.30

Gesloten i.v.m. verhuizing naar de
Buureweg 1-3.

PROVINCIE

Thea, Diane en Ap

SUBSIDIES

DOKTERSBERICHTEN
AFWEZIG
Van 3 t/m 17 maart

C. A. Jagtenberg
huisarts
waarneming maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur
F. Weenink, huisarts, tel. 12499
J. A. Anderson, huisarts, tel. 12058
Avond- en weekenddienst tel. 30500

Noorc/-/Do//ond
VAN DE GRAAF
ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS BV

SUBSIDIES VOOR BEELDENDE KUNST

ADVERTENTIES

Wij zijn een kantoor met een tiental medewerkers, dat
zich richt op het midden- en kleinbedrijf. Op korte termijn hebben wij een drietal vacatures, te weten:

l^gralenïsseh
| en crematies!

Tot haar werkzaamheden behoren:
- het bedienen van de telefooncentrale
- het ontvangen van cliënten
- het verrichten van divers typewerk
- het verrichten van overige secretariële werkzaamheden

FULLTIME SECETARESSE

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
/i
>

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen

-

Uitvaartverzekering
NIVÖ-PÖLIS

*

een Naturauitvaartpvereenkornst

f
J

;:
Vraag rustig vrijblijvend
*alle inlichtingen bij:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 0250743278

BOEKHOUDKUNDIG
MEDEWERKER M/V
Voor deze vacature zoeken wij een medewerker
(m/v), die in staat is om zelfstandig jaarrekeningen
samen te stellen. Ervaring op dit gebied alsmede minimaal MBA-niveau is een vereiste. Onze voorkeur
gaat uit naar een medewerker (m/v), die reeds enige
tijd werkzaam is of is geweest op een accountantskantoor.

BELASTING-ASSISTENT
Voor deze vacature zoeken wij een medewerker
(m/v), die in staat is zelfstandig de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor onze
cliënten te verzorgen, bovendien zal deze medewerker (m/v) zich bezighouden met alle overige werkzaamheden binnen de aangiftepraktijk, zoals het indienen van bezwaarschriften. Ook bij deze vacature
gaat de voorkeur uit naar iemand die reeds enige jaren ervaring met soortgelijke werkzaamheden heeft
op een accountantskantoor.
Schriftelijke sollicitaties met een c.v. kunt u richten
aan J. L. van de Graal accountants & belastingadviseurs b.v., Thorbeckestraat 27, 2042 GL Zandvoort,
t.a.v. de heer P. L Bluijs. tot wie u zich ook telefonisch kunt wenden voor het inwinnen van nadere informatie. (02507-13393).
,

Het provinciaal bestuur van Noord-Holland vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk
mensen kennis kunnen nemen van het aanbod van professionele beeldende kunst in
Noord-Holland. Om dit te realiseren heeft de provincie een aantal
subsidiemogelijkheden. Algemene voorwaarden hierbij zijn dat het moet gaan om
kunstwerken van artistiek goede kwaliteit, vervaardigd door hedendaagse, professionele beeldende kunstenaars. De provincie heeft een voorkeur voor Noordhollandse
kunstenaars. Voor kunstactiviteiten in de gemeente Amsterdam geeft de provincie
geen subsidie. Vraag hiervoor informatie bij het stadhuis of de deelraad van hét
betreffende stadsdeel.
Subsidies voor aankopen en opdrachten
Gemeenten, bedrijven, musea en andere instellingen die kunstwerken willen aankopen of beroepskunstenaars opdrachten willen verlenen, kunnen daarvoor van de
provincie subsidie krijgen. Belangrijkste voorwaarden daarbij zijn: subsidie wordt
alleen verleend aan rechtspersonen; het moeteen origineel kunstwerk betreffen; het
kunstwerk moet geplaatst worden op een openbare plaats. Instellingen in de
zogenaamde convenantgemeenten Haarlem, Zaanstad, Alkmaar, Haarlemmermeer,
Hilversum en Amstelveen kunnen niet voor deze subsidie in aanmerking komen.
Deze gemeenten voeren een eigen kunstbeleid.
De subsidie voor aankopen bedraagt vijftig procent van de volledige aankoopprijs,
maar niet meer dan fl. 5000,-- per kunstwerk. .Aan een aanvrager kan per jaar ten
hoogste fl. 50.000,-- aankoopsubsidie worden gegeven.
De subsidie voor opdrachten bedraagt een derde deel van het gehele aan de
opdracht te besteden bedrag, maar niet meer dan fl. 20.000,- per opdracht. Aan een
aanvrager kan per jaar ten hoogste fl. 50.000,- subsidie voor opdrachten worden
gegeven. Bij opdrachten geldt bovendien dat alleen materiaalkosten en honoraria
voor kunstenaars voor subsidie in aanmerking komen.
Subsidies voor manifestaties
De provincie vindt manifestaties op het gebied van de beeldende kunst een goed
middel om mensen met kunst te laten kennismaken. De provincie kan subsidie geven
voor dergelijke manifestaties. Onder manifestaties verstaat de provincie activiteiten
rond één bepaald thema. Dit zijn bijvoorbeeld evenementen, beeldenroutes, (een "
serie van) tentoonstellingen of experimentele kunst. Hierbij gelden de volgende
voorwaarden:
De manifestatie heeft een regionaal of provinciaal karakter, is gericht op een breed
publiek en heeft voor een (belangrijk) deel betrekking op Noordhollandse kunstenaars. De manifestatie moet meer dan één kunstenaar betreffen en moet in NoordHolland (buiten Amsterdam) plaatsvinden. Als sprake is van een samenwerkingsverband met andere provincies, kan de manifestatie ook buiten Noord-Holland plaatsvinden.

Per manifestatie kan de provincie vijftig procent van de kosten bijdragen, met een
maximum van fl. 20.000,- per keer. Gesubsidieerd kunnen worden onder andere
organisatiekosten, bruikleenvergoedingen, publiciteitskosten en kosten voor deskundige begeleiding.
Subsidies voor experimentele projecten
De provincie vindt het belangrijk dat vernieuwende kunst wordt gestimuleerd.
Daarom kan de provincie zogenaamde project-prestatiesubsidies geven voor
experimentele projecten waarbij vernieuwende kunst dichter bij het publiek wordt
gebracht. De volgende voorwaarden zijn van toepassing: Het moet gaan om een
nieuw projekt of kunstwerk, in een openbare ruimte of aan de openbare weg,
dat concreet uitvoerbaar is. Per project kan de provincie maximaal fl.'20.000,-verstrekken.
Subsidies voor publiciteitsmateriaal
Publiciteit kan de Verkoop van beeldende kunst stimuleren. De provincie kan subsidie
geven aan rechtspersonen of individuen die bijvoorbeeld folders, brochures, catalogi
of affiches voor de verkoop van werk van hedendaagse Noordhollandse kunstenaars
willen uitbrengen. Personen en instellingen in de genoemde convenantgemeenten zijn
van deze subsidiemogelijkheid uitgesloten. De subsidie bedraagt vijftig procent van de
kosten, maar is niet hoger dan fl. 2.000,-- per publicitaire activiteit.
Hoe en wanneer subsidie aanvragen?
Subsidieverzoeken voor aankopen en opdrachten in 1993 en voor manifestaties,
experimentele projecten en publicitaire activiteiten die in de tweede helft van 1993
plaatsvinden, moeten vóór 15 april 1993 bij het college van Gedeputeerde Staten
zijn ingediend. De verzoeken moeten worden gericht aan:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Dienst WEB, cluster Cultuur
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

'

Aanvraagformulieren en nadere informatie kunt u krijgen bij de Dienst Welzijn,
Economie en Bestuur, cluster Cultuur: Riekie van der Pols, tel. 023 - 14 36 24 of
Eveline Metselaar, tel. 023 - 14 34 51 of Vera Kerkvliet, tel. 023 - 14 35 06.
Op = op
Of een aanvrager daadwerkelijk subsidie krijgt, is afhankelijk van het beschikbare
geld. Als dat op is, kan geen subsidie meer worden gegeven. Bij de rangschikking van
de verzoeken hanteert de provincie een prioriteitenlijst.
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Wisselgeld gestolen
ZANDVOORT - Uit een loods
aan de Curiestraat is vorige
week een bedrag" van zestienhonderd gulden ontvreemd. Uit
de kassa's van in de loods geparkeerde viswagens werd het
wisselgeld gestolen. Men drong
de loods vermoedelijk binnen
met een valse sleutel.

donderdag 25 februari 1993

Politie pakt straatvervuiling hard aan
ZANDVOORT - De werkgroep Handhaving Milieuwetgeving blijft niet alleen
hard optreden tegen her en
der gestalde wrakken en
aanhangers. Vanaf l maart
moeten winkeliers en horeca-ondernemers die de
stoep volbouwen rekening
houden met gele en rode
kaarten.

ravan of autowrak. In totaal
constateerden de opsporingsambtenaren op 120 locaties 173
overtredingen..
Vermeulen: • „De openbare
weg is er voor iedereen, maar is
niet bestemd voor het stallen
van rotzooi die niet (meer) gebruikt wordt. De meesten dachZANDVOORT - Donderdag
ten dat het in Nieuw-Noord wel
werden twee inbraken in woniet op zou vallen, daar stond
ningen gepleegd. Bij een intoch al zoveel. Degenen die
braak in de Lorentzstraat werkortgeleden een waarschuwing
den een Rolex horloge en pasDit zegt hoofdagent H. Ver- hebben gehad, krijgen nog tot
poorten ontvreemd. Bij een woning aan de Celsiusstraat bleef meulen, die namens de werk- 15 maart de tijd hun rommel
groep optreedt als lokaal coör- weg te halen."
het bij een poging.
dinator. De werkgroep, die is Terrassen
samengesteld uit opsporingsDe werkgroep heeft nu besloambtenaren van de gemeente
ZANDVOORT - Vrijdagmid- en politie, heeft de afgelopen ten met ingang van l maart prodag is er ingebroken in een flat- weken aardige resultaten ge- jectmatig te gaan werken en
woning aan het Stationsplein te boekt in het 'schoonvegen' van ook harder op te treden. Elke
Zandvoort. Men drong binnen de straat. In het kader van het maand richten ze hun actie één
door een ruit aan de galerij uit project Overlast werd actie on- keer op de terrassen, één keer
de sponning te halen. Ont- dernomen tegen inwoners die op de uitstallingen van de winvreemd werden diverse gouden lukraak caravans, aanhangers, keliersj één keer op toeristen
sieraden, betaalcheques en autowrakken en tractoren had- die het milieu vervuilen en één
keer op voertuigen.
geld. De inbraak is gepleegd den gestald.
Vermeulen: „De eerste keer
Vooral de wijk Nieuw-Noord
door twee vrouwen van ongeveer twintig jaar oud, gekleed blijkt hier een geliefde plaats dat we een overtreding constain lange rokken en lange jassen. voor te zijn. Zelfs mensen van teren geven we een waarschuhadden wing, de tweede keer een proZij werden overlopen bij een buiten Zandvoort
tweede woning op de galerij Nieuw-Noord uitgekozen voor ces-vertaaal en de derde keer
het tijdelijk stallen van hun ca- gaan we over tot inbeslagname.
probeerden in te breken.
Horeca-ondernemers die hun
terras'te ver uitbouwen krijgen
een gele of rode kaart en wie
heel hardnekkig toch doorgaat,
loopt het risico zijn vergunning
Centrum Voor Vrijwillige Hulp- kwijt te raken. We gaan er flink
Diensten:
verlening: Voor informatie, ad- tegenaan en het zal duidelijk
27/28 februari 1993
POL'ITIE: Alarmnummer 06-11. vies en hulp tel. 17373, op alle zijn dat we vooral op zonnige
•In andere gevallen: tel. 13043. werkdagen van 10.30-12.30 uur. dagen naar buiten gaan. Buiten
BRANDWEER: Alarmnummer Schriftelijk: Postbus 100, 2040 de projectdagen om zal de surveillancedienst op alle onderde06-11. In andere gevallen AC Zandvoort.
023-159500 of - voor info over- Stichting Welzijn Ouderen len blijven controleren."
Zandvoort: (voorheen Diendag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer stencentrum) Koninginneweg
ZANDVOORT - Bar-dan06-11. Anders: tel. 023-319191 l, tel. (02507) 19393. Spreekuur cing La Baia aan de Sta(ongevalllen), Centrale Post op dinsdag- en donderdagmid- tionsstraat 11 is zijn onthef Ambulancevervoer (CPA) Ken- dag van 13.30 tot 15.00 uur.
fing, om na één uur 's
Belbus: Om van de belbus (voor nachts geopend te zijn, voor
nèmerland.
DIERENAMBULANCE (Die- bewoners van 55 jaar en ouder) een maand kwijt. Dat heeft
gebruik te kunnen maken, het college van Burgemeesrenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende dient men zich 24 uur van te ter en Wethouders deze
huisartsen hebben een geza- voren op te geven bij Huis in de week besloten naar aanleimenlijke
waarnemingsrege- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 ding van klachten over
ling: J. Anderson, B. van Ber- en 17.00 uur. De kosten per per- voortdurende
geluidsovergen, C. Jagtentaerg, G. Mol, P, soon bedragen vanaf l juli 1991:
Paardekooper, H. Scipio-Blü- ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- last.
me, F. Weenink. Informatie voor een retour.
Sinds de 22-jarige J. Wingedaarover tijdens weekend, Alg. Maatschappelijk Werk
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én Zandvoort: Noorderstraat l, tel. laar uit Purmerend in juli van
tijdens feestdagen via telefoon- 13459 bgg 023-320899 of 320464. het vorig jaar de voormalige honummer 30500. De spreekuren Spreekuur op werkdagen van mobar Double-One overnam en
van de dienstdoende arts zijn 9.00-10.00 uur, maandagavond daar een jongerencafe opende,
zowel op zaterdag als zondag van 19.00-20.00 uur. Verder vol- klagen zijn buren al dat de gevan 11.30 tot 12.00 uur en van gens afspraak. Deze hulpverle- luidsinstallatie van La Baia te
17\00 tot 17.30 uur. Een af- ning, beschikbaar voor iedere hard staat. Herhaalde verzoeinwoner van Zandvoort, is gra- ken om het wat rustiger aan te
spraak is niet nodig.
doen, haalden volgens hen
Tandarts: Hiervoor de eigen tis.
Telef. Meldpunt Sexueel Ge- niets uit.
tandarts bellen.
Ook de de politie constateerApotheek: Zeestraat Apotheek, weld: tel. 023-329393 op werkdaJ.W. Neutel, tel. 13073. Ope- gen 12.00-14.00 uur en ma.a- de dat de muziek veel te hard
stond. Volgens hoofdagent H.
ningstijden (alléén -voor recep- vond 19.00-21.00 uur.
ten) vrijdag. . t/m zondag: Zandvoortse Vereniging van Vermeulen van de Dienst Bij11.30-12.30 en. 17.00-18.00 uur. Huurders: Gratis advies voor zondere Wetten en'Milieu heeft
Buiten de openingstijden tele- leden. Telefonisch spreekuur de politie negen keer bij La
fonische informatie over de re- elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 Baia aangeklopt. „Praten hielp
üurr 19783. Schriftelijk: Post- niet en op ons verzoek een hingeling via tel.'13073.
derwetvergunning aan te vraWijkverpleging: Voor spoedge- bus 287, 2040 AG'Zandvoort.
vallen is het Kruiswerk Zuid- Woningbouwvereniging EMM:
-Kennemerland 's avonds, 's Klachtentelefoonnummer
nachts en in het weekend te be- technische, dienst: 17577. Bereiken via de doktersinforma- stuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
tiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Eliza- 19.30 tot 20.00 uur.
Verzekeringsbank:
beth de Boer-Burgh en/of Sociale
mevr. A.C. Gombert, Koch- spreekuur tijdens de 'even' westraat 6A, Zandvoort, tel. ken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. DavidsZANDVOORT - Jaap van
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, straat 17. Inl. 023-152152.
der Werff kreeg maandag
Thorbeckestraat 17 te Zand- Storingsdienst Gasbedrijf: tel. een wel heel bijzonder ca61500.
voort, tel. 15847.'
deau voor zijn zeventigste
Dieren: (Overige diensten) Ver- Taxi: tel. 12600.
verjaardag. Burgemeester
eniging v.h. welzijn der dieren Openbare bibliotheek: PrinsesVan der Heijden speldde
(02507) 14561, Vermissings- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
de ras-Zandyoorter een
dienst 023-383361, Asiel Zand- 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
Eremedaille in zilver vervoort
(tevens
pension) 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
bonden aan de Orde van
02507-13888, Asiel Haarlem 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
Oranje Nassau op de borst.
10-14 uur.
023-244443.
door Everhard Hebly

| Inbraak
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Stationsplein
ondergaat
face-lift
ZANDVOORT - Het Stationsplein krijgt voor 67.000
gulden een opknapbeurt.
Het huidige wegdek is zo
slecht dat herbestrating
noodzakelijk is.
Het beroerde weggedeelte
tussen het NS-station en de
Zeestraat levert dagelijks gevaarlijke situaties op, mede
omdat het een busroute is. Het
aangrenzende braakliggende
terrein zou bestemd zijn voor
een betere ontsluiting van het
station. De gemeente wil hier
echter pas in 1996 toe overgaan.
De bestrating laat echter zo te
wensen over dat de gemeenteraad dinsdag heeft besloten in
elk geval zo snel mogelijk een
nieuw wegdek aan te laten leggen. De kosten hiervan bedragen 67 duizend gulden.

Dievegges

ANBO-middag

l Weekenddiensten

Hoofdagent H. Vermeulen op de remise in Noord waar sinds kort een groot aantal wrakken de openbare weg vervuilt
Foto Bram Stijnen

(LBP) uit Utrecht in. Volgens
Wingeïaar draaide zijn o verbuurman tijdens de metingen
de installatie in zijn woning op
volle sterkte. „Ik kreeg de
schuld," aldus Wingelaar.
„Het zijn meest oudere mensen, die niet willen dat er een
horeca-gelegenheid in hun
straat is. Toen ik mijn zaak
gen, werd in eerste instantie opende, hebben zij mij dat al
niet gereageerd. Pas nadat wij meteen duidelijk gemaakt."
dreigden zijn zaak te sluiten,
kwamen de papieren alsnog op
tafel."

Ontheffing
f
La Baia maand
ingetrokken

Onderhandeling

Duidelijk
Vorige week zondag barstte
de bom. Tijdens een verjaardagsfeestje werden de buren
voor de zoveelste maal uit hun
slaap^ehouden. Volgens buurtbewoner C. Koper waren de
bassen van de muziekinstallatie tot beneden in de straat te
horen. „Wij lagen te schudden
in ons bed," zegt hij. De politie
besloot daarop een akoestisch
rapport,te laten opstellen.
Wingelaar schakelde daarvoor het onderzoeksbureau
Lichteveld Buis en Partners

Wingelaar is nu ten einde
raad. Vanuit de gemeentelijke
dienst Bouwtoezicht en Milieu
wordt van hem geëist geluidwerende voorzieningen aan te treffen. De kosten hiervan bedragen ongeveer zestigduizend
gulden. „Dat geld heb ik niet,
dus moet ik mijn zaak verkopen."
Hij is op dit moment in onderhandeling met een collega.
Als die het pand overneemt zou
er een café voor ouderen in komen. Wingelaar zelf zegt het in
Zandvoort voor gezien te nouden.

Opvang
olieslachtoffers
Wanneer wij, tijdens of na
een storm op het strand, komen, kom je altijd wel besmeurde en/of uitgeputte vogels tegen. Wat ons echter verschrikkelijk stoort, is het feit
dat, wanneer wij zo'n vogel
meenemen en hem uiteraard
weer kwijt willen aan de desbetreffende instantie die er volgens ons het meest voor in aanmerking komt, n.l. het dierenasiel, er daar niemand is om de
vogels in ontvangst te nemen.
Dus moet er naar Haarlem gereden worden, naar het vogelopvangcentrum.
Aangezien ik niet werkeloos
ben en toch genegen dat dier te
helpen, is dat toch best een opgave. Afgezien van dit feit, heb
ik de mening dat het dierenasiel, dat toch subsidie van de
gemeente ontvangt, zich beter
kan inzetten. Wanneer mijn
zoon een spreekbeurt houdt
over dieren en daar het dierenasiel bij wil betrekken, krijgt hij
nul op rekest.

ZANDVOORT - De ANBO-afdeling Zandvoort houdt dinsdag 2 maart in het Gemeenschapshuis voor leden en niet-leden een bijeenkomst rond
het thema 'Gezond en lekker
eten, ook als je een dagje ouder
wordt'. Mevrouw W. Appeldoorn geeft een inleiding, en er
is gelegenheid tot het stellen
van vragen. De middag is vrij
toegankelijk en begint om twee
uur.

(ADVERTENTIE)

Weekend 27/28 feb.'93
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, m.m.v. Jongerenkoor
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB:
Zondag 10.30 uur: Rembrandt
II, dr. S.L. Verheus, uit Haarlem
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Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
Duijves
Zondag 10.30 uur: pastor D.
Duijves'
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag diensten om 10.30 uur
en 19.00 uur
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

Burgerlijke stand H
16-22 februari 1993
Gehuwd: Roei van 'Dijk en Jagueline Aafra Maria Bijlhout
Geboren: Arnold Bob, zoon van
Barend Oosterom en Hedwig
Helene Gansner
Overleden: Johan Daniël Ketelaar, 77 jaar, Hermanus Klinkert, 84 jaar, Willem Paap, 84
jaar en Anthonius Theodorus
van Leeuwen, 94 jaar.

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

17166

VAN DER

EIJDE
MAKELAARDIJ

Met veel leugentjes om bestwil werd hij door een groot
aantal vrienden maandag naar
het raadhuis gelokt. Vertegenwoordigers van de Reddingsbrigade, de padvinderij, het
Rode Kruis, het 4-mei comité
en zelfs van De Kleine Patriot,
de krant die in de oorlog verscheen, waren naar het raadhuis opgetrommeld. Van der
Werff heeft dan ook een bijzondere staat van dienst in
Zandvoort, maar de meeste
bekendheid geniet hij toch wel
als melkman, het beroep dat.
hij 52 jaar uitoefende.

HUIS KOPEN?
bekijk in onze etalage aan de PASSAGE (tegenover het NS station)
het huidige huizenaanbod op VIDEO!!

HUIS VERKOPEN?
een foto maken we ook, maar wat meer zegt is een video-opname
die wij aan potentiële kopers presenteren.

BURG. VAN FENEMAPLEIN 19/3

Sociaal werker
Tot 1988 reed hij met zijn
melkwagen door zijn wijken.
„Vroeger was je een soort sociaal werker," vertelt Van der
Werff. „Ik had altijd een grote
bos met sleutels bij me. Als de
mensen niet thuis waren, ging
ikzelf de keuken in. Dan keek
ik in de koelkast en gaf ik wat
ze nodig hadden. In de vakantietijd ging ik regelmatig 's
avonds npg even met mijn
hond door de wijk en dan hield
ik een oogje in het zeil. Ik nam
eelfs vaak post mee naar huis
voor de mensen."
„Er gebeurden ook weieens
minder leuke dingen. Op zekere dag lag een klant dood in
huis. Er werd niet opengedaan
en ik heb samen met de bakker een ruitje ingeslagen om
binnen te komen. We hebben
toen nog wat gedonder gehad
met de politie, want die hadden we eerst moeten bellen."
„Het is nog eens gebeurd.
Toen zag ik 's avonds laat bij
een klant nog licht branden, 's
Morgens brandde het nog en
toen ik door het raam keek,
zag ik twee benen in de keuken. Toen heb ik wel eerst de
politie gebeld. Gelukkig heeft
die vrouw het er wel levend
van afgebracht."
„Het liefst was ik in 1988 nog
doorgegaan, maar mijn wagen

Jaap van der Werff vierde maandag dubbel feest: zijn zeventigste verjaardag en het verkrijgen van een koninklijke onderscheiding
Foto Bram Stijnen
kwam niet meer door de keuring. En het was niet meer op
te brengen. Het melkrijden
was te duur geworden, maar
het hield me wel jong."
Jaap van der Werff was enig
kind eh kwam 52 jaar geleden
bij zijn vader in de melkzaak
te werken. Voor de oorlog telde Zandvoort 35 melklopers,
ieder in zijn eigen wijk. Later
kwam de sanering en toen er
steeds meer melklopers verdwenen werden de wijken alsmaar groter.
Van der Werff: „Om kwart
voor vijf moest je je bed uit,
eerst de wagen laden en dan de
wijk in. 's Zomers gingen we
soms door tot ,glf uur. Maar
goed, dat weetje als je in Zandvoort werkt. We moesten hard
werken, maar het was een gezellige tijd. Ik kreeg wel ansichtkaarten vanuit het buitenland, daar stond dan alleen
op 'Jaap - melkboer te Zandvoort'. Ze kwamen altijd op de
plaats van bestemming."

het gemeenschapsleven. Hij
richtte vlak na de oorlog padvindersgroep De Buffalo's op,
vernoemd naar de eerste
tanks van de Amerikanen die
Europa binnenvielen. Als kind
viste Van der Werff vaak achter het net. Op 12-jarige leeftijd moest hij vaak zijn vader
nog even helpen met het fondbrengen van de melk, meestal
pp een tijdstip dat zijn vriendjes naar de padvinderij van
Heemstede of Bloemendaal
vertrokken.

inds zijn veertiende is hij al
nauw betrokken bij de Reddingsbrigade. Van der Werff:
„Je groeide als kind op het
strand op. Als het maar even
stormde ging je niet naar
school, maar naar het strand
om te jutten. Bij slecht weer
zaten er alleen meisjes op
school. Mijn vader overleed in
1969 en toen kregen we het pas
echt druk in de melkzaak. Te
druk ook voor de Reddingsbrigade. Later ben ik er toch weer
verzeild geraakt, het is een
Reddingsbrigade
soort virus dat je niet meer
Ondanks zijn drukke be- kwijtraakt."
Behalve voor de Reddingsstaan, vond hij toch tijd voor

brigade was hij jarenlang actief voor het Rode Kruis. De
laatste zes jaar spant hij zich
in voor het 4-mei comité. Van
der Werff: „Ze hebben maandag mijn hele hele leven opgerakeld, maar ze zijn allemaal
één ding vergeten. Ik ben namelijk de tiende en laatste nestor geweest van carnavalsvereniging Het Scharregat."

Moordplaats
Hij woonde zeventig jaar in
het huis waar hij geboren
werd en heeft ook nooit behoefte gevoeld om ander werk
te doen of te verhuizen.
„Waarom? We hebben hier
een prachtig strand, Zandvoort is een moordplaats en
het mooiste plekje dat er te
vinden is. Wat is Bergen of
Noordwijk nou? Of Wijk aan
Zee?"
,Ik ga nog altijd elke dag even
naar het strand en de zee kijken. Behalve als het 's winters
zo enorm druk is, hoeft het
voor mij niet zo nodig. Maar ik
ga dan toch even kijken, als de
toeristen weg zijn."

•
.
',

zijn dat het dierenasiel juist op
stormachtige dagen en speciaal'
op zondag op z'n minst een
paar uur open zou zijn, ten be- De rubriek meningen staat open hoeve van datgene wat men :
voor uw reacties. Stuur uw brief propageert. Dit lijkt ons toch •
naar de redactie van deze krant, zeker voor een plaats als ZandPostbus26, 2040'AA. Zandvoort. voort geen overbodige luxe.
M.H. Meijer
Te lange brieven kunnen
Zandvoort
worden ingekort. U kunt uw
brief ook afgeven bij het
redactiekantoor dat is gevestigd
NASCHRIFT REDACTIE
aan het Gasthuisplein 12 in
Door de beperkte personeels- '.
Zandvoort. De redactie is
bemanning kan het asiel op zon- "
telefonisch bereikbaar via
en feestdagen niet open zijn,
nummer 02507-18648.
zegt asielbeheerder Van Vuren.
Hij erkent het probleem. „Er
wordt wel gewerkt, maar met ]
Nu ben ik van mening dat je minder mensen. En dan heb je •'
niet vroeg genoeg beginnen het niet altijd in de gaten als er •',
kunt met het bijbrengen van iemand aan het hek staat. Maar
verantwoordelijkheid
jegens aan het hek hangt wel informahet leven, dus ook het leven van tie over waar men dan terecht
de dieren. Gun de dieren een kan." Het vogelvervoer kan gegoed leven, is toch de kreet van durende 24 uur per dag via de
de dierenbescherming. In ieder dierenambulance die de dieren
geval door de dierenbescher- naar het Vogelhospitaal brengt,
ming wordt deze kreet gehan- Kweektuinstraat l in Haarlem.
teerd. Om dit op goede wijze te De ambulance van de dierenbe-'
kunnen overbrengen op onze scherming, tel. 023-246899, doet
kinderen' (zij zijn toch de vol- dat gratis, de Regionale Dierenwassenen van de toekomst) zou ambulance (023-334323) brengt
het toch op z'n minst redelijk meestal vijj gulden in rekening.

MENINGEN

Zandvoort is een moordplaats

| Kerkdiensten

.'
-

Recent gerenoveerd en gestoffeerd appartement op 2e woonlaag
met balkon aan land- en zeezijde. Ind.: living ca. 60 m2, 2 ruime
si.k., keuken, toilet, badk. met ligbad.
Vr.pr. ƒ 289.000,- k.k.

SECR. BOSMANSTRAAT 29
Parterrewoning met patio, ca. 110 m2, CV aanwezig. Ind.: ruime
woonk. met erker en open, wit eiken keuken, toilet, 2 si.k., douche.
Onderverd.: badkamer met ligbad.
Koopsom ƒ 170.000,- k.k.

DE FAVAUGEPLEIN 13/3s
Vierkamerappartement met balkon óp zuid-westen op 4e etage met
fraai uitzicht op boulevard en zee. Ind.: woonk., zitk., 2 si.k., toilet,
badk., servicekosten ƒ 225.- incl. voorschot stookkosten.
Vr.pr. 198.000,-k.k.

KONINGINNEWEG 27
Halfvrijst. woonhuis met ruime vrijst. stenen garage, schuur, tuin
voor en achter. Ind.: woc.nk. en suite met serre voor en achter, •
keuken, toilet, 3 si.k., balkon, badkamer.
Vr.pr. ƒ 280.000,- k.k.

PASSAGE 36-38-40'
2042 VK ZANDVOORT
TELEFOON 02507-15531
FAX 02507-19127

donderdag 25 februari 1993

Weekmedia 17

:Succesdïeet voor 'snelle lijner' op zee ontwikkeld

Afslankprodukt gezonder
dan 'gewoon minder eten'

Last van uw benen' Niel bi| de pakken ncemtlen Wanl er
is nu PycnoGenol Een naluurproclukl dal m Frankri|k
wordl gewonnen uil pi|nboomschors en clruivepillen.
PycnoGenol hclpl do vaalwand elastisch en stevig Ie liouclen en draagt ?o bi| lol een goede doorhbeding

Drie mannen duwen na langdurige voorbereiding hun
ranke zeiljacht in New York van wal. Dwars over de
Atlantische Oceaan koersen zij richting Amsterdam. Het
wordt een spannend avontuur, dat ondanks tegenslagen
na 32 dagen goed afloopt. De globetrotters maken de reis
van hun leven. Voor één van hen, een jonge econoom,
heeft de onderneming verstrekkende gevolgen.
Drs H. J. F. (Rieks) Hampsmk
viert deze maand een feestje. Als
direkteur van het m Aarle-Rixtel
gevestigde GLN Voeding BV, herdenkt hi| het eerste lustrum van
£ijn Mmikuur. Dit populaire af1
slankprodukt, dat uitgaat van snel
en toch verantwoord gewichtsverlies, dankt zijn vijfjarig bestaan
aan die avontuurlijke zeiltocht
"Je zit op zo'n boot en merkt hoe
belangrijk voeding eigenlijk is",
zegt Rieks Hampsmk. "We hadden natuurlijk een zeer beperkte
ruimte en onderweg kun je niet
winkelen".
Terug m Nederland ging hij zich
intensief met voeding bezig houden en ontwikkelde als hobby
kompakte voedmgsrepen die een
volledige maaltijd kunnen vervangen.
Nadat zijn vriendin het zoveelste
afslankprodukt zonder succes had
.gevolgd, besloot Rieks om zijn
.inmiddels opgedane kennis verder
i uit te breiden naar het onderwerp,
'afvallen. Volwaardige, kompakte

PycnoCenol voor iedereen die last heeft van
• spataderen
• pijn, kramp, kriebel of rusteloosheid in uw benen
• vermoeide, opgezette benen, enkels en voeleji
koude handen en voeten
couperosc

voeding, maar dan met heel weimg kaloneen, bleek het ei van
Columbus voor mensen met overgewicht

HIJ zegde zijn baan als manager
op, verkocht auto en huis en
vestigde zich in Brabant. Drs.
Hampsmk ondernam een nieuw 'Dank zij Minikuur een blijvend slank figuur".
FOTO FOXY FASHION
waagstuk: hij begon een bedrijf m
dieetvoeding en wel van een heel lootjes per week is eerder regel
bijzondere aard. Op basis van de dan uitzondering. Daar komt bij,"
recentste onderzoeken kwam hij aldus de enthousiast vertellende
uit op een volwaardige, kalone-ar- Hampsmk, "dat het vele malen
me voeding van slechts 500 kalo- gezonder is dan gewoon minder
neen per dag Maar hij wilde niet eten. In zo'n Mmikuur zit letterlijk
de fout maken die veel produ- elke voedingsstof die je lichaam
Mmikuur is een smaakvol
centen van andere afslankpro- nodig heeft. Gezonder kan bijna
ogende doos vol zakjes en
dukten maken. Hampsmk ging niet. Het grote aantal enthousiasrepen. Het pakket bevat alle
uit van enkele strikte voorwaar- te gebruikers van de Mmikuur is
voedingsstoffen,
vitaminen,
den die m overleg met het minis- eigenlijk ons mooiste bewijs. In
mineralen en spoorelementen
terie van volksgezondheid tot elke verpakking zit ook een endie een mens nodig heeft om
stand waren gekomen de hon- quêteformulier. Aan de hand van
gezond en fit te blijven. De
ger moest gestild worden, het wat daar wordt ingevuld, worden
Mmikuur wordt geleverd aan
produkt moest lekker zijn, aan elk jaar enige nieuwe smaken
de drogisterij, reformzaken en
voedingswaarde
mocht
niets toegevoegd. Dat werkt ook voor
ketens zoals 't Kruidvat, Etos
ontbreken en het dieet moest de regelmatige gebruiker granen Trekpleister. Mmikuur is
voldoende variatie hebben.
dioos
ook via de apotheek verknjgVroeger waren het bijna uitsluibaar. Per dag bevat de doos
GEZONDER KAN BIJNA NIET tend vrouwen die gingen lijnen. vier gerechten: ontbijt, lunch„Krijg je slechts 500 kaloneen Tegenwoordig bestaat een kwart
reep, heldere groentesoep > en
dessert.
binnen, dan zorgt een intensieve van de afslankers uit mannen. Zij
Kosten voor een dag kuren:
vetverbrandmg voor snelle ge- beseffen ook steeds vaker dat
nog geen acht gulden1 Dat is
wichtsafname. Twee a drie ki- een gezond lichaam veel waard
is. Want wist u dat 10 kg overgoedkoper
dan
"gewoon"
gewicht al leidt tot zo'n 40 kg eten. Wil je het lijnen wat mmextra belasting van de gewnchder streng aanpakken, dan
ten'".
neem je 'n appel erbij of wat
rauwkost. Daar zit heel weinig
NEDERLAND LOOPT VOOROP
in. Een duidelijke bijsluiter m
Drs. Hampsmk heeft ook zitting in
de Mmikuur geeft overigens
een speciale commissie die de
diverse extra tips om ook na
EG adviseert op het gebied van
de kuur op gewicht te blijven.
vermagenngsprodukten. Zijn ervarmg is dat Nederland op het gebied van verantwoorde vermagenngsprodukten diverse andere
landen in Europa al ver vooruit is.
Toch maakt hij zich zorgen over
de vele produkten die nog zonder
wettelijke regeling aan de konsument mogen worden aangeboden. Zelf is hij een trouwe gebruiker van zijn "Weight Care"-produkten. Het ontbijt uit de Mmikuur
is zijn vaste start van de dag
geworden. En de handige lunchBel voor meer informatie
'Een kuur die ik iedereeti kan reep blijkt voor menigeen een ide04928-3012.
,
aal Twaalfuurtje.
aanbevelen'.

(geldig t/m 1-3-93)

AUTORIJSCHOOL PHIL WAANING
KOSTVERLORENSTRAAT 70
TEL. 12071
• seniorentraining
• spoedcursus

GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf. Juweeltjes m o a. Essen,
Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen
Naturel, getint of m dekkende kleur gelakt Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u m lange lengtes een grote keuze lot maar
liefst 5 50 m. In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs m gefineerd wit Essen) Met
rechte of ronde kanten In vele tinten.

Kies uit meer dan 70 kleuren Koel, warm, fel of
dromerig .. met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit De aluminium
lamellen (in verscnillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.
Dus praktisch altijd kamerbreed1

ONGEKENDE KEUZE
WANDEN!
PLAFOND
Ga voor exclusieve plafonds ol
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

Café Sam Sam

KASTENWAND-SYSTEMEN

DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de yele panelen met
fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., donker of licht of m prachtige midden-tinten; teveel
om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.
Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,
contrasterend of -heel apart- spiegelstrips1

Centrale verwarming
Lopdgieterswerkzaamheden
Dakbedekking
Service/onderhoud storingsdienst

NIEUW IN ZANDVOORT

zaterdagavond
„THE DAKOTA'S"
in

Pannekoekenhuis

Soc. De Manege
ledere zat. een programma met top
entertainment, muziek, dansen,
sfeer en gezelligheid tot 03.00 uur
in de nacht.
Uitsluitend ongeb. mensen
Corr. gekleed vanaf 25 jr.
Entree ƒ 15,-, koffie en
hapjes inbegrepen.

Zandvoort
02507-14600

Lasagna menu

;

ome

Donderdag 4 maart

Voor een lekker etentje in
een gezellige sfeer.

Keuken open van
18.00 t/m'21.00 uur

Ook voor kleine partijen

Tot ziens

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

Boul. Barnaart 14

Kennismakingsaanbieding

ƒ 925,- incl.
02507-19291

ui, spek, ham, prei, ei, en taugé

ƒ10,-

Fa. Gansner & Co.

Ook om mee te nemen
Zandvoortselaan 130 a
t.o. Nw. Unicum, Zandvoort
tel. 02507-30062

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

Onze keuken is geopend van
10.00-19.00 uur dinsdag t/m zondag

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

Muuicooüngs Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

J J. Hamehnkstraat 111
2033 LK Haarlem
Tel 023-330944

voor het „betere" schilderwerk

Als u'ns wist wat Van der Vlugt in huis heeft!!!
Bijna alles om uw huis te verfraaien
en uw woonkomfort te verhogen!
Kom eens naar onze showroom aan
f
de Cornwallstraat in Umuiden. Of.

LOQDSRUIMTE
te huur
± 130 m2
+ ± 50 m2 zolder
Gas, elektra,
water +
krachtstroom
Goede
bereikbaarheid
Tel. 02507-14212

schilders- en ofwerkingsbediijf

RUUD JONKER

„INDISCHE PANNEKOEK"

ledere woensdag gesloten

te huur m Centrum.
, Woonkamer met
keuken, slaapkamer.
douche en toilet.

tRaELSTRA$f R AAT 3^
i AM D V Ö O R T

Let op
ZONDAG 7 MAART '
SINGLE PARTY CRUISE

65 pannekoeken vanaf J 0*50

Donderdag 25 februari

17,50 p p

MOTORRIJST

INFO 16023

„EEN KIJKJE IN DE KEUKEN"

SaVeh menu

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modem en hyper-modern. In legio afwerkingen,
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinteneurs.

KOUD HE

BACK TO THE SIXTIES

Dorpsplein 2

17,50 p p

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10-16 u.

BERG

Berg Techniek

ETAGE

De nieuwe natuurkracht
VERKRIJGBAAR BIJ UW APOTHEEK, DROGIST EN REFORMHUIS
lynoGinnl mm hindeluwrk v.m Holland Hullh (Oi-IOJ 217211

Alles wat een
lijner nodig heeft

25 LESSEN 1100,-

Per 1 april

PycnoGenöl

MINIKUUR:

Januari en februari zijn per
traditie lijnmaanden. De gezelligheidsdrankjes en te voedzame maaltijden van de feestdagen hebben hun tol geëist.
Veel mensen die hun gewicht
regelmatig m de gaten houden, willen die extra kilootjes
snel en doeltreffend laten verdwijnen Afhankelijk van de
gewichtstoename
kan men
kiezen voor één of meer weken Mmikuur. Beperkt men
zich tot de inhoud van het
Mmikuurpakket, dan gaat' het
Jieel snel. Begaat men af en
toe een kleine zonde, dan bereikt men het voor ogen gestelde ideaalgewicht ook wel,
maar m een iets lager tempo.
Het is een keuze die eventueel
m overleg met de diëtiste van
GLN Voeding kan worden gemaakt.

Sateh met vruchten
en stokbrood

PycnoGcnol, ontdekl door de franse professor Masquelier,
is wetenschappelijk onder/ochl.eftcctief en heeft geen bi|werkingen

Parfumerie Drogisterij Moerenburg, Haltestraat 1, Zand voort
,,Bekend van de Vijf Uur Show op RTL-4"

500 KALORIEËN PER DAG

SNEL EN GEZOND
AFVALLEN
SCMECHT

Lasagna met stokbrood
en kruidenboter

PycnoGenol in hel paarse tloos|e hclpl mei alleen snel
en doellrelfend l)i| dcve klachten, maar maakt uw huid
bovendien glad, soepel en veerkrachtig.

\ILUGT

VAN DER:
Co'rnwallstraatG

weri

Umuiden 02550-30624

Ramen+Deuren

ANTWOORDCOUPON

v
D Stuurt u mi| meer Informatie over (s v p invullen)
O Neemt u kontakt op voor het maken van een afspraak over
(s v p invullen)
O SCHUIFPUIEN/ VOUWWANDEN/ SCHUIF-KIEPDEUREN
D HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU
KUNSTSTOF RAAMSYSTEEM)
D WERU AKF-SYSTEEM
O WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTÊMEN
O WERU VOORDEUREN
D VELUX DAKRAMEN
D VELUX CABRIO-SYSTEEM
D HÖRMANN GARAGEDEUREN
D HORREN
D ISOLEREND GLAS
D THERMOPLUSSUPERUTEGLAS
D INBRAAKVERTRAGEND GLAS
D GELUIDWEREND GLAS
D ZONREFLEKTERENDGLAS
D DAKKAPELLEN
D SERRE'S

RAMEN.
roPKWWUTBTa

cuipuien etc.
*Hxa/rtnaardedo r „„
maa
9ewens(e
' gemaakt.

«*ten*

D SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

NAAM
ADRES
POSTKODE+PLAATS'
TELEFOON

U kunt deze antwoordcoupon m een envelop zonder postzegel
zenden aan Van der Vlugt, Antwoordnummer 314,1970 VB Umuiden
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Schaaksters strijden op het scherpst van de snede
ZANDVOORT - Bij de door schaakvereniging Café Neuf/Chess Society georganiseerde halve finale van het Nederlands damesschaakkampioenschap in hotel Faber, hebtoen
de twee uitgesproken favorieten hun rol nog niet echt
kunnen bevestigen. Na het eerste weekeinde, waarin drie
van de vijf te spelen partijen werden afgewerkt, moesten
zowel Iwona Bos - in groep l - als Yvette Nagel - in groep 2
- reeds tweemaal een remise toestaan.

Eén van de deelneemsters aan
de halve finales van het nationale schaakkampioenschap
heeft haar beslissing genomen
en voert haar zet uit. Er werd
stevig' nagedacht door de dames.

Vrijdagmiddag om precies
kwart voor zes gaf voorzitter
Hans Drost het woord aan burgemeester Van der Heijden om
dit toernooi voor de vierde achtereenvolgende keer officieel te
openen. De Zandvoortse taurgemeester gaf in zijn openingsspeech aan, zijn aanwezigheid
niet als een routineklus te zien,
maar er juist zeer trots op te

Tot grote opluchting van henzelf en de meegereisde fans zagen zowel Iwona Bos als Yvette
Nagel in de derde ronde wel
kans het volle punt te halen.
Mede-kanshetaster Adinda Koster werd door Bos afgetroefd en
Yvette Nagel overklaste Marisca Kouwenhoven. Erika Belle
sloop met een overwinning op
Heleen Schut naar de eerste
plaats in groep l, terwijl Carla
Bruinenberg met een remise tegen Helene Wuts haar koppositie in groep 2 consolideerde.
Dinie van de Berg behoort,
door een knappe zege op Fenny
Koomen, met een score van 2
uit 3 eveneens tot de kanshebsters. Zaterdagmiddag om één
uur wordt de strijd voortgezet
met de vierde ronde. De slotronde staat voor zondagmiddag
op het programma, aanvang
twaalf uur. Gezien de stand en
het programma valt er in hotel
Faber nog aardig wat spektakel
te verwachten. De toegang voor
publiek is gratis.

zijn dat het evenement 'onafscheidelijk met onze badplaats'
verbonden is.
Voor deze halve finales bestond minder belangstelling
van de dames dan in voorgaande edities. Slechts zestien
speelsters meldden zich, die
verdeeld zijn in twee groepen
van acht. Van beide groepen
kwalificeren de beste tweje zich
voor de finale, die dit jaar in
Dieren wordt gespeeld. Nico
Handgraaf, bestuurslid van de
organiserende vereniging meidGertenbach haalt
de dat dit te wijten viel aan het
feit dat er behalve Carnaval enop ijsbaan
wintersport ook veel meisjes
laten gaan vanwege ten12.500 gulden op verstek
„De top van het toerZANDVOORT - Leerlin- tamens.
nooi is daarentegen sterker dan
gen van de Gertenbach-MA- ooit," viel Olaf Cliteur HandVO hebben vrijdag 12.500 graaf bij.
gulden bij een geschaatst ten
bate van Greenpeace. De
sponsorwedstrijd werd ver- Spanning
reden op de Kennemer
Tijdens de eerste ronde stond
Kunstijsbaan te Haarlem.
de fraaie speelzaal direct bol
van de spanning en vielen er
De meeste ronden werden gelijk twee verrassingen te noverreden door Brenda Maas. teren. Zo brak in groep l Iwona
Alex Koper en Martijn Heider- Bos na zes uur spelen af tegen
man werden respectievelijk Maaike Delemarre, om vervoltweede en derde. Joyce Moer- gens zaterdagochtend na totaal
san haalde het meeste geld bij- 82 zetten remise te moeten toeeen: 1875 gulden. Martijn La- staan. Ook in groep 2 kwam de
gendijk en Bebecca Karsters als nummer l geplaatste Yvette
werden tweede en derde met Nagel niet verder dan remise
713 en 580 gulden.
tegen Dienie van de Berg.
De tweede ronde kende een
zeer merkwaardig verloop, omdat maar liefst zeven van de
Kortingsactie
acht partijen in remise eindig:
den, terwijl er toch volop spravia Casino ZVM
ke was van strijd. Kanshebsters
ZANDVOORT - De Hol- Bos en Nagel moesten wederland Casino-ZVM handbal- om een halfje afstaan. Carla
yereniging start op 4 maart, Bruinenberg had een uitstein samenwerking met de kende start door als enige te
Nederlandse Sport Federa- winnen en nog wel van haar
tie, een spectaculaire kor- concurrente Kouwenhoven.
• tingskaartenactie.
Via de handbalvereniging
zijn de kortingskaarten te
koop.waarop drie landelijke en
twaalf plaatselijke middenstanders fantastische kortingen geven op hun produkten. De geboden kortingen kunnen afharikelijk van het gekochte proflukt
oplopen tot honderden guldens. Een kortingskaart is te
koop voor tien gulden. Daarmee wordt tegelijk de verkopende club, in dit geval de
handbalvereniging, financieel
gesteund.
Jeugdleden van Holland Casino/ZVM zullen de kaarten
gaan verkopen, terwijl de kaarten ook verkrijgbaar zijn bij de
bestuursleden van de vereniging en in de kantine van de
handbalclub, op het voormalige circuitterrein. De kortingsbonnen zijn geldig tot 31 december 1993.
De Zandvoortse bedrijven,
Radio Stiphout, Jaap Bloem Intersport, Drogisterij Bouman,
Bakkerij Keur, Bloemenmagazijn Erica, Bruna kantoorboekhandel, Dierplezier, Versteege
Ijzerhandel, Slagerij Zwinkels,
Rijwielhandel
Versteege,
Kroon Vis en Drukkerij Reprox
hebben de handbalvereniging
hun medewerking verleend.

Carnaval in Mokum
Onder de titel Carnaval in Mokum exposeren Cor Jaring en
Ad Sinkeldam zwart-wit en
kleurenfoto's van de.Amsterdamse Carnavalsoptochten. De
foto's zijn tot 28 maart te zien
bij Figaro Pasquale in de Bijensteeg 10.

Competitie

Hans Jansen rukt op bij
Zandvoortse Schaak Club
ZANDVOORT - In de
tweede sessie van het Rapidtoernooi van de Zandvoortse Schaak Club heeft Louis
Dambrink de koppositie
overgenomen van Mare
Kok. In een directe confrontatie in de vierde ronde
moest Kok zijn meerdere
erkennen in Dambrink.
Hans Jansen maakte, door
drie zeges, een geweldige
sprong naar boven op de
ranglijst.
De bijna twintig deelnemers
aan de tweede ronde van de Rapidcompetitie speelden vorige
week niet alleen tegen hun
naaste concurrenten, maar
vooral tegen de onverbiddelijke
klok. Slechts veertig minuten
waren beschikbaar om een partij te spelen. De meeste schakers hadden deze tijd wel nodig. Het beste resultaat over de
gehele avond boekte Hans Jansen.
In de eerste sessie van drie
partijen moest Jansen verstek
laten gaan, maar vorige week
liet hij zien dat hij in de top zijn
partijtje meespeelt. Hij won namelijk alle drie partijen en bezet nu een zevende plaats.
Louis Dambrink won, evenals
vorige keer, drie partijen en
staat nu met zes uit zes ongeslagen bovenaan.
Op de derde avond krijgt

Lions-dames verrassen
ZANDVOORT - The Lions dames zorgden in de basketbalcompetitie voor een geweldige verrassing door met 3735 de tweede seizoenzege te behalen. En dat was bepaald
wel een stunt, omdat tegenstander Onze Gezellen hoog
geklasseerd stond op de ranglijst.
Vrijwel de gehele wedstrijd de nodige moeite kende. In
deden de teams niet voor elkaar deze vrije harde wedstrijd weronder. Na vijf minuten had den maar liefst veertig persoonLions een 6-4 voorsprong. The lijke fouten, gelijkelijk verLions hanteerden een twee-drie deeld over de teams, gemaakt.
zone, waarmee Onze Gezellen
Ondanks de felheid bleef het'
een leuke en spannende strijd
met een ruststand van 16-17 in
Haarlems voordeel. In het begin van de tweede helft liep
De wekelijkse schaakrubriek Onze
Gezellen uit naar een 16wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Méér in- 21 voorsprong en leek Lions opformatie over de problemen/o- nieuw tegen een nederlaag aan
plossingen is te krijgen tijdens te lopen.
De Zandvoortse dames herde wekelijkse clubavonden van
deze vereniging, donderdags stelden zich echter heel goed.
vanaf 19.00 uur in het Gemeen- Door keihard te werken en
schapshuis aan de L. Davids- goed basketbal te spelen werd
de achterstand omgezet in een
straat.
Na twaalf minuten
Opgave nummer 6: Wit'begint voorsprong.
stond het 30-26 voor Lions.
en wint.
Onze Gezellen probeerde in
Oplossing van vorige week:
de
spannende slotfaWit wint met: 1. Lf6 + Kc8; 2. se bijzonder
de dreigende nederlaag te
Le7 Lf2; 3. Ld6 Lh4; 4. Le5 Lf6; ontlopen.
nog zes seconS. Lf6 en de e-pion kan ongehin- den te gaanMet
en een 37-35 voorderd oprukken.
sprong van The Lions, mocht
Onze Gezellen vanaf de vrije
worplijn proberen langszij te
komen. De zogenaamde één om
één werd gemist en de rebound
werd door Lions gepakt. Vervolgens waren de laatste seconden een formaliteit en pakte
Lions de fel begeerde en dik
verdiende tweede overwinning
van dit seizoen.

Schaakprobleem

Topscorers bij The Lions waren Irene Verbruggen met 12 en
José Beerepoot met 10 punten.

Dambrink het echter nog wel
erg moeilijk, omdat dan de toppers zijn tegenstanders zullen
zijn. Pepijn Paap, John Ayress,
Lindeman of Jansen zullen
Dambrink proberen pootje te
lichten. De ranglijst ziet er nu
als volgt uit: 1. Dambrink, 2.
Geerts, 3. Kok, 4. Paap, 5. Ayress, 6. Lindeman, 7. Jansen, 8.
Twint, 9. Ter Bruggen , 10. Gorter.

Jeugd
De twintig jeugdleden kregen
vorige week donderdagavond
hun verdere opleiding voor de
pionnen-, toren- en koningsdiploma's. John Ayress en Louis
Dambrink waren de leermeesters. Vanavond kruipt de Bgroep weer achter het leerboek,
terwijl de meer gevorderden
een competitiewedstrijd spelen. In verband met krokusvakantie is er volgende week geen
schaken voor de jeugd.

Zandvoort'75 blijft stunten in competitie
ZANDVOORT - Wat niemand voor mogelijk had gehouden maakt Zandvoort'75 op dit moment waar. Ook Volendam moest er aan geloven en verloor met 1-3. Na de eerste
acht competitie wedstrijden behaalden de Zandvoortse
voetballers slechts twee punten, om vervolgens vijftien
punten uit de volgende acht wedstrijden te halen. De manschappen van trainer Gerard Nijkamp gaan zaterdag koploper Ajax met een bezoek vereren. De 0-8 nederlaag in de
eerste confrontatie willen de Zandvoorters rechtzetten.
Een gelijkspel in die wed- anders zo trefzekere spits misstrijd zou Zandvoort'75 de te. In het verdere verloop van
tweede periodetitel opleveren. de eerste helft had Castien pech
„We gaan voor die tweede pe- met een schot op de paal. Voriodetitel. Nu moeten we door- lendam legde best een techzetten," aldus Nijkamp, die nisch goed spelletje voetbal op
over de behaalde punten tegen de slechte grasmat maar kon
Volendam erg tevreden was. weinig uitrichten. Ontstond er
Waar hij minder over te spre- een mogelijkheid, dan was er
ken was, was het volgen van de altijd nog de betrouwbare doelopgedragen tactiek. „In de eer- man Ferry Nanai.
ste helft klopte er niets van.
Tactisch zat het niet goed in
Des duivels
elkaar."
Ondanks dat het uitgestippel„In de rust was ik des duide concept niet werd opge- vels," vervolgde Nijkamp. „We
volgd, waren de beste kansen hadden de strijd al kunnen bevoor Zandvoort'75. Robin Cas- slissen maar waren te gemaktien kreeg in de beginfase al een zuchtig. Gelukkig pakten ze het
goede mogelijkheid, maar de in de tweede helft goed op." Dat

Kunstzwemsters geplaatst
voor deelname aan NK
ZANDVOORT - Zaterdag werden de voorrondes van de
Nederlandse kampioenschappen kunstzwëmmen in Diemen gehouden. Van de vereniging De Zeeschuimers, slaagden Saskia Wester, Ditte Valk en Sylvia Mettes er in zich te
plaatsen voor deelname aan het Nederlands kampioenschap.,
Van de 110 deelneemsters derlandse kampioenschappen
moesten de Zandvoortse kunst- mee te mogen doen. En daar
zwemsters zich bij de beste 75 zijn de Zandvoortse zwemsters
zien te plaatsen om met de Ne- aardig in geslaagd.

bleek al na vijf minuten toen
Zandvoort'75 de Volendammers op een 0-2 achterstand
zette. Eerst was het Robin Castien die zich vrijspeelde en raak
schoot en vervolgens was het
Paul Longayroux die verwoestend uithaalde: 0-2.
Volendam probeerde met
twee verse spelers meer druk
op de Zandvoortse veste te krijgen. Dat lukte wel, maar echt
gevaarlijk werd de thuisclub
niet.

Doelsaldo
De Zandvoortse uitvallen waren veel gevaarlijker. Zandvoort'75 liet echter vele kansen
liggen waardoor het doelsaldo,
dat een belangrijke gegeven is

m de tweede periode, te laag
ôleef. Edwin Ariesen zorgde
met een fraaie treffer nog wel
voor 0-3, maar vlak voor het einde redde Volendam de eer door
te profiteren van onachtzaamheid m de Zandvoortse defensie: 1-3.
„Als je de opdrachten zaterdag tegen Ajax niet goed uitvoert, dan wordt dat afgestraft," meldde Gerard Nijkamp. „Nu liep het goed af. Ik
vind dat ze moeten luisteren.
Kunnen we de discipline opbrengen, dan zijn we zeker niet
kansloos tegen Ajax. Met de inzet en de voetbalkwaliteiten zie
ik dat we een periodetitel kunnen pakken We worden steeds
beter, het eind is nog niet in
zicht."

(ADVERTENTIE)

geeft u meer!

VLIEGEN MET PASEN
Weekmedia organiseert in samenwerking met Toer-NLExcursies een onvergetelijke rondvlucht van een uur
boven Nederland op 2e Paasdag, 12 april 1993 .
Op Schiphol gaat u aan boord van de Air-Holland
Boeing 737/757 en maakt u een rondvlucht van een uur
boven Nederland. De vlieghoogte is zo laag mogelijk als
haalbaar op het moment van uitvoering. Afhankelijk
van eventuele bewolking en andere weersomstandigheden stelt de gezagvoerder een zo interessant mogelij ke route vast. De vertrektijden vanaf Schiphol liggen
tussen ca. 8.30 en 19.30 uur. Tijdens de vlucht wordt u
een drankje en een versnapering aangeboden.

Zevende plaats

STOOKAKTIE 92/93
uitgerekend voor U!
Voor de week van 15-2 t/m 21-2-1993
l Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

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

25
31
37
44
50
56
62
69
75
81
87
94
103
112
122
131
140
156
172
187
203

SPORT
Promotieplaats
binnen handbereik
voorNihot/JBS

Foto Bram Stijncn

Ondanks de drukte van dit
dameskampioenschap gaan de
competitieverplichtingen voor
het eerste team van Café Neuf/Chess Society gewoon door en
moet maandagavond aangetreden worden tegen het eerste
team van Aalsmeer. De bloemenkwekers, die twee plaatsen
lager op de ranglijst staan dan
Chess, hebben het thuisvoordeel. Ton van Kempen kwam in
een vooruitgespeelde partij remise overeen met Spitteler van
Aalsmeer. Twee punten en
daarmee handhaving in de top
van het klassement, behoort
volgens captain Olaf Cliteur tot
de mogelijkheid.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Kosten
Totaal vanaf
1 november** deze week

391
490
589
686
784
882
980
1080
1176
1276
1372
1469
1619
1767
1913
2058
2204
2450
2699
2942
3188

ƒ 15,00
ƒ 18,60
ƒ 22,20
ƒ 26,40
ƒ 30,00
ƒ 33,60
ƒ 37,20
ƒ 41,40
ƒ 45,00
ƒ 48,60
ƒ 52,20
ƒ 56,40
ƒ 61,80
ƒ 67,20
ƒ 73,20
ƒ 78,60
ƒ 84,00
ƒ 93,60
ƒ103,20
ƒ 112,20
ƒ121,80

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

Saskia Wester kwam uitstekend voor de dag door naar een
bijzonder goede zevende plaats
te zwemmen. Tevens scoorde
zij een persoonlijk record en
kreeg de bronzen prestatie medaille.
Sylvia Mette's, die ook ruimschoots door de voorronde
heen kwam, behaalde een
fraaie 42-ste plaats. Ditte Valk,
die iets minder in vorm was,
kwam toch door de voorronde
heen. De 67-ste plaats was voldoende om zich te plaatsen
voor de nationale kampioenschappen. Alleen was er enige
teleurstelling voor Tamara van
Bhee. Dit jonge kunstzwemtalent kwam met een 106-de
plaats niet door de voorronde

KOSTEN
De kosten voor deze vlucht bedragen ƒ 119,- p.p. Kinderen t/m l jaar gaan gratis mee. Deelnemers dienen in
het bezit te zijn van een geldige toeristenkaart of een
^geldig paspoort. De rondvlucht is gebonden aan een
'minimumen en een maximum aantal deelnemers. Er
zijn geen taxfree-faciliteiten.
DEELNAME
Deelname is alleen mogelijk door inzenden van onderstaande volledig ingevulde bon aan:
Secretariaat Weekmedia,
Postbus 2104, 1000 CC AMSTERDAM.
Via Toer-NL-Excursies ontvangt u een bevestiging en
een faktuur, die u per omgaande dient te betalen. Ca.
7 dagen voor vertrek ontvangt u via Toer-NL-Excursies
de deelnarnebewijzen en alle relevante informatie.

Bon voor onze lezers
Saskia' Wester
heen. Zij zwemt nog niet zo lang
op dit niveau mee, maar voor
de toekomst is een plaats in de
top zeker mogelijk.

Op 2e Paasdag, 12 april 1993 maken wij met Weekmedia een rondvlucht boven Nederland.
IVJrTnnT
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Trainingen

p^r-Me-

Ditte Valk, Sylvia Mettes en
Saskia Wester nemen nu dus
deel aan de Nederlandse kampioenschappen kunstzwemmen, die begin april gehouden
worden in Rotterdam. Vanaf nu
worden er extra trainingen ingelast om zo optimaal mogelijk
aan de start te verschijnen.
Meer informatie over kunstzwemmen kan verkregen worden bij A.Sandbergen, telefoon
12196 of C. ter Heijden, telefoon
16511.

Anntcrl deelnemrs! _. „
Namen
overige deelnemers (voor kinderen t/m 12 jaar
ook l a °ftijd vprm°H0n)°

Wn

ZANDVOORT - De zaalvoetballers van Nihot/Jaap
Bloem Sport lijken hard op
weg een fel begeerde tweede
plaats te pakken op de ranglijst. Die plek geeft namelijk
de mogelijkheid tot het spelen van een promotiewedstrijd, die bij winst recht
geeft op een plaats in de
hoogste afdeling van het Nederlandse zaalvoetbal.
De Zandvoortse zaalvoetballers deden een belangrijke stap
in de richting van de tweede
plaats door een fraaie 2-5 overwinning op Martin Centrum.
De gastheren begonnen de
strijd met stevig voetbal. Daardoor gaf Nihot/Jaap Bloem
Sport de thuisploeg te veel
ruimte, hetgeen na een kwartier spelen een 2-0 achterstand
opleverde. Toen de Zandvoorters er wat feller tegenaan gingen, keerde het tij. Door rake
vrije trappen van Dennis Keuning en Edwin Ariesen kwam
het team van coach Guus Marcelle op gelijke hoogte.
De badgasten bleven het tenir
po hoog houden en kwamen
nog voor de doelwissel op een 23 voorsprong. Robin Castien
zorgde voor de derde treffer. In
de tweede helft bleef Nihot/Jaap Bloem Sport de aanvallen van Martin Centrum met
veel stoorwerk ontregelen.
Kwam een aanval van Martin
Centrum wel door, dan toonde
doelman Jaap Bloem nog
steeds zijn niet geringe kwaliteiten.
Edwin Ariesen zorgde voor
de vierde Zandvoortse treffer
en Robin Castien bepaalde de
eindstand op 2-5. Met nog zeven
wedstrijden te gaan heeft Nihot/Jaap Bloem Sport drie punten achterstand op nummer
twee en dat is volgens coach
Guus Marcelle geen onoverkomenlijke achterstand. „Als we
zo blijven spelen moet het best
nog mogelijk zijn. Over deze
wedstrijd ben ik ontzettend tevreden. Na de 2-0 achterstand
hebben we het goed opgepakt
en behaalden we een dik verdiende overwinning."

Automobilist
tegen boom na
ontwijken
bromfietser
ZANDVOORT - Zondagavond rond half elf raakte
een 33-jarige Haarlemmer
gewond toen hij in aanvaring kwam met een boom pp
de Zandvoortselaan. Zijn
auto moest naar een sloopbedrijf worden afgevoerd.
Reden van de botspartij was
een overstekende bromfietster.
Het 16-jarig meisje uit Zandvoort reed op de rijbaan toen de
motor afsloeg. De Haarlemmer
had de keuze: of het meisje of
de boom. Hij koos voor het laatste. Via de boom caramboleerde zijn auto tegen een geparkeerde auto van een Zandvoorter en belandde uiteindelijk tegen een tuinmuur.
De onfortuinlijke chauffeur
moest zich met snijwonden aan
het gezicht onder dokters behandeling laten stellen.

Meisje gewond
na trap paard
ZANDVOORT - Zaterdag is
een 15-jarige Bloemendaalse
paardnjdster gewond geraakt
in de manege aan de Elswoutslaan te Overveen.
Het meisje viel van haar
paard en werd door het naar
achteren trappende paard in
haar gezicht geraakt. Daarbij
liep ze zware verwondingen op.
In het ziekenhuis in Haarlem
werd een gebroken kaak geconstateerd.

Zagen gestolen
ZANDVOORT - Uit de werkplaats van een schildersbedrijf
aan de Vogelenzangseweg te
Vogelenzang is woensdagmiddag een cirkelzaagmachine en
een decoupeerzaag ontvreemd.

lrtrrlQ .

geeft u meert

Computergames
ontvreemd
ZANDVOORT - Vorige week
is er bij een inbraak in een
speelgoedwinkel aan de Haltestraat in Zandvoort voor enkele
tienduizenden guldens aan
computerspelletjes ontvreemd.
Men drong de winkel binnen
door aan de achterzijde een ruit
te verwijderen.

donderdag 25 februari 1993

Weekmedia 17

Koeien, varkens en kippen die in vrachtwagens gestouwd
worden alsof ie, al dood zijn. In hun eigen vuil lijden /c
dagenlang aan siress, hitte en ademnood. Duizenden dieren be/.wi|ken en liggen dood tussen hun nog levende
soortgenoten.

BETAALT U
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

II

De Dierenbescherming vindt dat ei heel snel een einde
moet komen aan deze misstanden.

Veetransporten
Doodgewoon?

Super
Euro
Diesel

Met uw hulp kunnen we de verantwoordelijke bewindslieden aanspoien tot actie om het probleem snel uit de
weield te helpen.

± 17 jaar, voor de bediening.
Enige kennis vah moderne talen.
Inl. R. M. Sam-Sin
Tel.: 02507-19025/12121

nummer 06-35O.3O0.20.

Kuiters van Koophandel In Nederland.

De kosten bedragen ƒ1,- per minuut en verrekening
vindt plaats via de normale telefoonnota van de PTT.
Deze maatregel, die ingaat per 1 maart 1993, is noodzakelijk om het telefoonverkeer hanteerbaar te
maken en de bereikbaarheid van de Kamer te
garanderen. Het oude gratis telefoonnummer
(mét 5 lijnen) werd zo veelvuldig en langdi
gebruikt, dat lange wachttijden en,
vaak telefonische onbereikbaarheid van de Kamer het gevolg
waren. De Kamer-verwacht nu
door de inzet van speciaal
opgeleid personeel, de verbeterde communicatieapparatuur en het
06-nummer aan de
toenemende vraag van
de klant op adequate
wijze te kunnen
blijven voldoen.

Om« laak bestaat uit
de behartiging van de
economische belan-

Spareribs/kip lijn
kado ontbjjt/brunchlijn

O25O7-16368

leven In Amsterdam
en vijf aangrenzende
gemeenten, tw.

Landsmeer, OuderAmstel en Uithoorn.

ƒ 18,5O per persoon
De traiteur is

met winterventvergunning
Zandvoortsestrand

gen van het bedrijfs-

Amstelveen, Diemen,

Spareribs of kip met stokbrood,
sauzen, salades, stokbrood en
kruidenboter

SNACK/
SOEP WAGEN

Bij de Kamer werken
ruim tweehonderd
personeelsleden.

Dagelijks geopend van 13.00 tot 21.00 uur
Zaterdags geopend van 09.00 tot 21.00

TE KOOP

RONDVAARTBOOT

Ik betaal per kalenderjaar en wacht op de acceptgirokaart.
f
Doorhalen wat niet van toepassing is.
Stuur deze bon in een gesloten envelop naar:
De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren,
Antwoordnummer 1278, 1200 WB Hilversum Een postzegel hoeft niet, maar mag wel.

'

Te koop aangeboden

Zandvoortsestrand
+ vergunning

GFiSOLEERDE
20-VOETS CONTAINERS

TEL. 02507-13399.

Café Sam Sam
Dorpsplein 2

Zeer geschikt voor
frisdrankenopslag.

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

You don't have to be a pro
to steal the show
Aanvang 21.00 uur
TOT ZIENS

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspn•aa
tel. 12305

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRUF AUG. V.d. MME

Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aanges/ofen NOVAG beroepsvereniging

Marisstraat 13a. Tel. 15186
J | | Nationale Postcode Loterij en Hitbingo:

KARAOKE-AVOND

Tel. 02510-10626.

NOVILON MARMOLEUM
Vrijblijvend

VRIJDAG 26 FEBRUARI

De Waard B.V.

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

offerte.

FABRIEKEN VOOR

heen van de 36

TE KOOP

i

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

KOOPHANDEL EN

.AMSTERDAM

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

D Ja, ik wil graag het actiepakket 'Veetransporten.
Doodgewoon''' ontvangen.
D Ja, ik word lid van de Dierenbescherming voor f 36,perjaar!
Naam m/v* l l l l_.l l l l l l
J_
Adres! _l l l l L. l l l l l l
Postcode l
l l l l L, l l l l l l
Plaats
LJ L
Datum
Handtekening

De explosieve toename van het aantal
telefonische verzoeken om informaties uit de openbare dossiers van
bedrijven, verenigingen en stichtingen
die bij de Amsterdamse Kamer van
Koophandel staan ingeschreven,
noodzaakt de Kamer er toe een
betaald 06-nummer in te schakelen en wel het

DE KAMER VAN

(bij Palace Hotel)

Dierenbescherming afd. Zandvoort, tel. 14561

Vraag vrijblijvend

REPRESENTATIEF
MEISJE

ƒ1,87
ƒ1,71
ƒ1,22

fJP—•\
%•"—J

BETAALD
06-NUAAAAER
VOOR INFORMATIE
UIT DOSSIERS

Gevraagd:

SERVICESTATION

Vraag vandaag nog het gratis actiepakket aan via de bon
Of beter nog, word meteen lid van de Dierenbcschermmg. Natuuilijk kunt u ook een financiële bijdrage levelen dooi vandaag nog geld over te maken op girorekening
3S08.ÏO t.n.v de Dierenbescherming, Den Haag o.v.v.
"Vcctianspoiten. Doodgewoon?'.
Met uw hulp kunnen we het lot van
miljoenen dieien verbeteren!

VISRESTAURANT SCHUT

179.695 winnaars/

Hitbingo van dé
afgelopen vier weken

POSTCODE LOTERIJ: RECORD
AANTAL WINNAARS!

Hitbmgopnjzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt

26 januari
1
6
g
10
13
14

Caroline Tensen,
gastvrouwe van
Hitbingo

Opnieuw is er een record gesneuveld bij de Postcode Loterij. Bij de trekking van februari vielen
maar liefst bijna 180.000 winnaars in de prijzen!
De hoofdprijs van een ton viel in Den Haag op 2542
VM 36. De overige deelnemers in deze postcode
krijgen allemaal een troostprijs van duizend
gulden. De Postcode-Straatprijs viel op 3941 WR
en kwam terecht in Doorn, de postcode waar de

meeste prijzen zijn getrokken; vijf deelnemers krijgen elk 3.000 gulden uitgekeerd.

Het Lentemiljoen
Bij de volgende trekking in maart is het alweer
zover. Dan wordt het eerste Kwartaalmiljoen van
1993 getrokken. Bent u nog geen deelnemer? Dan
is het nu de tijd om de WIN-EEN-MILJOEN-BON in

te vullen en op te sturen. U maakt dan niet alleen
kans op het miljoen, de honderdduizend, de Hit-'
bingoprijzen van 25.000 gulden of de tienduizend
andere prijzen. Maar door uw deelname steunt u
tegelijkertijd een heel groot aantal projecten voor
mens en natuur. Want de Postcode Loterij is de
loterij met een hart! Doe dus mee en stuur de WINEEN-MILJOEN-BON vandaag nog op!

1016
1016

1016
1018
1024
1025
1025
1032
1032
1033
1053
1053
1053
1054
1055
1055
1061
1063
1063
1064
1066
1067
1067
1068
1071
1072

1073
1075
1076

1079
1083
1083
1097
1098
1102
1102
1102
1102
1102
1104
1111
1112
1141

1161
1165
1183
1216
1223
1223
1231
1241
1243
1251
1251
1273
1274
1312
1315
1317
1323
1323
1324
1333
1333
1333
1333
1333
1338

1393
1402
1421
1505
1561
1562
1602
1613
1621
1671
1742
1756
1759
1764
1771
1782
1783
1788
1815
1817
1827
1901
1902
1931
1941
1964
1966
1971
1971
'973
1975
2012

70,-

2311
2312
2313
2316
2316
2317
2317
2331

CR
CK

25,25,-

SG
JS

25,25,-

70,-

JM
KG
LH
XN

70,50,-

7000,50,1000.RW 1000,-

2022
2025
2026
2033
2034
2036
2101
2114
2116
2121
2131
2133
2151
2163
2172
2181
2221

2223
2223
2231
2243
2251
2263
2275
2282
2284
2286

2343
2343
2352
2402

10,-

NX
25,BH 100,AP
VD
AN
SE
AC
KR
GB

500,25,25,25,10,25,50,-

100,10,-

XM
AX
EH
AS
GE
AX
GA
WJ
AR
JA
LB
VR
KA
ZE
DA
PE
BA
AB
TS
DH
EB
LV
KJ
DC
GH
AS
TL
VR
ZN
AL
AE
TD
TC
TN
XZ
GZ

100,25,50,25,25,25,10,10,25,50,50,10,25,25,25,10,-

100,50,25,25,10,10,50,-

25,10,70,25,25,10,50,25,25,50,10,10,50,-

25,100,25,100,25,25,50,-

70,25,25,70,50,10,100,10,-

JN
NE
CK
JT

70,70,25,25,10,25,-

50,TO,-

2402
2403
2403
2411
2461
2481
2481
2511
2513
2513
2513
2518
2522
2522
2522
2523
2524
2525
2525
2525
2531
2533
2544
2545
2545
2551
2552
2561
2563
2564
2583
2593
2G24
2625
2651
2671
2672
2672
2711
2713
2717
2718
2718
2723
2725
2726
2811
2841
2907
2907
2908
2914
2914
2922
2925
2935
2981
2981
2982
2987
2987
2987
2988
2991
2991
3014
3014
3026
3028
3034
3035

KM
50,AM 1000,CB
25,10,-

XB 500,BK 100,CC 25,10,10,10,50,GX
10,10,50,LP
TH
50,AV
25,70,10,GV
50,KR
50,BB
25,CA
25,RL
25,HC
50,PS
50,70,EK
VE
KB

SZ
ET
NP
TP
WB
LW

3036
3042
3042
3061
3065
3067
3069
3069
3071

3074
3076
3077
3077
3077
3077
3079
3082
3082
3083
3085
3085

3122

3123
3131

3142
3143
3151
3171

3181
3191
3191

TT

50,-

100,-

3193

10,-

3204
3206
3207

700,10,10,TK
50,GA
50,DC
25,CW
50,70,EE 25,70,CG 25,
25,
SZ
TW

100,-

XC

50,'O,25,70,50,50,25,25,-

JB
PB
VG
GH
XS
TK

100 -

3531

3552
3561
3564
3564
3581

3612
3621
3641

3648
3723
3732
3743

SE 7000,SJ
50,70,10,CX
25,10,EK
50,CS 700,BJ
25,VH
25,70,AK
25,HL
25,KM
50,BB
25,JD
25,AV
25,JH
50,EM
25,70,70,-

4337
4382
4384
4388
4401

LT

HL

70,70,25,70,700,-

4615

CT
25,CK
50,AM 100,BE
50,AW 25,PV
50,LA
25,-

4621
4631
4661

EC

70,700,70,-

4661

VE

4681
4691
4703
4707
4731

CE
GB
JG
BJ

4411
4417
4451

4464
4536
461 1

500,-

700,50,50,25,70,-

en voor iedere deelnemer in
de postcode 2542 VM een
troostprijs van ƒ 1.000,-

AP

HC

3371
3371
3402
3431
3432
3522
3522
3527

HOOFDPRIJS
ƒ100.000,-

100,-

DA
DB
CP 1000,
VD
50,
AD
25,AN
25,ET
25,VH
25,KL
25,TV
25,-

25,25,100,50,50,70,KC
50,WB 50,AR
50,70,70,JN
50,LJ 1000SS
25,XJ
50,GH
25,70,LB
25,SL
50,HP
25,NW 700,-

2542 VM 36

50,25,50,25,25,25,25,50,10,50,25,-

ES
BL
EM
EN
GK

3218

3232
3238
3245
3247
3262
3262
3284
3314
3314
3315
3317

3319
3328
3331
3332
3333
3333
3355
3363

NH

BM
MA

JG

50,-

3771

700,-

3781
3811

25,-

700.-

CL 500,HR
25,CG
25,-

10,DR 1000.JC
50,JJ
XJ
AP
XA
BD
XE
KH
AM
GG
RG
KS

JS
KS
BA
BN

SC
KB
GX
PL
HL

50,-

50,50,70,50,-

25,25,25,700.50,100.50,25,50,-

100,50,-

70,500,500.70,70,500,50,50,-

PB

ME
JT

3812
3815

DJ
AX

3831
3844
3844

IX
KP
KR
ET

3861

3881
3891
3905
3906
3925
3927
4001

4005
4006
4014

4033
4101

ZV
XM
ZM
TE
GM

25,-

4731

700,25,-

4791

100,25,-

25,50,25,25,-

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

RW 500,VJ
25,AN 100,MA 100,70,-

ZE

25,-

4102
4115

EW
RP

4175
4191
4205
4223

CS 700,WX 25,BG 700,NT
50,-

4231

CB
EH
CV

4254
4286
4301
4328
4331
4334

HS
LJ
TM
CL

100,25,-

25,-

25,50,25,50,500,50,-

70,SK

25,-

4793
4796
4811

70,RD 500,EE 500,-

4814

JT

4816
4827
4827
4845
4871
4901

4902
4921

4926
4941
501 1
5012
5021
5032
5042
5042
5063
5066
5076
5102
5121

5122
5143
5151
5161

5161
5211
5212

Gr

25,-

50,70,25,25,-

PE
ES
AP
50,AX 100.RL
25,AN
50,70,-

DE
GW
MB

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

EH
LX
CA
BZ
ED
VK 100,JV
50,HR
25,70,70,BW 500.CG 25,HW 25,EG
25,-

5213
EA 100,10,5224
10,5235
5235
JC 1000,5236 EK 1000.5237
25,BL
50,5241
AM
5244
25,HK
10,5246
25,5256 BE
VB
25,5262
50,5283
RD
5283
XM 500.10,5292
50,5347
JA
10,5371
25,5373 BC
5384
25,GG
10,5388
5403
WD 500.10,5408
50,5421 JG
5421
50,EC
5463
25,5482
EC
5492
GG 100.10,5501
25,5502 TJ
50,5503
HB
5512
10,5525
BK 100,10,5531
5552
NK
25,50,5555 AK
50,5622 -GS
CCOQ
ODiio
50,5623
BE
5624
EW 25,50,5643
JP
5651
AL 100.25,5653
RL
5654 JE 100.10,5683
50,5684
TB
10,5688
10,5691
5701 JC 100.10,5702
5708
GL 500,5712
JB 100,5715
BA
25,EW 100.5721
5754
EJ 100,25,5801
VP
25,AM
5812
GG 25,5921
50,5923
AL
5924
BV 1000.25,5932 AN
70,6026
70,6039
70,6101
6101
XV
25,6137
70,50,6163 XE
6164
GT 700,6165
SL 700,700,6165
XJ
25,XB
6215
VS 700,6221
70,6222
50,6222
WB
70,6226

6301
6301
6336
6373
6374
6412
6413
6413
6431
6433
6441
6443
6444
6451
6461
6466
6471
6531
6533
6533
6535
6536
6543
6544
6544
654G
6561
6562
6562
6562
6573
6603
6604
6627
6671
6678
6681
6686
6711
6714
6717
6721
6811
6813
6823
6841
6843
6851
6851
6851
6883
6901
6902
6903
6911
6987
6991
7006
7021
7025
7041
7102
7126
7141
7161
7242
7271
7311
7315
7326
7329

TS
VV
BJ

10,25,25,25,10,25,-

XX
HZ 500,50,RM
50,GD
CG
50,SM 1000,-

va

BW
EV
TR
JU
EG
KM

25,-

25,50,25,25,25,50,10,-

25,70,70,PP 1000,-

KK

10,-

AJ

100,-

10,50,.
10,10..
WG 50,BB
50,AJ 50010,AM
25,BG
25,-

BW

AC 1000,DN
50,BV
25,PG 700,HM
50,PW
50,BD
50,-

70,70,25,70,70,HR
25,LK
50,NJ
25,HP
25,NB
25,PK
50,CP
25,CC
25,70,XZ
25PW
50,GJ 500,'0,EB
25,KA 500,CA
50,WP 700,70,CB 700,VN
25,RB
25,DG
25,AA
25,CL 500.GB

\

'7331
7331

7333
7333
7333
7391
7391

7412
7443
7461
7523
7533
7541
7555

CB 500,NL
50,DV
25,GC 25,WC
25,-

9074

10,-

9151

AJ

GR
WK
ZT
XJ
VK

50,-

10,50,10,25,50,25,50,-

9101
9104
9132
9161

9202
9204
9204
9301

931 1
9331
9331

500,100,100,-

EA

100,-

10,CD 100,VX
50,CB
25,EX
25,RG
25,TD
25,EK
25,KJ
25,-

3941 WR

7631

7641
7641
7661
7701

7711
7721

7775
7776
7783
7812
7822
7823
7824
7904
7906
7908
7921

7951
7951
8021
8031
8051
8071
8162

8171
8225
8251

8265
8275
8281
8301

8356
8401

84 1 1
8431
8446
8501
•8754
8801

8804
8915
8925
8926
9051

BL
BP
NT
GA
SJ
CR

DS
HK

HL

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

70,50,70,50,-

25,-

WR 500,AD
50,XM
50,70,-

70,25,25,25,100,70,GN
50,DE 100,10,70,70,10,.
VE
25,BZ
25,ZP
50,AG
50,BP
25,XV
50,70,AN 100,70,XD
50,EN
50,SJ 100KE
25,TX
25,GJ
25,70,CJ 100,GZ 100,NW 50,70,JC
50,KS
25,CA 500,EH
NK
ER
JS

9351
9351
9354
9402
9443
9451
9502
9581
9611

70,700,70,HS 100,PA
25,GS 25,PE
50,-

AV

CE
GL

50,-

BV 25,CL
25,GM 500,-

9651

BW 25,HG
25,EJ 1000,PM
50,KK
25,LL
25,AM
50,LP
25,EM
50,MB 25,70,AH
50,CG 25,JB
50,70,70,EC 500,JK 500,-

9718
9721
9721

9722
9724
9727
9732
9743
9744
9744
9744
9745
9752
9753
9765
9781
9842
9864
9931
9933
9981

TN
LG

29
30
31
32
34

36
37
43
45

16 februari
14 28 41
16 30 42
ig 35 43
22 37 44
23 38 45
27 sg

Gran Dorado Prijzen
2718
3136
3705

EXTRA PRIJZEN VOOR DE LEZERS VAN ONS BLAD

1015
1023
1032
1034
1053
1056
1058
1068
1075

NN 100,VD 25,XZ '25,MK 25,10,WG 25,BZ 25,GZ 50,10,-

1094
1095
1095
1098
1106
1107
1107
1333
1338

GV
SG
TP
PA
JB
BB
NB
ZS

25,25,25,25,50,25,25,10,50,-

1354
1433
1435
1447
1502
1541
2134
2135

EG 25,JT 50,NS 25,AK 50,"TT 25,JD 25,HJ 100,HC 50,-

JG 45
JP 10
P R 07

7161
99O2

PS 14
PD 44

STUUR DE WINEEN-MILJOENEN SPEEL SNEL
HITBINGO!

100.-

9641
9642
9645
9673
9717

17
22
25
26
27

Spelregels Zodra u op uw rekeningafschrift van bank ol giro een afschrijving
hebi ontvangen bent u deelnemer aan de lolenj Deelname impliceert
aanvaarding van het reglement Maximaal 99 loten per postcode Als u het
met een afschrijving met eens bént dan kunt u binnen een maand opdracht
geven het bedrag terug te boeken Opzeggen kan ieder moment Hiervoor
kunt u zich wenden tol het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij Van
Eeghenslraat 81 1071 EX Amsterdam Trelking is iedere maand en wordt
verricht door Notaris mr P J N van Os te Amsterdam Trekkmgslijsten en
reglement zijn verkrijgbaar bij het secretariaat Prijzen worden automatisch op
uw bank of girorekening gestort Prijzen boven de 1000 gulden worden belast
met 25% kansspelbelasting De loterij is goedgekeurd door de staatssecretaris
van Justitie onder nummer LO 890/098/177 89 d d 20 10 1989 Zetfouten
voorbehouden

10,-

POSTCODESTRAATPRIJS
ƒ3.000,7557
7587
7607
7609
7609

40

4
5
7
14
15

4
5
7
7 15 28 41
8
8 21 29 44 11
12
g 22 31

DJ
KJ
DV

9131

sg

1 16 28 35

2 10 23 34
3 11 24 sg
4 12 27 40

Op 18 februari 1993 heeft Notaris Van Os te Amsterdam de trekking van februari verricht Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, wanf' iedere deelnemer m dezelfde
postcode als de winnaar, wint - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs BIJ prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk Daarom zijn bi] de tientjesprijzen ook de letters weggelaten
10,100.7329
CM
50,9062
EZ 100,4336
CT
25,EJ
25,3371
70,5213
6228
1001
10,- 1382 cz 25,2402 AB
3035 X8
25,10,AD 100,MR 50,KH 50,MB 25,ZB 25,WM 700,SK
25,NL
25,RS 25,70,AX 25,HO 50,AC 25,ED 50,WG 25,70,10,WX 50,10,KH 50,VR 50,GZ 50,70,GR 50,RX 50,XH 100,GR 500,NB 25,CW 25,CT 50,VS 50,PZ 50,BM 25,TC 700,LH
50,GS 700,70,DM 25,50,VH
WX 25,XX 25,KB 500,EC 25,PC 700,ZH
25,GD 50,HA 500,70,PD 25,NM 700,PH 25,LS
25,AE 700,JM 700,LK
25,VK
25,PD 50,70,-

2 februari
41
42
43
44
45

35
36
37
38

9 februari

UITSLAG TREKKING FEBRUARI: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!
1013
1013
1015

15
21
23
25
28
31

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

WIN-EEN-MILJOEN-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op een van de vele prijzen
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
onderstaande rekening af te schrijven Deelname aan de Nationale Postcode Loteri| impliceert aanvaarding
van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij \\

J 1lot(/ 10,-) per maand dl

loten (a ƒ 10,-) per maand

De loicn worden voor dnc moaniltn iu]cli|k

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

Naam:

_l dhr. -l mevr.

Adres:
Postcode: i i ' i i i-.i l l Plaats:
Postbanknummer:

Banknummer:

NATIONALE
'Tr1

LOTERIJ
Pnjzen worden
automatisch op
uw rekening
overgemaakt

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een etiveloppe (zonderpostzegel! naar:
Nationale Postcode Loterij. Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag
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Nederlandse vrouwen vierde
bij WK sneeuw beeldhouwen
ZANDVOORT - Waar zij
bang voor was, gebeurde
toch. Een dag voordat Stella
Doorgeest samen met drie
andere vrouwen in Moskou
haar sneeuwbeeld moest opleveren, viel de dooi in.
Daardoor werd het beeld
een stuk 'abstracter'. Desondanks bereikte de Nederlandse delegatie de vierde
plaats.

Dat mag als een uitstekend
resultaat gezien worden, vooral
omdat de Nederlandse equipe
als enige zonder sponsor naar
het •
wereldkampioenschap
sneeuw beeldhouwen was gekoinen. Daardoor stak bijvoorbeeld Jiet gereedschap van de
dames schril af tegen de uitgebreide apparatuur waarmee de
overige, ongeveer twintig,
teams verschenen. De equipe
uit Singapore beschikte zelfs
over motorzagen om de sneeuw
te lijf te gaan.
„Bovendien is ons gereedschap, inclusief de werktekenmg en het model, de eerste dag
m het hotel blijven staan. We
hadden het wel klaargezet,
maar het is niet meegegaan met
de bus. Toen zijn we maar begonnen met de scheppen die we
kregen. Dat kostte ons veel tijd,
en bovendien is daardoor de
eerste opzet niet helemaal goed
gegaan."
Het Nederlandse team was
het enige dat uit vrouwen bestond. „Daar kregen we veel re-

Collecte reuma
ZANDVOORT - Het Nationaal Reumafonds is op zoek
naar vrijwilligers die tussen 21
en 27 maart in Zandvoort willen
collecteren.
Belangstellenden die .zich
willen opgeven of gewoon meer
informatie willen, kunnen bellen naar mevrouw R.M.
Schaap-Pictoor, tel. 15140, mevrouw Y. Duivenvoorden-v.d.
Velde, tel. 19629 of naar de heer
W. van Polanen van het Nationaal Reumafonds aan de Statenlaan-128, tel. 070-3503231.

Het beeld dat de Nederlandse vrouwen een vierde plaats opleverde.

acties op, want verder deden er
maar heel weinig vrouwen mee.
Lichamelijk was het zwaar
werk omdat we grote blokken
sneeuw omhoog moesten tillen.
De sneeuwblokken waren kleiner dan voorzien was. Bovendien moest je aan het eind van
elke dag de sneeuw om het
beeld grond wegscheppen, omdat die zou bevriezen."

Wodka
De vrouwen kregen veel aandacht van de media, met onder
andere elke dag een interview
voor de Russische TV. Ook de
BBC en een Amerikaans
TV-station maakten opnames.
Daarnaast kwamen aanvankelijk tienduizenden dagjesmensen in het Gorkypark een kijkje
nemen, waaronder enkele Nederlanders die in Moskou wonen.
„Die kwamen vooral de eer-

ste twee dagen, in het weekend
toen we begonnen. Helaas hadden we toen nauwelijks tijd om
met ze te praten. De meeste Nederlanders waren erg verbaasd
dat er een team uit hun eigen
land bij was." Het meeste contact dat de vrouwen met Russen hadden, was met het Russische team dat op de plek ernaast aan het werk was. „Van
hen moesten we om twaalf uur
per se aan de wodka en stokvis."
De dooi die dinsdags inviel,
heeft de deelnemers veel parten
gespeeld. De sneeuwvlinder die
het beeld van de Nederlandse
vrouwen moest bekronen,
kwam daardoor niet goed uit de
verf. „We hebben 's avonds wel
een paar uur extra doorgewerkt. We waren als de dood
dat de rest zou inzakken."
„Dat is bijvoorbeeld wel gebeurd bij de Canadezen. Van
hen is het hele beeld wegge-

vaagd door wind en dooi. Onze
vlinder is uiteindelijk heel abstract geworden, ik denk dat dit
een grote rol heeft gespeeld bij
de beoordeling. Volgens mij
zijn de Russen nog heel erg op
figuratieve kunst gericht. Dat
bleek wel bij de uitslag."

Glijbaan
De hoofdprijs ging uiteindelijk naar de Zwitsers. De Amenkanen, die vanwege pech wat
langer mochten doorgaan, behaalden de tweede plaats. In de
jury zat één kind dat alle beelden moest 'uitproberen'. Voorwaarde was immers, dat er een
spelelement in zat. Het beeld
van Stella Doorgeest en haar
teamgenotes bevatte een glijbaan. Glijen deden ze zelf ook.
„Tijdens het werk zijn we regelmatig uitgegleden."

ZANDVOORT - De huidige gemeentelijke medewerker blijkt meer in zijn mars
te hebben dan het invullen
van formulieren alleen. Het
Cultureel Centrum is sinds
kort het domein van vijftien
Zandvoortse ambtenaren.
Onder het thema 'Kunst en
Kunst' zijn hun vele kunstzinnige werken te bewonderen.

Bioscoopprogrammering van 25 Feb t/m 3 Maart.
BEKROOND MI-T 20scAiis4
'Ga'm bekijken en gentet._ nog nooit «as Disne\ zo goed.'
•Dtuh Telcgraph

WHOOPI

Alle exposanten hebben twee
dingen met elkaar gemeen. Inventiviteit en gevoel voor
schoonheid. De tientallen foto's, beeldhouwwerken, aquarellen, gouaches, tekeningen en
olieverf-schilderijen getuigen
daarvan. Opvallende zaken, die
het beeld van de strenge ambtenaar achter zijn loket in een
klap naar de historie terug verwijzen.

Feilloos
Didi Koppen leerde de fijne
kneepjes van het vak van een
Franse fotograaf. Nu is zij gespecialiseerd in portretfotografie. Haar werken getuigen van
liefde voor de medemens. Karakteristieke koppen in kleur,
gefotografeerd in het oude Jeruzalem. Didi Koppen blijkt
een feilloos oog te hebben voor
de mens in al zijn facetten. Gefotografeerd met oog voor nuances en belicht met een groot
diafragma lijkt het alsof haar
objecten 'los' staan van de achtergrond. Zij is al twintig jaar
medewerkster op de afdeling
Financiën bij de gemeente
Zandvoort.
Opvallend zijn de gouaches
van C. Visser. Deze rasechte
Zandvoorter blijkt een ware
meester in het schilderen van
de meest pittoreske plekjes uit
het 'oude' dorpsbeeld. Strak en
zonder al te veel pretencies hangen zijn verwijzingen naar het
verleden 'gewoon' mooi te wezen in al hun eenvoud.

Verbluffend

Dagelijks
13.30 en 15.30

ZANDVOORT/HEEMSTEDE - Het comité Kennemerland
Oost-Europa (K.O.E.) gaat heel
Kennemerland betrekken bij
zijn hulpverlening. De organisatie zoekt extra adressen waar
kleding kan worden ingeleverd.
Het doel van het K.O.E. is de
bevolking van landen als Roemenië, Albanië, Bulgarije en
het voormalig Joegoslavië te
helpen en te voorzien van goe-
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De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

A.L
Dagelijks
19.00 en 21.30
GJOL I> ii* s d a g

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

Apart is de inzending van Leo
Van de Pluym. 'Verf-dropping'
noemt hij zijn tien werken. Een
weinig gebruikte techniek, die
ook wel 'vloeitechniek' wordt
genoemd. Op een natte ondergrond worden spatten verf in
verschillende kleuren op het
doak gebracht. Het resultaat is
vaak verbluffend. Prachtige •
composities die in vrijwel ieder
interieur zouden passen.
Ook de olieverfschilderijen
van Hilly Jansen zijn het aanschouwen waard. Zij is een autodidact en werd als kind van
zeven gestimuleerd door haar
oom en tante Torn Manders en
Kittie Jansen, broer en schoonzus van de bekende Dorus. Hilly schildert naar voorbeeld.
Haar modellen worden dan ook
levensecht weergegeven. Haar

mer verheugen op een groot
donateursbestand. Niet zo
verwonderlijk gezien de historische waarde die zij voor
velen van ons vertegenwoordigd. Nostalgie is vaak de reden waarom veel van onze
dorpsbewoners hun avonden
bezoeken. Laten we daarom
blij zijn met deze vereniging.
Zij vormt immers het zout in
de pap die ons leven heet.

Vrouwenkoor

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Het Zandvoorts Vrouwenkoor is niet dood, het leeft.
Laatst was ik op een van haar
repetitie-avonden. Die worden nog steeds op iedere
woensdagavond in gebouw
de Krocht gehouden. Op dit
moment telt dit koor zo'n
vijftig leden. Er wordt keihard gewerkt om in dit najaar weer voor het voetlicht
te treden. In verband hiermee hebben ze een nieuwe
dirigent aangetrokken. Frans
Bleekemolen is in Zandvoort
allang geen onbekende meer.
Deze muzikale vakman
streeft naar perfectie. Welhcht is dat de reden waarom
we de laatste tijd zo weinig
van deze zanggroep hebben
gehoord. Dit 'stapje terug' is
Het Zandvoorts vrouwenkoor blijkt nog steeds een bloeiende nodig, omdat het koor opvereniging. Daarvan getuigen de vijftig leden die iedere week nieuw wordt geformeerd.
met veel plezier de repetities volgen

deze maand aan loopt kunnen
we nog heel wat narigheid verwachten. Maart roert zijn
staart en april doet nog altijd
wat het wil.

'De Wurf
Lang leven folklore veremgmg 'De Wurf'. Haar toekomst
lijkt gewaarborgt. Sinds kort
hebben ze er weer een nieuw lid
bij gekregen. Barend Oosterom

Foto Biam stijnen

en Hedy Gansner hebben een
zoon. Arnold-Bob hebben ze
het wurm genoemd, de volgende maand wordt, zo wil de traditie door deze vereniging weer
een nieuw toneelstuk opgevoerd.
Ook nu weer speelt het spel
zich af in het oude Zandvoort.
Met zijn 'taal na' is het een van
de gezelligste evenementen die
ons dorp kent. Deze puur Zandvoortse club mag zich nog im-

Comité zoekt kledingadressen
deren. Daarnaast worden mstellingen als ziekenhuizen,
kindertehuizen' bejaardenhuizen en scholen geholpen om
doeltreffender te kunnen functioneren. Alle ingezamelde materialen worden door de organisatie zelf, met eigen transport
weggebracht.

Als eerste activiteit is K.O.E.
inmiddels gestart met het inzamelen van kleding m Haarlem
en omliggende gemeenten. De
opbrengsten hiervan komen
rechtstreeks ten goede van
hulpprojecten m eerder genoemde landen.
De organisatie zoekt nog

'Ambtelijke' kunstwerken te
zien in Cultureel Centrum

(ADVERTENTIE)

'\dembcncmend „ 85minuten ^Lpure fHmmagic. menrtft
de meeste grote Hollvwood ^f musicals - een feest voor
hei hde gezin - mis 'm niet'
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Het zal toch niet waar wezen. Het is zondagmorgen.
Tussen het gebulder van de
wind door hoor ik een vogel
fluiten. Het geluid klinkt mij
bekend in de oren. Destijds
toen ik nog achter de spoorlijn woonde, werd ik gedurende het voorjaar regelmatig
door een merel uit mijn slaap
gehaald. Het moet een mannetje zijn. Dit gezien het fanatisme waarmee hij zijn lokroep de wereld in zond. Vanachter mijn raam zie ik hem
zitten. Ook nu weer zingt hij
het hoogste lied. Blijkbaar is
hij met mij mee verhuisd.
Voorjaar in Zandvoort. Als je
zo naar buiten kijkt zou je
niet zeggen dat die weer m
aantocht is. Toch duurt het
niet lang meer of we kunnen
weer in onze blote bast naar
het strand. De voorbereidingen voor het strandseizoen
zijn daar in volle gang. Tussen de windvlagen door zijn
de strandpachters druk
doende hun paviljoens weer
op te bouwen. Het zit ze niet
mee dit jaar. Aanstaande zaterdag hadden de meeste al
open gewild. Zoals u elders m
deze krant kunt lezen, lijken
de weergoden roet in het eten
te gooien. Het is niet anders.
De lokroep van de natuur is
nu eenmaal niet te stoppen.
Dat geld voor de merel en dat
geld voor de Zandvoortse
strandpachters.
Meimerend dwalen mijn gedachten naar de te verwachte
zomer. Ik zie het weer voor
mij, de kinderen spelend in
het zwinnetje en hollende
obers op de terrassen. Terrassen die vol zitten met
mensen die Zandvoort hebben uitgekozen voor een dagje gezellig verpozen in de zpmerzon. Edoch, voorlopig is
het nog niet zo ver. Hoewel
het al tegen het einde van

Daarvoor is eerst een stemmentest nodig. Nu al is zeker
dat er een tekort is aan eerste
sopranen. Zandvoortse 'meiden' die van zingen houden
en op zoek zijn naar gezelligheid moeten maar eens gaan
luisteren op de repetitie-avonden. Deze beginnen om
acht uur.
Dit was het weer voor deze
week. Blijf gezond, tot de volgende week
BRAM STIJNEN
adressen in heel Kennemerland waar kleding kan worden
ingeleverd. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden bij
K.O.E., telefoon 023-287981.
Momenteel zijn er al wel drie
adressen in Heemstede waar
kleding kan worden afgegeven:
Fam. Mulder, Joh. Bosboomlaan 4; Fam. De Zwart, Bachlaan 9; en A.P. de Zwart Woningmrichtmg, Kerklaan 113 b.

Opening expositie
beeldende kunst

ZANDVOORT - De heer Jan
Schurgers, publicist uit Valkenburg, opent komende zondag de expositie van debeeldende kunstenaars Henk Habets
en Doris Davids. De expositie is
van 24 februari tot en met 28
maart te zien in Galerie Aeckerstijn.
Henk Habets is geboren m' 1950 in Heerlen. Hij woont en.
werkt al sinds 1973 m Valken-;
burg. Hij heeft zijn opleidinggenoten aan de Academie voor''
Toegepaste Kunsten in Maastricht.
Habets heeft zich gespecialiseerd in glas-in-lood en vloer-,
mozaïeken. Zijn eerste exposi-,
tie was in 1978 in Valkenburg,
daarna volgden nog elf andere
tentoonstellingen.
Doris Davids is geboren in
1943 in Gladbeck, Duitsland, ze
is naar Nederland verhuisd
toen ze 21 jaar was. Sinds 1974
woont ze m Maastricht. Ze
heeft een aantal cursussen ge-"
volgd bij het Centrum voor
Kunstzinnige Vorming in
Maastricht en ze heeft ook
workshops gevolgd.
Haar eerste expositie was in
het Centrum voor Kunstzinnig
Didi Koppen is een van de veertien exposanten van de tentoonstelling 'Kunst en Kunst'
Foto Biam Stijnen Vorm in Maastricht. Daarna
volgde nog twee tentoonstellin'Vrouw met kruik' heeft terecht Loos zijn inmiddels al genoeg- tekeningen van Michiel Van de gen.
een ereplaats gekregen op de zaam bekend. -Zijn bronzen Zande, de oheverfschilderingen
beeldjes wekken bewondering van Peter Brune en Sijpestijn, Contactmiddag
tentoonstelling.
gouaches van Thonis Van de
en vertedering tegelijk.
Het zou te ver voeren alle ten- Weel en de aquarellen en olie- Vrouwen van Nu
Bewondering
toongestelde werken uitgebreid verfschildenngen van gemeenZANDVOORT - De vereniGemeentevoorlichter Egon op papier te zetten. Ieder voor tesecretans P. vari Ooijen. Het
Snelders blijkt eveneens crea- zich moet maar eens gaan kij- zijn stuk voor stuk ware mees- ging Vrouwen Van Nu houdt
dinsdag 2 maart om twee uur
tief van geest. Daarvan getuigen ken naar deze bijzondere expo- terwerkjes.
De tentoonstelling is nog tot een contactmiddag in Hotel
zijn op rijm gezette indrukken sitie. De beeldhouwwerken en
over ambtenaren in het alge- gipstechmeken van Victor Bol, 14 maart te bewonderen. Het Triton. Er is dan gelegenheid
meen en bestuurders in het bij- de foto's van Folkert Bloeme, Cultureel Centrum is van tot intekening voor de lunch bij
zonder. Goede wijn behoeft de aquarellen en potloodteke- woensdag tot en met zondag de 'koksschool', de excursie,
het bowlen, de wandeling en de
geen krans. De werken van Arie ningen van Jan van Dam, de van 14 tot 17 uur geopend.
spelmiddag.

Rotary helpt Joegoslaven met voedsel en kleding
ZANDVOORT - Rotary
Zandvoort heeft vorige
week opnieuw voedsel en
kleding afgeleverd in het
voormalig
Joegoslavië.
Twee vrachtwagens vol
hulpgoederen gingen naar
de vluchtelingen in Umag
en bewoners van de stad
Karlovac, temidden van het
oorlogsgeweld.

zijn in Umag, met nog maar net
twee planken met voedsel. „We
waren net op tijd." De andere
vrachtwagen ging naar een verdeelcentrum in Karlovac. De
medewerkster van de verdeelorganisatie Merhamet had direct in de gaten dat er twee pakketten ontbraken, het controlesysteem is er bijzonder streng.
„We hadden wat extra's gegeven aan een kindertehuis waar
we zijn geweest. De toestand
In de badplaats Umag, ten was zo erg daar," aldus Versteezuiden van Triest, zijn duizen- ge.
den vluchtelingen opgenomen.
Hij is duidelijk onder de m„De huizen zitten volgepropt,"
zegt Gerard Versteege, „ze wo- druk teruggekomen uit het oornen met 21 man in een flatje. logsgebied. „Er is geen huis en
Die mensen hebben helemaal geen raam zonder kogelgaten.
niets van zichzelf bij zich. Ze
zijn zo het huis uit gevlucht."
Samen met Harry Korver en
Tommy Steiner, zoon van een
Joegoslaaf die in Nederland
HAARLEM - Voor de vrijwilwoont en werkt, is hij naar
Kroatië gegaan om de afgifte hgers van de stichting Bevrijvan de goederen te controleren. dingspop wordt komende zaDat laatste was een voorwaarde terdagmiddag een medewervan een sponsor die de hulpac- kersdag gehouden in de oude
Brandweerkazerne aan de Getie mogelijk maakte.
dempte Oude Gracht. Vanaf
twee uur wordt informatie geKindertehuis
geven over het thema voor dit
Eén vrachtwagen goederen jaar, 'Bevrijdingspop kiest voor
werd afgeleverd bij een maga- kleur', en over alle taken die

De raamkozijnen van de opvangcentra zijn dichtgemaakt
met doorzichtig plastic. Tussen
kinderen die aan het basketballen waren, was het' doodstil.
Normaal verwacht je een hoop
geschreeuw. Volgens mij is het
angst." Het uitladen van de
vrachtwagens gebeurde vrijwel
uitsluitend door vrouwen
„Mannen waren er met. Die
vochten of waren gesneuveld."

Speelgoed
In totaal is er met deze reis
ongeveer veertig ton voedsel en
een kleine hoeveelheid kleding
naar Kroatië gebracht, met on-

der andere aardappelen, suiker, melkpoeder en blikken geconcentreerde soep voor zo'n
55 honderd liter. Een en ander
met een totale winkelwaarde
van ongeveer tweehonderdduizend gulden.
,,\Ve willen binnen twee
maanden beslist weer gaan.
Aan kleding is met zoveel behoefte, meer aan voedsel, maar
ook speelgoed. Want iets wat
ook opvalt m de opvangcentra,
is de verveling. Voor die volgende rit gaan we binnenkort nog
een actie voeren onder de Zandvoortse bevolking. Ik hoop dat
de mensen iets willen geven,
want de situatie is schrijnend."

Medewerkersdag vrijwilligers Bevrijdingspop
tijdens het festival op 5 mei
moeten worden verricht.
Tijdens het festival wordt op
een positieve manier de bijdrage van buitenlanders aan de samenleving benadrukt. Voor dit
jaarlijkse gebeuren zijn in totaal tweehonderd vrijwilligers
nodig. Onder meer voor het
sjouwen van geluidsapparatuur, de collecte, de bewaking,

de catering, de stand van do Bevrijdingspop en de artiestenbegeleiding.
Daarnaast zijn in de weken
voorafgaand aan Bevrijdingspop veel mensen nodig voor de
verspreiding van programmaboekjes en folders. Belangstellenden kunnen bellen naar do
Stichting Bevrijdingspop, tel.
023-325520.
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Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week op vrijdag
in Hel Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en
de week daarop in alle edities van Weekmedia t.w.:
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch' van maandag t/m vrijdag lussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibaulstraat 131,
Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw AemsteTstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gaslhuisplein 12; Uithoorn, Stationsstraat 70.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
Voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

ƒ 39,95
ƒ l 3,50
ƒ 8,35
ƒ • 8,35

1-18

Mazda

Rover

240 Turbo eind '82, sportvelg.
LPG, APK ƒ 2950. Expocar
Trading. Tel. 020-6153933.

amazing vouwfiets kado

De nieuwe Rover 400
v.a. ƒ 32.995.Nu in onze showrooms

T.k. tegen handelspnjzen: Volvo 440 GLT, LPG, rood, l.m.
wielen, spoiler, 1-'90, ƒ 17.500.
Volvo 360 GL 2.0, LPG, 3-'89,
ƒ13.500. 340 GL 1.7, 4 drs.,
LPG, 4-'89, ƒ 9500. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777. •

WAUW .
Audi - BMW - Citroen • Rat - Ford - Honda - Lancia - Nissan Opel - Peugeot • Renault - Seat - Toyota - Volkswagen - Volvo
MAZDA 121 - 323 - 626 - MX 3 - MX 6 - RX 7

HARTGERINK e.n KLOMP
Graftermeerstraat 49 Hoofddorp 02503 - 20129/36644

Mazda-dealer voor de Haarlemmermeer
Black beauty 323 F GLX 9-'90,
55.000 (echte) km, 1e eigen.,
ƒ21.750. Tel: 020-6142193.

Opel

Ascona 1.6S, benz./LPG, bj.
Mazda 626 1.8 GLX, H.B. stuur- 85, i.g.st., ƒ4.500, APK 11/93,
bekr. '89, schuifdak ƒ 17.950.- 103.000 km. 020-6907327.
De Jong West 020-6155355.
ASTRA 2.0I GT
1e eig., okt. '92, zwart met.,
boardcomp., st. bekr., 3-d.,
hfd. st. achter, el, sloten + raDatsun 280 ZX coupe, i.g.st., men, orig. Opel rad. BEREBEIT,
bj. '79, km.st. 113000, Ned.Amsteldijk 25, 020-6627777.
auto, ƒ 8350. Tel. 020-6370325.
Corsa 1.2N Swing bj. 11-88,
Nissan Sunny, '83, LPG, APK APK. 66.000 km., met. grijs,
'94, 2 drs, i.pr.st., ƒ2000,-.
vr.pr. ƒ11.500, 020-6172123.
Tel. 02159-17285 Bussum.
Kadett GSI 2.0 4/87 76.000 km
sportvelg sch./kanteld. alarm
ƒ 17.500. 06-52806430

Nissan

Mitsubishi

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
occasions. Tel.: 020-6433733.
MITSUBISHI
COLT 1.5 GLI aut. '91, 18.000

km.

Verder diverse speciale aanbiedingen + gebruikte Rovers bij:

Minor Motorcars
Sloterkade 40-44. Tel.: 020-6177975

Pim van Rootselaar
ROVER 216 SE,'86, groen met
LPG. Vraagpr. ƒ4250.-,
Tel.: 075-163008

Subaru

Autobedrijf AMRIT
UW SUBARU-dealer voor
Amste'rdam en Tuinsteden
Legmeerplein 28. Tel. 6153902
Seat Ibiza, 07/85, rijdt als een
Justy 1.0
09/91 ƒ15.500
speer. APK 06/93, vr. pr.
Justy 4wd.
04/89 ƒ 12.995
ƒ5.000,-. Tel. 020-6835485.
Mini Jumbo
12/91 ƒ 13.995
Seat Ibiza XL, 1.5inj. b.j. 2-'90, Mini Jumbo
07/91 ƒ 12.995
1e eig.; 14.500 km, inkl. 12 Subaru Legacy 1.8
mnd. garantie ƒ 15.500.
GL,
01/90 ƒ 21.750
Wim van Aalst, 02979-84866. Subaru Legacy 1.8
01/91 ƒ25.450
Seat Ronda GLX 1.5, LPG,GL, Lpg
Coupé 1.6GL 11/87 ƒ12.750
blauw met. ƒ 4500.
Skoda 130
11/88 ƒ 4.250
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Toyota Starlet
Tel.: 02902-61697,
Opel Corsa, kl. rood, m '87,
1.3. autom.
03/90 ƒ 15.500
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
pracht auto, nw. APK ƒ 6950,-.
T. Tercel Cp. 03/82 ƒ 1.750
v.d. Madeweg 23,
Tel.: 02908-24640.
O. Kadett Lpg.,04/88 ƒ11.500
A'dam - 020-6686146.
Lada 2105
02/89 ƒ 4.750
Opel Kadett 1.6 Dies. jun '87,
AUTOBOULEVARD
Suzuki Alt.aut. 01/88 ƒ 8.950
blauw, APK, auto-pas aanw.
T.k.a. Seat Ibiza '85, rood, APK Op'al onze occasions boven
i.njt. ƒ 7.950,-. 020-6105478.
1-'94. In goede staat. Vr. pr.
ƒ 7.500.- Bovag-garantie
OPEL KADETT, b.j. '84, LPG, f4200. Tel. 02979-41060.
Subaru Jumbo, '84,4 drs, APK,
ƒ3250.
Tel.: 075-163008.
wit, i.pr.st., ƒ 2500.
Tel. 02159-17285 Bussum.
Opel Kadett Caravan l.6i GL, 5

Seat

±50 auto's, APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen.
020-6844079. Tevens INKOOP.

70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes' v.a. -ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag. Bijna 50
jaar gevestigd: BennebroekerT.k.a. Volvo 240 GL Sed. LPG,
weg 17, Rijsenhout bij Aals1983, t.e.a.b. Tel. 02503-35783.
meer, 02977-24229.
Ook t.k. gevraagd.

VOLVO

Rhôneweg 40-42. Tel.: 020-6131365

Algemeen

occasions

BENELUX
AMSTELVEEN

Alfetta 2.0
86
89
GLT, aut. ...92 Citroen BX TR D
86
87-90 Citroen Visa 11 RE
GL
91
...87 Ford Escort 1.4 CL
Stat
90
88-90 Ford Escort 1.4 CL
GL
90
Stat
89-91 Ford Sierra 2.0 CL
...91 Mazda 626 GLX Coupé .. .90
89-91 Mazda 626 GLX Coupé .. .89
88
...88 Mitsubishi Sapporo aut
88
Lpg
87-89 Opel Corsa 1.3
89
85-89 Opel Corsa 3-d
90
88-90 Opel Kadett 1.6
Aut
Peugeot 205 aut
88
Renault 5, Tiga
89
Renault 11 GTL
86
Renault 19 TXE
89
Renault 19 16 V
92
Renault 19 TR
89
90
Tel. 020-6369222, Meeuwen Renault 21 GTL HB
89 92
laan 128, Amsterdam-Noord, Renault 25 TX
86
uit de Utunnel 2x rechtsaf. Renault 25 GTS
Renault Clio
91
Renault Espace
89

1 x Volvo 850
4 x Volvo 740
1 x Volvo 740
2 x Volvo 240
2 x Volvo 240
1 x Volvo 460
7 x Volvo 440
1 x Volvo 360
2 x Volvo 340
5 x Volvo 340
6 x Volvo 340

Van Vloten
Amsterdam
Uw Volvo-dealer

VOLVO
Amstelveen

Johan Boom ook in Den lip 55,
tuss.' Landsmeer & Purmerend
Tel.: 02908-24640. Let op,
Motor Honda Rebel 450 cc,
garantie al v.a! ƒ 1000,-,
bouwj. '86, 7.000 ml.
+ 50 auto's v.a. ƒ 1000,tot ƒ20.000,-. Tevens inkoop Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.
Tel.: 020-6670121.
van auto's.

Motoren/Scooters

Accessoires en Onderdelen
Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM •
IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV."
Auto's te koop
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
gevraagd
Valkenburgerstraat 134.
Tel.: 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle 'bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Missot. specialist REMFRICTIE-MATERIAAL.

Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Bel voor info 020-6369515.
De hoogste prijs voor elk merk
auto è contant met vrijw. bew.
Tel.: 02908-24640.

en Let op! BOVAG autobedr. verkoopt gratis uw aanb. in zijn
43 Showr. Medembl. 02274-4999.

Bosboom Toussaintstr.
A'dam. Tel.: 020-6180443.

Autoverhuur
Noodservice

Bij

ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
10.00-13.00 uur

Ouke Baas
niet duur!!!

Kost B.V.
Valschermkade 16, A'dam.

Studenten 10 % korting.
- koelwagen & oprijauto
- 9-pers. bussen en pick-up's
- Nu ook Chrysler Voyager

autolak

Avond- en nachttar.:

Garantie - Financiering - Inruil
Radio/cass.
ƒ 22.750
BANKRASHOF
COLT 1.5 GLXi '90, l.m. velgen
AMSTELVEEN
25.000 km. metallic ƒ 20.950
bestelwagen afhalen na 16.30
COLT 1.2 GL '88,
020-6453251
08/31 ƒ25.950
440 GL
uur en de volgende morgen
rood, 5-bak
ƒ 10.950 drs., 6/88,5700 km, trekh., APK
ALLE
KLEUREN
SKODA 105 S, i.z.gst.,
10/89 ƒ 18.750 BOVAG AUTO'S 02274-4999.
440 GL
om 9.00 uur retour
GALANT 2.0 GLX, HB
OOK IN SPUITBUSSEN
8/93, i.v.m. auto zaak, nw.st., km: 50.000, 11/88, ƒ 2750.440 GL
04/89 ƒ 19.500 Fiat Panda 1000 S 88
tegen 4 uur-tarief.
'89, metallic.el. spieg. ƒ 16.450 ƒ 14.750. Tel. 02979-86442.
5.900
otto
nieuwenhulzen
bv
NIEROP-Daihatsu
01/91 ƒ24.750 Opel Corsa 1200 S85
440 DL
020-6794842, 020-6908683.
GALANf 1.8 Turbo D.
5.900
Alfa Sud Tl, m '83, kl. rood,
Overtoom
515
Amsterdam
Tel.: 020-6183951
460 GLE
01/90 ƒ27.750 Corsa 1200 TR
'86, met. 124.000 km./ 6.750 OPELVECTRA1.7D, bj. 1992,
86
5.900
sportvelgen, perfekte staat Austin Mini '81 kl. zwart,
(020) 6129804
D. FAAS
Ook nog 50 andere Volvo's Rat Uno 75 XE 88 8.900
f2950.-. Tel. 02908-24640.
APK, in zeer goede staat DE JONG WEST 020-6155355. stuurbekr., stuur verst.b. hoog
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,en
laag,
centr.
deurvergr.,
met.
bij ons bedrijf aanwezig
1.900
ƒ1.650,-. 020-6105478.
Volvo 360, Apk
84
per dag, ex. Btw
ook voor recente occas.
Mitsubishi Colt GLX, m '83, blue, 55.000 km, compl. mooie
5.900 Sportvelgen. De grootste sorVolvo 340 D, 5-d. 86
Grasweg 3, A.'dam-Noord
puntgaaf, nw. APK, rijdt per- auto, echt als nieuw, vr. pr.
Rüysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
tenng
op
voorraad
vind
u
bij
Audi 80 S nw.
91 ƒ27.500
Talbot Horizon origin. '84,
Tel.: 020-6371826.
lnto;.020-6623167 6732853
fekt ƒ 1950,-. Tel. 02908-24640. ƒ29.950. Tel: 030-893346.
Greg
Heeren:
04255-3374.
Audi 80 D 1900 91 ƒ 28.500
nwe. APK, in nwe. st. ƒ 1.650,Audi802.0E, apr. '92, 22500
LAGE HUUR
Mercedes 200 T .87 ƒ27.900 T.k. gebruikte onderdelen van
Mitsubishi Galant 1600 GL, RIVA AMSTERDAM-NOORD Tel. 020JB105478.
km, rood, centr, vergr., start
Nwe bestel- en vrachtw. m. raƒ
8.900
Nissan
Sunny
Dsl
87
nov.
'85,
LPG,
trekh.,
vr.pr.
alle
type's
BMW,
Mercedes
en
3
Tel.: 020-6361153
bev., sportvelg, etc. ƒ39.500.
BMW 316i nw. 8/91 ƒ36.500 Peugeot. Garagebedrijf C. dio, van 6 t/m 23 m , v.a. ƒ 44,518i zwart m. 10/87 shadowpak ƒ3500. Tel. 020-6733754.
Nw. ƒ 52.000, 020-6400720
p.d.,
100
km
vrij.
Tevens
pers.
BMW 316i 6600 km 90 ƒ 23.500 Schrauwen,
AUTO VAN DE WEEK:
5-bak+CV+PS NECAM LPG T.k. Mitsubishi L 300 benzine
Teteringsedijk wagens. Autoverhuur SlootV.W.- en AUDI-SPECIALIST
ƒ16.900
BMW
31619000
km
88
APK 94. Notk 036-5316012
134,
Breda.
Tel.:
076-214918.
5e mnd '92; 19.000 km. Nog 2 OPEL KADETT 1.7, 5-deurs,
haak. Tel.: 020-6431220.
BAAS
Citroen BX 16 RS 87 ƒ 8.250
Diesel, 1990
Voor nieuwe en gebr. auto's BMW 316, bj '82, sportvelgen, jaar fabneksgarantie; wegens
ƒ
19.500
Jeep
Cherok.
Big
86
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
ƒ20.950.APK -t- grote beurt v.a. ƒ 299.- Kadett 1600 D
Jacob van Lennepkade 295 puntgaaf, nw. APK, rijdt per- omstandigh. ƒ 15.900 excl. btw. Van
2.400
83
fekt ƒ2450,-. Tel. 02908-24640. Telefoon: 020-6336622.
Voor
ƒ 19.950.- Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
DIESELSERVICE;
Tel: 020-6183855.
Kadett 1600 D
84 ƒ 4.500
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
brandstofpompen; verstuivers; Ford Taun.2.0 Apk 83 ƒ 1.700 * 5 * STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL
Tegen handelsprijzen. Vectra
(gratis halen en brengen)
cil.koppen vlakken. Garage/
Ford Escort 10 x v.a. ƒ 2.900
1.8iGL, autom., 5-drs., LPG, 1motorenrevisie FEENSTRA,
Peug. 205 XS 1.4 89 ƒ 13.500 ** * Amsterdam, Almere en Zaanstreek
'91, ƒ 22.500. Vectra 1.8 SLS, 5Industneweg 27, Duivendrecht, Peugeot 205 5-drs 86 ƒ 5.900
drs., LPG, 3-'89, ƒ 16.500. VeeSUPER STUNT
Tel.: 020-6980639.
Kadett Coupé
77 ƒ 3.700
tra 1.8 SLS, 5-drs., LPG, 12-'89,
SAAB SERVICE
voor nieuwe leerlingen
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
APK
keuringen
klaar
terwijl
u
ƒ15.500. Kade'ft 1.4i, 2-'90,
Auto Amstelstad
MOLENAAR
020-67991 00
TON LAKEMAN MEDEMBLIK
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
l Hemonylaan 25A Amsterdam
i
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in één
wacht. Garagage West-Center:
ƒ13.500. Kadett 1.6i, LPG, 3onderh., rep., APK
100 auto's in voorraad
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
van onze 5 Sterren Hotels in Nederland
'90, ƒ 13 500. Kadett 1.6 S, 10l Auto Amstelstad
020-67 1 1 888 020-6122476 (zonder afspraak) APK keuringen ƒ 49.50 all in
l Mmervalaan 85 Amsterdam
(Gratis halen en brengen.)
& Europa, als u gebruik maakt van onze
'85, ƒ 7.250. Kadett 1.7 D Van,
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Royal Class Saab's
toch al goedkope aanbieding van
l B.V. Autobedrijf van Delnum
'91, ƒ13.500. Kadett 1.6 D020-61 48933
Diverse occasions!
AUTO SERVICE WETTER
A.P.K. KEURINGSSTATION
l Jamnuiden 29, Australiëhaven
Stat.car, 3-'88, ƒ 9.500. Ascona
Subaru en Lada dealer
Keuren zonder afspraak
l Sloterdijk III Amsterdam
20 Autonjlessen + Examen voor ƒ 950.1.6 S, LPG, 2-'86, ƒ4.250. Pr.
Hoofddorp, 02503-14097
Al onze occasions boven de
Feenstra & Jimmink
of
l B.V. Autobedrijf van Deinum
020 6831956
mcl. BTW. BEREBEIT, AmstelXMTurboD12
91 ƒ39.500 Citroen AK Diane '84 APK mrt.
ƒ3000,Asterweg
24A
A'dam
6364702
l Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ 700.XM V6 blauw met. 90 ƒ 29.500 '93 ƒ 1200. met evt. AKA Diane •Auto te koop? Plaats een dijk 25, 020-6627777.
3
tot
6
maanden
garantie
Luyloc B.V.
020-6594330
Autobedrijf CRYNSSEN
Motorrijlessen ƒ 45.00 per les
XM 201 Amb. ABS90 ƒ 29.500 v. onderd. ƒ 100. 03464-1189. SHOWROOM advertentie. U T.k.: Opel Kadett 1.61, bj. '89,
Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
SAMARA 1.3
1988
Crynssenstraat 10-14
Autonjlessen ƒ 36.00 per les
XM 201 Comf. Ipg 90 ƒ 24.500 CITROEN AX 11 TRE '87, zult verbaasd staan over het APK nov. '93, 5-drs, met.
j Autobedrijf van Wingerden
LADA 1200
1988
02503-51 347
Tel.
020-6184402.
BX Turbo. Break D 90 ƒ 19.500 blauw met., 50.000 km. Vr.pr. resultaat.
l Saffierlaan UHoofdorp
blauw. Tel. 020-6996511.
1990
Theoriecursus op Video GRATIS
APK-keurstation,
reparaties LADA 2105 1.2
BX RD Break D 90 ƒ 19.500 ƒ 8.250.-. Tel. 075-163008.
l Zeilemaker Landsmeer B.V.
1989
02908-24343 alle merken en schaderegeling. LADA 2105 1.5
l Dorpsstraat 74 Landsmeer
BX RD Break D
89 ƒ 14.500
LADA 2105 1.5
1987 Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
BX RD Break D
87 ƒ 9.950 Citroen BX 1400, rood,
GARAGE KOORN
Autobedrijf van Wingerden
02526-87383
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.
LADA 2107 1.5
1986
Zuiderdreef 6 Nieuw Vennep
Voor reparaties van
BX RD Break D 86 ƒ 8.500 07/89, 78000 km.
LADA 2107 1.6 ".
1987
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Adverteren in
alle
auto-merken
BX 16 TGI Br.Jpg 90 ƒ 19.500
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692
LADA 2104 1.5 Stat
1990
Tel.: 02902-61697.
„SHOWROOM"
Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
Van Riemsdijkweg 24,
BX 16 RE Break 87 ƒ 9.950
LADA 2104 1.5 Stat
1987
FAX: 020 - 665.63.21
Amsterdam - 20-6311694.
BX Turbo Diesel 90 ƒ 19.500 Citroen BX 19 TRD '87, ƒ 8750.DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
STARCRAFT
Subaru Mini Jumbo DL .1987
BX 19 Diesel
89 ƒ 11.500 i.z.g.st. met. grijs.
CORRECTE SERVICE,
^ _. .._. .-_.
Amerik. vouwwagens, opzet
Opel Corsa 1.3 Club ... .1987
Hefbrug, spuitcabine
205
XE
ACCENT,
b[auw
met
42.300
km.
10/88
BX 19 D
84 ƒ 2.950
l
INRUIL
EN
FINANCIERING
2S
S
U
Z
U
K
I
Autorijschool Ferry
Tel.: 075-163008.
camperunits & 5th. wheels
Citroen AX 1.1
1991
of sleutelruimte nodig?
205 XR 1.4, wit
52.000 km. 09/89
3x BX 16 TGI, Ipg 90 ƒ 14.500
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Talbot Samba
1984
HEINING HOBBYHAL
Door inruil: vouwwagen
BX 19 TZIJpg
90 ƒ 15.500 Citroen BX Cannes inj.,11/90, 205 GL, wit, airco
54.000 km. 06/90
Tel.: 020-6932074.
Suzuki Alto, groen, radio/CD02907-6999, A'dam-Sloterdijk.
1e èign., serv.b aanw., wit als
Zwanenburgerdijk 503
SCOUT PIVO '89, veel extra's
BX 19 TZI
90 ƒ 18.500
205 XR, rood
16.500 km. 01/92 speler, bj. 1-'91,1e eig. 29.000
Autorijschool
MICHEL
nieuw ƒ 13.950,-. 020-6105478. 205 XE Junior, blauw
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572
64.400 km. 05/88
BX 16 TGI
90 ƒ 14.500
km., te bevr.: 02977-29988.
IMPORT USA CARS
740 GL aut, Ipg01/90 ƒ 34.600
1e 5 lessen a ƒ25,56.600 km. 02/88
BX 14 TE, Ipg
90 ƒ 12.500 Citroen BX Diesel, i.z.g.st., bj 309 XE 1.4, rood
JOHAN BOOM
740
GL
01/89
ƒ
26.200
Mo.tornjschool MICHEL
Suzuki Swift GA, origin '89,
020-6670121.
-. . . 58.000 km. 10/90
BX 14 RE
87 ƒ 7.500 '86, nw. APK, kl. rood ƒ 5950,-. 405 GR 1.6, beige met
Zuider Akerweg 83,
01/88 ƒ 16.400
pakketprijs ƒ790,-. Tel.:
Autosloperij A. de Liede
APK, 1e eig. in nw. st., 32.000 240 DL
405 GL 1.6, blauw
57.000 km. 03/89
De scherpste prijzen voor
BX 14rTE
89 ƒ 11.500 Tel. 02908-24640.
A'dam
Osdorp
(Oranje
hek)
245
GL
Estate
06/88
ƒ
28.900
Neem gefen risico: orig.
020-6853683, b.g.g. 6181775,
km. ƒ 10.950,-. 020-6105478.
32.500 km. 07/90
VISA 11 RE
86 ƒ 4.500 CITROEN C 15 E, b.j. '90, als 405 GLi 1.6, beige met
TOERCARAVANS
Tel. 020-6105478.
440 GLE, Ipg 01/90 ƒ 24.900
036-5321238 en 02990-34768.
PTT-vrijwaring RDW
405 GL Break, LPG, wit :
105.000 km. 06/90
Suzuki Swift GTi, b.j. 12-91, 440 GL
VISA C15 D best. 86 ƒ 4.950 nieuw. Vraagprijs ƒ 9.750.60 occas. met Bovaggarantie
± 100 auto's en speedboten03/91/24.600
AUTORIJSCHOOL
'DIK
MILET'
405
Ml
1.6,
rood
86.000
km.
04/89
1e eig., origin. 12.400 km.
ook grote kampeerart.shop
VISA GARAGE BV.
v.a. ƒ 500.- tot ƒ 20.000.Tel.: 075-163008.
440 DL
02/91 ƒ 24.900
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
505 GR 2.2 mj., grijs met
55.000 km. 04/89
Swift 1.3 GL b.j. 4-89, 92.000 440 DL
HULSKER LEIMUIDEN
HOOGSTE PRIJS
Houtmankade 37, Amsterdam
Garantie al v.a. ƒ 1.000.07/91 ƒ 25.900
OTO/ICI Citroen
Gratis
halen
en
brengen.
km.
Off. sub-dealer
Tel.: 020-6198691
01721-8913, 10 min. A.dam
* GRATIS 9 maanden aanvullende garantie
Tel. 020 - 6278410.
Dagelijks geopend van 9.00 340 aut.
08/88 ƒ 10.900
Hogeweyselaan 21
Tel.
A'dam:
020-6942145.
Wim van Aalst. 02979-84866. 340 GL aut.
* Uitgestelde betaling (max. ƒ 10.000.-) tot 1/10/93
11/85 ƒ 6.500 Grote sortering ONDERDELEN 19.00 uur. Donderdags koop
Euro Disney, Beurs, Vakantie7
TIMO DE BRUYN
1380 AG WEESP
Celie, ANWB erkend, Redelijk Huur de Dolphin USA-Camper
340 DL 1.7
09/89 ƒ 16.400 van alle schade-auto's, alle avond tot 21.00 uur. Teverte
Voor occasions en reparaties:
02940-16661
Tevens Demonstratie auto's: '
inkoop auto's en speedboten in prijs, hoog in kwaliteit. Al v.a. 995,- p.w. vrije km.s
360 GL 2.0 Sed.10/89 ƒ 16.900 merken, alle bouwjaren.
van BX, Visa en 2CV6.
AX 1.4 TG Diesel 91 ƒ19.950
020-6416607.036-5345119
Seat lb.1.2 GLX05/92 ƒ20.900 GEBR. OPDAM B.V.
Adventure Cars - 02990-30613.
APK klaarmaken tegen gered, AX 10 E
PEUGEOT
106
205
309
405
en
605
87 ƒ 8500
Panda 750, 11/86, APK, rood
Toyota Corolla 1.6 Liftback XLT Opel Corsa 1.4103/90 ƒ 16.400 Tel.: 02502-45435.
pnjz. Verk. van losse onderd. AX 10 E
SNELLER EN BINNEN 2
KAV Autoverhuur verhuurt nu
87 ƒ 7.700
ƒ4450;
Escort
Bravo,'83
ƒ3450
bouwjaar 7-'91. 28.000 km. VW Golf 1.3
10/88 ƒ 15.900 Het HOOGSTE BOD?? Bel
Tel 020-6680820 en 075-702625 A X 1 1 TGE
TOT 4 WEKEN UW AUTO EN ook nieuwe Mobilvetta kam92/19.500
v.d. Heul Uith., 06-52840370.
ƒ25.000. Tel. 071-176531.
MOTORRIJBEWIJS.
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
peerauto's met zuinige (turbo)
BX 14
86 ƒ 6.950
V.a ƒ 85: 5 veerbollen
Loop, sloop en schadeauto's V.W. Golf Diesel, '87, ƒ 11.750.- Kosten v.a. ƒ 895 (termijnen). dieselmotor. Voor inform. en
90/19250
op druk brengen bij de Citroen BX 14
Nijverheidslaan
1,
= *.i B.TW? s t r ;; _: -•;
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. FIAT Panda 750 L. '87ƒ 6950,- Euro Drive Verkeersschool.
reserv. 020-6969730.
Spec. in Zaanstad Garage. BX 14 Cannes ...90 ƒ18.500
S = j &V&ZSA't'S =j m'
Weeso. 02940-18200/18008.
VOLV0340D '84....ƒ4.250 Tel.: 020-6840154/6828426.
90/18.000
^S^SSSSSSSSSSSSISSSSSSSS
RENE SPAAN, 075-281193. BX 14 TE
VOLVO-NIEROP voor uw Volvo
OPEL Ascona '83,.. .ƒ3.750.Vraag tevens naar onze inrui- BX 16 Montreux..89 ƒ17.900
• „SHOWROOM":
300 - 400 - 240 - 740 - 760
VOOR GEGARANDEERDE
VAN OSTADE GARAGE
BX Turbo Diesel .91 ƒ31.500
lers en aantr rep. prijzen.
Oplage 1,1 miljoen ex.
occasion. Spec. aanbieding:
OCCASIONS
Van Ostadestraat 182
ZX
Reflex
92
ƒ
24.900
Elke week in Het Parool,
460 GL, inj. aut., LPG.,
V.a. ƒ 85. 5 veerbollen
Amsterdam Oud Zuid
Amsterdam,
Charade Diesel ..87 ƒ 6950 • 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
de Volkskrant', Trouw en alle T.k. gevraagd: auto's en
Stuurbekr. '91
op druk brengen bij de Citroen
2e Jan Steenstraat 42-48
Autoverzekering. Laagste
020-6625428
speedboten a contant. VrijwaCuore
91 ƒ11.500 eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
uitgaven van WEEKMEDIA.
Vancouverstraat 2-12,
betaling per maand/kwart.
Spec. in Zaanstad Garage.
Maandag t/m vrijdag
ring. 020-6105478.
Tel. 020-6658686.
A'dam West. 020-6183951
Tel.'020-6763829
Alle verz.; Celie: 020 6416607
RENE SPAAN, 075-281193. Ruime keuze m 2 CV occasions • geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvulVraag tevens naar onze inrui- alle leeftijden Citroen Centrum lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.
lers en aantr. rep. prijzen.
Leende. Tel.: 04906-1528.
XM 2.0 mj. Comfort b.j. 5-90,
Tnumph TR 7, rood, 1979, in
70 200 km. met ANWB rapport
goede staat, ƒ 7500.- Tel. thuis:
en 12 mnd. garantie, ƒ 31.900,-.
Westelijk
Halfrond
70
(Kostverlorenhof)
076-147452.
Off. sub-dealer Wim van Aalst, Ford Escort 1 3 GL, 5-drs, '83,
S
1183
JG
Amstelveen
Lpg., schuifdak ƒ4.500.,;|5« H£,
02979J4866. Mudrecht.
•Bewijsnummers van een geTel.: 020 - 6455451
De Jong West 020-6155355.
plaatste "SHOWROOM"
Halte Sneltram: „Zonnestein"
advertentie krijgt u alleen toeFord Escort Combi 1300 L,
Van
part.
knalrode
PEUGEOT
ƒ . \ . • • >
._
•f. A.^^m-- ...
v<
••* •. ...
•• .
gezonden als u dat bij de op10/82, 140.000 km.
COBUSSEN
Rat Ritmo 60,3-drs., origin. '87,
205 ace. Bj. mei '91, 29.000 km. gave van de advertentie kenAUTOBEDRIJF JAN WALS
AMSTERDAM
nwe APK i. nw. st. ƒ 3.750,-.
Sunroof,
rad./cass.
trekh.
etc.
baar maakt. De kosten daarTel.: 02902-61697.
020-6105478
Sinds 1930
Perf. staat. Vr.pr.: ƒ17.500 voor bedragen f 3,> is Showroom de
Ford Fiesta 1.1 origin. '80, rood,
02510-42542.
e,£ dichtbevolkte
Rat Uno Diesel 5-drs. orig. '84, APK rijdt perfect, ƒ1.450,-. 205 XE 11 '88
ƒ11.900
bl. met., APK '94 i z.g st. 020-6105478.
205 XE 1.1 '89
ƒ12.700 Voor liefhebber PEUGEOT 204
rulleen, in Het Pai
ƒ 3 450,-. 020-6105478
205 XE 1 1i '91
ƒ16.850 '75, niet ingebr. 4 drs., open
—
v**? * • vwv^vAA^vwiav^ie in en. onx .ca^ixaiv.^***^ vutvivt* y^^aui.vt^t j-iw
Ford Fiesta bj. 1990 1.1. iC 205 XS 1.4i '90
ƒ18.100 dak, trekh. Tel. 04451-1340.
VW Derby LS, '79, 1e eig.,
FIAT VERMEY B.V.
jjêiijke
da^jll&én:
Tr^ttw ea;<l«; Volksktantrp^z4»eo)l}ke'<)pliig$tniaarlieËt''
LPG 65.000 km. wit, 3 'drs. 205 XS 1.4i '91
ƒ23.500
rt
APK '94, blauw, zeer mooi,
Keuze uit ruim 35 occasions
- "
>'*•*•'- *•-*• "•-"'• ^' -ikoopvor^j^dehoof••*--"•' ! -11"-ƒ12.500. 020-6185839
205
GTI
1.9
'90
ƒ25.200
staat
binnen,
ƒ
1700,-.
A Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02159-17285 Bussum.
Ford Sierra 1.6, m. '85, 3-drs, 405 Break GL 1.6'89 ƒ 18.900
Tel. 02975-62020
nwe. APK, in nwe staatRenault 19 GTD '89 .ƒ15.450
V.W. Golf C. 1.6, bj. '82, zwart,
Renault
5
GTL,
'83,
1e
eig.,
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Volvo 360'88
ƒ11.200
ƒ3.950,-. 020-6105478.
APK juni. Vraagprijs ƒ2950.
Keuze uit 50 gouden FiatSeat Ibiza L 1.2 '89 .ƒ 9.500 rood, APK '94, zeer mooi,
Telefoon: 020-6960145.
staat binnen, ƒ 2000,-.
occasions. Tel.: 020-6470909 Ford Sierra 1.8 Laser '85,
/ CUlUUllCLj^UC.
COBUSSEN PEUGEOT
116000 km, APK tot 02/94.
Tel. 02159-17285 Bussum.
Pnjs mcl.
VW Golf, m '85, sportvelgen,
Nog dynamischer in I993
AUTOBEDRIJF JAN WALS
B.T.W.
met.
beige,
nw.
APK
ƒ
6450,-.
Renault
9,
diesel,
Chevenny
Baarsjesweg 249-253,
Tel.: 02902-61697.
Tel.:
02908-24640.
Schrijf
hier
m
blokletters
'88,
spoil.
100.000
km.
ƒ
8.250.1
Amsterdam. Tel.: 020-6121824.
uw tekst, l letter per
Ford Taunus 1.6 GL, m '83,
De Jong West 020-6155355.
VW Jetta, m '88, kl. rood, schitOver garantie gesproken !
2
-hokje.
Cijfers,
leestekens
schitterende
staat,
nw.
APK,
4HYUNDAI OCCASIONS
Renault 9 GTL, '83, 1e eig., terende auto, deur-vergrende3
46,94
en
tussenruimten
tellen
drs.
ƒ
2450,-.
Tel.
02908-24640.
ling ƒ8950,-. Tel. 02908-24640.
2 jaar garantie alleen bij
APK '94, i.pr.st., ƒ2500,-.
voor l letter. Minstens
4
62,80
AUTOKROOY
, PEUGEOT-DEALER
SCORPIO 2.4 CL-aut. 1e eig.
Tel. 02159-17285.
VW TRANSPORTER 21; LPG,
3 regels beschrijven. Aan 1ü) 5
TT Vasumweg 32
AMSTERDAM-ZUID
bj"'91, 45.000 km, i.z.g.st.
78,67
wit, bouwjaar 1990. Telefoon:
RENAULT
AMSTERDAM
de hand van de daarnaast
(a d. Klaprozenweg A'dam-N) veel extra's, nog 1 jr. gar.
S 6
04165-1780.
94,53
Top
occasions
met
1
jaar
geplaatste tarieven kunt u c
NIET DE DUURSTE
Tel.: 020-6310615.
Weg. omst. Vr.pr. ƒ23500,-.
garantie
110,39
< 7
zelf uitrekenen wat uw
02977-43253 na 17 00 uur.
WEL DE BESTE
Wibautstraat 224
advertentie kost.
8
126,25
MEER GARAGE
Sierra 2.0 CLi, sedan, metall.
020-561 96 11
Minqrvalaan
86.
020-66295.17.
r Hyundai dealer
..
9
142,12
'90, 30.000 km. ƒ 21.750.BLOKSMA
RADIATEURENTegen handelspr. Renault 21
Linnaéuskade 5-7
De Jong West 020-6155355.
10
157,98
PEUGEOT 205 XLD, 1.8 diesel, GTS Nevada, LPG, 1-'90, warmtewisselaars, KapoeasTel. 020-692.95.48
blauw metall, b.j.'87, apk tot ƒ 16.750. Renault 25 TX, blauw weg 17, A'dam, 020-6148385.
8'93, i.gst. Vr.pr. ƒ9750, met.,
1T-'89,
nw. mod., MERCEDES 207 D '81, gesch.
Telefoonnummer:.
Naam:
ƒ 14.500. Renault 19 TR Cha- v. omb. camper. 157.000 km.
Honda Accord 2.0 l b.j. 6-'90 020-6810237.
made,
4-drs.,
LPG,
5-'90,
ƒ5000.
Tel.
020-6410986.
Adres:
d.bl. metal. airco, CD-speler, Peugeot 305 SR, '83, APK,
ƒ13.500. Renault 19 GTS, 5- VW LT 28 D. met verh. dak,
alarmmst. get.glas, elek. ra- blauw, zeer mooi, 1e lak,
Handtekening:
Postcode + Plaats:.
drs., 3-'89, ƒ12.500. Renault 1/87, grijs kenteken. Apk. 01/94
T k. v. 1e eigenaar, Mercedes men. 40.000 km. vr.pr. ƒ 30.000 staat binnen, ƒ 2000.
Express,
6-'86,
ƒ
4.950.
190 E, met onderhoudsboekje, 02550-18942.
Tel. 02159-17285 Bussum.
AUTOBEDRIJF JAN WALS
BEREBEIT,
Amsteldijk 25,
b.j..'84, 160.000 km, ƒ16950.
Tel. 02902-61697.
Honda CMC aut, '82, 1e eig., Peugeot 405, GRI, wit, 8/90, A'dam. 020-6627777.
Tel. 04750-31698.
/•^"-!" "" A"*»'» i» SHO>VROO]Vfl|vliegen de i
* •~-, . ~
T
.. f =
2 drs, bruin, 1e lak, APK '94, getint glas, 90.000 km. In
; J". / \ p / f , ._, K
o Bewijsnummers van een ^v*i* t" ,'Ópstuïeft in een gefrankwTcte envelop aan:!
4S 156,
km.st.
85.000,
zeer
mooi,
staat
nieuwstaat,
LPG,
ƒ
16.500.• De advertentie-afdeling begeplaatste "SHOWROOM"
.m.
~ '
, ' 1000 AD 'AMSTÊRi)M4of^afgevenbij H
^.,,...,_,,, _.^...,
- ^
ï;i - WT
houdt zich het recht voor ad- binnen, ƒ 2500,-.
FRANS WIJNEN
advertentie krijgt u alleen toeTel.
02159-17285
Bussum.
'
Afgeven
kan
ook
bij
de
Volgende
Weê^inediakantofe^A^telvê^X^houw^^lt^styn^
vertenties eventueel zonder
gezonden als u dat bij de opKarperweg 8,
\ Laan der gelende Meesters 421B^t5ithOQrn, StaiJöin^ëraat 70; w|e^^ieuvttó>t è^ lt<
opgaaf van redenen te weige- JAZZ 1.2DL, rood, i.z.g.st., 8gave van de advertentie kenA'dam,
•.020-.(
ren. (Art. 16 regelen voor het 84, 1e eig, nwe. band + uitl.
Austin Glider 1972, geh. ge- baar maakt. De kosten daaradvertentiewezen).
etc., ƒ4300. 02979-87273
^
. * ' '^^^ï.^
5\
'* v
^ V?;^\ *• ^*V*
^"'^ %^
\^5\^-i-^ v
rest., ƒ 8?C0. Tel. 073-144306. voor bedragen

020-665 86 86
Alfa Romeo

Skoda

Austin

Special occasions

MOOY & ZN
Kom gezellig
winkelen bij ons

Talbot

Audi

v.d. Hooplaan 180,
Amstelveen

BMW

020-6476586.

Suzuki

Service en
Reparatie

Amstelstein - Suzuki

Rijscholen

Chrysler

Saab

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:

Chrysler - Amstelveen

Citroen

Peugeot

Campers

Meer Waar Voor Uw Geld!
Gebruikte Peugeot's:

Volvo

Autosloperijen
(s)loopauto's

Toyota

met zeer hoge kortingen
Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter
Dus Leeuwekeur: zeker en beter

Ford

Volvo Dealer D.Muhl

Autofinanciering
en verzekering

Diversen

Triumph

Koudijs Autobedrijf B.V.

SVOÖM1W
Showroom, Nu dèfflootstelttitcbibriek^

Fiat

Volkswagen

Renault

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,

Hyundai

Bedrijfsauto's

Honda

Mercedes-Benz

Klassiekers
en Oldtimers

020-6716280.

-6658'
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Het echte motorvolk is in de
Jaarbeurs weer onder elkaar

Vier miljoenste
Galant
Precies 23 jaar en 5
maanden nadat de eerste
van de band liep, is de vier
miljoenste Mitsubishi Galant geproduceerd. De Galant is daarmee de meest
gebouwde Mitsubishi aller
tijden.

r

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

Minder klachten

Het merk heeft met bijna
500.000 verkochte auto's in
1992 de derde plaats op de
Japanse automarkt in handen. Niet alles van wat Mitsubishi aan auto's produceert komt overigens naar
Europa. Bijvoorbeeld de
Emeraude.

Het afgelopen jaar is de
kwaliteit van goede gebruikte
personenauto's
verder verbeterd. Dit stelt
de BOVAG in haar jaarverslag. Ze concludeert dit uit
het feit dat het aantal
klachten over auto's met
BOVAG-garantiebewijs in
1992 daalde.

Deze herbergt een scala
aan technische noviteiten,
- eoals een nieuw ontwik' keld
veiligheidssysteem.
Onder de neus doet een
tweeliter V6 met 24 kleppen het werk.

Jaarlijks worden ongeveer 170.000 gebruikte auto's met een dergelijk bewijs verkocht. Het aantal
garantieklachten is de laatste jaren gedaald van 616 in
1989 tot 372 in 1992. Van die
372 bleek echter veertig
procent ongegrond. Volgens de BOVAG is de sterke daling niet alleen toe te
schrijven aan de stijgende
kwaliteit van personenauto's, maar ook aan de automobielbedrijven die de auto's steeds beter afleveren.

Uiterlijk doet de Emeraude denken aan zowel de
Sigma als de nieuwe Galant. Kenmerkend zijn
evenwel de driedubbele
koplampen. Wie de auto
aan het werk wil zien, zal
een retourtje Japan moeten boeken.

Kunststof vangrail
TNO onderzoekt of het
mogelijk is de stalen vang- rail te vervangen door een
kunststof vangraiC De laat"ste is milieuvriendelijker
en heeft een langere levens"duur. De vraag is alleen of
kunststof een zware klap
goed opvangt.

DaverendeDoe-Dagen
Het duurt nog even maar
u kunt het alvast noteren:
"van 4 tot en met 6 juni
staan de Brabanthallen in
's-Hertogenbosch in het teken van de motorfiets en
zijn berijd(st)er.
Het wordt een landelijk
motorfeest waar iedereen
actief bezig kan zijn, vandaar de naam 'DaverendeDoe-Dagen'. Dus nu eens
niet alleen maar watertanden, dromen en kijken,
maar zelf rijden met nieuwe modellen, meedoen aan
vriendschappelijke- wedstrijden tussen motorclubs. Uiteraard is er ook
een show.

I

N HET WEEKEND van
26 tot en met 28 februari wordt in Utrecht met
de negende editie van
MOTOR '93 het startsein gegeven voor een nieuw
motorseizoen. Voor de naar
schatting 60.000 bezoekers
staan 165 exposanten klaar
met een grote collectie nieuwe én gebruikte motoren en
aanverwante artikelen.

De motorfiets is bezig met
een indrukwekkende opmars.
Het aantal aanvragen voor een
rijexamen neemt toe en de verkoopcijfers worden jaarlijks gebroken. In 1988 bedroeg de omvang van het Nederlandse motorpark nog 132.400, nu bedraagt dit naar schatting
230.000. In 1988 werden iets
meer dan 38.000 rijexamens afgenomen. In 1991 lag dit cijfer
op 110.000. Dertig procent van
de Nederlandse mannen zou
zijn motorrijbewijs al op zak
hebben en het aantal vrouwen
met motorrijbewijs groeit spectaculair.

Ook Motor '92 kon zich in een enorme belangstelling verheugen

markt weer langzaam op, maar
de grote doorbraak kwam in de
tweede helft van de jaren tachtig. De motor is herontdekt
door het grote publiek en dan
vooral als recreatief vervoermiddel. De 'diehards' die in de
wintermaanden regen en wind
trotseren en op hun stalen ros
Het zijn opmerkelijke cijfers, kruipen zijn nog altijd schaars.
want als we even naar het verleden kijken, zien we dat het na
Uit cijfers van de RAI blijkt
1955 bergafwaarts ging met de dat veel motorrijders hun heil
motorfiets. In dat jaar werden zoeken in een gebruikte motor,
er 20.000 verkocht, in 1957 waarvan er vorig jaar ongeveer
slechts 8.000 en in 1960 waren 80.000 verkocht werden tegen
het er nog maar 3.000. In de ' 25.000 nieuwe exemplaren. Opzestiger jaren krabbelde de vallend is verder nog, dat de
(ADVERTENTIE)

GUEXB.V.
MARNIXSTRAAT186-188. TEL. 6234550
PAPAVERWEG 3A. TEL. 6344312

voorkeur sterk uitgaat naar een
motorfiets uit de zwaardere inhoudsklassen. Meer dan vijftig
procent van het aantal verkochte motorfietsen heeft een cilinderinhoud van 450 tot 750 cc.
Vooral de custommodellen in
deze klasse zijn populair bij
toerrijders. Het aandeel van de
zeer zware machines met een
cilinderinhoud van meer dan
950 cc bevindt zich op 19,6 procent, terwijl slechts 11,2 procent van de verkochte motoren
een inhoud heeft tot 450 cc.
Vergeleken met andere Europese landen scoort de motor in
Nederland zeer goed. In Engeland, Italië en Frankrijk is sprake van een daling in de verkopen. Duitsland maakt evenals
Nederland een groei door, maar
het aantal verkochte motoren
ligt niet eens zo gek veel hoger
dan bij ons.

Motorvolk
Vorig jaar trok het -evenement in de Jaarbeurs ruim

60.000 bezoekers. Wat maakt torkleding op de kop kunt tikMOTOR '93 wordt gehouden
MOTOR '93 bijzonder? „In te- ken."
in de Jaarbeurs te Utrecht van
genstelling tot andere môtorNaast de collectie gebruikte 26 tot en met 28 februari. Op
shows hangt er in Utrecht een motoren zijn alle 1993 modellen vrijdag 26 februari is de beurs
speciale sfeer in de lucht", zo van de diverse fabrikanten te geopend van tien uur 's morlaat een woordvoerder van de zien, waaronder de Yamaha gens tot tien uur 's avonds. Op
organisatie weten.
1000 GTS met eenzijdige wiel- de overige dagen tot zes uur. De
ophanging. Het motorrnagazi- toegangsprijs bedraagt twaalf
„Hier geen snelle verkoop- ne Moto 73 heeft verder de gulden vijftig, kinderen tot
technieken, maar echt motor- beurs uitgekozen voor evene- twaalf jaar mogen onder begevolk onder elkaar en dat geeft menten rond haar twintigjarig leiding gratis naar binnen.
een bijzonder tintje. Op de
beurs vind je de grootste collec(ADVERTENTIE)
tie nieuwe en gebruikte motoren uit het hele land op één
plaats bijeen. Zeker voor wie op
Hoofddealer:
zoek is naar een gebruikte maalle Japanse merken',
chine is dit de plaats bij uitstek.
BMW en Harley-Davidson
MOTpRHANDEL
Voor de gewone toerrijder is in
2 gratis seryicebeurten
Utrecht veel te halen. De beurs
Inruil occasions
is bijvoorbeeld ook bekend geKleding - accessoires - onderdelen worden om het Waterloo Plein,
service - schadereparaties
dit is^ een uitdragerij waar je
Verhuur afdeling Standno. Motor '93 Utrecht 1077
voor spotprijzen (lederen) moAMSTELDIJK 161 -1079 LH Amsterdam

Rijles in Tsjechische simulator

R

IJOPLEIDINGEN
zijn er in alle soorten en maten. Tot
voor kort was het
echter niet mogelijk om met behulp van een
rij-simulator het autorijbeDe tweewieler- opleidingscentrum maken kan zich tot wijs in de wacht te slepen.
taranche zit drin- INNOVAM in sa- l maart aanmelden
gend verlegen om menwerking met bij: INNOVAM, AntHet halen van het rijbewijs is
goed opgeleide, een groot aantal be- woordnummer 30,
technische en ge- drijven op 10 maart 2250 VB Voorscho- soms een hele kunst. Dat blijkt
landelijke open ten (postzegel niet ook wel uit het gemiddelde permotiveerde jon- een
nodig).
centage geslaagden in Amstergens en meisjes. dag.
dam van 34 procent. Het kiezen

Werken met tweewielers

Om jongeren kennis te laten maken
met mogelijkheden
die de tweewielerbranche biedt, organiseert het branche-

- Het is bedoeld
voor degenen die na
LBO, MBO, MAVO
of vier jaar HAVO
werk en studie willen combineren via
het leerlingwezen.
Wie de dag mee wil

Wel even melden
of je met motoren of
(brom) fietsen wilt
werken. Je ontvangt
dan tijdigberichtbij
welk bedrijf in de regio je terecht kan
voor informatie.

Transavia-piloot Hans Breman, knutselend boven de schapedrek:

'Een oldtimer hoeft voor mij
echt niet perfect te zijn'

A

LS
Transavia-piloot
Hans Breman uit
Hoofddorp niet ergens boven de aarde
vliegt, is hij wel onder
een motorkap van een auto te
vinden. Mooi hoeft een auto
niet te zijn, zolang het mechanisch maar in orde is.
Diep weggescholen in de schuren op een boerenerf in Kudelstaart staan twee souvenirs van
Hans Breman. Beide zitten dik onder het stof en staan bovenop schapedrek. De een herinnert aan de
jaren die hij doorbracht in Belgisch Congo, de ander aan een periode in Engeland.

jubileum. Eén van de meest interessante items in dit kader
heeft betrekking op helmen. In
samenwerking met zestien importeurs en Veilig Verkeer Nederland wordt goed inzicht gegeven in hoe de helmenmarkt
eruit ziet. Er is aandacht voor
intercoms, importeurs demonstreren hoe een helm onderhouden dient te worden en bezoekers worden in gelegenheid
gesteld zich 'earprotectors' aan
te laten meten.
De Koninklijke Nederlandse
Motorrijders
Vereniging
(KNMV) geeft een presentatie
van alle motordisciplines die
zich binnen de KNMV afspelen.
Dat blijkt aardig veel te zijn,
aagezien de KNMV hier een
stand van 900 vierkante meter
voor nodig heeft.

waar ik er nog een paar jaar mee
gereden heb. In 1985 ben ik definitief naar Nederland gekomen en
sinds die tijd staat hij stil. Het
chassis heb ik laten zandstralen,
verzinken en moffelen. Omdat hij
zolang in Afrika heeft gestaan is
het plaatwerk nog uitstekend. De
motor is ook gereviseerd. Maar het
gaat nog wel even duren voor hij
weer helemaal klaar is. Ik zou er
wel mee willen rijden maar er zitten allemaal dingen aan die snel
gejat worden, zo'n ster bijvoorbeeld."

Droevig
Het andere souvenir vindt hij eigenlijk mooier, een Standard Ten
uit 1934. Het beestje staat in droevige doch niet erbarmelijke staat
met platte banden en een dikke
laag stof tussen de schapedrek. Zodra de Mercedes 170 klaar is,
hoopt Breman de restauratie ter
hand Ie nemen.

De Mercedes 170 SV uit 1954 trof
hij in 1974 aan in de Congo. Breman: „We vlogen 250 uur per
maand, maakten soms zes landingen per dag en in mijn weinige
vrije tijd liep ik\altijd naar auto's te
zoeken. Die Mercedes is mijn enige
souvenir uit Afrika. Er zijn er
„Hij is veel kleiner, maar heeft
maar drieduizend van gemaakt en
deze is>al een paar keer overgespo- toch vier portieren en vier zitplaatsen. Ik ben in 1979 met deze auto in
ten."
een sneeuwstorm via binnenwe„Ik heb er in Afrika eenjaar mee gen van Manchester naar Huil gegereden en hem toen per DC 10 reden. Zonder verwarming. Als het
naar Brussel laten vliegen. Daarna even kan, ga ik deze voor dagelijks
is hij meegegaan naar Engeland gebruik inzetten en ik hoop er echt

Hans Breman: „Die kabelremmen zijn waardeloos"
Foto: Bram de Hollander

oud mee te worden. Er valt niets af
te'halen. Het grote nadeel is echter
dat hij kabelremmen heeft, net als
bij een fiets, en dat is waardeloos.
Ik wil er hydraulische remmen inbouwen. En het stuur zou ik graag
naar de linkerkant brengen, maar
dat zal wel niet lukken. De motor
is het grootste probleem want de
lagers zijn versleten, maar dat los
ik nog wel een keer op."
„Hij hoeft van mij niet in originele staat te verkeren, dat interesseert met echt niets. Dat geldt ook
voor die Mercedes, die hoort eigenlijk bruin te zijn, maar ik heb hem
zwart met rood laten spuiten en hij
is ook al een keer zwart en blauw
geweest. Daarom zijn ze ook niet
veel waard, maar die Standard Ten
wordt sowieso nooit wat waard.
Een oldtimer hoeft voor mij echt
niet perfect te zijn, er mag heus
wel wat roest te zien zijn en ik ben
ook zeker niet van plan deze auto's
elke week te gaan poetsen. Ik heb
het liefst een oude auto die mechanisch honderd procent in orde is.
Ik rij nu voor dagelijks gebruik in
een oude Renault 4 en dat bevalt
me ook heel goed."

van een rijschool is vanwege
het grote aanbod en de prijsverschülen ook al niet eenvoudig.
Je kunt voor ƒ 25,- les nemen,
maar ook voor ƒ 57,50. Het laatste bedrag zit volgens de BOVAG dichter bij de waarheid,
want als je alle kosten bij elkaar

optelt die een rijschoolhouder
moet maken, kom je al snel op
een lesgeld van 65 gulden per
uur.
Spoedopleidingen van tien
weken zijn tegenwoordig zeer
populair en geven ook een hoger percentage geslaagden te
zien. Meer dan de helft van het
aantal kandidaten slaagt de eerste keer. De 'truc' die we wel
zien om het rijbewijs in acht
dagen te bemachtigen is niet
helemaal juist. Voordat je acht
dagen achter het stuur kruipt,
moet namelijk wel het rijbewijs
aangevraagd worden en dat
kost de normale periode: tien
weken dus. Kortom, wie vandaag een rijschool belt om over
acht dagen het rijbewijs op zak
te hebben, komt van een koude
kermis thuis.

Het aantal klachten over
door
BOVAG-bedrijven
uitgevoerde reparaties eri"
onderhoud bleef in 1992"
stabiel. Op enkele tientallen miljoenen transacties'
werden slechts 565 klachten in behandeling geno-',
men, waarvan uiteindelijk
zeventig procent onge-~
grond bleek.

Vredestein
in Ardennen
Testrijders van banden-'
fabrikant Vredestein hebben de afgelopen maanden
vele duizenden kilometers
afgelegd in de Belgische Ardennen. Het gebied vormt
één van de Europese bestemmingen waar Vredestein haar banden aan een
kwaliteitscontrole onderwerpt.
„Naast laboratoriumproeven testen we de banden op
allerlei soorten wegdek. De
moeilijkste condities vinden we daarvoor in het bui-"
tenland. De Ardennen zijri'
een ideaal testgebied door
de vele heuvels en dalen, de
afwijkende samenstelling
van het asfalt en de vele;;"
bochten. We letten daarbij ~
op rijgedrag, rolweerstand,',
bochtvastheid, slijtage en'
grip op de weg", aldus de t
heer Dijks, één van de di-\
recteuren van Vredestein..

De meest opmerkelijke spoedopleiding van Nederland heet
Nieuwe Nationale Autorij opleiding, die Holland Verkeer onlangs in samenwerking met
Verkeersschool Nelen introduceerde. Het aantal uren dat
men werkelijk achter het stuur
zit, is hierbij drastisch beperkt
en de lessen worden klassicaal
gegeven.
Dit is mogelijk dankzij de
Tsjechische rij-simulator AT-90
met Skoda-dashboard. Tot nu
toe staat er alleen een bij Nelen,
maar dit gaat veranderen. Als
het aan Holland Verkeer ligt,
heeft binnen afzienbare tijd iedere rijschool een rij-simulator.
De heer A. Wemer: „De AT-90
is zeer aantrekkelijk voor een
beginnend cursist en wordt gebruikt om alle technische handelingen onder de knie te krijgen zonder dat je wordt afgeleid. De instructeur heeft betere mogelijkheden om de kandidaat te controleren en wij
constateren dat men in een rijsimulator technisch zeer goed
leert rijden. De opleiding wordt
voorafgegaan door een les autotechniek. Mensen moeten weten waarom ze een bepaalde
handeling verrichten. Waarom
trap je een koppelingspedaal
in? Daarna staat uitgebreide instructie in de rij-simulator op
het programma."

Amusementshal
Het is net of je in een amusementshal zit. Je start de motor
en rijdt op een parcours, dat
voor en achter de simulator op
een scherm geprojecteerd
wordt. De instructeur houdt
middels een instrumentenpaneel de voertuigbeheersing in
de gaten. Gedurende de opleiding is men aan een collegakandidaat gekoppeld, die ook
meerijdt tijdens de praktijklessen.
\
Als er na tien weken wordt
afgereden, heeft elke kandidaat
ongeveer dertien uur zelf aan
het verkeer deelgenomen. Dat
lijkt wel erg weinig.
Wemer: „Je zit minder achter
het stuur, maar leert beter rijden. Dat bewijst het percentage
geslaagden van 63 procent. Je
moet allemaal aan dezelfde exameneisen voldoen. Bovendien
is het veel goedkoper omdat je
minder lesuren nodig hebt en
in de eerste fase een subsidie
aan dit project is toegekend.
Voor 925 gulden heb je je rijbewijs."

Toename
autoverkopen
Vorig jaar zijn 492.130i
nieuwe
personenauto' s',
verkocht. Dit is 1375 meer
dan in 1991. De RAI schrijft
de stijging toe aan de onz&kerheid over het wetsvoorstel Belasting op Personenauto's en Motorfietsen'
(BPM), waardoor auto's
per l januari mogelijk veel
duurder zouden worden.
Een groot aantal consu-,
menten heeft hierdoor besloten vlak voor de jaarwisseling nog een nieuwe auto
aan te schaffen. Tot oktober bleef de afzet aanzienlijk achter bij het voorgaande jaar. Ook blijkt
men meer geld voor een
nieuwe auto uit te willen
geven. In 1991 bedroeg de
gemiddelde aanschafprijs
nog 32.998 gulden, vorig
jaar was dit 35.722 gulden.

Elektro Auto 1993
De elektrisch aangedreven Daihatsu Cuore Elektro is gekozen tot 'Elektro
Auto 1993'. De auto.is identiek aan zijn evenknie mei
benzinemotor, zelfs de bagage- en binnenruimte is
gelijk gebleven ondanks de
vele accu's.
De Cuore won de titel on'dermeer omdat hij al snel
* leverbaar is via het Nederlandse dealernet. Een an-der voordeel is dat met de,
elektrische Cuore 'getankt'kan worden aan het gewb- ne stopcontact. Met volle
tank is de auto goed voor"
honderd fluisterstille en
milieubewuste kilometers."
In de jury zaten vertegnwoordigers van de media,
de Rijksdienst voor het
Wegverkeer en het Instituut voor de Autohandel. -
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VIDEOTHEEK

Divers personeel gevraagd

Miuo-aeKertnitiL'js \our /nknunaii en pdiliculitr kunnen
\\oidni ge/ft over l of "2 kolormm-M Im-edte 111 diverse
leltergrootten
l'aiiKulii'rt'ii veiVMj/eii v*ij na.ir tic speciale hou up «lu
pagina „MICRO'S".
PliKitsing i» mogelijk m de volgende editie
/ \NPVOOK l S NIKUWSULAD j 0.41 per millimeter.
Sluitingstijd dinsdag 15.00 uur.
U kunt im tekst U leComM.!^ opgeven 02507-17166 of
.ifge\ui//t,inden aan
•*- 7and\oorii, Nieuujablad. Gastliuispleni 12.
2012JM /andvoort.
Plaatsing is uuk mogelijk m de vullende combinatie:
/ /andvoorls Nieuwsblad, AmstcKeeiib \VeekbKul, UitlumnibC Courant, de Runde Vener, AalsriKeidti Courant. alle edities van bet Amsterdams- bladsblad, de
Nieuwe Weesper. J 5,23 per rmlbnuMei.
Sluiiingbtijcl* maandag 15.00 uur
* Infoimatie over on/e overige aantrekkelijke advertenhecombm.Uiejs in de Micro's /ijn »p aanvraag op on/e
kantoicn verkrijgbaar
* Vooi bnevtn onder nunirtier uoull l tegel exlrj in
rekening gebrarlu, alsmede ƒ 7,OS adm kosten
* liij plaatsing m de Micro's worden geen bfvMjsiuimniers
vcisiuurd Op ver/oek wordt aan adverteerders buiten
bet versprudingsgebied een krant verstuurd Hieivoor
wordt ƒ KOO in ickemng gcbracbt.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentietombinntic 7.
telefonisch opgeven'

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71
(dit nummer is niet voor be/orgklachten) of /rndcn aan
MicroS Weekmedia

Postbus 156 - 1000 AD AniMcrduni
De sluitingstijden, geltien voor plaatsing in (k/elfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

De Amsterdamse taxi-centrale vraagt voor haar leden en taxiondernemers uit de regio, chauffeurs die opgeleid willen |
worden tot
TAXI-CHAUFFEUR
in loondienst of zelfstandig cooperant
Voor info Pr Hendnklaan 43, tel 0206177018

RAI GEBOUW BV
vraagt voor de komende beurzen en tentoonstellingen

SUPPOOSTEN
in los dienstverband
Bent u tussen de 35 en 55 jaar, bereid om op oproepbasis en
ook 's avonds en m het weekeinde te werken en woonachtig
in Amsterdam of directe omgeving, dan verzoeken wij u te
reageren
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan RAI Gebouw bv,
Europalaan 8, 1078 GZ Amsterdam, t a v de heer D T Shu,
o v v BV-07 in de linkerbovenhoek van de envelop
Heb je Krokusvakantie en/of
zoek je de perfecte BIJVERDIENSTE (drukwerk) ± ƒ 100,p d " En wil je je eigen werkdagen bepalen'' Bel als je
min 17 jr bent, uitsl tussen
19-21 uur 03404-55237

REPARATIE
ALLE MERKEN

Gevr kok/kelner min 25 ]r die
bereid is om de keuken te
leren kennen van de Duitse
taal Tel ml 17832

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE

NVM

Tel. 02507-12614
Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Bester is een enthousiast bedrijf, gevestigd in een mooi,
nieuw gebouw Wij maken laboratoriumapparatuur en
verkopen onderdelen daarvoor Voor de

administratief medewerker m/v
betekent dit, samen met 2 collega's
orders verwerken
ontvangen goederen controleren/verzendklaar
maken/faktureren
materialen bestellen
verzenden van documentatie
- uitwerken van brieven en offertes

Man, 65+, zoekt schoonmaakwerkzaamheden, liefst
in de horeca Ruime ervaring
Is reeds verzekerd ed Tel
03465 70530

Woninginrichting

Lijsten op maat
bijFoto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072

Maandags gesloten
Aanneming en
vernieuwbouwing
Voor al uw Verbouwingen, Tegelen
Stucadoorswerkzaamheden bel 0206166307

Verloren en
gevonden

* Verloren omg Vinkenstraat, bril in grijze etui Inl tel
* T k salontafelblad, crème- 02507-18020
tegels, t e a b ƒ 02507-17231

Tka 2-pers bed, 220x220
+ matr, 1 jr oud, nw pr
Je gaat werken met een Apple Macintosh computer
Vanwege onze vele internationale contacten is goed Engels ƒ 4000,-nu ƒ 900,- Tel 16019
een must, terwijl nauwkeurig kunnen werken essentieel is T k a twee 2Vï zitsbanken
Om mee te kunnen groeien is minimaal HAVO/MEAO en Pr ƒ500,- Tel. 02507-19625
typevaardigheid nodig, anders is solliciteren zinloos
Gezien de samenstelling van ons team geven wij de voorkeur * T k gevr 2-pers bed +
toebehoren, i g st, 1 40 br
aan een vrouw Leeftijd 20-30 jaar
Tel 02507-16019
Wie voldoende energie heeft voor deze leuke, afwisselende
baan stuurt een handgeschreven brief aan

Videotheek

Bester bv, Touwslagenj 9, 1185 ZP Amstelveen
tel 0206400046

NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

Horecapersoneel
gevraagd

Personeel
aangeboden

CEflf E makelaars o.g.

STOKMAN!

Schoonheid en
verzorging
PEDICURE voor uw complete
voetverzorging en voetmassage Behandeling bij u aan
huis is mogelijk 02507-12698
RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels
Philips sun mobile

DOMBO

XASÏNO

F^> Z A N D V O O R T

ANDVOORT
"EEUWEN
^

HANDBAL

Het bestuur van Holland/Casino
Zandvoortmeeuwen Handbal dankt
iedereen die onze vereniging d.m.v. het
kopen van loten gesteund heeft.
De uitslag is als volgt:

Magnetron 2021
Portable cd-speler 2672
Radio/cassetterecorder 1899
Walkman 1046
Drogisterij-artikelen 2564 en 1163
Bon voor een taart t.w.v. 10 gld. 2604,
1721, 2832,1590, 004, 0693, 2609, 0689.

Accountantskantoor

. E. Havinga
administraties en
belastingaangiften

Dr. Mezgerstraat 36,
2041 HC Zandvoort

tel.: 02507-17195

voorf
•;;ji4et een ^keuze uit verschillende koude
•^voorgerechten, hoofdgerechten niet
|yis of vlees en garnituren, nagerechten
ïA
met kaas en desserts...
££ Culinaire hoogtepunten in een
}-.c plezierige, romantische ambiance.

(Iedere vrijdagavond "
xPer twee personen

R E S T A U R A N T

^Kerkplein 8/Zandvoort/Tel..02507-1 35 99
<>
Reserveren.gewenst.
• .

MiCRO

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

All Tech TV Video

Reparatie 's morgens gebeld, dezelfde dag hersteld. 65+ * Zaterdag is het zover, dan
komt Ene op tvi Kijk allemaal
10% korting Ook weekends 3 Maand garantie
naar Casino Royal1

Tel. 020-6960054.
Foto Boomgaard

* Te koop ktv, Aristona, gr
beeld met afst bed , prijs
ƒ200,- Tel 02507-13581

Foto - Film
Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

VERHUUR van PIANO'S
al v a ƒ 50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden
02946 4292, Fa Holla & Zoon
Voor alle gitaarreparaties
SACKSIONI 020-6794115

Dieren en
dierenbenodigdheden
* Gevraagd 2 jonge poesjes
uit een nest, 6 a 10 weken
oud Tel 02507-12462
Maltezers en mmi-Yorkshireterr ing /ontw 08385 53464
T k Yorkshire-Terriers, Malthezer Leeuwtjes Tel 0838527581 Evt bezorgd

Alleenstaande vrouw 75 j r ,
zoekt langs deze weg, kennismaking met nette heer tot
30 j r , om samen nog leuke
dingen mee te gaan doen Br
o nr 755-78032 v d blad

U ook?

.
.Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Lessen en clubs

Videotheek

De tennisclub UNICUM

DQMBÖ
Corh. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Geopend dagelijks van
13.00-21.00 uur.
'\,. Altijd de nieuwste
premièrefilms, tevens.:
veruit de grootste • .
keuze in Zandvqort.
' • ' . • . . Verhuur van
movieboxen.
..
Corn. Slegersstraat 2b
.•'. Zandvoort
:
Tel. 02507-12070

Zalenverhuur
Muziekinstrumenten

DOMBO

VERENIGINGSGEBOUW

is weer gestart met de inschrijving van nieuwe leden.
Alleen op jaarbasis Het gehele jaar geopend
'-' Mevr. T Sebregts, 02507-14273
Inl
Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRE
Info 02510-50092

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

aangeboden
'n KAST van 'n HUIS 1e Verd
dossierr 2e Verd grote opberglade 3e Verd pijpelaatje
+ rommelvak Info Mak Plank
O G (aan de Houtmankade)
T k woonhuis, nieuwbouw,
leeg te aanvaarden, kijken na
afspraak Tel 023-233588, 's
morgens tussen 8 30 en 9 00
Vraagprijs ƒ 295 000,-

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507-14534

Te koop of te huur in H'lem-N,
mooie 4-k flat in rustige buurt
met Iigbad etc Gevr woning
in of nabij Z'voort-C (hoeft
niet zo groot) Bel Th Koops
023-270745

l

Woningruil
Haarlem-ZandPROFESSIONELE
huisves- voort Aangeb 4k flat, Engelandlaan
1
hg
,
huur ƒ 617,65
ting in Amsterdam-Noord
voor kansrijke startende en Gevr woning m Zandvoort, 3
a 4 kamers. Tel 023-401512
groeiende ondernemingen
Management advisering door
SONAR Noord/Job Creation.
Financien en
Inl 020-6 335 331
handelszaken

De Krocht
Te huur m Z'voort-N garage,
2
Grote Krocht 41, Zandvoort, ruim 28 m ƒ 160,- p mnd Tel.
023-241406
tel 02507-15705 b g g 19932,
l
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
Onroerend goed
KOFFIETAFELS
<^n woonruimte
Onroerend
goed te koop

Woningruil

Live Sex
06-9745

Diverse clubs
06-320 323 13 HARDLESBI
Wij gebruiken de wildste hulpstukken. Gluur mee' 75c pm
06-320.326 17 STRAATMEO
In de bus gaat ze tegen je
aan staan' Voel maar zegt ze!
75c pm.
06-320.326 63 SEXSTANDJES1 Grieks gebukt' Mond vol
Frans1 Vrijen, zoenen zalig
100 cpm
06-320 328 99 Rijpe dikke
mollige vrouwen, live staat ze
voor je naakt 75c pm
06-95 05 Grieks standje Live
alleen Ik buk alvast over de
tafel 100 cpm
06-96 09 Rijpe vrouwen Live
gesprek met jou1 Graag jonge
jongens1 100 cpm
06-9636 Als u een livegesprek met mij wilt Wel voorzichtig hoor, ik ben net 18 jr
100 cpm.
06-9711 **Zapp sex** draai
of toets van meisjes naar
meisje Het hoogtepunt kun
je blijven herhalen, zovaak je
wilt 75c pm
06-97 33 Als je op z'n Frans
wil. Bel en je mag alleen op
een lijn met mij M'n mond
staat open 100 cpm

Betarriax
films te koop

Donkere

Volle
VROUWEN
Van Jong tot Rijp' 75 cpm
MEDICINE MAN
320 323 46
*• * * . •
DUIK in bed met 'n lekkere
meidi Vraag haar tel nummer
ALIEN3
Bel 06-9811 (100cpm)
' ••
' # * * ' • '
Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
Eerst wilde EVELIENTJE niet,
MANIACCOP3
1
maar toen ze haar rokje liet
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
..'*'* * ' ' • / •
zakken." 06 9844 (100cpm)
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
STRAIGHT TALK
Effe een vluggertje' Ik wacht
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
' • ' • * * * . . . ' .•
op je in het toilet' 75c pm
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichting naar de
06-320 326 19 Meisje 19 jr
WAYNE'S WORLD
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
Er zijn genoeg meiden die
POSTBUS 156
ook het bed m willen Luister
1000 AD AMSTERDAM
op 06-9603 (75 c/m)
Oproepen
ledere
week
worden
er
4
prijswinnaars
bekendgemaakt,
die
hierover
Er zijn genoeg meiden die
Mededelingen
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorresponook het bed in willen Luister
op 06-9603 (75 c/m)
deerd worden.
•*• 2 maart wordt Jans 50 jaar
Genoeg ondeugende meisjes
Van harte gefeliciteerd, De
Ben jij ook op zoek7
Prijswinnaars vorige week:
Tumcommissie.
Bel 06-96 02 (75c/m)
Mw. E. Lammers - Amsterdam
*2 maart ziet Jans Sarah
Gratis sexkontakt, meer dan
Gefeliciteerd van de kaartPasquelle Jansen - Diemen
400 ondeugende hete meiclub De Plakkers
den 06-9766 (100cpm)
Brigitte Schapendonk - Amsterdam
* 65 jaar1 Pa Jongbloed gefe**HARDCORE**75c pm
Mw. A. Boelens - Wilnis
liciteerd (Die 2 van dat lou06-320 324 04
Onderdanig
vredeurtje)
Meesteres
06-32032618
Ruige sex
06-320 326 77
* Bob, gefeliciteerd met je
Volle Bolle
06-320 326 64
32ste Pa, Moeps, Bert, NicoDeze week kunt u de volgende prijzen
Ie en de rest van de familie
Harde, ruige, wilde sexi 06winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
320 322 76, rooie lampen sex,
* Caroline en Alexander Wij
gesteld door onderstaande AMCOdoorzichtige lingerie 75c pm
sparen al voor de volgende
keer Ria en Maarten
vakzaken.
Hete MEISJES willen sexkon- een 3 in 1 haarstyler
takt Nu met nummer
* Grussgott Hansli
Bel 06-9665 (75 c/m)
Van harte met je 65ste
- een klokradio
Chris en Louise
- een Walkman
Hete meisjes willen echt snel
Sexkontakt Nu met telnr 06- een set van 4 E180 videobanden
* Help de Polen. Stuur 'n
320 330 66 (75cpm)
voedselpakketi Wij hebben
evt 'n adres ' 02907-5235
Hete meisjes willen snel een
sexafspraak' nu direkt 06* Het is waar, vrijdag wordt
320 326 66 (75cpm)
Rietje Molenaar 65 jaar Van
HASSING B.V.
Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
harte, De Burnie's
Hete vrouwen bij jou in de
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
buurt willen sexkontakt Bel
* Heus geen flauwe kul
STOK B.V.
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
06-97 80 (lOOcpm)
"DOLL" wordt zondag 28
nl
Amsterdam,
Kinkerstraat
244
februari zeven nul
Hete vrouwen die alleen thuis
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
zijn zoeken sexkontakt 06* Hoera, Richard Kerkman
BUSHOFF
Amsterdam,
Olympiaplein
125
320 330 42 (75cpm)
wordt zaterdag 30 jaar Van
FRANSE
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
harte, Oma.
HOMO Waar gebeurd, knulVAN LEEK
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
len
onder
elkaar.
06* Jans Verhoeven onze baby
ELSENGA ELECTRO
Hoofddorp, Kruisweg 1061
32032701 (75cpm)
2/3 50 jr Gefeliciteerd Piet,
Els, Wies, Koet en rest VTVZ
DE KLOET
Abcoude, Hoogstraat 26-28
Homo Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje? 06* Lieve opa, 65 jaar, van har32033018(75cpm)
te gefeliciteerd ünda en
Sophia
HOMO-DIREKT-APART
Direkt privé met een hete gay.
* Mijn grote broer Richard
Te
koop
Rijles
auto's
en
motoren
Druk op de nul voor meer
wordt 30 jaar Van harte, Edaangeboden
hete jongens 06-32032261
win en Therese
(75cpm)
diversen
* Mijn Peetomeneef viert zaVERKEERSTHEORIE VOOR HET RIJBEWIJS
terdag zijn 30ste verjaardag,
Elke rijexamenkandidaat is welkom op onze pnvélessen, Homojongens onder elkaar
Hoor ze heet TEKEER gaan
van harte, Bart
spoed- of normale cursussen Elk tijdstip is mogelijk
Draadloze telefoon ƒ 100,-,
06-320 330 88 (75cpm)
HOLLAND VERKEER, 020-6252511
schrijfmachine Brother ax-110
MODEL KIDS
je
organiseert baby, peuter, ƒ275 Tel. 02507-30156
Alblas Verkeersscholen
• Wij behouden ons het HOMOKONTAKT Zoek
een
lekkere
boy7 06kleuter, tiener van 1993 Win *Te koop 3 zits leren bank
recht
voor
zonder
opgave
van
m 5 dagen
ƒ2500, ƒ5000, ƒ10000
plus 1 fauteuil ƒ 175,-, caviaredenen teksten te wijzigen 320 330 95 (75cpm)
UW RIJBEWIJS
Inl 020-6890909
kooi ƒ10,- Tel 02507-15817
of niet op te nemen
Nieuwkoop, 01724-8361
Jonge SEX NYMPH
* Neefoom nog 2 nachtjes * T k 2 dual boxen ƒ20, 2
Doet het waar ze kan
slapen, dan word je 30 jaar, half-inbouw clanon hoeden0632032306 100cpm
Vaar/surfsport
Sportartikelen
gefeliciteerd Emma
plankspeak ƒ20 Tel. 18829
LESBISCHE meisjes 18 jr. Na
Overigens, mijnheer de voor- T k z g a.n duwrolstoel met
het sporten wordt haar lijfje
zitter, zijn wij van mening dat voetsteunen, inklapbaar Prijs *Te koop' Dachstem ski- T k nwe stalen roeiboten 4 door mevrouw verwend
mtr
lang
met
spanen
Prijs
de Herman Heyermansweg n.ot.k Tel. 15163
schoenen, maat 7 of 41, prijs
06-320 323 37 75c pm
ƒ995,- Tel 02158-23978
moet worden doorgetrokken
ƒ25,- Tel. 02507-16202

De nieuwste films

Radio, tv en video

Huwelijk en
kennismaking
'HOT E L

DOMBO

ƒ25,-

Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek

Direkt
Snel
Sexkontakt
* * *SEX-KONTAKTLIJN* * *
06-320 320 32 (100cpm)

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

Huur prijs ƒ 100,-p w
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
Auto's en .
* Richard, gefeliciteerd met
inlichtingen 02507-30183
je verjaardag 30 Jaar, oud
auto-accessoires
Voor professionele massage hen Pa en ma
bel 020-6388069 Geen sex
* Richard Kerkman (van Mar- * Autoskidrager rnet dakja) wordt zaterdag wel 30 gootmont en univers imp
Hobby's en
Corn. Slegersstraat 2b
samen ƒ50,- 02507-12867.
jaar, jongen van harte
verzamelingen
tel. 12070
:
*Richard, ook jij van harte Te koop Toyoto Carina, bw jr
'78, APK tot 28-6-'93 Rijdt
Geopend dagelijks
* Wie wil plaatjes ruilen met welkom bij de club van derti- goed ƒ 600,- Tel na 18 00 uur
13.00-21.00 uur
gers Van harte
Jolanda, prehist dieren
023-258677
Tel. 02507-16970
Richard Zwemmer, gefeliciteerd met je eerste verjaardag Papa, Mama, Ronald,
Kunst en antiek
Jhonny en Bart
Bijna iedereen in
Vond je de bloemen mooi'?
Zandyoprt huurt
Met spanning wacht ik op de |
Grote antiekbeurs A'dam
zijn videofilms
nieuwe datum.
bij videotheek
Jaap Edenhal Radioweg 64
Liefs Valentijn
Vr 26feb 16-22 uur, za 27 en zo 28feb 11-18 uur Verkoop
Voor trouwfoto's
met schriftelijke garantie org buro Midland BV 033-751167

5 films ;
hele week

HHOLLAN

K

35 plus sexdating Rijpe vrouwen zoeken sexkontakt
06-9616 (100cpm)
ADRESSEN
Ze geven hun adres en telefoonnummer vertellen wat
over zichzelf en wachten dat
jij ze belt
100 cpm
069-789
*Afluister Sexlijn*75c pm.
0632032378
Meisjes 18
06-320 327 47 Jong en strak
06-320.323 63 Rijp en Ordi
06-320 324.64
Rijp Chique
Allemaal leuke meiden zoeken z s m een vriend. 06320 330 77 (75cpm)
BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19 00 uur
DIREKT apart met een meisje
of een lekkere jongen, voor
een live heet sexgesprek 0632033081 (75cpm)
Direkt een leuk meisje aan
de lijn Vraag naar haar
telnr voor 'n avondje uit
Direkt apart 06-9510 (75cpm)
Direkt kletsen met 'n leuk
meisje Bel 06-9757 en maak
'n afspraakje (100cpm)
DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje1 Bel snel 06320 330 90 (100cpm)
Direkt kontakt met een meisje Druk op de nul voor meer
meisjes 06-320 322 05 75c/m
Direkt reageren op een hete
meid Bel Sexcontact 06320 320 55 (75cpm)

BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje of
een lekkere jongen 06320 330 87 (75cpm)
Buurvrouw geeft buurmeisje
sexlesi Geniet maar lekker
van die tweei 06-320 328 27
RIJP
100 cpm
&
De allerleukste meiden bellen
OPEN
met de FLIRTBOX Bel 06- Vrouwen van 36 tot 52
9501 (75cpm)
75 cpm 06-320 322 27

24 upd 100cpm
Meer dan 400 meisjes willen
een afspraakje met jou 0632032211 (75cpm)
Meisjes willen wat bijverdienen
Sexadressen
06320 330 60 (75cpm)
NATASJA doet het met 2
hete
buurjongens
0632032411 (75cpm)

NEGERINNETJE

ƒ 5,-

Verhuur van
Nintendo spelletjes
:en Game Boy.

Videotheek

Dombo
Corn..Slegersstraat 2b
.. ÏTel. 02507-12070
Rijpe zwarte vrouw' Ze
draagt graag rose doorzichti
ge slipjes 75c pm
06-320 327 70
Ruim 300 ondeugende vrouwen zoeken een slippertje
06-320 321 44 (75 cpm)
Sabnna en nog veel meer
meiden willen direkt apart 06
320 322 88 (75 cpm)
Schoolmeisjes (18 j ) zoeken
een ervaren man Sexdating
06-320 330 43 (75cpm)
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, huis
vrouwtjes en jongens 06
32033046 (75 cpm)
Sexafspraakje met 'n meisje
Vraag naar haar tel nummer
Bel 06-9502 (75cpm)
Slippertjeslijn, meisjes zoe
ken
sexcontact.
06320 320.36 (75 cpm)
Top S&M 06-320 324 34'
Bel je meesteres en wees een
dienaar' 75c pm
Vanavond al 'n afspraakje1
Altijd succes als je op
zoek bent naar een leuke
vnend(in) 06-9510 (75cpm)
VERPLEEGSTER Ik verzorg
graag mannen in uniform zon
der iets eronder Kijk en voel
maar 06-32032930 75cpm
Vluggertje leuke meisjes zoeken lekkere jongens Bel
06-9662** (75cpm)
PRIVE-KONTAKT
Je krijgt direkt 'n meisje
aan de li|n, 06-9570 (100cpm)
Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES ge
vraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 13 00 en
2200 uur 02507-16141 of
023400130
Win een NINTENDO spelcom
puter Maak je keuze en win'
06-9766 (100cpm)
Zandvoort BOYS en G1RLS
escort Geopend van 1800
tot 0300 uur
Telefoon
02507-16141
*"ZAPPSEX***
Draai of toets om heen en
terug te spoelen, het lekkerste kun je blijven herhaleni
75c pm
Schooljuffrouw
06-05 09
Effe vlug
06-95 92
Meisjes
06-96 40
S&M Club
06-97 81
06-97 92
TOPSEX 25+
06-97 84
Hardcore
Zij 18, naakt bukt ze voorover'
Jij staat achter haari Op z'n
Grieks 06-320 327 06 75cpm
Zoek je prive-adresjes voor
echte hete meiden7
06-35022241 (100cpm)
Zoek jij wulpse meisjes7 Bel
2upersexkontakt
06
320 320 44 (75 cpm)
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

hete sex-tiener 18 jr
Diversen
06-32032406 100 cpm
Nieuw LESBIKONTAKT, ook Uniek als club/personeels
voor trio en partnerruil 06- dag PUNTEREN EN ZEILEN
32032601 (75cpm)
OF KANOEN Door het schit
NU direkt een afspraakje met natuurgeb
rondom
mooi
een
leuk
meisje
06- Broek m Waterland Sportieve
320 322 33 (100cpm)
dagtochtem m ongin zeil
Onderdanige jongens bellen punters v groepen van 20-80
met strenge meesters S M pers v a ƒ 27,50 p p Folder
voor 2 (direkt apart) 06- "Waterland" 02903-3209
X Y Z B V verhuizingen en
320 329 99 (75cpm)
ONDEUGENDE
huisvrouw- kamerverhuizingen Voll verz
tjes en schoolmeisjes (18 jr) Dag-nachtserv 0206424800
zoeken voor straks sexkontakt, vraag naar hun telnr Bel
06-9661 (75 c/m)
PARTNERRUIL pnvelijn, direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil 0632033091 (75cpm)
PRIVÉ ADRESJE
Ze vertellen iets over zichzelf,
geven hun adres en telefoonnr Vragen of je langs
komt of bij jou mag komen.
100 cpm
06-96 88
Voor een echt (100 cpm)

sex-adres
06-320.327.33

iedereen leest
de krant
altijd en overal.
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NIEUW bedrijf opzetten''
Na de start doorgroeien'
SONAR Noord/Job Creation
Man, 65+, zoekt woonruimte biedt management onderin Zandvoort, tegen betaalba- steuning en aantrekkelijke
re prijs Gaarne uw reaktie via huisvesting m Amsterdamtelnr 03465-70530
» Noord Inl 020-6 335 331
Studerend en werkend meisCaravans
je van 23 jr , zoekt woonruimte per 31/3/'93 voor langere
Vouwwagens
tijd Wie helpt mij' Na 17 uur
Tuin/zomerhuisjes
02507-19117 Wilma
Te huur gevr appart of zocaravanstalling
merhuis voor 1 pers Tel. Overdekte
Amstelveen 020-6452680
02507-17676
Te koop gevraagd (sta-)caraRijwielen,
van met staan-plaats m Zandvoort Tel. 030-939539 (evt
motoren,
antw app )

te huur gevraagd

bromfietsen

* T.k a
bromfts , schak. • ANNULERINGEN van uw
mod., 2 takt., mrk "Tomos" advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
ƒ300,- Tel 02507-17225
richten aan Centrale Orderaf* T.k a herenfts z g a n , kl deling Weekmedia, Postbus
grijs ƒ 250,- Tel 02507-17225 156, 1000 AD Amsterdam
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aduTteien. Alle piij/.en incl. 17.5"« BTW
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WEEK 8

Bougondisch weekend
Een Bourgondisch weekend
'Autaerge Corps de Garde'.
•u niet eens in het jolige zui[en, maar in de binnenstad van
jroningen. Meer onverwachte,
.euke dmgen zijn in onze noor[elijkste provincie te beleven,
;oals een kuurweekend in
ieuweschans, mini-cruises in
ie Eemshaven, zeilen op het
Schüdmeer en het huren van
luxeschip Pedro.
Informatie: VW Groningen, tel. 050U'1.700.

Skiën in Slovenië
Ohnd Tours en Balkan BabyIon Books (inforrriatie respectievelijk tel. 020-662.7543 en 020640.2617) benadrukken dat het
jm Macedonië in voormalig Joegoslavië even vredig is als op
onze Veluwe. En de blauwe meren, de schitterende bossen en
tle hoofdstad Skopje zijn er taeslist de moeite waard. Vrede
volgens de reisbureaus ook in
Slovenië waar op dit moment
kan worden geskied. Wie een
uitstapje naar deze vroegere delen van Joegoslavië wil maken,
kan informatie hierover inwinnen bij Phoenix Vakanties, tel.
010-473.4444.

Gids Italië
Hij is er weer, de gratis gids
'Tot ziens in Italië'. Interessant,
met een schat aan informatie en
veel nieuws. Af te halen bij het
Italiaans
Verkeersbureau,
Stadhouderskade 6 in Amsterdam.

Zonnig Malta

De RAI is van zaterdag 27
februari tot en met zondag 7
maart hét ontmoetingspunt
voor de echte watersporters.
Negen dagen lang kunnen zij
dan op Hiswa 93 kennismaken
met de laatste nieuwtjes op
watersportgebied. Dat betekent
dat er niet alleen boten zijn te
zien, maar dat er ook veel
aandacht is voor apparatuur en
accessoires.

T
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Hiswa noodt beginnende
watersporter 'aan boord'
Nieuw is de
surfplank die
omgebouwd kan
worden tot
catamaran

RENDS DIE DE watersporters in de RAI mogen verwachten zijn:

nieuwe ontwikkelingen bij
de zeilkleding, de techniek

om aan boord te beschikken
over een optimale weersverwachting,

'klusinformatie'

bij motoren, verf en onderhoud en de revival van klassieke schepen, want de restauratie van 'varende monu-

menten' beleeft een ware

hausse.

door Gerrit Jan Bel
Die klassieke houten schepen staan bijeen m het Houtpaviljoen. Nieuw is dit jaar een
kopie van een helling. Tijdens
de Hiswa wordt hier aan een
oude botter gewerkt en zoiets is
natuurlijk altijd erg leuk om te
zien. Bovendien liggen er twee
gerestaureerde botters op het
plein vóór de RAI.
Thema van het Navigatiepaviljoen is 'Het weer van vandaag'. De stands tonen apparatuur om betrouwbare weersinformatie te krijgen. In het midden van dit paviljoen verzorgt
MeteoConsult iedere dag presentaties over het weer. Van radio en televisie bekende meteorologen geven
actuele weerberichten en
uitleg over onder andere sa- ----tellietbeelden,
windsnelheden, navtex-ontvangers en weerkaart-faxen.

Aardappels en Maltezer ridders, daar denk je aan als je
Malta zegt. Dit zonnige eiland
m de Middellandse Zee heeft
echter zoveel meer dat één taezoek niet voldoende is om alles
te bekijken. Onder de bezoekers (twee miljoen tussen januan/april 1992, van wie zesduizend Nederlanders) dan ook Aan boord
vele 'repeaters', toeristen die
Verder heeft de Hiswa, net
nog eens terugkwamen.
Informatie over dit boeiende eiland als vorig jaar, ook nu weer een
met dichtbij de dwergeilanden Gozo en speciale presentatie voor beginComino: 020-620.7223.
nende watersporters met als

Kindersurfplank
voor vijf- tot
negenjarigen:
'Gat in de markt'
toepasselijke naam 'Stap aan
Boord'. Hier vindt de waterrecreant gegevens over de huur
van schepen of vakantiebestemmingen en er zijn talrijke
organisaties die toeristische in-

_'^ "T
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r>\ CHEEPGEZAKT
X HANGT het vogelhuis**-' je tegen de boom. Zon,
regen en wind. hebben de
resterende verf verkleurd.
De plotseling invallende ja-'
nuari-vorst deed de vochtige afdekplank over de volle
lengte scheuren.

door Bram Wolthoorn
De lat waarop het kastje geschroefd is, vertoont barsten.
De groei van de stam veroorzaakte het steeds verder uit elkaar staan van de spijkers
waarmee de lat aan de boom
bevestigd is en meerekken doet
zo'n latje niet. Het eens zo nieuwe nest van frisse sprietjes,
kekke takjes en buigzame veertjes is voor de intensieve zomerse bewoning niet meer wat
het geweest is.
Het nestmeubilair is sterk
verouderd en de kast is uitgewoond. Slechts parasieten als
de vogelvlo voelen zich nog
thuis in het oude nestmatenaal. Deze vlooien leggen bij
voorkeur hun eieren in de naden en kieren van de kast. De
uitgekomen larven voeden zich
niet vergane nestresten.
Veel vlooien vliegen met hun
gastheren mee uit; sommige
overwinteren echter in de kast.
In het vroege voorjaar begeven
ze zich massaal naar het vlieggat om daar de eerste vroege
vogel na een lange winter met
graagte te begroeten.

Vogelbloedvlieg
De wat platte vogelvlo meet
anderhalve tot vier millimeter
en is ongevaarlijk voor mensen.
Met z'n gepantserde torpedolijf

BOES

Masmeijer een watersportspel
met telkens drie kandidaten uit
het publiek.
Verder staat in het Watertheater het eerste Nederlandse
Kampioenschap Mini Indoor

de namen uitgenodigd, zoals de
Nederlandse kampioenen triathlon bij de dames en de heren. Dagelijks worden er negen
series gehouden. De finales zijn
op zaterdag 6 en zondag 7

Temidden van nautische noviteiten: modeshows, tv-spelletjes, triathlon
formatie verstrekken. Nieuw in
diezelfde hal is het paviljoen
'Elektrisch Varen'. Voor specifieke vragen is daar de Stichting Elektrisch Varen aanwezig.
Het is tijdens de Hiswa 93
niet alleen maar 'bootje kijken',
want er zijn ook allerlei andere

Nestkastje schoonmaken
voor nieuwe bewoners
«veet hij zich, ongrijpbaar voor
snavel en poot, snel door het
vogelverenpakket te verplaatsen.
De larven van de vogelbloedvlieg hebben het voorzien op
het bloed van de jonge vogels.
Overdag leven de één centimeter grote larven een teruggetrokken bestaan in het nestmateriaal. 's Nachts doen ze zich
echter te goed aan het bloed
van de jonge, slapende vogels.
Vogelluisvliegen, vogelmijten
en teken behoren eveneens tot
de parasieten die een jong vogelleven kunnen bedreigen.
Het weghalen van het oude
nestmateriaal en het goed uitwassen van de nestkast met een
oplossing van water en spiritus
houdt parasieten weg. Na het

activiteiten die kunnen worden
bezocht. Zo spelen modeshows
en andere demonstraties zich
af m het Watertheater m de
Noordhal. In dit bassin van 25
bij 10 meter krijgt men een dag-

uitvoeren van de noodzakelijke
reparaties van de vogelwoning
staat niets een volgende succesvolle bewoning meer in de weg.

Beschutting

Een pas getimmerd en fris geverfd nestkastje kan het beste
in de wintermaanden geplaatst
worden. Tegen het voorjaar zijn
alle vogel-onvriendelijke luchtjes geweken en is de kast klaar
voor bewoning.
Wordt de
kast aan een
boom opgehangen, kies
daarvoor dan
een droge plek
op de stam.
Om het vogelhuis zoveel
mogelijk beschutting te
geven, moet
de vliegopening naar het
zuidoosten gericht zijn. Een
nestkast mag
niet op een
zonnige plaats
worden opgehangen:
de
temperatuur
kan dan in de
kast een voor
jonge vogels
fatale hoogte
bereiken.
Hang het vogelhuis op ruime hoogte, zodat verstoring
door mens en
dier (op jongvolk beluste
katten!)
tot
een minimum
Tekeningen C Wolthoorn beperkt blijft.

vullend programma voorgeschoteld. Onder andere een modeshow van surf-, zeil-, bad- en
sportieve vrijetijdskleding.

Triathlon op het programma,
georganiseerd samen met de
Nederlandse Triathlon Bond.
Deze indoor-triathlon is een officieel erkende mmi-triathlpn.
Er wordt 250 meter gezwomTriathlon
men, 10 kilometer gefietst en
En in De Vaar Wijs Show 2500 meter hardgelopen. Voor
speelt tv-presentator Frank dit kampioenschap zijn bekenLeerlingen van het Augustinus
College in Amsterdam
bespreken computerspelletjes;
zij zijn per slot van rekening in
veel gevallen de grote
gebruikers. De scholieren
delen cijfers uit: l=saai,
2=matig, 3=leuk, 4=erg leuk,
5=heel erg leuk. Samensteller
van deze serie is Gerard Koster,
docent aan het Augustinus
gen is, kan nog wel even duren,
College.
want er liggen nog heel wat gevaren op de loer.
Jeffrey (13): Een erg ingewikkeld spel, waarbij je vijanden
Batman returns
moet ontwijken en verslaan. Er
Batman returns (Atan Lynx, zijn veel vijanden en het spel zit
89 gulden)
vol verrassingen. Je hebt snelle
Gotham City zit in de proble- reflexen voor dit spel nodig en
men. Catwoman en de Penguin je moet heel goed weten wat je
houden de stad in hun greep. doet. Beoordeling: 4
Batman moet proberen om
Rutger (14): Een actiespel
daar een eind aan te maken. waarbij je moet slaan, springen
Eerst ontmoet hij de Penguin en schieten. Muziek en grapin zijn Duck Vehicle, daarna hics zijn mooi. Omdat het een
achtervolgt hij de Catwoman moeilijk spel is, kun je er heel
over de daken van de stad om lang mee spelen. Misschien is
vervolgens weer het riool in te het voor sommige kinderen wel
duiken waar de Penguin zich wat moeilijk, want je moet wel
omringd heeft met gevaarlijke vaak opnieuw beginnen. Beoorvogels en radioactief afval.
dehng- 3
In het laatste gedeelte van het
Marjory (14): Het is een leuk,
spel ontdekt Batman de gehei- maar ingewikkeld spel, waarin
me verblijfplaats van de Pen- je snel moet reageren. Toch is
guin. IJs, water en een rottende het wel te doen, want ik kwam
pier waar hij ieder moment al vrij snel bij de Penguin tedoorheen kan zakken. Maar recht. Er zijn soms wel erg veel
voordat dan de Penguin versla- vijanden, wat het spel moeilijk

maart. Studerende watersporters zijn speciaal welkom op de
Hiswa-studentendag op woensdag 3 maart waarbij zij, op vertoon van hun OV-jaarkaart,
deze dag korting krijgen op de
entreeprijs. Samen met de Amsterdamse Studentenzeilvereniging Orionis worden dan di-

verse wedstrijden gehouden.
Voor de jeugd tot en met 17 jaar
organiseert Scouting Nederland een speurtocht op de
beurs. Zoals ieder jaar beleven
talrijke nautische nieuwtjes
hun publieksdebuut tijdens de
Hiswa. Bijvoorbeeld de kindersurfplank die BIC speciaal voor
vijf- tot negenjarigen heeft ontwikkeld. „Voor die groep was er
nog niets op de markt," zegt de
Actuele informatie over
heer Donders van BIC.
Toerisme en Vrije Tijd
Donders vervolgt: „Voor ons
dus een gat in de markt. Verge- Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
lijk het maar met fietsen. Dat
1000 CC Amsterdam,
wil iedereen al vroeg leren en
tel. 020-5622840
daarom zijn er ook kinderf lets(niet op vrijdag)
jes. De kindersurfplank is 2.20
meter lang, heel licht - dus goed
te vervoeren door kinderen - en
heeft een doorzichtig zeil van
Bezichtiging fort
drie vierkante meter, zodat het
Elke
laatste zaterdag van
kind goed kan zien waar het
de maand wordt Fort Spijvaart." De plank kost 595 gulkerboor in de Beemster
den. De BIC-stand heeft numeen paar uurtjes voor het
mer N 650.
publiek opengesteld. Fort
Spijkerboor is een van de
forten van de 'Stelling van
Surfplank/catamaran
Amsterdam'; een dertigtal
Een andere noviteit: de surfforten, gelegen in een cirplank annex catamaran die de
kel rond de hoofdstad.
firma Hornae (stand N 609) op
Deze fortengordel, die
de markt gaat brengen. Het
eens Amsterdam tegen mgaat daarbij om een surfplank
yallen moest beschermen,
die in tweeën kan worden geis gebouwd tussen 1907 en
splitst. Door de twee delen door
1913. Lange tijd was Spijmiddel van enkele hulpstukkerboor
verboden gebied.
ken mét elkaar te verbinden,
Juist
daarom
is de omgekan het geheel eenvoudig wor- ving ervan zo prachtig
beden omgebouwd tot een catagroeid en ligt stil verschomaran. Clean-Full is een brandlen in het Noordhollandse
stof-vulsysteem waarbij gemorlandschap. Een reden voor
ste brandstof niet meer in het
Natuurmonumenten om
water kan komen. Via een rehet ^verdedigingswerk in
tourleiding wordt de gemorste
beheer te nemen. Twee jaar
brandstof namelijk direct afgegeleden is dit gebeurd. D
voerd naar de brandstoftank.
e maandelijkse excursie
De deksel van Clean-Full heeft
wordt
geleid door een gids
een rubberen afdichting en een
die'ook de wandschildermknevelstot tegen brandstofgen laat zien die door de
lucht en' het binnenlopen van
toenmalige bewoners zijn
water. Het vulsysteem is eenaangebracht. Wie graag
voudig te monteren en kan woreen excursie wil meemaden bekeken
ken, kan zich aanmelden
pp stand 179
bij
de fortwachter, te bereiin de Zuidhal.
ken dagelijks tussen 's
De Hiswa is daavonds zes en zeven uur,
gelijk
geopend
------ van t|en tot vijf
tel. 02981-1360. Aanmelden
uur. Evenals vois noodzakelijk in verband
rig jaar is de tentoonstelling ook op
met de beperkte deelname
donderdag- en vrijdagavond (4 en 5
maart) tot tien uur 's avonds te bezoeper keer.
ken. De toegangsprijs is 15 gulden voor
volwassenen. Kinderen van vier tot en
met 11 jaar en houders van Pas 65 betalen 7 gulden 50. Bent u met twee volwassen en twee kinderen, dan is het
voordeliger een gezinskaart te kopen,
want die kost 35 gulden. Voor de allerkleinsten is er overdag een crèche.

'Je hebt snelle reflexen
nodig voor dit spelletje'
maakt. Beoordeling 3.

Basketbrawl
Basketbrawl (Atan Lynx, 79
gulden)
Basketbrawl is een combinatie van twee woorden: basketbal en brawl, wat ruzie betekent. Het is dan ook een soort
combinatie van vecht- en sportspel. De bedoeling is om je tegenstanders te verslaan in een
potje basketbal, maar de regels
zijn wel een beetje anders dan
'in het echt. De messen vliegen
je werkelijk om de oren en alles
is toegestaan om uiteindelijk te
winnen. Zelfs de scheidsrechter is agressief en komt zo nu
en dan het veld in om een speler
te bestraffen. Met zijn vuisten,
dat wel! Dus voor een ongebruikelijk potje basketbal. Basketbrawl!
Rutger (14): Een leuk spel
waarbij vecht- en sportspel
wordt gecombineerd. Door

goed te trainen, kun je ver komen, maar het kan ook door
eeri beetje slim spelen. Een
voordeel is dat er een code bestaat waardoor je steeds kunt
beginnen waar je de vorige keer
gebleven bent. Beoordeling 3 'A.
Jeffrey (13): Het spel is leuk,
maar moeilijk te snappen. Het
valt niet mee om je tegenstander te passeren en je weg vechtend naar de goal te vinden.
Soms wordt je door kinderen
gehinderd, soms geholpen. Het
spel heeft geen regels, dus prqbeer je eerst je tegenstanders te
doden en daarna te scoren. Beoordehng. 3'ó.
Tom (12): Het spel is erg
leuk, al duurt en een tijdje voor
je het goed kan spelen. De tekeningen zijn grappig. Door het
oppakken van dingen kun je
sneller worden en beter gaan
schieten. Beoordeling- 4
Eerdere afleveringen van deze serie
recensies hebben gestaan in deze
krant van S/4 februari en 17/18 februari.

Filmdansen met The Mambo Kings
bewegingen kan maken.
Het buffet is tijdens het dansfestijn geopend en ook voor een
garderobe wordt gezorgd. Na
een uurtje, zo tegen enen, herneemt Tuschinski het normale,
rustiger, leven en eindigt het
Filmdansen.
Na komende zondag staan er
nog drie afleveringen van Filmdansen op het programma: op
16 mei met de nieuwe film
'Swing Kids', op 12 september
met Top Hat, waarin Fred Astaire optreedt en op 14 november met Saturday Night Fever.

De meeslepende muziek
van 'The Mambo Kings'
noodt tot dansen. Het waren
niet voor niets de
Zuidamerikaanse klanken
uit deze film die hebben
geleid tot een nieuwe rage
van Latijns-Amerikaanse
dansen. Filmdansen in
Tuschinski van aanstaande
zondagmorgen biedt de
unieke mogelijkheid deze
beroemde film te zien en
vervolgens zelf aan het
zwieren te slaan. In de
sfeervolle ambiance van
Nederlands premièretheater.

ILMDANSEN IS een Feestelijk dansen in de sfeervolle foyer van Tuschinski. Dat
betrekkelijk nieuw, fe- kan zondagmorgen weer, na vertoning van de film 'The Mambo

F

nomeen. In november

voltrok zich de eerste aflevering van de combinatie
film-kijken en zelf dansen.
Het werd een grandioos succes, zelfs op de zondagmor-

Kings'

Aichieffoto Weekmecha/Bram do Hollander

gen. Jong en oud, groot en speciaal voor deze gelegenheid

Wie het evenement van komende zondag bij wil wonen,
kan met bijgaande bon voor zeven gulden vijftig een kaartje
kopen, de normale entreeprijs
bedraagt tien gulden. Per bon
kunnen zich hoogstens vier bezoekers aanmelden. Aangezien
de ruimte voor filmdansen toch
enigszins beperkt is, mikken de
organisatoren (Cannon Cinemas en Weekmedia) op maximaal driehonderd bezoekers.

klein, iedereen zwierde na

een dansvloer, maar omdat die
vorige keer te klein bleek te
zijn, klinkt ook m de fraaie gangen en de grote zaal de muziek,
zodat men overal kan swingen,
mambo'en of andere levendige

'The Mambo Kings' is onlangs uitgebracht en laat zien
hoe de muzikale broertjes Casitillo tijdens een mambo-rage
naar New York reizen. Om in
de wereldstad te overleven
componeren zij zelf mambomuziek. Met groot succes.
Landgenote Maruschka Detmers speelt mee m de film, zij is
de echtgenote van Nestor Castillo.
, De filmvoorstelling begint
zondagmorgen om half elf in
Tuschinski. Na de film volgt er
een korte professionele demonstratie van een danspaar, waarna in het hele theater muziek
klinkt en iedereen aan het dansen kan slaan. In de foyer komt

Bon voor onze lezers

de film in de foyer, op het
grote podium, ja zelfs door
de gangen van Tuschinski.
Zondag is er weer Filmdansen.

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de
kassa van Tuschinski betaalt u in plaats van ƒ 10,- slechts ƒ7,50
per persoon voor het Filmdansen in Tuschinski op zondagochtend
28 februari om 10.30 uur. Na de film kan er onder andere op de
originele filmmuziek m de foyer (met speciale houten vloer) worden
gedanst.

Naam:.
Postcode:

Woonplaats:.

Aantal personen (max. 4 per bon):

geeff 'u meer/

De kosten bedragen drie frulden per persoon. Leden van Nutuurmonumenten betalen twee
gulden en kinderen één gulden.

Kerkuilexpositie
In het Pieter Vermeulen
Museum in IJmuiden is tot
en met 14 mei een tentoonstelling over kerkuilen te
zien. Aan de hand van een
groot aantal opgezette kerkuilen, lesmateriaal, videofilm en computerspel kan
de bezoeker kennismaken
met het fascinerende leven
van dit nachtdier.
De kerkuil is zeer gevoelig voor strenge winters; zo •
daalde na de sneeuwrijke
winter van 1963 het aantal
broedende kerkuilen van
3500 naar 18 paar. Sindsdien is het aantal laag gebleven. De tentoonstelling
m het Pieter Vermeulen
Museum in IJmuiden laat
dan ook zien wat er aan gedaan wordt om de kerkuil
in Nederland te behouden.
Het museum Is geopend op
maandag tot en met vrijdag van
half tien tot vijf uur. De eerste
zondag van de maand is het museum van elf tot vijf uur geopend.
Het adres is Moerbergplantsoen
20.

Boekje voor zelfzorg
'Wat doe ik?' 'Ga ik naar de
huisarts?' is de titel van een
boekje met antwoorden op
veel voorkomende vragen
over ziek zijn, dat zojuist is
verschenen. Het boekje bevat een aantal beschrijvingen van veel voorkomende
kwalen zoals keelpijn, aambeien, maagzuur, verbranding en diarree. Per kwaal
wordt uitgelegd hoe men de
verschijnselen kan herkennen, wat men zelf aan de
kwaal kan doen en wanneer
men meteen contact moet
opnemen met de huisarts.
Bij de beschrijvingen en tips
worden baby's en kinderen
ouder dan één jaar apart genoemd.
Het boekje is geschreven
door de huisartsen dr. E. v.d.
Boes en R.G. Metz. De Landelijke Huisartsen Veremging, het Nederlands Huisartsengenootschap en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie bevelen
het gebruik aan.
Het boekje Is te bestellen door
overmaking van ƒ 7,50 op girorekening 150347» t.n.v. Ketting Partners
B.V. te Rotterdam. Sommige zicktekostenverzekeringen bieden het
boekje gratis aan.

Ierse vakantiebeurs
Voor iedereen die denkt
aan een vakantie m Ierland
en daar uitgebreide informatie over wil hebben, is er op
27 en 28 maart in het Golden
Tulip Hotel te Schiphol een
Ierland Weekend Vakantiebeurs. Veel aanbiedingen
van vakantiereis-orgamsato
ren, campings en winkeltjes
met Ierse artikelen.
*'

Het Golden Tulip Hotel Schiphol
ligt aan de A 4 (afslag Hoofddorp)
aan de overkant van de luchthaven.
Vanaf het NS-station op de luchtliaven pendelt een touringcar die liezoekers gratis naar de Vakantiebeurs brengt. Nadere Informatie:
tel. 08894-20497.

PIONEER HIFI MIDI-SET
INKL BOSE LUIDSPREKERBOXEN
SONYHI-8TRAVELLER
TR705, Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo Adviespri]s"3330 -

SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST

2099.-

HI-FI TRAVELLER

Flat en Square Black Trimtron beeldbuis, euroscart, ste- E10, Mini camcorder, motorzoom,
autofocus, hi-fi stereo '2799 reo, teletekst en afstandbediening Adviespnjs'2550.-

1649.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

1599.1399.-

J2T;
TOPKLASSE' Aparte voor- en
eindversterker, 2x50 Watt (RMS), elektronische
equalizer met 13-bands spectrum analyzer,
digitale tuner FM/MG/LG, 36 voorkeuzezenders, timer, dubbel-autoreverse-cassettedeck, Twm-CD-speler met dubbellade voor
2 CD's, mkl. afstandbediening%.
BOSE boxen, DIRECT REFLECTING,
'Stereo in de hele kamer'.
Adviespnjs'2697.-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast
maar een echte 280 liter
2-deurs koel/vries kombinatie. Koelruimte op "ooghoogte". Adviespnjs*979.-

1449.-

SONY TRAVELLER

TR50, Lichtgewicht camcorder,
Sxzoom,hifi,autofocus '2550-

489.-

ZANUSSI K/V (OJ) "

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1299.JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1199.-

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

999.-

839.

SONY CAMCORDER
F375,8x motorzoom, hi-fi, fader, afstandbediend. '2220.-

MIELE KOEL/VRIES

1249.jvc SUPER CAMER'A

BAUKNECHT K/V

869.-

VHS-Compact, 6x motorzoom,
Low Lux, autofocus. '2099.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI
MAGNETRON

1299.-

1595.-

1245,

1095.-

1199.-

JVC VHS HI-FI VIDEO

845.-

-Jl! lul

II»

'•-. .LOSSE
KOMPONENTEN

fJEjKr

CD'S.a'S'»1]

SHARP HI-FI VIDEO

VCH80; VHS-HQ, Adv.*1299.-

,bareboxeni

799.-

l SIEMENS KS2648

I95.-

649H

§Êr 699.-

STUNT! 550 TOEREN

RISICO

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.*799.-

499.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer LADER

M'899i'.-l_ ^

649."!

cd-spe>
Lossekömp onentenl

' - ® ' O O/O .
** '

er

t l > > "i

ü§ 255.m 345.-

TT

1160 LTR. KOELKAST

1160 liter, 2-sterren vriesvak,

CQQ l
U99L1"

m 445.Eau 535.m 595.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSF200; Afstandbediend. *768.-

1000 TOEREN RVS BL

2X 2ÖW.tün

CO-speler,»"""

1348,

749,

JVC 4 KOPPEN VIDEO

Type KN5402WO; Adv.*849.-1

ERKOCHTE

AUTONIATEN;
5 J AAR •r; >

| BOSCH KTF1540

i

HRD720, VHS-HQ, 8 uur op-1
TypeST63-450; Adviespnjs'1 879. name/weergave, L C D - a f - |
standbediening *1319.-

KN5404; Gas-elektro. *1049.-1

taal&

160 litennhoud. Adviespn|S*869.-

410; Gas-elektro fornuis. Inkl.grill, draaispit en mixed |
grill-set. Adviesprijs*1425.-

HRDX20;Afstandbed.*879.-|

PHILIPS VHS-HQ VIDEO |

pomp.-

VR203;TELETEKST.*1395.-

J MAXELL El 80 IVHS 3 uur) 3 voor

879,

19. °
OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs. '595.-

312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening. '1145.

348.-

679.-

ZANUSSI VRIESKAST

GRUNDIG VHS VIDEO

Type Z6050; adviespnjs. '599.-

VS900; HQ, 2 koppen, LCD-afslandbediening ATTS. '999

458.-

599.-

PHILIPS VRIESKAST

OQQ _
O«l«f.

'm 948.-!
ATAG GAS-ELEKTRO

FK055A; Elektrische- INFRA-1
oven, inkl. grill en kook-1
wekker. Adviesprijs. *1510.-

INDESIT WASDROGER

499.-

PHILIPS / WHIRLPOOL

ATAG INFRA TURBO

KFF452; Luxe gas-elektro l
Type AMB523; Adviesprijs*945.- fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*! 735.-

599.-

BAUKN./BOSCH/AEG

1348.

KONDENSDROGER

Type AFB594; Adviesprijs*725.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

498.-

Inkl. afstandbediening

449.-

BAtJKNECHT LUXE

598.-

BCC 10 JAAR
IN AMSTERDAM - NOORD
G R A Tl S

BOSCH VRIESKAST

Type GSD1311; Adv. '848.-

648.-

10 MAXELL XLII-90autpkSes

STUNT!! VRIESKIST!!

bij elke audio-cd-set (mini / midi /fill-size)

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER
Elektronisch regelbaar. '1445.-

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
HAARLEM
VUinkelcentrum Schalkwijk
Rivièradreef 37

IBEVERWIJK
l Winkelcentrum De Beverhof
l Beverhof 16 (a Heen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUM

l DEN HAAG ZOETERWOUDE
l LEIDSCHENDAM
l MAARSENBROEK

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

198.-

MIELE DROGER

MERKCENTRIFUGE

348.-

aanbieding QBldt In alle BCC filialen

Ij BCC kunt u iltctronlidi biUMn mtt
d» PIN-codt vin uw btnk- «l giropit
Uondtr txtra kostin). KCgtmakl

pl^4
riMM

5

ARISTONA TELETEKST PHILIPS VHS-HQ VIDEO

DAT IS

ZANUSSI WASDROG
TypeTDSO; Adviespnjs*649.-

Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:
TDK SA-90 (de enige echte!) 5 VOOf...... 1 9.5°

CCQ

UUO."

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

JVC VHS-HQ VIDEO

AUDIO- & VIDEO CASSETTES

ETNA FORNUIS 14.00

pw«i
COQ
lirôfef U&.O.
RW4

>35

579.-

COQ
liwfo? \)£O>

INDESIT G/E FORNUIS

lBAUKNECHT 160 LTR

779.-

GRUNDIG51CMTEKST

\
INDESIT
FORNUIS

1099.- [ïïgak

| PHILIPS 160 LITER

n*

1198.-

Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs/1 375.-

p*?
375.
lANUSS1140 LITER

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

549.-

AEG TURNETTE

l PHILIPS 140 LITER

VSF300; VHS-IHQ, perfekt j
beeld, afstandbediening.'988.-1

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

BCC, waar men no
uheett!

fraaie uitvoering met formica Type AWG089; Opvolger van
| bovenblad. Officiële garantie. de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1 000. Adv. '1 445.-

i O.

AKAI 3 KOPPEN VIDEO

498.-

ZANUSSI WASAUTOM.

V31 5; VHS-HQ, prefekt beeld'
LCD-afstandbediening. '1 220.-

pWj
|j?wf

GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

SHARP 3 IN 1 KOMBI

SONY3 KOPPEN VIDEO

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

ARISTONA 51 CM

BROTHERJER7341

29 liter, digitale bediening en l
draaiplateau. Adviesprijs*899.-

HOLL 1000 TOEREN

35 \N3«. «"S*-

E3Er
699.-|
PANASONIC VIDEO

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

Nederlands topmerk. *1199.-

R8180;750Watt+draaiplateau. |

Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs'1199.-

899.-

vratgerom!

998.-

1000 TOEREN LUXE

I BOSCH 2-DEURS

PHILIPS HI-FI VIDEO

RTV535; 3 koppen. Adv.'t 445 - 1

50cm Flat Square beeldbuis. *1 469

349."

SHARP 2 IN 1 KOMBI
850WATT + GRILL

495.SM 899.545.645.- m 799.- ltf:J/frf 599.695." m 749.-

I BAUKNECHT 2304

1299.-

GARANT!^

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

**

Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Adviesprijs*749.-

l PHILIPS/WHIRLPOOL

•~ .- .- T»T> rm-*=* gQ

BLAUPUNKT VIDEO

GRUNDIG 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

df^m^m

AVM610;20liter.AdviespnjsV69.-

m
m
EU
HEF

garanties en nazorg*

1099,

EÜEr

1448.-

PANASONIC 700 WATT |

l ZANUSSI 2-DEURS

V212;_a_fstandbediend. *1000.-1

70KV9717; Adviespnjs*2275.-

MOULINEX FM1115

INDESIT 1200TOEREN §TÏ7TTr3r H&^4^4 "
| Type R2240. Adviesprijs*849.- Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel, KOMBI MAGNETRON
zeerzumig. Adviespnjs'1299.- STUNT!! 3 in 1 H Magnetron |
hete-lucht oven + grill.

SONY VHS-HQ VIDEO

meeste kleut

219.

INDESIT 2-DEURS

445.artikelen

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
MAGNETRON OVEN
van deze AEG/BCC stuntaanSnel ontdooien en verwarmen, l
bieding? Adviesprijs.'1549.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

830; TOPKLASSE! '1899-

PHILIPS HI-FI VIDEO

1445.

AEG LAVAMAT RVS

445.

1249.-

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

1499.-

Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

PHILIPS / WHIRLPOOL

VR502; VHS stereo.'1599.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

MIELE VW G521

W>j»ïfü9
^^B

F65; 4 koppen, VHS-HQ. *1894.-

1345.-

Nederlandse Philips garantie.

1395.-

**'

lüfiKf 849."

845.-

PANASONIC VHS HI-FI

Nederlandse Philips garantie. VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle. '1795 -

63 CM TELETEKST

10OOtoeren. Adviesprijs*1878.-

BAUKNECHT WA6500

Inhoud 29 liter, 850 Watt
vermogen, grill-element (1000
Watt), 5 standen, eenvoudige
bediening,
draaiplateau,
magnetron en grill gekombineerd te gebruiken, 60 minuten
tijdklok
gratis kookboek.
UMUr\ en
CM yicuio
I\UUI\UUCIN.
Adviesprijs

Type 25GR5760; 63cm flat
square, m-lme,quikstartbeeldbuis, stereo, teletekst en af- BLAUPUNKT VHS HI-FI
slandbediemng. Adv.*2075.- 750; 4 koppen, 8 uur. *2095.-

70 CM TELETEKST

SIEMENS 1000 TOEREN

m 5l5J

BOSCH VWPS2100"

1195.865.-

VHS videocamera. '1895.-

SLV615; HQ TOPKLASSEi
4 koppen, longplay (8uur),
audiodubbmg. Adv. '1990.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

l'J-ïfkf

PHILIPS / WHIRLPOOL SAMSUNG RE570

PANASONIC NVG1

SONY VHS HI-FI VIDEO

1395.-

6 programma's, 12 couverts en l
Type W750; Voorlader, RVS geruisarm: Adviesprijs'1099.trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1150 toeren p/m;bmtenmantel tweezijdig geemail- BAUKNECHT VW 3PR
leerd._Adviespnjs '2199.-

PHILIPS/WHIRLPOOL WAS/DROOG KOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T

37 CM KLEUREN-TV
AFSTANDBEDIENING

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

INDESITD310WF
LUXE VAATWASSER

%OT"'JnV -ï%'. ' " • ' '
J^% l MjktJ
' •
*^•^*••> .wT»""^•.'••'•
- . '
".
.".'
.
.
.
*Adviesprijs slechts referentie
zoals aangegeven door officiële
.
importeur of fabrikant

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

169. ~~ 108.OPENINGSTIJDEN:
.
..
maandagmiddag
.....1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
9 tot 5.30 uur
zaterdag....
:...9 t o t 5 uur.KOOPAVONp:
Badhoevedorp vrijdag .............. 7 tot 9 uur
Wlaarssenbroek vrijdag ........... 7 tot 9 uur
overige filialen donderdag :...... 7 tot 9 uur
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Weekmedia

Aanhoudingen
op NS-station

EMM bouwt voor 2,26 miljoen nieuw kantoor

ZANDVOORT - De politie
lieeft vorige week op het station
twee 20-jarige Haarlemmers
aangehouden, die enkele weken
daarvoor een hoofconducteur
van de Nederlandse Spoorwegen hadden bedreigd. De bedreiging vond plaats op 20 januari, in een wachtkamer van station Haarlem. De mannen gebruikten er drugs en weigerden
op aanwijzing van de conducteur de wachtkamer te verlaten. Na een woordenwisseling
werd er gedreigd met een mes.
Vervolgens gingen de mannen
er vandoor. De conducteur, een.
50-jarige Haarlemmer, herkende de mannen toen zij vorige
week in Zandvoort op de trein
stapten. De politie heeft de twee
op zijn aanwijzing aangehouden. Zij zijn voor nader onderzoek overgedragen aan de
spoorwegpolitie.

ZANDVOORT - Woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht ontruimt deze
week haar kantoor aan de
Thomsonstraat om plaats te
maken voor nieuwbouw. Op
dezelfde plek verrijst een
gloednieuw kantoor, waarin
alle afdelingen van EMM
kunnen worden ondergebracht. De totale kosten komen op 2,26 miljoen gulden.

gebouw is ontworpen door architect Hans Wagner, die ook
een belangrijke stem heeft gehad in de woningontwikkeling
op de voetbalvelden aan de Van
Lennepweg. De aanbesteding
heeft op 22 januari plaatsgevonden, daarbij kwam aannemer
J.M. Putten BV uit Uitgeest als
meest voordelige keus naar voren.

De medewerkers van EMM
verhuizen morgen week naar
een noodkantoor verderop in
de Lorentzstraat, ter hoogte
van de Reinwardtstraat. Dat
opent maandag zijn deuren.
Vermoedelijk blijven zij hier
bijna elf maanden zitten, want
het nieuwe kantoor moet rond
l januari 1994 klaar zijn. Het

De voorbereidingen op de
nieuwbouw zijn al een paar jaar
aan de gang. Daardoor kon het
bestuur in september 1991 aan
de ledenvergadering 'van EMM
een voorstel voorleggen, om
voor het bouwplan een geldlemng af te sluiten van 2,26 miljoen. Dat waren de begrote
stichtingskosten, waaronder de
aanneemsom, architectkosten,
grondkosten en een deel van de
inrichting.
„Met de keuze van deze aannemer blijven we binnen dat
budget," zegt Peter Kramer,
hoofd technische dienst. Hij is
momenteel tevens ad-interim
directeur, omdat er nog geen
opvolger voor oud-directeur
Gernt Teunis is aangesteld.
„Maar we hebben wel hoop, dat
we met een nieuwe directeur
het nieuwe gebouw in gebruik
kunnen nemen," aldus Kramer.

Sleutel gestolen
ZANDVOORT - Bij een inbraak in een vakantiewoning
van Gran Dorado zijn een videocamera, een portemonnee
met 70 gulden, een bankcheque
en een pasje ontvreemd. Een
gast uit Kwintsheul deed hiervan aangifte bij de politie. De
dief had zich toegang verschaft
met de originele sleutel. Deze
was in het zwembad van het De nieuwbouw komt op de
terrein weggenomen uit de kle- plaats van het huidige kantoor
ding.

Jan Lammers verovert
vaste plaats Formule I

Het bestaande pand werd gebouwd rond 1980, maar het
bleek al snel te klein. Daardoor
volgden kleine uitbreidingen en
werd later zelfs een noodge-

(Archieffoto)

ZANDVOORT - De Zandvoortse autocoureur Jan
Lammers .is dit jaar de belangrijkste coureur van de
Engelse renstal Maren.
Daardoor neemt hij dit jaar
deel aan alle zestien Grand
Prix-races. Zijn eerst volgende Formule I race is
over een maand in Zuid-Afrika.
Jan Lammers (33) maakte vorig jaar zijn rentree in de Formule I, toen hij voor Maren de
laatste twee Grand Prix-races
van dat seizoen mocht rijden.
Dit jaar wordt hij voor alle Formule I-races ingeschreven.
Daarmee passeert hij onder andere de bekende Belgische kandidaat coureur Boutsen. Behalve zijn rij kwaliteiten heeft
Lammers het voordeel dat hij
twee sponsors, Marlboro en
BFI, inbrengt. De financiële positie van March blijkt weinig
florisant, in verband daarmee
wordt er gewerkt aan een overeenkomst met de Zwitserse zakengroep Lysys.

Nieuwe wagen
Evenals zijn 29-jarige Franse
teamgenoot Jean-Marc Gounon
krijgt Lammers dit jaar de beschikking over een nieuwe wagen, een M93. Deze is ontworpen door Gustav Brunner en
wordt momenteel nog geperfectioneerd door zijn opvolger Sergio Rinland. De wagen is echter
niet op tijd klaar voor de race in
Zuid-Afrika, waardoor de Zandvoorter daar nog met het oude
model aan de start komt. De
nieuwe wagens staan naar verwachting in mei aan de start
van de Grand Prix in Spanje.

Behalve in de Formule I-races
komt Lammers dit jaar opnieuw uit in de 24 uren van Le
Mans, in het weekend van 19 en
20 juni. Hij is hiervoor gecontracteerd door Toyota.

Basisvorming

Weggespeeld
Het duurde even, maar
Q
toen het eenmaal zover
*3
was, raakte Zandvoort 75
zeer goed op schot RKAVIC
werd weggespeeld

B Waterstanden B

Het nieuwe kantoor van EMM moet rond l januari 1994 klaar zijn. Het gebouw wordt waaiervormig, waardoor alle afdelingen op
de begane grond een plek kunnen vinden
f oio Jan Dcrwig Architectuur Fotografie BFN
bouw toegevoegd voor de huisvestmg van de technische
dienst.

geschikt als werkruimte voor
deze organisatie. Een andere
reden om tot nieuwbouw te besluiten, is de privacy van de leden. Een spreekkamer om te
praten over privacy-gevoelige
zaken was er niet. Een gesprek
over bijvoorbeeld de aanvraag
van huursubsidie of een regeling voor huurachterstand
moest in de hal aan de balie
plaatsvinden.

leid formuleren voor het verle- mevrouw mr. I.A. Oudendijk,
nen van vergunningen en het deskundige op het gebied van
subsidiëren van verbeteringen de architektuurhistorie. Als
hun plaatsvervangers zijn resaan objecten.
Bij de installatie van de Mo- pectievelijk aangesteld: de
numentencommissie, op l Zandvoortse makelaar ing. G.A.
maart in de raadszaal, zal de Cense, ir. C.J. Wagenaar en drs.
wethouder van Ruimtelijke Or- A.C.M. Lecluse. 'In totaal haddening, FHeringa, aan de leden den er elf personen gesollicide concept-nota voor het ge- teerd naar een functie in de MoDe adviezen zullen onder an- meentelijk monumentenbeleid numentencommissie.
dere betrekking hebben op za- overhandigen. Daarna kan de
ken als het opnemen of afvoe- commissie aan het werk.
(ADVERTENTIE)
ren van objecten op de gemeentelijke monumentenlijst, én het
verlenen van* vergunningen tot Deskundigen
wijziging of sloop van objecten
Het gezelschap bestaat uit
die op de gemeentelijke monu- drie personen, die tijdens de
mentenlijst
zijn geplaatst. raadsvergadering van 25 februDaarnaast zal ook geadviseerd ari 1992 zijn benoemd. Dit zijn:
worden over plaatselijke rijks- de Zandvoortse architect ir.
monumenten. De eerste tijd C.J. Wagenaar, benoemd als
gaat de commissie zich vooral deskundige op het gebied van
bezighouden met de vraag wel- de Zandvoortse historie; ir.
ke objecten op de monumen- W.B.J. Polman, benoemd als
tenlijst geplaatst moeten wor- deskundige op het gebied van
restauratie-architektuur;
den. Daarnaast zal zij een be- de

NAP+114cm

BELANGRIJKE
MEDEDELING"

4000 m2 overdekte voorjaarstum met schitterende arrangementen in een grote verscheidenheid aan bolbloemgewassen
^ Gezellige consumentenbeurs
^- Groei ft Bloei-mfo ^ Zelf via
veilmgklok bloemen en planten
kopen ^ Kmdertum met
boerderijdieren
Een extra feestelijke Westfriesc Flora,
die haar jubileum viert met het 25 jaar
bestaande Nationaal Jeugd Fonds, net
fonds van Jantje Beton.

Foto Bram Stijnen

collega-wethouder in december
vorig jaar nooit uit het college
'gewipt'. De heren zullen wel gedacht hebben: 'Zand erover'.
Van Caspel, nu raadslid voor de
VVD, nam het vrijdag sportief
op, maar dat verzekert waarschijnlijk niet dat hij de afgelopen maanden snel zal vergeten.
Ook Methorst en Brugman, die
na 'de val van de VVD' (deze
kwam niet meer terug in het
college) van deze partij waren

overgestapt naar Gemeente Belangen Zandvoort, waren aanwezig om hun oud-wethouder
de hand te drukken.
Volgens burgemeester Van
der Heijden heeft Van Caspel
de afgelopen zeven jaar als een
'koorddanser' moeten besturen. 'Gezien de complexe en tegengestelde belangen waarmee
hij te maken kreeg'. Wethouder
Ruimtelijke Ordening is vol-

De jaarlijks terugkerende actie wordt gecoördineerd door
de landelijke Stichtins; Tomcio
Paluch oftewel Klein Duimpje.
De Nicolaasschool doet hieraan al meer dan tien jaar mee.
„Het gaat er niet alleen om, dat
onze leerlingen de kinderen in
Polen helpen," zegt schooldirecteur Maarten Bothe. „Het is
ook goed als ze eens geconfron-

Qoegong
(ADVERTENTIE)

SaLon
Grote Krocht 27 Tel. 12895
Het team van
Salon Madalene is vernieuwd.
Met oa. de internationaal
bekende kapper

Harde werker

De belangstelling voor het afscheid van Van Caspel als wethouder was overweldigend. Sommige
gasten moesten meer dan een uur in de rij staan, om hem de hand te kunnen drukken

ZANDVOORT - Leerlingen van de Nicolaasschool
gaan deze week actie voeren
voor weeskinderen in Polen.
Duizenden kinderen verkeren daar in armetierige omstandigheden, zonder enig
speelgoed en met een tekort
aan eten.

Openingstijden:
20-24 febr 9-18 uur
25 febr 9-21 uur
26-28 febr 9-18 uur

gens hem een functie die veel
diplomatie vereist. Van der
Heijden wees er op dat Zandvoort m die zeven jaar belangrijke
ontwikkelingen
heeft meegemaakt, zoals: de
nieuwe boulevard, het Elysee
Beach Hotel, Gran Dorado,
het Circus ('dat in de samenleving nogal veel discussie
heeft losgemaakt'), 600 woningen van hu ar tot vrije sector en een aanzet tot het centrumplan. Zaken die 'meestal
onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het
college vallen', aldus Van der
Heijden. Met de structuurschets is een eerste aanzet gegeven tot een kwaliteitsverbetering van de gemeente.

door Joan Kurpershoek

„HAROCAWIO"
WEER GEOPEND!
KERKSTRAAT 14.

TEL. 12102
Maandag en dinsdag
gesloten

Leerlingen starten hulpactie

(ADVERTENTIE)

inzake openbare

ZANDVOORT - Door
sommigen verguisd, door
anderen geprezen. Het beleid
van
toenmalig
VVD-wethouder Frits van
Caspel is zeven jaar lang
op veel verschillende manieren ontvangen. Op het
persoonlijke vlak konden
de meesten het kennelijk
goed met hem vinden. Dat
bleek afgelopen vrijdag:
'vrienden vijand' kwamen
naar zijn receptie om afscheid te nemen. Van Caspel, die sinds januari weer
'gewoon' raadslid is, was
blij verrast door de opkomst: „Ik ben er een
beetje beduusd van," reageerde hij na afloop.

(ADVERTENTIE)

VANAF VANDAAG

Maar er was nog steeds onvoldoende ruimte om alle onderdelen van EMM in één en
hetzelfde gebouw te huisvesten. Zo heeft de woningbouwvereniging nu ook nog ruimtes
in gebruik in de Zeestraat en de
Helmerstraat. Dat stuit op
praktische bezwaren. DaarDe medewerkers vinden voor zolang onderdak in een noodgeIn het nieuwe gebouw is dat bouw in de Lorentzstraat, ter hoogte van de Reinwardtstraat.
naast vindt de Bedrijfs Geneeskundige Dienst het huidige beter geregeld. Daar komen EMM opent hier aanstaande maandag haar deuren
kantoor te krap en daarom on- twee aparte spreekkamers.
Foto Bram Stijnen

Monumentencommissie buigt
zich over Zandvoortse panden

nomen. Maar kennelijk was het
begrip 'werkrelatie' ruim te interpreteren, gezien de massale
opkomst.
Opmerkelijk in dat kader,
maar sportief, was de komst
van de twee wethouders Ingwersen (CDA) en Termes
(D66). Uiteraard hadden zij een
'werkrelatie' met Van Caspel
gehad, maar daar heeft in het
verleden heel wat aan gemankeerd. Anders hadden zij hun

j,
;
\
?
jj

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166 ,i
Advertenties:
tel. 17166 !'
Redactie:
tel. 18648 l

'Een wethouder R.O. is als een koorddanser'

De lange collegetafel, waarachter Van Caspel zeven jaar
zijn wethoudersfunctie heeft
vervuld, stond vrijdag aan
het eind van de middag overvol met cadeau's. De politicus had er bijna een bestelauto voor nodig om alles naar
huis te kunnen brengen. De
belangstelling was overweldigend geweest: meer dan driehonderd mensen verschenen
op de afscheidsreceptie die
het (nieuwe) college van burDatum
HW LW HW LW
gemeester en wethouders
18 feb
01.20 09.14 13.53 22.04
19 feb
02.21 10.15 14.45 22.54 Van Caspel had aangeboden.
20 feb 03.06 11.06 15.19 --.-- Uit alle lagen van de bevol21 feb 03.41 00.07 15.48 11.34 king waren ze er. Menigeen
had een persoonlijke uitnodi22 feb 04.18 00.04 16.21 12.04
ging gekregen, anderen wa23 feb 04.45 00.15 16.56 12.34
ren opgeroepen via een ad24 feb 05.16 00.34 17.26 13.16
vertentie, met name mensen
25 feb 05.46 01.15 17.55 13.34
die een 'werkrelatie' mee de
26 feb 06.16 01.56 18.25 14.15
wethouder hadden gehad.
Maansland:
Dat laatste had Van Caspel
NM zond. 21 feb. 14.05u.
het college niet in dank afgeSpringtü 23 [eb. 16.56 u.

f

Op alle middelbare
g"
scholen wordt per 1 auO •
gustus de basisvorming inge- ,
voerd Dat gaat gepaard met
veel onduidelijkheid Schooldirecteur Hokke is er weinig en- '
thousiast over

ZANDVOORT - Een nieuwe Monumentencommissie
gaat het gemeentebestuur
adviseren over de monumentenzorg in Zandvoort.
De commissie wordt op l
maart door wethouder Flieringa officieel geïnstalleerd.

De Zandvoortse coureur Jari Lammers krijgt komend jaar een
goede kans zich waar te maken in de Grand Prix-wereld

Sneller

Bouwvergunningen zuln t
len dit jaar eerder afgeO
geven kunnen worden Op hel '
raadhuis is men bezig meteen ;
nieuw computerprogramma <
dat het proces versnelt

Ledenvergadering

Zeestraat

Oplage: 5.200

„Van Caspel is een harde
werker, met een enorme kennis op het gebied van de
ruimtelijke ordening. Maar
het politieke bestaan is onzeker," aldus de burgemeester,
die dat wijt aan 'wat sommigen valkuilen noemen'. „Dat
weet je van te voren." In overeenstemming met de woorden van Van der Heijden
kreeg Van Caspel een bronzen beeldje aangeboden, gemaakt door gemeenteambtenaar Loos, voorstellende
twee balancerende figuren.
Ook Stichting Leefbaar
Zandvoort was vertegenwoordigd, evenals de belangengroepen uit Bentveld en
Zandvoort-Zuid, die zich de
afgelopen jaren sterk verzet
hebben tegen de verkeersplannen van de wethouder.
De Stichting Zandvoort-Zuid had ook een afscheidscadeau voor Van Caspel: een
schilderij waarop de wethouder wordt uitgezwaaid.

GABRIEL
Kom kennismaken met
Gabriel, van 18 feb. tot 11 mrt
krijg je

50% korting
op de behandeling die
Gabriel doet.
(ook voor heren)
OPENINGSTIJDEN
Dinsdag-vrijdag 8.30-17.00 uur
Zaterdag 8.30-15.00 uur

teerd worden met de verschillen in leefomstandigheden. In
een gesprekje in de klas bijvoorbeeld, blijkt dat sommigen
vier of vijf truien hebben. De
weeskinderen in Polen zouden
al blij zijn als ze er één hadden."
De leerlingen zamelen deze
week spullen in die zij zelf kunnen missen of van ouders en
familie krijgen. Anderen die
een bijdrage willen leveren,
kunnen die naar de schooi
brengen, Lorentzstraat 15. Dit
jaar wordt er ook gevraagd om
schoenen en kleding, met nadruk schoon en heel, voor kinderen van O tot 20 jaar. Verder
gaat de actie onder andere om
speelgoed, baby- en kindervoedsel, melkpoeder, boter, artikelen voor de persoonlijke hygiene, schoonmaakmiddelen,
lakens en luiers. De stichting
haalt de spulletjes volgende
week vrijdag op.

Verdacht van
belediging
ZANDVOORT - Zandvoortse
agenten laten zich niet met zich
sollen. Dat bleek zaterdagnacht
tegen twee uur op de Grote
Krocht. Twee Zandvoortse
agenten hielden daar een oogje
in het zeil bij het uitgaan van
een feest. Een groep van ongeveer veertig man kwam naar
buiten, met daartussen een
20-jarige Heemstedenaar. Ten
overstaan van de groep maakte
de man een van de agenten uit
voor 'klootzak'. Aanvankelijk
werd hij gemaand, door te lopen, maar dat weigerde hij.
Daarop werd de man aangehouden.

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

13 weken voor maar ƒ 12,50

Naam. (m/v)
Adres: l l l
Postcode/Plaats L _ J
Telefoon:

!

L

J

l

]

Giro/Banknr.: l
Daarna word ik abonnee en betaal per
3 kwartaal f 17,00 D halfjaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00
* Vooi postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook teletonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.
Stuur de/e bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,100ÜPA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "71037 ï "017003"

L
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FAMILIEBERICHTEN

Enige en algemene kennisgeving
Heden is toch nog plotseling overleden mijn man,
onze vader en opa

Dit leuke sexy paar

alweer 121/2 jaar bij elkaar
en houden nog steeds van elkaar.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

F

Teunis Jan Bloem
in de leeftijd van 70 jaar.

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

Zandvoort:
G. Bloem-Terpstra
Zandvoort:
Harry en Ludwien
Julian, Harry, Jennifer
Velsen:
Teun en Wil
Angélique
Zandvoort:
Jan en Lydia
Patrick, Geoffrey
Zandvoort, 7 februari 1993
De crematie heeft inmiddels in besloten kring
plaatsgevonden.

Op naar de volgende 121/£ jaar
Veel geluk en liefs van je
Na een liefdevolle verzorging is rustig ingeslapen mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, groot- en overgrootvader

Willem Paap
echtgenoot van Cornelia Jacoba van der Mije
Geb. 9 mei 1908
Overl. 16 februari 1993
Onze hartelijke dank gaat uit naar allen die hem
de laatste jaren verzorgd hebben.
C. J. Paap-van der Mije
Bloemendaal:
John en Lenie
Zandvoort:
Arie en AH
Zuid Scharwoude:
Rob en Wil
Tienhoven:
Kees en Adrie
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer
van „Huize Kostverloren", Burg. Nawijnlaan l te
Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheid nemen donderdag van
20.00 tot 20.30 uur.
De crematie zal plaatsvinden vrijdag 19 februari
om 15.00 uur in het crematorium „Westgaarde",
Ookmeerweg 275 Amsterdam.
Vertrek van Burg. Nawijnlaan om 13.45 uur.

Na een arbeidzaam leven, vol liefde en zorg voor
zijn gezin en na een langzaam afnemende gezondheid, is heden van ons heengegaan

Jan Spierieus

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

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

Johannes Petrus Hendricus
Maria Montauban
echtgenoot van Johanna Spoor
12 september 1931
f 13 februari 1993
Met dankbaarheid en grote waardering zal hij altijd in onze gedachten blijven. .
J. Montauban-Spoor
Henk en Corrie
Kim, Jean-Marie
Tineke en Arie
Sandy
Hans en Astrid
Februari 1993
Piet Heinstraat l
2041 HH Zandvoort
Correspondentieadres:
Lorentzkade 226
2014 CG Haarlem
De teraardebestelling heeft op woensdag 17 februari plaatsgevonden.

Toewijzingscritena liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

EITUT1

Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht gaat verhuizen.
In verband hiermee zijn wij telefonisch niet bereikbaar op:
vrijdag 19 februari 12.00 uur tot en met maandag 22 februari 8.00 uur.
Bij technische storingen kunt u gedurende deze periode het volgende
nummer bellen 023-211367. Uw klacht wordt dan zo spoedig mogelijk
verholpen.
Tevens is ons kantoor op vrijdag 19 februari 1993 de gehele dag gesloten.
Met ingang van maandag 22 februari is ons nieuwe adres:
LORENTZSTRAAT 395
(dit is het terrein in het verlengde van de Reinwardtstraat.)
Met ingang van 22 februari kunt u ons weer op de bekende telefoonnummers bereiken, te weten:
TECHNISCHE DIENST
17577
VERHUUR EN ADMINISTRATIE
17741

Zaterdag
20 februari

„De Koffers"
met o.a.
nummers van:
the Doors, Stones
enz. enz.
\
aanvang 21.30 uur

N.B.! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda
optreden. Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie
over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de
agenda beschikbaar.

SUBSIDIE-AANVRAGEN 1994
Op grond van de "Algemene subsidieverordening gemeente Zandvoort" kunnen instellingen of personen die aktiviteiten uitvoeren op het gebied van het
sociaal-cultureel werk en het maatschappelijk welzijn, welke in het belang zijn
van de gehele of een deel van de plaatselijke bevolking, in aanmerking komen
voor subsidie.
Een subsidieverzoek dient door middel van een subsidieformulier te worden
ingediend. Dit subsidieformulier kan worden opgevraagd bij de afdeling Weizijn, Onderwijs en Cultuur van de sector Bewonerszaken, tel. 61499 en 61497.
Het subsidieformulier dient vóór 1 april 1993 bij het college van burgemeester
en wethouders te worden ingediend.
Formulieren die na 1 april worden ingediend of formulieren die niet volledig zijn
ingevuld, worden niet in behandeling genomen.
De beschikking op een subsidie-aanvraag vindt plaats binnen twee maanden na
vaststelling van de gemeentebegroting 1994.

012B93
013B92

AANGEVRAAGDE BOUWVERGUNNINGEN
Brederodestraat 126
uitbreiden woning met serre
uitbreiden woning
Teunisbloemlaan 1

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

Bedrijf:
Kamerlmgh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel.: 02507-14160

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

Hoera
Harry Hoejenbos

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN

OOK VOOR GORDIJNEN
OOK VOOR VLOERBEDEKKING
OOK VOOR ZONWERING

001B93

Haltestraat 34, 36 en 38

008B93

Louis Davidsstraat 13

gevelwijziging, interne verbouwing,
uitbreiden winkelruimte, maken van
"Frans" balkon
wijzigen voorgevel

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

ziet

)GEMEENTE

Abraham
23 februari 1993 ,
Van harte
Ans en Hen

uitvaartverzorging
kennemeriand bv
HERENWEG 180,
2101 MVHEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Elysee Beach Hotel 02507-15662.

NU BRUIN WORDEN MET DE NIEUWSTE
prof! power 40 lampen + 6
gezichtsbr.
ƒ20,- px, 10 x ƒ175,-

VERHUIZEN?

Verhuizen is vakwerk!

Paradijsweg 2, tel. 156O2

OPLEIDINGSSCHOOL voor
SCHOONHEIDSSPECIALISTE te HAARLEM
Erkend door de minister van onderwijs en wetenschapen op grond van de
Wet op de erkende onderwijsinstellingen alsmede door de Stichting Inspektie opleidingsinstituten schoonheidsverzorging. •
Lid vereniging vakopleiding schoonheidsverzorging (VAKOS)

DINI VERSPOOR
ROSE EBBINGE

ALISUN ZONNETUNNEL 33 lamps +
3 gezichtsbr.
ƒ17,50, 10 x ƒ150,-

SONTEGRA VOOR DE GEVOELIGE HUID.
24 lampen, 1 gezichtsbruiner
ƒ12,50, 10 x ƒ100,-

Speciale aanbieding GEZICHTSKANON
PER KEER VAN f 15,- nu ƒ 7,50.

Voor inschrijving staan open:
Dag-, avond- en' spoedcursussen die voor de navolgende
diploma's opleiden:
\ / /\
- schoonheidsverzorging
W /—\
- manicure
'
De lessen beginnen in september a.s.
Lmschotenst'raat 21 - Haarlem -« 023-311932 b.g.g. 023-283068 of 377186.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereiJcboar

Tel. 0250743278

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

NP! ERKENDE
VERHUIZERS

A.s. zaterdag 20 februari
onze jaarlijkse

Vraag inf. over ons nieuwe unieke systeem.

Daar ligt orizë be[angrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt ti; bij ons :
; terecht voor:
- ••-'.\ ;• /;•. ; -,•
•inschrijvingen
\ ,:'\• : v<
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
:• een Natura.,'.::•:•'.' ""v ';
üitvaartoveréenkornst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bjj:

Wit Verhuizingen

Stivas

Sauna incl. oliebaden, stoornbad, whirlpool,
peeling zonnetunnel, incl. drankjes ƒ25,-.

Bep
eiï ererasities!

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

UW VERHUIZING, ONZE ZOR

MOORKOPPEN

PROVINCIE

ADVERTENTIES

Op de agenda staan onder meer de volgende punten:
- krediet voor aanschaf kopieermachine
-vaststellen LOGA-onderhandelingsakkoord 1992
- bestuursopdracht "Woonwagenbeleid, ordening beheer kamp(en)"
- afwijzen subsidieverzoek van het Regionaal Educatief Centrum
-wijzigen begroting 1993 a.g.v. nadere ombuigingen door het kabinet voor
1993
- verhogen van de tarieven parkeerbelastingen en wijzigen van het aanwijzingsbesluit behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 1992
- vpprbereidingsbesluit voor perceel Frans Zwaanstraat 70
- wijzigen en vaststellen van de Verordening Reinigingsrechten
- wijziging raadsbesluit inzake grondruil met woningbouwvereniging EMM
- krediet t.b.v. herbestraten van de doorgaande route over het Stationsplein
- krediet voor het nul-onderzoek voor de herinrichting van het Remiseterrein.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Koppenols Life-Style-Genter
Tot groot verdriet van ons allen hebben wij toch
onverwacht en veel te vroeg afscheid moeten
nemen van mijn liefhebbende man, onze vader en
opa

1. Lorentzstraat 222, huur ƒ 712,06 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 4.455,- zijn.
2. Garage Sophiaweg F, huur ƒ 73,31 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen aan de
Sophiaweg.
Toewijzing zal'geschieden op basis van het lidmaatschapnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster
de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen 1, 2 en 3 alsmede het
rijbewijs te tonen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de 'daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het
gevelkastje ten kantore van EMM.

zusters en je broer
Monique, Aag, Jos, Nel en

Hermanus Klinkert

weduwnaar van P. J. Stapper
op de leeftijd van 84 jaar.
J. Th. Klinkert
E. Klinkert-Wasserfall
P. H. Lelsz-Klinkert
;
J. M. Lelsz
en kleinkinderen
Zandvoort, 15 februari 1993
Jh. Q. van Uffordlaan 50
Corr.adres:
P. H. Lelsz-Klinker
Oosterparkstraat 43
2042 AR Zandvoort
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer
van „Huize Kostverloren", Burg. Nawijnlaan l te
Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheid nemen woensdag en
donderdag van 19.00 tot 19.30 uur.
De crematie zal plaatsvinden vrijdag 19 februari
om 10.30 uur in het crematorium „Velsen" te
Driehuis-Westerveld.
Vertrek „van „Huize Kostverloren" om ongeveer
9.45 uur.
Geen bezoek aan huis.

Emm

OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 23 februari in het openbaar.
De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en begint om 20.00 uur.

REKLAME
Noord-/T)o//and

BEKENDMAKING

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort, en in het gebouw van
de dienst Milieu en Water (t.o. kamer 3045), Houtplein 33 te
Haarlem, gedurende de periode van 19 februari tot en met
22 maart 1993 voor een ieder ter inzage ligt het verzoek van de
Ingenieur-Directeur van het Hoogheemraadschap Rijnland, om
ontheffing van de verbodsbepalingen vervat in artikel 3, eerste lid,
sub a, b, c, d, f en m, van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland voor het in exploitatie hebben van een
rioolwaterzuiveringsinrichting aan de Kamerlingh Onnesstraat 6 te
Zandvoort (395/020/01).
Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende bezwaren
tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij gedeputeerde
staten (Postbus 123, 2000 MD Haarlem).
Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede
degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde
staten gehoord.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

één MOORKOP
a ƒ V
KEUR
BROOD
BANKET
Reeds 80 jaar uw enige

echte bakker in
.Zandvoort

Al weer 11 jaar op het'
Raadhuisplein en reeds 80 jaar (
uw enige echte bakker
in Zandvoort
Raadhuisplein 2 Tel. 12404
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Bingo en loterij
in Agathakerk

Aanvraag bouwvergunning
wordt sneller afgehandeld

ZANDVOORT - De evenementencommissie van de
St. Agathakerk houdt morgen, vrijdag 19 februari, een
bingo-avond met loterij. De
opbrengst is bestemd voor
het dr. G.J. Plantinghuis in
Zandvoort.

ZANDVOORT - De gemeente is bezig een nieuw
computerprogramma in te
voeren om bouwvergunningen zo snel mogelijk te kunnen afhandelen. Dat heeft te
maken met de herziene Woningwet die eind vorig jaar
in werking is getreden. Deze
stelt nieuwe, korte termijnen voor de afhandeling van
vergunningaanvragen. Met
het computerprogramma
moet voorkomen worden
dat de nieuwe termijn wordt
overschreden. Met hetzelfde doel wordt een aantal bestemmingsplannen herzien.

De bingo-avond vindt plaats
in de ontmoetingsruimte achter in de Agathakerk. Om zoveel mogelijk belangstellenden
te trekken, is een aantal fraaie
prijzen beschikbaar gesteld. De
hoofdprijzen zijn onder andere
een weekend in het Gran Doradopark en een kinderfiets.

raad heeft daarvoor in september 47 duizend gulden beschikbaar gesteld. Met dit computerprogramma kan de termijn in
de gaten gehouden worden, bovendien is alle gewenste informatie op elk moment op te roepen. Het programma is inmiddels al aangeschaft maar vertoonde in het begin nogal wat
'kinderziektes'.
De herziene Woningwet verdeelt de bouwwerken in drie
sectoren: vrije, meldingsplichtige en vergunningplichtige
bouwwerken. Voor de laatste
twee gelden de eerder genoemde termijnen van een respectievelijk drie maanden. Daarop
bestaan enkele uitzonderingen.
Zo kan de 'ontvankelijkheidstoetsing' leiden tot een afwijkende termijn. Daarnaast kan
aanhouden van een aanvraag
noodzakelijk zijn, evenals een
vrijstelling. De antwoordtermijn bij een bouwaanvraag kan
ééen keer voor drie maanden
worden verlengd, maar de gemeenteraad moet daarmee wel
akkoord gaan.
Gemiddeld zijn er in de gemeente Zandvoort zo'n 80 aanvragen tegelijk in behandeling.
Die moeten getoetst worden
aan de bestemmingsplannen,
maar dat levert vaak ingewikkelde procedures op. Een aantal van de ongeveer honderd bestemmingsplannen is namelijk

Daarnaast zijn er nog vele andeMet de herziene Woningwet
re prijzen en de organisatie
zijn 'fatale termijnen' ingesteld.
hoopt dat er nog meer beschikbaar gesteld worden. Er is im- De verkleedwedstrijd is een populair onderdeel van het kindercarnaval in 't Stekkie. Vorig jaar Dat houdt in dat de aanvraag
van een bouwvergunning binmers een goed doel aan verbon(Archieffoto) nen drie maanden moet zijn afden. De organisatoren willen de namen tientallen kinderen hieraan deel
gehandeld. En bij een zogeprijzen eventueel graag ophanaamd meldingsplichtig bouwlen. Voor Zandvoort-Noord kan
werk moet de gemeente binnen
men bellen: 18690, voor het cenéén maand reageren. Als het getrum: 16403.
ZANDVOORT - In 't Stek- gangskaart tot het feest is tege- meentebestuur niet op tijd toekie liggen zondagmiddag tal lijk de deelnemerskaart voor stemming geeft of de aanvraag
van prijzen klaar voor kin- deze wedstrijd. Er zijn prijzen afwijst, kan de vergunning-aanderen die zich in'opvallende uitgeloot voor onder andere de vrager beginnen met bouwen.
carnavalskleding gestoken meest originele carnavalskle- In dat geval 'worden burgeWeekend:
02507-13888, Asiel Haarlem hebben. De verkleedwed- ding, de meest kreatieve, de meester en wethouders geacht,
20/21 februari 1993
023-244443.
positief te hebben beslist'.
strijd maakt deel uit van het grappigste, en zo nog meer.
Centrum Voor Vrijwillige Hulp- kindercarnaval in 't StekPOLITIE:
Alarmnummer verlening: Voor informatie, adVoor alle kinderen is er na
Daarom moest er een compu06-11. In andere gevallen: tel. vies en hulp tel. 17373, op alle kie, bij Winkelcentrum afloop een kleine attentie, zo- terprogramma komen, met een
Zandvoort-Noord.
Het
feest
13043.
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
dat geen kind deze middag met adequaat, geautomatiseerd inBRANDWEER: Alarmnummer Schriftelijk: Postbus 100, 2040 is voor kinderen van tot en lege handen naar huis gaat.
formatiesysteem. De gemeentemet
12
jaar
en
begint
om
2
06-11. In andere gevallen AC Zandvoort.
023-159500 of - voor info over- Stichting Welzijn Ouderen uur, het duurt tot half vijf.
dag - (02507) 61584.
Zandvoort: (voorheen Dien- Entreeprijs: 2,50 gulden.
AMBULANCE: Alarmnummer stencentrum) Koninginneweg Kaarten zijn in de voorver06-11. Anders: tel. 023-319191 l, tel. (02507) 19393. Spreekuur koop verkrijgbaar.
(ongevalllen), Centrale Post op dinsdag- en donderdagmidAmbulancevervoer (CPA) Ken- dag van 13.30 tot 15.00 uur.
Voor het kindercarnaval is
De rubriek meningen staat open Redactiekantoor is gevestigd aan
nemerland.
Belbus: Om van de belbus (voor een uitgebreid programma opvoor uw reacties. Stuur uw brief het Gasthuisplem 12. De redactie
DIERENAMBULANCE (Die- bewoners van 55 jaar en ouder) gesteld door de organisatoren.
naar de redactie van deze krant, is telefonisch bereikbaar via
renbescherming): 023-246899.
gebruik te kunnen maken, Dat zijn jongerenwerker Fred
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. nummer 02507-18648.
HUISARTSEN: De volgende dient men zich 24 uur van te van der Pols en carnavalsverehuisartsen hebben een geza- voren op te geven bij Huis in de niging 'De Schuimkoppen'.
menlijke
waarnemingsrege- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
ling: J. Anderson, B. van Ber- en 17.00 uur. De kosten per pergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. soon bedragen vanaf l juli 1991: Losbarsten
Paardekooper, H. Scipio-Blü- ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,Om kwart voor twee gaan de
me, F. Weenink. Informatie voor een retour.
deuren open van 't Stekkie en
daarover tijdens
weekend, Alg. Maatschappelijk Werk kan het kindercarnaval losbaravond/nacht vanaf 16.30 uur, én Zandvoort: Noorderstraat l, tel. sten. Het feest wordt om twee
tijdens feestdagen via telefoon- 13459 bgg 023-320899 of 320464. uur door boerenkapel DeJolige
nummer 30500. De spreekuren Spreekuur op werkdagen van Geiten met live muziek gevan de dienstdoende arts zijn 9.00-10.00 uur, maandagavond opend. Het orkest zorgt de hele
Nu is mijn vraag: had men als
De werkgroep Handhaving ke ik parkeer aan de J.P. Thijszowel op zaterdag als zondag van 19.00-20.00 uur. Verder vol- middag voor muziek, tussen de Milieuwetgeving is deze maand seweg, een wrak in mijn bezit werkgroep geen verschil kunvan 11.30 tot 12.00 uur en van gens afspraak. Deze hulpverle- optredens van de diverse ande- gestart met optreden tegen heb! (Wij zoeken op zee wei- nen maken tussen 'wrakken' en
17.00 tot 17.30 uur. Een af- ning, beschikbaar voor iedere re artiesten door.
langdurig gestalde voertuigen eens de wrakken op om daar bovengenoemde • voerVvaartuispraak is niet nodig.
inwoner van Zandvoort, is gralangs de weg. Ook tegen trato- een visje te vangen.)
gen?? Is er dan geen enkel alterTandarts: Hiervoor de eigen tis.
ren en boten die langs de weg
Onlangs kwam de parkeerpo- natief? Denk eens aan de menWoudlopers
tandarts bellen.
staan, zo Wijkt uit een brief van litie bij mij aan de deur en som- sen uit het binnencircuit. EnTelef. Meldpunt Sexueel GeApotheek: Zandvoortse Apo- weld: tel. 023-329393 op werkdaDie andere gasten zijn zanger de heer R. Dröse. Hij pleit er- meerde mij de tractor plus boot kele kregen zelfs een ander
theek, H.B.A. Mulder, tel. gen 12.00-14.00 uur en ma.a- Sjaak Ranzijn en de Amster- voor dat er een ruimte beschik- ergens anders te stallen. De stuk grond aangeboden om hun
13185. Openingstijden: (alléén vond 19.00-21.00 uur.
damse carnavalsvereniging De baar wordt gesteld voor de zee- boot is wel verzekerd." Ik heb hobby te kunnen uitoefenen.
voor
recepten):
zaterdag Zandvoortse Vereniging van Woudlopers, die met kinde- vissers, waar zij hun voer- en nooit geweten dat de verzeke- Zo kan ik natuurlijk nog diver10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; Huurders: Gratis advies voor racts naar Zandvoort komt. Zij vaartuigen kunnen stallen.
ringsmaatschappijen
ook se andere voorbeelden van de
'wrakken' verzekeren. En bo- afgelopen tijd geven.
zondag
11.30-12.30
en leden. Telefonisch spreekuur treden allemaal meerdere ke17.00-18.00 uur. Buiten de ope- elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 ren op.
Hiermee wil ik reageren op vendien ga ik ook niet met een
Er zijn nu zelfs boot/tractorningstijden: informatie over de uur: 19783. Schriftelijk: PostDe middag staat onder super- de onlangs in het leven geroe- wrak de zee op om te vissen. En bezitters die deze voer-/vaartuiregeling via tel.nr. 13185.
bus 287, 2040 AG Zandvoort.
visie van Prins Ron de Éérste pen 'werkgroep' om Zandvoort wat de tractor betreft, ik kan gen naast hun huis en in hun
Wijkverpleging: Voor spoedge- Woningbouwvereniging EMM: en zijn Prinses Jacqueline, en een schonere aanblik te geven. toch moeilijk met mankracht voortuin parkeren, nadat ook
vallen is het Kruiswerk Zuid- Klachtentelefoonnummer
zijn Raad van Elf van carna- Op zich een prima zaak, waar de boot over de weg en strand zij gewaarschuwd waren door
de parkeerpolitie dat hun ei-Kennemerland 's avonds, 's technische dienst: 17577. Be- valsvereniging De Schuimkop- ik dan ook volkomen achter naar de zee zeulen.
nachts en in het weekend te be- stuurlijk spreekuur: iedere eer- pen. De presentatie is in han- sta. Ook mij ontging niet dat er
Maak eens een tochtje langs gendommen zullen worden
reiken via de doktersinforma- ste dinsdag van de maand van den van Bram Stijnen.
tal van wrakken - zoals men de diverse zeegemeenten in ons weggesleept. Wees eens eerlijk:
tiedienst: tel. 023-313233.
deze noemt - reeds jaren op een land, overal komt men daar de een boot en/of tractor in je tuin
19.30 tot 20.00 uur.
Verloskundige:
Verloskundi- Sociale
Verzekeringsbank:
plek stonden weg te rotten. Af- bootjes plus tractoren tegen. geeft dat Zandvoort nu een 'nétKleding
genpraktijk van Elizabeth de spreekuur tijdens de 'even' wegelopen week stond er zelfs een Men woont aan zee, en een aan- ter aanzien'? Is er nergens in
Boer-Burgh, Astrid C.M. Gom- ken op woeiisdag 10-12 uur, in
Carnavalskleding is uiter- foto in het Haarlems Dagblad tal mensen heeft een hobby, na- Zandvoort een plek voor deze
bert, Petra J. van der Deijl, Gemeenschapshuis, L. Davids- aard niet verplicht, maar ver- met opschrift: Zandvoorts poli- melijk zeevissen. Alleen, en dat hobbyvissers om hun voerKochstraat 6A, Zandvoort, tel. straat 17. Inl. 023-152152.
hoogt natuurlijk wel de sfeer. tie op wrakkenjacht. Ik vraag valt dan wel op, in die gemeen- -/vaartuigen gezamenlijk in te
02507-14437.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. Bovendien kunnen de kinderen me echter af, of ik, als verwoed tes staan de bootjes meestal bij parkeren?
Dierenarts: Mevrouw Dekker, 61500.
een leuke prijs winnen met de zeevisser en gebruik makend elkaar op een vaste plek (vooral
Rob Dröse
Thorbeckestraat 17 te Zand- Taxi: tel. 12600.
verkleedwedstrijd.
De toe- van een tractor plus bootje wel- in Zeeland).
Zandvoort
voort, tel. 15847.
Openbare bibliotheek: PrinsesDieren: (Overige diensten) Ver- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
eniging v.h. welzijn der dieren" 14-17.30/J8.30-20.30 uur, di.
(02507) 14561, Vermissings- 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
dienst 023-383361, Asiel Zand- 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
voort
(tevens
pension) 10-14 uur.

Veel prijzen voor verkleedwedstrijd

[ Weekenddiensten

MENINGEN

Gezamenlijke plek voor
tractoren en vissersboten

al vele jaren oud, waardoor allerlei bepalingen achterhaald
zijn. Tegenwoordig wordt er anders aangekeken tegen de gevolgen van een bouwwerk. Om
de oude, achterhaalde regelingen te omzeilen, zijn vaak andere procedures nodig dan de
standaard afhandeling van
taouwaanvragen.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Fietsendief
ZANDVOORT - Een 18-jarige
Zandvoorter die vrijdagnacht
rond drie uur bij een controle
op de Vondellaan werd aangehouden, bleek een fietsendief.
Hij bekende dat liij de fiets
waarop hij reed, gestolen te
hebben bij het NS-station. De
man is aangehouden en kreeg
een procesverbaal.

Over de kop

De gemeente is van plan oude
ZANDVOORT - Een 19-jarige
bestemmingsplannen te her- Zandvoortse
automobilist verzien of te vervangen. Daarmee loor vorige week
macht over
moet tevens het aantal 'ge- het stuur in een de
flauwe bocht
biedsdelen' teruggebracht wor- van de Zeeweg te Bloemendaal.
den tot ongeveer vijftien. De
kwam met de auto in de
werkzaamheden hiervoor zijn Hij
middenberm terecht en rolde
dit voorjaar van start gegaan. vervolgens
over de kop. De waHet college van burgemeester gen kwam terug
op de rijbaan
en wethouders verwacht dat tot stilstand. De man
liep geen
deze 'complexe en arbeidsm- letsel op maar de auto werd
voltensieve bezigheid' tot het jaar ledig vernield.
2005 zal duren.

Kinderhulp zoekt gastouders
ZANDVOORT - De Stichting Europa Kinderhulp is
op zoek naar gastouders die
kinderen voor drie weken
een vakantie in Nederland
kunnen aanbieden. Ruim
drieduizend kinderen van
zes tot twaalf jaar worden
jaarlijks via de stichting aan
een vakantie bij gastouders
geholpen.

van vele gastgezinnen. Een
groot aantal gastouders van vorig jaar heeft zich inmiddels al
weer opgegeven voor 1993 en
hun gastkind voor een volgende vakantie uitgenodigd. Er
zijn echter ook gastouders die
dit j aar geen kinderen meer willen of kunnen opvangen. Daarom zijn er elk jaar nieuwe gastouders nodig.

Het gaat om kinderen die m
hun woonsituatie veel moeten
ontberen. Zo missen velen de
echte huiselijke gezelligheid, of
bijvoorbeeld speelmogelijkheden in hun omgeving. De kinderen komen uit allerleid Europese landen. Zo gaat het onder
andere om ruim vijfhonderd
Nederlandse,
zevenhonderd
Franse en duizend Duitse kinderen. De anderen komen uit
Engeland, Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije.
De stichting organiseert al
dertig jaar vakanties voor dit
soort kinderen, met de hulp

Beslissing
Geïnteresseerden
krijgen
eerst informatie toegestuurd.
Daarna volgt een bezoek van
Kinderhulp-medewerkers. Na
dit bezoek hoeven de mensen
pas te beslissen of ze een kind
willen uitnodigen. Tijdens de
vakantie van het kind staan de
driehonderd vrijwilligers van
Europa Kinderhulp altijd paraat om bij eventuele problemen in te springen. Belangstellenden kunnen zich melden bij
Marion Pool, tel. 023-272560 of
bij Ina van Dijk, tel. 02991-4076.

'Iets terugdoen
voor de klanten'

ZAKELIJK BEKEKEN

Kiekado toont zijn 'derde gezicht'

j Kerkdiensten
Weekend 20/21 febr. 1993

Zaterdag 19.00 uur: Dames
Bleijs en Beijnes
Zondag 10.30 uur: Dames Bleijs
en Beijnes
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag diensten om 10.30 uur
en 19.00 uur
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen
'
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Selms, Haarlem
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB:
Zondag 10.30 uur: Rembrandt I,
ds. S. v.d. Meer uit Haarlem
Woensdag 14.00 uur: Vrouwenmiddag
023-244553.
Roomskatholieke Kerk:
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B Burgerlijke stand B
Periode:
9 - 15 februari 1993
Ondertrouwd:
Waanders, Hans Peter en Van
der Mije, Leida Johanna Christina
Webber, Ricardo Roberto en
Van der Mije, Marjolijn
Geboren:
Mitchell, zoon van: Braamzeel,
Peter en Hesp, Petronella Catharina Alida
Jasper Julian, zoon van: Eavestijn, Eric en Verbruggen, Catharina Maria
Overleden:
Koper, Elias Engel, oud 79 jaar
Zwemmer geb. Hoffman, Antonia Maria, oud 80 jaar
Montauban, Johannes Petrus
Hendricus Maria, oud 61 jaar
Paap, Willem, oud 84 jaar
Klinkert, Hermanus, oud 84
jaar

üw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag

17166

ZANDVOORT - Kiekado,
in de Galerij Kerkstraat,
heeft er een 'derde gezicht'
bij gekregen. Ans en Simon
Aukema hebben hun zaak
uitgebreid met een gedeelte
waar Amerikaanse, voornamelijk 'jaren vijftig' spullen
worden verkocht. Maar zo
mogelijk ook andere 'gekke
dingen'.
Kiekado is het afgelopen jaar
- en zelfs de afgelopen weken
nog - fors uitgebreid. Ans en
Simon Aukema begonnen drie
jaar geleden een winkel in de
Galerij Kerkstraat met antiek
en kadoartikelen. Nu hebben
zij inmiddels drie verschillende
winkelruimtes in deze galerij,
allemaal onder de naam Kiekado. Daarmee is een enorm uiteenlopend aanbod aan artikelen gecreëerd: elke winkel heeft
zijn eigen 'gezicht'. „Veel mensen denken dat het een museum is," aldus Ans Aukema.
„Het staat hier niet om mooi te
wezen, zeggen we dan maar. Alles is te koop."
In het eerste gedeelte is veel XT
,.., . . .
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antiek te vinden waaronder Voornamelijk Amerikaans en van rond de jaren vijftig1! Dat is kenmerkend voor de spullen m de
kasten (onder andere 17e en 18e 'derde winkel' van Kiekado in de Galerij Kerkstraat
Foto Bram Stijnen
eeuw), lederen stoelen, heel
veel Chinees aardewerk, kristallen wijnkaraffen en klokken.
Hierin is hun jarenlange ervaring terug te vinden, opgedaan
met hun vorige antiekzaak in
het 'Spiegelkwartier' in Amsterdam, bekend als centrum
van deze branche. Maar er zijn
ook cadeau-artikelen vanaf 95
cent. De tweede winkel in de
galerij, 'aan de overkant', is ingericht met onder andere Italiaanse stijlmeubelen (Medea),
plus lederen banken en stoelen
van het klassieke Chesterfield-model.
Voor de derde winkel is het
echtpaar een compleet andere
weg ingeslagen: voornamelijk
Amerikaans en uit de jaren vijftig en zestig. Daarvan getuigen
Deze klassieke stoel toont de bijvoorbeeld de jukeboxen van
grote verscheidenheid bij Kie- de merken Würlitzer, Seeburg
kado

en Ami Continental, de laatste
is afgeleid van de 'Spoetnik'.
Van Würlitzer is er ook een accordeon te vinden. Verder
staan zijn er onder andere:
oude benzinepompen, een grote beweegbare clown, oude radio's, grote Harley Davidson
motoren, coca-cola automaten,
een Amerikaanse eethoek uit
1952, blikken reclameborden
en neon-reclames. Die laatste
twee zijn er zowel oud als'
nieuw, met prijzen respectievelijk vanaf 65 en 400 gulden.

Collectors items
„Maar we hebben nog veel
meer," zegt Simon Aukema.
„We kunnen hier niet alles
kwijt. Daarnaast leveren we
ook op bestelling. Als iemand
iets specifieks zoekt, kunnen

we er in de Verenigde Staten
naar kijken." Veel van het Amerikaanse electrische materiaal
is uitsluitend geschikt voor 110
volt, dus in dat geval is een
transformator nodig. Het zijn
bijna allemaal collectors items,
aldus Aukema. Hij wijst op een
oude 'Fresh'nd Air' kamerventilator, het model is afgeleid
van de propeller van de Uiver.
Simon en Ans zijn nog steeds
bezig de collectie uit te breiden.
„Het liefst met Amerikaanse
spullen, maar het mogen ook
andere gekke dingen zijn. Bijvoorbeeld een oude Solex, daar
heb ik best interesse in. En momenteel zijn we bezig met de
aankoop van oud Fiatje 500."
Kiekado is doordeweeks (behalve op dinsdag) geopend van
11 tot 6 uur, zondags van 12 tot
5 uur, of na afspraak, tel. 18855.

Onder toeziend oog van het schoenmakersechtpaar Agaath
en Lex de Goede verricht Jelle Attema de trekking van de
loterij

ZANDVOORT - „We
wilden wat terugdoen
voor onze klanten." Zo
verklaren schoenmaker
Lex de Goede en zijn
vrouw Agaath de loterij
die zij afgelopen maand
hebben gehouden, met als
hoofdprijzen twee fietsen.
Aanleiding
was
de
BTW-verhoging.

niet, en daarom besloot De
Goede in 1986 voor zichzelf te
beginnen. Hij kon de schoenmakerij overnemen van Portegies in de Kerkstraat, bij
wie hij - onder andere als leerling - twee keer had gewerkt.
Zijn opleiding vervolmaakte
hij bij een orthopedisch-schoenmaker in Haarlem en
bij zijn vader. Lex de Goede is
de derde generatie schoenmaker m de familie en onderSchoenmakerij De Goede, tussen heeft al de vierde gegevestigd aan de Kerkstraat, neratie, zoon Marco, net zijn
heeft jaarlijks wel iets bijzon- vakdiploma gehaald.
ders voor de klanten. Maar
dit jaar was er een dringende
reden, vonden Lex en Agaath: Zwemles
„Ik heb m 1986 gezegd: als
de belasting (BTW) op
schoenreparaties was per l je voor de derde keer in Zandjanuari van 6 naar 17,5 pro- voort begint, dan wel voor jecent gestegen. De Goede zelf," zegt Agaath de Goede,
heeft in september nog wel geboren en getogen Zandmet een groep schoenmakers voortse, dochter van Chris
in Den Haag geprotesteerd, Vossen (Chris van Ab van Jan
maar dat hielp niet. Daarom de Wijker), de schelpenvisser
wilde het echtpaar met een uit de Koningstraat. Zij doet
loterij iets doen voor de klan- het werk achter de toonbank.
Bij menig nieuwe klant die
ten.
Voor de trekking werd een binnenstapt, hoeft zij de
bekende Zandvoorter uitge- naam niet eens te vragen.
nodigd, Jelle Attema. De twee „Dan staan ze nog wel eens
hoofdprijzen gingen naar M. vreemd te kijken. Maar ik
Smits, Vmkenstraat, en C. ken nog veel jonge mensen
Klashorst, Patrij zenstraat. uit de tijd dat ik zwemles gaf
De winnaars van de waarde- bij de Zeeschuimers."
Persoonlijke
bediening,
bonnen hebben inmiddels al
kwaliteit, service en een eerbericht gekregen.
lijk advies staan ook bij haar
man hoog in het vaandel.
Vakwerk
„Als hij een paar schoenen
„We proberen zo goedkoop pakt, weet hij zelfs van wie ze
mogelijk te blijven," ver- zijn," zegt Agaath. Een klant
klaart De Goede de acties. hoeft blijkbaar ook niet
„Sommige mensen vinden vreemd op te kijken, als hij
schoenreparaties al duur, wordt heengezonden met de
hoewel zij dan eigenlijk een mededeling 'Die hakken kunverkeerd beeld hebben. Ik nen best nog een tijdje mee'.
zeg altijd: wij zijn er voor jul- „Het moet een samenspel
lie om goedkoper uit te zijn. met de klanten zijn. Kleine
Al de keren dat je schoenen dingetjes doen we soms wel
laat repareren, hoef je geen eens gratis, en niet alleen
nieuwe te kopen." Hij doet voor de vaste klanten, bijzijn werk 'met lijf en ziel', be- voortaeeld ook voor buitennadrukt hij. „Ik hou van mijn landers. Dat is m wezen onze
vak, daarom lever ik graag reclame."
De klanten weten het te
vakwerk af. En de klant prowaarderen, die komen af en
fileert ervan mee."
Voor zijn vorige werkgever, toe terug met gebak of een
in Amsterdam, hoefde dat bosje bloemen.
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HOTELSCHOOL AMSTERDAM

HUBERTUS VAKSCHOOL

MEAO COLLEGE AMSTERDAM

MTS VOOR MODE EN KLEDING

Hotelschool Amsterdam is een onderwijsinstelling voor Middelbaar Horeca Onderwijs waar diverse opleidingsvarianten
worden aangeboden Hotelschool Amsterdam leidt op tot
beroepen als:
- manager/horeca-ondernemer
(MHO 4-jarig);
- manager/horeoa-ondernemer verkorte opleiding (MHO v 3jarig),
- uitvoerend horeca-ondernemer
(MHO 3 jarig);
- restaurantkok en gastheer of gastvrouw (MHO 2-jang).
Daarnaast biedt do school de mogelijkheid tot het volgen
van een schakelportode van een half jaar, waarin o nt b rekende kennis wordt aangevuld, zodat probleemloos kan
worden doorgestroomd naar een van de MHOopleidingen. In voorbereiding zijn een internationaal jaar en
een toensme-specialtsatie die, onder voorbehoud, met in
gang van september 1993 van start gaan Medio februari
1993 kan hierover meer informatie worden aangevraagd.
Wel bestaat nu af de mogelijkheid een catering management-specialisatie in het eindexamenjaar te volgen,

Het V B O (Voorbereidend Beroeps Onderwijs)
In deze vier jaren durende opleiding worden de leerlingen in
de gelegenheid gesteld de eerste beginselen van de vakgebieden banketbakker!, broodbanketbakken, koken en serveren eigen te maken. Afhankelijk van de vooropleiding is
instromen in elk leerjaar mogelijk

Het MEAO College Amsterdam btedt de volgende opleidmgen aan:
1 een driejarige (lange) MBO-opleidmg administratie (Meao)
2. een tweejarige opleiding (Kort-MBO administratie)

De Middelbaar Technische School voor Mode & Kleding Is
een vak-MTS, wat inhoudt dat er slechte één afstudeermogeHjkheid is in oen richting: mode en kleding. De MTS voor
Mode en Kleding biedt studenten een gevarieerd pakket van
technisch creatieve en commerciële vakken. Oe studenten
worden hformoo opgeleid voor leidinggevende functies in
het middenmanagement van het mode- en kledfngbedrijf.
De opleiding is echter zo breed van opzet dat ze ook m andere, namelijk d» creatieve en commerciële richtingen, aan
afgestudeerden werk biedt.

Informatie en aanmelding
De informatiebrochure is schriftetijk aan te vragen bij de admimstratie van Hotelschool Amsterdam, Da Costastraat 60,
1053 ZP Amsterdam.

Een goed idee!
Kom eens nader kennismaken met Hotelschool Amsterdam
tijdens de lunch of het diner m één van onze lesrestaurants
Reserveren is noodzakelijk!
Praktijkgebouwen/lesrestsurants:
Elandsgracht 70, Amsterdam, telefoon: 020 623 84 28 (MHO
3- en 4-jang)
Wilhelmma Druckerstraat 3, Amsterdam, telefoon 020 - 615
6SQ6(MHO3-en4-jang}
Reinaert de Vosstraat 27, Amsterdam, telefoon. 020 684 86
73(MHO2-jang)

14.00 uur

Nn het behalen van de basiscertificaten heeft men de volgende richtingen bedrijfsadministratie, economisch-jundisch, commerciële dienstverlening, secretariaat en
logistiek. Binnen deze richtingen üijn allerlei specialisaties
mogelijk, zoals directtesecretartaat, financiële administratie,
export, bank/verzekeringswozen, bedrijfscommunicatie, personeelszaken,
openbaar bestuur.
MEAO College Amsterdam leidt op voor oen groot aantal
beroepen, zoats groepshoofd financiële administratie, medewerker debiteuren /crediteurenadministratie, medewerker
in- en verkoop, commercieel groepshoofd bank /verzekenngen, directiesecretaresse, assurantie m ede werker.

14.00 uur

Tweejarige opleiding Kort-MBO administratie

Het kort M.B.O.

(Middelbaar Beroeps Onderwijs)
Deze opleiding, die ongeveer twee jaar in beslag neemt, is
een vervolgopleiding van het VBO De studenten van hot
kort middelbaar beroepsonderwijs krijgen hun diploma via
het behalen van diverse certificaten Ook m deze vorm van
onderwijs kent de Hubartus Vakschool de opleidingen tot
banketbakker of broodbankeibakker

Voorlichtingsdagen
Basisvorming / BAVO
10 februari 1993 vanaf
Basisvorming/BAVO
24 februari 1993 vanaf
kort MBO en VBO
11 februari 1993 vanaf
kod MBO en VBO
25 februari 1993 vanaf

Driejarige opleiding Meao

14 00 uur
14 00 uur

Het Kort-MBO administratie leidt op tot beroepen in de admimstratieve sector. Het is een praktische beroepsopleiding,
waarin leren op school en in de praktijk (stages) afgewisseld
worden

Informatie en aanmelding

Voorlichtingsavonden

Voor meer informatie of het aanvragen van de informatiebrochure belt men voor het VBO 020 - 6848673, voor het
kort MBO Bakken 020 - 6822160

1 februari '93, 19 30 uur,
16 februari '93, 19 30 uur;
(voor Havo en VWO-mstroom)
23 maart '93, 19 30 uur

STEDELIJK CENTRUM VOOR ORIENfATIE EN
SCHAKELEN

Het Ondernemerscollege Amsterdam kent de volgende afdeImgen:

Het Stedelijk Centrum voor Oriëntatie en Schakelen wil leerlingen die nog gaen keuze hebben gemaakt voor een vervolgoplelding, beroep of arbeid, helpen bij het maken van
een keuze. De opleiding is bedoeld voor leerlingen die reeds
in het bezit zijn van een diploma én voor leerlingen die op
de vorige schooi zijn vastgelopen.

Middelbare Handelsschool
De driejarige middelbare handelsschool leidt op voor het
zelfstandig ondernemerschap en voor.leidmggevende functies m handel en dienstverlening zowel in theorie als praktïjk. 'Groothandel' en 'internationale handel' zijn aparte
studierichtingen binnen deze opleiding.

Afgestudeerden kunnen gaan werken als styiist(e), inkoper,
coupouse/coupeur, patroontekenaar metcomputergestuurde machines (C AD/C AM), bedrijfsleider van m odezake n
of als ontwerp(st)er. Ook zijn er afgestudeerden die zich vestigen als zelfstandig boetiekhouder of modedetaitlist.

een belangrijke plaats inneemt. De leerlngen
leid voor het beroep van verkoop m ede werker.

Voorlichtingsavonden

Lagere Handelsschool

26 januari 1993
17 februari 1993
1 april 1993

Kort Middelbare Handelsschool

De voorlichtingsavonden beginnen om 19.30 uur. Tijdens
deze avonden worden modeshows gehouden.

De vierjarige lagere handelsschool is bij uitstek de opleiding
voor basisschoolleerlingen die later naar een middelbare
handelsschool willen. Leerlingen d(e zich later als zelfstandig
ondernemer willen vestigen on jongeren die m de toekomst
naar een functie in de handel of dienstensector streven, vinden hier een goede basis.

Informatie en aanmelding

Voorlichtingsdagen

Voor meer informatie, het aanvragen van een brochure of
aanmeldingsformulier kan men bellen met 020 - 692 76 45.

Concreet betekent dit dat
- leerlingen in de gelegenheid worden gesteld uitte zoeken
welk beroep ze zouden willen of kunnen uitoefenen,
- leerlingen worden geholpen bij het kiezen van een vervolgopleiding;
- leerlingen met onvoldoende vooropleiding via het volgep
van een schakel-opleiding de mogelijkheid krijgen hun mveau zodanig te verbeteren, dat zij voldoen aan de toelatmgseisen van diverse vervolgopleidingen;
- leerlingen een werkvoorbereidings-programma krijgen
aangeboden, wanneer blijkt dat er geen behoefte bestaat
ean doorleren.
Naast het lesprogramma Is een belangrijke plaats Ingeruimd
voor de praktijk door middel van stages en excursies.

Informatie en aanmelding
Voor aanvullende informatie kunt u bellen 020 - 622 2513 of
, onze informatiebrochure aanvragen. Aanmelding geschiedt
telefonisch of via het aanmeldingsformulier. In beide gevallen voigt een aannamegesprek.

31 januari 1993 van 12.00 tot 14 00 uur
16 februari 1993 om 20.00 uur
23 maart 1993 om 20 00 uur
26 maart 1993 van 10 00 tot 14 00 uur.

Informatie en aanmelding

, Informatie en aanmelding
Voor meer informatie, het aanvragen van een brochure en
aanmelding kan men bellen met 020 - 682 98 55,
{lange en korte opleiding A'dam-West)
020 - 679 27 50
(korte opleiding Amsterdam Zuid)

Voor meer informatie, het aanvragen van een brochure of
aanmeldingsformulier kan men bellen met 020 * 611 99 25

Da Costastraat 60
1053 ZP Amsterdam,
telefoon: 020-618 44 99

Reinaert de Vosstraat 27
1055 CL Amsterdam,
telefoon 020 - 686 84 73 / 682 21 60

HOOFDSTAD COLLAGE

Het Hoofdstad College is een onderwijsgroep van gespecialiseerde beroepsopleidingen, ontstaan uit
Hotelschool Amsterdam, Hubertus Vakschool, KMBO Amsterdam, LTS en MTS voor Mode en Kleding, Eerste Katholieke MEAO, Ondernemerscoltege Amsterdam

Admiraal de Rutterweg 410,
1055 ND Amsterdam
telefoon-020-682 98 55

ONDERNEMERSCOLLEGE
AMSTERDAM

Karel Klmkenbergstraat 1 (Hoek Jan Tooropstraat) 1061 AH
Amsterdam,
telefoon. 020-61199 25

Zeeburgerdijk 112
1094 AJ Amsterdam,
telefoon 020-692 7645

Plantage Doklaan 14
1018 CM Amsterdam
Telefoon: 020-622 25 13

Beheerbureau-Manus Bauerstraat 2, 1062 AR-Amsterdam Telefoon (020) 614 1506

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

MEDEWERKSTER m/v (part-time)
voor onze administratie
De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit het verwerken
van advertentieopdrachten, telefonische kontakten met adverteerders, uitgevers en drukkers en het opstellen/typen
van brieven.

TOEKOMST IN DE TECHNIEK EN DE ECONOMIE

flBETAALTÜ
NÓG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRÖDUKT

Wij vragen:

-

Goede kontaktuele eigenschappen
Type- en kantoorervaring
Administratief inzicht
Leeftijd 30-40 jaar
Enige kennis van Engels en Duits

Wij bieden een interessante en afwisselende werkkring met
een goede salariëring.
Werktijden van 13.00 t/m 17.00 uur.
Telefonische sollicitaties te richten aan:

Retra PubliciteitsService B.V.
tel. 02507-18480
Passage 5 - 2042 KS ZANDVOORT
Vragen naar Marlou den Drijver

Super
Euro
Diesel

ƒ1,87
ƒ1,71
ƒ1,22

j|l SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

geeft u meer!
SKIËN IN DE KROKUSVAKANTIE
De beginner of gevorderde kan in de Krokusvakantie
van zaterdag 27 februari t/m zondag 7 maart kennis
maken met skiën en snowboarden op de SKIPISTE
HOOFDDORP.
Een proefles skiën kost f 12,50 i.p.v. f 2 1 , - (mcl. matenaal). Wanneer u daarna direct een cursus boekt, kost
deze cursus u inclusief skipas en exclusief materiaal
slechts f 99,-. De lessen worden gegeven m 3 weken (2
lesuren achter elkaar) op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of in het weekend.
Vrij skiën kan ook. Een skipas kost u f 59,- (i.p.v. f 99,-) en
is geldig van 26 februari tot 26 maart.
Een proefles snowboarden kost f 20,- i.p.v. f 27,50 (mcl.
materiaal).
Bovenstaande kortingen gelden alleen na het inleveren
van onderstaande volledig ingevulde bon.

SCHOONMAAK
STAAT U ER NIET
ALLEEN VOOR.

OPEN A V O N D E N
Dinsdag 23 MAART 1993
Sector Economie
vestiging: Zocherstraat 23
vestiging: Waldeck Pyrmontlaan 23
1054 LR Amsterdam
1075 BT Amsterdam
afd. korte opl. Handel (KMBO)
afd. Handel (LMO/VBO)
afd. Handel (MMO)
aanvang 20.00 uur
aanvang 20.00 uur
tel. 020-6620566
tel. 020-6121211
Woensdag 14 APRIL 1993
Sector Techniek
lange en korte opleidingen

vestiging: Vlaardingenlaan 25
1062 HM Amsterdam
afd. Elektrotechniek, Telematica
Motorvoertuigentechniek,
Technische Informatica en
HAVO/MBO-natuur en techniek
aanvang 19.00 uur
lel. 020-6154354
Opleiding voor Volwassenen
(Avond MTS)
afd. Elektrotechniek,
Motorvoertuigentechniek,
Bouwkunde en
Werktuigbouwkunde
aanvang 19.00 uur
tel. 020-6152479

wasser' Dan bent u in goed gezelschap

INTERCONFESSIONEEL ONDERWIJS
VOOR TECHNIEK EN ECONOMIE

Week in, week uit zijn m ons land zo'n
150 000 mannen en vrouwen druk in de
weer met het schoonmaken van gebouwen Zowel aan de binnen- als aan de buitenkant Kantoren, bijvoorbeeld Maar ook
restaurants, scholen, ziekenhuizen en

one,

Of u nu fulltime of parttime werkt, de
Industriebond FNV is voor 100% dé bond
voor schoonmakers Dat blijkt maar weer

Ook voor kleine partijen

nieuwe cao die nu aan de gang zijn

Boul. Barnaart 14

De Industnebond heeft namelijk een
prima pakket voorstellen op tafel gelegd

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

Om de maar steeds stijgende werkdruk

ledere woensdag gesloten

tegen te gaan Voor uitbreiding van vakantiedagen Voor scholing en werkgelegenheid En een welverdiende salansverhogmg voor iedereen Want u mag schoon
Spreekt zo'n betrokken vakbond u

Tegen inlevering van deze bon heb ik na telefonische
reservering recht op een proefles skiën (met eventueel
aansluitend een cursus), een proefles snowboarden
en/of een skipas.
Nam-rv

Postbus 8107, 1005 AC Amsterdam

de vele voordelen van het lidmaatschap
Schrijf naar de Industnebond FNV,
Of bel 020-5061234
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geeft u meer!

Zandvoorts Nieuwsblad

best wat meer overhouden
aan'-Vraag dan meer informatie aan over

pnqtrod<=1.

Hoe bespaart
u ruimte,tijd en
geld op uw
krantenarchief?

Voor een lekker etentje in
een gezellige sfeer.

eens bij de onderhandelingen voor een

Bon voor onze lezers

PAK JE KANSEN

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

Werkt u in de schoonmaak'' Of als glazen-

fabrieken
En met die 150 000 anderen kunt u
erop rekenen dat u er met alleen voor
staat U kunt namelijk rekenen op de Industnebond FNV Die werkt in uw belang

RESERVEREN
Voor de skilessen en de snowboardlessen dient u van te
voren te reserveren. U kunt dit doen door de Skipiste
Hoofddorp, Arnolduspark 10 te bellen, tel. 02503-34746
van maandag t/m vrijdag 17.00 - 21.00 uur en op
zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

vestiging: Meer en Vaart 5
1068 KV Amsterdam
afd. Bouwkunde en Werktuigbouwkunde
aanvang 19.00 uur
tel. 020-6190251

OOK DE BOND VOOR
SCHOONMAKERS '' -

Fa. P. Klein
De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

Sig.mag. De Krocht

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

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Weekmedia op microfiche.
Bel nu voor een abonnement of nadere
informatie

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485
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'Basisvorming slap aftreksel middenschool'
Er is geen ontkomen meer
aan. Met ingang van l augustus krijgen alle leerlingen
van het voortgezet onderwijs basisvorming aangeboden. In onderwijsland toont
men zicb vooralsnog sceptisch: basisvorming is het
produkt van veel politiek gekrakeel. Het resultaat is
niet bepaald om over naar
huis te schrijven: er bestaat
een hoop onduidelijkheid
rond dit onderwerp. Directeur Hokke van de Gertenbach MAVO is weinig enthousiast over basisvorming.

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE 92/93
uitgerekend voor U!
Voorde week van 8-2 t/m 14-2-1993

door Everliard Hebly
Vooral bij ouders en leerlingen bestaat veel onduidelijkheid en spraakverwarring.
Maar ook het onderwijzend
personeel zit met nijpende vragen als: moeten we fuseren, en
aan welke exameneisen moeten
leerlingen voldoen? Dat laatste
wordt in april bekend gemaakt,
dan pas blijkt ook of er voldoende tijd is voor de te behandelen leerstof.
Directeur Gerard Hokke van
de Wim Gertenbach MAVO
toont zich nog niet verontrust
omdat zijn school in bepaalde
opzichten al vooruitloopt op de
basisvorming. „Maar," aldus
Hokke, „ik blijf het een slap
aftreksel van de Middenschool
van Van Kemenade vinden.
Daarvan was het vooral de bedoeling dat leerlingen niet
meer op 12-jarige leeftijd gedwongen waren een bepaald
schooltype te kiezen. Met basisvorming blijft het echter 12
jaar. Persoonlijk vond ik de
oude situatie goed functioneren. Maar ja, men wilde toch
weer iets anders. Ik krijg de indruk dat er niet echt over is
nagedacht."

Verzorging
Basisvorming is geen schoolsoort en goed beschouwd verandert er ook niet zoveel. De
verschillende scholen die we
nu kennen blijven gewoon bestaan. Maar de leerstof moet zo
worden bijgesteld als de wet op
basisvorming
voorschrijft.
Oude vakken worden gemoderniseerd of zelfs samengevoegd
en het aantal vakken wordt uitgebreid. Bepaalde vakken en
onderwerpen moeten worden
aangeboden omdat die voor elk
mens belangrijk zouden zijn.
En staats-secretaris Wallage
bedacht informatica, techniek

Techniek is een van de nieuwe vakken die met de 'basisvorming5 per l augustus verplicht worden gesteld. De Gertenbach Mavo heeft dit vak al een paar jaar
geleden ingevoerd
Foto Bram stijnen
en verzorging. Informatica is
op veel scholen al lang ingevoerd en de Gertenbach MAVO
heeft, als een van de weinige
scholen overigens, ook techniek al een paar jaar op het
rooster staan.
Maar verzorging? Ja, zei Wallage, je moet voor jezelf en anderen kunnen zorgen, jongens
en .meisjes moeten hun eigen
kleding en lichaam goed verzorgen, hun potje kunnen koken, goed met geld omgaan, een
plattegrond kunnen lezen, hun
huisdieren en planten onderhouden en de gevaren van
drugs onderkennen. De scholen zijn er theoretisch van op de
hoogte, maar de praktische invulling laat nog even op zich
wachten. Hokke: „Ik weet niet
wat ik met zoiets moet, maar
dat beluister ik ook bij collega's
op andere scholen. Wij zouden
het onder willen brengen bij
economie, biologie en lichamelijke opvoeding, dan combineer
je tenminste. Maar er is een
kans dat het apart op het rooster moet staan. De meeste scholen zitten met het vak verzorging in hun maag en schuiven

het vooruit naar een later leerjaar."
„Andere vernieuwingen zijn
wel goed. Bij techniek leren
leerlingen een band plakken en
een stopcontact in elkaar zetten. Vooral techniek levert bij
veel scholen problemen op omdat ze nu nog in allerijl een lokaal moeten inrichten. We zijn
ook zo laat ingelicht door het
Ministerie. Leermethoden komen nu pas op de markt en we
zijn voortdurend leraren kwijt
voor bijscholing."

Wassenneus
Leerlingen krijgen maximaal
drie jaar de tijd om de basisvorming af te ronden. Elke schoolsoort in zijn eigen tempo en op
zijn eigen niveau. Na afloop
wordt de leerling beloond met
een getuigschrift, maar dat is
niet meer dan een wassenneus:
hij kan er nergens mee heen.
Het levert geen toegang tot vervolgonderwijs en hij blijft gewoon op de school waar hij zit.
Met basisvorming alleen kun je
dus niets. De periode van basisvorming wordt afgesloten als
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Ga mee op een
WHOORI
Wonderlijk Avontuur
v; • ' ' '. . met

ROMAN
POLANSKI'S
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KLEINE
Avonturen in Dromenland

n i)itnj,'i.' cliV j>clati>rïcrkr.'

: Een film van WILLIAMT.HUJITZ;..
'•'bskcnd'von o.a. de Disney. films:-

irJt door stijl, spurmitii; .

Ham nel scenario van
> 'CHRIS COLUMBÜï
: de moker van
HOMEALOtlE . .

A.L
Dagelijks
13.30

MR

.

PETER COYOTE

EMMANUEU.E SEIGNER
HUGH GRANT

A.L
Dagelijks
15.30 en 19.00

16 Jaar
Dagelijks
21.30

en Dinsdag
alle kaartjes
8 gulden
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

bepaalde kerndoelen bereikt
zijn en gaat vervolgens vrijwel
ongemerkt over in het vervolgprogramma. Bijvoorbeeld in
dat van de MAVO, die gewoon
Mavo blijft en - inclusief basisvorming - vier jaar blijft duren.
De basisvorming is onderdeel
van het normale programma.
Het heeft ook geen zin om een
school te kiezen waar men de
basisvorming al aan het einde
van het tweede leerjaar afsluit.
Een te korte periode van basisvorming levert slechts een geforceerd programma op.
De gedachte achter de basisvorming lijkt er vooral een van
politieke aard te zijn. Natuurlijk, basisvorming is goed voor
de algemene ontwikkeling.
Men beoogt een kwalitatieve
verhoging van het peil van het
jeugdonderwijs. Maar tegelijk
met basisvorming streeft het
Ministerie grote scholengemeenschappen na, want dat
biedt meer mogelijkheden.
Kleine scholen moeten verdwijnen. Een school als de Gertenbach MAVO bijvoorbeeld. Deze
telt 132 leerlingen terwijl per l
Hartverwarmend waren de
reacties na mijn bericht over
een op handen zijnde operatie die ik binnenkort moet
ondergaan. Voor de goede
orde: wanneer dat gaat gebeuren, hoor ik de volgende
maand. Ikzelf verwacht dat
het in de maand april of mei
gaat gebeuren. Naast enkele
brieven ontving ik tientallen
telefoontjes. Ook op straat
werd ik aangesproken door
dorpsbewoners die mij een
hart onder de riem wilden
steken. Het doet een mens
goed, te weten'dat je niet alleen staat in deze wereld. Ik
zelf prijs mij dan ook gelukkig dat ik in een dorp als
Zandvoort woon. Laten we
wel wezen, voor de buitenstaander lijkt het er soms.pp,
of wij elkaar regelmatig de
hersens in slaan. Natuurlijk,
in een plaats als deze zijn tegengestelde belangen nu eenmaal onvermijdelijk. Ik heb
het al zo vaak gezegd. De
vraag of Zandvoort een toeristenplaats is of een leefgemeenschap, kan niet worden
afgedaan met een compromis. Al willen sommige bestuurders ons nog steeds
doen geloven dat ons dorp
uitsluitend van het toerisme
afhankelijk is, veel van onze
bewoners zijn met mij van
mening dat deze plaats er in
eerste instantie voor onszelf
is. Natuurlijk, het toerisme
speelt daarbij eenbelangrijke
factor.
Laten we daarom blij zijn
met wat we hebben. Willen
we meer (ik verwijs maar
even naar de inmiddels al
omstreden structuurschets),
dan zullen we de consequenties moeten aanvaarden.
Meer overlast en minder
woongenot.
Het is maar waar u voor
kiest. Over dik een jaar mogen we weer met z'n allen
naar de stembus. Het gezicht
van politiek Zandvoort begint zich eindelijk af te tekenen. Ook daar blijkt de tegenstrijdigheid van belangen. In
deze krant hebt u de afgelopen maanden de resultaten
kunnen merken. Onze bestuurders verdienden geen
schoonheidsprijs voor hetgeen op het raadhuis werd
bekokstoofd. Nog zijn de discussies niet verstomd. Dat
zal aanstaande dinsdag wel
weer blijken. Dan namelijk
komen het terrassen- en het
woonwagenbeleid weer aan
bod. Naar mijn idee wordt dit
een testcase voor de aanstaande verkiezingen die het
volgend jaar worden gehouden.

Verstoord
Enkele maanden geleden
schreef ik het verhaal over de
'gestolen' bomen aan de
Kostverlorenstraat. U weet,

augustus 1993 een minimum
van 240 leerlingen geldt.
Als de toekomstverwachtingen niet bedriegen heeft de
school over een paar jaar 160
tot 180 leerlingen, maar 240 zal
hij nooit halen. De Gertenbach
MAVO is de enige school voor
voortgezet onderwijs in Zandvoort en werkt al veel samen
met het Coornhert Lyceum in
Haarlem. Bij fusies moeten alle
onderwijssoorten
betrokken
worden, dus ook het technisch
onderwijs dat voortaan voortgezet beroepsonderwijs (VBO)
heet.

Geborgenheid
Hokke: „We krijgen driejaar
de tijd om 240 leerlingen te halen of te fuseren. We zijn de
enige school voor voortgezet
onderwijs in Zandvoort en dat
willen we blijven, daarom sturen we aan op fusie. Er zijn besprekingen gaande; het is nog
prematuur, maar ik zie mogelijkheden en ben daarom positief gestemd. Misschien dat basisvorming en fusie de moge-

lijkheid biedt om leerlingen
langer in Zandvoort te houden.
Ik kan me voorstellen dat ze
dan de basisvorming hier in
Zandvoort krijgen en daarna
overstappen naar de HAVO of
het technisch onderwijs."
„Het gebeurt nu al dat Zandvoortse kinderen met een HAVO-advies eerst bij ons twee
jaar MAVO/HAVO volgen. Ouders stellen er vaak prijs op om
hun kinderen de eerste jaren op
een kleine school te houden.
Het klinkt wel leuk zo'n grote
scholengemeenschap, maar in
de praktijk blijkt dat sommige
kinderen verdrinken in de massa. Er zijn er nu eenmaal bij die
geborgenheid nodig hebben en
dat krijgen ze eerder op een
kleine school waar iedereen elkaar kent. Een bijkomend
voordeel is dat de school dichtbij ligt en de leerling weinig
reistijd verliest. Ik ben een
voorstander van samenwerking met andere scholen en
hoop in Zandvoort ooit meerdere onderwijsvormen aan te
kunnen bieden."

Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

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

31
39
46
54
62
69
77
85
92
100
108
116
127
139
150
162
173
193
212
231
250

Kosten
Totaal vanaf
1 november** deze week

366
459
552
642
734
826
918
1011
1101
1195
1285
1375
1516
1655
1791
1927
2064
2294
2527
2755
2985

ƒ 18,60
ƒ 23,40'
ƒ 27,60
ƒ 32,40
ƒ 37,20
ƒ 41,40,
ƒ 46,20
ƒ 51,00
ƒ 55,20
ƒ 60,00
ƒ 64,80
ƒ 69,60 !
ƒ 76,20'
ƒ 83,40.
ƒ 90,00'
ƒ 97,20
ƒ 103,80
ƒ 115,80
ƒ 127,20;
ƒ 138,60 i
ƒ150,00!
'

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

(ADVERTENTIE)

RUITER

DAKKAPELLEN
Nijverheidsterrein 14, 1645 VX Ursem.
Tel. 02202-2700 Fax 2730

ELKE GEWENSTE MAAT, IN ÉÉN DAG GEREED

de meeste iepen in Zandvoort
Over enige tijd wordt er langs je zelf zou niet misstaan in de
zijn behept met de zogenaamde de Frans Zwaanstraat een collectie van ons Genootschap
iepziekte. Een dodelijk iets nieuw fietspad aangelegd. Dat 'Oud Zandvoort'. (Ik zal Rob
waar geen kruit tegen op gewas- is nodig, omdat in het kader eens vragen of hij dit historisch
sen is. Die bomen moeten er van het wegen-structuurplan document aan deze stichting af
dus uit. Knappe koppen bij de het binnenkomend verkeer niet wil staan).
plantsoendienst hebben inmid- meer door het dorpscentrum
dels een alternatief gevonden. mag. Alle auto's en fietsers worPlatanen zijn bomen die het den dus omgeleid. Het zou na- Genootschap
Nu we het toch over het 'Geaan de kust goed doen. Ze groei- tuurlijk leuk zijn, als langs dat
en snel en zijn zo sterk als een fietspad ook bomen komen te nootschap Oud Zandvoort'
beer. Het halve dorp staat er al staan. Nou heb ik bedacht, dat hebben: wist u dat deze vereniging de grootste vereniging in
vol mee. Ook aan de Kostverlo- misschien ....
Zandvoort is. Ze hebben 780 lerenstraat. Welnu, twee jaar geden. Jawel! Zevenhonderdtachleden werden daar ter plaatse
Lyriek
ook enkele iepen gerooid. Ertig. Vorige week vrijdagavond
voor in de plaats werden zo'n
Vriendelijke lezer, gaat ge was ik in 'Gebouw de Krocht'.
stuk of vijf nieuwe bomen ge- mee naar de zee? Naar die heer- De leden van deze vereniging
plant. De buurtbewoners waren lijke, wijde, onmetelijke zee? O, kwamen daar bijeen om te kijhiermee erg in hun schik. Zo- 'k zie haar het liefst wanneer ken naar oude films over het
zeer zelfs, dat zij gezamenlijk een flinke Zuid-Wester waait; Zandvoort van 'toen'. Ik moet
besloten het 'pleegouderschap' de golven hoog zich verheffen bekennen, het werd een bijzonvan dit alternatief op zich te en schuimkoppend, in donde- der gezellige avond. Niet alleen
vanwege het
nemen. Met
feit, dat ik
mest en vele
weer eens een
liters water
werden
de
groot gedeelte
kleutervan
mijn
dorpsbewoboompjes gedurende die
ners
tegenkwam. Maar
zomer liefdevooral omdat
vol vertroeik hen zag geteld. En ziet:
nieten van de
de boompjes
werden
boplaatjes die
hen deed hermen. De bewo- De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
mneren aan
ners waren tevreden. Vorig andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12. de tijden van
jaar werd hun
weleer.
De
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.
kreten
van
geluk echter
herkenning
wreed verstoord. 'Boze' mannen, gewa- rend lawaai aanstormen op de spraken voor mij boekdelen.
Viermaal per jaar geeft de
pend met een schop kwamen de kust. Wat een heerlijk schouwtrots van de Kostverlorenstraat spel voor hen, die veilig zijn op vereniging een boekwerkje uit.
verwijderen. Ze werden overge- het strand. Maar ook de zee is 'De Klink' is een periodiek
plant in manshoge bakken en mij lief, wanneer de zeewind waarin allerlei wetenswaardigovergeplaatst naar met name minder hard blaast; als een flin- heden uit het verleden uit de
het Kerkplein, het Raadhuis- ke branding op de kust slaat; doeken worden gedaan. Anders
plein en achter het raadhuis.
dan bekruipt me vaak de lust, gezegd: het blad 'De Klink' is
me te werpen in de branding; een kwartaaluitgave van het
den masseerenden, opwekken- Genootschap 'Oud Zandvoort'
Pleegouders
den invloed te ondergaan van en wordt uitgegeven onder verDe buurt sloeg op tilt. Begrij- den krachtige golfslag tegen het antwoordelijkheid van het bestuur. Daarmee streeft men
pelijk als u het mij vraagt. Al dun bekleede lichaam.
hun werk was voor niets geWellicht vraagt u zich nu af naar een grotere bekendheid
weest. Natuurlijk werden er of ik gek geworden ben, de ly- van en belangstelling voor de
nieuwe boompjes geplant. De riek mijn geest heeft beneveld geschiedenis van Zandvoort. Ik
lol voor de pleegouders was er of een andere (geestelijke) zelf ben al enkele jaren lid en ik
echter af. Het zeulen met eni- stoornis mij heeft overvallen. lees de verhalen met veel gemers water werd gestaakt en Driemaal neen, beste mensen. noegen. Voor minimaal vijftien
ook de mest konden ze wel ver- Psychisch ben ik nog volkomen gulden per jaar kunt ook u lid
geten. Welnu, om een lang ver- in orde. Ik citeer slechts uit een worden van deze club (het mag
haal kort te maken, deze zomer drukwerkje dat ik een dezer da- ook een ietsie meer zijn). Gesierden deze bomen dus het gen kreeg van onze dorpsbewo- loof me, het is de moeite waard.
centrum. Vorige week werd ik ner Rob Bouwman uit de woon- Voor inlichtingen kunt u zich
door een mij bekende dorpsbe- wijk Nieuw-Noord. Rob's moe- het beste wenden tot: voorzitter
woner aangesproken. Wat hij der is enkele maanden geleden Mw. C Kemp-vd. Mije, Tolweg
mij vertelde wil ik u niet ont- overleden. Tussen haar spulle- 29, tel: 17201 of penningmeester
houden. Zet u schrap. De noes- tjes vond hij een boekje uit J. Bluijs, Pasteurstraat l, tel:
te werkers van onze plantsoe- 1925. Onder de titel: 'Gevaren 14632.
nendienst kregen van hun chef der zee voor baders en zwemde opdracht de bomen weer uit mers' werden de toenmalige Stampij
gewaarde bakken te halen. Ze moesten strandbezoekers
Een heel ander onderwerp
ditmaal worden overgeplant schuwd voor een duik in het
naar de Zandvoortselaan. Moet zilte nat. Het drukwerkje staat nu. Carnaval in Zandvoort. De
kunnen nietwaar? Echter nu vol wenken en tips om veilig in meeste van u zullen dit onderkomt het. Ook daar werden eni- zee te baden of te zwemmen. werp wellicht over willen slaan.
De raadgevingen van toen We zullen het dan ook niet hebge tijd geleden nieuwe bomen
geplant, maar die moesten nu doen nu nog steeds opgeld. Om- ben over een kroegentocht, de
plaats maken voor de bomen gezet in het huidige Nederlands ontvangst op het raadhuis of
uit de bakken. Een eind verder- zouden deze raadgevingen best over de perikelen die in de afgeop werden nieuwe gaten gegra- nog door de VVV of reddings- lopen jaren hebben plaatsgeven. En ja hoor, daar werden ze brigade gebruikt kunnen wor- vonden. Daarover is in het verweer in de grond gestopt. Kunt den als service aan onze tegen- leden al genoeg verteld. Aanwoordige badgasten. Het boek- staande zondag is het weer zou het nog volgen? Ik niet.

ver. Als rechtgeaarde Limburger voel ik alweer de kriebels in mijn bloed. Toch zult
u mij ook dit jaar niet in het
heuvellandschap tegen komen. Een grootscheepse polonaise is voor mij niet meeoi„
weggelegd. Nimmer heb ik
mij trouwens met dit fenq-_
meen ingelaten. Ik ben zogë-~
zegd een 'einzelganger' die
het feestgedruis liever vanaf
de zijlijn beziet.
Zoals gezegd: zondag
'barst' ook in Zandvoort dit
feest weer los. De voortekenen wijzen daar weer op. Café
Koper aan het Kerkplein is
deze dagen gesloten en ook
andere kroegen houden hun
deuren op slot. Bang voor
stampij hangen zij hun biertap gedurende deze dagen
aan de wilgen. Leve het Zandvoortse carnaval. De kroegentocht, de intocht van de
prins en de carnavalsoptocht
gaan ook dit jaar niet door.
Het zal mij worst wezen, ik
amuseer mij toch wel. Voor
de derde achtereenvolgende
maal ben ik zondag in 't Stekkie aan de Flemingstraat te
vinden.

Alaaf
Onze enig overgebleven
carnavals-vereniging
'De
Schuimkoppen' organiseert
daar voor de zoveelste maal,
samen met jongerenwerker
Fred Pols een kindercarnaval. Het belooft weer een gezelhge boel te worden. Er is
een dijk van een programma
opgezet. Zo zijn er verschillende optredens en worden er
vele prijzen uitgereikt voor
de meest ludiek verklede kinderen. Alle kinderen krijgen
een presentje. Het snoepgoed
komt van Dirk van den
Broek. U weet wel, 'de goedkocpste supermarkt' in dit
dorp, zoals u in zijn advertenties kunt lezen.
Zandvoorters kunnen heden ten dage geen carnaval
meer vieren, zo heb ik de afgelopen jaren bemerkt. In de
tijd van onze dorpsgenoot
Wim Buchel was dat wel
even anders. Daarvan getuigden destijds een overvol Bouwes op het badhuisplein en
hotel Keur aan de Zeestraat.
Toen Buchel zijn steek voorgoed af deed was het met de
carnaval hier in dit dorp gedaan. Onderling gekrakeel
bij de voormalige Scharrekoppen hielpen deze eens zo
florerende vereniging om
zeep. Leve de lol! Dankzij de
concurrerende vereniging De
Schuimkoppen bleef het kindercarnaval overeind. Gelukkig maar. Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst. Wellicht
keert de tijd van toen ooit nog
eens terug.
Dit was het weer voor deze
week. Blijf gezond, tot de volgende week. ALAAF!
BRAM STIJNEN

donderdag 18 februari 1993
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,,Zijde-lampekappen atelier"

Marijke Steegman
Ook voor het overtrekken van
uw oude model.
Cath. van Renesstr. 3 Tel. 02507-18939
2041 BJ Zandvoort
Bellen na 18.00 u.

25 LESSEN 1100,-

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

(geldig t/m 1-3-93)

AUTORIJSCHOOL PHIL WAANING
KOSTVERLORENSTRAAT 70
TEL. 12071
• seniorentraining
• spoedcursus

in de

"TRYIT,

ZATERDAG 20 FEBRUARI
Kaartverkoop aan de bar voor
19 februari ƒ10,- incl. 1 glas sangria.

YOU WILL LIKE IT"

Verkleed wordt op prijs gesteld.

ONDERNEMERSGERICHTE
PARTNERS M/V
(PART- & FULL-TIME)

Geïnteresseerd: bel onze vertegenwoordiger in
Zandvoort 02507-31034.

HOOGLAND
Café "Het Gedicht van de Zee"
Westerparkstraat 5. Zandvoort
Het Gedicht van de Zee:
Als de hemel boven zee de aarde kust
hoor je Mahler, Mozart, er is rust.
Soms komt de zee in vervoering
en stormt naar het land.
Golven van verleden en heden bereiken
witschuimend het strand.
Heimwee naar de toekomst;
„gelukkig wij, de frisse lucht".
Ik hou van Zandvoort, is wat ik zucht.

Bloemendaal aan zee
Tel.: 023 - 252280

FEBRUARI - VISMAAND
Gedurende de maand februari presenteren'
wij een aantal heerlijke visspecialiteiten
waaruit u zelf uw

3 GANGEN-MENU
a ƒ 39,50

ZANDVOORT 1993

Bij de voorgerechten is er keuze uit b.v. een
vispasteitje, salade met gebakken garnalen, carpaccio van gemarineerde zalm of
heldere vissoep.
Als hoofdgerecht kunt u o.a. kiezen uit
scholfilet ,,in 't groen", gebakken tongschar, gebakken heilbot, gepocheerde zalm
of kabeljauw en een uiterst smakelijk gerecht „Zandvoorts Vissertje", bestaande
uit 5 soorten gebakken vis.
Er is een speciaal voor dit menu gecomponeerd dessert om uw 3 gangen-menu mee
af te sluiten.
Alle gerechten zijn ook afzonderlijk te bestellen.
Wij zijn alle dagen van de
week geopend.

NIEUW IN ZANDVOORT
Pannekoekenhuis

65 pannekoeken vanaf J UrüU
Kennismakingsaanbieding

„INDISCHE PANNEKOEK"
ui, spek, ham, prei, ei, en taugé'

ƒ10,-

Zandvoortselaan 1. Goed gesitueerd, uitstekend onderh. hoekhuis met garage en onder architectuur aangelegde tuin De woning is m 1990 geheel gerenoveerd.a Ind.. entree, ruime hal, toilet, doorzonwoonk.
(50 m ) met open haard, luxe open keuken (Poggenpohl) met mbapp. 1e et.: ruime overloop, 3 slaapk.,
ruime luxe badk. met dubbele wastafel, hoekbad en
toilet. Zolderverdieping: ruime slaapk. met wastafel
Garage' geheel betegelde garageruimte, bmnendoor
bereikbaar, zolderruimte. Alarminstallatie, elektrische
rolluiken en zonneschermen
Vr.pr. ƒ 595 000,- k.k.

HUUR
Scheldeplein 21. Te huur aangeboden m het centrum van Zandvoort, pittoresque gelegen wmkel/magazijn. De voormalige zadelmakerij ligt direkt
achter de Kerkstraat en leent zich uitstekend voor diverse waaronder ambachtelijke2 doeleinden. Ind.: Lvormige ruimte, totale opp 60 m .
Prijs ƒ 1 000,- per maand.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

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

VERKOPING
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welke in opdracht van belanghebbenden gedurende drie dagen zal plaatsvinden. Het betreft hier een wegens surséance
van betaling door leverancier teruggenomen partij topklasse:

SLAAPKAMER
HUISHOUDTEXTIEL
welke openbaar en direkt aan publiek zal worden verkocht.

VER EN VER BENEDEN ELKE
NORMALE WINKELPRIJSÜ!
DEKBEDOyERTRËKKËN; 2883 stuks waa

ken in de mooiste kleuren e
vrij v extra luxe uitvoeringen met ruches, kant, strikjes enz.
Voorradig in de maten; 1-përsoons 140x200

ONTDEK DE BIJZONDERE AMBIANCE
VAN „CAFÉ HET GEDICHT VAN DE ZEE"
OP ZONDAGMIDDAG. VEEL KLASSIEKE
MUZIEK, DE OPEN HAARD BRANDT EN
ER LIGT ZAND IN DE VENSTERBANK. U
BENT VAN HARTE WELKOM IN HET
LOUNGE-CAFÉ VAN HOTEL HOOGLAND
NAAST DE WATERTOREN.

Kostverlorenstraat 49. Nabij centrum gelegen halfvnjst. woonhuis met voor- en achtertuin De woning is
gebouwd in 1925 en heeft ondanks de luxe renovatie
niets van de oorspronkelijke sfeer verloren. Ind.: entree, ruime hal met marmeren vloer, toilet, kelder,
ruime woonkamer/serre met eiken parketvloer (vloerverwarmmg) en open haard, halfopen luxe Poggenpohl keuken met mbouwapp en marmeren vloer. 1e
et., overloop, drie slaapkamers met balkon, toilet,
badkamer met dubbele wastafel en tweepersoons
bad. Terras op het zuiden, achtertuin
Vrpr. ƒ 339.000-k.k.

AANKONDIGING INZAKE BELANGRIJKE

kunt' samenstellen.

(Floris Faber, „gelukkig wij..." is
uit het Zandvoortse Volkslied.)

Tjerk Hiddesstraat 27. Uitstekend onderhouden, recent gemoderniseerd driekamerapp. Ind.: entree,
ruime hal met inbouwkast, woonkamer, open keuken
met mbouwapp., zitkamer, ruime slaapkamer met kastenwand, badkamer met douche, wastafel en toilet.
Serv.k. tijdelijk verhoogd tot ƒ 460,-.
Vr.pr./ 179.000-k k.

telefoon 023-385478

OPENBARE

Voor een Amerikaanse multinational met sterke
expansie in de Europese markt met diverse produkten voor privé en zakelijk gebruik, zijn wij pp
zoek naar:

Geschikte kandidaten worden, na professionele
begeleiding, o.a. via een management traineeship, geacht zelfstandig hun relaties op te bouwen en te onderhouden.

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

CARNAVAL

"SNOOKERBAR"

Door het toegepaste marketing concept is het
bedrijf marktleider in diverse marktsegmenten.
De kwalificaties voor een succesvol partnerschap zijn:
- resultaatgericht - doorzettingsvermogen ambitieus
- enthousiast - sterke persoonlijkheid - teamworker
- beheersing van de Italiaanse en/of Spaanse
en Duitse taal is een pre voordegenen die
na bewezen geschiktheid ook internationale
markten willen helpen opbouwen.

CHRIS HARDENDOOD

Ook om mee te nemen
Zandvoortselaan 130 a
t.o. Nw. Unicum, Zandvoort
tel. 02507-30062
geopend di.- t/m zo.
Van 10.00-19.00 uur.

200x200; litsjurneaüx 240x200. Alles incl. i óf 2 slopen:
DEKBEbbVERTREKKEN: 581 stuks in de leukste jeugd--en
kinderdessins, met opdruk

tv-hëlden én automerken, maat 140x200 en incl: sip
KUSSENS: 610 stuks afkomstig uit zending besterrid v
kend hotelconcërn, anti-al lèrgisch met tij k van 100% katoen, ;
versterkte hoekband^
HOESLAKENS^^

stretch en in molton, voorradig in alle gangbare m^
voorzien van èôn rondom verwisselte
Al déze aanbiedingen zolang dé voorraad streMV^
DEKBEDDEN; 860 stuks van Euro

Zaterdag 20 febr.
ARTIESTENGALA
met o.a. Annie Schilder in

Soc. De Manege
ledere zat. een programma met top
entertainment, muziek, dansen,
sfeer en gezelligheid tot 03.00 uur
m de nacht.
Uitsluitend ongeb. mensen
Corr. gekleed vanaf 25 jr.
Entree ƒ 15,-, koffie en
hapjes inbegrepen.

INFO 16023
Single party cruise zondag 7/3 nog
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Lang leve de lol
met de
CARNAVALSBOL

Ons multi volkoren
brood is een groot
succes
Bakkerij PAAP ^
Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

gendé kwaliteiten; am
dekbedden, 4-seizoènen deelbare dekbedden, 100% zuiver
scheerwöl dekbedden, 100% zuiver scheerwol 4-seizoeneh dekbedden; dons en halfdbns, eende-ganzedon
rnatên i-pers/ 140x200, 2-pers, 200x200, litsjümëaux 240x200.
Aanbied^
THEEDOEKEN: 4522 stuks,-verpak^^

iet op! 12 stuks vóo^

HANDDOEKEN: douchelakens, strandlakèns: 1280 stuks,
let pp! VANAF 4;STUKS VOOR 10,-.
TAFELLAKENS: 180 stuks in rond en vierkant; let op!
BEZICHTIGING EN VERKOOP UITSLUITEND OP
VR 19-2 van 10.00-21.00, ZA 20-2 van 10.00-17.00, ZO 21-2 van 13.00-17.00

DORPSPtEIN2
ZANDVOORT
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Keith Jarrett
De Amerikaanse pianoviruoos Keith Jarrett verzorgt za;erdag 20 februari een exclusief
;olo-optreden in het Concertgew. Het concert zal een imarovisatorisch karakter dragen
n de trant van Jarretts verrnaarde Paris, Keulen en nieu\ye Vienna Concerts. Sinds de
laren zestig wordt Jarret gezien
als een onovertroffen genie in
improvisatie en een van de
meesters van de moderne jazz
piano.

Orgelconcert

De Kunst- en taxatiedagen
in Musea, die veilinghuis
Sotheby's Amsterdam in
samenwerking met musea
uit het hele land het
afgelopen halfjaar heeft
georganiseerd, worden
zaterdag 20 februari
afgesloten met een
taxatiedag in het
Scheepvaartmuseum in
Amsterdam. Liefhebbers
van kunst en antiek kunnen
op deze dag voorwerpen van
thuis meenemen en zich
door experts van Sotheby's
laten vertellen hoe oud ze
zijn, waar ze vandaan
komen en natuurlijk hoe
hoog de waarde wordt
geschat.

Publiek staat bepakt met kunst
in de rij voor taxatiedagen

waarde enorm. Laatst kwam er
iemand met een oude globe,
daar was een soort minibar van
gemaakt. Dan is zoiets niets
meer waard, maar wel grappig
om te hebben."
De trotse bezitter van een
grote klok in Heerlen zal het
wel met zo grappig Vinden. Hij
liet een foto van zijn klok zien
aan een van de experts, die er
wel iets bijzonders in zag. Dus
toch de hele klok van huis genaald en naar het Thermenmuseum gezeuld. Helaas! „Uw
klok is een samenraapsel,"
kreeg hij te horen. Toch adviseert Ridderikhoff mensen die
een bijzondere klok hebben,
een piano of vleugel of een ander moeilijk te vervoeren object, om een foto mee te nemen.

De Engelse organist John
EDE dankzij het
Mann zit zaterdag 20 februari
Avro-programma
achter het theaterorgel van TuTussen Kunst en
schinski. Om half elf 's ochKitsch zijn taxatietends begint het concert op het dagen een
begrip in NederWurlitzer/Strunkorgel.
land geworden. Diana Rid-

M

The Shooting party

derikhoff van Sotheby's legt
uit dat het originele idee
toch echt van. Sotheby's afkomstig is: „In Engeland
werd al jaren The Antiques
Roadshow op televisie uitgezonden, naar een idee van
David Battie van Sotheby's.
Tussen Kunst en Kitsch is
van dat programma afgekeken. Dat maakt het er overigens niet minder om; een
taxatiedag kunnen we ons
inderdaad ongeveer zo voorstellen."

Onderkoelde humor, close
harmpny, swing en muzikaliteit zijn de ingrediënten van de
driemansformatie The Shootmg Party/V.S.O.P. Deze keer is
het trio te zien in een muziektheaterperformance,
waarin
drie zangers met elkaar van menmg verschillen. Hoe bizar de
onderlinge verstandhoudingen
zijn, wordt duidelijk aan de
hand van kurkdroge dialogen
en een afwisselend programma
met spetterende en weemoedige muziek. Nog tot en met za- door Eline Verburg
terdag 20 februari, iedere avond
vanaf kwart over acht, in De
Kleine Komedie. Voor informaIn het Scheepvaartmuseum
tie: 6265917.
zullen 20 februari ongeveer tien
deskundigen van het Amsterdamse veilinghuis voorwerpen
taxeren die de bezoekers meenemen. De entree is gratis,
maar men betaalt ƒ 2,50 per te
taxeren object. „Dat geld gaat
naar de kas van het desbetreffende museum," verklaart Ridderikhoff. „Het maximum aantal te taxeren objecten per persoon is vijf, omdat anders de
rijen veel te lang zouden worden. En we willen toch iedereen
van dienst kunnen zijn."
The Shooting Party
Foto Ben van Duin

Rock 'n roll
Carnaval op rock 'n roll ritme. De Duitse hand de Brewsters zal in Cruise Inn op gepaste wijze hun repertoire ten gehore brengen. Carnavalskleding verplicht. Cruise Inn is te
vinden aan de Zeebürgerdijk
271.

Geen uitzondering
Diana Ridderikhoff weet van
voorgaande museum-taxatiedagen dat het bezoekersaantal
hoogkan oplopen. „Om half ne-

Experts van veilinghuis Christie's aan de slag- met een taxatie
museum. Behalve kunstexperts zijn er tijdens de taxatiedagen ook altijd een verzekeringsdeskundige en een politieexpert aanwezig, die voorlichting en advies geven omtrent
beveiliging en inbraakpreventie. Je zult immers maar plots
een zeer waardevol schilderijtje
Er zijn deskundigen aanwe- in je bezit blijken te hebben!
zig op elk gebied. Ridderikhoff
somt op: „Moderne kunst, 19eeeuwse schilderijen, oude Kunstaankoop
Volgens Diana Ridderikhoff
meesters, glas, porselein, keramiek, Chinese en Japanse weten de mensen het meestal
kunst, klokken, tapijten, zilver heel goed als ze iets waardevols
en juwelen en ga zo maar door." bezitten. „In het SpoorwegmuEr zullen verschillende afde- seum in Utrecht kwam een
lingen worden opgezet in het echtpaar met drie gouaches,

gen 's ochtends staat er meestal
al een rij mensen, bepakt en
bezakt met kunst- of - dat moet
nog blijken - kitschvoorwerpen,
terwijl het museum pas om tien
uur open gaat. Meer dan duizend bezoekers op een dag is
geen uitzondering."

een soort aquarellen, van Mondriaan, die per stuk zo'n vijftigduizend gulden waard bleken
te zijn. Een oud-tante had die
vroeger van Mpndriaan zelf gekregen. Ze zijn nu door die
mensen ter veiling aangeboden."
Het zit er dus dik in dat het
Spoorwegmuseum straks de
prijs in de wacht gaat slepen
van de Museumveiling die Sotheby's 7 juni a.s. gaat houden.
Alle tijdens de museum-taxatiedagen ingebrachte voorwerpen
worden dan geveild, en het museum dat uiteindelijk voor de
hoogste opbrengst zorgt, krijgt

Mokum zingt
Op 21 februari vindt er een
'Mokum zingt' bijeenkomst
plaats in de Westerkerk. De samenzang wordt geleid door
Arie Eikelboom, achter het orgel zit Bernard Winsemius. Het
Soms, wanneer je op zoek
ad hoc koor begint een uur van
bent naar een apart of
te voren met repeteren. Aan- grappig kledingstuk, of naar
vang is om 16.30 uur.
een ouderwetse vaas, een
vreemd brilmontuur of een
stuk origineel speelgoed
voor je neefje, krijg je wel
eens het gevoel dat in alle
winkels die je bezoekt
hetzelfde wordt verkocht.
Divastoer 2
In haar soloprogramma Divas- Wie geen zin meer heeft in
de eenheidsworst die
toer 2 neemt cabaretière Hester
Macrander man-vrouw verhou- winkelcentrum heet, zoekt
dmgen onder de loep. 'Op- zijn heil daarom elders. De
Jordaan is al geruime tijd
komst en ondergang van een
westers modelgezin' zou de on- een populair winkelgebied
voor hen die ontdekt
dertitel van Divastoer 2 kunnen
zijn: de preutse patriarch als hebben dat deze buurt tal
vader en kostwinner, de einde- van bijzondere winkeltjes
loos loyale vrouw-achter-de- herbergt. Maar wat^heeft de
man als zijn representatieve
Jordaan de winkelende
schaduw, de zoon als verwende mens nu eigenlijk precies te
rebel en de dochter, ach, 't is
bieden?
leuk als het een lief meisje is.
Nog tot en met zaterdag 20 februari in Theater Bellevue,
aanvang 20.30 uur.

N BE JORDAAN vind je
een concentratie van
een ander soort winIcefs," zegt Richard Wieland
van de tweedehands-kledingzaak Pettycoat op de Lindengracht. „In grote steden gaan de
winkels allemaal zo op elkaar
lijken. Als ik mocht kiezen, hier
op de Lindengracht of in de
Kalverstraat voor dezelfde
huur een kledingzaak runnen,
dan bleef ik mooi hier."

Berdien Stenberg
door ^Sline Vcrburg
Berdien Steinberg treedt zondag 21 februari op in het NieuOp en rond de Lindengracht
we de la Mar theater. In haar zijn vrij veel 'tweedehands-kleshow 'In de piste met Berdien' dingzaakjes gevestigd. Wat
geeft zij zich over aan haar gro- komt daar voor publiek op af?
te passie: het circus. Haar fluit- Wieland: „Het gaat de mensen
spel blijft de kern van het pro- niet om de goedkoopte van de
gramma, maar er zijn ook be- kleding, trouwens, zo goedkoop
spelers van fagot, hobo, viool is die niet eens. Maar vooral
en cello te beluisteren Met mu- mensen die iets anders zoeken
ziek van onder andere Mozart, dan je in grote winkelstraten of
•centra kunt vinden komen hier
Vivaldi en Meredeante.
winkelen."
Fri-theatergroep

'Populaire
ambtenaren'
ZANDVOORT - Naar aanleiding van het artikel in
'Met oog en oor de badplaats door' over de 'populariteit' van ambtenaren van
de Burgerlijke Stand, heeft
de afdeling Voorlichting
van de gemeente een aantal
cijfers op een rijtje gezet.
De gemeente zelf houdt geen
'populariteitslijst' bij, maar noteert wel het aantal voltrokken
huwelijken per ambtenaar. Dit
in verband met de uit te betalen
vergoedingen. In het jaar 1992
werden in totaal 110 huwelijken
gesloten. Daarvan werden 99
voltrokken door de vier 'externe' ambtenaren van de Burgerhjke Stand m Zandvoort. De
overige 11 werden voltrokken
door gemeentelijke ambtenareii.
De 99 huwelijken zijn vrijwel
gelijkelijk verdeeld over de vier
externen, de dames Van der
Heijden en Van de Meulen, en
de heren Hilbers en Methorst.
Respectievelijk met 25,25,26 en
23 huwelijken.
De verdeling gebeurt afhankelijk van de beschikbaarheid
van de externe ambtenaar.
'Enige fluctuatie', oftewel verschillen, kan ontstaan door andere werkzaamheden, ziekte of
andere oorzaken.

De taxatiedagen zijn een geschikte gelegenheid om eens
kennis te maken met het museum waar de taxatiedag wordt
georganiseerd. „De samenwerking tussen een veilinghuis en
een museum is niet gebruikelijk, maar bevalt tot op heden
zeer goed," meent Riddenkhoff. „Het museum trekt nieuw
publiek en ontvangt bovendien
ƒ2,50 per taxatie. Het trekt
mensen een beetje over de
•drempel heen. Een veilinghuis
heeft immers altijd een beetje
een elitair imago. Omdat de
Foto Chnstte's mensen niet makkelijk naar
ons toe komen, proberen we ze
een geldprijs van 15 duizend op deze manier te bereiken."
Zodra een object op vijfhongulden, te besteden aan bijvoorbeeld restauratie of nieuwe derd gulden of meer geschat
wordt, kan de taxateur vragen
kunstaankoop.
of men het misschien ter veiling wil aanbieden. Zo kan het
Samenraapsel
gebeuren dat de glazen vaas die
Mensen zijn meestal niet zo u voor twee kwartjes op een
teleurgesteld wanneer de mee- rommelmarkt gekocht heeft ingebrachte voorwerpen slechts eens een door Andries Copier
van weinig waarde blijken te ontworpen Unica-vaas blijkt te
zijn, gelooft Ridderikhoff. „Het zijn en dat u hem kunt laten
is voor veel mensen ook leuk veilen voor een minimumprijs
om te weten wat ze in huis heb- van twaalfhonderd gulden. En
ZANDVOORT/HOOFDben staan, hoe oud het is of er kan natuurlijk altijd meer DORP - Maquettes van
waar het vandaan komt. Soms geboden worden...
raadshuizen met dorpslijkt iets heel kostbaar, maar
Informatie: Diana Ridderikhoff - So- kern, afkomstig van maar
als het niet meer in originele theby's
Amsterdam, Rokln 102, 1012 liefst vijftig basisscholen in
staat verkeert, dan daalt de KZ Amsterdam.
Telefoon: 672 565K.
de regio, worden vanaf
maandag 22 februari een
week lang tentoongesteld
op de grote SBO-Expo en
Doe-Manifestatie op de Jansonius
Scholengemeenschap in Hoofddorp. De
Expo dient om de hoogste
groepen van het basisonderwijs te informeren over de'
toekomstmogelijkheden in
de bouwberoepen en het
aangeven van leerwegen
daartoe.
SBO staat voor Samenwerking Bedrijfsleven Onderwijs,
de samenwerking tussen ondernemers in de bouwnijverheid en de scholen voor beroepsonderwijs m de regio
Haarlem en Haarlemmermeer.
Gezien het schrijnende tekort
aan goed opgeleide vakmensen
in de bouwberoepen, zijn de ondernemers in de bouwwereld
en leerkrachten m het beroepsonderwijs enthousiast over de
bouwd, maar als je dat met veel aanpak en resultaten van de
inzet hebt bereikt dan loopt je SBO.
De Expo duurt een week en
winkel goed. Je krijgt vaste
klanten, die weer via 'mond tot alle deelnemende basisscholiemond-reclame' voor nieuwe ren worden in die week per bus
naar de Expo gebracht. Op de
klanten zorgen."
openingsdag worden ook de
prijzen uitgereikt, de ingezonTerug vinden
den maquettes worden gejuZe vindt dat er eigenlijk een reerd door onder andere de
boekje op de markt zou moeten stadsarchitect van Haarlem.
komen met een goede routebe- De leerlingen kunnen op de
schrijving, zodat mensen de 'doe- en infobeurs' naar hartewinkels beter kunnen vinden. lust zelf aan de slag niet timmeMarjan Hoogendijk, werkzaam ren, zagen, metselen en compuin de verkoop van Marokkaans tertekenen. Ook ouders en leeraardewerk bij Al Maghreb krachten zijn welkom. De Jan(Tweede Leliedwarsstraat) is sonius Scholengemeenschap
dat met haar eens. „Veel men- bevindt zich aan de Hoofdweg
sen lopen bijvoorbeeld 's 709 te Hoofddorp.
avonds of 's nachts langs de
winkel en denken: mmm,
mooie schalen. Later hebben ze
vaak de grootste moeite om het
straatje terug te vinden."
Behalve de antiekmarkt en
de rommelmarkt op de LooiZANDVOORT - Afdeling
ersgracht kunnen marktlief- Zandvoort van de Nederhebbers in de Jordaan hun hart landse dierenbescherming
ophalen op maandagochtend, gaat net als haar hoofdbeals in de Westerstraat de Lap- stuur actievoeren tegen
jesmarkt open is, waar behalve misstanden in het veetranstoffen van alles te koop aange- sport. 'Zandvoort had eigenboden wordt. ledere zaterdag is lijk
al het voortouw genohet markt op de Lindengracht.
men', zegt bestuurslid mevrouw Hulst.
Kleinschalig
Afdeling Zandvoort heeft
De winkeliers zijn het er una- eind december tijdens de
niem over eens dat de Jordaan Kerstmanifestatie naast de cirnog altijd een van de gezelligste cuitmgang al handtekeningen
buurten is om te gaan winkelen ingezameld tegen de 'gruwehjof wandelen. „Het is klemscha- ke misstanden' tijdens veetranlig, daardoor kent iedereen el- sporten. Voorbeelden daarvan
kaar, en er is een rijk sociaal waren afgelopen weken enkele
leven," vindt Richard Wieland keren op de televisie te zien. De
van Pettycoat. „De Jordaan is Inspectiedienst van de Diereneen dorp in een stad."
bescherming heeft transporten
doosjes en blikken autootjes.
Ben je op zoek naar een spe- van Nederland naar Spanje en
Veel van de kleine winkeltjes ciale winkel, dan kun je altijd Italië gevolgd. Ononderbroken
blijken al jarenlang te bestaan. een willekeurige zaak bmnenlo- transporten van 40 tot 60 uur in
De winkeliers zijn blij met de - pen en om informatie vragen. een te kleine en te warme ruimnu al zo'n acht jaar durende - In de winkels weten ze meestal te blijken geen uitzondering,
trend om in de Jordaan te win- wel waar de tweedehands-bril- waarbij stress en ademnood opkelen. De jaarlijkse huurverho- monturenwinkel
is,
het treden. Bovendien krijgen de
gingen en de altijd bestaande muziekantiquariaat, de kralen- dieren onderweg meestal geen
.concurrentie van winkelcentra winkel, je kunt het zo gek niet eten of drinken.
zorgden ervoor dat vele winke- bedenken of in de Jordaan is er Inmiddels hebben meer dan
liers het hoofd niet boven water wel een winkel m gespeciah- 10.000 spontane briefschrijvers
konden houden. Toeristen en seerd.
minister Bukman om maatremensen van buiten de stad zijn
Voor wie wil gaan winkelen gelen gevraagd. De dierenbedaarom zeer welkom.
in de Jordaan, maar er de weg scherming is deze week met
niet goed kent, is het raadzaam een gecoördineerde actie beMevrouw E. Kramer runt al een plattegrondje mee te ne gonnen. In het kader daarvan
bijna 25 jaar een kaarsenwinkel men. Ook zijn er leuke boekjes heeft Afdeling Zandvoort bij
annex poppendokter in de Ree- met stadswandelingen te ver- Dierplezier aan de Grote
straat. „Je moet uniek.zijn om krijgen in de boekhandel.
Krocht een handtekeningenhet vol te kunnen houden,"
lijst neergelegd. Daarnaast kan
De Jordaan Is het beste te bereiken men een actiepakket aanvragen
weet ze uit ervaring. „De lasten met
het openbaar vervoer. Halte Itozijn erg hoog. Het duurt lang zcnsracht
of Wcsternurkt: tram 13,17, via het telefoonnummer 14561
voordat je een naam hebt opge- 14. luis 21, 170, 171. 172.
in Zandvoort, of via 035-248759.

Maquettes
scholieren

Handtekeningen
tegen veevervoer

I

In het Crea-theater brengt de
Fri-theatergroep van de Universiteit van Amsterdam het stuk
'De honger en de dorst' van Eugène lonesco op 18,19, 20 en 21
februari. Aanvang half negen.
Voor inlichtingen: 6262412.

ZANDVOORT - Een 26-jarige
IJmuidense automobilist kreeg
zaterdagnacht in de Stationsstraat een rijverbod van twee
uur opgelegd. Daarnaast moest
hij een boete van 400 gulden
betalen. De man werd betrapt
toen hij onder invloed van alcohol in zijn auto reed. Bi] het
ademonderzoek bleek het promillage ongeveer 0,75.

Wat vind je nou niet in de Jordaan?

The Academy of the Begynhof onder leiding van Roderick
Shaw is vrijdag 19 februari te
horen in de Engelse Kerk in het
Begijnhof. Op het programma
staat werk van onder meer Telemann, J.S. Bach en J.F.
Fasch. De zaal gaat om 19 uur
open.

Foto I. van der Putten

Rijverbod

Oude centrum blijft in trek als winkelgebied

Begijnhof

l Hester Macrander

Zandvoorts
Nieuwsblad

Traiteurs
Het gebied in de Jordaan
waar de meeste winkels te vinden zijn ligt tussen de Elandsgracht in de Zuid-Jordaan en de
Lindengracht in de Noord-Jordaan. Noord en Zuid worden

van elkaar gescheiden door de
drukke Bozengracht. Op de Rozengracht zijn ook vele zaken
gevestigd. Er zijn veel meubelzaken, maar ook kleinere winkeltjes. Met name het grote
aantal Balkanese en Turkse
bakkers valt op, des te meer
omdat we verder in de Jordaan
opvallend weinig buitenlandse
winkels vinden, of het moesten
de traiteurs en restaurantjes
zijn. Behalve winkels, cafés en
restaurants bevinden zich in de
Jordaan veel galeries, waar je
schilderijen kunt bekijken
maar vaak ook bijzonder glaswerk of sieraden.
Het is moeilijk om in het gebied een concentratie van een
bepaald soort winkels aan te
wijzen. Kledingzaken, eerste- of
tweedehands zien we overal.

ook aantrekkelijk vanwege het
grote aantal winkeltjes waar
curiosa worden verkocht. „Natuurlijk heb je op de Looiersgracht de antiekmarkt en de
rommelmarkt. Daarnaast heb
je veel winkeltjes zoals deze."
In 't Winkeltje, dat al veertig
jaar bestaat, val je van de ene
verbazing in de andere. Er is
ouderwets, nostalgisch speelgoed verkrijgbaar, oude ansichten en kinderboekjes, kopjes,
schaaltjes, lampjes, vazen,
noem maar op. In de Westerstraat vinden we net zo'n soort
winkel, maar dan alleen tot het
plafond toe gevuld met allerlei
speelgoed, Mechanisch SpeelCuriosa
goed is de naam. Hier geen moVolgens Carla Aarsman van 't dern speeltuig zoals Playmobil
Winkeltje, op de Prinsengracht en Nintendo spelcomputers,
in de Zuid-Jordaan, is de buurt maar tollen, diabolo's, speel-

Een concentratie Vinden we in
de Tweede Egelantiersdwarsstraat, Tweede Tuindwarsstraat en Tweede Anjeliersdwarsstraat, bij elkaar een lange en gezellige winkelstraat in
het noordelijke gedeelte. Tussen de 'gewone' buurtwinkels,
cafés en restaurants bevindt
zich een aantal leuke kledingzaken. Maar ook op de Elandsgracht en in de Hazenstraat, in
de Zuid-Jordaan kan men vaak
goed slagen. Natuurlijk zit de
aantrekkingskracht van de Jordaan niet alleen in de leuke kledingzaakjes.

donderdag 18 februari 1993
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DA'S GEEN GELD VOOR ZULKE MOOIE BRILLEN!
Dit is slechts een
greep uit een grote
Kollektie. Ook voor
kinderen is er een
enorme keus
al vanaf f 55,-

Model
EC102

Old Timer montuur.
Zowel voor dames
als voor heren
in doublé.

Vlot damesmontuur verkrijgbaar in 2 kleuren
en maten.

Gedistingeerd
damesmontuur in
doublé of wit metaal
in 2 maten.

Model
BROADWAY.

Representatief
herenmontuur in
doublé in 2 maten.

Heel trendy damesmontuur, in 3 modieuze
kleuren in 2 maten.

Zeer envoque
damesmontuur in
doublé in 2 maten.

Nog nooit waren mooie brillen zó voordelig.
Prins Brillen heeft de bril die bij uw gezicht én
uw portemonnee past. U kunt kiezen uit een
heel fraaie kollektie monturen voor dames,
heren en kinderen. Bovendien krijgt u bij hen
duidelijke informatie over zaken als glasprijzen e.d.
Ga maar gerust naar Prins Brillen
als u wel 'ns wat voordeliger(s) wilt zien.

Amsterdam: Bilderdijkstraat 72, tel. 6183368 - Gelderlandplein 24, tel. 6440793 - Ferd. Bolstraat 130, tel. 6625476 - Koninginneweg 224, tel. 6622651 - Bos en Lommerweg 307, tel. 6843764 Tussenmeer 58, tel. 6193001 - Burg. de Vlugtlaan 174, tel. 6131971 - Javastraat 4, tel. 6946883 - Buikslotermeerplein 7, tel. 6372392 - Winkelcentrum "In de Banne", Ankerplaats 21, tel. 6331504 Amstelveen: Rembrandtweg 157, tel. 6415434 - Alkmaar: Winkelcentrum "de Mare", Europaboulevard 24, tel. 072-612900 - Heerhugowaard: Winkelcentrum Middenwaard 31, tel. 02207-17172

't Familierestaurant

BERG

Zandvoort

Gevr. met spoed

meisje in de bediening

zoekt voor de weekends

een enthousiaste
AFWASHULP
tot 25 jaar
l NL TEL. 12537

Te koop aangeboden

GEÏSOLEERDE
20-VOETS CONTAINERS

Gesloten i.v.m. verhuizing naar de
Buureweg 1-3.

Centrale verwarming
Loodgieterswerkzaamheden
Dakbedekking
Service/onderhoud storingsdienst

schilders- en cdwerkingsbedrijf

Berg Techniek

RUUD JONKER

voor nieuw te openen
eetcafé in Zandvoort.
Bellen tussen 14.00 en 18.00 uur,
tel. 02507-19213
of kom langs.
Passage 46-48

Zandvoort
02507-14600

Muurcootings Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

Diner voor 2
Met een keuze uit verschillende koude
voorgerechten, hoofdgerechten niet
Vis of vlees en garnituren, nagerechten
met kaas en desserts...
Culinaire hoogtepunten in een
plezierige, romantische ambiance.

>AAAAAAAAAAAAAAAAAA

J. J. Hamelinkstraat 111
2033 LK Haarlem
Tel. 023-3309 44
Glazenwasserij
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

Zeer geschikt voor
frisdrankenopslag.

De Waard B.V.
Tel. 02510-10626.

CONTACTLENZEN

voor het „betere" schilderwerk

Alsje in
Europa nr. 1
inje klasse bent

HOE VERKOOP JE
EEfJ PIEPJONG

PALMPJE

SINGER

Iedere vrijdagavond "
Per twee personen
^

NAAIMACHINES ZANDVOORT

PRINSENHOFSTRAAT 7
^ t/o garage Versteege

-ZT 02507-20072
Maandags gesloten

« ^

^ RITSEN
J GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN
KNOPEN
P. E. M. Stokman
ixun-T
i_in
w.
^ repajgtie^emerl^n_f^EDI_NGREPARATIE >T

HOT EL

R E S T AU R A N T

Kerkplein -87 Zandvoört/. Tel. 02507 -1 35:99
/ v Reserveren gewenst. .:.'• •:•-•./••
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aOveneer m öe kram

Postcode Loterij geeft extra hulp aan kinderen uit Joegoslavië

Kinderen van de
rekening
Al eerder hebben wij u in deze kolommen bericht
over de grote gevolgen van de slepende burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië. Ondanks de
pogingen om alle partijen tot overeenstemming te
brengen, gaat het krijgsgeweld door. Vooral de
honderdduizend kinderen dreigen daardoor het
kind van de rekening te worden.
De vluchtelingenkampen zijn
overvol. Reismogelijkheden
zijn beperkt, hulpgoederen komen met de grootst mogelijke
moeite op de plaats van hun
bestemming, en de chaos is
soms onvoorstelbaar.
Vooral voor de kinderen is het
een ware lijdensweg. Ze zijn
van huis en haard verdreven
en ze weten nauwelijks waar
het om gaat. Hun enige realiteit van alledag is het tentenkamp of de aankomst van een
voedseltransport. Het oorlogsgeweld doet zijn invloed gelden in hun jonge leven en de
toekomst is al even onzeker
als het chaotische verleden.
Maar er is ook hoop. Want
vele mensen binnen en buiten
het land hebben de schouders

moetje
sterkste
De Clio van Renault is inz'n marktsegment de meest verkochte
auto in Europa. Want tot ver over
onze grenzen zijn ze ervan overtuigd dat de Clio alles heen.
U mag daarbij onder andere
denken aan een uiterst sportief,
robuust voorkomen en een zeer

hoog comfort-niveau. Nou brengt
het predikaat 'meest verkochte
auto' ook wel enige verplichtin-

Geduldig wacht een jongetje
uit Bosnië op liet invullen van
zijn reispapieren. Hij is een
van de tienduizenden kinderen
die door de burgeroorlog ontheemden ontworteld zijn. In
zijn ogen lees je de vraag wat
de toekomst hem zal brengen.
De Postcode Loterij wil helpen
door uitzicht op een toekomst
te geven.
Foto ANP
rnaal zeer goed samen. U raadt
het al, de nieuwe Clio RL 1.4 is ook
een zeer sterke. Want met een

De Clio RL 1.4 met 80-pk motor. Vanaf f 22.995,-.
gen met zich mee. Bijvoorbeeld
dat je de sterkste moet zijn.
Want groot en sterk gaan nu een-

57,5kW/80-pk motor doet bijna niemand ons dat na.

RENAULT
GEEFT JE
LEVEN KLEUR

Er is al een Clio 1.2 vanaf 121.995,-. Prijzen incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken. Prijs- en specilicatiewijzigingen voorbehouden. Renault adviseert Eli Oliën. 8 Jaar p/aalwerkgaranlie.
Williams RENAULT World Champion Formule l- 1992. ^^2^-Q^,

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-13360/12424 (showroom).

Nog geen
deelnemer?
Vul dan snel

de bon in en
-doe mee!
De winnende
Thgisbingonummers van
9 februari:
2
9 21
3 10 22
4 11 23
7 12 24
8 15 27

28 40
29 41
31 44
34
39

eronder gezet om een betere
toekomst voor deze kinderen
mogelijk te maken. Zoals het
project Sunkokret dat zich speciaal bezighoudt met de
opvang en begeleiding van
kinderen in de vluchtelingenkampen. Daarom steunt de
Postcode Loterij hen opnieuw
met honderdduizend gulden.
Al eerder is via de Stichting
Vluchteling ruim anderhalf
miljoen gulden voor vluchtelingen beschikbaar gesteld.
Deze steun kan de Postcode
Loterij alleen realiseren door
uw bijdrage als deelnemer.
Daarom is het een goede zaak
mee té doen met de Postcode
Loterij. Want kinderen mogen
toch niet het kind van de rekening worden? •

WIN-EEN-MILJOEN-BON
ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op één van de vele prijzen.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
onderstaande rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

Qllot (ƒ10,-) per maand Q

— loten (a ƒ 10,-) per maand

De lolen worden voor drie maanden Iegelijk geïnd. .

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

Naam:

Q dhr. UI mevr.

Adres:
Postcode: L i . l

l

i-i

i

i

Plaats:
150.93.02

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

• NATIONALE •
LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe Izonderpostzegel! naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

Uw rijbewijs voor 925,00
via de

Nieuwe Nationale Rijopleiding

Nieuwsblad

met lessen in de auto en Rij-simulator
Vraag info bij:

VERKEERSSCHOOL NELEN.
Tel: 020-6252511

Donderdag 4 maart 1993
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. Plantinghuis moet bedden inleveren
ZiANDVOORT - Het Dr.G.J. Plantinghu,is staat aan de vooravond van ingrijpe'nde bezuinigingen. De komende twee
jaar moet het tehuis acht ton inleveren,
op een jaarbudget van 3,5 miljoen gulden. Dit geld is nodig om de jeugdhulpverlening in Noord-Holland-noord op
een aanvaardbaar niveau te brengen.
Provinciale Staten hebben hiertoe besloten.

1993-1996. Het aantal j eugdhulpverleningsinstellingen in Noord-Holland-noord, Kennemerland en Het Gooi moet drastisch worden'
ingeperkt.. Door middel van fusies streeft
men naar twee multifunctionele organisaties
per regio.
In Kennemerland fuseren in de nabije toekomst daarom het Plantinghuis en het Medisch Kinderdagverblijf Margriet te Aerdenhout. Daarnaast zijn er vergaande samenwerkingsvormen met de Coen Cuser Marthastichting te Haarlem en Boddaert te Haarlem.
Directeur J. Holtslag van het medisch psy- Het orthopedagogisch Centrum (OCK) blijft
chosociaal kindertehuis Dr. G.J. Planting zelfstandig.
'
,.>
voor .kinderen van nul tot vijftien jaar
spreekt van een „gigantische bezuiniging"
waar uiteindelijk de ouders en kinderen de Besparen
dupe van zullen worden. Het tehuis ontkomt
Volgens Holtslag zijn de fusies vanuit het
er volgens hem niet aan om een aanzienlijk oogpunt van jeugdhulpverlening een goede
deel van de 46 beschikbare plaatsen in te zaak, maar op korte termijn zal het echter
leveren.
beslist geen tonnen besparen.
De bezuiniging maakt deel uit van een door
Het hulpaanbod in Noord-Holland-noord
de provincie opgesteld
vierjarenplan moet bovendien versterkt worden. Dit gaat

Brandweer wil
onderdak in
politiebureau

evenwel ten koste van het aanbod in Kennemerland. Het Plantinghuis en het Orthopedagogisch Centrum Kennemerland (OCK)
uit Santpoort moeten hiervoor elk zes ton
inleveren. Het Plantinghuis heeft voor 1993
ook nog eens een begrotingstekort van twee
ton aan niet-gecompenseerde kosten, maakt
samen dus acht ton.
Het geld komt ten goede aan uitbreiding
van de jeugdhulpverlening in Noord-Holland-noord. De provincie is van oordeel dat
Kennemerland genoeg middelen heeft om
aan dit laatste bij te dragen.

joen bezuinigd worden. Als zou blijken dat
het Plantinghuis teveel bedden heeft, is het
onzin om dat kunstmatig in stand te houden.
Maar tot nu toe hebben we altijd een wachtlijsti van drie tot zes maanden en kunneri we
jaarlijks een aantal kinderen niet opnemen."
„Het is goed mogelijk dat Noord-Holland-noord een te krap budget heeft, maar dat wil
niet zeggen dat wij te ruim zitten. Als een
wachtlijst op zeker moment te lang is, zie je
sommige kinderen nooit meer terug. Om aan
de bezuinigingen het hoofd te bieden, moeten
we allereerst arbeidsplaatsen inleveren. Het
gevolg daarvan is dat we minder kinderen
kunnen opnemen. Dus zowel de medewerBeter onderzoek
kers als de ouders en kinderen worden de
In 1993 moet hét Plantinghuis 2,5 ton be- dupe."
zuinigen en in 1994 3,5 ton. Holtslag zegt niet
tegen bezuinigingen te zijn, maar wel tegen
de manier waarop een en ander gebeurt. Weigeren
Holtslag: „Het is namelijk niet gebaseerd op
Het Plantinghuis is vanouds een Amstergedegen onderzoek. Er wordt gewoon ge- dams tehuis en vijftig procent van de kindesteld: er moet in deze regio in totaal 1,2 mil- ren komt dan ook uit de hoofdstad. De pro-

vincie wil een strakkere regionale indeling.
Holtslag: „Dat komt erop neer dat je kinderen van Duiten Kennemerland in de toekomst misschien moet weigeren, en dat
druist in tegen je eigen principes. Ik geloof
dat het soms heel goed is voor een kind om in
een andere regio te wonen. Sommigen zitten
in het Plantinghuis aan het einde van de
jeugdhulpverlening. Als ze hier komen hebben ze vaak alle instanties al doorlopen."
„Ik ken de diepste overwegingen van de
Provincie niet, maar ik heb wel de indruk dat
er slecht naar ons geluisterd is en dat er
alleen financiële beweegredenen zijn," meent
Holtslag. „We hebben met verschillende leden van Provinciale Staten contact gehad de
afgelopen maanden en ze waren niet allemaal
optimaal op de hoogte van wat hier gedaan
wordt. Ook de snelheid waarmee de bezuinigingen moeten worden doorgevoerd verbaast
me."
Lees verder op pagina 3

Eerste klap is een daalder waard

(Iw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor
12.00 uur ons

kantoor, telefoon

17166
Twee gewonden bij
botsing Zwarteweg
ZANDVOORT - Bij een botsing tussen twee auto's op de
kruising Zwarteweg-Zandvoorterweg zijn vorige week vrijdag
twee gewonden gevallen. De
twee, een man en een vrouw uit
Aerdenhout, zijn overgebracht
naar het Kennemergasthuis in
Haarlem.
De Aerdenhouter verleende
geen voorrang aan een Haarlemmer. Beide auto's zijn
zwaar beschadigd.

Waterstanden!
•MMHMMHMMMMHMMMMNBBMHMMBBMJHB

Datum

HW

LW

HW

LW

4 mrt

11.4906.56

-.-19.45

5 mrt

00.29 08.35 13.0021.35

6 mrt
7 mrt

01.3509.4513.5522.25
02.25 10.36 14.3722.55

8 mrt
03.07 11.10 15.22 --.-9 mrt
03.49 01.32 16.0511.50
10 mrt 04.36 02.20 16.4912.34
11 mrt 05,16 02.59 17.3513.20
12 mrt 05.57 01.29 18.21 14.05
Maanstand:
VM maand. 8 mrt. 10.46u.
Springtij
9
mrt. 16.05 u.
NAP+131cm

Woningen

Degradatie
Holland Casino dames
c
gokten dit weekeinde
O
verkeerd. Ze verloren en degradatie was het gevolg.

Veluwe
De Veluwe is één van •• «j
de belangrijkste toeris- l O
tische trekpleisters in Nederland. Een nieuwe publiekstrekker is ongetwijfeld het ondergronds museum dat over enkele dagen opengaat
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur — tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Vrouw vermist

Man opgelicht door
eigenaardige firma
HEEMSTEDE - Een 24-jarige Heemstedenaar heeft vorige
week woensdag aangifte gedaan bij de politie omdat hij
voor ruim 350 gulden was opgelicht. De man had via een advertentie van NVO in de krant gereageerd op een aanbieding van
leren jassen.

Twee dagen eerder dan normaal mochten de strandtenten afgelopen weekend waard. Ondanks het nogal trieste weer verkozen veel toeristen en dagjesmensen
weer open. Slechts twee exploitanten maakten van die gelegenheid gebruik. Leen de vloedlijn boven het dorpscentrum. Vooral op zondag zaten de twee paviljoens
Brand van de Gammonclub en Hennie en Lida Boom van de gelijknamige overvol. Het personeel kwam dan ook handen tekort om aan de vraag van de
strandtent op nummer 11 hadden ondanks de afgelopen stormen kans gezien hun veelal verkleumde klanten te kunnen voldoen.
paviljoens op tijd klaar te hebben. 'De eerste klap' was al meteen een daalder
Foto: Bram Stijnen

ZANDVOORT - De Zandvoortse Omroep Organisatie loopt een deel van de toegekende subsidie van het
Anjerfonds mis. Het gaat
om een bedrag van 1250 gulden. De reden die het fonds Zandvoort (nog) niet rammelt.
opgeeft, is dat er in ZandDe omroep heeft hierop bevoort niet gecollecteerd sloten
een actie voor het Anjerwordt.
fonds te houden. Binnen een

Lokale omroep
loopt subsidie
Anjerfonds mis

De lokale omroep is een subsidie toegekend van drieduizend gulden voor de aanschaf
van nieuwe apparatuur. Het
Anjerfonds geeft per brief echter te kennen slechts 1750 gulden over te maken. Het resterende bedrag loopt de omroep
mis omdat de collectebus in

Antarctica
De berging van een o
met olie geladen schip
O
bij Antarctica haalde de laatste maanden de landelijke
pers. De duikersactiviteiten
van deze expeditie stonden
onder leiding van de Zandvoorter Jan Halderman.

De vrouw verliet maandag
tussen vijf uur en zeven uur 's
morgens in depressieve toestand haar woning. Haar signalement luidt: lengte 1.65 meter,
normaal postuur, rond gelaat
en halflang blondgrijs krullend
haar. Op het moment van haar
verdwijning droeg ze een donkere bontjas tot op de knie, een
paarse trui met hoge kraag,
zwarte pantalon en zwarte versleten pantoffels.
Een ieder die inlichtingen
over de verblijfplaats van de
vrouw kan verschaffen of die
haar na maandagmorgen heeft
gezien, wordt dringend verzocht contact met de politie in
Zandvoort (telefoon 13043) op
te nemen.

staat zouden willen brengen,
kost dat een vermogen. Ik denk
dat een verhuizing een veel
goedkopere en betere oplossing
is", aldus Schröder. Hij heeft al
vier jaar geleden laten weten
dat de kazerne gerenoveerdmóest worden, maar toen werd
gesteld dat er geen geld beschikbaar was.

De brandweerkazerne is eigendom van de gemeente. Deze
heeft bij monde van burgemeester Van der Heijden laten
weten niet onwelwillend tegenover de verhuizing te staan.
Een eventuele verhuizing biedt
de gemeente bijvoorbeeld de
mogelijkheid een flink aantal
woningen te bouwen op de
plaats van de kazerne. Het politiebureau komt na de regionalisering in beheer van het regiokorps, dat bepaalt wie de bewoners mogen zijn van het bureau
aan de Hogeweg. Recherche en
administratie zijn reeds verhuisd naar andere lokaties.
De betrokken partijen bestuderen nu de mogelijkheden en
eventuele voorwaarden. Schröder: „Wat ons betreft hoeft het
nu zo lang te duren, we kunnen
er zo in."

DEZE WEEK

ZANDVOORT - De Zandvoortse Louise Terpstra-Schutte (67) wordt sinds
maandagmorgen vermist.
De politie houdt ernstig rekening met een ongeval.

ZANDVOORT - Brandweer en politie gaan de mogelijkheid onderzoeken om beide diensten onder een dak samen
te voegen. De brandweerkazerne aan de Duinstraat voldoet
niet in allé opzichten en is nodig aan renovatie toe. Door de
regionalisatie van de politie komt daar voldoende ruimte
vrij om de brandweer te huisvesten.
Het college van B en W en de
korpsleiding tonen zich in beginsel voorstander van de samenvoeging, zoals die door de
brandweer is voorgesteld. Commandant van de Brandweer, E.
Schröder: „We zitten nu in een
voormalige machinefabriek en
hebben het met elkaar opgeknapt. We hebben volop ruimte, maar het blijft een ongelukkig gebouw. Door reorganisatie
bij de politie is daar kantoorruimte vrijgekomen en het onderhoud aan de wagens wordt
voortaan ook niet meer in
Zandvoort gedaan. De garage
van het politiebureau kunnen
wij uitstekend gebruiken."
„De brandweer zou genoeg
hebben aan de eerste verdieping van het politiebureau,"
meent Schröder. „Er hoeft nauwelijks iets verbouwd te worden omdat er uitsluitend verplaatsbare wanden staan. Het
enige dat zou moeten gebeuren
is het maken van een eigen ingahg en kantine en het plaatsen
van douches. Het is zeker niet
de bedoeling er één organisatie
van te maken. Het zijn twee verschillende diensten met aparte
culturen."
„Maar twee-onder-een kap
kan prima, we kennen elkaar
goed en passen ook bij elkaar.
Het zou voor ons ideaal zijn,
want het pand van de politie
vraagt veel minder onderhoud
dat de kazerne. Als we ons huidige onderkomen in dezelfde

Oplage: 5.200

maand wordt een radiocampagne gestart, waarin onder meer
zogenaamde
'info-mercials'
met een wervend karakter worden uitgezonden. De actie
wordt gehouden onder de wimpel van de pas opgerichte afdeling Kennemerland van het Anjerfonds.

Het is de bedoeling dat Zandvoorters zich opgeven om voor
de collecte van juni. Medewerkers van de omroep zullen hierbij het goede voorbeeld geven.
Een woordvoerder laat weten
dat het er niet om gaat alsnog
de toegezegde 1250 gulden binnen te halen.
„We hadden niet eens op subsidie gerekend, het kwam als
een donderslag bij heldere hemel. Maar het is wel vreemd dat
er in Zandvoort niet gelopen
wordt voor het Anjerfonds."
Belangstellenden kunnen zich
opgeven bij de omroep: Postbus 436, 2040 AK Zandvoort of
via tel. 30393.

De man had betaald aan de
pakketdienst, toen die het pakket afleverde. In de doos zaten
een rol behang, zaagsel, een zak
zand en tien stukjes leder. De
politie 'vermoedt' dat de afkorting NVO staat voor 'Nederlandse Vereniging voor Oplichters'.

Dertien medewerkers belanden op
straat bij failliet Elysee Beach Hotel
ZANDVOORT - Het Elysee Beach Hotel is door de
Rotterdamse rechtbank definitief failliet verklaard.
Dertien van de 86 werknemers zijn ontslagen. Nieuwe
eigenaar is SNS Bank. Die
heeft het hotel verhuurd
aan de Exploitatie Maarschappij Brals uit Amsterdam.

Zandvoortse cheque voor Greenpeace
Voor de leerlingen van de Wim
Gertenbach Mavo staat de leefbaarheid van onze wereld nog
steeds voorop. Onlangs hielden
zij een schaatsmaraton ten bate
van Greenpeace. Onder het.
motto: 'Red het regenwoud'
poogden de leerlingen zoveel
mogelijk geld bijeen te krijgen
voor dit goede doel. Het resultaat was meer dan bevredigend.
Er werd maar liefst 12.500 gulden bijeen gebracht.
Vorige week vrijdag mocht de
voorlichter van Greenpeace E.
Bagger een cheque in ontvangst
komen nemen. Hij toonde zich
verheugd over de inzet van de
jonge Zandvoorters. Het geld zal
besteed worden aan de wederopbouw van het regenwoud. Dit
is nodig voor de waterhuishouding op aarde, voor medicijnen,
rubber, granen en vele nootsoorten. In zijn dankwoord
prees Bagger speciaal de leerlingen die het meest bijeen geschaatst hadden. Het record
stond op naam van Joyce Moersan met maar liefst 1875 gulden.
Foto: Bram Stijnen

Manager G. Van der Haagen functiejaren zijn komen te ver- ken. Volgens de huidige manager is de laatste jaren de bezetis vervangen door de nieuwe di- vallen.
ting ondanks alles met spronrecteur Meyer zu Schlochtern
De nieuwe leiding van het gen vooruit gegaan. „Het hotel
(39). Hij wil het hotel nieuw leyen inblazen.
Elysee Beach Hotel wil dat moet gaan draaien. Daarvoor is
voor wat de toekomst betreft meer tijd nodig. Wij mikken in
De problemen in het Beach meer contracten in binnen- en de toekomst op de vergader- en
hotel dateren niet van gisteren. buitenland worden aangetrok- cursusmarkt."
Begin december van het vorig
jaar werd aan het Zandvoortse
hotel surséance van betaling
verleend. De torenhoge schuldenlast bij de belastingdienst.
de bedrijfsvereniging en leveranciers kon niet op tijd worden weggewerkt. Ook bij de
bank stond het hotel voor enkele miljoenen guldens in het
die krant moet ik hebben.
krijt.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Het viersterren hotel werd
Zandvoorts Nieuwsblad
ruim driejaar geleden gebouwd
13 weken voor maar ƒ 12,50
op initiatief van architectenbureau Van Nierpp-Van de Hoeve
en twee particuliere aandeelhouders. In januari van het vorig jaar trok Van Nierop-Van de
Hoeve zich terug. De twee geldschieters bleven over. 'Al van
I I l l L
J l
meet af aan bleek het slecht te
Naam: (m/v) l—L
gaan met de exploitatie. Vooral
l l l
l l l
l l l
Adres: l L
tijdens de wintermaanden
moest er dik op de exploitatie
l l l l
J l l
Postcode/Plaats: l l l l l l
worden toegelegd.
l l l l
_j
l (i.v.nu ainlrule boji
Telefoon:
Vorige week kregen de persoGiro/Banknr.: l l l l l l l
neelsleden te horen dat zij waren ontslagen. Vervolgens werd
'Daarna word ik abonnee en betaal per
hen de kans geboden om op
D kwartaal ƒ 17,00 D half jaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00
hun eigen baan te solliciteren.
Degenen die deze week werden
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
aangenomen kregen een contract van een half jaar met een
proeftijd-van twee maanden.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.
Na die tijd bestaat de kans
dat het contract voor onbepaalStuur deze bon in een open envelop naar
de tijd wordt verlengd. De
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
meeste werknemers zijn er zo'n
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
10 tot 15 procent in loon op achteruit gegaan. Dit omdat hun

Natuurlijk,

Nieuwsblad

L
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FAMILIEBERICHTEN

liet leven is een krijgsbanier
door goede en kwade dagen.
Gescheurd, gevlekt, ontvallen,
schier, kloekmoedig voorwaarts dragen.
Op zaterdag 27 februari 1993 is overleden mijn
moeder, onze oma en tante

Sara Maria van den Ban-Joren

weduwe van Willem van den Ban
op de leeftijd van 88 jaar.
Zandvoort:
A. van den Ban
Jeroen
Willem-Jan
Ventabren, Frankrijk:
L. M. van den Ban-MacDonald
Alycia
Zandvoort:
U. Ygosse
Correspondentieadres:
Bilderdijkstraat l,
2041 NJ Zandvoort.
De crematieplechtigheid heeft op donderdag 4
maart plaatsgevonden.

Hoera!!!

Zaterdag 6 maart

s

Jochem is geboren.
Wij zijn opa en oma
geworden.
Daarom deze
feestaanbieding

visrestaurant

ƒ 100,- korting

weer geopend

op de „OPA en OMA
fietsen"
dus nu geen ƒ 595,maar 495,-

Ria en Peter Versteege
Wielersport
Haltestraat 31 Tel. 14499

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN
De volgende commissies vergaderen volgende week in het Raadhuis:
- dinsdag 9 maart 1993 20.00 uur commissie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 10 maart 1993 20.00 uur commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 11 maart 1993 20.00 uur commissie Ruimtelijke Ordening
De stukken voor de commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van net Raadhuis. Bij het bureau
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

BAD ZUID

OPHAALSYSTEEM KLEIN CHEMISCH AFVAL
Openingsmenu:

ONBEPERKT
TONGETJES ETEN

28,50 p.p.

Arco Kerkman
op de leeftijd van 43 jaar.
Chantal
Brenda
l maart 1993
Dr. Joh. G. Mezgerstraat 70
2041 HR Zandvoort
Papa is opgebaard in het Uitvaartcentrum aan de
Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar gelegenheid is
tot afscheid nemen op woensdag van 19.00 tot
19.30 uur.
Op donderdag 4 maart om 15.45 uur samenkomst in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld, alwaar om 16.00 uur de crematieplechtigheid zal plaatsvinden.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de
plechtigheid in een der ontvangkamers van het
crematorium.
Geen bezoek aan huis.
Geen toespraken.

HOGE BELONING
Betr. inbraak 24/25 febr.

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

Hoge beloning voor de tip of het
terugbezorgen van onze
goederen o.a. TV recorder
Grundig, ±185 CD, een Sharp
Video Recorder enz. enz.
Wij stellen geen vragen.

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

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij U kennis, dat na
een leven vol humor tot het einde toe, toch nog
onverwacht, op 27 februari 1993, van ons is
heengegaan mijn innig geliefde man, onze lieve,
zorgzame vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Koppenols Life-Style-Center

George Jan de Vos

NU BRUIN WORDEN MET DE NIEUWSTE

echtgenoot van Janna Eva Koopen
op de leeftijd van 70 jaar.
Zandvoort:
J. E. de Vos-Koopen
Heemstede:
G. J. Neeskens-de Vos
J. Neeskens
Berkel en Rodenrijs:
>
C. J. E. Hoogendoorn-de Vos
J. G. Hoogendoorn
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Zandvoort, 4 maart 1993
A. J. van de Moolenstraat 49 zw.
Correspondentieadres: J. G. Hoogendoorn
Klapwijkseweg 48, 2651 CJ Berkel en Rodenrijs
De crematie heeft heden plaatsgevonden in het
crematorium „Velsen" te Driehuis-Westerveld.

Elysee Beach Hotel 02507-15662.

profi power 4D lampen + 6
gezichtsbr.

ALISUN ZONNETUNNEL 33 lamps +
3 gezichtsbr.
ƒ17,50, 10 x ƒ150,-

SONTEGRA VOOR DE GEVOELIGE HUID.
24 lampen, 1 gezichtsbruiner

Leonardus Johannes Groenstein
weduwnaar van Elisabeth Maria Swart
op de leeftijd van 81 jaar.
Zandvoort:
An
Marion en Eric
Frank, Mare, Sanne
Jaap en Karen
Stephanie, Jessica
Bart
Zandvoort:
Leo
Nandy en Jan
Mirjam, Leo
Hoorn:
Gerard en Els
Eveline, Maaike
Zandvoort, 21 februari 1993
Dr. C. A. Gerkesstraat 40 rood
Correspondentieadres:
J. H. Kuijpers Wentink-Groenestein
Kerkstraat 3b
2042 JC Zandvoort

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
'inschrijvingen
1
Uitvaartverzekering
NIVO-PPLIS
• een Naturauitvaartpvereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

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

Volop voorjaar bij

t.o. onze zaak.

Haltestraat 38
EETCAFÉ

Café Sam Sam
Dorpsplein 2
„EEN KIJKJE IN DE KEUKEN"
Donderdag 4 maart

SATEH MENU
Sateh, friet en stokbrood
a 17,50 p.p.
Donderdag 11 maart

De aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van deze aankondiging ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen,,
Kamerlingh Onnesstraat 20. De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
9.00 uur tot 12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn'schriftelijk bezwaren
indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
De bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

Haltestraat 65, Zandvoort
Tel. 120 60

TUTTI FRUTTI
vraagt

voorjaars-zomerkleding
Corn. Slegersstraat 2/2

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

De specialist in al uw
bloemwerken

vraagt

BETAAUU
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODÜKT

KOK m/v

AFWASHULP m/v
Tel. 12994
Sfeer en gezelligheid voor
ongebonden mensen in

soc. De Manege
Za.av. een programma met div.
artiesten in 3 zalen.
Entree 15,-Zondag 7 maart is de

Single Party Cruise

GO AND
GET IT!

Verdere info 16023

visser

Haltestraat en Nw. Noord
^^ndvoort^^
heeft op maandag, dinsdag,
woensdag en donderdagmiddag

4 muffins halen

3 BETALEN
schilders- en ofwerkingsbedrijf

RUUD JONKER

Muurcootmgs Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

J J Hamelmkstraat 111
2033 LK Haarlem
Tel 023-330944

voor het „betere" schilderwerk

ƒ1,87
ƒ1,71
ƒ1,22

Super
Euro
Diesel

B

I K SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

MTRRIJSCHOL

aan boord tussen 14.00 en
15.00 uur in A'dam.

SPARERIBS MENU
a 17,50 p.p.
Keuken open van
18.00 t/m 21.00 uur
Tot ziens

Leeftijd tussen
18 en 30 jaar
Bellen tussen
12.00 en 18.00
uur 14882.

J. BLUYS

KAASHOEK"
gaat onze verkoop
gewoon door en wel in
de verkoop wagen

- Mr. Troelstrastraat 11, Zandvoort - 1 kastanje

BLOEMENHUIS

Sauna incl. oliebaden, stoombad, Whirlpool,
peeling zonnetunnel, incl. drankjes ƒ25,-.

ADVERTENTIES

Begrafenissen
en crematie^!

Bedrijf:
Kamerlmgh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel.: 02507-14160

Speciale aanbieding GEZICHTSKANON
PER KEER VAN ƒ 15,- nu ƒ 7,50.

„DE

De volgende aanvraag is ontvangen:

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

ƒ12,50, 10 x ƒ100,-

Tijdens
de
verbouwing
van

AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNING

Horeca
pers.
gevr.

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

ƒ20,-px, 10 x ƒ175,-

Vraag inf. over ons nieuwe unieke systeem.

Verdrietig delen wij U mede, dat geheel onverwacht, tijdens zijn vakantie in Tasmanie, van ons
'is heengegaan, onze onvergetelijke vader,
schoonvader, opa en opa Leo _

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

SNOOKER BAR
ZANDVOORT

Rob. Tel. 18506/15409.

De Ecocar zal per halteplaats 45 minuten aanwezig zijn.

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 9 maart!
De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
8.15- 9.00 uur
Schuitengat
9.15-10.00 uur
Brederodestraat/Friedhoffplein
10.15 -11.00 uur
Tolweg
11.15-12.00 uur
Sophiaweg
12.45 -13.30 uur
Van Lennepweg/J.P. Thijsseweg
13.45 - 14.30 uur
Prof. v.d. Waalstraat
14.45 -15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45 - 16.30 uur

Div. andere vis- en vleesspecialiteiten.
Keuken geopend tot 21.30 uur.
Voor reserveringen:

02507-13431 -17163-13079

Anderhalf jaar na het overlijden van mama is
onze lieve papa plotseling van ons heengegaan

Vanaf 1 september 1992 wordt het KCA ingezameld op bepaalde punten in het
dorp. De Ecocar rijdt een route langs enkele halteplaatsen, op elke tweede
dinsdag van de maand. Het KCA kan op bepaalde tijden naar deze plaatsen
worden toegebracht.

TROELSTRASTRAAT 34
ZANDVOORT
02507-14420
Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

t*

3 NAAIMACHINES ZANDVOORT

>

^ PRINSENHOFSTRAAT 7
^ t/o garage Versteege

IS 02507-20072
Maandags gesloten

>

4 ,_..,. ,
^ Ml U

RITSEN
n GARENS
NAALDEN
^SCHAREN
BIASBAND
CSINGERU FOURNITUREN
KNOPEN
P. E.
r,
c. M.
ivi. Stokman
oLuiMiiaii

\
>
>

reparatie allernerken KLEDIJNGREF'ARATIE

tel. 14764-14090

Het Dr. G. J. Plantinghuis te Zandvoort is
een Medisch Psychosociaal Kindertehuis,
waar 46 kinderen in de leeftijd van 0-15
jaar worden behandeld.
Voor invalwerkzaamheden ten gevolge van
vakantie en/of ziekte zoeken wij een

INSTELLINGSKOK m/v
Funktie-eisen:
De kandidaat moet zelfstandig kunnen
, werken.
Bij voorkeur heeft de kandidaat kennis van
diëten.
Bereidheid tot onregelmatig werken.
Affiniteit met de doelgroep van ons kinderhuis.
Voor salaris en de overige voorwaarden is
de CAO Ziekenhuiswezen van toepassing.
Informatie kan worden ingewonnen bij dhr.
J. Holtslag alg. directeur, op werkdagen
van 10.00-12.00 uur, tel. 02507-12095.
Een schriftelijke sollicitatie kunt u richten
aan: Dhr. G. J. Plantinghuis, t.a.v. dhr. J.
Holtslag, Kostverlorenstraat 95, 2042 PD
Zandvoort.

Diner voor 2
Met een keuze uit verschillende koude
voorgerechten, hoofdgerechten met .
vis of vlees en garniturehj nagerechten
met kaas en desserts...
Culinaire hoogtepunten in een
plezierige,'romantische ambiance.

Iedere vrijdagavond "
Per twee personen

H O T E L

R E S T A U R A

N T

Kerkplein 8/Zandvoort/Tel; 02507 -.1 35 99
•. -r. '
Reserveren gewenst. . ' ' • • ' • • .••.'•'

Zandvoorts
Nieuwsblad
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'Nieuwe hinderwet is
dodelijk voor horeca'

ZANDVOORT - „Eenderde van alle snackbars, discotheken, café's en sportkantines in de gehele regio, zullen nog
dit jaar hun deuren moeten sluiten. De extra investeringen
die nodig zijn om de overlast te beperken kunnen ook veel
Zandvoortse ondernemers niet opbrengen." Dit zegt de
Zandvoorter Fred Paap, regio-voorzitter van de sectie caféen taarbedrijven en tevens districts- en afdelingsvoorzitter
van Horeca Nederland.

aan iedere gemeente gelden beschikbaar gesteld voor het beschikbaar stellen van functionarissen, die niet alleen zullen
controleren, maar ook adviserend en eventueel verbaliserend gaan optreden.

Paap baseert zijn uitspraak
op de verstrekkende gevolgen
die de aangescherpte hinderwet heeft voor bedrijven die
niet aan de nieuwe richtlijnen
voldoen. Sinds december 1992
is het besluit 'Horecabedrijven
Hinderwet' van kracht geworden. Hierin zijn scherpe geluids- en milieu-eisen opgenomen, waaraan horecabedrijven
in de toekomst moeten voldoen.
ledere exploitant heeft inmiddels een vragenformulier
ontvangen, waarin hij aan het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM) middels
een 'checklist' kenbaar moet
maken of zijn onderneming wel
of niet onder de nieuwe hinderwet valt.
Bovengenoemde bedrijven
zullen in ieder geval een nieuwe
hinderwetvergunning moeten
aanvragen. Voordat deze wordt
afgegeven, moet aan verschil-

Ontduiking van de regels
wordt zwaar gestraft. Het overtreden van de hinderwetregels
en -besluiten, is vanaf l december een economisch delict geworden. Naast sluiting van het
bedrijf hangt de overtreder tevens een boete boven het hoofd
van minimaal vijfhonderd gulden. Deze kan zelfs oplopen tot
25 duizend gulden. Ontheffing
van de toetsingsdatum van l
december 1993 is volgens milieucontroleur J. Eigenhuis en
hoofdagent H. Vermeulen van
de dienst Bijzondere Wetten en
Milieu niet mogelijk.
Paap zegt dat Horeca Nederland al heeft uitgerekend dat
minstens dertig procent van
alle horeca-ondernemers vanwege de hoge investeringen af
zal moeten haken. „Vooral bedrijven in in dorpscentra zijn
vanwege hun geluidsoverlast
als eerste de dupe," meent hij.
Op dinsdag 9 maart houdt De
Zandvoortse afdeling van Horeca Nederland in hotel Hoogland aan de Westerparkstraat
voor alle belanghebbenden een
openbare vergadering. Hierin
zullen Eigenhuis, Vermeulen
en horeca-consulente N. Bekkering uitleg geven over de
nieuwe regels en het hanteren
daarvan.

lende voorwaarden zijn voldaan, zoals het laten opstellen
van een akoestisch rapport. De
kosten hiervan bedragen tussen de 14 honderd en 35 honderd gulden.

Controleren
De bouwkundige aanpassingen die ze in hun bedrijf moeten doen, kunnen variëren van
zelfdragende plafonds, geluidwerende muren en -voorgevels
tot het aanleggen van vetputten, gescheiden riolen en ontgeuringsyoorzieningen.
„De
kosten hiervan kunnen in de
•tonnen lopen," meent Paap.
Om te kunnen beoordelen of
de horeca-ondernemers aan de
nieuwe voorwaarden voldoen
gaan de gemeentelijke milieucontroleur en de Zandvoortse
politie al deze bedrijven nauwgezet controleren. Het Rijk
heeft in het kader van een Milieu-Uitvoeringsproject (MUP)

Weekenddiensten
WEEKEND: 6/7 MAART 1993

023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige HulpPOLITIE: Alarmnummer 06-11. verlening: Voor informatie, adIn andere gevallen: tel. 13043. vies en hulp tel. 17373, op alle
BRANDWEER: Alarmnummer werkdagen van 10.30-12.30 uur.
06-11. In andere gevallen Schriftelijk: Postbus 100, 2040
023-159500 of - voor info over- AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
dag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer Zandvoort: (voorheen Dien06-11. Anders: tel. 023-319191 stencentrum) Koninginneweg
(ongevalllen), Centrale Post l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
Ambulancevervoer (CPA) Ken- op dinsdag- en donderdagmidnemerland.
,
dag van 13.30 tot 15.00 uur.
DIERENAMBULANCE
(Die Belbus: Om van de belbus (voor
renbescherming): 023-246899.
bewoners van 55 jaar en ouder)
HUISARTSEN: De volgende gebruik te kunnen • maken,
huisartsen hebben" een geza- dient men zich 24 uur van te
menlijke
waarnemingsrege- voren op te geven bij Huis in de
ling: J. Anderson, B. van Ber- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. en 17.00 uur. De kosten per perPaardekooper, H. Scipio-Blü- soon bedragen vanaf l juli 1991:
me, F. Weenink. Informatie ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,daarover tijdens weekend, voor een retour.
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én Alg. Maatschappelijk Werk
tijdens feestdagen via telefoon- Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
nummer 30500. De spreekuren 13459 bgg 023-320899 of 320464.
van de dienstdoende arts zijn Spreekuur op werkdagen van
zowel op zaterdag als zondag 9.00-10.00 uur, maandagavond
van 11.30 tot 12.00 uur en van van 19.00-20.00 uur. Verder vol17.00. tot 17.30 • uur. Een" af-" gens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar, voor iedere
spraak is niet nodig.
,.
Tandarts: Hiervoor de eigen inwoner van
Zandvoort, is gratandarts bellen.' "— "• - * ' " ~ ' 'tis.ï,i -""' rv '" J - '
Apotheek: Zandvoortse Apo- Telef. Meldpunt Sexueel Getheek, H.B.A. Mulder, tel. weid: tel. 023-329393 op werkda13185. Openingstijden: (alléén gen 12.00-14.00 uur en ma.avoor
recepten):
zaterdag vond 19.00-21.00 uur.
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; Zandvoortse Vereniging van
zondag
11.30-12.30
en Huurders: Gratis advies voor
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- leden. Telefonisch spreekuur
ningstijden: informatie over de elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
regeling via tel.nr. 13185.
uur: 19783. Schriftelijk: PostWijkverpleging: Voor spoedge- bus 287, 2040 AG Zandvoort.
vallen is het Kruiswerk Zuid- Woningbouwvereniging EMM:
-Kennemerland 's avonds, 's Klachtentelefoonnummer
nachts en in het weekend te be- technische dienst: 17577. Bereiken via de doktersinforma- stuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
tiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Verloskundi- 19.30 tot 20.00 uur.
genpraktijk van Elizabeth de Sociale
Verzekeringsbank:
Boer-Burgh, Astrid C.M. Gom- spreekuur tijdens de 'even' webert, Petra J. van der Deijl, ken op woensdag 10-12 uur, in
Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
Thorbeckestraat 17 te Zand- 61500.
Taxi: tel. 12600.
voort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver- Openbare bibliotheek: Prinseseniging v.h. welzijn der dieren seweg 34, tel. 14131. Open ma.
(02507) 14561, Vermissings- 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
dienst 023-383361, Asiel Zand- 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
voort
(tevens
pension) 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
02507-13888, Asiel Haarlem 10-14 uur.

Kerkdiensten
WEEKEND 6/7 MAART '93
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
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Leeuwen, Voorjaarszendingskollekte
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate, viering H. A.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB:
Zondag 10.30 uur: Rembrandt
III, drs. A. Lambo, Amsterdam
Roomskatholieke Kerk:
Vrijdag 5 maart 10.00 uur: gezamenlijke Dienst Wereldgebedsdag in de R.K. Agathakerk
Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
Duijves
Zondag 10.30 uur: pastor D
Duijves m.m.v. kinderkoor
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag diensten om 10.30 uur
en 19.00 uur
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.

23 februari 1993 - 1 maart 1993
Geboren: Remco zv Dick Otto
Vastenhouw en Nelly Gerda
Moll; Kas zv Peter Reinier de
Vries en Maria Bernardina
Henrica Kuhlmann.
Overleden: Hubertina Julia
Wilhelmina van den Berg-van
de Weijer, 91 jr.; Johannes Antonius Brandsma, 96 jr.; George
Jan de Vos, 70'jr.

Vervolg van voorpagina
„Ik heb, heel eerlijk gezegd,
weieens het idee dat kinderen
politiek niet interessant genoeg
zijn. Wat lezen we m de krant
nu over kinderen van nul tot
vijftien? Jeugd is peanuts, zo
lijkt het wel," stelt Holtslag. „Ik
kan het moeilijk met bewijzen
staven, maar als je nu in kinderen als die van het Plantinghuis
investeert levert dat op termijn
geld op. Een groot aantal van de
opgenomen kinderen komt na
het Plantinghuis goed terecht
en blijft in de toekomst bijvoorbeeld uit het circuit van de
zwerfjongeren."

Delict

Ex-wethouder Frits van Caspel en raadslid Jaap Brugman werden door Rita Aker en Sigrid Schopman stevig aan de tand gevoeld.
Foto- Bram Stnnen

Politiek leeft vooral in de kroeg
Integendeel. „Gokkasten zijn
valkuilen voor met name de
jeugd", zo hield hij staande.
Volgens hem wordt het hoog
tijd dat Zandvoortse kinderen
een eigen locatie krijgen, waarin zij zich thuis kunnen voelen.
„Ik zal in de commissievergadmg bij de renovatie van de ge- dering hierover vragen stellen",
meentewoningen aan de Prin- zo beloofde hij.
sesseweg was volgens hem
Als 'uitsmijter' van de avond
slechts een stok om de hond te
mocht Jeff Borkent, bewoner
slaan.
van de Zuidboulevard, zijn grie„Met het zicht op de nieuwe ven op tafel leggen. Evenals
verkiezingen werden de andere zijn buurtgenoten maakt hij
politieke partijen wat onrus- zich ongerust over de ophantig", vertelde hij. „Vandaar de den zijnde bebouwing op de
vertrouwensbreuk."
Rancuneus was van Caspel allerminst. Over zijn opvolger Piet
Flieringa: „Een interessante,
kleurrijke en boeiende man. Er
valt alleen niet mee te besturen."

ZANDVOORT - 'Kanker mee in Zandvoort aan Zee'. Dat
was 'het motto van de tweede versie van het politiek café
'De Derde Kamer', dat vorige week donderdag in een bomvolle Harlekijn aan het Kerkpad werd gehouden. Een amusante en leerrijke avond, waarop de Zandvoortse politici
Frits van Caspel en Jaap Brugman door de panelleden en
bezoekers stevig aan de tand werden gevoeld.

Politiek leeft nog altijd in
Zandvoort. Maar dan vooral als
politiek café in de kroeg. De
ZANDVOORT - De op- Harlekijn zat afgeladen voor
brengst van de bingo-avond van enkele pittige discussies met
de St. Agathakerk heeft 2900 plaatselijke politici.
gulden opgeleverd. Het bedrag
komt ten goede aan het Dr.
Van Caspel blijkt het in ZandPlantinghuis.
voort nog steeds 'goed' te doen.
Door de een verguisd, door de
ander bemind, zorgt deze WDer vaak voor heel wat leven in
ZANDVOORT - In de open- de brouwerij. De perikelen uit
bare bibliotheek houdt de Foto de afgelopen periode zijn daar
Kring Zandvoort van 8 maart een goed voorbeeld van. Zijn aftot 2 april een tentoonstelling treden als wethouder, de bevan het eigen werk van haar bouwing in de 'Zuid' en de
leden. De tentoonstelling kan Structuurschets zijn nog altijd
bezocht worden tijdens de ope- omstreden.
ningsuren van de bibliotheek.
Met de vraag 'is er leven na
het wethouderschap?' gaven de
interviewers Sigrid Schopman
en Rita Aker de oud-wethouder
ZANDVOORT - Een inbre- in De Harlekijn nog eenmaal de
ker is vorige, week maandag op kans om uit te leggen waarom
de -vlucht gegaan, nadat het hij destijds is opgestapt. 'Jaloealarm van het huis aan de Vin- zie' bij de overige wethouders
kenstraat waar hij wilde inbre- was volgens van Caspel de voorken, afging.
naamste reden. De overschrij-

Opbrengst bingo

Tentoonstelling

Inbreker vlucht weg

ZANDVOORT - Van alle honden in Zandvoort staan er
slechts honderdvijftig geregistreerd voor de hondenbelasting. De gemeente is vorige week gestart met de controle
Jaap Brugman (GBZ) mocht van niet-geregistreerde honden.

uitleggen wat hij tegen het gokpaleis van ondernemer Leo
Heino heeft. Het gemeenteraadslid zou zich zorgen maken over de invloed die Circus
Zandvoort op de plaatselijk
jeugd heeft. Brugman nam
niets van zijn woorden terug.

Honderdvijftig
eigenaren
meldden zich de afgelopen weken bij de gemeente om hun
viervoeter te registreren. De gemeente had hier middels een
huis-aan-huis verspreide brief
om verzocht. Dit aantal bena-

ZANDVOORT - Een Nederlandse expeditie haalde de laatste maanden regelmatig met indrukwekkende verrichtingen de
landelijke pers. De expeditie wist vierhonderdduizend liter olie weg te halen
uit het Argentijnse bevoorradingsschip Bahia
Paraiso. Dit was vlak voor
de kust van Antarctica
vergaan. De duikersactiyiteiten van deze expeditie
stonden onder leiding van
'de Zandvoorter Jan Halderman.

„Een van de voordelen was,
dat ik vloeiend Spaans

Voorlopig geen
gft-afvalbakken
in Zandvoort
ZANDVOORT - Er is vertraging ontstaan bij de invoering van het gescheiden
inzamelen van groente- fruit
en tuinafval (gft). Er bestaan nog teveel vragen over
de juiste invulling.
Eind vorig jaar kregen alle
inwoners van Zandvoort een
brief met de mededeling dat in
februari 1993 gestart zou worden met het gescheiden inzamelen van gft. Door verschillende oorzaken is het daar niet
van gekomen. Over bepaalde
zaken, zoals eventuele differentiatie naar grootte van de huishoudens, dienen nog nadere beslissingen door de gemeente genomen te worden.
De gemeente wil verder de
'grijze emmer' mogelijk gratis
beschikbaar stellen. Maar dan
moet er weer een geldelijke regeling getroffen worden met degenen die er reeds een voor eigen rekening aanschaften. De
invoering kost daarom meer
tijd dan voorzien. De uitlevering van de gft-bakken laat dan
ook voorlopig nog op zich
wachten.

Podotherapie
ZANDVOORT - Podotherapie Gabriële Trouw houdt 10
maart tussen 10 en 12 uur
spreekuur in het Zandvoortse
Gezondheidscentrum. Belangstellenden kunnen vragen stellen en informatie verkrijgen
over voetklachten of klachten
die daaruit voortvloeien. Voor
een afspraak, kan men bellen
naar Praktijk voor Podotherapie, tel. 023-329245.

geeft u meer!
VOORJAARSTOCHT
Weekmedia biedt u in samenwerking met Rederij
NACO een dagtocht aan naar het groene hart van
Holland. Om 10.00 uur vertrekt het schip vanaf de Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam. Onder het genot van
een kopje koffie met gebak vaart u dwars door Amsterdam over de Kostverloren Vaart naar de Nieuwe Meer
en het Amsterdamse Bos. Na het passeren van de sluis
gaat de tocht langs Schiphol en de Westeinder Plassen
naar de afmeerplaats m/nabij Warmond. Onderweg
kunt u genieten van een heerlijk drie-gangen-diner.
Rond 14.30 uur stapt u in een luxe touringcar, die u door
de ontluikende bollenvelden zal voeren. Hillegom en
Lisse zijn in deze periode van het jaar geheel door
bloemenvelden omringd. Om 16.30 uur eindigt deze
mooie voorjaartocht weer op de Ruyterkade in Amsterdam.

Het schip was op 28 januari
1989 op weg naar een Argentijns onderzoekstation aan
de westkust van het Antarctisch schiereiland, toen het
op de klippen liep. In het
ruim bevond zich een lading
olie en verder vervoerde het
schip zo'n driehonderd toeristen, nieuwsgierig naar het
Zuidpoolgebied.

De 54-jarige Jan Halderman raakte als freelance
chef-duiker betrokken bij de
reddingsactie. Dat gebeurde
via het bedrijf Noordhoek Diving uit Zierikzee. Halderman geboren in Zandvoort,
zoon van de electriciën Rinus
Halderman, woont sinds 1989
in Zeeland, in de plaats Middelburg.

dert echter bij lange na niet het
aantal geschatte honden, dat
niet is ingeschreven voor de
hondenbelasting.
Door middel van strengere
controle hoopt de gemeente alsnog het aantal geregistreerde
honden te vergroten. Wie betrapt wordt met een hond die
niet geregistreerd staat, krijgt
een boete van honderd procent
van het belastingtarief.
De belastingtarieven voor dit
jaar luiden: voor de eerste hond
104 gulden, voor de tweede 200
gulden en voor de derde hond
393 gulden. Om een boete te
ontlopen kan men zich alsnog
aanmelden bij de afdeling Financiëel Beleid, van maandag
tot en met vrijdag van 9 tot
12.30 uur. De afdeling is bereikbaar onder telefoonnummer
61414.

In overleg met de provincie
wordt binnenkort een sociaal
plan opgesteld. Holtslag zegt
Amsterdam om financiële hulp
te gaan vragen. Amsterdam is
op het gebied van hulpverlening een zelfstandige provincie
waar het provinciebestuur van
Noord-Holland geen enkele invloed op heeft. Amsterdam beschikt zelf niet meer over een
medisch kindertehuis als het
Plantinghuis. Holtslag heeft
geen hooggespannen verwachtingen dat Amsterdam zal besluiten om bedden van het
Plantinghuis te financieren.

(ADVERTENTIE)

door Joan Kurpershoek

Chef-duiker

Op donderdag 25 maart is het
volgende politiek café. Welke
politici dan hun opwachting
zullen maken, is op dit moment
nog niet bekend.

Valkuilen

'Vluchten voor een ijsberg'

Op anderhalve kilometer
van de Amerikaanse basis
Palmer Station liep het schip
op de rotsen. De passagiers
werden gered, maar het schip
raakte lek en een deel van de
olie liep weg. Een groot deel
bleef er echter in achter, toen
het omsloeg en half onder
water verdween. Zo werd het
een ernstige bedreiging van
het milieu in dit gebied.

plek van paviljoen Zuid. Al jaren lang loopt men daar te hoop
om het voorgenomen appartementencomplex tegen te houden. De bezoekers van het politiek café toonden weinig begrip
voor de aversie die de buurtbewoners tegen de bouwplannen
hebben. „Puur eigenbelang", zo
omschreven velen het pleidooi
van Borkent om van de plannen af te zien.

Gemeente op zoek naar
niet-geregistreerde honden

Jan Halderman leidde reddingsactie bij Antarctica

023-244553.

Burgerlijke stand B

'Investeren in
Plantinghuis zou
geld opleveren'

Jan Halderman bezocht tijdens zijn werkperiode in het Zuidpoolgebied een eilandje met zo'n
15 duizend broedende pinquins
spreek, doordat ik dertien jaar
bij een duikschool in Altea,'
Spanje, heb gewerkt. Dat was
nodig voor het contact met de
Argentijnen." Halderman had
veel duikervaring, onder andere bij het plaatsen van olie- en
gasplatforms. Soms werkt 'hij
samen met zijn zoon Frank
(25), momenteel als duiker
werkzaam in de zeeën rond Indonesië.
'
Jan Halderman kreeg de leiding over een duikteam van 15
man. De langdurige actie was
gericht op het verwijderen van
de olievoorraad uit het schip,
dat op een diepte van tussen 16
en 21 meter lag. Maar ook alle
olie die zich nog in de scheepsapparatuur bevond, moest eruit.
De
werkomstandigheden
maakten het tot een moeilijke,
soms zeer gevaarlijke klus. De
buitentemperaturen varieerden tussen min 2 en plus 8 gra-

den. „Het weer draaide af en toe
razendsnel om," aldus Halderman. „Zo was het rustig, zo had
je storm. En dan moest je oppassen voor ijsbergen, daar
hebben we wel een paar keer
voor moeten vluchten."
De
'reddingsapparatuur'
moest aan hoge miheutechmsche eisen voldoen, daardoor
kende de actie diverse hoogstandjes. „Zelfs de hydraulische apparatuur moest met
plantaardige, afbreekbare olie
draaien. En we moesten met geluiddempers werken."

het allemaal niet snel vergeten.
„Ik heb er zoveel indrukken opgedaan, die ben ik nog
steeds aan het verwerken. De
meeste indruk maakten de
combinatie van ijs, stilte en
ruimte om je heen. Het enige
wat je af en toe hoorde, was
de herrie van een zee-olifanten-eilandje vijfhonderd meter verderop. En als de wind
' onze kant op stond, rook je
de stank van die dieren, die
was echt onverdraaglijk."

„Ik heb veel in het buitenland gedoken, zoals voor de
Zee-olifanten
kust van West-Afrika, bij
In januari kon he.t schip na Bombay en m de Rode Zee.
een laatste controle als schoon Maar dit was een unicum.
worden beschouwd. De red- Het was een unieke, grandipders, die de 'oliebom' onschade- ze ervaring. Het is een grandilijk hadden gemaakt, werden oos natuurgebied, ik ben blij
op de Nederlandse ambassade dat ik daar een steentje heb
in Buenos Airos met champag- kunnen bijdragen aan het mine ontvangen. Halderman zal lieu."

VERTREKDATA:
donderdag 25 maart - maandag 29 maart - donderdag
l april - maandag 5 april - dinsdag 13 april - donderdag
15 april.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon op de dag van het vertrek aan de kassa van Rederij
NACO en na telefonische reservering, tel. 020-6262466,
ontvangen de lezers van Weekmedia een korting van
ƒ 5,00 op de normale prijs van ƒ 39,50 en betalen zij
slechts ƒ 34,50 per persoon.

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze tocht is alleen mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466. U dient deze bon
ingevuld in te leveren op de dag van vertrek aan de
kassa bij Rederij Naco, De Ruyterkade, Steiger 7 in
Amsterdam.
De kosten bedragen ƒ 39,50 minus ƒ 5,- korting is ƒ 34,50
per persoon.
Naam:
Adres:
Postcode:
Keuze datum:

telefoon:
Woonplaats:
Aantal personen:

geeff u meer!
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KINDERBRILLEN ZIJN NERGENS ZO VOORDELIG!
Dit zijn slechts voorbeelden
uit een grote kollektie
kindermonturen.
Ook voor dames
en heren is er een
enorme keus
al vanaf f 65,-

GREGOR
Oersterk
iongensmontuur

Ook de kleine klanten zijn welkom, want de
kinderbrillen zijn nergens zo voordelig als bij
Prins Brillen. Ze kunnen kiezen uit een heel
scala van modellen en leuke kleurtjes. Stuk voor
stuk monturen die tegen een stootje kunnen.
Bovendien is Prins Brillen glashelder over kosten
van de glazen e.d. U weet precies waar u aan
toe bent en dus geen "verrassingen" achteraf.

MILLIE
Voor jongens en
meisjes. Kleuren:
doublé, rood/
rose, blauw 3 maten

Ontzettend leuk
meisjesmontuur
met verende
scharnieren.
Kleur:

Perfekt jongensmontuur met verende
scharnieren. Kleuren:
doublé/blond

Stoer jongensmontuur
in gun/blauw met
verende scharnieren 4 maten

Mooi jongens/meisjesmontuur met verende
scharnieren.
Kleur: antiek/zilver
in 3 maten

55.-155ry 65.-V65.-i 75ri 75.Amsterdam: Bilderdijkstraat 72, tel. 6183368 - Gelderlandplein 24, tel. 6440793 - Ferd. Bolstraat130, tel. 6625476 - Koninginneweg 224, tel. 6622651 - Bos en Lommerweg 307, tel. 6843764 Tussenmeer 58, tel. 6193001 - Burg. de Vlugtlaan 174, tel. 6131971 - Javastraat 4, tel. 6946883 - Buikslotermeerplein 7, tel. 6372392 - Winkelcentrum "In de Banne", Ankerplaats 21, tel. 6331504 Amstelveen: Rembrandtweg 157, tel. 6415434 - Alkmaar: Winkelcentrum "de Mare", Europaboulevard 24, tel. 072-612900 - Heerhugowaard: Winkelcentrum Middenwaard 31, tel. 02207-17172

CONTACTLENZEN

nun

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

RUILRUBRIEK
1
2.
3.
4.
5.

1-kamerwoning 1e etage, Nieuwstraat ƒ419,09 excl. stookkosten per maand.
Gevraagd: 2 of 3-kamerwomng.
4-kamerwoning 3e etage, Lorentzstraat ƒ711,97 excl. stookkosten per maand.
Gevraagd: 3 of 4-kamerwonmg in het centrum.
2-kamerwoning 4e etage, De Schelp ƒ617,82 excl. stookkosten per maand.
Gevraagd: 3 of 4-kamerwonmg m het centrum.
2-kamerwoning 1e etage, Rozenobelstraat ƒ441,26 excl. stookkosten per
maand.
Gevraagd: 3 of 4-kamerwoning niet in nieuw noord.
5-kamerwoning 1e etage, Linnaeusstraat ƒ 658,30 excl. stookkosten per
maand.
Gevraagd: 3-kamerflat. Liefst m A. Kerkmanflat. Geen trappen.

Toewijzingscntena liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

BOEKHOUDER(STER)

u

Voor nadere informatie: Hostellerie "La Ville Blanche",
Hoogstraat 2, 6017 AR Thorn, tel. 04756-2341.
Boeken is alleen mogelijk door middel van het sturen
van onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

Bon voor onze lezers
Deelname aan het culinair arrangement in Thorn is
alleen mogelijk door het insturen van deze volledig
ingevulde bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
Aantal pers.:

:if r

zoekt voor het nieuw te openen
restaurant

SERVEERSTER
met erv. ± 20 jaar en

KEUKENHULP
voor de kleine en de grote keuken.
Wisseldiensten van 9.00 tot 17.00 uur en
van 17.00 tot 01.00 uur.

Wij zoeken een

geeft u meen

Een kopie van uwgetuigschrift
getuigt net zo goed!

Een dubbele
verrassing!
Een hoofdprijs winnen is altijd al een verrassing.
Vooral als de hoofdprijswinnares zélf ook een verrassing heeft. Bijvoorbeeld voor haar echtgenoot...
king had gewonnen. Sterker
nog: ze kreeg óók nog de
troostprijs van ƒ l .000,- omdat
ze met twéé loten meespeelde.
Een dubbele verrassing en dus
een dubbele prijs!
En wat ze met de prijs gaat
doen? Waarschijnlijk een sta-

Functie:
De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van de .volledige boekhouding op
de P.C., het te woord staan van cliënten
aan de balie en aan de telefoon, alsmede
overige administratieve werkzaamheden.

Vereisten:

Leeftijd ca. 25 t/m 35 jaar
minimaal diploma PD boekhouden
typevaardigheid
ervaring met W. P. 5.1
goede communicatieve en sociale vaardigheden
belangstelling voor onroerend goed
woonachtig in Zandvoort of in de 'regio
minstens 1 jaar ervaring met het verzorgen van een volledige boekhouding
grote flexibiliteit t.a.v. de werktijd, daar
men bij grote drukte (vakanties e.d.)
eventueel full-time inzetbaar moet zijn.

voorlichtings- en promotiecampagne.
Steun Goois Natuur Reservaat: het maken van een
voorlichtingsfilm met werkboekje voor scholen.
De Kleine Aarde: demonstratieproject over milieuvriendelijke bouwprojecten.
Ecomare: uitvoeren van achterstallig onderhoud aan de
duinen van Texel, het her-

Met de bijdragen van zo'n
1,5 miljoen deelnemers kan
de Postcode Loterij vele projecten voor mens en natuur
steunen. Hieronder een overzicht.
• Stichting Leprabestrijding:
trainingprogramma's, distributie van medicijnen, opzetten van rehabilitatiecentra.
• Max Havelaar: opzetten van

(ca. 15 uur p.w.)

CEflfE

Gejlankeerd door de piccolo's van Hitbingo toast het echtpaar op het winnen van
de fantastische hoofdprijs.

Jazeker, want de hoofdprijs- ook niet zo vaak naar Hitbinwinnares van februari deed al go, hoewel het best een leuk
twee jaar mee zonder dat haar programma is. En dan vergeet
echtgenoot het wist. Het kwam je gewoon om het aan je man
ook, eerlijk gezegd, niet bij te vertellen."
haar op om hem ermee te verrassen. "Want", zo vertelde ze Dat werd natuurlijk anders
ons, "ik was deelnemer gewor- toen Caroline Tensen haar teden om op die manier de pro- lefonisch verraste met de
jecten van de Postcode Loterij boodschap dat ze toch echt de
te steunen. Dan sta je ook niet hoofdprijs van de februaritrekdirect stil bij de mogelijkheid
om een prijs te winnen, laat
staan de ton. Daarom keek ik

part-time
administratief
medewerk(ster)

-

Schrijf of bel voor verdere informatie naar:
Servicetec, t.a.v. mevr. X. Cremers, Postbus 9192,
1180 MD AMSTELVEEN. Tel. 020-5457860.

Postcode Loterij reikt de ton uit

zoeken met spoed een representatieve

-

Wij bieden een uitstekend salaris, dito secundaire voorwaarden en
een prima werksfeer.

Hou het origineel (lus altijd zelf, als u
solliciteert. Raakt dat weg, dan kunnen wij
weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

CENSE MAKELAARS O.G.
te Zandvoort

-

Van onze nieuwe collega's verwachten wij:
— een voltooide opleiding op MTS-Electronica niveau danwei LTSE met aanvullende opleiding of werkervaring
-leeftijd: 18-24 jaar
— woonplaats: omgeving Amstelveen
— nauwkeurige en creatieve instelling
— teamplayer

caravan kopen in het Veluwegebied. Dat ligt misschien ook
in uw bereik als u deelnemer
wordt van de Postcode Loterij.
Want stel dat de Lenteprijs
van één miljoen gulden op uw
lot zou vallen... Stuur daarom
nog vandaag deWIN-EENMILJOEN-BON hieronder op!

De nieuwste projecten

Tel. 02507-12300.

Sollicitaties uitsluitend schriftelijk te richten aan
de direktie van Cense Makelaars o.g., Jhr. P. N.
Quarles v. Uffordlaan 2,2042 PR ZANDVOORT.

Woonplaats:
Keuze data:
Aantal kinderen:

die in een enthousiast team mixed hardware apparatuur repareren.

Thorbeckestraat 18, 2042 GM Zandvoort. Tel. & Fax: 02507-I 9396

voor schoonhouden van onze
kantoren. Voor één ochtend
p.w. Werktijden n.o.t.k.

Het culinair arrangement bestaat uit: 2 x overnachting
in een kamer met bad/douche en toilet, radio, KTV,
telefoon en minibar, 2 x uitgebreid ontbijtbuffet, l x een
drie gangen diner, l x gastronomisch vier gangen diner,
welkomstdrankje en een informatiepakket.
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de lezers
van de bladen van Weekmedia ƒ 199,00 per persoon.
Voor een l persoonskamer wordt een toeslag van ƒ 25,per dag gerekend. Kinderen tot 12 jaar krijgen 50%
korting, mits zij op de kamer bij de ouders slapen.

IN-HOUSE REPAIR ENGINEERS

Gevraagd: gezond verstand, mensenkennis, min. P.D.
Inl. tel. 02507-19396

MEDEWERKSTER

In samenwerking met Hostellerie "La Ville Blanche" in
Thorn biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om
in de periode van 26 februari t/m 9 april te genieten van
een speciaal samengesteld culinair arrangement.
Thorn, het witte stadje, met zijn vele fraaie en pittoreske
straten en huizen heeft een roemrijk verleden, dat eigen hjk ook nog heden is.
U verblijft in Hostellerie "La Ville Blanche", met een
gezellige koffieshop, een intiem restaurant, een middeleeuwse gewelvenbar, een lounge en diverse terassen.

ServiceTec beschikt naast de hoofdvestiging in Amstelveen over
drie volledig toegeruste vestigingen in Nederland.
Door de sterk groeiende marktpositie van ServiceTec, zijn wij op
zoek naar

Kontakt gezocht met part-time

Leeftijd van 16 tot 20 jaar.

CULINAIR
ARRANGEMENT
HET WITTE
STADJE THORN

is een internationaal computer-onderhoudsbedrijf met ± 100 jonge
enthousiaste medewerkers, verdeeld over binnen-, buiten- en
ondersteunende diensten.
Zonder aan één bepaald soort merk gebonden te zijn, hebben we
ons als "one-stop computer-service" organisatie gespecialiseerd
in computeronderhoud, support en opleidingen.
Samen zijn we met succes op weg de grootste Third Party Maintenance organisatie van Nederland te worden.

accountantscontrole/jaarrekening • belasting adviezen
administratieve dienstverlening • managementondersteuning

Tel. te reageren tussen 12.00-17.00 uur,
tel. 13722.

geeft u meer!

iERVÏCÏTEC

Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur

1. Keesomstraat 29S, huur ƒ 699,70 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 4.415,-zijn.
2. Swaluestraat 16, huur ƒ487,70 per maand (excl. stookkosten)
2-kamerwoning met c.v
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het bruto-maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ3.145,- zijn.
3. W. Kloosstraat 8, huur ƒ 526,26 per maand (excl. stookkosten)
5-kamer eengezinswoning.
Toewijzing aan (onvolledige) gezinnen met minimaal twee kinderen. Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ3.440,- zijn.
4 Flemingstraat 166, huur ƒ691,88 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwonmg met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze wonirjg mag max. ƒ 4.340,zijn.
5. Garage Keesomstraat 75 A, huur ƒ 75,95 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen aan de Keesomstraat.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapnummer. BIJ het tekenen
van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
6. Garage Voltastraat T, huur ƒ 83,80 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen aan de Voltastraat.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapnummer. BIJ het tekenen
van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. voor 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van naam,
adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur m het gevelkastje
ten kantore van EMM.

LOOKING FOR A SMASHING JOB?

Accountants kantoor
drs. H.G. Huppelschoten

De filmploeg was erbij toen
Caroline Tensen de tonwinnarés
telefonisch verraste.

.
~•
'

Nog geen
deelnemer?
Vul clan snel
de bon in en

stellen van wandelpaden en
de aanplant van helm en
duingevvassen.
Steunfonds Vluchtelingen
Organisaties: subsidies aan
organisaties die zich inzetten voor vluchtelingenwerk
zonder overheidssteun.
Vakantieverblijven Nieuwendijk: organiseren van vakantiereizen voor zwaar gehandicapte mensen. •

WIN-EËN-MILJOEN-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op een van de vele prijzen.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal \>er drie maanden het aangegeven bedrag van
/g onderstaande rekening af te schrijven: Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij

doe mee!

Q 1 lot (ƒ10,-) per maand Q

loten (a ƒ 10,-) per maand

De loten worden voor drie maanden tegelijk geïnd

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

De winnende
Thuisbingonummers van
23 februari:
3 18 25 33 43
8 20 27 38 44
13 21 28 40 45
15 22 31 41
16 24 32 42

Q dhr. Q mevr.

Naam:
Adres:
Postcode: i i i i i-i J

i

Plaats:
150.93.03

Postbanknummer:

Banknummer:

• NATIONALE B
Datum:

Handtekening:

•l L O T E R I J
makelaars o.g.

UITSLAGENLIJN

assurantiën

BELLEN: 06-9799
50 GT PER MINUUT

DAGENNACHT

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel l naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

T''
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Handbalsters Holland-Casino ZVMdegraderen SPORT
ZANDVOORT - De handbalteams van Holland CasinoZVM incasseerden beide een nederlaag. Toch konden zowel de dames als de heren terugzien op een aardige wedstrijd. Vooral de handballers leken op weg naar een yerrassing. Het sterke Tonegido bleef echter met 20-22 nipt aan
de goede kant van de score. De Zandvoortse dames speelden niet slecht maar waren niet opgewassen tegen het
looggeklasseerde Tornado: 6-19.
Voor de dames is het doek
gevallen. Volgend jaar moet een
dasse lager gespeeld worden.
,Dat is niet erg," meent coach
Geert Dijkstra. „We missen,

Goede hervatting
van ZHC-heren
ZANDVOORT - Na een
lange winterstop werd zondag de hockeycompetitie
nervat. De ZHC-heren blejen goed te hebben overwinterd want bij Kikkers kwam
de ploeg tot een 1-4 zege. De
Zandvoortse dames waren
minder gelukkig en verloren met 3-0 van Noordwijk.
In de eerste helft moesten de
neren toch wel even wennen.
Kikkers nam toen een 1-0 voorsprong. In de tweede helft kwamen de Zandvoorters goed los
en werd Kikkers op eigen helft
vastgezet. Het enorme Zandvoortse offensief leverde uiteindelijk een royale overwinning
op. Blom zorgde met twee treffers voor een 1-2 voorsprong
terwijl Wouter Slotenmaker,
eveneens met twee doelpunten,
de eindstand op 1-4 bepaalde.
De ZHC-dames hadden het
erg moeilijk tegen het sterk
spelende Noordwijk. In de eerste helft moest ZHC in de verdediging. Ondanks meer balbezit van Noordwijk bleef de
schade beperkt tot één tegentreffer. In de tweede helft heeft
ZHC er van alles aangedaan de
achterstand weg te werken.
Noordwijk werd met de rug tegen de muur gezet, maar de uitvallen waren erg gevaarlijk.
ZHC was niet in staat het overwicht in doelpunten uit te drukken, terwijl Noordwijk tweemaal na snelle counters dôeltreffend uithaalde: 3-0.

The Lions heeft
smaak te pakken
ZANDVOORT -'De basketbaldames van The Lions
zijn de laatste weken aardig
op dreef in de competitie.
Na de overwinning van vorige week volgde zaterdagvond de derde competitie
zege. Na een zinderende partij werd DIOS geklopt met
39-38.

Eindelijk weer
punt voor TZB
ZANDVOORT - Het was
lang geleden, maar in de
wedstrijd tegen het derde
team van Waterloo behaalde TZB eindelijk weer eens
een punt. Na een meer spannende dan goede partij voetbal werd het 3-3.

voor deze klasse, kwaliteit in de
breedte, maar volgend j aar gaat
het wel weer beter. De sfeer is
erg goed."
In de beginfase deed Holland
Casino-ZVM in het geheel niet
onder voor Tornado. Tot 3-3
hielden de partijen elkaar in
evenwicht. Na dat eerste goede
kwartier was het gedaan met
het verweer van Holland Casino-ZVM. Tornado verhoogde
het tempo en was fysiek sterker. De Zandvoortsen, onder
aanvoering van uitblinkster
Els Dijkstra, verzetten zich tot
het uiterste, maar keken bij de
rust al tegen een 3-8 achterstand aan.
In de tweede helft zaten de
dames er behoorlijk door heen.
Het hoge tempo, dat Tornado
onderhield, brak de thuisclub
op. Daardoor en mede doordat
Holland Casino-ZVM weinig
schotvaardig meer was, viel de
nederlaag erg ruim uit: 6-19.
„Toch moet ik de speelsters
een compliment geven," stelde
Dijkstra. „Iedereen heeft ontzettend hard gewerkt. Fysiek
en kwalitatief was Tornado gewoon beter. Dat team staat niet
voor niets op de tweede plaats.
Volgend seizqen doen we het
gewoon over."

Mannen
In een uiterst boeiende partij
handbal was Holland CasinoZVM zeker niet de mindere. Er
kan gesteld worden dat de gelukkigste won en dat was Tonegido. „Het ging gelijk op met
wisselende kansen,"
vond
coach Joost Berkhout. „Het
makken is dat we te veel kansen laten liggen. De tactiek
werd goed uitgevoerd, maar negen maal schieten op paal of lat
is te veel."
Het werd een bijzonder eneverende partij handbal van
hoge kwaliteit. Beide teams namen wisselend een voorsprong
maar slaagden er nooit in een
ruimere marge dan twee doel-

punten te nemen. De opzet van
de aanvallen ging van Zandvoortse zijde bijzonder knap.
De uitvoering was dus goed,
maar het geluk ontbrak. Het
houtwerk hielp de Tonegidodoelman. Ruststand 10-11.
De tweede helft was vrijwel
identiek aan de eerste helft. De
Zandvoorters waren ook nu, zowel aanvallend en verdedigend,
goed op dreef maar verzuimden
Tonegido op achterstand te zetten. Verdedigend hield Gerard
Damhoff de zaken uitstekend
in de gaten, terwijl aanvallend
Guido Weidema en Nik Grijekovic voor fraaie doelpunten
zorgden. Dat alles kon er echter

niet toe leiden dat de punten in
Zandvoort bleven. In de slotfase bepaalde Tonegido de eindstand op 20-22.
„Ondanks de nederlaag ben
ik erg tevreden," aldus Berkhout. „Het was een prachtige
pot handbal. Alleen jammer dat
Je toch verliest, terwijl we vandaag de punten hadden kunnen
pakken. In z'n totaliteit gaan
we elke week vooruit, dus we
zijn op de goede weg."
Doelpunten dames: Sylvia
Blom 3, Mireille Martina l, Els
Dijkstra l, Wendy van Straaten
1. Heren: Nik Grijekovic 7, Guido Weidema 6, Jan van Duijn 3,
Kees Hoek 2, Wim Brugman 2.

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Méér informatie over de problemen/oplossingen Is te krijgen tijdens
de wekelijkse clubavonden van
deze vereniging, donderdags
vanaf 19.00 uur in het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat.
Opgave nummer 7: Wit begint
en wint.
Oplossing van vorige week: Dit
betreft opgave 6. Wit wint met:
1. Ka8-b7 Tc2-b2+; 2. Kb7-a7
Tb2-c2; 3. Th7-h5+ Ka5-a4; 4.
Ka7-b6 Tc2-b2+; 5. Kb6-a6
Tb2-c2; 6. Th5-h4+ Ka4-a3; 7.
Ka6-b6 Tc2-b2+; 8. Kb6-a5
Tb2-c2; 9. Th4-h3+ Ka3-a2; 10.
Th3xh2. Promotie is niet meer
te voorkomen.

De mannen van trainer Gerard Nijkamp hadden de wedstrijd voor de rust al kunnen
beslissen. Toen lieten de badgasten fraaie kansen liggen, terwijl het ook niet echt mee zat.
Zo spatte een geweldig schot
van Rob Koning op de schouder van de Amsterdamse doelman uiteen en tikte Robin Castien de bal, na een voorzet van
de grieperige Edwin Ariesen,
tegen de paal.

Ondanks de griep speelde
Ariesen een dominante rol op
het middenveld, terwijl in de
voorhoede Castien de Ajax-defensie het nodige werk verschafte. Toch was het Ajax dat
na ongeveer vijf minuten voetballen een 1-0 voorsprong nam.
De verdediging *van Zandvoort'75 werd uiteengespeeld
en het was raak.
Toen Bas Heino zijn directe
tegenstander voor de zoveelste
keer aftroefde, vloog.de vlam in
de pan. De Amsterdammer
haalde uit naar Heino en kon
naar de kleedkamer vertrek-

ker dat we zo goed partij gaven.
Qua spel deden we zeker niet
voor ze onder. Het blijft echter
jammer dat we het puntje net
niet pakten. Het had gekund.
Het blijkt opnieuw dat we met
de beste clubs meekunnen. Ik
ben teleurgesteld, maar niet
ken. De Zandvoorters drongen verslagen. Vol vertrouwen gaan
sterk aan en kwamen voor de we verder met de laatste periorust op gelijke hoogte. Robin de."
Castien werd in het strafschopgebied gepakt en dat leverde
een strafschop op. Vanaf elf
meter was het Castien die het
vonnis yoltrok: 1-1.
Ondanks de numerieke minderheid drukte Ajax de Zandvoorters in het begin van de
ZANDVOORT - Door Sotweede helft terug op eigen
cieteit 'De Manege' aan de
helft. Op het moment dat ZandBlinkertweg wordt zondag
voort'75 onder de druk vaneen geheel verzorgde middaan kwam sloeg Ajax toe.
dag- en avondcruise voor alSpits Gerritsen liet van veraf
leenstaanden
georganieen bijzonder fraaie lob los
seerd. De bootreis gaat over
over doelman Ferry Nanai in
het IJsselmeer en wordt
het doel: 2-1. „We gingen toen
verzorgd door rederij Fleop zoek naar de gelijkmaker,"
vo. De kosten van het uitstelde Gerard Nijkamp. En die
stapje bedragen 47,50 gulzat er best nog in. De mpgelijkden per persoon.
heden werden echter niet verzilverd en uit een snelle counVolgens organisator Rob
ter bepaalde Ajax de eindstand
Cohen wordt het een gezelop 3-1. In de slotfase kreeg Bert
lige dag. Het vlaggeschip
van Meelen voor de tweede
'Kasteel Staverden' bevat
keer een gele kaart en mocht
twee dekken. Op het proook gaan douchen.
menadedek bevindt zich de
„Een gelijkspel was de verDJ-entertainer en zanger
houding geweest," vervolgde
Ed Nieman. Het andere
Nijkamp. „Het zat Ajax niet lekdek wordt bezet door het
vijf mans dansorkest Fitth
Twentie. Voor een hapje en
een drankje wordt gezorgd.
Het koud buffet is voor rekening' van de organisatie.
De boot vertrekt om 15 uur
vanaf de De Ruyterkade
achter het NS-station (paal
9-10). Inschepen om 14 uur.
Plorian van der Moolen versloeg Remco de Roode en de
De tocht duurt tot ongepartij tussen Bas van der Mije
veer 20.30 uur. Inlichtingen
en Thomas Hesse eindigde in
bij: Sociëteit De Manege,
het voordeel van Thomas HesBlinkertweg 2, telefoon
se. Een grote groep jeugdige
02507 - 16023.
schakers volgde de opleiding
voor de diverse diploma's.

Cruise voor
alleenstaanden

Felle schaakstrijd bij
Zandvoortse schakers

ZANDVOORT - Strijd
was er zeker, vorige week
donderdagavond in het Gemeenschapshuis. Met nog
tien ronden te gaan wisselen
de plekken op de ranglijst
voortdurend bij de Zandvoortse Schaak Club. Wim
Gude was-de grote winnaar
in de negentiende ronde van Toernooi
de interne competitie.
Zaterdag speelt een afvaardiDoor zijn winst op Paap steeg
Gude vier plaatsen en staat nu
op de zevende plek. Louis Dambrink liet er geen twijfel over
bestaan wie de sterkste is in
deze competitie. In een zinderende. partij tegen John Ayress
pakte Dambrink na de tweede
tijdcontrole de volle winst.
Geerts speelde tegen Twint een
zekere partij en beide schakers
kwamen remise overeen. Ook
Van Elk liet zich van zijn beste
kant zien. Zijn overwinning op
Hans Jansen was goed voor een
plaats in de top-tien.
Uitslagen: Klijn-De Oude 1-0, Schiltmeijer-El Monhem 0-1, Roele-Gorter
1-0, Den Drijver-Kok 1-0. Van Elk-Jansen 1-0, Gude-Paap 1-0. Dambrink-Ayress 1-0, Geerts-Twint remise.

Jeugd
Opgave nummer
Oplossing van vorige week:

Belle en Bruinenberg de sterkste
schaaksters in halve finales NK
ZANDVOORT - Bij de
voor de vierde maal door de
Chess Society Zandvoort georganiseerde halve finale
van het Nederlands damesschaakkampioenschap, zijn
Erika Belle en Carla Bruinenberg als ongeslagen
groepswinnaressen uit de
bus gekomen. Dinie van den
Berg plaatste zich eveneens
voor de finale door op de
tweede plaats beslag te leggen in groep 2.

Z'75 mist periodetitel

ZANDVOORT - Het is Zandvoort'75 niet gelukt de tweede periodetitel naar zich toe te trekken. In de wedstrijd bij
en tegen koploper Ajax-was één punt voldoende. Dat heeft
er,-vooral in de-eerste helft, best ingezeten. Na een 1-1
ruststand ging Zandvoort'75 met 3-1 ten onder. In de derde
periode krijgt Zandvoort'75 een nieuwe kans zich alsnog
voor
de nacompetitie te kwalificeren.
Beide teams waren geheel

aan elkaar gewaagd. Lions begon met een drie-twee zone dat
tot de zevende minuut goed uitpakte. Bij een 6-6 stand kreeg
Lions echter een lichte inzinking waarvan DIOS profiteerde
en een 6-14 voorsprong nam. In
de slotfase van de eerste helft
herstelden de Zandvoortse dames zich' voortreffelijk en
werkten de achterstand weg:
17-17.
Ook in de tweede helft gaven
de teams elkaar geen duimbreed toe. Na tien minuten
stond Lions op een kleine voorsprong: 28-26. De Zandvoortse
basketbalsters
verhoogden
toen even het tempo waardoor
er een groter, en na later zou
blijken, afdoende gat was geslagen: 35-26. Met een laatste
krachtsinspanning probeerde
DIOS de achterstand' weg te
werken, maar in de spannende
slotfase hield Lions de bal goed
in de ploeg. Eindstand: 39-38.
Het was volgens zegsman Richard Koper een terechte overwinning voor The Lions. „Het
werd tijd dat er eens gewonnen
werd. Het gat de laatste tijd ook
wel aardig." Topscoorsters waren José Beerepoot met 10, Ingrid de Boer met 9 en Ellis
Bruinsma met 8 punten.

Foto Bram Stijnen

Bij de jeugdafdeling werden
drie partijen gespeeld in de interne competitie. Rebecca Willemse won van broer Henk,

ging van de Zandvoortse
Schaak Club een toernooi in
Heiloo. Daar worden door de
Zandvoortse schakers vijf partijen van tweemaal twintig minuten gespeeld volgens het Rapidsysteem. Voor de externe
competitie speelt het team van
de Zandvoortse Schaak Club
volgende week maandag tegen
en in Aalsmeer.

Sponsors gezocht
ZANDVOORT - De Haarlemse wielersportvereniging 'De Kampioen' organiseert op woensdag 21 juli
weer een wielerronde
'Zandvoort-centrum'. Bedrijven die een financiële
bijdrage willen leveren,
kunnen zich aanmelden bij
P.Versteege Wielersport
aan de Haltestraat in Zandvoort.

Standen voetbalclubs
Tweede klasse KNVB zaterdag
Ajax
17-29 Zandv'75
Zevenhoven 17-25 VEC
BKAVIC
17-20 CSW
Volendam 17-18 Candia'66
HCSC
17-18 NSC
Woudenb. 17-17 ZOB
Vierde klasse KNVB zaterdag
Hoofddorp 17-27 Castricum
IJFC
17-22 SCW
Bloem.kw. 17-21 Zandv.m.
Velsenoord 17-21 HBC
Ken.land
17-20 Velsen
RCH
17-17 DSC'74

17-17
17-14
17-13
17-13
17-12
17- 8

17-16
16-15
17-15
16-11
17- 9
17- 8

Eerste klasse HVli zondag
18-19
Heemstede 18-27 VVH
Terr.vog.
18-25 Concordia 18-18
18-18
Zandv.m.
18-23 EHS
DIOS
18-23 Vogelenz. 18-14
BSM
18-19 DSC'74
18- 7
Nw Vennep 18-19 THB
18- 4
Tweede klasse HVB zondag
15-17
NAS
15-24 NIJW
SVIJ
15-22 Concordia 2 17-13
Kennem. 2 15-23 Overbos
16- 7
DSK
16-19 HYS
15- 6
Waterloo 3 15-20 TZB
16- 2

Trainer Willem Koning was
best te spreken over het gelijke
spel, maar was toch van mening dat gewonnen had moeten
worden. Het was een matige
partij voetbal. Waterloo verraste al snel de Zandvoortse verdediging: 0-1. De Zandvoorters namen nadien het heft in handen.
Het overwicht werd uitgedrukt
in twee fraaie doelpunten. Na
een geslaagde aanval was het
Edwin Duisterhof, die voor de
gelijkmaker zorgde en Fred
Zwemmer bracht, met een
knappe uithaal, de Zandvoorters op een 2-1 voorsprong.
In de tweede helft kreeg een
rommelig verdedigend TZB
geen vat op de strijd. Waterloo
profiteerde en nam een 2-3
voorsprong. Toch zouden de
badgasten de verdiende gelijkmaker scoren. Fred Zwemmer
is de laatste weken weer aardig
op dreef en zorgde dat TZB een
punt aan deze wedstrijd overhield.
Zondag, half drie, komt Overbos op bezoek en volgens TZB
trainer Koning moet daarvan
gewonnen kunnen worden.

In groep l is de strijd om de
tweede plaats nog niet beslist.
Adinda Koster en de enigszins
tegenvallende favoriete, Iwona
Bos eindigden allebei op 3 1/2
punt. Zij zullen in twee onderlinge partijen moeten gaan uitmaken wie er naar de finale
mag. Dat deze match door
Chess Society wordt georganiseerd, behoort tot de mogelijkheid.
In dit door Chess Society uitstekend
georganiseerde
schaakevenement, vielen zaterdag de eerste beslissingen. In
groep l moest koploopster Erika Belle het opnemen met de
zwarte stukken tegen de op de
tweede plaats staande, tevens
de sterkste speelster van het gezelschap zijnde, Iwona Bos. De

oorspronkelijk uit Polen afkomstige Bos kon wederom
haar rol als favoriete niet waarmaken en had maar liefst acht
en half uur nodig om het min,dere eindspel tot remise te. leiden.
In de strijd om de achtervolging maakte Heleen Schut geen
fout tegen Anneke Schol en
wees Adinda Koster concurrente Maaike Delemarre terug. In
groep 2 stond een soort gelijke
ontmoeting op het programma.
Hier moest koploopster Carla
Bruinenberg het eveneens met
zwart opnemen tegen de nummer l geplaatste Yvette Nagel.
Ook Nagel kon haar reputatie
geenszins waarmaken en verloor, hetgeen haar uitschakeling betekende.

In groep l gebeurde in de
slotronde geen verrassende
dingen meer. Iwona Bos versloeg de regionale deelneemster Sacha Schiermeier en Erika Belle stelde de overwinning
veilig door Sonja Sondij geen
kans te geven. Interessant was
alleen nog het duel tussen Adinda Koster en Heleen Schut. De
altijd goed presterende Koster
slaagde erin te winnen en
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Groot succes
De Chess Society Zandvoort
bewees met de perfecte organisatie wederom een zeer betrouwbare partner te zijn van
de Koninklijke Nederlandse
Schaakbond. De bestuursleden
Hans Drost, Olaf Cliteur, Nico
Handgraaf en Peter van de
Beek, die weliswaar collega

Hans van Brakel wegens vakantie moesten missen maar
werden bijgestaan door vrijwel
alle leden, kunnen terug zien op
een groot succes.

Snelschaken
Voor het inmiddels traditionele jaarlijkse snelschaaktoernooi, dat op zaterdagavond in
het gezellige hotel Faber werd
verspeeld, hadden zich maar
liefst 21 deelnemers aangemeld. Zij streden om de door
Chess beschikbaar gestelde
flessen wijn. Ook hier bewees
Dienie van den Berg haar klasse door te zegevieren met 31/2
uit 5 partijen. De Chess-toppers
Fred van de Klashorst en Olaf
Cliteur sleepten respectievelijk
een derde en vierde plaats uit
het vuur.

Slotronde

Uw gasbedrijf adviseert!

Normaal
jaarverbruik

dwong daarmee een beslissingspartij af tegen Bos.
In groep 2 troffen Carla Bruinenberg en Dienie van den Berg
elkaar. Bruinenberg, die alleen
bij verlies nog gevaar liep, nam
professioneel genoegen met
een snelle remise. Doordat Helene Wuts teleurstellend verloor van Mariska Kouwenhoven ging de tweede plaats toch
enigszins verrassend naar Dienie van den Berg.

Week
streefverbruik*

Totaal vanaf
1 november**

32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
133
145
157
169
181
201
221
241
261

423
530
637
742
848
954
1060
1168
1272
1380
1484
1589
1752
1912
2070
2227
2385
2651
2920
3183
3449

Spiers en Emmen scoren goed
ZANDVOORT - In de
vierde competitie bij de
Zandvoortse
Bridgeclub
stond de tweede wedstrijd
op het programma. Daarbij
sloegen Mevrouw Spiers en
de heer Emmen hun slag.
In de A-lijn scoorde dit koppel maar liefst 69,35 procent,
waarmee het ruimschoots eerste werd. Het echtpaar Van der
Meulen volgde op ruime achterstand, terwijl Mevrouw De
Leeuw en de heer Braun als
derde eindigden. Aan kop na
twee wedstrijden gaat Spiers/Emmen, tweede staat de
Leeuw/Braun en derde de heren Groenewoud en Smit.

In de C-lijn hadden de dames
Klinkhamer en Meijer een goede avond door met 61,61 procent eerste te worden. Goede
tweede werden de dames Meijer en Sikkens, terwijl de dames
Hoogendijk en Windt de derde
plaats pakten. De dames Meijer
en Sikkens hebben nu de leiding met een grote voorsprong.
De dames Van Duyn en Veldhuizen volgen als tweede en
goede derde is mevrouw Polm,
De dames Hagen en De Vries die zonder vaste partner speelt.
scoorden in de B-lijn ook heel
goed met een percentage van
Inlichtingen over de bridge63,21. Het echtpaar Smink club kan worden gevraagd bij
poetste het slechte resultaat de wedstrijdleider de heer H.
van de eerste speelavond weg Emmen, telefoon 18570. Alleen
door knap tweede te worden. 's avonds.

Kosten
deze week
19,20
24.00
28,80
33,60
38,40
43,20
48.00
52.80
57,60
62,40
67,20
72,00
79,80
87,00
94,20
ƒ 101,40
ƒ 108,60
ƒ120,60
ƒ132,60
ƒ 144,60
ƒ156,60

l

Derde werd het gelegenheidspaar Mevrouw Visser/de heer
De Vries. Hagen/De Vries voert
na twee wedstrijden de B-liin
aan met op de tweede plaats de
heren Spiers en Veldhuizen.
Het echtpaar Smmk steeg met
stip naar de derde plaats.

(ADVERTENTIE)

TIMMERBEDRIJF RUITER
s

Pecialist in dakramen en dakkapellen

Nijverheidsterrein 14, 1645 VX Ursem. Tel. 02202-2700. Fax 2730

Maak van uw zolder een
volwaardige woonruimte
met een RUIMTEWINNER.

Topscorers

O \WknietJi.i/JH

Castien (Zv.75)

•••

De Haan (ZVM zon)
Van Houten (TZB)
Longayroux (Zv.75)
F. van Rhee (Z.V.M.zat)

• 09

Fred Zwemmer (TZB)

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

10

15

Op de topscorerslijst is de spanning toch weer teruggekeerd. De
ranglijstaanvoerder Riek de Haan kwam, omdat de bond de wedstrijd van Zandvoortmeeuwen had uitgesteld, niet in het veld.
Zandvoort'75 kwam wel in het veld en omdat Robin Castien vanaf
elf meter raak schoot is hij De Haan tot op twee treffers genaderd.
Ook TZB-spits Fred Zwemmer mengde zich weer in de strijd.
Zwemmer scoorde tweemaal en heeft vier doelpunten achterstand.

donderdag 4 maart 1993
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HOOGHOUDT APFELKORN

AUTORIJSCHOOL

WEEKENDAANBIEDING

Dubbele Graan-

lessen in
Nissan „Primera"

STROH RUM

Beerenburg

Caribbean

Vrijdag 5 maart

ii DE METAMORFOSE

EIO E W NEHIS

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

JOUSTRA

Dorpsplein 2

4 Emmaplakken

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-359473
. AUTOTEL 06-52804326

Café Sam Sam

Bakkerij PAAP ^
Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

House-Party
Entree ƒ10,Vanaf 21.00 uur

tt

BERG
Centrale verwarming
Loodgieterswerkzaamheden
Dakbedekking
Service/onderhoud storingsdienst
Berg Techniek
Zandvoort
02507-14600

literfles

METAMORFOSE
NIEUW IN ZANDVOORT
Pannekoekenhuis
BUIMjRANID

Bij Studio Shape kun je
gezond bewegen onder
deskundige begeleiding
en in een gezellige sfeer.
* ledere
donderdagmorgen is er
een les met
kinderopvang.
* Wil je meer weten of
een afspraak maken
voor een gratis proefles
bel dan 19701.

Voor

drogisterij-parfumerie
schoonheidssalon
Haltestraat 1 Zandvoort
tel. 02507-16123

Foto Boomgaard
Ook voor uw
portretten en
bruidsfoto's
Grote Krocht 26
tel. 13529, Zandvoort

Ons metamorfose model deze maand
is Kirsten Bootsen uit Haarlem, j
Als iemand met zulk lang haar de kapsalon binnenkomt en het
kort wil hebben kan ik niet nalaten haar voor de metamorfose te
vragen.
[
Het komt n.l. niet iedere dag voor dat je een klant van zo lang
naar kort kan knippen.
Het model is simpel kort en pittig en spreekt yppr zichzelf.
Om de plukjes naar voren beter uit te
laten kofnèh is' een gel
lak-van L'Oreal gebruikt.
• ; "''"•'' "'" ' ':' ' " '.
De oorbellen die Kirsten draagt zijn gemaakt-door Vreni en
verkrijgbaar bij Hair Wave.
Schoonheidsspecialiste Jolanda van Dijk van Parf. Moerenburg adviseerde de make-up.
Zij gebruikte een basis make-up van Estée Lauder „Lucidity" + een terracotta poeder van Christian Dior.
De rouge van Lancaster is zowel voor de wangen als
voor de oogleden gebruikt. De eyeliner en wenkbrauwen
potlood zijn van Dior. ;
Tot slot werd er voor een oranje rose lippenstift gekozen van Lancaster.
Kirsten draagt een vrouwelijke sportieve< combinatie
bestaande uit een lange gebloemde rok 119.95 (de
rote mode deze zomer), een wit viscose T-shirt van
urn Over 89.95 en eroverheen een sportief mouwloos
hemd van Gapstar 89.95.
Dit alles is verkrijgbaar bij Rosarito.

65 pannekoeken vanaf ƒ U/UU

Pannekoek van de maand

Mexicaanse Pannekoek
ƒ12,50
Ook om mee te nemen
Zandvoortselaan 130 a
t.o. Nw. Unicum, Zandvoort
tel. 02507-30062
Onze keuken is geopend van
10.00-19.00 uur dinsdag t/m zondag

?

FRANS ZWAANSTRAAT 82
Goed gesitueerde eengezinswoning met
garage. Riant uitzicht over de duinen. Optimale ruimtebenutting door dakkapellen en
aangebouwde bijkeuken. Zonnige voor en
achtertuin met berging.
Ind.: beg. grond, doorzonwoonkamer met
open keuken en bijkeuken; toilet. 1e verd. 3
slaapkamers; badkamer met douche en toilet. 2e verd. royale zolderverdieping met
keukenblok.
Vraagprijs ƒ315.000,- k.k.

Cora Klijn Hair Wave

Aan deze pagina
werkten mee

Nabij centrum gelegen benedenwoning met
voor- en achtertuin en achterom. Ind: entree; hal; voor- en achterkamer, twee slaapkamers, keuken, toilet.
Vraagprijs ƒ139.000,-- k.k.

OPEN HUIS RUYTERSTRAAT 72

Margo

BBHBBBBB

Haltestraat l

STUDIO SHAPE
o.l.v. Anja v.d. Voort
Oranjestraat 12
foto's Foto Boomgaard

Waarom verder zoeken?
leuke
jonge
sportieve

draagbare
fiosarifo
aparte
'& betaalbare
bloesjes/
T.shirts/
truien
broeken,
jurkjes, jacks
lingerie enz.

SCHAIK

LOW-IMPACT AEROBICS

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

kunt u bellen

Grote Krocht 26

HiGH-IMPACT AEROBICS

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

op deze pagina

Tel. 17166

VAN

MAKELAAR O.G.

Voor adverteren

Foto Boomgaard

Parf.
Moerenburg

Bedrijfsloods te huur
Vloeroppervlakte
136 m2 (excl. vliering 50
m2) Aansluiting gas/licht/water/krachtstroom.
Huurprijs ƒ 1.500,- per maand
geïndexeerd.

-!•!••<

Oosterveld

Grote Krocht 20b

MAX PLANCKSTRAAT 2a

' •?.,*,,~'

Zeestraat 56

Rosarito
Beach and Body

zaterdag 6 maart a.s. 12.00-14.00 uur
Driekamerappartement met uitzicht op zee
op loopafstand van station, strand en centrum. Ruim balkon op het zuidwesten.
Ind.: entree; hal; keuken; badkamer met
douche; toilet; woonkamer; zitkamer;
slaapkamer. Serv.kosten ƒ275,- p.m. Lift
aanwezig. Eventueel huurgarage aanwezig.
Vraagprijs ƒ 159.000,- k.k.

'

Zeestraat 56, 2042 LC Zandvoort
Telefoon: 02507 - 30838

Hairwave

Dr. C. A. GERKESTRAAT 50 zwart

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

/

Cora Klijn

s:k
%O.L.V.ANJA V/D VOORT

\ M l II 1 ( A N

STEP AEROBICS
K \ l

vindt je allemaal bij

Rosarito

II C l S I.

Certified
Fitness Instmctor

STUDIOADRES:
Oranjestraat 12.

BEL VOOR MEER INFO 19701

SPIERVERSTEVIGING
KLASSIEK BALLET
JAZZ BALLET

Grote Krocht 20b
tel. 15697
of Kerkplein 10
tel. 30719
ZANDVOORT

^eekmedla 17
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Tsjech Borek
jiepek exposeert
n Haarlem
HAARLEM - De veelzijdige
Tsjechische ontwerper Borek
jiepek gaat op uitnodiging van
iet Architectuur Bouwhistoisch Centrum (ABC) in april
.en tentoonstelling van zijn
neubels en aansluitend daarian van juni tot en met augusus van zijn architectuurontverpen in de Haarlemse galerie
lobarts inrichten. Daarnaast
leeft het ABC een serie lezin;en opgezet onder de titel Monent Monument.
Borek Siepek is een artistieIce nomade. Hij studeerde meuDelontwerpen in Praag, de stad
waar hij in 1949 geboren werd.
[n 1968 verhuisde hij naar
Duitsland en studeerde daar architectuur in Hamburg en filosofie in Stuttgart. Tegelijk met
zijn docentschap in Hannover
m Essen, studeert Siepek af in
Delft.
Hij heeft thans een ontwerpbureau in Amsterdam, maar is
ook hoogleraar architectuur in
Praag. Onlangs heeft de tsjechiiche president Havel hem benoemd tot 'architect van de
Praagse Burcht', een eretitel.
Deze merkwaardig bewogen
carrière kenmerkt ook zijn
werk. Het is uiterst modern,
.oewel hij elementen ontleent
an zowel de middeleeuwen als
Ie barok en het lijkt bovendien
.t hij een nieuwe impuls heeft
intleend
aan de Jugendstil.
r
erk van hem is opgenomen in
;al van internationale collec:ies.
In Haarlem viert hij met deze
tentoonstelling zijn tienjarig
verblijf in Nederland. Het is
voor het eerst dat hij architec;uurontwerpen toont. De begeleidende catalogus is ook de
eerste publicatie over die kant
van zijn kunstenaarschap. In
Nederland richtte hij onder
meer de zogenaamde burgemeesterverdieping in het WTC
in Rotterdam in. Befaamd is
zijn glazen huis in Hamburg.
De tentoonstelling van de
meubels in het ABC duurt van
18 april tot en met 13 juni. De
architectuur ontwerpen zijn te
bezichtigen van 27 juni tot en
met 29 augustus. Hiermee vervallen de eerder vermelde data
op de Evenementenlijst van het
ABC.
Verder heeft het ABC een serie lezingen opgezet onder de
'titel Moment Monument. Deze
bijeenkomsten moeten een ontmoetingspunt gaan 'vormen
voor de velen die bij monumentenzorg betrokken zijn. Dat
kunnen zijn eigenaren, zowel
particulier als overheid, architecten, instellirigen^eh bedrij-'
ven die zich met renovatie en
monumentenzorg bezig houden, bouw- en kunsthistorici,
restauratoren en andere belangstellenden.
Er zullen tien bijeenkomsten
per jaar worden belegd, steeds
op de eerste woensdag van de
maand, om 16 uur. De toegang
is gratis.

Zandvoorts,
Nieuwsblad

Vier eeuwen Amsterdam door
de ogen van een burgerfamilie

Wereldgebedsdag
ZANDVOORT - De St. Agathakerk houdt vrijdag een speciale dienst vanwege de Wereldgebedsdag. De dienst staat onder verantwoordelijkheid van
de Lokale Raad van Kerken en
gaat over Guatemala, een staat
in Centraal-Amerika. De aanvangstijd is 10 uur. De dienst
kan ook via de kerkradio gevolgd worden.

Excursie door
Het Kraansvlak

De expositie 'Vier eeuwen Amsterdamse buurten in
kaart' in het Gemeentearchief bevat verschillende
gedetailleerde kaarten en plattegronden van de stad
Amsterdam, vanaf de zestiende eeuw tot heden. Het
Gemeentearchief wil met deze expositie de
gebruiksmogelijkheden van grootschalige
gedetailleerde kaarten bij archiefonderzoek laten zien.
De kaarten kunnen bijvoorbeeld een bron van
informatie zijn bij onderzoek naar de geschiedenis van
een familie, een huis of een stadsdeel.

ZANDVOORT - Op 10 maart
houdt het Provinciaal Waterleidingbedrijf
Noprd-Holland
(PWN) een excursie gehouden
'door het duingebied He^
Kraansvlak, tussen Zandvoort
en Overveen, dat die dag beperkt wordt opengesteld. Aan
de excursie, die onder leiding
van een deskundige staat, kunnen veertig mensen deelnemen.
Kaarten zijn verkrijgbaar op
werkdagen bij het hoofdkantoor van het PWN aan de Essenlaan in Bloemendaal en ko'sten 1,80 gulden, kinderen tot 6
jaar zijn gratis. De excursie
duurt van 14 tot 16 uur en begint bij manege De Bokkedoorns aan de Zeeweg.

of burgerwijkkaart, voor andere bood een kadasterkaart uitkomst. Het is een gelukstreffer
IMON RIJCKERTSZ. als
bij een adres een zeer gedeWAS in de eerste tailleerde kaart gevonden
helft van de zestiende
wórdt.
eeuw
korenkoper,
kapitein en 'scher-

door Elinc Verburg

S

prechter' van de Handboogschutterij in Amsterdam.
Zijn nakomelingen hebben
elf generaties lang, steeds in
Amsterdam gewoond. Van
alle^ familieleden is zoveel
mogelijk per generatie uitgezocht waar ze woonden en
waar ze heen verhuisden.
De tentoonstelling laat zien
welke typen gedetailleerde
kaarten van Amsterdam
voor onderzoek te gebruiken zijn.
„We hebben de nakomelingen van Simon Rijckertsz. gevolgd, elf generaties," vertelt
André Hirs, voorlichter bij het
Gemeentearchief.
„Daarbij
hebben we niet steeds de vaderop-zoon lijn gevolgd, maar
meer gekeken naar interessante familieleden. Er is bewust
voor een taurgerfamilie gekozen, omdat het veel minder bekend is waar en hoe zij leefden.
Van rijke patriciërs weten we
dat vaak beter."

Stadsbeeld

De dochter van Simon Rijckertsz., Lobberich 'Sijmonsdr.
(gestorven 1595) woonde bijvoorbeeld met haar echtgenoot, de advocaat en notaris
Marten Laurensz. Bitter (ca.
1538-na 1590) onder andere in
de Kalverstraat bij 't Hof van
Holland. De kaart die van deze
straat bewaard is gebleven laat
echter een ander-deel van de
straat zien. „Maar we krijgen
wel een beeld van de woonomgeving van die mensen," vertelt
Hirs. „En de veranderingen in
het stadsbeeld zijn op de kaarten ook goed te volgen."
Benjamin de Molde (ca. 16091663) en Constantia Fallet (ca.
1610-1678), de vierde generatie
vanaf
Simon
Rijckertsz.,
trouwden in 1630. De ouders
van De Molde waren omstreeks
1585 uit Antwerpen gevlucht
voor de Spanjaarden. „En velen
met hen," zegt Hirs. „Amsterdam heeft maar heel weinig
echt autochtone inwoners, als
je het zo bekijkt."

Gedetailleerd

Forever-young disco
HAARLEM - Met de discoparty Forever Young gaat de
NVSH afdeling Haarlem terug
in de tijd. Wijde broekspijpen,
macrame, praatgroepen, hét
zijn maar enkele begrippen dié
tijdens de zeventiger jaren in
zwang waren. De NVSH gaat
zaterdag een avond terug naar
die tijd.
De disco-party wordt hélemaal gevuld met muziek uit
deze periode, van Mud tot
Abba, van Rod Stewart tot SteAmsterdam
vie Wonder. Ook de nieuwsfeiin
ten uit deze belangrijke periode
vogelvlucht. worden niet over het hoofd geDit is een
zien. Hopelijk kunnen de behoutsnede uit zoekers van deze avond ergens
1544 van
in de klerenkast nog wat kleCornelis
ding uit deze periode vinden.
Anmthonisz
Iedereen die eventjes terug
Collectie wil naar de swingende sevenGemeentearchief ties, kan zaterdag vanaf 22 uur
Amsterdam terecht bij de NVSH, Ripperdastraat 11 in Haarlem. De entree
bedraagt voor leden drie en
voor niet-leden vijf gulden. .

Ververij

Simon Rijckertsz. stierf, zoals uit archiefstukken blijkt, in
1558 in zijn huis 'In de Hulck'
op de Vijgendam, tegenover
waar nu het Koninklijk Paleis
staat. De Vijgendam, die tegenwoordig niet meer bestaat, is te
zien op een houtsnedekaart van
Cornelis Anthonisz. uit 1544.

Benjamin de Molde was zijdeverver, en hij woonde In de
Ververij aan de Oude Cingel,
geen gedetailleerde zevenwat nu de Kloveniersburgwal zijn
kaarten vooris. Er is uit die periode geen tiende-eeuwse
kaart beschikbaar waarop de handen.Ververij gedetailleerd ingetekend staat, maar wel zijn er
kaarten van het Sint Pieters- Blikslager
De nakomelingen van Simon
gasthuis en omgeving. Het gasthuis lag tegenover de Ververij. Rijckertsz. die aandacht krijOp een tekening van de Oude gen op de expositie, hadden geCingel zijn de lakens afgebeeld varieerde maatschappelijke podie - geverfd - hangen te drogen. sities: advocaat, notaris, balVoor huizenonderzoek zijn juw, zijdeverver, blikslager, kosoms maar beperkte middelen perslager, winkelier. Met dié
aanwezig.' De dochter van zo- winkelier, Evert Rutger Peters,
juist genoemde zijdeschilder, liep het overigens slecht af. Hij
Cornelia de Molde (ca. 1642- verdronk in 1803 op negenen1692), woonde met haar derde twintig-jarige leeftijd vlakbij'de
echtgenoot, de advocaat Levi- Laagte Kadijk, waardoor zijn
nus van Cats (ca. 1625-1689), op weduwe, Cornelia de Graaf en
de Bloemgracht en op de Ro- hun zoon Peter, in armoedige
zengracht. Van beide grachten omstandigheden belandden. Ze

Alle huizen van de stad staan
op deze vogelvluchtkaart afzonderlijk ingetekend (in op,stand).,De kaart
is zeer.gedetailïéerör2ü:lsljte zien* waar de
kanonnen stonden opgesteld,
wat voor soort bruggen er in de
stad waren, zelfs de verschillende gevels van de huizen zijn te
onderscheiden.
Wanneer we de elf generaties
volgen, maken we kennis met
verschillende soorten kaarten.
Sommige adressen waren alleen te vinden op een schutters-

werden door de kerk onderhouDe elfde, en van deze tentoonden, zoals uit archiefstukken stelling laatste generatie, het
blijkt.
echtpaar Frans Peters (18711944) en Hendrika Johanna
Wijchers (1867-1952) bewoonKleindochter
den diverse adressen buiten de
In 1815 werd Cornelia aange- Singelgracht, onder andere in
steld als naaimoeder in wees- De Pijp en de Indische Buurt.
huis De Oranje-appel, waar Het merendeel van hun Amhaar zoon Peter onderwijs sterdamse adressen komt voor
kreeg. „Zij had het geluk dat de op de kaartbladen die tentoonkerk zich over haar ontfermd gesteld zijn. In 1907 vertrok de
had," vertelt Hirs. „Anders bouwkundig tekenaar Peters
kwam je in het armenhuis te- met zijn gezin naar Muiderrecht en dat was bepaald geen berg. „Er woont tegenwoordig
lolletje." De Oranje-appel was wel weer een kleindochter van
gevestigd tussen de Keizers- dit echtpaar in Amsterdam,"
gracht en de Herengracht, aan meent Hirs.
de Huidenstraat. Een kadasterSinds het begin van deze
kaart toont de kruising Hui- eeuw worden gedetailleerde
denstraat/Keizersgracht.
kaarten vervaardigd door amb-

telijk diensten als het Kadaster
en Bouw- en Woningtoezicht.
Daardoor is het tegenwoordig
niet meer zo'n gepuzzel om na
te gaan op welk adres iemand
gewoond heeft, wat voor soort
huis hij bewoonde, hoe groot
het was en hoe de omgeving er
uit zag.

Crossroads-concert

HAARLEM - Na een paar
keer meegedaan te hebben als
projectkoor bij concerten van
Adrian Snell en Ingmar Olsson,
heeft Crossroads, een interkerkelijk koor uit Haarlem, de
smaak te pakken. Zaterdag 13
maart verzorgt het een avondDe expositie laat via de stam- vullend concert", waarin het thema 'Handen' vanuit verschilbpom van Simon Rijckertsz.
zien met welke middelen adresv- lende hoeken wordt belicht.'
sen van vroeger zijn op te spo- Het concert begint om 20 uur
ren en tot welke nieuwe inzien- in de Kerk van da Nazarenër,
Zijlweg 218 te Haarlem. Voor
ten dit kan leiden.
meer informatie en voor kaarDe tentoonstelling loopt van zater- ten a 7,50 gulden kunnen bedag 27 februari t/m 8 april. Het Ge- langstellenden bellen naar Mameentearchief is te vinden aan de Ani- rieke Houtgraaf, 'telefoonnumsteldijk 67; geopend van maandag t/m
mer 023-378089.
zaterdag van 10 tot 16 uur.

het "leesgedeelte" onmerkbaar (dus
"""""**•«"O verschilde

Vanaf nu hoeft niemand meer te zien

zonder

hinderlijke lijntjes)

zichtbaar

overgaat

in

het

en on-

•"«dellen. Uiteraard „ de

"veraf"

"oor onze rekening.

"at u eigenlijk twee brillen nodig
heeft wio .
"een. Want voor 250 gulden levert

gedeelte. U went er snel aan en het
vermoeit niet. De ideale oplossing

},

Hans Anders u nu* glazen waarmee u
dus voor brildragers die merken dat
«wel dichtbij als veraf haarscherp
kunt zien **. Dat
koop ***,

ze

steeds

meer

moeite

krijgen

is extreem

want e|ders

met lezen. Of voor mensen met
u algauw

het dubbele kwijt en zelfs Hans
Anders doet het „ormaal niet voor

bi-focale glazen, die nu eindelijk wel
eens verlost willen worden van hun
"halve maantje". En 't is natuurlijk

onder de 375 gulden. Het bijzondere
van deze Varifocus- glazen

ook mooi meegenomen voor wie al
ls dat

een bril met Varifocus' glazen heeft,
maar toe is aan verandering. Want
voor 75 gulden heeft u er bij Hans
Anders een nieuw montuur bij, waar-

• De aanbieding la geldig t/m 3 april 1903. Andere kortlngaregellngen zijn hierop niet van toepassing. " Leverlngaberelk: -5 t/m +4 en cilinder +4, additie 1 t/m 3.
•"* Bovenop dit voordeel komt nog uw ziekenfonds- ol verzekeringsvergoeding van minimaal ( 48,- tot maximaal f 176,- per paar.
l

?""""\
[ BH GRAM 06-0226776
ta
%,
§ ƒ l*"» *«»«>

MET MEER DAN 100 HANS ANDERS VESTIGINGEN IS ER ALTIJD EÉN BIJ U IN DE BUURT: ALKMAAR, LAAT 94A, 072-120088 AMSTERDAM, BUIKSLOTERMEERPLEIN 27B, 020 6340941, FERD. BOLSTRAAT 118,020 6641879, KINKERSTRAAT 69, 020 6850342, MIDDENWEG 26, 020 6658255, TUSSEN MEER 61, 020 6108680 BEVERWIJK, BEVERHOF
42, 02510-26716 DEN HELDER, SPOORSTRAAT 30A, 02230-18877 HAARLEM, ZIJLSTRAAT 65, 023-321292 HOOFDDORP, CONCOURSLAAN 25, 02503-41413 HOORN.KRUISSTRAAT 11-13, 02290-13657 LISSE, KANAALSTRAAT 3537, 02521-18160 PURMEREND, WESTERSTRAAT 21,0299035428 ZAANDAM, WESTZIJDE 60, 075-312126
DE NIEUWSTE VESTIGING IN DEZE REGIO: HAARLEM, RIVIERAPLEIN l (WINKELCENTRUM SCHALKWIJK, NAAST V & D), 023 - 337830.

JVC 3 KOPPEN VHS-HQ
HI-FI STEREO VIDEORECORDER
HRD830; Perfekte beeldkwaliteit met Super
Still en Slow-Motion, jog/shuttle functie,
'Express Start' systeem, audiomix,
Intelligent Information Center, PDC
voorbereid. Superieure hi-fi stereo
geluidskwaliteit. Afstandbedienging met
LCD-display. Adviesprijs'1899.-

SONYHI-8TRAVELLER
TR705,Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo Adviespnjs'3330 -

2099

SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Flat en Square Black Trimt- HI-FI TRAVELLER
ron beeldbuis, euroscart, ste- E10, Mini camcorder, motorzoom,
reo, teletekst en afstandbe- autofocus, hi-fi stereo. '2799 diening Adviespri|s'2550.-

1649.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast
maar een echte 280 liter
2-deurs koel/vries kombinatie Koelruimte op "ooghoogte". Adviespnjs*979.-

1449

SONY TRAVELLER

VWVB

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

C

1599.-

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1399.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1299,
JVC 63 CM STUNT

STEREO TELETEKST

1199.-

SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST

999.-

839.-

SONY CAMCORDER
F375; 8x motorzoom, hi-fi, fader, afstandbediend. '2220.-

MIELE KOEL/VRIES

1249.-

VHS videoeamera. *1895.-

SLV615; HQ TOPKLASSE!
4 koppen, longplay (8uur),
audiodubbing. Adv. '1990.-

1299.

1595.-

70 CM TELETEKST

Type 52KV2527; 55cm flat
square beeldbuis, monitorlook,
60 voorkeuzezenders, automatisch zenderzoeksysteem,
stereo, teletekst met geheugen,
groene toets, scart-aansluiting
en infrarood afstandbediening.
Adviesprns*1595.-

BAUKNECHT WA6500

IJrlBf

845.-

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

830; TOPKLASSE' *1899.-

1000 TOEREN LUXE

1099.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

PHILIPS HI-FI VIDEO

1

699.

LOSSE
KOMPONENTEN

BAUKNECHT 2304

SONY

1299.-l

BOSCH 2-DEURS

Type KSV; De nieuwe met 260
litennhoud. Adviespnjs*1199.-

899.-

299.

VCH80; VHS-HQ, Adv.*1299.-

SIEMENS KS2648

SONY3KOPPENVIDEO

Bassboost.ii--; -

SET 699.-

849.-

-

naiLci'**"—

INDESIT PROMOTIE

499.-

PHILIPS
850
N
TOEREN
BOVEN1130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop Zeer LADER

,

Adv.'i

fraaie uitvoering met formica Type AWG089; Opvolger van
bovenblad. Officiële garantie. de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv. *1445.-

RTV535;3koppen.Adv.*1445 -

255.-

1160 liter, 2-sterren vriesvak. AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

J40; VHS-HQ, 3 koppen, *1 1 04.-

345.-

CQQ
••ÏM^'B "*
'AKAI 3 KOPPEN

949.-

1160 LTR. KOELKAST

PANASONIC VIDEO

999.-

l PHILIPS 140 LITER

'

VSF300; VHS-IHQ, perfekt
beeld, afstandbediening. '988.- f

igSffif. 375."

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

1000 TOEREN RVS BL

?ANUSS1140 LITER

445.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO
W»

VSF200; Afstandbediend. *768.-

. .

699.

549.-

STEREO TELETEKST

l PHILIPS 160 LITER

"asiandenM

535.595.-

ui

749.

JVC 4 KOPPEN VIDEO

1198

• .

MET

5 JAAR

628.-

KN5404; Gas-elektro. *1049.-

160 liter inhoud. Adviesprijs'869.-

PELGRIMSUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

i35.-

410; Gas-elektro fornuis. Inkl.grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs*1425.-

JVC VHS-HQ VIDEO

ZANUSSI WASDROGER

PHILIPS VHS-HQ VIDE.O

R79."T "l!!^. .IT^

VR203; TELETEKST.'1395.-

M." Tc°"^r' jtir

879.-!

[OPZETVRIESKASTJE

l ZANUSSI VRIESKAST

GRUNDIG VHS VIDEO

GRUNDIG37CM
AFSTANDBEDIENING

599.-

amv*** ~

458.-

^_

248.

STUNT! VHS-HQ VIDEO |

Type 52KV2565; Adviesprijs *1 295,-

799.-

D AT IS

Ij BCC kunt u tltctronltch bctawn mtt
d* WN-cod» van uw bank- of giropat
(zondartxtrakotUn). BCCgcnuikl

PHIUPS

A v

'109.'"

i-iP0.w-a'""'"""-o9tt . l "°"l!!D^2«l," 968

KONDENSDROGER

TypeAFB594;Adviespnjs'725.-

|BAUKNECHTLUXE*

THERMÖS

•?«L~.

j PHILIPS VRIESKAST

498.-

Inkl. afstandbediemngi

ARISTONA KTV
55CM TELETEKST
PRIJS

Type Z6050; adviesprijs. '599.- BAUKN./BOSCH/AEG

VS900; HQ, 2 koppen, LCD-af-1
standbediening. ATTS, *999.-

498.- ~~ 449.-I

1148.-

~~ 348.-

^.
.3-KOPS.

679.-I

INDESIT WASDROGER

l Handig opzetvrieskastje, waar
**fmJmJ
altijd een plaatsje voor te
ATAG INFRA TURBO
vinden is. Adviesprijs.*595.- PHILIPS /WHIRLPOOL KFF452; Luxe gas-elektro
TypeAMB523; Adviespnjs*945.- fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

0\\

312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbedienmg.*1l45.- [

948.-

TypeTDSO; Adviesprijs*649.- ATAG GAS-ELEKTRO
FK055A; Elektrische - INFRAoven, inkl. grill en kookwekker. Adviesprijs. *1510.-

ARISTONA TELETEKST PHILIPS VHS-HQ VIDE01

ARISTONA 51 CM
pTifii CQQ a
taala ÖOO.

ETNA FORNUIS 14.00

INDESIT G/E FORNUIS

SOcmRatSquare beeldbuis. *1459.- HRDX20; Afstandbed. *879.-1

GRUNDIG51CMTEKST

\

v\

l BAUKNECHT 160 LTR

779.-I
579.-

QQQ
O%fO.-

INDESIT
FORNUIS

Type KN5402WO; Adv.*849.-

IBOSCHKTF1540

HRD720;VHS-HQ,8uuropTypeST63-450;Adviespnjs*1879.- name/weergave, LCD-af-|
standbediening. '1319.-

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

649.KOOP ZONDER
RISICO

_

cd-speier,

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

R8180;750Watt+draaiplateau.

V315; VHS-HQ, prefekt beeldi
LCD-afstandbedienmg. '1220 -

BLAUPUNKT VIDEO

GRUNDIG 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

SHARP 3 IN 1 KOMBI

ZANUSSI WASAUTOM.

!95.- ~~

799.-

d eck.

1448.BLAUPUNKT 70 CM

HOLL. 1000 TOEREN

Type 2596; Adv.*799.-

V212; afstandbediend. '1000.'

70KV971 7; Adviespnjs'2275.

Nederlands topmerk. *1199.- BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en
draaiplateau. Adviesprijs*899.-

STUNT! 550 TOEREN

SHARP HI-FI VIDEO*

SONY VHS-HQ VIDEO

GARANTIE.;

495.~m 899.585.645.- SET 799.695.- m 749.-

ZANUSSI 2-DEURS

JVC VHS HI-FI VIDEO

445.g.oti .rtlkeleri

499.-

INDESIT 1200TOEREN

Type R2240. Adviesprijs*849.- Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm., rvs trommel, KOMBI MAGNETRON
zeerzuinig.Adviesprijs*1299.- STUNT!! 3 in 1 M Magnetron
+ hete-lucht oven + grill.

1199.-

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

SHARP 2 IN 1 KOMBI
850WATT + GRILL

445i"

INDESIT 2-DEURS

Nederlandse Philips garantie. PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS stereo. *1599.-

1095,

PANASONIC 700 WATT

AVM610;20liter.Adviespnis*769.-

Ondanksgrotemhoudkompakte
afmetingen. Adviespnjs*749.-

1249.-

1245.-

MOULINEX FM1115

PHILIPS/ WHIRLPOOL;
280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

F65; 4 koppen, VHS-HQ. '1894.-

63 CM TELETEKST

1499

1445.-

1195.865.845.-

PANASONIC VHS HI-FI

1345.

Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

MIELE VW G521

PHILIPS/WHIRLPOOL SAMSUNG RE570

Nederlandse Philips garantie. VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shurtle. '1795.-

PHILIPS 55 CM KTv"
STEREO TELETEKST

~ 1395.-

ARISTONA 55 CM
KLEUREN-TV STEREO
TELETEKST

Type 25GR5760; 63cm flat
square, m-line, quikstart beeldbuis, stereo, teletekst en af- BLAUPUNKT VHS HI-FI
standbediemng. Adv.*2075.- 750; 4 koppen, 8 uur. *2095.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

1000 toeren. Adviesprijs'1878.-

/
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaan- MAGNETRON OVEN
aiedmg'Adviesprijs.*1549.- Snel ontdooien en verwarmen.

VHS-Compact, 6x motorzoom,
Low Lux, autofocus. *2099 -

PANASONIC NVG1

ItwM
793.H
BOSCH VWPS21 00

AEG LAVAMAT RVS

JVC SUPER CAMERA

SONY VHS HI-FI VIDEO

1395.-

t-j-ijL 9 DSïSi **

PHILIPS /WHIRLPOOL WAS/DROOG KOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T

37 CM KLEUREN-TV
AFSTANDBEDIENING

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

6 programma's, 1 2 couverts en l
Type W750; Voorlader, RVS geruisarm: Adviesprijs'1099.:rommel EN kuip, centrifugeert
tot 1150 toeren p/m;bmtenmantel tweezijdig geemail- BAUKNECHT VW 3PR
eerd. Adviesprijs *2199 -

SIEMENS 1000 TOEREN
ZANUSSI K/V (OJ)

INDESITT331WF
LUXE VAATWASSER

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

598.648.-

Elektronisch regelbaar. *1 445.

348.-

169.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pils gaskookplaat. *298.-

l BOSCH VRIESKAST

. ,
GRILL

^ l \333$B&

"*T?'

l Type

Type GSD1311; Adv. '848.- MIELE DROGER

| STUNT!! VRIESKIST!!

MERKCENTRIFUGE

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

108.

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
HAARLEM
Winkelcentrum Schalkwijk
Rivieradreef 37
.

BEVERWIJK
l Winkelcentrum De Beverhof
l Beverhof 16 (alleen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
l BADHOEVEDORP
l HILVERSUM

DEN HAAG ZOETERWOUDE
l LEIOSCHENDAM
l MAARSENBROEK

• Adviesprijs slechts referentie
zoals aangegeven door officiële
importeur of fabrikant

Badhoewe'do'rp"^;
...'.
o9 uur
Maarssenbroek vrijdag .:..;,...... 7 tot 9 uur
overige Üilialen donderdag
; 7 tot 9 uur
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Bijdrage in studiekosten
blijft soms mogelijk
ZANDVOORT - De gemeente heeft vorig jaar besloten
om met ingang van het schooljaar 1992-1993 de gemeentelijke regeling voor bijdrage in de studiekosten in te trekken. Bij de behandeling van het voorstel is duidelijk naar
voren gekomen dat hiermee de mogelijkheden om in bijzondere gevallen een bijdrage te verlenen niet zijn komen
te vervallen.
De bijzondere bijstand biedt
de mogelijkheid om een bijdrageregeling te treffen. De genieente heeft sinds enige tijd
meer beleidsvrijheid om de bijstandsgelden te besteden. Daarbij zijn de minimagelden geïntegreerd in de bijzondere bijstand. Een en ander loopt parallel aan het beleid op het gebied
van
de
sociale
vernieuwing.

duele, op omstandigheden afgestemde, uitkering. De criteria
zijn dan ook zeer algemeen gesteld.
Om in aanmerking voor een
bijdrage dient de draagkracht
te worden vastgesteld. Op dit
moment is de gemeente bezig
de precieze voorwaarden en criteria voor een dergelijke regeling op een rij te zetten. Zodra
dit is afgerond, zal publicatie
hiervan volgen.

Wel zal, omdat het een specifieke .kostensoort betreft, de
Op landelijk niveau bestaan
mogelijkheid in een richtlijn diverse regelingen voor tegemoeten worden vastgelegd. Bij- moetkoming in de studiekoszondere bijstand is een indivi- ten. Voor welke regeling men in

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

aanmerking kan komen, is afhankelijk van de leeftijd van de
leerling of student.
De landelike regelingen hebben alleen betrekking op het
voortgezet (speciaal) onderwijs
en het hoger onderwijs. De
rijksoverhied, stelt dat op een
basisschool de schoolboeken
en leermiddelen gratis zijn en
derhalve een tegemoetkoming
niet nodig is.
Overigens gelden de reg^lingen slechts voor door de overheid bekostigde of aangewezen
danwei erkende onderwijsinstellingen en het moet gaan om
volledig dagonderwijs.
De bouwers van Bennoheim aan de Koslverlorenstraat bereikten vorige week donderdag het
Foto- Bram Stijnen
Wanneer men particulier on- hoogste punt
derwijs volgt, komt men meestal niet in aanmerking, een enkele uitzondering daargelaten.
Hierover kan men meer informatie krijgen bij een Steunpunt
Studiefinanciering. Voor Zandvoort en Haarlem onder teleZANDVOORT - De bouwers van Benno- jaar. Alleen tweepersoons huishoudens komen
foonnummer 06-3213147.
heim aan de Kostverlorenstraat bereikten in aanmerking voor een woning.
De inschrijving is op 11 februari gesloten. 84
vorige week donderdag het hoogste punt.
Reden dus om de vlag in de top te plaatsen. kandidaten hebben zich opgegeven. Op dit moHet veertien onderkomens tellende EMM- ment buigen de gemeente Zandvoort en de EMM
-gebouw is bijna klaar. Maar liefst 84 Zand- zich over de toewijzingen. Ieder wijst zeven wovoorters hebben zich voor deze sociale wo- ningen toe. Binnen twee weken weet iedereen
ningen ingeschreven. De selectie voor een waar hij aan toe is. Dan wordt bekend gemaakt
voor een woning in aanmerking komt.
toewijzing is op dit moment in volle gang. wie
criteria zijn streng. Vooral in het kader van
Over minder dan drie maanden worden de deDe
zal er nauwlettend op wordriekamerflats opgeleverd. Twee maanden dendoorstromingswet
toegezien, dat de driekamerflats niet in vereerder dan is gepland.
keerde handen komen. Ook het inkomen speelt
hierbij een belangrijke rol.
worden dan ingenomen door
„Er bestaat veel belangstelling voor de nieuwe
Volgens Kramer is de snelle bouw van het
nieuwe VtV-asielzoekers. De woningen aan de Kostverlorenstraat." Dat zegt pand te danken aan de relatief zachte winter.
Stichting hoopt dat meer ker- de plaatsvervangend directeur van de Zand- „Vorstverlet hebben we gelukkig niet gehad."
ken en instellingen zich aan- voortse woningbouwvereniging EMM. De wo- Volgens de planning zouden de woningen eind
sluiten bij het initiatief zodat ningen die zo'n 650 gulden aan kale huur moeten augustus worden opgeleverd. Het ziet er nu naar
mogelijk meer panden kunnen opleveren zijn bestemd voor de oudere inwoners uit, dat dit al twee maanden eerder het geval zal
worden aangekocht.
van Zandvoort. De minimum leeftijdbedraagt 55 zijn.

Bennoheim al op hoogste punt

Vluchtelingen krijgen
eigen 'doorstroomhuis'
ZANDVOORT - Met behulp van de St. Agatha-parochie uit Zandvoort, de'
Doopsgezinde Gemeente en
een niet nader bekend particulier fonds heeft de Stich,ting 'Vluchtelingen Dooristroomhuis Zandvoort' in
de Diaconiehuisstraat voor
150 duizend gulden een
pand voor alleenstaande
asielzoekers
aangekocht.
Het is de bedoeling dat ze
binnen een half jaar 'doorstromen' naar een eigen woning.
Het doorstroomhuis is een
initiatief van de Oecumenische
Werkgroep Exodus, die samen
met de Lokale Raad van Kerken al langere tijd bij de gemeente aandrong op een doorIstroomhuis voor asielzoekers
met een Vergunning tot VoorloIpig Verblijf (VtV).
Wie een VtV heeft, moet binnen drie maanden'dé woning
van de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) verlaten. Omdat
er '*échter vrijwel 'geen woonruimte te vinden is, bleven
VtV-vluchtelingen veelal langer
dan drie maanden in de ROAj-woningen, waarvan er vijf in
Zandvoort staan.
Met name
alleenstaande
vluchtelingen konden moeilijk
woonruimte vinden in het
Zandvoortse en van doorstroming in de ROA-woning was
dus geen sprake. Een pand huren bleek onmogelijk voor Exolus. Naar eerst nu blijkt heeft
~ :odus al in oktober vorig jaar
«n pand in de Diaconiehuisitraat aangekocht via de nieuw
ipgerichte Stichting 'Vluchte'ngen Doorstroomhuis Zand'oort'. Het gaat om een woning,
'ie geschikt is voor drie alleenitaande asielzoekers.
Het benodigde geld, 150 duizend gulden, werd opgebracht
ïoor de Agatha-parochie in
Zandvoort, de Doopsgezinde
Gemeente te Haarlem en een
articulier fonds, eveneens uit
ïaarlem. Het gaat in principe
om tijdelijke niet-renteloze leaingen van vijfjaar. Jaarlijks is
er tienduizend gulden nodig
voor exploitatie van het pand.
Doopsgezinde Gemeente
heeft zich voor de eerste drie
paar garant gesteld.
Op dit moment wordt het

huis bewoond door drie asielzoekers, die al enkele jaren in
Zandvoort wonen. Hun huurpvereenkomst eindigt in april,
waarna ze zouden moeten verhuizen naar een eigen huurwoning. De vrijkomende plaatsen

Lezing voor vrouwen
over personeelswerving
ZANDVOORT - De Commissie voor Vrouwelijke
Ondernemers (GVO) van de
Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Haarlem en
Omstreken houdt op maandagavond 8 maart een' thema-avond voor vrouwelijke
ondernemers over het werven en selecteren van personeel. De spreekster is mevrouw Sindorf-Slingerland.

KNRM oefent in Schotland
De KNRM is weer terug van een trainingsstage in
het Schotse Stonehaven. Het betrof een eenmalige oefening van een week in verband met de
nieuwe 13 nieter lange boot, die in het najaar
wordt geleverd. Acht leden van de KNRM afdeling Zandvoort werden er door twee instructeurs
vertrouwd gemaakt met de open boot uit de Valentijn-klasse, die een snelheid van 36 knopen
haalt. De huidige boot haalt 'slechts' zeven kno-

pen. Op het programma stonden onder andere de
kantelproef, man-over-boord en een bezoek aan
de kustwacht.
Op de foto van links naar rechts: Rein Bruntink,
Frans v.d. Ploeg, Gerard Borst, 'een Engelse instructeur, Harrie Faase, Dirk Dratjer, August v.d.
Mije, Theo Bussink. Op de voorgrond zit een van
de twee instructeurs. Barend Oosterom ontbreekt op de foto.

Inbreker blijkt illegaal te zijn
ZANDVOORT - Een inbreker die is aangehouden door de
politie blijkt illegaal in Nederland te zijn. De man, vermoedelijk een Israëliër, brak vorige week samen met een ander in in
een huis aan de Dr. Gerkestraat. De eigenaar van het pand
had hen echter gezien. Door zijn aanwijzingen kon de politie
de man aanhouden.
Hij is overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. De tweede
man heeft de politie nog niet gevonden.
(ADVERTENTIE)

COMMERCIEEL ZAKENNIEUWS

Wurf speelt
anderen der zee
ZANDVOORT - Zaterdagavond en zondagmiddag 6
en 7 maart geeft de Zandvoortse Folkloreyereniging
De Wurf haar inmiddels traSitionele toneeluitvoerin. Deze evenementen vinplaats in Gebouw De
rocht. Het toneelstuk
verd geschreven door de
Zandvoortse historicus J. A.
Steen en kreeg als titel 'Kinüeren der zee'.
Het verhaal speelt zich af in
«t oude Zandvoort van rond
800. Aanleiding vormen ditaal de schilderijen die rond
tijd van dit dorp gemaakt
:'jn. Een van die schilders was
acobus van Looi. Hij kwam
'estrjds iedere dag naar de bad'laats om de bewoners te porretteren. Ook de omgeving
w
erd door hem op het doek ge2e
t. De meeste schilderstukken
inmiddels naar het buitenverdwenen. Enkele verWijven nog in ons land.
Op zaterdag 13 maart is dit
?neelstuk voor het laatst te
'ten. Ook nu weer is op de zaerdagvoorstellingen 'Bal na',
^aarten zijn te bestellen bij: E.
«rkman, Jan Steenstraat 8,
13584 en J. Visser, Reinwardstraat 8, tel: 14803 en aan
zaal.
:i

Zandvoorts
Nieuwsblad
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De bijeenkomst begint om
19.30 uur, de presentatie om 20
uur, en vindt plaats op de derde
etage van het gebouw van de
Kamer van Koophandel, Nassauplein 2-6, Haarlem. De toegang is gratis.
Geïnteresseerde vrouwen kunnen zich aanmelden bij mevrouw Oorthuizen of mevrouw
Staats, telefoon 023-159159.

Laten we het gezellig houden deze week. In dit dorp is
er gelukkig meer dan kommer en kwel alleen. Neem nu
de weersberichten van aanstaande weekend. Er is mooi
weer voorspeld. Volgens de
nieuwslezer op de radio kunnen we voor de komende dagen voorjaarsweer verwachten. Hogere temperaturen
dus en meer zon. Het lijkt wel
of niet name Zandvoortse ondernemers de voorjaarskriebels al in hun bloed hebben.
Kijk maar om u heen. In de
Haltestraat zijn ze druk bezig
de boel voor het komende seizoen weer op orde te brengen.
Er wordt daar wat getimmerd.

bijkans gemolesteerd. Gezien
hun financiële aderlating
meenden zij recht te hebben
op hun rust. U begrijpt het al.
Er viel geen land met dit
tweetal te bezeilen.
Even moest ik denken aan
de bewoners in de 'Zuid'. Al
jaren maken zij zich druk
over een ophanden zijnde bebouwing op de locatie 'paviljoen Zuid'. Een projectontwikkelaar wil er appartementen gaan bouwen. Als ik het
goed heb wordt dat ding zes
bouwlagen hoog. De tauurtbewoners zijn in rep en roer. Zij
vrezen dat met name hun uitzicht wordt belemmerd.

Ongegrond

Ook elders in het dorp
wordt er druk gewerkt. Kijk
maar op het strand. Afgelopen weekend gingen de eerste tenten weer open. Ik ben
er eens gaan kijken. Het was
er al meteen raak. Bij strandpaviljoen Boom op nummer
11 zat het zondag mudje vol.
Ondanks het gure weer hadden veel dagjesmensen het
strand verkozen boven een
rondwandeling door ons
dorp.

Ik moet zeggen, erg diep
begaan met hun lot ben ik
niet. Kijk maar eens hoe riant deze mensen wonen. Hou
me ten goede, ik misgun ze
hun woning niet. Toch moet
het mij van het hart dat ik
vind dat ze de zaak iets overdrijven. Het betreft hier puur
eigenbelang als u het mij
vraagt. Nu weet ik al op voorhand dat deze hele buurt
straks weer over mij heen
rolt. De brievenbus van het
Zandvoorts Nieuwsblad staat
De zomer is weer in aan- echter nog steeds voor reactocht. Niemand twijfelt daar ties open.
meer aan. Zomer in Zandvoort. Op de vele toeristen na
Maar goed, we zouden het
is deze tijd van het jaar de dus positief houden. Zatermooiste periode in mijn le- dag kunt u mij weer vinden in
ven. Ik weet het, ik moet niet gebouw De Krocht. De jaarzeuren. De toeristen kwamen lijkse uitvoering van folklore
hier al, voordat ik hier ging vereniging De Wurf betekent
wonen. Veel van mijn dorps- voor mij iedere keer weer een
genoten hebben nog steeds gezellig avondje uit. Zoals u
veel moeite met dit feno- elders in deze krant kunt lemeen. Laatst sprak ik een zen wordt ditmaal het toneelechtpaar dat onlangs in deze stuk 'Kinderen der zee' opgebadplaats is komen wonen. voerd. Het belooft weer een
Voor meer dan een half mil- avond vol nostalgie te worjoen hadden ze hier een huis den. Vooral het 'bal na' is het
gekocht. Zij beklaagden zich meemaken alleszins waard.
er over dat het vooral tijdens Vanwege een hardnekkige
de zomermaanden hier zo griep houd ik het deze week
druk is.
kort. Maar ik hoop wel dat ik
Wat meewarig heb ik hun zaterdag van de partij kan
beklag aangehoord. Ik stelde zijn.
vervolgens de vraag of ze dat Dit was het weer voor deze
van te voren niet hadden kun- week. Blijf gezond, tot de volnen weten. Dat had ik beter gende week.
BRAM STIJNEN
niet kunnen doen. Ik werd
(ADVERTENTIE)

Mevrouw
Sindorf-Slingerland gaat vanuit haar deglijkse
praktijk naast de procedurele
kanten ook in op de menselijke
aspecten en de mogelijke valkuilen die bij sollicitatiegesprekken aan de orde kunnen
komen.
Mevrouw Sindorf is directeur/eigenaar van KADER/Adviesgroep BV, een adviesbureau
voor personeelsvoorziening dat
zich heeft gespecialiseerd in
werving, selectie en project- en
interimmanegement voor midden- en hoger kaderfuncties.
Na de lezing is er onder het
genot van een hapje en een
drankje gelegenheid tot onderling contact en het uitwisselen
van ervaringen.

Wonen aan drukke weg
slecht voor gezondheid
ZANDVOORT - Wonen aan een drukke verkeersweg is
voor jong en oud slecht voor de gezondheid. Dit is de
conclusie van de GGD Zuid-Kennemerland na een onderzoek bij 921 huishoudens. Ook gezinnen uit Zandvoort
hebben hieraan meegedaan.
Volwassenen
ondervinden gen vanwege geluids- of stankvaker hinder van geluid, stank hinder.
en stof. Een klein deel van hen
zegt minder goed te slapen door
Voor het onderzoek zijn, met
het verkeer. Bij kinderen ko- behulp van het Gewestelijk Mimen relatief meer chronische lieubureau, drukke verkeersluchtwegaandoeningen (cara) wegen geselecteerd. Een aantal,
voor. Ook krijgen deze kinde- op basis van een steekproef geren vaker medicijnen voor Ion- selecteerde huishoudens in
gen of luchtwegen.
deze straten, ontving in februaDe resultaten bij kinderen ri 1991 een vragenlijst. Als conzijn mogelijk te verklaren door trolegroep zijn bewoners uit
de combinatie van een slecht rustige, maar overigens zoveel
binnenmilieu, door bijvoor- mogelijk vergelijkbare straten
beeld roken in huis, met het in dezelfde buurten onderminder ventileren van wonin- vraagd.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Bioscoopprogrammering van 4 t/m 10 Mrt. 93
,,'

B E KROON D

MET 2 OSCARS

SISTER
WHOORI

INFORMATIE TEL. 02507-17166
PRAKTISCH EN ROMANTISCH SLAAPKOMFORT VAN PIA TEXTIELHANDEL
Het is niet moeilijk om textielhandel PIA te vinden. De weg er naar
toe is ook uiterst gezellig. Hoe kan het ook anders. De winkel van
Ron en Tiny Heruer ligt in het hart van de Albert Cuyp, de meest
gezellige dagelijkse markt van Amsterdam. Voor het winkelpand
staat een drietal marktkramen. De aupingbedden met matrassen
zijn o.a. een exclusief onderdeel in hun assortiment. De naam Auping staat garant voor kwaliteit en er is dan ook grote belangstelling
voor, met name de traploos verstelbare bedden zijrt enorm populair.
Over de prijs waarvoor PIA de auping-spiralen kan leveren zegt
dhr. Heruer: „De aanschaf is, in combinatie met een merkmatras
van bijv. Norma, Drakacel of Ubica/Ica, beslist meer dan aantrekkelijk te noemen."
Bovendien kan textielhandel PIA deze artikelen binnen enkele
weken leveren en dat is aanmerkelijk korter dan de levertijd bij de
grote meubelboulevards. En gratis gebracht en geplaatst in geheel
het land.
Naast artikelen uit het assortiment van Auping biedt textielhandel
PIA uitgebreide mogelijkheden voor verantwoord en zelfs romantisch slapen. Romantische overtrekken met ruches of volantes, dekbedden in talrijke kwaliteiten en glanzend satijnen overtrekken.
Ook voor de kinderkamer is er ruime keus. Overtrekken met Disney-figuren en andere populaire t.v.-striphelden tegen hele leuke
prijzen. Tevens zijn zij specialist in het maken van lakens en overtrekken in elk gewenste maat.
Textielhandel PIA is gevestigd aan de Albert Cuypstraat 203b in
Amsterdam. Tel. 020-6760409, maandag gesloten.

Dr. Albert Plesmanschool
straks niet meer in de kou
ZANDVOORT - Het college van B en W wil op korte
termijn een nieuwe cv-installatie laten installeren bij
de Dr. Albert Plesmanschool. De huidige ketel valt
regelmatig zonder aanwijsbare redenen uit. Leerlingen
zijn al diverse keren vanwege de kou vroegtijdig naar
huis gestuurd.
Het college spreekt van een

zorgwekkende situatie. De ketel moet nu dagelijks gecontroleerd worden. De exacte oorzaak van de storing is onbekend en ook de installateur
staat voor een raadsel.
Er lijkt slechts een oplossing
voor de 18 jaar oude ketel dat is
vervanging. De bedoeling is vier
nieuwe kleinere ketels op zolder te plaatsen. De kosten hiervan bedragen bijna 36 duizend
gulden.

Postzegelbeurs in Gemeenschapshuis
ZANDVOORT - De Zandvoortse Postzegel Club houdt op zaterdag 6 maart een postzegelverzamelbeurs. Alles wat met postzegels te maken heeft, zoals postzegels, poststukken en brieven, kan
verhandeld worden. De beurs is in het Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat en duurt van 12 tot 17 uur.
Voor inlichtingen en reserveringen, tel. 02507-16061 of 16456.

Dagelijks

13.30 en 15.30 u.

A.L
Dagelijks
19.00 u.

16 Jaar
Dagelijks

21.30 u.

IVï satan d sa g en Dinsdag
ie Jvjasartj
8 gulden
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

Weekmedia 17

donderdag 4 maart 1993

Het Dr. G. J. Plantinghuis, Kostverlorenstraat 95, waar 46 kinderen in de leeftijd
van 0-15 jaar tijdelijk verblijven, zoekt een
enthousiaste

,,Zijde-lampekappen atelier"

AFWASHULP

Ook voor het overtrekken van
uw oude model.

voor 8 uur per week.
De werktijden zijn op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 17.30-19.30 uur.
In de schoolvakanties kunnen deze tijden
zich wijzigen.
Daarnaast zijn er mogelijkheden incidenteel werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de civiele dienst.
Voor salaris en overige arbeidsvoorwaarden is de C.A.O. ziekenhuiswezen van
toepassing.
Informatie kan worden ingewonnen bij dhr.
J. Holtslag, alg. directeur, op werkdagen
van 10-12 uur. Telefoon: 02507-12095.

1i

Marijke Steegman
Cath. van Renesstr. 3 Tel. 02507-18939
2041 BJ Zandvoort
Bellen na 18.00 u.
DE PEUGEOT 106 ACE: TIJDELIJK MET GRATIS STEREO-COMBINATIE.

V
Gesloten i.v.m. verhuizing naar de
Buureweg 1-3.

DE PEUGEOT 205: NU MET F 1.500,- AAN GRATIS ACCESSOIRES NAAR KEUZE.

PROFITEER
VOORJAARSAANBIEDINGEN
DE PEUGEOT 309 GLX: HEEL VEEL EXTRA'S VOOR HEEL WEINIG GELD.

VERNIEUW NU UW SLAAPKAMER TEGEN ABSOLUTE BODEMPRIJZEN

AUPING AURONDE COMBINATIES UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Met Pirelli latex matras 14 cm
en tweezijdig ingegoten ventilatiesysteem + zomer- en winterkant

Met Drakacel SG40 matras
16 cm dik + wollen afdeklaag
140x200
160x200
180x200

handverstelbaar
automaat
handverstelbaar
automaat
handverstelbaar
automaat

ƒ 1550,ƒ1695,ƒ 1850,ƒ 2095,ƒ 1895,ƒ2150,-

140x200

Vraag of iemand u even wil knijpen

handverstelbaar ƒ *1950,automaat
ƒ 2095,handverstelbaar ƒ2295,automaat
ƒ 2495,handverstelbaar ƒ2395,automaat
ƒ 2595,-

160x200
180x200

OOK LEVERBAAR IN 210 EN 220 CM LANG!!
KEUZE UIT 14 KLEUREN. GEBEITSTE KLEUREN HEBBEN ƒ 50,- MEERPRIJS
BIJ AANKOOP VAN EEN BED OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE 2 KUSSENS CADEAU!!
DE PEUGEOT 4051.8 GL: MEER MOTORVERMOGEN, MEER UITRUSTING VOOR UW GELD.

MDF LEDIKANT
„TIGNES"
"Compleet met lattenbodem
+ matras van 15 cm
90x200
ƒ 398,120x200
ƒ589,140x200
ƒ598,160x200
ƒ698,180x200
ƒ798,-

Ook leverbaar met 2 verstelbare lattenboderns + 2 Rawi Poly matrassen met
stretch hoes
Compleetprijs:

2-PERSOONS
STALEN BUISBED

CROWN BOXSPRING
+ Royaldon Oxford binnenveringmatras met schapenwollen afdeklaag 20 cm dik
en 10 jaar garantie.
Nu compleet 80x200 ƒ 650,90x200 ƒ 698,140x200 ƒ 1095,-

140x200 + spiraal +
15 cm polyether matras
Normaal ƒ 698,-,
nu compleet ƒ 498,-

Gratis gebracht
en gemonteerd.

140x200
160x200
180x200

Nü OF NOOIT:
Dekens 100 % Zuiver Scheerwol
Sole mio van de Manta-fabrieken.
1 -persoons
150x200 150x220 160x240 ,cm
normaal vanaf ƒ 260 tot ƒ 350,nu vanaf ƒ 89,-tot ƒ 129,2-persoons Dekens 100 % Zuiver Wol
180x220 vanaf ƒ 59,220x240 vanaf ƒ 69,in vele kleuren
Alles met wol-label.

ƒ895,ƒ950,ƒ995,-

MDF LEDIKANT
FEEL FREE

normaal 389,-

schudden: vanaf f 26.315,- (3-deurs) en
vanaf f 27.405,- (5-deurs).
Voorts de 405. Nu ook verkrijgbaar
als 1.8 GL, met een krachtiger, zuiniger
1.8-litèr motor. En dat voor een zeer con-

een 405 vanaf f 32.595,-).
;
Tot slot de Peugeot 605 SRTi (vanaf
f 59-985,-). Eveneens een nieuwe
versie. Voorzien van een moderne 2.O-liter
turbomotor. (Er is al een 605 vanaf
f52.575,-).
Als u in deze advertentie een droom
heeft gezien die u graag werkelijkheid
zag worden, da'n kunt u daarvoor het beste
snel bij ons langs komen.
U bent van harte
welkom.

PEUGEOT

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.
STAPELBED
compleet met trapje
en hekje
80x190
normaal 519,«/%«
nu o9o,(ook andere modellen uit
voorraad leverbaar)

voor 495,voor 595,-

Stabiele veerlatten (5x gelaagd). Ophanging in scharnierende rubber
Twin-doppen. Versterkte variabele middensektor. Extra hoofdknik.
Uit voorraad leverbaar!!!
Nu
70x200 normaal ƒ 995,- ƒ 795,80x200 normaal ƒ1095,- ƒ 895,90x200 normaal ƒ1195 ƒ 995,90x210 normaal ƒ1295 ƒ 1095,-

140x200 90% witte
ganzedons
1000 gram vulgewicht
normaal ƒ 369,voor

met goed testresultaat uit de laatste Consumententest. Zelf wasbaar,
anti-allergie, tijk 100 % katoen, 3 jaar garantie.

Wij hebben een grote COLLECTIE
WOLLEN DEKBEDDEN in enkele of
4-seizoenen uitvoering
en in elke gewenste
maat:
o.a. TEXELER Aabe
en Deltex

enkele uitvoering
400 gram per m!
135x200
ƒ 69,200x200
ƒ 98,240x200
ƒ 129,135x220
ƒ 89,240x220
ƒ 169,-

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN DELTEX CLAUDIA

4-seizoenen uitvoering
225 gr + 325 gr m2
135x200
ƒ149,200x200
ƒ 198,240x200
ƒ 249,135x220
ƒ169,240x220
ƒ 289,-

UIT ONZE MATRASSENHOEK

139,149,159,169,189,198,189,189,198,298,349,-

Vervolgens, de 309 GLX. Een auto,
waarvan de uiterst complete standaarduitrusting al uniek is in z'n klasse. Maar
waarvan de prijs u pas echt wakker.zal

currerende prijs: vanaf f 37.290,-. (Er is al

• DE AANBIEDINGEN OP DE 106 ACE EN 205 GELDEN ALLEEN VOOR NIEUWE PERSONENAUTO'S UIT VOORRAAD. GEKOCHT TUSSEN l FEBRUARI EN 26 MA«RT 1993 EN GEREGISTREERD VOOR 31 MAART 1993. KIEST U NIET HET AANBOD OP DE 106 ACE OF 205. DAN HEEFT U RECHT OP
F 400,- RESP. F 750.- CONTANT. PRIJZEN INCL. BPM EN BTW. EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. AANBIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

HEEMSTEDE, VAN SCHAGEN VAN 1890 BY, ACHTERWEG 38, TEL: 023-293450.

ELECTRISCHE LATTENBODEM VAN BEKEND MERK

DONZEN DEKBEDDEN
Carré qestikt 5 jaar garantie
140x200 65 % ganzedons
1300 gram vulgewicht
normaal ƒ 249,- nu ƒ 149,-

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

of iemand u even wil'knijpen.
Hierboven staan vijf auto's, waarin u
zich normaal gesproken al lekkerder
voelt. Maar die nu stuk voor stuk extra aantrekkelijk zijn.

binatie. Gratis en inclusief het inbouwen.'

nu 249,-

Nu voor bodemprijzen,
b.v. 240x200
65% ganzedons
normaal ƒ 539,nu ƒ 298,Ook in lengtematen met 5 jaar garantie!

80 x190
90 x190
90 x200
100x200
120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

Daaronder: de 205, vanaf f 22.860,-,
waarbij u tijdelijk voor maar liefst f 1.500,(inclusief btw en montage) aan gratis accessoires mag uitzoeken*.

Vanaf f 20.275,- en tijdelijk ook nog eens
voorzien van een prachtige stereo-com-

90x200

Grote partij Dekbedden 65 % en 90 %
ganzedons
135x200 200x200 240x200 in enkele of
4-seizoenenuitvoering van bekend
"Deens merk!!

Polyether
15 cm dik
Eenzijdig
doorgestikt

Als u ziet wat er in deze advertentie
allemaal te vinden is, waant u zich wellicht
voor een kort moment in een dagdroom/
Maar wat u ziet is waar - vraag gerust

Bovenaan: de Peugeot 106 Ace.
inclusief lattenbodem

Opruiming - opruiming - opruiming

4 seizoenen dekbed,
ganzedons 65%
200x200
van 795,240x200
van 895,-

DE PEUGEOT 605 SRTi: EEN NIEUWE PITTIGE 2.0-LITER TURBO-UITVOERING VOOR NOG GEEN ZESTIG MILLE.

Polyether
•" Drakacel
SG-40 •>• wollen
afdeklaag
16 cm dik
met keurmerk
ƒ 198,ƒ 229,ƒ 249,ƒ 298,ƒ 329,ƒ 349,ƒ 369,ƒ 389,-

ƒ 398,ƒ 498,ƒ 598,-

Rpyaldon
Binnenvering 15 cm
4-slags Bonell
+ schapenwol
ƒ 189,ƒ 198,ƒ 198,ƒ 249,ƒ 269,ƒ 270,ƒ 289,ƒ 298,ƒ 298,ƒ 398,niet leverbaar

Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"
Boulevard Paulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
Tel. 02507-18178

Te koop aangeboden

GFlSOl EERDE
20-VOETS CONTAINERS

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

Zeer geschikt voor
frisdrankenopslag.

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

Tel. 02510-10626.

VERHUIZEN?

Huis-aan-huis verspreiding

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

Ten behoeve van de verspreiding van:

ƒ 269,ƒ 289,ƒ298,-.

ƒ 349,-

ƒ 389,ƒ 398,ƒ 398,ƒ 469,ƒ 498,ƒ 598,ƒ 698,-

Alles uit voorraad leverbaar en gratis bezorgd !!
Wij zijn tevens dealer van: Ubica, Oost, Drakacel, Crown, Norma Rawi, Dunlopillo en ACORmatrassen en bedbodems

Textielhandel
Albert Cuypstraat 203b, tel. 020-676.04.09 (A'dam)
'S MAANDAGS GESLOTEN.
Overige dagen geopend: 8.30 tot 17.00 uur

u Nieuwsblad

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

De Waard B.V.

interLanden sprelgraep
Royaldon Oxford
5-slags Bonell
Binnenvering
20 cm diklü
wollen afdeklaag
10 jaar garantie!!

Fa. Gansner & Co*

«ft

zoeken wij nog enkele

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

L

BEZORG(ST)ERS
Telefoon: 02507-17166

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

Wit Verhuizingen

M4ERKENDE
VRHUZRS

Auto's &
1-17
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Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Pennzoil
Pennzoil heeft een praktisch en snel systeem ontwikkeld om een juiste keuze te maken uit zijn uitgebreide lijn van smeermiddelen: de elektronische database
waarin
alle
gangbare
automodellen
met bijbehorende smeergegevens kunnen worden opgezocht. Het tijdrovende
bladeren in dikke tabellenboeken behoort hiermee
tot het verleden. De ongekende hoeveelheid informatie die dergelijke boe?
ken bevatten bracht Pennzoil tot de overtuiging dat;
elektronica weieens een be
tere oplossing zou kunnen
zijn en daar hebben ze aardig gelijk mee.

10 miljoen
km-standen
Binnen een tijdsbestek
van twee jaar heeft de centrale databank ter voorkoming van kilometerfraude,
Nationale Auto Pas, onlangs de tien miljoenste kilometerstand
geregistreerd. Meer dan 5.000 BOVAG-autobedrijven
zijn
aangesloten op de Nationale Auto Pas.
Het biedt de consument
meer zekerheid over de kilometerstand, waarmee in
het verleden nogal eens
mee geknoeid werd. ledere
keer dat een auto in de garage komt, wordt de küometerstand doorgegeven
aan de databank.

D AF Museum
Nederland heeft er weer
een aütomuseum bij, maar
dan wel eentje waar maar
een merk vertegenwoordigd is, te weten DAF. En al
gaat het slecht met DAF,
dat is geen reden om het
museum maar óver te
slaan. Het werd 28 februari
geopend en staat aan de
Tongelresestraat 77 te
Eindhoven. Voor het publiek is het museum alleen
geopend op zondag, van elf
tot vijf. Voor groepen ook
op door-de-weekse dagen,
maar dan alleen na telefonische afspraak: 040144520.

De roze Cadillac Hearse van Lanzar

American Boom Cars doen het hard

MOTORWEEK
BOVAG, RAI, KNMV en
het weekblad Motor geven
van 19 tot en met 25 maart
met de Nationale Motorweek het startsein voor het i.
nieuwe
motorsei£;oen.:
Naar verwachting zullen >
5000 enthousiaste motorliefhebbers met en zonder
motor elkaar ontmoeten
op sportcentrum Papendal. Op het programma
staan toertochten, off-road
rijden en congressen. Via •
een prijsvraag worden 2000 ,,
mensen uitgenodigd voor
een dagje Papendal, dat •
ook het startpunt- is< yppr.«
de toertochten.

NAP is het resultaat van
een samenwerking tussen
ANWB, BOVAG, EAI en
het Ministerie van Justitie.

Airbag
invoorstoel

Nationale
, Motorweek

NATIONALE

De historie van een dergelijke auto is snel na te
trekken. BOVAG-autobedrijven geven de informatie gratis.

OOM Cars is een fenomeen dat uit
Amerika is over komen waaien en
waarvan we onlangs
bij de Auto RAI konden genieten: auto's met een paar
duizend Watt in de kofferbak.

millimeter en daarom is het in
verhouding tot wat je in de
huiskamer hebt staan vrij
duur. Maar auto-hifi zit in een
super klein kastje en moet
vocht-, temperatuur- en schokbestendig zijn. Het torentje uit
je huiskamer zou het niet overleven."

•Je hoort het soms als je bij
een verkeerslicht staat. Ergens
naast je klinkt een zware basdreun vanuit een auto. In Amerika noemen ze het 'Boom De Cadillac Fleetwood van Philips
Cars' en worden er zelfs wedstrijden gehouden. Hoe harder
hoe beter. Of het mooi klinkt,
maakt daar allemaal niet uit. naar de 'killers-name' Assassi- zar Optidrïve versterkers en
hator en een fifty-nigher Cadil- vier 15-inch subwoofers in isoDe geluidsjunks uitgezon- lac Fleetwood van Philips.
barik. constructie. Vanuit de
derd, stelt een Nederlandse
laadruimte, de Hearse is 6,5
luisteraar andere eisen. Hij wil
meter lang en 2,2 meter breed,
die bekende concertzaal. Alle Assassinator
wordt 3000 Watt opgewekt.
tonen die te horen zijn, wil hij
De 'mean machine'. Assassi- Daar moetje dus niet mee gaan
horen en daar is kwaliteit voor nator heeft nog eens een tijdje spotten.
nodig. Hier volgen twee ypor- dienst gedaan als lijkwagen,
De Assassinator is een demo:
beeïden van hoe het eigenlijk toen' nóg als Cadiüac Hearse. wagen van dé Amerikaanse fa-'
hóörti'Een zes en een halve me- Maar waar ooit de overledenen brikant Lanzar en werd door
ter lange 'pink' Cadillac Hearse in volkomen stilte lagen, bevin- Car Systems Breda begin dit
uit 1972 van Lanzar, luisterend, den zich nu onder meer elf Lan- jaar naar Nederland gehaald.
Het bedrijf heeft voor de Europese situatie nog enkele aanpassingen gedaan. De auto zal
vooral op Sound Awards en
shows komen te staan.
De heer G. Olthoff van Car
Systems Breda: „Bij de 'Boom
Cars' in Amerika gaat het er
vaak om zoveel mogelijk basgeluiden te laten klinken zodat
het dak bolstaat. Maar de Nederlandse car-audiofiel zoekt
veel meer geluidskwaliteit. Een
'boom car' is even leuk, maar
gaat vervelen."

Verantwoord

alant in overtreffende trap

„In Nederland gaat car-stereo
naar een hoger niveau en daar
is maar één oorzaak voor aan te
wijzen en dat is dat men dezelf-

Foto: Jan Swinkels

de kwaliteit wil als bij homeaudio. Men brengt immers
steeds meer tijd door in de
auto. Het inbouwen van het
soort apparatuur als in deze
demo-wagen vraagt veel vakkennis. Je koopt ten eerste geen
compleet pakket meer, .maar
afzonderlijke bij elkaar passende ' comjpbnénten. Bovendien
moet bij een hoog vermogen de
auto zelf ook worden aangepast, alles moet goed vastzitten
om te voorkomen het gaat trillen."

Moeilijk beheersbaar
In de Pleétwood, o welk een
schoonheid, ligt een installatie
met winkelwaarde 11.500 gulden. Tel daar aan arbeidskosten nog maar 13.500 gulden bij.
De heer Schreurs van Philips:
„Het kan heus wel duurder,
maar het gaat om de kwaliteit.
We willen met deze auto laten
zien wat er mogelijk is op het
gebied van auto-hifi. Het is de
absolute top op het gebied van
sound. De auto is voorzien van
een installatie met een zuiver
vermogen van 1100 Watt."

„Voor liet inbouwen heb je
verstand van akoestiek nodig
en sommige auto's zijn heel
moeilijk te beheersen omdat alles gaat mee resoneren. Bijvoorbeeld hoedenplanken die
gaan klapperen. En de auto
moet blijven functioneren. Je
kunt boxen in de deur iribouwen, maar'het raam moet wel
naar beneden kunnen. In Amerika gaat het erom, wie het
hardste kan, maar in Nederland zie je eenbetere kwaliteit."

Is het wel verantwoord, want
je hoort helemaal niets meer
van het overige verkeer?
Schreurs: „Als je een normale
installatie voluit zet, hoor je
ook niets van het verkeer. Ik
luister zelf in de auto graag
naar klassieke muziek en daar
heb je, als je echt alle tonen wilt
horen, een goede audio-installatie voor nodig. Maar dat wil niet
zeggen dat het altijd voluit
moet. Het volume is geen
graadmeter voor kwaliteit. Het
gaat erom dat alle geluidsaspecten
die het menselijk oor
kan; horen aan bod komen."

Nissan ontwikkelt een
airbag voor de achterpassagier. De airbag zit dan in
de rugleuning van de voorstoel.
Er zijn nog wel enkele
haken en ogen aan het idee.
Allereerst moet de voorstoel een aparte vormgeving 'krijgen om de luchtzak in op te bergen. Ook de
beenruimte voor de passagier komt aardig in het gedrang.'
De airbag moet namelijk
twee keer zo groot zijn als
zijn soortgenoot die de bestuurder moet opvangen,
omdat er achterin veel
meer vrije ruimte is. En tot
slot moet hij ook no'g eens
geschikt zijn om zowel volwassenen als kinderen op
te vangen.
Kortom, het duurt nog
wel even'; maar een zinnige
..vinding.zou het.wel zijn.

(ADVERTENTIE)

LEES MAAR OP UW
PAKVEOER;

„De Nederlander luistert in
het algemeen liever naar midden en hoge tonen. Je kunt best
wel van een trend spreken. De
kwaliteit die iemand thuis
heeft, wil hij ook in zijn auto.
De mens wordt een steeds groter individu en waar kun je je
als man nog echt uitleven?
Thuis is het toch vaak schipperen met de muziek."
Schreurs constateert ook,
dat men bereid is steeds meer
geld uit te geven voor een
'Boom Car'. Gemiddeld wordt
er volgens hem al snel duizend
gulden uitgegeven. "Auto-hifi is
elektronica op dé vierkante

(Oe flieawe nooriaad.it éf ticliipg Riet) •

Vnnrküii' vi;rlori>n uren B(!'|in tic werkdag productief mei PCT. Want PCT ri|dl
S nachts HM iHVI.'fl VOOr (iL' ÜCtllCIld

Bel voor informatie'. 0 3 4 0 2 • 5 9 9 0 0
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Vinkevener Bert Spaargaren krijgt Eenault-onder scheiding

Simpele stekker bleek gouden idee
„«* -s. *sx^&r

De Mitsubishi HB (links) en de Galant

ORTGELEDEN
rolde na 23 jaar en
vijf maanden de
vier
miljoenste
Mitsubishi Galant
v
an de band, maar het mostaat desondanks een
nieuwe toekomst te wachten. De zojuist verschenen
nieuwste Galant is drasüsch veranderd.
,pe nieuwe Galant Sedan
erd in Japan vorig jaar zeer
piped ontvangen. De Hatchback
's. speciaal voor de Europese
ontwikkeld. Mitsubishi
er jaarlijks 40,000 van te
v
érkopen. De ontwikkeling van
3e nieuwe Galant resulteerde
H) één van de zwaarste en meest
Uitgebreide programma's van
Mitsubishi in de geschiedenis.
^ens te meer wordt met deze
'ifitsubishi duidelijk dat alle asRècten
van een auto nauw op
e
lkaar aansluiten.
V
De heer M. Suzuki van Mitsustelde tijdens de introducop de Nederlandse markt,
de Japanners drie criteria
§?hanteerd hebben. De Galant
"}joest niet alleen een karakterYpl uiterlijk krijgen, hij diende
°.Pk te beschikken over comornisloze rijprestaties en de
op te vormen op het gebied van
Veiligheid voor inzittenden. De

pk vormt de 'top-of-the-line'.
Uitrusting en uitstraling staan
van deze 74.000 gulden kostende versie op grote, zoniet eenzame hoogte. Dankzij de elektronica reageert de auto onmerkHoger plan
baar op veranderde rijomstan„Met de Galant Sedan en digheden en dat komt het comHatchback hebben we een mid- fort enorm ten goede.
denklasser in huis die door
Standaard in deze versie zijn
geen enkele andere auto in zijn
klasse wordt geëvenaard", al- ABS, airbag, airconditioning,
dus Suzuki. „We hebben vooral vierwielaandrijving en vierwielde veiligheid op een hoger plan besturing. Dit wil niet zeggen
gebracht. Een kreukelzone, dat de achterwielen altijd bijportieren met verstevigde bal- sturen in dezelfde richting als
ken en brandveiligheidsmaat- de voorwielen. Aan de hand van
regelen vergroten de funda- sensoren wordt bepaald in hoementele veiligheidsaspecten. verre de achterwielen moeten
Een veiligheidskussen en ABS meesturen. Tussen 40 en 80
zijn tegen meerprijs leverbaar. km/uur draaien servomotoren
De nieuwe Galant is ook uiterst de wielen eerst een fractie van
milieuvriendelijk. Schadelijke een seconde tegengesteld aan
CPK's en asbest zijn uit de auto de voorwielen om daarna in deweggelaten en we hebben meer zelfde richting te gaan.
materialen gebruikt die langer
Tot slot is ook TCS op deze
meegaan en gerecycled kunnen
elektronische topper aanwezig:
worden."
instelbare werking van de
schokdempers. Sensoren verschaffen gegevens over de veerVierwielbesturing
bewegingen,
stuuruitslag,
De goedkoopste uitvoering, stand van het gaspedaal en
1.8 GLi 16V Sedan, heeft u voor snelheid. Een elektronisch
37.000 gulden voor de deur brein stelt vervolgens de juiste
staan. De Hatchback met de- graad van demping in, die onzelfde motor kost duizend gul-' der alle omstandigheden uitden meer. De Hatchback-uit- gaat van maximaal haalbaar
voering met de nieuw ontwik- comfort, zonder verlies van
kelde 2.5 GTi V6-motor met 170 wegkontakt.
ingenieurs moesten derhalve in
de overtreffende trap denken
en lijken daar ook aardig in geslaagd te zijn.

|§ERT Spaargaren
uit Vinkeveen is
werkzaam
bij
Renault Nederland. Onlangs
bedacht hij een 'simpele'
stekkerverbinding die in
veel garages met gejuich
is ontvangen. Renault
gaf hem er zelfs een Europese onderscheiding
voor.
Spaargaren werkt op de
afdeling Technische Ondersteuning Dealerorganisatie
(TOD) van Renault Nederland, die als hoofdtaak
heeft de dealers met raad en
daad terzijde te staan en
trainingen te verzorgen
voor het technisch personeel. Hij is één van vier landelijk instructeurs van Renault en samen maken ze de
1500 Renault-monteurs vertrouwd met de nieuwste
technieken. Zelf krijgt hij
regelmatig bijscholing in
Frankrijk.
Spaargaren: „Wij leiden
hoogwaardige autotechnici
op. Het vak van automonteur heeft nog altijd een ongunstig imago, terwijl het
vak enorm is veranderd.
Vooral door de intrede van
de elektronica. Een monteur moet in toenemende
mate bekwaam zijn om storingeri te -analyseren. Een

Bert Spaargaren wordt door Patrick Faure (links) gehuldigd voor zijn 'simpele'
uitvinding, die het beste idee van de maand bleek
onderdeel vervangen is het
probleem vaak niet, het
gaat erom dat hij een goede
diagnose stelt."

Kwaliteitsverbetering
Maar hoe ingenieus aüto's en de bijbehorende produktiesystemen tegenwoordig ook zijn, het kan altijd
beter. In het kader van de
kwaliteitsverbetering introduceerde Renault Nederland daarom vorig jaar, in

navolging van het moederbedrijf, het ideeënsysteem.
Het werkt heel simpel: alle
medewerkers mogen een
idee indienen en het beste
idee wordt door Renault Nederland bekroond met 250
gulden, een speld met briljant en een certificaat.
Het idee van de prijswinnaar wordt vervolgens
doorgestuurd naar Frankrijk waar het met inzendingen uit andere Europese
landen meedingt naar de ti-

tel Beste Europese Idee van
de Maand. De winnaar
krijgt een diploma. Bert
Spaargaren kreeg onlangs
van Patrick Faure, adjunctpresident-directeur van Renault, de onderscheiding
toebedeeld.

Simpel
Het idee dat de Vinkevener indiende was zo simpel
en voor de hand liggend dat
je je afvraagt waarom nie-

mand eerder op het idee
kwam. Spaargaren: „We gebruiken in de garage een
diagnose-station waarop de
diverse motoronderdelen
kunnen worden aangesloten voor een test. Door de
komst van de injectiemotoren bevindt er zich tegenwoordig veel meer elektronica onder een motorkap."
„De techniek is sterk veranderd en het testen wordt
bemoeilijkt doordat je bijna
niet meer bij de aansluitingen kunt komen. Je moet
allerlei hulpkabeltjes aanleggen en krokodilklemmetjes gebruiken. Het kost
vaak moeite en onnodig
veel tijd. Ik heb nu een universele stekkerverbinding
uitgevonden die je eenvoudig kunt aansluiten tussen
station en motor. We zijn in
gesprek met de leverancier
van het diagnose-station
om de verbinding in het
produktieproces op te nemen. Het scheelt de monteur tijd en ergernis. In
Frankrijk beoordeelde men
het positief, vanwege de
eenvoudige uitvoering en de
voordelen die het biedt. In
feite zijn het niet meer dan
twee draden en twee stekkers, je kunt ook geen verkeerde aansluitingen meer
maken. Deze stekkerverbinding vereenvoudigt het
probleem."
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Peugeot

Honda

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week op vri|dag
in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en
de week daarop in alle edities van Weekmedia t.w.:
Amsterdams Stadsblad, Builenveldertse Courant, Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
de Nieuwe Weesper, Amslelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch, van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel 020-6658686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131,
Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw AemsteTstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraal 33; Zandvoort,
Gasthuisplein l 2; Uithoorn, Stationsstraat 70.
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*Zanders Honda
* Zekerheid
* Kwaliteit
* ANWB Gekeurd
* 12 mnd Garantie

Peugeot 305 SR '83, APK, 1e
lak, zeer mooi. Prima onderh.,
ƒ 2000,-: 02159-17285 Bussum.

COBUSSEN
AMSTERDAM

Sinds 1930
205 Accent sept. '91, antrac.
metall., weg. omst. ƒ 16.950.205 XE 1.1 '88
ƒ11.900
Tel. 020-6953957.
205 XE 1.1 '89
ƒ12.700
ƒ16.850
605 SLI, aug. '90, bruin metal., 205 XE 1.1i '91
205 XS 1.4i '90
ƒ18.100
LPG, 1e eigenaar, ƒ28.900.
205 XS 1.4i '91
ƒ23.500
Tel. 013-636612.
205 GTI 1.9 '90
ƒ25200
405 Break GL 1.6 '89 ƒ 18 900.
Renault 19 GTD '89 .ƒ15450
Seat Ibiza L 1.2 '89 .ƒ 9500
Mazda 626 LX aut.'90 ƒ 19.100
PEUGEOTrDEALER
AMSTERDAM-ZUID
COBUSSEN PEUGEOT
Nog dynamischer in I993
Baarsjesweg 249-253,
NIET DE DUURSTE Amsterdam.
Tel.: 020-6121824.

ZUÏDWIJK

Volkswagen

Klassiekers en Oldtimers

Te koop

Te koop FORD TAUNUS
Bouwjaar 1970. APK t/m 12-1993
Prij's nader overeen te komen.
VOOR DE LIEFHEBBER.
Telefoon: 020 - 6 16 08 03 na 18.00 uur

Golf Manhattan
-

kleur:
bouwjaar:
motor:
KM stand:
bijzonderh;

metallic blauw
april/1989
1800 injection
98.000
APK keuring t/m maart '94
:Elek. schuif/kantel dak
:zeer goede staat
ƒ 19.000,-

T.k. CADILLAC '65 Sedan de
OLDTIMER (ver)kopen? Bel het Ville hartop grijs, zwart dak, full
oldtimerbestand v/h Ned. Old- opt.
trouwauto kond. V.p.
timer Bureau. Tel. 02990-34065. ƒ 22.000 of reëel bod.
Inr. is bespr. 08380-36947.

- Vraag prijs:
'91
'90
'90
Info. 075-170709/020-562.2494
'90
'89
VW Derby LS '79, 1e eig., APK V.W. Golf Pasadena 1.6bj '91,
Onderdelen voor: Austin-Rover'88
'94, zeer mooi, staat binnen, LPG, 67.000km. Vr.pr. ƒ 22.500
'88
ƒ 1750,-: 02159-17285 Bussum. na 19.00 uur 020-6402204.
Jaguar-MG-Triumph-Landrover
WEL DE BESTE
'89
T.k. Peugeot 205 ACCENT, Golf 1.3 C 2/88, 3-drs, striping, VW Polo Fox Diesel, jan. '89,
KIMMAN
HAARLEM
'92
Minérvalaan 86, 020-6629517 04/89, 48.000 km., radio/cass., zeer mooi, ƒ 10.950.- Inruil/
82.000 km., APK '94, i. pr. st,
'87
IN 24 UUR GELEVERD
wit.
Tel.
01718-74059.
fmanc. Tel.: 020-6369515
ƒ 13.500,-. Tel.: 03200-28999.
'90
'88
T.k.a. wegens auto v.d. zaak VW Polo, nw. model '83, gaaf
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
'87
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
VW Golf 1.8 GL aut. met. lak. en zuinig, ƒ 2450.
Rover
- Noodservice
Klaar terwijl u wacht.
'92
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
Sept. 1992 5600 km. incl. BlauTel.: 020-6369515
ONDERDEELVERKOOP
Ruilstarters
en
dynamo's.
'91
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws- en
•punkt
radio-cassette. Prijs
DOE-HET-ZELF ADVIES
• De autorubriek
Valkenburgerstraat 134.
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
'90
ƒ35.000. 020-6278161 kantoor,
op zaterdag van
„SHOWROOM" heeft
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.
Tel.:
020-6240748.
'85
020-6478223 na 18.00 Ron.
10.00-13.00 uur
een oplage van 1,1 miljoen ex.
'89
BLOKSMA
RADIATEURENKost B.V.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
'91
warmtewisselaars. KapoeasAlgemeen
Valschermkade 16, A'dam.
'91
3 regels
ƒ 39,95
weg 17, A'dam, 020-6148385.
'90
Voor elke extra regel
ƒ l 3,50
Johan Boom. Ook gevestigd in
Grote sortering ONDERDELEN
AUTO SERVICE WETTER
'92 Verder diverse speciale aanbiedingen + gebruikte Rovers bij:
Den lip 55 tussen
mm-prijs
ƒ 8,35
van schade-auto's, alle
Subaru
en
Lada
dealer
'
• '92
Landsmeer
en
Purmerend.
mm-prijs met vignet
ƒ
8,35
merken, alle bouwjaren.
Al onze occasions boven de
'90
Minor Motorcars
Tel. 02908-24640
/ALLE KLEUREN
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
GEBR. OPDAM B.V.
ƒ 3000,-'
'87
OOK IN SPUITBUSSEN
Sloterkade 40-44. Tel.. 020-6177975
±50
auto's,
APK
gek.
Den
Tel.:
02502-45435.
3
tot
6
maanden
garantie
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Delftstraat 34 Haarlem
Cjtto nieuwenhuizen bv
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Pim van Rootselaar
SAMARA 1.3
1988 Haarlemmerweg, bij molen. Missot. specialist REM- en Overtoom 515 Amsterdam
Voor meer informatie of advies, bel
023-319349
Rhôneweg 40-42. Tel.' 020-6131365
LADA 1200
1988 020-6844079. Tevens INKOOP.
FRICTIE-MATERIAAL.
(020) 6129804
LADA 2105 1.2
1990
Bosboom Toussaintstr. 43
AUTOMOBIELBEDRIJF
Honda Civic Wagon stationcar,
LADA 2105 1.5
1989 70 BESTELAUTO'S en pers.
Saab
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Sportvelgen. De grootste sorSPRING IN 'T VELD
'83, 1e eig , APK '94, zilver,
LADA 2105 1.5
1987 busjes v.a. ƒ3500. Garage
tering op voorraad vind u bij
OCCASIONS
prima staat, ƒ2750,-. Tel.:'
LADA 2107 1.5
1986 Rijsenhout, lid Bovag. Bijna 50
Greg Meeren: 04255-3374.
Autofinanciering
02159-17285 Bussum.
SAAB SERVICE
LADA 2107 1.6
1987 jaar gevestigd: Bennebroeker* Met het zekerheids-pakket
MOLENAAR
Audi
Chevrolet
en verzekering T.k. gebruikte onderdelen van
LADA 2104 1.5 Stat
1990 weg 17, Rijsenhout bij AalsGarantie en Nationale Autopas Accord 2.0 EX m '91 L.P.G. RECORD biedt aan:
alle type's BMW,, Mercedes en
onderh., rep, APK
meer, 02977-24229.
LADA
2104
1.5
Stat
1987
Elek. sch/k.dak. stuurbekr
Metro 1300 MG Turbo . .1984
Peugeot. Garagebedrijf C.
AUDI 100, bj '87, i.v.m. auto v Chevr. Corsica eind 90,1e eig HONDA
Autoverzekering. Laagste
Ook t.k. gevraagd.
Subaru
Mini
Jumbo
DL
.1987
radio-CD, m nw. st ƒ 21 950,-. Rover 111 L
1992
Schrauwen,
Tetenngsedijk
zaak, zeer compleet en be- 70.000 km Nw.st. ƒ18750.-.
betaling per maand/kwart.
Royal Class Saab's
Opel
Corsa
1.3
Club....
1987
Tel.
02940-10987.
84
Rover 3500 P 6
1973
134, Breda. Tel.: 076-214918.
trouwb., incl trekh./sch.k.dak, Rn + inr mog. 020-6369515 Civic 1.3 L, aut., bl
Diverse occasions!
Alle
verz.;
Celie:
020
6416607
Citroen
AX
1
1
1991
Service en
Civic 1.3 L, wit
87
Rover 3500 Vitesse SD1 1986
020-6862188, vrpr. ƒ 11.950,Talbot Samba
1984
Civic 1.4 G.L, wit
88
Hoofddorp, 02503-14097
Reparatie
WV Passat 1800 Cü, m '91,
Rijscholen
Hyundai
Zwanenburgerdijk 503
Civic 1.5 l GL, zilv
91
astral zilver, groen get. glas, IMPORT USA CARS Civic 1.5 l GL, wit
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572 APK + grote beurt v.a. ƒ 299.90
bl grijs twead inter., aanrijdingOver garantie gesproken !
Civic 1.4 GL, aut., zilv
88
STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL
DIESELSERVICE;
Suzuki
* 5*
vrij, smetteloze staat van onHYUNDAI OCCASIONS '
Uit voorraad:
Civic Sedan 1 5 DXI, bl. .. .92
brandstofpompen; verstuivers;
Johan
Boom.
Zuiderakerweg
derh. ƒ 19.950 FRANS WIJNEN * Full Size Pick-Ups benz/dsl Civic 1.3 Luxe, zilv
2 jaar garantie alleen bij:
* * Amsterdam, Almere en Zaanstreek
91
cil.koppen vlakken. Garage/
83, Oranje Hek A'dam Osdorp,
Auto's, Karperweg 8,
AUTOKROOY
*
* S10 Pick-Ups benzine
Concerto 1.5 l, wit
90
Amstelsteia
Suzuki
motorenrevisie FEENSTRA,
Tel. 020-6105478.
A'dam, Tel/ 020-6716280.
T.T. Vasumweg 32
SUPER STUNT
* Blazers, '93, geel/gr, kent. C.R.X. 1.6 l, zwart
90
Industneweg 27, Duivendrecht,
Wiegerbruinlaan
73,
Uithoorn
voor nieuwe leerlingen
* Globemaster, 5-p. grijs kent Accord Sedan 20 EX, gr.. .90 (a.d Klaprozenweg A'dam-N) Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen ± 100 Auto's va. ƒ500 tot Tel.: 020-6980639.
ƒ20.000. Alle auto's nw.
Tel.: 020-6310615.
* Corsica/Beretta.
Accord Sedan 20I.EX, zw. .92
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN 'n één
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
keuring. Geop. van 9-19 uur. APK keuringen klaar terwijl u
* Pontiac Trans Sport.
van onze 5 Sterren Hotels in Nederland
(gratis
halen
en
brengen)
COMPANY CARS, HONDA
Zaterdags tot 17 uur.
wacht. Garagage West-Center:
MEER
GARAGE
& Europa, als u gebruik maakt van onze
BMW 316, b.j. 80, rijdt perfect,
020-6122476
(zonder
afspraak)
Door
inruil:
Civic
1.5
DXI,
rood
92
Hyundai dealer
OpelKadett 1.3 '88 ƒ13.500
toch al goedkope aanbieding van
ƒ1500 Tel. 020-6763111
92
* Oldsmobile Cutl. Supr. .'89. Ciciv Sedan 1 5 DXI
Opel Kadett 1.3 S '87ƒ 9.850 2e Helmersstraat 15, A'dam.
Linnaeuskade 5-7
BMW 318i, bj. 09/88, div. ex- * Ford Thunderbird 5 O . '87.Concerto 1 6 l, blauw
20
Autorijlessen
+ Examen voor ƒ 950.92
Opel Corsa Van '86 ƒ 6.250
A.P.K. KEURINGSSTATION
Tel. 020-692.95.48
tra's, ƒ 17.500. Tel. 02244-2024, * Full size Blazer
of
92
'89. Concerto 1 5 l, rood
Ford Sierra 2.3D CL
Keuren zonder afspraak
l
Auto
Amstelstod
020-6799
1
00
(op werkdagen).
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ 700 * Mercedes 190 D
91.Accord 2.0 EX, blauw .. . .92
station '88
ƒ 13.750
l Hemonylaan 25A Amsterdam
Feenstra & Jimmink
BMW 320i, bj. '84, 4 drs., rood, * Opel Vectra 1 7 d . . . . 91. ANDERE MERKEN:
| Auto Amstelstad
020-67 1 1 888 Sierra 1.6CL coupé '89/ 15.500 Asterweg 24A A'dam 6364702
Motorrijlessen ƒ45.00 per les
Mitsubishi
Escort 1.8D CL'89 ƒ13.500
l Mmervalaan 85 Amsterdam
shadowline v. 205, a. 225,
Autonjlessen ƒ 36.00 per les
Autobedrijf
CRYNSSEN
Alle zeer mooie
Volvo
480
ES,
blauw
'88
getint glas, stuurbekr. ƒ9250.
| B.V. Autobedrijf van Deinum
020-61 48933 VWGolf 1.6 '84nw.stf 7.250
GOLDCAR AMSTELVEEN
Crynssenstraat 10-14
schadevrije wagens
Audi 80 1.8 S, blauw . . . . '90
l Jarmuiden 29, Australiëhaven
Peug. 305D combi
Theoriecursus op Video GRATIS
Tel. 02975-69797.
Tel. 020-6184402.
Garantie en inruil mogelijk
l Sloterdijk III Amsterdam
Fiat Panda 1000 CL, wit.. .90 Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
gr. kent. '84
ƒ 1.950
occasions. Tel.: 020-6433733.
APK-keurstation,
reparaties
T k BMW 31 a, 1.8, nov. '87,
Informeer
ook
naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
Fiat
Panda
1000
CL,
wit..
.90
| B.V. Autobedrijf van Deinum
020 6831956 Citroen 2CV Club '87 ƒ 4.250
alle merken en schaderegeling.
LPG, rood, 2 drs., i.z.g.st, Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. Rat Panda 1000S IE, rood .91 MITSUBISHI COLT, 1.2 GL,
l Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-169, tel. 6138473 A'dam.
DEEN, Aalsmeerderdijk 386,
ƒ12950. Tel.:020-6463428.
020-6670121.
Luvkx B.V.
Seat Ibiza 12 GL, rood
88 10'86, rood, apk 05'93. ƒ 5950.
020-6594330 Aalsmeer, 02977-27262
Autorijschool MICHEL
GARAGE
Autorijschool Ferry
Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
Mazda 323 1.8 GT, rood . 90 Tel. 020-6907029.
1e 5 lessen a ƒ25,1e 5 lessen voor ƒ 147,50
V.W. Golf Diesel,'87, ƒ 11.750.Renault 5 TR, blauw
87
I Autobedrijf van Wingerden
02503-51347
Motorrijschool MICHEL
Tel.: 020-6932074.
FIAT Panda 750 L. ^6950,Chrysler
j Saffierlaan 14 Hoofdorp
Lancia HPE Volumex, rood 86
pakketpnjs ƒ 790,-. Tel.:
VOLVO340D'84
...ƒ4.250
Voor
reparaties
van
AUTORIJSCHOOL
'DIK MILET'
l
Zeilemaker
Landsmeer
B.V.
02908-24343
VW Golf 1 3 Manh., zwart '89
Nissan
020-6853683, b.g.g. 6181775,
OPEL Ascona '83,.. .ƒ3.750.j Dorpsstraat 74 Landsmeer
alle auto-merken
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
036-5321238
en
02990-34768.
* HONDA-BOVAG
Chrysler - Amstelveen
Van Riemsdijkweg 24,
Autobedrijf van Wingerden
02526-87383
Gratis halen en brengen.
VAN OSTADE GARAGE
T.k.a. tegen handelsprijzen
garantie voorwaarden
l Zuiderdreef 6 Nieuw Vennep
Amsterdam
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Van Ostadestraat 182 .
Tel. A'dam: 020-6942145.
Nissan Bluebird 2.0 SLX HB,
Autosloperijen
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692
Dealer voor A'veen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen SPRING IN 'T VELD HONDA LPG, 3-'89, ƒ11.750 Sunny
Amsterdam,
Celie, ANWB erkend, Redelijk
Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel • 02975-61212.
020-6625428
Ronda 1.6 LX, 5-drs., StationOostemderweg 335-339
in prijs, hoog in kwaliteit.
Autosloperij
A. de Liede
DIVERSE
OCCASIONS
IN
VOORRAAD
n
(Gratis halen en brengen.)
Maandaq
t/m
vrijdag
car, LPG, 7-'88, ƒ8500. Sunny
1432 AX AALSMEER
020-6416607. 036-5345119
Neem geen risico: orig.
CORRECTE
SERVICE,
^
_.
._.
_--_
1.5 Coupé, LPG, 7-'84, ƒ3500.
Tel. 02977-24696
Autoverhuur
PTT-vrijwaring RDW
| INRUIL EN FINANCIERING
A. SUZUKI
Adverteren in „Showroom"
BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
Citroen
Fax. 02977-44021
BENELUX
(s)loopauto's
Tel. 020 - 665.86.86
A'dam. Tel. 020-6627777.
Bij
Vrijdag koopavond
AMSTELVEEN
FAX 020-665 63 21
HOOGSTE PRIJS
Citroen BX 1400, rood,
T.k.
Suzuki
Alto
GLX,
3-drs,
VAN ROOTSELAAR
Toyota
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Tel.: 020-6198691
07/89, 78 000 km
Alfetta 2.0
86
rood, autom., bj 4/'91, 10865
AUTOTECHNIC
Mazda
AUTOBEDRIJF JAN WALS
89
km, radio, koopf, antiroest T.k. witte Toyota Corolla, 5 drs., Citroen BX TR D
Grote
sortering
ONDERDELEN
niet duur!!!
AX 11 TE
12/90 ƒ 13.700
Tel.' 02902-61697.
Campers
91
ben., onderh. boekje, pr. bouwjaar 1987, i.z.g.s, APK jan. Ford Escort 1.4 CL
van alle schade-auto's, alle
AX 11 TE, 5-d. 3/91 ƒ 14.900
Studenten 10 % korting.
Ford
Escort
1.4
CL
90
merken, alle bouwjaren.
ƒ12.800. Tel.:020-6133119.
Citroen CX 22 TRS '88 in per- AX11TGE, 5-d 7/90
'94
ƒ
9.950,-.
070-3645758.
amazing
vouwfiets
kado
koelwagen
&
oprijauto
ƒ 13.900
STARCRAFT
Ford Sierra 2.0 CL
90
GEBR. OPDAM B.V.
~~fecte staat. LPG, d. grijs AX Image 5-d. 2/90 ƒ 14.250
T.k. Suzuki Vitara JLX, gr.kent,
Amerik. vouwwagens, opzet
Mazda 626 GLX Coupé .. .90 - 9-pers. bussen en pick-up's Tel.: 02502-45435.
ƒ9.900 Tel.: 075-179728.
6-'92, div. ace., zw.met., 25.000
BX 14 5-bak, 6/90 ƒ 15.750
Nu
ook
Chrysler
Voyager
camperunits, fifth wheels
Mazda 626 GLX Coupé .. .89
km, na 19.00 uur: 01837-2910.
BX 16 TGI
2/91 ƒ22.400
OTO/ICI Citroen
Mitsubishi Sapporo aut —88 Avond- en nachttar.: Het HOOGSTE BOD?? Bel
Door inruil:
voor
vrijblijvende
prijsopgaaf.
BX 16 T2I
8/90 ƒ 19.750
Hogeweyselaan 21
Opel Corsa 1.3
88 bestelwagen afhalen na 16.30
Loop, sloop en schadeauto's vouwwagen SCOUT PIVO '89,
BX 19 D
6/89 ƒ 15.400 Audi - BMW - Citroen - Rat - Ford - Honda - Lancia - Nissan VOOR
GEGARANDEERDE
1380 AG WEESP
Opel
Corsa
3-d
89
uur en de volgende morgen
Opel - Peugeot - Renault - Seat - Toyota - Volkswagen - Volvo
veel extra's, als nieuw
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
BX 19 GTI 10/89 ƒ 19 500
OCCASIONS
02940-16661
Volvo
Opel Kadett 1.6
90
om 9.00 uur retour
MAZDA 121 - 323 - 626 - MX 3 - MX 6 • RX 7
BX 19 TRD
7/86 ƒ 8.900
Amsterdam
Oud
Zuid
IMPORT USA CARS
Peugeot
205
aut
88
AX 10 E
tegen 4 uur-tarief.
87 ƒ 8.500
BX Deauville 3/92 ƒ 22.900
340 GL 5drs aut. '89 340 GL
2e Jan Steenstraat 42-48
Auto's te koop
HARTGERINK en KLOMP
Renault 5, Tiga
89
020-6670121, Keurenplein 9.
AX 10 E
87 ƒ 7.700
020-6794842, 020-6908683.
BX Turbo D 8/89 ƒ21.500
5drs 5 speed '89 360 5 drs '85
Grafterrrieerstraat 49 Hoofddorp 02503 - 20129/36644
Renault 19 TXE
89
AX 11 TGE .. . .92 ƒ19.500
gevraagd
De scherpste prijzen voor
D. FAAS
440 GL inj. st. bekr km 50.000
BX Turbo D 4/90 ƒ23900
Tel. 020-6763829
Renault 19 16 V
92
BX 14
...
86 ƒ 6.950
Mazda-dealer
voor
de
Haarlemmermeer
TOERCARAVANS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,ZX 14 Reflex, bl 4/92 ƒ23300
'88 440 GL LPG km 90 000 '90
Renault
19
GTR
89
BX 14 . . . .
.90 ƒ 19.250
Inkoop auto's tegen
60 occas. met Bovaggarantie
per dag, ex. Btw
ZX 14 Reflex, rd 4/92ƒ22900
440 1.8 rood km 45.000 '90 440
MAZDA
Renault
21
GTL
HB
90
BX 14 Cannes . .90 ƒ18.500
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Bedrijfsauto's
ook grote kampeerart.shop
Grasweg 3, A.'dam-Noord
ZX 14 Reflex, rg 1/92 ƒ 23.300
GL rood km 90 000 '89 460 GL
VAN VLOTEN CAR
Renault 25 TX
89
BX 14 TE .. . .90 ƒ18.000
Be! voor info 020-6369515
HULSKER LEIMUIDEN
Tel.: 020-6371826.
ZX 14 Reflex, wt 2/92 ƒ 22.400
inj. aut. '91 760 GLE km 75.000
Tel.
020-6320202
Renault
25
GTS
86
BX 16 Montreux .89 ƒ17.900
RADIATEURENQpel Kadett, dec. '83,1e eig., 4 n w st. 11/'89 (M '90) 240 DL 2.3 BLOKSMA
Oosterweg 1, 01721-8913,
DE
HOOGSTE
prijs
voor
elk
Schade/taxatie
APK
LAGE
HUUR
Renault Clio
91
BX Turbo Diesel .91 ƒ31.500
10 min. A.dam
323 SED Ensign 1.5 '89.16950 drs, LPG, APK '94, zeer mooi, sedan rood LPG km 115000 warmtewisselaars, Kapoeas- Renault Clio Diesel
Reparatie van alle merken.
91 Nwe bestel- en vrachtw. m. ra- merk auto a contant, m.
ZX Reflex . . .
92 ƒ 24.900
3
323 HB LX 1.3 aut '86 ..8500 ƒ3000,- 02159-17285 Bussum. '91 740 GL sedan aut. LPG '89 weg 17, A'dam, 020-6148385. Renault Espace
Verkoop
nieuw
en
gebruikt
89 dio, van 6 t/m 23 m. , v.a. ƒ44,- Vrijw. bew. Tel. 020-6105478. Euro Disney, Beurs, Vakantie "?
Cuore
.91 ƒ11.500
323 HB GLX 1 5 5d '87.12950 ƒ 19 900, (oorspr. ƒ 35.000) KaVOLVO-NIEROP
Citroen en Peugeot.
Renault Safraan RT
92 p.d., 100 km vrij. Tevens pers. DE HOOGSTE prijs voor elk Huur de Dolphm USA-Camper
323 HB GLX 1 3 '88 .. 14950 dettFRISCO, 1,8 l, LPG,6/'91, •Vancouverstr. 2-12, A'dam-W Motoren/Scooters
Ruime keuze m 2 CV occasions
Al v.a. 995,- p.w. vrije km.s
BOVAG-garanties
wagens. Autoverhuur Sloot- merk auto a contant, m.
323 HB GLX 1.5 '88 . 15500 weg i.v.m. lease, zeer goede
Tel. 020-6183951
Garantie - Financiering - Inruil haak. Tel.: 020-6431220.
alle leeftijden. Citroen Centrum
100% financiering mogelijk
vrijw. bew. Tel. 029900-37825. Adventure Cars - 02990-30613.
323 HB LX 1.3 5d '89 .16950 auto Tel.: 030-963058.
Motor Honda Rebel 450 cc,
Leende. Tel 04906-1528.
DE WEER 29, ZAANDAM
BANKRASHOF
T k.: Volvo 340 DL 1.7, 5-drs,
Vracht/bestel/luxe v.a. ƒ 42. Let op! BOVAG autobedr. ver- T.k. MERCEDES 508D (75)
323 HB GLX 1 5 '89 .. 16950
bouwj '86, 7.000 ml, als nieuw
Tel: 075-350985
AMSTELVEEN
'88, APK 2/'94, 94.000 km, div.
TIMO DE BRUYN
Opel
Vectra
1
6i,
bj.
'89,
Ipg,
BAKKER
koopt gratis uw aanb. in zijn Camper ('83) 4 sip., str.w., kk,
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.
323 HB GLX 1.3 LPG '90 16950
ace ƒ9000. 020-6332138.
Voor occasions en reparaties
020-6453251
020-6124047/6152674.
Showr. Medembl. 02274-4999. 3 pits, toilet, enz. 08895-41675
Tel.: 020-6670121.
XM Turbo D12
91/39500 323 F, rood 1 6i'90 ... 23950 diverse extra's, vr.pr. ƒ 17.500
van BX, Visa en 2CV6.
XM V6 blauw met. 90 ƒ29.500 323 F, zwart 1.6i '91 .. 24950 Tel. na 18 00 u 02206-2435.
APK klaarmaken tegen gered,
XM 201 Amb. ABS90 ƒ 29 500 626 SED GLX 2.0-8V '88 17950 RIVA AMSTERDAM-NOORD
pnjz Verk van losse onderd.
XM 201 Comf. Ipg 90 ƒ24500 626 HB Argos 2.0 '89 . 19950
Tel.. 020-6361153
Tel 020-6680820 en 075-702625
BX Turbo Break D 90 ƒ 19.500 626 HB GLX 2 O Ipg '86.9000
T.k van part Citroen BX 14RE, B X R D B r e a k D
90 ƒ 19 500 626 Coupe LX 1.6'87 ..9950
AUTO VAN DE WEEK:
zwart, LPG, 3-'86, APK, ƒ 5500 BX RD Break D
89 ƒ 14.500
OPEL VECTRA 1.6 l, 4-deurs
SPECIALE AANBIEDINGEN
Special occasions
Tel 02990-43625.
BX RD Break D
87 ƒ 9.950
GL, bouwjaar 1989
440 GL
08/91 ƒ 25.950
BX
RD
Break
D
8
6
/
8
500
Ford Escort 1.4 '87 ....12950
T.k a CITROeN 19 D, bj. '85,
Van
ƒ22.750,- 440 GL
10/89 ƒ 18.750
6950
van 1e eig. Facturen aanw BX 16 TGI Br.lpg 90 ƒ 19500 Rat Panda '87
Voor
ƒ21.750,- 440 GL
04/89 ƒ 19.500
APK t/m dec '93, trekh Pr. BX 16 RE Break 87 ƒ 9.950 Subaru Justy 1.0 '91 ...15250
01/91 ƒ24.750
BX Turbo Diesel 90 ƒ 19 500 Ford Resta 1.1 inj '91 . .18500 Te koop Opel Kadett GSI, 440 DL
,' ._1_
-TH €*•%
^ ^"V! \^
,
_«•.ƒ3950 Tel 020-6121549
460 GLE
01/90 ƒ 27.750
BX 19 Diesel
89 ƒ 9.950 Toyota Starlet 1.0 '86 .. .8250 boardcomp, Pioneer radio/
V a ƒ85. 5 veerbollen
BX 19 D
84 ƒ 2.950
cas., lm. velgen, schuif/kantelOok nog 50 andere Volvo's
Vï» ééü. klap is Showroom de™grbofôt;lf&tO|:è^riek in NederlatwL ^|ès
op druk brengen bi] de Citroen 3x BX 16 TGI, Ipg 90 ƒ 14.500 Slijperweg 18 Amsterdam-N dak. Tel 02977-24412.
bij ons bedrijf aanwezig
'\ Üeréik i^'aet dichtbevolkte \ye5toi. W&tytm£jpü komt uv? sfeowrô0tó-ddvert«Jt;ie
Spec. in Zaanstad Garage. BX 19 TZI.Ipg
(bij Febo en Praxis)
90 ƒ 15 500
Te koop OPEL KADETT 1.61
J tsiet me'erulleen in Het Patöqteirallenieaws-'^n huis-aatt~haJsbkden vaa ï '^\ '^
RENE SPAAN, 075-281193. B X 1 9 T Z I
v.d. Hooplaan 180,
90 ƒ 18 500
b.j. 4-89, APK 4-94. Voorz. van
Vraag tevens naar onze inrui- BX 14 TE, Ipg
Weekraedia," die in en om ^tósïerdam wordenVcrspreid, rnaa| <5ók nog in de s '! '^
90 ƒ 12.500
Amstelveen
div. extra's, l.z g.st
Iers en aantr rep prijzen
BX 14 RE
87 ƒ 7.500
;da'^)k<ien:
Trouwende Volkskrant-Gezamenlijke oplïg« niaar liefit'ijttnüjoen.
V"\
Renault
Vr.pr. ƒ 12.500 0365331550.
BX 14 TE
8 9 / 1 1 500
••Zó ^chakdt u niet één Showroctói-adveitftnti<j:iiwVerkoop vol gai^ttt 'dé hoogste ^sarsnelling. V' "\;"; ' v , v 7s->'' ("*
V.a ƒ 85' 5 veerbollen
86 ƒ 4.500 Renault 9, '83, APK, wit, zeer Tegen handelsprijzen. Vectra
op druk brengen bij de Citroen VISA 11 RE
Spec. in Zaanstad Garage. VISA C15 D best. 86 ƒ 4.950 mooi, staat binnen, ƒ2500,- 1.8i GL, autom, 5-drs, LPG,
1-'91, ƒ22.500. Vectra 1.8 S,
Tel 02159-17285 Bussum.
RENE SPAAN, 075-281193
VISA GARAGE BV
5-drs., LPG, 12-'89, ƒ15.500.
Vraag tevens naar onze inrui- Houtmankade 37, Amsterdam
RENAULT AMSTERDAM
Kadett
1.6i,
LPG, 4-'89,
lers en aantr. rep. prijzen.
Tel 020 • 6278410
Top occasions met 1 jaar
/ CUiUClICL^UC.
ƒ11.750. Kadett 1.6 S, 10-'85,
garantie
Pnjs incl
ƒ7.250. Kadett 1.6 S, LPG,
U T. W.
Wibautstraat 224
7-'83, ƒ2750. Ascona 1.6 S,
Fiat
020-561 96 11
Schrijf
hier
m
bloklctters
Daihatsu
1
LPG, 6-'82, ƒ 2.750. Prijzen incl.
uw tekst, l letter per
2
Rat Panda lOOOLie, 11/91, vele Tegen handelspr 'Renault 25 BTW., NAP-pas aanwezig.
Volvo 850 GLT, aut
92
hokje Cijfers, leestekens
Cuore TS aut km 25.000 '88 extra's', oa radio-cass., wisser, TX, blauw met., 11-'89, nw BEREBEIT,
Amsteldijk
25, Volvo 740 GL
89-90
3
46,94
en tussenruimten tellen
Cuore TS 5 speed km 60.000 7.000 km,ƒ 10.500,-. Tel. 02979- mod.,'/13500. Renault 25 TX 020-6627777.
Volvo 740 Stat. GL
87
tf 4
1V89 Charade TS t.d km 88057 na 17.00 u.
voor l letter. Minstens
nw. mod, kl. zwart, 3-'89,
62,80 .
Volvo 240 GLT
89
T
k
Opel
Kadett
1.7
D
Life
juni
60000 '91 NIEROP-DAIHATSU
3 regels beschrijven Aan '& 5
ƒ 15.500. Renault 19 TR
78.67
Volvo
240
Stat.
Diesel
..
.89
'90
83.000
km.
Nw
Bnd,
4
dr,
GOUDSMIT FIAT Amstelveen Chamade, 4-drs., LPG,
Vancouverstraat 2-12
de hand vjn de daarnaast n
Volvo 240 Stat GL
91
Vr.pr. ƒ15000, 02975-69698
94,53
Keuze uit 50 gouden FiatA'dam-W. 020-6183951
5-'90J 13.500.
Renault Exgeplaatste tarieven kunt u n 6
Volvo
460
91
occasions. Tel 020-6470909 press, 6-'86, ƒ 4 950 Renault
T k.. Opel Kadett 1 6i, bj. '89,
< 7
110,39
zelf uitrekenen wat uw
Volvo 440, 6 X
89-91
advertentie kost
Weg. auto v d.zaak PANDA 5TS, 1-'83, ƒ 3950. BEREBEIT, APK nov '93, LPG, 5-drs, met. Volvo 360 2 D
8
126,25
.'...88
blauw, ƒ 14.500 020-6996511
1000L IE, '90, i.nw. s t , smettel Amsteldijk 25, A'dam,
Volvo 340 LPG
87-89
y
Ford
142,12
Tel.
020-6627777.
wit, bl bekl, radio/cass., spec
Volvo 340 Aut., 6 X ... 88-90
157,98
10
Subaru
Ford Sierra 18 Laser '85, uitv, benz verbr. 1 20, 3 w
kat., perf. onderh., serv boek.
116000 km, APK tot 02/94
aanw, div extra's, alt gar
Subaru Jumbo '83, 4 drs, wit,
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Telefoonnummer:
Naam:
Seat
APK, prima staat, ƒ2500,-.
gest, ƒ9500 020-6867486
Tel. 02902-61697.
Amsterdam
Tel:
02159-17285
Bussum.
Adres:
SEAT Ibiza XL 1.5i, wit, 10-'90,
Granada 23 GL 6 cil., bj '83,
Uw Volvo-dealer
veel extra's, 1e eig , in perf. st.,
APK, 2-eig., 130.000 km, org
Postcode + Plaats:.
Handtekening:
Tel.
020-6369222, Meeuwen
55 000 km , nw.pr. ƒ 23 800 nu
mooie
auto, ƒ 2750. Tel
Mercedes-Benz ƒ13800. Tel. 02972-63122.
laan 128, Amsterdam-Noord,
020-6477405.
uit de IJtunnel 2x rechtsaf.
Te koop Mercedes 300 D, Seat Ronda GLX 15, LPG,
Kom gezellig
T.k a. tegen handelsprijzen:
Auto's in SHO>VROOM; vliegen de deur ultl : - * - ; s
*% , ?
1985
type
W
123,
automaat,
blauw
met.
ƒ
4500.
Volvo 240 GL, 5/88, APK 9/93,
Ford Scorpio 2 O CL, 5-drs, met
- Opsturen 5n een gefrankeerde envelop aan: SHOWKOÖM,-Fèsjblis 156, /: 3-'**-'{»;
bij ons winkelen
AUTOBEDRIJF JAN WALS
LPG, radio-cass., dbl.- metallic,
stuurbekr,
metallic, 5-'87, met trekhaak A.P.K gekeurd
occasions v.d. week
' 1 000 AD AMSTERDAM of afgeven bij Het ParpDi; Wibatttstrlat; f3 1 , Amstenlam.
Veel
accessoires.
Prijs
Tel. 02902-61697.
163.000 km, i.z.g.st ƒ11.000.
ƒ8250 Sierra 2.0 CL, 5-drs
3x Mini Jumbo 4 cil. '90 en '91 Tel.: 02979-88057 na 17 u.
Afgeven kan ook bij de ..volgende "Weékmediakantoteri^Arastelvèerii,,Gebouw'
LPG, 1-'88, ƒ9750 Sierra 2.0 ƒ10.900,- 01663-2426.
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
en Suzuki Alto GL '90
Laan der Helende Meesters 42lBf Uithoorn, Stationsstraat 70; ^feesj>JNieu\vstöcat 33;<-'
iCL,
3-drs
LPG, 12-'88, T.k. 230 E aut., '83, APK 09/93,
v.d. Madeweg 23,
Volvo 345 GL automaat '82,
ƒ10950 BEREBEIT, Amstel- geen roest, i.z.g.s , 98 000 km
- Zaadvoort, Gasthuisplein 12. Faxen-kan ook, is -wel jzö'snden. duidelijk: 020 - 6&S 63 21 .
tóir. 020-6656321: v
A'dam - 020-6686146.
vignet Ruysdaelkade 75
5-drs, metal. ƒ 1650.-.
dijk 25, 020-6627777.
Prijs n o.t.k. 020-6437002
AUTOBOULEVARD
Tel.' 020-6369515
HONDA CIVIC 1.5i silverstone
HONDA CIVIC 1.5i GL
HONDA CIVIC 1.5i stuur bekr.
HONDA CIVIC 1 5i autm-st. bekr.
HONDA CIVIC 1 5i
HONDA CIVIC 1.4 GL
HONDA CIVIC SEDAN 1 4 GL
HONDA CIVIC SHUTTLE 1 5i autm.
HONDA CONCERTO 1.5i
HONDA INTEGRA 1 5 EX 5 drs
HONDA ACCORD 2.0i EX 4 drs
HONDA ACCORD 2 O EX 4 drs
HONDA ACCORD 2 O l. 4 drs
HONDA PRELUDE 2.3i 16v 4WS
HONDA PRELUDE 2.0i 16v 4WS
HONDA PRELUDE 2.0i 16v 4WS
BMW 320i
DAIHATSU CHARADE blanco
FIAT TEMPRA 1.6 SX
MITSUBISHI LANGER 1 5 GLX
RTENAULT 19 TS 5 drs
SEAT TOLEDO 2 Oi GT
SEAT BIZA 1.2i GLX
VOLVO 440 GL
VOLVO 240 GL autm-stuurb

Accessoires en Onderdelen

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

De nieuwe Rover 400
v.a. ƒ 32.995.Nu in onze showrooms

020-665 86 86

aufolak

Record voor
ROVER

020 - 6949266

BMW

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:

KOORN

20-6311694

Ouke Baas

WAUW

Opel

VOLVO
Amstelveen

svoorpy

Showroom. Nu de grootste autorubriek van

020-6476586.

VOLVO

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-

occasions

Van Vloten

MÖOY&ZN

020-665 86 86; >
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'Je moet op de
beurs handelen
en treinen in de
gaten houden'
Leerlingen van het
' Augustinus College in
Amsterdam bespreken
computerspelletjes; zij zijn
per slot van rekening in veel
gevallen de grote
gebruikers. De scholieren
delen ook cijfers uit: l=saai,
2=matig, 3=leuk, 4=erg leuk,
5=heelerg leuk.
Samensteller van deze serie
is Gerard Koster, docent
aan de school.

De ATV-pagina staat
deze week in het teken
van de Veluwe. Het is
maar watje zoekt. De
woeste Veluwe, de
sportieve Veluwe, de
toeristische Veluwe of
de historische Veluwe.
Op 9 maart wordt de
zoveelste attractie
toegevoegd:het
Museonder, het eerste
ondergrondse museum
in Europa.

D

Veluwe krijgt ondergronds museum

E VELUWE IS het
grootste ononderbro-

ken natuurgebied van

Nederland en trekt na de

kust en Waddeneilanden de
meeste toeristen. Eigenlijk

dankt de Veluwe haar huidi-

A-Train
A-Train (PC, 139 gulden 50)
A-Train is geen gemakkelijk
spel dat begint met het opzetten van een transportnetwerk.
Al snel komt er echter meer bij
kijken. De speler moet een stad
opbouwen en ervoor zorgen dat
alle voorzieningen aanwezig
zijn. Om aan geld te komen,
moet je bovendien speculeren
op de beurs. Het spel heeft dan
ook meerdere doelen.
De speler heeft pas gewonnen
wanneer hij een goed functionerend transportsysteem heeft
opgezet, een stad hieromheen
heeft opgebouwd, een eigen
succesvolle zaak heeft en bovendien rijk is geworden. Geen,
gemakkelijke opgave, waarmee
je heel wat uren bezig zult zijn.
Raymond (15): Een spel met
mooie graphics. Het spel is wel
erg moeilijk, omdat je op de
beurs moet handelen en je treinen in de gaten moet houden.
Als je failliet gaat, kan je weer
van voren af aan beginnen, tenzij je het spel gesaved hebt. Beoordeling: 3 V:,
Adam (19): Een zeer uitgebreid en ingewikkeld spel met
veel mogelijkheden. Fijne graphics en een oog voor detail. Je
bent burgemeester van SimCity en zakenman van Railroad
Tycoon tegelijk. 'Leuk zijn de
veranderende jaargetijden met
vreemde vliegende voorwerpen
die hierbij horen, zoals de
kerstman in de winter. Veel geduld heb je voor dit spel wel
nodig, want het duurt wel even
voor je uit de rode cijfers bent.
Beoordeling: 3'/2.
Boris (17): Grafisch ziet dit
spel er piekfijn uit, muzikaal is
het wat minder. Het opzetten
van een goed lopende lijndienst
duurt wel een tijdje én dus zul
je aan dit spel uren spelplezier
beleven. Beoordeling: 3'/>.

ge bestaan aan de grondge-

steldheid. De schrale, onvruchtbare grond is namelijk volstrekt ongeschikt
voor de landbouw en was in
het begin van deze niet te
slijten.
door Evcrhard Ilchly
In Arnhems
Burgers' Zoo
kan men een
wandeling
door het
tropisch
woud maken

Gelukkig bestond er een man
genaamd Anton Kröller, die
trouwde met de Duitse Helene
Muller, dochter van een gefortuneerd koopman. Reeds op 27jarige leeftijd stond Anton aan
het hoofd van de Nederlandse
divisie van het hoogovenbedrijf
van zijn schoonvader. Samen
met zijn vrouw bouwde hij
W.H. Muller & Co. uit tot een
multinationale onderneming.
Het geld stroomde met ladingen vol binnen en Anton liet
zijn oog op de Veluwe vallen.

Foto Burgers' Zoo
& Safari

delijk stelden ze hun bossen en
zandverstuivingen veilig in een
stichting, 'Het Nationale Park
de Hoge Veluwe'. De kunstcollectie ging over naar de staat,
met als voorwaarde dat deze
een museum in het park zou
Er zat veel wild en hij ver- openen.
schafte zich daarmee zijn eigen
jachtgebied. Helene hield van
kunst en had als ideaal de een- Witte fietsen
heid tussen cultuur en natuur
Dit werd het vermaarde Krölte benadrukken. Ze vergaarde ler-Müller Museum. Maar er is
een kunstcollectie die ver-' veel meer te zien en te beleven
maard werd om de 278 tekenin- op de Veluwe en voor wie de
gen en schilderijen van Van Randstad eens een dagje wil
Gogh. Het museum dat ze in ontvluchten, leent de streek
gedachten had moest het groot- zich prima voor dagrecreatie.
ste en mooiste van de toenmali- Het Nationale Park is maar een
ge wereld worden.
deel van het hele natuurgebied
Maar de twintiger jaren kwa- dat ruwweg wordt begrensd
men en daarmee ook de crisis door de Rijn, IJssel en het Veluin huize Kröller-Müller. Uitein- wemeer. De VVV-gids voor dag-

Schaapsherder
met walkman

Ecco the Dolphin
Ecco the Dolphin (Sega Mega
Drive, 139 gulden)
Ecco is een dolfijn die een
prima leventje leidt. Totdat hij
zijn school dolfijnen kwijtraakt. Ecco moet heel wat gevaren trotseren om zijn school
weer terug te vinden. Door het
vinden van genezende oesters
blijft hij sterk en door het roepen naar andere dolfijnen of
naaf schelpen kan hij aan inf ormatie komen.
Ecco werkt voor het eerst
met een DTA-systeem, waarbij
de computer kijkt hoe goed de
speler is en daar het niveau aan
aanpast. In Amerika riep het
belangrijke tijdschrift High
End Magazine het spel uit tot
het meest vernieuwende van
het jaar. Bovendien kreeg het
de prijs voor de mooiste graphics. Een zeer bijzonder spel
dus!

Op de Veluwe zwerven nog enkele herders met hun

schaapskudde rond: 'in de winter is het een hard bestaan'
Foto Streek WV Zuidwest Veluwe

Sommigen hebben er nog
nooit een gezien, een
schaapsherder. Dan gaan
ze 's zomers met een bus
over de heide om er een te
zoeken. Het kan op die
momenten wel eens een
teleurstelling zijn als je er
een tegenkomt zonder
baard, maar met korte
broek en walkman. •

gens meer tijd voor. Altijd
stress. Ik ben nu sinds een
jaar schaapsherder en het bevalt me prima. Het heeft
vooral een toeristische waarde, 's zondags barst het hier
van de mensen. De ellende is
dat ze vaak honden meenemen die achter mijn schapen
aanhollen. Ik zou willen dat
ze hun honden aan de lijn
hielden."
ENK IS 28 jaax. Een
„Ik heb 153 schapen, maar
jaar geleden nam hij in deze tijd wordt er gelamde kudde van zijn va- 'merd. Ik maak daarom nu
der over die 18 jaar over de lange dagen en slaap vaak bij
Ginkelse heide bij Arn- ' de schapen in de kooi. In het
hern zwierf. Zijn broer is begin dacht ik nog dat de
al vijf jaar herder. Beiden lammertijd wel mee zou vallen, maar het is flink aanpozijn in dienst van de Stich- ten.
Veel mensen hebben een
ting Edese Schaapskudde verkeerd
beeld van dit vak en
die al bijna veertig jaar ^enken dat
heel romaneen aantal kuddes Heeft. tisch de hele je
dag over de heiDe schaapskooi van Henk de zwerft. Maar 's winters is
"is al meer dan honderd jaar het een eenzaam en hard beoud en herbergt na de lam- staan, dan zie je vaak niemertrjd een kleine driehon- mand."
derd schapen en lammeren.
„Toch zou ik niets anders
„Als kind ging ik'vaak met willen doen, heerlijk rustig
mijn vader mee totdat ik in en die schapen zijn ook hélede bouw kwam te werken," maal niet zo dom. Ze weten
vertelt Henk, leunend op zijn heel goed wat ze willen. Vrestaf en turend naar de scha- ten dus. Ik hoef maar even
pen.
met de emmer te rammelen
„Toen had ik geen tijd en ze komen eraan stormen."
E.H.
meer, ik had helemaal ner-

H

Danny (15): Het verhaal van
Ecco the Dolphin vind ik heel
erg origineel. De beelden zijn
heel mooi en erg scherp. Een
minpunt is dat je eerst het
boekje echt goed moet doorlezen voordat je aan het spel kunt
beginnen, anders kom je er
nooit uit. Beoordeling: 4.
Cedrick (15): In het begin
vraag je je af waarom dit spel in
Amerika tot het beste spel is
verkozen, maar na enige tijd ga
je het snappen. Mooie graphics,
maar aan het muziekje kan nog
wel wat gedaan worden. Gelukkig heb je aan het begin een
password, anders zou het wel
erg lang duren. Beoordeling: 4.
Dwayne (17): Een mooi, maar
rnoeilijk spel Er zijn veel raadsels die je moet oplossen om
door een bepaalde zone heen te
komen. Het is niet bepaald een
spel dat je snel uitspeelt, maar
het is heel erg de moeite waard.
De graphics zijn ongelooflijk
mooi en de inhoud is ook leuk.
Beoordeling: 4 1/2.
Eerdere afleveringen van deze serie
recensies hebben gestaan In deze
Krant van 3/4, 17/18 en 24/25 februari.

BOES
(C/

tochtjes meldt' negentien attracties. Musea, kastelen, een
paleis, dierenparken (Burgers'
Zoo & Safari, Apenheul en Ouwehands Dierenpark), Dolfinarium en een recreatieparken.
En in de zomermaanden kun
je dan nog per stoomtrein van
Apeldoorn naar Dieren, van-

waar je via de IJssel naar Zutphen vaart, een tocht die bekend staat als de Veluwe-IJsselboemel. Een van de aardigste
en tevens goedkoopste trekkers is het in Amsterdam volledig geflopte Witte Fietsen Plan.
Bij de drie ingangen van het
Nationale Park staan in totaal

600 gratis witte fietsen klaar
voor bezoekers die per fiets de
Gelderse natuur willen ontdekken.

Museonder
Vanaf 9 maart heeft de Veluwe een nieuwe publiekstrek-

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)
ker, want dan opent Prins
Claus in Hoenderloo het Museonder - het eerste ondergrondse
museum van Europa. Het MuAntiekbeurs
seonder geeft inzicht in de boIn
sporthal Treslong
demvormmg, de waterhuibhouwordt van vrijdag 5 tot en
ding en het planten- en dierenmet zondag 7 maart een
leven van het gebied. De bezoegrote Kunst- eri Antiekker daalt via een lange gang af
beurs
gehouden. Er is een
in het museum. Een wijdvergrote keus in kleinmeubel,
takt wortelstelsel geeft je het
collecties zilver en sieraidee dat je recht onder een
den, kristal, schilderijen en
enorme boom staat.
barometers. De beurs in
Hillegom is onder andere
In de glazen vitrines zijn
bekend om haar klokken.
schedels en skeletten van dieEnkele gerenommeerde
ren te zien, evenals zwerfsteklokkenspecialisten, ieder
nen, fossielen en bodemprofiemet een hun eigen specialilen. Diverse kijkgaten in de
teit, tonen er hun gevavloeren gunnen de bezoeker
rieerde collecties.
een blik in het privéleven van
De beurs is geopend vrijmollen, konijnen, vossen en andagavond van zeven tot
dere dieren. Overigens niet live,
tien uur. En zaterdag en
maar op video. Het Museonder
zondag van elf tot zes uur.
is onderdeel van het bezoekersDe toegangsprijs bedraagt acht
centrum De Aanschouw en is te
gulden vijftig. Zes gulden voor
vinden in het Nationale Park,
Pas 65+houders en de beurs Is
gratis voor kinderen tot 14 jaar
ingang Hoendeloo. De toeonder
geleide.
gangsprijs voor het park inclusief alle attracties bedraagt zeven gulden vijftig voor volwasComputer Graphics
senen en drie gulden vijfenzeventig voor kinderen.
In de Zandvoortse galerie Verburg is vanaf 13
Voor informatie over lic Veluwe kan
men terecht bij de diverse VW-kantomaart tot en met 18 april de
ren of bij de Provinciale VVV Gelderexpositie 'State of Art' te
land, telefoon 085-:«20:«.
zien. De tentoonstelling bestaat uit werk vervaardigd
door illustratoren, grafici
en fotografen met behulp
van de Apple Macintosh.
De deelnemers aan de expositie werken reeds lange
tijd (vier tot zes jaar) op
professionele wijze met dit
medium.
Het doel van de expositie
is te tonen dat dat inmiddels van een volwaardig gereedschap (de computer)
sprake is, dat een belangrijke aanvulling is op de traditionele werk- en denkwijzen. De deelnemers van de
expositie, die allen werkzaam zijn op verschillende
gebieden in de beeldcommunicatie-wereld, laten op
verschillende wijze zien
welke resultaten behaald
zijn.

Vorstelijke paleistuin bezoek waard
N DE ZEVENTIENDE
eeuw gaf Prins Willem III
opdracht tot het bouwen
van een jacht- en buitenverblijf
in de dunbevolkte, maar wildrijke streek die wij nu de Veluwe noemen. In die tijd streefde
men in alles symmetrie na en
dus werd de opzet voor het slot
en de omgeving geheel symmetrisch.

I

door Bram Wolthoorn

Elk onderdeel van het ontwerp, van bijgebouw tot tuinornament, is dubbel uitgevoerd:
alles staat ten opzichte van een
denkbeeldige lijn in spiegell . ? , J L » , ...... f„-A ..J J *beeld tegenover elkaar. In dit
ontwerp vormden woning en
slottuin een geheel. Door voor
binnen- en buitendecoraties,
volgens een weloverwogen ritme, dezelfde basis te gebruiken, ontstond een eenheid.
In de periode na de zeventiende eeuw heeft het slot van tainnen en van buiten ingrijpende
wijzigingen ondergaan. In 1970
besloot men Het Loo een museumbestemming te geven en
in 1974 werd de beslissing genomen Het Loo met bijbehorende Een spectaculair overzicht over de Beneden- en Boventuin van Het Loo
Foto. Rijksmuseum Paleis Het Loo. afd. publiciteit
tuin in de oorspronkelijke zeventiende-eeuwse staat terug te
brengen. Deze ingrijpende res- met de bustes van de Romeinse sus cascade bestaat uit opeen- gemaakt, waaruit per seizoen
keizers, die de Boventuin afslui- volgende waterbekkens, die op een collectie kan worden satauratie zou tot 1984 duren.
een groot bassin uitlopen. mengesteld. Grappig om te erten.
In de winterperiode zijn de Stroomgoten omsluiten de tuin varen dat ook in de zeventiende
Ornamentaal
vormen van de tuin goed te en zijn aangesloten op de uit- eeuw planten als de Amaryllus,
In de zeventiende en acht- zien. De tuinen zijn in rust: de loopmondingen van de ver- de Camellia, de Cercis en de Ficus al in potten buiten geplaatst
tiende eeuw behoorde de pa- potten met decoratieve planten schillende waterwerken.
De Koningsfontein in de Bo- werden.
leistuin van Het Loo tot een van staan nog binnen, heesters en
de belangrijkste tuinen van Eu- bomen zijn nog kaal. In het ventuin spoot in de oorspronropa. Gezien het feit dat Het voorjaar bloeien de vele in klei- kelijke uitvoering hoger dan de Borders
Loo bijzondere bewoners her- ne groepjes geplante bol- en fonteinen in het Versailles van
Er is ook een lijst van één- en
bergde, is het ook niet verwon- knolgewasjes. Bij het planten is de zeventiende eeuw. Een kiloderlijk dat ook over de tuin veel uitgegaan van het oorspronke- meters lang stelsel van buizen tweejarige zeventiende-eeuwse
van lood, hout en aardewerk planten, die ter opvulling van
is geschreven. Vanuit deze be- lijke assortiment.
Tulpen waren in het begin verbond de toenmalige fontein de borders geplant worden.
waard gebleven informatie zijn
de huidige tuinen op papier ge- van de achttiende eeuw een ex- met de bijna veertig meter ho- Ook hier komen we bekenden
reconstrueerd en opnieuw aan- clusief bezit. De parkiettulpen ger gelegen natuurlijke bron- tegen als Bellis perennis, Camgelegd. Het veelvuldig gebruik Tulipa 'Luteau Major' en de Tu- nen bij het huidige Hoog Soe- panula, Digitahs, Hibiscus en
Lavatera. Ook in de huidige tuivan ornamentale beplanting, lipa 'Perjecta' zijn er ook nu te ren.
Spectaculair zijn ook de spui- nen van Het Loo worden de
zoals kunstig gesnoeide Taxus- bewonderen. Ook 'oude' tulpen
hagen, Buxus en vorm-gesnoei- als de Vroege Morleynebol, de tende Hemelbol- en Aardbolfon- planten buiten de tuinen opgede bomen, behoort tot de ken- Parragon Liefkens en de Late tein, die de Venusfontein aan kweekt.
In de zeventiende eeuw stond
Bleyenburger, bloeien er in een weerszijden flankeren. Venus
merken van de formele tuin.
Ornamentele
bouwkunst, voor hen passende omgeving. wordt omringd door waterspu- niet de harmonie van de onderOok zijn er crocussen-, nar- wende gouden zeegoden en linge planten voorop, maar het
vaak uitgevoerd met een versierend (bij)motief, zoals toege- cissen- en enkele hyacinten- twee vergulde zwanen, die van- verkrijgen en onderhouden van
past bij de Colonnades, bena- soorten te zien. Populairder zelfsprekend ook hun partijtje een zo groot mogelijke verzameling vaste planten uit alle
drukt de formele tuin als tuin- waren vroeger de variëteiten water meeblazen.
De enorme hoeveelheid wa- windstreken.
van de tuinanemonen en de cykunstvorm.
Wie de tuinen van Het Loo
clamensoorten. Deze komen ter (ruim 800 m ^ per uur!) die
dan ook veelvuldig in de tuinen nodig is om al die fonteinen te bezoekt, raakt diep onder de inBollenpracht
van Het Loo voor.
voeden, wordt tegenwoordig druk van hetgeen er tijdens de
door pompen geregeld. Veel restauratie aan werk verzet is.
Wie de tuin bovenaan de trap
van het aangevoerde water ver- Niet alleen is de formele tuin
van het achter terras b innenWaterwerken
dampt en het verdampte water uit de zeventiende eeuw op een
komt, ziet hem in een oogstreWater vormt een belangrijk wordt aangevuld vanuit een historisch verantwoorde wijze
lend panorama. De blik wordt
onmiddellijk getrokken naar onderdeel van de tuinen. De daartoe geslagen bron ten oos- gereconstrueerd, maar ook
heeft men niet gekort op de
de acht vierkante vakken van dolfijnensprong op het voor- ten van de tuin.
kosten die een dergelijke bade Benedentuin. Rechts is de plein is slechts een smaakmarokke pracht en praal aan waKoninginne- of Prinsesseiuin te kend voorproefje van wat verterwerken en bouwkundige elezien, links de Koningstuin en derop te zien is. De watergoden Uit alle windstreken
In de oorspronkelijke opzet menten met zich meebrengen.
recht vooruit kijkt men op de de Rijn en de IJssel houden beiEr is heel veel te zien en er
monumentale fontein, de Ko- de een stenen kruik vast, waar- waren planten ondergeschikt
ningsfontein. Daarachter staan uit veel en helder water klatert, aan het ontwerp. Geen aaneen verandert gedurende de seizoede- roomwitte Colonnades, de uitmondend in een cascade van gesloten borders, zoals wij die nen zo veel, dat als men een
prachtig overwelfde gangen rijk stromend water. De Narcis- nu kennen; de aandacht was ge- echt goede indruk wil krijgen
richt op de individuele plant. van het ontwerp, méér dan een
De planten stonden ver uit el- bezoek per jaar aan de tuinen
kaar en dienden uitsluitend als van Het Loo moet afleggen. De
versiering. De ingewikkelde echte tuinliefhebber zal daar
buxuspatronen waren met de dan ook geen spijt van krijgen.
kunstige bouwkundige ondertuinen maken deel uit van liet
delen uiteindelijk de belang- De
KUksniuscnm Het Loo. dat het gehele
rijkste elementen van de tuin. jaar
geopend is \an dinsdag tot en met
De planten werden buiten de zondag: A au tien tot \ ijl' uur. Maandags
tuin opgekweekt en als ze op gesloten, hehah e \\ anneer deze dag: op
fee.stdag \alt. Toegangsprijs (muhun mooist waren, bijvoor- een
tuinen en park): volwassenen
beeld tijdens do bloei, werden seum,
tien gulden, kinderen tot en met 17
ze in de tuin geplaatst. Als ze jaar en 05+ pas acht gulden, kinderen
en met vijfjaar. CJI'. ntuseiimkaart
over hun hoogtepunt heen wa- tot
l)i' ingang bevindt zich aan de
ren, werden ze vervangen door gratis.
Amersfoorlse weg: openbaar vervoer:
weer andere of - in het voorjaar bus 102 en 104 vanaf het station. Veerminuten lopen vanaf liet station.
- door bolgewassen. Ook deze tigVanuit
is Rijksmuseum
werden in kassen voorgetrok- Paleis HetAmsterdam
Loo te bereiken via de A 1.
ken.
afslag Koutwijk, richting Nieuw-Mi!Kuipplanten nemen, net als llngen. Na twee kilometer wordt
Nièiiw-Millingen bereikt en gaat men
vroeger, een belangrijke plaats rechtsaf
Amersfoortse weg op en
in in de tuin. Vanuit de verza- volgt mendedeze
tot aan Het Loo (12
melde informatie uit het verle- km). Er is een ruime parkeerplaats en
voor
bezoekers
in
den is een lijst van kuipplanten voorzieningen. een rolstoel zijn er

Openingstijden: vrydag van
vier tot acht uur, zaterdag en zondag van twee tot half zes en op
afspraak. De galerie is te vinden
op de Stationsstraat 15, tel. 0250731030.

Literaire rondvaar!.
Van april tot en met september vindt op het Jisperen Wormerveld elke eerste
zondag van de maand een
literaire rondvaart plaats.
Elke maand vaart een landelijk bekende schrijver
mee en leest voor uit eigen
werk. Zondag 4 april is het
Ivo de Wijs die de spits afbijt. Tijdens de vertellingen van de schrijvers vaart
de boot door het vogelrijke
gebied van Waterland.
Het idee is een initiatief
van de Culturele Raad Oost
Knollendam. De boot vertrekt om twaalf uur 's middags, behalve op eerste
zondag in mei, dan begint
de rondvaart pas om acht
uur 's avonds.
Opgave bij de heer C. Hoi, tel.
02982-6686. De kosten bedragen,
Inclusief een kop koffie, twintig
gulden per persoon. De boot vertrekt Watcrsportcentrum Nieuw
Weromcri aan de Poelweg l in
VVormer.

Knoppendag
Zondag 14 maart staat
het Bloemendaalse landgoed Caprera in het teken
van knoppen aan bomen en
struiken. Via dialezing,
tentoonstelling en een wandeling onder begeleiding
door de natuur wordt de
bezoeker geattendeerd op
het ontluikende groen.
Voor kinderen zijn er speciale activiteiten over dit
thema
georganiseerd.
Landgoed Caprera is een
geaccidenteerd terrein met
afwisselend natuurschoon.
Het landgoed is bij velen
bekend van het Openluchttheater dat er in de luwte
verscholen ligt.
De Knoppendai; is te bezoeken
van elf tot vier uur. Caprera is te
vinden aan de Hoge Duin en Daalseweg te Blocmendaal.

Sportzonnebril

Polaroid heeft een nieuwe sportzonnebril op de
markt gebracht die, aldus
de fabrikant, de best mogelijke bescherming biedt tegen licht- en weersomstandigheden: het Polaroid Optical Sport System (Poss).
De polariserende lenzen
van de zonnebril kaatsen
het zonlicht terug, zodat
het zicht juist wordt versterkt. De ogen worden beschermd tegen W-stralen.
De adviesprijs van de
Poss-zonnebril bedraagt
249 gulden.

donderdag 4 maart 1993
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DOMBÖ
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mu lo-.uHerlenlieis \oor /akemn.ui en parliruliei kunnen
worden ge/el over l of 2 kolommen breedte in diverse
Irlti'ijiïiooUcii.
Pari K ulieren ver\Mj/en \\ij nanr de speciale bon op de
pagina „MICKO'S".
l'Kuitsing is mogelijk m du \olgende editie:
Z\N1)VOORTS NIEUWSHLAD J 0.14 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt im leUl tclufoitUclic opgeven: 02507-17166 of
afgc\ en//eiulen aan:
* XaruUoorts [Sit'iiubblad. Casslhuisplnn 12,
201-2 J M Xandvouri;
l'ln.iNmg is ook mogelijk in de volgende combinatie:
X. XnmKoorts Nieuwsblad, AnMelveens' Weekblad, Uitlioornse Courant, de Ronde Vener. Aalsmeerder Coulant, alle edities van bet Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Wcesper. ƒ 5,23 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Informatie over on/e overige aantrekkelijke advertentiecombmatics m de Micro's /ijn op aanvraag op on/e
kantoren verkrijgbaar,
ir Vooi brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracbt, alsmede J 7.05 adm.kosten.
* [tij plaatsing in de Micro's, worden geen beuijsiuimmerb
verstuurd. Op ver/oek wordt aan adveiteerders buiten
bet verspreidingsgebied een krant \eiMuurd. Hiervoor
wordt J 4,00 m rekening gebracbl.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentiecombinatie X
telefonisch opgeven:

020-56262 71
(dit nummer is niet voor bevorgklaclitcn) of /enden aan:
1

Micro » Wrekmedïa
Postbus 156 - 1000 AD Aniblcrdam
De bluilingblijdcn, gelden voor plaatsing in dc/clfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort
CEIT/E makelaars o.g.

CM

Tel. 02507-12614

NVM
LUJCCLAAR

Huishoudelijk personeel gevraagd
De STICHTING BEJAARDENZORG AMSTELVEEN zoekt voor
de civiele dienst

invalkrachten m/v

Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Geopend dagelijks van
13.00-21.00 uur.
Altijd de nieuwste
premièrefilms, tevens
veruit'de grootste •
keuze in Zan'dvoort.
. . Verhuur van
mpviebpxen.
Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
Kunst en antiek

Oproepen
Mededelingen

14

ZOEK DE M I S L U K T E

DAGJE UIT
VERGADERING
RECEPTIE
BEGRAFENIS

belegde broodjes
gesorteerd op schaal bij u
thuisbezorgd.
BROODJE
BURGER. Tel.: 02507-18789.
* Gekke opa, vind je mij echt
zo knap?"? Jelle Albert Jan uit
Almere.
* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakketi Wij hebben
evt. 'n adres- 02907-5235.
* Hieperdepiep hoera, Sandra 18 jaar. Kusjes van je
vriendjes Mike en Jeffrey.
* Hoe ziet een meisje van 18
jaar er uif Kijk naar Sandra,
niet slecht heü! Dmy.
* Hoera, ik heb er een neefje
bij. HIJ is heel lief en heet
Jochem. Kusjes van Marleen.
Hoera, onze Nikie wordt 4
mrt. 30 jr. Wij mogen er niet
over praten vandaar dit gebaar, van harte. Je vrienden.

Veilinggebouw Amstelveen * Hoera! Sandra is 18 jaar.
Heden inbreng v. goederen. Alvast van harte en tot straks.
Frans Halslaan 33.
Ane en Els.
Tel.' 020-6473004.
* Hoera, Sandra krijgt haar
OV-jaarkaart. Van harte xxx je
nichtje Ellen.
Radio/tv/video
* Jochem Zonneveld wei15-50% HiR op=opruimkort. kom bij onze club, Marleen,InSony/ES; Technics; Yamaha; ge,Peter.Donen.Melanie,Roei
Teac; Audioart; JBL etc.
* Johan en Chanssa hartelijk
CARIDAX HIFI, Adm. de Ruy- gefeliciteerd en veel geluk
terw. 131 Asd„ 020-6837362 met Jochem. Oma Zonneveld
Foto Boomgaard Let op! Zomer en voorjaarskleding gevr. Tutti Frutti,
Grote Krocht 26.
Corn. Slegerstr. 2/2 ZandTelefoon: 13529.
voort. Tel.: 02507-16091.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
MODEL KIDS
gratis achtergrondmuziek. organiseert baby, peuter,
Losse HiFi kwaliteit op maat! kleuter, tiener van 1993 Win
Harm Kardon; Sony/ES; Teac; ƒ2500, ƒ5000, ƒ10000.
Technics; Yamaha; Audioart; Inl. 020-6890909.
Infinity; JBL Ook div. aanb. * Niet te geloven, maar echt
CARIDAX HIFI, Adm. de Ruy- waar, Sandra Paap 18 jaar.
terw. 131 Asd, 020-6837362 Petra en Hans.
* T.k.a.: zwart/wit tv, 51 cm Overigens, mijnheer de voorvr.pr. ƒ 50,-. Tel.: 02507-16331 zitter, zijn wij van mening dat
de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken.
VIDEOTHEEK

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
L. C. K. Martotaroeno - Amsterdam
A. Post-Bouwman - Waverveen
Cherella Braam - Zaandam
Mw. C. A. Ditzel - Uithoorn

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

HASSING B.V.
STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Abcoude, Hoogstraat 26-28

06.97.33 Op z'n Frans! Je
mag met mij op 'n lijn. M'n
mond staat open, 100 cpm.
35 plus sexdating. Rijpe vrouwen zoeken sexkontakt
06-9616 (100cpm)
*Afluister Sexlijn* 75 cpm.
06-320.323.78 . . . Meisjes 18
06-320.327.47 Jong en strak
06-320.323.63 .. Rijp en Ordi
06-320.324.54 Rijp en Chique
06-320.340.44Lesbi 35+ 18 j.
Allemaal leuke meiden zoeken z.s.m. een vriend. 06320.330.77 (75cpm)
BETTY'S ESCORT

'De, Qutte, *jiome.
Voor een lekker etentje in
een gezellige sfeer.

020 • 6340507 - na 19.00 uur.
BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje of
een lekkere jongen. 06320.330.87 (75cpm)
Buurvrouw geeft buurmeisje
(18) sexles! Geniet maar van
ze! 100 cpm. 06-320.328.27.
De allerleukste meiden bellen
met de FLIRTBOX. Bel 069501 (75cpm)
DIREKT apart met een meisje
of een lekkere jongen, voor
een live heet sexgesprek. 06320.330.81 (75cpm)
Direkt een leuk meisje aan
de lijn. Vraag naar haar
telnr. voor 'n avondje uit,
Direkt apart 06-9510 (75cpm)
Direkt kletsen met 'n leuk
meisje. Bel 06-9757 en maak
'n afspraakje (100cpm)
DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje! Bel snel 06320.330.90 (100cpm)
Direkt kontakt met een meisje. Druk op de nul voor meer
meisjes. 06-320.322.05 75c/m
Direkt reageren op een hete
meid. Bel Sexcontact 06320.320.55 (75cpm)
Direkt
Snel
Sexkontakt
***SEX-KONTAKTLIJN***
06-320.320.32 (100cpm)

Donkere
Volle
VROUWEN
Van Jong tot Rijpi 75 cpm .06320.323.46
Eerst wilde EVELIENTJE niet,
maar toen ze haar rokje liet
zakken..! 06-9844 (100cpm)

Ook voor kleine partijen
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein
De Spar
Weekmedia

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Effe een vluggertje? Ik wacht
NU direkt een afspraakje met
op je in het toilet! 75 cpm. Sexafspraakje met 'n meisje. een
leuk
meisje.
06Vraag naar haar tel.nummer.
Videotheek
06.320.326.19. Meisje 19 j.
Rijles auto's en motoren
320.322.33 (100cpm). Bel 06-9502 (75cpm)
Er zijn genoeg meiden die
Het betreft werkzaamheden voor zowel in 't Huis aan de Poel
Onderdanige jongens bellen
ook het bed in willen. Luister Slippertjeslijn, meisjes zoe(146 bewoners) als in de Olmenhof (97 bewoners).
ken
sexcontact.
06- met strenge meesters. S.M
VERKEERSTHEORIE
.VOOR
HET
RIJBEWIJS.
De nieuwe films
op
06-9603
(75
c/m)
5 films
voor 2 (direkt apart). 06Elke rijexamenkandidaat is welkom op onze pnvélessen,
320.320.36 (75 cpm)
TAKEN: het verzorgen van koffie/thee, de huiswas en het
Er zijn genoeg meiden die
320.329.99 (75cpm)
Wayne's world
spoed- of normale cursussen. Elk tijdstip is mogelijk.
•*•Sandra 18 jaar dus m del
hele week
serveren van maaltijden
ook het bed m willen. Luister THAISE SEX-GODIN
HOLLAND VERKEER, 020-6252511.
• /.•••:< :*'_*,*'•..•;;. .',' krant! Hartelijk gefeliciteerd, |
ONDEUGENDE huisvrouwop 06-9603 (75 c/m)
vroeg
rijp
en
gewillig tjes en schoolmeisjes (18 jr)
Petra en Johan.
Medicine man :
Alblas Verkeersscholen
WERKTIJDEN, in overleg tussen 08.00 en 15.30 uur.
06.320.323.06
100cpm.
zoeken voor straks sexkonBijna iedereen in Genoeg ondeugende meisjes
" • • • V .•;.;*'••*..* •, -' ' /'. * Sandra als jij cake bakt dan l
in 5 dagen
Ben jij ook op zoek?
takt, vraag naar hun telnr. Bel
Top S&M 06.320.324.34!
SALARIS op f uil-time basis vanaf ƒ 2.225,- tot ƒ 2 608,- -bruto
Strictly ballroom
kom ik langs, gefeliciteerd. | Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
huurt
UW
RIJBEWIJS
Bel 06-96.02 (75c/m)
Bel je meesteres en wees een 06-9661 (75 c/m)
per maand (afhankelijk van leeftijd en ervaring).
tel. 12070
• ]' .'."•; • * : *-UT; ' ";. | Guus.
Nieuwkoop, 01724-8361.
zijn videofilms
75 cpm. PARTNERRUIL privelijn, diGratis sexkontakt, meer dan dienaar!
Ghrome soldiers
* Sandra, fietsen vind je al zo l Geopend dagelijks
INFORMATIE: voor informatie kunt u contact opnemen met
bij
videotheek
:
400
ondeugende
hete
meirekt apart met vrouwen en
Vanavond
al
'n
afspraakje!
• - • • / : . :*.* *"... .':';/ moeilijk, dus mijn autosleutels |
13.00-21.00 uur
;
de heer J.D. Elstrodt, hoofd civiele dienst op werkdagen van
Vakantie
den. 06-9766 (100cpm)
mannen voor sexruil. 06Altijd succes als je op
heb
ik
verstopt.
Body
language
09.00 tot 1600 uur, telefoon 020-6419351.
320.330.91 (75cpm)
zoek bent naar een leuke
buitenland
***HARDCORE'
*
*
7
5
cpm.
•:•.\..-••'••* * *.V J
*Sandra, gefeliciteerd. EinOnderdanig vriend(in): 06-9510 (75cpm)
06-320.324.04
POLITIEAGENTE 06.97.93
SCHRIFTELIJKE SOLLICITATIES kunt u richten aan
delijk kan je met je OV jaar
Onroerend
Meesteres VERPLEEGSTER. IK verzorg Je - wordt streng aangepakt,
06-320.326.18
U
ook?
kaartL op
rsctdl
U|J stap,
üLcJ[J, ivictllld.
Mama.
Sta-caravans t.h. in de Arden06-320.326.77 ... .Ruige sex graag mannen m m'n uniform, met de knuppel!
75 cpm.
goed te koop
nen al v.a. ƒ200 all-in
Stichting Bejaardenzorg Amstelveen
Aanneming en
*Sandra gefeliciteerd, 18
Corn.
•' 06.320.325.54 ... Volle Bolle zonder' iets eronder!1 Kijk eri PRIVE-KONTAKT
aangeboden
Inl.
04459-1598.
t.av. mevrouw O. Landstra, directeur,
jaar, toch blijf je mijn kleine
vernieuwbouwing
•Slegersstraat 2b
Harde, RUIGE Wilde Sex! 06- voel. 75 cpm:<06-320.329.30 Je krijgt direkt 'n meisje
Populierenlaan 21, 1185 SE Amstelveen.
zusje. Erwin.
320.322.78 Rooie lampen Sex Vluggertje: leuke meisjes zoe- aan de lijn; 06-9570 (100cphi)
tel.
02507-12070
Rijwielen,
T k. woonhuis in Zandvoort,
Doorzichtige lingerie! 75 cpm. ken lekkere jongens. Bel
Gevr: hulp in de huish. in ge- Gevr. zelfst. huish. hulp 3 uur Voor al uw Verbouwingen, Te- * Sandra, is het moeilijk om nieuwbouw, leeg te aanvaarRIJP
volwassen te zijn? Van harte
motoren,
zin met 2 kl. kind., 1 vr. och- p.w., bij echtpaar + 1 baby. gelen StucadoorswerkHomojongens
onder
elkaar.
Hete MEISJES willen sexkon- **06-9662** (75cpm)
den,
kijken
na
afspraak.
Tel.:
&
tend per 14 dgn Tel.: 02507- Tel.: na 18 uur 02507-12527. zaamheden bel 020-6166307, gefeliciteerd. Alain.
bromfietsen
Hoor ze heet TEKEER gaan. takt. Nu met nummer.
Voor een echt (100 cpm)
023-233588, 's morgens tusOPEN
17787, na 19 uur.
* Sandra, je wordt maar een sen 8.30 en 9.00. Vraagprijs
06-320.330.88 (75cpm)
Bel: 06-9665 (75 c/m)
Vrouwen van 36 tot 52 jr!
keer 18 jaar en vandaag is het ƒ295.000,-.
*T.k.a,: z.g.a.n. herenfiets, HOMOKONTAKT. Zoek je Hete meisjes willen echt snel
Onderhoud,
75 cpm 06dus
zover.
Gefeliciteerd,
An.
Divers personeel gevraagd
qnjs, moet weg wegens een
lekkere
boy? 06- Sexkontakt. Nu met telnr. 06320.322.27
reparatie,
* Sandra, van harte gefeliciomst., ƒ 195,-. 02507-17225.
320.330.95 (75cpm)
320.330.66 (75cpm)
Onroerende
Rijpe zwarte vrouw! Draagt
doe-het-zelf
teerd. Veel liefs van je 363
IK WACHT DAT JIJ ME BELT Hete meisjes willen snel een Win een NINTENDO spelcom- graag rose doorzichtige slipgoederen te koop
De Amsterdamse taxi-centrale vraagt voor haar leden en taxidagen jongere nicht.
Ik vertel je de pikante dingen sexafspraak! nu direkt 06- puter. Maak je keuze en win! jes! 75 cpm. 06-320.327.70
Auto's en
ondernemers uit de regio, chauffeurs die opgeleid willen Metsel-, tegel-, stukwerk, *Sandra vandaag 18 jaar,
gevraagd
over mezelf en geef je m'n 320.326.66 (75cpm)
06-9766 (100cpm) •
worden tot.
auto-accessoires
Ruim 300 ondeugende vrqubadkamerverbouw., leiding- gefeliciteerd. Opa en Oma.
adres
en
telefoonnum- Hete vrouwen bij jou in de
Zandvoort BOYS en GIRLS wen zoeken een slippertje.
werk, sanitair. 023-401512.
100
cpm
mer.
*
Valentyn,
is
13
maart
zelfde
GARAGE
TAXI-CHAUFFEUR
buurt willen sexkontakt. Bel escort. Geopend van 18.00 06-320.321.44 (75 cpm)
069-789
Te koop: Opel Ascona 2.0S,
TE KOOP GEVRAAGD
plaats + zelfde tijd goed? Ik
in loondienst of zelfstandig cooperant
06-97.80 (100cpm)
tot 03.00 uur. Telefoon Sabrina en nog veel meer
1
1978,
APK
10/'93,
ƒ1.000.
wacht
in
spanning
af!!
Tel.
02507-14534
KOM LEKKER MET ME (...) Hete vrouwen die alleen thuis 02507-16141.
Zalenverhuur
meiden willen direkt apart. 06Tel.:
02507-20052.
Voor info: Pr. Hendriklaan 43, tel. 020-6177018.
mijn adres, mijn telefoonnum- zijn zoeken sexkontakt. 06320.322.88 (75 cpm)
Voor trouwfoto's
*****ZAPSEX"***
mer
en
hoe
ik
eruit
zie,
vertel
Woningruil
Aan 't eind van de regenboog
320.330.42 (75cpm)
Draai of toets om heen en Schoolmeisjes (18 j.) zoeken
VERENIGINGSGEBOUW
ik je als je belt.
Caravans
staat . .. ? Prof. Bladgoud
Foto Boomgaard
Horecapersoneel
HOMO: Waar gebeurd, knul- terug te spoelen, het lekker- een ervaren man'. Sexdating.
100
cpm
De
Krocht
zoekt EXPEDITIELEDEN om
Vouwwagens
len
onder
elkaar.
06- ste kun je blijven herhalen! 75 06-320.330.43 (75cpm)
gevraagd
•" 06-96.88
Grote Krocht 26 800 RUILADRESSEN in Tuin/zomerhuisjes
die gevaarlijke klim 'ns te wacpm.
Grote Krocht 41, Zandvoort,
320.327.01 (75cpm)
A'dam.
Informatie
bij
Het
Lesbische sportende meisjes
gen Bel de Univ. v. Parapluie.
Schooljuffrouw . . . . 06.95.08 SEX VOOR 2, direkt kontakt
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
Tel.
13529
Homo:
Zoek
je
'n
hete
boy
Oosten,
020-588.2283.
18 j. worden door mevrouw
Effe Vlug
06.96.92 met jonge meiden, huis-j
voor
Tarawells zoekt modellen en Gevr. kok/kelner min. 23 jr. die
Overdekte
caravanstalling
7
voor
'n
sex-afspraakje?
06verwend. 75c/m 06-32032337
Meisjes
06.96.40 vrouwtjes en jongens. 06figuranten voor tv.- en kap- bereid is om de keuken te BRUILOFTEN - RECEPTIES Wie gaat er mee Wij (stel + Aang. A'dam-Z. 3k. ben.won. Amstelveen: 020-6452680.
320.330.18
(75cpm)
S&M Club
06.97.91 320.330.46 (75 cpm)
kinderen) gaan van 6/8 tot 4/9 + tuin, J. Marisstr. ƒ375
KOFFIETAFELS
pershows. Tevens opl man- leren. Met kennis van de Duitse taal. Tel. ml 18732.
TOPSEX 26+
06.97.92 • Wij behouden ons het
per caravan op vakantie naar Gevr. 3 a 4k. ben.won. of 1e
HOMO-DIREKT-APART:
nequin. Info 020-6005088.
06.97.94 recht voor zonder opgave van
Portugal. Wij zoeken voor ons et. m. eig. opg. A'veen of
Diverse clubs
Direkt privé met een hete gay. Hardcore
Dieren en
dochtertje van 10 jaar een ± A'dam. NIET vlakbij. Br. o. nr.
Druk op de nul voor meer Zij 18, naakt bukt zij voorover! redenen 'teksten te wijzigen
Financien en handelszaken
even oud meisje als speelka- 764-78047 v.d. blad.
hete jongens. 06-320.322.61 Jij staat achter haar! Op z'n of niet op te nemen.
dieren24 upd 100cpm x
06.320.323.13 HARDLESBlü
meraadje. Indien daar een ge(75cpm)
benodigdheden
grieks! 75 cpm. 06-320.327.06
T.h. aangeb.- 2 kam.ben. wo- Wij gebruiken de wildste hulpzellige moeder bij hoort, ook
Meer
dan
400
meisjes
willen
ning
m.
tuin
op
zuid,
bij
cenKlein (dus goedkoop) accountantskantoor voor uw
stukken! Gluur mee! 75 cprn. een afspraakje met jou. 06Diversen
Zoek je privé-adresjes voor
NEGERINNETJE
zeer welkom. Br. o. nr. 701trum; gevr.: grotere woning,
ADMINISTRATIE EN BELASTINGAANGIFTE
echte hete meiden?
78045 v.d. blad.
hete sex-tiener 18 jr
06.320.326.17 STRAATMEID! 320.322.11 (75 cpm)
*
Gevraagd
2
jonge
poesjes
koop
of
huur.
Tel.:
19880.
W.E. Havings, 02507-17195, ook 's avonds + weekend
06-350.222.41 (100cpm)
06-32032406 100 cpm.
uit één nest, 8 a 10 weken Zet het kratje bier maar klaar.
In de bus gaat ze tegen je
Woningruil
Haarlem-Zand- aan staan! Voel maar! 75cpm Meisjes willen wat bijverdie- Wegens enorme drukte, met Zoek jij wulpse meisjes? Bel X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
oud. Tel.. 02507-12462.
Autoverzekering
Pim en Ane komen zeker, rekamerverhuizingen. Voll. verz.
nen.
Sexadressen.
06voort. Aangeb.: 4k. flat, EngeOppas gevraagd/
06- Daq-nachtsérv. 020-6424800.
spoed DAMES/MEISJES ge- Supersexkontakt.
ken maar, want Sandra je landlaan 1 hg„ huur ƒ617,65. 06-320.326.63 Sexstandjesi 320.330.60 (75cpm)
V.A ƒ 75 - DORSMAN
vraagd voor escort en/of club 320.320.44 (75 cpm)
wordt maar één keer 18 jaar.
aangeboden
blijft toch goedkoper1
• Wij behouden ons het
Gevr.: woning in Zandvoort, 3 Grieks gebukt! Mond vol NATASJA doet het met 2 Haarlem. Bel tussen 13.00 en
Foto - Film
Rika en Pim.
Bel nu: 02507-14534.
Nieuw: LESBIKONTAKT, ook recht voor zonder opgave van
a 4 kamers. Tel. 023-401512. Frans! Zalig vrijen. 100 cpm hete
buurjongens.
06- 22.00 uur 02507-16141 of
voor trio en partnerruil. 06- redenen teksten te wijzigen
06-320.328.99. Rijpe, Dikke, 320.324.11 (75 cpm)
Gezocht, lieve oppas voor 2
023-400130.
Personeel
320.326.01 (75cpm)
Schoonheid en
of niet op te nemen.
Mollige vrouwen. Live staat
Foto Boomgaard
ochtenden p.w. Br. o. nr 719ze voor je, naakt' 75 cpm.
aangeboden
78050 v.d. blad.
ook voor
verzorging
Te koop
portretfoto's,
• ANNULERINGEN van uw
06-95.05. Grieks standje. Live
gevraagd
pasfoto's,
Man.
65+, zoekt schoon- advertentieopdrachten kunt u
alleen! Ik buk alvast over de
PEDICURE
voor
uw
complete
diversen
receptiefoto's,
maakwerkzaamheden, liefst UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
tafel. 100 cpm.
voetverzorging
en
voetmasgroepsfoto's aan huis.
in de horeca. Ruime ervaring. richten aan Centrale Orderaf
sage.
Behandeling
bij
u
aan
06-95.07. STEWARDESSEN
Grote Krocht 26.
Is reeds verzekerd ed. Tel.: deling Weekmedia, Postbus
huis is mogelijk. 02507-12698. * Gerda, groetjes uit Oosten- 75 cpm. In de pantry liet SasTel. 13529
03465-70530.
156, 1000 AD Amsterdam
njk.' We hebben sneeuw, Tnx kia zich heerlijk in d'r blouse
RENT A SUN ZANDVOORT Madeleine tot gauw.
pakken door een passagier.
Verhuur van zonnehemels
Philips sun mobile
06-96.09. Rijpe vrouwen. Live
gesprek met jou! Graag jonge
Te koop
Huur prijs ƒ 100,-p.w.
jongens (v.a. 18 jr)! 100 cpm.
aangeboden
Gratis bezorgd en gehaald
06*96*25 .WINKELMEISJES*
diversen
Bel voor reservering en
Bea, 18, wordt heet aan de
inlichtingen 02507-30183.
kassa, verdwijnt het toilet in.
* Tk6wissels+20railsRoco Jij er achter, pak me! 100 cpm
MuziekHO ƒ 75. Comp. trein Lima v. 06.96.36 Als u een hvege1 regel ƒ 4,65
transf. + batterij: 13781.
sprek wilt. Wel voorzichtig
instrumenten
2 regels ƒ 4,65
T.k aang. nwe. fietsendra-hoor, ik ben net 18.' 100 cprn.
o.l.v. Italia Leather Wear
3 regels ƒ 4,65
De gitaarspec. zaak v A'dam gers, eenv. mont., van ƒ319,- 06*96*93 SECRETARESSE
naar ƒ 199,-. Tel. 020-6437690. Met open blouse en kort rokje
4
regels / 6,20
SACKSIONI' 020-6794115.
5 regels ƒ 7,76
* Tk Arzberg servies onderd. zit ze jou heet te maken. Ze
ƒ15. Dradenteller ƒ15. Slan- wil een wip maken. 75 cprn.
Bloemen, planten
genl. portef. ƒ 15. T. 15253. 06.97.11 "Zapp sex" draai of
6 regels ƒ 9,31
en tuinartikelen
T.k. IBM type-machine ƒ50; toets van meisje naar meisje
7 regels ƒ 10.86
(18
j.).
Het
hoogtepunt
kun
je
elec. naaimachine merk
8 regels ƒ12,41
Brother ƒ 60; werkpakken herhalen, als je wilt 75 cpm.
Uw tuin m de zorgzame en (jas, broek) kleur blauw ƒ 25
9 regels ƒ13,96
ervaren handen van een per stuk; cirkel zaagtafel
TUINVROUW. 020-6277846. nieuw ƒ 120. Tel.. 023-282857.
10 regels ƒ15,51
•
Betamax:
Vbor...r-,.- ' ' : y - ' \ . . ' " '••\". " V Y " ..' . . .
fiims te koop
* T.k.: sjoelbak, slee, puzzels
IEDERE ZONDAG OPEN IN:
en kinderboeken. Alles bij elWill u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen \\ij uu advertentie helaas nicl
Onroerend goed
kaar ƒ200,-. 02507-14546.
VALKENSWAARD/LOMMEL - BAARLE-NASSAU - HELMOND
L
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (anikelun te '/.amen nicl boven ƒ MO) kunl u niet i;rati.s
en woonruimte
T.k. video Sony slc-30 bta. +
I
NOORDWIJK/ZEE - ZANDVOORT - SLUIS - HULST- PUTTE
adverteren. Alle prijzen inel. 17..V',, |JÏ'\V
te huur gevraagd
:• Verhuurvan
ab. Sp. te zien, vr. pr. ƒ 150,-.
Nintendo
.spelletjes
Zw. TV portable, vr. pr. ƒ 30,-.
k
Naam:
eh Game Boy '
Jongeman zoekt woonruimte Tel. 30156.
in Z'voort of omg. Prijs tot ± * T k.a.: ijskast, tafelmodel, |
Adres:
Videotheek
ƒ 650,- p.mnd. 02507-15585. Blue-air, z.g.a.n. ƒ200,-. Tel.:
Man, 65+, zoekt woonruimte 02507-17274.
Postende:
Plaats:
in Zandvoort, tegen betaalba- * T.k.a. Vergrootapp. + verCorn. "Slegersstraat 2b:'
re prijs. Gaarne uw reaktie via dere doka apparatuur in 1 [
Telefoon:
S.\.p. in rubriek:
-'••• Tel. 02507-1.2070
'•
tel.nr/ 03465-70530.
koop. ƒ250,-. 02507-16331.
- GASTVROUWEN/MEDEWERKENDEN LINNENBEHEER
- RESTAURANTMEDEWERKENDEN

DOMBO

* Rietje, de Burnies waren de
l Burkies.
Foutje!
*Sandra, 18 jaar. Maak je nu
je kruiswoordpuzzels zelf af.
Gefeliciteerd, Ruud.

DOMBQ

poiyiBö

sex-adres
06-96.85

Live Sex
06-9745

voor de particulier

PRIJSSENSATIE

Zandvoorts Nieuwsblad

LEDEREN EN SUEDE KLEDING

COLLECTIE 1 992
Lederen en' suede
' jack

^

ledere 2ë in dezelfde prjjsklasse, jack, rok of broek

'

.

BEI DE INFO-LIJN: 04920-22923

,

ZANDVÖORT, HALTESTR. 11,
TEL; 02507 -14642

Dpmbo

donderdag 4 maart 1993
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ADVERTENTIE

Nieuw: Menoplex

Homeopathische
oplossing tegen overgangsklachten

Goudsbloembalsem uit
Kruidentuin

Ruim tachtig procent van alle vrouwen tussen de
negenendertig en zestig jaar hebben te kampen met
overgangsperikelen. Zij worden geplaagd door
klachten als slapeloosheid, prikkelbaarheid en
neerslachtigheid.

l

Natuurlijke
\

balsem voor
wondjes en spataderen
Goudsbloembalsem uit Maria's Kruidentuin is een
oud en vertrouwd huismiddel op puur natuurlijke
basis. Een balsem, die de huid op 'n bijzondere
wijze beschermt en verzorgt.
Het recept voor de bereiding
van deze uiterst effectieve
balsem is eenvoudig en gebaseerd op een eeuwenoude
traditie. Vroeger werden
door zowat iedereen verscheidene vetten gebruikt
als een "huiszalf". Daarom
wordt voor Goudsbloembalsem ook vet gebruikt, maar
dan in een . zeer zuivere
vorm. Het is namelijk gebleken dat dit vet erg veel lijkt
op dat van onze huid en
daardoor gemakkelijk en
snel onze huid binnendringt. Juist hierdoor kunnen de werkzame stoffen
van de goudsbloemblaadjes
onmiddellijk naar de juiste
plaats geleid worden. Dit
maakt de balsem zo waardevol en effectief. Bovendien
heeft het geen bijwerkingen.

Wetenschappelijk
erkend
Er zijn door de wetenschap
veel werkzame stoffen in
goudsbloem gevonden. De
kwalen en ziektes waarvoor
goudsbloem al eeuwenlang
wordt gebruikt zijn nu echter wetenschappelijk bevestigd. De voornaamste werkingen zijn: snelle wondgenezing,
verzorging
van
spataderen en een mooiere
huid. Goudsbloemen hebben
ook een bacterieremmende
werking waardoor een infectie minder vaak voorkomt.
Bovendien stimuleert het de
groei van de beschadigde
huid, waardoor schaal- en
andere wondjes sneller herstellen. Eveneens helpt het
ook bij lichte brandwonden.
Spataderen en
vermoeide benen
Door regelmatig de benen
met deze balsem te masseren
verbetert de doorbloeding en
heeft men minder snel last
van vermoeide benen en
spataderen. Als door guur
weer de huid van de handen

Maar ook door hoofdpijn en
opvliegers. Deze problemen
kunnen vaak jaren achtereen aanhouden en het plezier in het leven beinvloeden. Inmiddels is er veel onderzoek verricht naar de lichamelijke en psychische
gevolgen van'de menopauze.
Effectief

Voor een gerichte aanpak
van
overgangsklachten
en het gezicht (vooral de lip- vond men de oplossing in
pen) ruw wordt of zelfs een nieuw homeopathisch
springt is' de balsem even- geneesmiddel, Menoplex geeens een uitkomst. Ook is naamd. De makkelijk in te
nemen korrels bevatten een
het geschikt voor baby's.
Goudsbloembalsem uit Ma- uitgebalanceerde combinatie
ria's Kruidentuin is ver- van zeven natuurlijke bekrijgbaar bij drogist, apo- standdelen. Deze zorgen ertheek, reform- en natuur- voor dat het hormonale stelvoedingswinkel. Bel voor sel weer volledig in evenmeer
informatie:
wicht wordt gebracht. WaarKernpharm B.V.:
door de klachten in korte
04130 - 41492.
tijd definitief tot het verle-

den behoren en men zich al
gauw weer beter voelt.
Duizenden
Sinds Menoplex bij drogist,
apotheek en reformzaak
wordt verkocht, zijn er al
vele duizenden enthousiaste
gebruiksters. Vrouwen die
na een moeilijke periode eindelijk weer zorgeloos kun-?
nen genieten van al die aan
gename zaken die het leven
zo de moeite waard maken.
Nu de kinderen de deur uit
zijn hebben ze volop de tijd
voor hobby's en sport. Zonder dat ze daarbij worden
geplaagd door overgangsproblemen.
Natuurlijke wijze
Menoplex wordt verkocht in
handige
meeneembuisjes.
Door 3 x daags één korreltje
onder de tong te laten smel-

Zowel Erik als zijn vrouw
Lilly, zijn er van overtuigd,
dat het komt door het voedingssupplement, Bio-Quinon QlO.

B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en
Particulier verzekerden
Uw adres voor:
MEDISCH ELASTISCHE KOUSEN/PANTY'S
ook naar maat

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopatie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid
Tel. 12305
Parfumerie - Drogisterij -'Schoonheidssalon
Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

GAPER DRUGSTORE

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

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraa
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

heel blij om, want het bleek
dat dit de redding was voor
mijn tanden", vertelt Erik.
Vandaag de dag voelt hij
zich prima en geniet hij volop van zijn bestaan als gepensioneerde. Hij maakt
lange
wandelingen
en
zwemt in zee als het water
niet al te koud is. Hoewel
Erik op leeftijd is, verkeert

ten, blijft elke vrouw de
overgang
eenvoudig ae
baas. Het bevat geen hormonen, is puur natuur, heeft
geen bijwerkingen en kan
dus probleemloos gebruikt
worden in combinatie met
andere medicijnen. Voor
meer informatie, bel de spe-

ciale consumenten-informatielijn van TS Reform B V.
(tijdens kantooruren):
03410 - 27626.

Instinct

nigen en de nieren te helpen
Dieren doen het instinctief. vrijgekomen afvalstoffen te
Wanneer de hond of de kat verwijderen.
zich niet lekker voelt is het l pot Colon Clean om de
eerste wat ie doet... vasten. darmwerking na het vasten
Dat oerinstinct zijn wij in de weer op gang te brengen.
loop der jaren kwijtgeraakt.
Vasten in de huidige tijd Goede darmwerking
vereist een portie doorzettingsvermogen. Het drinken
van sappen maakt een vas- Na het vasten voel je je vaak
tenkuur echter een stuk heel erg goed. Je hebt meer
energie en voelt je enorm
aangenamer.
schoon en slank. Nu is het
belangrijk om het zo te hou5-daags
den. Het produkt Colon
sapvastenpakket
Clean helpt daarbij, omdat
het de stoelgang bevordert.
Er is nu een volledig sapvas- Hiervoor zorgen zeer kleine
tenpakket voor 5 dagen van actieve vezeltjes die 25 keer
Pharmafood. Dit pakket be- hun gewicht aan vocht op
vat alles wat u nodig heeft kunnen nemen. De darmen
voor een succesvolle reini- blijven dus goed schoon! De
gingskuur:
natuurlijke en levenskrachl fles zuurkoolsap van biolo- tige melkzuurbacterien in
gische teelt om de darmen Colon Clean bouwen de
goed voor te bereiden op de darmflora weer op, zodat de
kuur.
vertering weer goed ver4 flessen groentecocktail loopt. Een regelmatige stoelvoor toevoer van vocht en gang is het resultaat en het
mineralen. Groentecocktail kan zonder gewenning' ook
bevat o.a. tomaten, paprika gedurende langere tijd geen kruiden. Het is een lek- bruikt worden. Al deze onkere cirank, die ook op zijn dersteunende
produkten
tijd warm gedronken • kan maken het sapvastenpakket
worden.
van Pharmafood uniek. Je
Een pak Spirulina Ferrofor- gebruikt het slechts 5 dagen
mule, • voor het aanvullen en kost ƒ 46,50. Verkrijgvan vitamines en spoorele- baar bij drogist, reformhuis
menten. Deze speciale for- en natuurvoedingswinkel.
mule bevat extra ijzer, zodat Het sapvastenpakket bevat
vermoeidheid zoveel moge- ook een uitgebreide folder,
lijk voorkomen wordt,
die u alvast kunt aanvral pakje Slankheidskruiden- gen. Bel gratis Pharmafood:
builtjes om de darmen te rei- 06 - 0995522.

Zijn er verschillende
soorten slapeloosheid?
Eigenlijk is de term slapeloosheid niet juist. Het gaat
feitelijk om een gebrek aan
slaap of een slechte kwaliteit
van de slaap. Globaal zijn er
drie vormen: (1) moeilijk in
slaap komen; (2) het doorslapen geeft problemen; (3)
zeer vroeg' wakker worden.
Zijn er
veilige slaapmiddelen?
Middelen voor een gezonde
slaap, die geen gewenning
geven en langere tijd gebruikt kunnen worden,
vindt u ondermeer in de
kruidengeneeskunde oftewel
de fytotherapie. Een voorbeeld is Dormiplant, een
100% plantaardig middel.
Het bevat de veilige, rustgevende werking van valeriaan en citroenmelisse.

hij in een uitstekende gezondheid. Hij merkt bovendien dat hij meer energie
heeft gekregen, sinds hij
Bio-Quinon QlO inneemt.

De wonderbaarlijke
stof in onze cellen

De lente is een ideale
periode om het lichaam
te ontdoen van afvalstoffen. Onze organen verdienen deze korte rustperiode na een jaar hard
werken. De resultaten
zijn een betere spijsvertering, meer energie,
een gladde huid en een
paar kilootjes minder.

mm mmoomiMio m mniic mmtw

len.

Dagelijks Bio-Quinon QlO
zorgde ervoor dat Erik
Rasch geen last meer had
van parondontose.

QlO voorkomt parodontose en heeft
een gunstige invloed op de gezondheid

Sapvasten...
ideale reinigingskuur
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Iedereen kent uit ervaring de weldaad van een
goede slaap en de kwelling van slapeloosheid.
Wanneer de slaap 'maar
niet -wil komen' ligt u
vast wel eens te piekeren. Hieronder vindt u
een antwoord op de
meest gestelde vragen
over slapeloosheid en de
behandeling
hiervan
met planta'ardige midde-

Mijn tanden zijn
door Q1O
Door een dagelijkse hoeveelheid Bio-Quinon Q1O in
te nemen voorkwam Erik Rasch dat hij aan zijn
onderkaak geopereerd moest •worden in verband met
tandvleesontsteking. Nu zitten de tanden van Erik
weer muurvast.
Het ene moment kreeg ik te Jarenlang last
horen dat ik geopereerd
moest worden aan mijn on- Erik had al een tijdlang last
derkaak omdat ik last had van zijn tanden en dat zat
van parodontose en het vol- hem niet lekker. De parogende moment zitten mijn dontose had zijn tandvlees
tanden weer vast, zoals liet aangetast zodat de tanden
hoort, en is het tandvlees niet meer goed wortelden in
weer gezond. Het is gewoon het kaakbot. -,Tenslotte zag
geweldig, zegt Erik Rasch zijn tandarts de kostbare in(63 jaar) en hij kan opge- greep als de enige uitweg en
lucht ademhalen omdat hij daar was Erik niet echt mee
de dure ingreep heeft kun- ingenomen. „Juist op dat
nen voorkomen. Volgens moment stelde mijn vrouw
zijn tandarts kan Erik er voor om Bio-Quinon QlO in
bovendien vrij zeker van te gaan nemen. Dat deed ik
zijn dat hij zijn tanden de en daar ben ik nu natuurlijk
rest van zijn leven zal kunnen houden, omdat de parodontose na een paar maanden vanzelf is overgegaan.

GEZONDHEID
Slaapproblemen?
Uw belangrijkste
vragen beantwoord

Voedingssuppleinent bespaarde Erik Rasch een operatie:

Drogisterij „BOUWMAN"

DE

f

Het co-enzym QlO, de stof
die voor energie zorgt en die
o.a. te vinden is in Bio-Quinon QlO, wordt van nature
al in onze cellen aangemaakt, maar deze hoeveelheden zijn niet groot genoeg.
Wij hebben een aanvulling
nodig om ons tegen een lange rij van ziektes te kunnen
verweren.

Hebhen plantaardige
middelen effect?
Met Dormiplant is uitgebreid onderzoek gedaan onder 1395 patiënten met
. slaapproblemen. Na de behandeling met dit middel
gedurende 4 weken waren
bij 98% van de proefpersonen de klachten sterk ver-

PLANTAARDIG

Snel in dromenland ..
minderd of (bij 53%) zelfs
geheel verdwenen.
Wat geef je kinderen
die slecht slapen?
Ook kinderen vanaf 6 jaar
kunnen Dormiplant gebruiken, bijvoorbeeld om een
spannende periode (verhuizing, nieuwe school) te overbruggen. Voor jongere kinderen is er het homeopathische geneesmiddel Kindival.
Uiteraard is het wel belangrijk, bij kinderen zowel als
bij volwassenen, zoveel mogelijk aan de oorzaak van de
klachten te werken Deze
natuurlijke middelen kunnen een belangrijke, steun
zijn.
Heeft u meer vragen? Belt u
de informatielijn:
06 - 0996662. Vraag meteen de gratis folder Fytowijzer aan. Hierin vindt u ook
informatie over Dormiplant
(voor de nachtrust), Plantival (bij nervositeit) en Echinaplant (voor meer weerstand).

Het co-enzym OIO bevindt zich van nature in al onze
cellen en daar zorgt het voor het produceren van
energie. Maar als we ziek worden hebben we meer
QlO nodig dan normaal, zodat het lichaam zich kan
verweren en weer gezond kan worden.
In Japanse en Amerikaanse aan sport doet, in beide geonderzoeken is QlO toege- vallen heeft men een grotere
diend aan mensen met paro- behoefte aan de stof die voor
dontose en ook aan mensen onze energie zorgt. Als het
met hartproblemen. Het re- lichaam over genoeg QlO
sultaat werd meestal na een beschikt, functioneren de
paar weken al duidelijk. Het spieren beter, wordt het
bleek dat tanden in veel ge- hart krachtiger en is het
hele lichaam duidelijk in
vallen weer vastgroeiden of
dat het hart beter functio- een betere conditie. Een beneerde als gevolg van de ex- langrijke voorwaarde om
tra hoeveelheid QlO. Alle li- gezond en fit te blijven. Uitchamelijke activiteiten wor- gebreide informatie wordt
den mogelijk gemaakt door gratis toegezonden. Bel de
QlO. Dus ongeacht of ie- Bio-Voedingssupplementenmand nu ziek is of intensief lijn 08385 - 52760.

Spierpijn, stijve nek of spit? Homeopathie!
Spierpijn en gewrichtspijn zijn veelvoorkomende
ongemakken, die meestal niet ernstig zijn maar wel
vervelend. Gelukkig kunt u veelal snel van deze
klachten herstellen met homeopathische geneesmid-

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

020-5622618

delen van VSM. Deze zijn er voor uitwendig gebruik, maar ook om in te nemen. Hierdoor vermindert de pijn en wordt het herstel van binnenuit
bevorderd.
In het handzame boek 'De
Homeopathie-Gids' van Uitgeverij Homeovisie vindt u
diverse adviezen voor de homeopathische behandelingvan spier- en gewrichtspijn.
Hier treft u er enkele aan.
Homeopathische gelei
De aard en oorzaak van de
spier- of gewrichtspijn bepalen welk middel het meest
aangewezen is. Bij spierpijn
door een kneuzing' wordt
Arniflor - of Belliflor-g-elei
geadviseerd. Bij spierklachten door kou of overbelasting kiest u beter voor
Spiroflor/SRL-gelei.
Deze
goed smeerbare gelei bevat
homeopathische tincturen
van drie planten, die werkzaam zijn bij pijn in spieren
en gewrichten.

Ook middelen om
in Ie nemen
Nieuw zijn Spiroflor-druppels om in te nemen. Do zes
bestanddelen zorgen voor

een. activerende werking op
de stofwisseling van spieren, gewrichten en omliggende steunweefsels
Bij
stijfheid en spierpijn bij
koud en vochtig weer is het
raadzaam om niet alleen een
uitwendig preparaat te gebruiken, maar tevens een
homeopathisch geneesmiddel in te nemen Ook bijvoorbeeld bij spit. Deze vorm
van spierpijn 111 de rugspieren treedt op na een verkeerde beweging. Masseer
dan met Spiroflor'SRL gelei
en neem tevens Spiroflor
druppels m. • Houden de
spier- of gewrichtsklachten
lang aan of komen ze regelniatig terug, dan doet u er
g'oed aan een arts te raadplegen

Gratis informatie
Voor meer informatie over
Spiroflor en over boeken op
gebied van homeopathie, zoals De Homeopathie-Gids
van L.P Huijsen. kunt u de
VSM Homeopathielijn bellen: 06 - 0996662 (gratis).
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VOOR 30,40 OF 60 GRADEN CELSIUS
licht geparfumeerd dus extra fris
en voorwassen is niet nodig.
Groot pak - ruim 2 liter,
goed voor 2 kilo waspoeder
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ELDERS

PAPIER- OF PRULLENMAND

MULTY SCHUURSPONSJES

DE ECHTE LUX TOILETZEEP

van stevig
kunststof.
Royale maat,
in diverse
fraaie kleuren

in diverse kleuren

PAK

zelfs filmsterren geven
het de voorkeur.
Per stuk 100 gram

10 STUKS
ELDERS

SET 3 STUKS
ELDERS

ELDERS

GRAPPIGE PLUCHE

ORIGINELE BIC
CRISTAL
BALLPOINTS
ze schrijven altijd
map

KNUFFELBEESTEN

RHftP

10 STUKS

in diverse vrolijke kleuren

MODIEUZE
DAMESLEGGING

i

lang model, geheel elastisch.
Diverse modekleuren,
Maten: S - M - L

ELDERS
HERENZAKDOEKEN

e *

een kwaliteitsprodukt, royale maat 41 x 41 cm.
100% katoen

ORIGINELE
PHILIPS GLOEILAMPEN
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zoek uit:
25-40-60
en 75 watt
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BESCHUIT
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lekker bros..
lekker vers..
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becel

13 STUKS

DIEET MARGARINE

APPELSIENTJE

AVIKO SUPER STRINGS
superlange, dunne krokante frietjes

extra fijn

BAAL
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HALF
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BUK

GRAM

ELDERS

100% puur sap. Ze zijn er dol op
en... handig om mee te nemen
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PROBEERPRIJS

BEKEND VAN DE T.V. - DE ORIGINELE
J.P.CHENET WIJNEN

Nuais .,
talWnttrlJ

Supffc

een heerlijke
koffie voor
een lekkere
lage prijs
frisse droge wi|n

W9•/j
SUPER DICKMANN'S

OETKER CORNFLAKES

lekker groot man, lekker dik man

voor-een lekker licht ontbijt

DOOS
9 STUKS

PER
BUK

ELDERS
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VERPAKT - HEEL POND

UNÖX
HARTIGE WORSTEN
DIVERSE SOORTEN

LIEFST250GRAM

UNOX'
4 BORDEN SOEPEN
tomaten-of kippesoep

|C*tA^EI MlM1!

2'^

PONDSPAK

ZOEK U/T: FLES 3/4 LITER
ELDERS &95"PROBEERPRUS
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BECEL MARGARINE
cholesterol verlagend

200 GRAM - ELDERS JZ4&

REUZEPAK
375 GRAM
ELDERS

ELDERS

A2$

PROEFPRIJS

IN ONZE GROENTE/FRUIT AFDELING '

. IN ONZE AMBACHTELIJKE SLAGERIJ

ZOETEBlAUWe

MAGSRE

ELDERS 2.S8

ELDERS 16^98

DRUIVEN HAMLAPPEN
HEEL POND HEEL KILO

LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM,
én ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaftplein
• HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg

• NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat
• ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD; Kostverlorenhof
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Tuinen te koop
voor een gulden
ZANDVOORT - Het voorstel om de voortuinen aan
de Zandvoortselaan, Haarlemmerstraat en Hogeweg
aan de bewoners te verkopen, komt deze maand in de
gemeenteraad. Vanavond
wordt het al behandeld in de

Bouw villa's
mag doorgaan
ZANDVOORT - De bouw
van zes chalet-achtige villa's
naast het landgoed Groot-Bentveld mag doorgaan.
De stichting tot Behoud en
Instandhouding van het landgoed Groot-Bentveld en andere
belanghebbenden hebben de
nodige bezwaren tegen de
bouwplannen. Die richten zich
onder andere tegen het kappen
van een stuk bos op het landgoed. Een aantal omwonenden
is in beroep gegaan bij de Raad
van State, maar deze heeft hun
bezwaren ongegrond verklaafd. Volgens de voorzitter is
het bouwplan, in de nabijheid
van de toegangspoort aan de
Merellaan/Grenslaan, niet in
strijd mét het bestemmingsplan.
De woningen worden gebouwd door Kuiper Vastgoed
uit Heemstede en variëren van
prijs van ongeveer 900 duizend
gulden tot een miljoen. Het bedrijf heeft in oktober vorig jaar
al een aantal kavels te koop
aangeboden.

Vrouw terecht

ZANDVOORT - De 67-jarige Louise Terpstra uit Zandvoort is terecht. De vrouw
werd sinds vorige week
maandag vermist, vrijdag
werd zij aangetroffen in het
Carillon hotel in Haarlem.
De vrouw had maandagochtend rond vijf uur in depressieve toestand op sneeuwlaarzen
haar woning'ver laten en werd
sindsdien vermist. Na een opsporingsbericht in deplaatselijke en regionale kranten kwam
bij de politie een tip binnen vanuit het Haarlemse Carillon hotel aan de Grote Markt. Zij
bleek hier vanaf de dag van
haar verdwijnen te logeren, zij
het onder een andere naam.
„We zijn bijna met ons hoofd
door het dak gesprongen van
blijheid," zegt de heer Terpstra
na haar thuiskomst. Een verklaring waarom zij in het hotel
een kamer had genomen, is niet
duidelijk. „Als je depressief
bent, heb je van die buien," aldus haar man, die de ernst van
haar toestand mede toeschrijft
aan een griepaanval.
„Ze knapte daar maar niet
van op." Evenals de medewerkster van het hotel die heeft gebeld, kreeg de politie een grote
taart als bedankje.

commissie voor Ruimtelijke Ordening. De verkoopsom die burgemeester en
wethouders voorstellen is
een symbolisch bedrag van
één gulden voor het gehele
perceel.

ZANDVOORT - D66-afde-

'Het moet nu maar eens hardop gezegd,' aldus Oosterbaan.
'Wij als bestuur hebben flink
wat vraagtekens geplaatst bij
het beleid van onze fractie inzake de collegecrisis.' Een aantal
leden van het^bestuur zou hebben aangedrongen op het aftreden van het getiele college, inclusief D66-wethouder Termes.
Volgens Oosterbaan was er dan
een nieuw collegeprogramma
uitgerold, wat een 'betere basis'
zou geven. Volgens Termes is
het zeer ongebruikelijk dat een

Waterstanden l
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Datum

HW
11
12
13
14
15
16
17
18
19

mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt

05.16

05.57
06.40
07.29
08.25
09.35
11.10
00.06
01.10

LW
02.59
01.29
02.25
03.04
03.55
04.56
06.00
07.30
09.00

HW
LW
17.3513.20
18.21 14.05
19.0715.05
20.0515.44
21.1616.40
22.4017.34
-.--18.54
12.4620.35
13.3621.46

Maanstand:
LK maand. 15 mrt. 05.16u.
Doodtij
18
mrt. 00.06
NAP-f52cm

u.

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

Het voornemen om de prijs te
verlagen van 35 gulden per vierkante meter naar één gulden
per perceel (kosten koper)
werd in januari al geuit, na het
aftreden van WD-wethouder
Van Caspel. Het college wilde
de consequenties echter nogbestuderen, zei wethouder Ingwersen toen. De uitkomsten
zijn zodanig, dat het voornemen doorgezet kan worden.
Twee bewoners die reeds grond
gekocht hadden, kunnen hun
geld terugkrijgen.

Burgemeester op
bedrijfsbezoek
ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden
van Zandvoort gaat bedrijfsbezoeken afleggen, met een
informeel karakter.
Het doel is, 'voeling te houden' met de organisaties in
Zandvoort. Van der Heijden bezocht gisteren reeds het Gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen. Voor later op
deze dag stond het bedrijf BMZ
aan de Kamerlingh Onnesstraat op het programma, gespecialiseerd in apparatuur
voor de offshore-industrie. Op
17 maart bezoekt de burgemeester de woensdagmarkt op
de Prinsesseweg.

Onrust
Het college ziet als voordelen
dat er een eind komt aan de
onrust onder de bewoners. Een
aantal daarvan had gedreigd
met gerechtelijke procedures
tegen de vorige regeling. Bovendien voorkomt het administratieve rompslomp. Een nadeel
is, dat de opbrengst vrijwel nihil is.
Als de gemeenteraad akkoord gaat, vindt de verkoop
plaats onder dezelfde voorwaarden die reeds schriftelijk
aan de belanghebbenden zijn Op grote stukken van de Van Lennepweg is geen duidelijke oversteekplaats te vinden
medegedeeld. Dat houdt onder
andere in dat de koper afstand
doet van het 'recht van uitzicht'
en dat de grond uitsluitend als
tuin wordt gebruikt zonder enige vorm van bebouwing, uitgezonderd een erfafscheiding.
Veel kinderen uit de nieuwZANDVOORT -. De over- pen. Dat is de mening van
steek van de Van Lennep- het gemeentebestuur. Daar- bouwwijk op de voormalige
weg is niet veilig genoeg om wil het college verkeers- Zandvoortmeeuwen terreinen,
Korting
dagelijks de Van Lenvoor de tientallen kinderen maatregelen nemen om de steken
Een nieuwe voorwaarde is, die dagelijks naar. school lo- veiligheid te. verbeteren.
nepweg over om naar school te
dat het transport bij één notaris
gaan. Met name leerlingen van
plaatsvindt. Over de overde Nicolaasschool en de Beatdrachtskosten valt nog weinig
rixschool. Een duidelijke overte zeggen, aldus het college,
steekplaats bestaat er echter
maar als alle transporten op
niet, met het gevolg dat de kinzijn kantoor plaatsvinden; handeren .op. verschillende plaatteert de notaris (Gielen, red.)
sen de straat over gaan. Daareen projectkorting. Mogelijk
om is het noodzakelijk de 'overbiedt het ook kans op korting
steekbaarheid' te verbeteren,
van overdrachtsbelasting en
vindt het college van Bu'rgekadastraal recht. De notaris is
meester en Wethouders.
momenteel al met beide instanties, de inspectie en de bewaarZANDVOORT - Klaas An- werk blijft liggen." Ook de nieuder van het Kadaster en de nema heeft zijn fractievoor- we fractievoorzitter, Paul Brug- Bescheiden
Openbare Registers in Amster- zitterschap van D66 met in- man, is leraar, maar parttime
Deze maand komt het met
dam, in onderhandeling.
gang van deze week overge- waardoor hij meer tijd over een
voorstel om maatregelen te
dragen aan fractiegenoot heeft voor de politiek. De com- nemen.
Volgens gemeentevoormissieverdeling
blijft
voorlopig
Paul Brugman. Volgens An- hetzelfde..
lichter Snelders moeten die
nerria, die wel raadslid blijft,
ter hoogte van de
De bestuursvoorzitter van de plaatsvinden
is tijdsgebrek de reden.
Linnaeusstraat.
De maatregepartij-afdeling, Henny Oosterblijven bescheiden, zij beAnnema is leraar aardrijks- baan, heeft onlangsflinkekri-len
staan voornamelijk uit het aankunde op een atheneum. „Van- tiek geuit tegen de gemeente- brengen
van lijnen op straat
ZANDVOORT - Het beveili- wege allerlei vernieuwingen in fractie, maar volgens Annema plus het aanpassen van een
gingsbedrijf van het bungalow- het onderwijs, zoals de basis- heeft zijn aftreden daar niets vluchtheuvel. Zebra's worden
park in Zandvoort heeft vorige vorming, is dat niet meer te mee te maken. „Er ligt wel een tegenwoordig niet meer aangeweek een 31-jarige chauffeur combineren met mijn voorzit- stukje controverse, we moeten legd. Deze geven de indruk dat
uit Zaandam op heterdaad be- terschap. Toen ik daaraan be- nog kijken hoe we dat gaan aan- - er veilig overgestoken kan wortrapt. De man, werkzaam voor gon, dacht ik dat het wel moge- pakken. Het. partijbestuur be- den, maar in de praktijk blijkt
een toeleveringsbedrijf, had op lijk was. Ik heb toen op school moeit zich met iets wat politiek dat niet zo te zijn: ze geven een
dat moment zeven kunststof pi- werk afgestoten, maar nu blijkt is, het is de vraag of dat wel te 'schij nveüigheid'.
ketpalen in zijn vrachtwagen dat dat eigenlijk niet kan: het rechtvaardigen is."
geladen. De politie heeft een
proces-verbaal opgemaakt.

Geen drugs
ZANDVOORT/AMSTERDAM - De Amsterdamse politie
heeft een grote drugsbende opgerold, waarbij het spoor ook
leidde naar Zandvoort. In verHet college wil verder voor de
daarmee werd een inval
Volgens de schooldireeteu- verkeersveiligheid bij de bus- band
in een plaatselijk café.
ren Bothe (Nicolaasschool) en halte tegenover het benzinesta- gedaan
is echter niets aangetrofVan As (Beatrixschool) is het tion een 'bushaven' aanleggen. Daar
fen.
hard nodig dat er maatregelen
genomen worden. Door de
(ADVERTENTIE)
nieuwbouw zijn afgelopen jaar
tientallen kinderen uit nieuw-noord naar (oud-) noord, aan
de andere kant van de Van Lennepweg, verhuisd. „We hebben
het een tijd geleden al aangekaart, tegelijkertijd met de
oversteekplaats op de Linnaeusstraat," aldus Bothe. „Maar
het is niet alleen nodig voor
kinderen. Ook voor oudere
mensen en invaliden is het
noodzakelijk dat er een goede
IN ONS FILIAAL ZANDVOORT
oversteek komt."

Oversteken Van Lennepweg moetveiliger

Annema (D66) stopt
als fractievoorzitter

Chauffeur steelt
kunststof palen

D66 voorzitter haalt uit
naar wethouder Termes
lingsvoorzitster
Hennie
Oosterbaan haalt in de laatste D66-nieuwsbrief fors uit
naar haar gemeenteraadsfractie. Aanleiding was de
politieke crisis in december
en januari rond het aftreden
van VVD-wethouder Van
Caspel.

Baby
Kinderen in de reclame,
het werkt. In de boeken
van het castingbureau staan
honderden namen. Wie maakt
een kans? Een baby met blonde krulletjes doet het nog altijd
goed. Verder op de ATV-pagina: nostalgische film over
Jeanne d'Arc in Tuschinski.

totaal college aftreedt. „En bovendien geeft het dezelfde verhoudingen: er kunnen geen
nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden."
De wethouder, die momenteel wegens een dubbele longontsteking in het Diaconessen
ziekenhuis ligt, vindt het een
merkwaardige zaak dat de partijvoorzitster via het de nieuwsbrief haar ongenoegen ventileert. Maar volgens Oosterbaan
past het een partij als D66 dat
meningsverschillen 'publiekelijk worden beslecht'. 'D66 is de
partij van de openheid. Een
openheid die ervoor moet zorgen dat het open en eerlijke politieke debat niet uit de weg
wordt gegaan.'
Termes is verbaasd omdat er
tijdens de laatste ledenvergadering niets over is gezegd. „We
hebben rond die wisseling in
het college aangedrongen op
een ledenvergadering op korte
termijn, maar het bestuur was
niet in staat dat te regelen. Desondanks zijn we met een aantal
leden en bestuursleden bij elkaar geweest. Daarbij kregen
we het gevoel, dat we door kónden gaan."
Oosterbaan heeft ook bedenkingen bij het functioneren van
de wethouder. „Dat zijn subjectieve waarnemingen. Als iemand bepaalde kreten uit, dan
is dat zuiver objectief," aldus
Termes.xHij vindt dat Oosterbaan, die sinds twee jaar in
Zandvoort woont en uit de
PvdA afkomstig is, zich eerst
nog goed op de hoogte moet
stellen van de plaatselijke situatie.

OMO OF ALL
MICRO PLUS

Rozestruiken
Ook Van As heeft er al meerdere keren op aangedrongen.
„De kinderen moeten nu bij het
oversteken drie of vier kanten
tegelijk op kijken." Hij wijst
erop dat je nu 'in de rozestruiken' terecht komt, als je via een
van de bestaande vluchtheuvels oversteekt. „Toch is het bij
een vluchtheuvel veiliger, anders moet je - zoals bij het benzinestation - in één keer de hele
straat over. De voorgenomen
maatregelen lijken me in ieder
geval een verbetering."

Gemeentelijk halfuurtje op de radio

NAVULZAK 2 KILO

liÖRATIS HANDIGE BÉWAMKi

ELDERS

mor
deze aanbieding is geldig t/m 13 maart

BURGEMEESTER ENGELBERTSTRAAT 21
KIJK OOK ELDERS IN DEZE KRANT VOOR
NOG MEER SPEKTAKULAIRE AANBIEDINGEN!

[VT il i~ï J l] **l tl M" die krant moet ik hebben.
J. Tl C&I.U. UIA XAjrVy Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het

Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,50
OtJNT

Naam: (m/v) l . J . l .L J .J_l

l

L__L_J

Adres: L_L_J__l_i-L_L_J

l

l

l J

Postcode/Plaats:!

l

l

l

Telefoon: L_l_i

l L

Giro/Banknr.:

l _. l

i

l

l

LI
l

l

L_i
l

l

_] (i.vm c-onlriik'bfror«n

l

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,00 D halfjaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Gemeentevoorlichter Egon Snelders is sinds dinsdag wekelijks op de radio te horen. Via de lokale zender ZFM verzorgt hij elke
dinsdagmiddag in het radioprogramma De Watertoren tussen twee en vier uur een 'gemeentelijk halfuurtje'. „Over het algemeen zal
ik vertellen waar de gemeente mee bezig is. Er is aandacht voor actuele zaken en belangrijke mededelingen." Afgelopen dinsdag gaf
hij de 'aftrap' met onder andere als onderwerpen de rampenbestrijding en het nieuwe gemeentelijke koekje dat zaterdagochtend om
11 uur door burgemeester Van der Heijden wordt gepresenteerd. „Ik heb het al geproefd, het is heerlijk," wist Snelders reeds te
melden. Het programma is met de transistorradio te ontvangen op 106.9 FM en via de kabel op FM 105.8.
Foto Bram Stijnen

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 "Ö17003
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FAMILIEBERICHTEN
5 maart jl. is na een ernstige ziekte op 64-jange
leeftijd overleden ons erelid
Cornelis Willem van Limbeek
(Cees)
Wij wensen zijn vrouw Fien en de kinderen veel
sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Bestuur Holland/Casino-Z.V.M.-Handbal

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

DINEREN op het STRAND
in ons centraal verwarmd paviljoen.
Voor vlees en vis specialiteiten van de
houtskool grill
BOOM STRANDPAVILJOEN

Wij verloren niet alleen een dierbaar familielid,
maar vooral een fantastische vriend
Dirk van den Nulft
Vaarwel, lieve Dirk.
Zandvoort, 9 maart 1993
Gerrit en Wilma van den Nulft
Huib en Jimmy

Veel te vroeg moeten wij afscheid nemen van
onze unieke voorzitter en onvergetelijke vriend
Dirk van den Nulft
Meer dan 25 jaar bracht hij ons, door de hem zo
typerende kombinatie van sport en rekreatie,
| vele onvergetelijke momenten.
Rust zacht, grote vriend.
Zandvoort, 9 maart 1993
Leden
Oud-leden
Bestuur
Sporting Club Dirk van den Nulft

KAASHOEK"

Dagelijks geopend vanaf 8.00 uur.
Avondkeuken geopend vanaf 17.00 uur.
Ook voor gezelschappen, recepties, e.d.

gaat onze verkoop
gewoon door en wel in
de verkoopwagen
t.o. onze zaak.

Haltestraat 38
BERG
Centrale verwarming
Loodgieterswerkzaamheden
Dakbedekking
Service/onderhoud storingsdienst
Berg Techniek

E min

1. Van Leeuwenhoekstraat 12, huur ƒ648,72 per maand (excl.
stookkosten)
4-kamereengezinswoning.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen
tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 4.320,- zijn.
2. Parkeerplaats Lijsterstraat O, huur ƒ 7,35 per maand.
Toewijzing zal geschieden op basis van het hdmaatschapnummer.
BIJ het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster
de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen 1, 2 en 3 alsmede het
rijbewijs te tonen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. voor 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het
gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Zandvoort
02507-14600

BÉ PAAP
HEEFT
ERKERING

)GEMEENTE

Te huur in
Zandvoort per
1-4 a.s.:
kam./keuken
douche toilet
c.v. balkon op
het zuiden
2 min. v. strand
en station
750,- all in
Tel. 023-276697"

- KWEKKEBOOM
KROKETTEN
- V. DOBBEN KROKETTEN
- SOFT-IJS, SORBETS EN
MILK-SHAKES

Gezellig eten op een
unieke lokatie.
Boul. Barnaart 14

Elke vrijdag:

HIT THE ROAD

van ƒ16,- voor

GLOEDNIEUWE
HETELUCHTOVEN

OP GAS
merk Giorik.
Geheel RVS.

0 2 5 0 7 - 1 4 4 2 0

BegraEemssen
en crematies!
Daarnaast kunt u bij/ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-PpLlS
• een: Natura'-"-.
uitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

schilders- en'afwerkiQ'gsbedrijf

RUUD JONKER"
MEDEWERKERS M/V
voor bediening
gezocht

Ristorante

„ANDREA"
Kerkplein 9,
tel. 13976, 14670

voor het „betere" schilderwerk

e
Textiel
VERHUISD van Kleine Krocht 2
naar de HALTESTRAAT 6 IA
tel. 15431

openingsaanbieding

HOGEWEG 67 -ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-359473
AUTOTEL 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

EIOEWPWS

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

CONNY

LODEWIJK

start per april
(voor eerste beginners)

CONDITIONING (OP HEDENDAAGSE MUZIEK),
LICHAAMSHOUDING, BUIKSPIEROEF.,
GRONDOEF., SPIERVERSTEVIGING ETC. ETC.
*

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Muurcoatings W:t en Spuitwerk
Behang en Beglazing

ƒ 13,50

BALLET STUDIO 118

Daar ligt ónze belangrijkste
taak en dienstverlening.

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

4 middelgrote friet +
4 kroketten naar keuze

AUTORIJSCHOOL

TROËLStRASTRAAT 34

uitvaartverzorging
kennemerland bv

J J Hamelinkstraat 111
2033 LK Haarlem
Tel 023-330944

overheerlijke EIGEN GEMAAKTE FRIET

17619/06-52806227

HOERA!!

Dit besluit ligt met bijbehorende tekening, waarop met rode omlijning het
betreffende perceel is aangegeven, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze
afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

Haltestraat 23 a

Tel.

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

De gemeenteraad heeft op 23 februari 1993 besloten dat op grond van artikel
21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) een bestemmingsplan
wordt voorbereid voor:

VLAAMS FRITEHUIS

± A N D V O Ö RT

MAKELAAR O.G.

Het bouwplan ligt met ingang van 12 maart 1993 gedurende veertien dagen ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied,
Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling is geopend van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Gedurende deze termijn dat het plan ter inzage ligt kan schriftelijk bezwaren
worden ingediend bij net college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

- het perceel Frans Zwaanstraat 70.

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

T.k.a.

VAN

VOORGENOMEN BOUWVERGUNNINGEN

VOORBEREIDINGSBESLUIT (ART. 22 LID 2 WRO)

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Graag adviseren wij u naast hypotheken
omtrent aankoop, verkoop, taxaties, huur,
verhuur, beheer en assurantiën

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

De Welstandscommissie vergadert donderdag 18 maart 1993 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuisplein 4, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.

- het uitbreiden van de bestaande garage op het perceel Frans Zwaanstraat 70.

ledere woensdag gesloten

Geheel vrijblijvend berekenen wij uw
mogelijkheden, uitgaande van een
hypotheekrente vanaf 7,3%.

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

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om met toepassing van art. 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te verlenen voor:

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

OBQOMHUIS WEER EEN STAPJE
DICHTER BIJ M DE RECENTE DALING
VAN DE HYPOTHEEKRENTE.

20.00 uur commissie Financiën

(ART. 19 WRO PROCEDURE)

Ook voor kleine partijen
ADVERTENTIES

il

Voor
reserveringen
02507-17580
ZANDVOORT

Voor Uw medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de
vorm van bloemen tot uitdrukking gebracht na het
heengaan van
Hermanus Klinkert
betuigen wij U onze oprechte dank.
Uit vele reakties bleek ons hoe geliefd hij was.
Dit heeft ons bijzonder goed gedaan.
de kinderen en
kleinkinderen
Zandvoort, maart 1993

- maandag 15 maart 1993

WELSTANDSCOMMISSIE

Dirk van den Nulft
op de leeftijd van 63 jaar.
Zandvoort:
Tini van den Nulft-Kappelhof
Zandvoort:
Dirkje van den Nulft
Peter Heidebrink
Dirk-Jan, David
Haarlem:
Jan van den Nulft
Ingnd van den Nulft-Knjt
Pim, Jade, Anne
Dr. J. G. Mezgerstraat 137,
2041 HW Zandvoort
Dirk is thuis; bezoek dagelijks van 15.30 tot
17.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur.
We begraven hem op vrijdag 12 maart om 11.30
uur in het familiegraf op de Algemene begraafplaats. Tollensstraat 67 te Zandvoort.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van de begraafplaats.

De volgende commissie vergadert volgende week in het Raadhuis:

f,

In het nevelige dal
zoek ik je hand voor de laatste dans
en fluister
liefste als ik weer bij je ben
dan gaan we op reit
samen door het paradijs.
Op dinsdag 9 maart 1993 overleed mijn geliefde
man, onze lieve pappa en kanjer van een opa

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

Woensdag 31 maart GRATIS PROEFLES!
Voor info bel 17789 - 12598
of kom eens langs de studio
Studioadres: Corn. Siegersstraat 2a, Zandvoort

openingsaanbieding
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Ton van Reen
houdt lezing
ZANDVOORT - De
schrijver Ton van Reen
komt in verband met de
Boekenweek 1993 naar
Zandvoort. Hij houdt
woensdagavond
16
maart een lezing in de
Openbare Bibliotheek
aan de Prinsesseweg,
aanvang 20.00 uur, entree 2,50 gulden.
Van Reen, geboren in
1941 in Waalwijk maar opgegroeid in Limburg, debuteerde op 23-jarige leeftijd
met de gedichtenbundel
Vogels. Daarna volgden romans en novellen, tot hij
een aantal jaren geen tijd
meer had om te schrijven,
als gevolg van zijn drukke
werkzaamheden als uitgever. In 1985 besloot Van
Reen zich geheel aan het
schrijven te wijden. In dat
jaar publiceerde hij 'Bevroren dromen', een verhaal
dat zich afspeelt in een
Zuidfrans plaatsje. In 1986
verscheen de veelbesproken roman 'Het winterjaar', het verhaal van een
jongen wiens vader op sterven ligt.
Daarna volgde nog een
groot aantal novelles, verhalenbundels en reisverhalen. Onder andere de titels
Thuiskomst, In het donkere zuiden, en Roomse meisjes. Alle verhalen spelen
zich af in de jaren vijftig, in
het zuiden van Nederland.
Daarnaast schrijft Ton van
Reen ook jeugdboeken.

Méér gebruikers lenen minder boeken
ZANDVOORT - Van de
boeken worden romans het
meest gelezen in Zandvoort.
Dat blijkt uit de uitleencijfers van de Openbare Bibliotheek aan de Prinsesseweg. Vorig jaar werden hier
in totaal zo'n 190 duizend
boeken geleend, waarvan 87
duizend romans en andere
'fictie'-werken. De uitleen
van romans, meestal aan
vrouwen, neemt echter
enigszins af. Dat in tegenstelling tot de cijfers bij de
'non-fictie', waarvoor vooral
bij de heren interesse bestaat. Het 'boek' staat van 10
tot en met 20 maart centraal
in de nationale Boekenweek
1993, met als thema 'Het leven geschreven'.

Weekenddiensten
Diensten:
13/14 maart 1993
POLITIE:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeli'rig: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
yan de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073. Opemngstijden (alléén voor recepten)
vrijdag t/m zondag:
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden telefonische informatie over de regeling via tel. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizataeth de Boer-Burgh en/of
mevr. A.C. Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel.
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

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

Ini Simmelink,
hoofd
van de Zanclvoortse
bibliotheek:
„We constateren een enorme daling in
de uitleen bij
de leeftijdsgroep van 16
tot 25 jaar"
(Archieffoto)

loos, inclusief een 'tikkeltje'
erotiek. Vaak spelen vrouwen
de hoofdrol. Youp van 't Hek
lijkt op deze top-tienlijst een
eenzame positie in te nemen.

omdat er een aantal langdurig
zieken is. Daardoor komen we
niet toe aan allerlei extra activiteiten. Ik hoop dat de mensen
daar begrip voor hebben."

vraag worden voldaan: slechts
72 van de 33.800 reserveringen
die vorig jaar werden gedaan,
zaten niet in het provinciale
systeem.

Vrouwen

Computer

Meestal zijn het vrouwen die
deze boeken lenen. Dat geldt in
ieder geval wel in het algemeen
voor de collectie 'fictie', oftewel
- ruim vertaald - 'de verzonnen
werken'. Overigens zijn de
meeste gebruikers van de bibliotheek vrouwen. „Maar dat
zegt niet alles," aldus Ini Simmelink, hoofd van de Zandvoortse bibliotheek. „Sommige
vrouwen nemen ook boeken
mee voor hun echtgenoot."
Mannen blijken over het algemeen meer interesse te hebben
voor non-fictie. En dat kan van
alles zijn, van boeken over vrije-tijdsbesteding tot studieboeken.
De bibliotheek kocht er vorig
jaar 3517 nieuwe 'banden' bij,
dus boeken en tijdschriften, videofilms en muziek op compactdiscs. Daarmee kwam het
totale bestand op 31.545 banden. In totaal werden er zo'n
190.000 keer banden uitgeleend.
„Je kunt er geen peil op trekken, wanneer de mensen komen. Maar als ze komen, dan is
het meestal allemaal tegelijk.
En of het aan het weer ligt, is
ook maar de vraag. Zowel bij
mooi als bij slecht weer kan het
druk of stil zijn. We hebben
onze bezetting maar afgestemd
op het gemiddelde. We moeten
veel met invalkrachten werken

De uitleen is vorig jaar wat
teruggelopen, ook al nam daarentegen het aantal gebruikers
van de bibliotheek juist toe.
Wat literatuur en lectuur betreft, werden er 87.000 keer fictieboeken en 31.000 keer non-fictie uitgeleend. Bij andere taibliotheken in de provincie werden zo'n 5000 banden geleend.
Dat blijkt tegenwoordig vrij
simpel, zestig bibliotheken
kunnen middels een computersysteem verbinding met elkaar
hebben. Met het gezamenlijke
assortiment kan bijna aan elke

De uitleen van non-fictie
neemt de laatste tijd toe, maar
bij de romans is een daling
waar te nemen. De interesse
voor compactdiscs en videofilms is sterk verminderd, zegt
lm Simmelmk. „De CD markt
is compleet ingestort. Kennelijk heeft die markt het verzadigingspunt bereikt." De uitleen
daarvan zal volgend jaar verder
teruglopen, verwacht zij. „Dan
mag een CD waarschijnlijk pas
een half jaar na het uitkomen,
uitgeleend worden." De collectie wordt daardoor minder actueel. „Als de mensen bijvoorbeeld Pavarotti willen lenen,
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Jeugd
„Verder constateren we een
enorme daling in de uitleen bij
de leeftijdsgroep van 16 tot 25
jaar. De jeugd tot 16 jaar moet
op school veel lezen, maar zodra zij het examen achter de
rug hebben, zie je ze niet meer
Sommigen hebben een tijdje
geen zin meer om te lezen, anderen gaan buiten Zandvoort
studeren. Maar veel mensen zie
je weer terugkomen als ze midden twintig zijn, als ze klaar
zijn met hun studie of kinderen
hebben gekregen."

ZAKELIJK BEKEKEN

VSB Bank krijgt 'nieuw gezicht'

ZANDVOORT - De Evenementen-werkgroep van wooncentrum Nieuw Unicum houdt
vanavond, donderdag 11 maart,
een grote bingo-avond met
sponsorlpterij. Een groot aantal bedrijven uit Zandvoort en
omgeving verleent hieraan zijn
medewerking. Iedereen is weikom in de grote koepelzaal
(Brinck) van Nieuw Unicum,
Zandvoortselaan 165. Aanvang
19.30 uur, toegang gratis. De bar
is open voor een drankje en een
hapje.

Verzamelbeurs in
Gemeenschapshuis
ZANDVOORT - De Verzamelbeurs Zandvoort, inclusief
snuffelmarkt, is zondag 14
maart tussen 10 en 17 uur opnieuw te vinden in het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat. De toegang is gratis. Verdere inlichtingen: G.H. v.d. Eijken, tel. 14234, of F.L. Tervelde,
tel. 12303.

jKerkdienstenj Periode:
Weekend 13/14 maart '93
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. yan
Leeuwen, gemeenschappelijke
Herv./Geref. dienst in de Hervormde Kerk, m.m.v. Hervormd Kerkkoor.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, gemeenschappelijke
Herv./Geref. dienst in de Hervormde Kerk, m.m.v. Hervormd Kerkkoor.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB:
Zondag geen dienst
Maandag 20.00 uur: Lokale
Eaad: 'Nieuwe stromingen',
prof. dr. R. Kranendonk
Dinsdag 10.30 uur: koffie-ochtend
Donderdag 14.30 uur: Leerhuis-afsluiting
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor C.
van Polvliet
Zondag 10.30 uur: (40-dagen
III) pastor C. van Polvliet
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag diensten om 10.30 uur
en 19.00 uur
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

omdat zij hem op TV hebben
gezien, moeten ze een half jaar
wachten." De bibliotheken beraden zich momenteel op een
nieuw beleid om dit op te vangen.

Bingo-avond

B Burgerlijke stand H

Zandvoorts
Nieuwsblad

'Reuma bepaalt
mijn hele leven'
ZANDVpORT • Zandvoorters die voor een
goed doel collecteren zijn
zeer schaars. Te schaars.
Voor het Anjerfonds moet
de lokale omroep zelfs in
actie komen omdat niemand wil collecteren en
voor het Nationaal Reumaf o nds zijn zo weinig
collectanten dat grote delen van de gemeente worden overgeslagen.

door Joan Kurpershoek
Eén van de in 1992 meest uitgeleende boeken bij de openbare bibliotheek Zandvoort was
'In een sluier gevangen', van de
Amerikaanse
Betty
Mah
Moody. Een aangrijpend verhaal van een Amerikaanse die,
getrouwd met een Iraniër, een
landurige strijd moet leveren
om met haar dochtertje Iran
uit te komen. Op de 'Top Tien'
van de bibliotheek staan ook
andere moderne Amerikaanse
schrijfsters, maar dan van wat
luchtiger verhalen. Bijvoorbeeld van Jean Auel, met romantische maar goed gedocumenteerde werken over mammoetjagers in een ver verleden.
Maar ook schrijfsters over een
glamour-wereldje met als kenmerken jong, rijk en medogen-

Reumafonds verlegen om collectanten

2 - 9 maart 1993
Ondertrouwd:
Van den Boogaard, Robert Jaap
en Tambach, Cindy
Van den Berg, Ewout Jasper en
Van Bruggen, Jeannette Paulina Amalia
Maas, Machiel Nicolaas en
Meijer, Antonia Adriana
Van der Mije, Pieter en Olie,
Geertruida
Geboren:
Robin, zoon van: Molenaar, Antori Karel en Van der Heide,
Elisabeth Petronella
Valentrjn Casper, zoon van:
Cobben, Mark Martijn en Van
Meel, Elisabeth Gerarda Lucia
Tessa, dochter van: Bol, Victor
en Bruntink, Maria Johanna
Bernardus Petrus Johannes,
zoon van: Zonneveld, Johannes
Petrus Maria en Versteege,
Charissa Theodora Maria Agatha
Overleden:
Schoenmaker, Marten Jan, oud
78 jaar
Kerkman, Arie Cornelis, oud 43
jaar
Opman, Hermannus, oud 70
jaar
Van den Ban, geb. Joren, Sara
Maria, oud 88 jaar
Van Limbeen, Cornelis Willem,
oud 64 jaar
Van Blijenburgh geb. De la
Court, Hemmecmena Eelbrendina, oud 87 jaar
Van den Nulft, Dirk, oud 63 jaar

Omdat m Zandvoort niet
gecollecteerd wordt voor het
Anjerfonds liep de lokale
omroep ZPM onlangs een
deel van haar subsidie mis.
Het was voor ZFM genoeg
aanleiding om dan zelf maar
in actie te komen voor het
goede doel m de hoop dat
meer Zandvoorters zullen
volgen.
Voor de collecte van het
Nationaal Reumafonds die
van maandag 22 maart tot en
met zaterdag 27 maart gehouden wordt, is de situatie
iets beter, maar beslist niet
rooskleurig In Bentveld
wordt, tenzij alsnog iemand
zich aanmeldt, al helemaal
niet meer gecollecteerd. Om
bij alle adressen in Zandvoort aan te kloppen zijn ongeveer zestig collectanten
nodig, maar tot nu toe meidden zich slechts twintig mensen. Het logisch gevolg is dat
m de helft van het dorp niet
gecollecteerd wordt.

niet de illusie ooit nog op eigen kracht lopend naar het
dorp te gaan.
Mevrouw Dees: „Deze
vorm van reuma gaat dag en
nacht gepaard met veel pijn
zodra je het gewricht belast
Het bepaalt mijn hele leven
en dat van mijn echtgenoot,
want er zijn maar weinigbewegmgen die ik nog kan maken. Er zijn vaak mensen die
me vragen waarom ik me
steeds laat opereren, maar
het punt is datje als reumapatmt meestal weinig keus
meer hebt. Als ik me niet had
laten opereren had ik allang
blijvend m een rolstoel gezeten. Nu kan ik nog met krukken lopen."
„Het is beslist niet zo dat
je er na een operatie weer bovenop komt. De reuma zit
immers in al je gewrichten.
Je laat je pas opereren aan
een gewricht als de pijn ondraaglijk wordt. Ik moet nogal eens tegen onbegrip opboksen. Misschien komt dit
doordatje van reuma aan de
buitenkant niets ziet en
doordat veel reumapatmten
ondanks alles toch redelijk
opgewekt zijn. Gelukkig lachen we hier thuis ook veel,
maar het is echt een stille
pijn."

Geldgebrek

Voor de laatste operatie
aan haar knie moest een advocaat worden ingeschakeld
omdat het Zeewegziekenhuis
Onbegrip
geen budget meer had voor
deze ingrepen. De specialist
Het Nationaal Reumafonds is vrijwel volledig afdie haar al diverse keren geopereerd had wilde wel, maar
hankelijk van collecten en
donaties. De gelden worden
de pot was leeg. De wachtonder meer aangewend voor lijst voor het inbrengen van
financiering en bevordering kunstgewrichten is vrij
van wetenschappelijk onder- groot. Des te noodzakelijker
wordt het houden van een
zoek op het gebied van reuma en andere stoornissen
deur-aan-deur collecte. Maar
aan het bewegingsapparaat.
zoals gezegd: dat ligt wat
moeilijk in het Zandvoortse.
Het grote publiek is doorMevrouw R.M. Schaap van
gaans slecht op de hoogte
van het werk van het Reuma- het plaatselijk collectecomifonds en ook van de ziekte
te: „Vroeger hielpen de schozelf.
len nog wel, maar dat is verleden tijd. Het is enorm
moeilijk om collectanten te
Veel pijn
vinden. Als iemand zich aanmeldt houden we zoveel moDit onderschrijft ook megehjk rekening met zijn wenvrouw L.H. Dees uit Zandvoort. Ze lijdt al 27 jaar aan
sen. Hij krijgt een bus met
arthritus, een van de naar
een lijst en loopt de wijk of
straat van zijn keuze op een
schatting 200 reumatische
ziekten Hierbij is sprake
tijdstip dat het hem uitvan ontsteking aan het bind- komt."
weefsel van de gewrichten.
Sinds 1978 onderging ze zeCollectanten
ventien operaties. Vele malen werden de gewrichten
Nieuwe collectanten kun'schoongemaakt' en ze heeft nen zich nog aanmelden bij
mevrouw Schaap (telefoon:
inmiddels twee nieuwe
knien, een nieuwe schouder
15140) of mevrouw Duivenen een nieuwe heup Ze heeft voorden (telefoon: 19629).

Vrouw betrapt twee inbrekers
ZANDVOORT - Een 34-jange
Zandvoortse heeft vrijdagavond bij thuiskomst in haar
huis aan de Helmerstraat twee
inbrekers betrapt. Zij waar-

schuwde direct de politie, maar
voordat deze arriveerde waren
de inbrekers al verdwenen, met
meenemen van een videorecorder.

(ADVERTENTIE)

VAN DER
De Zandvoortse VSB-bankdirecteur Halsema verraste mevrouw Gebhard met een geldprijs en
een bos bloemen

ZANDVOORT - De Verenigde Spaarbank Zandvoort, gevestigd aan de Grote Krocht, wordt per 29
maart aanstaande officieel
VSB Bank. De bank vierde
eind vorig jaar nog haar
175-jarig jubileum. In verband daarmee werd kort geleden mevrouw M.C. Gebhard uit deze gemeente
flink in de bloemetjes gezet.
Mevrouw Gebhard was de gelukkige winnares van de prijsvraag die de bank eind vorig
jaar in verband met het jubileum uitschreef. Zij puzzelt graag
en niet onverdienstelijk, zoals
bleek. Zij wist de puzzel goed
op te lossen, waardoor de slagzin bekend werd. Die luidde:
'De Verenigde Spaarbank jubileert'. Deze oplossing leverde
haar een prijs op van 250 gulden, een bedrag dat op haar
spaarrekening wordt gestort.
Bankdirecteur W.J. Halsema
overhandigde haar onlangs de
papieren plus een grote bos
bloemen.
Het bedrijf krijgt per 29
maart een nieuwe, officiële
naam: VSB Bank. Daarmee
treedt het naar buiten als algemene bank voor particulier en
midden- en kleinbedrijf. De bekende 'S' van sparen verdwijnt:
de VSB Bank, die landelijk
méér dan 400 kantoren telt, wil
meer bekendheid geven aan
alle andere soorten van dienstverlening die zij in haar pakket
heeft.

Interieur
De bank krijgt daarmee ook
een 'nieuw gezicht'. Daar wordt
binnenkort volop aandacht aan
gegeven middels een uitgebreide reclamecampagne in kranten en tijdschriften, én op de

televisie. Op het kantoor in
Zandvoort is de vernieuwing al
te zien met de nieuwe naam op
het gebouw, binnenkort worden er nog eens nieuwe folder-

schappen en afficheramen geplaatst. De vernieuwing is volgend jaar compleet: dan krijgt
de Zandvoortse bank een geheel nieuw interieur.

EIJDE

(ADVERTENTIE)

HUIS KOPEN?
bekijk in onze etalage aan de PASSAGE (tegenover het NS
station) het huidige huizenaanbod op VIDEO!'

HUIS VERKOPEN!
een foto maken wij ook, maar wat meer zegt is een
video-opname die wij aan potentiële kopers presenteren.
IN ONS FILIAAL ZANDVOORT

OVENVERSE

KRENTEN
BOLLEN
ZAK
4 STUKS
ELDERS

SCHUITENGAT 73
Verbouwd hoekapp op 4e etage met ruim zonnebalkon pp het
zuiden en een berging op de begane grond Ind • ruime
woonkamer met open keuken en balkon, 2 slaapkamers, toilet,
mod badkamer met hgbad.
Vr.pr.: ƒ210.000,- k.k.

DR. J. G. MEZGERSTRAAT 77
Gezellig driekamer-appartement met balkon op 4e etage.
Bouwjaar 1989. Ind.: woonkamer met open keuken, 2
slaapkmrs , badkamer met hgbad, apart toilet. Gebouw v.v. lift.
Vr.pr.: ƒ189.000,- k.k.

DE SAV. LOHMANSTRAAT 6
Moderne vrijstaande villa met garage, fraai aangelegde tuin met
vijver en zonneterrassen. Ind • living met open haard, open
keuken, bijkeuken, serrekamer, 3 slaapkamers, badkamer met
hgbad, douche, toiletkamer
Vr.pr.: ƒ 545.000,- k.k.

DE FAVAUGEPLEIN 59/II
deze aanbieding is geldig t/m 13 maart

DIRK VAN DEN BROEK
BURGEMEESTER ENGELBERTSTRAAT 21

KIJK OOK ELDERS IN DEZE KRANT VOOR
NOG MEER SPEKTAKULAIRE AANBIEDINGEN!

Gezellig app. met balkon aan zee- en landzijde op 3e woonlaag.
Ind : L-vormige living (doorzon) met voorzethaard en terras, 2
slaapkamers, keuken met balkon, toilet, douche.
Vr.pr.: ƒ 275.000,- k.k.

PASSAGE 36-38-40
2042 KV ZANDVOORT
TELEFOON 02507-15531
FAX 02507-19127

donderdag 11 maart 1993
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DIT IS EEN PUBLIKATIE VAN UW GEMEENTE

Rampen gebeuren niet
alleen maar in verre landen. U staat
er misschien niet elke dag bij stil,
maar ook in uw omgeving kunnen
rampen gebeuren.

We zitten goed, maar als...
Natuurlijk, wc hoeven echt
niet de hele dag op onze hoede te zijn
voor naderende rampen en andere
ernstige bedreigingen. Maar de kans
dat zulke dingen gebeuren is niet hélemaal uit te sluiten. Stel je voor dat de
sirenes toch onverhoopt gaan loeien.
Wat dan? Moeten wc niet voor de
zekerheid schuilkelders bouwen, onze
ramen dichtspijkeren, gasmaskers
kopen en met een helm op naar bed
gaan? Nee, alsjeblieft niet.

Lees de folder over rampen

kindermode & schoenen

Laten we elkaar vooral niet
de stuipen op het lijf jagen met spoken
die er helemaal niet zijn. Maar het is

Dagelijks geopend van 11.00-18.00 uur
Zondag van 13.00-17.00 uur
Maandag gesloten

wel goed om te weten wat je in ieder
geval wel en niet moet doen als zich

BELLI E RIBELLI
Haltestraat 45 Zandvoort

Het Dr. G. J. Plantinghuis te Zandvoort is
een Medisch Psychosociaal Kindertehuis,
waar 46 kinderen m de leeftijd van 0-15
jaar worden behandeld.
Voor invalwerkzaamheden ten gevolge van
vakantie en/of ziekte zoeken wij een

INSTELLINGSKOK m/v
Funktie-eisen:
De kandidaat moet zelfstandig kunnen
werken.
Bij voorkeur heeft de kandidaat kennis van
diëten.
Bereidheid tot onregelmatig werken.
Affiniteit met de doelgroep van ons kinderhuis.
Voor salaris en de overige voorwaarden is
de CAO Ziekenhuiswezen van toepassing.
Informatie kan worden ingewonnen bij dhr.
J. Holtslag alg. directeur, op werkdagen
van 10.00-12.00 uur, tel. 02507-12095.
Een schriftelijke sollicitatie kunt u richten
aan: Dhr. G. J. Plantinghuis, t.a.v. dhr. J.
Holtslag, Kostverlorenstraat 95, 2042 PD
Zandvoort.

Het Dr. G. J. Plantinghuis, Kostverlorenstraat 95, waar 46 kinderen m de leeftijd
van 0-15 jaar tijdelijk verblijven, zoekt een
enthousiaste

AFWASHULP
voor 8 uur per week.
De werktijden zijn op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 17.30-19.30 uur.
In de schoolvakanties kunnen deze tijden
zich wijzigen.
Daarnaast zijn er mogelijkheden incidenteel werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de civiele dienst.
Voor salaris en overige arbeidsvoorwaarden is de C.A.O. ziekenhuiswezen van
toepassing.
Informatie kan worden ingewonnen bij dhr.
J. Holtslag, alg. directeur, op werkdagen
van 10-12 uur. Telefoon: 02507-12095.

NIEUW M ZAftiDVOORT
Pannekoekenhuis

ondanks alle goede voorzorgsmaatregelen toch een ramp voltrekt.
Vaste regel is: Als de sirene gaat, ga
dan direkt naar binnen, sluit deuren
en ramen en zet radio of t.v. aan voor

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder dan een maand
hypotheekrenteen
verkoopt sneller, want

nadere berichten en instructies.
Wat u nog meer kunt doen
om rampen het hoofd te bieden, leest
u in de folder over rampen van uw

Je huis
in de krant
brengt-mensen
over de vloer.

gemeente. Goed om 'm te lezen en
om 'm bij de hand te
houden. Gewoon voor
het geval dat.

En de makelaar weet van
wanten en kranten

Het wordt pas echt een ramp als je niet weet wat je moet doen.

\
Gesloten i.v.m. verhuizing naar de
Buureweg 1-3.

BETAALT U
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODÜKT

i'iS

ij Palace Hotel)

IIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB

Grote Krocht 24
Tel. 12301

f 9rOÜ

Pannekoek van de maand

Mexicaanse Pannekoek
ƒ 12,50
Ook om mee te nemen
Zandvoortselaan 130 a
t.o. Nw. Unicum, Zandvoort
tel. 02507-30062
Onze keuken is geopend van
10.00-19.00 uur dinsdag t/m zondag

ook voor uw

bruidsboeketten
rouwboeketten
en
versieringen

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

11

SERVICESTATION

A ..Erica"

CHRIS HARDENDOOD

Het VU ziekenhuis is een academisch ziekenhuis met een algemeen christelijk karakter dat
geavanceerde zorg en dienstverlening biedt, afgestemd op de behoeften van patiënten en
cliënten. Een uitgesproken kwaliteitsbenadermg draagt daar in belangrijke mate toe bij. In onze
visie gaan professionaliteit en aandacht voor het menselij'k aspect hand m hand. Of het nu gaat
om patiënten, cliënten of medewerkers zelf. Als academisch ziekenhuis - dat naast
patiëntenzorg ook wetenschappelijk onderzoek en onderwijs tot taak heeft - bieden wij een
veelzijdige werkomgeving vol mogelijkheden tot ontplooiing en ontwikkeling.

ƒ1,87
ƒ1,71
ƒ1,22

Super
Euro
Diesel

Bloemenmagazijn

65 pannekoeken vanaf

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

VU ziekenhuis,
veelzijdige werkplek
Bouwkundig opzichter m/v

Zonwering bestellen
Franssen
bellen
Voltastraat 32,
tel. 14623
(sinds 1937)

Markiezen

(goedkoper dan schermen)

Knikarmschermen
Schermen merk Made,
Originele Luxaflex leverancier

Lamellen enz. enz.
Werkplaats Prinsesseweg 52.
Na tel. afspraak 14623 altijd vrijblijvend tot
uw dienst.

met oog voor kwaliteit
Uw toekomstige werkomgeving
f

' ' De dienst technische zaken bestaat uit de
secties voorbereiding, energievoorziening en
uitvoering. De sectie uitvoering maakt een
belangrijk onderdeel uit van de dienst. De
sectie is verantwoordelijk voor het functioneel m goede staat houden van alle gebouwen, terreinen, installaties en met-medische
apparatuur, alsmede voor de bewaking van
kwaliteit en kwantiteit bij ver- en meuwbouwwerkzaamheden. Binnen de sectie zijn drie
vakrichtingen vertegenwoordigd: electrotechniek, werktuigkunde en bouwkunde. BIJ
de gehele sectie zijn ± 40 personen werkzaam.

Uw functie
U houdt toezicht op de uitvoering van bouwkundige werkzaamheden. Het gaat om ver- en
meuwbouwwerkzaamheden. U bewaakt de
kwaliteit bij uitvoering en voert inspecties uit
U onderhoudt zeer veel contacten, zowel binnen de ziekenhuisorganisatie als daarbuiten.
De inspectiegroep, waaivan u deel gaat uitmaken, bastaat uit een electrotechnisch mspecteur, een werktuigkundig inspecteur en een
bouwkundig hoofdopzichter.

Wat wij van u vragen
U heeft een opleiding op HTS-niveau
(bouwkunde) of MTS-niveau met aanvullende cursussen. U heeft tenminste vijf jaar
ervaring op het gebied van directievoering

VU

academisch

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit

OJ
CD

en/of bouwtoezicht. U heeft een klantgerichte
en kostenbewuste instelling. U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken en u beschikt over goede contactuele eigenschappen.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de
CAO voor het VU ziekenhuis. Het salaris is
volgens rijksregeling en afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal ƒ 4.580,- bruto
per maand (BBRA schaal 8).

Informatie
Voor meer inhoudelijke informatie over deze
functie kunt u bellen met de heer mg
G.A.P.P. Hermsen, adjunct-directeur bouw
en techniek, telefoon 020 - 548 5113, met de
heer mg A A.J Bierman, hoofd uitvoering,
telefoon 020 - 548 5166 of met de heer
P. Braam, bouwkundig hoofdopzichter,
telefoon 020 -5485173.

Uw reactie
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen
twee weken richten aan de dienst personele
zaken van het VU ziekenhuis, t.a.v.
mevrouw H.A. de Boer, De Boelelaan 1117,
1081 HV Amsterdam.
Vermeldt u s.v.p. op uw brief en envelop het
vacaturenummer E 07.025

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden..
het faxnummer is

020-5626283

donderdag 11 maart 1993
Zandvoort is van oudsher
een vissersplaats, dat is inmiddels genoegzaam bekend.
Bij sommigen van mijn
dorpsbewoners kruipt het
bloed nog steeds waar het
niet gaan kan. Daarvan getuigen de vele vissersvaartuigen
die her en der langs de straten van ons dorp staan opgesteld. (Je moet die dingen
toch ergens laten nietwaar?).
Onlangs heeft het Zandvoortse gemeentebestuur paal en
perk gesteld aan de 'vervuiling' van ons dorp. Het is
daarbij rigoureus te werk gegaan. Alles wat niet langs de
weg thuis hoort, werd weggehaald en op het terrein van de
remise opgeslagen. De woonwijk Nieuw-noord was het
eerst aan de beurt, bmnenkort volgt de rest van ons
dorp.

een hobby geworden. Een hob- Jan Oonk is vader geworden,
tay pak je een Zandvoorter niet hopelijk is hij daarmee ook
ongestraft af. Ik kan mij dan zijn 'wilde haren' kwijt. Zijn
ook voorstellen dat deze groe- echtgenote Catty heeft hem
pering boos is. Het ware daar- een dochter 'geschonken'.
om beter geweest als onze vroe- Loeloe hebben ze het wurm
de vaderen een voorziening genoemd.
hadden getroffen waar deze Opa Henk en oma Gerda lovaartuigen veilig gestald kón- pen van trots naast hun
den worden. Kijk maar eens el- schoenen. Ik zag ze vanmorders. In Noordwijk, Katwijk en gen gaan over de Grote
andere kustplaatsen stelt de ge- Krocht Eerst dacht ik, hij is
meente afgesloten plaatsen be- ouder geworden. Nu begrijp
schikbaar waar de lokale bevol- ik de reden van zijn huppeking haar boten kan stallen. Ie- lende pas.
dereen is daar tevreden. De bevolking wordt niet meer gecon- De familie Paap uit Zandfronteerd met 'troep' langs de voort-noord weet te vermelweg en de hobbyisten kunnen den dat twee mussen in hun
ongestoord ter visvangst gaan. tuin bezig zijn een nest te
Achter de begraafplaats aan bouwen. Ook hun poes is
de Vondellaan ligt nog steeds krols. „Het wordt voorjaar,"
een braak liggend stuk grond. zo laat Paap juichend weten.
Op dit moment staan daar enkele shovels van Nelis gestald.
Op zaterdag 20 maart orgaMet een omheining komt men mseert de Zandvoortse gezcl'Hoera!' hoor ik menigeen al een heel eind in de goede ligheids vereniging 'De Zwarvan u al roepen. 'Waanzin!' richting. Misschien is dit een te Bende' in hotel Faber aan
zal een ander deel van onze idee.
de Kostveilorenstraat een
bevolking zeggen. Beide groeklaverjas-dnve.
Iedereen
peringen hebben mijns mmag meedoen. De spelregels
'Betrouwbaar'
ziens gelijk. Veel bewoners
zijn zo eenvoudig mogelijk
uit Noord ergeren zich al jaOp oude foto's van het raad- gehouden. Dit gezien het feit,
ren aan de autowrakken, ca- huis zie je ze nog staan. Ik tae- dat ook niet Zandvoorters
mogen meeravans en ander ongerief
doen. ledere
deelnemer
langs
hun
krijgt bij aanstrlten. „Onze
buurt verpaumeldmg een
speelnumpert,"
zo
klaagden zij.
mer.
Drie
Wie wel eens
maal draaien
in deze buurt
aan de tafel,
komt, zal dat
verplicht
zeker kunnen
troefmaken.
beamen. NaDe drie deelrubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het nemers met
dat enkele we- DeZandvoorts
Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
ken geleden andere suggesties
het hoogste
van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplem 12.
de dienst pupuntenaantal
blieke werken
ontvangen
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.
in samenwereen
leuke
king met de
prijs. DeelneZandvoortse politie de boel doel de deuren onder het bor- men kost vier gulden. Na afdaar heeft opgeruimd, ziet de des. Vroeger was dat de ingang loop wordt een grote loterij
zaak er op dit moment weer naar de gemeentelijke gevange- gehouden. Belangstellenden
wat redelijker uit.
nis. Achter de deuren bevond kunnen zich aanmelden bij
Wie nu mocht denken dat zich decennia geleden namelijk onze plaatselijke 'Stiefbeen',
iedereen hiermee tevreden is, het politiebureau. Later wer- Marcel Meijer van het waterkomt echter bedrogen uit. den deze aan het oog onttrok- looplemtje. Tel: 13463 of bij
Met name de Zandvoortse ken door enig pleisterwerk. Er Wim Bakkenhoven, Willem
vissers zijn des duivels. Ook kwam een fontein voor het Draaijerstraat 28, tel: 19178.
zij werden geconfronteerd raadhuis. Kwajongens maakmet de opruimwoede van ons ten echter misbruik van de sigemeentebestuur. Zij vinden tuatie. Zij smeten tijdens de Relatiegeschenk
Aanstaande zaterdag (overdat er voor hen best een uit- nachtelijke uren kilo's waspoezondering gemaakt had kun- der in het water. De gevolgen morgen dus) is het feest op
nen worden. Velen van u zul- lieten zich dan ook raden. De het Kerkplein. Om 11 uur
len nu waarschijnlijk afkeu- andere morgen stond het hele precies zal onze plaatselijke
rend met het hoofd schud- Raadhuisplein
onder
het burgemeester Van der Heijden. Ik kan daar enigszins m- schuim. De fontein werd jaren den een geheel eigentijds
komen. Toch wil ik voor deze geleden volgestort met aarde. Zandvoorts relatiegeschenk
groep een lans breken. Het Er kwamen bloemen en plan- ten doop houden. Het Zandgemeentebestuur had beter ten in en niemand herinnerde voortse koekje, inplaats van
moeten weten. Een Zand- zich nog de situatie van voor- de zo afgezaagde stropdas of
voorter ontneem je niet zo- heen.
ballpoint. In opdracht van de
maar zijn 'levensbehoefte'.
Naar ik heb vernomen is on- gemeente heeft bakker Keur
langs een van de ambtenaren het koekje ontwikkeld. De geop het raadhuis wakker gewor- meente zal het koekje, dat is
Tevreden
den. Uit 'betrouwbare' bron heb voorzien van het plaatselijke
U ziet, het woord levensbe- ik vernomen dat die deuren gemeentewapen, gaan gehoefte staat duidelijk tussen weer terugkomen. De zaak bruiken als relatiegeschenk.
aanhalingstekens. Niet-Zand- wordt als het ware weer in de De burgemeester krijgt het
voorters zullen het wel nooit oude staat hersteld. Het enige eerste doosje aangeboden,
begrijpen. Zij die van ouds- verschil met vroeger is even- waarna hij een korte toeher langs de zee verto'even, wel, dat de deuren met geopend spraak houdt. Iedereen die
weten dat de zee op menigeen kunnen worden. Ze zitten er zo- 'een koekje van eigen deeg'
een
aantrekkingskracht gezegd dus voor joker in. Wei- wil, kan het gaan proeven.
heeft, die niet te definiëren is. licht ware het beter geweest dat Bakker keur reikt ze gratis
Met andere woorden: de ech- die ambtenaar gewoon door uit.
te Zandvoorter kan niet zon- had blijven slapen.
der haar. Terug nu naar die
Dit was het weer voor deze
bootjes. Wat vroeger bittere
week. Blijf gezond, tot de volnoodzaak was, is tegenwoor- Vader
gende week.
BRAM STIJNEN
Eindelijk! Onze dorpsgenoot
dig voor veel dorpsgenoten

-ft

n,

door

De arme schilder Jacobus van Looy (Bob Gansner) wordt door medelijdende dorpsbewoners onthaald op een kop warme snert
Foto Bram Stijnen

Zandvoorters ontfermen zich over kunstenaar
ZANDVOORT - Folklorevereniging 'De Wurf' mag door Bram Stijnen
zich nog altijd verheugen op
een groeiende belangstel-

ling van met name het Zand- geleden door wijlen historicus
voortse publiek. Naast haar J. A. Steen werd opgetekend.
klederdrachten-shows

en

Het verhaal is authentiek aan

omstandigheden van eind
demonstraties volksdansen de
1800. Toen lieten veel kunstdie overal in binnen en buizich inspireren door
tenland worden opgevoerd, schilders
de
karakteristieke
dorpsbeelzet De Wurf voor het eigen den van de vissersplaats.
Onder
publiek jaarlijks een histo- hen bevond zich ook de Haarnsch toneelstuk op de plan- lemmer Jacobus van Looy
ken. Veelal zijn zij geënt op (1855-1930).
werkelijke gebeurtenissen
uit het oude Zandvoort. Ook
In zijn tijd is het armoe troef
dit jaar werd deze traditie in Zandvoort. Niet alleen voor
haar bewoners maar ook voor
voortgezet.
Onder leiding van regisseur
Engel Lever kon het Zandvoortse publiek dit weekend in
Gebouw 'De Krocht' gemeten
van het toneelstuk 'Kinderen
der zee'. Een op ware feiten gebaseerd verhaal, dat decennia

de kunstenaar. Geen mens die
enige interesse toont voor zijn
dorpsgezichten en portretten.
Erger nog, ook de lokale bevolking ziet aanvankelijk niets in
het 'geklieder' van de Haarlemmer. Allengs echter groeit er

een band tussen de armlastige
schilder en de lokale bevolking.
Met koffie en soep wordt hem
het leven wat dragelijker gemaakt. Ook boer Saase toont
medelijden met de arme sloeber. Zijn warme paardenstal
aan de Kleine Krocht wordt
zijn tijdelijk onderkomen. Daar
mag hij wonen en werken.

Dankbaar
Terwijl de mannen op zee een
karige boterham verdienen, bestiert moeder de vrouw het
huishouden. Ook het opvoeden
van de kinderen behoort tot
haar levenstaak. Dagelijks verzamelen de oudere mannen
zich op de werf (Wurf). Ze bespreken er de gang van zaken
en kijken uit over zee om te
zien of de bomschuiten, beladen met zeebanket al huiswaarts keren. Voor Jacobus

(ADVERTENTIE)

van Looy zijn dit de mooiste
momenten om 'vast' te leggen.
Steen weet als volksverteller bij
uitstek de vele historische gegevens en lokale humor op sublieme wijze te verwerken in dit
toneelstuk.
In een 'eind goed al goed' laat
de auteur in het derde en laaste
bedrijf alles alsnog op zijn pootjes terecht komen. De mannen
komen thuis met een royale visvangst en Van Looy weet in Aerdenhout zowaar enkele van zijn
doeken te slijten. Uit dankbaarheid aan de Zandvoortse bevolking geeft hij zijn eerst verdiende centen uit aan een feest. De
stal van Staase wordt omgebouwd tot een kroeg en alle
'Kinderen der zee' worden uitgenodigd dit heugelijke feit onder het genot van een flinke
neut mee te vieren. Zie hier in
het kort de inhoud van dit stuk.

Volkstoneel
Het moet gezegd, ook ditmaal bewees 'De Wurf' weer
over voldoende kwaliteiten te
beschikken " om " dit" stukje
volkstoneel zeer bekwaam op
de planken te zetten. Met name
in de hoofdrol excelleerden
Bob Gansner als schilder van
Looy op onnavolgbare wijze.
Moeder Ael werd levensecht
vertolkt door Ans Veldwisch.
Nel Lever gaf een schitterende
vertolking van een kijvende
Pie, terwijl Rie Moolenaar,
Hedy Gansner, en Mien en Engel Kerkman als vissersvrou-

wen of visser zeer goed uit de
verf kwamen.
Een speciaal compliment
verdienen eveneens Millie
Zantvoort als domineesvrouw
en accordeomste, Mien Kerkman (Kee), Jan Visser (boer
Staase) Willem schilpzand
(Visserman) en Wil Vleeshouwer (Veldwachter). Voor de
drie jongste spelers eveneens
niets dan lof. Remon (15) en
Patric (11) Voordouw bleken
als Arie en Arend een aanwinst
voor De Wurf. De twaalfjarige
Diny Driehuize ('geleend' van
toneelvereniging Wim Hildering) bleek als Antje zeer wel te
passen in dit gezelschap.

Ovationeel
Ook ditmaal bleek dat Folklorevereniging De Wurf een
niet meer weg te denken onderdeel is van onze Zandvoortse
gemeenschap. Het publiek
heeft genoten, daarvan getuigde het ovationeel applaus, na
afloop van beide voorstellingen. Dat gold het uitstekende
spel maar ook de drie schitterende, nieuwe decors. Overmorgen, zaterdag 13 maart
wordt 'Kinderen der Zee' voor
de laatste maal opgevoerd. Er
zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Deze zijn voor 10
gulden te koop aan de zaal. Ook
nu is er weer 'bal na'.
'Kinderen der zee' werd gezien in Gebouw De krocht. Regisseur: Engel Lever, souffleur:
Corrie Vleeshouwer. Licht en
geluid: Freek Veldwisch.

Onderzoek naar borstkanker

Bioscoopprogrammering van 11 t/m 17 Maart.

MERYL BRI]CE GOLDE
STREEP WnjJS HAWN
Ern doodleuke fflm
OTtr eeuwige schoonheid

ZANDVOORT - Het bevolkingsonderzoek in Zandvoort
op borstkanker start waarschijnlijk in de maand mei. Het
onderzoek wordt georganiseerd door het Integraal Kankercentrum Amsterdam, in samenwerking met de GGD Zuid-Kennemerland. Zandvoort is
na Bloemendaal de tweede gemeente in deze regio voor dit
onderzoek. Dit wordt 'dicht bij
huis' gehouden, in een mobiele
onderzoeksruimte. Alle vrou-

SWOZ zoekt chauffeurs voor Belbus

ZANDVOORT - Stichting op de Belbus willen rijden.
Ouderen Zandvoort Vooral op de donderdag is drinwen tussen de 50 en 70 jaar krij- Welzijn
gen persoonlijk een uitnodiging (SWOZ) zoekt vrijwilligers die gend behoefte aan een chaufthuis gestuurd. Er wordt gewerkt met röntgenfoto's. Dat is
(ADVERTENTIE)
ook de reden dat jongere vrouwen niet uitgenodigd worden:
borstkanker is bij hen moeilijker te zien op röntgenfoto's. In
Bloemendaal en Zandvoort
gaat het om ongeveer 4400
vrouwen. Het onderzoek is kosUw gasbedrijf adviseert!
flln
teloos en iedere deelneemster
krijgt de uitslag binnen twee
weken per post toegestuurd.

STOOKAKTIE 92/93

(ADVERTENTIE)

uitgerekend voor U!

feur, daarnaast zoekt SWOZ
naar mensen die van de zomer
willen invallen tijdens vakanties van andere vrijwilligers. De
Belbus rijdt op werkdagen van
negen tot vijf uur binnen de gemeente grenzen van Zandvoort
voor iedereen vanaf 55 jaar.
Van de bus wordt veel gebruik
gemaakt voor het doen van
boodschappen en om naar artsen te gaan. Belangstellenden
moeten in het bezit zijn van een
rijbewijs en rij-ervaring hebben. Ook een hele dag beschikbaar zijn on goed om kunnen
gaan met ouderen is een vereiste. De SWOZ biedt een onkostenvergoedmg, begeleiding en
af en toe een cursus aan.
(ADVERTENTIE)

Voor de week van 1-3 t/m 7-3-1993
Normaal
jaarverbruik
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IN ONS FILÏAAL ZANDVOORT

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

INONZESUPERSLAGERIJ
BELGISCHE

MAGERE

BOERENSTEAK

SPEKLAPJES

gevulde haasfilet met jullennegroenten,

100
VANtCBGBSttlXVANIS

BACK TO THE FUTURE nuo EX
WHO FRAMED ROGEH RABBIT

zonder zwoerd

HEEL
KILO

GRAM

IN ONZE KAAS & POELIERAFDELING
Dagelijks
13.30 en 15.30

A.L
Dagelijks
19.00
Do/Zo/Ma/Di/Wo
21.30

VERSE

LEKKERE

T.V. ook
KLUIFJES
BELEGEN KAAS
gemarineerd
Jfjni

i^1*"?^

3 KILd® *?&<

HEEL
POND

deze aanbiedingen zijn geldig t/m 13 maart

27
34
41
48
55
61
68
75
82
89
95
102
112
123
133
143
153
170
187
204
221

450
564
678
79Q
903
1015
1128
1243
1354
1469
1579
1691
1864
2035
2203
2370
2538
2821
3107
3387
3670

ƒ 16,20
ƒ 20,40
ƒ 24,60
ƒ 28,80
ƒ 33,00
ƒ 36,60
ƒ 40,80
ƒ 45,00
ƒ 49,20
ƒ 53,40
ƒ 57,00
ƒ 61,20
ƒ 67,20
ƒ 73,80
ƒ 79,80
ƒ 85,80
ƒ 91,80
ƒ 102,00
ƒ112,20
ƒ 122,40
ƒ132,60

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

BURGEMEESTER ENGELBERTSTRAAT 21

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

Totaal vanaf
Kosten
1 november** deze week

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

DIRK VAN DEN BROEK
KIJK OOK ELDERS IN DEZE KRANT VOOR
NOG MEER SPEKTAKULAIRE AANBIEDINGEN!

Week
streefverbruik*

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

,

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

DEPERFEKÏE

Elektrisch schuifdak
Handbediend schuifdak
Schuifpuien/vouwwanden
VANDEFVSJLUGT
Cornwallstraat 6
1976BD Umuiden
Tel: 02550 - 30624
MEER WETEN?
D Maakt u een afspraak voor uijbltjvende trterte
D Stuurt u mi| documentatie

Adres

___

PostVode Plaats __

t Telefoon

____

__

aanbiedingen geldig van
11 t/m 17 maart en
zolanu de voorraad strekt
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pntefitrn'sMSuper VoordeelDagen
Polectro's W Super
VoordeelDagen
SONY MHC 4700 TOPKLASSE MINI HIFI SYSTEEM
VERSTERKER digitaal/gescheiden versterkers voor midden-t-hogen en lage tonen/2x45W + 2x55W/digitale AT bass/sub
woofer uitg. EQUALIZER total effect control/7-bands/Digital Surround/Digital Dynamiek espansie + compressieTUNER
digitaal/30 presets TIMER uitgebreide sleep- wek en klokfuncties/programmeerbaar DUBBEL CASSETTEDECK power
loading/dolby B+C/HX-pro CD-SPELER programmeerbaar/digitale uitgang/muziekkalender/edit/etc. SPEAKERS
speciaal 4 speakersysteem voor topgeluid met bassreflex LCD AFSTANDSBEDIENING

is geselecteerd TopdealervanAmsterdam en omstreken. Maar goede
'totaliteit hoett niet duurte rijn. Oat ziet u bij Polectro. Want met de 3 Super
Voordeel Dagen breekt Polectro alle voordeel-records. En dat is niet alles.
Polectro heeft uitsluitend topadviseurs die u helpen met het maken van Oe
iuistekeuze. Bovendien biedt Polectro de unieke KOOP NU, BETAAL LATER
service. En u weet het.... Polectro is altijd voordeliger! Kom dus nu naar
Polectro en profiteer van al dit voordeel_
alles met volledige garantie * geen reserveringen en OP=OP
geen telefonische bestellingen * neen levering aanJgnde1grM_

SONY PRECISE D507 MIDI HIFI SYSTEEM
VERSTERKER 2x90W/2x surround sound EQUALIZER prograrnmeerbaar/7bands/spectrum analyzer TUNER 30 presets TUNER 30 presets/digitaal
TIMER programmeerbaar DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/dolby B+C
etc. CD-SPELER pulse D/A converter/digital servo/programmeerbaar/
variabele fader/kalender/peak search etc. AFSTANDSBEDIENING
norm 1599."4 4 QQ m
Polectro's Super Voordeel Dagen prijs
l l «JQ • ™

norm 2699.- Polectro's Super Voordeel Daqen prijs

Polectro's MSuper Voordeel Dagen

•J&d

NORDMENDEGALAXY36DP
36 cm Inline beeldscherm met haarscherpe en kontrastrijke weergave/kabeltuner/40 presets/kinderslot/sleeptimer IMC afstands-bedeinging voor
menugestuurde bediening

norm 499.Polectro's Super Voordeel Dagen prijs

JVC MX55 MINI HIFI SYSTEEM MET MULTE CD SPELER
VERSTERKER 2x40W/5 ingangen EQUALIZER 5-bands met spectra peak indicator TUNER digitaal/40 presets TIMER
uitgebreide sleep- wek en klokfuncties/programmeerbaar MULTI CD-SPELER voor 6 CD's/1 bits/programmeerbaar/
editfunctie/introscan/etc. SPEAKERS topgeluid met bassreflexsysteem AFSTANDSBEDIENING

norm 1499.- Polectro's Super Voordeel Dagen prijs

E-180VX video
E-180VA video
SA-90audio

SONY D905 DIGITALE TOPKLASSE MIDI

QTQ ••
O f «l • |

10 stuks
10 stuks
10 stuks

59.38.95

VERSTERKER digitaal/1 bit/9 ingangen/equalzing recording TUNER 30
presèts/memory scan TIMER uitgebreide sleep+klokfuncties EQUALIZER
uniek LCD-scherm met alle gegevens/volledig automatische instellingen/
digial soundprocessing/parametrisch/programmeerbaar/delay + surround
DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/dolby B+C/dolby HX-Pro/auto focus
recording/AMS CD-SPELER shuffle delete/variabele fader/custom edit/
muziekkalender SYSTEEMAFSTANDSBEDIENING
norm 3399.Polectro's Super Voordeel Dagen prijs

2398.-

j KOOP NU, BETAAL GRATIS LATER
-j^pu

&BLAUPUNKT

KENWOOD CDWISSELAAR COMBINATIE
CD-WISSELAARvoor 10 CD's/16 bits/oersterke trillingsbestendige
behuizing met Multi Point mechaniek isolalisysteem/3 straals precizie
laser/auto pauze RADIO/CASSETTESPELER 2x25 of 4x15W/24
presels/lader/voorverslerker uilgang/anti dielslalsj'"'» "">' i«"*-"»
voeding en draagbeugel
norm 1499.- nu bij Polectro
BLAUPUNKT SAN REUO RADIO CASSETTE
digitale luner mei presets/compleel met
anti diefstalslede
nu bij Polectro

PIONEER KEH 4090 CAR HIFI
2x25of4x15W/fader/nooq-laaq toonregeling/1? yesels/aulorc
se/dolbyelc.
norm 699.- nu bij Polectro

299.-

-mfim
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BLAUPUNKT IS63-31VT NIEUWSTE MODEL
63 cm BlackMatrix beeldbuis/2x15W HiFi stereo/
Teletekst/on screen display/zenderidentificatie/
kinderslot/sleeptimer/fraaie vormgeving/luxe
afstandsbediening

normaal 1499.- ,
na inruil nu /

SONY NEWS D307 HIFI SYSTEEM
VERSTERKER 2x75W EQUALIZER 7-bands/spectrum
analyzer/programmeerbaar/equalizing recording
TUNER digitalle/30 presets TIMER sleep- wek- en
klokfuncties CUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/
dolby/AMS/tiptoest CD-SPELER Time-t- Program edit/
time+ variabele fader/muziekkalender etc. PLATENSPELER tegen meerprijs. SPEAKERSYSTEMEN 3-weg
systeem, tegen meerprijs. AFSTANDSBEDIENING

norm 1299.nu bij Polectro
bij aankoop van een KTV boven
GRATIS luxe KTV/Video meubel
met hardglazen deur t.w.v. 349.-

'KVX2551 63 cm/Hi black Irinilron
KVX2951 72 cm/Hi Black Trinitron
KVA2521 63 cm/Hi Black Trinitron Plus
KVA2921 72 cm/Hi Black Trinitron Plus
KVC2561 63 cm/classic design/Hi Black
KVC2961 72 cm/classic design/Hi Black
KVE2531 63 cm/excellence design/PIP
KVE2931 72 cm/excellence design/PIP

altijcTvoordeliger
altijd'voordeliger
altijd~voordeliger
aldjd'voofdeliger
altijd~voordeliger
altijd""voordeliger
altijd"voordeliger
altijd~voordeliger

SONY KV-X2931 BLACK TRINITRON
72 cm/stereo/space sound/CCTteletekst* geheugens t TOP- en f AST
txt/taalkeuze/S-VHS/120kanalen/afstandsbed
norm 2298.- na inruil i
SONY
KVM1420 37cmblacklrinitron/off-timer/AB
699589.-*
KVC2121 55 cm/HiFislereo/lxl/na inruil
1799- 1199.-'
KVX2521 63 cm/monitor design
1799-1398.KVX2131 55cm/stereo/CCTtxl/S-VHS
1799-1279.-*
KVX2531 63cm/slereo/CCTtxl/S-VHS
1999.-1455.-*

video B/HiFi stereo/mini
1998- 1398
64xzoom/lullsize VHS/na inruil 28982598.-'
VHS-C/minimovie
VHS-C/mini/audiomix
S-VHS-C/mini/pre-foll/na inruil
S-VHS-C TOP MOVIE/na inruil

SONY VIDEO 8 TRAVELLER
video 8 voor 3 uur video/aulofocus/dala insert/automatische
belichlinfj/variabele high speed sluiter/digitaal superimoserec.reïiej
en edil search/aansl. voor afstandsbediening/TR4
norm 1998.- na inruil bij Polectro./

(Tin l CKJtBY SURROUND

High speed CD-opname J
PR o • L O G I C
KENWOOD M85 DIGITALE TOPKLASSE
VERSTERKER 200W totaal (2x70 voor + 2x15 midden + 2x15
achter) presece met DSP systeem/Dolby Pro Logic/digital
delay/surround/Hit master+melodyassist etc. EQUALIZER 27
bands spectrum anlayzer/parametrisch/programmeerbaar/tegen
meerprijs TUNER 30 presets/zendernaamgeheugen TIMER
schakelklok/6 prg-1 week/2x wek/kalender DUBBEL
CASSEETTEDECK dubbel aitoreverse/HX-Pro/dolby B+C/High
speed CD-opname/CCRS computergestuurd opnamesysteem/
Al manbagement edit montageregelsysteem/DPSS CD-SPELER
1 bit/muziekkalender/programmeerbaar/CCRS/etc. PLATENSPELER en. AFSTANDSBEDIENING

SONY EXCELLENCE GROOTBEELD
72 cm Black Trinilron Plus/digital comb filer voor haarscherp
beeld/30 sub woofer systeem/GOW HiFi stereo/space sound/CCT
teletekst met TOP > FASTTXT/S-VHS/proorammeerbare d
afstandsbediening
norm 2998.na inruil bij Polectro

1998

Bij Poledro altijd voordeliger

MITSUBISHI
ELECTRIC

nu bij aankoop van een
SONY camcorder
GRATIS VIBEOLAMP + ACCU
tw.v. 199.-

SONY
CCD FX300 NIEUWSTE/iOxzoom/program AE
altijd voordeliger
CCD FX400 NIEUWSTE/tOnoom/program AE/AB altijd voordeliger
CCD FX500 NIEUW/slereo/program AE
alti'jd voordeliger
CCDV600 HiS/HiFi stereo/program AE/AB
altijd voordeliger
CCDV800 HiS/HiFi slereo/dalaUime code
altijd voordeliger
CCDTR105 travellec/afsLbedynainruil
2298- 1598.-'
CCD TR505 kleuren zoeker/IOx zoom/exposure dial/Digüal
pictufC/Program AE/werekjtf d/data insert/digitaal superimpose
met scroll/alslbed./na inruil
2899.- 1998.-'
CCD TR705 Hi8/HiFi slereo/AB/na inruil
2998- 1898.-'
CCDTR805 Hi8/steady shot/stereo
altijd voordeliger
PANASONIC
NVS1
digJate beeldstabilisator
29981289.-

«»M*»«»»^.W

5|
KENWOOD KRC 452 CAR HIFI
2x25 of 4x15W/fader/pre amp out/volledige bediening voor CD-wissclaar/24 presels/anli diefslalslede met geheugen _
en draagbeugel
norm 699.- nu bij Polectro

HITACHI
VME10
VM4400
JVC
GRC9
GRAX7
GRSX9
GRSX90

M* W

3 laar GRA77S b.b. garantie

SONY CD-WISSELAAR COMBINATIE
CD-WISSELAARvoor 10 CD's/16 bis/hydraulische schokdempers/horizontaal of verticaal Ie monteren RADIO/CASSETTESPELER 4x20W/k>udness/digilale lunef/24 resets/auto memory/memory
scan/auloreverse/2 kleuren display/
anti diefstalslede CDK-KP1
norm 1499.- nu bii Polectro

KENWOOD

MITSUBISHI CT2125 S-VHS + TXi
modern monitorlook design met een 55 cm Black Diamond
donker getinte beeldbuis voor een bijzonder contrastrijk ene
briljant beeld/Teletekst/100 kanalen/Euro AV en S-VHS
aanls./alle instellingen van beeld en geluid zichtbaar
scherm/lxe afstandsbediening
/~
SONY CLASSIC DESIGN GROOTBEELD
72 cm Black Trinitron/120 kanalen/30W HiFi stereo/space sound/CCT
Ut met geheugens/OSD/taalkeuze
afstandsbediening c2921
norm 2199 na inruil bij Pot

norm 1398 na inruil nu

/

KENWOOD UD90 BEKROOND MINI HIFI SYSTEEM

1699

VERSTERKER Digital Signal Processing: presence/dolby Pro Logic/acoustic surround field control/subwoofer aansl./
mic.mix. EQUALIZER 13 bands spectrrum analyzer/rpogrammeerbaar/auto CD-toonregeling/Hit Master TUNER 20
presets/zendernaamgeheugen TIMER wek en schakelklokfuncties DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/CCRS
computergestuurd edit systeem/High speed CD-opname/DPSS/cross fade CD-SPELER programmeerbaar/kalender/
CCRS etc.SPEAKERSYSTEMEN 2-weg,3 luidsprekers/bass reflex AFSTANDSBEDIENING

MATCHiiiL/NE

norm2999 nu bij Polectro

SONYHIFI CAMCORDER
video 8/8x zoom met macro/HiFi geluid/auto lock cover/3 lux/dalumitijd insert/fader/aulofocus/aulolock/variabele high speed sluier/
longplay/afslandsbediening 385
/iC ET»T»'
norm 2220.- na inruil bij Polectro.

NORDHENDE FUTURA 55 CVT
55 cm Black Matrix/DCCI voor brifant en kontraslrjk beeU/2x20W
HiFi slereo/space sound/basisverbreding/4 speakersysteem/on-off
limer/kinderslot/reletekst met 4 pag.aeheuaen/S-VHS/IMC
afstandsbediening
norm 1599na inruil bij Polectro

/

KENWOOD

999

Kenwood Iaat muziek zichzelf zijn.

BLAUPUNKT RTV540 HET LEESPEN
VHS/aulo head cleaning/digilal t/acking/perfect stilstaand beeld,
variabele slowmotion/comfortabel programmeren n
eespcn/afstandsbediening/^PANASONIC NVJ4IJ(|Bftr J1111
norm 899.- nu bij Polectro

JVC HRD 910 HIFI STEREO MONTAGE
HiFi slereo/4 koppen/ perfect stilstaand beeld,beeld voor
beeld en slow molion/VPS-i-VPT top txt/aulo head cleaning/
On Screen Display/mark + efase en index zoeksvsleem/duel
editing/audiomix/LCD alslandsbed.

nu bij Polectro
JVC HRD560 VHS VIDEO met luxe LCD afsLbed.
comloilabelc eenvoudige bcdiening/kinderslol/groot (uischaketbaarj
display/zoeksysteem/synchroedi/zomerlidcorrectie/
afstandsbediening
norm 799.- na inruil bij Polects

GRUNDIG GV240 STEREO PDC VIDEO
PDC/412 koppen/HiFi sterco/VPT i TOPtxt programmcring/Automatic Tape Time Sclect/^endericJcntilicatie/longplay/digital auto
trackino/atslandsbedienino

1798'x

KENWOOD UD-50 COMPLEET MINI HIFI SYSTEEM
NORDMENDE 6408 GROOTBEELD STUNT
70 cm Black Super Planar FST scherm/HiFi slerco met basisverbreding
en taalkeuze/lelelexl met geheugens/PAL-SEC
stuurde bediening met luxe afstandsbediening
norm 1798.- na inruil nu

GRUNDIG VS960 TOPKLASSE VIDEO HET PDC
PDC/HiFi stereo/VPT textprogrammering/archiel systeem voor 700
titels op 700 banden/jog shuriteflongplay/digilal Irackmq/lu:
alstandsbedening
^ftï/T' I' l
norm 1999.- na inruil bij Poiectrc
GRUNDIG
VS 902
Program DelivcryControl PDC
VS920
Program Delivery Control'PDC
PHILIPS
VR502
VHS/LCD afstandsbcd./na inruil
VRG180
VPS voorbereid

1248

VERSTERKER servo volume/bass versterking/super woofer aansl. EQUALIZER 13 bands spectrum analyzer/
programmeerbaar TUNER 30 presets TIMER Al sluimer en wekfuncties met Al loudness regel ing DUBBEL
CASSETTEDECK CCRS computergestuurd opnamesysteem/dubbel autoreverse/dolby/cross fade/high speed dubbing/
continu weergave CD-SPELER 16 bits/muziekkalender/programmeerbaar SPEAKERSYSTEMEN2-wea/ültrsilaae tonen
voor natuurgetrouwe bass AFSTANDSBEDIENING
/11 QCI
7

normaal 1699.-nu bii Polectro
10991199-

689.898.-

1395.nu

768.499.-

AKAI 280HQ VIDEORECORDER
PDCprepared/Hyperbandluncr/jonderzoeksysteem/perfoct
stilstaand beeld, beeld voor beeld en slow motion/muj^
luncües/kinderslot/PAL-SECAM/afstandsbcdienin
na inruil nu bij Polectro
,
SONY SLV 825 TOPKLASSE VIDEO MET PIP
HIFI slereo/4 koppen/longplay/PIP/edit monitorr/auto menu/auto head
cleaner/NTSC playback/audb dub/LCD
afstandsbediening met jog shuttle
norm 2399 na inrui bij Polectrd
SONY
SLV 319
3 koppcn/btt programmering
1198.- 849SLV 415
4 koppen/LP/dual mode shuttle AB
1399- 899.SLV 212
VHS/LCD afstandsbediening
1000.- 599.SLV 325
3 koppen/dual mode shuttle/na inruil 1099.- 889.-'
SONY SLV615 STEREO VIDEO
4 DA-PRO koppen/longplay/HiFi slereo/Dual mode shuttle/audio
dubbing/aulo head cleancr/digial auto tracking/prooj
LCD alst.bcd. met dual shuttle
ff [ [ • I • |
norm 1699.- nu bij Polectro

PHILIPS GROOTBEELD MET PIP
70 cm Blackline met Invar technology/PIP met bron vermelding/CCT txl/50W HiFi stereo/aparte Subwoofer/matrix
sound aansl./off timer/klok/kinderslol/menuaesluurde
bediening met LCD afstandsbediening
norm 2795 na inruil nu

HITACHI VTM830 LONGPLAY VIDEO
4 koppen/longplay/auto head cleaning/digilal auto IrackingAindcrslot/OSD mcl help menu en laalkeuze/perlect slilslaand.r;et
voor beelden slow motion/LCD nl&tandsbediening j§0sfi \' f
norm 999.- nu bij Polectro

PHILIPS BLACKLINE BESTE TEST
70 cm Blackline super beeldbuis mei Invar Picture Techniek en
CTI/breedbeekJ optie/2x20W HiFi stereo met taalkeuze en super woofer/CCTUt met geheugens/menuoestuurde bedioninq/Iuxe
afsLbea
d./28ST278l
norm 2198.na inruil bij Poleclro

KENWOOD DP1020 CD-SPELER
digital pulse axis regel ing/CCRS computergestuurd CDopname systeem/random play/profgrammeerbaar/
regelbare hooldtelefoon uitgang .

1648

PHILIPS
17AA3342 44cm/OSD/alslandsbediening
17GR2740 44cm
JVC
C2181
55 cm/telelcksl/alstandsbed.
AV25F1
63cm/S-VHS/sterco/CCTW
BLAUPUNKT
IS63-40
63 cm/HiFi stereo/Ul/AB
MS70-109 70 cm/stereo/voel meerpris
PM 40-41 VT/42cm/wit.rood,zwarl/txt/AB
PM 37-41 37 cm/afstandsbediening
GRUNDIG
P37-449. 37cm/mullinorm/12i220voll
ST63-655 63cm/CTI/slereo/Alslbcd.

10951499-

699.999.-

1299.- 848.1999-1479.1799.-1399.2798.-1998.1049.- 699.599.- 528.1099898.1599-1279.-

SABA GROOTBEELD SUPER KTV
72 cm Black Super Planar Black Matrix boeldbuis/CTI-plus/2x40W HiFi slcreo/4 speakcrsvsleem/S-VHS/lcletext met gehcugens/PALSECAM-NTSC/menuaesluurdebedieninnMflinicr/kindersloiyalstandsbedieninq
norm 2399.na inruil bij Polectro

norm 349.nu bij Polectro

/
/

/

l I%?%|B"/

KENWOOD KR-A4020 RECEIVER
7 ingangen/tape monitor/loudness/gescheiden
toonregeling /digitale tuner/30 oresels/oreset scan

norm 499.nü bii Polectro

7\

1398

SABA 5101 KTV SUPER STUNT
51 cm Prccision Inline beeldbuis/Saba Ie te diagbog systeem voor
eenvoudige bedicning/PAL-SECAM/NTSC-video.
/alstandsbediening/clc.
norm 899 nu bij Polectro

DONDERDAG KOOPAVuND/MAANDAÓ GESLOTEN . BIJ KOLENKIT . SOEPELE BETALING

- -- SPELENDE INRUIL NIEI UUÜER DAN 6 JAAH •
*-DEMO 8LICHT BESCHADIGDE MODELLEN •

pat «cu/f ITiriHCSFN \rnrinRFHfllinFU~,
PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN ,

SA/CC
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e drie?
Eiken
3-2 zitcombinatie.
Blank eiken met beige rundleren kussens.
Van 3499.- voor

l? Topkwaliteit voor
'f, een lage prijs.

rif

GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,
Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.
Dus praktisch altijd kamerbreed!

ONGEKENDE
PLAFOND
Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

Leren
3-2 zitcombinatie.
Zwart rundleer. Ook in
andere kleuren leverbaar.
Van 2999.- voor

Alle meubelen worden
-•' .uitvoerig getest. • ,

f Tf

Stoffen
3-2 zitcombinatie.
In 'n romantisch groen streepdessin.Van 1899.-voor

Bovendien zijn deze
modellen snel leverbaar.

1499.Deze banken zijn ook leverbaar in andere samenstellingen en kleuren.

Sanders

•n

DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., donker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel
om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.
Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,
contrasterend of-heel apart- spiegelstrips!

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modem en hyper-modern. In legio afwerkingen:
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1,
Zandvoort - Tel. 17093

WEEKENDAANBIEDING

AMSTERDAMS
PROEF PAASSLOFJE
met en zonder spijs

BEMESTING
BEPLANTING
BOMEN,
STRUIKEN, ROZEN

KAASBEIGNET
Bakkerij PAAP

^

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

ME U B E L S T A D

BD U

D A A R

V I N D T

U

H E T

W E L

Denk om uw coniferen!
Strooi bitterzout tegen bruinverkleuring.

ZANDVOORT

Dagblad de Telegraaf

Overtoom 557, Amsterdam. Telefoon 020-6184733/6830551. Eigen Parkeergarage.

vraagt met spoed

POLITIE GEM. ZANDVOORT
hartelijk dank voor uw
succesvolle opsporing.
Fam. Terpstra

geeff u meen

NU NOG LIJFRENTE-AFTREK MOGELIJK OVER 1992!
EN NOG DIT JAAR UW GELD VAN DE
BELASTllyG TÉRUfi!
LtVjAL &
GENERAL

VERTREKDATA:
donderdag 25 maart - maandag 29 maart - donderdag
l april - maandag 5 april - dinsdag 13 april - donderdag
15 april.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon op de dag van het vertrek aan de kassa van Rederij
NACO en na telefonische reservering, tel. 020-6262466,
ontvangen de lezers van Weekmedia een korting van
ƒ 5,00 op de normale prijs van ƒ 39,50 en betalen zij
slechts ƒ 34,50 per persoon.

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze tocht is alleen mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466. U dient deze bon
ingevuld in te leveren op de dag van vertrek aan de
kassa bij Rederij Naco, De Ruyterkade, Steiger 7 in
Amsterdam.
De kosten bedragen ƒ 39,50 minus ƒ 5,- korting is ƒ 34,50
per persoon.
Naam:
Adres:
Postcode:
Keuze datum:

telefoon:
Woonplaats:
Aantal personen: —

geeff u meer/

omg. Oosterparkstr./Westerparkstr.
± 100 kranten
Verdienste ± ƒ 80,- p.w.
+ 4x per jaar bonus v. ƒ 70,Leeftijd v.a. 15 jaar

Bel voor info 023-328073
of 02503-35295 na 17.00 uur.

Financial Öortsültancy
B. de Vries, tel. (02507)17076
Accountantskantoor

VOORJAARSTOCHT
Weekmedia biedt u in samenwerking met Rederij
NACO een dagtocht aan naar het groene hart van
Holland. Om 10.00 uur vertrekt het schip vanaf de Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam. Onder het genot van
een kopje koffie met gebak vaart u dwars door Amsterdam over de Kostverloren Vaart naar de Nieuwe Meer
en het Amsterdamse Bos. Na het passeren van de sluis
gaat de tocht langs Schiphol en de Westeinder Plassen
naar de afmeerplaats in/nabij Warmond. Onderweg
kunt u genieten van een heerlijk drie-gangen-diner.
Rond 14.30 uur stapt u in een luxe touringcar, die u door
de ontluikende bollenvelden zal voeren. Hillegom en
Lisse zijn in deze periode van het jaar geheel door
bloemenvelden omringd. Om 16.30 uur eindigt deze
mooie voorjaartocht weer op de Ruyterkade in Amsterdam.

BEZORGER M/V

W. E. HAVINGA

-.-.lm

administraties en
belastingaangiften

ARTIESTENGALA

Dr. Mezgerstraat 36,
2041 HC Zandvoort

IN

Soc. De Manege

tel.: 02507-17195

ledere zat. een programma met top
entertainment, muziek, dansen, sfeer
en gezelligheid tot 03.00 uur
in de nacht,
Uitsluitend ongeb. mensen
Corr. gekleed vanaf 25 jr.
Entree ƒ15,-, koffie en
hapjes inbegrepen.

de Gulle Toine
zoekt een part-time

INFO 16023

AFWASSER/MEUKENHULP
voor alle voorkomende
werkzaamheden

Tel. na 15.00 uur 12932

There is always something
cooking at

Zandvoorts Nieuwsblad

EETCAFÉ

Café Sam Saiii

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

De Spar

Dorpsplein 2

Weekmedia

donderdag 11 maart

Entrecôte menu
a 17.50 p.p.
donderdag 18 maart
Schnitzel menu
a 17.50 p.p.
Keuken open van 18.00 t/m 21.00 uur
Tot ziens

Fa. P. Klein

Sig.mag. Lissenberg

OPUWGEMl^

, |De,nieywe voorraad is er tocli nog niet) ;

Voorkom verloren uren. Begin da werkdag produkticf mot PCI?
Want PCT rijdt's nachts en levert vóór de ochtend.
Bel voorinformatie: 03402 • 59900

Fa. Veldwijk
AKO

Sig.mag. De Krocht

M E T

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

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

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

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

Kerkstraat 12, Zandvoort

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

SONY MIDI-SET INKL. CD-SPELER EN BOXEN
NEWSD105; 2x40 Watt + regelbare Surround Sound' Digitale
tuner met 30 pre-sets; Dubbel cassettedeck met dolby B- CDspeler I-Bit, Shuffle Play. Sony boxen 2-weg systeem.
Afstandbediening. Adviesprijs*1000.SONYHI-8TRAVELLER
TR705; Topklasse beeldkwaliteit,
HIFi stereo. Adviesprijs'3330.-

[HEf 2099.-

SONY 70 CM KVX&21
STEREO TELETEKST

Flat en Square Black Trinit- HI-FI TRAVELLER
ron beeldbuis, euroscart, ste- E10; Mini camcorder, motorzoom,
reo, teletekst en afstandbe- autofocus, hi-fi stereo. '2799.diening. Adviesprijs'2550.-

KOEL/VRIES KOMB!

1449

Geen twee deurs koelkast
maar een echte 280 liter
2-deurs koel/vries kombinatie. Koelruimte op "ooghoogte''. Adviesprijs*979.-

SONY TRAVELLER
TR50; Lichtgewichtcamcorder,
8x zoom, hifi, autofocus. *2550.-

.PANASONIC 70 CM
| STEREO TELETEKST

1599.-

699,

F375; 8x motorzoom, hi-fi, fade_r,jifstandbediend. '2220.-

Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

MIELE KOEL/VRIES

1249.-

IB1475.

jvc SUPER CAMER"A

AEG LAVAMAT RVS

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt L
van deze AEG/BCC stuntaan
bieding? Adviesprijs.*1549 Snel ontdooien en verwarmen. |

VHS-Compact, 6x motorzoom,
Low Lux, autofocus. "2099.-

1299.-

SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST

PANASONIC NVG1

999.-

VHS videocamera. *1895 -

1199.-

, 37 CM KLEUREN-TV
EUREN-TV
| AFSTANDBEDIENING
BEDIENING

369,SONY VHS HI-FI VIDEO
SLV615; HQ TOPKLASSE!
4 koppen, longplay (8uur),
audiodubbing. Adv.' *1990.-

MAGNETRON OVEN

IB1195.865.
845.-

IGNIS WASDROGER
Type AWF753; Droogautomaat, tijdsduur van droogprogramma instelbaar tot
maximaal 120 minuten,
2 warmteinstellingen, deurbeveiliging (bij openen stopt
trommelgang), kompakte
afmetingen en verplaatsbaar door rollers.
Adviesprijs*495.-

BAUKNECHT WA6500

niet
ae

F65;4koppen, VHS-HQ. '1 894.-

70 CM TELETEKST

~ 349.-I

Ondanksgroteinhoud kompakte
afmetingen. Adviesprijs*749.-

3HARP 2 IN 1 KOMBI
50 WATT + GRILL

~ 899.- m 549.
__ 665.- ~ 799.599.
PHILIPS / WHIRLPOOL

PHILIPS HI-FI VIDEO

1299.
899.-

1000 TOEREN LUXE*

Nederlands topmerk. "11 99.-

HOLL 1000 TOEREN

BOSCH 2-DEURS

~~ 649.

STUNT! 550 TOEREN

KOOP ZONDER

915.-

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.*799.-

499.

885.-

n snelle, zeer moder

SONY3 KOPPEN VIDEO
PHILIPS 14GR1021
4GR1021
V31 5; VHS-HQ, prefekt beeld!
l 37CM PORTABLE
rTABLE KTV LCD-afstandbediening. *1 220.-

485.- ~~ 849

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer LADER

SONY VHS-HQ VIDEO

Vai2;afstandbediend. *1 000.

GRATIS THUIS

••v:?..«iovendlenbli«ie-

BLAUPUNKT VIDEO

699.-

160 LTR. KOELKAST

J40;VHS-HQ, 3 koppen. '1104.

160 liter, 2-sterren vriesvak. AEGTURNETTE
Inclusief aparte 2800-toere.
centrifuge. Adviesprijs.*1375.

345.fi^ 999., 375.1099._ 445.545.-

'AKAI 3 KOPPEN VIDEO

PHILIPS 140 LITER

VSF300; VHS-IHQ, perfekt
beeld, afstandbediening. *988.-

DD«I.-

?ANUSS1140 LITER

AKAI VHS-IHQ VIDEO

W1448.1

1000 TOEREN RVS B L

ccn

70KV9717; Adviesprijs'2275.-

VSF200; Afstandbediend. '768.

PHILIPS 160 LITER

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

1348

BOSCH KTF1540

TypeSJ63-450; Adviesprijs'1 879.-

1198

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

~

779.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR203;TELETEKST. '1395.

879.-

,

410; Gas-elektro fornuis. Inkl.grill, draaispit en mixed |
irill-set. Adviesprijs*1425.-

798.748.688.-

| ARISTONA 51 CM

ZANUSSI WASDROGER

MAXELL XL-ll-90

5 voor

18-

VHSE180 STUNT!

B voor

2S-

~ 399.
499.- ~ 1148.-

TypeTDSO; Adviesprijs*649.- ATAG GAS-ELEKTRO ,
FK055A; Elektrische- INFRAven, inkl. grill en kookwekker. Adviesprijs. *1510.-

OPZETVRIESKASTJE

INDESIT WASDROGER

Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
ATAG INFRA TURBO
vinden is. Adviesprijs. '595.- PHILIPS/WHIRLPOOL (FF452; Luxe gas-elektro
Type AMB523; Adviesprijs'945.- ornuis met hete-luchtoven, [
rill, kookwekker en gratis j
ookboek. Adviesprijs*1735.-

312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening. '1145.-

679.-

~ 348.-

GRUNDIG VHS VIDEO

ZANUSSI VRIESKAST

VS900; HQ, 2 koppen, LCD-af
standbediening. ATTS. *999.-

599.-

TypeZ6050; adviesprijs. *599.- BAUKN./BOSCH/AEG

~ 458.- _Jva649."
KONDENSDROGER

599
449.

799.~~ 498.- _
<ONDENSDROGER

ARISTONA37CM PORTABLE
KLEUREJ.TVAFSTANDBEDIEND
Type 37KV1 232; Adviesprijs *815,-

598.- ~ 999.-

l GRUNDIG 37 CM
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Eerste zege in competitie voor strijdlustigTZB
ZANDVOORT - Zestien wedstrijden lang heeft TZB tevergeefs uitgekeken naar de eerste overwinning. De laatste
weken was het team van trainer Willem Koning een paar
keer dicht bij een zege. Het lukte steeds net niet, maar
zondag was het dan zover. Het op bezoek zijnde Overbos
werd na een spannende partij voetbal met 3-1 verslagen,
hetgeen de eerste overwinning van dit seizoen betekende
voor een strijdlustig TZB.
De Zandvoorters begonnen
het duel met Overtaos fel. Het
openingsoffensief leverde al
snel een vrije trap op, die rechtstreeks in het doel werd gëknald. Het feest ging echter
niet door, omdat de scheidsrechter had aan gegeven dat het
een indirecte vrije trap was. Na
de sterke openingsfase kreeg
Overbos meer vat op de strijd.
Technisch waren de Hoofddorpers iets beter, maar TZB stelde daar een enorme inzet tegenover.

bleef uit.
Het begin van de tweede helft
was voor TZB. De voorzet van
Arie Drayer was voor Fred
Zwemmer net te scherp om
voor de tweede keer het net te
laten bollen. Geheel onver:
wachts kwam Overbos op gelijke hoogte. De overigens goed
keepende Van Soest trapte over
de bal heen, waarna het voor
een Overbos-aanvaller een
koud kunstje was om te scoren:
1-1.

De Zandvoorters waren aangeslagen en hadden even later
geluk toen een enorm schot,
buiten bereik van Van Soest, op
de paal belandde. Allengs kreeg
TZB meer controle op de strijd.
Beide teams gingen voor de
overwinning waardoor er een
spannend slotkwartier ontstond. Uit een hoekschop
kwam TZB op een 2-1 voorsprong. De Overbos-doelman
verkeek zich op de bal waarna,
Gevaarlijke spitsen
de sterk spelende Henk de
TZB bleef gevaarlijk via de Eeus fraai inkopte.
spitsen Fred Zwemmer en Jos
van Houten, alhoewel Overbos
meer balbezit had. Dat balbezit Kansen
leverde Overbos een paar kansOver en weer vielen er kanjes pp, maar de gelijkmaker sen te noteren, maar die werden niet benut. Vijf minuten
voor het einde maakte Fred
Zwemmer aan alle onzekerheid
een einde door zijn team naar
een verdiende 3-1 overwinning
te schieten. Al stond er niets
meer op het spel, beide teams
maakten er een leuke en sportieve wedstrijd van.

Dames

De Zandvoorters begonnen fel
aan de strijd met Overbos dat
met 3-1 werd verslagen

genoeg gehad. Sinds een paar
weken loopt het lekker en grote
nederlagen waren er ook niet
meer bij. Dit was één van de
tegenstanders waarvan we kónden winnen. We wilden ook
graag winnen, het geeft een lekker gevoel. De volgende wed„Het was een verdiende over- strijden moeten we als voorbewinning," vond trainer Willem reiding zien op het volgende
Koning. „We hebben kansen seizoen."

ZANDVOORT - Na een
slopende ziekte is dinsdag Dirk van den Nulft
overleden.
Vanden
Nulft heeft in sportend
Zandvoort een enorme
naam opgebouwd.
Zo stond hij aan de basis
van vele sportactiviteiten.
Naast de bekende zaalsporten zoals, badminton, turnen, volleybal en basketbal
zorgde hij voor grote impulsen op zaalvoettaalgebied. Het nu nog steeds
door ZVM georganiseerde
toernooi, groeide onder leiding van Van den Nulft uit
van een gezellig kleintoernooi naar een groots zaalvoetbaltoernooi op hoog
niveau. Ook aan de jaarlijkse zaalvoetbal-uitwisselingen tussen Sporting Club
en Vliegbasis Soesterberg
bewaart menigeen nog fijne herinneringen.
Begin zeventiger jaren
slaagde Van den Nulft erin
om het NRCV-zeskampspektakel naar Zandvoort
te halen. Onder zijn bezielende leiding werden daarbij prachtige resultaten behaald en kreeg de badplaats nog meer naamsbekendheid. Op vele fronten
was hij actief als organisator. De circuitloop, het koninginnedag voetbaltoernooi, alle evenementen organiseerde hij vol enthousiastme en altijd waren de
prijsuitreikingen met humor doorspekt.
Van den Nulft was tot het
laatst voorzitter en de grote animator van 'zijn cluppie' de badmintonvereniging Sporting Club Zandvoort. De leden hebben inmiddels als hommage de
club omgedoopt in Sporting Club Dirk van den
Nulft. Van den Nulft werd
63 jaar.

Jerry Vastenhouw
in jeugdselectie
ZANDVOORT - De Zandvoortmeeuwen jeugdvoetballer
Jerry Vastenhouw is door de
voetbalbond uitgenodigd voor
het spelen van een selectiewedstrijd voor de nationale selectie
onder 14 jarigen. Een zeer eervolle uitnodiging.
De selectiewedstrijd wordt
op donderdag 18 maart gespeeld op het KNVB sportcentrum in Zeist.

Chess Society haalt
winst hij Aalsmeer
ZANDVOORT - Het eerste team van Café Neuf/Chess Society heeft in de
tweede klasse de lastige uitwedstrijd tegen Aalsmeer
met 3 1/2 tegen 4 1/2 gewonnen. Hoopvol voor de Zandvoortse schakers was het
dat de, tot"nu toe uit vorm
zijnde spelers Otte en De
Vries, ditmaal beiden goed
waren voor een punt. De
concurrenten van Chess Society, VHS en Pat Mat
maakten ook geen fout,
waardoor nog steeds de derde plaats wordt ingenomen.
Nadat Ton van Kempen, in
een vooruit gespeelde partij, remise overeen was gekomen, begonnen vorige week maandag
de overige zeven spelers vol
strijdlust aan het duel in en tegen het eerste team van Aalsmeer. Jako Otte scoorde vanuit
zijn geliefde Aljechin-verdediging al snel zijn eerste punt van
dit seizoen. Behalve een opsteker voor hemzelf betekende dit
ook een snelle voorsprong voor
Chess Society.
Nico Huijboom verwierf een
klein voordeeltje, doch dat was
niet genoeg voor de winst,
waardoor de stand op 1-2 in
Zandvoorts voordeel werd gebracht. In een gewonnen stelling werd Jacob de Boer in hevige tijdnood in paniek gebracht
en daardoor liet hij de winst
glippen. Het betekende de derde remise.

rechtigde speler, hetgeen strafpunten opleverde. De stand aan
kop is nu: 1. VHS 5-9, 26 1/2
bordpunten, 2. Pat Mat 5-9, 24
bordpunten, 3. Café Neuf/Chess Society 5-8, 23 bordpunten. Op vrijdag 26 maart staat
in het Gemeenschapshuis voor
Chess de topper tegen Pa<t Mat
op het programma.

Foto Bram Stijnen

Zandvoortmeeuwen dicht bij koplopers
ZANDVOORT - Door een knappe 0-4 overwinning bij
VVH en de nederlaag van koploper Heemstede is Zandvoortmeeuwen tot op twee punten de top genaderd. Met
nog drie wedstrijden te gaan is de spanning enorm in de
eerste klasse HVB. Bovendien heeft Zandvoortmeeuwen
de leiding in de strijd om de derde periodetitel. Door vooral
in de tweede helft doeltreffend voetbal te spelen behaalde
het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen een 5-1 overwinning op RCH. Na de eerste helft was de stand nog 0-0.
De Zandvoorters begonnen
zondag tegen VVH uiterst
sterk. „We hadden in de eerste
helft al met 5-0 moeten voorstaan," meende trainer Pieter
Keur. En dat was ook zo. Riek
de Haan, Jos van der Meij en
Mischa Tibboel verschenen diverse malen vrij voor de Haarlemse doelman, maar wisten
met de kansen geen raad. De
ijzersterk spelende Barry Paap
was de enige die het doel op de
juiste plaats vond: 1-0. Bovendien had. Paap nog een keer
pech met een schot op de paal.

Standen voetbalclubs
Tweede klasse KNVB zat.
Ajax
18-30 Zandv/75
Zevenhoven 18-27 Candia'66
EKAVIC
18-20 VRC
Volendam 18-19 NSC
HCSC
18-19 CSW
Woudenb. 18-19 ZOB
Vierde klasse KNVB zaterdag
Hoofddorp 18-27 SCW
UFO
18-23 Zandv.m.
Velsenoord 18-23 RCH
Bl.kwart.
18-21 HBO
Kennemerl. 18-20 DSC'74
Castricum 18-18 Velsen

18-17
18-15
18-14
18-13
18-13
18-10

.17-17
18-17
18-17
17-13
18- 9
18- 9

Eerste klasse HVB zondag
Terrasv.
19-27 EHS
19-20
Heemstede 19-27 Concordia 19-19
19-19
Zandv.m.
19-25 WH
19-14
DIOS
19-25 Vog.zang
Nw Vennep 19-21 DSC'74
19- 5
BSM
19-20 THB
19- 4
Tweede klasse HVB zondag
SVIJ
16-24 Waterloo 3 15-20
NAS..
16-24 Concordia 2 17-13
Kennem. 2 17-23 Overbos
17- 7
NIJW
15-19 HYS
15- 6
DSK
17-19 TZB
17- 4

„In de rust ben ik even te
keer gegaan en heb gezegd dat
ze de boel te gemakkelijk opnamen," vervolgde Keur. Op de
eerste tien minuten van de
tweede helft na, hebben de
woorden van de Zandvoortse
coach nut gehad. In die eerste
minuten redde Simon Molenaar op de doellijn toen inval-'
Ier-keeper Mario Schrader
reeds gepasseerd was. Voor het
overige knapte de jeugdige
Zandvoortse doelman het wei.. nige. w.erk uitstekend op.

TC Zandvoort presenteerttopteam

Het protest dat in de tweede
klasse liep tegen koploper Pat
Mat is toegewezen. De Beverwijkers hebben tweemaal gebruik gemaakt van een onge-

Zaterdagteam
Trainer Teun Vastenhouw
was niet gerust op een goede
afloop van deze partij. Veel van
zijn spelers hadden namelijk de
laatste weken de training nog
wel eens overgeslagen. „De spelers bewezen met deze overwinning het ongelijk van de trainer," zei Vastenhouw na afloop.
„Conditioneel waren ze goed
genoeg om RCH te verslaan.
Toch vind ik het een slechte
voorbereiding. Ik vind dat er
meer getraind moet worden."
Ondanks de geringe trainingsarbeid verbleef Zandvoortmeeuwen voortdurend op
de speelhelft van RCH. Wim
Buchel liet een verschrikkelijk

hard schot los, dat door de
RCH-doelman prachtig uit de
kruising werd gehaald. RCH
was slechts eenmaal gevaarlijk
toen de buitenspelval niet klopte. Doelman Michel Winter
stelde zich echter goed op.
. In de tweede helft was het al
snel raak. Bob Brune opende
na vijf minuten de score. Twee
minuten later speelde Ronald
Halderman fraai twee man uit,
om vervolgens een onhoudbaar
schot los te laten: 2-0. Zandvoortmeeuwen dacht er te zijn,
maar van die gemakzucht profiteerde RCH door tegen te scoren.

derlaag tegen Ajax. Tegen
Woudenberg werd een geheel onnodige 2-1 nederlaaggeleden, hoewel de beste
kansen voor de Zandvoorters waren.

In de eerste helft speelde Holland Casino-ZVM een perfecte
partij handbal. Met veel inzet
werd Risdam Zebra's bestreden. In de eerste helft bleef Holland Casino-ZVM volledig in de
strijd en had het team niet twee
strafworpen gemist dan was
een voorsprong bij de rust niet
ondenkbaar geweest. Nu leidde
Risdam met 5-6. In de tweede
helft slaagden de teams er in
moeizaam tot scoren te komen.
De Zandvoortsen zagen pas in
de 25ste minuuut kans het enige doelpunt te scoren. Risdam
Zebra's was iets doeltreffender
en won met 6-11.

Hillegom iets te
sterk voor Lions

ZANDVOORT - Na een
paar goede overwinning
moesten de basketbalsters
van The Lions, tegen koploper Hillegom, met een 39-57
nederlaag genoegen nemen.
Toch konden de Zandvoortse dames terugzien op een
De Zandvoorters waren ge- uitstekende partij basketwaarschuwd en namen nadien bal.
het heft geheel in handen. Met
vlot aanvalsspel werd RCH
naar een ruime nederlaag gespeeld. Ferry van Rhee deponeerde een vrije trap in het doel
en vervolgens was het William
Rubeling die tweemaal scoorde: 5-1.

Zandvoort'7 5 laat
veel kansen liggen
Toch blijft Zandvoort'75 nog
meedoen om de derde periodetitel. Het krachtsverschil in de
tweede klasse is echter erg
klein en daarom moet er zaterdag gewonnen worden om niet
in degradatiegevaar te geraken.
De Zandvoorters leken tegen
Woudenberg op de goede weg.
Er werd goed gevoetbald en dat
leverde al snel een treffer op
van Hans Hartkamp. Meer
doelpunten waren mogelijk
maar Edwin Ariesen zag een
fraaie kans teloorgaan.
Een aandringend Zandvort'75 bleef zoeken naar de

Een zeer fraaie partij speelde
Fred van de Klashorst. Zijn tegenstander Buskermolen kon
de eerste aanval echter fraai
verdedigen. De Aalsmeerder
kwam zelfs een pion voor, maar
had zo'n slechte stelling dat
Van de Klashorst met zeer bekwaam spel alsnog zijn tegenstander verpletterde. Kees Koper verwisselde twee zetten en
zag tot zijn eigen verbijstering
een verloren in plaats van een
gewonnen eindstand op het
bord komen.

Protest

le wedstrijd. We voetballen na
de winterstop erg goed. Er
wordt ook uitstekend getraind.
Er zit nog wat in voor ons, maar
ik kijk alleen maar naar de derde periode. Dan zien we wel verder hoe het gaat."

Zandvoortmeeuwen kwam
weer in het ritme en dat was
goed voor nog 'slechts' drie
doelpunten. Riek de Haan
rondde een vloeiende aanval
prima af en vervolgens zorgde
een in het nauw gebrachte
Haarlemse verdediger voor een
eigen doelpunt: 0-3. De badgasten kregen in de slotfase nog
riante mogelijkheden, maar alleen Euud van Laere profiteerde eenmaal: 0-4.
ZANDVOORT - Zand„Over de eerste helft was ik voort'75 is er niet in geniet tevreden, maar uiteinde- slaagd zich te herstellen van
lijk ben ik dat wel over de gehe- de vorige week geleden ne-

Fraai

Met nog twee partijen, van
Olaf Cliteur en Ben de Vries, uit
te spelen hadden de Zandvoorters een half punt voorsprong.
De Vries stelde de Zandvoortse
overwinning veilig door in de
snelschaak-fase zijn tegenstander te verrassen. De strijd was
beslist doch de clubkampioen
van Aalsmeer, Harting, wilde
de remise-stelling tegen Olaf
Cliteur per se op tijd winnen,
hetgeen ook lukte. Het commentaar van plaatsvervangend
teamleider Hans Drost, na de
overwinning, was kort. „Dit
was de derde ontmoeting tusseri een team van Chess Society
en Aalsmeer. Ondanks dat we
op papier altijd veel sterker
zijn, draaien alle ontmoetingen
uit op de kleinst mogelijke
overwinning. Maar ja, wat geeft
het, de punten zijn binnen."

ZANDVOORT - In een
buitengewoon aantrekkelijk partij handbal zorgden
de heren van Holland Casino-ZVM bijna voor een grote verrassing. Het op de titel
afstevende S en K had grote
moeite om de Zandvoorters
van zich af te houden: 13-16.
De dames leden een 6-11 nederlaag tegen Risdam Zebra's.
De Zandvoortse heren startten overweldigend en namen
vlot een 3-0 voorsprong. Het
vertoonde handbal was \iitstekend verzorgd, alleen ontbrak
het Holland Casino-ZVM aan
het afmaken van de fraaie aanvallen. Zodoende kon S en K in
de strijd blijven, getuige de 4-4
ruststand.
In de tweede helft een bijzonder spannende en eneverende
partij handal. De teams gaven
elkaar totaal niets toe. Met nog
vier minuten te gaan was de
stand 12-12. S en K slaagde er in
een 12-13 voorsprong te nemen,
waarna de Zandvoorters alles
of niets gingen spelen. Het uitgekookte S en K had daar wel
een antwoord op en liep weg
naar een 13-16 overwinning.

Overbos leek een voorsprong
te nemen maar Han van Soest
bracht redding. De Zandvoortse doelman tikte de bal via de
paal uit het doel. De daarop volgende razendsnelle uitval taetekende voor TZB een 1-0 voorsprong. De trefzekere Fred
Zwemmer speelde zich knap
vrij en scoorde even knap.

Dirk van den Nulft
dinsdag overleden

Verlies voor
handbalteams

Vooral in de eers helft ontliepen de teams elkaar nauwelijks. Na tien minuten had
Lions zelfs een nipte 17-16 voorsprong opgebouwd. Het sterke
Hillegom slaagde er toen pas in
Lions op een kleine achterstand te zetten. Ruststand 2228.
In de tweede helft kreeg
Lions net zoveel balbezit als
Hillegom. Hillegom was echter
wat nauwkeuriger in de afwerking van de aanvallen. Bovendien miste Lions zeven van de
acht toegekende vrije worpen.
Na acht minuten was Hillegom
uitgelopen naar 23-36. Lions
heeft er alles aan gedaan om de
achterstand weg te werken. Het
gat bleef zo rond de twaalf punten hangen. In de slotfase probeerde Lions met geforceerd
basketbal de strijd een wending
te geven. Dat pakte echter verkeerd uit en Hillegom liep uit
naar een geflatteerde 39-57
overwinning.

tweede treffer, terwijl Woudenberg middels counters probeerde langszij te komen. En daar
slaagde de thuisclub nog voor
de rust in: 1-1.
In de tweede helft wederom
een fanatiek aanvallend Zandvoort'75. Robin Castien had
geen geluk met een schot op de
lat. In het laatste kwartier verloor Zandvoort'75 de greep op
het middenveld. Woudenberg
brak een paar keer gevaarlijk
door en slaagde erin invallerDe wekelijkse schaakrubriek
doelman Beekelaar voor de
tweede maal te verrassen: 2-1. wordt verzorgd door de ZandIn de slotfase hebben de voortse Schaak Club. Méér inZandvoorters er alles aange- formatie over de problemen/odaan de achterstand weg te plossingen is te krijgen tijdens
werken. Woudenberg bleef de wekelijkse clubavonden van
moeizaam overeind, maar zag deze vereniging, donderdags
wel de doelman met een zware vanaf 19.00 uur in het Gemeenenkelblessure
weggedragen schapshuis aan de L. Davidsworden. Het lukte Zand- straat.
voort'75 niet meer de opgelopen schade weg te werken. Zaterdagmiddag komt NSC op bezoek, aanvang drie uur.

Schaakprobleem

Zeker spelvan leden
Zandvoortse Schaak Club
ZANDVOORT - De resultaten bij de Zandvoortse
Schaak Club in de interne
competitie waren van dien
aard, dat er weinig of geen
verschuivingen plaatsvonden op de ranglijst.
ZANDVOORT - Vorige
week vrijdag presenteerde
de Tennisclub Zandvoort
het nieuwe topteam, dat uitkomt in de hoofdklasse van
de tenniscompetitie. Esmir
Hoogendoorn en Vincent
van Gelderen bleven het
Zandvoortse team trouw en
worden dit seizoen ter zijde
gestaan door aanwinsten
Petra Kamstra en Paul Dogger.
Na de degradatie van vorig
seizoen uit de eredivisie, wil het
onder de naam Piz Buin Zandvoort uitkomende tennisteam
het verloren gegane terrein
meteen terugwinnen. Het heroveren van de plaats in de eredivisie is het hoofddoel van de
Zandvoortse tennisvereniging.
Daarnaast zal veel aandacht
worden geschonken aan de
jeugdopleiding.
Vooral het aantrekken van

endoorn al jaren een vertrouwd
gezicht op het tennispark De
Glee aan de Kennemerweg.
Ook dit jaar zal de nummer negen op de nationale ranglijst,
ongetwijfeld voor spektakel
zorgen. Nieuw is Petra KamFoto Fotopcrsbureau United Photos de stra. De achttien jarige Rotterdamse, nummer zestien op de
Boer bv
ranglijst, lijkt een sterke aanwinst voor Piz Buin Zandvoort
Paul Dogger moet een verster- te zijn.
king voor het Zandvoortse
De competitie voor het Zandteam betekenen. De Amsterdammer gold een paar jaar ge- voortse topteam vangt aan op
leden als het grootste tennista- 18 april met een uitwedstrijd
lent in Nederland. Dogger, vijf- tegen het tweede team van Hiltiende op de nationale ranglijst, versum. De zevende competiheeft inmiddels het internatio- tiewedstrijd, en tevens laatste,
nale tenniscircuit verlaten, staat voor 6 juni op het promaar zijn niet geringe kwalitei- gramma. Als coaches zullen de
ten staan zeker borg voor vele bekende gezichten van Paul
punten. Vincent van Gelderen, van Geuns en Hans Schmidt
de nummer 24 van Nederland, weer langs de baan plaatsneheeft vorig jaar al laten zien men, terwijl Maarten Koper
zich in Zandvoort thuis te voe- (fysiotherapeut) en Ton Bavinck de technische staf comlen.
Bij de dames is Esmir Hoog- pleteren.

• Het Piz Buin Zandvoort tennisteam dat dit seizoen naar
de hoogste afdeling hoopt te
promoveren. Van links naar
rechts: Vincent van Gelderen,
Esmir Hoogendoorn, Paul
Dogger en Petra Kamstra

punten. Hans Jansen en Walther Franck keerden met
slechts een halt' punt huis- Opgave nummer 8: Wit begint
waarts. Vanavond krijgt de en wint.
Zandvoortse schaakjeugd weer Oplossing van vorige week:
de vervolgopleiding voor het Wit wint met: 1. Ka2-bl, Th2-f2;
behalen van de diverse schaak- •Z. Tc3-c4, Tf2-h2; 3. h3-h4, Th2-f2:
diploma's. Louis Dambrink en 4. Tc4-c5, Tf2-h2; 5. Ii4-h5, Th2-f2:
John Ayress zullen zeker weer 6. Tc5-c(i, Tf2-h2; 7. h5-hG, Th2-f2:
Alleen Hans Jansen profiteer- aandachtig gehoor krijgen om 8. h6-h7, TK-h2: 9. Tc6-a6,
de van de wapenstilstand door hun kennis over het schaken KcSxc"; 10. Ta6-;i8, Th2xh7; 11.
Ta8-a7 + en wint.
te winnen van Rob den Drijver. over te brengen.
Jansen steeg door zijn zege
naar de zevende plaats. De partijen Schiltmeijer-Klijn, GudeVan Elk, Geerts-Ayress en
O Wci&mcdia/JU
Twint-Lindeman eindigden in
remise. De verdere uitslagen
waren: Wiggemansen-El MonCastien (Zv.75)
90
hem 0-1, Berkhout-Franck 0-1,
Gorter-De Oude 1-0, Jansen- ••90»
De Haan (ZVM zon)
Den Drijver 1-0.

Topscorers

Van Houten (TZB)

Oppositietoernooi
Vier leden van de Zandvoortse Schaak Club deden vorige
week zaterdag met wisselend
succes mee aan het bekende
Oppositietoernooi in Heiloo.
Dit sterk bezette .toernooi, is
een van de grootste toernooien
in de kop van Noord-Holland.
Edward Geerts en Ruud Schiltmeijer behaalden in groep 5 en
11, uit vijf partijen twee winst-

Longayroux (Zv.75)
F. van Rhee (Z.V.M.zat)

«oeoe

Fred Zwemmer (TZB)

09
10

15

De Zandvoortnieeuwen-spits Riek de Haan deed weer goede zaken
door tegen VVH eenmaal te scoren. Van de concurrentie wist alleen
Fred Zwemmer (TZB), door tweemaal te scoren, bij te blijven. Met
nog een paar wedstrijden te gaan is de positie vnn De Haan aardig
comfortabel. De achterstand van de achtervolgers is echter geenszins hopeloos.
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EN U DACHT IN DE MEEST
COMPLETE LIMOUSINE TE RIJDEN
U zult zich net een fraaie limousine hebben

wielen voorzien van ABS en heeft de Grand

aangeschaft. Zo één met van alles erop en eraan,

Cherokee een airbag. Het predikaat 'compleet'

inclusief slim leeslampje achterin. Komt Jeep met

geldt ook voor het ruime interieur. Een met leder

een rota.il nieuw concept: de Grand Cherokee.

bekleed stuurwiel, stuurbekrachtiging, centrale

De eerste

(ACH,

Uw Renault kan best een dagje zonder u.
Maak kans op een tweewieler bij Rinko.
Wij vieren het voorjaar met een showroom vol nieuws, bijzondere aktiemodellen en een 10-daags
prijzenfestlval dat het bloed sneller door de aderen doet stromen.
Zo zijn er de nieuwe Clio RL 1.4, de Renault 19 S en enkele zeer aantrekkelijke aktiemodellen in gelimiteerde oplage.

VERGISSEN IS MENSELIJK.) Portierver-

4 x 4 zakcnauto met comfortabele rijeigenschap-

grendeling, elektrisch bedienbare ramen en bui-

pen waar menig Europese limousine graag een

tenspiegels, speed control, ja zelfs het intelligente

voorbeeld aan zou willen nemen. Al was het

lampje boven de achterbank ontbreekt niet.

maar om zijn revolutionaire nieuwe 4 x 4 aan-

En voor het geval u dit nog niet compleet

drijfsysteem. Want hiermee houdt u onder alle

genoeg vindt, heeft de nieuwe Jeep Grand

omstandigheden optimaal grip op de weg.

Cherokee een tweede leeslampje. Voorin.

Om de veiligheid te completeren, zijn alle vierde

Renault RL lAl
De al zeer levendige Clio nu ook
uitgerust met een 1.4 Energy
motor (80 pk). Maak kennis met
de meest komfortabele en ruime
auto in z'n klasse: de Clio
Standaarduitrusting o a. • schokabsorberende grijze schildbumpers voor en achter» verwarmde
achterruit* van binnenuitverstelbare buitenspiegels • tlankbeschermstrips • mistachterlicht •
in hoogte verstelbare veiligheidsgordels voor (5-deurs).
Verkrijgbaar vanaf F 22.995,-*

The Americail Legend.

DE NIEUWE JEEP GRAND CHEROKEE 4x4
Jeep Grand Cherokee: vanaf f 88.050,-. Afgebeeld Jeep Grand Cherokee 5.2i V8 Ltd. f 111.775,-.
Prijzen incl. BTW, af importeur, excl. kosten njklaar maken. Wijzigingen voorbehouden.

CHRYSLER HEEMSTEDE/HAARLEM
Cruquiusweg 29, 2102 LS Heemstede . Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m
vrijdag 8.30 - 17.30 uur. Zaterdag 10.00 - 17.00 uur. Donderdag koopavond 19.00 - 21.00 uur.

Maar uw Renault kan best een dagje zonder u, zeker in
het voorjaar. Het festival staat dan ook in het teken van de
fiets: het sportieve en milieuvriendelijke verlengstuk van
elke auto. Komt u tussen 12 en 22 maart bij ons langs, dan
bent u in de race voor de hoofdprijs: een Renault Clio
RL 1.4. Daarnaast maakt u kans op een set sportieve
RIH fietsen, bestaande uit
een dames- en een ALTIJD PRIJS
Voor elke bezoeker ligt de
herenfiets, tw.v. f2.600,-. startpos klaar":
Voor iedere bezoeker ligt een handige lietser in ieder ge- stuurtas met
kaartleesvenster
val een handige
fietsstuurtas klaar' *. Dus kom
tussen 12 en 22 maart naar
onze showroom en wie weet
fietst u de hoofdprijs eruit...

met stijl

* i

f

r

Een keuken op wielen

Een compleet ingerichte keuken, vol met handige en praktische maar vooral ook
milieubewuste hulpmiddelen; de moeite van het bezoeken waard!
heeft een voortreffelijke oplossing voor dit probleem bedacht: een speciale afvalkeukenkast.

Praktische oplossing
De oplossing voor het prob l c c m van het gescheiden
a f v a l is heel praktisch: een
eenvoudig dubbel keukcnkastjc met twee spoelbakken en
een kleine boiler. In het kastje
/ . i t t c n a p a r t e b a k k e n voor
groente- fruit en t u i n a f v a l
(GI-T), papier, k u n s t s t o f en
metaal. I let complete kastje is
m a k k e l i j k in te b o u w e n in
bestaande keukens. Die kast

24
25

30 43
33 44

5 20 26 34 45
7
8

21
23

27 38
29 40

UITSLAGENLIJN
DAG EN NACHT
BELLEN: 06-9799
50 CT PER MINUUT

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

Vrijblijvend

offerte.

prijsopgaaf.
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zelf een Showroom
^Vé'ejliadvertentie in
OM is de speciali
:!<ièi VolÊpÈant en alle nieu
•iTbtale 'oplage, 1,1 miljoen
hoogste Oplajjfe van geheel M

n

A

(ö5Y,.a«to blinkend voo:
i^uw auto pas
.JhJ-Iet Parool,,
iÜjs~aan-ËtMsbiaden van?
SHOWROOM is*<
SHQW%ÖOM verèctttj^t&p vrijdag iti^

i• Ja,i ikiwil mijn
autoi snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
t /
/ curoLiiequc.

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

H

loten (a ƒ 10,-) per maand

Q dhr. O mevr.

Postbanknummer:

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Marisstraat 13a. Tel. 15186

WiN-EÊN-MlLJOEN-BON

Postcode: i i l l 1-1 i i

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME

A.u.b. uwkeuze aankruisen en verder invullen metblokletters

11
16

WONING STOFFERING

Vraag vrijblijvend

Do loten worden voor dnc maanden tegelijk geïnd

2
4

SCHILDERWERK
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op één van de vele prijzen.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
onderstaande rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

De winnende
Thuisbingonummers van
2 maart:

(

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-13360/12424 (showroom).

Lentemiljoen
De Groene Keuken laat zien
hoe mensen heel direct en heel
praktisch een steentje kunnen
b i j d r a g e n aan een goed en
schoon milieu. Daarom helpt
de Postcode Loterij De Groene
Keuken. Net als vele andere
organisaties en projecten die
zich inzetten voor mens en
natuur.
Als u nog geen deelnemer bent
is dat w e l l i c h t dé reden om
mee te doen. U maakt kansen
op geweldige prijzen én u
draagt bij aan projecten voor
mens en natuur. Dus uiteindelijk voor uzelf! Stuur de WINEEN-MILJOEN-BON daarom
nog vandaag op. Dan bent u
nog mooi op tijd voor de trekking in maart van de honderdd u i z e n d g u l d e n en... het
Lentemiljoen! •

.

Autobedrijven Rinko

en heel veel andere milieubewuste keukenhulpjes zijn te
zien in De Groene Keuken,
bovenop een enorme truck.
De komende maanden rijdt de
Groene Keuken door NoordHolland, Friesland en Gelderland. Dat gebeurt met steun
van de deelnemers aan de
Nationale Postcode Loterij.
Door hun deelname maken zij
het project van De Klein Aarde
mogelijk.

Bijna iedereen wil het
milieu een handje helpen.
Thuis werkt u daar ook al
aan. Bijvoorbeeld door uw
afval te scheiden. Maar dat
kan flinke problemen oplcveren.

Ü 1lot (ƒ10,-) per maand

RENAULT
IËVEN KLEUR

*Incl. BTW en excl. kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. "Zolang de voorraad strekt. Deelname staat vrij voor personen vanaf 18 jaar.
Renault adviseert Elf Oliën. 8 Jaar plaatwerkgarantie. ^2,-g*, WILLIAMS RENAULT WORLD CHAMPION FORMULE l • 1992.

Postcode Loterij helpt milieu met De Groene Keuken

Hclang'itettenilett vragen honderd- |"~ ]
uit over de milieuvriendelijke
|
aipecten van De Groene Keuken. \

F 32.990,-*

Kom naar het Renault Lente Festival
van 12 t/m 22 maart.

PIH fietsen voor mensen

U w k e u k e n slaat v o l m e t
aparte bakken voor gescheiden afval. Een emmertje voor
uw groente- fruit- en tuinafval. lïen doos voor het papier.
Ken zak voor lege Hessen en
een vuilnisbak voor de rest.
Maar waar moeten de bakjes
voor plastic, metaal, batterijen en ander chemisch afval
staan'? Het bekende milieuc e n t r u m De Kleine Aarde

Het bewezen sukses van de Renault 19 krijgt er een nieuwe
dimensie bij. stoer en sportief. Standaard-uitrusting: »
stuurbekrachtiging» sportstoelen voor» sportstuur» krachtige
1.7 of 1.8 liter motor» stuurwiel en bestuurdersstoel in hoogte
verstelbaar • zijskirts en spoiler achter in karrosserie-kleur
• sportieve wieldoppen • spiegels en onderste deel bumper meegespoten in kleur • mistlampen voor * badges 'S' op
zijschermen. Verkrijgbaar vanaf

t
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Plaats:

Banknummer:

• NATIONALE •
'ï?

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

1 000 AD^AMSTJÊRJQAM of afgeven bij Het Pa
\ Laan der Helende
s
Zahdworfc, Gasthuispl
"

"

!

I'njs incl.
B.T.W.

*

, 46,94
62,80
78,67
94,53
110,39
126,25
142,12
157,98
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Castingbureau heeft honderden kinderen in bestand

' Ze moeten het zelf leuk vinden'

Autoradio's
zijn 'hi-tech'
Autoradio's zijn vandaag de
dag allemaal staaltjes 'hi-tech'.
Daardoor is het niet meer nodig
onder het rijden lange tijd aan
knoppen te draaien, op zoek
naar de beste zender. Veel is
tegenwoordig voorgeprogrammeerd en met een druk op een
knopje zoekt de radio zelf de
sterkste zenders met yerkeersinformatie en houdt die de hele
reis vast. Maar zulke apparatuur is ook erg gewild bij het
dievengilde.

In de reclamewereld wordt
vaak gebruik gemaakt van
kinderen om een bepaald
produkt aan te prijzen. Of
het nu pindakaas, een
bungalowpark of hondevoer
is, kinderen doen het
meestal goed op de tv. Wie
herinnert zich niet het
vertederende 'Petje
Pitamientjfe' - Stom hè, ik
vind het gewoon lekker - ,
wie had niet graag een fles
Punica-Oase over het hoofd
van het dorstige jongetje
leeggegoten?

Ais je slim bent, iaat je deze advertentie
even aan je moeder zien.

De laatste jaren spelen de fabrikanten daar steeds meer op
in door hun produkten een beveiliging tegen diefstal mee te
geven. Het begon met de slede,
een goede en goedkope oplossing, maar het nadeel is dat de
radio steeds moet worden meegenomen. En vermoedt de dief
dat u dit niet hebt gedaan en de
radio bijvoorbeeld onder de autostoel ligt, dan zit u vaak met
een schade die de waarde van
de radio kan overtreffen.
Een aantal radio's heeft ook
een code die moet worden ingetoetst nadat de radio op z'n
plaats is geschoven. Na het intikken van een foute code duurt
het steeds langer voordat een
nieuwe poging kan worden gedaan. Nadeel van dit systeem is
dat de inbreker van buitenaf
niet kan zien dat de radio zo'n
code heeft. Slimmer is een radio met afneembaar front met
eventueel een code. U hoeft dan
alleen een dun plaatje in de
vorm van een chocoladereep
mee te nemen. De dief ziet dan
aan de radio dat hij er niets aan
heeft.
In de Consumentengids van
maart een test van twintig autoradio's die allemaal de een of
andere diefstalbeveiliging hebben. Wie grotere afstanden
reist en altijd en overal op de
hoogte wil blijven van de laatste verkeersinformatie, is aangewezen op een radio met RDS
(radio data system, waarbij verke'ersinformatie altijd duidelijk
wordt doorgegeven, ook al staat
de radio slechts zachtjes afgestemd op de bewuste zender)
en Eon (enhanced other network, waarbij de verkeersinf ormatie ook wordt doorgegeven
als u naar een andere zender
luistert).
Van deze apparaten die bovendien ook een goede diefstalbeveiliging hadden kwam de
Philips DC711 met code en afneembaar front (f 700) het best
uit de bus. Beste koop bij de
gewone radio zijn de Blaupunkt Verona CR31 (ƒ400) en
Grundig WKC 3805 RS (ƒ450)
met slede en code. De Philips
DC501 (ƒ500) is duurder, maar
heeft eveneens een afneembaar
front.

Printers
Onder de printers verovert de
inkjet steeds meer markt tussen de matrixprinters die veel
minder kwaliteit leveren en de
laserprinters die heel wat duurder zijn.
Computer/Totaal
(maart) testte er zeven: de Olivetti JP 350s, Olivetti JP 150,
IBM 4070IJ, Digital DECjet
2000, HP DeskJet 500, Canon
B J-200 en de nieuwe Epson Stylus 800.
Personal Computer Magazine
(maart) wierp zich eveneens op
de inkjetprinters, zij het dat de
vier modellen die daarbij aan
een onderzoek werden onderworpen draagbaar zijn. Ook
hier komt de IBM 4070 IJ in het
rijtje voor, maar daarvan vraagt
men zich - net als bij de HP
DeskJet Portable - af of het hier
wel om een écht draagbaar model gaat. Naast deze twee werden de Kodak Diconix 701 en
Toshiba Express Writer 201 bekeken.
Ook het faxen via de pc staat
steeds meer in de belangstelling, vandaar dat PCM drie faxsoftware-programma's onder
de loep nam die alle drie onder
Windows werken: Winfax Pro
3.0, Faxability Plus l.Oa en UltraPax for Windows. Veel nieuwe programmatuur neemt
vaak heel wat meer ruimte in
beslag dan de vorige versie. En
omdat harde schijven niet van
elastiek zijn, maar wel prijzig,
worden er dan andere oplossingen gezocht, zoals schijfcompressie. PCM bekeek Stacker
3.0 en Superster Pro.
GERRIT JAN BEL

W

AAR HAALT EEN reclamemaker nu een
leuk, opvallend en

een tweeling die zo'n beetje
vanaf de geboorte in het taestand opgenomen is. Die kinderen zijn nu 15 jaar, en zitten dan
ook het langst van allemaal in
het archief.
Tot een bepaalde leeftijd is
alleen het uiterlijk van een kind
van belang. „Een baby met
blonde krulletjes doet het nog
altijd goed in de reclamewereld," merkt Anne op, „negerbaby'tjes zijn vaak ook prachtig, maar daar is wat minder
vraag naar."
Naarmate een kind ouder
wordt, zijn er meer criteria
waar het aan moet voldoen, om
geschikt bevonden te worden
voor reclame of film. „Een kind
moet talent hebben, kunnen acteren voor een camera, extravert, spontaan en enthousiast
zijn, het leuk vinden om in de
belangstelling te staan," somt
Anne op.

geschikt kind vandaan? Bij
een castingbureau, luidt het
antwoord. De bekende coster Hans Kemna levert bijvoorbeeld vaak acteurs en
actrices voor Nederlandse
series en films. Anne de Mol
van Otterloo doet hetzelfde, Lekker gek
maar zij werkt specifiek
Zij heeft al zo'n 15 jaar ervamet kinderen.
ring met het casten van kinderen, zodat ze meestal bij het
door Eline Verburg
eerste gesprek met een kind al
„We hebben tussen de zes- en
zevenhonderd kinderen én volwassenen ingeschreven in ons
bestand," vertelt Anne, „variërend in leeftijd van nul tot honderd jaar, maar voornamelijk
kinderen. De kinderen die ingeschreven worden, vinden het in
de eerste plaats zelf leuk om in
de belangstelling te staan. Zodra we merken dat een kind eigenlijk meer gepushed wordt
door de ouders beginnen we er
niet aan."
Anne de Mol van Otterloo
vindt het het leukst als een
kind zelf het initiatief neemt
om haar castingbureau tebenaderen met een brief. „We krijgen echt telefoontjes uit heel
Nederland. Je begrijpt dat iedere ouder zijn of haar kind het
leukst, mooist en meest talentvol vindt, maar meestal moeten
we beleefd uitleggen dat er al
genoeg kinderen ingeschreven
staan of dat we nu net geen
kind uit die leeftijdsgroep nodig hebben."
Veel kinderen staan al heel
lang ingeschreven. Er is zelfs
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Leerlingen van het Augustinus
College in Amsterdam
bespreken computerspelletjes;
zij zijn per slot van rekening in
veel gevallen de grote
gebruikers. De scholieren
delen ook cijfers uit: l=saai,
2=matig, 3=leuk, 4=erg leuk,
zetten in een zelf gemaakte we5=heel erg leuk. Samensteller
van deze serie is Gerard Koster, reld. Daarna kun je hun reacties testen door de omstandigdocent aan de school.
heden te veranderen. Kortom:
goed voor vele uren speelpleSimlife
zier. Jammer van de wat krakkemikkige muisbesturing. BeSimlife (PC. 129 gulden 50)
Maak je eigen wereld met je oordeling: 5.
Boris (17): Voor iemand die
eigen dieren. Een vliegende olifant, een hond die in het water nog nooit een Sim-spel geleeft, het is allemaal mogelijk. speeld heeft, is het leuk. Voor
En kijk dan eens wat er gaat een 'Sim-veteraan' wordt het
gebeuren, wanneer het klimaat echter al wat minder. Grafisch
verandert of wanneer er een ziet het er goed uit, afgezien van
ramp gebeurt, zoals bescha- de soms vrij irritant kleine teving. Een moeilijk spel voor de keningen. Liefhebbers van een
gevorderde speler. Het spel goed boek komen ook aan hun
gaat vergezeld van een impo- trekken, want de handleiding is
sante handleiding. Een spel dat een dikke pil. Je hebt voor dit
garant staat voor veel uren spel minimaal een 386 nodig.
Beoordeling: 3.
spelplezier.
Adam (19): Een zeer mooi,
Pepijn (18): Een prachtig
spel! Ik heb nooit geweten dat uitgebreid spel. Het ziet er allehet zo leuk was om genetisch maal heel verzorgd uit, hoewel
materiaal te manipuleren. In sommige graphics wat onduidit spel ontwep je je eigen die- delijk zijn. Een leerzaam spel
ren en planten die je kunt uit- voor iets oudere spelers met

Computerspel geeft
'uren speelplezier'
een hoop geduld. Beoordeling:

Another World
Anotherworld (Super Nintendo.
189 gulden)
Lester Chaykin is een jonge
geleerde die tijdens een experiment verrast wordt door het
noodweer. De bliksem slaat in
en dringt het computersysteem
biniien en Lester wordt in een
klap naar een andere wereld gegooid. Hier moet Lester proberen weer uit te komen en dat
blijkt niet makkelijk te zijn.
De makers van dit zeer originele spel hebben zich duidelijk
laten inspireren door de film: er
wordt gewerkt met verschillende camerastandpunten en close-ups, terwijl ook het gebruik
van muziek aan de film doet
denken. Another world is een
zeer origineel, maar moeilijk
spel.

Barry (16): Een zeer geslaagde combinatie van een schietspel en een adventure. Het spel
is alleen geschikt voor doorzetters, want het is vreselijk moeilijk. De graphics en de muziek
zijn zeer goed. Nadelen: het
spel reageert niet altijd goed op
je joystick; het wisselen van
schermen duurt vaak vrij lang.
Beoordeling: 3. Conchita (13):
Ik vind dit niet zo'n leuk spel,
want het is niet echt duidelijk
watje moet doen. Pas als je het
eenmaal gezien hebt kun je het
ook zelf. Er zijn niet veel kleüren en figuren in dit spel. Beoordeling: 2.
Am'r (14): Een spel als dit
heb ik nog nooit gezien. Het is
heel anders, het lijkt wel een
speelfilm. Bij close-ups wordt
het geluid ook vaak ineens veel
harder. Het verhaal vind ik ook
heel goed bedacht. De tekeningen vind ik niet zo mooi, en
soms duurt het allemaal wel
een beetje lang. Gelukkig zijn
er passwords waardoor je je
spel kan saven. Beoordeling: 3
{

/2.

Dit is de vijfde en tevens laatste afleveringen van de serie. Eerdere besprekingen hebben gestaan in deze krant
van 3/4, 17/18, 24/25 februari en 3/4
maart.

BOES

weet of hij of zij voldoet aan
bovengenoemde criteria. Het
castingbureau krijgt opdrachten van een reclamebureau, dat
op zijn beurt weer voor een bedrijf werkt. ledere reclamemaker zoekt weer een ander kind.
„De één zoekt een lekker gek
meisje, de ander een stoer jongetje, of een engelachtig figuurtje."
Vaak wordt de mening verkondigd dat de kinderen worden uitgebuit en misbruikt
voor commerciële doeleinden.
Volgens Anne is dat juist hélemaal niet zo. Kinderen worden
goed begeleid en dan heb je ook
nog eens te maken met de reclamecode-commissie die regels
heeft opgesteld ten aanzien van
de werkzaamheden van kinderen in de reclame. Het aantal
keren per jaar dat een kind bij-

voorbeeld op tv in een commercial mag verschijnen, is sterk
gelimiteerd.
„En dat het voor een kind
zwaar zou zijn om een hele dag
opnames te maken in een studio is ook al onzin," vindt Anne.
„Kinderen hebben vaak veel
meer energie dan volwassenen."

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

1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Overnachten

De Verleiding

Onder de titel 'Het andere bed' verscheen onlangs
een boek met alternatieve
overnachtingen in Nederland. Schrijver Paul Vreuls
onderzocht een jaar lang 17
alternatieve mogelij kheden om te overnachten in
Nederland. Die tocht ging
niet naar de gebruikelijke
adressen.
Nederland biedt nog veel
relatief onbekende mogelijkheden om te pvernachten. Een nacht bij particulieren thuis, slapen in een
natuurvriendenhuis, een
pension of trekkershut, of
een weekend in het klooster doorbrengen.
De overnachtingen van
Vreuls bleken tevens een
perfecte aanleiding om de
verschillende landschapstypen van Nederland te verkennen. Zo leidde een
nacht in een pension te
Moddergat tot een lange
wadlooptocht en bood een
'Knappement', een overnachting bij Drentse mensen thuis, een goede gelegenheid een wandeling te
maken door de veenkoloniën.

Anne de Mol van Otterloo
vindt het opvallend dat er de
laatste tijd zoveel aandacht
wordt besteed aan reclame in
programma's als De Verleiding
en in talloze kranten- en tijdschriftenrubrieken. „Dat heeft
natuurlijk wel een oorzaak, en
die ligt niet bij de castingbureaus maar bij de opdrachtgevers, de reclamemakers," legt
Anne uit.
„Ik bemoei me nooit met een
script, dat is mijn werk niet.
Wel heb ik veel bewondering
voor iemand als Paul Meyer, de
man achter de Mazda, Droste
en Sony- reclames, die heeft
een heel nieuwe trend gezet,
van reclame bijna kunst gemaakt. Persoonlijk vind ik die
Droste-commercial met die tieners die al tongzoenend een
Droste-flik doorgeven afgrijselijk. Maar zakelijk gezien is ie
perfect."
Ten slotte wil Anne ervoor
waarschuwen dat er ook onder
castingbureaus nogal wat beunhazerij voorkomt, er zijn inderdaad bureaus die uitbuiten, of
niet doen wat ze beloven, kortom onbetrouwbaar zijn. „In de
Gouden Gids staan alle agentschappen onder elkaar, waar
mensen zich met een gerust
hart tot kunnen wenden."
Zoals eerder gezegd, krijgt
het castingbureau van Anne de
Mol van Otterloo elke dag al
meer telefoontjes dan ze kan
verwerken, daarom deze keer
geen vermelding van adres en
telefoonnummer.

'Het andere bed', dat bedoeld is
voor mensen die een goedkoop
maar vooral een apart alternatief
zoeken voor een overnachting,
kost 22 gulden 50 en is verkrjjgbaar bij de ANWB en bij de boekhandel.

Milieuvriendelijke tuinmarkt in Boxtel
De Kleine Aarde houdt op zaterdag 17 april haar jaarlijkse
milieuvriendelijke tuinmarkt.
Het is van oudsher een markt
die speciaal bedoeld is voor
mensen die een moes- of siertuin hebben, of die in tuinieren
geïnteresseerd zijn. Tal van bedrijven en instellingen geven
voorlichting over bemesting,
zaaigoed, kruiden, tuingereed-

Fiets Koopgids '93

schap en milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen. Er is ook
ruime aandacht voor bijen, kippen, geiten en schapen. Deskundigen geven een toelichting
op het houden van deze dieren.
Video's over milieuvriendelijk
tuinieren worden vertoond.

De nieuwe Fiets Koopgids 1993 is verschenen. Dit
naslagwerk geeft een overzicht van alle in Nederland
en België verkrijgbare fietsen (achthonderd stuks).
De Fiets Koopgids is te
koop voor 9 gulden 95 bij
de boekhandel.

De tuinmarkt duurt van tien tot vier
uur en de toegang is gratis. Het adres
van De Kleine Aarde is Het Klaverblad
l te Boxtel.

Historische Jeanne d'Arc
draait in Tuschinski
J

ARENLANG IS DE film
van regisseur Carl
Dreyer

verloren

ge-

waand, maar ruim tien jaar
geleden ontdekte men in
een psychiatrische inrich-

ting bij Oslo een gave kopie
van La Passion de Jeanne
d'Arc. De wereldpremière

was op 21 april 1928 in Kopenhagen. Op zondagpch-

tend 21 maart draait hij in
de serie Nostalgie in Tu-

schinski.

Het verhaal van Jeanne d'Arc
spreekt tot de verbeelding.
Dreyer heeft er in zijn film een
boeiend spel van schimmen en
schaduwen van gemaakt. De
montage van de beelden roept
spanning op. Ingehouden camerawerk wisselt Dreyer af
met snelle beelden van de gelaatsuitdrukkingen van de legendarische Maagd van Orléans. Dreyer betoogt dat het
gezicht de spiegel is van de ziel:
'Wat ik in mijn films zoek, wat
ik probeer te bereiken, is een
doordringen naar de diepere gedachten van mijn acteurs door
middel van hun meest subtiele
uitdrukkingsmiddelen.'
Wegens godslastering is Jeane d'Arc na een slepend proces
van ruim een jaar in 1431 veroordeeld tot de brandstapel.
Jeanne was er van overtuigd
dat God haar gezonden had om
de Franse koning te helpen tegen de Engelse indringers.
Dreyer baseert zich in zijn film
op de oorspronkelijke proces-

(ADVERTENTIE)

W-

J

Foto Archief Nederlands Filmmuseum

verslagen en toont daarmee de
samenzwering aan van de rechters tegen Jeanne. Hoofdrolspeelster Renée Falconetti vertolkt de eenzame lijdensweg
van Jeanne indringend.
Ze verwierf er in één klap internationale roem mee. Makkelijk had ze het niet, want Dreyer
liet haar af en toe echt lijden, zo
liep ze brandwonden op aan
haar voeten en werd ze hélemaal kaal geknipt. In de film
over Jeanne d'Arc zijn parallellen te ontdekken met met het
lijden van Christus. Jeanne
d'Arc werd in begin jaren twintig heilig verklaard, waarna de
Franse produktiemaatschappij
Société Générale de Film de
jonge Deense regisseur uitnodigde de film te maken.

Brand
Het origineel van La Passion
de Jeanne d'Arc is bij een brand
in de UFA-studio's in Berlijn
verloren gegaan. Maar er waren
indertijd twee kopieën gemaakt

en aan de hand van de resterende kopie en materiaal dat niet
eerder was verwerkt, heeft
Dreyer een nieuwe versie samengesteld. Deze raakte zoek,
maar werd in jaren vijftig in
Parijs teruggevonden en is toen
door Lo Duca bewerkt. Dreyer
vond het resultaat een verminking van 'zijn' Jeanne d'Arc.
Onlangs is echter in een psychiatrische inrichting bij Oslo
een van de Deense kopieën uit
1928 opgedoken. Waarschijnlijk is de film ooit vertoond aan
patiënten en is er blijven liggen.
De film verkeerde in goede
staat, in de hele kopie z'at maar
één breuk. Die historische film
draait zondagmorgen 21 maart
in Tuschinski, in de serie Nostalgie die Tuschinski heeft samengesteld met het Filmmuseum en in samenwerking met
Weekmedia (o.a. het Amsterdams Stadsblad). Lezers kunnen de film tegen gereduceerd
tarief bezoeken door gebruik te
maken van bijgaande bon.

Bon voor onze lezers
van Reeuwijkm Diemen heeftvoor u een collectie
topmerken samengesteld op het gebied van
totaal-wonen die uniek is voor Amsterdam en
omgeving. Opmerkelijke service, informatieen
topkwaliteit staan garantvooreen verantwoorde
keuze. Neem bijvoorbeeld deze droomzitters uit de
collectie van Leplux, Gelderland en Montis. Een detail
uit het exclusieve droomwonen bij van Reeuwijk.

Montis modelCorvet
design: GiisPapavoine
Gelderland model5470
design:JandesBouvrie

Tegen inlevering van onderstaande volledige bon bij de kassa van
Tuschinski betaalt u in plaats van ƒ10,- slechts ƒ7,- per persoon
voor de film La passion de Jeanne d'Arc op zondagochtend 21 maart
om half elf.
Naam'
Adres'

Postcode:

Woonplaats'

vanlleeuwijk
Sniep 7, Meubelboulevard Diemen, 020 6994111 fax: 020 6903881

Aantal personen (max. 4 per bon)'
Leolux Model Catalpa
design: Hugo de Ruiter

geeff u meer!
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Waarom de Peugeot 306
zo'n sterke concurrent is, ontdekt
u niet in deze advertentie.

Maar op onze introduet ie-show.

Peugeot introduceert: de 306.
Een auto, waarvan de pers denkt
dat het een buitengewoon concurrerend
model is.
Een auto, waarvan wij denken dat
hij u zal verbazen.
Dat begint al bij zijn wegligging.
Die ondermeer dankzij de wielbasis
(de langste in z'n klasse) fenomenaal
genoemd mag worden.
Een speciale ophanging van de
wielen vóór en de achteras met mee-

sturend effect zorgen voor een uiterst
nauwkeurige besturing.
Zodat u het bent die de bocht neemt.
En het nooit de bocht is die u neemt.
Binnen vindt u, zoals in elke
Peugeot, het bijna spreekwoordelijke
comfort. Dankzij uitstekende zittingen,
vanzelfsprekend.
Maar wat dacht u van de veiligheidsgordels vóór, die net als het stuur in hoogte
verstelbaar zijn.
En een uitgekiend dashboard. Dat

borg staat voor minder zoeken en meer
overzicht.
Het glasoppervlak (van maar liefst
3 vierkante meter) en de zeer lage lijn
van de zijruiten, zijn bedacht om u het
optimale zicht rondom te bieden.
Bij het bouwen van een 306 wordt
overigens maar liefst 35 kilo isolatiemateriaal gebruikt en dat is te horen
(of liever gezegd: er is eigenlijk heel
weinig te horen).
En dan meteen nog maar een getal:

met robots gebouwd, kent de 306 maar
liefst 4.105 laspunten. Samen met extra
versterkingen door de hele auto, zorgen
ze voor een ongekende stevigheid.
Waardoor de 306 niet alleen veel ongevoeliger is voor trillingen en geluiden,
maar ook aanzienlijk veiliger.
Hetgeen u kunt optellen bij z'n versterkingsbalken in alle portieren. Z'n
voorgeprogrammeerde kreukelzones. Z'n
veiligheidsstuur met schokabsorberende
stuurkolom. Z'n veiligheidsgordels vóór

met snelblokkerings-systeem.
Het liefst zouden we u hier nog veel
meer over de nieuwe 306 willen vertellen.
Maar eigenlijk is het beter wanneer
u onze speciale, feestelijke Peugeot 306
introductie-show bezoekt.
Waar u meteen een afspraak kunt
maken voor een alleszeggende proefrit.
Want om het unieke aan de 306 te
ontdekken hebt u niet
zozeer informatie nodig.
Maar de sleuteltjes.

PEUGEOT

PEUGEOT 306. DE RIVAAL.
AFGEBEELD PEUGEOT 306 XT18 [74 kW/103 pk) LICHTMETALEN VELGEN EN MISTLAMPEN VÓÓR TEGEN MEERPRIJS ER IS AL EEN 30614 (55 kW/75 pk) VANAF F 28.500,- INCL BPM EN BTW, EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

HEEMSTEDE, VAN SCHAGEN VAN 1890 B.V, ACHTERWEG 38, TEL: 023-293450.
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Renault Clio RSi
De Eenault Clio krijgt er
een broertje bij, de sportieve RSi. De auto kan geplaatst worden tussen de S
en de 16V. Hij is voorzien
van de pittige 1.8 liter, die
vorig jaar zijn intrede deed
in de Renault 19. De motor
trekt de RSi binnen negen
seconden naar 100 km/uur
en levert een topsnelheid
van 195 km/uur, waarmee
hij de op één na snelste Clio
is.
Om het sportieve karakter van de auto te benadrukken is hij voorzien van
stalen velgen, mistlampen
in de bumper, sportstoelen, sportstuur en schijfremmen op de voorwielen.
Verder zonwerend glas,
elektrisch taedienbare zijruiten en centrale deurvergrendeling. Tegen meerprijs kunt u er nog stuurbekrachtiging, ABS en elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels bij
krijgen. De RSi is leverbaar
in driedeurs-uitvoering en
kost 32.500 gulden.
*

Peugeot 306 klaar voor de
De Peugeot 306 is sinds
deze week leverbaar.
Eindelijk, zullen velen
verzuchten. Hij mag
gaan concurreren met
auto's uit de kleine
middenklasse zoals
Golf, Astra en Escort.
Ze zijn gewaarschuwd.

Jaguar Total Care

„Een
liefhebbersauto
par excellence", zeggen ze
bij Jaguar. Dat kun je wel
zeggen en je hebt dan ook
echt geen Total Care nodig
om plezier te beleven. 'Value for money' heet zoiets
netjes. Maar Total Care is
natuurlijk wel een prettige
gedachte.

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

Automatisch kapje
Audi biedt vanaf heden
voor de cabriolet een kap
aan, die eleklro-hydraulisch geopend en gesloten
kan worden. Grootste voordeel is natuurlijk dat je
voor het openen en sluiten
je auto niet meer uit hoeft.

(

Een zeer persoonlijke benadering voor iedere bezoeker van Jaguarbedryf.
Haal- en brengservice bij
de dealer. Een gratis
schoonmaakbeurt bij elke
onderhoudsbeurt.
Drie
jaar garantie en evenzoveel
jaren ondersteuning in binnen- en buitenland bij
pech. We hebben het over
Jaguar en alle genoemde
zaken kenden berijders
van een Jaguar allang. Nu
heeft het echter ook een
naam: Jaguar Total Care.
, Het is voor de organisatie een aansporing om
voortdurend een hoger
kwaliteitsniveau te bieden
en het moet eigenaren van
een Jaguar of Daimler
meer plezier geven hun
mobiel te bezitten. Bijvoorbeeld zo'n XJ12, een van de
weinige twaalfpitters op de
weg. Vorig jaar werd de Sovereign uit produktie genomen, maar zijn opvolger
heet Sports Saloon. Hij
heeft het uiterlijk van de
Sovereign 4.0, maar oogt
iets sportiever.
Het interieur? Airco,
tienvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen, tripcomputer, veel wortelnotefineer,"
audio-installatie
met' hoog vermogen, lederen bekleding, leeslampjes
in de achterstijlen en ga
maar door.

MAART 1993

E
VOORGANGER baan van de 306 wordt spoedig
van de 306 heette ook in Engeland en Spanje de
309. Dat was een produktie ter hand genomen.
prima auto maar De produktiecapaciteit van de
wel met het ver- 306 zal hierdoor op ruim 2500
keerde uiterlijk. De ver- wagens per dag komen. Bijna
koopcijfers waren beslist net zoveel als de 205 in zijn topniet om over naar huis te jaren.
schrijven. Van de veel vlotter ogende 306 heeft men terecht veel hogere verwach- Dynamisch
tingen. Naar men zegt moet
De criteria die de ontwerpers
hij zelfs uitgroeien tot de voor de 306 als huiswerk mee205 van de negentiger jaren kregen waren esthetica, veiligen daar zijn er heel veel ge- heid en kwaliteit. Je hebt geen
maakt.
scherp oog nodig om te constateren dat de heren eerst zorgAl in september vorig jaar is vuldig naar het ontwerp van de
Peugeot in Poissy met de produktie van de 306 gestart. Inmiddels rollen er dagelijks zevenhonderd van de band. Dit
was tot dusver net toereikend
om te voldoen aan de Franse
vraag. Maar gezien de te verwachten internationale loopINNENKORT liggen
de eerste Digitale
(ADVERTENTIE)
Compact Cassettes
(DCC) van Philips
in de winkel. De zpveelste stap voorwaarts in
autohifi. De strijd met Sony's MiniDisc (MD) kan be
ginnen.

zo succesvolle 205 hebben gekeken. De gelijkenis tussen de 205
en 306 is vrij groot en Peugeots
jongste heeft dus een herkenbaar uiterlijk.
Hij is op vijf mm na vier meter lang en heeft een moderne
lijn en vloeiende vormgeving.
De persoonlijkheid die hij uitstraalt komt voort uit de flanklijnen, waarmee de ontwerper
erin is geslaagd de dynamische
eigenschappen van de wagen te
onderstrepen. De aflopende
flanken geven de brede, gewelfde voorzijde een subtiele opgewektheid. Dit komt nog eens
extra tot uiting door zijn koplampen, waarin we wel een fa-

milietrekje kunnen herkennen.
Hij heeft elegante lijnen, een
comfortabel interieur en bovenal zeer goede prestaties,
maar dat zijn dan ook verplichte zaken als je de strijd wilt aangaan met Golf of Astra. De 306
is niet het zoveelste nummer
dat Peugeot aan zijn auto's
geeft. Hij symboliseert ook een
nieuwe koers die Peugeot wil
varen. Met een veelheid aan
toekomstige ontwikkelingen is
hij voorbestemd om aan de
wensen van een groot publiek
tegemoet te komen. Hij start
zijn loopbaan als vijfdeurs, wat
zijn concurrenten hem niet allemaal na kunnen zeggen.

Voorlopig wordt is de 306 leverbaar met drie verschillende
motoren en in vijf uitvoeringen.
Het begint bij een bescheiden
cilinderinhoud van 1,4 liter met
een vermogen van 75 pk. Dankzij een brandstoftank van 60 liter kun je met deze uitvoering
900 kilometer sturen zonder
noodzakelijke tankstop. Dat
wordt nog leuk voor de berijders van de dieselversie, die later dit jaar op de markt komt.
Vervolgens is er een nieuw ontwikkelde 90 pk sterke 1,6 liter
en een 103 pk sterke 1,8 liter,
deze kennen we al uit de 405.
Op de Autosalon van Genève
werd deze maand de eerste

driedeurs versie getoond en
nog wel een zeer leuk ogende
ook, de S16. Deze sportieve 306
is voorzien van een tweeliter
zestien kleppen motor van 155
pk. Het is een prestigemodel
waarin comfort en prestatie
verrassend goed met elkaar
zijn verenigd.
Hij wordt tevens als vijfdeurs
op de markt gebracht. Helaas
bleef het in Genève bij een presentatie. De S16 komt pas later
dit jaar definitief op de markt.
Peugeot is van zins de komende
maanden het programma in
een vast ritme met een aantal
versies uit te breiden.

Slecht ter been?

De Arola brengt u
overal heen.

Door weer en wind, binnen en
buiten de bebouwde 1kom. Op
volle tank 120 km Max.
snelheid 40 km/uur. Ook leverbaar als rolstbel-inrij wagen
Vraag documentatie over
deze fantastische twee-zitter.
(Uitsluitend voor gehandicapten

van de huiskamerapparaten
over te nemen. Het gebruik van
audio in de auto stelt zeer hoge
eisen aan kwaliteit.
Denk maar even aan temperatuurswisselingen en de vele
schokken die moeten worden
opgevangen. Tel daar ook. nog
de beperkte iribouwruimte bij
en het is duidelijk dat elk facet

DCC biedt geluidskwaliteit
van CD-niveau en is in de auto
gemakkelijker
hanteerbaar
dan de vertrouwde analoge
compact cassette. De kwaliteit"
ligt duidelijk op een hoger plan
dan die van cassettebandjes,
dat is zelfs voor een lekenoor
waarneembaar. Een groot voordeel van de Philips-vinding ten
opzichte van Sony's Minidisc
(MD) is dat je je oude cassettebanden erop kunt afspelen. Je
hoeft dus niet je hele muziekcollectie in de auto te vervangen, bij de MD is dat wel het
geval.

}
lel 020-6910518
{
t
Servicepunlen in heel Nederland
' l
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NDANKS de vele dodelijke ongevallen
per jaar neemt een
groot deel van de
weggebruikers mist
nog altijd niet serieus. Er
wordt te hard gereden en
verkeerd met de lichten omgesprongen.

De
schokbestendigheid
maakt DCC bij uitstek geschikt
voor het gebruik in de auto. Bovendien heeft DCC een voorziening, die het vastlopen van de
band voorkomt. Stof en vuil
kunnen op geen enkele manier
meer het cassettehuis binnen-

Coördinator H. Bruijn van de Stichting Pro Auto:

'Als we niets doen, draaien ze onze nek om'
BRUIJN is netcoördinator van
de
Stichting
Pro Auto en onderhoudt door
heel Nederland de contacten met donateurs.
De stichting wil tegengas
geven aan het 'anti-autobeleid van de regering
die alle auto's in de
grond wil stoppen.'
Pro Auto zag in 1990 het
levenslicht. Andere organisaties kwamen in de ogen
van de initiatiefnemers niet
voldoende op voor de belangen van de automobilist. De
stichting telt inmiddels
ruim elfduizend donateurs.
Pro Auto is een actie- en
pressiegroep die sinds 1990
regelmatig van zich doet
spreken. Bekend zijn het
tolhuisje dat op het Binnenhof werd neergezet, toen er
sprake was van het invoeren van tolgeld op de Nederlandse snelwegen, en de
spandoeken (Uw auto blijft
een melkkoe, mits u zich
verzet) die 's nachts langs
enkele snelwegen werden
opgehangen. Verkeersveiligheid staat voorop en een
weg afsluiten zal Pro Auto
nooit doen omdat ze hiermee in haar eigen vlees
snijdt.

niets doen, draaien ze ons
de nek om."
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H. de Bruijn laat zich niet kisten
H. Bruijn: „Sommige
spandoeken waren al binnen 24 uur verdwenen. We
kregen daarna een telefoontje van Rijkswaterstaat, dat
we ze konden terugkopen
voor 150 gulden per stuk.
Ons kantoor in Den Haag
werd kort na de actie in
brand gestoken, de daders
zijn nooit gevonden, maar
voor ons is het wel duidelijk
in welke hoek we moeten
zoeken. Milieucriminelen
noem ik ze. Ons nieuwe

Foto Bram de Hollander

kantoor bevindt zich nu Auto zitten mensen uit alle
noodgedwongen op een ge- lagen van de bevolking, veel
heim adres, zo erg is het." van hen zijn werkzaam in
het autovak of transportwezèn. Mensen die auto willen
Dagtaak
rijden, maar zich door deze
Bruijn sloot zich in 1991 regering bedreigd voelen.
aan bij Pro Auto en heeft er De minister wil alle auto's
als vrijwilliger een dagtaak in de grond stoppen, maar
aan. Sinds 1991 reed hij vergeet wel dat er 400.000
voor de stichting 50.000 ki- mensen hun brood verdielometer en is hij er zeven nen in die branche. Dat was
dagen per week van 's mor- voor mij een reden om me
gens vroeg tot 's avonds laat aan te melden als vrijwillimee bezig. Bruijn: „In Pro ger bij Pro Auto. Als we

„Wij zijn niet tegen het
openbaar vervoer, maar willen zelf kunnen kiezen. Nu
probeert de regering mij te
dwingen per openbaar vervoer te reizen. Ze voert geen
democratisch beleid, maar
legt dictatoriaal haar wil op.
Ik heb weieens eerder een
jaargetijde meegemaakt dat
alles 'vertaoten' was. Betuttelen, dat is het. De VVD is
de enige partij in Den Haag
die zich zo'rgen maakt om
de 400.000 mensen uit de autobranche."
„Persoonlijk vind ik dat
men zich in Den Haag
schuldig maakt aan afpersing. Het is of betalen of je
auto weggooien. Maar al
heb ik helemaal niets meer
*te eten, ik zal blijven autorijden. Van de 14 miljard
gulaen die automobilisten
jaarlijks naar de staatskas
brengen, komt slecht 3 miljard ten goede aan de infrastructuur. Waar blijft de
rest van het geld? Dat wordt
gebruikt voor geheel andere
doeleinden. Daarom blijft
ik tot de laatste druppel
bloed vechten voor waar ik
al die jaren voor gewerkt
heb."
(Het infonummer van de
Stichting Pro Auto luidt:
070 - 3616059)

Het eerste gebod wanneer er
mist opduikt is de snelheid aanpassen aan het zicht, 's Nachts
kan dertig km/uur in dichte
mist al te snel zijn. Minder de
snelheid voor u de mistbank inrijdt, want al in de eerste meters kan er een hindernis opdoemen. Bij het remmen moet
u 'pompen' met het rempedaal,
zodat de remlichten ritmisch
oplichten, en eventueel de
alarmverlichting inschakelen.
Het achteropkomende verkeer
wordt op deze manier het beste
gewaarschuwd. Laat u nooit in
de verleiding brengen om aan
uw voorganger te kleven. De
veilige afstand wordt dan al
gauw te klein: botst hij ergens
tegenop, dan is tijdig remmen
voor niet meer mogelijk.
Natuurlijk moet altijd het
dimlicht worden ingeschakeld.
Indien aanwezig ook de mistlampen. In dichte mist leveren
mistlampen in combinatie met
parkeerlichten het beste resultaat. Ze verlichten de rijstrook
voor de auto over een breed
vlak. Moderne projectie- of DElampen zijn zeer effectief. Deze
worden gekenmerkt door een
bijzonder scherpe grens tussen
licht en donker en voorkomen
een schaduwrand door de eigen
lampen. Mistlampen hebben

Enorme groei in
bedrijfsautoverkoop

domineren. Alleen de wezenlijke frequenties worden gebruikt, de rest wordt genegeerd. DCC werkt volgens hetzelfde principe.
Een speciaal coderingsproces zorgt er tijdens de opname
voor dat alleen die tonen worden opgenomen, die door het
menselijk oor kunnen worden
waargenomen. De hoeveelheid
te verwerken informatie is
daarmee met een kwart teruggebracht, zonder dat dit de geluidskwaliteit aantast, zo hebben luisterproeven met muziekliefhebbers uitgewezen.

Ook in het zware segment vanaf 3,5 ton steekt
Nederland gunstig af vergeleken met de ons omringende landen. Dit dus ondanks de sombere taerichten over de Europese
vrachtauto-verkopen. Nederland is het enige Westeuropese land waar vorig
jaar een verkoopverbetering werd gerealiseerd.

Met verstand
de mist in

Schokbestendig
(W14IJENBERG
bvjf
5 Keienberg 48 1101 GC Amsterdam Z O

grondig doordacht moet zijn.
Hoewel de digitale en analoge
cassette uiterlijk weinig van elkaar verschillen, is de achterliggende techniek onvergelijkbaar. Een digitale opname
vraagt namelijk veel meer opslagcapaciteit. Bij CD geeft dat
weinig problemen, maar als je
dit principe bij de compact cassette overeind wil houden,
moet er een ingenieuze oplossing komen.
Philips heeft dit gevonden
door het menselijk oor als voorbeeld te nemen. Dat hoort
slechts tonen die op een bepaald moment het klankbeeld

Met het oog op de veiligheid moet de auto wel eerst
stilstaan met aangetrokken handrem. Het is een
zeer prettig, maar tegelijk
duur grapje. Deze nieuwe
niet echt noodzakelijke
luxe kost namelijk bijna
zesduizend gulden.

Het aantal nieuw verkochte bedrijfsauto's in
Nederland is het afgelopen
jaar met 26 procent gestegen tot ruim 93.000. De
groei was voor een belangrijk deel toe te schrijven
aan de positieve ontwikkeling in de taestelautosfeer.
De verkoop van bestelauto's steeg van 58.000 tot
78.000.

Philips' DCC klaar voor de auto
dringen, wat de levensduur
weer ten goede komt. Dat DCC
voor in de auto iets langer op
zich liet wachten dan DCC voor
in de huiskamer heeft een praktische reden.
Door de uiterst compacte
bouwwijze van autoradiocombinaties bleek het niet mogelijk
om simpelweg het 'loopwerk'

Met een draaihendel
wordt de kap ontgrendeld.
Het openen wordt daarna
verzorgd door een elektronisch geregeld hydraulisch
mechanisme. De kap verdwijnt hiermee binnen dertig seconden automatisch
in de opbergruimte. Het tevoorschijn toveren gaat
even rap.

echter een beperkte reikwijdte.
Bij een snelheid van honderd
km/uur bieden ze eigenlijk
geen voordeel. Ze verblinden
dan alleen maar het tegemoetkomende verkeer.
Bij een zicht van minder dan
vijftig meter moet het mistachterlicht worden ingeschakeld.
Maar hoe ver is vijftig meter?
Op de autosnelweg en op de
grote provinciale wegen is dit
de afstand tussen twee afstandspalen. En zonder die paaltjes?
Wanneer u in een file achter
elkaar rijdt en de derde auto
slechts vaag zichtbaar is, is het
zicht minder dan vijftig meter.
Bij een dergelijk zicht is harder
rijden dan vijftig km/uur levensgevaarlijk. Zelfs als u alle
mistlampen, die er te krijgen
zijn, heeft branden. Maar hoe is
de praktijk? Velen laten hun
mistachterlamp branden bij
een snelheid van 120 km/uur of
als het zicht allang weer normaal is. Vooral 's nachts levert
dit heel wat irritaties op bij het
achteropkomende verkeer. Onnodig brandende mistachterlampen kunnen u trouwens een
bekeuring opleveren.
Het aantal computergestuurde verkeersregelings-installaties, dat waarschuwt bij gevaar
voor mist, wordt steeds verder
uitgebreid. Met name in Duitsland vindt men lal van dergelijke installaties langs de wegen.
Flitslichten on fotocellen meten het zicht en besturen borden d.ie aangeven hoe hard er
op een bepaald traject mag worden gereden. Met groot succes:
het aantal ongevallen in de mist
is op deze trajecten zienderogen teruggelopen.

In Italië daalde het zelfs
met twintig procent, in
Duitsland met acht procent, in Frankrijk met 17
procent en in Spanje met
11 procent. Voor de komende jaren toont de RAI zich
gematigd optimistisch.
Golf Synchro
De vierwielaangedreven
Golf Synchro met variabele krachtverdeling heeft
het nooit erg goed gedaan
in ons land, daarom is het
nieuwe model voorlopig
hier nog niet te koop. En
dat is jammer, want het is
een verdacht aardig mobiel. •

De Synchro is geen terreinwagen, maar uitsluitend ontwikkeld voor de
normale weg. De synchroaandrijftechniek werkt als
een permanente vierwielaandrijving met een traploze,
slipafhankelijke
krachtverdeling tussen de
voor- en achteras.
In plaats van een verdeeldifferentieel met vastgestelde verdeling maakt
Volkswagen gebruik van
een viscose-koppeling tusscn beide assen. Zodra de
vooras begint te slippen,
draagt deze koppeling een
variabel deel van de aandrijfkracht over op de achterwielen.
Afgezien van onder extreme rij-situaties, wordt
steeds het grootste deel
van de aandrijving overgebracht op de voorwielen.
Hierdoor heeft de Synchro
het karakter van een auto
met voorwielaandrijving.
Hij is voorzien van een
1,8 liter inspuitmotor met
66 kW (90 pk), goed voor
een top van 175 km/uur. In
12,6 seconden staat de teller op 100 km/uur. Wie er
een wil hebben, zal er zelf
een moeten importeren.

Nationale
Motorweek
Meer weten over cle Nationale Motorweek? Bel de
Motorweek Informatielijn:
020 - 5491212.
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Honda Accord 2.0i EX 16V,
blauw met., juni 1990, 62.000
km, ƒ29.950,-. Honda-dealer
Holdinga Weesp., 02940-17673. Resta 1.6 turbo '91, 1e eig.
30.000 km ƒ29.800. Ford serv.
Honda Legend 2.5i V6 24V, Gebr. Boogaert 02152-62888.
grijs met., 1989, 103.000 km,
Ipg, ƒ28.750,-. Honda-dealer Ford Sierra 1.8 Laser '85,
Holdinga Weesp . 02940-17673. 116.000 km, APK tot 02/94.
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel.: 02902-61697.

Ford

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week op vrijdag
in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en
de week daarop in alle edities van Weekmedia t.w.:
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131,
Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volqende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw AemsteTstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12; Uilhoorn, Stationsstraat 70.

Hyundai

Ford Sierra 2.0, wit, Michelin
MXT-band., sunroof,
lockLaurel 2.4 SGL 08-'87. Nw. vergr., in showroom staat. pr.
APK, 6 mnd. BOVAG ƒ 13.500,- ƒ4.900. Tel. 02907-3166.
Meer garage: 020-6929548.
Ford Sierra 20L, b.j. 1987,
i.pr.st., rood, ƒ11.000,
Ford Scorpio z.g.a.n., zwart, 23
MEER GARAGE
GL, 1985, ƒ 10.000.03487-2200.
Hyundai dealer

Linnaeuskade 5-7

Tel. 020-692.95.48

Jaguar/Daimler

K lMM AN

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn. worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

3 regels
ƒ 39,95
Voor elke extra regel
ƒ 13,50
mm-prijs
ƒ
8,35
mm-prijs met vignet
ƒ
8,35
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

Chevrolet

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

Citroen
Citroen BX 1400, rood,
07/89, 78.000 km.
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel.: 02902-61697.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
Citroen XM Turbo d. break 4- prijz. Verk. van losse onderd.
92, 32.000 km, antr. grijs, vol jr. Tel 020-6680820 en 075-702625
garantie. Citroendealer Van der T.k.a. tegen handelsprijzen:
Velde 01751-19221.
BX 1.9 TRS, stuurbkr., elektr,
GSA X3, perfect onderh., geen ramen, LPG, 3-'89, ƒ 9950. BX
roest, wel apk, nwe band., vee! 1.6 TGi, Ipg-o.b., 5-'90 ƒ 12.950
extra's, ƒ 1650, 075-179035.
Visa 11 RE, 2-'87, ƒ4950.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Off. Citroendealer Knap:
Tel. 020-6627777.
XM Diesel,'91, rouge mandarin,

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. Citroen Centrum
Leende. Tel.: 04906-1528.

Daihatsu
NIEROP-DAIHATSU.
aangeboden onze zeer excl.
uitgevoerde Cuore TS, deze
auto is alleen gebruikt voor
div.
tentoonstellingenen
Shows en is voorzien van vele
extra's en gespoten in vrolijke
voorjaarskleuren, km 200, kent.
blanco en onze prijs is ook
gezellig, informeer ook naar
onze inruilauto's o.a.
Applause, Charade 5 Cuore.
Vancouverstraat 2-12
A'dam-W. 020-6183951
Adverteren in „Showroom"
Tel. 020 • 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Fiat
CASPARUS BV
Casparuslaan 1
1382 KE WEESP
02940-15108
Panda 750 Carr. .87 ƒ 7.750
Panda 1900 Dance.90 ƒ 10.250
Panda 1000 CL . .90 ƒ 10.850
Panda 1000 CL . .91 ƒ11.250
Uno 45 Carr
87 ƒ 8.250
Uno 60 S
87 ƒ 7.950
Uno75SX
91 ƒ21.950
Tipo 1.4
90/19.750
Tipo 1.4 DGT . . . .91 ƒ24.600
Tempra 1.6 S . . .92 ƒ29.250
Tempra 19 TD/SR.91 ƒ29.950
Lancia Ypsilon .. .88 ƒ 10.250
Lancia Ypsilon aut..90 ƒ 19.000
Opel Corsa 14i
.90 ƒ15.250

V.a. ƒ 85: 5 veerbpllen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage
RENE SPAAN, 075-281193
Vraag tevens naar onze inrui
Iers en aantr. rep. prijzen.
XM V6 blauwmet. '90/29.500
XM 20 AMB, ABS '90/29.500
XM 20 Comf., LPG, '90/27.500
XM 20 Comf.,'90
ƒ24.500
XM Turbo Diesel, '90 ƒ39.500
BX Turbo Break D, '90/ 18.500
BX RD Break D, '90 ƒ 18.500
BX RD Break D, '89 ƒ 14.500
BX RD Break D, '87 ƒ 9.950
BX 16 TGi, LPG, '90 ƒ 19.500
BX 16 RE Break, '87 ƒ 9.950
BX Turbo Diesel, '90 ƒ 19.500
BX Diesel, '90
ƒ 15.000
BX Diesel, '89
ƒ 9.950
BX Diesel, '84
ƒ 2.950
BX 19 TGi, '90
ƒ 18.500
BX 16 TZi, '90
ƒ 15.500
BX 16 TZi, LPG, '90 ƒ 14.900
BX 19 TZi, LPG, '90 ƒ 15.500
BX 19 TRS, LPG, '89 ƒ 13.500
BX 16 TRi, LPG, '86 ƒ 7.500
BX 14 TE, '90
ƒ 14.500
BX 14 TE, LPG, '90 ƒ 12.500
BX 14 RE, '87
ƒ 7.500
Visa C 15 Diesel, '86 ƒ 4.950
VISA GARAGE BV.
Houtmankade 37, Amsterdam
Tel. 020 - 6278410.

Honda
AUTOMOBIELBEDRIJF
SPRING IN 'T VELD
OCCASIONS
* Met het zekerheids-pakket
Garantie en Nationale Autopas
HONDA
Civic 1.3 L, aut., bl
84
Civic 1.3 L, wit
87
Civic 1.3 L, zilv
89
Civic 1.4 GL, wit
88
Civic 1.5 GL P.S, rood ....90
Civic 1.5 l GL, zilv
91
Civiv 1.5 l GL, rood
89
Civic 1.4 GL, aut., zilv
88
Shuttle .5 luxe, wit
84
Civic 1.3 Luxe, zilv
91
Concerto 1.5 l, wit
90
C.R.X. 1.6 l, zwart
90
Accord Sedan 20 EX, gr.. .90
Accord Sedan 20I.EX, zw. .92
COMPANY CARS, HONDA
Civic 15 DXI, rood
Ciciv Sedan 1.5 DXI
Concerto 1 5 l, rood
Accord 2.0 EX, blauw

10/88
06/90
01/92
05/88
02/88
10/90
03/89
07/90
06/90
04/89
04/89

Tevens Demonstratie auto's:
PEUGEOT 106 - 205 - 309 - 405 en 605

met zeer hoge kortingen
Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Toyota

Volkswagen

92
92
92
92

ANDERE MERKEN:
Alfa 33 1.3 S, beige
87
Alfa 75 1.8 LPG, wit
89
Alfa 164 2.0 TS, groen . . . .88
Volvo 480 ES, blauw
88
Audi 80 1.8 S, blauw
90
Rat Panda 1000 CL, w i t . . .90
Rat Panda 1000 CL, w i t . . .90
Rat Panda 1000S IE, rood .91
Seat Ibiza 12 GL, rood . . . .88
Mazda 323 1.8GT, rood ..90
.ancia HPE Volumex, rood 86
VWGolf 1.3 Manh., zwart '89

Rat Panda 750 L, Ferrarirood
* HONDA-BOVAG
7e mnd '86/6450. Inr fin. mog.
garantie voorwaarden
CAR TRADE HOLLAND B.V.
SPRING IN 'T VELD HONDA
Almere-Haven 036-5349700.
Oostemderweg 335-339
Rat Tipo, blauwgroen, 3/90,
1432 AX AALSMEER
28.000 km, 1.4, 5d, r/cas,
Tel, 02977-24696
sch.dak, APK. Als nieuw!
Fax. 02977-44021
ƒ16.000,-. Tel.: 02153/18054.
Vrijdag koopavond
RAT VERMEY B.V,
Honda
Civic 15 l, 1990, 36.000
Keuze uit ruim 35 occasions.
km, ƒ 18.485, 3 mnd. Bovag.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Kreisel 010-4654444.
Tel. 02975-B2020.
Honda Accord Aerodeck 2.0
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
EX zilver met., 1987,98.000 km,
Keuze uit 50 gouden Fiat'15.950,-. Off. Honda dealer
occasions. Tel.: 020-6470909
Holdinga Weesp. 02940-17673.

Lancia

Golf D Polar bj. '86, 5 versn.,
APK2-'94,150.000 km., ƒ 8300.
Van particulier, 03410-30510.
T.k. VW golf 1,6 inj., b.j. '87,
apk, groen metall., radiocass.,
94000 km. ƒ 9950 020-6125150.
Volksw. pick-up, dubbel cab.,
bj. '87, perf. st., APK gekeurd
tot 03-'94, benz.motor, 75 PK
ƒ8500,-. Tel.: 01828-22661.

VOLVO

occasions

Mazda

amazing vouwfiets kado

WAUW

Mazda 121, GLX, bj.'91, rood, Mazda-626 HB 2 L. 1985, 425.000 km, spoiler. Kalmthout deurs, open dak, prima staat,
tr.haak, ƒ8000. 02152-40586.
en van Niel 02521-19051
T.k. Mazda 323 Sedan 1.9 st,
b.j. 1985, vr.pr. ƒ6.000,-.
T.k.a. tegen handelsprijzen:
Mazda 626 1.8 hb Milliónaire, Tel.: 02979-82378.
st.bkr., LPG, l. schade, 7-91,
ƒ16.500. Mazda 323 1.3 LX,
LPG, 1-'89, ƒ9750. 626 1.8
GLX, metallic, el. ramen,
LPG, 4-'90 ƒ 14.750.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Tel. 020-6627777.

MAZDAMX31.8V6, rood,'92,
alarm, off. dealer, ƒ44.500,-.
Tel.: 02979-82929.
Mazda 323 LX ferrarirood 3 drs.
6e mnd. '89 ƒ 12.950.
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Almere-Haven 036-5349700.

Rover

De nieuwe Rover 400
v.a. ƒ 32.995.Nu in onze showrooms
Minor Motorcars
PimVan Rootselaar
Rhôneweq 40-42. Tel.: 020-6131365

Nissan

Renault

T.k.a. tegen handelsprijzen:
Nissan Sunny 1.6i SLX, 4-drs.,
stuurbkr., nieuw model,
LPG, 3-'91, ƒ18.500. Nissan
Bluebird 2.0 SLX HB, LPG,
Bluebird 2.0 LX Wagon 07-'88, 3-'89, ƒ11.750.
APK, 6 mnd. Bovag, ƒ 12.500,-.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Meer garage 020-6929548.
Tel. 020-6627777.
Off. Nissan Dealer
Sunny Rorida diesel 05-'90, 6
Colijn. Tel. 02977-24474.
mnd. Bovag ƒ16.500,-. Meer
Nissan Primera, autom.,
garage: 020-6929548.
4-drs., SLX, 10/91,
25.000 km
ƒ 30.995,-. Laurel 2.4 SGL 11-'82, APK,
101.000 km. ƒ 4.250,-. Meer gaNissan 100 NX+pakket 4/91, 28.000 km .ƒ26.500,-. rage: 020-6929548.
Seat Ibiza Crono 1.2,
8/90, 23.000 km ... .ƒ 14.995,-.
Nissan Primera, 4-drs.,
SLX, 9/91, 33.000 km./26.995,- Mercedes 190 D, b.j. '91, veel
extra's o.a. elek. schuif d.
Chevrolet Corsica LT,
Garantie en inr. mog. A'dam.
aut., 4/90,70.000 km./ 24.995,-.
Keurenplein, 020-6670121.
Nissan Laurel 2.4 E,
Mercedes 250D, aug. '90, bl.
SLX, aut. 3/89,
particulier/Ie
eig.
48.000 km
ƒ19.995,-. zwart,
ƒ55.000,-. 05700-26216.
Off. Nissan Dealer
Mercedes 260SE, blauw-zilver,
Colijn. Tel. 02977-24474.
5/1990, Ipg, airco, automaat,
Nissan Primera, autom.,
alarm,
armleuning,
etc.
4-drs., SLX, 10/91,
25.000 km
ƒ30.995,-. ƒ62.500,-. 02155-14289.
Nissan 100 NX+pakT.k.: M.B. 190D2.5, b.j. 11-'87,
ket 4/91, 28.000 km./26.500,-. verl. sportvelgen, centr. deurSeat Ibiza Crono 1.2,
vergr., punt gaaf, pr. ƒ28.950.
8/90, 23.000 km ....ƒ14.995,-. Tel. 020-6949481.
Nissan Primera, 4-drs.,
SLX, 9/91, 33.000 km./ 26.995,-

Renault 21 GTL Symphonie, Rover 114 GTi, bj.'91, 28.000
rood met., aug. '88. 61.000 km, km., zwart, electr. schuifdak
ƒ13.950,-. Off. Honda-dealer ƒ20.950. Rover 820 Si F/B bj.
Holdinga Weesp. 02940-17673. '90, 85.000 km., groen metal.
ƒ24.950. Rover 214 Si, 3 drs.,
Renault 5 TL grijs metall.
bj,'91, 39.000 km., zwart
8e mnd '84 ƒ 2250.
CAR TRADE HOLLAND B.V.A- ƒ20.950. Rover 214 Si, 3-d.,
blauw metal., bj.'91, 15.000
lemere-Haven 036-5349700.
km., ƒ21.950. Mini Sprite 1.3,
RENAULT AMSTERDAM
bj. 11-'92, 2.500 km., rood
Top occasions met 1 jaar
ƒ15.950. Opel Vectra 1.8i segarantie
dan,
bj.'90,
65.000
km.
Wibautstraat 224
ƒ 23.950. Honda Integra 1.5 EX,
020-561 96 11
bj.'89, km.st. 45.000, groen metal. ƒ 15.950. Ford Orion 1.6 auT.k.a. tegen handelsprijzen:
tomaat, bj. 11-'88, 95.000 km.,
25 TX blauw metall., airco, groen metal. ƒ11.950. Nissan
nieuw model, 11-'89, ƒ15.00. Bluebird 2.0 diesel Estate, bj.
Renault 25 TX, blauw metall., '90, 95.000 km., rood ƒ 18.950.
11-'89 nieuw mod., ƒ13.500. Rover dealer P. v. Rootselaar,
Renault 25 TX, nieuw model, Rhoneweg 40
kleur zwart, 3-'89, ƒ 15.500. Re- Amsterdam
020-6131365.
nault 19 TR Chamade, 4 drs.,
LPG, 5-'90 ƒ13.500. Renault
Express, 6-'86. 4950.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
SAAB SERVICE
Tel. 020-6627777.
MOLENAAR
onderh., rep., APK

Bluebird 2 l. LX, 6/89 97.000
km., Ipg, st.bekr. electr. sp.,
trekh.
radio-cass.
Vr.pr.
ƒ 12.500. 020-6681879.

Mercedes-Benz

Mitsubishi

Chevrolet Corsica LT,
aut., 4/90,70.000 km./24.995,-. GALANT 23 td, glx, APK 8/93,
m. '83, v. part., str.bkr., 217000
Nissan Laurel 2.4 E,
km, ƒ2850. 020-6311114.
SLX, aut. 3/89,
48.000 km
ƒ19.995,-.
GOLDCAR AMSTELVEEN
T.k. van part.: NISSAN MICRA, Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
januari 1993, 1.3, 3-drs LX, van occasions. Tel.: 020-6433733.
ƒ26.000 voor ƒ22.000, kleur MITS., sp.wag., 1.8 TD, beigroen, 3 JAAR GARANTIE, ge,'90, 136.000 km, ƒ27.950,-.
1500 km. Tel. 020-6317272.
Off. dealer: 02979-82929.

ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto meuwenhuizen bv
Overtoom 515. Amsterdam
(020) 6129804

Autofinanciering
en verzekering

Saab

Seat

Royal Class Saab's
Diverse occasions!

SEAT MALAGA 1987 APK
03/94, vr.pr. ƒ5000.
Tel. 020-6326014.
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD

Skoda
Gebr. of nw. Skoda 100% fine.
mog. Skoda Swarttouw P'damZ. nabij Zuidplein,
kazia zijde Tandwielstr. 20.
Tel. 010-4852361.
Vrijdag koopavond.

Suzuki

Amstelstein - Suzuki

A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink ..
Asterweg 24A A'dam 6364702
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14 '
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.
BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-6148385.

Rijscholen

VW Polo, nw. model '83, gaaf
en zuinig, ƒ 2450.
Tel.: 020-6369515

Theoriecursus op Video GRATIS
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
Ruys de Beerenbroückstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.'"
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel.: 020-6932074.

VOLVO
Amstelveen
Special occasions
440 GL
08/91 ƒ25.950
440 GL
10/89 ƒ 18.750
440 GL
04/89 ƒ 19.500
440 DL
01/91 ƒ24.750
245 D
11/86/18.500
Ook nog 50 andere Volvo's
bij ons bedrijf aanwezig

v.d. Hooplaan 180,
Amstelveen

;•'

Autorijschool MICHEL
1e 5 lessen a ƒ25,Motorrijschool MICHEL
pakketprijs ƒ 790,-. Tel.:
020-6853683, b.g.g. 6181775,
036-5321238 en 02990-34768.

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

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel.: 020-6198691

020-6476586.

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
' Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-6942145..
Celie, ANWB erkend, Redelijk
in prijs, hoog in kwaliteit.
020-6416607. 036-5345119 ,
SNELLER EN BINNEN 2 '
TOT 4 WEKEN UW AUTO EN
MOTORRIJBEWIJS.
Kosten v.a. ƒ 805 (termijnen).
Euro Drive Verkeersschool.
Tel.: 020-6840154/6828426.-

Auto's te koop
- gevraagd
Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Bel voor info 020-6369515. ,<

Amsterdam
Uw Volvo-dealer

Let op! BOVAG autobedr. verkoopt gratis uw aanb. in zijn
Showr. Medembl. 02274-4999.

Algemeen

Bedrijfsauto's

Johan Boom ook in Den lip 55,
tussen Landsmeer en Purmerend. ± 50 auto's v.a. ƒ 1.000 tot
ƒ20.000. Tel.:02908-24640.

Wilt u uw auto v.a. 1989 direct
a contant verkopen? Belt u
voor inl. 03410-19354.
" '

Autoverhuur

±50 auto's, APK gek. Den
RENAULT BENELUX
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
AMSTELVEEN
Haarlemmerweg, bij molen.
020-6844079. Tevens INKOOP. Alfetta 2.0
86
89
±50 auto's, APK gek. Den Citroen BX TR D
91
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat Ford Escort 1.4 CL
90
Haarlemmerweg, bij molen. Ford Escort 1.4 CL
90
020-6844079. Tevens INKOOP. Ford Sierra 2.0 CL
Mazda 626 GLX Coupé .. .90
70 BESTELAUTO'S en pers. Mazda 626 GLX Coupé .. .89
Dusjes v.a. ƒ3500. Garage Mitsubishi Sapporo aut
88
^ijsenhout, lid Bovag. Bijna 50 Opel Corsa 1.3
88
aar gevestigd: Bennebroeker- Opel Corsa 3-d
89
weg 17, Rijsenhout bij Aals- Opel Kadett 1.6
90
meer, 02977-24229.
Peugeot 205 aut
88
Ook t.k. gevraagd.
Renault 5, Tiga
89
Renault 19 TXE
89
Renault 19 16 V
92
AUTO SERVICE WETTER
Renault 19 GTR
89
Subaru en Lada dealer
90
Al onze occasions boven de Renault 21 GTL HB
Renault 25 TX
89
ƒ3000,Renault 25 GTS
86
3 tot 6 maanden garantie
Renault Clio
91
SAMARA 1.1
1990
Renault Clio Diesel
91
LADA 1200
1988 Renault Espace
89
LADA 2105 1.2
1990 Renault Safrane RT
92
LADA 2105 1.5
1989
LADA 2105 1.5
1987 Garantie - Rnanciering - Inruil
LADA 2107 1.5
1986
BANKRASHOF
LADA 2107 1.6
1987
AMSTELVEEN
LADA 2104 1.5 Stat
1990
020-6453251
LADA 2104 1.5 Stat
1987
Subaru Mini Jumbo DL .1987
Suzuki Alto GL
1989
Suzuki Alto GL, aut
1989
RADIATEURENOpel Corsa 1.3 Club ... .1987 BLOKSMA
Citroen AX 1.1
1991 warmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-6148385.
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572

Subaru

''•Riiystliiclknelc 75 A'rtnnvO 2.'
Inio. 020-6623167 6/32853.

APK keuringen klaar terwijl u
wacht. Garagage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

Van Vloten

BURSTNER-TEC
Overjarige en showmodellen
met enorme korting
HOUSECAR CARAVANS
Rijksweg A 5, A'dam-Haarlem,
Subaru Mini-Jumbo, bj. 7-'89,5- ndustrieterrein Halfweg,
drs., rood, km. 28.000. Pr. 1001 Accessoires, Bovag erk.
n.o.t.k. Tel. 02908-20355.
werkplaats.

Ook uw adres voor een
gegarandeerde occasion

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE;
brandstofpompen; verstuivers;
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
Industrieweg 27, Duivendrecht,
Tel.: 020-6980639.

DE HOOGSTE prijs voor,elk.
merk auto a contant, m. .
vrijw. bew. Tel.: 02990-37825.

Hoofddorp, 02503-14097

MÖOY&ZN

Service en
Reparatie

VW GOLF bj. '78, autom., LPG,
* 5 * STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL
i.g.st. Vr.pr. ƒ 1250.
Bel 076-415885 na 18 u.
**•* Amsterdam, Almere .en Zaanstreek
VW Jetta, 1.6 CL, '86, 48.000
km, recent ANWB gekeurd, in
SUPER STUNT
zeer goede staat, altijd binnen
voor nieuwe leerlingen
gestaan, te koop wegens verGRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in één
huizing, ƒ 9900. Tel.:
van onze 5 Sterren Hotels in Nederland
02975-33281 na zessen.
& Europa, als u gebruik maakt van onze
toch al goedkope aanbieding van
VW Passat 1800 CLi, m. '91,
astral zilver, groen get. glas,
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 950.bl.grijs twead inter., aanrijdingof
vrij, smetteloze staat van on10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ 700.derh. ƒ 19.950 FRANS WIJNEN
Motorrijlessen ƒ 45.00 per les
Auto's, Karperweg 8,
Autorijlessen ƒ 36.00 per les
A'dam, Tel.: 020-6716280.

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Volvo 240 GL eind '85 st. bkr. GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
5 versn. etc. nw. st. ƒ 6750.
Tel.: 020-6369515
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
VOLVO-NIEROP
Loop, sloop en schadeauto's
voor Uw gebruikte Volvo
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Tel. 020-6369222, Meeuwen 340-440-480-240-740-940
Vancouverstraat 2-12
•De autorubriek
laan 128, Amsterdam-Noord,
„SHOWROOM" heeft
A'dam-W. 020-6183951
uit de Utunnel 2x rechtsaf.
een oplage van 1,1 miljoen ex

Let op door plaatsgebrek
stuntprijzen. Alles moet weg, +
100 auto's v.a. ƒ1.000 tot
ƒ 20.000. Bekend door heel Nederland om onze garantie, al
v.a. ƒ1.000 -f omruil garantie.
Wagenpark Johan Boom, Zuiderakerweg 83, Oranje Hek
OPEL KADETT COUPÉ MET RADIO
A'dam Osdorp, tel.: 020Bj. '77 kleur Bord. Rood I.Z.G.ST
6105478. Dagelijks geopend
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Tel.: 020-6434429 (na 18.00 uur).
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen van 9 tot 19 uur.
Opel Vectra 1.7 D, b.j. '91,
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
V.W. Golf Diesel, '87/11.750,Zeer mooie wagen. Garantie RIVA AMSTERDAM-NOORD
(gratis halen en brengen)
TOYOTA Corolla '87 ƒ 7.500,en inruil, mogelijk. A'dam.
Tel.:020-6361153
• Bewijsnummers van een geplaatste „SHOWROOM" adver- FIAT Panda 750 L. '87/ 6.950,Keurenplein, 020-6670121
AUTO VAN DE WEEK:
entie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de VOLVO 340 D '84 . .ƒ 4.250,KADETT 1.3 S, 11/'85, d.rood,
OPEL Ascona '83 . .ƒ 3.750,advertentie kenbaar maakt.
OPEL
OMEGA
2.0i
4
deurs
95.000 km, nwe. banden, APK
De kosten daarvoor bedragen ƒ 4,50.
VAN OSTADE GARAGE
GL demo 1992 licht metalen
nov.'93, ƒ 5250, 020-6234497.
Van Ostadestraat 182
velgen opendak
Adverteren in
Suzuki Swift 1990,104.000 km,
Opel CORSA, grijs, 1,0, bj.
Amsterdam,
Van
ƒ46.500 ƒ 14.985, 3 mnd Bovag.
„SHOWROOM"
9/'84. APK tot 7/'93. ƒ3.500.
020-6625428
Voor
ƒ43.500,- Kreisel 010-4654444.
Tel. 020 • 665.86.86 i
Tel. 020-6178424.
Maandag t/m vrijdag

Opel

autolak

Verder diverse speciale aanbiedingen + gebruikte Rovers bij:
Sloterkade 40-44. Tel.: 020-6177975

^

Reparatie en laswerk voor
APK, ook voor schadeherstel
VW GOLF, 1,3 CLI, bj. '90,
en richtwerk (gedipl. medew.)
95.000 km., wit, als nieuw. Autoverzekering. Laagste
DEEN, Aalsmeerderbrug. '
betaling
per
maand/kwart.
ƒ 13.850. 03489-1401 n.o. zo.
Alle verz.; Celie: 020 6416607 Tel. 02977 - 27 262.
VW Golf 16, 1989, 56.000 km,
ƒ 16985, 3 mnd Bovag.
Kreisel 010-4654444.

Volvo

Mazda-dealer voor de Haarlemmermeer

GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
off. Jaguar dealer
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul- Ford Scorpio 20 cl beige '88
XJ6 4.0 Blauw/blauw
1990 lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd. Mercedes 190 D wit '&8
Mitsubishi Colt Cabri blauw '90
Sov.3.6 Grijs/zwart
1989
Renault 21 GTX 2.2 atom.
Sov.3.6 Beige/beige
1988
blauw '87
Sov.4.2 Blauw/blauw
1985
BMW 316 groen '86
Soy.4.0 Savoy/zwart
1990
Opel Kadett 4 drs. 1.35 bruin
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
Daimler 3.6 Groen/beig
1987
'86
1183 JG Amstelveen
Daimler 4.0 Blauw/bleu
1991
Peugeot 30 GLX Profil blauw
Tel.: 020 - 6455451
XJFI S 6.0 Zwart/wit
1990
'89
Halte Sneltram: „Zonnestein"
Daimler 4.0 Silver/zw
1993
VW Passat Variant zwart '88
Volvo 460 GLE wit '90
KOLLENBERGWEG
Mazda 626 2.0 GLX LPG wit '89
Te koop: Peugeot 405 GR 1.9,
020 - 696 49 49
Chrysler GTS 2.2 Turbo grijs '89
bouwjaar 1988, met L.P.G-instl.
Peugeot 205 XE 1.4 grijs '89
Hyundai Stellar 2.0 wit '88
HAARLEM
ƒ'M .900. Tel! 02513-10661.
Susuki Alto 4 drs. GL groen '87
off. Rover/Land rover dealer
Opel Kadett 1.25,5-deurs rood
COBUSSEN
'81 km. 147.000 ƒ 1950. Prima Hamerstraat 3-15
Rover 216 Gsi aut rood
1993
AMSTERDAM
staat. 020-6230834.
Amsterdam-Noord
Rover 820 Si groen
1992
Sinds 1930
Tel.: 020-6360401.
Rover 820 Si 5 drs Groen
Opel Kadett stationwagen
1990
205 XE 1.1 '88
ƒ11.900
Mini Cooper zwart.
Diesel, blauw. Autobedrijf
1993
205 XE 1.1 '89
ƒ12.700
Toyota Starlet 1.0, bj 10-'85
Range Rover grijs '
1992
JAN WALS: 02902 - 61697.
205 XE 1.1i '91
ƒ16.850
52.000 km, ƒ7.300. Tel.:
Mini Moke groen
1991
205 XS 1.4i '91
ƒ23.500 Opel Rekord 2.0 LS stat.car. 020-6477027 na 19 u.
205 GTI 1.9 '90
ƒ25.200 7e mnd '82 ƒ 2950.
SCHIPHOLWEG 5
405 Break GL 1.6'89 ƒ 18.900 Opel Rekord 2.0 LS 4 drs.
023 - 33 90 69
Renault 19 GTD '89 .ƒ15.450 5 versn. 5e mnd '85 ƒ 6950.
Seat Ibiza L 1.2 '89 .ƒ 9.500 CAR TRADE HOLLAND B.V.
Almere-Haven 036-5349700.
Mazda 626 LX aut.'90/ 19.100
VOOR GEGARANDEERDE
COBUSSEN PEUGEOT
T.k.: Kadett-HB, 1.2S, 1983,
OCCASIONS
Nog dynamischer in I993
APK 01-'94, i.z.g.st., ƒ2.750,-.
Samara 1500 Flash 08-'89, Lancia Thema Turbo i.e, bj. '88,
Amsterdam Oud Zuid
Baarsjesweg 249-253,
Tel.: 020-6634372 na 18 uur.
APK, 3 mnd. Bovag ƒ 10.000,-. blauw, airco, afs, alarm, enz.,
2e Jan Steenstraat 42-48
zeer veel extra's inr. + gar. Amsterdam. Tel.: 020-6121824. T.k.a. tegen handelsprijzen:
Meer garage: 020-6929548.
mog. vr. pr. ƒ 18.000. Tel. 0101.8i GL autom., 5-drs., LPG,
Tel. 020-6763829
Samara 1500 5-drs. 10-'90, 6 4667545. Lancia Thema Turbo
1-'91, ƒ22.500. Vectra 1.8 S,
mnd. Bovag ƒ12.750,-. Meer i.e, bj. '89, nw. mod„ 205 15
5-drs., Ipg 12-'89, ƒ 15.500.
garage: 020-6929548.
velg., af alarm, CD speler,
'PEUGÊOT-DEALER :
Kadett 1.6i, Ipg, 4-'89, ƒ 11,750.
:
trekh., enz., zeer mooi. Vr. pr.
: AMSTERDAM'.-ZÜID
Kadett 1.6s,lpg,7-'83, ƒ2750.
• De advertentie-afdeling be- ƒ 22.500. Inr. + gar. mog. Lanascona 1.6 S, LPG, 6-'82,
houdt zich het recht voor ad- cia Dedra 18 i.e bj. '90, mod
vertenties eventueel zonder '91, zwart met., Ipg, div. ex- NIET DE DUURSTE ƒ2750. Prijzen incl. BTW
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
opgaaf van redenen te weige- tra's, lm. velg. enz. inr. + gar.
WEL DE BESTE
Tel. 020-6627777.
ren. (Art. 16 regelen voor het mog. pr. ƒ22.500. Tel. 010advertentiewezen).
:'Minervalaan 86'. 020-66295T7. VECTRA 2.0i CD, '90, zwart, 1e
4667545 privé 010-4848921.
eig., schadevrij, APK t/m 03Peugeot 205 1.9 GTi, zwart, b.j. '94, opendak, boardcomp., pr.
Volvo 850 GLT, aut
92
1988, 65.500 km, ƒ18.950,- ƒ26.000. 020-6454794.
Volvo 740 GL
89-90
Mazda dealer 02979-82929.
Peugeot 305 GRD stationcar Volvo 240 GLT
89
Peugeot 205,1986, 78.000 km, '85 diesel techn. 100% ƒ 4250. Volvo 240 Stat. Diesel ... .89
Tel.: 020-6369515
ƒ8.485, 3 mnd. Bovag.
Volvo 240 Stat. GL
91
Kreisel 010-4654444.
91
Te koop Peugeot 205 GN, kl. Volvo 460
Volvo 440, 6 X
89-91
PEUGEOT 205 GLD, '89,5 drs., wit, 4 drs, radio, in uitst. st.,
volvo 440 L LPG
'91
Audi - BMW - Citroen - Rat - Ford - Honda - Lancia - Nissan - 5 bak, in perf. st. ƒ11.850. 1e eig. 52.000 km: 02507-13922
Volvo 360 2 D
88
Opel - Peugeot - Renault • Seat - Toyota - Volkswagen - Volvo 03489-1401 n.o.zo.
T.k. Peugeot 405 GL 1.6 l, wit Volvo 340 LPG
87-89
MAZDA 121 - 323 - 626 - MX 3 - MX 6 - RX 7
aug.
92,
autom.,
stuurb.,
centr.
Peugeot 305 GL Break '81,
Volvo 340 Aut., 6 X .... 88-90
redelijke staat, APK nov. '93, deurver., getint gl., 3600 km,
HARTGERINK en KLOMP
ƒ30.000.
Tel.:
020-6592788.
ƒ 1250. Tel.: 020-6830674.
Graftermeerstraat 49 Hoofddorp 02503 - 20129/36644

Lada

Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
?

l Hemony laan 25A Amsterdam
IN 24 UUR
l Auto Amstehrtnd
020-6711888
l Minervalaan 85 Amsterdam
l B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6148933
l Jarmuiden 29, Australiëhaven
AUTQ-ELEKTRA HECHRI BV.
l Slotordljk III Amsterdam
Klaar terwijl u wacht.
l B.V. Autobedrijf van Deinum
020 6831956
Ruilstarters en dynamo's.
l Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
Valkenburgerstraat 134.
Luykx B.V.
020-6594330
Tel.: 020-6240748.
l Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
l Autobedrijf van Wingerden
02503-51347 Grote sortering ONDERDELEN
l Saffierlaan 14 Hoofdorp
van schade-auto's, alle
l Zeilomoker Landsmeer B.V.
02908-24343 merken, alle bouwjaren.
j Dorpsstraat 74 Landsmeer
GEBR. OPDAM B.V.
l Autobedrijf van Wingerden
02526-87383 Tel.: 02502-45435.
l Zuiderdreef 6 Nieuw Vennep
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692 Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
l Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
Bosboom Toussaintstr. 43
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
A'dam. Tel.: 020-6180443.
CORRECTE SERVICE,.
^ -».. ,._. -_~.
| INRUIL EN FINANCIERING
SUZUKJ
Onderdelen v. schade-auto's v.
Volvo/Ren/Peug. en Citr. Grote
voorr., 035-216083/244222.

Koudijs Autobedrijf B.V.

BMW 3161, zwart metallic, Chevr. Corsica eind 90, 1e eig
130.000 km., 10-'89, veel opties 70.000 km. Nw.st. ƒ 18.750.-.
/ 20.500,-. 03473-73558.
Fin. + inr. mog. 020-6369515

OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940-16661
2CV6
.85 ƒ 5.750
AX 10 E
.87 ƒ 7.700
AX 11 TGE
.92 ƒ 19.500
BX 14
.90 ƒ 19.250
BX 14 Cannes .. .90 ƒ 18.500
BX 14 TE
.90 ƒ 18.000
BX 16 Montreux. .89 ƒ 17.900
BX Turbo Diesel .91 ƒ29.550
ZX Reflex
.92 ƒ23.950
Daihatsu Cuore . .91 ƒ11.500
Renault 5TR
.90 ƒ 14.750
Peugeot 205 Ace. .87 ƒ 9.950

Gebruikte Peugeot's:
205 XE ACCENT, blauw met
42.300 km.
205 GL, wit, airco
54.000 km.
205 XR, rood
16.500 km.
205 XE Junior, blauw
64.400 km.
309 XE 1.4, rood
56.600 km.
405 GR 1.6, beige met
58.000 km.
405 GL 1.6, blauw
57.000 km.
405 GLi 1.6, beige met
42.500 km.
405 GL Break, LPG, wit
105.000 km.
405 Ml 1.6, rood
86.000 km.
505 GR 2.2 inj., grijs met
55.000 km.
* GRATIS 9 maanden aanvullende garantie
* Uitgestelde betaling (max. ƒ 10.000.-) tot 1/10/93

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:
l Auto Anwtelstad
020-6799100

Dus Leeuwekeur: zeker en beter

020-665 86 86

77.000 km.; XM V6, Ambiance,
auto m. schuifdak,'92, zilvergrijs, zonder km en kenteken.;
XM V6, exclusief,'92, 19.000
km., leer, cruise control, abs,
airco, l.m.-velgen, rouge mandarin.; XM Turbo Diesel,
aut.,'92, 26.000 km, trekh.,
alarm, radio/cd speler.; XM V6,
24V/92, airco, schuifdak,
leer, rouge mandarin, zonder
km; XM V6, Ambiance, automaat,'91, airco, Clarion radio,
groen metallic, 58.000 km.
Paltrokstraat 17, Zaandam.
Tel.: 075-178051.

Meer Waar Voor Uw'Geld!

AMSTERDAM

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

BMW

T.k. Ford Escort 1600 L, bj. '86,
i.z.g.st. Vr.pr. ƒ6.500.
Tel. 02990-22862.

1-.18

Klassiekers
en Oldtimers

Citroen ID 19 bj. '67, oude neus
groen syst. Zuidfr. auto, mechan. + int. exter. chassis. In
z.g.st. ƒ 11.000. 020-6831122.
DS. Vr.pr. ƒ 1750 getint glas, 5
bak, gde mot/versn.bak orig.
trekh. 020-6146240 na 17 u.
FIAT 500I, b.j. '68, d.blauw,
i.g.st. APK 11-'93. tax. rap.
aanw. Pr. ƒ 6500.-: 023-340850.

Accessoires
en Onderdelen
Sportvelgen. De grootste sortering op voorraad vind u bij
Greg Heeren: 04255-3374.
T.k. gebruikte onderdelen van
alle type's BMW, Mercedes en
Peugeot. Garagebedrijf
C.
Schrauwen,
Teteringsedijk
134, Breda. Tel.: 076-214918. '

Noodservice
ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
10.00-13.00 uur

Kost B.V..
Valschermkade 16, A'dam.

Bij

Ouke Baas
niet duur!!!

D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,per dag, ex. Btw
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Tel.: 020-6371826.

Studenten 10 % korting.
LAGE HUUR
- koelwagen & oprijauto
- 9-pers. bussen en pick-up's Nwe bestel- en vrachtw. m. ra3
- Rat 500 tot Chrysler Voyager dio, van 6 t/m 23 m , v.a. ƒ 44,p.d., 100 km vrij. Tevens pers
wagens. Autoverhuur Slootbestelwagen afhalen na 16.30 haak. Tel.: 020-6431220.
uur en de volgende morgen
Vracht/bestel/luxe v.a. ƒ45.
om 9.00 uur retour
BAKKER
tegen 4 uur-tarief.
020-6124047/6152674.
020-6794842, 020-6908683.

Avond- en nachttar.:

Campers
Aangeboden: CAMPER/BESTELWAGEN. Ford Transit 100 Diesel, 1989. Geel kent., 86.000 km, hefdak, geïsoleerd, ƒ 22.000,(nieuwpr. ƒ 43.000,-). APK jan. '93, nieuwe banden. Eenvoudige
kampeeruitr. (= waterkr., wasb., kastjes, verwarming, tafel, zitb.,
bed) is makkelijk uitneembaar zodat de auto als bestelauto met ;
laadvloer gebruikt kan worden. Tel.: 02949-3202 (Loenersloot)..
De scherpste prijzen voor
STARCRAFT
Amerik. vouwwagens, opzet
camperunits, fifth wheels

'

TOERCARAVANS ;," 'i

60 occas. met Bovaggarahtie !
ook grote kampeerart.shop ,
HULSKER LEIMUIDEN',' j
Door inruil:
Oosterweg 1, 01721-8913,-. ;
;
vouwwagen SCOUT PIVO '89,
10 min. A.dam
veel extra's, als nieuw
Euro Disney, Beurs, Vakantie ? '
IMPORT USA CARS
Huur de Dolphin USA-Camper
020-6670121, Keurenplein 9. Al v.a. 995,- p.w. vrije km.s •
Adventure Cars - 02990-30613

Wilt u een
advertentie
opgeven voor de
rubriek
SHOWROOM

kijk elders in
de krant
naar de bon.

donderdag 1.1 maart 1993

Videotheek

Schoonheid en
verzorging

•"Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-advertcntics voor zakenman en particulier kunnen
„worden ge/.et over l of 2 kolommen breedte in diverse
r lettergrootten.
-'Particulieren verwij/en wij naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S".
'Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
'ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ 0,44 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
r
'U kunt uw tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of
afgeven/zenden aan:
•k Zandvoorts Nieuwsblad, Gaslbuisplcin 12,
"ijï 2042 JM Zandvoort;
j Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
J;Z. Zandvoorls Nieuwsblad, Amstelvcens Weekblad, UitfT hoornse Courant, de Ronde Vcncr, Aalsmeerder Courant, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, de
^' Nieuwe Wecspcr. ƒ 5,23 per millimeter.
' Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
ir Informatie over onze overige aantrekkelijke advertcn'"^ liccombinalies in de Micro's zijn op aanvraag op onze
kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 7,05 adm.kosten.
,* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
."7 verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders builen
^ ' l l liet verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
"13 wordt ƒ4,00 in rekening gebracht.
•:U kunt de tekst van uw Micro-advertenliecombinatie Z
: \ telefonisch opgeven:

;;

'EDICURE voor uw complete |
'oetverzorging en voetmasiage. Behandeling bij u aan j
luis is mogelijk. 02507-12698.
RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels
Philips sun mobile

,n(dit nummer is niet voor bezorgklachten) of zenden aan:
Micro's Weekmedia
v
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
J)e sluitingslijden, gelden voor plaatsing in de/.elfde weck.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

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

Ccfl/C makelaars o.g.

Let op! Zomer en voorjaars<leding gevr. Tutti Frutti,
Corn. Slegerstr. 2/2 Zandvoort. Tel.: 02507-16091.

Hobby's en
verzamelingen

Foto - Film

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

NOISESOFF
• • : ' • * • . * ' . * - : ' . .{•\: '

Het voorjaar komt er weer
aan. Zorg er voor dat uw hond
niet op de wachtlijst komt te
staan. Kapsalon „ELLEN".
Tijdig tel.: 02507-30068 even]
bellen.
* Niet te geloven, het is waar, Te koop ruwharige teckel, 6
Hanny de Leeuw wordt vrij- weken oud ƒ 450,-. inl. 17385.
dag 65 jaar. H.g. Michel.

:

"'."'• -:-'/• *' .:*••*:' ; •.•..:' '•. '

THE TAKING OF
BEVERLY
HILLS
••" ; . \ '•*:*"* ''•..•••.- '•'

NAILS

WAYNE'S
WORLD

;• .:.,:.•'•*.*..•*;•:'.;:,.!.

Bloemen, planten
en tuinartikelen

MEDICINE
MAN

*Zin in volleybal? Het kan
weer in Zandvoort. Gezellii
en niet duur! Info 02507-18727 Uw tuin in de zorgzame en
ervaren handen van een)
TUINVROUW. 020-6277846.

aangeboden

Gevr.: oppas voor kind v. 4
jaar. Tel.: 02507-15626.
Verloren en
Moeder van een kind b.z.a
gevonden
als oppas bij mij thuis, hele
dagen ook geen bezwaar
Gev.:
kinderloopkarretje Tel. 31192.
'Ssistance omg. v. Lennepweg,,nwe. huizen. Inl.: 17376.

Kunst en antiek

I:STOKMAN

Veilinggebouw Amstelveen
Heden inbreng voor veiling
! NAAIMACrllNEHANDEL
5 en 6 april, Frans Halslaan 33
| SINGERDEALER ;
tel.: 020-6473004.

Radio/tv/video

Foto Boomgaard

Prinsenhofstr. 7
^' Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten
Personeel
aangeboden
Multi-functionele erv. jonge
"lan zoekt "seizoen" baan in
U|
Igifte buffet Zandvoort. Tel.
"23-265581.

Woninginrichting

*Lijsten op maat
!,
bij
Foto Boomgaard
ïGrote Krocht 26
} Tel. 13529
.k. br. leren bank ƒ50;
el ƒ 50; fornuis ƒ 25; reis°oi v. katt. ƒ 15.02507-15817

Te koop
aangeboden

'Videotheek

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

Aanneming en
vernieuwbouwing
Voor al uw Verbouwingen, Te
gel- en
Stucadoorswerk
zaamheden bel 020-6166307

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
Metsei-, tegel-, stukwerk
badkamerverbouw., leiding
werk, sanitair. 023-401512.
Uw paadje of straatje defect'
Ik kom direct! Ook schuttin
gen, ruim 30 jaar ervaring.
D. v. Duyn. Tel. 02507-19593
of na 6 uur 17833.

Muziekinstrumenten

* T.k. aang.: Atag, 4-pits gaskookpl., incl. slang en gaskr., l
ƒ75,-. Tel.:02507-12965.
*T.k. gevr.: oude spulletjes|
voor de rommelmarkt.
Tel.: 023-246777.
* T.k. witte wieg m. hemel en
bekl. ƒ50,-. Bidstoel ƒ40,-.
Tel. 17994.
* T.k.a.: kinderf iets voor kind
van 6 a 8 jaar ƒ40,-; handpomp ƒ 50. Tel.: 02507-17413.

Te koop
gevraagd
diversen
* Te koop gevr. serviesgoed,
of zilver v. voorm. hotel
d'Orange. Tel.: 02159-31611.
* Verzamelaar vr. Verkade albums, ook auto's, voetbal,
sprookjes enz. 02503-14727.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Vrouw m. vaste baan zkt. l
zelfst. woonr. voor langere
periode in Zandv. tot ƒ 1.000,p.m. Tel. 020-6325232 privé |
na 18.00 u.
Vrouw zoekt tijdel., ca. 6 mnd, |
woonr. in Z'vrt, max. ƒ500,p.m. incl. Tel: 05149-2048.

VERHUUR van PIANO'S
Vaar/surfsport
al v.a. ƒ 50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden
*!T.k.: nieuw oosters tapijt, 02946-4292, Fa. Holla & Zoon T k. nwe. stalen roeiboten 4
1?5x260 cm ƒ300,- Tel.: Voor alle gitaarreparaties
mtr. lanq met spanen. Prijs
°25Q7-15253 na 16.00 uur.
f995- tel.:02158-23978.
'
SACKSIONI: 020-6794115.
k

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

Woningruil

FINALPULSE

DE GAPER DRUGSTORE

V FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE

STOK B.V.

DQMBO
Weekvoordéel
5 fjlms
voor ƒ25,een hele week
Videotheek

DOMBÖ

BETAMAX films
huren is houden
ƒ5,- p,:film

Autoverzekering

06.97.33 Op z'n Frans! Je Meer dan 400 meisjes willen
mag met mij op 'n lijn. M'n een afspraakje met jou. 06mond staat open, 100 cpm. 320.322.11 (75 cpm)
Meisjes willen wat bijverdienen.
Sexadressen.
06320.330.60 (75cpm)
06/50 cpm.
35 plus sexdating. Rijpe vrou- \JATASJA doet het met 2
iele
buurjongens.
06wen zoeken sexkontakt
320.324.11 (75 cpm)
06-9616 (iOOcpm)

320.325.68

*Afluister Sexlijn* 75 cpm.
06-320.323.78 ... Meisjes 18
06-320.327.47 Jong en strak
06-320.323.63 .. Rijp en Ordi
06-320.324.54 Rijp en Chique
06-320.340.44Lesbi 35+ 18 j.
Allemaal leuke meiden zoeken z.s.m. een vriend. 06320.330.77 (75cpm)

Videotheek

DOMBO

Movieboxen
ƒ 10,-p. dag
ƒ 40,- p. week
ƒ100,- pi maand

Videotheek

DOMBO
Verhuur van
Nintendo spelletjes
GEOPEND
DAGELIJKS VAN
13.00-21.00 UUR
Corn.
Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070

NEGERINNETJE

hete sex-tiener 18 jr
06-320 324 06 100 cpm.
Nieuw: LESBIKONTAKT, ook
voor trio en partnerruil. 06320.326.01 (75cpm)
NU direkt een afspraakje met
een
leuk
meisje.
06320.322.33 (100cpm).
BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19.00 uur. Lesbische sportende meisjes
18 j. worden door mevrouw
Bl-SEX voor TWEE, direkt verwend. 75c/m 06-32032337
apart met een heet meisje of
een lekkere jongen. 06320.330.87 (75cpm)

V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.
BELASTINGAANGIFTE. MTC Buurvrouw geeft buurmeisje
verzorgt uw aangifte goed en (18) sexles! Geniet maar van
voordelig. Bel 020-4200407. ze! 100 cpm. 06-320.328.27.
Speciale tarieven voor T en E.
De allerleukste meiden bellen
met de FLIRTBOX. Bel 06Rijwielen,
9501 (75cpm)
motoren,
DIREKT apart met een meisje
of een lekkere jongen, voor
bromfietsen
een live heet sexgesprek. 06320.330.81 (75cpm)
*T.k.: opoefietsje, kleur wit,
'leeftijd 6-11, ƒ50,-. Tel.: Direkt een leuk meisje aan
de lijn. Vraag naar haar
02507-15808 na 18 u.
telnr. voor 'n avondje uit.
T.k.a.:
brommer
"Tomos Direkt apart 06-9510 (75cpm)
2speed", bl., eind '90, weinig
gebr., i.z.g.st., ond. beurt 8 Direkt kletsen met 'n leuk
mrt, verz. tot 1 mei, ƒ800,-. meisje. Bel 06-9757 en maak
'n-afspraakje (IOOcpm)
Tel.: 02507-17090 na 18.00.
DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje! Bel snel 06Auto's en
320.330.90 (IOOcpm)
auto-accessoires
Direkt kontakt met een meisje. Druk op de nul voor meer
* Te koop: aanhangwagen, 1 meisjes. 06-320.322.05 75c/m
mtr br./1.50 mtr l. Prijs ƒ 150,-. Direkt reageren op een hete
Tel.: 02507-17833.
meid. Bel Sexcontact 06Te koop gevraagd alle mer- 320.320.55 (75cpm)
ken auto's, ook bestel of Direkt
Snel
Sexkontakt
schade. Contante betaling -t- * * * SEX-KONTAKTLIJN* * *
vrijwaring. Tel.: 020-4410082 06-320.320.32 (IOOcpm)
of 06-52834006.

Donkere
Volle

Diverse clubs

VROUWEN
Van Jong tot Rijp! 75 cpm. 06320.323.46
106.320.323.13 HARDLESBIÜ
1 Wij gebruiken de wildste hulp- Eerst wilde EVELIENTJE niet,
i stukken! Gluur mee! 75 cpm. maar toen ze haar rokje liet
| 06.320.326.17 STRAATMEID! zakken..! 06-9844 (IOOcpm)
In de bus gaat ze tegen je Effe een vluggertje? Ik wacht
aan staan! Voel maar! 75cpm op je in het toilet1 75 cpm,
j 06-320.326.63 Sexstandjes! 06.320.326.19. Meisje 19 j.
, Grieks gebukt! Mond vol Er zijn genoeg meiden die
i Frans! Zalig vrijen. 100 cpm
ook het bed in willen. Luister
| 06-320.328.99. Rijpe, Dikke, op 06-9603 (75 c/m)
l Mollige vrouwen. Live staat Er zijn genoeg meiden die
l ze voor je, naakt! 75 cpm.
ook het bed in willen. Luister
| 06-95.05. Grieks standje. Live op 06-9603 (75 c/m)
l alleen! Ik buk alvast over de Genoeg ondeugende meisje;
tafel. 100 cpm.
Ben jij ook op zoek?
Bel 06-96.02 (75c/m)
| 06-95.07. STEWARDESSEN
75 cpm. In de pantry liet Sas- Gratis sexkontakt, meer dan
kia zich heerlijk in d'r blouse 400 ondeugende hete meipakken door een passagier. den. 06-9766 (IOOcpm)
06-96.09. Rijpe vrouwen. Live ***HARDCORE*** 75 cpm.
gesprek met jou! Graag jonge 06-320.324.04 .. Onderdanig
Ijongens (v.a. 18 jr)! 100 cpm. 06-320.326.18 . . . Meesteres
06*96*25 WINKELMEISJES* 06-320.326.77 ....Ruige sex
IBea, 18, wordt heet aan de 06.320.325.54 ... Volle Bolle
kassa, verdwijnt het toilet in. Harde, RUIGE Wilde Sex! 06
l Jij er achter, pak me! 100 cpm 320.322.78 Rooie lampen Sex
06.96.36 Als u een liyege- Doorzichtige lingerie! 75 cpm
sprek wilt. Wel voorzichtig Hete MEISJES willen sexkon
hoor, ik ben net 18.100 cpm. takt. Nu met nummer.
Bel: 06-9665 (75 c/m)
06*96*93 SECRETARESSE
Met open blouse en kort rokje Hete meisjes willen echt sne
zit ze jou heet te maken. Ze Sexkontakt. Nu met telnr. 06
wil een wip maken. 75 cpm. 320.330.66 (75cpm)
06.97.11 "Zapp sex" draai of Hete meisjes willen snel een
|| toets van meisje naar meisje sexafspraak! nu direkt 06
(18 j.). Het hoogtepunt kun je 320.326.66 (75cpm)
herhalen, als je wilt 75 cpm.
Hete vrouwen bij jou in de
buurt willen sexkontakt. Be
06-97.80 (IOOcpm)
Hete vrouwen die alleen thuis
zijn zoeken sexkontakt. 06
320.330.42 (75cpm)
24 upd IOOcpm

Live Sex
06-9745

/

;-.'..Meteeri:kéuziè';uit:yerschillëridè koude '
yoorgerecji ten, hoofdgerechten yriietff
vis of vkes en giai-riiturën^ riagerechtèri ;

Culinaire hoogtepunten in een; ;
plezierige, romantische ambiance;

Rijpe zwarte vrouw! Draagt
graag rose doorzichtige slipjes! 75 cpm. 06-320.327.70

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

HASSING B.V.

MIDNIGHf
RIDE

Grote Krocht 26
Tel. 13529

&

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

OPEN
Vrouwen van 36 tot 52 jr!
75 cpm. 06320.322.27

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

cmco

'RIVE-KONTAKT
Je krijgt direkt 'n meisje
aan de lijn; 06-9570 (100cpm)

RIJP

Prijswinnaars vorige week:
M. v.d. Beitel - Amstelveen
A. v. Amerongen - Amsterdam
M. Witsel - Amsterdam
G. Loos - Badhoevedorp

• -•''•'!.%''. *' *"v. '.:• ' • -;'.

LEAVING
WORIWAL

diversen
prog. parfumerie speciaalzaak zoekt met spoed enkele
Jnedewerkers/sters in de leeft, van 16-18 jaar voor zondag
jniddag en/of vakantieperiode. Reacties aan P. Olieslagers,
HOERA, ZE ZIJN ER WEER!
| r,Telefoon: 02507-12513.
<nurpels, plutsen en kroebels
op 't Waterloosplein in A'dam
Rijles auto's en motoren
Te koop koel/vrieskombinatie
ƒ 295,-. Gasfornuis ƒ 65,-. Tel.:
023-246777.
VERKEERSTHEORIE VOOR HET RIJBEWIJS,
te rijexamenkandidaat is welkom op onze privélessen, * Te koop skelter, in goede
spoed- of normale cursussen. Elk tijdstip is mogelijk.
st. ƒ55,-. Tel.: 19639.
~,.-,
HOLLAND VERKEER, 020-6252511.
* Te koop: tuinschommelbank, overdekt (Event) ƒ 70,-.
Alblas Verkeersscholen
Tel.: 02507-17994.
Oppas gevraagd/
~_ in 5 dagen.

l REPARATIE
1 ilLE MERKEN

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

RUILADRESSEN
in
' • " . - . . ' • ' . * • • * • * • , ' ' : • ' . • " ".' 1800
*Oma Hedy, hartelijk
A'dam. Informatie bij Het
Lessen en clubs
gefeliciteerd met je
Oosten, 020-588.2283.
verjaardag. Ma-Ja.
Wij zoeken woonr. in Z'voort
PARACHUTESPRINGEN
Overigens, mijnheer de vooren bieden 2/3-kmr.won. in Rileren
in
Moskou.
Vertrek
4
juli.
zitter, zijn wij van mening dat
vierenbuurt in A'dam. Huur
Info
05712-73345
de Herman Heyermansweg
ƒ 350,-. Tel.: 020-6647637.
moet worden doorgetrokken.
.'•'• .•;.;' .'\•*••. *:'•*••••:.•;V, ' l Woningruil
Haarlem-ZandZalenverhuur
*T.k.a. combi kinderwagen,
voort. Aangeb.: 4k. flat, Engel. blauw geruit, i.g.st., ƒ 100,-.
landlaan 1 hg., huur ƒ617,65.
Tel.: 02507-15071.
Gevr.: woning in Zandvoort, 3
VERENIGINGSGEBOUW
a 4 kamers. Tel. 023-401512.
*Verloren omg. centr., een
;
De Krocht
. . • ''.'.;; ;*:•*•;'•.*:: - '
ceintuur van een nertsbontjas. Beloning. 02507-13440.
Grote Krocht 41, Zandvoort, l
Financiën en
b.g.g 19932,
handelszaken
Voor trouwfoto's tel. 02507-15705
voor
- RECEPTIES
• Foto Boomgaard - BRUILOFTEN
KOFFIETAFELS '

Winkelpersoneel gevraagd

-!' UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

MICRO

AMERICAN ME

Dieren en
dierenbenodigdheden

lARANATHA MINISTRIES Oost organiseert op 27 maart
J993 een groot gospelconcert in de Emmakerk, aanv. 19.00
jur. M.m.v. JOY OF SALVATION, Jan Slot, e.v.a. Adres:
Emmakerk, hoek Hugo de Vrieslaan/Middenweg. Te bereiken
iet tram 9 en de bussen 59, 120, 136.

-

THE HAND
THATROCKS
THECRADLE

*T.k.: Fisher techniek, grote
collectie ƒ300,-. Tel.: 0250715253 na 16.00 uur

Hebt u dames-pockets, Bouquet e.d.? Bel: 020-6254004.

Oproepen - Mededelingen

18789

f 7f50 p.l

NVM

Tel. 02507-12614

/r2.50 bezorgkosten
loven ƒ 25,- gratis bezorgd.
inafisi cursus leeftijdsdiscriunatie. ANBO Pr. Hendrikkae 48. 7-14-21 April van 10 tot
2TiUr. Max. aantal 20. Bel
lirelst, 020-6244067.
• Help de Polen. Stuur 'n
oedselpakket! Wij hebben
vt. 'n adres: 02907-5235. •
.et op! Zomer en voorjaarsléBing gevr. Tutti Frutti,
DornS- Slegerstr. 2/2 Zandoort. Tel.: 02507-16091.
— MODEL KIDS
irganiseert . baby, . peuter,leuter, tiener van 1993. Win
2500, ƒ5000, ƒ10000.
ni:r020-6890909.
• Wij behouden ons het
echYvoor zonder opgave van
jedëfjen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

de nieuwste
dagfilms

Kleding

Boeken
Tijdschriften

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

':';,

Corn. Slegersstraat 2b
•Zandvoort
tel. 02507-12070

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

Foto Boomgaard

020-5626271

BROODJES BESTELLEN?
"Broodje Burger Bellen

DOMBO

15
Onderdanige jongens bellen
met strenge meesters. S.M.
voor 2 (direkt apart). 06320.329.99 (75cpm)
ONDEUGENDE
huisvrouwjes en schoolmeisjes (18 jr)
zoeken voor straks sexkon:akt, vraag naar hun telnr. Bel
06-9661 (75 c/m)
OPROEP VOOR ALLE
MANNEN
k hoop dat je voor mij kiest,
wanneer ik je m'n telefoonnr.
verteld heb.
100 cpm
069-789
PARTNERRUIL pnvelijn, di'ekt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil. 06320.330.91 (75cpm)
'OLITIEAGENTE 06.97.93
Je wordt streng aangepakt,
met de knuppel!
75 cpm.

'l

Ruim 300 ondeugende vrpuwen zoeken een slippertje.
06-320.321.44 (75 cpm)
Sabrina en nog veel meer
meiden willen direkt apart. 06320.322.88 (75 cpm)
Schoolmeisjes (18 j.) zoeken
een ervaren man. Sexdating.
06-320.330.43 (75cpm)
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, huisvrouwtjes en jongens. 06320.330.46 (75 cpm)
Sexafspraakje met 'n meisje.
Vraag naar haar tel.nummer.
Bel 06-9502 (75cpm)
Slippertjeslijn, meisjes zoeken
sexcontact.
06320.320.36 (75 cpm)

THAISE SEX-GODIN
vroeg
rijp
en
gewillig
06.320.323.06 100cpm.
Top S&M 06.320.324.34!
Bel je meesteres en wees een
dienaar!
75 cpm.
Vanavond al 'n afspraakje!
Altijd succes als je op
zoek bent naar een leuke
vriend(in): 06-9510 (75cpm)
VERPLEEGSTER. IK verzorg
graag mannen in m'n uniform
zonder iets eronder! Kijk en
voel. 75 cpm. 06-320.329.30
Vluggertje: leuke meisjes zoeken lekkere jongens. Bel
**06-9662** (75cpm)
Voor een echt (100 cpm)

sex-adres
06-96.85
Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 13.00 en
22.00 uur 02507-16141 of
023-400130.

Iedere vrijdagavond.'*

m

H O T E L

-

R E S T A U R A N T

Kerkplein 8 /Zancfvoort /Tel. 02507 -.1-35 99"
S
Reserveren gewenst, ';•' f; 7

:

WIL JE ECHT MET ME (...)
bel me dan op als ik je m'n
telefoonnr. heb gegeven. Ik
wacht op je.
100 cpm.
06-96.88
Win een NINTENDO spelcomputer. Maak je keuze en win!
06-9766 (100cpm)
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18.00
tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.
*****ZAPSEX*****
Draai of toets om heen en
terug te spoelen, het lekkerste kun je blijven herhalen! 75
cpm.
Schooljuffrouw .... 06.95.08
Effe Vlug
06.96.92
Meisjes
06.96.40
S&M Club
06.97.91
Negerin
06.97.92
Hardcore
06.97.94
Zij 18, naakt bukt zij voorover!
Jij staat achter haar! Op z'n
gneks! 75 cpm. 06-320.327.06
Zoek-je privé-adresjes voor
echte hete meiden''
06-350.222.41 (100cpm)

HOMO: Waar gebeurd, knullen
onder
elkaar.
06320.327.01 (75cpm)
Homo: Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje9 06320.330.18 (75cpm)
HOMO-DIREKT-APART:
Direkt privé met een hete gay.
Druk op de nul voor meer
hete jongens. 06-320.322.61
(75cpm)
Homojongens onder elkaar.
Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320.330.88 (75cpm)
HOMOKONTAKT. Zoek je,
een
lekkere
boy? 06320.330.95 (75cpm)
Zoek jij wulpse meisjes? Bel
Supersexkontakt.
06320.320.44 (75 cpm)

Diversen

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

voor de particulier
3 regels
Gratis !

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

Brieven onder nummer kosten ƒ 7,05 extra
(u dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12.
2041 JM Zandvoort

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

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

regels
regels
regels
regels
regels

/
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4,65
4,65
4,65
6,20
7,76

ƒ 9,31
ƒ 10,86
ƒ12,41
ƒ 13,96
ƒ15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW
Naam:
Adres:
Postcode: ....

Plaats:

Telefoon: ....

S.v.p. in rubriek:

BESTE KWALITEIT

fcHQLLAND FLOR,

l t'

CHINESE
SPERCIEBONEN
blik 567 gram

CRÈME FRAICHE
beker 125 ml

DE

LAAGSTE
PRIJS

OETKER
CORNFLACES
pak 375 gram

DE
t
LAAGSTE
PRIJS
l

DE

KOOLEN WORTELEN
EXTRA FIJN
pot 3/4 liter
PILCHARD
INTOMATENSAUS
BLIK 215 GRAM
_

__

LAAGSTE /
PRIJS
'-

DE

LAAGSTE i,
PRIJS

REUZEBAAL

LAAGSTE
PRIJS

20 LITER

DE
,
LAAGSTE j
PRIJS

DE
LAAGSTE
PRIJS
'i.

POTGROND

LAAGSTE 'PRIJS

ELDERS 1

o

MAGERE STERIEL °EAGSTE^
MELK literfles
PR'JS
DE

LAAGSTE
PRIJS

_

GOUDA'S GLORIE
FRITESSAUS
pot 750 ml

zuivere bloemenaarde
met tuinturf

LAAGST* l
PRIJS

ÏGLÖVISSTICKS
10 stuks
pak 300 gram

POTGROND

DE

LAAGSTE
PRIJS

, STERKE METALEN TUINSET
met kunststof handgrepen

DE
LAAGSTE
PRIJS

liefst 5 DELIG
ELDERS 185

DE

LAAGSTE
PRIJS

DE
' J N
LAAGSTE
,*r- -*
l
PRIJS

DE

CASA GECONCENTREERD
AFWASMIDDEL met citron

LAAGSTE
PRIJS

één kneepje is voldoende voor een
hele grote vaat

DE

LAAGSTE
PRIJS

LITERFLES >4

DE

LAAGSTE;
PRIJS
*

AXE SHAMPOO & DOUCHEGEL INÉÉN
een exclusieve cpmbinatie van shampoo
(voor iedere dag)
en verfrissend geurige
doucheschuim. Keuze
uit 3 fijne aroma's

DE

LAAGSTE
PRIJS

—

MENTOS ROLLEN
mint - set 3 stuks
DROP- OF
FRUITTELLA
zak 175 gram

LAAGSTE
PRIJS

DE

LAAGSTE|
PRIJS

r FLACON 250 ML
ELDERS Jtétf

-i

LAAGSTE
PRIJS

l^
••*~'

DE
v
LAAGSTE'
f
PRIJS

„
LAAGSTE;
PRIJS

FOTO-ALBUM (FLIP-OVER MODEL)
ook ideaal als receptenalbum.
Goed voor 40 foto's
van 9x13 cm
of 10 x 15 cm

DE

*~

LAAGSTE
PRIJS

DE

LAAGSTE
PRIJS

DE
LAAGSTE
PRIJS

OLAVIENNETTA
IJSTAART 600^
MON CHOU
pakje 100 gram
RAMBOL
BABYNOOT
pak 125 gram

LAAGSTE
PRIJS

EXTRA GROTE PARTY-BEKER
met diverse leuke stripfiguren.
Compleet met buigbaar rietje in deksel.
, Een feest voor elk kind

DE
LAAGSTE i
PRIJS

f

„

ELDERS 28$

DE
LAAGSTE

PRIJS

DE
LAAGSTE
PRIJS

LAAGSTE
PRIJS

ELDERS

DANEROLLES
CROISSANTS
blik 6 stuks

VAN DE PUL
APPELMOES
pot 720 ml

gram

KUNSTSTOF
STOFFER EN BLIK

DE
LAAGSTE
PRIJS

diverse leuke kleuren

ELDERS ,2^5"

YOVOL
een verfrissend lekkere

JSNIE/FF.Urr

IV

~"TK

drinkyoghurt met pure
fruitsmaak. Diverse soorten

" l * / Mr/

LITERFLES

:

\
' * ^-dV%
ê
] A-//"|
% ^

M H
^
<
M*
.
? v '"- \ > ^^1 i m

fsLAGROOMTAART
iteester.jk opgemaakt, afgewerkt
1
met mocca-creme, chocolade
> en hele hazelnoten op de ene
^ helft, slagroom en vruchten
^
op de andere helft

*/v

*• ^ .

- T l

; '-' ) k

wX

^U^,

,< a, ,ii .<

ABEE

EIERSALADE
van verse eieren en f
romige mayonaise »
^^

W "^^ " ~

GESNEDEN
EN VERPAKT
HEEL BROOD

ELDERS ^Stf

MET ROOM
vanille of chocolade

~/

KUIP 200 GRAM

,

KUIP 200 GRAM f i*

ELDERS

ELDERS

ELDERS ^^Kl1

3

ELDERS
CALVÉ KANT EN KLARE DIPSAUZEN
probeer ze allemaal:
kerne-, cocktail- of
knoflooksaus
KUIP 100 GRAM
ELDERS X&

ROGHMANS
KANT EN KLARE SALADES
zoek uit: wortel-, sellerie-, paprikaof zigeunersalade. Sla nu ook vast in
voor de barbecue
~

POT 370 ML

ELDERS Xtë^

TAPPAZ HAMBURGERS
van puur kippevlees dus lekker mals

VOORDEELDOOS 12 STUKS
(uit de diepvries)

ELDERS JïfSS

HAZELLA HAZELNOOTPASTA
van veel lekkere hazelnoten

FAMILIEPOT liefst 750 GRAM
ELDERS

JB^

l ft

LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM,
en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaftplein
• HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat
• ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE FLEVOPOLDER
EN VAN OOSTZAAN TOT
IN DE RONDE VENEN

Los nummer ƒ 1,85

Donderdag 18 maart 1993

Herbestratingen
ZANDVOORT - Binnenkort
zullen op enkele locaties in
Zandvoort
herbestratingen
plaatsvinden. Onlangs heeft de
gemeenteraad daar een krediet
voor beschikbaar gesteld.
De doorgaande route aan het
Stationsplein wordt herbestraat. Deze herbestrating
loopt vooruit op de verdere
planontwikkeling voor het Stationsgebied. De weg is ter plekke in zeer slechte staat. Vooral
de bus ondervindt hierdoor
veel hinder.
Tegelijkertijd
wordt de oversteek naar het
station naar de Kopper Passerel, de looproute naar het
strand, vernieuwd. Bond Pasen
zullen de werkzaamheden zijn
afgerond.
Verder wordt het gedeelte op
de Westerduinweg tussen het
fietspad en de Zandvoortselaan
herbestraat. Deze werkzaamheden zullen zaterdag zijn afgerond. Tot die tijd is dit gedeelte
van de Westerduinweg voor het
verkeer afgesloten. De Bentveldweg is wel al voor verkeer
opengesteld, zodat bewoners
via deze route hun huis kunnen
bereiken.

A. Pool ontvangt
Gewonden-insigne
ZANDVOORT - In het Raadhuis ontvangt de heer A. Pool
vrijdag uit handen van burgemeester Van der Heijden het
Draaginsigne Gewonden, een
insigne voor personen die in de
Tweede Wereldoorlog letsel
hebben opgelopen bij oorlogshandelingen.
Pool, geboren in 1910 en
woonachtig aan de Boulevard
Paulus Loot 61, was tijdens de
oorlog Vaarplichtige bij de Nederlandse Koopvaardij.

Exhibitionisme
ZANDVOORT - Drie Amsterdamse vrouwen deden dinsdag
bij de politie aangifte van exhibitionisme. Zij waren bij de
Boulevard Paulus Loot een ongeyeer 20-jarige man tegengekomen, die hen ongevraagd zijn
geslachtsdeel liet zien.

:

; Uw krant niet
ontvangen?

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

1 7 166

Nieuwsblad

VVD klaagt college aan bij minister
ZANDVOORT - De V VD gaat de hoofdbesturen van CDA
en D66 plus waarschijnlijk de minister van Binnenlandse
Zaken op de hoogte brengen 'van wat er hier gebeurt in
Zandvoort'. Volgens fractievoorzitter Tates is hem drie
keer ten onrechte het woord ontnomen tijdens commissieen raadsvergaderingen. Zolang burgemeester Van der
Heijden en GBZ-wethouder Flieringa niet hun excuses
aanbieden, zal de VVD niet meer deelnemen aan de commissie voor Ruimtelijke Ordening.
„De VVD zal als regel in de
toekomst geen zitting meer
hebben in de commissie Ruimtelijke Ordening," zo luidde een
mededeling van Tates, maandagavond in de commissie voor
Financiën. „Tenzij er excuses
in het openbaar komen, van het
college over de wijze waarop de
wethouder Ruimtelijke Ordening en de voorzitter van de gemeenteraad
(burgemeester
Van der Heijden, red.), op onreglementaire en onrechtmatige
wijze het woord ontnemen. Dat
is nu drie keer gebeurd, onrechtmatig en ten onrechte."
Tates doelde daarmee op de
RO-commissievergaderingen
in januari en maart en de raadsvergadering in februari.

„Wanneer zij van mening zijn
dat zij het woord kunnen ontnemen aan iemand; moeten zij
dat doen volgens de richtlijnen.
Dat gebeurt op geen enkele, wijze," aldus de VVD-fractievoorzitter, zwaaiend met het regiement van orde. Hij verwijt de
andere wethouders, van CDA
en D66, dat zij deze handelwijze
van Flieringa 'toestaan'. De
VVD stuurt daarom cdpieëh
van de handelingen van de raad
naar het hoofdbestuur van CDA
en D66. „Wat zij daarmee doen,
is hun zaak verder, maar ze zijn '
op de hoogte van wat er hier
gebeurt in Zandvoort en op welke wijze het woord wordt ontnomen."
De VVD 'overweegt' ook om

een copie van de bandopname
van de gemeenteraad in fetaruari naar de minister van Binnen.landse Zaken te sturen, 'degene
die onze burgemeester benoemd heeft'.
„Wij kunnen het absoluut
niet tolereren dat het hoogste
goed dat wij hebben, het vrije
woord, op deze manier ontnomen wordt. Het is werkelijk het
allerlaatste middel dat je als
voorzitter van een raad hebt.
Dat middel wordt hier op een
veel te eenvoudige en makkelijke manier gebruikt. En volstrekt ten onrechte."

de intermenselijke sfeer liggen,
worden opgelost."

ken of het bepaalde consequenties heeft. Maar er zullen altijd
meerderheids- en minderheidsstandpunten zijn in een geRespect
meenteraad. Van raadsleden
„Dit baart mij zorgen," rea- mag je verwachten dat ze resgeert burgemeester Van der pect hebben voor elkanders
Heijden. „Zandvoort is hier standpunten."
niet mee gebaat. We zullen kijDe VVD heeft nog wel een

automaat

(Archieffoto)

Waterstanden
Datum
18 mrt
19 mrt
20 mrt
21 mrt
22 mrt
23 mrt
24 mrt
25 mrt
26 mrt

HW
00.06
01.10
01.55
02.39
03.16
03.45
04.15
04.45
05.15

LW
07.30
09.00
09.55
10.46
11.25
11.34
12.05
00.14
00.50

HW
12.46
13.36
14.20
14.56
15.28
15.55
16.25
16.57
17.29

Maanstand:
NM dinsd. 23 mrt. 08.04 u.
Springtij 25 mrt. 16.57 u.
NAP+112cm

LW
20.35
21.46
22.24
23.04
23.35
23.45
--.-12.35
13.04

Verbouwen

deur opengehouden om terug
te keren in de commissie. Dat
zal gebeuren als zij een onderwerp aan de orde willen stellen,
dat niet in de raadsvergadering
besproken kan worden. Anders
zouden belangen van Zandvoorters geschaad kunnen worden,' aldus Tates.

De uitbreiding van het aantal
woonwagenplaatsen heeft te
maken met de 'natuurlijke aanwas'. „ledere gemeente moet
voor haar eigen bewoners zorgen," zegt een provinciemedewerker. „Daarom hebben we
gekeken wie er met ingang van
het nieuwe woonwagenplan 18
jaar is, of wie dat binnen een
bepaalde tijd wordt." Van dat
getal is 65 procent genomen om
tot het nieuwe aantal wagenplaatsen te komen.

Keesomplein
Het

huidige

woonwagen-

De kortparkeertarieven voor
1993 zijn als volgt: tien minuten
kost vijftig cent, twintig minuten één gulden, veertig minuten
één gulden vijftig en zestig minuten kost twee gulden.

Tarieven
Voor langer parkeren verschillen de tarieven nu nog
enigszins per locatie, langs de
noord-boulevard is het goedkoper dan in zuid. Maar dat wordt
in 1994 gelijk getrokken. Op de
parkeerterreinen langs de Boulevard Barnaart, tussen het Palacehotel en de noordzijde van
het Elysée Beach Hotel zijn de
tarieven: één uur twee gulden,
vier uur acht gulden en negen
uur twaalf gulden. Op de parkeerplaatsen in zuid: één uur
twee gulden vijftig, vier uur tien
gulden en negen uur vijftien
gulden. Voor zowel de noordals de zuid-boulevard zal, net
als in het centrum, de parkeertijd worden verlengd tot 18.00
uur.

kamp op het Keesomplein telt
officieel acht plaatsen, maar
mag niet verder uitgebreid worden. Dat is een paar jaar geleden al bepaald, omdat het.
kamp - wat de ligging betreft niet aan de moderne criteria
voldeed. De overige acht woonwagens moeten dus elders worden ondergebracht, op één of
meer andere kampen' in Zandvoort. Hoeveel locaties dat
moeten worden, is aan de gemeente om te bepalen.
Burgemeester Van der Heijden bevestigt dat er een tweede
woonwagenkampje moet komen. Momenteel is er al een
klein kamp op het voormalige
circuit bij de Jac.P. Thijsseweg,
maar dat wordt niet de nieuwe,
locatie. „Daarbij zijn we uitgegaan van tijdelijkheid," aldus
Van der Heijden. Dit kamp
werd vorig jaar als noodoplossing ingericht, om twee ruziënde families op het Keesomplein
uit elkaar te halen. Waar dan
wel een nieuw kamp zou moeten komen, is nog niet duidelijk. Dat hangt af van de bestemmingsplannen van de verschillende gebieden in Zandvoort, maar daarin wordt komende tijd een en ander
gewijzigd.

ZANDVOORT - De Stichting Zandvoort Promotie
(SZP) zal dit jaar waarschijnlijk nog wel een gemeentebijdrage van 10 duizend gulden krijgen, maar
daarna lijkt het afgelopen.
De Zandvoortse horeca gaat
de stichting wel jaarlijks ondersteunen.

Intermenselijk
Oppositie-partner PvdA leek
het dit keer niet eens met de
VVD. Raadslid Kuijken toonde
zich erg ongelukkig met het besluit van de liberalen om niet
meer in de commissie RO te
verschijnen en drong aan op
een oplossing. Dat blijkt ook de
wens van Ingwersen: „Het zou
mij een lief ding zijn, als deze
problemen, die volgens mij in

Voetbalvelden
Enkele jaren geleden werd
ook al over een nieuwe locatie
gepraat, de mogelijkheid werd
geopperd van een kamp tussen
de nieuwbouw op de voetbalvelden langs de spoorbaan. De
woonwagenbewoners moesten
volgens het toenmalige woonwagenplan meer verspreid worden over de gemeenschap.
„Maar daar is geen behoefte
meer aan," aldus de provinciemedewerker.
De provincie draagt steeds

meer bevoegdheden over aan
de gemeenten maar wil met het
nieuwe woonwagenplan voorkomen, dat er een abrupt einde
komt aan het oude beleid. Dit
kan nu gefaseerd worden afgebouwd.
Met hét nieuwe plan zou het
aantal plaatsen in' Zuid-Kennemerland met dertien toenemen
tot 154 in totaal. Haarlem moet
het leeuwedeel voor haar rekening nemen, met 100 woonwagenplaatsen (voorheen "86). De
verdeling is verder: Bennebroek 2, Bloemendaal 11, Haarlemmerliede 3 en Heemstede
22.

Burgemeester en wethouders
willen de stichting 10 duizend
gulden per jaar geven, onder
andere vanwege haar coördinerende functie bij allerlei evenementen. Het raadsvoorstel leidde tot verbazing onder de commissieleden van Bestuurlijke
Zaken en Financiën. Eerst
wordt gesteld dat de stichting
niet in aanmerking moet komen voor subsidie omdat de
kosten door het bedrijfsleven
gedragen moeten worden. Later wordt toch voorgesteld subsidie te verlenen. „Het lijkt wel
alsof u ons vraagt: ga alsjeblieft
niet akkoord met dit voorstel,"
zo concludeerde PvdA-raadslid
Kuijken. Zijn fractie is 'absoluut tegen' een bijdrage aan
SZP. GBZ en CDA willen voor
1993 wel akkoord gaan, maar
zijn niet voor een jaarlijkse bijdrage. De VVD gaat wel akkoord met drie jaar subsidie.

Horeca
De Zandvoortse ambtenaren hebben met hun
tentoonstelling in het Cultureel Centrum een

groot aantal belangstellenden weten te trekken.
Vorig weekend, vlak voor het sluiten van de tentoonstelling Kunst en Kunst, kwam de duizendste
bezoeker binnen lopen. Het was de negenjarige

Carola Blom uit Haarlem. Zij werd feestelijk ontvangen door Ingrid Veltkamp, medewerkster van

het centrum, en Jan Zwemmer, één van de exposanten. Carola kreeg een dikke bos bloemen en
een leuk presentje.
Foto Bram Stijnen

Overschrijding onder Van Caspel lager dan verwacht

Ingwersen niet van plan op te stappen
ZANDVOORT - CDA-wethpuder Peter Ingwersen is
niet van plan op te stappen.
Evenmin zal hij zijn excuses
aanbieden aan voormalig
WD-wethouder Frits van
Caspel. Volgens VVD-fractievoorzitter Tates is Van
Caspel in december ten on- rechte uit het college gewerkt: het tekort op de renovatie van de woningen aan
de Prinsesseweg valt lager
uit dan toen bekend was.
Daarom, vindt Tates, moeten de andere twee wethouders opstappen.
Het uiteindelijke tekort van
de renovatie komt neer op ongeveer 43 duizend gulden. Veel
lager dus dan de drie ton die in
december was geraamd, concludeert Tates. Daarom is het
volgens hem onterecht dat de

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 u u r . . . . tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Subsidie SZP
en Kust-VVV

Zandvoort moet meer
woonwagens opnemen
ZANDVOORT - Zandvoort krijgt meer woonwagen-standplaatsen binnen
de gemeentegrenzen. Dat
blijkt uit het ontwerp-Woonwagenplan Noord-Holland 1993-1996 van de
provincie. Het aantal in
Zandvoort wordt met drie
uitgebreid, van dertien naar
zestien plaatsen. Het provinciebestuur neemt in december" een beslissing hiefover.

Een flink aantal horeca-ondernemers zal moeten verbouwen om aan de
nieuwe hinderwet-eisen te voldoen. Dit seizoen krijgen zij
nog uitstel.

3

Duizendste bezoeker

toenmalige
VVD-wethouder
Ruimtelijke Ordening, Van
Caspel, gewipt is: „Om zo'n bedrag stuur je iemand niet naar
huis." Bovendien had Van Caspel gewaarschuwd dat het tekort van drie ton op voorlopige
cijfers berustte, er zou nog een
onderzoek volgen, aldus Tates.

Dubbel geboekt
Maandag in de commissie
voor Financiën drong hij er bij
Ingwersen indirect op aan dat
hij zou opstappen, maar de
CDA-wethouder is dat niet van
plan: „Het siert u dat u zo voor
Van Caspel opkomt, maar de
bouwkosten waren wel met
173.000 gulden overschreden."
Door nader onderzoek en 'door
te schuiven' kon de overschrijding met zo'n 130 duizend gulden worden teruggebracht. On-

der andere na de ontdekking, geven om het onderzoek naar
dat een krediet van 87 duizend het juiste tekort af te wachten.
gulden voor een architectenhonorarium dubbel was geboekt.

'Probleem'

„Als u in december goed geluisterd had, had u begrepen
dat er sprake was van een druppel"die de emmer deed overlopen," zo kaatste Ingwersen de
bal terug. Hij wees onder andere op de tekorten rond de
nieuwbouw op de voormalige
voetbalvelden, waarbij Van
Caspel al 'de gele kaart had gekregen'. Ingwersen werd daarin
volop gesteund door partijlid
Bosman en de commissieleden
van de coalitiegenoten D66 en
GBZ. Er was zelfs een 'badkuip'
overgelopen, vond Annema
(D66). Volgens Bosman was
Van Caspel op eigen verzoek
opgestapt, daarbij had hij de
overige partijen niet de tijd ge-

„De WD onder leiding heeft
een probleem," concludeerde
Bosman, wijzend op de voorgaande crisis en - in januari het opstappen van twee
VVD-raadsleden. Tates zou volgens haar van elke gelegenheid
gebruik maken om de kwestie
op te rakelen. „Mijn advies aan
de heer Tates zou op dit ogenblik zijn: probeer te ontdekken
wat het probleem is, in plaats
van de energie te richten op het
trachten te beschadigen van andere personen of andere partijen. Dat beschadigt ook de Zandvoortse politiek, waarvan de
heer Tates deel uitmaakt. En
dat kan toch nooit de bedoeling
zijn?"

Aanvankelijk had de SZP een
bijdrage gevraagd van 60 duizend gulden per jaar, voor de
periode 1992 tot en met 1994.
Het college vindt dat echter
veel te hoog. Op zijn beurt vindt
directeur Paagman van de
stichting een bedrag van 10 duizend gulden onvoldoende en
niet in verhouding tot de bij drage van het Zandvoortse bedrijfsleven. De plaatselijke horeca heeft vorige week besloten
een jaarlijks bedrag bij te dragen aan de stichting. De hoogte
daarvan is echter nog niet bekend, het bestuur van de afdeling Zandvoort komt in het najaar met een voorstel.

Kust-VVV
Ook de Stichting Samenwerkende Kust VVV's, sinds kort
weer actief, heeft een bijdrage
gevraagd, zowel aan de gemeente als aan de SZP. Paagman
voelt er echter niets voor, hieraan mee te betalen. De WV betreurt dat, omdat de SZP zich
hiermee buitenspel zet voor
een aantal activiteiten die via
de kust-VW's lopen. Het gemeentebestuur wil 'niet achterblijven gelet op de toeristische
belangen die in het geding zijn.'
Zij wil nu de komende drie jaar
het hele bedrag voor haar rekening nemen, oplopend van ongeveer 1500 tot bijna 2400 gulden per jaar.

die krant moet ik hebben.
omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het

Zandvoorts Nieuwsblad

tot l juli voor maar ƒ 12,50

Wielklem

Dit seizoen meer geld in de

Oplage: 5.200

Editie 17

'Fractievoorzitter drie keer onrechtmatig het woord ontnomen'

Parkeren wordt duurder
ZANDVOORT - De gemeente heeft besloten om
op een aantal plaatsen de
parkeertarieven te verhogen. Dit geldt zowel voor
parkeerterreinen als voor
plaatsen bij automaten. In
het centrum wordt geen verhoging doorgevoerd, omdat
daar in 1992 de tarieven al
zijn verdubbeld.

Weekmedia

53e jaargang nummer 11

De kosten bij een overtreding
van de parkeerregeling bedragen 65 gulden. De aanslag moet
terstond worden voldaan bij
het politiebureau aan de Hogeweg. Er kan ook een wielklem
worden aangebracht, kosten 54
gulden.

Nieuwsblad
Naam: (m/v) l_
Adres: l l l

J__J
_L_L_L_J

l

L_l_!_

Postcode/Plaats:|_

Het besluit ligt in het verlengde van de uitgangspunten van
de nota 'Belasten Dagtoerist' en
loopt vooruit op de uitwerking
van de Parkeernota. Tevens is
bij de begroting 1993 de geraamde opbrengst ParkeerbelastinR taakstellend verhoogd.
Om de gewenste opbrengst te
realiseren dienen de tarieven te
worden aangepast. Ook is besloten om, zoals nu reeds voor
de noord-boulevard en het centrum geldt, de parkeergelden
om te zetten in 'parkeerbelasting'.

Telefoon: l

l

l

l- l
L

L

.l . I I .

Giro/Banknr.:

-J

l

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,00 D halfjaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

De belangstelling voor mode is in Zandvoort erg groot. Dat bleek de modeshow in hotel/restaurant Qucenic waren al lang van tevoren
afgelopen weken nog eens, vóór de grote modeshow van Cortina uitverkocht. De presentatie van de nieuwe collectie werd dan ook
Modes, de heren- en dameskledingzaak gevestigd aan het Kerk- een groot succes.
Foto Arnold van dor Zoo
plein. De plaatsen voor de gecombineerde avond van diner en

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051.1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel Ie plakken.

I I
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FAMILIEBERICHTEN

Restaurant
„Le Pierrot"
Zandvoort

\

\' Y Y Y Y Y ^
Op vrijdag 16 april 1993 hopen onze
ouders en grootouders

TOEZICHTHOUDENDE AMBTENAREN >
AANGEWEZEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken bekend dat zij hebben •
aangewezen als ambtenaar, belast met het toezicht binnen de gemeente
Zandvoort, op de naleving van de Wet milieubeheer en Hoofdstuk 4, afdeling 3;
"Lozing en riolering" van de Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort; -,.

J. van den Bos
en

M. J. van den Bosvan der Endt
hun gouden huwelijksfeest te vieren
Hun dankbare
kinderen en kleinkinderen
Jan Gijzenkade 379
2025 ME Haarlem

V

/

A

A

Leeftijd tot ± 25 jr.

A

JUt i v

OLIFANT

::.
;.-

De gemeente heeft een dagelijks telefonisch spreekuur voor vragen en klachten 't
met betrekking tot straten, pleinen, lichtmasten en ander straatmeubilair in d e ' ,
gemeente.
,

Sollicitatie na telefonische afspraak met
dhr. J. Lange (02507) 17822

Albert Evert Koning
echtgenoot van Anna Dees
op de leeftijd van 67 jaar.
Zandvoort:
A. Koning-Dees
Zandvoort:
Arie
en verdere familie
2041 TK Zandvoort, 16 maart 1993
Celsiusstraat 32
De crematie heeft heden plaatsgevonden in het
crematorium „Velsen" te Driehuis-Westerveld.

'•< •

TELEFONISCH KLACHTENSPREEKUUR OMGEVINGSZAKEN'

Wij bieden: prettig werksfeer, goede
salariëring

«e i

,'•

alsmede de navolgende ambtenaren van het gewest Zuid-Kennemerland:
* A.D.A. Riedeman, geboren 16 november 1958 te Velsen;
* F.H.M, van Nieuwenborg, geboren 1 september 1962 te Blerick;
* ing. W.N. Wisse, geboren 17 september 1958 te Amsterdam.

Wij vragen: vakmanschap, creativiteit en
enthousiasme, gevoel voor samenwerking,
goede contactuele eigenschappen en
representatief voorkomen.

Zichzelf blijvend tot het laatst, is na een arbeidzaam leven en een langzaam afnemende gezondheid, toch nog onverwacht, op 11 maart 1993,
van ons heengegaan mijn innig geliefde man,
mijn lieve, zorgzame vader, onze dierbare zwager en oom

17 maart 1968

de navolgende ambtenaren van de gemeente Zandvoort:
* J. Eigenhuis, geboren 1 juli 1946 te Aalsmeer;
* J. Hoogendijk, geboren 27 april 1956 te Haarlem;
* ing. H.L Lammers, geboren 10 augustus 1949 te Gouda;

Zelfstandig
werkende kok

Specialist in Zandvoort van

Het telefonisch spreekuur is maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur.
Het telefoonnummer is: 02507 - 61559.

HOOGHOUDT

~ '

VRIJWILLIGER GEZOCHT VOOR CULTUREEL CENTRUM:

Besenjenever

Het Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein zoekt dringend een enthousiast'';
persoon die op vrijwillige basis wil assisteren bij de werkzaamheden.
Dit in verband met ziekte van de huidige vrijwillige kracht.
'*
Er is een geringe onkostenvergoeding.
'-'
Voor nadere informatie: Cultureel Centrum: 02507 - 61570 (b.g.g. 02507 :....
61441).
$

literfles

BY W I N D S U R F I N G C H I E M S E E

Kerkstraat 16, tel. 02507-18655

IN MEMORIAM
17 maart 1993

016B93
017B93
018B93
019B93
020B93
021B93
022B93
023B93

EÏ1UT1

Jan Sch. Folkers
Fam. Folkers
Het hartelijke medeleven, dat wij mochten ondervinden
na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, groot- en overgrootvader
Willem Paap
heeft ons veel goed gedaan.
'Wij vonden het fijn, dat zovelen blijk gaven van hun be'langstelling en in de vorm van woorden en bloemen
toonden wat hij voor ons is geweest.
C. J. Paap-van der Mije
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Zandvoort, maart 1993

AANGEVRAAGDE BOUWVERGUNNINGEN-

Gorter

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Parkeerplaats Mr. Trpelstrastraat, huur ƒ 26,38 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen aan de
Mr.Troelstrastraat.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster
de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen 1, 2 en 3 alsmede het
rijbewijs te tonen.

VERLEENDE BOUWVERGUNNING
007B93

INFORMATIE SENfORENWONINGEN:
De voorlopige toewijzing van de nieuwbouwwoningen aan de
Kostverlorenstraat/Koninginnestraat zal a.s. vrijdag om 12.00 uur bekend
gemaakt worden.
De lijst wordt voor het raam van het kantoor van EMM opgehangen.

A. LAVERTU

Veranderen van een woonhuis

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubli1'-'
ceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register'-"
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu)1":-'
Raadhuisplein 4.
•'•''•

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Hogeweg 4

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen,',
te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB binnen dertig dagen na,'.'
verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en'1,
wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur voor het
raam ten kantore van EMM.

ADVERTENTIES

Uitbreiding bedrijfskeuken
Plaatsen van een dakkapel
Uitbreiding van een woonhuis
Plaatsen van erfafscheiding bij kerk
Plaatsen van een dakkapel
Uitbreiding bedrijfskeuken
Plaatsen van een dakkapel
Uitbreiding van een woonhuis

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

JACHTBITTER GRANT'S

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Bramenlaan 2
Thorbeckestraat 3 f8
Helmerstraat 4
Poststraat 1
Savorin Lohmanstraat 16
H. Heyermansweg 73
Thorbeckestraat 38
Fahrenheitstraat 29

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

drukkerij van petegem b.v.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

kerkpad 6 - tel. 02507-12793
postbus 54 - 2040 ab zandvoort

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
BedrijfKamerlmgh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel.: 02507-14160

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

Visrestaurant Schut
Part-time

SERVEERSTER

Daar ligt onze- belangrijkste

taaki en dienstverlening.

+ 16 jaar. Enige kennis van
moderne talen

;•-

v \ Daarnaast: kunt u bij ons

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

Sparerïbs/kip lijn
kado ontbijt/brunchlijn

O25O7-16368
Gevraagd:

ett crëmatiep

uitvaartverzorging
kennemerland bv

uw drukker voor:
geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

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

Spareribs of kip met stokbrood,
sauzen, salades, stokbrood en
kruidenboter
f

18?5O per persoon

De traiteur is
Dagelijks geopend van 13.00 tot 21.00 uur
^Zaterdags geopend van 0900 tot 21.00 uur

Te huur per 1-4-'93

Zomerhuis in Centrum
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

3 SINGER

iiï£|^ag^^
i/ajl&ijnlïchtïngé^

^

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278
schilders- en ofwerkingsbedrijf

RUUD JONKER

NAAIMACHINES ZANDVOORT

PRINSENHOFSTRAAT 7
TT 02507-20072
t/o garage Versteege
Maandags gesloten
RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
ESINGERU FOURNITUREN
P. E. M. Stokman
KNOPEN
reoaratie alle merken KLEDINGREPARATIE

yARKENSHAAS
van 29,50
voor het, ,betere" schilderwerk

Albert Heijn
zoekt

MEDEWERKERS
Inl. B. Mink Tel. 02507-12657

BijdeSPAR
in Zandvoort-Noord

VOOR 19,95 p. kg

PAIVIPERS^Voördeelpak

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Blijvend in prijs
verlaagd

39,95

Hij is er nog steeds
de enige echte

ZANDVOORTSE BOM
met appel, kaneel, rozijnen en
spijs al meer dan 25 jaar.
Deze week
3,75

Het is zover!
De Winkel zonder Naam
gaat donderdag 18 maart
na een grondige verbouwing
weer open!

„Zandvoorters" 2 voor 2,90

Heeft u suggesties voor
een leuke winkelnaam?
De winnaar ontvangt een
LEUK CADEAU!

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

pinervoor 2
Mét een keuze uit verschillende koude
voorgerechten, hoofdgerechten met
vis of vlees en garnituren, nagerechten
met kaas en desserts...

min. 18 jaar.

Muuicoatings Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

J J Hamelinkstraat 111
2033 LK Haarlem
Tel 023-3309 44

woonkamer met open keuken
slaapkamer, douche, toilet,
eigen ingang.
Tel. 02507-15812 na 18.00 uur.

SPAR ;.;\::• Y

Zand voort-NÖörd

Bakkerij PAAP

Inl. R. M. Sam-Sin
Tel. 02507-19025/12121

' Uilvaartvërzekering

:,;;

(Culinaire hoogtepunten in een
plezierige, romantische ambiance.

Iedere vrijdagavond ~
Per twee personen ' • • " . . . , ,

Bel of kom.even langs! :J:
Ellen & Gabriëlle staan te "''
popelen om u weer te helpen.,^
Haltestraat 10, Zandvoort
02507-19215
-;

\/

There is always something
cooking at

EETCAFÉ

Café Sam Sam
Dorpsplein 2

j

donderdag 18 maart
Kipschnitzelmenu

a 17,50 p.p.
Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

HOT E L

RE S TA U R A N T

Kerkplein:8 / Zandvoort /Tel. 02507'.-;.'1 35 99
:
"Reserveren gewenst,
; ;•

donderdag 25 maart
spaghetti
all jou can eat

a 17,50 p.p.
Keuken open van 18.00 t/m 21.00 uur

Tot ziens

>L
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Horeca-bedrijven
moeten verbouwen

Zandvoort '75 bedenkt
ambitieus promotieplan

ZANDVOORT - Voor de terrassen. Zo ook andere liveZandvoortse horeca-onder- -muziek, maar dat wordt
hemers is er geen ontkomen hoogstwaarschijnlijk door de
meer aan: zij kunnen dit vingers gezien. Tenzij de buren
jaar al rekenen op controles gaan klagen, dan moet de poliin het kader van het nieuwe tie ingrijpen.
besluit
Horecabedrijven
Hinderwet. Eventuele boe-

ZANDVOORT

'Schoppen'

tes, voor degenen die niet
Ook muzikanten die niet
aan de nieuwe richtlijnen door
de ondernemer zijn ingevoldoen, zullen echter pas
na l december 1993 worden

uitgedeeld.

• Dat bleek vorige week tij dens
een bijzonder druk bezochte
horecavergadering in Hotel
Hoogland. Het bestuur had onder andere medewerkers van
politie en gemeente uitgenodigd om het toekomstig beleid
nader uiteen te zetten. De eerste controles, voor l december,
zullen er vooral op gericht zijn
om aanwijzingen te kunnen geveri, waar nog een en ander verbeterd moet worden. Deze richten zich onder andere sterk op
de' geluidhinder. Mechanisch
versterkte muziek bijvoorbeeld, is voortaan taboe op de

STOOKAKTIE 92/93

Kerkdiensten

Zondag 10.00 uur: ds. H.W. van
den Tempel-Boonstra
uit
Heemstede
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
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u.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: M. Christiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 17,- per
Kwartaal;
ƒ31,- per half jaar; ƒ 54,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ 1,85.
Opgave abonnementen, verhulzingen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.
.02507-17166.
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
In-1941.

Vrijzinnige
schap NPB:

vier keer zo ruime begroting
nodig als nu.
Zandvoort '75, dat uitkomt in
de tweede klasse KNVB, heeft
volgens voorzitter Gert Toonen
voldoende mogelijkheden om
het hooggestelde doel te verwezenlijken. „We hebben die ambitie al heel lang, maar er is
nooit serieus werk van gemaakt.
Dat gaat veranderen, want de
tijd van het afdelingsvoetbal is
definitief voorbij", aldus Toonen. „In de eerste klasse moet je
uitgaan van gemiddeld 1500
toeschouwers en bij een streekderby tussen bijvoorbeeld Lisse en Quick Boys zitten er vaak
5000 mensen op de tribune. Dit
houdt in dat we onze accommo-

Geloofsgemeen-

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

Zondagochtend-bij eenkomst
10.30 uur

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

Zaterdag 19.00 uur: dhr. P. v.d.
Smaal en mevr. C. Wassenaar
Zondag 10.30 uur: dhr. P. v.d.
Smaal en mevr. C. Wassenaar
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: dhr. Ruud
Blom
Zondag 19.00 uur: Engelstalige
dienst

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

Roomskatholieke Kerk:

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

geerd, maar daarover kan geklaagd worden. Mocht ondanks
een sticker op de deur toch ongeadresseerd
reclamedrukwerk worden ontvangen, dan
kan bij de Stichting Reclame
Code schriftelijk een klacht
worden ingediend. Het adres:
Paasheuvelweg 15 te Amsterdam.

Discussie
Al geruime tijd speelt zich in
Nederland de discussie af, hoe
om te gaan met ongeadresseerd
drukwerk. Met name vanuit het
oogpunt van de milieubescherming is het voor velen ongewenst zoveel papier te verspillen. Veel van het reclame-materiaal verdwijnt ongelezen m de
prullenbak. Vandaar dat er vanaf nu een sticker tegen ongeadresseerd drukwerk bij de gemeente te verkrijgen is.
Verschillende instanties hebben in de loop der tijd stickers
ontwikkeld, die men op de brievenbus kon plakken. Ook afzonderlijke gemeenten namen
het initiatief tot het verspreiden van 'eigen' stickers. Dit
schiep nogal wat onduidelijkheid.
Een heet hangijzer bij dit alles was dat onduidelijk bleef of
plaatselijke huis-aan-huis bladen nu wel of niet bezorgd kónden worden bij huizen met zo'n
sticker. Veel gemeenten, waaronder ook Zandvoort, plaatsen
in deze bladen hun gemeentelijke advertenties, aankondigingen van vergaderingen, afkondigingen van bouwvergunningen enzovoort.

Code
Uiteindelijk is besloten om
tot een gestandaardiseerde stickerregeling te komen. Dit jaar
is de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk
tot stand gekomen. Deze code
is ondertekend door de verschillende ondernemersorganisaties, zoals de Associatie Nederlandse Adverteerders en het
Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond. De organisaties hebben zich verenigd in de
Stichting Stuurgroep Reclame.
De code wordt ondersteund
door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging Milieudefensie.
De landelijke twee-stickerregeling schept duidelijkheid:
één sticker die al het ongeadresseerd reclamedrukwerk
én de huis-aan-huis bladen buiten de brievenbus houdt en één
sticker die aangeeft dat men
wel de huis-aan-huis bladen wil
ontvangen maar verder geen
ongeadresseerd drukwerk.

Zandvoort-promotie of sluikreclame?

Jehova's Getuigen:

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

H Burgerlijke stand B
Periode:
9 • 15 maart 1993
Ondertrouwd:

Atsma, Atze en Van Baaien,
Linda
Roest, Richard Jacobus Johannes en Van Toornburg, Mirjam
Geboren:

Jo-Ann, dochter van: Vork, Michael Adrianus en Lover, Anna
Christin
Loulou Alexandra, dochter van:
Oonk, Jan Albert en Leonupun,
Catharina Josina
Marie-Louise, dochter van
Joon Lock, Le Fat en Kuipers,
Jacobine Jeanette
Jeroen, zoon van: Kassenberg,
Cornelis Jacobus en Ausma,
Petra
Overleden:

Dickhout, Freddy, oud 65 jaar
Bruin geb. Veenis, Trijntje, cud
94 jaar
Sabelis, Abraham, oud 84 jaar
Koning, Albert Evert, oud 67
jaar

Met het uitdelen van Zandvoortse koekjes
aan hun gasten, kunnen de bewoners van deze
gemeente een bijdrage leveren aan de promotie van Zandvoort. Met die gedachte had burgemeester Van der Heijden afgesproken om voor
de deur van bakkerij Keur ile Zandvoorlse
koekjes te promoten, voorzien van het gemeentewapen: de drie gekruiste haringen. Omdat de

versnapering niet helemaal nieuw was maar al
enige tijd geleden in de gemeenteraad was gepresenteerd, riep de actie ook enige kritiek op.
Met name van PvdA-firactievoorzitter Jeanette
van Westerloo. Zij noemt de actie 'sluikreclame voor een plaatselijke bakker'.
Foto Bram Stijnen

Werkzaamheden

van PTT en EZK

ZANDVOORT - Vorige week
is de PTT gestart met werkzaamheden aan het telefoonvoortse bedrijfsleven omdat we net. Vanaf de hoek Zandvoortin de eerste klasse immers een selaan-H. Heijermansweg langs
derde van het land bestrijken." de Dr. Gerkestraat tot aan de
Grote Krocht brengt de PTT
een glasvezelkabel in de grond
Gemeente
aan.
De gemeente Zandvoort is
De werkzaamheden duren
nog niet op de hoogte gesteld
van de plannen. Toonen zegt ongeveer tot maandag. Het
eerst de bevindingen van een energiebedrijf vervangt later op
werkgroep af te wachten die on- deze plaatsen de gasleidingen.
Het bleek om technische reder meer als doel had vergaande samenwerking tussen Zand- denen niet mogelijk de werkvoort '75 en Zandvoortmeeu- zaamheden gelijktijdig te laten
wen te onderzoeken. Dat zou uitvoeren.
voor de gemeente kostenbespaDit heeft te maken met conrend zijn.
tractbepalingen die de betrefToonen: „Dat hebben we uit fende aannemer met de PTT
de krant moeten vernemen en heeft gesloten. Mede hierdoor
de gemeente heeft de twee vere- kan het Energiebedrijf Zuidnigingen hierin helemaal niet Kennemerland met eerder met
gekend. We zijn zeer benieuwd de vervanging beginnen dan 13
wat Zandvoort met het sportbe- april. Het werk neemt circa vier
leid van plan is. Tegen die tijd weken in beslag, zodat in ieder
heb ik ze ook nog wel wat te geval vóór Hemelvaartsdag de
vertellen."
werkzaamheden zijn afgerond.

datie drastisch moeten uitbreiden."
De huidige taestuurskamer,
keuken en tribune zijn te klem.
De entree van het sportterrein
moet verbeterd en verlicht worden en er zullen meer parkeerplaatsen nodig zijn. Voor de
spelersgroep heeft het als consequentie dat ze minimaal twee
keer per week verplicht moeteji
trainen.
De vereniging werkt dit seizoen met een begroting van
105.000 gulden. Veel te weinig,
zegt Toonen. „Dat is een begroting voor afdehngsniveau, terwijl voor de hoogste klasse
KNVB een minimale begroting
van vier ton nodig is. Dat willen
we gefaseerd doorvoeren. Komend seizoen hebben we een
begroting van 150.000 gulden.
We zoeken meerdere sponsors
die ons op weg helpen en mikken niet slechts op het Zand-

Achter de Schermen

Stickers tegen ongewenst drukwerk

Weekend:
lem 023-244443. Vereniging v.h.
20/21 maart 1993
welzijn der dieren (02507)
POLITIE: Alarmnummer 06-11. 14561.
ZANDVOORT - Bij de ge- huis, Swaluëstraat 2 te ZandIn andere gevallen: tel. 13043. Centrum Voor Vrijwillige Hulp- meente zijn sinds enkele da- voort. Maar succes blijkt niet
BRANDWEER: Alarmnummer verlening: Voor informatie, ad- gen gratis stickers te krijgen
verzekerd. Her en der in Zand06-11. In andere gevallen vies en hulp tel. 17373, op alle tegen ongewenst drukwerk
voort en in de regio worden de
023-159500 of - voor info over- werkdagen van 10.30-12.30 uur. in de brievenbus. Tot nu toe stickers van de brievenbus gedag - (02507) 61584.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 is er een twintigtal opge- trokken. In sommige gevallen
AMBULANCE: Alarmnummer AC Zandvoort.
dat door bezorgers van
haald. Maar de stickers wer- bleek
06-11. Anders: tel. 023-319191 Stichting Welzijn Ouderen ken
reclamedrukwerk of huis-aanniet
overal.
(ongevalllen), Centrale Post Zandvoort: (voorheen Dien-huis bladen te zijn gedaan, in
Ambulancevervoer (CPA) Ken- stencentrum) Koninginneweg
De stickers kunnen worden andere gevallen was de dader
hemerland.
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur afgehaald bij de receptie op de onbekend. Op andere adressen
DIERENAMBULANCE (Die- op dinsdag- en donderdagmid- begane grond van het Raad- wordt de sticker gewoon generenbescherming): 023-246899.
dag van 13.30 tot 15.00 uur.
HUISARTSEN: De volgende Belbus: Om van de belbus (voor
(ADVERTENTIE)
huisartsen hebben een geza- bewoners van 55 jaar en ouder)
menlijke
waarnemingsrege- gebruik te kunnen maken,
ling: J. Anderson, B. van Ber- dient men zich 24 uur van te
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. voren op te geven bij Huis in de
Paardekooper, H. Scipio-Blü- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
me, P. Weenink. Informatie en 17.00 uur. De kosten per perdaarover tijdens weekend, soon bedragen vanaf l juli 1991:
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,Uw gasbedrijf adviseert!
MM
tijdens feestdagen via telefoon- voor een retour.
nummer 30500. De spreekuren Alg. Maatschappelijk Werk
van de dienstdoende arts zijn Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
zowel op zaterdag als zondag 13459 bgg 023-320899 of 320464.
van 11.30 tot 12.00 uur en van Spreekuur op werkdagen van
17.00 tot 17.30 uur. Een af- 9.00-10.00 uur, maandagavond
spraak is niet nodig.
van 19.00-20.00 uur. Verder volTandarts: Hiervoor de eigen gens afspraak. Deze hulpverleuitgerekend voor U!
tandarts bellen.
ning, beschikbaar voor iedere
Apotheek: Zandvoortse Apo- inwoner van Zandvoort, is grathèek, H.B.A. Mulder, tel. tis.
Voor de week van 8-3 t/m 14-3-1993
13185. Openingstijden: (alléén Telef. Meldpunt Sexueel Gevoor
recepten):
zaterdag weid: tel. 023-329393 op werkdaWeek
Normaal
Totaal vanaf
Kosten
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; gen 12.00-14.00 uur en ma.ajaarverbruik streefverbruik* 1 november** deze week
zondag
11.30-12.30
en vond 19.00-21.00 uur.
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- Zandvoortse Vereniging van
1
800 , - - -20
470 ƒ 12,00ningstijden: informatie dver de, Huurders: -Gratis advies voor
regeling via tel.nr. 13185.
leden. Telefonisch spreekuur
1000 '
"25
589
ƒ 15,00
Wijkverpleging: Voor spoedge- elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
1200
30
708
ƒ 18,00
yajlen is het Kruiswerk Zuid- uur: 19783. Schriftelijk: Post1400
35
825
ƒ 21,00
;K£nnemerland 's avonds, 's bus 287, 2040 AG Zandvoort.
ifeôhts en in het weekend te be- Woningbouwvereniging EMM:
1600
40
943
ƒ 24,00
ïëïken via de doktersinforma- Klachtentelefoonnummer
1800
45
1060
ƒ 27,00
t&dienst: tel. 023-313233.
technische dienst: 17577. Be2000
50
1178
ƒ 30,00
S^êj-loskundige: Verloskundi- stuurlij k spreekuur: iedere eergenpraktijk van Elizabeth de ste dinsdag van'de maand van
2200
55
1298
ƒ 33,00
BjMbr-Burgh, Astrid C.M. Gom- 19.30 tot 20.00 uur.
2400
60
1414
ƒ 36,00
bert, Petra J. van der Deijl, Sociale
Verzekeringsbank:
2600
65
1534
ƒ 39,00
Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. spreekuur tijdens de 'even' we02^07-14437.
ken op woensdag 10-12 uur, in
2800
70
1649
ƒ 42,00
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Gemeenschapshuis, L. Davids3000
75
1766
ƒ
45,00
Thörbeckestraat 17 te Zand- straat 17. Inl. 023-152152.
3300
82
1946
ƒ 49,20
v.ójDrt, tel. 15847.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
IJiéren: Ambulancedienst Die- 61500.
3600
90
2125
ƒ 54,00
réribescherming
(gratis) Taxi: tel. 12600.
3900
97
2300
ƒ 58,20
023-246899, Regionale Dieren104
4200
2474
ƒ 62,40
ambulance (5 gld.) 023-334323. Openbare bibliotheek: PrinsesVo.gelhospitaal (Kweektuinstr. seweg 34, tel. 14131. Open ma.
112
4500
2650
ƒ 67,20
l, Haarlem) 023-255302, Ver- 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
124
5000
2945
ƒ 74,40
missingsdienst
023-383361, 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
5500
137
Asiel Zandvoort (tevens pen- 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
3244
ƒ 82,20
sion) 02507-13888, Asiel Haar- 10-14 uur.
149
6000
3536
ƒ 89,40
6500
162
3832
ƒ 97,20
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Hervormde Kerk, Kerkplein:

Zand-

Hiertoe is echter wel een

huurd, moeten dan van het terras 'geschopt' worden, zoals
een van de aanwezigen concludeerde. „Maar dan wordt ik er
op aangekeken, door m'n gas- La Bastille is als een van de eersten gaan verbouwen, om aan
ten die het zo gezellig vonden." de nieuwe eisen te voldoen. Ook vele andere horeca-bedrijven
Daar bleek echter niets aan te in Zandvoort zullen er aan moeten geloven. Foto Bram Stijnen
veranderen.
Als een van de eersten is dit hebben ook het hele plafond
De nieuwe regels leggen ook bedrijf, van Michel Konings en moeten doorzagen," vertelt
de muziek sterk aan banden, Mathieu Emmen, bezig met het Mathieu Emmen. „Het moest
die* vanuit café of restaurant aanbrengen van de vereiste ge- een zwevend plafond worden
kan doordringen naar het ter- luidwerende middelen.
om geluidsoverdracht door de
ras. Dat betekent voor de meesmuren te voorkomen." Ook op
te horeca-ondernemingen dat
de bovenverdieping, onder anzij 's avonds na elf uur hun deu- Sluis
dere bedoeld voor gezelschapren gesloten moeten houden:
Vandaag wordt er de laatste pen, zijn tal van geluidwerende
op het terras moet het stil zijn. hand aan gelegd. Bij het terras maatregelen genomen. DaarDat geldt onder andere voor is een soort sluis aangebracht, naast moeten alle horeca-beLa Bastille in de Haltestraat. waardoor de muziek niet naar drijven ook aan nieuwe, strenge
buiten kan 'lekken'. „Maar we milieu-eisen voldoen.

j Weekenddiensten

-

voort '75 heeft een ambitieus plan opgesteld, waardoor de club binnen vier
jaar op het hoogste niveau
van het zaterdag-amateurvoetbal moet gaan acteren.

3 Zandvoorts
Nieuwsblad

Paul Brugman
4

P

0p zoek naar 't compromis'
AUL

BRUGMAN

trad drie jaar geleden aan als raadslid van D66. Mede door
zijn deelname aan de
raadscommissie
voor
maatschappelijk

welzijn,

heeft hij zich in die tijd
vooral geprofileerd als
verdediger van de cultuur
in deze gemeente.
door Joan Kurpershoek
„Het culturele klimaat in
Zandvoort dreigt af te brokkelen," een typerende opmerking van D66-er Paul Brugman. Zo waarschuwde hij vorig jaar bijvoorbeeld tegen
het - om financiële redenen opzeggen van de verbintenis
met het Muziekcentrum
Zuid-Kennemerland. Zonder
resultaat overigens, waardoor het muziekonderwijs
voor een aantal kinderen op
de tocht kwam te staan: de
muziekles wordt voor sommigen waarschijnlijk te
duur. „Ik denk dat de strijd
gestreden is," zei Brugman
na afloop. „Maar ik ben van
plan om mij constructief op
te stellen."
Door zijn raadslidmaatschap zit hij in het bestuur
van het muziekcentrum, privé speelt hij blokfluit en 'een
beetje gitaar'. „Met deze
vorm van onderwijs houd je
meer jonge mensen die ook
belangstelling hebben voor
andere muziek dan alleen
maar 'house'," zo verklaart
hij zijn betrokkenheid. Daarom wilde hij alsnog proberen
'een oplossing te vinden die
gunstig is zowel voor de gemeente Zandvoort als voor
het muziekcentrum'. Brugman doelde daarmee op de
afkoopsom die de gemeente
moet betalen om uit deze 'gemeenschappelijke regeling',
die het muziekcentrum is, te
kunnen stappen. Die ligt
waarschijnlijk tussen de vijf
ton en een miljoen. „Maar
welk bedrag het precies is,
weten we niet. Daardoor kun
je het ook met afwegen tegen
de kosten om door te gaan
met het muziekcentrum, indien er toch nieuwe afspraken te maken zijn."

D66-fractievoorzitter Paul Brugman: „Je moet ook wel eens
mee kunnen gaan in de mening van een andere *partij"
Foto Bram Stijnen

„Je moet de Zandvoorters de
kans geven op een goede manier met hun liefhebberijen om
te gaan. Daarom moet een aantal culturele activiteiten gewaarborgd blijven. Je kunt niet
altijd afgaan op de kosten.
Want als je dat doet in deze tijd
van bezuinigingen, dan kun je
waarschijnlijk nog maar één
ding besluiten: er komt geen enkele activiteit meer m aanmerking voor subsidie. Óók de verenigingen niet."
„Het is gevaarlijk om zo te
denken, maar het gebeurt wel.
En daar ben ik nou zo bezorgd
over. We moeten met elkaar het
culturele klimaat bepalen én
bewaken. Het financiële kli-

gingen, waar wel goed gebruik van wordt gemaakt,
plus 't Stekkie in Zandvoort-noord. Daar werken integere
beroepskrachten, die goede
dingen doen. Maar daarnaast
is het kennelijk inherent aan
toeristische plaatsen, dat de
jeugd eerder geconfronteerd
wordt met drank, drugs en
gokken."
Brugman is nog lid geweest
van het Oranjecomité. „Maar
daarin kon ik onvoldoende
m'n ei kwijt." Bij de politieke
partij D66, afdeling Zandvoort, kan hij dat wel. „Ons
doel is om op een serieuze
manier iets voor de Zandvoortse gemeenschap te betekenen. Dat klinkt gedragen,
maar dat wilde ik echt. Dat
betekent trouwens ook dat je
Deze week in de rubriek
wel eens mee kunt gaan, m
Achter de Schermen
iets wat een andere partij
Paul Brugman (53),
vindt. In het normale leven
sinds vorige week
ben ik vaak op zoek naar
fractievoorzitter
compromissen, ook in de po-,
van D66
litiek moet je af en toe kunnen afwijken van het 'altijd
geldende' uitgangspunt van
je eigen partij. Wat dat bemaat is vaak gericht op bevor- treft, zou je ons best een
deren van toerisme en dergelij- 'pragmatische partij' kunnen
ke. En minder op het welbevin- noemen."
den van de Zandvoortse bevolking zelf. Daar wordt zo makkelijk overheen gefietst. Kijk bij- Specialiteit
Orkest
Zijn 'specialiteit' werd weivoorbeeld
naar
de
Volgens Brugman onder- structuurschets, daarin werd zijn, zowel in het raadswerk
schat het gemeentebestuur er niets of nauwelijks iets over als in de Kennemerraad
waarin hij door zijn raadshdde waarde van cultuur in gezegd."
Paul Brugman, leraar Neder- maatschap zitting heeft. Als
Zandvoort. „Zo hebben we
'aandachtspunten'
hier jarenlang optredens van lands en dekaan, in het bezit andere
het Noordhollands Philhar- van de aktes geschiedenis en noemt hij onder andere de
monisch Orkest gehad. Tot staatsinrichting, fervent zeiler verkeerssituatie, de bereikhet geld ging kosten. Het en lid van de plaatselijke post- baarheid van de ziekenhuiNPO had aanvankelijk tijd en zegelclub, geboren en getogen zen m Haarlem ('Daarin
subsidie over om één keer Zandvoorter. Bijna zijn hele le- moet je heel duidelijk je
per jaar in Zandvoort op te ven houdt hij zich al met de standpunt kenbaar maken')
treden. Maar op een gegeven plaatselijke cultuur bezig. Zo en Ie ouderenhuisvesting.
moment moest de gemeente was hij bijvoorbeeld actief bij Wat de bereikbaarheid van
wat gaan bijbetalen, ik geloof de verkenners en scouting, en Zandvoort betreft, pleit
zo'n 3500 gulden. Toen was in de jaren vijftig bestuurslid Brugman voor meer gebruik
het van: hupsakee, we stop- van het Yoka, oftewel Jongeren van het openbaar vervoer
pen ermee. Het publiek zou Kontakt. Dat organiseerde al- plus de aanleg van een vrije
jongerenactiviteiten, busbaan. „Alleen met een
te weinig belangstelling to- Ier lei
hoofdwegennen. In feite was er ook wei- waaronder de bekende instuifs plaatselijke
nig belangstelling, maar toch in het Patronaat, het huidige structuur zijn we er niet. En
we hebben natuurlijk de volle
is het doodzonde dat zo'n cul- gebouw De Krocht.
„Ik ben altijd bezig geweest medewerking nodig van de
turele voorziening verdwijnt.
Weg is weg, je krijgt er niets mét en vóór jonge mensen," regiogemeenten."
zegt Brugman, die zelf drie
meer voor terug."
Ouderen moeten meedenHet zelfde dreigde in 1991 dochters heeft. Op allerlei nite gebeuren met de Culturele veau's, ook met 'Kindje wiegen' ken over het ouderenbeleid.
Raad voor Noord-Holland, rond Kerst in de katholieke Zij moeten volgens Brugman
een instantie die de gemeente kerk, en als 'speaker' om kinde- beslist geïntegreerd blijven
op allerlei manieren van ren bezig te houden voor de in de samenleving, ze mogen
dienst kan zijn. De deelname aankomst van Sinterklaas, zo- niet geïsoleerd worden.
daarin kost jaarlijks 500 gul- als laatst op het NS-station. Het „Daarom mogen we ook niet
den. „Ook daarmee wilden ze aanbod voor jongeren is op het over hun hoofden heen bestoppen, omdat er niemand ogenblik erg beperkt, vindt hij. slissen." Aan dit onderwerp
baat bij had. Maar het Cultu- Zo is het volgens hem nog wordt nogal eens te weinig
reel Centrum bijvoorbeeld steeds 'onbegrijpelijk' dat in aandacht besteed, vindt hij.
maakte er wel regelmatig ge- een gemeente als Zandvoort „Als het gaat om een hoofdbruik van." Brugman vond een kinderboerderij niet haal- wegenstructuur of over een
de bezuiniging van 500 gul- baar is. „Een kind moet toch parkeerplan, komen de tonden in geen verhouding staan het verschil tussen een varken gen los. Maar als het gaat
over een overlegstructuur
tot het offer, het aan de kant en een geit leren kennen."
Maar het geldt ook de oudere voor ouderen, dan hoor je bijschuiven van de Culturele
Raad. Toen hij in een notitie jeugd. „Er is weinig anders dan na niemand. Dat boeit de
uitlegde waarom, kreeg hij de een gokhal of een kroeg. Behal- meesten niet zo, maar het
ve natuurlijk de sportvereni- gaat net zoveel mensen aan."
raad op zijn hand.
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BijdeSPAR
in Zandoort-Noord

VAKENSH;VAS

BAR LE DUC
NATUURLIJK
MINERAALWATER
met Koolzuur

Chateau du Pare 1991

HOLLANDSE JONGE
GRAANJENEVER

Cru Bourgeois Haut-Médoc

kennismaklngs-pms.

GEOPEND VANAF
VRUDAG19MAARÏ

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
ProjeKten/Adviezen/Hpotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

LAMBRUSCO

JOSEPHGUY^

BIANCOof ROSSO

FRANSE COGNAC'-'
ELDERS JS^T1'

ELDERS 4&T5"

m handig draagterton

6 FLESSEN

PROEFNOTITIES;
Kleur
Geur
Smaak
Houdbaarheid

SLIJTERIJEN

dieprood
fris en fruitig
fluweel zacht en zeer elegant
indien goed bewaard 4 tot Sjaa

HAARLEM: Californiëplein 17
ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21

W A A R O M MEER

~\r^\
Gutte, j,oi
one

Gesloten i.v.m. verhuizing naar de
Buureweg 1-3.

Gezellig eten op een
unieke lokatie.

BETALEN

V OOR PRECIES

HETZELFDE!

Accountantskantoor

. E. HAVINGA
administraties en
belastingaangiften
Dr. Mezgerstraat 36,
2041 HC Zandvoort
tel.: 02507-17195

Fa. Gansner & Co.

Ook voor kleine partijen

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

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.
telefoon 023-385478

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

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

NIEUW IN ZANDVOORT
Pannekoekhuis

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

dat is communiceren
zonder misverstanden..

KEUKENHULPEN
in restaurant
in Bloemendaal aan zee.

het faxnummer is

020-5626283

Tel. na 16.00 uur,

023-251840

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestraat 22, Zandvoort

't staat in
4e
krant
Intsrlanden sprGlgroep
iedere
week
Huis-aan-huis verspreiding
weer

Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

65 pannekoeken vanaf

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,

Met spoed gevraagd

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

Een dicpiodc kleur, een fris fruitigbouquet, en een elegante soepele afdronk -lijn
de voornaamste kenmerken vun Chütcau du Pare 1991, Cru Bouigeoib Haut-Medoc
Het thaLcJU woidt omiingd door een \\ijngaard van 9 hcctaien,
beplant met wijnstokken van de beroemde Cabernet Sauvignon-en de Mei lotdr uif De vmificatie geschiedt op tiaditionelc wij7e, waarbij rijping plaats
\ indt op eikenhouten vaten De prijken van vele chateau-\Mjncn staan zwaar
onduidiuk Piofiteernu Wij kochten van de?e Cru Bourgeoih
20 000 flessen en bieden dc/c aan voor de ongelooflijk lage prijs van

SPECIAL MALT

Zuidelijke passie en temperament vinden
elkaar aan de Bloemendaalse kust in de
culinaire hoogstandjes van 'El Chef'.
Eten in dit mediterrane restaurant is als
een avond met vakantie gaan!
Geniet van het beste uit de Spaanse en
Portugese keuken voor vriendelijke prijzen.
Zeeweg 82, Bloemendaal aan Zee, tel: 023-251840

Dr C. A. Gerkestraat 50 zw., gezellig gelegen benedenwoning met voor- en achtertuin (zuid) en achterkamer, twee slaapkamers, keuken, toilet.
Vr.pr./139.000-k.k.
Tjerk Hiddestraat 27, recent gemoderniseerd driekamerapp. op tweede etage Balkon zuidoost. Ind. entree,
ruime hal met mbouwkast, woonkamer, open keuken
met inbouwapparatuur, eetbar, zitkamer, ruime slaapkamer met kastenwanden, badkamer met douche, wastatel en toilet. Serv.k. tijdelijk verhoogd tot ƒ 460- p m.
Vr.pr. ƒ 179.000-k.k.
Zuiderstraat 8/8a, nabij centrum gelegen woonhuis met
aparte zomerwonmg. 2Uitstekend geschikt voor zomerverhuur. Opp. 184 m . Ind. souterrain- douche- en wasruimte, beggr. entree, vestibule, gang, toilet, woonk.
met serre en open haard, keuken, Ie et. 4 sl.k, balkon
zuid, toilet, zomerwonmg woonk., slaaphoek met keukenblok, douche, toilet, 1e et. 2 kl. kamers., schuur.
Vr.pr. ƒ 375.000- k.k.
Dr J. G. Metzerstraat 25, op steenworp afstand van het
strand gelegen drive-mwomng met inpandige garage en
hemelkamer
met dakterras. Bouwjaar 1990. Opp. 155
m2. Ind. entree, hal, tuinkamer, inpandige garage. 1e et.
hal, L-vormige woonk, met parketvloer, half open keuken, toilet, balkon, 2e et overloop, 3 slaapk., badk. met
hgbad en toilet, wastafel, derde et. hemelkamer met
dakterras.
Vr.pr. ƒ 379.000-k.k.
Zandvoortselaan 1, uitstekend onderhouden halfvr.
woonhuis met garage en onder architectuur aangelegde
tuin. In 1990 geheel gerenoveerd. Ind. beggr.
entree,
ruime hal, toilet, doorzon-woonkamer (50 m2) met open
haard en luxe open Poggenpohl keuken met inbouwapp. 1e et. ruime overloop, 3 slaapk., ruime luxe
badk. met dubb wastafel, hoekbad en toilet, 2e et.
ruime slaapk. met wastafel, bergruimte Garage binnendoor bereikbaar De woning is ged. v.v. thermopane beglazmg en wordt gestoffeerd aangeboden. Alarmmstallatie, electrische rolluiken en zonneschermen.
Vr.pr. ƒ 595.000-k k.

VIEUX

Ten behoeve van de verspreiding van:

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Nieuwsblad

Pannekoek van de maand

Mexicaanse Pannekoek
ƒ12,50

Za n cl voort-N oo rd
PAMPËRS Voordeelpak

Ook om mee te nemen
Zandvoortselaan 130a
t.o. Nw. Unicum, Zandvoort
Tel. 02507-30062
Onze keuken is geopend van
10.00-19.00 uur dinsdag t/m zondag

Blijvend in prijs QA 0|
verlaagd
Ovji/^

zoeken wij nog enkele

BEZORG(ST)ERS
Telefoon: 02507-17166

Als u'ns wist wat Van der Vlugt in huis heeft!!!
Bijna alles om uw huis te verfraaien
en uw woonkomfort te verhogen!
Kom eens naar onze showroom aan
de Cornwallstraat in Umuiden. Of...
VRAM VRIJBLIJVEND OFFERTE..

VAM DER>
Cornwallstraat 6

ANTWOORDCOUPON
D Stuurt u mij moer mloimalio over (s v p invullen)
D Neemt u kontakt op voor het maken van een afspraak over
(s v p invullen)
D SCHUIFPUIEN/ VOUWWANDEN/ SCHUIF-KIEPDEUREN
D HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WEHU
KUNSTSTOF RAAMSYSTEEM)
D WERUAKF-SYSTEEM
D WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN
D WERU VOORDEUREN
D VELUX DAKRAMEN
D VELUX CABRIO-SYSTEEM
D HÖRMANN GARAGEDEUREN
D HORREN
D ISOLEREND GLAS
D THERMOPLUSSUPERLITEGLAS
D INBRAAKVEHTRAGEND GLAS
O GELUIDWEREND GLAS
D ZONREFLEKTEREND GLAS
D DAKKAPELLEN
D SERRE'S

u

D SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Umuiden

02550-30624

NAAM
ADRES

;

wenr GLAS
Ramen+Deuren

V*J L>/

»«»X

POSTKODE+PLAATS .

TELEFOON .

U kunt deze antwoordcoupon m een envelop zonder postzegel
• zenden aan Van der Vlugt, Antwoordnummer 314,1970 VB Umuiden
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Zandvoortmeeuwen zet opmars naar top voort
ZANDVOORT - Met nog twee wedstrijden te spelen, is
de spanning enorm in de eerste klasse HVB. Zandvoortnueeuwen won de moeilijke thuiswedstrijd met 3-0 van
Nieuw Vennep en de twee koplopers kwamen tegen elkaar
niet verder dan een gelijkspel. De Meeuwen hebben nu nog
slechts één punt achterstand op de ranglijst en staan in de
derde periode stevig bovenaan. Bij winst aanstaande zondag bij Vogelenzang is die periodetitel zo goed als binnen.
IZandvoortmeeuwen heeft het besliste het team van trainer
niet cadeau gekregen van Pieter Keur de wedstrijd. „We
Nïeuw Vennep. De bezoekers maakten optimaal gebruik van
w|aren technisch minstens de de geboden kansen," stelde
evenknie van de badgasten. In Keur. En dat was ook zo, want
d0 aantrekkelijke eerste helft in de eerste helft heeft Zandvoortmeeuwen drie goede mogelijkheden gehad en die benut.
De eerste was eigenlijk niet
eens een echte kans, maar het
doelpunt van Marcel Schoorl
was van grote klasse. Een vrije
i ZANDVOORT - Ondanks trap, op twintig meter van het
de 2-0 nederlaag bij Kenne- doel, werd snoeihard en fraai in
nierland hebben de zater- de bovenhoek geknald: 1-0. Ondagvoetballers van Zand- danks deze ruggesteun kwam
vöortmeeuwen nog kans op Zandvoortmeeuwne niet echt
db derde periodetitel. De in het ritme. Wel was si strijd
concurrentie verspeelde na- en was de wedstrijd het aanzien
best wel waard.
niélijk eveneens punten.

ZVM-zaterdag kans
oip periodetitel

lüoor vakantie en werk miste
Vastenhouw drie vaste
b^sisspelers. En dat was net
lejts te veel, alhoewel de invallejrs een voldoende haalden. In
dé eerste helft was Kennemer-lajnd oppermachtig. Zandvoort'rrjeeuwen moest zich toeleggen
oj> het verdedigen van de nul.
Aanvallend was er een kans van
I/fartm Visser, die naast tikte
"en een kopballetje dat onvol"dpende kracht had. De Zandvóorters bleven overeind mede
;dóor prima keeperswerk van
•JVfichel Winter. In de tweede
"helft maakte A-junior Memet
- -Beker zijn debuut. Seker kon
later terugkijken op een uitstekend gespeelde tweede helft.
Zandvoortmeeuwen moest het
óók nu hebben van de counters.
Daarbij was Ronald Halderman dicht bij een treffer. Na
een solo werd hij neergelegd,
maar de scheidsrechter zag er
geen overtreding in.
Het beste spel bleef van Kennemerland, dat het overwicht
uitdrukte in twee doelpunten.
Een daarvan ontstond uit een
onterechte strafschop. Wim
Buchel kreeg de bal tegen het
.dijbeen aan, maar de scheidsrechter constateerde opzettehjk hands. Strafschop en Bu•chel mocht naar de kleedka;mer. Zandvoortmeeuwen ver'liet nu de defensieve tactiek en
;Pieter Brune was dicht bij een
•tegentreffer. De Kennemer•land-doelman bracht echter
'tweemaal redding en het bleef
,2-0 voor Kennemerland.

Ron Eerhart
Wat niet zo vaak in het voetbal gebeurd is, dat een doelman
aan de basis staat van doelpunten. Dit was zondag wel het geval met Meeuwen-doelman Ron
Eerhart. In de 40-ste en 41-ste
minuut trapte de stevige sluitpost de bal zover uit dat dat
twee doelpunten opleverde.
Eerst was het de ook nu weer
goed acterende Barry Paap die
de bal bekwaam intikte en vervolgens ging Riek de Haan achter de verre bal aan. De aanvoerder van de topscorerslijst
besliste met de derde treffer de
wedstrijd: 3-0.
In de tweede helft had Nieuw

Zandvoortspits Barry Paap
wordt bijna letterlijk op de hielen gezeten. Desondanks kon hij
een uitstekende wedstrijd spelen, wat onder andere resulteerde in een fraai doelpunt
Foto Bram Stijnen

Vennep het meeste balbezit. De
Zandvoortse defensie met
Charlas Das en Marcel Schoorl
aan het hoofd gaf echter geen
kansen weg. De betere mogelijkheden kreeg de thuisclub
middels snelle uitvallen. Riek
de Haan kopte na een voorzet
van Willem van der Kuijl net
over en even later liepen De
Haan en Barry Paap elkaar in
de weg waardoor een enorme
kans verloren ging.
De wedstrijd was dus reeds
lang beslist maar Nieuw Vennep bleef zoeken naar openingen in de Zandvoortse defensie.
Ondanks soms nonchalant optreden van die verdediging
slaagden de Venneppers er niet
in gevaarlijk te worden. Doelman Eerhart hoefde vrijwel
niet in actie te komen.
Zoals gesteld heeft Zandvoortmeeuwen met deze overwinmng een prima stap gezet
op weg naar de derde penodetitel. Met nog twee uitwedstrijden tegen Vogelenzang en Concordia voor de boeg zijn er kansen op een sterke seizoen afsluiting.
„We voetbalden minder sterk
dan vorige week, maar het
hoeft ook met elke week mooi,"
meende Pieter Keur. „Maar je
moet niet vergeten dat Nieuw
Vennep een goede ploeg heeft.
We hadden dit keer het middenveld niet in handen, maar
toch scoorden we drie schitte-

Wisselend succes
ZHC-hockeyteams

Standen voetbalclubs

Die nederlaag was niet nodig Tweede klasse KNVB zat.
19-31 Zandv.'75 19-19
geweest, maar het ontbrak Ajax
Zevenhoven 19-29 Candia'66 19-16
ZHC aan het nodige geluk. Volendam
19-21 VBC
19-14
Door Remco Hiemstra werd HCSC
19-21 CSW
19-14
19-13
een 0-1 voorsprong genomen, RKAVIC 19-20 NSC
19-19 ZOB
19-11
maar een tweede, zuivere, tref- Woudenb.
Vierde klasse KNVB zaterdag
féj- werd door de scheidsrech- Hoofddorp 19-29 RCH
19-19
19-24 SCW
18-18
tér afgekeurd. Bovendien sloeg IJFC
19-24 Zandv.m. 19-17
Wouter Slotemaker de bal een- Velsenoord
kw. 19-22 HBC
18-14
maal keihard tegen de binnen- Bloem
Kenn land 19-22 DSC'74
19- 9
kant van de doelpaal.
Castricum 19-19 Velsen
19- 9
In de tweede helft opnieuw
een goed spelend ZHC dat eenter weinig geluk had in de aanVal. Xenios dat nu wat meer
aandrong scoorde een paar gelukkige treffers en won zodoende^nog ruim met 3-1.

Dames

Oplossing van vorige week:
Wit wint met 1. Kh8-h7, h5-h4; 2.
Kh7-g6, h4-h3; 3. Kg6-g5, h3-h2; 4.
Kg5-g4, h2-h!D; 5. Kg4-g3 en
wint.

op het NSC-doel. Met kunst- en
vliegwerk bleven de Nij kerkers
voorlopig overeind. Kansen waren er wel maar in het zestienmeter gebied was er weinig ruitme. Opnieuw moest Thomas
Schulte er aan te pas komen
om Zandvoort'75 naar winst te
schieten. Tien minuten voor
het einde gaf Schulte een uitstekend gespeelde wedstrijd nog
meer glans door voor de tweede
en beslissende treffer te zorgen.

ZANDVOORT - Op 9 en
11 maart zijn in totaal veertig
Zandvoortmeeuwen
jeugdleden op bezoek geweest in Amsterdam bij het
roemruchte Ajax. Het is
voor deze jeugd een onvergetelijke dag geworden.
Op dinsdag werden de 23 jongens van 8 tot en met 10 jaar
ontvangen in de Watergraafsmeer en de donderdag was voor
een groep meisjes van 12 t/m 15
jaar. Na de ontvangst werd een
rondleiding gemaakt door het
voetbalstadion met onder andere een bezoek aan de kleedkamers, de ruimte voor het onderhoud van het schoeisel er. het
spelershome. Ook het bezoek
aan de bestuurskamer met bekers, waaronder de Europecup

ZANDVOORT - De Zandvoortse Schaak Club boekte
een fraaie 5,5 tegen 2,5 zege
op het derde team van Aalsmeer. Daarmee blijven de
Zandvoorters in de race
voor het kampioenschap. In
de interne competitie vergrootte koploper Louis
Dambrink, door een zege op
Twint, zijn voorsprong op
de naaste achtervolgers.
Dambrink kreeg daarbij de

Sportcenter Wim Buchel
vierde 2 5-jarig bestaan
ZANDVOORT - Zondag
vierde Sportcenter Wim Buchel het feit dat 25 jaar geleden de accommodatie aan
de A.J. van der Moolenstraat in gebruik werd genomen. Tijdens de druk bezochte en zeer gezellige receptie werden Atie en Wim
Buchel overstelpt met cadeaus en bloemen.
In 1957 vestigde sportschool
Wim Buchel zich in Zandvoort.
De Zandvoortse sportleraar gaf
les m de judosport aan volwassenen en jeugd, met daarbij het
damesgym. Het ledental van de
sportschool groeide gestaag,
waardoor Buchel plannen opvatte een eigen school in Zandvoort te bouwen.

leen zijn vrije tijd opvullen.
Veel tijd steekt en blijft Buchel
steken in zijn grote hobby de
judosport. Reeds vele jaren
maakt de Judobond Nederland
gebruik van de kennis en ervaring van de 62-jarige Zandvoorter. En dat blijft voorlopig wel
zo.

hulp van Edward Geerts, die
een gevoelig verlies leed tegen
Hans Jansen, na een bijzonder
boeiende partij schaak. Net
voor de tijdcontrole ontweek
Jansen dameruil toen de stand
min of meer gelijk was. In de
verlenging wist Jansen zijn
stukken dusdanig te activeren,
hetgeen uiteindelijk tot winst
leidde. Door zijn zege steeg Jansen naar de zesde positie.

Uitslagen: Ayress-Gude 1-0,
Jansen-Geerts 1-0, Twint-Dambrink 0-1, De Oude-Schütmeijer
1-0, Berkhout=Klijn 1-0, Van
Eik-Paap remise, Kok-Franck
remise. Gorter en Den Drijver
konden nog geen resultaat afgeven en spelen de afgebroken
partij in een volgende ronde uit.

Extern
In de externe competitie van
de Noordhollandse Schaak
Bond, klopte de Zandvoortse
Schaak Club het derde team
van Aalsmeer. De Zandvoorters
gingen flitsend van start en na
een half uur spelen bleek dat

diverse borden goed tot gewonnen stonden. De Zandvoortse
schakers zijn geen moment in
gevaar geweest. Rond de klok
van tien uur was het pleit beslecht voor Aalsmeer. De Zandvoorters speelden de wedstrijd
rustig en bekwaam uit naar een
5,5 tegen 2,5 overwinning.

Jeugd
Bij de jeugdafdeling van de
Zandvoortse Schaak Club werd
weer veel gedaan aan de opleiding. De bijna twintig jeugdige
schakers en schaaksters kregen onder leiding van Louis
Dambrink en John Ayress hun
vierde schaakles. Half mei zullen zij moeten bewijzen, dat zij
het nodige hebben opgestoken,
want dan is het officiële examen.
Vanavond wordt de achttiende ronde gespeeld van de interne competitie. Rebecca Willemse staat nog steeds bovenaan
met als goede tweede Thomas
Hesse en derde is Flonan van
der Moolen.

Raceseizoen begint zondag

Waar zonder twijfel het
meest naar uitgekeken zal worden is de Mobil l Productiewa-

ZANDVOORT - Het zaalvoetbalteam van Nihot/Jaap
Bloem Sport deed goede zaAjax-speler Ronald de Boer ken door de laatste twee
geflankeerd door Daniëlle wedstrijden winnend af te
Roele en Jillian de Kater
sluiten. Daardoor zijn er naderbij te komen: 2-3. Vlak
nog kansen op het bereiken voor de doelwisseling was
l, 2 en 3 en de wereldbeker was van de tweede plaats, die het opnieuw Van der Bergh
de moeite waard.
die raak schot: 2-4.
Alle ZVM-junioren kwamen recht geeft op promotie.
In de tweede helft verloor
in het bezit van een prachtige
Nihot/Jaap Bloem Sport de
Gooiland
was
het
eerste
Ajax-gids, waarna een bezoek
greep op de wedstrijd en
werd gebracht aan het trai- slachtoffer. Al ging het erg Gooiland maakte er 4-4 van.
mngsveld waar de mogelijk- moeilijk, omdat Gooiland De Zandvoorters schrokken
heid bestond de spelers om erg taai verzet bood. Dat wakker en pakten wederom
handtekeningen te vragen. De bleek al snel toen dat team
gehele A-selectie was aanwezig, een 1-0 voorsprong nam. het initiatief, hetgeen doelmet onder andere Menzo, Pet- Rob van der Berg bracht de punten opleverde van Wim
terson, De Boer, Van de Sar en partijen kort daarna in de Jong en Bas Heino: 4-6.
Silooy. Mare Overmars was evenwicht. Met goed voetbal De strijd was gelopen en
vooral bij de meisjes veruit fa- kregen de Zandvoorters een Gooiland kon slechts terugvoriet. In navolging van deze overwicht. Dennis Keuning komen tot 5-6.
De strijd tegen JSB was
zeer geslaagde dag gaat op zon- en Rob van der Bergh zôrgdag 9 mei de gehele E-jeugd den voor een 1-3 voor- bijzonder spannend. Nihot/naar de wedstrijd Ajax tegen FC sprong. Gooiland loerde op Jaap Bloem Sport moest alGroningen.
de counter en slaagde erin les geven om het lastige JSB

van zich af te houden. De
eerste helft werd afgesloten
met een 2-2 stand, door
Zandvoortse
doelpunten
van Wim de Jong en Edwin
Ariesen.
Coach Guus Marcelle stelde in de korte pauze orde op
zaken, waarna het team beter begon te voetballen. Tot
4-4 wist JSB de Zandvoorters bij te houden, maar een
tempo verhoging was voldoende voor 8-5. In het
Zandvoortse doel vertolkt
Jaap Bloem elke week een
hoofdrol. Ook nu sleepte hij
zijn team door de moeilijke
fases heen. De Zandvoortse
doelpunten in de tweede
helft werden gescoord door
twemaal Rpbin Castien,
tweemaal Wim de Jong en
eenmaal Dennis Keuning en
Edwin Ariesen.

Voordat het schitterende
complex aan de A.J. van der
Moolenstraat geopend werd,
betrok Buchel eerst nog de
tuinzaal van Hotel Bodamer
aan de Hogeweg en de Karel
Doormanschool was ook nog
even het sportdomem.
Sauna
Op 16 maart 1968 werd het
huidige complex door de toenmalige burgemeester A.Nawijn
geopend. Wim Buchel ging met
zijn tijd mee en liet twee jaar
later een sauna aan zijn sportschool bouwen. Toen de squashsport in de lift kwam haakte
Buchel daarop in en breidde de
school uit met een squashbaan.
Na ?5 jaar activiteiten ontplooid te hebben, is Wim Buchel inmiddels een beetje aan
het afbouwen. „In principe
neemt mijn zoon Wim het over
zo'n drie jaar over," stelde Buchel sr. „Atie en ik hebben er
altijd keihard voor moeten werken, dus nu wat meer vrije tijd
mag ook wel. Lekker tennissen
met m'n maatjes."
Maar tennissen zal niet al-

Schaakprobleem

Opgave nummer 9: Wit begint
en wint.

rende doelpunten en bovendien
gaven we geen kans weg. We
draaien op dit moment erg lekker. Nu moeten we het zelf verder doen, het moet kunnen."

ZANDVOORT - Zondag
gaat het Nederlandse autoraceseizoen op Circuit Park
Zandvoort van start. De openingsraces beloven enorm
veel spektakel. Het startlicht gaat 's middags om één
uur voor het eerst op groen
en de races duren tot ongeveer zes uur.
De verwachtingen rond de
openingsraces zijn hoog gespannen. Veel rijders hebben
een, vaak verrassende, overstap gemaakt en er komen geweldig veel interessante racewagens aan de start. Diverse
klassen zien er dit jaar geheel
anders uit. De eerste race is die
van de Opel Ascona Cup, terwijl
de dag wordt afgesloten om half
zes met de uitsmijter de Squadra Bianca. Meteen na de Ascona Cup komen de Formule
Fords de baan op voor de eerste
race om het Benelux-kampioenschap. Er worden zo'n twintig bolides aan de start verwacht. De openingsraces gaan
daarna verder met de strijd tussen de Frami Produktiewagens
tot 1.4 liter, waar Suzuki zijn
titel zonder twijfel met verve
zal verdedigen. En dat geldt
ook voor het volgende treffen:
de Frami Produktiewagens tot
twee liter. Waar Nissan en Alfa
Romeo zich opmaken voor een
revanche op BMW.

ZVM-jeugd op bezoek
bij Ajax Amsterdam

•pe ZHC dames gingen bij
Haarlem op bezoek om daar revanche te nemen voor de eerder
geleden 3-0 nederlaag. Dat leek
, best te lukken. Het veldspel
w.3s beter van ZHC maar de
kansen werden niet verzilverd.
'in de tweede helft was Haarlem iets sterker. ZHC kwam onder druk maar bleef overeind.
Dqelvrouwe Nicoline Welling
lieerde fraai een strafpush. In
de; laatste minuut leek ZHC de
overwinning te gaan pakken.
Ee'n tip-in van Daniëlle van Hemert belandde echter tegen de
lat. Het bleef 0-0.

De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Méér informatie over de problemen/oplossingen is te krijgen tijdens
de wekelijkse clubavonden van
deze vereniging, donderdags
vanaf 19.00 uur in het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat.

Eerste klasse HVB zondag
Terrasvog 20-28 BSM
1920
1920
Heemstede 2028 EHS
2020
Zlandv.m
2027 WH
2015
DIOS
20-26 Vogelenz
Concordia 2021 DSC'74
20 5
20-5
Nw Vennep 2021 THB
Tweede klasse HVB zondag
SVIJ
17-26 Waterloo 3 16-20
NAS
17-26 Concordia 2 18-13
De Kenn. 2 17-25 HYS
16 8
NIJW
16 21 Overbos
18- 7
DSK
17-19 TZB
17- 4

SPORT
Opnieuw verlies
Holland Casino

Zandvoortse Schaak Club
Schulte schiet Z'75 naar zege boekt fraaie overwinning

ZANDVOORT - Door een maar het vizier stond niet op
zwaar bevochten 2-1 over- scherp.
NSC beperkte zich hoofdzawinning op NSC heeft Zandvoort'75 zich vrijwel veilig- kelijk tot verdedigen en progesteld in de tweede klasse beerde via een snelle counter
KNVB. Bovendien staat het tot succes te komen. Toen de
team van trainer Gerard Nij- mannen van coach Gerard Nijweigerde de bal in het
kamp er goed voor in de kamp
te schieten, het NRC zien
strijd om de derde periode- doel
het wel moest. Daardoor
titel. Man van de wedstrijd hoe
keek Zandvoort'75 bij de rust
werd de altijd keihard wer- tegen een 0-1 achterstand aan.
kende Thomas Schulte, die
tweemaal raak schoot.
In het tweede gedeelte verhoogde Zandvoort'75 het temDe Zandvoorters maakten po. Er werd sneller gevoetbald
het zich zelf onnodig moeilijk waardoor NSC nog meer werd
in de strijd tegen degradatie- vastgezet. Na tien minuten
kandidaat NSC. Vanaf de eerste kwamen de badgasten verdiend
balomwenteling
dicteerde op gelijke hoogte. Thomas
Zandvoort'75 de strijd. Al snel Schulte loste van ver een keihad een voorsprong genomen hard onhoudbaar schot, hetmoeten worden. De schutters geen de gelijkmaker betekende.
ZANDVOORT - De ZHC Paul Longayroux en Robin CasDoor spits Philip van de Heuhockeyteams spelen na de tien, maar ook Edwin Ariesen vel in te brengen voor Rob Kowinterstop met wisselend kregen goede mogelijkheden, ning werd de druk nog groter
succes. De dames behaalden een 0-0 gelijkspel tegen
Haarlem en de heren leden
een 3-1 verlies tegen Xenios.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Nihot/Jaap Bloem
in promotierace

Dit soort auto's komt zondag ook aan de start op het circuit
Halverwege de racedag, om
tien over half vier, is de beurt
aan een totaal nieuwe klasse: de
APM Citroen AX GTi Cup. Het
betreft hier nieuwe racewagens. De belangstelling voor
deze klasse van rijderszijde is
overweldigend. Er komen maar
liefst 26 AX Gti's aan de start.
Dit jaar zal er ook gereden worden voor de Ladies Cup.

gens boven twee liter. Vorig
jaar zat daar al duidelijk groei
m maar in het komende seizoen heeft de klasse van de grote toerwagens alles in zich om
de ware smaakmaker te worden.
Ook wordt er nog gereden
in de Formule Renault klasse
met een startveld, dat wel eens
het grootste van alle Formuleklassen kan zijn. Het Circuit
Park Zandvoort is weer klaar
de stroom toeschouwers te ontvangen. Voor dit weekend zijn
de entreeprijzen gesteld op vyftien gulden voor duin-/tribunekaarten en vijfendertig gulden
voor het rennerskwartier Kinderen tot twaalf jaar krijgen
vijftig procent korting.

ZANDVOORT - Het mannen zaalhandbalteam van
Holland Casino-ZVM laat
vrijwel elke week uitstekend handbal zien, maar
ook tegen Schagen was dat
niet voldoende. De Zandvoorters leden een 30-26 nederlaag. De Zandvoortse
vrouwen hadden wemig in
te brengen tegen Meervogels, 29-13.
In de eerste helft speelde Holland Casmo-ZVM, volgens
coach Joost Berkhout, fabelachtig handbal. Een sterke defensie en aanvallen m een bijzonder hoog tempo. Schagen
deed met onder en zodoende
ontstond er een prima partij
handbal. Vlak voor de rust leidde Holland Casino-ZVM nog
met 12-14, maar in de slotmmuten stelde Schagen orde op zaken: 15-14.
In de tweede helft hielden de
teams elkaar langdurig m evenwicht. Krachtsverschil was er
totaal niet en mede door de trefzekere Guido Weidema bleef er
kans op een goed resultaat voor
de Zandvoorters. Tegen het
eind van de wedstrijd nam de
kracht van Holland CasinoZVM iets af en had Schagen
duidelijk minder moeite met
het afronden van de aanvallen.
Eindstand 30-26.

Dames
De Zandvoortse dames hadden defensief geen antwoord op
het snelle aanvalsspel van
Meervogels. Meervogels sneed
door de Zandvoortse defensie
en nam een flinke voorsprong.
Aanvallend speelden de Zanüvoortsen geen slechte wedstrijd, maar tegen het geweld
van Meervogels was niets bestand: 14-7.
In de tweede helft werd Holland Casmo-ZVM, ondanks
goed werk van Margreet Setternburg, naar een ruime 29-13
nederlaag gespeeld. Aanstaande zondag staat de laatste zaalhandbal wedstrijd van dit seizoen op het programma in de
Pellikaan sporthal.

Spanning stijgt
bij bridgeclub

:
;

ZANDVOORT - De vierde
competitie bij de Zandvoortse Bridgeclub loopt al
aardig naar het eind en
vooral in de A-lijn is de spahning bijzonder groot. Ook
de overige lijnen kennen
nog vele kanshebbers.
Het echtpaar Van der Meulen
haalde in de A-lijn een superscore van maar liefst 72,92 procent. Voor de rest van het veld
bleef er dan ook maar weinig
over. De tweede plaats ging
naar mevrouw Molenaar en de
heer Koning. De derde plaats
werd gedeeld door mevrouw De
Leeuw met de heer Braun en
het echtpaar Potharst. Mevrouw Spiers en de heer Emmen hebben hun koppositie
kunnen handhaven, maar het
echtpaar Van der Meulen rukte
op naar de tweede plaats niet
slechts vier procent achterstand. Molenaar/Koning is opgeklommen van de vijfde naar
de derde plaats.
In de B-lijn ging het er een
stuk rustiger aan toe. De heren
Spiers en Veldhuizen werden
eerste met als goede tweede de
dames Gotte en Koning. Het gelegenheidskoppel
mevrouw
Slegers en de heer De Vries
werd derde. De dames Hagen/De Vries blijven eerste, terwijl
de heren Spiers en Veldhuizen
hun tweede positie behielden.
De dames Gotte en Koning zijn
nu opgerukt naar de derde positie.
In de C-lijn speelden de dames Dekker en Van de Meer
een goede wedstrijd, want met
62,80 procent werden zij eerste.
De dames Berghoff en Drose
werden knap tweede, gevolgd
op de derde plaats door de dames Khnkhamer en Meijer
Aan kop blijven echter de dames Meijer en Sikkens. Berghoff/Drose blijft tweede, maar
Dekker en Van de Meer hebben
zich op de derde plaats genesteld.
Inlichtingen over de bndgeclub kan verkregen worden bi]
de wedstrijdleider de heer
H.Emmen, telefoon 18570 (alleen 's avonds).

_^

Topscorers
e «e®©

O \\Ltkmuli i/J li

Castien (Zv.75)

••••e
® © ® • ® • __ ___

De Haan (ZVM zon)
Van Houten (TZB)
Longayroux (Zv.75)

*JUL

F. van Rhee (Z.V.M.zat)

•O
*•«*• 10

Fred Zwemmer (TZB)
15

Door zijn wekelijkse doelpunt te scoren, en mede doordat de
achtervolgers geen doel troffen, heeft Riek de Haan een gat van
vier doelpunten geslagen. De Zandvoortmeeuwen spits lijkt op
weg naar de trofee of zorgen Robin Castien (Z'75) of Fred Zwemmer (TZB) nog voor een verrassing.
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EEN PARTIJ
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100% KATOENEN
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BAAL
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KOFFER

2 KILO

ELDERS

EI-MODEL
KAARSEN doos6 stuks

met paasmotieven, ^j
royale maat
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ELDERS

1.5 LITER

gedessineerde

COMPLEET MET

uit de
allerbeste
kwaliteiten
samengesteld

ROLLEN
TOILETPAPIER

met 2 steek- en
2 achterzakken
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VOORDEELPOT
200 GRAM
ELDERS

AMSTERDAMSE KIPS

VERSE GROENTE NU ERG DUUR!
WIJ KOCHTEN MET EXTRA VOORDEEL

IGLO ANDIJVIE a la CRÈME

PAK
450

MIRACOLI PIZZA

ELDERS
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COMPLETE SET MET
2 KANT & KLARE BODEMS,
1 ZAKJE TOMATENSAUS,
1 ZAKJE KRUIDENMIX

DUS GOED VOOR

REDDY
ZONNEBLOEMOLIE

altijd gemakkelijk
om in huis te hebben

100% plantaardig
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UNIEKAAS^"

ouderwets lekker, in melk- of pralinesmaak

DAGVERSE CHAMBOURCY

RIJSTDESSERT

f.1

ELDERS

JONGE VOLVETTE

HEERLIJKE
PIZZA'S

DROSTE
CHOCOLADE PASTILLES
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PAASSTOL
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ELDERS

OELEK

OVENVeRSE

zo lekker romig en heerlijk vriesvers

?

INPROBA
SAMBAL

MAAK ZELF UW FAVORIETE
PIZZA IN 15 MINUTEN

PROBEERPRIJS

ROYAAL GBVULD EN MET
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PONDSPAK

ELDERS

\\ ROODMERK MILD A R O M A

ELDERS
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NORMAAL

ELDERS
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HONIG MIE ^m^Hf^
NESTJES !

STUKS

HANDIG SNIJPLANKJE

Andijvie
alacrerne
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ELDERS
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.BOSJE

Met 46% katoen.
Maten:
128 t/m 176

GRAM
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PAK

gedessineerde
tissue kwaliteit

JEANSUITVOERING

PAK
250

ELDERS

ONS SUCCES
ARTIKEL!
NEME
KOFFIEFILTERZAKJES - NR. 4

KUNSTSTOF
PLAYBOY

JONGENSSHORTS

SNELFILTERMALING

de basis voor heerlijke
oosterse gerechten

HOUTEN PAASFIGUURTJES
assorti - doos 16 stuks
WITTE

GALA
ROODMERK
KOFFIE

ELDERS

EIER-VERFMOLEN
compleet met verf en kwastje

ORIGINAL
CREATION
„GITANO,,

ELDERS

FLES

HEERLIJKE FRANSE
DOPERWTJES zeer fijn
nu extra
voordelig

GEDESSINEERDE
PAAS-SERVETTEN pak 50 stuks

ideaal voor in de
keuken. Maat:
16x26 cm,
kan ook in de
vaatwasser

licht mousserende
Italiaanse rode wijn,
gekoeld drinken

m

PLACEMATS

voor nog meer waskracht
W AST EEN BOEL,
KOST EEN BEETJE

DOPERWTEN

KUNSTSTOF

ideaal voor
compöte, vla,
enz. maar ook
als snackschaaltje

GECONCENTREERD
WASMIDDEL

LAMBRUSCO

BLIK

HELDERE GLAZEN
DESSERTSCHAALTJES

WITTE REUS
COMPACT

Statte

in uni, gedessineerd
of met kant afgezet.
Maten: S, M en L. Zoek uit:

ELDERS 3

KOKER

100

GRAM
ELDERS

IN ONZE GROENTE/FRUIT AFDELING

IN ONZE.AMBACHTELIJKE SLAGERIJ

SUPERBAAL PERS'
SINAASAPPELEN

HEERLIJKE RIBKARBONADES

3 KL

HEEL KILO

LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM,
en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaftplein
• HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat
• ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof

donderdag 18 maart 1993

empor
de toadplaajtsjïoik,

S£>?^yy,
"*' ="&•&$}«$**» ^r^wStaWrt MMtó!
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Wegens ziekte geen 'oog en oor'
Deze - en waarschijnlijk ook volgende - week zullen de lezers
de rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' moeten missen.
Bram Stijnen, die deze rubriek wekelijks voor zijn rekening
neemt, moest dinsdagavond vrij onverwacht in het ziekenhuis
worden opgenomen.
Hij verblijft in de Mariastichting, 7e etage, kamer 5.
Vermoedelijk moet hij daar zo'n anderhalve week blij ven. Wij
wensen hem vanaf deze plek beterschap.

Bierproeven
in Bierwinckel
ZANDVOORT - In sa-

len toost op Lex Goudsmit en zijn zoon Riek, temidden van burgemeester Van der Heijden (1.) en
asino-directeur H.B.J. in het Veld
Foto Capital Press & Photo Productions

Lèx Goudsmit exposeert in casino

menwerking met het Geheim genootschap 'Broeders van Westvleteren'
houdt het Zandvoortse biercafé De Bierwinckel zaterdag 3 april opnieuw een
grootse blindproeverij voor
de hele regio.
Maximaal vijftig deelnemers,
die zich van tevoren moeten opgeven, proeven tien speciaalbieren.

Boer. Met zeven van de tien liet
hij de concurrentie ver achter
zich. Exploitant Jan Zeinstra is
zelf een groot liefhebber van
speciaalbier. Reden waarom hij
al sinds jaar en dag meer dan
zestig soorten bier in zijn assortiment heeft.

Ook hij is enkele jaren geleden lid geworden van het Geheim genootschap 'Broeders
van Westvleteren', een groep
biervrienden uit de regio die
zijn naam ontleent aan het befaamde trappistenbier van de
Belgische kloosterbrouwerij
Sint Sixtus in Westvleteren.

(ADVERTENTIES)

Fancy fair
ZANDVOOET - De Nicolaasschool houdt zaterdagmiddag
20 maart, van twee tot zes uur,
een fancy fair die voor iedereen
toegankelijk is. Er is een grote
loterij met als prijzen een
draagbare kleurentelevisie, een
midi-set met CD-speler, game
boy, een skate bike en een tuin-ligbed. Verder staan er een Rad
van Avontuur en een Enveloppenspel op het programma,
plus andere activiteiten voor
jong en oud. Bij een aantal
kraampjes zijn oude en nieuwe
spulletjes te koop. De organisatie is in handen van de ouderraad, de opbrengst is bestemd
voor een groot houten klimspeeltuig op het schoolplein en
voor het zomerkamp van de
leerlingen.

Klaverjassen
ZANDVOORT - In de ontmoetingsruimte van de St.
Agathakerk wordt vrijdag 19
maart een klaverjasavond gehouden. Deze begint om acht
uur. Iedereen is welkom, de
toegang is gratis.

Wim Hildering
ZANDVOORT - 'Zeeman pas
op' is de titel van het blijspel
dat toneelvereniging Wim Hildering volgende week vrijdag
en zaterdag, 26 en 27 maart,
voor het voetlicht brengt. Beide
optredens vinden plaats in gebouw De Krocht, aanvang 20.15
uur. Kaarten a fl. 9,50 zijn nog
verkrijgbaar bij drogisterij De
Gaper, Kerkstraat 31 en bij
Foto Boomgaard, Grote Krocht
26.

TIMMERBEDRIJF RUITER
Specialist in dakramen en dakkapellen
Nijvcrheldsterrein 14,1645 VX Ursem. Tel. 02202-2700. Fax 2730

Maak van uw zolder een
volwaardige
woonruimte
met een RUIMTEWINNER.

geeft u meenl
5 DAAGSE STRANDVAKANTIE
AAN DE ZEEUWSE RIVIERA
Hotel Willebrord is gelegen in het dorpje Zoutelande
aan de Zeeuwse riviera aan de zuidkant van Walcheren
tussen Vlissingen en Westkapelle. Deze streek staat
erom bekend de meeste zonuren van Nederland hebben.
Zoutelande heeft rustige en schone stranden en vele
attracties in de nabije omgeving te bieden, zoals schitterend gelegen wandel- en fietspaden, het pittoreske
dorpje Veere, Middelburg met zijn prachtige stadhuis,
de boulevard van Vlissingen, de Delta Expo, de Belgische Stad Brugge, etc.
Hotel Willebrord biedt u een 5 daags arrangement aan
op basis van half pension, inclusief kamer met douche
en toilet, een glas wijn, 2 dagen beschikking over een
fiets plus routes en een wandelroute, l x koffie en gebak
en l x gastronomisch 6 gangen diner op de afscheidavond. Dit arrangement is geldig van 2 april t/m 20 mei
mei met uitzondering van Pasen. Uw aankomstdag is
elke dag naar keuze.
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de lezers
van de kranten van Weekmedia ƒ 339.- p.p. Toeslagen:
l pers. kamer ƒ 10,- per dag, kamer met balkon ƒ 5,- p.p.
per dag, verlenging (op basis half pension) ƒ 69,- p.p.
per dag.
Voor nadere informatie: Hotel Willebrord, Smidsstraat
17, 4374 AT Zoutelande, te]. 01186-1215. Boeken is alleen
mogelijk door middel van het insturen van onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM

Op een lijst met tien namen
moeten ze aankruisen welk
ZANDVOORT - De deze lijks van 14.00 tot 02.00 uur te te kleding, minimum leeftijd 18 bier ze voor zich hebben. Ze
we$k 80 jaar geworden Lex bezichtigen. Voor de toegang jaar en een geldig legitimatiebe- krijgen uiteraard niet de flesjes
Gottdsmit was zondag even gelden de gebruikelijke voor- wijs. Bovendien moet een paar te zien. Winnaar van vorig jaar Blindproeven
in het Holland Casino Zand- waarden van het casino: correc- gulden entree betaald worden. was de Zandvoorter Pieter de
Het genootschap houdt elk Klaverjasdrive
voo'rt. Daar werd een exposijaar een interne blindproeverij.
tie ,'geopend van de artiest,
Het winnend bier is goed voor
ZANDVOORT - De Zanddie; ook als schilder aan de
een zogenaamd Bier Award voortse
gezelligheidsvereniweg:; timmert. Ook zoon
plus oorkonde, die door de ging De Zwarte Bende houdt zaRic'k exposeert schilderijen
broeders
hoogstpersoonlijk terdag 20 maart een klaverjasin dé speelzaal van het casiaan de brouwer in kwestie drive in hotel Faber, ingang vero.rS
wordt overhandigd. Daarnaast lengde Haltestraat. ZandvoorD'ë;öpening, door Zandvoorts
is vorig jaar voor het eerst een ters en anderen worden
aurgëmeester M.R. van der
externe proeverij op stapel ge- uitgenodigd om eens kennis te
Heijden, werd een groot feest
zet. Doel van al deze activitei- komen maken met de club.
voor Goudsmit. Meer dan drieZANDVOORT - Na vele over maar het begon verlies- stand een 4-4 gelijk spel voor ten is naar buiten iets van het Deelname kost 4 gulden per
honderd vrienden en kennissen hoogtepunten meldde zich punten te regenen. Verliespar- het oprapen lag. Zowel Nico enthousiasme over te brengen, persoon. Na afloop wordt een
waren speciaal naar Zandvoort vorige week vrijdagavond tijen van Ton Marquenie en Handgraaf, Hans Drost als Si- plus de 'liefde voor het bier', grote loterij gehouden. BelangDeelname aan 5 daagse strandvakantie is alleen mogegekbmen om - samen met een het eerste dieptepunt aan Mare Kok, waardoor de stand mon Bosma hadden immers dat de broeders van het genoot- stellenden kunnen zich uiterlijk door het insturen van deze volledig ingevulde bon
aantal casinobezoekers - hem voor de Chess Society Zand- op 0-2 in Haarlems voordeel een gewonnen stelling bereikt. schap elke keer weer samen- lijk vandaag nog aanmelden bij
een;''Lang zal hij leven' toe te voort. Het riant bovenaan- kwam, waren nog enigszins in- De ervaren Drost zag mat in brengt.
naar het in de boven staande tekst vermeld adres:
Marcel Meijer van het Waterzingen. Midden in de speelzaal staande tweede schaakteam gecalculeerd. Het feit dat Den- twee over het hoofd en verloor
loopleintje in de Bakkerstraat,
dankte Lex Goudsmit alle aan- leed plotseling massaal aan nis van der Meijden de achter- tenslotte. Ook Handgraaf zag
Aanmelden kan vanaf nu op tel. 13463, of bij Wim BakkenNaam:
wezigen voor hun warme be- schaakblindheid en verloor stand terugbracht tot l- 2 stond een winst mogelijkheid in één vrijdag, zaterdag en zondag hoven, Willem Draaijerstraat
Adres:
langstelling en zong, begeleid de thuiswedstrijd
nog in het draaiboek van de zet over het hoofd en wikkelde vanaf 16 uur. Meedoen kost vijf 28, tel. 19178. Vol is vol.
tegen ook
af naar een verloren eindspel. gulden. De proeverij wordt in
op de piano, enkele chansons. middenmoter HWP met
teamcaptain.
De klaverjas wedstrijd vindt
de
twee ronden gehouden in het plaats in toernooi-vorm. De
Er werd een acryl op doek ontVerliespartijen van Kees KoPostcode:
Woonplaats:
huld:: een casino-impressie met alleszeggende cijfers 1-7.
per en Peter van de Beek, die
café aan het Eaadhuisplein (bo- spelregels zijn: iedere deelneTelefoonnummer:
Aantal personen:
Reeds na een uur spelen, zag beiden tot nu toe honderd pro- Aangeslagen
als ijitel 'Dubbiosita'. Deze is
ven de HEMA). De eerste ronde mer krijgt bij aanmelding een
ontstaan uit een uniek samen- teamleider Olaf Cliteur dat cent scoorden, waren het begin
Vermoedelijk
aangeslagen begint om acht uur, de tweede speelnummer, driemaal draaiIe keuze datum: .
2e keuze datum: .
werkingsverband tussen vader donkere wolken zich boven het van het einde. Een nauwkeuri- door de ellende om hem heen, om half tien. De prijsuitreiking en aan de tafel en verplicht
en zoon, en werd speciaal voor Gemeenschapshuis samenpak- ge inspectie van Cliteur bracht verloor na een goede partij ook is om elf uur. De hoofdprijs is troef maken. De drie deelnedeze: gelegenheid gemaakt.
ten. Wat Cliteur vreesde werd echter de verrassende conclu- Simon Bosma nog het eindspel, een grote mand met allerlei mers met het hoogste puntenD,è expositie is tot l mei dage- werkelijkheid, de bui dreef niet sie, dat ondanks die 1-4 achter- waarin hij nota bene een stuk soorten bier.
aantal ontvangen een prijs.
voor stond. Hierdoor kwam een
blamerende 1-7 nederlaag op
(ADVERTENTIE)
het scorebord. Een duidelijk
verontwaardigde Olaf Cliteur
meldde dat zijn team met het
vertoonde spel.niets te zoeken
heeft in de derde klasse "en gaf
slechts twee spelers een voldoende, te weten: Dennis van
der Meijden en Simon Bosma.
„Deze nederlaag is dan ook
Ze komen uit de Afrikaanse Sahel en strijken elk voorjaar met enkele duizenden in Nederland
echt niet af te schuiven op het
neer om te "overzomeren": de oeverzwaluw. Maar Nederland is steeds minder gastvrij voor
feit dat wij eerste-bordspeler
deze bedreigde vogelsoort.
Hans van Brakel wegens vakantie • misten. Hij had ook
hooguit één punt kunnen scoDe oeverzwaluw is een klein
ren en geen vier," aldus de tevogeltje
met een heel bijzonamleider.
dere manier van nestelen. Het
diertje graaft een holletje van
wel anderhalve meter diep in
land in Middelburg heeft de
een stevige wand, zoals die
stichting een nieuwe volière
vroeger veel langs de rivieren
kunnen bouwen voor zieke
voorkwamen.
roofvogels.
Maar veel oeverwanden zijn
verdwenen door dijkenbouw
Voor mens en milieu
en kanalisering en de oeverEen nieuwe behuizing voor
ZANDVOORT - In de laat- zwaluw
kan hier bijna niet
oeverzwaluwen en zieke en
ste twee wedstrijden van de meer bestaan.
gewonde roofvogels.
Zeevis Vereniging ZandBioscoopprogrammering van 18 t/m 24 Mrt. 93
Deze en vele andere projecten
voort zijn de vissers er in In het Utrechtse Nieuwegcin
voor mens en n a t u u r zijn
geslaagd om meer dan 425 heeft het diertje een jaar of
mogelijk dankzij de steun van
gullen te vangen. Daar de tien geleden een mooie, nieuBiïKROOND
de vele h o n d e r d d u i z e n d e n
gul de naam is van jonge kabeljauw, kan er gesteld wor- we broedplaats gevonden in
deelnemers van de Postcode
•.ViKT 2 OSCARS i
den 'de kabeljauw bijt weer de wanden van een afgraving,
Loterij.
de
Put
van
Weber.
best'.
Bent u nog geen deelnemer?
Tientallen paren komen elk
Vul dan vandaag nog de WINEr wordt over gul gesproken jaar naar Nieuwegein om daar
EEN-MILJOEN-BON in. U
wanneer de jonge vis nog niet de zomer door te brengen.
Een doodleuke film
maakt dan kans op tienduizende lengte van 90 centimeter
heeft bereikt. Toch kan een gul
den prijzen - van 10 tot l milover eeuwige schoonheid
van ongeveer zestig centimeter Dit voorjaar dreigde hun verjoen gulden - en steunt tegelijTwee oeverzwaluwen verkennen de nieuwe broedwand bij de
trouwde
plek
te
verdwijnen,
een gewicht van vier a vijf pond
kertijd mens en natuur! B
Put van Weber
bereiken. In de eerste wedstrijd want de Put van Weber is een
was meer dan de helft van de recreatiegebied geworden.
vissen boven de vijftig centimekunstmatige broedwand worRoofvogels
ter, terwijl de tweede wedstrijd Broedwand
den aangelegd voor de oeverOok in Zeeland helpt de
'Belde Informatielijn !
niet alleen minder maar ook Dankzij de V o g e l w a c h t
zwaluw. En als u ze wilt zien,
Nationale Postcode Loterij
kleinere vis opleverde. Waar Utrecht en een bijdrage van
bedreigde
vogelsoorten.
Met
dan
kan
dat
vanuit
de
speciaal
dat aanligt, is niet duidelijk, de Nationale Postcode "Loterij
daarvoor gebouwde observaeen bijdrage aan de Stichting
aangezien de omstandigheden
.'M) cent per 'mifiuüt {
tiehut!
V o g e l o p v a n g Midden-Zee
waaronder de wedstrijden wer- kan in het recreatieaebied een
den gehouden gelijk waren.
De eerste wedstrijd werd gewonnen door Hans Mortier met
in totaal 16 vissen en een lengte
van 794 centimeter. Leo Haak
ving de grootste gul, 68 centimeter. Cas Al, Henk Bluijs, Ton
Goossens en Peer Warmerdam
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op een van de vele prijzen.
werden respectievelijk, tweede
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
,derde, vierde en vijfde.
onderstaande rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
De tweede wedstrijd werd gevan het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij
wonnen door Henk Bluijs met
529 centimeter vis. De tweede
Q Hot (ƒ 10,-) per maand U
De winnende
loten (a ƒ 10,-) per maand
tot en met de vijfde plaats ginDe lolen worden voor dr ie 1-1.3.11 jen teqelijkyemd
Thuisbingogen naar Leo Haak, Gerrie DrieA.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen metblokletters
huizen, Cas Al en Hans Mortier.
nummers van

Onnodige zware nederlaag
reserves Chess Society

Bon voor onze lezers

geeft u meeni

Postcode Loterij helpt bedreigde vogels

Kunstnest voor zwaluwen

Kabeljauw
bijt goed

MERYL BRUCE GOLDIE
STREEP
HAWN

9 maart:

Stand
Dagelijks
13.30 en 15.30

en Dinsdag
alle kaartjes
S gulden
Gasthuisplein S - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

Hierdoor ziet de stand na
twee wedstrijden er als volgt
uit: 1. Henk Bluijs, 2. Hans
Mortier, 3. Cas Al, 4. Gerrie
Driehuizen, 5. Leo Haak. In totaal namen 47 vissers aan de
wedstrijden deel.
Er werd gevist vanuit Den
Helder op wrakken, die zo'n anderhalf uur varen noordwaarts
liggen. De volgende Noordzee-wedstrijd is op zondag 23 mei.
Voordat het zover is worden
nog twee wedstrijden op de
Wadden gehouden en wel op 4
en 25 april. Opgave bij Jan Terol, telefoon 16207.

Postbanknummer

NATIONALE
Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.
De loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder nummerLO 890/098/177 69. d d 02-03-1993
Prijzen boven de duizend gulden worden
belasl met 25% kansspelbelasting.
Prijzen worden automatisch op uw bankol girorekening gestort Trekking wordt
verricht door notaris P J N van Os te
Amsterdam

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

PHILIPS 55CM KLEUREN-TV TELETEKST
Type 21GR2554; 55cm Flat Square beeldbuis, automatisch zenderzoeksysteem, 60 voorkeuzezenders, teletekst met
geheugens, groene toets voor persoonlijke instelling van beeld en geluid, sleeptimer en inklusief infrarood
afstandbediening. Adviesprijs*1295.-

ARISTONA 3 KOPPEN VHS-HQ
VIDEORECORDER

SONYHI-8TRAVELLER
TR705, Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo Adviespri]s'3330 -

SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST

',ï;fJ

2149.-

1649.

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

1449.-

102 fc«euu>s
300.. 'programma
300 Umidf.ft:
'JOil UrijK 'isjtl, rv.tulmkst
S80 Coosumfiot, financier
.»»tt Sp»rt
'
?OÖ >.if«(ir en «erScaiar
800 tocirtlMHtty en r«<jio

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

1599,

K PANASONIC 63 CM
& STEREO TELETEKST
n
ti

STEREO TELETEKST

1199.-

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

999.-

i»»tste
'Informatie:

l rv<( <s H m g

SONY TRAVELLER

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1399.1299.JVC 63 CM STUNT

s

e

HI-FI TRAVELLER

Flat en Square Black Trimtron beeldbuis, euroscart, ste- E10, Mini camcorder, motorzoom,
reo, teletekst en afstandbe- autofocus, hi-fi stereo. '2799 dienmg Adviespnjs'2550.-

p»l)li«K:«.
• ' !•
l tj forma t ie: ,
2O» 035-77802'!
3OJ (alten in
-301 kft»i»(tu*-^05 tiji). :
SOV " • • ' . •

F375,8x motorzoom, hi-fi, fader, afstandbediend.'2220 •

,

'„!««™';.

1249.

Vraag, opmerking, probleem?
'
Bel de BCC

JVC SUPER CAMERA

1595.

70 CM TELETEKST

1395.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

VHS videocamera '1895.-

1

. Tijdstip van levering?
• Bel de BCC • • : . ' '

F65;4koppen,VHS-HQ/1894 -

lïi:iKf 445.-

1249.-

INDESIT 2-DEURS

ZANUSSI 2-DEURS
pWii COC
Ijafef ïJOU.-

JVC VHS HI-FI VIDEO

830; TOPKLASSE' *1899.-

1099

PHILIPS/WHIRLPOOL

*TP!

LOSSE
JB KOMPONËNTEN

CD's.atstan

665.-

399.

BAUKNECHT 2304

715.-

1299.-I

BOSCH 2-DEURS

899.>b8.reb.P*en,-

SIEMENS KS2648
torC

915.-

:boxen,a1stan

ja sseUe

s^!9fl.^

189*

255.-

•

•"

-T i, •

345.-

-,'. SONW

| PHILIPS 140 LITER

:

'

:;

• -

^^£&

" •"••-•'\
SOHYJ

AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSF200;Afstandbediend *768.-

2091 ;Aut'
istanöen!"-- -.. . . Q | PHILIPS 160 LITER

549.-

"r*^vr.-iiriTi u^AA^l
, rs ;,do.byB.AOv.M

499.-

JVC 4 KOPPEN VIDEO

BCC, waar me
u heeft! .-.,,:••-

949.-

999.-

1000 TOEREN RVS BL

5 JAAR.

668.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

135.-

410; Gas-elektro fornuis. Inkl.grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviespnjs*1425.-

ZANUSSI WASDROGER

! . i / m Wil Ml '

m 399.-

i OPZETVRIESKASTJE

312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbedienmg *1145.-

MOULINEX
OVEN

BARt

INDESIT WASDROGER

348.-

l ZANUSSI VRIESKAST

Type Z6050; adviesprijs. *599. BAUKN./BOSCH/AEG

VS900; HQ, 2 koppen, LCD-af-1 Superlux
standbediening. ATTS. '999.Keukenmtchin

458.-

mW.sapcentrHu'
endiverseacc

j PHILIPS VRIESKAST

498.598.-

Inkl afstandbediening'

449.-

IBAUKNECHT LUXE

89.-

BAUKNECHT MAGNETRON
900 WATT + GRILL

va
KONDENSDROGER

178.- ,-IB

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

Type GSD1311; Adv. *848.

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
l Winkelcentrum De Beverhof
l Beverhof 16 (alleen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUM
,

4-pits gaskookplaat. *298.-

j BOSCH VRIESKAST

648.-

HAARLEM
Winkelcentrum Schalkwijk.
Rivièradreef 37

SUPER KOOKPLAAT

Elektronisch regelbaar. *1 445.

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs'245.-

l STUNT!! VRIESKIST!!

Ij BCC kunt u •{*ctranisch bttiton mit
dt PIN-cotft van uw bank-of girapM
(zondtr «xtr» koftin). ICC a«nwkl.

1348.-

TypeAFB594;Adviesprijs*725.

STUNT! VHS-HQ VIDEO

"Tv VH
DAT IS

1148.-

Handig opzetvneskastje, waar
ATAG INFRA TURBO
altijd een plaatsje voor te
| vinden is. Adviesprijs.*595.- PHILIPS /WHIRLPOOL KFF452; Luxe gas-elektro
TypeAMB523; Adviespnjs*945.- fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. AdviesprijsM 735.-

GRUNDIG VHS VIDEO

PRIJS

948.-

TypeTDSO; Adviesprijs*649.- ATAG GAS-ELEKTRO
FK055A; Elektrische - INFRA oven, inkl. grill, en kookwekker. Adviesprijs-. *1510.-

VR203;TELETEKST *1395 -

679.-

528.628.-

ETNA FORNUIS 14.00

KN5404; Gas-elektro. '1049.-

160 liter inhoud. Adviespnjs*869.-

Slechtsl
digVtuner^..
CO-spele^boXl"'' T Au _

INDESIT
FORNUIS

INDESIT G/E FORNUIS

l BAUKNECHT 160 LTR
'_ _• m''mt.^1O^\*

\X
Type KN5402WO; Adv.*849.-

| BOSCH KTF1540

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

599,

zeer grote i

de volgen

595.-

879.-

498.-

pÊr 375.445.545.-

' •• n^O

ARISTONA TELETEKST PHILIPS VHS-HQ VIDEO

GRUNDIG37CM
AFSTANDBEDIENING

Type 2596; Adv.*799.-

] 160 liter, 2-sterren vriesvak. AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

M • l ^l • l

*

579

KOOP ZONDER
RISICO

fraaie uitvoering met formica Type AWG089; Opvolger van
| bovenblad. Officiële garantie. de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv. *1445.-

1160 LTR. KOELKAST

1348.

ARISTONA 51 CM

599.-

?ANUSS1140 LITER

HRDX20; Afstandbed. *879.-1

649.

INDESIT PROMOTIE

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer LADER

01033^ **~' \ sONYP»

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

JVC VHS-HQ VIDEO

R8180;750Watt+draaiplateau.

ZANUSSI WASAUTOM.

5,

VSF300; VHS-IHQ, perfekt
beeld, afstandbediening. '988.-1

779.-

599."

SHARP 3 IN 1 KOMBI

+

'eindveri

699.-

GRUNDIG 51 CM TEKST

799.749.699.-

HOLL 1000 TOEREN

269--

V315, VHS-HQ, prefekt beeld'
LCD-afstandbedienmg. '1220.-

'AKAI3 KOPPEN VIDEO

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

Nederlands topmerk. *1199.- BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en j
draaiplateau. Adviesprijs*899.-

C

J40;VHS-HQ,3koppen.*1104.-J

998.-

899.-

STUNT! 550 TOEREN

SHARP HI-FI VIDEO

HRD720;VHS-HQ,8uur opname/weergave, LCD-af-|
standbediening. *1319.-

499. 'l

1000 TOEREN LUXE*

Type KSV; De nieuwe met 260
l litermhoud. Adviesprijs*1199.

PANASONIC VIDEO

50cm Flat Square beeldbuis.*1469

NDESIT1200TOEREN

495.-

1199.-

Onderdeel van uwvraag eromi

GRUNOIG P50-450
STEREO TELETEKST

SHARP 2 IN 1 KOMBI.-.
850 WATT + GRILL

Type R2240. Adviesprijs*849.- Voorlader, centrifugegang
200trn/min., rvs trommel, KOMBI MAGNETRON
zeer zuinig. Adviesprijs*1299.- STUNTMSin 1 !! Magnetron |
+• hete-lucht oven + grill.

RTV535; 3 koppen. Adv.*1445.-1

1198.-

349,"

Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Adviesprijs*749.-

PANASONIC VHS H*FI

649.-

TypeST63450;Adviespnjs*1879

AVM61 0;20 liter. AcViespn]s'769.- 1

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

BLAUPUNKT VIDEO

GRUNDIG 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

249.j£5fl^"* *

V212; afstandbediend. '1000.-

BLAUPUNKT70 CM
STEREO TELETEKST

MOULINEX FM1115

PHILIPS /WHIRLPOOL

O^vïl
SONY VHS-HQ VIDEO

1448.-

)e grote AEG kollektie bij BCC
e bewonderen! Wat zegt u
MAGNETRON OVEN '
/an deze AEG/BCC stuntaanSnel ontdooien en verwarmen.
>ieding? Adviesprijs.M 549.-

PANASONIC 700 WATT |
Bl

QAtl

70KV9717, Adviesprijs'2275.-

1499.-I

'

SLV615; HQ TOPKLASSE'
4 koppen, longplay (8uur),
audiodubbing. Adv. *1990.-

SONY3 KOPPEN VIDEO

849."

MIELEVWG521

1475.-

SONY VHS HI-FI VIDEO

PHILIPS HI-FI VIDEO

|j;JKf

AEG LAVAMAT RVS

BAUKNECHT WA6500

020-6476219

Eén dag voor levering
•,' van 14.00 lol 16.00 uur.

'egen meerprijs wast en
Iroogt u m één machine:

1195.865.-

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

' natai-a:*.-*»

1425.-

BOSCH V W PS2100

'HILIPS/WHIRLPOOL SAMSUNG RE570

PANASONIC NVG1

VCH80; VHS-HQ, Adv/1299.-

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

QOQ
Oo«9.-

!89

Geen prijs-mlo i.v.m. konkurrentié

Nederlandse Philips garantie. PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS stereo. *1599.-

1295.-

000 toeren. Adviespnjs'1878.-

Ald.konsumentenbelangen
Ma. t/m Vf. 10.00 tol 16.00.uur

Nederlandse Philips garantie. VR702; MATCHLINË. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle. '1795.-

63 CM TELETEKST

ZANUSSI K/V (OJ) "

BAUKNECHT K/V

INFO-LIJN
020-6474939

VHS-Compact, 6x motorzoom,
Low Lux, autofocus. '2099.-

Type 25GR5760; 63cm flat
square, m-lme, quikstart beeldbuis, stereo, teletekst en af- BLAUPUNKT VHS HI-FI
standbediemng. Adv.*2075.- 750; 4 koppen, 8 uur. *2095.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

[AM 799.-

5IEMENS1000 TOEREN

MIELE KOEL/VRIES

*)<!:• Stutlfm;,

1299.-

1395.-

pTgi^ CQD
lf;)tw OïfiJ.-

lj'jf'jLv *12121 **

pTipi
liftjftf

569,-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast
maar een echte 280 liter
2-deurs koel/vries kombinatie. Koelruimte op "ooghoogte". Adviespnjs'979 -

INDESITD3ÏOWF
LUXE VAATWASSER

6 programma's, 12 couvertsen |
ype W750; Voorlader, RVS geruisarm: Adviespnjs'1099.rommel EN kuip, centrifugeert
ot 1150 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geemailBAUKNECHT VW 3PR'
eerd. AdviesprijS '2199.-

PHILIPS/WHIRLPOOL WAS/DROOG KOMBINATIE
'HILC0104RVS1000T

.E*JKS2S> 'Kta:

37 CM KLEUREN-TV
AFSTANDBEDIENING

Ö31313S!!

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

tt&j 7CÓ
t-iah? l«Kf."

ftmiroôf»- ousjrï'icfit:
is-OS..".-304 O'imo 3 f » » « K H : '52:
S 35« UOO 36
j' 391 FdocaÜerj

SONY CAMCORDER

3SB12; Perfekte High-Quality beeldkwaliteit
met Super Slow motion en Stilstaand beeld,
Auto repeat, 6 programma timer tot 1 maand
vooruit, Quick-programming, OTR. Automatische koppenreiniging. Tuner met S-kanalen
en 42 voorkeuzezenders. Afstandbediening
met LCD-display. Adviesprijs *1150.-

l DEN HAAG ZOETERWOUDE
l LEIDSCHENDAM
l MAARSENBROEK

I

I

OPENINGSTIJDEN:
.1 tot 5.30 uur
maandagmiddag .....
..9 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag .
zaterdag
.9-tot 5 uur.KOOPAVOND:
Badhoevedorp vrijdag
7 tot 9 uur
ryiaarssenbroek vrijdag ....\.
7 tot 9 uur
overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur

Auto 's

ekmedia
1-15

16-17 maart 1993

Openingsraces
Circuit Zandvoort
Op zondag 21 maart gaat
het Nederlandse autoraceseizoen op Circuit Park
; Zandvoort van start. De
openingsraces beloven veel
spektakel en er is voor au•tosportfans van alles te bei leven.
Het
startlicht
'•springt om een uur voor de
; eerste keer dit seizoen op
;groen. Het spektakel duurt
;tot een uur of zes en in de
tussenliggende tijd ver;schijnen acht klassen aan
•de start.
cHet begint en eindigt met
,'een liefhebbersklasse, de
Opel Ascona Cup en Squa'dra Bianca. Om een uur of
.half vier is het tijd voor een
;totaal nieuwe klasse, de
:APM Citroen AX GTi Cup,
'niet 26 deelnemers. Uiter.aard wordt er ook weer ge• streden om de Ladies Cup.
De grootste strijd wordt
verwacht in de Top 2000+
voor grote toerwagens.
'•' Duin- en tribunekaarten
kosten voor volwassenen
, 15'gulden, een plaats in het
• ïennerskwartier kost 35
gulden.
Kinderen
tot
"twaalf jaar krijgen vijftig
procent reductie op de toegangsprijzen.

.Importauto 1993
De Volvo 850 is in Japan
ïdóor de Automobile Rese'..•archers & Journalists
.•'(RJC) uitverkoren tot Im'•'portauto van het Jaar '93.
JHij bleef de Golf en Astra
.\rnet een straatlengte ver'"'•sehil voor in de race.
,' De RJC motiveerde de
'keuze als volgt: „Volvo's
rechtlijnige en agressieve
benadering van veiligii'eids- en milieuproblematiek en de manier waarop
dit in de produkten tot ui.ting komt, scoort hoog. De
";1 Volvo 850 is de eerste voorwielaangedreven auto met
. dwarsgeplaatste vijfcilin- der motor. Het hoge technische niveau van de 850
vwdrdt ondersteund door
';een uitstekende produkvtiekwaliteit."
',•',' *>
,',;! De RJC dateert uit 1991.
|T';Dé; reden van oprichting
IvWS's een bijdrage te leveren
'aan de ontwikkeling van de
||' "Japanse
auto-industrie,
mede door onderzoek naar
eii'beoordeling va'n de concurrentïe.

'Een zware motor is niet altijd je ware'

Chrysler
in concept

NATIONALE

TSTN DE bevolkte Randstad scoort de motor
beter dan de auto.
_liL Vooral nu het voorjaar
weer in aantocht is.
Van 19 tot en met 25 maart
wordt de eerste Nationale
Motorweek gehouden, die
het nieuwe motorseizoen inluidt.
Nooit eerder in de geschiedenis stond de motorfiets zo in de
belangstelling als tegenwoordig. Duizenden Nederlanders
hebben reeds ontdekt dat motorrijden 'fun' is, want de afgelopen vier jaar nam het CBR
maar liefst 273.000 motorrijexamens af. Bijna een kwart
daarvan werd afgelegd door
vrouwen. Zo'n tien procent bestonduit 40-plussers, onder wie
zelfs mensen van boven de 60
jaar. Opmerkelijk is ook het
aantal herintreders, mensen
die in een grijs verleden het rijbewijs haalden en nu weer opstappen.

jarenplan van de RAI. De laatste jaren hebben we een enorme hausse gezien in het aantal
mensen dat zijn motornjtaewijs
haalde en een motor aanschafte
voor m het weekend."

starters is het zelfs af te raden.
Het motoraanbod is daarom de
laatste jaren sterk uitgebreid,
met voor elk wat wils. Uit onderzoek is gebleken dat de motorfiets steeds vaker wordt gebruikt voor toeristische trips in
de omgeving van de eigen
woonplaats.

Geen wonder dan ook dat de
zogenaamde custom-motoren
zoveel aftrek vinden. Dit is namelijk de perfecte toerfiets
Toeristisch
voor de kortere afstanden.
Het gezegde 'Alleen een zwa- Anno 1993 besteden fabrikanre is je ware' is allang achter- ten ook volop aandacht aan mihaald door het grote aantal lieu en veiligheid.
'nieuwe motorrijders' dat zich
Daarnaast wordt steeds meer
heeft aangediend. Niet iedereen werk gemaakt van het design
wil immers bovenop honderd van de motoren, zodat de verpaardekrachten zitten en voor schillende categorieën een ei-

:•:\ - (De nieuwe collectie is/tocn o&g niet binnen)

Voorkom verloren uren Begin de werkdag produkticl met PCT
Wam PCT rijdt s nachts en levert voor de ochtend
Bel voor informatie 03402 59300
,
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E;ën miljoen kilometer asfalt
IpHAUFFETJR P. van de Vorst
l w/van het gelijknamige berijf uit Mierlo heeft van
chtwagenfabrikant MAN
|een trofee ontvangen omdat hij
net zijn MAN trekker één mil|oen kilometer asfalt verslonden heeft.
Van de Vorst is al sinds 1969
Bervent MAN-rijder. Met de
[miljonair' heeft hij geen noenenswaardige problemen gehad. Van de Vorst: „Ik heb er
kinds 1984 schadevrij mee gere-

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

den. En hij rijdt na een miljoen
kilometer nog steeds erg goed.
Het leuke is natuurlijk dat zo'n
wagen uiteindelijk per kilometer bijzonder weinig heeft gekost." Met bloedend hart doet
hij nu afstand van de miljoenentrekker, die wordt ingeruild
voor een nieuwe.
De heer P.van de Vorst
(rechts)heeft de onderscheiding- ontvangen uit handen
van de heer K. van der Zwaag
(midden)

gen gezicht en karakter krijgen.
Mede hierdoor wordt het modellenpakket steeds breder met
keus te kust en te keur voor
iedere soort gebruiker.

Toertochten
Nu het voorjaar zich aandient, krijgen veel mooi-weermotorrijders weer de kriebels.
RAI, BOVAG, KNMV en de motorbladen hebben daarom gezamenlijk besloten om in het vervolg het motorseizoen feestelijk en groots te openen. Het is
een evenement geworden, dat
zich op alle motorliefhebbers
richt, of ze nu een motor hebben of niet. Het Sportcentrum
Papendal te Arnhem is de spil
van de Nationale Motorweek.

Wie niet geselecteerd is, is
echter wel van harte welkom
voor toertochten of om eens
even te crossen door ruw terrein. KNMV-officials hebben
voor 20 tot en met 25 maart
speciale individuele toertochten in de omgeving van Papendal uitgezet. Er kan tussen tien
en vijf gestart worden en inschrijving is niet nodig.
De organisatie hoopt dat de
Nationale Motorweek uitgroeit
tot een jaarlijks terugkerend

'ET DE opening
van de nieuwe fabriek in Martorell
heeft de Spaanse
autofabrikant
Seat een enorme stap voorwaarts gezet in het streven
uit te groeien tot een van de
modernste autofabrieken
van de wereld.

Dutch Off-Road Association
uit de hand gelopen hobby
i

„Ik ben altijd auto-gek geweest en heb zelfs een autobus-tic. Alles met wielen en
een motor vind ik bere-interessant. In 1985 kocht ik
een oude Landrover van het
leger, om in het weekend
mee te spelen. Het resulteerde kort daarna in de oprichting van de Land- en
Range-RpverClub, die binnen een jaar op honderd le- Cor Bakker: „Ik wil nooit meer terug naar een personenauto" Foto Bram de Hollander)
den zat."
ter al. Het heeft drie maanDe DORA is één van de verbaasd over de mogehjk„Ik heb toen alles ver- den geduurd voor ik alle on- vele 4x4 clubs in Nederland heden die hun wagen biedt.
kocht wat ik had: een speed- derdelen voor de revisie in en heeft als doel het bevorboot, kart, motor, caravan huis had. Ik was hem deren van contacten tussen
Bakker: „Ik heb hier een
en twee auto's om een nieu- spuugzat en ben daarna op terreinwagenbezitters door soort gedrevenheid voor.
we Landrover te kunnen be- een Toyota overgestapt. het organiseren van evene- Toen ik mijn eerste Landro, talen. Ik hoopte dat die wa- Maar ja, dan kun je dus niet menten, informatie-avon- ver kocht, was er niemand
gen wel 15 jaar mee zou bij een Land- en Range-Ro- den en het uitgeven van een die uitlegde hoe je met zo'n
gaan, maar dat viel heel erg verClub zitten. Daarom heb info-blad. Verder worden wagen in het terrein moest
tegen. Hij was slordig met ik toen een niet-merkgebon- specials uitgegeven over bij- omgaan. Het was pionieren,
olie, zat grof in elkaar."
den club opgericht, de voorbeeld occasions, lieren terwijl je als de dood bent
Dutch Off-Road Associa- en terreinbanden.
dat je vast komt te zitten.
„Het ergste van alles was tion, waarvoor je niet per se
Een belangrijk item van Dat overkomt je allemaal
de kunststof distributies- een 4x4 moet hebben om lid de DORA is de dagcursus een keer. Ik heb zelf eens in
naar. Die was veel te zwak te zijn. Je kunt wel zeggen terreinrijden. De deelne- het Westelijk Havengebied
voor een 2,5 dieselmotor en dat het een uit de hand gelo- mers variëren in leeftijd van vastgezeten en ben van vier
begaf het na 30.000 kilome- pen hobby is."
18 tot 68 jaar en zijn veelal uur 's middags tot twaalf

evenement en verwacht deze
eerste keer ruim vijfduizend
motorliefhebbers. Voor de motorbranche worden verschillende congressen georganiseerd
en om meer ingang te krijgen in
de diverse media worden vertegenwoordigers van de pers vrijdag in de gelegenheid gesteld
om het 'plezier van motorrijden aan den lijve te ondervinVoor meer informatie over de
den'. Een woordvoerder van de Nationale Motorweek kunt u
RAI laat weten dat „de Nationa- terecht bij de Motorweek Inf orle Motorweek past in het meer- matielijn: 020-5491212.

Seat investeert miljarden

Via de BOVAG-dealers zijn
2000 mensen geselecteerd om
met de motorfiets van hun keuze een dagje op Papendal te komen stoeien. Een van die geselecteerden mag zichzelf straks
helemaal gelukkig prijzen,
want onder hen wordt een Honda CBR 900 RR Fireblade verloot, die door de lezers van
Moto73 tot de Motor van het
Het nieuwe onderkomen ligt
Jaar is gekozen.
dertig kilometer buiten Barcelona en vergde een investering
van vier miljard gulden. De totale oppervlakte bedraagt drie
miljoen vierkante meter, circa
vijfhonderd voetbalvelden. De
automatisering heeft in Martorell een hoge graad van perfectie. De gemiddelde bouwtijd
per auto heeft Seat weten terug
te brengen tot twintig uur. Dat
zijn haast Japanse waarden.
De kracht van Martorell zit
vooral in de samenwerking met
toeleveranciers. 15 van hen
hebben zich op een steenworp
afstand van Seat op een speciaal hiervoor aangelegd industrieterrein gevestigd. Onderdelen als koplampen, radiatoren,

iOR
BAKKER
'runt' sinds 1989
de door hem opgerichte Dutch
Off-Road Association en geeft onder
meer cursussen terreinrijden in het Westelijk
Havengebied. Een uit de
hand gelopen hobby.

„Uit onderzoek blijkt dat er
een nieuw soort motorrijder is
opgestaan, namelijk de mooiweer-rijder. Wij hebben een
meerjarenplan opgesteld om
die nieuwe motorrijder ook aan
het rijden te houden, zodat we
niet een overschot aan tweedehands motoren op de markt
krijgen."
„Dan heb je net zo'n situatie
als destijds met de surfplanken, waar veel mensen op uitgekeken raakten. We hopen dit te
bereiken door het organiseren
van evenementen en toertochten. De Nationale Motorweek is
een eerste aanzet toe en het is
de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerend evenement
wordt."

fe-ït

De Seat Concepto 1993
dashboards en brandstoftanks
worden aangeleverd zodra ze
nodig zijn.
Voor dit doel is een transportsysteem tussen de Seat-fabriek en het industrieterrein
opgezet. Dagelijks leggen de
transportwagentjes het traject
280 keer af om het just-in-time
systeem optimaal te laten functioneren. Met de overige 440
toeleveranciers is de samenwerking ook gewijzigd. Zij léveren hun goederen voortaan af
in een centraal magazijn, dat
daadwerkelijk centraal gevestigd is in het fabriekscomplex.
Uniek is dat alle toeleveranciers zich hebben verenigd. Namens hen houdt één persoon
contact met Seat. In Martorell
werken zesduizend mensen,
die de afgelopen maanden een
uitgebreide training van gerniddeld 218 uur per persoon hebben ondergaan in de nieuwe
werkmethoden.

Ontwikkelingscentrum

uur 's avonds bezig geweest
om drie meter achteruit te
komen."
Cursisten krijgen 's morgens in het instructielokaal
te Heemskerk theoretisch
onderwijs over de werking
van hun wagen en hoe te
handelen in het terrein. Na
de lunch wordt koers gezet
naar het Westelijk Havengebied voor het praktische
gedeelte, waar de cursisten
wordt bijgebracht dat ze
met snelheid niets bereiken
in het terrein. Hoe rustiger,
hoe beter.
„Terreinwagens zijn een
trend. Vroeger waren het
nog werkpaarden, maar tegenwoordig ligt de nadruk
vaak op luxe. Moet je eens
in Duitsland kijken, daar
verkopen ze zelfs verlagingsets voor een betere wegligging. Daar is het nog meer
show dan bij ons. Ik schat
dat in Nederland vijftig procent van terreinwagens
nooit in het terrein komt en
als je zo'n wagen voor dagelijks gebruik hebt, rijd je 95
procent van de tijd op het
asfalt. Het ideaal voor iedere terreinrijder is een luxe
wagen voor dagelijks gebruik en een prutwagen
voor het ruwe werk."
Dutch
Off-ltoacl
02510-58342

As^oclatlon:

Vlak naast de nieuwe fabriek
staat ook het ultramoderne
ontwikkelingscentrum
van
Seat, waar hard gewerkt wordt
aan de produkten van morgen.
Een treffend voorbeeld daarvan is Concepto T. Seat toont

met de Concepto oog te hebben
voor trends m autoland, waar
sportief vormgegeven modellen steeds meer in de belangstelling komen te staan. Het is
een studiemodel waarbij de gebruikswaarde niet verloren is
gegaan. De driedeurs Concepto
T biedt plaats aan vier volwassenen en heeft redelijk ruime
beladingsmogelijkheden. Seat
laat weten dat het om een serieus
ontwikkelingsproject
gaat.
De fabriek in Martorell
maakt deel uit van het ambitieuze toekomstplan van Seat,
waarvoor tot 1995 tien miljard
gulden is uitgetrokken. In ditzelfde kader wordt ook de produktie in Barcelona en Pamplona gemoderniseerd. De totale
produktiecapaciteit moet in
1995 600.000 Seats bedragen.
Een belangrijk aandeel zal de
nieuwe Ibiza voor zijn rekening
nemen, die in Martorell gebouwd gaat worden. Hij wordt
nog angstvallig geheim gehouden en maakt m mei zijn debuut tijdens de Barcelona Autoshow. In de ontwikkeling van
de Ibiza is 1,8 miljard gulden
gestoken. Als de fabriek op volle toeren draait rolt er elke 53
seconden één van de band.

(ADVERTENTIE)

MARNIXSTRAAT 186-ÏB8.TL; 6234550
PAPAVERWEG 3A; TEt: 6344312S

Daihatsu Feroza heeft beter onderstel
E FEROZA, het zo populaire en veelzijdige terremwagentje
van Daihatsu, is sinds kort voorzien van de nodige techniD
sche verbeteringen, met name aan het onderstel. Het meest in het

oog springend zijn de nieuwe en bredere banden. Verder is de
spoorbreedte toegenomen en
zijn de voor- en achtervermg
aangepast. De Feroza was al
veelzijdig,
maar Daihatsu
brengt nu tijdelijk twee actiemodellen op de markt die het
tot een zeer lucratieve terreinwagen maken. De naam van de
eerste, Feroza UP (Unlimited
Possibihties), spreekt al voor
zich. Hij wordt geleverd met
een witte, zwarte, roze, mintgroene of blauwe soft-top. De De Daihatsu Feroza UP
extra's zijn onder meer stuurbekrachtigmg, drievoudig instelbare schokdempers, elektrisch
bedienbare ramen, chromen grille en brede banden. De tweede,
Feroza Sportrack II-S, is een super-exclusieve auto met comfortabele en opvallende voorzieningen zoals luxe sportstoelen en veel
chroom. Bovendien is het een goede caravantrekker, want zijn
maximaal trekgewicht bedraagt 1500 kilo.

Op de Autosalon Genève
liet Chrysler de Europese
bezoekers de Prowler Con
cept Car zien . De auto is
net zo Amerikaans als
Coca Cola, chewmg gum of
blue jeans.
Een moderne uitvoering
van de hot-rods zoals je die
alleen nog op Sunset Boulevard tegenkomt. Met een
klassieke vormgeving en
een motor waarvan de rillingen over je rug lopen.
Een hot-rod heeft doorgaans de carrosserie van
een klassieker, liefst vooroorlogs, supertarede banden en een dreunende V8.
Een strepentrekker dus.
De Prowler spreekt tot de
verbeelding, want de oervorm van de hot-rod is perfect gecombineerd met moderne techniek en prakti
sche bruikbaarheid.

De Chrysler Viper RT/10
Met de Prowler toont
Chrysler weer een neus te
hebben voor het ontwikkelen van auto's voor een
kleine doelgro'ep. Dat gebeurde al eerder met de Viper RT/10, een auto die je
niet bepaald over het hoofd
ziet. Naar het schijnt zijn
er in Amerika nu al mensen die bereid zijn om drie
keer de catalogusprijs voor
de Viper neer te leggen. Hij
was op de Auto RAI al even
in Amerikaanse uitmonstering te zien, in Genève
stond hij op z'n Europees.
Dit houdt onder meer in
geen zij-uitlaten, maar een
geheel naar achteren doorlopende uitlaat. De Viper is
voorzien van-8.0 liter V10motor die goed is voor een
slordige 400 pk. Binnen luttele seconden brengt hij je
-tot 1,60-km/uur. Na 15 seconden-^sta-^je weer stil!
Chrysler Import Holland
heeft de Viper in de catalogus staan voor twee ton.

Renault Racoon
Renault liet tijdens de
Autosalon in Genève een
concreet voorstel zien voor
de vrijetijdsauto van morgen. De Racoon is een amfibievoertuig dat over opmerkelijke bewegingsvrijheid beschikt. Hij is vernoemd naar de gelijknamige wasbeer, die zo wordt
gewaardeerd om zijn klimlust en liefde voor het water.

De Racoon van Renault
voelt zich zowel in zwaar
terrein als in het water dan
ook helemaal op zijn gemak. Hij wordt daarbij geholpen door een constructie, bestaande uit vier enorme armen waaraan de wielen zijn gemonteerd.De armen komen samen in het
midden van het chassis en
kunnen door een scharmermechanisme de bodemhoogte van de auto laten varieren tussen 30 en 50
centimeter. De wielophangmg ligt tamelijk in het
zicht en geeft wel iets weer
van 'iet avontuurlijk karakter.
Renault stemt met de Racoon af op de wensen van
de toekomstige klant, die
volgens de Franse autobouwers een groeiend verlangen heeft naar avontuurlijk toerisme. En met
de Racoon kun je aardig uit
de voeten, dat mag gezegd.
Hij is uitgerust met een V6biturbomotor met een vermogen van 262 pk.
Deze drijft zowel de vier
wielen aan als de twee hydrojets, waarmee je in het
water een gerieflijke kruissnelheid kunt halen van
bijna tien km/uur. De Racoon is verder voorzien van
een communicatie- en navigatiesysteem dat werkt
via de satelliet. Dit maakt
het onder andere mogelijk
'all over the world' via fax
en telefoon te communiceren. Altijd prettig voor het
geval je er mee op safari
gaat.

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week op vrijdag
in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en
de week daarop in alle edities van Weekmedia t.w.:
Amsterdams Stadsblad, Builenveldertse Courant, Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-6650321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131,
Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemsteïstijn, laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gaslhuisplein 12; Uithoorn, Stationsstraat 70.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn. worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 39,95
ƒ13,50
Voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

ƒ

8,35

ƒ

8,35

020-665 86 86
Alfa Romeo

BMW

Alfa 33 1.5 Quadrofoglio, b.j.
'85, APK tot 7-'93, vraagprijs
ƒ5.250,-. Tel.: 020-6343266.
Alfa Romeo Guilia super, '70,
kale carosserie rollend op ruim.
ƒ339,95. Tel. 035-63636.

BMW 320i, b.j. '84,4 drs., rood,
shadowline v. 205, a. 225,
getint glas, stuurbekr. ƒ9250.
Tel.: 02975-31747.

CASPARUS BV
Casparuslaan 1
1382 KE WEESP
02940-15108
Panda 750 Carr. .87 ƒ 7.750
Panda 1900 Dance.90 ƒ10.250
Panda 1000 CL . .90 ƒ 10.850
Panda 1000 CL . .91 ƒ11.250
Uno 45 Carr
87 ƒ 8.250
Uno 60 S
87 ƒ 7.950
Uno75SX
91 ƒ21.950
Tipo 1.4
90 ƒ19.750
Tipo 1.4
89 ƒ20.750
Tempra 19TD/SR.91 ƒ29.950
Lancia Ypsilon .. .88 ƒ 10.250
Lancia Ypsilonaut.,90 ƒ19.000
Opel Corsa 14i . .90 ƒ 15.250

Export! Ambulance orign. '82
Austin Mini 1000, H.L.E. spec., Chev. Vanguard, klein def.,
orign. '83, APK '94, get. gis., geh. compl. + brancard,
ƒ3.250,-. Tel.:020-6105478.
i.z.g.st, ƒ 6.750,-. 020-6105478.

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

Citroen
Citroen ID 19P (1966) in concoursstaat, wit-grijs, met rode
st. bekleding, 1x lak. Prachtige
auto, in geheel origin. staat.
Vr.prijs ƒ24.500,-. Te bevr.:
023-388262.
Citroen Visa Super '85,1e eig.,
Zilver, APK '94, 1e lak, staat
binnen ƒ2850. 02159-17285.
Bussum.
CX 2.0 '87, Ipg, sb., cv, elect.1
ramen en sch. dak, trekh.,
182.000 km. In pr. st. Vr.pr.
ƒ5.200,-. 038-538446.
. DS20 Pallas '72, groen, br. leer,
.LPG, ƒ8.500. Tel. pr. 050121527, k.u. 05960-38355.
OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940-16661
2CV6 40.000 km .85 ƒ 5.750

Peugeot

Rat Croma 2ie, b.j. '89, goede
ANWB-k. 87.800 km ƒ 13.500,-.
Tel. 020-6825805 na 18.00 u.
Rat Panda Jolli, b.j. '88, kl. zw.,
apk 3/94, onderh.boekje aanw.
i.z.g.st. ƒ5450. 02503-41871.
Rat Ritmo 60, '85,1e eig., 4 drs.
APK '94, zeer mooi, staat binnen, ƒ2700, Tel. 02159-17285
(Bussum),
Rat Ritmo, dies., orign. '87, 5
drs., i.n.st., APK, rijdt perf.,
v.a. ƒ 12.950
ƒ4.950,-. 020-6105478.
Delftstraat
34
Haarlem
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Tel. 023-319 349.
PORSCHE 914 1.7 b.j. '73 kl.
Keuze uit 50 gouden Ratrood APK 6-'93 i.z.g.s., vr.pr.
occasions. Tel.: 020-6470909
ƒ 14.500, 013-346458/342888
UNO 1.1 ieS 7/'92, 2800 km.,
ƒ 19.950, van part., wegens
omst.heden. Tel. 020-6593377. HYUNDAI dealer AmsterdamNoord b.a.: div. Excels, bj. 89RENAULT AMSTERDAM
90-91-93, met 2 jaar garantie.
Top occasions met 1 jaar
AUTOKROOY 020-6310615.
garantie
Ford Granada 2.3,6 cil„ m. '82,
Wibautstraat 224
pow. st., APK, LPG, i.z.g.st.,
MEER GARAGE
020-561 96 11
ƒ 1.450. 020-6105478.
Hyundai dealer
Tegen handelsprijzen: Renault
T.k. Ford Granada 2,3 l,
Linnaeuskade 5-7
25 TX, blauw metall., airco,
APK 9/'93, b.j. 1983. Prijs
Tel. 020-692.95.48
nieuw model, 11-'89, ƒ15.00.
ƒ 1000. Tel.: 020-6683212.
Renault 25 TX, blauw metall.,
11-'89, nieuw mod., ƒ13.500.
Renault 25 TX, nieuw model,
kleur zwart, 3-'89, ƒ 15.500. Renault 19 TR Chamade, 4-drs.,
LPG, 5-'90 ƒ13.500. Renault
Express, 6-'86. ƒ 4.950.
BEREBEIT, Amsteldijk 25. Tel.
020-6627777.
AMSTERDAM
T.k. RENAULT 5 TL, b.j. '85, m.
off. Jaguar dealer
lichte schade aan voorz., mot.
XJ6 4.0 Blauw, Interieur: blauw
' . . . 1990 i.g.st. Vr.pr. ƒ2500. Tel. 020Sov.3.6 Grijs, Interieur: zwart
1989 6234995 (na 18 u.)
Sov.3.6 Beige, Interieur: beige
1988
Sov.4.2 Blauw, Interieur: blauw
1985 Renault 21 GTL Symphonie,
Sov.4.0 Savoy, Interieur: zwart
1990 rood met., aug. '88.61.000 km,
Daimler 3.6 Groen, Interieur: beige
1987 /13.950,-. Off. Honda-dealer
Daimler 4.0 Blauw, Interieur: bleu
1991 Holdinga Weesp. 02940-17673.
XJR S 6.0 Zwart, Interieur: wit
1990
Daimler 4.0 Silver, Interieur: zwart
1993

Porsche

Hyundai

Renault

Ford

Jaguar/Daimler

Tel.: 020 - 696 49 49
Lancia

Lada

Citroen 2CV 6S, bj. 09-'87, grijs, T.k. van part.: Lada Niva, kl. Lancia Thema Turbo i.e, bj. '88,
trekhaak, APK 01-'94, ƒ 4.850,-. groen, 10-'87, 50.000 km, blauw, airco, afs, alarm, enz.,
Tel.: 020-6383445.
zeer veel extra's inr. + gar.
ƒ7.950,-. Tel. 03440-24729.
mog. vr. pr. ƒ 18.000. Lancia
VAN ROOTSELAAR
Thema Turbo i.e, bj. '89, nw.
AUTOTECHNIC
mod., 205 15 velg., af alarm,
AX 11 TE
12/90 ƒ 13.700 DE METEOR voor Defender, CD speler, trekh., enz., zeer
AX 11 TE, 5-d. 3/91 ƒ14.900 'Discovery, Range Rover biedt mooi. Vr. pr. ƒ 22.500.
AX11 TGE, 5-d. 7/90 ƒ13.900' aan: Landrover 88B 90 TDi,
Fiat Uno bj '89 zwart ƒ 9250.
AX Image 5-d. 2/90 ƒ 14.250; •109 B 110TDi/V8, 127TDi/V8,
Inruil, garantie mogelijk.
BX 14 5-bak,
6/90 ƒ 15.750 R.R. V8/4.2 LSE, Disco TDi. '
Tel. 010-4667545
BX 16 TGI
2/91 ƒ22.400 J. Siegerstr 18, Amsterdam,
Privé 010-4848921.
BX 16 TZI
3/90 ƒ 17.800
BX16TZ1
8/90 ƒ 16.750 tel. 020-6945205.
BX 19 D
6/89 ƒ 15.400
BX 19 TRD
7/86 ƒ 8.900
BX 19 TZD
1/90 ƒ 19.750
BX Deauville
3/92 ƒ 22.900
amazing vouwfiets kado
BX Turbo D
8/89 ƒ21.500
BX Turbo D
4/90 ƒ 23.900
ZX 14 Reflex bl. 4/92 ƒ23.300
ZX 14 Reflex rd. 4/92 ƒ22.900
ZX 14 Reflex rg. 1/92 ƒ23.300 Audi - BMW • Citroen - Fiat - Ford - Honda - Lancia - Nissan ZX 14 Reflex wit 2/92 ƒ22.400 Opel - Peugeot - Renault - Seat - Toyota - Volkswagen - Volvo
AX 10 E
87 ƒ 7.700
Schade/taxatie. APK
MAZDA 121 - 323 - 626 - MX 3 - MX 6 - RX 7
AX 11 TGE
92 ƒ19.500
Reparatie van alle merken.
BX 14
90 ƒ 19.250 Verkoop nieuw en gebruikt
HARTGERINK en KLOMP
BX 14 Cannes .. .90 ƒ 18.500
Graftermeerstraat 49 Hoofddorp 02503 - 20129/36644
Citroen en Peugeot.
BX 14 TE
90 ƒ 18.000
BOVAG-garanties
Mazda-dealer voor de Haarlemmermeer
BX 16 Montreux . .89 ƒ 17.900 100% financiering mogelijk
BX Turbo Diesel .91 ƒ29.550
MAZDA
121, GLX, bj.'91, rood, MAZDA 323 GLX, 4 deurs seDE WEER 29, ZAANDAM
BX 14 Leader .. .86 ƒ 6.500
25.000 km, spoiler. Kalmthout dan, grijsmet., stoffen int., 1,3,
Tel.: 075-350985
Daihatsu Cuore . .91 ƒ11.500
en van Niel. Tel.: 02521-19051 5 bak, LPG, '91, in nwe staat.
Renault 5TR
90 ƒ 14.750 XM V6 blauwmet. '90 ƒ 29.500
67.000 km, 1e eig. ƒ19.500.
Peugeot 205 Ace. .87 ƒ 9.950 XM 20 AMB, ABS '90 ƒ 29.500 Mazda 929 2.2i GLX ABS airco 02526-74056.
Subaru Mini jumbo.91 ƒ 13.250 XM 20 Comf., LPG, '90f 27.500 alarm, grijsmet. 50.000 km '90
ƒ 24.500 Mazda 121 1.3 GLX groen '91
Suzuki Alto GLX .90 ƒ 10.450 XM 20 Comf., '90
XM Turbo Diesel, '91 ƒ 39.500 Mazda 121 1.3 GLX rood '91
Ruime keuze in 2 CV occasions BX Turbo Break D, '90/ 18.500 Mazda 323 F 1 .6i GLX grijs'91
alle leeftijden. Citroen Centrum BX RD Break D, '90 ƒ 18,500 Mazda 323 HB 1.3LXpetroP91
Leende. Tel.: 04906-1528.
BRUSAM B.V.
BX RD Break D, '89 ƒ 14.500 Mazda Donker 02977-24247.
BX RD Break D, '87 ƒ 9.950 T.k.a. tegen handelsprijzen:
TIMO DE BRUYN
biedt aan:
Voor occasions en reparaties: BX 16 TGi, Br LPG, '90/ 19.500 Mazda 323 1.3 LX, LPG, 1-'89,
BX 16 RE Break, '87 ƒ 9.950 ƒ9.750. Mazda 626 1.8 GLX, Nissan 300 ZX aut, Airco . .86
van BX, Visa en 2CV6.
89
APK klaarmaken tegen gered, BX Turbo Diesel, '90 ƒ 19.500 metallic, electrische ramen, Nissan Maxima Aut E
ƒ 9.950 LPG, 4-'90 ƒ 14.750. Mazda 626 Nissan Patrol GR Wagon . .90
prijz. Verk. van losse onderd. BX Diesel, '89
ƒ 2.950 2.0 GLX, 5-drs., LPG, stuur Nissan Patrol R, Van
88
Tel 020-6680820 en 075-702625 BX Diesel, '84
BX 19 TGi, '90
ƒ 18.500 bekr., 4-'85, ƒ6.950,-,
Nissan TerrannO 2.750 Van 90
T.k. Citroen Visa, bj. '81, APK BX 16 TZi, '90
ƒ 15.500 BEREBEIT, Amsteldijk 25.
t/m sep '93, prijs ƒ950.
Van Usendijkstraat 385
BX 16 TZi, LPG, '90 ƒ 14.900 Telef. 020-6627777.
Tel. 020-6321834/6756755.
1442LB PURMEREND
BX 19 TZi, '90
ƒ 15.500
02990 -22500/32027
BX 19 TRS, LPG, '89 ƒ 13.500
T.k.a. tegen handelsprijzen:
BX 1.9 TRS, stuurbekr., elektr. BX 16 TRi, LPG, '86 ƒ 7.500
Nissan Micra, 3/'89, i.z.g.st.,
ƒ 14.500
ramen,LPG,3-'89,/11.500.BX BX 14 TE, '90
37.000 km, APK7/'89, prachtig
1.6RE, LPG, 3-'89J9.950. BX BX 14 TE, LPG, '90 ƒ 12.500
Mercedes 190 D blue metal. 030-719158 na 18 u.
ƒ 7.500
16 TGi, LPG-o.b., 5-'90, BX 14 RE, '87
bouwjaar '91, veel extra's o.a.
Off. Nissan Dealer
ƒ12.950. Visa 11 RE, 2-'87, Visa C 15 Diesel, '86 ƒ 4.950 elek. schuifd. Garantie en inr.
Colijn. Tel. 02977-24474.
ƒ4.950. BX 14, rood, 10-'86,
VISA GARAGE BV.
mog. A'dam. Keurenplein, 9
Nissan Primera, autom.,
ƒ 6.950. BEREBEIT, Amsteldijk Houtmankade 37, Amsterdam
Tel. 020-6670121.
4-drs., SLX, 10/91,
25. Tel. 020-6627777.
Tel. 020 - 6278410.
ƒ 30.995,-.
Mercedes 200 D, npv. '82, 1e 25.000 km
V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
eign., power steering, centr. Nissan 100 NX+pakop druk brengen bij de Citroen
DAF
lock, niveau reg., service ket 4/91, 28.000 km.f 26.500,-.
Spec. in Zaanstad Garage.
Seat Ibiza Crono 1.2,
RENE SPAAN, 075-281193. Daf 46 met wat probleempjes, b.a.w., ƒ7.450,-. 020-6105478. 8/90, 23.000 km ... .ƒ 14.995,-.
Vraag tevens naar onze inrui- wel overkomelijk, ƒ1000,-, '76,
Nissan Primera, 4-drs.,
lers en aantr. rep. prijzen.
APK tot '94. Tel.: 02523-75453.
SLX, 9/91, 33.000 km./26.995,Chevrolet Corsica LT,
Mini 1000, 07/'83, spitst., sprt.- aut., 4/90,70.000 km.ƒ 24.995,-.
velgen, opv. set., APK 08/'93, Nissan Laurel 2.4 E,
wit, ƒ1.850. Tel.:020-6956200. SLX, aut. 3/89,
48.000 km
.ƒ19.995,-.
Mini Stationcar, '79, v. nieuwe
* RIJ NU, BETAAL LATER *
onderdelen APK verl., ƒ 1.250,
020-6181772, na woens. 18 u.
Uno 45 ES 3-86, wit, 72.000 km
ƒ 5.950,Uno 60 S 7-88, zwart, 92.000 km
ƒ 10.250,Opel Ascona autom., m. '82,
Uno 60 S 11-88, blauw met., 55.000 km
ƒ 10.750,nw. mod., APK, rijdt nw
Uno „Lido" 5-89, blauw met., 44.500 km
ƒ 12.950,:
ƒ1.650. 020-6105478.
Uno „Rivièra" 7-89, grijs met., 48.000 km
ƒ 13.750,GOLDCAR AMSTELVEEN
Uno 1.0 ie 3-90, wit, 23.000 km
ƒ 14.950,- Keuze uit 15 gouden Mitsubishi Tegen handelsprijzen: Vectra
Uno 1.0 ie 6-91, zwart, 49.000 km
ƒ 15.750,- occasions, Tel.: 020-6433733. 1.8i GL Autom., 5-drs., LPG,
Uno 1.0 S ie 6-90, antraciet met., 50.000 km . . . . ƒ 15.750,1-'91, ƒ22.500. Vectra 1.8 S,
MITSUBISHI
Uno 1.0 S ie 1-91, zwart, 48.000 km
ƒ16.500,5-drs., LPG, 12-'89, ƒ 15.500.
Uno 1.0 S ie 3-91, blauw/groen met., 13.000 km . . ƒ 16.750,- COLT 1.5GU aut.,'91, 18.000 Kadett 1.6i, LPG, 4-'89,
Uno 1.0 S ie 4-91, donkerblauw, 28.500 km . . . . ƒ 16.500,- km. Radio/cass ƒ21.950,00 ƒ11,750. Kadett 1.6 S, 10-'85,
Uno 1.1 S ie 4-92, groen met., 20.500 km
ƒ 19.850,- COLT 1.5 GLXi,'90, l.m. velgen ƒ7.250. Kadett 1.6 S, LPG, 7ƒ 19.950,00 '83, ƒ2.750. Ascona 1.6 S,
Uno 1.1 S ie 4-92, grijs met., 28.000 km
ƒ 19.850,- 25.000 km
Uno 1.1 S ie 4-92, blauw/groen met., 20.000 km . . ƒ19.850,- COLT 1.2 GL,'88,
LPG, 6-'82J 2.750. Prijzen incl.
ƒ9.950,00 BTW., NAP-pas aanwezig.
Uno 1.1 S ie 4-92, antaciet met., 21.800 km . . . . ƒ19.850,- rood, 5-bak
Uno 1.4 ie, 1-90, donkerblauw, 55.000 km
ƒ16.250,- SPACE WAGON 2.0 exe,'91, BEREBEIT, Amsteldijk 25.
Uno 1.4 S ie 5 drs., 3-90, zwart, 75.000 km . . . . ƒ 16.750,- 30.000 km, sunroof, alarm,
Tel. 020-6627777.
Uno 1.4 S ie 5 drs., 12-91, groen met. 20.100 km . ƒ 19.750,- radio/cass., 1 jaar garantie
ƒ33.950,00 T.k. Opel Kadett HB 12 F b.j.
Uno 1.5 ie .Rivièra' 5 drs, 10-89, blauw met. 88.000 km ƒ 14.500,Uno 1.5 ie SX 5 drs, 1-90, antr. met., 26.400 km . ƒ 19.750,- GALANT Dynamic GTI/90,4x4, '84 LPG APK ƒ2700. 0364-wielsturing, abs, met., airco, 5318649.
tempomaat
ƒ33.950,00 T.k. wegens lease: Opel Kadett
Off. Fiat dealer GEBR. HAAKER B.V.
Kamerlingh Onneslaan 10 in Badhoevedorp
Alle auto's worden met Bovag. 1,35, bj. 05/'85, APK 11/'93,
ƒ5.500,-. Tel.: 02974-603.
garantie geleverd.
Mitsubushi dealer DE JONG- Opel Ascona 1.6 G.T., orign.
*
Max. ƒ 10.000.- (alleen op auto's v.a. ƒ 10.000.-) of WEST b.v. Pilotenstraat 18 '86, 5 versn., 5 drs., HB., APK,
*•* f 1500.- minimaal voor uw oude auto.
LPG, ƒ5.250,-. 020-6105478.
020-6155355.

Land/Rangerover

Mazda

WAUW

Nissan

Mercedes-Benz

Mini

Fiat

Opel

020-6594859 ,

ZyiDWIJK

•'-'. PEUGEOT-DEALER
AMSTERDAM-ZUID

NIET DE DUURSTE
WEL DE BESTE
Minervaiaan.86; 020-662951'.
Peugeot 205 XL grijs metall.,
b.j. 5-1990,60.000 km, kleur antraciet. Tel. 01883-10507.
Peugeot 205 XL Diesel, 10-'87,
rood, zeer goed onderh., (nota's beschikb.) 140.000 km, pr.
ƒ9.750, APK gek. Bel voor
afspr. proefrit. 020-6265990.
Peugeot 305 FR, '83, APK,
blauw, zeer mooi, ƒ 2000.
Tel. 02159-17285 (Bussum).
Peugeot 309 1.4i GR, 5-drs.,
bj.'90,1e eig, 34.000 km, absoluut splinternieuw, ƒ 14.950,-.
AUTOKROOY 020-6310615.
Peugeot 505, SX. G.R., orign.
'85, rood met., pulm. bekl.,
i.n.st., ƒ5.950,-. 020-6105478.
•Auto te koop? Plaats een
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het
resultaat.

Verder diverse speciale aanbiedingen + gebruikte Rovers bij:

Minor Motorcars

KIMMAN
HAARLEM

Toyota

Volvo

VOLVO
Amstelveen
VOOR TOP-OCCASIONS
Grote sortering in:

Rover 216 Gsi aut rood
Rover 820 Si groen
Rover 820 Si 5 drs Groen
Mini Cooper zwart
Range Rover grijs
Mini Moke groen

1993
1992
1990
1993
1992
1991

"
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Seat
SEAT-AUTO KÖHLER-SEAT

v.d. Madeweg 23,

autolak

Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 134.
ALLE KLEUREN .
Tel.: 020-6240748.
OOK IN SPUITBUSSEN
olto nieuwenhuizen bv '!
Grote sortering ONDERDELEN
Overtoom 515. Amsterdam'
van schade-auto's, alle
(020) 6129804 •''-'
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Spprtvelgen. De grootste"^o'rMissot. specialist REM- en tering op voorraad vind u'bij
Greg Meeren: 04255-3374;'-''
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom Toussaintstr. 43 T.k. gebruikte onderdelen, van.
A'dam. Tel.: 020-6180443.
alle type's BMW, Mercedes.e'o
Peugeot. Garagebedrijf,- C.
Noodservice
Schrauwen,
Teteringsed.ijk
ONDERDEELVERKOOP
134, Breda. Tel.: 076-2149.18Ï
DOE-HET-ZELF ADVIES

op zaterdag van
10.00-13.00 uur

Autofinanciering;;
en verzekering

Kost B.V.

Valschermkade 16, A'dam.
Onderdelen v. schade-auto's v. Autoverzekering. Laagste--.-;Volvo/Ren/Peug. en Citr. Grote betaling per maand/kwart-..Alle verz.; Celie: 020 6416607
voorr., 035-216083/244222.

Rijscholen
* 5*

**
*

STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL

v V.

Amsterdam, Almere en Zaanstreek

- ;• *

SUPER STUNT

&
':>.:-•.
~''::
'•'>'
•'•''"'
•>'•*'>

20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 950.of
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ 700.Motorrijlessen ƒ 45.00 per les
Autorijlessen ƒ 36.00 per les

Subaru

MOOY&ZN

CITY STREET CARS
BMW316i, 1989, Ipg, ƒ 20.750,-.
Ford Escort 2000 Turbo 1986,
Royal Class Saab's
ƒ16.650,-. Rat Uno 45, 1989,
Diverse occasions!
N.A.P, ƒ 9.250,-. Rat 500L, orig.
staat 1969 ƒ7.950,-. Peugeot
Hoofddorp, 02503-14097
205 XE 1985 ƒ 5.750,-. Renault
T.k. SAAB 900 GLS, b.j. '81,
Adverteren in
5 Le Car 1985, wit ƒ4.150,-.
blauw metal., i.g.st. Pr. ƒ 2.750.
„SHOWROOM"
Citroen BX, 1e eig., 50.000 km
Tel.: 020-4904956.
Tel. 020 - 665.86.86
ƒ6.750,-. Suzuki Alto, 1984,
rood met. ƒ 4.250,-. BMW 518i,
stuurbekr., 1983 ƒ6.750,-. Citroên 2CV6, 1984, 79.000 km
ƒ3.250,-. Renault 11GTL, 1986,
rood, ƒ 7.250,-. Opel Kadett 1.2,
i.z.g.st. 1983 ƒ3.750,-. Honda
Civic, 5-bak, 1983, ƒ3.250,-.
Rat Regatta 85S, 1984 ƒ 2.750,l Auto Anutelstad
020-67991 00
Alle auto's 1 jaar APK en afl.
l Hemonylaan 25A Amsterdam
Auto Amstelctad
020-6711888 beurt. Garantie vanaf ƒ 3.500,-.
l Minervalaan 85 Amsterdam
Inruil/financiering mogelijk.
l B.V. Autobedrijf van Deinum
020-61 48933 Lumeystr. 2-8, 1056 VW
l Jamnufden 29, Australiëhaven
Amsterdam. 020-6182524.
1 Sloterdijk III Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
020 6831956 Opel Vectra 1.8 GLi,'90, groen
l Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
met., 14.000 km, '
.ƒ 24.750,00
Luvkx B.V.
020-6594330 zeer mooi
Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
Honda airodeck 2.0
Ook uw adres voor een
gegarandeerde occasion

Suzuki

IVOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:

Autobedrijf van Wingerden
l Saffierlaan U Hoofdorp
Zeitemaker Landsmeer B.V.
Dorpsstraat 74 Landsmeer
Autobedrijf van Wingerden
l Zuiderdreof 6 Nieuw Vennep
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad

DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
CORRECTE SERVICE, .
j INRUIL EN FINANCIERING

02503-51347

ex, '87, l.m. velgen, radio, incl.

Bovag garantie .. .ƒ 13.750,00
Nissan Rorida 1.6 LX,
Ipg, metallic, 1988,
02526-87383 100.000 km
.ƒ 12.450,00
DE
JONG-WEST
b.v.
075-1 64692
020-6155355.
Johan Boom ook in Den lip 55,
tussen Landsmeer en Purmere| .__. ,.~,
9UZUK.I end. ± 50 auto's v.a. ƒ 1.000,tot ƒ 20.000,-. 02908-24640.
02908-24343

Bedrijfsauto's
Mitsubishi L300, 25D, 1990,
40.000 km, bullbar, trekhaak,
grijs, 1e eigenaar, ƒ 16.800 ex.
BTW. Autobedrijf Leeweg,
02907-3372.

oo:

Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + prakifjk!
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dafrt'."'

Autosloperijen

Skoda

-

Theoriecursus op Video GRATIS

Van Vloten

+ 50 auto's, APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen.
020-6844079. Tevens INKOOP.
±50 auto's, APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen.
020-6844079. Tevens INKOOP.
Johan Boom. Zuiderakerweg
83, Oranje Hek A'dam Osdorp,
Tel. 020-6105478.
± 100 Auto's v.a. ƒ300 tot
ƒ20.000. Garantie bekend door
heel Nederland, v.a. ƒ 1.000,- +
omruil garantie.
Dagelijks
geop. van 9 tot 19 uur.

'.;:

voor nieuwe leerlingen
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in één
van onze 5 Sterren Hotels in Nederland
& Europa, als u gebruik maakt van onze
toch al goedkope aanbieding van

200, 300, 400, 700,

Algemeen

•

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381,,.,;.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.

Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel.: 020-6932074.
Autorijschool MICHEL
1e 5 lessen a ƒ25,Motorrijschool MICHEL
pakketprijs ƒ 790,-. Tel.:
020-6853683, b.g.g. 6181775,
036-5321238 en 02990-34768..
Autorijschool MICHEL
1e 5 lessen a ƒ25,pakketprijs ƒ 790,-. Tel.:
020-6853683, b.g.g. 6181775,,
036-5321238 en 02990-34768.
IT.k.: Volvo 440 GL, Ibl. met., AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
11/90, 53.000 km, ƒ19.500,-, 1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
perfecte staat. 04120-25333.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-6942145.
Volvo 340 DL 1.7,'87, wit, LPG, Celie, ANWB erkend, Redelijk
in prijs, hoog in kwaliteit.
3-drs., i.z.g.st., ƒ 6250.
Volvo 850 GLT, aut
92 Tel. 020-6750963.
020-6416607. 036-5345119
Volvo 740 GL
89-90
,Volvo 240 GLT
89
Volvo 240 Stat. Diesel ... .89 Volvo 740, 5-deurs, diesel, bj.
Volvo 240 Stat. GL
91 1986, APK 12/93, kl. wit, schuifVolvo 460
:... .91 dak, pr. ƒ 14.000,010-4701504. Honda CB 2501, bj '79, 40.000
Volvo 4406X
89-92
km, i.z.g.s. incl. scherm + kofVOLVO-NIEROP
volvo 440 DL LPG
'91
fers, nwe ketting + tandw.,
Volvo 360 20
88 .440 DL aut. km 17000 11/91. schokbr. achter, uitlaatpijpen.
Volvo 340 LPG
87-89 440 GL Ipg o.b. '90, 740 GL Vr.pr. ƒ2300. 01807-13064.
Volvo 340 Aut., 6X ....88-90 •Estate Ipg o.b. km 90.000 '91.
.240 GL station Ipg o.b. '90.740 Suzuki LS650 Savage, in pr.
GL sedan aut. Ipg '89. 240 GL 'staat, b.j. 1991,8.500 km, vr.pr.
'sedan airco Ipg km 90.000 '90. •ƒ9.000,-. Tel.: 02975-40083.
.360 sedan aut. Ipg '86. 340 GL
Amsterdam
5 drs aut. '89. Occasion v.d.
Uw Volvo-dealer
week 480 ES silver/met sunroof
Tel. 020-6369222, Meeuwen .km 76.000 '90.
Autosloperij A. de Liede
laan' 128, Amsterdam-Noord, VOLVO-NIEROP Vancouverstr.
Neem geen risico: orig.
uit de Utunnel 2x rechtsaf. ' 2-12 A'dam-W. 020-6183951
PTT-vrijwaring RDW

A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD
T.k. Seat Ibiza i 21, bj. '87, apk 70 BESTELAUTO'S en pers.i
juni, perf. onderh., vr.pr. busjes v.a. ' ƒ 3500. Garage
ƒ6.500. Tel. 6277065/6205792. Rijsenhout, lid Bovag. Bijna 50
jaar gevestigd: Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 02977-24229.
Ook t.k. gevraagd.
Gebr. of nw. Skoda 100% fine.
mog. Skoda Swarttouw R'damAUTO SERVICE WETTER
2. nabij Zuidplein,
Subaru en Lada dealer
Ikazia zijde Tandwielstr. 20.
Al onze occasions boven de
Tel. 010-4852361.
ƒ3000,Vrijdag koopavond.
3 tot 6 maanden garantie
LADASAMARA 1.1 ....1990
LADA S AM AR A 1.3 ....1987
LADA 1200
1988
1990
Subaru MINI Jumbo SDX bj. LADA 2105 1.2
1989
okt. '84, 5-drs., rood, APK tot LADA 2105 1.5
1987
feb. '94, ƒ2000. 020-6266523. LADA 2105 1.5
LADA 2105 1.5
1986
SUBARU MINI jumbo luxe '84, LADA 2104 1.5 Stat
1990
4 drs., wit, APK, prima staat LADA 2104 1.5 Stat
1987
ƒ2500. Tel. 02159-17285.
Subaru Mini Jumbo DL .1987
Bussum.
Suzuki Alto GL
1989
1989
Subaru Mini-Jumbo, bj. 7-'89,5- Suzuki Alto GL, aut
drs., rood, km 28.000. Pr. Opel Corsa 1.3 Club ... .1987
Citroen AX 1.1
1991
n.o.t.k. Tel. 02908-26355.
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572

.,•
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Motoren/Scooters

ojf. Rover/Land rover dealer

Saab 900i 2.1, Ipg, 3-drs., 3-'91,
66.000 km, NIEUWST., Sony
10-cd speler, d.grijs, ƒ35.500.
Tel.: 020-6682130.
SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh., rep., APK

Volkswagen

T.k. Suzuki SWIFT 1.3 GS, b.j.
nov.'91, donkerblauw, in perf.
staat, ƒ 18.950: 020-6917404. Div. VW Kevers 1200, 1300,
1303 en 1303S, alle in nieuw
Tk. Vitara JLX softtop, gr, staat.
Ruska Automobielen
kent., 6-92, div. ace., zw. met., B.V., Lauriergracht 115-127,
nw.pr. ƒ 38.000, vr.pr. ƒ 28.000, Amsterdam.
25.000 km, na 19u. 01837^2910.
T.k. van 1e eig. VW Golf 1.6 D.
T.k.: witte Suzuki JEEP SJ413, Bj. '87, 5 versn., APK sep. '93.
gesl. uitv., APK tot 30-6-'93, bj, Vr.pr. ƒ8.900,-. 02979-87548.
1987. Bel nu 02975-63496.
T.k. van part., Vw. Jetta 1.3
Pacific, bj. '91, 18.000 km,
ƒ 18.750,-. Tel.: 02984-1285.
T.k. VW Polo Fox 1.3, rood, okt.
Toyota Dyna
'90, 34.000 km, ƒ 13.000,-. Tel.:
100 D '88, dubb. cab. 5 zitpl. 020-6314621.
ƒ 15.500. Keurenplein 9,
Volksw. pick-up, dubbel cab.,
Amsterdam. 020-6670121
bj. '87, perf. st., APK gekeurd
Toyota Previa 2.4: GL Auto- tot 03-'94, benz.motor, 75 PK
maat, nov. 1991, 45.000 km. ƒ8500,-. Tel.:01828-22661.
ƒ5950.
VW Golf C 1600, 1986, wit,
TOYOTA BROUWER,
Hamerstraat 3-15, Amsterdam LPG, spoilers sport stuur-wielen radio-cassette 020-6533779
tel. 020 - 6 36 04 01.
VW GOLF GLS autom. '82, 1e
eig., 3 drs., zonnedak, APK '94,
zeer mooi, staat binnen pr.
ƒ2700. 02159-17285. (Bussum)
VOOR GEGARANDEERDE
V.W. Jetta pacific 1.6, bj. '91,
OCCASIONS
61.000 km. Prijs ƒ 20.750,-.
Amsterdam Oud Zuid
Na 18.00 uur 02979-81194.
2e Jan Steenstraat 42-48
VW Passat 1800 CLi, m. '91,
astral zilver, groen get. glas,
Tel. 020-6763829
bl.grijs twead inter., aanrijding• Bewijsnummers van een ge- vrij, smetteloze staat van onderh. ƒ 19.950 FRANS WIJNEN
plaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toe- Auto's, Karperweg 8,
gezonden als u dat bij de op- A'dam. Tel.: 020-6716280.
gave van de advertentie kenVW Passat Variant D 5-drs. b.j.
baar maakt. De kosten daar- '88, 137.000 km, ƒ15.950.
voor bedragen ƒ3,Ga_rage Glas, 02249-1332.

occasions

Pim van Rootselaar
Rhoneweg 40-42. Tel.: 020-6131365

Saab

Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM

VOLVO

Sloterkade 40-44. Tel.: 020-6177975

Rover 114 GTi, bj.'91, 28.000
km., zwart, electr. schuifdak
ƒ20.950. Rover 820 Si F/B bj.
'90, 85.000 km., groen metal.
ƒ24.950. Rover 214 Si, 3 drs.,
bj.'91, 39.000 km., zwart
ƒ20.950. Rover 214 Si, 3-d.,
blauw metal., bj.'91, 15.000
km., ƒ 21.950. Volvo 360 GL, 3drs., wit, '87, 110.000 km.
ƒ 8.950. Opel Vectra 1.8i sedan,
bj.'90, 65.000 km. ƒ23.950.:
Honda Integra 1.5 EX, bj,'89,!
km.st. 45.000, groen metal.
ƒ15.950. Ford Orion 1.6 automaat, bj. 11-'88, 95.000 km.,
groen metal. ƒ11.950. Nissan
Bluebird 2.0 diesel Estate, bj.i
'90, 95.000 km., rood ƒ 18.950.:
Rover dealer P. v. Rootselaar,
Rhoneweg 40 Amsterdam
Tel.: 020-6131365.

Accessoires en Onderdelen

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor AVeen • Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)

3 en 9 maanden garantie
v.d. Hooplaan 180,
TEL.: 020-6476586.

De nieuwe Rover 400
v.a ƒ 32.995.Nu in onze showrooms

Rover Sterling 825, V6, LPG,
'88, In zeer goede staat, veel
extra's/ 17.500.Keurenplein 9,
Amsterdam. 020-6670121

Amstelstein - Suzuki

800 en 900 modellen

Rover

Kollenbergweg

Mitsubishi

1-16

4 Drs Opel Kadett bj. '87, nwe
APK, motor 20.000 km., LPG.
Auto verk. i.z.g.st. Pr. ƒ9950.
205 GTI 1,9, zwart, schuifdak,
Honda Accord 2.0i EX 16V, Tel. 03440-31405.
30.000 km, volledig leer int.
blauw met., juni 1990, 62.000
Opel Vectra
Als nw. Vr.pr. ƒ 25.950.
km, ƒ29.950,-. Honda-dealer
Tel.: 0652865387.
Holdinga Weesp. 02940-17673. 1.7 D, bouwjaar '91,
Zeer mooie wagen. Garantie 405 mi16, snelle, luxe auto,
Honda Accord Aerodeck 2.0 en inruil, mogelijk. A'dam.
EX zilver met., 1987,98.000 km, Keurenplein 9, 020-6670121 sch.dak, antrac., 65000 km. cv.
ƒ15.950,-. Off. Honda dealer Opel Kadett '81, 4-drs, APK 7- Pr. ƒ 20.950, b.j. 89.035-288966
Holdinga Weesp. 02940-17673. '93, mot. 100%. Tel. 02979- of 0652865387. Veel ace.
COBUSSEN
Honda Legend 2.5i V6 24V, 87659. ƒ 1.350,-.
grijs met., 1989, 103.000 km, Opel Kadett car. 201 GL, 5 drs.,
AMSTERDAM
Ipg, ƒ28.750,-. Honda-dealer
'90, ƒ21.750.
Sinds 1930
Holdinga Weesp. 02940-17673. b.j.
Garage Glas, 02249-1332.
106 XR 1.1 '92, spec. model
ƒ11.900
Opel kadett, stationcar '83, 1e 205 XE 1.1 '88
ZANDERS HAARLEM
ƒ12.700
eig., APK '94, zeer mooi, staat 205 XE 1.1 '89
off. HONDA DEALER
205 XE 1.1i '91
ƒ16.850
binnen, ƒ2950, 02159-17285.
'Concerto Crescendo 1.5, (Bussum)
205 XS 1.4i '91
ƒ23.500
8.500 km, aug. '92
205 GTI 1.9 '90
ƒ25.200
* Concerto 1.5i, zilver met., RIVA AMSTERDAM-NOORD 405 Break GL 1.6 '89 ƒ 18.900
Tel.:020-6361153
17.500 km, '92
Renault 19 GTD '89 .ƒ15.450
* Civiel.4 GL'88, v.a. ƒ 15.950
Seat Ibiza L 1.2 '89 .ƒ 9.500
AUTO
VAN
DE
WEEK:
*6xCivic1.5i, '90, v.a. ƒ 19.450
COBUSSEN PEUGEOT
OPEL VECTRA 1.6i
*2xCivid.3,'89,v.aJ17.450
Nog dynamischer in I993
Frisco Demo '92
* 1 x Civiel. 3, aut, v.a. ƒ 18.950
Baarsjesweg 249-253,
* 2 x Prelude 2.0
Van
ƒ33.500,- Amsterdam. Tel.: 020-6121824.
16V
v.a. ƒ29.950 Voor
ƒ32.500,* 4 x Accord 2.0 EX,

Honda

K l M M AN

Chevrolet

Austin
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Auto's te koop
gevraagd ^
Inkoop auto's tegen
«,-.;-.
ANWB/BOVAG-koerslijst. -;.,
Bel voor info 020-6369515.
De HOOGSTE prijs voof-'ëjk
merk auto a contant met '•'•
vrijwar.bew. Tel.: 02990-37825.
Let op! BOVAG autobedr: verkoopt gratis uw aanb. in' zijn
Showr. Medembl. 02274-4999.
Wilt u uw auto v.a. 1989 direct
a contant verkopen? Bélf "u
voor inl. 03410-19354.
\.,
De HOOGSTE prijs voor.-'dk
.merk auto a contant meb.wijwar.bew. Tel.: 020-6405478.' •

Autoverhuur
Bij -

Ouke Baas
niet duur!!! ^,
Studenten 10% korting, r,

- koelwagen & oprijautQ','
'- 9-pers. bussen en pick-.up,'s
- Rat 500 tot Chrysler Voyager

Avond- en nachttar.:

bestelwagen afhalen na 16.30
uur en de volgende morgen
om 9.00 uur retour.'
tegen 4 uur-tarief. :.
020-6794842, 020-6908683.
D. FAAS

(s)loopauto's

Luxe- & Bestelauto's v.a. f38,-

HOOGSTE PRIJS
Tel.: 020-6198691
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Grasweg 3, A.'dam-Noord

per dag, ex. Btw

•';'

Tel.: 020-6371826.
LAGE HUUR
Nwe bestel- en vrachtw. m. radio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44,p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
wagens. Autoverhuur Sloothaak. Tel.: 020-6431220. •
Vracht/bestel/luxe v.a. ƒ45.
BAKKER
020-6124047/6152674.'

Campers
De scherpste prijzen voor
TOERCARAVANS
60 occas. met Bovaggarantie
ook grote kampeerart.shop
HULSKER LEIMUIDEN

Oosterweg 1, 01721-8913,
10 min. A.dam
turo Disney, Beurs, Vakantie ?
Huur de Dolphin USA-Camper
Al v.a. 995,- p.w. vrije km.s
Adventure Cars - 02990-30613.

2p reis-camp Ford TR80 '84," 60
dk. 80 dkm., pract. ingeb. iz'gs,
1e eig. ƒ13.500. 020-6360461
Camper, VW Transporten weinig km, b.j. 1979, APK30-6V93,
t.e.a.b. Tel.: 020-6737799."-'.
Adverteren in „Showroom"
Tel. 020-665.86.86.
FAX 020 - 665.63.21 '
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Klassiekers
en Oldtimers

•SHOWROOM: De autorubriek voor Amsterdam en omgeving.
Oplage 1,1 miljoen ex.
Elke week in Het Parool, de Volkskrant, Trouw én
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA. ,
Mercedes Benz 280 S, i.z.g.st.,
Tel. 020-6658686.
'
' •
bijna afgerestaur. Vr.pr. n.o.t.k.
Tel. 020-6386424/020-6427841.
OLDTIMER (ver)kopen? Bel het
oldtimerbestand v/h Ned. Oldtimer Bureau. Tel. 02990-34065.

Service en
Reparatie
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE;
brandstofpompen; verstuivers;
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie REENSTRA,
Industrieweg 27, Duivendrecht,
Tel.: 020-6980639.
APK keuringen klaar terwijl u
wacht. Garagage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam. '
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak .
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.
Reparatie en laswerk voor
APK, ook voor schadeherstel
en richtwerk (gedipl. medew.)
DEEN, Aalsmeerderbrug.
Tel. 02977 - 27 262.

Wilt u een
advertentie
opgeven voor de
rubriek
SHOWROOM

kijk elders in
de krant
naar de bon.
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Duur hoeft een
goede wasemkap
niet te zijn
De lucht in huis wordt onder
meer vervuild als u kookt. Daar
is iets aan te doen met een wasemkap. Een zeer goede lukt
het al tijdens het koken luchtjes weg te werken, maar een
slechte slaagt daar zelfs tot 2'/i
uur na het opdienen van het
eten nog niet in. Die verschillen
in prestaties geven het belang
van een goede wasemkap aan.
In de Consumentengids van
deze maand staat een test van
een groot aantal wasemkappen
en daaruit blijkt dat er al goede
en, veilige kappen voor een paar
h'onderd gulden zijn. Verder
wórdt in het artikel uiteengezet
hoe een wasemkap moet worden geïnstalleerd.
Beste koop (goede kwaliteit
voor een redelijke prijs) als afzuigkap bij de vrijhangende/onderbouwkappen is de AEG 100
D. .(320 gulden). Bij de geïntegfeerde modellen zijn dit de
Etna 4215 WT (430 gulden) en
Zanussi ZBW 765 (500 gulden);
bij de vlakschermkappen de
Bauknecht DNI 2263 WIT (400
gulden) en bij de schouwmodellen de Pelgrim SK 600 (1210 gulden) . Wie hoe dan ook is aangewezen op een circulatiekap is
het best uit met de vrijhangende AEG 100 D (320 gulden).

Hypotheken
Traditiegetrouw is het hoofdonderwerp van het maart-nummer van De Woonconsument
vap de 'vereniging eigen huis'
weer de hypotheek.In een artikel wordt ingegaan op het verschijnsel
combinatiehypothèek, een term waarmee banken en tussenpersonen steeds
meer schermen. Vaak gebeurt
dat alleen maar om onderscheid te maken met andere hypotheekprodukten of om hun
adviesfunctie waar te maken.
In een combinatiehypotheek
worden verschillende hypotheekvormen met elkaar gecömbineerd. Wie wil weten of
het wel zo verstandig is hierop
in-te gaan doet er goed aan dit
artikel te lezen.
' Verder aandacht voor de wer.kelijke prijs van tophypothe•'ken en de nieuwe regeling gemeentegarantie waarbij een
tweede inkomen volledig meetelt. Hierdoor is het voor tweeverdieners mogelijk om een
aanzienlijk hogere hypotheek
af'te sluiten dan voorheen het
geval was'
.•Eind deze maand' verschijnt
ook de jaarlijkse Hypothekengids (18 gulden), eigenlijk onmisbaar voor iedereen die op
het punt staat een hypotheek af
te sluiten. In deze gids worden
alle gangbare hypotheken en
hun voorwaarden op een rijtje
gezet en wie zich helemaal op
dat gebied wil oriënteren kan
ook nog de hypothekendiskette
van de 'vereniging eigen huis'
kopen (34 gulden), een computerprogramma waarmee u zelf
o.a.
hypotheekaanbiedingen
kunt doorrekenen op basis van
de/netto werkelijke rente'.

Kamperen
De lichtgewicht tent is erg populair bij vele fervente kampeerders. Het blad Op Pad nomineerde daarom in september
vijf gloednieuwe modellen voor
de titel 'Tent van het jaar 1993'.
De vijf werden vervolgens in de
praktijk en in het laboratorium
getest en dat leverde, buiten opmerkelijke resultaten, twee
winnaars op. In Op Pad nr. 2 is
te'lezen hoe het de Gade Amabo'ra (539 gulden), Erdman
Schmidt Dovrefjell (1595 gulden), Eureka! Yellowstone (599
gulden), DemmenieDenali (960
gulden) en Hilleberg Staika
(1649 gulden) verging. De laatste twee werden winnaar, maar
ook zij hebben hun eigen plusen minpunten.
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Milieubewust wonen in nieuwe wijk

In het polderlandschap ten
noorden van Haarlem wordt
Velserbroek de grond
uitgestampt. Een nieuw
dorp van ongeveer
zesduizend woningen,
waarvan 21 zogenaamd
ecologische.

ELSERBROEK LIGT
tussen
Haarlem,
Spaarndam,
Santpoort en de A 9. Een weids
polderlandschap dat toebehoort aan de gemeente Velsen, die een aantal jaren geleden besloot er een 'aantrekkelijk woonoord' van te
maken. Compleet met
buurthuis, bibliotheek, medische voorzieningen, drie
basisscholen, winkelcentrum, sporthal en -velden.
Tel daar de directe nabijheid van recreatiegebied
Spaarnwoude bij, met skipiste en surfplas, en je hebt
een 'aantrekkelijk woonoord'.

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

V

door Everhard Hebly
De nieuwbouwprojecten verrijzen in duizelingwekkende
vaart. Een daarvan betreft deelplan F4, 21 ecologische woningen, aan de uiterste rand met
ruim uitzicht op het biezenveld
en polderlandschap. Vanuit je
woonkamer zie je in de verte
nog net de file voor de Velsertunnel staan, maar dat is dan
ook de enige smet op het project. De woningen worden in
juli opgeleverd.
De ecologische woningen,

Favoriete stek
aan/op 't water
Zo moeten de ecologische woning-en er uiteindelijk uitzien
een mensvriendelijke verwerkingsprocedure.
De buitenwanden zijn van
kalkzandsteen, dat gerecycled
kan worden. Wat niets met milieu te maken heeft, maar wel
prettig is, zijn de ankerloze muren. Tussen de woningen is een
vrije ruimte van vijf centimeSBS?
ter, waardoor je nauwelijks nog
Job en Denise Rosenhart: Gelukkig geen grasdak, want dan zou het een plaggenhut lijken
last kunt hebben van geluidsFoto: Bram de Hollander overlast van de buren.
pardon ekologische, spelen een
voortrekkersrol in milieuvriendelijk bouwen. Velserbroek telt
inmiddels ook een aantal zogeheten iso-budget woningen, die
vooral rekening houden met de
portemonnee. De ecologische
woningen houden daarnaast rekening met het milieu.

op het milieu? Grondstoffen
moesten zoveel mogelijk recyclebaar zijn en voor de winning
ervan mocht het landschap niet
onaanvaardbaar worden aangetast.
Een paar voorbeelden: voor
de heipalen wordt recycle beton toegepast. In de hele woning is nergens tropisch hardhout te vinden, alleen maar vuMilieu
rehout. De kozijnen krijgen een
Bij werkelijk ieder aspect van grondlaag van natuurverf, die
de woning stelde men zich de is samengesteld uit plantaardivraag: wat is hiervan de invloed ge produkten. Het afval hiervan

is zelfs geschikt voor de composthoop. De zonne-collecto- Alternatief
ren op het dak zorgen voor de
„Je associeert een ecologiwarmwatervoorziening.
sche woning al snel met alternatieve mensen, met geitewolOp het trappenhuis is een len sokken," vertellen Job en
dakkapel geplaatst waarmee Denise Rosenhart, twee van de
zonnewarmte en licht het huis toekomstige bewoners. „Tijkan binnendringen. De warm- dens de informatie-avond zaten
te-opslag vindt plaats in wan- er ook wel een paar alternatief
den en vloeren, die in steen zijn geklede mensen in de zaal,
uitgevoerd en binnen de isola- maar het frappante was dat zij
tiemantel liggen. De afwerk- juist voor de drive-in woning
vloeren zijn van anhydriet, een kozen, die veel minder woonprodukt van natuurgips met ruimte heeft door zo'n grote inpandige garage. Bij ons kun je
geen auto voor de deur zetten."

Bergsport: trekken van hut naar hut
Aan sporten als voetbal,
tennis, en wielrennen wordt
door de media veel
aandacht besteed. Andere
sporten, als handbal,
korfbal, volleybal, atletiek,
hockey, komen er hekaaider
van af. Een derde groep
komt zelden of nooit aan
bod op televisie of in de
krant. Deze serie over
onbekende sporten beoogt
daarin verandering te
brengen. Dit keer de
schijnwerper op de
bergsport.
ERGSPORT, WANDELEN en klimmen in de
bergen, valt in Nederland niet te beoefenen. De
heuvels in Zuid-Limburg
zijn leuk voor een incidenteel voettochtje, dat wel,
maar de ware bergsporter
komt in het bronsgroen eikehout niet aan zijn trekken. Daarvoor dient het buitenland opgezocht te worden.

B

door Chris Hartman
Duizenden
Nederlanders,
veelal georganiseerd in de Nederlandse Bergsportvereniging
(NBV) en de Koninklijke Nederlandse Alpen Vereniging
(KNAV), doen dat ook. Vooral
in de vakantieperiode. Ze gaan
op vele plaatsen, met name in
het hoogggebergte van de Alpen, op pad.
De NBV telt circa 24 duizend
leden, de KNAV heeft er 15 duizend. Een lidmaatschap van de
NBV of de KNAV biedt de bergsporter nogal wat voordelen. Zo
ontvangen de leden van de NBV
vijf maal per jaar De Bergvriend, zeg maar het clubblad
van de NBV. De KNAV geeft
eveneens een blad uit: De Berggids, die zes maal per jaar verschijnt.
In beide periodieken staan
routebeschrijvingen van tochten, tips over materialen en
technieken, informatie over
cursussen en nog veel meer zaken over de bergsport. Bovendien voorziet een lidmaatschap
in een aantal aantrekkelijke
kortingen ten aanzien van verzekeringen, documentatiemateriaal, het gebruik van berghutten en. het vervoer naar de
berggebieden. De NBV is verdeeld in 17 afdelingen, die elk
allerlei activiteiten organiseren. De KNAV kent 11 regionale
kringen.

iets te drinken krijgen. Nieuwkomers dienen zich in te schrijven in het huttenboek. Daarin
moet ook de bestemming voor
de volgende dag opgeschreven
worden. Leden van de alpenverenigingen - dus ook die van de
NBV en de KNAV - hebben
voorrang in de hutten.

Alpenweide

Als de.pijpen van een orgel steekt de gratis toegankelijke
klimrnuur in recreatiegebied Spaarnwoude boven het vlakke
polderland uit

Foto: Chris Hartman

lezingen conditietrainingen, oefenwandeltochten en cursussen waarin de deelnemers leren
om te gaan met kaart en kompas. Klimtechnieken worden
geoefend op speciale klimmuren. Hiervoor kunnen de bergsportliefhebtaers in eigen land
blijven. Er zijn klimmuren te
vinden in Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Bergen op
Zoom, Den Helder, Dordrecht,
Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Heemstede, Leiden, Nijmegen, Ridderkerk,
Rotterdam, Rijswijk, Sittard,
Spaarnwoude,
Utrecht en
Woerden.
Soms organiseren de afdelingen en kringen instructieweekeinden op klimrotsen dicht bij
huis: in de Ardennen of de Eifel. De landelijke activiteiten
van de beide bergsportverenigingen concentreren zich op de
zomervakantie en hebben betrekking op cursussen die in de
verschillende
Alpenlanden
plaatsvinden. Ieder jaar geeft

de NBV een cursussen- en zomerkampgids uit, waarin alle
gegevens en bepalingen omtrent deelname vermeld staan.
Ook de KNAV presenteert ieder jaar een dergelijk zomerprogramma.

Berghutten
De berghutten vormen de belangrijkste steunpunten bij het
maken van tochten in het hooggebergte. Zowel als uitgangspunt voor een beklimming, als
een tussenstation bij een huttentocht. Ze zijn in het algemeen slechts in de zomermaanden geopend. De meeste hutten
zijn eigendom van een alpenvereniging. Ze zijn eenvoudig ingericht. In de regel bestaat
een hut uit een keuken, een
dagverblijf en een slaapgedeelte met matrassen en dekens.
Een wasruimte en een toilet
completeren het geheel. In de
hutten met een beheerder kunnen de bezoekers maaltijden en

Wat maakt het wandelen en
klimmen in de bergen, nu zo
aantrekkelijk? Velen, zeker de
klimmers, zien er een uitdaging
in een berg te bedwingen. De
meesten echter worden aangetrokken door de natuur: de alpenweiden, de rotsmassa's, de
dalen, de beekjes, de sneeuw en
het ijs. Tijdens een wandeling
kan de ondergrond voortdurend wisselen. Het ene moment
loopt men op een bergweide,
het andere op een gladde rotsplaat, een puinhelling of in een
sneeuwveld.
Hoge bergschoenen met goede profielzolen behoren tot de
standaarduitrusting van ' een
bergsporter. Ook een bergbroek (geen lange pijpen), een
paar kniekousen en een rugzak
zijn aan te bevelen. Mannen
wordt geadviseerd beslist niet
meer dan 12 kilo in de rugzak te
stoppen. Voor vrouwen geldt
een maximum van tien kilo.
Eten, drinken, kaarten, kompas en extra kleding dienen afhankelijk van de duur en het
doel van tocht aangevuld te
worden met andere benodigdheden.
Het adres van de Nederlandse Bergsportvereniglnj* is Van Aerssenstraat
178, 2582 JT 's-Gravenhage. Telefoon
070-3500991. Het adres van de KoninkHjke Nederlandse Alpen Vereniging Is
CatharUneslngel 56, 3511 GE Utrecht.
Telefoon 030-334080.

Portemonnee
„Het viel ook op dat veel aspirant-kopers volstrekt niet kritisch waren. Het was bijvoorbeeld de bedoeling om de woningen te voorzien van een
grasdak, maar niemand stelde
er een vraag over. Uiteindelijk
heeft de gemeente Velsen dit
idee afgekeurd. Ik vind het
geen ramp, want met zo'n grasdak lijkt het wel een plaggenhut. Echt geen ponem. Het is
me overigens opgevallen dat je
in Filmwijk te Almere, toch een

'Als ik het niet meer
zie zitten, ga ik met de
hond een eind langs de
zee wandelen. Gewoon
verstand op duf en blik
op oneindig.' Dat is
'•
duidelijke taal van een
collega. Er zijn
;
ongetwijfeld van die
plekjes aan de
;
waterkant, of op het
j
water, die wat u betreft j
favoriet zijn. Plekjes om '•
gewoon maar lekker te ..!
zitten of te liggen.
Watertjes waar je
heerlijk kunt
zwemmen, roeien of
'
zeilen.
'>

voorbeeldwijk, ook geen gras
daken ziet."
De ecologische woningen gingen niet grif van de hand. Job
en Denise hadden hun nieuwe
woning voor het uitkiezen. Bij
de overweging om zelf wel een
ecologische woning te kopen,
speelden zowel het milieu als
de portemonnee een rol. „Ik
schat dat je in een woning als
deze maandelijks honderd gulden op je energierekening bespaart. Wij gaan zelf best wel
bewust met het milieu om,
maar ik heb nu niet de indruk
dat dit voor veel van de toekomstige bewoners geldt."
„De woningnood rond Haarlem is zo groot dat je maar de
woning neemt die te koop is,
ecologisch of niet. Maar het is
wel goed dat dit soort woningen
gebouwd wordt. Voor zover het
in je vermogen ligt, moet je alles doen om het milieu te behouden. Ook al kost dat iets
meer. Als wij een gelijkwaardige maar minder milieuvriendelijke woning hadden kunnen
vinden, die goedkoper was,
hadden we toch voor de ecologische woning gekozen. Voor
de mens is het een kleine moeite om iets voor het milieu te
doen."
„Het punt is: wil je die moeite
nemen en ervoor betalen. In
ons geval gaan we er ook op
letten hoe we die woning 'aankleden'. We zagen laatst mooi
parket in de aanbieding, maar
het was van tropisch hardhout
gemaakt. We hebben het toch
maar niet gekocht, dat kun je
eigenlijk niet maken in zo'n woning."

Laat ons voor
-."A
uiterlijk 10 april eens ••;>
weten waar u zich aan -•?'
of op het water plezierig inspant, of ontspant.
Een briefkaartje met
een korte toelichting is ;:iA
voldoende, maar een ,>io
wat langer epistel, foto l \
of tekening mag
natuurlijk ook. De ATVpagina wijden we over
enige weken aan uw en
onze favoriete stekjes.
Voor de inzenders van ,r,
wie de tip gepubliceerd '^
wordt, hebben we een
kleine attentie.
Ons adres is:
Weekmedia, postbus
2104,1000 CC
Amsterdam, t.a.v.
:-,,:
redactie ATV-pagina. joo
' .la
li.'S

Sportieve vakantie te paard
E BOEKINGEN bij de
reisbureaus mogen
dan wat achter blijven, plannen worden er al
volop gemaakt. Hierbij weer
wat tips voor spannende,
sportieve en luie vakanties
dichtbij en veraf.

D

door Leni Paul
ENGELAND. 'Kortweg Engeland' is een (gratis) kleurenbrochure waarin honderden tips
voor korte vakanties in het
zuidoosten van Engeland. De
pakkende wegwijzer heeft aandacht voor de natuur, de toeristische bezienswaardigheden en
de attracties in de diverse regio's in deze Engelse streek. De
gids bevat ook speciale kortingstarieven van 180 Bed &
Breakfast-adressen, guesthouses, boerderijen, hotels, etc. Informatie: Brits Toeristenbureau, Auroragebouw, Stadshouderskade 2, 1054 ES Amsterdam.
PAARD (1). Cheval & Nature
(tel. 020-638.4873) organiseert
sportieve vakanties te paard in

BOES

u
Zuid-Frankrijk. Gediplomeerde instructeurs en ruitergidsen
staan klaar om paard en ruiter
door het landschap te leiden. In
natuurpark 'Pare du Lubéron'
worden tot en met juni stertochten/beginnersprogramma's georganiseerd, waar u
leert paardrijden en ook hoe
het dier te verzorgen.
PAARD (2). CAV Trailriding
Holidays heef het Pegasusprogramma: paar dr ij vakanties in
Andalusië, ranchvakanties in
de USA en Canada en mencursussen in Hongarije en Zwitserland. Informatie: tel. 073422227
MACEDONIË. Ohrid Tours
en Balkan Babyion Books (informatie: respectievelijk tel.
020-662.7543 en 020-640.2617)
benadrukken dat het in Macedonië, in voormalig Joegoslavië, even vredig is als op onze
Veluwe. De blauwe meren,
schitterende bossen en de
hoofdstad Skopje zijn beslist
de moeite waard. Vrede overigens ook in Slovenië waar op
dit moment kan worden geskied. Informatie hierover bij
Phoenix Vakanties, tel. 010473.4444.

ITALIË. Hij is er weer, de
gratis gids 'Tot ziens in Italië'.
- Interessant, met een schat aan
informatie en veel nieuws. Af té
halen bij het Italiaans Vérkeersbureau, Stadhouderskade
6 in Amsterdam.
MALTA. Aardappels en Maltezer ridders, daar denk je aan
als je Malta zegt. Dit zonnige
eiland in de Middellandse Zee
heeft echter zoveel meer dat
één bezoek niet voldoende is
om alles te bekijken. Onder de
bezoekers (twee miljoen tussen
januari/april 1992, van wie zesduizend Nederlanders) dan ook
vele repeaters, toeristen die nog
eens terugkwamen. Informatie
over Malta en de dwergeilanden Gozo en Comino: tel. 020620.7223.
GRONINGEN. EenBourgondisch weekend in 'Auberge
Corps de Garde'. Nu niet eens
in het jolige zuiden, maar in de
binnenstad van Groningen.
Meer onverwachte, leuke dingen zijn in onze noordelijkste
provincie te beleven zoals een
kuurweekend
in
Niéuweschans, mini-cruises in de
Eemshaven, zeilen op het
Schildmeer en het huren van
het luxeschip Pedro. Informatie WV Groningen, tel. 050139700.

Öp zondagse brunch volgt
beroemde musical-film

.In de Kampeer en Caravan
Kampioen zijn deze maand testen te vinden van de caravans
Beyerland Vitesse 430 MD en
de Gruau Floreal Luxe 42 CE,
de tenten FS... Symfonie
("doordachte lichtgewicht"),
Esvo Villa 4 ("royaal in ruimte"), Travelier Napoli ("rasechte trekkersvoortent") en de
vouwwagen Paradiso Royale
Beach ("snelle opzetter met
De afdelingen en kringen
exotisch uiterlijk").
GERRIT JAN BEL houden naast dia-avonden en

SOUND of Music'
_[_ is de film die vertoond
wordt op de derde
Brunchbios in de Meervaart. Vanaf elf uur op zondagmorgen 21 maart kunnen bezoekers genieten van
een uitgebreide brunch.
Leerlingen van de Muziekschool Amsterdam begeleiden deze maaltijd muzikaal.
(ADVERTENTIE)

Om twaalf uur begint de klassieke hoofdfilm 'The Sound of
Music' met Julie Andrews. De
fraaie bewerking van de Rogers
& Hammersteinmusical vertelt
het verhaal van de jonge novice
Maria die zich moeilijk kan

aanpassen aan de regels van het
klooster. Uiteindelijk komt ze
als oppas terecht bij de zeven
kinderen van kapitein Von
Trapp. Niet alleen de kinderen
zijn dol op haar maar ook de
kapitein zwicht voor de charmes van Maria.
De film zit vol prachtige muziek en was in de zestiger jaren
een daverend succes. 'The
Sound of Music' is Nederlands
ondertiteld en geschikt voor
kinderen vanaf acht jaar.
Met bijgaande bon krijgen lezers van deze krant drie gulden
vijftig korting op een toegangsbewijs voor deze derde Brunchbios in de Meervaart.

Bon voor onze lezers

Van Reeuwiikin Diemen heeftvooru een collectie
topmerken samengesteld op het gebied van
totaal-wonendatuniekis voor Amsterdam en
omgeving. Opmerkelijke service, informatie en

topkwaliteit staan garantvooreen verantwoorde
keuze. Neem bijvoorbeeld deze droomzitters uit de
collectie van Rolf Benzen Montis. Een detail uit het
exclusieve droomwonenbijvanReeuwijk.

Montis modelLoge design:
Gerard van den Berg

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na
telefonische reservering bij de kassa van de Meervaart, tel. 0206107393 betalen volwassenen in plaats van ƒ 20,- slechts ƒ 16,50 en
kinderen tot en met twaalf jaar ƒ 6,50 in plaats van ƒ 10,- voor de
Brunchbios op zondagmorgen 21 maart om elf uur.
Naam:

RolfBenz model Forum 200
Een fascinerend nieuw
zitcomfortmetverrassende
combinaties

Sniep 7, Meubelboulevard Diemen, (020) 6994111 fax: (020) 6903881

Woonplaats:
Aantal personen (max. 4 per bon):.

geefr u meer!
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TROPISCHE SFEREN EN FRISSE KLEUREN
KENMERKEN MANNENMODE
In de nieuwe voorjaars- en zomermode vinden we inspiratie in de tropische
sferen wat zich uit in
de frisse kleuren
zoals rood, geel,
groen en zand. De

tweede kleurgroep
wordt geïnspireerd
door kleuren in de
natuur en de zorg
voor het milieu. De
kleuren zijn écru,
zand, linnen, grijs,
reseda en zalm.

mode, Grote Krocht 23
Tel. 02507-18412 ook zondag geopend
DE ENIGE ECHTE SPECIALSHOP IN ZANDVOORT

Ifl/l
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heeft ook het voorjaar in de salon.

Dit zijn de modellen voor deze tijd.
Ook aan lang haar is meer aandacht
besteed. Vooral in het opsteken en
strengen op allerlei
mogelijke manieren.

Voor de hoogzomerdagen zien we dat
de
mannenmode
geïnspireerd is op
een nautische sfeer
met surf- en strandinvloeden. De kleuren
zijn navy, rood, petrol, geel en beige.
In het geklede thema
zien we de engelse
clubblazers
die
model hebben gestaan voor het uitgebreide aanbod in
gekleurde blazers.
Dit jaar zijn de blazers grotendeels uitgevoerd in l rij modellering. De stoere
functionele jacks zijn
geïnspireerd
op
zeiljacks
met als
hoofdkleuren navy,
beige en groen.
Naast
rugby-shirts
zien we ook truien
met een polosluiting.
Dergelijke sluitingen
zijn perfect te combineren met T-shirts,

VOLWASSEN SFEER IN
KINDERMODE '93
IKKS Compagnie blijkt in Nederland, net als in de rest van Europa, een
schot in de roos te zijn. Sinds vier seizoenen heeft het merk een eigen
herkenbare stijl, waar detaillist en consument duidelijk warm voor lo;
pen.

Eenmalige items

Voor kort haar zijn er*leuke nieuwe
modellen en technieken.
Tevens hebben wij een nieuwe permanent en prachtige verftinten.
Dus kom na'ar onze salon voor een goed advies, als u eens iets
wat anders wilt.

voor mannen en vrouwen
Galery Kerkstraat, Zandvoort tel. 14040

IKKS Compagnie brengt ieder seizoen
nieuwe, eenmalige items. Zo wordt er
voor zomer '93 in de babymaten een
nachtgoedthema gebracht, compleet
met pyjama's, nachtjaponnen, badcapes en badjasjes. Ook de accessoires
wisselen per seizoen en behelzen
voor zomer '93 onder andere sokken,
haarbanden, petten en allerlei tassen.
De maatverdeling is als volgt: 3 maanden tot en met l 04 en verschillende
thema's in 92 tot en met l 88. De grotere maten hebben een basis-lijn,
waarin jeans en sweats zijn opgenomen in anthraciet/rood/wit en marine/écru en een sportswearthema voor
jongens in primaire kleuren.

Shorts en hemdjes
De belangstelling gaat voor zomer
'93 uit naar écru broeken met smalle
pijp, tricot shorts en leggings net over
de knie en interlock hemdjes en Tshirts. Ook badpakken zijn in de collectie opgenomen.
'IKKS Compagnie is succesvol omdat
het merk een goede uitstraling heeft in
de middenprijsklasse. De consument
wil kleding met een volwassen uitstraling, maar die is vaak heel duur. IKKS
Compagnie vormt een gunstige uitzondering'.

IKKS Compagnie: volwassen sfeer.

polo's en casualshirfs. In poloshirts
worden dit jaar vele
variaties
gebracht
zoals strepen, bloemenprints en natuurlijk ook uni's. De pantalons zijn dit voorjaar veelal uitgevoerd in polyesterkatoenmenging
in
unikleuren zoals beige, zand, geel, marine en groen en zijn
naast een prettige
dracht ook makkelijk
te wassen en niet
kreukelig. In de zomershirts vinden we
vele uni-strepen en
natuurlijk
printdessins in vrolijke, kleuren die we tevens terugvinden
in
de
beachshorrs die in
het algemeen iets
korter zijn dan de
vorige zomerseizoenen.

MODE '93
de trends

• ••
De nieuwe voorjaarsmode
presenteert zich in een veelneid aan vormen en stijlen die
ongekend is. Of, in stijlen uitgearukt, van zakelijk sportief
bijvoorbeeld in de collectie
van HMC, tot ruim speels bij^
Finn Karelia. De kleuren hou-'j,
den daarmee gelijke tred!,;'
Naast zachtere blauw- er}*
groentinten zijn er de natuur^
tinten. De klassiek-sportiev^'j
tinten zijn bijvoorbeeld variant;
ties in marineblauw gecombi*»?
neerd met rood en wit. Opvallend op stoffengebied is de
voorkeur von natuurlijke materialen. Met veel hart voor
mode is er uit de schitterende
voorjaars-collecties het allermooiste voor u geselecteerd
bij Viva mode, Grote Krocht
19.

OXBOW Kollektie voor/aar/zomer 1993
OXBOW: Een 'Lifestyle'
OXBOW zet zijn eigen levensfilosofie
neer in een ongedwongen, natuurlijke,
iets extravagante stijl. OXBOW is innovatief. Innovatief in ontwerp en design. Sport en natuur verbinden zich
met elkaar door de funktionaliteit en
frisse optiek. Alle shirts, shorts, beachpants, jacks, pullovers en t-shirts bestaan uit natuurlijke, hoogwaardige
materialen. Shorts en prints krijgen
door de materiaalkeuze duidelijke
funkties toebedeeld. Sneldrogende
nylon printshorts en shorts van rugby-

sweatstof met bijpassend sweatshirt
zijn funktioneel-ingesteld. Walkshorts,
canvas; en poplinshorts zijn duidelijk
ook voor flaneerdoeleinden bestemd.
Geprinte denirn wordt gebruikt voor
broeken en voor een jack met mooie
patchwork-voering. De prachtige
OXBOW-truien zijn uitgevoerd in lamswol en in een gebreid materiaal, dat
lamswolachtig oogt en aanvoelt.
Deze 'Lifestyle' staat voor originele
prints en eigentijdse ontwerpen.

NATUUR SPEELT HOOFDROL BIJ VOORJAARSKLEUREN
De nieuw make-up
kleuren van dit voorjaar passen weer hélemaal in het modebeeld. In de mode
speelt de natuur dit
voorjaar een hoofdrol;
De modekleuren zijn
zandkleur, ivoor en
alle andere natuurtinten. Die kleuren zijn
weer terug te vinden in
de voorjaarskleuren
van de diverse cosmeticahuizen. Er zijn oogschaduws met de kleuren bruin, rosé, zand,
natuurlijk beige, ivoor
en mauve. Deze kleu-.
ren in oogschaduw
vindt U vooral terug in
de voorjaarsmaquillage van Revlon „Harmony Neutrals". Bijpassend zijn er lipsticks, nagellak en
blushers in natuurlijke
warme tinten.
Bij Marbert treft U lipsticks en nagellakken in
wat rodere kleuren
aan. Van bruinrood tot
bordeaux. De oogschaduwkleuren zijn in
beige en in zacht
grijs/blauwe kleuren.

Cachoret heeft een
make-up lijn met de
meest natuurlijke uitstraling.
Alle produkten uit deze
maquillage-serie zijn
-zeer gemakkelijk op te
brengen en geven
zelfs bij subtiel gebruik
een heel mooi, natuurlijk effect. Het is ook
mogelijk door met wat
extra te werken, om
een sprekender effect
te verkrijgen.
Voor de voorjaarsmake-up 1993 geldt in het
algemeen, de foundation moet zo mat en
natuurlijk mogelijk zijn,
terwijl de ogen en de
mond zo sprekend mogelijk mogen zijn. Als
extra accent op de
ogen is natuurlijk de
eyeliner,- zowel te verkrijgen in de vloeibare
vorm als ook in eyeliner-pen: een geperfectioneerde kosmetische fine-liner. Het
fraaie lijntje rond de
ogen komt hiermee
binnen handbereik van
iedere vrouw.

Graag helpen en adviseren wij U bij uw
keuze in het aanbod
van de voorjaarsmaquillage van de verschillende merken. Indien mogelijk brengen
we graag de nieuwe
kleurtjes bij U aan.

Tot ziens in de
Gaper
Drugstore

UUij zijn nu OOK OP A/innNDflG OP6N!

De maand maart

20% korting
PIERRE MONÉE BREEKT MET TRADITIES

op Permanent
Coup Soleil
Verven, Spoeling
* fllleen op maandag, donderdag, zaterdag.

KOMFORTABELE,
ZOMERSE BLAZERS
IN SPANNENDE
KLEUREN. FL. 298.-

Bel olvost voor een afspraak

A

02507-14284
K e r k s t r a a t

2 0 ,

Z a n d v o o r t

Achterweg l (Haltestraat)

BELLIJE RIBELLI
kindermode & schoenen
Dagelijks geopend van 11.00-18.00 uur
Zondag van 13.00-17.00 uur
Maandag gesloten

Haltestraat 45 Zandvoort
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HAIRWVE

PERSOONLIJKHEID IS DE
SLEUTEL VOOR HAARMODE
Weg zijn de standaard
modellen, nu is de
vraag om haar te kiezen wat werkelijk bij je
past, en niet blindelings de laatste haarmode te volgen.
De lente is traditioneel
een moment om te experimenteren. Zachte
golven,
ondersteunt
door grove natuurlijke

permanenten, en highlights geven het haar
dan net even iets extra's.
Als het haar in een
goed model geknipt is,
kan je er veel kanten
mee op, een goede
basis voor 3 tot 4 verschillende kapsels.
Het model is scrunchgedroogd, wat een
wilder effect geeft.

MODE '93 NATUURLIJK EN FRIS
Natuurlijkheid is het motto
van de jaren negentig. In de
jaren tachtig zijn wij erop attent gemaakt, in de jaren negentig beginnen wij bewust
ermee te leven: Eerst de milieubescherming maar ook
onze eigen levensstijl. Gezond eten, gezond leven,
een gezond lichaam enz. Dit
is duidelijk ook in de mode
terug te vinden.
Carli Gry, een Deens bedrijf,
is op dit gebied al lang
trendsetter. Toen men 18
jaar geleden (1975) de eerste
dames casualwearcollecrie begon te ontwikkelen (JACKPOT) was het idee
van de collectie al gebaseerd op 100% natuurlijke
materialen, 100% katoen
voor de zomer, voor het lekker dragen, en 100% wol
naast katoen voor de winter
tegen de kou. Een functioneel concept dus, dat uirgaat van draagbaarheid en
comfort. Dit concept staat
nog steeds centraal in de
ontwikkeling van de collecties, samen met een heel bewuste keus van kleuren,warm, helder en onafhankelijk van specifieke modefrends.
Wat ook centraal staat is het
niet aan leeftijd gebonden
zijn van de collecties. Dit
weerspiegelt een trend in de
maatschappij, die mensen
de mogelijkheid geeft om
zich volgens hun levensstijl te
kleden onafhankelijk van hun
leeftijd.
Dit concept geldt ook voor
de mannenlijn van Carli Gry,

De accen/en in de mode
zijn in de laatste /'oren
slerlc
veranderd
naar
meer sportieve en cosua/
kleding en wij hebben met
Carli Gry een bedrij! gekozen, dol op dif gebied
een trendsetter is. Carli
Gry is een Deens bedrijf,
v/elke zich richt op designing, produktie en verkoop van casual weor
voor jonge vrouwen en
monnen onder de namen
JACKPOT en COTTONFIEID. Casual weor, vervaardigd uil natuurlijke
materialen in een stijl die
de individualiteit van de
klant benadrukt.
COTTONFIELD, die sinds het
midden van de jaren tachtig
op de markt is. Een mannelijke, sportieve uitstraling met
een Italiaanse touch, maar
nonchalant en in royale
maten voor Noordeuropese
behoeften. Kleding voor de
actieve man, die iets wil: ook
naast zijn carrièrel
De dameslijn JACKPOT is ofgezien van de natuurlijke
materialen en de warme
kleuren ook bekend voor
haar vleugje romantiek, niet
te veel, maar net genoeg om
het dagelijks leven leuker te
maken en de vrouwelijke
charmes te ondersteunen!
Maar mode is tegenwoordig
niet alleen kleding, er hoort
naast het kledingconcept
ook een marketing-concept
bij: Ook hier is design belangrijk en Carli Gry staat

Cellulitis

bekend voor een hele originele vorm, die ergens tussen
reclame en kunst thuishoort.
Jumbo posters, die thema's
en kleuren van de collecties
weergeven worden aan de
detailhandel verkochl en zijn
tegenwoordig ook bij consumenten als verzamelaarsobjecten te vinden. Hetzelfde
geldt voor de catalogus, die
2 keer per jaar verschijnt.
Voor deze catalogus heeft
Carli Gry in 1990 de Deense
design-prijs gekregen en
ook in Nederland werd Carli
Gry's brochure in een reclameblad
(News
Tribune)
onder de titel „De uitschieters in de moderecbme" als
„absolute topper uil het gekozen werk" genoemd!

Verlies de vijand
niet uit het oog!
JOKE DRAIJER introduceert in
Zandvoort een nieuwe
onderzoekmethode:
CONTACT THERMOGRAFIE

Maar het marketing-concepl
moet ook eerlijk en conceptgebonden zijn. De plasticzakken zijn afbreekbaar,
papieren zakken zijn ,,recycled". COTTONFIELD is
sponsor van de W.W.F.
(World Wildlife Preservation]
en het houten shoplinesystem (winkelinrichtingssysteem) is van kersenhout, dus
geen hout uit de Tropische
Regenwouden.

•

•
•

Ook de winkels die kleding
van Carli Gry verkopen zijn
nauwkeurig uitgekozen wat
de stijl betreft, een selectieve distrubitie dus, maar ook
het aantal wordt in de gaten
gehouden: De consument,
die JACKPOT en COTTONFIELD koopt moet zeker kunnen zijn, dat het niet op iedere hoek te zien is!

•

•

>AMES- EN HERENKAPPER
Zeestraat 56 Zandvoort
tel. 02507-30838
vrijdagavond geopend

ZANDVOORTS
NIEUWSBLAD

1963

óók voor
Modenieuws

De Gaper Drugstore
DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT TEL. 02507-12513

De nieuwe mode ... voorjaar '93
Dit is het moment om u 'ns
lekker in het nieuw te steken.

Kosterstraat 13, 2042 JJ
Zandvoort, tel. 02507-14975

Verlies
de Vijand
niet uit
het oog!

Het is sinds kort mogelijk
om door middel van
„Contactthermografie''
vast te stellen in welk
stadium de panniculose
(cellulitis) is.
U kunt een info-avond
bijwonen. Voor meer
informatie tel. 14970.

Specialist in Zandvoort van

*.K • * teJ

30
Jaar
Een mode
begrip voor
Dames en
Heren

In plaats van aan de
voorjaarsschoonmaak
zitten wij graag met onze
handen in uw haar.
Voor een nieuwe
lente-coupe naar

Henny's Hairline

Openhuisdagen
f,'T'> * / 81# V ' ö

1993

Panniculose (cellulitis)

Omdat het seizoen verandert.
Maar ook omdat er nu wel heel
veel vrolijks voor u in de winkel
hangt.
Graag nodigen wij u uit om
onder het genot van een
aangekleed kopje koffie de
nieuwe voorjaarscollectie te
komen bekijken tijdens de

Contactthermografie wordt
reeds geruime tijd toegepast
in de senologie, reumatologie, vasculaire pathologie en
dermatologie. Dit zijn slechts
enkele toepassingsmogelijkheden uit een uitgebreide
reeks. Sinds kort past men
deze methode ook, en met
succes, toe bij het onderzoek naar cellulitis.
De
THERMO-CELL-TEST©
MAC-serie is de basis voor
deze wetenschappelijke onderzoekmethode. Deze methode wordt vooral gebruikt:
om het onderscheid te
maken tussen normale en
pathologische
toestanden
(aanwezigheid van cellulitis)
om het onderscheid te
maken tussen eenvoudig vetweefsel en cellulitis
om de eerste tekenen in
beeld te brengen van „prenodulaire" cellulitis (graad l
en II) die op geen andere
manier ontdekt kunnen worden, maar wijzen op de aanvang van een langzaam
groeiproces naar „nodulai- .
re" cellulitis (graad III en IV)
om een fotografisch bewijs
van
het
rhermografisch
beeld vóór en na de behandeling in handen te krijgen.
Dit geeft de patiënt tevens "
een onweerlegbaar bewijs
van de aanwezigheid van
cellulitis en de resultaten van
de behandeling
om de kleinste vasculaire
zones te identificeren waar
de electroden of naalden bij
electrolipolyse of mesotherapie-behandelingen moeten worden ingebracht.

- vrijdag en zaterdag a.s. -

dames- en herensalon

Voor elke klant is er bovendien
een aardige mode-attentie.

wij werken zonder afspraak.

Tel. 12231, Tolweg 20
Zandvoort

met tt>
Grote Krocht 19
Zandvoort

BV W I N D S U R F I N G C H I E M S E E

Kerkstraat 16, tel. 02507-18655

Maandag gesloten.
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur.
Zat. 8.30-15.00 uur.
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KWEKERIJ P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1,
Zandvoort - Tel. 17093

Paasvakantie
Chartervlucht naar Bilbao, Valencia, Madrid,
7 12 apr en Rome 8 12 apr va / 295,-

FUTURE LINE TRAVEL 020-6222859 SGR

Uw Renault kan best een dagje zonder u.

SPAR

BEMESTING
BEPLANTING
BOMEN,
STRUIKEN, ROZEN

Maak kans op een tweewieler bij Rinko.

Zandvoort-Noord

Wij vieren het voor/aar met een showroom vol nieuws, bijzondere aktiemodellen en een 10-daags
pnjzenfestival dat het bloed sneller door de aderen doet stromen
Zo zijn er de nieuwe Cl/o RL 14, de Henault 19 S en enkele zeer aantrekkelijke aktiemodellen m gelimiteerde oplage

PAMPERS Voordeelpak
Blijvend in prijs
verlaagd

39;95
Renj

Denk om uw coniferen!
Strooi bitterzout tegen bruinverkkuring.

BETAAUÜ

NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

visrestaurant

BAD ZUID

Super
Euro
Diesel

Weekspecialiteit

Gebakken HEILBOT
met garnituurx O"7 50

ƒ1,71
ƒ1,22

SERVICESTATION
) (bij Palace Hotel)
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii

Div. andere vis- en vleesspecialiteiten.

MOTÖRRIJSeHOOL

Voor reserveringen: 02507-13431

De al zeer levendige Clio nu ook
uitgerust met een 14 Energy
motor (80 pk) Maak kennis met
de meest komfortabele en ruime
auto in z'n klasse de Clio
Standaarduitrusting o a • schokabsorberende grijze schildbumpers voor en achter • verwarmde
achterruit» van binnenuit verstelbare buitenspiegels • flankbeschermstnps • mistachterlicht •
in hoogte verstelbare veiligheidsgordels voor (5-deurs)
Verkrijgbaar vanaf F 22.995,-*

ƒ1,87

<^
Keuken geopend tot 21.30 uur.

Renault RL 1.4

TROELSTRASTRAAT 34
Z A W

"•«"••W»»-.-

Maar uw Renault kan best een dagje zonder u, zeker m
het voorjaar Het festival staat dan ook in het teken van de
fiets het sportieve en milieuvriendelijke verlengstuk van
elke auto Komt u tussen 12 en 22 maart bij ons langs, dan
bent u in de race voor de hoofdprijs een Renault Clio
RL 14 Daarnaast maakt u kans op een set sportieve
RIH fietsen, bestaande uit
een dames- en een ALTIJD PRIJS
Voor elke bezoeker ligt de
herenfiets, twv f 2600,- startpos klaar"
Voor iedere bezoeker ligt een handige lietser in ieder ge- stuurtas met
kaartleesvenster
val een handige
fietsstuurtas klaar** Dus kom
tussen 12 en 22 maart naar
onze showroom en wie weet
fietst u de hoofdprijs eruit

PIH

O 2 5 O7 - l 4 4 2 0

Renault 19 S \
Het bewezen sukses van de Renault 19 krijgt er een nieuwe
dimensie bij stoer en sportief Standaard-uitrusting •
stuurbekrachtiging*sportstoelen voor» sportstuur» krachtige
17 of T 8 liter motor • stuurwiel en bestuurdersstoel m hoogte
verstelbaar • zi/skirts en spoiler achter m karrossene-kleur
• sportieve wieldoppen • spiegels en onderste deel bumper meegespoten in kleur • mistlampen voor • badges 'S' op
zijschermen Verkrijgbaar vanaf

F 32.990,-*

Kom naar het Renault Lente Festival
van 12 t/m 22 maart.

fietsen voor mensen
met stijl

RENAULT
G E E F T JE
LEVEN _KLE UR

'Incl BTW en exd kosten rtjklaar maken Wijzigingen voorbehouden **Zolang de voorraad strekt Deelname staat vrij voor personen vanaf 18 jaar
Henault adviseert Elf Oiten 8 Jaar plaatwerkgarantie ^^V^ WILLIAMS HENAULT WORLD CHAMPION FORMULE l - 1992
Haltestraat 58,
Zandvoort,
02507-15111

LIEVE, BESTE, AARDIGE BASTILLE
VRIENDEN,

19 maart...
LA BASTILLE OPENT ZIJN
GELUIDSWALLEN
i

Met het stof nog in de oren staan wij met
z'n allen weer voor U klaar

KZEJEINLABASTTLLE

Tijdens
de
verbouwing
van

„DE
KAASHOEK"
gaat onze verkoop
gewoon door en wel in
de verkoop wagen
t.o. onze zaak.

Haltestraat 38

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel 02507-13360/12424 (showroom).

VERHUIZEN?

ARTIESTENGALA

Verhuizen is vakwerk!

Soc.

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

De Manege

ledere zat een programma met top
entertainment, muziek, dansen, sfeer
en gezelligheid tot 03 00 uur
m de nacht

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Uitsluitend ongeb mensen
Corr. gekleed vanaf 25 jr
Entree ƒ15,-, koffie en
hapjes inbegrepen.

INFO 16023

d6 Wit Verhuizingen

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

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO

Investeer in je toekomst
en haal op onze kosten je
SOM-diploma

jaar heb je zo het waardevolle SOM-diploma op zak En dat
diploma biedt je alle kans op een goede toekomst'
Bel daarom vandaag nog' Dan maken we een afspraak met je
voor een eerste gesprek Je kunt ook meer informatie vragen
Bel of schrijf even met de afdeling Personeelszaken van
Stork-Wartsila Diesel B V ,
Czaar Peterstraat 213,
1018 PL Amsterdam,
telefoon 020-520 3806/807

lek in Ned
K Showroom de j
"snu komt i
.
„et dichtbevolkte \
. ..,. huis-a
_. Jt meeVjJleen m Het Pan
~.. wôrclenNfepreid, i
,tóekmedia,piicm en om (^
Wen Trouw en^e Volkskrant ->v souienfijke opU^aiaar he~.
hoogsteS«»nelling.
'Om-adverrentte'ttW/verkoop vof; Utt.de
^S-As,.! >i.ov.,v.^- *J.ft%.^«

Stork-Wartsila Diesel B.V. maakt in Amsterdam dieselmotoren met een vermogen tot 12.700 kW per motor. Deze motoren worden gebruikt voor schepen en electriciteitscentrales. Ons bedrijf maakt deel uit van een groot internationaal
concern en heeft meerdere belangrijke vestigingen in Nederland.

msrnb*

,.JÓ«S-Siwt?«ne
iblltien van »\
Jok nog in dej
dioen. tj, &*
"

°'1

*

-J

'

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst, j,
"-,,
/ eurocneque.
Pnjs tncl
UTW

Schrijf hier m blok]ett"rs
uw tekst l letter ptr
hokje Cijfers leestekens
en tussenruimten tellen
voor 1 letter Minstens
3 rebels beschrijven Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost

ENTHOUSIASTE MAVO/LTS-ERS
Als je binnenkort je diploma LTS-C (of LTS-B met goede
cijfers) of je MAVO 4-diploma hoopt te halen, dan hebben we
goed nieuws voor je1
Begin september beginnen namelijk onze nieuwe opleidingen
voor
- draaier/frezer
- monteur montage/onderhoud
En als jij zo'n enthousiaste MAVO/LTS-er bent, dan kun je op
onze kosten die opleiding volgen En ondertussen nog verdienen
ook1
Vier dagen per week krijg je praktijkles in onze bednjfsschool
en de 5e dag ga je voor je theorie naar de Streekschool Na 2

VERHUIZKS

adverteer -n ae f< ani

i
2

4694
6280
7867
9453
11039
12625
14212
15798

3
"u

**

t 5

a 6
•S'?
8
9
10

STORK-WARTSILA

i
IA?..

Telefoonnummer —

Naam _
Adas .

Handtekening

Postcode + Plajts

5

Auto's in SHOWROOM) vliegen de deul
'" sy3$' /Opsttiren m een gefrankeerde envelop aan SHOWB.Ö1
, «

t ni\t\ A T-S.

A ft ii-"T>tVn r\.& fc * ^f*-!*,.^.^- L... LJ«« rin^^il.ï.'Vl

L«n der Helende Meesters 421B; uithoorn, StatiöWWat 7U; WeespfNieuwsttaat iö!« u^y - UUJ ou ouy
;Zandvoort, Gasthuisplein 12. Faxen fan ook, is WelW,snd.en duidelp 020 - 66S63 2Ï. ^ÉjStJr 020 - 665632|^-,,
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Oproepen - Mededelingen
Grote treinenbeurs te Amstelveen-Zuid op zaterdag 20 maart
in Keizer Karel College, Elegast 5, van 1015 uur Met demon
stratie computergestuurde treinbaan Komt u kijken, ruilen,
(ver)kopen? Inl 02990 40354 Volgende beurs zat 29 mei a s
MARANATHA MINISTRIES Oost organiseert op 27 maart
1993 een groot gospelconcert in de Emmakerk, aanv 1900
uur M m v JOY OF SALVATION, Jan Slot, e v a Adres
Emmakerk, hoek Hugo de Vneslaan/Middenweg Te bereiken
met tram 9 en de bussen 59, 120, 136
Grote vlooienmarkt za 20/3
MODEL KIDS
Blancum sporthal De Grens organiseert baby, peuter,
paal 9001600 u , toegang kleuter, tiener van 1993 Win
ƒ2,50, zo 21/3 Landsmeer ƒ2500, ƒ5000, ƒ10000
sporth en theaterzaal Het Inl 0206890909
Dorpshuis 9 00 1600 u , toe
Overigens, mijnheer de voor
gang ƒ2,00 (alleen tweede
zitter, zijn wij van mening dat
hands goederen) Tel 020- de Herman Heyermansweg
6140616
moet worden doorgetrokken
* Help de Polen Stuur 'n
voedselpakket' Wij hebben * T O Z vrgt ten en bassen
om te komen zingen, rep ma
evt 'n adres 02907 5235
av 20 00 u , De Krocht
* Koet zoekt z'n kippen
Vlug, Schrijf ze nu
VTVZ
DE HOL TORREN RACE
Kok is z'n kippen kwijt VTVZ wordt dit jaar gehouden m
* Lieve oma, bedankt voor Broekhoek (Noord Brabant)
alles Veel liefs,
Voor onze MOOI OPGE
Patncia en Henk
MAAKTE SCHALEN hoeft u
boodschappen
* Lieve opa, oma, Angela en zelf geen
Clint, bedankt voor het op- meer m huis te halen
passen Veel liefs, Kay
Broodje Burger
*Lieve pap en mam, hoe Schoolstraat 4, tel 18789
hebben jullie het 12'/a jr volVoor trouwfoto's
gehouden'' xxxjes Nanouk
Foto Boomgaard
* Lieve Paps en mams be
dankt voor de te gekke va
Grote Krocht 26
kantie Liefs Henk en Patncia
* Mare, hartelijk gefeliciteerd
Tel. 13529
met je 21e verjaardag
*Wij huilen nog maar ze
Mama Carolien en Ab
komt weer VTV2 kaartclub
* Mare, heel hartelijk gefelici
teerd met je 21e verjaardag' * Zaterdag gokken wij op de
paarden nr 20 + 40 Staan
Rakker
jullie al te trappelen''

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-adverlenlies voor /akcnnian LII particulier kunnen
worden ge?el over l of 2 kolommen brectltc in diverse
lettergrootten
Particulieren verwij/en wij nimr de speciale bon op de
pagina „MICRO'S".
Pliulbing is mogelijk in de volgende editie
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ 0,44 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15 00 uur
U kunt nw tekst tclcfbnibclu. opgeven- 02507-17166 of
afgcvcn/raiden aan
* /andvoortb Nieuwsblad, Gastbuisplein 12,
2042 J M Zandvoort,
Plaatsing ib ook mogelijk in de volgende combinatie
Z Zancivoortb Nieuwsblad, Amstclveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vcner, Aalsmeerder Courant, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Weespcr ƒ 5,23 per millimeter
Sluitingstijd maandag 15 00 uur
* Informatie over on/e overige aantrekkelijke advcrtenticcombmalics in de Micro's ?ijn op aanvraag op on/e
kantoren verkrijgbaar
* Voor brieven onder nummer wordt l rcgtl extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 7,05 adm kosten
* BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op ver/ock wordt aan adverteerders buiten
hu verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ 4,00 in rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentiecombinalie Z
telefonisch opgeven

020-5626271
(dit nummer is met voor beyorgklachlen) of /enden aan
Micro's Weckmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing m de/clfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Winkelpersoneel gevraagd

, DE GAPER DRUGSTORE
Drog parfumene speciaalzaak zoekt met spoed enkele
medewerkers/sters m de leeft van 16 18 jaar voor zondag
middag en/of vakantieperiode Reacties aan P Olieslagers
Telefoon 02507-12513

Radio, tv en video

All Tech TV Video

VERKEERSTHEORIE VOOR HET RIJBEWIJS
Elke rijexamenkandidaat is weikom op onze pnvelessen,
spoed- of normale cursussen Elk tijdstip is mogelijk
HOLLAND VERKEER, 0206252511
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen

Reparatie 's morgens gebeld, dezelfde dag hersteld. 65+
10% korting Ook weekends 3 Maand garantie

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361

Tel. 020-6960054.
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuztek

Divers personeel
gevraagd

Personeel
aangeboden

Gedipl KAPSTER komt bij u
thuis, ook voor permanent
Tel 0206140178 na 17 u

Thuiswerk gevraagd
Tel 02507 13310

ZOEK DE M I S L U K T E

MiCRO

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichtmg naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
M. v Remmen - Amsterdam
R. v d. Burg - Amstelveen
R. Bevaart - Wilnis
R. Plessius - Aalsmeer

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

HASSING B V.
Rijles auto's en motoren

Woninginrichting

STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

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

*Antiek zacht groene gra
nieten aanrecht + gootst,
puntgaaf ƒ125 Na 6 u 12297

Lijsten op maat

bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Te koop
gevraagd
diversen

Gevr
huishoudelijke hulp Ik koop dames pockets, BouZeer handige jongeman (28)
voor 2 ocht p w Tel 12978 quet e d ? Bel 020 6254004
Schoonheid
en
b z a v strandwerkzaamhe(do tot 1530 uur, vrij van
*Te koop Atag gasfornuis
* T k gevr oude spulletjes
den, horeca o i d Tel 13448
9 00 uur tot 12 00 uur)
verzorging
in goede staat ƒ50
Tel
voor de rommelmarkt
• Zie de colofon voor opga- PEDICURE voor uw complete 02507 17923
Tel 023-246777
Computerapparatuur
ve van uw rubieksadvertentie voetverzorging en voetmas
sage Behandeling bij u aan
en software
Kunst en antiek
Dieren en
huis is mogelijk 02507-12698
dierenGRATIS
RENT A SUN ZANDVOORT
T k 3 zilv 50 gld stukken MS DOS, OS/2, WINDOWS,
benodigdheden
Verhuur
van
zonnehemels
Woninggids van Zandvoort
fdc + 10 zilv njksd in luxe progamma's, spellen enz Na
Philips sun mobile
14 00 uur 020 6229930
doos ƒ 195,- 02507-17193
Het voorjaar komt er weer
CElLfE makelaars o.g.
Huur prijs ƒ 100,-p w
Veilinggebouw Amstelveen
aan Zorg er voor dat uw hond
Onderhoud,
Gratis bezorgd en gehaald Heden inbreng voor veiling
niet op de wachtlijst komt te
Bel voor reservering en
NVM
5 en 6 april Frans Halslaan 33,
reparatie,
staan Hondenkapsalon
Tel. 02507-12614
inlichtingen 02507 30183
tel 0206473004
,ELLEN'
Tijdig
tel
doe-het-zelf
02507-30068_even bellen

ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf
deling Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam

ra

Metsel-, tegel, stukwerk,
badkamerverbouw, leidmgwerk sanitair 023401512

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

verzamelingen

Brieven onder nummer kosten ƒ 7,05 extra
(u dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v d blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).

* T k modelspoor Marklm
lital 5
HO lok type V160DB digital
stermotor pr ƒ275, 17794

Foto

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

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

- Film

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto s,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

Muziekinstrumenten

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

De gitaarspec zaak v A'dam
SACKSIONI 020-6794115
* T k gitaar merk ECO, coun
try en western, ƒ 100, na 17 00
uur, tel 12634

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Te koop
aangeboden
diversen

Zandvoorts Nieuwsblad

Bolderwagens,
fietskarren
wielen, direct van bedrijf
Folder tel 05904 1804
*Gevr hondemand (m) au
tostoel, zandbak (schelp)
Tel 0250720141
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

•

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 4,65
ƒ 4,65
ƒ 4,65
ƒ 6,20
ƒ 7,76
ƒ 9,31
ƒ 10,86
ƒ 12,41
ƒ 13,96
ƒ15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW
Naam:
Adres:
Postcode: ...

Plaats:

Telefoon: . ,

S.v.p

in rubriek:

Zalenverhuur

Uw paadje of straatje defect"?
VERENIGINGSGEBOUW
Ik kom direct' Ook schuttinDe Krocht
gen, ruim 30 jaar ervaring
D v Duyn Tel 02507 19593 Grote Krocht 41, Zandvoort,
of na 6 uur 17833
tel 02507-15705 b g g 19932,
voor
BRUILOFTEN RECEPTIES
Hobby's en
KOFFIETAFELS

voor de particulier
3 regels
Gratis !

15

Showroom modellen dames
tassen, van topkwaliteit, Ie
der,
40 60%
korting
02975 60572 na 19/weekend

Bloemen, planten
en tuinartikelen
Tuinman heeft nog tijd, ƒ 15
p u Hekstraatwerk aanleg
van tuin, alles leverbaar tel
020 6258455 (vragen naar de
tuinman)
TUINVROUW voor aanleg en
onderhoud van uw tuin, te
vens ontwerp en advies Man
anne Zeedijk 0206127919
Uw tuin m de zorgzame en
ervaren handen van een
TUINVROUW 0206277846

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534

Live Sex
06-9745
24 upd 100cpm
Live sexbox 24 u , 75 cpm

Live 06-320.320.61
MANNEN LET OP
vnjvrouwtje komt naar je toe
of jij naar haar, ze vertelt haar
adres en telefoonnr 100 cpm

069 789
Meisjes v 18 willen wat
bijverdienen Sexadressen
06 320 330 60 75c pm
NATASJA doet het met
hete buurjongens (18)
0632032411 75c pm

NEGERINNETJE
hete sex tiener 18 jr
0632032406 100 cpm
Nieuw LESBIKONTAKT, ook
voor trio en partnerruil
06 320 326 01 75c pm

NU direkt een afspraakje met
een leuk meisje v 18 jr
0632032233 100c pm
Vakantie
Onderdanige jongens (18)
buitenland
bellen met strenge meesters
5 M voor 2 (direkt apart)
06 320 329 99 75c pm
Sta caravans t h in de Arden
ONDEUGENDE
huisvrouwnen al v a ƒ 200 all in
tjes en schoolmeisjes van 18
Inl 04459-1598
zoeken voor straks sexkontakt, vraag hun tel nr
Vaar/surfsport
Bel 06 96 61 75c pm
PARTNERRUIL pnvelijn,
T k nwe stalen roeiboten 4 direkt apart met vrouwen en
mtr lang met spanen Prijs mannen voor sexruil
ƒ995, Tel 0215823978
06 320 330 91 75c pm
POLITIEAGENTE 06 97 93
Rijwielen,
Je wordt streng aangepakt,
met de knuppel1
75 cpm
motoren,
PRIVÉ KONTAKT
bromfietsen
Je krijgt direkt 'n meisje aan
de lijn 069570 100c pm
*T k dame mountam-bike,
RIJP
merk Arrow 12 Speed, prijs
ƒ95, Tel 02507-17503
&
OPEN
Vrouwen van 36 tot 52 jr'
Auto's en
75 cpm 06
auto-accessoires
320 322 27
Rijpe zwarte vrouw' Draagt
* Te koop aanhangwagen, 1 graag rose doorzichtige slip
jes' 75 cpm 06 320 327 70
m br 1 50 m l Pr ƒ 150,
Tel 02507-17833
RUIGE Sexmeideni Wild en
Te koop Rat 127, bj 1979, lekker strak gekleed' 75 cpm
niet mooi, rijdt prima APK tot 06 320 323 40
1 9 '93, prijs ƒ 500 Tel 020 Ruim 300 ondeugende vrou6154012
wen zoeken 'n slippertje
* T k autostoeltje Storche 06 320 321 44 75c pm
muhle, 3 zitst ƒ150 ronde Sabrina en nog veel meer
eik salont ƒ50 Tel 13145
meiden (18) willen direkt
apart 06 320 322 88 75c pm
Diverse clubs
Schoolmeisjes (18) zoeken
een ervaren man Sexdating
06 320 330 43 75c pm
06 320 323 13 HARDLESBIn
Wij gebruiken de wildste hulp SEX VOOR 2, direkt kontakt
stukken1 Gluur mee1 75 cpm met jonge meiden, jongens
(18) en huisvrouwtjes
0632032617 STRAATMEIDi 06 320 330 46 75c pm
In de bus gaat ze tegen je
aan staan' Voel maari 75cpm Genoeg ondeugende meisjes
(18) Ben jij ook op zoek''
06-320 326 63 Sexstandies' Bel 06 96 02 75c pm
Grieks gebukt1 Mond vol
Frans' Zalig vrijen 100 cpm Gratis sexkontakt meer dan
400 ondeugende hete mei
0632032899 Rijpe Dikke den 06 97 66 100c pm
Mollige vrouwen Live staat
ze voor je, naakt1 75 cpm
06 95 05 Grieks standje Live
alleen' Ik buk alvast over de
tafel 100 cpm
069507 STEWARDESSEN
75 cpm In de pantry liet Sas
kia zich heerlijk in d'r blouse
pakken door een passagier

A'dam Reigersbos 1 kamer
won ƒ750, 2 kamerwon
ƒ 1 000, 3 kamerwon ƒ 1 200 ,
alle gemeubileerd e a en 35
div KAMERS van ƒ250 tot 06 96 09 Rijpe vrouwen Live
ƒ850 in heel Amsterdam en gesprek met jou' Graag jonge
omstr WWB 0206991194
jongens (v a 18 jr)i 100 cpm
06*96*25 WINKELMEISJES*
Onroerend goed
Bea, 18 wordt heet aan de
kassa verdwijnt het toilet in
en woonruimte
Jij er achter, pak me1100 cpm
te huur gevraagd
069636 Als u een livege
sprek wilt Wel voorzichtig
Heer b b h h , veel in buiten hoor, ik ben net 18 100 cpm
land zoekt kamer Br o nr
06*96*93 SECRETARESSE
763-78061 v d blad
Met open blouse en kort rokje
WWB vraagt div woonruim- zit ze jou heet te maken Ze
ten in A'dam en omg Bel aub wil een wip maken 75 cpm
7 dgn p w tot 20 u 020
06 97 11 Zapp sex ' draai of
6991194
toets van meisje naar meisje
(18 j ) Het hoogtepunt kun je
Woningruil
herhalen als je wilt 75 cpm
06 97 33 Op z n Frans' Je
800
RUILADRESSEN
in mag met mij op 'n lijn M n
A'dam Informatie bij Het mond staat open, 100 cpm
Oosten, 020 588 2283
Wij zoeken woonr m Z voort
en bieden 2/3 kmr won in Ri 06/50 cpm
vierenbuurt in A dam Huur
ƒ350, Tel 0206647637

•*• Te koop koel/diepvneskast
ƒ275,- Gasfornuis ƒ60,Tel 023-246777
* Te koop tractor ƒ 300,
Tel 16824
* Te koop voetzitbad 1 mnd
gebruikt geh comp plaatst,
prijs ƒ 50, Tel 17030
* T k a a n g Atag, 4-pits gaskookpl, incl slang en gaskr,
ƒ75,- Tel 02507-12965
T k antiek grenen bed, golf
tas, golfcar, div kmderfiets
jes Tel 02507-16864
* T k Dobies electr zaaibak
met thermostaat 53x57 cm,
zga nieuw ƒ 175,- Tel 16049
* T k a donker bruin lederen
draaistoel ƒ 75,- Telefoon
02507 17000 na 1730 u
Woningruil A'dam aangeb 3
kw , 1ste et, gr h kmr, gr b
• Wij behouden ons hetkmr, gr terras 24 m2, 2 sik
recht voor zonder opgave van op gezellig plein, geen onder
redenen teksten te wijzigen buren, ƒ 346 p m Mag ook na
of niet op te nemen
de zomer 020 6853058

Harde, RUIGE Wilde Sex' 06
320 322 78 Rooie lampen Sex
Doorzichtige lingenei 75 cpm
Hete meisjes (18) willen snel
een sexafspraaki NU direkt
06 320 326 66 75c pm
Hete MEISJES (18) willen
sexkontakt Nu met nummer
Bel 06 96 65 75c pm
Hete meisjes v 18 willen echt
snel Sexkontakt Nu met
tel nr 06 320 330 66 75c pm
Hete vrouwen bij jou m de
buurt willen sexkontakt
Bel 06 97 80 100c pm
Hete vrouwen die alleen thuis
zijn zoeken sexkontakt
06 320 330 42 75c pm
HOMO Waar gebeurd, knul
len onder elkaar
0632032701 75c pm
Homo Zoek je n hete boy
(18) voor 'n sex afspraakje''
06320330 18 75c pm
HOMO DIREKT APART
Direkt privé met een hete gay
Druk op de nul voor meer
hete jongen v 18 jr
06 320 322 61 75c pm
Homojongens onder elkaar
Hoor ze heet TEKEER gaan
06 320 330 88 75c pm
HOMOKONTAKT Zoek je een
lekkere boy (18)'
0632033095 75c pm
Lady domina Zwepen boei
en onderdaan
bondage,
rubber, 75 cpm 06 320 321 66
Lesbische sportende meisjes
18 j worden door mevrouw
verwend 75c/m 06 32032337

06/50 cpm
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort Geopend van 1800
tot 0300 uur Telefoon
02507 16141

VARKENSHAAS
van
29,50 ^',^'
''•
• • • ' ' • ' ' • ' • • • • • • • • ' ••» f\ f \ mm '•"•
:

VOOR 19,95
SEX ADRESSEN PRIVÉ
Ze geven zelf hun eigen
adres en telefoonnummer
100cpm
06 96 88
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje v 18 Vraag haar tel nr
Bel 06 95 02 75c pm
SIDDERENDE meisjes 18 jr
Ik ga bij je op schoot zitten
schuif heen en weer Wat voel
ik nou1 75cpm 0632032066
SM Kontaktlijn voor strenge
sexafspraken 06 320 325 80
100c pm

35 plus sexdating Rijpe
vrouwen zoeken sexkontakt
069616 100c pm
*Afluister Sexlijn* 75 cpm
0632032378
Meisjes 18
06 320 327 47 Jong en strak
06 320 323 63 Rijp en Ordi
06 320 324 54 Rijp en Chique
06 320 340 44Lesbi 35+ 18 j
Allemaal leuke meiden willen
direkt kontakt 06 320 330 77
75c pm

BETTY'S ESCORT
020 6340507 na 19 00 uur
BI SEX voor TWEE direkt
THAISE SEX-GODIN apart met een heet meisje of
vroeg
rijp
en
gewillig een lekkere jongen v 18
0632033087 75c pm
0632032306 100cpm
Buurvrouw geeft buurmeisje
Top S&M 06 320 324 341
Bel je meesteres en wees een (18) sexles' Geniet maar van
dienaar1
75 cpm zei 100 cpm 0632032827
TRIOKONTAKT voor sex af Dames die zich overdag ver
velen zoeken telefoonsex
spraakje met 2 vrouwen
0632032036 75c pm
0632032504 100c pm
Vanavond al 'n afspraakje' Al De allerleukste meiden bellen
tijd succes als je op zoek met de FLIRTBOX
bent naar 'n leuke vnend(in) Bel 069501 75c pm
06 95 33 75c pm
DIREKT apart met een meisje
VERPLEEGSTER IK verzorg of een lekkere jongen v 18
graag mannen in m n uniform voor een live heet sexge
zonder iets eronder1 Kijk en sprek 06 320 330 81 75c pm
voel 75 cpm 06 320 329 30 Direkt een leuk meisje aan de
telefoon direkt apart
Vluggertje leuke meisjes
zoeken lekkere jongens (18) Bel 06 98 80 100c pm
Bel 06 96 62 75c pm
Direkt een leuk meisje aan de
lijn Vraag haar tel nr voor 'n
Voor een echt (100 cpm)
avondje uit Direkt apart
069510 75c pm
DIREKT KLETSEN met een
leuk meisje1 Bel snel
0632033090
uu
«_>t-W \J\J\J <^\J
100c
l WO pm
f-»l i i
Wegens enorme drukte, met
Direkt
kontakt
met
een
meisje
spoed DAMES/MEISJES ge
vraagd voor escort en/of club (18) Druk op de nul voor
Haarlem Bel tussen 1300 en meer meisjes 06 320 322 05
75c pm
2200 uur 02507 16141 of
Direkt Sexkontakt met n hete
023 400130
Win een NINTENDO spelcom vrouw bij jou in de buurt
puter Maak je keuze en wini 06 320 320 55 75c pm
Direkt Snel Sexkontakt
06 97 77 100c pm
SEX KONTAKTLIJN
Effe een vluggertje'' Ik wacht 0632032032 100c pm
op je m het toilet1 75 cpm
Direkt telefoonkontakt met
0632032619 Meisje 19 j
meer dan 400 meisjes (18)Er zijn genoeg meiden die 0632032211 75c pm
ook het bed in willen Luister
op 069603 75c pm
Donkere
Volle
FOXY ESCORT voor meisje
VROUWEN
(18), jongen (18), trio strip,
SM 0172045277 **Nu drie Van Jong tot Rijpi 75 cpm 06 .'
320 323 46
nieuwe gay boys**
Een chique vrouw VERPEST*****ZAPSEX*****
Draai of toets om heen en haar buurmeisje (18jaar) met.'
terug te spoelen, het lekker sex' 75 cpm 06 320 320 39 l
ste kun je blijven herhalen1 75 *"HARDCORE*** 75 cpm .-.
cpm
06320324,04 . .OnderdanigSchooljuffrouw
06 95 08 06320326JEL». Meesteres,»;
Effe Vlug
- 06 96 92, 0632032677
Ruige sex,'
Meisjes
06 96 40 0632032554
Volle Bolle:;
S&M Club
06 97 91
Negerin
06 97 92
Diversen
Hardcore
06 97 94
Zij 18 naakt bukt zij voorover1
Jij staat achter haar' Op z n X Y Z B V verhuizingen en'
grieksi 75 cpm 06 320 327 06 samerverhuizingen Voll verz ;
Zoek je pnve-adresjes voor Dag nachtserv 020 6424800 ;
echte hete meiden v 18 jr">
• Reflectanten op adverten •
0635022241 75c pm
:ies onder nummer gelieven
Zoek jij wulpse meisjes v
ervoor te zorgen dat het num
18 jr ' Bel Supersexkontakt mer m de linker bovenhoek
0632032044 75c pm
op de envelop staat vermeld
• Wij behouden ons het en dat de brief geadresseerdrecht voor zonder opgave van wordt aan Centrale Order .
redenen teksten te wijzigen afd Weekmedia Postbus
of niet op te nemen
156, 1000 AD Amsterdam

sex-adres
06-96.85

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

ENON
MINI

DËNON
OKTKYO

ÖUfiD

KEF

INAD1

320.325.68
320.326.78

Bij de SPAR
in Zandvoört-Nobrd

D-250 W
Een mini set met perfecte prestaties Uitgerust met
dubbelcassettedeck, CD-speler, Tuner-voorversterker en
eindversterker Vermogen 2x50 Watt continu
'Exclusief luidsprekers

1/1/M/l!

Hegemanprijs-

HEGEMAN
Bang&Olufsen Centers

AUDIO/ VIDEO

Amsterdam Byzantmm Stadhouderskade 24A, Tel 020 61 65 596
Amstelveen Amsterdamseweg 507, Tel 020 6414019
Technisch Centrum Amsterdam Overtoom 550, Tel 020 61 80795
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WOLLEN FRISETAPUT .,

KAMERBREED TAPIJT!

Schitterend wollen f risé tapijt, in drie asteltinten.
Vier sterren kwaliteit. Juterug. Breedte 400 cm.
Per str. meter

Fraai gemêleerd bouclé tapijt met fijne lussen in o a in
groen en antraciet. Foamrug. Breedte 400 cm
Per strekkende meter
GELEGD VAN

VELOURS TAPIJT!

VINYL

Fantastisch velourstapijt in vele prachtige kleuren
O a rood en blauw Foamrug Breedte 400 cm
Per strekkende meter

Vrolijk kindervinyl van een uitstekende kwaliteit.
Geschikt voor de kinderkamer. Breedte 200 cm.
Per strekkende meter
VAN

'ï"\ S

GELEGD VAN

KAMERBREED TAPIJT!
Solide lussentapijt geschikt voor zwaar gebruik
Dus ook voor de trap! Foamrug Breedte 400 cm
Per str. mtr.
GELEGD VAN

RELIEF TAPIJT
Elegant woonkamertapijt met een fraaie hoog-laag
struktuur. In drie kleuren. Sterke rug. Breedte 400 en
Per str. meter.
GELEGD VAN

m mif

aamu

DESIQ

__

KwaKte'rtsvinyl verkrijgbaar in meerdere gemêleerde
tinten en fraaie all-over dessins. Breedte 300 cm.
Per strekkende meter
GELEGD VAN

V
C/77

«••_

'en*^er
KAMERBREED VINYL
Foamrug. Breedte 400 cmj|;
GELEGD VAN

Schitterend vinyl van een uitstekende kwaliteit.
In marmer- en tegeldessins. Diverse kleuren.
Breedte 400 cm. Per str. meter
GELEGD VAN

^
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MARMER VINYL
Kamerbreed vinyl met een marmerdessin.
Geschikt voor de woonkamer. In diverse kleuren.
Breedte 400 cm. Per str. meter
GELEGD VAN

HOÖCPÖUGTAPIJT!
Prachtig velourstapijt, in vele sprekende kleurea
Vuilafstotend behandeld Foamrug Breedte 400 cm{;>X
Per strekkende meter
GELEGD VAN

729

l

BOUCLÉ TEGEL

RIB TAPIJT!
Uzersterk naaldvilttapijt met een fraaie sisallook
Verkrijgbaar in beige. Breedte 400 cm Latexrug.
Per strekkende meter
GELEGD VAN

J

Supersterke bouclé tegel voor zwaar hushoudelijk gebruik. O.a. in beige en blauw
' Maat 50x50 cm. Per tegel
VAN

••• -r'-\ **i-.tjj.~j

PRINT TAPIJT
De droom van iedere vloer is een V NYL l E •
warm, sfeervol tapijt. Maar dan wel
ingekocht door Europa's grootste
tapijtspecialist, zodat je zeker weet en
dat je het nergens anders goed- VAN
koper vindt. Want Carpet-land met
z'n 265 Superstores in Europa kan
natuurlijk massaal en supervoordelig
inkopen! Kijk maar naar de prijzen in
deze advertentie.

KATOENEN TAPIJT!
Fraai lussentapijt geschikt voor de woonkamer
Diverse kleuren Breedte 400 cm Jute-rug
Per strekkende meter
GELEGD VAN

NEPALEES KARPET

i

y

Tijdlose nepalese karpetten met schitterende randmotieven. Handgeknoopt van 100% zuivere wol.
Maat 165x235 cm
VAN

Merkartikelen van Desso, Bergoss, Bonaparte, Louis de Poortere, Forbo Krommenie, Heuga en Lano, ook uit voorraad leverbaar.

,.,'iJ' i"l " n1

EUROPA'S
AMSTERDAM/AMSTEL l*
Spaklerweg
(ingang bij GEB gebouw).
Tel. 020-665 02 00
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10'00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 2100 uur.

AMSTERDAM/SLOTEN*
Anthony Fokkerweg
(naast Praxis).
Tel. 020-617 6119
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18 00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

Eg

GROOTSTE

AMSTERDAM/WEST
Haarlemmerweg 337
(naast de Maggi-fabriek).
Tel. 020-68810 00
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

TAPIJTSPECIALIST

HOOFDDORP
Kruisweg 785a
(naast Brugman Keukens).
Tel. 020-653 34 41
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

HAARLEM
Spaarndamseweg 74-76
Tel. 023-27 27 47
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

BEVERWIJK
Parallelweg 99
(meubelbôulevard).
Tel. 02510-115 89
Geopend: Maandag 13.00-1730 uur
Di/vr. 930-1730 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

In Beverwijk
op zaterdag
bewaakt
parkeerterrein
tegenover de
winkel.

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

>-"}>\

Nieuwsblad
Donderdag 25 maart 1993

Van Kemenade heeft vrijdagochtend overleg gevoerd met
het college van Burgemeester
en Wethouders. Het beleid van
het Zandvoortse gemeentebestuur was vorig week na publicaties in een landelijk dagblad
in opspraak gekomen. Het college zou de woonwagenbewoners een 'toplocatie' hebben
toegewezen, financiële kosten
voor hen hebben gedragen én
hebben toegestaan dat daar 'enkele villa's' verrezen. In werkelijkheid is dat er één. De PvdA-fractie in de Provinciale Staten
van Noord-Holland eiste van
Van Kemenade dat hij zou optreden in Zandvoort.

Na het overleg met het Zandvoortse college, vindt hij dat
niet noodzakelijk. 'De Commissaris der Koningin is op basis
van de hem verstrekte inf ormatie van mening, dat het college,
alles overwegende, correct
heeft gehandeld bij het verplaatsen van de woonwagens,'
aldus het bureau Voorlichting
van de provincie. De woonwagens zijn daar tijdelijk geplaatst op grond van artikel 10
van de Woonwagenwet. 'Wel
zal de tijdelijke plaatsing op
grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening alsnog geregeld moeten worden,' aldus
Voorlichting. 'Het college heeft
duidelijk gemaakt dat men
reeds doende is de noodzakelijke stappen hiertoe te zetten en
een en ander met spoed te zullen bevorderen.'
Inmiddels heeft B&W een notitie naar de gemeenteraad en
de pers verzonden, waarin alle
handelingen in het verleden
nog eens op een rijtje zijn gezet,
om zo misverstanden te voorkomen.
Zie ook pagina 3

Weinig animo voor
Week van de winkel
ZANDVOORT - Met uitzqndering van een enkele
winkelier neemt de Zandvoortse Ondernemers Vereniging dit jaar niet deel aan
de Week van de Winkel. Het
doel van deze week, van 29
maart tot en met 3 april, is
om aan goed personeel te
komen. De belangstelling in
Zandvoort is te gering om er
een groot festijn van te maken.
„Als vereniging hebben we
besloten het maar een jaartje
over te slaan," zegt OVZ-bestuurslid Tromp. „Vorig jaar
hebben we wel voor zo'n 600
gulden aan materiaal gekocht
voor de Week van de Winkel.
Maar die actie werd niet zo'n
succes. Dit jaar laten we het
aan de individuele ondernemers zelf over."
Niet alle winkeliers wilden
vorig jaar meewerken aan de
actie, een spandoek voor de

Motor-ongeval
ZANDVOORT - De politie
zoekt nog getuigen van het motorongeval op het zuidstrand,
waarbij de 29-jarige Bertil
Brand om het leven kwam. Een
43-jarige Zandvoorter raakte
zwaar gewond. Het ongeval
vond donderdagavond rond
half tien plaats. Vermoedelijk
zat Brand zelf aan het stuur van
de motor toen deze in de duisternis tegen strandpaal 67.250
aanreed. Getuigen worden verzocht te bellen: tel. 13043.

De plannen kunnen ten koste
gaan van de voorzieningen in
het midden van de regio, aldus
het Kennemer Patiënten Platform (KPP). Het verdwijnen
van spoedeisende- en intensieve zorg uit het Johannes de Deo
zou vooral voor de bewoners

9
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DEZBWEEK
Oorlog
De 'keiharde oppositie'
o
van de VVD krijgt langO
zamerhand de vorm van psychologische oorlogvoering

Eiland
De zomermode van volgend jaar is geinspi
reerd op het 'desert island'-thema, verwacht Marjolein
van de Vosse (Peek & Cloppenburg). ,,De wereld is zo'n
zooitje, dat je af en toe zou
willen vluchten naar een onbewoond eiland, waar je op het
strand kan zitten onder een
palmboom, met een kokosnoot in je hand Ver weg van
de drukke, bewoonde wereld
Naast lichte zandkleuren horen daar bruin, groen en geel
bij." Op de ATV-pagina

11

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

College tegen
boorplatform
ZANDVOORT - De minister van Economische Zaken
wordt met klem gevraagd,
af te zien van een vergunning voor een booreiland
voor de Zandvoortse kust.
Het gemeentebestuur heeft
dinsdag voor de tweede keer
een dergelijk verzoek naar
het ministerie gestuurd.
Het raceseizoen 1993 op het Zandvoortse circuit is zondag 21 maart met de traditionele openingsraces van start gegaan. Het was nog wat rustig op het circuit. He t Ook de vaste kamercombezoekersaantal bleef met ongeveer drieduizend bescheiden en een aantal coureurs was nog niet klaar voor de racerij. Er moest nog het nodige gesleuteld wordei i missie is benaderd.
aan de wagens. Het gemis werd echter ruimschoots goedgemaakt door het spektakel op de baan.
Op de foto de Mobil Produktiewagens in actie. Coureur Marcel van Vliet, met een Lotus Esprit, won deze race. Zie ook de sportpagina.

deur werd bijvoorbeeld her en
der geweigerd. De winkeliers
die wel wilden deelnemen, zaten teveel verspreid door het
dorp, om de actie succesvol te
kunnen laten verlopen. Individuele acties van winkeliers zijn
dit jaar niet uitgesloten. Maar
tot nu toe is alleen van De Gaper Drugstore in de Kerkstraat
al bekend dat er aandacht &an
de Week van de Winkel wordt
besteed.
De 'Week' is onderdeel van de
imagocampagne 'De winkel,
daar maak je de mooiste dingen
mee', die in 1991 van start ging.
Het is een initiatief van het
Hoofdbedrijfschap Detailhandel in nauwe samenwerking
met het Ministerie van Economische Zaken. Het doel ervan
is, de vele aspecten van een
baan of carrière in de winkel
positief te belichten en een eind De langslapers hebben pech,
te maken aan negatieve voor- komend weekend. De zomeroordelen hieromtent.
tijd gaat in en daarom wordt
om twee uur in de nacht van
zaterdag op zondag de klok
Samenwerking
Volgens Tromp blijkt de een uur vooruit gezet.
Week van de Winkel als gezamenlijke winkeliersactie bijna
alleen maar te werken in gebieden waar de deelnemers vlak
bij elkaar zijn gevestigd. Bijvoorbeeld zoals in overdekte
winkelcentra. Dat vergemakkelijkt de samenwerking bij dergelijke acties. De Zandvoortse
winkeliers van OVZ blijven
echter wel degelijk samenwerken, verzekert Tromp. „We
hebben voor dit jaar wel andere
acties op het programma
staan."

Korte nacht

Brandbrief over regiopolitie naar Den Haag
ZANDVOORT - In het pntwerp voor de nieuwe Politiewet is geen sprake meer van
een democratische en bestuurlijke controle op het
politie-optreden, én pp het
beheer van de politie. Dat
zegt het gemeentebestuur in
een brandbrief aan de Tweede Kamer. De Zandvoortse
raadsleden zijn 'verontrust'.
De bezorgdheid richt zich
met name op het artikel 36 van
de ontwerp-Politiewet. Daarin
staat dat de korpsbeheerder
van de regionale politie, in dit
geval burgemeester Schmitz
van Haarlem, opdrachten mag
geven aan de burgemeesters
van de regiogemeenten, waaronder burgemeester Van der
Heijden. En daarover vallen de
Zandvoortse raadsleden. Het

tische en bestuurlijke controle
van het politieapparaat. Dat
verdwijnt dus in de nieuwe,
voorgestelde opzet: de regio-korpsbeheerder is verantwoording verschuldigd aan de miInvloed
nister en het regionaal college.
Het gemeentebestuur heeft
Enerzijds vinden de raadslede brief aan de Vaste Commisden dat politietaken door het
regiokorps betaald moeten
sie voor Politie, van de Tweede
Kamer, op voorstel van
worden. In de nieuwe opzet
GBZ-raadslid Jaap Methorst
wordt de rijksuitkering voor
geschreven, in navolging van
het politiewerk rechtstreeks
andere gemeenten. „Bij het huiaan de regio-korpsbeheerder
dige ontwerp komt de lokale
uitbetaald. Anderzijds vinden
burgemeester buiten spel te
zij het onaanvaardbaar dat zij
staan," aldus Methorst. „Maar
kant en klare besluiten van de
over het beheer, de inzet en de
korpsbeheerder voorgeschofinanciële middelen, kan hij
teld kunnen krijgen: de gejuist beter beslissen dan een remeenteraad kan te weinig ingionale korpsbeheerder." Metvloed uitoefenen op de besluithorst kreeg de commissie voor
vorming. Voornamelijk wat de
Controle
Bestuurlijke Zaken achter zijn
beheersopdrachten betreft.
De raad heeft daarmee een voorstel.
Bovendien kleeft er een fimiddel in handen, tot democrahoudt namelijk ook in, dat de
regiogemeenten de uitvoering
van die (politie) taken ook zelf
moeten betalen.

nancieel bezwaar aan: de gemeenteraad is genoodzaakt om
in de begroting geld te reserveren voor dit soort opdrachten,
zodat de burgemeester deze
kan uitvoeren. Zo kan de regio-korpsbeheerder de kosten van
de beheerstaken volledig op de
regiogemeenten afwentelen.
In de oude opzet vergoedt het
Rijk de kosten van de politie
rechtstreeks aan de gemeenten,
als een zogenaamde 'doeluitkering". De huidige korpsbeheerder, m Zandvoort burgemeester Van der Heijden, is verantwoordelijk voor de besteding
daarvan. Over de politiebegroting is hij verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad.

Afbreuk

VVV presenteert 'Haarlemse Bloemenmeisjes'

van Haarlem-Noord, Bloemendaal en Zandvoort veel problemen kunnen geven. 'Deze problemen liggen ondermeer op
het gebied van de bereikbaarheid en de afstemming van de
openbaar vervoer verbindingen,' aldus het platform. Daarom is het 'bang' voor een te grote concentratie van intensieve
zorgvoorzieningen in het zuidelijk deel van de regio, met name
in Haarlem-Zuid, Heemstede
en Schalkwijk.
Ook het verdwijnen van de
kinderafdeling uit de ziekenhuislocaties Deo en Zeeweg
baart de patiëntenorganisaties
zorgen. Zij betreuren het dat
veel onderdelen duidelijkheid
uitblijft. 'Niet alleen met betrekking tot de toekomstige locatie van te plegen nieuwbouw
voor het Kennemer Gasthuis,
maar ook met betrekking tot de
toekomst van een aantal afdelingen.

'De commissie voor Bestuurlijke Zaken van de gemeente is
van mening dat het onderliggende wetsvoorstel derhalve afbreuk doet aan het budgetrecht
van de gemeenteraad. Wij onderschrijven dit standpunt,'
schrijft het college. De commissie zou een en ander kunnen
veranderen door in artikel 36
'bevoegdheden opgedragen' te
vervangen door 'bevoegdheden
overgedragen'. Dan kan de gemeente zelf bepalen of en hoe
de taak wordt opgepakt. Een
kopie van de brief is naar de
andere regiogemeenten verstuurd, Heemstede zal als eerste het voorbeeld volgen.

Datum

HW

LW

HW

LW

26 mrt
27 mrt
28 mrt
29 mrt
30 mrt
31 mrt
1 apr
2 apr

05.15 00.50
05.45 01.25
07.15 02.54
07.49 03.47
08.32 04.05
09.26 04.54
10.54 05.54
12.26 07.20

17.29 13.04
17.59 13.44
19.36 15.14
20.15 1b.44
20.59 16.35
22.15 17.25
23.46 18.45
-.- 20.40

Man neergestoken

ZANDVOORT - Op het Gasthuisplein is zondagavond rond
half twaalf een 30-jarige Zandvoorter door een onbekende in
zijn buik gestoken. Bij een
spoedoperatie in Haarlem
bleek een darmperforatie. Zijn
toestand is stabiel. De toedracht is nog onduidelijk. De
Maanstand:
man had in een café aan het
EK woensd. 31 mrt. 06.1 Ou.
plein
contact gezocht met een
Doodtij 1 april 23.46 u. NAP+52cm vrouw. Toen hij het pand verliet, vertrok even later ook een
Met ingang van zondag 28 maart is groepje bezoekers. Even later
in deze tabel de zomertijd inge- werd de man gewond op de
voerd.
grond gevonden.

Een boorplatform geeft milieurisico's maar vormt tevens
een psychologische drempel
voor de toerist die de Nederlandse kust wil bezoeken. Dat
schrijft het college van Burgemeester en Wethouders aan de
minister en aan de vaste commissie Economische Zaken
van de Tweede Kamer. 'Voor
een gemeente als Zandvoort tenslotte één van de belangrijkste badplaatsen van Nederland
- kan dit funeste gevolgen hebben.'
Een vergunning zou in strijd
zijn met het toeristisch beleid,
dat als speerpunt is aangewezen, benadrukt het college:
'Met name het kusttoerisme
heeft bij het ministerie hoge
prioriteit.' De aantrekkingskracht wordt door een boorplatform direct onder de kustlijn aangetast. Volgens B&W
heeft de gemeenteraad aangedrongen op een actie van het
college. Daarnaast
onderschrijft het college in de brief
ook de activiteiten van de Actie
Platform Zandvoort. Daarin is,
onder leiding van Eugène
Weusten, het verzet onder burgers gebundeld. Van Weusten
vreest dat de minister in april
een vergunning zal afgeven en
is bezig met verdere actie.

Politiek café
ZANDVOORT - In café De
Harlekijn, aan het Kerkepad,
wordt vanavond voor de tweede
keer dit seizoen 'Politiek café'
gehouden. Onder het motto
'Kanker mee m Zandvoort aan
zee' komen vele politieke zaken
aan de orde. Als gasten zijn uitgenodigd:
Klaas Annema
(raadslid D66) over de uitbreiding van het raadhuis, Fred
Paap (Horeca Nederland) en
Jaap Methorst (raadslid GBZ)
discussiëren over het terrassenbeleid in Zandvoort. Presentatie: Rita Aker en Sigrid
Schopman.

Natuurlijk,

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

tot l juli voor maar ƒ 12,50

Nieuwsblad

B Waterstanden l
25 mrt 04.45 00.14 16.57-1235

Foto studio Hoekstra

Gemeenteraad 'verontrust over democratische controle'

Patiëntenplatform verontrust
ZANDVOORT - Het Kennemer Patiënten Platform
is verontrust over plannen
van het Kennemer Gasthuis. Dit is van plan ingrepen met hoge technologie
uitsluitend in het Elizabeth
Gasthuis te laten plaatsvinden. Eenvoudige, planbare
ingrepen moeten worden
uitgevoerd in het Johannes
de Deo ziekenhuis.

Oplage: 5.200
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Spektakel bij openingsraces

Van Kemenade
akkoord met
*tijdelijk' kamp
ZANDVOORT - Het Zandvoortse gemeentebestuur
heeft correct gehandeld, bij
het verplaatsen van woonwagens naar het voormalige
circuit. Dat zegt de Cqmmissaris der Koningin in
Noord-Holland, prof. dr.
J.A. van Kemenade. De 'tijdelijke plaatsing' moet nog
wel officieel geregeld worden.

53e jaargang nummer 12

Los nummer ƒ 1,85

Naam: (m/v) l
Adres: L_J l
Postcode/Plaats: L

Fleur Hoopman, voorste rij derde van rechts, is de enige Zandvoortse onder de 'Haarlemse Bloemenmeisjes'

ZANDVOORT - De Regionale VVV Zuid-Kennemerland heeft vrijdag de
nieuwe 'Haarlemse Bloemenmeisjes' (waaronder
ook een Zandvoortse) gepresenteerd, voor het komende jaar tot en met
maart 1994.

37-ste keer. De Zandvoortse
Pleur Hoopman was een van
de twaalf meisjes die vrijdag in
een - overwegend - groene outfit in de Orangerie Elswout
mochten aantreden. De overige bloemenmeisjes waren: Susan Baars, Annemiek Beers,
Mariëtte Beijk, Lonneke Heimann, Miranda Oud, Karin
Elk jaar worden er twaalf Rakké, Christine Rebello,
meisjes geselecteerd om deel Yvonne Terpstra, Christa Weuit te maken van dit team, dit ber, Ursula van Wilpen en Irejaar gebeurde dat voor de ne Zwart. Het team staat on-

der leiding van de dames Elizabeth Kraak en Hedwig van
der Voort. Hun kleding is ontworpen door de bekende couturier Edgar Vos, bij hun vertrek over een jaar mogen de
bloemenmeisjes hun pakje
houden.
De VVV noemt de bloemenmeisjes 'een belangrijk instrument voor de promotie van
Zuid-Kennemerland m binnen- en buitenland'. 'Zij geven

extra cachet aan consumenten- en handelsbeurzen waaraan de Regionale VVV frequent deelneemt.' Het team
wordt dikwijls gevraagd om
produktpresentaties, ontvangsten, congressen en dergelijke
met zijn aanwezigheid op te
fleuren. De 'Haarlemse Bloemenmeisjes' zijn erg populair
in promotieknngen. en worden daarom ook ingezet voor
Holland Promotie in het buitenland.

Telefoon- l

l

L

Giro/Banknr.:

L

l 6 v m controle bezo

i
i

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,00 D half jaar ƒ 31,OOD jaar ƒ 54,00

•

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

' U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
| opgeven: 020-668.13.00.
| Stuur deze bon in een open envelop naar
i Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "71Ö37Ï"017Ö03"
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FAMILIEBERICHTEN

EÏTUT1

vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda
beschikbaar.

TENTOONSTELLING
ALGEMENE AANSCHRIJVING
CULTUREEL CENTRUM

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

liet strand was zijn leven,
en zijn dood
Met grote verslagenheid geven wij U kennis dat
geheel onverwacht van ons is heengegaan
Bertil Brand
op de leeftijd van 29 jaar.
Familie L. Brand
18 maart 1993
Correspondentieadres:
Marisstraat 7
2042 AH Zandvoort
De begrafenis heeft dinsdag 23 maart op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort plaatsgevonden.

Met zoveel toekomst voor zich is, tot ons groot
.verdriet, onverwacht van ons heengegaan, mijn
zoon, onze broer, zwager en oom
Bertil Brand
•:29 jaar
Zandvoort
18 maart 1993
Y. Reumerman
H. Pomper-Brand
E. Pomper
Kinderen

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Lorentzstraat 361, huur ƒ 712,06 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijke) bruto-maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ 4.455,- zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in
het gevelkastje ten kantore van EMM.

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1,
Zandvoort - Tel. 17093

BEMESTING
BEPLANTING
BOMEN,
STRUIKEN, ROZEN
Violen, primula's
Vaste planten

Te huur

Martin

SVB
Het spreekuur van de SVB in Zandvoort komt
met ingang van 1 april 1993 te vervallen.

Bertil
Pauline en
Daniëlle

Wij verloren een fantastische vriend
Bertil
We zullen je missen.
';'••.
Helmut, Carol
Chris
Zandvoort, 18 maart 1993

De tentoonstelling wordt georganiseerd i.s.m.
de Culturele Raad van Noord-Hofland. Het Cultureel Centrum is gevestigd aan het Gasthuisplein
9b te Zandvoort, telefoon 02507-61570.
Openingstijden: woensdag t/m zondag van
14.00-17.00 uur.

OPENBARE
RAADSVERGADERING

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Bertil
Je was helaas te kort m'n maatje

Dag

In het Cultureel Centrum is van 24 maart t/m
16 mei 1993 een dubbele tentoonstelling te zien:
* HART VOOR DE STAD, nieuwbouw in oude
kernen van steden en dorpen in Noord-Holland
*LUUK HUISKES, landschapsfotografie

Met uw vragen kunt u terecht bij:
- ons kantoor te Haarlem:
voor AOW/AWW:
Stationsplein 90
voor AKW:
Staten Bolwerk 1
dagelijks van 8.00-17.00 uur
SVB Districtskantoor Haarlem
telefoon 023-152 152

2-KAM.
ETAGE
ïn nette buurt
in Zandvoort

De gemeenteraad vergadert dinsdag 30 maart
1993 in het openbaar. De vergadering wordt
gehouden in de raadzaal en begint om 20.00
uur.
Op de agenda staan onder meer de volgende
punten:
-Aanmelding gemeente Zandvoort bij
Uitwerkingsovereenkomst
- Krediet vervanging materieel Zandvoortse
Reddingsbrigade
- Bijdrage aan Stichting Samenwerkende kustVW's
- Subsidie aan Stichting Zandvoort Promotie
-Krediet voor project heroriëntatie 1993;
aangaan samenwerkingsovereenkomst met
Gewestelijk Arbeidsbureau
- Donatie t.b.v. actie tegen racisme
- Uitgangspunten begroting 1994
- Bestuursopdracht Ontwikkeling Beleids- en
Beheersinstrumentariurn
- Vervanging CV-installatie Plesmanschool
- Huurovereenkomst met Watersportvereniging
Zandvoort
- Afwijzing verzoek om planschadevergoeding
ex-artikel 49 WRO
- Voorbereidingsbesluit perceel grond aan oprijlaan landgoed Groot Bentveld
-Aanvullende infrastructurele werken
woningbouwplan Van Lennepweg
- Krediet t.b.v. vervaardigen bestemmingsplan
Boulevard-Zuid
- Aanschaf gegevens van Rijkskadaster
- Verlaging verkoopprijs percelen grond met recht
van uitzicht
- Vaststellen beschikbaar bedrag 1993 particuliere woningverbetering
- Vaststellen Bouwverordeningc.a.opgrondvan
herziene regelgeving
- Aanvaarden kunstwerk voor wijk De Meeuwen
N.B.! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden. Bij het
bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere
informatie over de agendapunten. Tijdens de

Opgrond van artikel 5.1.4 en artikel 5.1.5 van
de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Zandvoort (verbod voertuigwrakken op de weg
te plaatsen of te hebben; verbod caravans,
boottrailers e.d. en vaartuigen langer dan drie
dagen op de weg te laten staan) en gelet op de
artikelen 152 en 210 van de gemeentewet
hebben Burgemeester en Wethouders besloten
de eigenaren/bezitters van bedoelde objecten
tot 5 april 1993 in de gelegenheid te stellen
deze objecten van de openbare weg te verwijderen.
Als na deze datum alsnog geen gehoor is gegeven aan deze aanschrijving zullen met toepassingvan bovengenoemde artikelen de objecten
worden verwijderd.
De kosten hiervan komen voor rekening van de
eigenaar/bezitter.
Een en ander geldt voor: sloop-, kampeer-,
magazijn-, keet-, ladder-, aanhang-en verkoopwagens, boottrailers, boten, tractoren en dergelijke.

AANGEVRAAGDE

KAPVERGUNNINGEN

BOUWVERGUNNINGEN

De volgende aanvragen zijn ontvangen:

0024B93

- Regentesseweg 2, Zandvoort - 7 dennen
- Ceisiusstraat 231, Zandvoort - 1 zeeden

0025B93

De aanvragen liggen gedurende één week na
het verschijnen van deze aankondiging ter inzage bij de sector Eigendpmmenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20.
De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend
van 9.00 uur tot 12.00 uur. Belanghebbenden
kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk bezwaren indienen bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort.
De bezwaren zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

HINDERWET
Bij Burgemeester en Wethouders zijn ingekomen de aanvragen om een vergunning ingevolge de Hinderwet:
een multi-functioneel feestcentrum annex barcafé annex café met bedrijfswoning en kantoor
gelegen aan het Dorpsplein 2 te Zandvoort.
De aanvragen, en de andere stukken die op de
aanvragen betrekking hebben liggen met ingang van 26 maart 1993 t/m 26 april 1993 ter

TE HUUR
2

50 m luxe
kantoorruimte. Eigen
pantry en
parkeerplaats.
Gebruik van
vergaderruimte.
Tevens 50 m2
atelierruimte incl.
gebruik van keuken
en toilet.
Brieven onder nr.
384949.

Tel. 17580

;
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f» -: Inschrijvingen" ;7-.v ;-;:: .
*Uitvaartverzekering
' '
«;H;éen': Natura- ' • ; ,-,:;; " / • • , • ' ;'?•;• üitvaartoyëréenkomst H
Vraag rustig yrüblijvend
alle; inlichtingen bij:
V

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

0028B93

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bpuwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied. Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 - 12.30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blaa.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders.
Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend,
ook al is bezwaar indiend. Dit is een wettelijke
verplichting. Verder kan er een verklaring-vangeen-bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig
zijn.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Wpningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen.
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezichten Milieu, Raadhuisplein 4.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

ƒ5,50

Pannekoek van de maand

Mexicaanse Pannekoek
ƒ12,50
Ook om mee te nemen
Zandvoortselaan 130a
t.o. Nw. Unicum, Zandvoort
Tel. 02507-30062

piaigr- -ligt; onze 'belangrijkste :

0027B93

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

VARKENSHAAS
van 29,50

Even relaxen in de middagpauze.
\Fijn op het strand uw lunch gebruiken.,

0026B93

Potgieterstraat 26
Vergroten van een woonhuis
Bentveldweg 10 (Bentveld)
Vergroten van een woonhuis
Frans Zwaanstraat 88
Plaatsen van een dakkapel
Frans Zwaanstraat 86
Plaatsen van een dakkapel
Lorentzstraat 162
Bouwen van een bijgebouw

GEMEENTE

NIEUW IN ZANDVOORT
Pannekoekhuis

65 pannekoeken vanaf

11,50

Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de
bovengenoemde wijze en een ieder die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe in staat
is geweest krijgt in een volgend stadium van de
procedure wederom gelegenheid om bezwaar
te maken dan wel om beroep in te stellen bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de
Raad van State.

Tel. 31134

BijdeSPAR
in Zandvport-Noord

BOOM

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 26 april
1993 schriftelijk worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus
2, 2040 AA Zandvoort.
Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de
stukken ter inzage gelegd. Degene die een
bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Als daarom wordt gevraagd, kunnen tot één
week voor de bovengenoemde datum ook
mondeling bezwaren worden ingediend. Daarbij is er dan ook gelegenheid tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd
gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.

AANGEVRAAGDE

ADVERTENTIES

Strandpaviljoen nr. 11
Wij hebben voor u een heerlijk
12-uurtje, boterhammetjes ham/kaas,
Kwekkeboomkroket, huzarensalade,
koffie of drankje naar keuze voor

inzage bij de sector Grondgebied, afd. Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar
ook terecht voor een mondelinge toelichting.
Het kantoor is geopend op werkdagen van
09.00 -12.30 uur. De stukken liggen tijdens de
openingsuren pok ter inzage bij de Openbare
Bibliotheek, Prinsesseweg 64.

Tijdens
de
verbouwing
van

„DE
KAASHOEK"
gaat onze verkoop
gewoon door en wel in
de verkoopwagen
t.o: onze zaak.

Onze keuken is geopend van
10.00-19.00 uur dinsdag t/m zondag

Zomerkleuren. .
Plant NU uw zomerbollen

BLOEMENHUIS
J. BLUYS
De specialist in al
uw bloemwerken
Haltestraat 65, Zandvoort
Tel. 12060

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

Eigenzinnig,
Eigentijds,
Een tikkeltje
Eigenwijs,
En Eindeloos mooi
de Eieren van

PAAP
r<,r'A -.->•. <g..

r?&'**;+&

"*H./*^yj
WEEKENDAANBÏÉDING

AMSTERDAMS
PROEF PAASSLOFJE
met en zonder spijs

BijdeSPAR
in Zandoort-Noord
VARNSHAAS
van 29,50

STEJ; u HEBT EEK
TIEMTJE...
... DE NSF-KORTINGSKAART BIEDT U TIENTALLEN
GULDENS VOORDEEL BIJ DE AANKOOP VAN
INTERESSANTE PRODUKTEN. KOOP ZO'N KAART
VOOR ƒ l O,- BIJ DE SPORTVERENIGING DIE BIJ U
AANKLOPT. U STEUNT
DAARMEE TEGELUK DEZE CLUB.
KlES EN
KOOP EEN
PRODUKT VAN
UW GADING EN
U SCOORT MIDDELS HET INLEVEREN
VAN DE BETREFFENDE
KORTINGSBON OP
DE KORTINGSKAART. DE TOTALE
KORTING KAN IN
DE HONDERDEN
GULDENS LOPEN.

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865

^

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Spareribs/kip lijn
kado ontbijt/brunchlijn
Spareribs of kip met stokbrood,
sauzen, salades, stokbrood en
kruidenboter

TASINO

ZANOVOORT

ANDVOORT
EEUWEN
HANDBAL

MOTORRJIJSCHOÖL

ƒ 18,50 per persoon

Dagelijks geopend van 13.00 tot 21.00 uur
^Zaterdags geopend van 09.00 tot 21.00 uur^

DE NSF-KORTINGSKAARTACTIE WORDT GEORGANISEERD DOOR DE
NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE (LANDELIJK) EN

rlOLLAN

O25O7-16368

De traiteur is

Haltestraat 38

IS4AKELAAR C

TROËLSTRASTRAAt 34
Z A N D V 00 R T
0 2 5 0 7 - 1 4 4 2 0

U KOOPT TOCH OOK DE KORTINGSKAART
VAN HOL/CASINO ZANDVOORTMEEU- ' '
WEN HANDBAL.
DE VOLGENDE BEDRyVEN GEVEN U EEN
FLINKE KORTING:
RADIO STIPHOUT, JAAP BLOEM INTERSPORT, DROG. BOUWMAN, ERICA, BRUNA, DRUKKERIJ REPROX, IJZERHANDEL VERSTEEGE, SLAG. ZWINKELS, RIJWIEL VERSTEEGE, KROON VIS, BAKKER KEUR.
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Nieuwbouw in Burgemeester en wethouders landelijk aan de schandpaal genageld
oude 'kernen'

Oppositie wordt psychologische oorlogvoering

:ZANDVOORT - In het
Cultureel Centrum Zandvoort is een nieuwe expositie te zien, die uit twee verZANDVOORT - 'Palermo
schillende delen bestaat: aan de Noordzee'. Onder
'Hart voor de Stad' en 'Van die kop werd vorige week in
Kust tot Kust'.
een landelijk dagblad het
Van Kust tot Kust is een foto- Zandvoortse gemeentebeserie over de Noordholland.se stuur over de hekel geIcust: van Zandvoort tot en met naald. De plaatselijke oppoDen Helder, én - langs het IJs- sitiepartijen VVD en PvdA
selmeer - van Den Oever tot hadden hun beklag gedaan,
Amsterdam. De foto's zijn ge- met als gevolg veel landelijmaakt door Luuk Huiskes.
ke ophef over het Zand; Het gedeelte Hart voor de voortse woonwagenbeleid.
Stad is een tentoonstelling over De 'keiharde oppositie' die
de kwaliteit van de nieuwbouw VVD-fractieleider Tates enin de oude kernen van steden
en dorpen in Noord-Holland. kele maanden geleden voorEr worden vijftien opmerkelij- spelde, lijkt hiermee de
ke voorbeelden van nieuwbouw vorm aan te nemen.van psygetoond. De tentoonstelling be- chologische oorlogvoering.
vat foto's, plattegronden, situatie-tekeningen en modellen. De
tentoonstelling is te zien tot en
met 16 mei.
Naast beide exposities is er zoals gebruikelijk - ook veel te
zien uit de vaste collectje van
het Cultureel Centrum Zandvoort. Met name over de kustplaats zelf, zoals schilderijen,
stijlkamers en replica's van taoten en gebouwen, vervaardigd
door de Bomschuiten Bouwclub. Een klein deel van de collectie is tijdens kantooruren te
zien in het kantoor van de Verenigde
Spaarbank,
Grote
Krocht 38.

door Joan Kurpershoek
Binnen de gemeenteraad
krijgen VVD en PvdA momenteel niet of nauwelijks vat op
het beleid. Dat is niets bijzonders in Zandvoort, het gaat al
jaren zo met oppositiepartijen.
Voor de plaatselijke VVD-fractie is dat 'wennen', nu deze partij na het aftreden van wethouder Van Caspel (december '92)
in de oppositiebanken terecht
is gekomen. Zij is buiten spel

j Weekenddiensten
Diensten:
27/28 maart 1993

j Kerkdiensten
nale Doeleinden
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Zondag 10.00 uur: ds. J.G. MeyLeeuwen, m.m.v. fluitensem- nen, Haarlem
Geloofsgemeenble, kollekte Algemene Diako- Vrijzinnige
Weekend 27/28 maart '93

Hervormde Kerk, Kerkplein:

Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharing.
Hoofd commercie: J.F. Sas.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 02507 - 18648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek.
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Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Hendal.
Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 1013, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
u.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
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kwartaal;
ƒ 31,- per half jaar; ƒ 54,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
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ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)6.68.13.00
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02507-17166.
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
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Dictatoriaal
Zij legden Tates enkele keren
het zwijgen op, maar.tactisch
gezien blijkt dat niet zo slim.
De VVD-fractievoorzitter, die
burgemeester Van der Heijden
zelfs beticht van 'dictatoriaal
gedrag', treedt nu op de voorgrond als 'voorvechter van het
vrije woord en van de Zandvoortse democratie'. Want
daar mankeert het aan, volgens
hem. Dat wordt gekoppeld aan
de houding van het college tegenover de woonwagentaewoners op het voormalige circuit.
Zij kregen vorig jaar een tijdelijke plek toegewezen, wegens
ruzie op het eigenlijke woonwagenkamp op het Keesomplein. Het gemeentebestuur
heeft inmiddels toegestaan dat
één woonwagen is omgebouwd

023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, adPOLITIE:
Alarmnummer vies en hulp tel. 17373, op alle
06-11. In andere gevallen: tel. werkdagen van 10.30-12.30 uur.
13043.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
BRANDWEER: Alarmnummer AC Zandvoort.
06-11. In andere gevallen Stichting Welzijn Ouderen
023-159500 of - voor info over- Zandvoort: (voorheen Diendag - (02507) 61584.
stencentrum) Koninginneweg
AMBULANCE: Alarmnummer l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
06-11. Anders: tel. 023-319191 op dinsdag- en donderdagmid(ongevalllen), Centrale Post dag van 13.30 tot 15.00 uur.
Ambulancevervoer (CPA) Ken- Belbus: Om van de belbus (voor
nemerland.
bewoners van 55 jaar en ouder)
DIERENAMBULANCE (Die- gebruik te kunnen maken,
renbescherming): 023-246899.
dient men zich 24 uur van te
HUISARTSEN: De volgende voren op te geven bij Huis in de
huisartsen hebben een geza- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
menlijke
waarnemlngsrege- en 17.00 uur. De kosten per perling: J. Anderson, B. van Ber- soon bedragen vanaf l juli 1991:
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,Paardekooper, H. Scipio-Blü- voor een retour.
me, F. Weenink. Informatie Alg. Maatschappelijk Werk
daarover tijdens weekend, Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én 13459 bgg 023-320899 of 320464.
tijdens feestdagen via telefoon- Spreekuur op werkdagen van
nummer 30500. De spreekuren 9.00-10.00 uur, maandagavond
van de dienstdoende arts zijn van 19.00-20.00 uur. Verder volzowel op zaterdag als zondag gens afspraak. Deze hulpverlevan 11.30 tot 12.00 uur en van ning, beschikbaar voor iedere
17.00 tot 17.30 uur. Een af- inwoner van Zandvc-ort, is graspraak is niet nodig.
tis.
' •' ' ~
Tandarts: Hiervoor de' eigen Telef. Meldpunt Sexueel Getandarts bellen.
weld: tel. 023-329393 op werkdaApotheek: Zeestraat Apotheek, gen 12.00-14.00 uur en ma.aJ'.W. Neutel, tel. 13073. Ope- vond 19.00-21.00 uur.
ningstijden (alléén voor recep- Zandvoortse Vereniging van
ten)
vrijdag t/m zondag: Huurders: Gratis advies voor
11-.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. leden. Telefonisch spreekuur
Buiten de openingstijden tele- elke dinsdagavond 19,00 - 21.00
fonische informatie over de re- uur: 19783. Schriftelijk: Postgeling via tel. 13073.
bus 287, 2040 AG Zandvoort.
Wijkverpleging: Voor spoedge- Woningbouwvereniging EMM:
vallen is het Kruiswerk Zuid- Klachtentelefponnummer
-Kennemerland 's avonds, 's technische dienst: 17577. Benachts en in het weekend te be- stuurlijk spreekuur: iedere eerrèiken via de doktersinforma- ste dinsdag van de maand van
tiedienst: tel. 023-313233.
19.30 tot 20.00 uur.
Verzekeringsbank:
Verloskundige: Mevrouw Eliza- Sociale
bëth de Boer-Burgh en/of spreekuur tijdens de 'even' wemevr. A.C. Gombert, Koch- ken op woensdag 10-12 uur, in
stiraat 6A, Zandvoort, tel. Gemeenschapshuis, L. Davids02507-14437.
straat 17. lm. 023-152152.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
Thorbeckestraat 17 te Zand- 61500.
voort, tel. 15847.
Taxi: tel. 12600.
Dieren: (Overige diensten) Ver- Openbare bibliotheek: Prinseseniging v.h. welzijn der dieren seweg 34, tel. 14131. Open ma.
(02507) 14561, Vermissings- 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
dienst 023-383361, Asiel Zand- 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
voort
(tevens
pension) 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
02507-13888, Asiel Haarlem 10-14 uur.
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gezet door CDA, D66 en Gemeente Belangen Zandvoort,
die nu alle drie een wethouderszetel hebben.
Fractievoorzitter Tates, die
er op gerekend had Van Caspel
als wethouder te kunnen opvolgen, kondigde daarna een
'keiharde oppositie' aan. Die
kreeg vorm in scherpe vraagstellingen in diverse raadscommissies en de gemeenteraad,
plus een zeer kritische houding ten opzichte van de antwoorden. Hij kon er niet veel
mee bereiken, uitgezonderd
een hoop irritatie, met name
bij burgemeester Van der Heijden en wethouder Flieringa.

Verkiezingen
Zo begint de 'keiharde oppositie' van de VVD steeds meer
de vorm aan te nemen van psychologische oorlogvoering.
(Dat is in feite ook keiharde
oppositie.) De bal wordt niet
meer rechtstreeks gespeeld
maar via de Nederlandse pers
en de landelijke schandpaal.
Maar deze partij gooit hiermee
Het tijdelijke woonwagenkamp op het oude circuit, inzet van de 'keiharde oppositie' van de VVD waarschijnlijk haar eigen glazen in. De sfeer binnen de getot een soort villa en bovendien kamp op het Keesomplein op
dening was. Weliswaar was hij meenteraad wordt zo beroerd,
betaalt de gemeente een aantal te heffen en drie nieuwe kamdat CDA, D66 en GBZ voorlogeen voorstander van het bepen op te richten.
kosten (onder andere energie)
sluit om de kampers deze plek pig niet staan te trappelen om
voor de bewoners.
tijdelijk toe te wijzen, maar van met de VVD samen te werken.
Die situatie moet verandeOok niet na de volgende verkieeen sterk verzet was toen weiSlappe houding
ren, zeggen VVD en PvdA. Dat
nig te merken. Een zelfde hou- zingen.
zeggen in feite ook de andere
De VVD en de PvdA, die het
ding gold de VVD-fractie, toen
partijen, maar zij wachten af
college een slappe houding ver- nog een college-ondersteunenVoorde PvdA, die zich iets
wat er gaat komen, in navolwijten, hebben de landelijke
de partij. Burgemeester en wét- voorzichtiger opstelt maar zich
ging van een raadsbesluit in fe- pers opgezocht, waar zij vorige houders weken voor bedreigin- dankbaar laat gebruiken, valt
bruari. Toen is besloten tot een week gretig gehoor vonden.
het misschien nog mee. Maar
gen, zo veronderstelde Tates
'actiever invorderingsbeleid',
Maar één ding werd daarbij
toen weliswaar, maar zijn frac- dat hangt mede van de kiezers
bij (alle) inwoners van Zand'vergeten': deze situatie is al
tie slikte de toewijzing van de
af. Het is natuurlijk de vraag in
voort die nog financiële verdriekwart jaar geleden onthoeverre socialistische stemnieuwe plaatsen.
mers nog kiezen voor een fracplichtingen hebben naar de ge- staan, nog ruim in de periode
Nu de VVD in de oppositiemeente. Eveneens werd beslo- dat VVD-er Prits van Caspel
banken zit, komt zij daarop te- tie die zo sterk meegaat met de
ten tot een onderzoek om het
wethouder van Ruimtelijke Or- rug. En wel op zo'n manier dat liberalen.

De rubriek 'Met oog en oor
de badplaats door' verschijnt
weer met ingang van volgende week. Fotograaf en columnist Bram Stijnen komt
vandaag of morgen terug uit
het ziekenhuis en hoopt
daarna weer gewoon aan de
gang te gaan.

Topnummers bij
Postzegelclub
ZANDVOOET - De Zandvoortse Postzegel Club houdt
vrijdagavond 26 maart in het
Gemeenschapshuis aan de L.
Davidsstraat haar maandelij kse clubavond. Aanvang 19.00
uur. 'Wie geïnteresseerd is in postzegels en alles wat daarmee te maken heeft, is vrijdag- ;•
avond in het Gemeenschaps- ;'
huis op de goede plaats,' belooft
voorzitter Disco. Er valt weer
een hoop te zien en te handelen
op deze clubavond van de ZPC.
Zo is er een zeer aantrekkelijk
aanbod van goede kavels, waar- ..;
onder ook 'topnummers', en te- .,'•
gen lage prijzen. Zoals elke .
clubavond wordt er ook deze .
keer een veiling, gehouden, aan- '
vang ongeveer half negen. De •;:
zaal is al vanaf zeven uur open. ••;
Bestuursleden van de postze- ::
gelclub zijn aanwezig voor in- \
formatie over de diverse activi- '
teiten van de club. Voor inlich- '
tingen kan men ook de secretaris bellen: tel. 13241 of 16061.

Veel belangstelling voor blijspel
ZANDVOORT - De belangstelling groeit voor blijspelen. De Zandvoortse toneelvereniging Wim Hildering kan dat jaarlijks merken. Ook dit keer, in de aanloop van het blijspel
'Zeeman pas op', dat aanstaande vrijdag en zaterdag
in gebouw De Krocht voor
het voetlicht wordt gebracht.

vrijdag zijn nog voldoende Paul Olieslagers, Ron Klaasse
kaarten te krijgen. Deze zijn te Bos en Ronald Drommel.
koop a fl. 9,50 bij drogisterij De
Toneelvereniging Hildering,
Gaper, Kerkstraat 31 en bij die inmiddels alweer 45 jaar beFoto Boomgaard, Grote Krocht staat en een voortdurend groei26. Beide optredens beginnen end aantal donateurs achter
om 20.15 uur.
zich heeft, legt zich steeds meer
toe op blijspelen. Daar is veel
Het stuk is geschreven door vraag naar, het publiek wil een
Philip King en Falkland Gary, ontspannen avond waarop veel
de 'cast' bestaat uit bekende gelachen kan worden. Voor de
Zandvoorters: Minke van der perfectionering hebben de speMeulen, Lucie Peet, Wilma lers afgelopen jaar allerlei spelDe zaterdagvoorstelling is al Schrama, Ria Driehuizen, An- cursussen gevolgd bij beroepsbijna uitverkocht, maar voor kie Joustra, Willem van Duijn, acteurs.

ZAKELIJK BEKEKEN

'El Chef Spaans/Portugeesrestaurant
ZANDVOORT/BLOEMENDAAL - Sinds 'El
Chef vorige week haarTleüreri "Heeft opengezet,
is het 12 maanden zomer in Bloemendaal aan
Zee. Dat zegt de eigenaar van het gloednieuwe
Spaans/Portugees restaurant, gevestigd boven
'Het Eindpunt' aan de Zeeweg. De kok in dit
restaurant, de Nederlander 'met een zuidelijk
temperament' Hans van Honschooten, bereidt

het hele jaar door zomerse gerechten. Van de
bekende Tapas (als voorgerecht) en Paella tot
minder bekende gerechten zoals het Portugese
'Arroz de Marisco' (in kreeftesaus gekookte rijst
met schelp- en schaaldieren).
Het restaurant is, behalve op dinsdag, iedere dag
geopend vanaf vijf uur, de keuken sluit om half
elf.

De Gaper legt personeelin de watten
ZANDVOORT - DA Drugstore De Gaper in de
Kerkstraat neemt dit jaar op een feestelijke manier deel aan de Week van de Winkel, die gehouden wordt van 29 maart tot en met 3 april.
Het doel van de Week van de Winkel is, de vele
aspecten van een baan of carrière in de winkel
positief te belichten en een eind te maken aan
negatieve vooroordelen hieromtent. „We proberen deze week met De Gaper
Drugstore op een zo origineel
mogelijke manier in te vullen,"
aldus drogist Paul Olieslagers.
Zo zullen Olieslagers en zijn vader woensdagochtend om acht
uur in de winkel een feestelijk
ontbijt serveren voor hun medewerkers. Diezelfde dag krijgt
het winkelpersoneel versterking van mevrouw Verhaal,
hoofd personeel en organisatie
van de overkoepelende DA drpgisten-organisatie Dynaretail.

SWOZ houdt enquête
onder 55 plussers

ZANDVOORT - Stichting
Welzijn Ouderen Zandvoort
schap NPB:
Zondag 10.30 uur: mevr. drs. houdt vanaf vandaag een enquête onder de Zandvoortse inA.A. in 't Veld, Haarlem
Woensdag 14.00 uur: Vrouwen- woners van 55 jaar en ouder. De
enquête moet een beter beeld
middag
geven van de leefsituatie van
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor P. ouderen. Stagiaires van de
Hoge School Friesland en vrijMeijer
Zondag 10.30 uur: pastor F. willigers voeren de enquête uit.
Ongeveer driehonderd mensen
Meijer
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg worden door de stichting met
een brief benaderd. Daarna
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A. Snij- wordt er een afspraak gemaakt.
De enquêteurs kunnen zich leders, opdrachtdienst
Zondag 19.00 uur: ds. A. Snij- gitimeren met een pasje en men
wordt aangeraden daar ook
ders H.A.
naar te vragen. Eind mei hoopt
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Sraedestraat 37 de stichting de onderzoeksrete Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 sultaten te hebben.
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.
ZANDVOORT - Bij vier bedrijven in het dorp zijn in de
nacht van zondag op maandag
inbraken gepleegd, of pogingen
daartoe. Bij een restaurant aan
de Zeestraat is geprobeerd via
Periode:
een bovenlicht binnen te kp16 - 22 maart 1993
men, maar dat mislukte. Bij
Geboren:
een viswinkel in de Haltestraat
Lieseloth Leonie, dochter van: werd de voordeur geforceerd,
Wisbrun, Raphaël en Greve, de inbrekers namen een paar
Else Ingeborg
flessen wijn mee. In de KerkMireille, dochter van: Poppen, straat werd ingebroken bij een
Hendrik en Van der Veld, Theo- winkel, via de achterdeur, en
dora Christina
een restaurant, waar een ruit
Denise Desiree, dochter van: van de voordeur werd stukgeDrommel, Robert en Koster- slagen. Bij de eerste verdwenen
mans, Ingrid Leonarda Hen- de dieven met een nog onberiette
kend geldbedrag. In het restauOverleden:
rant verdween uit gokkasten
Nieuwhpff geb. Rietveld, Hen- een onbekend bedrag. De polidrika Dirkje, oud 64 jaar
tie sluit een verband tussen
Brand, Bertil, oud 29 jaar
deze inbraken niet uit.

Vier inbraken

Burgerlijke stand

met name het huidige college
voor de ogen van heel Nederland belachelijk wordt gemaakt. Enerzijds vanwege het
woonwagentaeleid, anderzijds
omdat het de oppositie 't
woord ontneemt, als deze het
probleem aankaart. (Vergeten
wordt, dat het met die 'ingrepen' in werkelijkheid niet
steeds over dit onderwerp
ging.)

De leiding geeft daarmee aan, dicht bij de winkeliers en hun klanten te staan.
De 'week' wordt op maandag 29 maart landelijk geopend. Het programma voor de volgende
dagen is: dinsdag Scholierendag, woensdag Dag
van het Personeel, donderdag Dag van de Klant,
vrijdag Dag van de Werkzoekende, zaterdag 3
april Muziekdag.
(ADVERTENTIE)

VAN DER

EIJDE
HUIS KOPEN?

bekijk in onze etalage aan de PASSAGE (tegenover het
NS station) het huidige huizenaanbod op VIDEO!

HUIS VERKOPEN!
een foto maken wij ook, maar wat meer zegt is een
video-opname die wij aan potentiële kopers presenteren.

SCHUITENGAT 11
Ruim app. met zonnebalkon op zuiden, op 1e etage.
Ind.: woonk., ruime slaapkamer, mod. badkamer met
douche, gemoderniseerd toilet, kantoortje, keuken.
Vr.pr. ƒ 179.000,-k.k.
Eventueel garage. Vr.pr. ƒ 15.000,- k.k.

POSTSTRAAT10
Idyllisch en rustig gelegen, goed onderhouden huisje in
centrum dorp. Ind.: Woonkamer/open keuken incl. app.,
douche/toilet, open trap naar slaapkamer met
inbouwkasten.
Vr.pr. ƒ 169.000,-k.k.

BURG. VAN FENEMAPLEIN 2/2 D1
Zonnig app. op 2e etage in Palace Hotel, ind.: woonk.
met niveau-verschil, 2 slaapkmrs, keuken, badk. met
zitbad, toilet. Grote bergkmr. op verdieping. Ook als
tweede woning.
Vr.pr./169.000,-k.k.

STATIONSPLEIN 9/1
Riant app. met ruim balkonterras en eigen
parkeerplaats. Ind.: living met open keuken, bijkeuken,
ouderslaapkamer met loopkast, 2e si.k. met balkon,
badkamer met ligbad/douche, toilet.
Vr.pr. ƒ 379.000,-k.k.

PASSAGE 36-38-40
2042 KV ZANDVOORT
TELEFOON 02507-15531
FAX 02507-19127

Strandpachter Gert Toonen: „Men beseft in Zandvoort veel te weinig dat de Zandvoortse
economie op de strandpaviljoens drijft"
Foto Amoid van der Zee

Achter de Schermen

Gert Toonen

*Hadden ze hier maar visie'
De naam Gert Toonen
(45) is nauw verbonden
met
gemeentepolitiek,
strandpaviljoen
Take
Five, de voorzittershamers van Zandvoort '75,
Jazz Behind the Beach en
Stichting Zandvoort Promotie. De politiek ligt al
zes jaar achter hem en aan
Jazz Behind the Beach
helpt hij alleen dit jaar
nog mee. Voetbal en SZP
krijgen nu even alle aandacht. En natuurlijk het
strand, waar hij sinds 1981
een paviljoen exploiteert.
door Everhard Hebly

G

ERT TOONEN is
geen Zandvoorter in
hart en nieren, want
hij woont hier 'pas'
een jaar of vijfentwintig.
Maar Zandvoort gaat hem
duidelijk wel aan zijn hart.
Zo ook wa'c er nu gebeurt in
de gemeenteraad. „Ik heb
nooit zoiets slechts meegemaakt, ik heb deze raad nog
niet op kunnen betrappen op
het besturen van de gemeente", zegt Toonen, die als fractievoorzitter van de PvdA altijd wel in was voor 'spektakel met inhoud'. Stoelenplakkers die in de gemeenteraad
zitten om zichzelf in de krant
terug te lezen. Zo noemt hij
de huidige groep politieke
vertegenwoordigers. „Het is
onzin dat mensen het woord
wordt ontnomen tijdens een
commissievergadering, die
niets anders is dan een adviescollege voor B en W. Het
is toch te gek dat je niet maguitpraten, dat was mij niet gebeurd."

Ganzenbord
„Het lijkt wel of deze gemeenteraad bezig is met een
spel als ganzenbord. Er is
sprake van een collectieve
schuld van de raad en ik verwacht tot de volgende verkiezingen nog de nodige poppenkast. Het is te eenvoudig om
de schuld aan de burgemeester te geven, want als die overige zeventien niet willen en
kunnen, houdt het ook voor
hem op. Al had ik wel meer
daadkracht van • hem verwacht."

veranderingen voor de club
met zich meebrengt. Maar
wij hebben tot dusver geen
In de rubriek Achter
enkele behoefte om met de
de Schermen deze week
gemeente te praten over dit
een interview met Gert
plan, zolang de gemeente niet
Toonen van strandpavilhet fatsoen heeft om met bejoen Take Five. Ooit
trokken verenigingen over
fractievoorzitter van de
zoiets als een fusie te praten.
Partij van de Arbeid, nu
Het is hier geen dictatuur.
zeer gelukkig dat hij
Zandvoort heeft een enorm
geen deel meer uitbloeiend
verenigingsleven,
rnaakt van het politieke
maar je krijgt als vrijwilliger
circuit.
zelden waardering. Ik noem
het zorgwekkend dat de motivatie om nog vrijwilligerswerk te doen afneemt, misschien komt het wel doordat
„In de gemeenteraad heerst mensen zo vaak hun neus
in grote mate een gebrek aan stoten."
kwaliteit. Als raadslid zit je in
de kijkkast en daarom moet je
zorgen dat je je verdiept in de
materie en dat je gaat besturen. Permanent
„Het is zo typerend dat in
Maar dat doen deze raadsleden
niet, ze slaken alleen maar kre- dit dorp nog altijd niets op
ten en zitten elkaar in vergade- papier staat over toeristisch
ringen uit te schelden. Ze zitten beleid. Men beseft in Zandelkaar geestelijk te scalperen. voort veel te weinig dat de
Mijn bek valt open als ik zo'n Zandvoortse economie op de
vergadering bezoek, maar om strandpaviljoens drijft. Dat
eerlijk te zijn kan ik de moed is, gelukkig, onze enige indaar niet meer voor op taren- dustrie. We hebben natuurgen. Mijn belangstelling wordt lijk een fantastisch achtergetemperd door die nitwitterig- land, maar het publiek komt
heid. Als deze raadsleden enig in eerste instantie voor het
zelfrespect hebben, stellen ze strand. Haal de paviljoens
zich collectief niet meer be- maar eens weg en Zandvoort
schikbaar. Dat zou heel verfris- is helemaal niets. Ik ben een
groot voorstander van persend zijn voor Zandvoort."
manente exploitatie. Je krijgt
dan wel totaal anderssoortige
paviljoens, maar er zijn zeker
Toekomstvisie
mogelijkheden en het zou
Toonen maakte zich in de ja- goed zijn voor Zandvoort. In
ren dat hij raadslid was, van dit opzicht hebben we echter
1978 tot 1986, met name sterk met veel instanties te maken' .
voor een toekomstvisie voor en ik denk niet dat ik het ooit"
•.,_<
Zandvoort. Het heeft er nooit mee zal maken."
van mogen komen: het ont„Het wordt ook steeds
breekt Zandvoort op alle terreinen van het maatschappelijk le- moeilijker om strandexploiven nog altijd aan enige visie, tant te zijn, door de regelge;-:
ving van diverse overheden..;.
aldus Toonen.
Een probleem is ook dat wij;
Een treffend voorbeeld daar- worden opgezadeld met re-;
van is het sportbeleid, als het gels die bestemd zijn voor ge-:
tenminste die naam verdient. heel andere horecabedrijven./
Zandvoort '75 en Zandvoortmeeuwen zouden in de 'visie' Dit jaar moeten alle pavilvan de gemeente moeten fuse- joens worden aangesloten op
ren, want dan kan een van beide de riolering, waar ik een
sportcomplexen voor andere voorstander van ben. Maar
wij pachten van de gemeente
doeleinden worden gebruikt.
en zijn dus van mening dat de •
Toonen: „Er is een of andere gemeente voor de rioleringsambtenaar die zoiets bedacht kosten moet opdraaien. En l
heeft. Maar wat moet ik met dat die bedragen minimaal drie
soort kretologie. Wij hebben miljoen gulden. De gemeente
met Zandvoort '75 het ambi- heeft echter veel te laat subsitieuze plan om door te dringen die aangevraagd en speelt nu
tot de hoogste regionen van het de bal naar ons terug. Dat
zaterdag amateurvoetbal. Het gaan dus nog zeer leuke disis duidelijk dat dit de nodige cussies worden."
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COBUSSEN
AMSTERDAM

Jaguar/Daimler

K lMMAN
off. Jaguar dealer
XJ6 4.0 Blauw, Interieur: blauw
Sov.36 Grijs, Interieur: zwart
Sov.3.6 Beige, Interieur' beige
Sov.4.2 Blauw, Interieur: blauw
Sov 4 O Savoy, Interieur zwart
Daimler 3 6 Groen, Interieur: beige
Daimler 4 0 Blauw, Interieur. ble.u
XJR S 6.0 Zwart, Interieur- wit
Daimler 4.0 Silver, Interieur, zwart

1990
1989
1988
1985
. . . 1990
.1987
1991
1990
1993

Kollenbergweg

Tel.: 020 - 696 49 49
Mazda

VOLVO

CITY STREET CARS
Opel Kadett 1.3 S, Station, '87
ƒ7.950,- BMW 316i, 1989, Ipg,1
l.v.m. aansch. klassieker: CLIO
Sinds 1930
Onderdelen voor: Austin-Roverƒ20.750,-. Ford Escort 2000
1.4 RN, 3-drs„ 5-'91, met. lak,
106 XR 1.1 '92, spec. model
Turbo 1986, ƒ 15.950,-. Rat Uno
el. ramen, centr. deurvergr.
Jaguar-MG-Triumph-Landrover
205 XE 1.1 '88
ƒ11.900
020-6652389. Voor Top-Occasions 45, 1989, N.A.P, ƒ 9.250,-. Rat
205 XE 1.1 '89
ƒ12.700
KIMMAN
HAARLEM
500L, ong. staat 1969 ƒ6.950,-.
RENAULT AMSTERDAM
Grote sortering in: Peugeot 205 XE 1985 ƒ 5.250,-.
205 XE 1.1i '91
ƒ16.850
IN 24 UUR GELEVERD
205 XS 1.4i '91
ƒ23.500 Top occasions met 1 jaar
Peugeot 205 GL, 5-drs. '85,
garantie
205 GTI 1.9 '90
ƒ25.200
ƒ5.950.-. Renault 5 Le Car
Wibautstraat 224
Renault 19 GTD '89 .ƒ15.450
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
1985, wit ƒ4.150,-. Citroen.
020 - 561 96 11
Seat IbizaL 1.2 '89 .ƒ 9.500
Klaar terwijl u wacht.
BX, 1eeig. ,50.000 km/6.750,-.
Mazda 323 GLX, H.B.
&
Ruilstarters en dynamo's.
Tegen handelspnjzen: Renault
Suzuki Alto, 1984, rood met.
'88
ƒ11.700 25 TX, blauw metall., airco,
Valkenburgerstraat 134.
ƒ4.250,-. BMW518I, stuurbekr.,
COBUSSEN PEUGEOT
nieuw model, 11-'89, ƒ15.500.
Tel.: 020-6240748.
1983 ƒ5.950,-. Citroen 2CV6,
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.Nog dynamischer in I993
Renault 25 TX, blauw metall.,
1984, 79.000 km ƒ3250,-.
DIESELSERVICE;
Grote sortering ONDERDELEN
3
en
9
mnd.
garantie
Baarsjesweg 249-253,
11-'89, nieuw mod„ ƒ13500.
•Renault 11 GTL, 1986, rood, van schade-auto's, alle
brandstofpompen; verstuivers;
Amsterdam. Tel.: 020-6121824. Renault 21 GTX 2.2 Nevada,
cil.koppen vlakken. Garage/
v.d. Hooplaan 180, ƒ7.250,-. Opel Kadett 1.2, merken, alle bouwjaren.
3-'90, ƒ 20.500. BEREBEIT, Ami.z.g.st. 1983 ƒ3.750,-. Honda GEBR. OPDAM B.V,
motorenrevisie FEENSTRA,
steldijk 25, 020-6627777.
CMC,
5-bak, 1983, ƒ3.250,-. Tel.: 02502-45435.
Industneweg 27, Duivendrecht,
Rat Regatta 85S, 1984 ƒ 1.950,Tel.: 020-6980639.
Renault 21 GTL Symphonie,
Missot. specialist REM- en
Pontiac FIERO GT 6 cil., zwart, rood met., aug. '88. 61.000 km, VOLVO 340 1.7 GL, 4-deurs., Alle auto's 1 jaar APK en afl.
APK keuringen klaar terwijl u
FRICTIE-MATERIAAL.
LPG,
april
89
ƒ9.750.beurt. Garantie vanaf ƒ 3.500,-.
'85, apk, met vele opties. Vr.pr. ƒ13.950,-. Off. Honda-dealer
Bosboom
Toussamtstr. 43 wacht. Garagage West-Center:
Tel
075.287733
Inruil/financiering mogelijk.
Holdmga Weesp. 02940-17673.
ƒ19.500. Inl. 020-6117257.
020-6122476 (zonder afspraak)
A'dam. Tel.: 020-6180443.
VOLVO-OCCASIONS
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Lumeystr. 2-8, 1056 VW
Noodservice
760 GLE 75.000 km ...11-89 Amsterdam. 020-6182524.
A.P.K. KEURINGSSTATION
ONDERDEELVERKOOP
740 GL estate, Ipg . . . . 01-91 VW Golf 1.6CL nw.st.
Keuren zonder afspraak
DOE-HET-ZELF ADVIES
740 GLA sedan, Ipg ... 05-89 '84
Feenstra & Jimmink
ƒ72.50
op zaterdag van
240 GL station, Ipg . . . . 01-90 Opel Kadett 1.3S
Asterweg 24A A'dam 6364702
10.00-13.00 uur
240 GL, Ipg, 80.000 km 08-90 '87
ƒ 9.850
Autobedrijf CRYNSSEN
440 DL aut., 17.000 km 11-91 Ford Sierra 1.6CL
HAARLEM
Kost B.V.
Crynssenstraat 10-14
440
DL
aut.,
14.000
km
11-91
coupé '89
ƒ 15.500
Valschermkade 16, A'dam.
off. Rover/Land rover dealer
Tel.: 020-6184402.
480 ES, 76.000 km . . . . 05-90 Ford Sierra 23 diesel
APK-keurstation, reparaties
Onderdelen v. schade-auto's v.
440
GL,
Ipg
01-90
CL combi '88
ƒ13.750
Rover 216 Gsi aut rood
1993
Volvo/Ren/Peug. en Citr. Grote alle merken en schaderegeling.
Rover 820 Si groen
1992 440 GL, 27.000 km ....11-90 Ford Escort 1.8D CL
voorr., 035-216083/244222.
340
GL,
5
drs.,
aut
.
.
.
.
11-89
'89
ƒ 13,500
Reparatie en laswerk
Rover 820 Si 5 drs Groen
1990
03-86 Opel Corsa grijs kent.
Mini Cooper zwart
1993 360 sedan, Ipg
voor APK,
'86
ƒ 5.950
VOLVO-NIEROP
Range Rover grijs
1992
ook voor schadeherstel
Citroen 2CV Club
Mini Moke groen
•
1991 VANCOUVERSTRAAT 2-12
en nchtwerk (gedipl. medew.)
'87
ƒ 4.250
ALLE KLEUREN
AMSTERDAM-WEST
OOK IN SPUITBUSSEN
Pontiac Grand Am.
020-6183951
SCHIPHOLWEG 5
coupé '90
ƒ 18.000
otto nieuwenhuizen bv
023 - 33 90 69
Overtoom 515 Amsterdam
Audi 100 CC 5 cil.
Aalsmeerderbrug.
(020) 6129804
nw mod. '83
ƒ 5.750
Rover 114 GTi, bj.'91, 28.000 CITROEN BX 16 TRS'84 z.g.st.
Tel.
02977 - 27 262.
km., zwart, electr. schuifdak Vr.pr. ƒ4250.
Golf 1.3 C 2/88, 3-drs, striping,
Sportvelgen.
De
grootste
sorƒ20.950. Rover 820 Si F/B bj.
Tel.: 075-163008.
zeer mooi, ƒ 10.950.- Inruil/
tering op voorraad vind u bij
'90, 85.000 km., groen metal. ROVER 216 SE, '86, groen met.
financ. Tel.: 020-6369515
ƒ24.950. Rover 214 Si, 3 drs., LPG. Vraagpr ƒ4250-.
Aalsmeerderdijk 386, Greg Heeren: 04255-3374.
HONDA VSO Magna 1984,
T.k.
als
nieuw
Volkswagen
Golf
bj.'91, 39.000 km„ zwart
T.k. gebruikte onderdelen van i.z.g.st.
Tel.: 075-163008.
Pr.
n.o.t.k. Tel:
1.6 CL '88-er, div. extra's o.a. Aalsmeerderbrug,
ƒ20.950. Rover 214 Si, 3-d.,
alle type's BMW, Mercedes en 020-6450490. Pascal.
sportvelgen Prijs ƒ 13.500. Tel.
blauw metal., bj.'91, 15.000
Peugeot. Garagebedrijf C.
02550-18224.
km., ƒ 21.950. Volvo 360 GL, 3Schrauwen,
Tetenngsedijk T.k. HONDA XL 500 SB, 12-'81,
drs., wit, '87, 110.000 km.
Vw. Golf CL, D 1982, 187.000
134,
Breda.
Tel.:
076-214918. 21.000 km. Gen. gerev., nw.
SAAB SERVICE
BSM uitl., band., kett. + tandw.
ƒ8.950. Opel Vectra 1.8i sedan,
km, i.z.g.s., APK dec. '93, l.bt. Johan Boom. Zuiderakerweg
MOLENAAR
f3250. Tel. 020-6798353.
bj.'90, 65.000 km. ƒ23.950.
i.v.m lease, ƒ2.500. 6610262. 83 A'dam Osdorp Oranje Hek,
onderh., rep., APK
Tel. 020-6105478. ± 100 Auto's
Honda Integra 1.5 EX, bj.'89,
VW Passat 1800 CLi, m. '91, v.a. ƒ 500 tot ƒ 15.000. Alle aukm.st. 45.000, groen metal.
astral zilver, groen get. glas, to's NW APK. Dagelijks geop.
Royal Class Saab's
ƒ 15.950. Ford Onon 1.6 autobl.grijs twead inter., aannjdmg- van 9 tot 19 uur, donderdag tot T.k. NISSAN KING CAB 2.O.,
Diverse
occasions!
maat, bj. 11-'88, 95.000 km.,
vnj, smetteloze staat van on- 21 uur. Inruil gar. financ. tevens '87, pick-up, grijs kenteken, Ipg
groen metal. ƒ11.950. Nissan
derh. ƒ 19.950 FRANS WIJNEN enkele speedboten, campers. onderb., bullbar, polyest. cab., Autoverzekering. Laagste •
Hoofddorp, 02503-14097
Bluebird 2.0 diesel Estate, bj.
etc. i.z.g.st. ANWB-rapport betaling per maand/kwart.
Auto's, Karperweg 8,
Tevens te koop gevraagd aanw. ƒ 10.500., 02907-3166.
'90, 95.000 km., rood ƒ 18.950.
Alle verz.; Celie: 020 6416607
A'dam. Tel.: 020-6716280.
speedboten
en
auto's.
Rover dealer P. v. Rootselaar,

Renault

Accessoires en Onderdelen

Amstelveen

AMSTERDAM
Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week op vrijdag
m Hel Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en
de week daarop in alle ediries van Weekmedia t.w.
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, de Nieuwe Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uilhoornse
Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel. 020-0658686 Fax 020-6656321
Schriftelijk. Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook' Het Parool, Wibautstraat 131,
Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw AemsteTshjn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort,
Gasthuisplein 12, Uithoorn, Stationsstraat 70

146

MG

MAZDA
VAN VLOTEN CAR
Tel 020-6320202

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

200, 300, 400,
700, 800 900
modellen

Service en
Reparatie

020-6476586.

Pontiac

MGB Cabno, wit, '77 ƒ 16.500
MGB Cabrio, groen '78/ 17.500
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
MGB Cabrio, groen '74 ƒ 18.500
vóór donderdag 18 00 uur m ons bezn zijn, worden de
MGB Cabrio, blauw 76ƒ 16.500
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
121 SED GLX+ 1 3i '93.26000 VISA Garage tel. 020-6278410
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
323 HB GLX 1.5 5d '87.12950
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
323 HB GLX 1.5 '88 ..15500
Totale oplage l, l miljoen exemplaren
323 HB GLX 1 3 '88 . 14950
323 HB GLX 1.5 '89 . , 16950
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
323 HB LX 1.3 5d '89 .16950
GOLDCAR AMSTELVEEN
3 regels
ƒ 39,95
323 H B GLX 1.3 LPG'90.16950 Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
323 H B LX 1.6i auto. '92 28500 occasions. Tel.- 020-6433733.
Voor elke extra regel
ƒ 13,50
323 SED ENSIGN 1.5'89.16950
mm-pri|s
ƒ 8,35
323 SED LX 1 6i-16V '93.27500
mm-prijs met vignet
ƒ
8,35
323 Est VAN 1.5 LPG '89 9000
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
626 HB GLX 2.0 LPG '86.8950
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
626 HB GLX 2.0i LPG '90.22950
Off. Nissan Dealer
Voor meer informatie of advies, bel
626 HB GLX 2 Oi LPG '90.22950
Colijn. Tel. 02977-24474.
626 HB LX PS 2.0i '92 .36950 Nissan Primera, autom.,
626 SED GLX 2.0-8V '88.17950 4-drs., SLX, 10/91,
626 SED LX 2.0 Diesel '87.8950 25.000 km
.ƒ30.995,-,
626 SED LX PS 1.6i '92.32500 Nissan 100 NX + pak626 SED GLX PS 1 6i '92.39950 ket 9/91, 9000 km .ƒ29.995,-.
626 Coupe GLX 1.6 '87 .9950 Seat Ibiza Crono 1.2,
8/90, 23 000 km ... ƒ 14.995,-,
SPECIALE AANBIEDINGEN
Nissan Primera, 4-drs.,
BMW 518 l bl. metal. 9-'86 Che'vr. Corsica eind 90, 1e eig.
Subaru Justy 1.0 '91 .. .15250 SLX, 9/91, 33.000 km./26.995,120 000 km, ƒ 11.500. Tel.' 070- 70.000 km. Nwst ƒ17500.-.
3251741
Fin + mr. mog. 020-6369515 Ford Resta 1.1i '91 . . . .18500 Chevrolet Corsica LT,
Ford Escort 1.4 '87 . . . .12950 aut., 4/90,70.000 km.ƒ 23.995,Fiat Panda '87
6950 Nissan Laurel 2.4 E,
Opel Kadett car. 1.6 '83.4500 SLX, aut. 3/89,
48.000 km
ƒ 19.995,-.
Slijpervyeg 18 Amsterdam-N
Chrysler - Amstelveen
(bij Febo en Praxis)
OFFICIEEL
DEALER
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen MAZDA 121, GLX, bj. '91, rood,
BRUSAM B.V.
25.000 km, spoiler. ƒ 18.500.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212
biedt aan:
KALMTHOUT en VAN NIEL.
(Gratis halen en brengen.)
Tel- 02521-19051.
Nissan 300 ZX aut, Airco . .86
89
Mazda 929 2.2i GLX ABS airco Nissan Maxima Aut E
alarm, gnjsmet. 50.000 km '90 Nissan Patrol GR Wagon . .90
Rhoneweg 40 Amsterdam
70 BESTELAUTQ'S en pers.
88
Mazda 121 1.3 GLX groen '91 Nissan Patrol R, Van
CITROEN AX 11 TRE '87, V.a ƒ 85: 5 veerbollen
De A'damse Subaru dealer
Tel.: 020-6131365.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
blauw met, 50.000 km. Vr.pr. op druk brengen bij de Citroen Mazda 323 HB 1.3LXpetrol'91 Nissan Terranno 2.7 TD Van90
Autobedrijf AMRIT
Rijsenhout, lid Bovag. Bijna 50
STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL
ƒ 8250-. Tel. 075-163008
Spec. in Zaanstad Garage. Mazda 626 2.2 i GLX HB 91
Legmeerplein
28.
Tel.
6153902
Van Usendijkstraat 385
jaar gevestigd: Bennebroeker- * 5 *
Mazda
E
2200,
9-pers.
bus
91
AUTO
SERVICE
WETTER
RENE
SPAAN,
075-281193.
1442LB PURMEREND
Citroen BX 1400, rood,
weg 17, Rijsenhout bij AalsJusty 1.0 4wd.
89/12.500
*
*
Amsterdam, Almere en Zaanstreek
Subaru en Lada dealer
Vraag tevens naar onze inrui- Mazda Donker 02977-24247.
02990 -22500/32027
Gebr. of nw. Skoda 100% fine. Legacy 1.8 LPG 91 ƒ25.250
meer, 02977-24229.
07/89, 78.000 km
*
Al onze occasions boven de
lers en aantr. rep. prijzen.
AUTOBEDRIJF JAN WALS
mog.
Skoda
Swarttouw
R'damCoupé
1.6
87/12.500
Ook
t.k.
gevraagd.
SUPER STUNT
T.k. Nissan Sunny stationcar
ƒ3000,Tel.. 02902-61697
Seat Ibiza + ace. 91 ƒ 18.750
voor nieuwe leerlingen
D. eind '83, pr. ƒ3.250. Z. nabij Zuidplein, Ikazia
3
tot
6
maanden
garantie
zijde, Tandwielstr. 20.
Skoda 130
88 ƒ 4.250
XM 20i Comfort '92 ƒ 38 500 CITROEN BX 19 TRD '87, MERCEDES 200 T luxe station- 02993-69829.
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in één
Tel. 010-4852361.
Lada 2105
89 ƒ 4.750 LADASAMARA 1.1 ....1990
XM 20i AMBIANCE '90/ 29.500 ƒ8750.- i.z.g.st met grijs
car,
1985,
i.z.g.st.
met
veel
exvan onze 5 Sterren Hotels in Nederland
T.k.a. tegen handelspnjzen:
LADASAMARA 1.3 ....1987
Tel.:
075-163008
Vrijdag
koopavond.
Nissan
Sunny
BURSTNER-TEC
XM 20i Comf. LPG '90/27.500
tra's, ƒ 15 000 040-432875.
& Europa, als u gebruik maakt van onze
Nissan Sunny 1.6i SLX, 4-drs.,
LADA
1200
1988
Trend
13
LX
88/11.250
Overjarige
en
showmodellen
XM 20i Comfort '90 ƒ 24 500 CITROEN C 15 E, bj. '90, als
toch al goedkope aanbieding van
stuurbekracht., nieuw model,
1990 met enorme korting
Toyota Carolla
88 ƒ 12.750 LADA 2105 1.2
Mercedes 190 D
XM V6 blauw met. '90/ 29.500 nieuw. Vraagprijs ƒ 9 750.LPG, 3-'91, ƒ18.500. Nissan
LADA
2105
1.5
1989
Alfa
Rom.
33
Lpg
90
/14.750
HOUSECAR
CARAVANS
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 950.BX Turbo Break D, '90/ 18.500
Tel.: 075-163008.
bouwjaar '91, veel extra's o.a Bluebird 2.0 SLX HB, LPG,
1987 Rijksweg A 5, A'dam-Haarlem,
86/6.750 LADA 2105 1.5
of
BX Turbo Diesel '90 ƒ19500 Gd onderh. BX 19 TRS break, elek. schuifd. Garantie/mr, 3-'89, ƒ11.750. Nissan Sunny Seat Ibiza Crono 1,5 inj., don- Mitsubishi Gold
LADA
2105
1.5
1986
kerbl.
metall.,
1990,
1e
eigeIndustrieterrein
Halfweg,
10 Motornjlessen + Examen voor ƒ 700.BX RD Break D, '90 ƒ 18.500 1987, gas onderb., el. ramen, mog. A'dam. Keurenplein, 9
Op onze occasions boven
1.4 L, 3-drs., nw. model, 4-'91, naar, 61.500 km, ƒ13.500,-.
LADA
2104
1.5
Stat
1987
1001
Accessoires,
Bovag
erk.
BX RD Break D, '89 ƒ 14 500 stuurbekr., nw. banden, rekeƒ 7.500.- Bovag-garantie
Tel. 020-6670121.
ƒ 14.500. Nissan Urvan 9-pers. Tel. 03408-89946.
LADA 2104 1.5 Stat
1987 werkplaats.
Motorrijlessen ƒ 45.00 per les
BX RD Break D, '87 ƒ 9 950 nmgen ter inzage, ƒ9.250.
Aanbieding v.d. maand
mini-bus, Benz., stuurbekr., 11MERCEDES
190
LPG
autom.,
Subaru Mini Jumbo DL .1987
Autorijlessen ƒ 36.00 per les
BX 16 TGi, Br. LPG, '90/19.500 Tel. 02977-23480
SEAT
IBIZA
L.
eind
88,
5-drs
De
scherpste
prijzen
voor
Nieuw Mini Jumbo 5-drs.
'90, ƒ 19.500. BEREBEIT, Am'89, 135.000 km., ƒ38.000.
Suzuki Alto GL
1989
BX 16 RE Break, '87 ƒ 9.950
nwe Apk. zeer mooi ƒ8250.TOERCARAVANS
Theoriecursus op Video GRATIS
rijklaar: ƒ 16.200
steldijk 25, 020-6627777.
Suzuki Alto GL, aut
1989
Tel. 02503-16679.
OTO/ICI Citroen
BX Diesel, '91
ƒ 16.500
Tel.: 020-6369515
60 occas. met Bovaggarantie"
Opel
Corsa
1.3
Club
....1987
T.k.
Subaru
1800
GLF
4
wd.
Hogeweyselaan 21
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
BX Diesel, '89
ƒ 9.950
ook grote kampeerart.shop
1991
SEAT MALAGA injection 1.5 station LPG, bj. '83, APK aug. Citroen AX 1.1.
1380 AG WEESP
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.
BX Diesel, '84
ƒ 2 950
HULSKER LEIMUIDEN.,10-'89,
57.000
km,
zeer
mooi,
'93,
ƒ2000,-.
Tel.
02510-41950.
02940-16661
'Zwa'nenburgerdijk 503
BX 19TZ Diesel '90 / 16 500
Oosterweg 1, 01721-8913,
Autorijschool Ferry
veel
extra's.
020-6977023.
Tegen
handelsprijzen.
Vectra
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572
Celie, ANWB erkend, Redelijk
BX19TGI,'90
ƒ18500 2CV6 40.000 km .85 ƒ • 5.750
Opel Vectra
10 min. A.dam
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
1 81 GL Autom., 5-drs., LPG,
in prijs, hoog in kwaliteit.
BX 19 TZi, LPG, '90 ƒ 15 500 AX 10 E
SEAT-AUTO KÖHLER-SEAT
87 ƒ 7.700 1.7 D, bouwjaar '91,
Tel.:
020-6932074.
Johan
Boom
Den
lip
55,
tussen
1-'91,
ƒ22.500.
Vectra
1.8
S,
Euro Disney, Beurs, Vakantie ?
020-6416607. 036-5345119
BX 19 TRS, LPG, '89 ƒ 13.500 AX 11 T G E . . .
v.d. Madeweg 23,
.92 ƒ19.500 Zeer mooie wagen. Garantie/
Landsmeer
en
Purmerend.
+
5-drs.,
LPG,
12-'89,
ƒ15.500.
Autorijschool MICHEL
Huur de Dolphin USA-Camper
BX 16 TZi, '90
ƒ 17.500 BX 14
A'dam - 020-6686146.
90 ƒ 19.250 inruil mogelijk. A'dam.
Ook uw adres voor een
50 auto's v.a. ƒ1.000,- tot Al v.a. 995,- p.w. vrije km.s
Kadett 1.6i , LPG, 4-'89,
1e 5 lessen a ƒ25,BX 16 TZi, LPG, '90 ƒ 14.900 BX 14 TE
AUTOBOULEVARD
88 ƒ 12.500
SNELLER JE RIJBEWIJS (A/B).
Keurenplein 9, 020-6670121
gegarandeerde
occasion
ƒ20.000,-.
02908-24640.
ƒ11.250.
Kadett
1.6
S,
10-'85,
pakketprijs ƒ 790,-. Tel.:
Adventure Cars - 02990-30613.
BX 16 TRi, LPG, '86 ƒ 7.500 BX 16 TRI '81 . '81 ƒ11.750
Euro Drive Verkeersschool.
T.k. Seat Ibiza 1,2 L, bj. '87, apk
ƒ7.250.
Kadett
1.6
S,
LPG,
OPEL
KADETT,
b
j
'84,
LPG,
020-6853683, b.g.g. 6181775, Cursus duur: 2 tot 8 wkn.
BX 14 TE, '90
ƒ 14 500 BX 14 TE . . . .90 ƒ 18.000
•Ruysd.Vi-lli.iiK- '75 A'c
BOVAG AUTO'S 02274-4999.
juni,
perf.
onderh.,
vr.pr.
7-'83,
ƒ2.750.
Ascona
1.6
S,
ƒ3250
Inló 020-6623l67'6/32853
036-5321238 en 02990-34768. 2 tot 3 dgn. theorie op video.
BX 14 TE, LPG, '90 ƒ12500 BX 16 Montreux . .89 ƒ 17.900
LPG, 6-'82, ƒ 2.750. Prijzen incl. ƒ6.500. 020-6277065/6205792.
Tel.: 075-163008.
5.900
Rat Panda 1000 S 88
BX 14 RE, LPG, '88 ƒ 7 500 BX Turbo Diesel .91 ƒ 29.550
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' Kst. min. ƒ 895,-, 2 pers.-ƒ200,BTW,
NAP-pas
aanwezig.
BE5.900
Opel Corsa 1200 S85
Autosloperij A. de Liede
BX 14 RE, '87
ƒ 7 500 Daihatsu Cuore . .91 ƒ11.500 Opel Kadett Sedan 1.6i, 42.000
1e 10 lessen a ƒ32 per uur. Rijtest ƒ 42,50: lessen/wkn, ook
REBEIT, Amsteldijk 25, A'dam.
5.900
Corsa 1200 TR
86
Neem geen risico: orig.
AX 11 RE, '89
ƒ 9950 Renault 5TR .. . .90 ƒ 14.750 km, dec. 1989, ƒ21.000.
Gratis halen en brengen.
autom. 020-6840154/6828426.
020-6627777.
8.900
Rat Uno 75 XE
88
PTT-vrijwanng RDW
Tel. A'dam: 020-6942145.
VISA Garage, tel. 020-6278410. Peugeot 205 Ace. 87 ƒ 9.950 Tel.. 02990-38886.
1.900
Volvo
360,
Apk
84
Amstelstein
Suzuki
Houtmankade 37 Amsterdam Subaru Mini jumbo.91 ƒ13.250 Opel Kadett stationwagen
5.900
Volvo 340 D, 5-d. 86
T.k.: Kadett-HB, 1 2S, b.j. 1983,
Suzuki Alto GLX 90 ƒ 10.450 Diesel, blauw. Autobedrijf
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Tel. 020-6278410
HOOGSTE PRIJS
91 ƒ27.500
APK 01-'94, i.z.g.st., ƒ2.450,-. Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Audi 80 S nw.
Tel.: 020-6198691
JAN
WALS.
02902
61697.
XM 2 Oi
bj. 5-90 Ruime keuze in 2 CV occasions
ƒ28.500
Audi
80
D
1900
91
Tel.: 020-6634372, na 18 uur.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
D. FAAS
BX 1.6i Progress ... bj. 1-92 alle leeftijden. Citroen Centrum
Mercedes
200
T
.87
ƒ
27.900
Grote
sortering
ONDERDELEN
(gratis halen en brengen)
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,RIVA SCHAAFSTRAAT
BX 1.4 Palmares ... bj. 12-88 Leende. Tel.: 04906-1528
Nissan Sunny Dsl 87 ƒ 8.900 van alle schade-auto's, alle
per dag, ex. BTW
Tel.: 020-6361153
BX 1.6 TRI
bj. 6-88
BMW 316i nw. 8/91 ƒ36.500 merken, alle bouwjaren.
T.k. Opel Rekord 2.0S, 1984,
Grasweg 3, A.'dam-Noord
ZX 1.4i, sport. uitv.. bj. 1-92
TIMO DE BRUYN
BMW316i6600km90 ƒ23.500 GEBR. OPDAM B.V.
voor de doe 't zelver, wit, enige
AUTO VAN DE WEEK:
Tel.: 020-6371826.
ZX 1.4i, Reflex . . . . bj. 10-91 Voor occasions en reparatiesBMW 316i 9000 km 88 ƒ 16.900 Tel: 02502-45435.
roestschade, verder prima,
niet duur!!!
OPEL CORSA 1.4
AX 3 en 5 drs. vanaf bj 88, 89,
van BX, Visa en 2CV6
Citroen BX 16 RS 87 ƒ 8.250
ƒ4.000,-. Tel.: 03465-70333.
l
Auto
Amstelstad
020-6799100
Het HOOGSTE BOD?? Bel
3 drs. metall.lak
Studenten 10 % korting.
APK klaarmaken tegen gered,
90 en 92
J Hemonylaan 25A Amsterdam
Jeep Cherok. Big 86 ƒ 19.500
LAGE HUUR
T.k. v. part. goed onderh. Opel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
bouwjaar '90
- koelwagen & opnjauto
Autobedrijf Wim van Aalst, off. pnjz Verk van losse onderd.
2.400
Kadett 1600 D
83
Nwe bestel- en vrachtw. m. ral
Auto
Amstelstad
020-6711888
Kadett
1.3
S,
1986,
3-d.,
radio,
Loop,
sloop
en
schadeauto's
9-pers.
bussen
en
pick-up's
3
l Minervalaan 85 Amsterdam
ƒ17950,'
sub-dealer. Tel. 02979-84866 Tel 020-6680820 en 075-702625 Van
4.500
Kadett 1600 D
84
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. - Rat 500 tot Chrysler Voyager dio, van 6 t/m 23 m , v.a. ƒ 44,Voor
ƒ16950/ ƒ8000. Tel. 020-6592859.
l B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6148933 Ford Taun.2.0 Apk 83 ƒ 1.700
p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
- Nu ook Campers!!!
l Jarmuiden 29, Australiehaven
Ford Escort 10 x v.a.ƒ 2.900
wagens. Autoverhuur Slootj Sloterdijk III Amsterdam
Avond- en nachttar.: haak. Tel.: 020-6431220.
Peug. 205 XS 1.4 89 ƒ 13.500
l B.V. Autobedrijf van Deinum
020 6831956 Peugeot 205 5-drs 86 ƒ 5.900
bestelwagen afhalen na 16.30
FIAT VERMEY B.V.
CASPARUS BV
l Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
Vracht/bestel/luxe v.a. ƒ45.
Kadett Coupé
77 ƒ 3.700
uur en de volgende morgen
Keuze uit ruim 35 occasions.
Casparuslaan 1
BAKKER
JLuvkxB.V.
020-6594330
om
9.00
uur
retour
A Philipsweg 13, Uithoorn.
1382 KE WEESP
1 Swammerdamstraat t Badhoevedorp
020-6124047/6152674.
TON LAKEMAN MEDEMBLIK Inkoop auto's tegen
tegen
4
uur-tarief.
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Tel 02975-62020.
02940-15108
100 auto's in voorraad
l Autobedrijf van Wingerden
02503-51347
Gebruikte Peugeot's:
020-6794842, 020-6908683.
l Saffierlaan 14Hoofdorp
APK keuringen ƒ 49.50 all in Bel voor info 020-6369515.
Panda 750 Carr. .87 ƒ 7.750 GOUDSMIT FIAT Amstelveen 205 GR, wit
45.000 km. 01/90
l
Zeiktmaker
Landsmeer
B.V.
02908-24343
De
HOOGSTE
prijs
voor
elk
Keuze
uit
50
gouden
RatPanda 1900Dance.90 ƒ 10 250
Adverteren in
205 GL, wit, airco
54.000 km. 06/90
• De autorubriek
l Dorpsstraat 74 Landsmeer
±50 auto's, APK gek. Denmerk auto a contant met
Panda 1000 CL .90/10850 occasions Tel 020-6470909 205 XR, rood
„SHOWROOM"
16.500 km. 01/92
„SHOWROOM" heeft
Brielstr.
18,
A'dam,
zijstraat
l
Autobedrijf
van
Wingerden
02526-87383
vnjwar.bew.
Tel.:
02990-37825.
Panda 1000 CL .91 ƒ11.250 Let op1 Unieke aanbieding
FAX: 020 - 665.63.21
205 Accent, rood
45.000 km. 04/91
een oplage van 1,1 miljoen ex.
J Zuiderdreef 6 Nieuw Vennep
Haarlemmerweg, bij molen.
Uno 45 Carr
.87 ƒ 8 250 Fiat Tipo 1 4 Base, 1992,
309 XE 1.4, rood
56.600 km. 02/88
Let opl BOVAG autobedr. ver020-6844079.
Tevens
INKOOP.
j
B.V.
Autobedrijf
Booy
&
Zn.
Q75-164692
Uno 60 S
87 ƒ 7 950 00000 km, rijklaar,
309 GRD, grijs met
100 000 km. 08/91
koopt gratis uw aanb. in zijn • SHOWROOM: De autorubriek voor Amsterdam en omgeving.
1 Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
Uno 75 SX
91 ƒ 21 950 van 28.000,- voor. .ƒ23.995,-. 405 GR 1.6, beige met
+ 50 auto's, APK gek. DenShowr. Medembl. 02274-4999.
58.000 km. 10/90
Oplage 1,1 miljoen ex.
l
DIVERSE
OCCASIONS
IN
VOORRAAD
Tipo1.4.
.
90/19750 Rat Tempra 2 O SX, aut, airco, 405 GL 1.6, blauw
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
57000 km. 03/89
Elke week in Het Parool, de Volkskrant, Trouw én
CORRECTE SERVICE,
^^ -.,_ ._. ___,, Haarlemmerweg, bij molen. De hoogste prijs voor elk merk
Tempra 19 TD/SR.91 ƒ29950 elec ramen, centr. deurverg , 405 GLi 1 6, beige met
42.500 km. 07/90
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA.
j INRUIL EN FINANCIERING
^
SUZUKI 020-6844079. Tevens INKOOP. auto a contant met vrij war.
Lancia Ypsilon .. .88 ƒ 10250 1992, 00000 km, rijklaar,
405 GL Break, LPG, wit
105 000 km. 06/90
Tel. 020-6658686.
bew. Tel.: 020-6105478.
Lancia Ypsilon aut 90 ƒ19000 van ƒ 48 805,- voor .ƒ 38.805,-. 405 Ml 1 6, rood
86.000 km. 04/89
Opel Corsa 14i . 90/15250
505
GR
2
2
inj.,
grijs
met
55
000
km.
04/89
Swift
1.3
GL
bj.
4-89
HUURMAN Auto Sevice
Peugeot 205, aut 88 ƒ 15900
Mini Mayfair, blauw met
24.500 km. 06/86
Swift 1.3 GS
bj. 8-91
Off. Fiat dealer voor
Swift 1.3 GTi
bj. 12-91 T.k. tegen handelsprijzen: Vol* GRATIS 9 maanden aanvullende garantie (205 of 309)
Fiat'SIATA Spring Cabno 1960, Zoetermeer e.o 079-168841
Autobedrijf Wim van Aalst, off. vo 440 GLT, LPG, rood, l.m.
zeldzaam, maar 10 m Ned met W o t k . Fiat Panda 1000 cl, * Uitgestelde betaling (max. ƒ10.000.-) tot 1/10/93
sub-dealer. Tel. 02979-84866. wielen, spoiler, 1-'90, ƒ 17.500.
uw kent., ƒ 15.000,zwart, b j. 4/'91, 22500 km,
Volvo 360 GL 2.0, LPG, 3-'89,
405 GRD DEMO
Tel 020 - 6278410 of 6596264 vrpr ƒ9750,- 020-6100128.
ƒ13.500. 340 GL 1.7 4-drs.,
LPG, 4-'89, ƒ 9.500. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.
Ford Escort 1 3 CL, 4/87,3-drs„ Honda Accord Aerodeck 20
nwe Apk. nw staat ƒ 8750 K Showroom^
de
EX zilver met, 1987,98 000 km,
Tel. 020-6369515
;t dichtbevolkte
ƒ15950,- Off Honda dealer
,_v...—jiïleen in Het Pa
Ford Sierra 1.8 Laser '85, Holdmga Weesp 02940-17673.
» «fee!ctnediaf«dieinenom„
VOOR GEGARANDEERDE
116000 km, APK tot 02/94
Honda Accord 20i EX 16V,
lejijk dagiaden: Trpaw eftle Volkskrant.,
OCCASIONS
AUTOBEDRIJF JAN WALS
blauw met., juni 1990, 62000
één Showró^rn-advertèntietlwlH'erkoop
v°
Amsterdam Oud Zuid
*'^^
^^v
ï? / ^yj^üsi
Tel. 02902-61697
km, ƒ29950,-. Honda-dealer • 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen 2e Jan Steenstraat 42-48
Ford Sierra, 20 eind '84 Holdmga Weesp 02940-17673 eigen nsiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
1x Volvo 850 GLT, aut. ...92
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvulTel. 020-6763829
mod.'85, centr
deurvergr, Honda VT 600 Shadow, b j
4x Volvo 740 GL
89-90
lende
garantiezekerheid
tot
1
jaar
mogelijk
•
ANWB
gekeurd.
achter spoiler sunroof, Mich 6-'91, 5600 km, in nieuw
3x Volvo 240 GLT ... 87-89
/ eurocneque.
T.k.
van
part.
Toyota
STARLET
l'nji incl
band MXT, m showroomstaat staat, blauw Vr pr.
3x Volvo 240 Stat. GL .84-91
Dus
Leeuwekeur:
zeker
en
beter
UTW
bj
10-'85,
in
pr.st.,
APK
gek.,
Pr ƒ4600, tel 02907-3166.
1x Volvo 460
...91
ƒ11250, tel. 02975-64984.
Sdin/hier in blokletters
52.000 km. Vr.pr. ƒ 6900.
i
89-92
7x Volvo 440
uw tekst, I letter per
Tegen handelsprijzen Ford Honda Legend 25i V6 24V,
Tel.. 020-6477027.
2
1x Volvo 440 DL LPG .' . ..'91
hokje Cijfers, leestekens
Scorpio 2.5 CL Diesel, 5-drs, grijs met, 1989, 103000 km,
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
46,94
3
en tussenruimten tellen
Toyota Previa 2.4: GL Auto- 1x Volvo 360 20
metallic, stuurbekr, elektr Ipg, ƒ28750,- Honda-dealer
1183 JG Amstelveen
62,80
4
voor l letter Minstens
3x Volvo 340 LPG . . . . 87-89
maat,
nov.
1991,
45.000
km.
f
ram, schuifd., 11-'89, ƒ 14950 Holdmga Weesp 02940-17673.
3 regels beschrijven Aan
Tel • 020 - 6455451
78.67
6x Volvo 340 Aut., 6 X 88-90
K 5
ƒ59.750.
.
Ford Sierra 2 O CL, 5-drs , LPG,
de hand van de daarnaast
Halte Sneltram: „Zonnestein"
94.53
-3 6
TOYOTA
BROUWER,
geplaatste
tarieven
kunt
u
bruin met, 1-'88, ƒ9500. Pnj110.39
< 7
Hamerstraat
3-15,
Amsterdam
zelf uitrekenen wat uw
zen incl BTW, NAP-pas aan505 GTI, '84, i g.st, elek.advertentie kost.
126.25
8
Tel. 020-6360401.
wezig BEREBEIT, Amsteldijk
schuifdak, -ramen, -deurvergr.,1
142,12
HYUNDAI
dealer
Amsterdam9
Amsterdam
25, A'dam 020-6627777
incl
hifi,
APK
9/93,
ƒ4750,-.
157,98
Toyota Dyna
Noord b a div Excels, bj 8910
PEUGEOTl-DEALER
Uw
Volvo-dealer
Inl
020-6164610.
90-91-93, met 2 jaar garantie
100 D '88, dubb. cab. 5 zitpl.,
Adverteren in „Showroom"
AMSTERDAIVKZUID
AUTOKROOY 020-6310615
Telefoonnummer:
gr. kent. ƒ 15.500. Keurenplein Tel. 020-6369222, Meeuwsn
Tel 020 - 665 86 86
Naam:__
laan 128, Amsterdam-Noord,
FAX 020- 66563.21
9, Amsterdam. 020-6670121
HYUNDAI dealer Amsterdam- OLDTIMER
Adres'
uit de Ütunnel 2x rechtsaf.
NIET DE DUURSTE
Postbus 156, 1000 AD A'dam Noord ba div PONY S, b.jr
Peugeot 201 Cabrio comm
Handtekening:
Postcode + Plaats:.
Adverteren in
88-89-90 93, met 2 jr. garantie. 1930 puntgaaf te red. ƒ 8.500,-.
WEL DE BESTE
„SHOWROOM"
Tel.
020
6596264.
AUTOKROOY, 020-6310615
• Bewijsnummers van een geTel. 020 - 665.86.86
,,,, Auto1» In SHOWROOM! vliegen de deur
T.k.a
tegen handelspnjzen Minervalaan 86. 020-6629517.I
plaatste "SHOWROOM"
f/Oôsturen in een lefbmkeerde envelop aan: SHOmt>ÖJ%*M»is 156,
T k Lancia THEMA l E b j '86,
Peugeot 405 1 6 GLi, LPG,
advertentie krijgt u alleen toe\;' ƒ1000 AD -AMSTÊRDjVM of'afgeven bij Het ParoMW»b^ts^|ï31, Ai ,
directiewagen in nw.st, metal.
MEER GARAGE
8-'91, ƒ18500. Peug. 405 GL •Auto te koop' Plaats een
gezonden als u dat bij de op'j ; Afgeven kan' ook bij de'yolgende Weel:roediakan«irw»|^tistélveenSj^bouw:
zwart, getint glas, radio/cass,
. Hyundai dealer
1.6, 3-'90, ƒ 15000. Peug. 305 SHOWROOM advertentie. U Triumph TR 4 met winterkap zv gave van de advertentie ken- Laan der Helende Meesters 421B?Uithoorn, Stanbui^ttjit 70;,Weett!
v r p r ƒ8750 Alle keuringen
Linnaeuskade 5-7
SR, 3-'83, ƒ 1 950 BEREBEIT, zult verbaasd staan over het wit metall. 1964 ƒ 13.500,-.
baar maakt. De kosten daar\ »^ .,_.--• .* Gasthuispicin 12,.,F4xe'rftibn ôbk, is wlfOWl,e|X'4ui*
* *
rf»
.*J*..-KV 1.H* '
ï>
1\Ï4!'*«I )U
toegest., 023-321672/281810
Amsteldijk 25, 020-6627777
Tel. 020-692.95.48
voor bedraqen f 3,resultaat
Tel.' 020 - 6596264.
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VOLVO
occasions

• i Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,

Koudijs Autobedrijf B.V.
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Triumph
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Amsterdam.

Plus 2000
Alfa Romeo is afgelopen
weekend tijdens de openingsraces van het circuit
van Zandvoort voor het
eerst uitgekomen in de
klasse Plus 2000. Hierbij
werd gebruik gemaakt van
het vierwielaangedreven
topmodel met turbomotor
Alfa 155 Q4.

Woordenboek
Autotechniek
Ruim 300 bladzijden zijn
er nodig om de 13.500
meest voorkomende Engelse autotechnische woorden en uitdrukkingen te
herbergen in het 'Woordenboek
Autotechniek'
van Henk Wagenaar Hummelinck.

Tot nu toe kwam Alfa Bomeo alleen uit in races voor
Produktiewagens tot twee
liter. Het prestatieniveau
van de Q4 ligt rond de 265
pk. De ervaring van Alfa
met deze wagen is beperkt
tot enkele races voor het
Spaans
kampioenschap,
waar echter andere reglementen gelden dan in Nederland.

MAN in de wind
In de Duits-Nederlandse
windtunnel te Marknesse
(Noordoostpolder)
werd
de CW-waarde van de nieuwe
MAN-touringcar
FRH422 vastgesteld op
0,41, een wel 2eer lage waarde voor een twaalf meter
lange kolos. De bus is sinds
eind vorig jaar in produktie
en MAN kan nu al bijna
niet meer aan de vraag voldoen. In 1995 wil men 300
van deze luxe bussen produceren. Daartoe doet de
Duitse busfabrikant dit
jaar een investering van
vijftig miljoen gulden.

Het studiemodel van de Porsche Boxster

De Porsche '30 jaar 911'
s

4

Porsche wil de toekomst met 30 Jaar 911'

D

ERTIG JAAR Porsche
911.
Dat
smeekt om een jubileummodel. Het
is de '30 Jaar 911'
geworden. En Porsche doet
er nog een schep bovenop
met een sportwagenstudie:
de Boxster.

Sinds 1963 heeft de Porsche
911 als geen ander een stempel
gedrukt op het aanbod van
sportwagens. Het oorspronkelijke concept van Ferdinand
Alexander Porsche heeft in dertig jaar bewezen tot veel in staat
te zijn. Ondanks de toegenorrjen concurrentie staat de
naam Porsche nog altijd als een
huis en lijkt de 911 zelfs aan de
zoveelste jeugd te beginnen.
Nog maar kort geleden kwam
de zeer sterke 911 Turbo 3.6 op
de markt, een zogenaamde 'one
for the road'.

En nu dan een jubileummodel met de meest simpele naam
die we ons konden voorstellen:
30 Jaar 911. Hij biedt nieuwe
normen, zo die er zijn, op het
gebied van rij-dynamiek en design. De speciaal ontwikkelde
violet-metallic kleur en rubicon-grijs lederen binnenbekleding maken de 30 Jaar 911 tot
een waardige blikvanger. Bij
een bepaalde lichtval oogt de
auto niet violet, maar blauw. De
wijzerplaten van de meters in
het dashboard stemmen overeen met de kleur van het interieur. Op de motorkap valt de
matglanzende zilverkleurige
911-aanduiding met als tweede
regel '30 Jahre' op.

Achterspoiler
Het jubileummodel is technisch gebaseerd op de Carrera 4
met elektronisch en dynamisch
gestuurde vierwielaandrijving.

Tien miljoen Vredestein-banden

Deze basis combineert Porsche
nu met de carrosserie van de
911 Turbo. Dus brede spatborden voor en achter en vergrote
spoorbreedtes. De toegepaste
17-inch velgen. in Cup-design
onderstrepen het sportief-elegante karakter van deze
schoonheid.
In tegenstelling tot de bij de
Turbo-versie gemonteerde achterspoiler beschikt de 30 Jaar
911 over de bij hoge snelheden
automatisch omhoog komende
achterspoiler van de Carrera
2/4. Het resultaat is een uiterst
attractieve vormgeving. Door
het samenspel van de innovatieve aandrijftechniek en de
vergrote spoorbreedte biedt het
model een beter rijgedrag dan
de Carrera 4.
De prestaties bleven onveranderd. De zescilinder boxermotor levert 184 kW/250 pk en
zorgt voor een acceleratie vanuit stilstand tot 100 km/uur in
5,7 seconde. De topsnelheid ligt
rond de 255 km/uur. Zoals het
een jubileummodel betaamt,
wordt de 30 Jaar 911 in beperkte oplage geproduceerd.

voor het uiterlijk van de wagen.
Hiertoe behoren de in verhouding tot de afmetingen lange wielbasis en de zeer ver naar
voren geplaatste cockpit. Terwijl de carrosserie aan de achterzijde buitengewoon weinig
overhangt, steekt de voorkant
duidelijk over de vooras heen.
Deze afwisselende uitvoering
met meer en minder overhangende carrosseriedelen ondersteunt het spanningsgevoel bij
het kijken naar de Boxster.

Lichttechniek
Bij het interieur baseerde de
chefontwerper, de Nederlander
Harm Lagaay, zich op de ervaring dat de bestuurder en bijrij-

der verschillende eisen aan hun
zitplaatsen stellen. De stoelen
vertonen dan ook een verschil
in vormgeving. Voor de bijrijder ligt de prioriteit volgens Lagaay op veel bewegingsruimte
en bergruimte. De bestuurderszitplaats daarentegen is geconstrueerd met het oog op maximale lichaamsondersteuning.
Twee grote airbags beschermen zowel de bestuurder als
bijrijder bij aanrijdingen. Het
centraal in het dashboard aangebrachte LCD-scherm is voor
beiden even gemakkelijk bereikbaar. In het scherm zijn
alle denkbare electronische
snufjes verwerkt.
Typisch Porsche is de combinatie van instrumenten. De vijf

ronde analoge meters gaan
vloeiend in elkaar over. Voor
een betere afleestaaarheid
wordt een nieuwe lichttechniek
gebruikt. De cijfers en letters
zijn in de glasafdekking gegraveerd en contrasteren door een
belichting vanaf de achterzijde
van het glas. Ook de wijzers
worden aan de achterzijde belicht en verschijnen als schaduwen op het afdekglas.
De Boxster is niet slechts toekomstmuziek, maar ook een uiting van het enthousiasme
waarmee Porsche de 21ste
eeuw tegemoet treedt. En samen met de '30 Jahre' is het een
onmiskenbaar bewijs dat Porsche nog altijd de toekomst
heeft.

F 100 is voorlopig Spielerei

Nieuwe gordel Audi
Audi heeft een stoel ontwikkeld met daarin een gemtegreerde veiligheidsgordel, die extra bescherming
bie'dt in het "geval de auto
over de kop slaat.
De rugleuning is via de
onderzijde van de stoel direct verbonden met de bodem. Door de vaste verbinding worden de bij een
crash optredende krachten
op de veiligheidsgordel direct naar de structuurvaste
bodem geleid.
Het omdoen en vinden
van de juiste positie voor
de veiligheidsgordel is ook
een stuk vereenvoudigd.
Vanaf volgend jaar zijn de
stoelen tegen meerprijs leverbaar voor de cabrioletuitvoeringen.

J. Kramer, afdelingsmana; fer en A. Hoogenboom, directeur
produktïe en techniek, bij Ie tien miljoenste

B

IJ DE Nederlandse bandenfabrikant Vredestein is de
tien miljoenste automatisch gefabriceerde autoband
uit de fabriek gerold.

De door het bedrijf in eigen beheer ontwikkelde Automatische
Personenwagenbanden Bouw Machines (APBM) zijn de modernste bandenmachines in Europa. Elke machine produceert in 34
seconden een autoband. Het handmatig bouwen van een band
neemt drie minuten in beslag.

De F 100 aan de buitenkant

EDERE ZICHZELF OOK maar enigszins respecterende automobielfabrikant komt van tijd tot tijd met
een concept van de auto van de toekomst. Zo ook
Mercedes, die met de F100 zoveel nieuws introduceert
dat de auto niet zou misstaan op de oprijlaan van Chriet
Titulaers huis van de toekomst.
In de F100, die overigens den een scala van nieuwe ideeniets met Fokker te maken en en details en testten de grenheeft, zijn alle elementen ver- zen van het haalbare.
Het resultaat is een uitgewerkt met betrekking tot een
vooruitstrevend
mobiliteits- werkt profiel voor de auto van
concept. De research-specialis- een verre toekomst, waarbij de
ten van Mercedes ontwikkel- nadruk volgens Mercedes ligt
op kwaliteit, veelzijdigheid en
veiligheid, maar die bewoordingen gebruiken automobielfabrikanten altijd als er weer
eens een nieuw model of prototype gepresenteerd wordt. In de
F100 zijn zoveel nieuwe ideeën
verborgen, dat realisatie op
korte termijn onmogelijk is.
Spielerei dus, die F100.

T

rijke Europese wetgeving in
de maak, die voor een deel
van de motorindustrie weieens de genadeklap kan betekenen:
anti-tampering.
Een
goed Nederlands
woord is er niet voor, maar
het komt erop neer dat het
motorrijders onmogelijk
gemaakt wordt zelf nog te
sleutelen aan hun ros. Antitampering verbiedt het aanbrengen van veranderingen,
laat staan dat het opvoeren
van een motor nog mag.

Mario Aandewiel, penningmeester MAG: „Een discussie
Foto: Bram de Hollander
valt niet te voeren"
ben ik van mening dat de
snelheid van dergelijke mptoren soms aan de waanzin
grenst. Maar motorrijden is
een kwestie van ervaring en
nergens ter wereld is aangetoond dat het aantal pk's

van invloed is op de verkeersveiligheid. Het tegenhouden van de invoering
van het fase-rijbewijs is nu
het belangrijkste
aandachtspunt van de MAG."
Maar er is nog een belang-

Voor de afvoer zorgt een
transportbedrijf dat nieuwe onderdelen naar de dealers brengt. De bumpers
worden in Duitsland tot,
korrels vermaald, die vervolgens naar Japan gebracht worden.

Aandewiel, zelf berijder
van een beslist niet standaard zestien jaar oude
Harley Davidson: „Met uitzondering van de grote Japanse merken wordt deze
wetgeving door de motorindustrie handenwringend tegemoet getreden. Een merk
als Harley verdwijnt hierdoor vrijwel van de Europese markt, want dat zijn bij
uitstek motoren die je een
eigen gezicht wilt geven.
Anti-tampering heeft als logische consequentie dat er
een beperktere keuze zal
zijn in het aantal modellen
en motoren. De fabrikanten
zullen dan veel meer gaan
standaardiseren."
De MAG is volgens hem
niet tegen regels als het dragen van helm of handschoen, maar wil dat de rijder zelf die keuze kan maken. „De overheid gaat nu
vele stappen te ver en heeft
de wijsheid niet in pacht. Ik
weet uit ervaring dat je zonder helm veel rustiger aan
het verkeer deelneemt."
MAG, postbus 4348, 10011 AH Amsterdam.

We hebben het niet over
software, maar over een ge-1!
denkwaardige 1-2-3 finish'
van Lotus Engineering op:
het stratencircuit van Miami tijdens de eerste race'
van het IMSA-kampioen-'
schap.

Het interieur van de F 100

'De overheid gaat veel stappen te ver'

I

Mazda recycled
Mazda gaat in Duitsland
kunststof bumpers recyclen. Mazda hoopt jaarlijks'
75.000 bumpers bij de duizend dealers weg te halen. -

Lotus 1-2-3

Mario Aandewiel, penningmeester van de Motor Actie Groep (MAG):
N BRUSSEL worden regelmatig Europese ballonnetjes opgelaten. Zo ook ten aanzien van de
motor en zijn berijder. De MAG hoopt te voorkomen dat motorrijden straks alleen nog maar
geoorloofd is op een standaardmotor met airbag en
voor wie een opblaasbaar pak met bijpassende helm
draagt.
„Ja, je lacht erom, maar cles of de doodklap voor de
over dat soort zaken verga- motorindustrie. In Brussel
dert men in Brussel. De mo- waait namelijk, zo lijkt het,
torrijders is nog altijd een een anti-motprwind.
ondergeschoven kindje en
De ambtelijke voorstellen
staat onderaan de politieke om het motorrijden Euroagenda." Dat is de stellige pees te harmoniseren volovertuiging van Mario Aan- gen elkaar in rap tempo op.
dewiel, penningmeester van We noemen: 100 pk-limiet,
de Motor Actie Groep airbag op motoren, motor(MAG).
pakken die zichzelf opblazen bij een val, beperking
Geen gezelligheidsclubje, van het toegestane aantal
maar een 1300 leden tellen- decibellen, verplichting tot
de belangenvereniging voor het dragen van handschoemotorrijders. Onder de le- nen, speciaal type helm,
den bevinden zich (nog) verbod om zelf veranderinweinig of geen 'nieuwe mo- gen aan te brengen of repatorrijders'. Vorig jaar maak- raties uit te voeren.
te de vereniging naam door
met enkele duizenden moAandewiel: „En tot overtorvrienden vanuit Utrecht maat van ramp spreekt men
richting Den Haag af te rei- nu over het invoeren van
zen voor een klinkend pro- het in Duitsland geflopte
test tegen de regelgeving. fase-rijbewijs om te voorkpOp 15 mei wordt de rit weer men dat iemand na zijn rijgemaakt en Aandewiel ver- bewijs gelijk een zware mowacht minimaal vijfdui- tor met veel pk's koopt.
Zonder enig onderzoek gaat
zend deelnemers.
men er in Brussel vanuit
dat een lichte motorfiets
Doodklap
minder gevaarlijk is."
Veel motorrijders zijn
zich maar nauwelijks van
„Een discussie over de
bewust wat er boven hun noodzaak valt niet met die
hoofd hangt. De voorname- heren te voeren. Ik kan me
lijk Europese ambtenaren de verontrusting best voorbestempelen het als een bij- stellen, want het is vaak niet
drage aan de verkeersveilig- verstandig om zonder enige
heid, de MAG noemt het lie- rij-ervaring zo'n zware mover een zwaard van Damo- tor te kopen. Persoonlijk

'Woordenboek Autotech-/
niek' wordt in twee uitvoe-.ringen geleverd: genaaid.,
gebonden met extra stofomslag voor 69 gulden en
genaaid gebrocheerd voor",'
49 gulden. Verkrijgbaar bij, '
de boekhandel of via Uitgeverij Presse-Papier
te
Utrecht (030-710371).

Daar zullen ze gebruikt 0'
worden voor het produce- *'
ren van auto-onderdelen',
zoals beschermplaten en',
spatlappen. Mazda wil het t ,
project nog dit najaar star- ,ten.

Boxster
Maar 1993 is in meer opzichten een belangrijk jaar voor de
sportwagenfabrikant. In Detroit werd een nieuwe sportwagenstudie getoond, de Boxster.
Deze tweezitter met middenmotor geeft aan welke ideeën in
de toekomst in Porsche-modellen kunnen worden verwacht.
Hoewel het bij de Boxster om
een studiemodel gaat, waarmee
niet echt gereden kan worden,
ontwikkelt Porsche in het Onderzoeks- en Ontwikkelingscentrum in Weissach met alle
energie een tweezitter, die rond
1995 wereldwijd zal worden
aangeboden. Deze nieuwe
sportwagen, die in prijs waarschijnlijk beneden die van de
huidige modellen komt te liggen, zal uiterlijk veel van de
Boxster overnemen.
Evenals bij de 550 Spyder en
de RS 60 uit de jaren vijftig vallen bij de Boxster vooral de
spannende vormen op. Uitgaand van het principe van een
middenmotor werd een reeks
eisen opgesteld, die bepalend is

Het is een overzichtelijk
en leesbaar boekwerk dat
meer biedt dan woorden al-„ ,
leen. De 'droge' vertaling
wordt waar nodig aangevuld met verklarende informatie. Voor wie regelmatig aan zijn auto werkt,
is het een bijzonder praktisch hulpmiddel. De kaft
is bestand tegen koffievlekken en besmeurde handen.

De rij-eigenschappen en r
gemakkelijk. De passagiers
tractie van de Esprit
kunnen gebruik maken van een
X180R met 2,2 liter turbozwenkschuifdeur. Een modern
motor bewezen hun dienoriëntatiesysteem met een casten. Porsche moest uiteinmera en een monitor maken
delijk driemaal Lotus voor
een verbeterd zicht naar achtezich dulden.
ren mogelijk.
Tegelijkertijd wordt de bestuurder door een verkeerscontrole-radar ondersteund. Hiermee kan hij niet meer verrast
Jaguar
worden door de bekende 'dode
op
wereldmarkt
hoek' of door obstakels op het
wegdek. Het dashboard valt op
Jaguar onderzoekt de exportmogelijkheden naar
door de afwezigheid van klokjes. Een centraal display voor
landen in Oost-Europa, het
de belangrijkste functies verVerre Oosten en Zuid-Amerika. China wordt als eervangt het klassieke instrumenste land rijp geacht voor extarium. Daarbij worden op een
compact tableau de relevante
port. Indonesië is Jaguar's
controlefuncties weergegeven.
tweede nieuwe markt.
Het onderstel van de F100 is
voorzien van een actief veersysteem. Ook met de aandrijvingsconcepten zijn revolutionaire
wegen bewandeld. Naast de
klassieke aandrijving door een
benzine- of dieselmotor motor
zijn diverse varianten met waE BOVAG afdeling
terstof- en electro-aandrijving
auto- en motorrijschodenkbaar. Het maakt het mogelen is furieus over de
lijk onder alle rij-omstandighe- in de nieuwe wet Rij-onderden de juiste aandrijving te kie- richt Motorrijtuigen aangezen.
kondigde strafmaatregelen

BOVAG is boos

Albatros
De plaats van de bestuurder
bevindt zich in het midden.
Daardoor kan hij altijd aan de
veiligste kant uitstappen. De Albatros vleugeldeuren maken
het uit- en instappen wel erg

D

tegen auto- en motorrij-instructeurs. De Tweede ka:
mer vergadert over de wet
in de week van 30 maart.

(ADVERTENTIE)

Méér dan een motorblad.
ProMotor is het nieuwe motorblad voonedereen die volop gen iet van
de vrijheid die een motor biedt, écht iets voor de liefhebber
Want motorrijden is een heerlijke hobby. Het landschap trekt aan je
voorbij. De wind suist om je oren. Je ontmoet andere motorrijders en wisselt
ervaringen uit Die plezierige sfeer staat 10x per jaar centraal m ProMotor.
Als |e nu kiest voor een jaarabonnement op ProMotor betaal je als
ANWB-hd slechts f 67,50 en knjg je de unieke ProMotor-CD cadeau met
13 nummers die niet kapot kunnen.
Laat ProMotor daarom niet lopen.
Stuur nu de bon in of bel gratis 06-0503.

CD-BON1
Ja, noteer mij als jaarabonnee en stuur mij de unieke ProMotor-CD.
ANWB-lid D nee Djanr.
Naam:

.MA/

Adres'
Postcode:

. Woonplaats:

Telefoon:

-Geboortedatum

Datum:

. Handtekening:

ANWB ledenpnjs 167.50 per kalcndcr|aar Niet ledenpn]! 177.50
Voor betaling ontvangt u beticht Stuur deze bon In een ongefrankeerde envelop naar
iNWB LA-secretanaat, Antwoo'rdnummer 93034.2509 VB Den Haag.

Ü

.
l

ProMotor geeft je het ware motorgevoel

De maatregelen zijn bedoeldom instructeurs te verplichten
door de overheid voorgeschreven herexamens (toetsen) te laten ondergaan. Wie niet aan de
eisen voldoet loopt het risico
zijn lesbevoegdheid kwijt te raken. „In geen enkele andere
branche moeten beroepsoefenaren periodiek examen doen.
En al helemaal ongehoord is,
dat ze de bevoegdheid om hun
broodwinning te beoefenen
kwijt kunnen raken, als ze onverhoopt de toets niet zouden
halen. Die bepaling moet uit de
wet worden geschrapt", zo stelt
de BOVAG.
De rijscholengroep is er wel
voorstander van dat gestreefd
moet worden naar kwaliteitsverhoging
van
rijlessen.
„Maar", aldus de BOVAG, „dit
kan veel beter door de branche
zelf worden georganiseerd op
basis van door de branche op te
stellen kwaliteitseisen die extra
privileges voor de betrokken
rijscholen kunnen betekenen.
Bijvoorbeeld door bij het examen de opleidingsresultaten
mee te laten tellen. Dit kan dan
uiteindelijk leiden tot een erkenningsregeling. Belonen zal
ook in de rijschoolwereld eerder succes opleveren dan straf fen."

TOPMERK KONDENSDROGER
Super kondensdroger voor een unieke prijs!
Kapaciteit 5kg droog wasgoed, speciale toets voor
tere weefsels, signaallampje als aanduiding dat filter
moet worden schoongemaakt, ventilatie pro30NYHI-8TRAVELLER gramma, reverserende trommel, simpele bediening
R705; Topklasse beeldkwaliteit, en formica bovenblad. Adviesprijs*1199.li Fi stereo Adviespnjs'3330 -

SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST

112149 -

tdlKj mm inTvM
HI-FI
TRAVELLER
Flat en Square Black TrmitE10, Mini camcorder, motorzoom,

SONY HI-FI MIDI-SET
INKL BOSE LUIDSPREKERBOXEN
NEWS-D207; Slechts 35,5cm breed. Versterker 2x60 Watt,
2x5 bands equalizer, tuner digitaal, 30 pre-sets, CD-speler/
wisselaar voor 5 CD's, 45 bits filter, Shuffle Play. Infrarood
afstandbediening,
~~„,BOSE ,boxen,
DIRECT REFLECTING
voor 'stereo in de
hele kamer!'.
KOEL/VRIES KOMBI

ron beeldbuis, euroscart, stelutofocus, hi-fi stereo. '2799.reo, teletekst en afstandbedienmg Adviespnjs'2550.-

1649.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Geen twee deurs koelkast
maar een echte 280 liter
2-deurs koel/vries kombinatie. Koelruimte op "ooghoogte". Adviespnjs*979.-

1449.-

SONY TRAVELLER

'R50, Lichtgewichtcamcorder,
lx zoom, hifi, autofocus. '2550.-

6 programma's, 12 couvertsen |
Type W750; Voorlader, RVS geruisarm: Adviesprijs*1099.trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1150 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geemail- BAU KNECHT VW3P*R
leerd. Adviesprijs '2199.

479.-

1599,

ZANUSSI K/V (OJ) "

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1399.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1299
JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1199.-

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

999.-

INDESIT^JSTÓWF
LUXE VAATWASSER

699.-

SIEMENS1000TOEREN

799.849.1499.-

BOSCH VWPS2100

1 000 toeren. Adviesprijs*1 878.-

1425.-

MIELE VW G521

PHILIPS / WHIRLPOOL WAS/DROOG KOMBINATIE
PHIL C0104 RVS 1000T
ONY CAMCORDER
F375,8x motorzoom, hi-fi, fader, afstandbediend. '2220.-

MIELE KOEL/VRIES

1249.-

BAUKNECHT K/V

jvc SUPER CAMER'A

889.-

VHS-Compact, 6x motorzoom,
Low Lux, autofocus '2099

Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

1475.-

AEG LAVAMAT RVS

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
MAGNETRON OVEN
van deze AEG/BCC stuntaanSnel ontdooien en verwarmen. |
bjeding? Adviesprijs. *1 549.-

1299.

1195.865.845.-

1199.-

37 CM KLEUREN-TV
AFSTANDBEDIENING

219.-

PHILIPS /WHIRLPOOL SAMSUNG RE570

3NIC NVG1
PANASONIC
ocamera. '1895.'1895
VHS videocamera.

BAUKNECHT WA6500

MOULINEX FM1115

PANASONIC 700 WATT

SONY VHS HI-FI VIDEO
SLV615; HQ TOPKLASSE'
4 koppen, longplay (8uur),
audiodubbmg. Adv. '1990.-

PHILIPS /WHIRLPOOL
•wnu^

1299.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

PANASONIC VHS HÏFI

rt zou ••*•=»• "nder öie

F65;4koppen,VHS-HQ.*1894.-

1249.-

Type 25GR5760; 63cm fla
square, in-lme,quikstart beeld'
buis, stereo, teletekst en af BLAUPUNKT VHS HI-FI
50; 4 koppen, 8 uur. *2095.standbediening. Adv.*2075.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

JVC VHS HI-FI VIDEO

70 CM TELETEKST

PHILIPS HI-FI VIDEO

830; TOPKLASSE' *1899.-

IU

-e

Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Adviesprijs*749.-

445.-

l ** ._ l!vL kollegï

INDESIT 2-DEURS

SEr 495."

ETTFf
ODO.- HOLL 1000 TOEREN
BAUKNECHT 2304

CD's.atstan

£?fg KOMPONENTEN

WA

Effiy

899.-

SHARP HI-FI VIDEO

:O

915.-

V315; VHS-HQ, prefekt beeld'
LCD-afstandbedienmg. *1220.-

^3&
2£y 7QÖ
/93. .

^ * %' o o / ô

VSF300; VHS-IHQ, r"rf'|-llB
beejd, afstandbediening.'988.-

iiirT

1000 TOEREN RVS BL
. m ' l. . .

998.-

J?ANUSS1140 LITER
-. • . -

;

^^^

\ •'•• --feö
9-- soW

AKAI VHS-IHQ VIDEO

VSF200;Afstandbediend '768.-

549.-

149.-

JVC 4 KOPPEN VIDEO

KN5404; Gas-elektro. *1049.-

668.-

160 liter inhoud. AcMespnjs*869.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

i35.-

410; Gas-elektro fornuis. Inkl.grill, draaispit en mixed
griH-set. Adviesprijs*1425.-

JVC VHS-HQ VIDEO

279.

HRDX20; Afstandbed. '879.-

,

VR203; TELETEKST. '1395.-

AUDIO- & VIDEOCASSETTES!

ZANUSSI WASDROGER

TDK AUDIO SA-90II

pTg«^ QQQ
EMy O«9«l.-

SONYSmm P5-90
STUNT VHS E180HQ

WllDl-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

'^--

3voor
5 voor

33.-l
25.-J

10 voor

39.-II

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

GRUNDIG VHS VIDEO

TURBOTEAM .

MOULINEX
OVEN

-ib.P.LAAD-

''M?!;

[ÖO-BP-HSTEV.

MOUUN

ARISTONA 51 CM
pTgii CQQ
E3E7 UGO.

VS900; HQ, 2 koppen, LCD-afsiandbediening. ATTS. '999 -

GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

STUNT! VHS-HQ VIDEO KB

Su perlux«.

keukenmachln
rnW.sapcenWt«

INDESIT WASDROGER

499.-

1148.-

Handig opzetvrieskastje, waar
ATAG INFRA TURBO
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs.*595.- PHILIPS/WHIRLPOOL KFF452; Luxe gas-elektro
Type AMB523; Adviespnjs*945.- fornuis met nete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.

348.- ~~ 599.458.- >,a649.799.wij 498.1"
l BAUKNECHT LUXE

l ZANUSSI VRIESKAST

j Type Z6050; adviesprijs^'599.- BAUKN./BOSCH/AEG

PHILIPS VRIESKAST

1348.-

KONDENSDROGER

Type AFB594; Adviesprijs*725.-

Inkl. afstandbedieningi
Gfoöt,rechthO'
tmer.zeergoeda

THEBNlOSj

BETER
EN
GOEDKOPER
GRUNDIG VIDEO INKLUSIEFP0C.' S^B-TAd«iesprlls

948.-

Type TD50; Adviesprijs*649.- ATAG GAS-ELEKTRO
FK055A; Elektrische - INFRA oven, inkl. grill en kookwekker. Adviesprijs. *1510.-

OPZETVRIESKASTJE

GRUNDIG 51 CM TEKS

VS902; VHS-HQ,
ingebouwd PDC,
afstandbediend.
Adviesprijs'1049.-

628.-

INDESIT G/E FORNUIS

BAUKNECHT160 LTR

HRD720; VHS-HQ, 8 uur op- ]
name/weergave, LCD-af-

312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediemng. '1145.-

498.-

528.-

ETNA FORNUIS 14.00

595.-

PJqH QQQ _

IIMW
Q«9O.
ARISTONA TELETEKS'

445.545.-

I PHILIPS 160 LITER

749.

NDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO; Adv.'849.-

IBOSCHKTF1540

1348.-

BLAUPUNKT55CM
SUPER TELETEKST

999.-

PHILIPS140 LITER

1699,

DP,,S

669.-

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

949.-

T5P*k oyic
E!»? o4u.-

699.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

BCC.-«a
üheett!

160 liter, 2-sterren vriesvak. AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

AKAI3 KOPPEN VID"EO rtfr^-

SOcm Flat Square beeldouis.'1469.

~~ 499.-

1jltkf
fcvv.
160 LTR. KOELKAST

J40; VHS-HQ.3 koppen. '1104.-

1198.

INDESIT PROMOTIE

Tjffi occ -

PANASONIC VIDEO

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

msiCO

Type 2596; Adv.'799.-

fraaie uitvoering met formica Type AWG089; Opvolger van
bovenblad. Officiële garantie. de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv. '1445.-

189.-

699.

TypeST63-450;Adviespnjs*1879.

599.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer LADER

C d-spel.er

..co:SET

>ppen.Adv.*144E
RTV535;3 koppen.
Adv.*1445.-

GRUNDIG 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

R8180;750Watt+draaiplateau. |

^

:

BLAUPUNKT
IKT VIDEO

1448.-

SHARP3IN1KOMBI

SONY 3 KOPPEN VIDEO

649.-

70KV9717; Adviespnjs*2275

STUNT! 550 TOEREN

| SIEMENS KS2648

SONY VHS-HQ VIDEO •..
V212; afstandbediend. * 1000.- BgCC£K^£

'"GARANTIE

/ lO." ZANUSSI WASAUTOM.

2X40 W.

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

485.-

nrajik
7>iQ
l J 71 KT
• •V«ïfl

BOSCH 2-DEURS

Iu95."

885."

"y-fc

Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviespnjs*1199.-

VCH80;VHS-HQ, Adv.*1299.-|

PHILIPS14GR1021
37CM PORTABLE KTV

549.-

LUXE

Nederlands topmerk. *11 99.- BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en |
l PHILIPS/WHIRLPOOL
draaiplateau. Adviesprijs*899.-

Nederlandse Philips garantie, PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS stereo. *1599.-1

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

899.-

£&
CTPfCOC
DÖQ."1000 TOEREN

?--<

1299.-

63 CM TELETEKST

499 •"

INDESIT 1200TOEREN

I ZANUSSI 2-DEURS

1099.-

Nederlandse Philips garantie, VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle. *1795.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI
850WATT + GRILL

| Type R2240. Adviesprijs*849.- Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm., rvs trommel, KOMBI MAGNETRON
zeerzumig. Adviespnjs*1 299. STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron j
+ hete-lucht oven + grill.

«'-s;r^^^

999.- en service

AVM610; 20 liter. Adviespnjs*769.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

^m

89.-

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

PH\'

Tgii

1100W.

BOSCH VRIESKAST

178.

Type GSD1311; Adv._*848.

10

^

749

TEFAC
grlllplaien.i

CQQ

öfiy üïJÖ."

I l l i n » ; v-

118.

178.

648.348.-

l STUNT!! VRIESKIST!!

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsjaskookplaat. '298.-

Elektronisch regelbaar. '1445.

999.1299.169.-

MIELE DROGER

MERKCENTRIFUGE

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

108.-

DAT IS
ij BCC kunt u tlietronltdi bctttan mrt
d* HN-codt vtn uw bank- of giropit
(zonder «xtr» kosttn). BCC g*m«kl

HAARLEM
Winkelcentrum Schalkwijk
Rivièradreef 37

J
BEVERWIJ K
l Winkelcentrum De Beverhof
| Beverhof 16 (alleen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
l BADHOEVEDORP
| HILVERSUM

DEN HAAG ZOETERWOUDE
l LEIDSCHEIMDAWI
.
| IVIAARSENBROEK

.
. ."•
'Adviesprijs slechts referentie
zoals aangegeven door officiële
importeur of fabrikant

zaterdag .: ....... ....9 tot 5 uur.KOOPAVOND:
Badhoeyedorp vrijdag ..... ....:.... 7 tot 9 uur
Wlaarssenbroek vrijdag ....... .... 7 tot 9 uur
overige filialen donderda_g_„..... 7 tot 9-uur

Weekmedia 17

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 25 maart 1993

ZHC hockeysters
troeven VVV af

SPORT

ZANDVOORT - Het ZHC damesteam doet het erg aardig
in de tweede helft van de competitie. Ook het op bezoek
zijnde VVV werd door de Zandvoortse hockeysters met
een nederlaag huiswaarts gezonden: 1-0. De ZHC heren
vochten een fel duel uit met AMVJ en hadden meer verdiend dan de 2-3 nederlaag.
De Zandvoortse mannen namen tegen AMVJ al snel een 1-0
voorsprong door een treffer
van Wouter Slotenmaker. Bei-

Jack van Eijk klimt
naar derde plaats
door zege op Ayress
ZANDVOORT - In de interne schaakcompetitie van
de Zandvoortse Schaak
Club werd zowel bij de senioren als de jeugd behoorlijk fanatiek gestreden om
het volle punt. Alleen leider
Louis Dambrink nam het
zekere voor het onzekere en
wikkelde snel af naar remise tegen Lindeman.
Door winst op John Ayress
steeg Jack van Eijk naar de derde plaats op de ranglijst. Van
Elk en Geerts probeerden wel
voordeel te krijgen, maar dat
lukte niet: remise. In het Gemeenschapshuis werden zeven
partijen gespeeld met de yolgende resultaten: SchiltmeijerRoele 0-1, Berkhout-Den Drijver 1-0, Gorter-Gude 1-0, Van
Eijk-Ayress 1-0, De partijen tussen Franck-Paap, Van ElkGeerts en Lindeman tegen
Dambrink eindigden in een remise. De afgebroken partij uit
de 21-ste ronde tussen Gorter
en Den Drijver werd zonder
verder te spelen door Gorter
opgegeven.
Volgende week donderdag
spelen de leden van de Zandvoortse Schaak Club een speciaal Paassnelschaak toernooi.
In zeven ronden Zwitsers zullen zij partijen spelen van tweemaal tien minuten.
Bij de jeugdafdeling van de
schaakclub was het vorige
week donderdagavond weer
zwoegen. De A-groep, met daarin de examenkandidaten voor
het Koningsdiploma, kregen
hun vervolgles van Louis Dambrink. In de B-groép speelden
de jeugd de 19-de competitieronde. Laura Bluijs won verrassend van Bart Timmermans,
terwijl Bas Geurts door zijn
overwinning op Jan Koning een
plaats steeg op de ranglijst en
nu de vierde plek inneemt.
Uitslagen: Dominic Hoogendijk-Dimitri Herders 0-1, Shanna Paap-Niels Filmer 0-1, Martine Botman-Sandra Beugel 0-1,
Laura Bluijs-Bart Timmermans 1-0, Jan Koning-Bas
Geurts 0-1.
In de A-groep wordt vanavond gestreden om het jeugdkampioenschap. Er zijn voor
die titel nog drie kandidaten.
Rebecca Willemse voert de
ranglijst aan, gevolgd door Thomas Hesse en Florian van der
Moolen. Het verschil tussen
deze talenten bedraagt slechts
één punt.

Schaakprobleem

SPORT KORT
VOETBAL - Om in het vrije
weekeinde het ritme vast te
houden, spelen de Zandvoortse
voetballers het komend weekeinde toch een paar wedstrijden. Zo komen de zaterdagvoetballers van Zandvoortmeeuwen en Zandvoort'75 tegen elkaar uit. Dat gebeurt op het
complex van Zandvoortmeeuwen, aanvang half drie. Het
zondagteam van de Meeuwen
oefent zondagmiddag om
twaalf uur tegen Rapiditas.

de teams waren aan elkaar gewaagd en gingen er hard tegenaan. De scheidsrechters traden
tegen het harde spel te lankmoedig op. AMVJ slaagde erin
vlak voor de pauze de stand gelijk te trekken.
In het tweede gedeelte ontspon zich een spannend en fel
gevecht om de doelpunten.
AMVJ combineerde iets beter,
maar daar stond de werklust
van ZHC tegenover. Ook toen
de bezoekers een 1-3 voorsprong namen gaf 2HC het niet
op.
Wouter
Slotenmaker
bracht de spanning volledig terug door zijn tweede treffer te
scoren. De Zandvoorters trokken nog fanatiek ten aanval,
kregen nog wel wat mogelijkheden, maar slaagden er niet
meer in een gelijkspel uit het
vuur te slepen.

ZAAL VOETBAL - Het wordt zo
langzamerhand tijd voor de
kampioenen. De eerste kampioen is het veteranen zaalvoetbalteam van Reproproof/ZVN.
Met nog één wedstrij d te gaan is
dit team, dat onder leiding
stond van de j eugdige, maar uitstekende coach Gerben Kraaijenoord niet meer in te halen. In
een beslissend duel bleef Reproproof/ZVN
concurrent
Bloemendaal met 4-1 de baas.
Van de zeventien wedstrijden
gingen er slechts twee verloren
en eenmaal moest een gelijkspel worden toegestaan. Bovendien scoorde dit team bijna
honderd doelpunten.

Dames
De Zandvoortse dames hebben vooral moeite met scoren.
Dat kwam ook tot uitdrukking
in de strijd tegen VVV. ZHC
had een groot veldoverwicht,
schiep zich vele kansen, maar Duel om de bal in de dameswist slechts eenmaal te scoren. hockeystrijd tussen ZandDat was al in de eerste helft, VOOrt en VW.Foto Arnold v.d Zee
toen Helen Plantenga de bal insloeg.
aan de andere kant weinig
In de tweede helft opnieuw moeite de aanvallen van VVV
een groot Zandvoorts veldover- onschadelijk te maken. Zowicht, dat echter niet in doel- doende behaalde ZHC een verZANDVOORT - De zaal- kunnen meekomen, bleek vanpunten werd omgezet. De hech- diende, maar veel te mager uit- handbal competitie werd af de eerste minuut. Met vlotte
te Zandvoortse defensie had gevallen 1-0 overwinning.
door de Holland Casino- combinaties werd HCV'90 op
ZVM teams met nederlagen de proef gesteld. Het Zandafgesloten. De dames waren voortse team nam dan ook een
al gedegradeerd en waren 7-4 voorsprong. Maar het ontde Zandvoorters nog
kansloos tegen Counter breekt
wat routine, hetgeen de
MFC dat met 8-21 won. De aan
andere tegenstanders m
heren handhaafden zich meeste
afdeling wel hebben. Zo
keurig ondanks de minima- deze
ook HCV'90 dat rustig maar wel
le nederlaag tegen HCV'90: bekwaam
bleef spelen. Bij de
21-23.
rust had Holland Casino-ZVM
Ondanks de nederlaag met nog een 13-12 voorsprong.
twee punten verschil was coach
In de tweede helft ging de
Joost Berkhout ook nu weer strijd gelijk op. Spanning geZANDVOORT - De top de plaats opeiste. Als Olaf Cli- zeer tevreden over het door zijn noeg tot aan de laatste minuut.
vier van Café Neuf/Chess teur in de laatste ronde de uit- team gespeelde handbal. „Het Met nog anderhalve minuut te
toernooiwinnaar zat in de slotfase wat tegen, spelen, bij de stand 21-21, scoorSociety heeft vrijdag bijna eindelijke
voor een sensatie gezorgd in Brink uit Zaandam niet had la- want we hadden meer verdiend de Holland Casino-ZVM, maar
het
bekertoernooi.
In ten ontsnappen, was hij zelfs dan deze kleine nederlaag." Dat de scheidsrechters floten voor
de Zandvoorters op dit niveau een overtreding, begaan door
Hoorn werd na een zeer gedeeld tweede geworden.

Casino-ZVM besluit met verlies

Chess Society zorgt
bijna voor stunt in
bekerwedstrijd
spannende,
langdurige
schAakstrijd slechts met 2
1/2 tegen l 1/2 verloren van
de gedoodverfde winnaar
GZ/De Eenhoorn.

'(ADVERTENTIE)^

Bij de eerste tijdcontrole, na
drie uur spelen, was er nog geen
enkele partij beslist. Toch zou
het eerste punt naar de Zandvoorters gaan. Fred van de
Klashorst verschalkte zijn tegenstander na een zeer sterke
partij op het eerste bord.

De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Méér informatie over de problemen/oplossingen is te krijgen tijdens
de wekelijkse clubavonden van
• deze vereniging, donderdags Moedig
vanaf 19.00 uur in het GemeenVrijwel op hetzelfde moment
schapshuis aan de L. Davicls- trok GZ/De Eenhoorn de zaak
straat.
weer recht doordat Olaf Cliteur
op het derde bord, na een moedige strijd waarin het evenwicht lang bewaard bleef, zijn
meerdere moest erkennen in
Doggers.
Op het vierde bord speelde
Jacob de Boer een heroïsche
partij. De Boer offerde een stuk
maar zijn tegenstander durfde
dit niet te nemen. Met een tegenoff er trok plotseling de Eenhoorn-speler het initiatief naar
zich toe. De Boer had remise
kunnen maken, maar zag zijn
Opgave nummer 10: Wit begint teamgenoot Huyboom verloren
en wint.
staan. In een poging de stelling
te forceren, blunderde de onforOplossing van vorige week:
tuinlijke Chess-speler en kwam
Wit wint met de volgende zet- verloren te staan.
ten: 1. Tb8-d8+, Kd7xd8; 2. b6-b7,
Td4-b4; 3. Ka3xb4, c7-c5+; 4.
De sluwe Nico Huyboom ver
Kb4-b5, Kd8-c7; 5. Kb5-a6, overde in verloren stelling toch
Kc7-b8; Ka6-b6, c5-c4; 7. a2-a4, nog een half puntje tegen zijn
c4-c3; 8. a4-a5, c3-c2; 9. a5-a6, door tijdnood geplaagde oppoc2-cl; 10. a6-a7 en mat.
nent. Jacob de Boer probeerde
de hopeloze stelling nog te redden. In zinderende tijdnood
overschreed hij echter drie seconden eerder de bedenktijd
dan zijn tegenstander waardoor de kleinst mogelijke neZANDVOORT - Franc ten derlaag werd geleden.
Wolde bekroonde zijn rentree
De Hoornse ploeg was echter
op het Zandvoortse circuit in
de Formule Renault met een vol lof over het spel van Chess
klinkende overwinning. De en verwacht de ploeg snel in de
voormalige Formule 3-coureur promotieklasse. Ook het comhad een fenomenale start. De mentaar van playing-captain
Opel Ascona Cup kendp een Olaf Cliteur was duidelijk.
groot startveld, de race werd ge- „Met het vertoonde spel kunwonnen door Leo Kemmer. Bij nen we ons met de sterksten
de Formule Ford belandde van Noord-Holland meten. Iets
kanshebber Tom Coronel m de meer geluk en we hadden de als
grindbak. De overwinning ging nummer één geplaatste geelimineerd."
naar de Belg Joost Boxoen.
Suzuki was weer oppermachCliteur had overigens zelf de
tig in de Frami Produktiewagens tot 1400 CC. De kampioen dag daarvoor nog een bijzonder
van vorig jaar, Egbert Top, fraai resultaat geboekt ir. Rotdeelde meteen een tik uit door terdam, waar hij in een toereerste te worden.
nooi met 84 deelnemers de vier-

Dames
Voor de Holland Casino-ZVM
dames was het doek al lang gevallen en ook in de laatste wedstrijd kon de hatelijke nul niet
worden weggewerkt. Tot vier
minuten voor de rust was Hol-

J:

Met wat meer geluk hadden
de Zandvoorters de fel begeerde 2-2 bereikt en daarmee een
plaats in de kwartfinale afgedwongen. Zoals verwacht kreeg
het beker-viertal van Chess Society inderdaad een zeer sterk
team tegenover zich. De Hoornse vereniging staat in de competitie immers ongeslagen bovenaan in de promotieklasse. Ook
de Zandvoorters, die met Fred
van de Klashorst, Nico Huyboom, Olaf Cliteur en Jacob de
Boer in de ring verschenen waren op hun sterkst.

HCV'90. Geen voordeel dus en
ook de vrije worp leverde niets
op. De daaruit door HCV'90 gelopen break leverde wel een
score op. De Zandvoorters
poogden alsnog gelijk te maken, doch het geroutineerde
HCV'90 verkreeg balbezit en
besliste de wedstrijd: 21-23.
„Ondanks deze nederlaag
ben ik zeer tevreden," stelde
Joost Berkhout. „In de tweede
helft van de competitie zijn de
jongens heel goed vooruitgegaan. Misschien missen we nog
wat ervaring, maar ik ben er
van overtuigd dat we in deze
klasse goed kunnen meedraaien. Het verlies in de laatste
wedstrijden was steeds met een
of twee punten verschil en dat
had net zo goed anders om kunnen zijn."

land Casino-ZVM in staat het
bezoekende Counter goed partij te geven: 5-6. Door een paar
fouten kon Counter de ruststand alsnog opvoeren tot 5-8.
In de tweede helft was het
Zandvoortse team de kluts geheel kwijt. Niets lukte meer.
Ballen werden zomaar ingeleverd en dat vond Counter best
aardig. De bezoeksters profiteerden van het zwakke spel en
liepen eenvoudig uit naar een 821 overwinning.
„In de eerste helft hebben we
goed gehandbald, maar in de
tweede helft was het heel
slecht, dat leek nergens op,"
vond coach Geert Dijkstra.
„Het is triest, maar het is met
anders. Volgend jaar moeten
we het maar opnieuw proberen."
Doelpunten heren: Guido
Weidema 6, Nik Grijekovic 5,
Kees Hoek 4, Wim Brugman 2,
Peter Pennings 2, Erwin Spruit
l, Ronald Vos 1. Dames: Margreet Sterrenburg 3, Diana
Paap 2, Els Dijkstra l, Janna ter
Wolbeek l, Angehque van der
Werf f 1.

KLAVERJASSEN - Aanstaande vrijdagavond organiseert
Zandvportmeeuwen de vijfde
klaverjas wedstrij d om het koppel kampioenschap van Zandvoort. De opbrengst komt .ten
goede van het jeugdwerk. In'het
clubhuis van de Meeuwen ,13egint de klaverjasstrijd om acht
uur. Voordat een kaart op tafel
gelegd wordt, moet er zeven
gulden per koppel worden neergeteld. Bovendien wordt er een
verloting gehouden met fraaie
prijzen.

Jeugdschakers
gaan op bezoek
in Amsterdam

.
.

ZANDVOORT - Op zatërdag 8 mei zal de jeugdafdéling van de Zandvoortse
schaakclub een bezoek
brengen aan het bekende
VSB-toernooi in Amsterdam.
Daar spelen onder andere Jeroen Piket, Anand uit India, de
Rus Kramnik en de Engelsman
Nigel Short, die over een paar
maanden om de wereldtitel
speelt tegen Gary Kasparov.'
Voor de jeugd zal het een leuke ervaring zijn zulke bekende
grootmeesters m levenden lijve
aan het werk te zien.

Ook Vogelenzang geen partij
voor sterk Zandvoortmeeuwen

Bioscoopprogrammering van 25 t/m 31 Mrt. 93

ZANDVOORT - De manschappen van trainer Pieter
Keur weten de laatste vijf
wedstrijden het doel aardig
te vinden. Ook in en tegen
Vogelenzang ging het van
een leien dakje en wonnen
de Zandvoorters met 0-5.
Met nog één wedstrijd te
gaan is de derde periode bijna binnen en heeft Zandvoortmeeuwen nog één
punt achterstand op de leiders Heemstede en Terrasvogels. Komend weekeinde
wordt er niet gevoetbald.

het flitsende kwartier nam
Zandvoortmeeuwen wat gas terug.
Daardoor kreeg Vogelenzang
greep op de wedstrijd, maar de
uitvallen van de badgasten bleven gevaarlijk. Paap en Ruud
van Laere waren dicht bij meer
treffers. Aan de andere kant behoedde doelman Ron Eerhart
zijn team voor tegentreffers.
Omdat er even te gemakkelijk
werd ingegrepen, moest Eerhart tweemaal gestrekt naar de
hoek om de bal tot hoekschop
te verwerken.
In het eerste half uur van de
tweede helft kreeg de strijd een
rommelig karakter. Vogelenzang was niet in staat een vuist
te maken en Zandvoortmeeuwen kon het ritme niet te pak-

Zandvoortmeeuwen begon
de strijd tegen Vogelenzang furieus en besliste de wedstrijd
reeds in het eerste kwartier. Na
één minuut was het de ook nu
weer goed op dreef zijnde Barry
Paap, die doel trof. De zuivere
treffer werd echter, op advies
van de grensrechter, wegens
vermeend buitenspel afgekeurd. De Zandvoorters waren
KNVB zat.
echter niet aangeslagen en ble- Tweede klasse
19-31 Zandv '75 19-19
ven de aanval op zoeken. Na Ajax
Zevenhoven 19-29 Candia'66 19-18
tien minuten was het raak. Bar- Volendam 19-21 VRC 19-14
19-21 CSW
19-14
ry Paap speelde zich vrij en ver- HCSC
19-20 NSC
19-13
schalkte doelman Keur van Vo- RKAVIC
Woudenb 19-19 ZOB
19-11
gelenzang: 0-1.
klasse KNVB zaterdag
De gastheren waren niet in Vierde
Hoofddorp 19-29 Castricum 19-19
staat het Zandvoortse offensief IJFC
19-24 RCH
19-19
in te dammen. Na een kwartier Velsenoord 19 24 Zandv m 19-17
Bloem
kw
19-22
HBC
19-15
voetballen werd het 0-2. Barry Kenn land 19-22 DSC'74
19- 9
Paap omspeelde een paar spe- SCW
19-19 Velsen
19- 9
lers en maakte zijn actie met
een fraaie voetbeweging af. Na

ken krijgen. Tot in het laatste
kwartier, toen het weer ging lopen. Barry Paap zorgde voor
het derde doelpunt en Wim van
der Kuijl en Mischa Tibboel bepaalden de eindstand op 0-5.
„Het was een rommelige wedstrijd, maar een wel dik verdiende overwinning," aldus
Pieter Keur. „Het gaat onwijs
lekker de laatste wedstrijden.
Een kampioenschap zit er denk
ik niet meer in, maar de derde
periode moeten we kunnen
pakken. We gaan daar gewoon
voor. We scoren nu ook veel
gemakkelijker dan in de eerste
helft van de competitie. De
sfeer is goed en door de ruime
selectie heeft niemand een vaste plaats. We moeten het dan
ook met z'n allen doen."

Standenvoetbalclubs

Aurorit bij
Sandevoerde

Enerverende
openingsraces

Dagelijks
13.30 en 15.30

Dagelijks
19.00 en 21.30 u.

ÏVIaandag e«* Dinsdag
alle kaartjes
S gulden
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

ZANDVOORT - De Autosportvereniging Sandevoerde organiseert zaterdagavond 27 maart in samenwerking met Autobedrijf
Zandvoort de Fiat-rit. De rit,
met een lengte van 25 kilometer wordt verreden vqlgens het routebeschrijvingssysteem en is uitgezet
door de heer H.Franke en
de heer B.Laurier.

De start van deze rit vindt om
acht uur plaats vanuit de beachbar van het Palace-Hotel
aan het Burg. van Fenemaplein
2 te Zandvoort. Inschrijven kan
vanaf half acht in de A-, B- en Cklasse. De kosten, bedragen
twaalf gulden per equipe. Leden van ASV Sandevoerde genieten een korting van twee gulden per persoon.

Eerste klasse HVB zond;

Terrasvog
Heemstede
Zandv m.
DIOS
EHS
WH

21-30
21-30
21-29
21-27
20-22
21-22

BSM
Concordia
Nw Vennep
Vogelenz
DSC'74
THB

0-21
21-21
21-21
21-15
21-5
21- 5

Tweede klasse HVB zoiidaa;

SVIJ
17-26 Waterloo 2 18-20
NAS
17-26 Concordia 3 18-13
De Kenn 2 18-26 HYS
16- 8
N1JVV
17-22 Overbos
18 7
DSK
17-19 TZB
17- 4

Topscorers

Alleen Zandvoortmeeuwen kwam dit weekend m het veld, waardoor koploper Riek de Haan de kans kreeg om zijn voorsprong te
vergroten. Trainer Pieter Keur besloot echter De Haan op de
reservebank te zetten, omdat hij te laat verscheen op de bespreking voor de belangrijke wedstrijd tegen Vogelenzang. Zijn positie
kwam echter nog niet in gevaar. Barry Paap rukte echter behoorlijk op door drie van de vijf doelpunten te scoren, hetgeen hem op
een totaal van negen bracht.
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ledere zat. een programma met top
entertainment, muziek, dansen, sfeer
en gezelligheid tot 03.00 uur
in de nacht.
Uitsluitend ongeb. mensen
Corr. gekleed vanaf 25 jr.
Entree ƒ 15,-, koffie en
hapjes inbegrepen.

1• ,

met kaas en desserts...

W.^'--^-^ ï-V;''v'\.:> :

Ij ; ^Culinaire hoogtepunten in een
> ^plezierige, romantische ambiance.

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

SPAR
Zandvöort-Noord

NOVILON MARMOLEUM

PAMPERS Voordeelpak

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

offerte.

Vrijblijvend

Blijvend in prijs
verlaagd

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. Ml JE

39,95

Marisstraat 13a. Tel. 15186

INFO 16023
l^^^
eciere vrijdagavond

**

Fa. Gansner & Co.
Accountantskantoor

W. E. HAVINGA
SH O T E L

R E S T A U R AM

f

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Dr. Mezgerstraat 36,
2041 HC Zandvoort

's Morgens vroeg.
Een heerlijk uitgebreid ontbijtje, dat
kan bij BOOM in

Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

J. J. Hamelinkstiaat 111
2033 LK Haarlem
Tel. 023-3309 44

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

SPAR
Zahdvöort-Noord
PAMPERS Voordeelpak

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

Blijvend in prijs
verlaagd

telefoon 023-385478

39,95

Als u wilt weten waarom
de Peugeot 306
20'n sterke concurrent is,
moet u niet gaan lezen.

^••••(:>'-'.::-:^

l

Haltestraat 22, Zandvoort

Muurcootings Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

voor het „betere" schilderwerk

HYPOTHEEK vanaf 7

Fa. Veldwijk

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

Haltestr. 9, Zandvoort

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Paviljoen 11

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

Sig.mag. Lissenberg

T. Goossens

óf in het ochtendzonnetje
J of in ons centraal verwarmd paviljoen,(
even tot rust komen, voor de dag
begint.
Tel. 17580

EIG : E W NEHLS

Gasthuisplein 12, Zandvoort

schilders- en afwerkingsbedrijf

RUUD JONKER

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-359473
AUTOTEL. 06-52804326

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

AUTORIJSCHOOL

Gesloten i.v.m. verhuizing naar de
Buureweg 1-3.

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

AKO

tel.: 02507-17195

lessen in
Nissan „Primera"

enz.

Fa. P. Klein

Weekmedia

administraties en
belastingaangiften

$erkpiein 8 / Zaridvtiort7 Tel.;02507 -1 35 99
S*:::- "^Reserveren gewenst., :: V

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

Zandvoorts Nieuwsblad

Teuberi assurantiën
Oversluiten is nu interessant

l

\ V..^~v>v:-«*: t- -• •:cr,t>Sf

JJe Gutte, Jïoine

Gezellig eten op een
unieke lokatie.
Ook voor kleine partijen

'
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Boui. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

Maar komen rijden.

ledere woensdag gesloten

LEDEREN KLEDING
iGôllectië 02i Lederen eii suede Jacks
$$ 198.|298;- 398:--498,- 598.-698.f|tëe;cis 2de jack in dëzelfcle prijsklasse
br maarl guldeh.
•: ::. •;.';/ .• ;' : ;:; • .;;;:'; •

ïj aankpdpvan één stuk30%k6rtinfl
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^RrpORPSHUiS BLOEiyiENDAAL,
P - DONKËRELMN 20, BLOEM

^ ^

iüj^italia LeatlierAAfea^ NOORDWIJK/ziEE; DAMPASSAGE/HOÖFDSTR.
|TEL: 01719-48534 (TO;;HE]VIA),;ZANPVOORT, HALTESTR; 11, TEL. 02507-14642

Iii=Ö;;04920 -22923
Paasvakantie
Chartervlucht naar Madrid, Bilbao en Valencia,
7-12 apr. va. ƒ295.-. Met hotel v.a. ƒ588.-.

FUTURE LINE TRAVEL 020-6222859 SGR

Peugeot introduceert: de
306. Een auto die u zal verbazen.
Met z'n veiligheidsvoorzieningen. Z'n geluidsisolatie. Z'n
soepele motoren. Z'n excellente
afwerking en z'n fraaie styling.

Maar wat er aan de Peugeot
306 vooral uniek is, is zijn uitzonderlijk goede rijgedrag.
Of liever: het plezier dat u
daar als bestuurder van zult
hebben. Dat is wat de 306 zo'n

sterke concurrent maakt.
Het liefst zouden we hier
nog veel meer over de nieuwe 306
willen vertellen.
Maar eigenlijk is het beter
wanneer u gewoon even bij ons

langskomt voor een proefrit.
Want om de nieuwe 306
écht te leren kennen, heeft u
niet zozeer informatie nodig. Maar
de sleuteltjes.

PEUGEOT 306. DE RIVAAL.
>*^ (Oe nieuwe yporraajls ei tocli nog niet)

Voorkom verloren uren. Begin de werkdag produktief mei PCT.
.Want PCT rijdt 's nachts en levert vóór de ochtend.
Bel voorinformatie: 03402 - 59900
E X P R E S O I S T R I B U T I E

M E T

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

PEUGEOT

BEELD: PEUGEOT 306 XT 1.8 (74 KW/103 PK). LICHTMETALEN VELGEN TEGEN MEERPRIJS. ER IS AL EEN 306 1.4 (55KW/75PK) VANAF F 28.500,-. INCL. BPM EN BTW, EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

HEEMSTEDE, VAN SCHAGEN VAN 1890 B.V., ACHTERWEG 38, TEL: 023-293450.
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Zomermode: fantaseren
over onbewoond eiland

an de tien mensen
éten acht te vet
•ij/Wie houdt er niet van lekker
n? Bij het samenstellen van
maaltijden is het echter van
ang niet alleen rekening te
ti'óuden met lekker, maar ook
met de gezondheidsaspecten
van voeding. Dat wil onder andere zeggen dat de voeding niet
te veel vet (vooral verzadigd
vet) mag bevatten. Overmatig
gebruik verhoogt de kans op
ziekten, bericht het Voorlichtingsbureau voor de Voeding.
' Velen denken dat lekker en
gezond niet goed samengaan.
Niets is minder waar, er is geen
dieet nodig om toch gezond te
eten.
; Vet hoort er natuurlijk bij,
maar met mate. Van alle tien
Nederlanders eten er acht te
vet. Gemiddeld gebruiken we
105 gram vet per dag, terwijl 75
gram voldoende is. Het zou dan
pok beter zijn zo'n 30 gram minder vet te gebruiken. Dat kan
door uit het grote aanbod van
voedingsmiddelen een verstandige keus te maken. Bij voorbeeld door volle melk te vervangen door halfvolle melk. Want
een halve liter volle melk bevat
ongeveer 18 gram vet, dezelfde
hoeveelheid halfvolle melk bevat slechts acht gram vet.
:|Andere produkten waar veel
'yërborgen' vet in kan zitten
z|jn 'onder andere kaas, vlees,
vleeswaren, vla, chips, kroket- Trui in zijde-katoen en linnen
t|n, koekjes, gebak, noten en rok met split voor en achter
sausjes. Vervang vette ingre- (Q-Line-collectie)
d^ënten door minder vette. Ook
Foto Peek en Cloppenburg
b'e'reidingstechnieken kunnen
leiden tot vetvermindering, zoIJNA NIETS is zo aan
Sis pocheren, grilleren, stomen
verandering
'": koken in de magnetron.
onderhevig als mode.

t

B

|;

Braadzakken

j Een goede manier om zonder
toegevoegd vet vlees te bereiden is met behulp van braadzakken. Braadzakken zijn ge,maakt van een doorschijnende,
ihittebestendige kunststof, die
'bestand is tegen een oventemiperatuur van 220 C'. In braadIzakken kunnen grote stukken
vlees, vis en kip lichtbruin en
'gaar worden gemaakt zonder
'dat vet toegevoegd wordt.
Dat werkt als volgt: Het vlees
•gaat in de braadzak, die goed
;
wprdt dichtgebonden met de
'bijgesloten sluitstrips. Om te
voorkomen dat de druk in de
'. zak te groot wordt, moet de fo;lie aan de bovenkant ingeprikt
;worden met bij voorbeeld een
ibreinaald of satéprikker. Daar|na komt de zak op een rooster
'in de (al of niet voorverwarmjde) oven.
, Hij mag niet met de oveniwand in aanraking komen, om.dat deze meestal warmer is dan
:220 C'. Voor de zekerheid kan
l men een braadslee onder het
[rooster schuiven. Als het vlees
uit de oven komt, moet het
plusminus tien minuten rusten. Dan kan er een punt van de
|zak afgeknipt worden, waarjdoor het braadvocht afgegoten
'wordt in een juskom. Doorjgaans is dit goed van smaak en
ihet aroma en de smaak van het
igereecht blijven behouden.
l Naast magere bereidingsme.thoden hanteert het Voorlichitingsbureau voor de Voeding de
ivolgende vuistregels voor min:der en een beter soort vet:
i- geef de voorkeur aan plantaardige produkten
'- kies halfvette en magere pro;dukten
•- besmeer boterhammen met
ihalvarine
- gebruik voor bakken en braiden margarine of olie met ten
| minste 40 procent meervoudig
onverzadigde vetzuren.
j Recept voor 2 personen: Geijtekaassneetje.
;2 sneden witbrood, 30 gram
•prei, 2 eetlepels honing, 2 plak!ken geitekaas a 30 gram (chévre).
Rooster het brood en laat het
afkoelen. Maak de prei schoon
en snijd hem heel fijn. Bestrijk
;
het brood dun met honing en
verdeel de prei erover. Dek het
'af met de plak geitekaas. Laat
•de kaas onder de grill smelten.
' Suggestie: vervang de honing
'en de prei door marmelade.
';Per portie 920 kj (200 kcal), 11
gram eiwit, 7 gram vet, 29 gram
!koolhydraten.
Menusuggestie:
geitekaas'sneetje, groenteschotel, warme
ivruchtenspies met chocoladesaus.
' Voor vragen over voeding: kunt u op
werkdagen van twaalf tot vier uur de
Voedingstelefoon van het Voorllchtlngsbureau voor de Voeding raadplegen: 070 • 3.510.810

Een paar jaar geleden

liepen we nog massaal in
wijde gebloemde broeken,

nu zij n het wij de lange

rokken, strakke broeken en

leggings die het modebeeld

bepalen. Hoe ontstaan
eigenlijk die modetrends,
en wie bepaalt wat er in de

kledingzaken te koop wordt
aangeboden? Of kiezen we
onbewust zelf wat we willen

dragen en spelen de
verkopers daarop in?
„Dat is in feite de vraag van
de kip en het ei, wat was er het
eerst," zegt Marjolein van de
Vosse, inkoopster bij Peek en
Cloppenburg. „Natuurlijk is er
sprake van een wisselwerking
tussen vraag en aanbod. Dat de
mode verandert, is logisch,
want na een jaar ben je wel uitgekeken op een bepaalde trend
en ben je toe aan iets nieuws."
„Wat dat nieuwe'zal worden,
wordt/door een aantal factoren
bepaald. Als inkoopster bekijk
je, met behulp van anderen, bijvoorbeeld naar wat er leeft in
de maatschappij, waar in het
algemeen veel belangstelling
voor is, zoals op dit moment
het milieu."
Dat verklaart waarom er op
Sommige sporten krijgen
ruimschoots aandacht in de
media. Maar er is meer dan
voetbal, tennis of
wielrennen. In een serie
artikelen belicht Chris
Hartman minder bekende
takken van sporten.
Vandaag: curling.
URLING VALT enigszins
te vergelijken met jeu de
boules. In beide gevallen
is het de bedoeling dat de beoefenaars hun speeltuig zo dicht
mogelijk naar een bepaald punt
dirigeren. Alleen gooien de curling-spelers niet met ballen,
maar schuiven ze met stenen.
Ook de ondergrond waarop gespeeld wordt verschilt. Gedijt
het jeu de boulesspel het best
op een ruwe ondergrond, bij
curling is een gladde speelvloer
vereist. Een ijsvloer om precies
te zijn. Curling is een wintersport, waarvan het seizoen
loopt van september tot en met
maart. Nederland telt vyf
clubs, die spelen op banen in
Utrecht, Zoetermeer, Tilburg
en Leiden. Ben Wiegers is lid
van de Curling Club Utrecht,
een vereniging met 38 leden.
Wiegers is met z'n 35 jaar een
van de jongeren. „Ons oudste
lid is 87, het jongste 18. Je kunt
in deze sport tot op hoge leeftijd actief blijven."
„De Curling Club Utrecht is
de oudste vereniging van Nederland. Zij werd 22 jaar geleden opgericht. Een club in Amsterdam was ons aanvankelijk
voor, maar die is intussen al-

C

dit moment zoveel gebruik gemaakt wordt van natuurlijke
materialen als katoen en linnen. Deze trend zal zich de komende tijd nog wel voortzetten,
verwacht Marjolein van de Vosse.

bespreken welke thema's we
willen oppikken, welke nieuwe
trends in de lijn van ons bedrijf
passen."

Vervolgens stelt Marjolein
samen met de styliste een programma op voor de inkoopreizen. Afhankelijk van de in te

Mentaliteit
En zij kan het weten, want
net als alle andere inkopers in
Nederland is ze nu al bezig de
zomermode van 1994 te bepalen. Het merk 'Somebody' van
Peek en Cloppenburg is gericht
op jongeren tussen de 18 en 25
jaar. Marjolein koopt het hele
geweven pakket en collega Nicolet Schutte is verantwoordelijk voor de tricot. „Eigenlijk
richt ik me niet zozeer op een
leeftijdsgroep, maar meer op
een bepaalde mentaliteit die de
dragers van 'Somebody' hebben. Ze zijn dus mode-actief en
gaan bewust op zoek naar modieuze en zeker niet te dure kleding."
Om na te gaan welke kleuren
volgend jaar de mode gaan bepalen, bezoeken veel inkopers
en anderen uit het modevak de
Première Vision, een grote stoffenbeurs die in maart in de modestad bij uitstek, Parijs, wordt
georganiseerd. „Ik bepaal als
inkoopster natuurlijk niet in
mijn eentje wat er volgend jaar
in de winkelrekken komt te
hangen," legt Marjolein van de
Vosse uit.

Op reis
„Daarbij word ik geholpen
door de styling afdeling. De styliste verzamelt gegevens over te
verwachten trends. Daarvoor
worden onder andere tendensbureaus als 'Trend Union' en
internationale modetij dschriften geraadpleegd. Dan gaan we

kopen artikelen, bepalen ze
waarheen ze op reis gaan, gewapend met modetekeningen en
schema's. „Veel kleding is te
duur om in Nederland te laten
maken. Geborduurde blouses
kun je bijvoorbeeld goedkoper
in India of Hong Kong laten
fabriceren."

Bourgondisch weekend

Wat voor mode kunnen we
volgend jaar zomer verwachten? De 'eco-look' is al genpemd; mensen worden - eindelijk - milieubewuster en kopen
graag natuurproducten. Niet
alleen in kleding is dit een
trend, maar ook in interieurs
worden meer natuurlijke materialen gebruikt, bijvoorbeeld
veel hout. Ook het succes van
The Body Shop, die alleen
schoonheidsprodukten van natuurlijke grondstoffen verkoopt, is te danken aan het
groeiende milieu-bewustzijn.
Maar wat de mode-inkopers
betreft, zijn we er dan nog lang
niet. Wat dacht u bijvoorbeeld
van de grunge-look, de black
pride en het 'desert island' gevoel? Dat is wat ons volgende
zomer te wachten staat, weet Linnen blazer, broderie blouMarjolein.
se met korte mouw en linnen
doorknooprok (Somebody-collectie)

Grunge-look

Hoe zijn deze trends nu 'ontdekt'?
„Dit zijn trends die verschillende maatschappelijke gevoelens tot uiting brengen," legt
Marjolein uit. „De grunge-look
is sterk onder invloed van popmuziek ontstaan en houdt in
dat alles er oud en onverzorgd
uit ziet, zoals de outfit van de
leden van de rockgroep Nirvana bijvoorbeeld, oude vieze lapInspiratie ontleend aan de jaren zestig: sexy hotpants, bijpas- pen, scheuren, tatouages. Daarsend gilet en overhemdblouse in koeieprint (links); strak aan- mee zet je je dan af tegen de
sluitende broek, overhemdblouse met franje en gilet van imita- maatschappij. Maar zoiets hantieleer (rechts)
Foto C&A Nederland gen wij dus niet in de winkel.

BOES

'ft

Curling: schuiven met stenen
weer opgeheven. Het is jammer
dat er niet meer curlingclubs
zijn." Het huren van ijs is een
kostbare zaak, je hebt dan ook
behoorlijk wat leden nodig om
van start te gaan.

wen. Algemeen wordt aangenomen dat het spel voor het eerst
in Schotland gespeeld werd. Uit
Schotland stamt ook de oudst
bekende curlingsteen: een
exemplaar dat het jaartal 1511
draagt. Emigranten uit Schotland zorgden ervoor dat het
curlingspel naar Canada werd
geëxporteerd. Later introduceerden toeristen de sport in de
Europese wintersportcentra.
Heden ten dage is de sport met
name in Schotland en Canada
erg populair.

Olympische status
Ondanks het feit dat curling
in Nederland slechts door zo'n
150 personen beoefend wordt,
is het niet zo maar een sport. In
1992 is bij voorbeeld besloten
dat curling tijdens de winterspelen van 2002 een volwaardig
Olympisch onderdeel vormt.
Het is zelfs mogelijk dat de
sport de Olympische status al
in 1998 verkrijgt. In dat jaar vinden de winterspelen in het Japanse Nagano plaats. In 1988
(Calgary) en 1992 (Albertville)
was curling reeds een demonstratiesport op de Spelen.
Op dit moment telt de Wereld
Curling Bond dertig leden. Verreweg het grootste aantal komt
uit Europa.
Curling is niet alleen een
sport voor bedachtzame schuivers, het is tevens een sport
voor fanatieke vegers. Die kunnen, door met een bezem een
dun laagje water op het ijs te
creëren, de snelheid en richting
van de steen beïnvloeden. Het
is de bedoeling dat de steen zo
centraal mogelijk in 'het huis'

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

Natuurijs

Op de Vechtsebanen in Utrecht vinden regelmatig curlingtoernooien plaats
komt te liggen.
Aan beide kanten van de 44lh meter lange curlingbaan bevindt zich een cirkel, het huis genaamd.
Het huis, met een diameter
van iets meer dan drie en een
halve meter, is weer onderverdeeld in een rode, een witte en
een blauwe ring plus het middelpunt. De twee ploegen die

elkaar op het ijs bestrijden bestaan uit vier leden. Elk teamlid heeft de beschikking over
twee stenen. Zijn alle zestien
stenen gespeeld, dan is er sprake van een end. Een volledige
partij bestaat uit acht ends en
duurt in de regel twee uur.
De geschiedenis van curling
gaat terug naar de middeleeu-

Wiegers: „In Canada is curling na ijshockey de meest beoefende sport. Daar zijn zelfs
beroepscurlers. Ook de Schotten zijn erg op curling gesteld.
Op natuurijs komen daar soms
honderd teams tegelijk in actie.
In Europees verband spelen de
Nederlandse dames en heren
geen toonaangevende rol. In
beide gevallen staat Nederland
qua sterkte ongeveer op de
twaalfde plaats. Een internationaal succesje zou wel leuk zijn.
Misschien schenken de media
dan eens aandacht aan curling."
Hel adres van de Nederlandse Curling Bond Is Paulaland 21,25111JC Den
Haag. Telefoon 070-3835749. De eerste
aflevering In de serie 'onbekende sporten' Is op 17/18 maart gepubliceerd.

Foto Peek en Cloppenburg

De black pride is gebaseerd op
de straatcultuur van de zwarte
Amerikaanse jongeren, de rapcultuur. Dat combineren wij
dan met vrolijker kleuren uit
het Caraïbisch gebied."
Maar wat volgend jaar echt
de boventoon gaat voeren - verwacht Marjolein - zijn zandkleuren in natuurlijke materialen en mini-dessins uit Afrika
en Azië. Het 'desert island-thema' is goed overdacht, en beantwoordt geheel aan het overheersende maatschappelijke
gevoel. „De wereld is zo'n zooitje, dat je af en toe zou willen
vluchten naar een onbewoond
eiland, waar je op het strand
kan zitten onder een palmboom, met een kokosnoot in je
hand, ver weg van de drukke
bewoonde wereld. De kleuren
die daarbij horen, zijn bruin,
groen, geel en lichte zandkleuren."
Marjolein: „Er is veel belangstelling voor denkbeelden van
andere culturen. Verre landen
als Vietnam en Cuba worden
populair als vakantiebestemming. Aan de andere kant zijn
veel mensen huiverig om naar
een verre bestemming te reizen, als gevolg van politieke
toestanden, slechte hygiënische omstandigheden, noem
maar op. Men probeert dan de
sfeer van die landen tot uiting
te brengen in de kleding, en
reist in de fantasie. Het innerlijk wordt steeds belangrijker
dan het uiterlijk."

Ingetogen
De mode is dus niet meer zo
extravagant als een aantal jaren
geleden. Is dit voor een inkoopster nog wel een interessante
tijd? „Elk nieuw seizoen is
leuk," vindt Marjolein van de
Vosse. „Ik ben juist wel blij dat
mensen wat bewuster gaan kopen en dat de mode wat ingetogener wordt. De periode van
'powerdressing' bij vrouwen is
gelukkig voorbij; geen schoudervullingen meer of onvrouwelijke mannenkostuums."
„Vrouwen durven zichzelf
weer te zijn. Daar hoort kleding
bij die je persoonlijkheid onderstreept, die bij je innerlijk
past. Dat wordt een belangrijke
trend de komende tijd."
E.V.

Lekker eten in Groningen
of een cursus schoenen
maken in Duitsland. Lenl
Paul heeft wat verrassende
tips voor een korte
vakantietrip.
GRONINGEN
Een Bourgondisch weekend in 'Auberge Corps de
Garde'. Nu niet eens in het
jolige zuiden, maar in de
binnenstad van Groningen;. •
Meer onverwachte, leuke
dingen zijn in onze noordelijkste provincie te beleven
zoals een kuurweekend in
Nieuweschans, mini-crut..
ses in de Eemshaven, zeilen op het Schildmeer en
het huren van het luxeschip Pedro. Informatie
WV Groningen, tel. 050139700.
SCHOENEN
Bezige brjen die graag
iets leren in hun vrije tijd
kunnen een weekendje afreizen naar het Duitse Fritzlar-Wehren, waar men
cursussen geeft in het zelf
maken van schoenen. Wie
zijn best doet, wandelt na
de cursus op het eigen
handwerk naar huis. Informatie: tel. 0949.56221817. •VAKANTIE

Achtduizend Nederlan-x
ders ruilen jaarlijks via;-;;
LOVW (Landelijke OrganK-'
satie Vakantie WoningruiDv;
hun huis met iemand etv,
ders. Voor gratis vakanties*^;
in ruim zestig landen zrjh>';
er mogelijkheden en een!£<
brochure kan worden aaiij^;
gevraagd op telefoonnunft-ï'
mer 050-133177.
GENT
Onterecht staat deze
stad aan de Leie in de schaduw van Brugge en Brussel. Kathedralen, het Gravensteen, de Graslei en de
Korenlei en veel musea en
leuke restaurantjes met
terrassen in zuidelijke
sfeer. Informatie Belgisch
Verkeersbureau, tel. 020624.7562.
PILION
Het Griekse vasteland
mag minder bekend zijn
dan de vele eilanden, het is
minstens zo mooi. Eustig,
ongerept met veel groen,
kleine vissersplaatsjes en
diepgele
korenvelden.
Vooral de Pilion is de moeite waard. De Pilion School
of Art (tel. 020-620.6083) is
een door twee Amsterdammers geleide zomerschool
tekenen en schilderen indit gebied: Kleine groepen
die, naar wens, in pension','
hotel of camping logeren.
Alle lessen zijn buiten en
iedere dag weer op een andere plek.
ZEELAND

Ons eigen Zeeland ten
slotte verstuurt (gratis)
een mooie waterrecreatie-,
krant voor badgasten;
strandliefhebbers en watersporters. Kort en krachtig wordt duidelijk gemaakt wat er op en rond de
Zeeuwse wateren te belèven valt. Informatie: tel.
01180-31400.

geeff u meer! '
Mini Marathon
10 uur 30 optredens
'Op een mooie Pinksterdag'
Dag van het Nederlandse lied
Op zondag 4 april wordt in het Cultureel Centrum Amstelveen de.

(ADVERTENTIE)

dag van het Nederlandse lied georganiseerd onder de titel 'Op een
mooie Pinksterdag'. Van 12 tot 22 uur vertolken dertig artiesten

hun eigen repertoire en enkele verrassingsnummers. Een greep uit
de artiesten die optreden: Alexandra van Marken, Bram Vermeu-

len Gerard Cox, Willem Nijholt, Rames Shaffy, Liesbeth List, Leoni
Jansen, Jan Rot, Hans Dorrestijn en Joop Visser e.v.a.. Op de dag
zelf wordt nog een aantal verrassingsoptredens ingelast.

Bon voor onze lezers :;

van Reeuwijkin Diemen heeft voor u een collectie
(opmerken samengesteld op het gebied van
totaal-wonen die uniek is voor Amsterdam en
omgeving. Opmerkelijkeservice, informatie en
ItHEHlPIffil topkwaliteit staan garantvooreen verantwoorde
keuze. Neem bijvoorbeeld deze droomzitters uit de
collectie van Leolux, Gelderland en Montis. Een detail
uit het exclusieve droomwonen bij van Reeuwijk.

Montis model'Corvet
design: Gi/sPapavoine
Gelderland model5470
design: Jan des Bouvrie

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na
telefonische reservering bij de kassa van het Cultureel Centrum
Amstelveen, tel. 020 - 547.5175 (op werkdagen van 11 tot 15 uur,
zaterdag en zondag van 13 tot 16 uur) betaalt u in plaats van ƒ 40,slechts ƒ 35,- per persoon voor de 'Dag van het Nederlandse lied!;
Naam:

vanlleeuwijk
Sniep7, MeubelboulevardDiemen,(020) 6994111 fax:(020)6903881

Woonplaats:

Leolux Model Catalpa
design: Hugo de Ruiter

Aantal personen (max. 4 per bon):.

geeff u meer!
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geopend V B u u r 's morgens.
v-pn^ avondkeuken start om .
ï N 17jpO:uur rn^t de heerlijkste
KV (èes- en yïsgërechten van de

Je wilt wat extra verdienen?
Jij bent het die we zoeken als presentatiemodel voor de Duitse
kampioenschappen kappen van 1 tot 4 mei a. s. Jij hebt kort,
half lang of lang haar en bent min. 1 75 m. lang met max. maat
38. Wij vragen om je daarom aan te melden voor de castingavond op 1 april a. s. (nee, geen grap) om 20.00 uur te Amstelveen.
Bel nu naar TAKON pp 03465-92211 en vraag naar Jan
Koppelaar. Natuurlijk zijn vlotte, goed uitziende jongens ook
van harte welkom.

NU HALEN,
JUNI '93 BETALEN!
Pri|s- en zetfouten voorbehouden.

. Als ü nu bij Dixons een
computer van Packard
Bell, Commodore of IBM
. koopt, hoeft u pas in'.
juni 1993 te betalen;
U betaalt hiervoor geen
extra rente. Vraag naar
;, .
de speciale •....'••,.•'•'••
•voorwaarden in onze'' ••
;winkéls. .-• ' /
::
';". :
Let op: ' . ' ; • ; • ; •
u bent ook geen
aanbetaling
^. verschuldigd!

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

NOG STEEDS TEVEEL

Zand voorts
l Nieuwsblad
zoeken wij nog enkele

Super
Euro

bezorg(st)ers

ƒ 1,87
ƒ1,71
ƒ1,22

Diesel

Telefoon: 02507-17166

IBM

LEGEND 320 P
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microprocessor 80386sx
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HET DAGELIJKS NIEUWS.

Henny Huisman over de Postcode Jackpot:

DT 386-33C
microprocessor 80386dx

De grootste prijs van
Nederland:? miljoen!'
Deze nieuwe multi-miljoenenprijs werkt als volgt. De notaris van de Postcode Loterij
trekt elke maand uit alle
Nederlandse postcodes één
postcode met lotnummer.
Maar: de Postcode Jackpot
kan alleen worden uitgekeerd
als dat lotnummer hoort bij
een deelnemer van de Postcode Loterij.
Het is dus mogelijk dat de
Jackpot niet kan worden uitgekeerd! In dat geval verhoogt
de Postcode Loterij de Jackpot voor de volgende trekking
met één miljoen gulden. Zo
kan de prijs in zes maanden
tijd oplopen tot zeven miljoen
gulden!
Maar dan gaat hij er ook echt
uit. De notaris trekt dan door
tot hij een lotnummer trekt

30
31
32
36
37

38 43
39 44
40 45
41
42

Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.
De loten; is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer
LO 890/098/177 89, d d 02-03-1993
Prijzen bovon de duizend gulden worden
belast met 25% kansspelbelasting
Prijzen wordgn ftiilomaiisch op uw banHo( girorekening ppstort.
Trekking wordt verricht door notaris
P J N van Os te Amsterdam

2997DT 486-33C

3697-

^Nóg vragen?
Bel de Informatielijn!

O6-3Q0150
!;

386 SX-LT

40 cent per minuut • • ' . • . '

microprocessor AM 386SXLV
Henny Huisman, ambassadeur van
de Postcode Loterij:
"En zo werkt de Postcode Jackpot.
Alleen als deelnemer van de
Postcode Loterij maakt u kans op
7 miljoen gulden!"

van een deelnemer van de
Postcode Loterij.
Dat zou in september dus al
kunnen gebeuren.
Opwindend
Kunt u zich iets opwindenders
voorstellen dan het winnen
van 7 miljoen gulden?
Alleen al de gedachte aan wat
u allemaal niet met dat bedrag
kunt doen! Maar: u kunt alleen
de Jackpot winnen wanneer u

nu de BON-VOOR-MULTIMILJOENEN invult en opstuurt.
U maakt dan ook kans op de
vele andere prijzen van de
maandelijkse trekking.
En u speelt automatisch mee
met Hitbingo, met elke week
meerdere prijzen van 25.000
gulden. Stuur daarom de bon
vandaag nog in. Want stelt u
zich eens voor dat de Jack-

(J ƒ 40,- (vier lotnummers)
IJ ƒ30,- (drie lotnummers)

De winnende
Thuisbingonummers van
16 maart:

17
18
23
24
25

microprocessor 80486sx

microprocessor 80486dx

pot op uw lotnummer valt!
En niet alleen u heeft prijs.
De netto opbrengst van de
Postcode Loterij komt ten
goede aan schitterende natuurprojecten in Nederland, maar
ook aan de mensen in de wereld die onze steun hard nodig
hebben.

J ƒ 20,- (twee lotnummers)
(J ƒ10,- (één lotnummer)

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

Naam:

'///.

ij dhr. Q mevr.

Adres:
Plaats:

Postcode: L
Postbanknummer:

150.93.03

Datum:
Handtekening:

3199.•
•
•
•

l jaar garantie aan huis
hulplijn
inlusief muis
inclusief MS DOS 5.0
super VGA-kleurenmomtor

3499.-

IBM-7II
microprocessor 80386sx

279fr

LEGEND 610 H
microprocessor 80486sx ,

4099.-

IBM-I54
microprocessor 80486sx

3999-

LEGEND 660 H
microprocessor 80486dx

4699.-

IBM-I74
microprocessor 80486dx

LEGEND 966 TJ

4799.-

microprocessor 80486dx-2

5999.• l jaar garantie binnen 8 werkuren aan huis
• gratis 06-hulplijn
« inclusief muis
• kompleet geïnstalleerd met
MS DOS 5.0 en gebruikerssoftware en Nederlandstalig
instruktie programma
• super VGA-kleurenmonitor
• aanhuis extra inbouwmogelijkheid
• Nummer 2 in de Amerikaanse MS DOS-markt

• l jaar garantie binnen 8 werkuren aan huls
• l jaar gratis lidmaatschap
IBM-hulplijn, 24 uur per dag, 7
dagen per week
• inclusief muis
• kompleet geïnstalleerd met
Nederlandstalig MS DOS 5.0,
MS Windows 3.1, MS Works
voor Windows en viruscheck
programma
• gratis 3 maandelijks Helpware
magazine
• Nummer l in de Amerikaanse MS DOS-markt

Want de Postcode Loterij is
een loterij met een hart. Een
hart voor mens en natuur! •

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

1
5
8
12
14

DT 486 SX-25

«*.v.

<-F

Volgende maand trekt de
notaris van de Nationale
Postcode Loterij voor de
eerste maal de Postcode
Jackpot. Een nieuwe mulfe
miljoenenpriis van minimaal
twee tot maximaal 7 miljoen
gulden!

2798.-

microprocessor 80486sx

l NATIONALE

Banknummer:

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

je tornt ogen en oren te kort.
B E L V O O R D E D I C H TST BJJ Z UJ\I D E DiXO NS V E S T I G I N G : 0 7 3 - 4 1 0 0 1 0

Cijfers en meningen
Hoe denkt de consument in Amsterdam en omgeving
over de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia en andere uitgevers? De belangrijkste uitkomsten van het NIPO Appreciatie Onderzoek 1992 Zijn opgenomen in de pas verschenen brochure "Cijfers en
meningen over Weekmedia". Bel voor uitgebreide informatie met
Rudy Post (020-562.2441) of Willem Duivis (020-5622446).

iA^i
rii„
„.«al, hot
Ullc wcw llcl
AniHirrdiimH Stadsblad, t) lente r Ctniraiit, de Mcuwe Bl|lmrr, Nieuwsblad CftUprrdatii
ftulltnvrldcrur Courant. Amsirlvccn» Merkblad, Ai1»m*rrdcr Courant.
|lliho»rniir Couraiit.de Hondr >cnrr. dr NlruweMcrRpcr, Zindvoorla Mcuwablad
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-advericntics voor /akcnnran en particulier kunnen
worden gr/el over l of 2 kolommen breedle in diverse
lettergrootten.
Particulieren verwij/cn wij nnar de speciale bon op de
pagina „MICKO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ 0,44 per millitncler.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of
afgcvcn/ycnden aan:
* Zandvoorls Nieuwsblad, Gastluiisplcin 12,
2042 J M Zandvoorl;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z. Zandvoorts Nieuwsblad, Amstclvcens Weekblad, Uithoornse Courant, de Konde Vcncr, Aalsmeerder Courant, alle edities van liet Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Wccsper. ƒ 5,23 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Informatie over on?e overige aantrekkelijke advertenticcombinaties in de Micro's 7-ijn op aanvraag op on/e
kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 7,05 adm.kosten.
* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bcwijsnummcrs
verstuurd. Op vcr/ock wordt aan adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 4,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advcrlentiecombinatic Z
telefonisch opgeven:

MARANATHA MINISTRIES Oost organiseert op 27 maart
1993 een groot gospelconcert in de Emmakerk, aanv. 19.00
uur. M.m.v. JOY OF SALVATION, Jan Slot, e.va. Adres:
Emmakerk, hoek Hugo de Vneslaan/Middenweg. Te bereiken
met tram 9 en de bussen 59, 120, 136.
Zondag 28 maart CENTRUM DE DRAKENKOP Balkan orkestje koffieconcert 12-14 uur, toegang ƒ 7,50; 14 uur feestelijke
opening, Truus Kmt exposeert een serie Boedda's, Shiwa's in
olieverf en pastei, toegang gratis; 14,30 uur inloopmiddag
Kaartleggen, Pendelen, l Tjing, Handlezen, Tarotkaartleggen,
Iriscopie/Homeopathie, korte privé consulten ƒ 15,-, toegang
gratis, tevens informatie over de cursussen Alfatraining,
Kaartleggen, Numerologie, N.L.P, Kabbalah. Gratis infokrant
centrum De Drakenkop, Kinkerstraat 40, Amsterdam, tel.:
020-6181790 of 6189897.
*BEERTJE, zat niet, dinsd.
niet, wanneer wel, wachttijd
r
aakt op. Mis je zo erg, kus.
* Bram een spoedig herstel
wordt je toegewenst door
Arie en Jaap.

020-5626271
(dit nummer is niet voor bczorgklachtcn) of zenden aan:
- Micro's Wcekmcdia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in de7clfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Winkelpersoneel gevraagd

DE GAPER DRUGSTORE
og. parfumerie speciaalzaak zoekt met spoed enkele
sdewerkers/sters in de leeft, van 16-18 jaar voor zondagddag en/of vakantieperiode. Reacties aan P. Olieslagers.
Telefoon: 02507-12513.

Radio, tv en video

All Tech TV Video
jparatie 's morgens gebeld, dezelfde dag hersteld. 65+
korting. Ook weekends. 3 Maand garantie.

Tel. 020-6960054.
Foto Boomgaard
Huishoudelijk
Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
personeel
UW FILM OP VIDEO
gevraagd
ƒ1,75 per minuut met
iratis achtergrondmuziek.

, -Betamax ,
-/films.te koop

i-;-'. Verhuur van '•:
iNihtendo spelletjes:
y eri Game Boy ' • '

l Videotheek

| ppmbo
fróorn! Slegersstraat 2b :
'&.-. Tel. '02507-1 2070 .

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

Wie wil een paar uur in de
week ons huis schoonhouden? 02507-16406 of 19565.

Horecapersoneel
gevraagd
Grand Café 25 zoekt per 1
april barkeeper, voor 4 dagen
p.w., ervaring is een pré. Tevens 2 serveersters per juni,
full-time. Inl. - bij: D. Pront,
02507-13510 tussen 11-18 u.

Videotheek

DÖMBO
5 films
hele week

DAGJE UIT
VERGADERING
RECEPTIE
BEGRAFENIS

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

U ook?

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

2b
belegde broodjes Corn. Slegersstraat
tel. 12070
gesorteerd op schaal bij u
thuisbezorgd.
BROODJE
Geopend dagelijks
BURGER. Tel.: 02507-18789.
13.00-21.00 uur
* Er moeten toch Zandvoorters zijn, die willen volleyballen. Bel dan v. info: 18727.
Verloren en
Deze week kunt u de volgende prijzen
* Gezocht: sportieve mengevonden
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
sen, die met ons willen volleygesteld door onderstaande AMCOballen! Bel met Carla: 18727.
vakzaken.
* Help de Polen. Stuur 'n * Verl wo. 17 mrt. in centr.,
- een 3 in 1 haarstyler
kinderpantoffel met rubvoedselpakket! Wij hebben rose
beren zool, mt 20. 15071.
, een zaak van vertrouwen
- een klokradio
evt. 'n adres: 02907-5235.
- een Walkman
* Jans kom terug!
Divers personeel
- een set van 4 E180 videobanden
VTVZ kaartclub.
gevraagd
* Lieve pappa en mamma.
Hartelijk gefeliciteerd met
jullie 12'/2 j. huwelijk. Nathalie. Gedipl. KAPSTER komt bij u
Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
HASSING B.V.
Overigens, mijnheer de voor- thuis, ook voor permanent.
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
zitter, zijn wij van mening dat Tel. 020-6140178 na 17 u.
de Herman Heyermansweg
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
STOK B.V.
moet worden doorgetrokken.
Personeel
Amsterdam, Kinkerstraat 244
* Pas opgericht klem koor
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
aangeboden
zoekt nog een tenor en bas,
BUSHOFF
Amsterdam, Olympiaplein 125
inl. na 18.00 u. Tel.: 14158.
FRANSE
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
B.z.a.
hulp
in
de
huishouding.
Rob Alant, wanneer kom je
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
VAN
LEEK
Tel.:
18167.
pannekoeken eten, ze wach
Hoofddorp, Kruisweg 1061
ELSENGA ELECTRO
ten al zo lang op je. De afzenAbcoude, Hoogstraat 26-28
DE KLOET
der weet je wel, groetjes X. • Wij behouden ons het
* SAM, het was gezellig hè, recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
woensdagavond.
of niet op te nemen
Groetjes Irene en Ron.
y' Videotheek
*T.O.Z. vrgt ten. en bassen
Onroerend goed
om te komen zingen, rep. ma.
te
koop
aangeboden
av. 20.00 u., geb. De Krocht.
*Van harte gefeliciteerd lieNAAiMAGHINEHANDEL
Corn. Slegersstraat 2tr
ve pappa en mamma met jul-1
Zandvoort
SINGERDEALER
tel. 02507-12070
lie 12VÏ j. huwelijk. Rachel.
| Kamerhngh Onnesstraat 21
Geopend dagelijks van
REPARATIE
13.00-21.00 uur. y
Voor trouwfoto's
Bedrijfspand met fraaie bovenwoning, totaal 475 m2 eigen
Altijd
de nieuwste
jrond.
Indeling
parterre:
werkplaats,
kantoor
en
opslagruimALLE MERKEN
Foto Boomgaard
premièrefilms, tevens.
e, totaal 217 m2 netto. Binnenterrein en voorterrein. Boven. veruit de grootste r
woning: 3 kamers, keuken, badkamer, toilet, groot zonnig
Grote Krocht 26
•:•. keuze in Zaïidvoort.
:erras.
Vraagprijs ƒ325.000,-. Lam Makelaardij BV, lid NVM, tel.
Tel. 13529
. . . - • • Verhuur v a n :,
023-319485.
movieboxen. ;
* Zin in zingen als bas of teCorn. Slegersstraat 2b
nor, kun je zo bij ons beginPrinsenhofstr. 7
Zandvoort
Rijles auto's en motoren
nen. Tel. na 18.00 u. 14158.
Tel. 02507-12070
Zandvoort
• Wij behouden ons het
Tel. 02507-20072
recht voor zonder opgave van
VERKEERSTHEORIE VOOR HET RIJBEWIJS.
redenen teksten te'wijzigen Maandags gesloten
ilke rijexarnenkandidaat is welkom pp onze privélessen,
Muziekof'niet op te nemen.
spoed- of normale cursussen. Elk tijdstip is mogelijk.
instrumenten
HOLLAND VERKEER, 020-6252511.
Alblas Verkeersscholen
Kunst en antiek
VERHUUR van PIANO'S
in 5 dagen
al v.a. ƒ 50 per mnd
UW RIJBEWIJS
Bel voor onze voorwaarden:
Nieuwkoop, 01724-8361.
T.k.: kersehouten linnenkast 02946-4292, Fa. Holla & Zoon.
± 120 jr., ƒ2.000,-. 6900616.
Woninginrichting
Veilinggebouw Amstelveen Voor alle gitaarreparaties
Heden inbreng voor veiling SACKSIONI: 020-6794115
5 en 6 april, Frans Halslaan 33,
Lijsten op maat
tel.: 020-6473004.
Dieren en

cimco

[STOKMAN l

DÖMBO

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE

voor de particulier
3 regels
Gratis !

DOMBO

Prijswinnaars vorige week:
J. Vos - Landsmeer
W. van Walree - Amsterdam
T. M. van der Voort - Ouderkerk a/d Amstel
T. Hartman - Zandvoort

/25,-

Brieven onder nummer kosten ƒ 7,05 extra
(u dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).

bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12.
2041 JM Zandvoort

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

1
2
3
4
5

regel
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4,65
4,65
4,65
6,20
7,76

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 9,31
ƒ 10,86
ƒ12,41
ƒ13,96
ƒ15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW
Naam:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

dierenbenodigdheden

Kennel v.'t Swif(college
MS-DOS, OS/2, WINDOWS, b.a. Fila BRASILEIRO pups m.
progamma's, spellen enz Na stamb. 05936-2829 na 20 u.
14.00 uur: 020-6229930.
Malt.leeuw.; mini Yorkshires
evt. thuisbez. 08385-53464.

Aanneming en
vernieuwbouwing

Lessen en clubs

Foto Boomgaard
OOK voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

PEDICURE voor uw complete
voetverzorging en vpetmassage. Behandeling bij u aan
huis is mogelijk. 02507-12698.
RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels
Philips sun mobile
Huur prijs ƒ 100,-p.w.
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183.

VIDEOTHEEK

POMBO
De nieuwste films
.
. '*•*••* ' • ' ••• ':'•
Housesitter '
. .:••• ' ' ••*•'*'•*' . • .
American Samurai
. , •* * * • • . - • ' . '
All American-••'.•

Bloemen, planten
en tuinartikelen

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

TUINVROUW voor aanleg en
onderhoud van uw tuin, tevens ontwerp en advies. Marianne Zeedijk. 020-6127919. Te 2huur. 1-kamerwoning
(22m ) voorzien van k-d-t,
vanaf 1 mei a.s., huur ƒ 500,Te koop
mcl.. Tel: 19671.
aangeboden
WWB. div. won. in A'dam en
diversen
omgev. v.a. ƒ 1000,- e.a. tijd.
en vele kamers o.a inA'veen,
Bijlmer, Gein, W, Z en O, Die2 x Eiken kinderbed ƒ50 men en Duivendrecht. Tel..
fietsstoeltje v. + windscherm 020-6991194.
ƒ25, kantelbed + matr. ƒ65,
nieuw poll. zitbad blauw ƒ 40,
Onroerend goed
d.-sportfiets ƒ 95. Tel.: 17421.
en woonruimte
*Te koop aangeboden 47:
grijze straattegels a 10 et. per
te huur gevraagd
stuk. Tel.: 15897.
*Te koop: babyfoon, 2 kan., WWB vraagt div. woonruim
FM 95, intercom, 1x gebr., van ten in A'dam en omg. Bel aub
ƒ 100,-nu ƒ 60,-, 02507-19113. 7 dgn p.w. tot 20 u 020* T.k.: rollerskates, mt 34, 6991194.
rnet knie- en elleboogbescherm. ƒ40,-. 02507-12462.
Financiën en

Te koop
gevraagd
diversen

handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ 75-DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

* Gevraagd: kompas. Tel.
02507-17380.
Vakantie
Ik koop dames-pockets, Bou
Sunset grill
Nederland
quet e.d.? Bel: 020-6254004.
: ; - . • • . ' '*'•*'*.-.'' "• .•'•'
* Te koop gevraagd' op Te huur: vakantiewoning m
The hand that rocks blaasbare
haardroogkap Aalten (Gelderland). Tel.:
the cradle
l Tel.: 02507-14112.
05437-61420, na 18.00 uur.

murder
•:' .•.:. :•.*•*' *.. '-•..';

Adres:

Computerapparatuur
en software

Metsel-, tegel-, stukwerk,
badkamerverbouw., leiding- Voor al uw Verbouwingen, TeDansles alleenstaanden
werk, sanitair. 023-401512.
gelen StucadoorswerkCHEZ ANDRÉ
Info: 02510-50092
Uw paadje of straatje defect? zaamheden bel 020-6166307.
Ik kom direct! Ook schuttinTeken-en aquarellessen in
gen, ruim 30 jaar ervaring.
zeer kleine groepen.
Zalenverhuur
D. v. Duyn. Tel. 02507-19593
Tel. info.. 15416
of na 6 uur 17833.
Voor al uw straatwerk van inVERENIGINGSGEBOUW
Onroerende
ritten tot parkeerterreinen.
De Krocht
goederen te koop
020-6329819/03211-2625.
Grote Krocht 41, Zandvoort,
gevraagd
tel. 02507-15705 b.g.g 19932
Foto - Film
voor
GARAGE
BRUILOFTEN - RECEPTIES
TE KOOP GEVRAAGD
KOFFIETAFELS
Tel. 02507-14534

Schoonheid en
verzorging

Zandvoorts Nieuwsblad

Direkt een leuk meisje aan de
telefoon, direkt apart.
Bel 06-9880. 100c pm.
Direkt een leuk meisje aan de
lijn. Vraag haar tel.nr. voor 'n
avondje uit Direkt apart.
06-95.10. 75c pm.
DIREKT KLETSEN,
met een
euk meisje1 Bel snel
06-320330.90 100c pm.
Direkt kontakt met een meisje
Corn.
(18). Druk op de nul voor
'.. Slegersstraat 2b
meer meisjes. 06-320 322.05
tel: 02507-12070" 75c pm
Direkt Sexkontakt met 'n hete
vrouw bij jou in de buurt.
Vakantie
06-320 320.55 75c pm
buitenland
Direkt Snel Sexkontakt
SEX-KONTAKTLIJN
Vias Plage/Z -Frankrijk T.h. 06-320320.32. 100c pm.
luxe Mobil-Homes op rustige Direkt telefoonkontakt met
camping, max 6 pers Strand meer dan 400 meisjes (18)
300 m Juni/aug, ƒ 900,- p.w 06-32032211. 75c pm.'
Folder -t- ml. 020-6990898.

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

Donkere

Volle
Woningruil
VROUWEN
Van Jong tot Rijp! 75 cpm 06320 323 46
800
RUILADRESSEN
in
A'dam Informatie bij Het Een chique vrouw VERPEST
naar buurmeisje (18 jaar) met
Oosten, 020-588.2283
Aangeb. BADHOEVEDORP: sexi 75 cpm. 0632032039
4 kam.eengezins hk.won. + zffe een vluggertje9 Ik wacht
ruime zolder, cv., garage en op je in het toilet' 75 cpm.
ruime tuin Hr. ƒ835,- p m. 06.320.326 19. Meisje 19 j
excl. Gevr. in Zandvoort en Er zijn genoeg meiden die
omstreken dito of 4 kam.flt, ook het bed m willen. Luister
liefst bovenste met lift of mai- op 06-96.03 75c pm.
sonnette. Tel.: 020-6594772.
FOXY ESCORT voor meisje
Aangeb.: BEVERWIJK, één- (18), jongen (18), trio, strip,
gezinswon, 3 slaapkam. + SM, 01720-45277 **Nu drie
douche + voor- en achtertuin. nieuwe gay-boys**.
Hr. ƒ535,- p. mnd. Gevr in
Z'voort' flat of 2 karn.won. Genoeg ondeugende meisjes
(18) Ben jij ook op zoek"?
Tel: 02510-38459
Bel 06-96.02. 75c pm.
Wij zoeken woonr. m Z'voort
en bieden 2/3-kmr won in Ri- GRATIS SEX
vierenbuurt m A'dam. Huur niet commerciële sex-adressen en nummers van vrouwen
ƒ350,-. Tel.: 020-6647637.
04493-5144 of 5164.
iratis sexkontakt, meer dan
Rijwielen,
400 ondeugende hete meimotoren,
den. 06-97.66. 100c pm.
bromfietsen
***HARDCORE*** 75 cpm.
06-320.324.04 .. Onderdanig
* BMX cross-fietsje, kleur 06-320.326.18 . . . Meesteres
rood/chroom, leeftijd 6-11 jaar 06-320.326.77 . .. Ruige sex
ƒ50,-. 02507-15808 na 18 u 06 320 325 54 . . Volle Bolle
* T.k. kinderfiets, 24 inch, 8-9 Harde, RUIGE Wilde Sex! 06jaar moet opgeknapt worden, 320.322.78 Rooie lampen Sex
ƒ25,-. Tel.: 15578.
Doorzichtige lingerie175 cpm.
*T.k.a.. bromfts , mrk. "TO- Hete meisjes (18) willen snel
MOS", schak. mod , 2 takt, een sexafspraak' NU direkt
moet weg ƒ 275,-. Tel.: 17225. 06-320.326.66. 75c pm.
*T.k.a.- nw. herenfiets, merk Hete MEISJES (18) willen
Made in, kir. grijs, moet weg sexkontakt. Nu met nummer.
Bel 06-9665. 75c pm.
ƒ 195,-. 02507-17225.
Hete meisjes v. 18 willen echt
snel Sexkontakt. Nu met
Auto's en
tel.nr. 06-320.330.66. 75c pm.
auto-accessoires
Hete vrouwen bij jou in de
buurt willen sexkontakt.
T.k.a. B R l K 1880, model 't Bel 06-97.80. 100c pm.
Otootje, APK 31/12/1999, ontelb. km's. Trekhk a.d voor- Hete vrouwen die alleen thuis
kant. Gar. De Barrel: 020-enz. zijn zoeken sexkontakt.
06-320.330.42. 75c pm.
HOMO' Waar gebeurd, knulDiverse clubs
en onder elkaar.
06-320.327.01. 75c pm.
06.320.323.13 HARDLESBW Homo: Zoek je 'n hete boy
Wij gebruiken
de wildste hulp- (18) voor 'n sex-afspraakje?
stukken1 Gluur mee! 75 cpm. 06-320.330.18. 75c pm.
06.320326.17 STRAATMEID! HOMO-DIREKT-APART:
n de bus gaat ze tegen je Direkt privé met een hete gay.
aan staan! Voel maar! 75cpm Druk op de nul voor meer
06-320 326.63 Sexstandjes! hete jongen v. 18 jr.
Grieks gebukt! Mond vol 06-320.322.61. 75c pm.
Frans1 Zalig vrijen. 100 cpm Homojongens onder elkaar.
06-320.328.99. Rijpe, Dikke, Hoor ze heet TEKEER gaan.
Mollige vrouwen. Live staal 06-320.330.88. 75c pm.
ze voor je, naakt! 75 cpm.
HOMOKONTAKT Zoek je een
06-95.05. Grieks standje. Live lekkere boy (18)?
alleen! Ik buk alvast over de 06-320.330.95. 75c pm.
tafel. 100 cpm.
Lady domina. Zwepen, boei06-95.07. STEWARDESSEN en, onderdaan, bondage,
75 cpm. In de pantry liet Sas- rubber, 75 cpm 06-320.321 66
kia zich heerlijk in d'r blouse
LEKKER VROUWTJE
pakken door een passagier. geeft zichzelf, haar adres en
06-96.09. Rijpe vrouwen. Live haar telefoonnummer bloot.
100 cpm
gesprek met jou! Graag jonge
06-96.88
jongens (v.a. 18 jr)i 100 cpm.
LEKKERE VROUWTJES
06*96*25 WINKELMEISJES*
Bea, 18, wordt heet aan de geven hun adres, en telekassa, verdwijnt het toilet in foonnr., vertellen iets over
Jij er achter, pak meMOO cpm zichzelf en wachten dat jij
100 cpm
06.9636 Als u een livege- belt.
069-789
sprek wilt. Wel voorzichtig
hoor, ik ben net 18. 100 cpm Lesbische sportende meisjes
06*96*93 SECRETARESSE 18 j worden door mevrouw
Met open blouse en kort rokje verwend. 75c/m 06-32032337
zit ze jou heet te maken. Ze
wil een wip maken. 75 cpm
06.97.11 "Zapp sex" draai ol
toets van meisje naar meisje
(18 j.). Het hoogtepunt kun je
24 upd 100cpm
herhalen, als je wilt 75 cpm. Live sexbox 24 u., 75 cpm
06,97.33 Op z'n Frans! Je Live 06-320.320.61
mag met mij op 'n lijn. M'i
mond staat open, 100 cpm Meisjes v. 18 willen wat
bijverdienen. Sexadressen.
06-320 330 60 75c pm
NATASJA doet het met 2
06/50 cpm
hete buurjongens (18).
35 plus sexdatmg. Rijpe
06-32032411. 75c pm.
vrouwen zoeken sexkontakt
NEGERINNETJE
06-96.16. 100c pm.
hete sex-tiener 18 jr
*Afluister Sexlijn* 75 cpm.
06-32032406 100 cpm
06320.32378 .. Meisjes 18
06-320.327.47 Jong en strak
06-320.323 63 . Rijp en Ord
06-320.324 54 Rijp en Chique
06-320.340 44Lesbi 35+18
Allemaal leuke meiden willen
direkt kontakt 06-320.330 77
75c pm.
BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19.00 uur
BI-SEX voor TWEE, direk
apart met een heet meisje o
een lekkere jongen v. 18.
06-320.330.87. 75c pm.
Buurvrouw geeft buurmeisje
(18) sexles! Geniet maar van
zei 100 cpm. 06-320.328.27.
Dames die zich overdag vervelen zoeken telefoonsex.
06-320.320 36. 75c pm.
De allerleukste meiden bellen
met de FLIRTBOX.
Bel 06-95.01 75c pm.
DIREKT apart met een meisje
of een lekkere jongen v. 18,
voor een live heet sexgesprek. 06-320.330 81.75c pm.

Live Sex
06-9745

1

Rijpe zwarte vrouw Draagt
graag rose doorzichtige slip-i 75cpm. 06-320327.70 '"
RUIGE Sexmeideni Wild en
lekker strak gekleed' 75 cpm.
06-320 323 40.
Ruim 300 ondeugende vrouwen zoeken 'n slippertje
06-320 321 44. 75c pm
Sabnna en nog veel meer
meiden (18) willen direkt
apart 06-320.322 88 75c pm.
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisjev 18. Vraag haar tel nr.
Bel 06-95 02. 75c pm
SIDDERENDE meisjes, 18 jr
k ga bij je op schoot zitten,
schuif heen en weer Wat voel
ik nou' 75cpm 06 320 320 66
SM Kontaktlijn voor strenge
sexafspraken 06-320 325 80.
100c pm

THAISE SEX-GODIN
vroeg
rijp
en
gewillig
0632032306 100cpm
Top S&M 06 320 324.34'
Bel je meesteres en wees een
dienaar1
75 cpm
TRIOKONTAKT voor sex afipraakje met 2 vrouwen
06-320325.04 100c pm
Vanavond al 'n afspraakje1 Allijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vnend(m)
06-95 33. 75c pm
VERPLEEGSTER. IK verzorg
graag mannen m m'n uniform
zonder iets eronder1 Kijk en
voel. 75 cpm. 06-320 329 30
Vluggertje: leuke meisjes
zoeken lekkere jongens (18)
Bel 06-96.62. 75c pm.
Voor een echt (100 cprn)

sex-adres
06-96.85
Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 1300 en
22.00 uur 02507-16141 of
023-400130.
Win een NINTENDO spelcom-1
puter. Maak je keuze en win
06-97.77. 100c pm.
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort Geopend van 18.00
tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.
*****ZAPSEX*****
Draai of toets om heen en '
terug te spoelen, het lekker- •
ste kun je blijven herhalen! 75
cpm.
Schooljuffrouw . . . 06.9508-:
Effe Vlug
06.96.92-'
Meisjes
06.96.40';
S&M Club
06 97.9,1'.
Negerin
06.97.92V
Hardcore
06.97.94
Zij 18, naakt bukt zij voorover1
Jij staat achter haar1 Op z'n
grieks! 75 cpm. 06-320.327.06
Zoek je prive-adresjes voor;
echte hete meiden v. 18 jr 9
06-350222.41. 75c pm.
Zoek jij wulpse meisjes v.
18 \if> Bel Supersexkontakt.
06-320.320.44. 75c pm.
Nieuw: LESBIKONTAKT, ook
voor trio en partnerruil.
06-320326.01. 75c pm.
NU direkt een afspraakje met
een leuk meisje v. 18 jr.
06-320.322.33. 100c pm.
Onderdanige jongens (18)
bellen met strenge meesters.
S.M. voor 2 (direkt apart).
06-320.329.99. 75c pm.
ONDEUGENDE huisvrouwtjes en schoolmeisjes van 18
zoeken voor straks sexkontakt, vraag hun tel nr.
Bel 06-96.61. 75c pm.
OPROEP Onderzoekers willen graag telefonisch praten
met mannen die vrouwelijke
prostituees bezoeken. Anonimiteit gegarandeerd. Bel op
werkdagen (behalve woensdag) tussen 10-17 uur naar
het NISSO tel.: 030-938909.
PARTNERRUIL pnvelijn,
direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil.
06-320.330.91. 75c pm.
POLITIEAGENTE069793
Je wordt streng aangepakt,
met de knuppel!
75 cpm
PRIVE-KONTAKT
Je krijgt direkt 'n meisje aan
de lijn 06-95.70 100c pm

RIJP
&

OPEN
Vrouwen van 36 tot 52 jr!
75 cpm 06-

320.328.52

Schoolmeisjes (18) zoeken
een ervaren man. Sexdatmg.
06-320.330.43. 75c pm.
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, jongens
(18) en huisvrouwtjes
06-320.330.46. 75c pm.

Diversen
X.Y.Z. B.V verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz
Dag-nachtserv 020-6424800
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LET OP! KOOP mi UWAUPING TCOMBINA TIE EN WEES DEP
80x190 cm
90x190
140x190
140x190'
160x190'
180x190'
80x200
90x200
100x200
120x200
140x200
140x200*
160x200"
180x200*
200x200'
90x210
160x210*
180x210'
90x220
180x220'

handv. aulo.
exlra
electr.
995- 1140- 1690- 21351030- 1175,- 1725- 2170,1265,- 141011951445- 1735- 283512301470- 1760,- 2860- 3750,12601495- 1790- 2890- 37808901020- 1150- 1705- 2150,*920,- 1050,- 1190.- '1740,- ,2190,950- -1095;- •Ï225;- "T775- "2225;1235- 1370,2360,1285- 14202425,147012101750- 2850- 37401250- 15151785- 2885,- 3775,-1820,- 2920- ;:,3820,128.P.JT #.550..;
<Ï850'tSÖë;- • 1'595r- ''Ï850;970- 1115,- 12452245,1315- 1605- 18501335- 1625- 1885,- 29851015- 1160- 1290- 18401395- 1685- 1945- 3045vlak
875910,-

Auronue acniereiemcni

öiaapxamer zz uw Aupmg-aeaier neen veie
maten en kleuren direct uit voorraad leverbaar!!!

AURONDE 1000

Ellipsvormig kastje

AUPING INFO:

' voorzieri'van 2 ëenpërsoons spiralen;
Ie completeren mei 2 eenpersoons matrassen

>Vlak (als met verstelbare uitvoering)
>Handverstelbaar (rug- en voetendeel zi|n
met de hand m hoogte verstelbaar)
>Automat (rugdeel is m b v een koord|e in hoogte
verstelbaar voetendeel is met de hand m hoogte
verstelbaar)
JExtramat (rugdeel is electnsch in hoogte verstelbaar
voetendeel is met de hand m hoogte verstelbaar
*Electromat (rug- en voetendeel z\\n electnsch in elke
gewenste stand te brengen)

Het Auronde bed, uit solide beukehout,
is er ook in extra hoge uitvoering.
Dat is soms erg comfortabel; bij in- en uitstappen
en bij het opmaken van het bed.
DE AURONDE 2000
Hogere uitvoering ± 55 cm
^^^
bijpassende achterwand en tafeltjes verkrijgbaar.

auping
t,en matras speciaal vervaaraigd
voor verstelbare spiralen en
lattenbodems.
Auronde tafeltje
Auronde nuoo
gelaagd beukehout,
in de kleuren:

Auronde matras

Auping heeft matrassen die
precies zijn afgestemd op de spiraa

alpine wit
sablewit
parelgrijs
siena beige
zwart
naturel'
blank beuken
een toeslag

* Snelle levering * Gratis thuisbezorgd * Gratis montage

-

aupEiig

kersen •
mahonie
purper
platine
blue
ferrit

90x200 van 775.- nu . . .

peciale aanbieding:

(geruisloos, geen gepiep ol gekraak
>door de ..zachte", lichte en stevige body
gemakkeli|k ie verplaatsen (zwenkwielt|es of grote meubelglijders, vooral han6 poten waarvan 2 met
dig bi| schoonmaken en stofzuigen)
een zwenkwiel.
BOXSPRINGCOMBINATIE
(geen pijnlijk harde sta-in-de-weg bij b.v.
2 kwaliteitsboxsprings ("hotelbed") + 2
stofzuigen.
Spast perfect in elk slaapkamer-interieur <waliteitsbinnenvering matrassen.
(ook practiscn voor hen. die hun ..oude
bed" willen vervangen, maar de rest van Leverbaar in: 2 van 80 x 200 (compleet)
het
slaapkamer-interieur
willen
of 2 van 90 x 200 (compleet).
behouden)
1998Bis zeer duurzaam en vergroot de duur- Deze combinatie is normaal
Jzaamheid van uw matras aanzienlijk
Nu is deze combinatie compleet
maar is vooral: geweldig
Nu 800,- voordeel zolang de voorraad"Érek
comfortabel goed voor uw rug!

RUIMTEBESPARENDE BEDDEN
2 LEDIKANTEN
DUBBEL
Inclusief 2 spiralen
Het onderschuifbed i
DIVANBED voorzien
van wieltjes
.Susanne"

Originele
hotelcombinatie
BOXSPRINGCOMBINATIE
GEKKE MATEN, GEKKE PRIJZEN

6 poten waarvan 2 met
een zwenkwiel.
Mooi afgeronde hoeker
inclusief 2 hoofd-en
voeteneinde verstelbare
latlenbodems
+ 2 superKwaliteits
polyether matrassen
s.a. 40 Dim, 14 cm dik
140x200 COMPLEET.

KWALITEITSBOXSPRING
(vervaardigd door Ubica) + 20x190 van 1279,kwaliteits30x19 van 1339
binnenverinsmatras
°
-- MU VOOR
SPECIALE
140x190 van 1498,- NU VOO

*

AANBIEDING! OP = OP! !40x2oo van 1029,- NU VOOR

160x200 COMPLEET
180x200 COMPLEET

MET l Blank houten tienerledikantl

BEDBAK
LADEN

VOUWBEDDEN WITTE BEDBAK

ONGEMONTEERD.

ikant ook verkrijgbaar met
dwars gespannen handverstelbare"

cMJOnCJ spiralen en S.G. 40
polyether matrassen
-"'* •:

189,989.-

zwaar massief blank houten

(vervaardigd door Ubica)

Massief hout ledikant inclusief een stevige

30 x 19
90 x 200

Alles is direct uit voorraad leverbaar
en wordt gratis thuisbezorgd.

oor .46.0*0

voo^)l«ciïf

ELEKTRISCH VERSTELBARE LATTENBODEM

•*• van een
zeer bekend
merk

verstelbaar: Zowel hoofd- als voeteneind
zïjn onafhankelijk door middel van twee
electromotoren traploos instelbaar.
Het hoofdeind is voorzien van een extra
hoofdsteun welke automatisch meegaat. Het voeteneind heeft een extra
scharnierpunt op kniehoogte.

ook in de maat
9 0 x 2 1 e n 90x220

VOOR INFORMATIE:

Kinder
matrassen

55x110 ,6il
60x120 ï~"~

65x130 *89^
70x140i98g

OP = OP!

NU ï

OP = OP!

OP = ÖP!

S.G. 25 129.- nu (meeneemprijs)

WITTE
TWIJFELAAR
SPECIALE AANBIEDIN
Seniorenledikant 90x200 compleet
met hoofd- en
voeleneindevérstelbare lattenbodem
+ kwaliteitspolyether matras S.G40
•\
p*'
ONGEMONTEERD.
compleet nu
CBfitt^ Oerdegelijk wit M.D.F.-ledikant in de

speciale maat van 120 x 190, met een
Jit seniorenledikant 90 x 200 is ook leverbaar met een
stevige houten lattenbodem, compleet (kleur zwart:
handverstelbare Auping spiraal + kwaliteits
c
meerprijs
met een kwaliteitsbinnen~
polyether matras S.G. 40. Compleet nu
g
Past in
veringmatras. NU
/Ï22P
vrijwel ieder Slaapkamer 22 UW bedden Specialist heeft |Deze combinatie is ook leverbaar in de Lose lade •' " ~ • • '
*
B onô/tiolo mofif •\ Of\ V Onn
-^^a*^":^^.
speciale maat 120 x 200
a
ledikant!
ruime keuze m senioren «-^.ledikanten!
+ binnenverinqmatras, NU

JUBILEUM
90x200 van 4-09S.- nu ,<
rPRUZENü
10-JARIGE JüBlLEüMPRiJZEN! 10-JARIGE

80x200 van 1695.- nu

SCHAPEWOLLEN
QNDERVACHT
100% zuiver
Kwaliteitsscheerwol
schuimrubbermatras
anti-reumatische
(vervaardigd door Ubica) onderdeken
1 -persoons
_
140x200
109,
NU^
1095,140br. 160,-NU 4
160br. 170,-NU4
180br. 180,-NÜ49

SPECIALE AANBIEDING:
Logeermafras
°P=°P!
90x200 polyether

donker eiken gebeitst
blank eiken gebeitst
wit lacqué

Bijpassend
nachtkastje
verrijdbaar

Eenmalige
aanbieding;

JUBILEUMPRIJS! 90x190349,- NUlfB>
90x200 359,- NU f$Rte
90 X 200
titSDk
van 279.- NUiplgi 90x210369,- NU 198;-

houten lattenbodem

Ledikant in —
80x190+ 2 laden of '"dusief
80x200 + 2 laden of lattenbodem«Kg
van 4*<90x200•

Ledikant in de maat: inclusief
80x190 + 2 laden of lattenbodei
80x200 + 2 laden of Van 408.90x200 -i- 2 laden

JfSJft.-.

SPECIALE
AANBIEDING

Kwaliteitsbinnenveringmatras

(RIJGT U
LOGÉ'S?

fSBSfi-

180x200 COMPLEET

SPECIALE JUBILEUJUl-AKTIEPRIJZEN! OP = OP!
SPECIALE
AANBIEDING

. i"*-*

160x200 COMPLEET

tl-

2-deurs 151 br
3-deurs 185 br
_3-_deurs 223 br

van i&?GT- nu 130D3

3-deurs 185 br
3-deurs 223 br
BpTegél met schuifdeur

vanO«e5r-nu1625L>
r- nu

10- JARIGE JUBILEUMPRIJZENÜ

HOOGWAARDIGE POLYETHER MATRASSEN
SpecialiTmaten ook leverbaar.
'
jevertijd 2 dagen.

Kwaiiteitspolyethermatras

s.g. 40 extra dik, hoog soortelijk gewicht, dus extra duurzame,
comfortabele stramheid. beide slaapzi|den doorgeslikt.

8üx iyo nu voor
80x200 nu voor
90x190 nu voor
90x200 nu voor
90)^.10 nu voor

^
$
J[
,
"•S'
»?<

120X19U nu voor
130x190 nu voor
140x190 nu voor
140x200 nu voor
160x200 nu voor
180x200 nu voor

.*polyethermatras t

topkwaliteit, S.G. 44, extra dik 16 cm, hoog soortelijk gewicht.
dus extra duurzame, comfortabele stramheid, beide slaaoziiden doorqestikt.'

80x190 nu voor
80x200 nu voor
C l A v l O n m i nr\r\r
nu voor..
90x200 nu voor.
90x210 nu voor..

>

2O9'?- 120x190 nu voor
229^: 130x190 nu voor
•j,^ •.ri.c'Jy
140x190 nu voor
*Y^OTv'
140x200 nu voor
160x200 nu voor
180x200 nu voor

' v ' : ' ' • : ' • ' . ' : • . ; . ' • ; , . ' . : : • . : j ; . '•\•:\ ; :-H- ; '.. : ;-; ' ._.•'. . ; . . . • ; • • • . • ' '

:

:-.

190 nu voor
130x190
nu voor
2093?
140x190 nu voor
229JI
140x200 nu voor
^jjjjj- 160x200 nu voor
M9J?, 180x200 nu voor

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

. " • ' : • . • : . ' • ". - : ' • ' " . .. "'. . . :. . • , . ; : : • \ • , ' ; . '.''"•-

AMERSFOORT
Kamp 44
033-721295

uw

aupng

UTRECHT
Mariaplaats 3
(Zadelstraat)
TeL: 030-310248

^Speciale maten ook leverbaar

een ± 15 cm dik schuimrubber matras vbor echte verwende slapers, extra
soepele, duurzame comfortabele volschuimrubber matras, ook geschikt
stelbare bedbodems. 100% t*

80x190 nu voor"....... 42SP
80x200 nu voor
4§§P
90x190 nu voor.
4§SP
90x200 nu voor
488?
90x210 nu voor.

ViüKlx

1

HILVERSUM
Havenstraat 43
035-218975

schuimrubber- ~
matras

.t 16 cm dik. comfortabele, duurzame, lichtgewicht binnenvering
matras, beide slaapjüden_yQgrzien_.yan_e_en slijtvasle afdekking.

80x190 nu voor

Slaapkamer 22

^Maandag 13.00 tot 18.00 uur
V
Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.,
Donderdag koopavond van 19.00 tot 21.00 uur
ÏZaterdag van 9.00 tot 17ipO:ü'.ür

lichtgewicht ' ,
binnenvering-; V ^^. Tëvëftij^^dagen:
matras
•

specialist VAN

voor zetfouteri zijn wij
niet aansprakelijk en
prijswijzigingen onder
voorbehoud.

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

nu voor
nu voor
nu voor
nu voor
nu voor
nu voor.

75&P

98??.

Haarlem |
Houtplein ^J
023-313031

Nieuwsblad

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 511.450 BRIEVENBUSSEN
Donderdag 1 april 1993

53e jaargang nummer 13

Los nummer ƒ 1,85

*Entree van Zandvoort' opgeknapt

Weelcmedia

Recherche onderzoekt
lek vertrouwelijk stuk
ZANDVOORT - De Rijksrecherche wordt ingeschakeld om uit te zoeken hoe
een vertrouwelijk rapport
van de gemeente bij diverse
kranten terecht is terechtgekomen. D66, CDA en GBZ
kregen dinsdagavond de
meerderheid van de gemeenteraad achter een motie met deze strekking. Ook
achten zij VVD en PvdA verantwoordelijk voor een 'anti-campagne' in enkele dagbladen. Deze partijen beroepen zich pp het recht van
meningsuiting.

„Ik heb geen enkel vertrouwelijk stuk doorgespeld naar
de Pers." Met deze woorden
wees VVD-fractievoorzitter Tates nadrukkelijk indirecte verdachtmakingen van D66, CDA
en GBZ van de hand. Deze college-ondersteunende partijen
hadden de 'handelwijze' van de
oppositiepartijen VVD en PvdA
'afgekeurd'. Dat sloeg met
name op interviews in De Telegraaf waarin het college slap
optreden werd verweten inzake
het woonwagenkamp op het
oude circuit. De gemeente
draagt kosten voor de woonwagenbewoners en heeft er 'villabouw' toegestaan, wat slaat op
een twee verdiepingen tellend
bouwwerk. Volgens VVD-er
Van Caspel was wethouder Termes al maanden tevoor op de
hoogte Van deze bouwplannen.
Volgens D66-fractievoorzitter Paul Brugman zijn WD en
PvdA verantwoordelijk voor
'een golf van negatieve publiciteit', waardoor een 'onjuiste

Na een lange periode van klachten over het wegdek, wordt het Stationsplein, de 'entree van Zandvoort', momenteel opgeknapt

Oplage: 5.200

Editie 17

beeldvorming bij de inwoners
van Zandvoort is ontstaan'.
Mede namens CDA en GBZ
drong hij - eerst met een verklaring, later met een reeds tevoren getypte motie - aan op het
recherche-onderzoek.
Met
name omdat er vertrouwelijke
stukken waren uitgelekt, met
'privacy-gevoelige
gegevens'
van burgers.
VVD en PvdA gaven aan, een
dergelijk onderzoek te ondersteunen, als er aan hun integriteit werd getwijfeld. Verder
toonden Tates en Van Westerloo (PvdA) zich niet onder de
indruk en beriepen zich op het
recht van meningsuiting. „De
meerderheid maakt ons niet
monddood," aldus Van Westerloo. „Ik denk dat deze partijen
zichzelf behoorlijk beschadigen door hier achter te gaan
staan," zei Tates. Dat slaat op
de beschuldigende vinger in de jj
verklaring."

Auto over de kop

ZANDVOORT - Op de Zeeweg richting Zandvoort is zondagochtend een auto over de
kop gegaan. Dat gebeurde nadat de bestuurder, een 26-jarige
Amsterdammer, de macht over
het stuur kwijtraakte. De bestuurder is met onbekend letsel
naar het ziekenhuis Joannes de
Jaarlijks zoeken duizenden
Deo gebracht, die hij dezelfde toeristen,
die per trein in Zanddag nog verliet.
voort aankomen, via het Stationsplein het strand en het
dorp op.

Politie verlost hond
uit pijn na ongeluk

ZANDVOORT - De politie
heeft zondag een onbekende
herdershond van ongeveer 4
jaar uit zijn lijden verlost na
een aanrijding met een auto. De
automobiliste, een 43-jarige
Zandvoortse, kon de hond niet
meer ontwijken toen deze plotseling de weg overstak. De
hond bleek zwaar gewond.

Wateroverlast
ZANDVOORT - Een restaurant aan de Boulevard Barnaart heeft maandag wateroverlast veroorzaakt door een
defect aan de riolering. Het
wegpompen van water kon
door het riool niet worden verwerkt waardoor deze overstroomde. Het vuile water
stroomde via het restaurant de
weg op en verspreidde daarmee
stankoverlast. Na het uitzetten
van de pomp was het probleem
verholpen.

Vooral daarom werd er al meer
dan een jaar 'schande' over gesproken hoe het plein, de 'entree van Zandvoort' er bij lag.
Het wegdek bijvoorbeeld zat
vol met kuilen. Vandaar dat er
met man en macht aan gewerkt
wordt, het plein voor de nieuwe
stroom zomertoeristen er beter
uit te laten zien.
Het gemeentebestuur wil

daarna ook in andere straten
^an de gang en komt daarom
deze maand met een raadsvoorstel hierover. De gemeenteraad
wordt gevraagd akkoord te
gaan met een krediet van 350
duizend gulden.

Programma
Op het onderhoudsprogramma staan: de Willem Kloosstraat (herbestraten rijbanen),
Boulevard Paulus Loot en
Thorbeckestraat (beide herbestraten voetpad en oude tegels
vervangen),
Flemingstraat
(voetpad), Karel Doormanstraat (voetpad, oude tegels
vervangen), Celciusstraat (rijbanen, fietsstroken, parkeervakken en voetpad), Gort v.d.
Lindenstraat (voetpad) en Julianaweg (rijbaan en voetpaden).
Dit zijn wegen en paden waaraan nodig onderhoud gepleegd
moet worden. Mogelijk ontbreken er wat dat betreft nog straten, maar dat kan te maken

hebben met het toekomstige
centrumplan en de hoofdwegenstructuur. Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt geprobeerd de werkzaamheden
voor het zomerseizoen te verrichten. Lukt dat niet, dan
wordt een deel na het seizoen
gedaan.
(ADVERTENTIE)

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

17166

Circuit Park Zandvoort tot
het jaar 2013 veilig gesteld

ZANDVOORT - De gemeente en Circuit Park
Zandvoort hebben vrijdag
een erfpachtcontract afgesloten dat het voortbestaan
van het circuit in elk geval
tot het jaar 2013 waarborgt.
De onderhandelingen hebInbraak woning
ben anderhalf jaar in beslag
ZANDVOORT - In een wo- genomen.
ning aan de Boulevard Paulus
Loot is tussen 22 en 29 maart
ingebroken door het forceren
van de achterdeur. Er zijn alleen
levensmiddelen ontvreemd.

Kledingbeurs
ZANDVOORT - De Zandvoortsche Hockeyclub houdt
woensdag 7 april een kledingbeurs tussen 9 en 14 uur op
Duintjesveld. Kinder-, damesen herenkleding kan voor de
verkoop op dinsdag 6 april tusen 9 en 16 uur worden ingeleverd in het clubhuis in sportpark Duintjesveld. De kleding
Kloet in goede staat en schoon
en eigentijds zijn. Niet verkochte kleding kan woensdagavond
weer worden opgehaald.

Waterstanden
Datum
1
apr
2 apr
3 apr
45 apr
apr
6
apr
' apr
8
apr
9
apr

HW LW HW LW
10.5405.5423.4618.45
12.26 07.20 --.-20.40
01.05 08.45 13.2921.55
02.05 10.10 14.3022.54
03.00 11.00 15.1523.14
03.43 11.45 16.0123.43
04.26 12.15 16.45 --.05.11 00.36 17.3013.04
05.52 01.19 18.1714.05

Vaanstand:
dinsd. 6 apr. 20.43u.
. . -<,..,
7
april
16.45u.
N
AP-M23cm

Directeur Hans Ernst van
Circuit Park Zandvoort spreekt
van een historisch moment in
de 46-jarige geschiedenis van
het circuit. „Eindelijk hebben
we duidelijkheid gekregen over
het voortbestaan. Niets is zekerder dan erfpacht. Met deze
overeenkomst staan we veel
steviger op onze benen. De laatste jaren hebben wij miljoenen
guldens genvesteerd en die positieve lijn kunnen we nu versneld doortrekken", aldus
Ernst. De investeringen zijn onder meer nodig in verband met
de binnenkort te verkrijgen A-status, die vergeleken kan worden met een Michelin-ster en
overigens niets te maken heeft
met een eventuele Grand Prix
op Zandvoort.

Betrouwbaar
De onderhandelingen met de
gemeente namen anderhalf
jaar in beslag. Ernst: „De gemeente is voor ons in alle opzichten een zeer betrouwbare
partner, die goed meedenkt

Directeur Hans Ernst van Circuit Park Zandvoort (links), met
rechts van hem bestuursyoorzitter Bernelpt Moens, wethouder
Ingwersen en notaris Gielen, bij wie vrijdag het 20-jarig erfpachtcontract werd getekend
over de mogelijkheden van het
circuit. Het is voor ons duidelijk dat de gemeente het belang
van het circuit voor Zandvoort
goed inschat. Dat komt tot uiting in de erfpachtovereenkomst, maar het blijkt ook uit
het feit dat geen enkele politieke partij zich tegen dit erfpachtcontract heeft gekeerd."
Een jaar geleden, vorig jaar
april, werd het twintigjarig erfpachtcontract voorgelegd aan
de gemeenteraad. Hoewel
PvdA, GBZ en D66 liever een

(ADVERTENTIE)

Fïetsvakantiebeurs

11 jaar

zaterdag 3 en zondag 4 april van 10.00 tot 18.00 uur
Ebl=NHAL -AMSTERDAM (bij Ajaxstadion)
meer dan 100 organisaties -.toegang ƒ 6,00 • kinderen/pas 65 ƒ 3,00

hoger pachtbedrag zagen dan
de vier ton per jaar als startbedrag, ging de raad akkoord met
het contract.

Half miljoen
„Vergeet niet dat het circuit
natuurlijk een goede bron van
inkomsten is," zegt Ernst. „We
geven jaarlijks een half miljoen
gulden aan de gemeente. Waar
ik ook kom in de wereld, iedereen kent Zandvoort.
Als we na de uitbreiding van het
circuit een Grand Prix kunnen
binnenhalen, bereiken we met
een televisie-uitzending 800
miljoen huiskamers." Ernst
verwacht binnen een jaar.de
uitbreiding ter hand te kunnen
nemen. Het circuit krijgt dan
een lengte van 4,2 km, de huidige lengte bedraagt slechts 2,5
km. Voor een Grand Prix is een
minimale baanlengte van 3,5
krn vereist.

Gullit
Voetballer Ruud Gullit
o
moet zo mogelijk een
O
van de trekpleisters worden
van een grote veiling voor een
goed doel.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur — tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

ÊSKSSSOB

Terrassen in
Kerkstraat
blijven dicht

Wanbeleid
Volgens hem heeft de verantwoordelijke wethouder Termes
wanbeleid gevoerd, wat bevestigd zou worden in het vertrouwelijke rapport. „En bovendien
heeft Termes zelf als eerste verklaard grote twijfels te hebben
aan de invorderbaarheid van de
gelden. Het is dan volstrekt legitiem dat wij openheid van zaken geven, als we geïnterviewd
worden. Wij hebben recht om
dat te herhalen. En wanbeleid
verdient een volstrekte openheid van zaken." Tates zal de
motie ter vernietiging bij de
Kroon voordragen.

ZANDVOORT - Horecabedrijven die niet voldoende
ruimte voor de deur. hebben, mogen geen terras
neerzetten. Dat geldt ook
voor de bedrijven in de
Kerkstraat, ook als deze
straat voor het verkeer is afgesloten.
Als de Kerkstraat voor het
verkeer is afgesloten, is er geen
enkele reden om terrassen op
straat te verbieden. Met woorden van deze strekking bracht
VVD-raadslid van Caspel dinsdag in de gemeenteraad een initiatiefvoorstel naar voren. De
Kerkstraat wordt 's zomers tijdens het hoogseizoen merendeels 's morgens na 11 uur af gesloten voor het verkeer. Van
Caspel pleitte er dan ook voor,
de ondernemers in deze straat
alsnog gelegenheid te geven een
eenvoudig terras voor hun bedrijf in te richten. Dat zelfde
zou moeten gelden voor de Haltestraat op momenten dat die
wordt afgesloten.
CDA, D66 en GBZ willen er
echter niets van weten. Met uitzondering van Methorst (GBZ)
die voor een soepele regeling in
de Kerkstraat is. Het CDA heeft
geen behoefte aan verruiming
van het terrassenbeleid, aldus
voorzitter Bosman. D66 voelt er
niets voor 'even een regeling uit
de mouw te schudden', aldus
raadslid Annema:
Een regeling voor Kerkstraat
en Haltestraat zal nu moeten
wachten op uitvoering van het
centrumplan. Daar wordt al jaren op gewacht. Wanneer het'
zover is, is nog niet bekend.

foto Joan Kurpershoek

ZANDVpORT - De gemeente wil dit voorjaar in
een aantal straten het wégdek en de voetpaden verbeteren. Afgelopen weken was
de 'entree van Zandvoort',
zoals het Stationsplein nogal eens wordt genoemd, al
aan de beurt. Met de andere
werkzaamheden moet de
gemeenteraad nog akkoord
gaan.

Pijn
Een danscarrière blijkt
Q
letterlijk een pijnlijke
O
zaak. Dat zegt de Zandvoortse student Karim Raihani.
Deze week in de rubriek Achter de Schermen.

Jeugd plant 1500 bomen en
heesters in 'De Meeuwen'
ZANDVOORT - De nieuwbouwwijk De Meeuwen zal
er dit en komende jaren een
stuk 'groener' bij staan.
Zandvoortse kinderen hebben hier tijdens de Nationale Boomplantdag twintig
bomen en 1500 heesters geplant. GBZ-wethouder van
Ruimtelijke Ordening, Flieringa, drukte de kinderen
op het hart, in de toekomst
voorzichtig met het groen
om te gaan.
Zo'n 90 leerlingen van de taasisscholen in Zandvoort-Noord
deden woensdag mee aan de actie. Het nieuwe groen vormt
een mooi tegenwicht tegen de
grote hoeveelheden 'beton'
waarmee de kusten worden volgebouwd. Dat zei wethouder
•Flieringa, toen hij met het hijsen van de vlag het startsein gaf
voor de Nationale Boomplantdag. Deze dag heeft volgens
hem twee kanten. Enerzijds is
het feest omdat er weer nieuwe
bomen en heesters geplant
kunnen worden. Maar aan de
andere kant is het kwalijk dat
bomen en ander groen zo'n
zeldzaamheid worden, dat er
een speciale boomplantdag nodig is om het groenbestand op
peil te houden.

Gestrand

Vooral heesters -werden dit jaar in Zandvoort aangeplant, tijZANDVOORT - Bij de politie
dens de Nationale Boomplantdag
Foto J.K. zijn gisteren verontruste telefoontjes binnengekomen, over
bare - vrucht zullen dragen. De Boekelman. Het doel is over een schip vlak voor de kust.
lage aanplant bestaat uit duin- het algemeen tweeledig: kos- Het vaartuig zou verschillende
vegetatie-achtige
heesters, tenbesparing én verrijking van keren opgedoken zijn en weer
waaronder de liguster, vlier, de vegetatie doordat het aantal onder het wateroppvlak verkardinaalsmuts en brem. Het plantesoorten toeneemt. Dat dwenen. Er was sprake van een
groen is geplaatst rond de vij- laatste is een typische ontwik- onderzeeër. Vermoed wordt
ver, waar nog kale stukken keling van de jaren negentig, dat het schip is gestrand, ter
Verfraaien
grond lagen. Het nieuwe groen waarin langzamerhand een an- hoogte van het Palace Hotel.
Door de actie kon een aantal is de 'finishing touch' aan De dere mentaliteit bovenkomt: Dit bericht kon echter nog niet
kinderen, hier woonachtig, hun Meeuwen, aldus Boekelman.
ook het zogenaamde 'onkruid' voor het ter perse gaan van
kan mooi zijn.
deze krant bevestigd worden.
eigen wijk verfraaien. „De kinderen hebben heel goed en serieus hun steentje bijgedra- 'Onkruid'
De beplanting is afgestemd
gen," zegt Rob Boekelman,
hoofd van de gemeentelijke op het huidige Groenbeleidsplantsoenendienst. „We hopen plan, 'onze Groene Bijbel' zoals
dat zij het ook een beetje in ere Boekelman het werk noemt.
zullen houden en dat de leer- Daarin wordt min of meer een
krachten blijven wijzen op het 'ecologisch groenbeheer' nagebelang van bijvoorbeeld de bo- streefd: minder strakke gazonmen." De leerlingen van de netjes, meer nadruk op extenPlesman-, de Beatrix-, de Nico- sieve groenstroken waar - door
die krant moet ik hebben.
laas- en de Van Heuven Goed- minder onderhoud - de natuur
Omdat ik graag wil weten wat zich in
hartschool kregen na afloop in meer haar gang kan gaan. Zo
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
wordt
bijvoorbeeld
gras
langs
de voormalige Josina van de
Zandvoorts Nieuwsblad
Endeschool een frisdrankje de Kamerlingh Onnesstraat, de
13 weken voor maar ƒ 12,50
plus een Boomplantdag-li- Linnaeusstraat en de Zandvoortselaan nog maar een paar
neaal.
De nieuwe bomen zijn es- keer per jaar gemaaid.
doorns en iepen, van een soort
Extensieve groenstroken zijn
dat tot nu toe niet gevoelig is
voor de gevreesde iepziekte. ook gepland in onder andere de
Vorig jaar waren er ook al van Keesomstraat en langs de Sopl l l l
Naam: (m/v) l
deze bomen geplant, evenals hiaweg. „De duinen kunnen
enkele appel- (Cox d'Orange) daar de wijk intrekken, zoals
Adres: l l l
J l L_l
en perebomen, die dit jaar • eet- wordt dat genoemd," aldus

Natuurlijk,

Nieuwsblad

Postcode/Plaats:!

J

L_l L
Ie..

Onzekerheid rond tuinverkoop
ZANDVOORT - De gemeenteraad is dinsdag akkoord gegaan
met de verkoop van voortuinen
waarop nu het Recht van Uitzicht rust, voor een gulden per
perceel. De VVD vecht echter
de rechtsgeldigheid aan. „Er
hebben een paar belanghebbende raadsleden meegestemd en
dat is in strijd met de gemeentewet," aldus VVD-raadslid Van
Caspel. Eeén raadslid woont
zelf in de Haarlemmerstraat.
Verder gaat het om tuinen aan

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,00 D halfjaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00

Giro/Banknr.: L

L

J

Telefoon: l

de Zandvoortselaan en de Hogeweg. Volgens burgemeester
Van der Heijden is het wel geldig vanwege de algemene strekking. Hij gaat het uitzoeken, zolang wordt de uitvoering van
het besluit opgeschort. Degenen die niet willen kopen, blijven Recht van Uitzicht betalen.
VVD en PvdA waren tegen de
verkoopprijs, zij schatten de gezamenlijke waarde op bijna
drie ton.

l

L

l

l

l

l

l

l

l

l

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

L

l
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donderdag 1 april 1993

In memoriam
Pieter Johannes d'Hont

FAMILIEBERICHTEN

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze medewerker, vriend en collega

Zaterdag
3 april opent
Grieks
specialiteiten
restaurant

5-4-1948
28-9-1992
Lieve jongen en pappa wij vergeten je nooit
Ellen, Martijn en Marleen

Jan Heemskerk

ADVERTENTIES

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe in deze
moeilijke tijd.
Makelaarskantoor Van Schalk
Hogeweg 56a, Zandvoort

Geniet van de steer en onze
.....
bekende Griekse
specialiteiten

: :••

„JORGOS"
Van harte gefeliciteerd met het
tienjarig jubileum.

U bent van harte
H welkom.

Eigenzinnig,
Eigentijds,
Een tikkeltje
Eigenwijs,
En Eindeloos mooi
de Eieren van

Time is a train,
Mafecs the future the past.
Leaves you in the station,
Your face pressed up against the glass.
Geheel onverwacht en nog in de bloei van zijn leven, met nog veel toekomstplannen, is veel te
vroeg van ons heengegaan, onze onvergetelijke
lieve zoon en mijn liefhebbende broer

Lieve Nico

Haar laatste beetje is nu op
Veel was er te verduren
Het kaarsje is nu opgebrand
Gedoofd djn alle vuren.

weduwe van Jan Kraaijenoord
op de leeftijd van 82 jaar.
Gerrie en Astrid
Jolanda, Erwin, Samara
Lilian en Ruby
Natascha en Rob
Gerben
Elly
Ralph en Charissa
Ivor
Marianne en Leo
Sandor en Jolanda
Mandy en Peter
Ricky (de Poes)
en verdere familie
2041 NK Zandvoort, maart 1993
Bilderdijkstraat 26
Mama ligt thuis, waar gelegenheid tot afscheid
nemen is, woensdag 31 maart en donderdag l
april van 19.30 uur tot 20.30 uur.
De begrafenis zal plaatshebben vrijdag 2 april
om 15.00 uur op de Algemene begraafplaats aan
de Tollensstraat te Zandvoort.
Vertrek vanaf huis omstreeks 14.30 uur.
Graag veel bloemen.

-„
8,75
Wit Verhuizingen

,DE KAASHOEK

KERKENDE
^
VERHUIZERS

BOOM PAVIUOEN NR. 11
Wij zijn 7 dagen per week geopend,
vanaf 8 uur 's morgens.
Onze avondkeuken start om 17.00 uur
met de heerlijkste vlees- en visgerechten
van de houtskoolgrill of uit het pannetje.
Rijke keuze aan voorgerechten.
U kunt bij ons goed en gezellig dineren al
v.a. 16,50.

Donderdag 8 april
gaan wij weer open
met onze nieuwe
winkel!
Let volgende week
op onze leuke
aanbiedingen.

Voor reservering
TEL 17580

WERKEN BIJ KRUIDVAT IS MEER
DAN 'N BAANTJE

it

Haltestraaf 38

Begrafenissen
en crematie^!
Daèr ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening. ;
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor: //J'.v.v • v •/^'
inschrijvingen V
Uitvaartverzekering
NIVO-PÖLIS
• ' " " ' ' v • "• •-.• '
' ' • : ' • • . ' . • • ' '• . .
een Natura'
uitvaartpvereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Weg te halen:

120 gpindtegels
40/60
Tegen
advertentiekosten.
Tel.
02507-12395.

There is always something
cooking at
EETCAFÉ

Café S a m Sam
Dorpsplein 2

donderdag l april
MEXICAANS
MENU
a f 17,50 p.p.
donderdag 8 april
RIB EYE STEAK
a f 17,50 p.p.
Keuken open van 18.00 t/m 21.00 uur

Tot ziens

Voor onze filiaal te Zandvoort zoeken
een enthousiaste

-leeftijd tot 21 jaar
- voor 16 uren per week
Je hebt al wat winkelervaring en gaat
graag met mensen om. We bieden je een
zelfstandige baan in een prima werksfeer.
De Kruidvatorganisatie geeft je ook volop
kansen om door middel van gerichte
opleiding door te groeien.
Tevens zoeken wij enthousiaste

Hulpkrachten m/v
-leeftijd tot 21 jaar
- voor 2-12 uren per week

Café Sam Sam
Dorpsplein 2

presenteert
zondag 4 april

SURPRISE
ARTIEST
Aanvang ± 19.00 uur

Heb je belangstelling?
Neem dan zo spoedig mogelijk telefonisch kontakt op met de Filiaalhoudster
van ons filiaal te Zandvoort,
Mevrouw I. Havinga.
Telefoonnummer; 02507 -15231

DAG en NACHT bereiJcbaar

Kruidvat

Tel. 02507-13278

l BIJ KRUIDVAT WERK JE MET MEER PLEZIER

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Zandvpprt-Noord
PAMPERS Voordeelpak

Blijvend in prijs
verlaagd

one.
Gezellig eten op een
unieke lokatie.

I

Verkoopsters m/v

:

De burgemeester van Zandvoort,
M.R. van der Heijden.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Nog l week
'm tie
verkoopwagen,
aan zit het
er op.

',••.'

Dit besluit ligt met de bijbehorende tekeningen, waarop met rode omlijning de
percelen zijn aangegeven, ter inzage bij de afdeling ruimtelijke ontwikkeling
van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling is
geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

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

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

Alberdina Cornelia
Kraaijenoord-Kuiper

VOORBEREIDINGSBESLUIT (ART. 22 LID 2 WRO)
De gemeenteraad heeft op 30 maart 1993 besloten dat op grond van artikel 21
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) een bestemmingsplan wordt
voorbereid voor:

VERHUIZEN?

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

Dinsdag 30 maart 1993 is, na een moedig gedragen lijden met een glimlach, van ons heengegaan,
onze lieve zorgzame mam, oma, overgrootoma,
schoonzuster en tante

^. •••••

Verhuizen is vakwerk!

WEEKENDAANBIEDING

De bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en ied'reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen naar de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat al wat sterft zal bloeien.

[

- het perceel langs de oorspronkelijke oprijlaan van landgoed Groot Bentveld,
kadastraal bekend sectie A nummers 4951 en 4913.

""*'•' /

SLAGROOM
SCHNITT

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

oversluitèn is hu interessant

Nico Ekema

Ik had nooit verwacht zo snel afscheid van je te
moeten nemen.
Ik zal je altijd missen.
Je zus Cilla

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

Teuben Assurantiën

Veel te vroeg is overleden
onze vriend

It's no secret that the stars are falling
from the sky.
It's no secret that ow worW is in
darkness tonight.

Uitbreiden van een woning
Uitbreiden van een beheerderswoning
Uitbreiden van een woning
Plaatsen van een berging
Plaatsen van een kas
Dichtbouwen balkon (ged)
Plaatsen van dakkapellen

De volgende commissies vergaderen volgende week in het Raadhuis:

Tè|: 14643

Bakkerij PAAP

Nico, we zullen je missen.
Zandvoort, 29 maart 1993
Evert en Dini v.d. Werff
Evert en Anthea
Angelique en Vincent

Sav. Lohmanstraat 4
Kennemerweg 16
Wilhelminaweg 6
Van Ostadestraat 4
Keesomstraat
Hogeweg 69 zw
Thorbeckestraat 3 F8

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

HYPOTHEEKRENTE 7%

.•';;.;:.• V-S - . • : ; ; - ^

PAAP
,'~ ..r •

Nico Ekema

Gisteren is voorbij,
vandaag is weg,
morgen komt nooit meer.

061 b92
082B92
003B93
011B93
014B93
015B93
017B93

- maandag 5 april 1993 20.00 uur commissie Financiën
- woensdag 7 aprij 1993 20.00 uur commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 8 april 1993 20.00 uur commissie Ruimtelijke Ordening

M. J. Wijnands-Sonnenberg
Kinderen en
kleinkinderen
van Lennepweg 51 ',
2041 LB Zandvoort
Ingevolge zijn wens heeft de crematie in besloten
kring plaatsgevonden.

op de leeftijd van 19 jaar.
Dirk Ekema
Gré Ekema-Krol
Cilla
2042 PP Zandvoort, 29 maart 1993
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 45
Gelegenheid tot afscheid nemen in een der rouwkamers van het Uitvaartcentrum van „Onderling
Hulpbetoon", Poststraat 7 te Zandvoort, donderdag l april van 19.00 uur tot 19.30 uur.
De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag 2
april om 13.00 uur op de Algemene begraafplaats
aan de Tollensstraat te Zandvoort.
Vertrek vanaf huis omstreeks 12.45 uur.

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

;:::.=

Bedankt voor de borrel!!
Frank en Philip

Wilhelmus Adrianus Wijnands

Uitbreiden boothuis

Thorbeckestraat 6

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

staaf hier garant voor.

Roei v.d. Heuvel
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons betekend heeft, geven wij U kennis dat, op
dindag 23 maart 1993, op 82-jarige leeftijd is
overleden mijn lieve man, onze dierbare vader en
opa

029b93

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN

(v.h. pannekoekenhuis)

al weer 25 jaar in het
huwelijksbootje
Van harte
De kinderen

tot 1990 chef van de afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening.
Mogen zijn echtgenote en kinderen de kracht
vinden dit grote verlies te dragen.
Gemeentebestuur van Zandvoort:
de burgemeester,
M. R. van der Heijden
de secretaris,
M. W. van Ooijen

r;:;
[.::,

Zeestraat 38, tel. 13758

KAREL en JASPERINA

J. Heemskerk

AANGEVRAAGDE BOUWVERGUNNINGEN

:,.:

„SYMPOSION"

Morgen is het zover
dan zitten
Met grote verslagenheid namen wij kennis van
het plotseling overlijden van de heer

:"•

Bij de SPAR
in Zancivoort-isioprd
VERSE
VARKENSHAAS
van 29,50
VOOR

Ook voor kleine partijen
Boul. Ba rn a art 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

P.Rens ,.Ui$ en Specialiteiten

Voor als het goed moet zijn

Haltestraat 16 Zandvoort, tel. 1620'

Vraagt voor direct
een enthousiaste en
gemotiveerde

MEDEWERKER
leeftijd 20-28 jaar
Liefst m. ervaring in de yisbranche.
Wij bieden: prima salaris.
Bij gebleken geschiktheid zeer
goede toekomstmogelijkheden.
Tevens vragen wij

part-time medewerker/ster
Werktijden in overleg.
Voor inl: 06-52811665 of 's avonds 02507-19322

Weekmedia 17

Postzegelclub
ZANDVOORT - Voor het ruilen, kopen en verkopen van
postzegels en andere zaken die
met de post te maken hebben,
kunnen liefhebbers terecht op
een beurs van de Zandvoortse
Postzegel Club, op zaterdag 3
april van 12 tot 17 uur. De beurs
wordt gehouden in het Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat (eindpunt bus 80
en 81) in Zandvoort. Meer informatie en reservering: 0250716061 of 16456.

Zandvoorts schilderij te koop op gala-avond

ZAKELIJK BEKEKEN

'We hopen dat Ruud Gullit
zelf ook een bod zal doen'

Rijk der Farao's
ZANDVOORT - De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Haarlem en
omstreken, houdt donderdag l
april een lezing in Wijkcentrum
Meervaart,
Albert
Schweitzerlaan 182, Haarlem/Schalkwijk. Onderwerp is De
Vrouw in het Rijk der Farao's en
handelt over het feit dat al in de
oud-Egyptische
beschaving
mannen en vrouwen gelijke Ellen en Gabriëlle werken in wat voorlopig nog heet: de winkel zonder naam Foto Arnold van der Zee
rechten hadden. De lezing
wordt gehouden door de heer
Brakenhof f en begint om 10
uur.

Beloning voor de beste naam

Weekenddiensten
Weekend:
3/4 april 1993

sion) 02507-13888, Asiel Haarlem 023-244443. Vereniging v.h.
welzijn der dieren (02507)
POLITIE: Alarmnummer 06-11. 14561.
In andere gevallen: tel. 13043. Centrum Voor Vrijwillige HulpBRANDWEER: Alarmnummer verlening: Voor informatie, ad06-11. In andere gevallen vies en hulp tel. 17373, op alle
023-159500 of - voor info over- werkdagen van 10.30-12.30 uur.
dag - (02507) 61584.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AMBULANCE: Alarmnummer AC Zandvoort.
06-11. Anders: tel. 023-319191 Stichting Welzijn Ouderen
(ongevalllen), Centrale Post Zandvoort: (voorheen DienAmbulancevervoer (CPA) Ken- stencentrum) Koninginneweg
nemerland.
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
DIERENAMBULANCE (Die- op dinsdag- en donderdagmidrenbescherming): 023-246899.
dag van 13.30 tot 15.00 uur.
HUISARTSEN: De volgende Belbus: Om van de belbus (voor
huisartsen hebben een geza- bewoners van 55 jaar en ouder)
menlijke
waarnemingsrege- gebruik te kunnen maken,
ling: J. Anderson, B. van Ber- dient men zich 24 uur van te
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. voren op te geven bij Huis in de
Paardekooper, H. Scipio-Blü- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
me, F. Weenink. Informatie en 17.00 uur. De kosten per perdaarover tijdens weekend, soon bedragen vanaf l juli 1991:
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,tijdens feestdagen via telefoon- voor een retour.
nummer 30500. De spreekuren Alg. Maatschappelijk Werk
van de dienstdoende arts zijn Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
zowel op zaterdag als zondag 13459 bgg 023-320899 of 320464.
van 11.30 tot 12.00 uur en van Spreekuur op werkdagen van
17.00 tot 17.30 uur. Een af- 9.00-10.00 uur, maandagavond
spraak is niet nodig.
van 19.00-20.00 uur. Verder volTandarts: Hiervoor de eigen gens afspraak. Deze hulpverletandarts bellen.
ning, beschikbaar voor iedere
Apotheek: Zandvoortse Apo- inwoner van Zandvoort, is gratheek, H.B.A. Mulder, tel. tis.
13185. Openingstijden: (alléén Telef. Meldpunt Sexueel Gevoor
recepten):
zaterdag weld: tel. 023-329393 op werkdalB.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; gen 12.00-14.00 uur en ma.azondag
11.30-12.30
en vond 19.00-21.00 uur.
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- Zandvoortse Vereniging van
ningstijden: informatie over de Huurders: Gratis advies voor
regeling via tel.nr. 13185.
leden. Telefonisch spreekuur
Wijkverpleging: Voor spoedge- elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
vallén is het" Kruiswerk Zuid- uur: 19783. Schriftelijk: Post-Kennemerland 's avonds, 's bus 287, 2040 AG Zandvoort.
nachts en in het weekend te be- Woningbouwvereniging EMM:
reiken via de doktersinforma- Klachtentelefoonnummer
Jiedienst: tel. 023-313233.
technische' dienst: 17577. BeVerloskundige: Verloskundi- stuurlij k spreekuur: iedere eer'genpraktijk van Elizabeth de ste dinsdag van de maand van
Boer-Burgh, Astrid C.M. Gom- 19.30 tot 20.00 uur.
bert, Petra J. van der Deijl, Sociale
Verzekeringsbank:
Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. spreekuur tijdens de 'even' we02507-14437.
ken op woensdag 10-12 uur, in
^ïerenarts: Mevrouw Dekker, Gemeenschapshuis, L. Davids'ijhorbeckestraat 17 te Zand- straat 17. Inl. 023-152152.
t\$ort, tel. 15847.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
-.Dieren: Ambulancedienst Die- 61500.
fenbescherming
(gratis) Taxi: tel. 12600.
0123-246899, Regionale Dieren- Openbare bibliotheek: Prinsesrambulance (5 gld.) 023-334323. seweg 34, tel. 14131. Open ma.
;Vpgelhospitaal (Kweektuinstr. 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
;ly. Haarlem) 023-255302, Ver- 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
;riussingsdienst
023-383361, 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
''Asiel Zandvoort (tevens pen- 10-14 uur.

Kerkdiensten
'Weekend 3/4 april '93
Zondag 10.30 uur: mevr. ds.
Hervormde Kerk, Kerkplein:
L.C.M. Blomjous-Maillette de
Zondag 10.00 uur: Palmzpndag, Buy Wenniger, uit Aerdenhout
Openbare Geloofsbelijdenis, Roomskatholieke Kerk:
ds. J.A. van Leeuwen, m.m.v. Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
Jongerenkoor
Duijves
Zondag 10.30 uur: Palmzondag,
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de pastor D. Duijves, m.m.v. Kinderkoor
Vate
Vrijzinnige
Geloofsgemeen- Donderdag 19.30 uur: Witte
schap NPB:
Donderdag viering in de Pauluskerk, Helmlaan 65 Haarlem
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A. SnijZandvoorts
ders, Palmpasen
Nieuwsblad
Zondag 19.00 uur: Gebedsdienst met dhr. Cees Vork, theOnafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
ma: Voorbede voor ons land
op donderdag m Zandvoort, Bentveld
Maandag t/m donderdag: 19.30 en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J M. Pekelharmg.
20.00 uur: Lijdensmeditaties
Hoofd commercie: J.F. Sas.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel. 02507 - 18648 Postadres:
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
uur
en maandag 19.00 - 21.00
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
kantooruren.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpers.Jioek.
023-244553.
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
"Hendal.

Advertentieverkoop: Gasthuisplem
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 1013, 14-16 u.; woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
u.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Mioro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer- 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: M. Christiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 17,- per
kwartaal,
ƒ 31,- per half jaar; ƒ 54,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ 1,85.
Opgave abonnementen, vemuizingen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.

02507-17166.

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
m 1941.

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 1 april 1993

B Burgerlijke stand B
Periode:
23 - 29 maart 1993
Ondertrouwd:
Kerkman, Benno en Bakker,
Wendy
Gehuwd:
Van Splunter, Leon en Pelli,
Annina
Geboren:
Richard, zoon van: Huberts,
Harmen en Van Laar, Brenda
Irina José
Brenda, dochter van: Donselaar, Tijmen en Suijkerbuijk,
Petronella Wilhelmina
Overleden:
Duk-Scharrighuisen, Margareta, oud 81 jaar
Wijnands, Wilhelmus Adrianus, oud 82 jaar
Heemskerk, Jan, oud 58 jaar
Wagenaar geb. Duinker, Catharina Cornelia, oud 86 jaar

ZANDVOORT - Kledingzaak Discount Store aan de
Haltestraat 10 heet sinds de
ingrijpende
verbouwing
Winkel Zonder Naam. Maar
dat is slechts tijdelijk. De eigenaren hebben een prijs
uitgeloofd voor de Zandvoorter die de beste bedrijf snaam voor de nieuwe winkel inzendt.
De winkel is sinds mei vorig
jaar in Zandvoort gevestigd en
eigendom van een winkelketen
die onder de naam Discount
Store tijdelijke kledingzaken
door heel Nederland beheert.
De zaak aan de Haltestraat is
de eerste vaste winkel en verdient daarom een andere naam.
Het probleem waar de eigenaren zich echter voor geplaatst
zien luidt: hoe moeten we de
zaak noemen? Het werd Winkel Zonder Naam, maar dat is
natuurlijk geen naam voor een
goede kledingzaak.
„We lopen zelf al een halfjaar
te tobben", vertelt de Zandvoortse eigenaar Nick ten Broeke. „We zijn zelf allemaal Zandvoorters en zoeken een naam
die met het dorp, de zee en de
zon te maken heeft. En hij moet
kort en krachtig zijn. Dat valt
dus helemaal niet mee, vandaar
dat we de winkel maar tijdelijk

Winkel Zonder Naam hebben
genoemd en een prijsvraag hebben uitgeschreven. We hopen
dat een van onze klanten een
gepaste en originele naam weet
te verzinnen."
„De winnaar mag voor tweehonderd gulden kleding bij ons
uitzoeken. We willen vóór de
Paasdagen de knoop doorhakken, dus men moet er wel snel
bij zijn. Als we langer wachten,
komen we niet meer van de
naam 'Winkel Zonder Naam'
af. We hebben tot dusver verschillende inzendingen gekregen en daar zat in elk geval een
hele goede naam bij."

Kleding
De Winkel Zonder Naam
richt zich op jong en oud en
heeft zowel dames- als herenkleding. Hij wordt al sinds mei
gerund door Ellen en Gabriëlle,
beiden uit Zandvoort afkomstig. Ze staan de klanten met
raad en daad terzijde en tonen
zich enthousiast over het nieuwe interieur van 'hun' winkel.
Wat vooral in het oog springt, is
dat de prijzen ondanks de luxere inrichting gelijk gebleven
zijn. De Winkel Zonder Naam
bewijst dat leuke en modieuze
kleding niet duur hoeft te zijn
en zoiets mag best naam hebben.

A chter de Schermen

ZANDVOORT - De Zandvoortse schilderes Marianne Rebel heeft een van haar
werken beschikbaar gesteld
voor een grote veiling op 15
mei in de Orangerie van
landgoed Elswout. Daar
hangt haar 'Ruud Gullit'
tussen werken van bekendheden als Karel Appel en
Anton Heyboer. De opbrengst gaat naar een goed
doel. De organisatie van
deze gala-avond is in handen van de Kiwanis Club
Haarlem Kennemerland.

l

Patiëntenplatform
verwacht in toekomst
meer klachten
Marianne Rebel houdt momenteel een expositie in de HaarZANDVOORT - Het Kenlemse galerie van Peter Hamman (r.). Daar is ook het te veilen
nemer Patiënten Platform
werk 'Ruud Gullit' te zien
zij. „Ik hoop dat de veiling ongelooflijk veel geld oplevert.
Dat zou ontzettend fijn zijn
voor die stichting en voor de
mensen die zij helpt.

Kaarten
" Haar schilderij 'Ruud Gullit'
is - evenals een aantal van haar
andere werken met bekende
sporters, artiesten en politici momenteel te zien bij Galerie
Craque Allure, Gedempte Oudegracht 113 zwart in Haarlem,

Karim Raihani

Deze week in de rubriek Achter de Scher.men een 21-jarige
Zandvoorter. Karim
Raihani staat ongeveer vijftig uur per
week op de dansvloer
en heeft weinig tijd
voor andere bezigheden.

ZANDVOORT - Vijfjaar
geleden zou hij er zelf om
gelachen hebben als iemand hem verteld had,
dat hij een opleiding Moderne Theaterdans zou
gaan volgen. Voetbal, ka-rate, de discotheek en
meisjes
interesseerden
hem meer. Karim Raihani
is nu echter derdejaars
student en bloedserieus
met zijn toekomstige vak
bezig.

geopend op woensdag tot en
met zaterdag van 12 tot 17 uur.
De veiling wordt gehouden
met medewerking van - vermoedelijk - de jongste veilingmeester van Nederland, Willem
de Winter. De totale opbrengst
van deze avond op Landgoed
Elswout, in Bloemendaal, gaat
naar de stichting. Vorig jaar
bracht een zelfde gala-avond
ruim 35 duizend gulden op. Zo
wordt ook met de entreeprijzen
van 85 gulden per persoon een
flinke bijdrage geleverd aan de
hulp aan de kinderen en hun
ouders. De kaarten zijn te bestellen door het geld vóór 23
april over te maken op bankrekeningnummer 491386001, ten
name van Kiwanis Club Haarlem Kennemerland, onder vermelding van Stichting Kind en
Brandwond.

verwacht een toename van
het aantal vragen en klachten. Sinds twee weken verwijst het Landelijk Informatiepunt voor Patiënten (030}
611611) mensen met klachten over de gezondheids;
zorg naar de klachtopvangbureaus in de eigen
regio.
j

Op dit moment kan men in de
regio Kennemerland terecht bij
vier
klachtenbureaus
in
Heemskerk, Haarlem, Castricum en Velsen. Daar is infoi;matie te krijgen over de rechten
en plichten van de patiënt, dé
gezondheidszorg en adressen
van patiëntenverenigingen.

Ook kan er advies worden ingewonnen op welke manier
men uiting kan geven aan
klacht of onvrede, er wordt
hulp gegeven bij het formüTeBallon
ren van een klacht en er vindt
De Kiwanis Club, die wel gerichte doorverwijzing naar
wordt vergeleken met Rotary juridische of medische deskunen Lions, heeft voor een feeste- digen.
;<
lijk programma gezorgd, met
onder andere een Middellandse
De klachtenpunten in KennéZeebuffet, loterij, casino, een
optreden van illusionist Ri- merland zijn 24 uur bereikbaar.
chard Ross en - aan het begin Het nummer van Haarlem is:
van de avond - het lanceren van 023-315090, van Castricum:
een hetelucht-ballon. Daar- 02518-71240, Heemskerk en Benaast zijn ook de TV-sportre- verwijk: 02510-53335 en Velsen
dacteuren Barend en Van Dorp 02550-20430. Voor meer informatie kan worden gebeld met
uitgenodigd.
mevrouw Groentjes-Kubbinga
De avond duurt van 19.30 uur van het Kennemer Patiënten
l
tot ongeveer één uur 's nachts. Platform: 023-320946.

Uw gasbedrijf adviseert!

MA

STOOKAKTIE 92/93
uitgerekend voor U!

door Everhard Hebly

Voor de week van 22-3 t/m 28-3- 1 993
Normaal
jaarverbruik

Karim Raihani: „De meeste mensen begrijpen mij niet, én het is natuurlijk ook niet normaal.
Deze opleiding kost mij echt alles"
niet en het is natuurlijk ook
niet normaal. Deze opleiding
kost mij echt alles.' Uitgaan doe
ik bijna niet meer, daar heb ik
gewoon geen puf meer voor.
Voor mijn gevoel ben ik nu pas
serieus met mijn vak bezig. Alles wat ik doe, doe ik in relatie
tot het dansen, het bepaalt mijn
hele leven. Eerst je vak, dan de
rest, anders kom je er ook niet."

„Het is fysiek een vrij zware
opleiding en zeker in het begin
Het dansen heeft zijn leven trekt je lichaam het maar moeidrastisch veranderd. Per zaam. Een leraar zei eens: 'Een
week danst hij naar eigen zeg- danser heeft altijd pijn, al zegt
gen ongeveer vijftig uur. Veel hij het nooit'. En dat is waar. Ik
tijd voor andere dingen blijft heb een keer vanaf het station
er dus niet over. Karim: „De mijn moeder gebeld dat ze me
meeste mensen begrijpen mij moest komen halen omdat ik

Zwaar

ÜAlLKlk
CRAQI/K
A U UK E

Kinderen

'Een danser heeft altijd pijn'

Als hij 's zomers drie weken vakantie heeft, voelt hij
zich nog net niet vies van het
nietsdoen, maar hij zit dan
zeker niet lekker in zijn vel.
De meeste van zijn studiegenoten begonnen als kind al
met danslessen. Karim liep
pas op 17-jarige leeftijd voor
het bij eerst een dansschool
binnen. „Ik heb een jaar jazzballet gevolgd bij Conny Lodewijk, die mij adviseerde
om auditie te doen voor de
opleiding Moderne Theaterdans. Om mijn techniek klassieke dans op te vijzelen heb
ik toen de hele zomer elke
dag les van haar gehad. Ik
ben erg laat met dansen begonnen, maar ik heb niet de
indruk dat ik hierdoor een
achterstand heb. Wat wel een
nadeel is, is dat ik minder
soepel ben, al ben ik beslist
niet stijf. Voor klassiek ballet
moetje overigens veel leniger
zijn dan voor het modern
dansen wat ik doe. Maar klassiek trekt me niet, evenmin
als jazzballet," aldus Karim.

ZANDVOORT - Voor de
jeugd van 14 tot en met 18 jaar
uit Zandvoort houden activiteitencentrum 't Stekkie en stichting The Survivor een ovsrlevmgbtocht in de Belgische Ardennen. De tocht, die van 20 tot
en met 23 mei duurt, is er opgericht om onder primitieve om-,
standigheden zo goed mogelijk
te blijven functioneren.
Tijdens de overlevingstocht
wordt duidelijk dat overleven
met een kwestie is van techniek, maar van mentaliteit en
samenwerking. Onderdelen die
tijctcns de tocht beoefend worden, zijn onder andere ataseilen,
catcrawl,
bergbeklimmen,
dropping, noodonderkomens
bouwen en doorsteken van rivieren.
Deelnemers hoeven alleen
een slaapzak, onderlegmatje,
lepel, drinkbeker, bord, zak;
mes reserve kleding en stevige
schoeisel mee te nemen. Deelname bedraagt tweehonderd
gulden, inclusief vervoer.
Belangstellenden
kunnen
zich opgeven, door zich in te~
schrijven en/of een aanbetaling
te doen van honderd gulden
contant of op giro 2525000 ten
name van Stichting Activiteitencentrum Zandvoort. Voor l
mei moet het volledige bedrag
zijn betaald aan 't Stekkie.
Meer informatie kan verkregen
worden via Fred van der Pols
tel. 02507-17113 op woensdag
van 16.15 uur tot 18 uur, donderdag van 10 tot 15 uur en vrijdag van 13 tot 24 uur.

„Ruud Gullit zelf zou eigenlijk ook moeten bieden op het
doek. We hopen dat hij dat wil
doen," zegt Marianne Rebel. De
beroemde voetbalspeler wordt
momenteel benaderd om - op
z'n minst telefonisch - een bod
te doen tijdens de veiling. Verder staat het natuurlijk iedereen iedereen vrij te bieden op
het werk van Marianne Rebel,
of op een van de andere schilderijen. Naast Appel en Heyboer
zijn die afkomstig van Pierre
Alechinsky, Piet Wiegman en
Verheus. Voor de gala-avond
zijn nog kaarten te verkrijgen.

De schilders hebben allen
gratis één werk afgestaan, ten
behoeve van het goede doel. De
gehele opbrengst van de veiling
gaat namelijk naar de Stichting
Kind en Brandwond te Beverwijk. Deze onderhoudt het zo-i
genaamde Kiwanishuis bij he
Brandwondencentrum, waar
ouders van gewonde kinderen
tijdelijk kunnen logeren. Daardoor zijn zij in staat dicht in de
buurt van hun kind te blijven.
Met een deel van het geld worden ook vakantiekampen georganiseerd. Daardoor kunnen
kinderen met brandwonden elkaar in een ontspannen sfeer
ontmoeten en zo wellicht hun
verwondingen iets makkelijker
accepteren.
Marianne Rebel werd naar
aanleiding van een expositie bij
het Haarlemse Damiate gevraagd om gratis een schilderij
beschikbaar te stellen. „Ik heb
er meteen 'ja' op gezegd," zegt

Overlevingstocht in.
Belgische Ardennen

haast niet meer kon lopen. een dansschool beginnen.
Voordat ik zoiets doe... Maar ik Maar het diploma is niet zo
heb wel geleerd dat je met een belangrijk voor me dat ik er
blessure best kunt dansen, zo- morgen een baan voor zou lalang je je eigen grenzen maar ten schieten."
kent."
„Ik word nu opgeleid voor
artiest en wil gewoon een goeAmsterdam
de danser worden en veel rei„Tegenwoordig vraag ik me zen. Het mooiste zou zijn via
weieens af waar ik aan begon- een Amsterdams theatergenen ben. De kans datje een leu- zelschap, wat dat betreft hoef
ke baan vindt, is vrij klein want ik niet zo nodig weg. Amsterer is weinig vraag naar dansers. dam is de stad van waaruit ik
Je moet keihard werken en het wil werken, het is nergens bewordt heel slecht betaald. Na ter. En het lijkt me te gek om
tien jaar is een danser uitge- hier in Zandvoort met een
poept. Misschien dat je tot je paar medestudenten nog
37ste door kunt gaan, maar dan eens een choreografie te
is het echt voorbij. Met een di- doen, maar ik kom er gewoon
ploma kun je dan bijvoorbeeld nooit aan toe."

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

Week
streefverbruik*

Totaal vanaf
1 november**

23
28
34
40
45
51
57
62
68
73
79
85
93
102
110
119
127
141
155
170
184

511
639
768
896
1023
1150
1279
1408
1535
1664
1789
1917
2111
2306
2495
2685
2876
3196
3519
3837
4158

Kosten
deze week

ƒ 13,80
ƒ 16,80
ƒ 20,40
ƒ 24.00
ƒ 27.00
ƒ 30.60
ƒ 34.20
ƒ 37.20
ƒ 40.80
ƒ 43.80
ƒ 47.40
ƒ 51.00
ƒ 55.80
ƒ 61.20
ƒ 66.00
ƒ 71,40
ƒ 76.20-;
ƒ 84.60
ƒ 93.00
ƒ102.00
ƒ110.40

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

'

Weekmedia 17

donderdag 1 april 1993

SPAR
Zandvoort-Noord
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..opent vrijdag 2 april
• het nieuwe restaurant.

PAMPERS Voordeelpak
Spareribs/kïp lijn
kado ontbijt/brunchlijn

Wij wensen Jan en
; Andries héél veel
suksesl

O25O7-16368
Spareribs of kip met stokbrood,
sauzen, salades, stokbrood en
kruidenboter

Bedankt voor hef dagje
uit, het was weer als
vanouds
:

D;
* " * T n .TI i '~' i i

Dagelijks geopend van 13.00 tot 21.00 uur
^Zaterdags geopend van 09.00 tot 21.00 uur_

- Mollic ö Co.
wil een eenvoudig, maar sfeervol, gezellig en pretentieloos
bruin (eet-) café %jn, waar u zich of) uu> geraak voelt.
- Mollie&Co.
zal geopend zijn van 16.00 tot 02.00 uur.
- Mollie&Co.
zullen er op woensdagen niet zijn.
- Mollie & Co.
bieden u tot na middernacht de gelegenheid om iets te eten.
- Mollie&Co.
zijn Rob & Han.

Dr C. A. Gerkestraat 50 zw.
Gezellig gelegen benedenwon. met voor- en
achtertuin (zuid). Ind.: entree, hal, voor- en
achterkam., keuken, toilet, 2 sl.k., badk.,
.Vr.pr. ƒ 139.000,- k.k.

Tjerk Hiddesstraat 77
Tweekam.app. op 5e etage met balkon op
het zuidoosten. Ind. entree, hal, woonk.
met open keuken, slaapk., badk. met douche, wastafel en toilet. Het app. wordt gestoffeerd aangeboden. Serv.k. ƒ312,- p.m.
Vr.pr. ƒ 127.500,- k.k.

L i i ~*~^'*~' T* i-"*

Pannekoek van de maand

„Zijde-lampekappen atelier"

Gesloten i.v.m. verhuizing naar de
Buureweg 1-3.

Tel. 02507-30062
Onze keuken is geopend van
10.00-19.00 uur dinsdag t/m zondag

Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"
Boulevard Paulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
Tel. 02507-18178

Soc.

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

De Manege

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

presenteert zat. avond

Grote Krocht 24
Tel. 12301

Met Pasen
een ei
maar een
bloemetje
er ook bij!
Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
-verhuur
tapijtreinigers
tel: 14764-14090

Op steenwórp afstand van het strand gelegen drive-in-woning. Garage. Bouwj. 1990.
Ind. entree, hal, tuink., inp. garage. 1e et. Lvorm.woonk., half open keuken, toilet, balkon, 2e et. 3 sl.k., badk. met ligbad, toilet en
wastafel, 3e et. hemelkam. met dakterras.
Vr.pr. ƒ 379.000,- k.k.

65 pannekoeken vanaf ƒ 3/

Mexicaanse Pannekoek
ƒ12,50

„Erica "

Dr J. G. Mezgerstraat 25

Haliestroat 75, 2042 IL Zcmdvoon
Telefoon: 02507 -l 8949

Ook om mee te nemen
Zandvoortselaan 130a
t.o. Nw. Unicum, Zandvoort

)

De traiteur is

Dat kan vanaf vrijdag 2 ajml a.s,

NIEUW IN ZANDVOORT
Pannekoekhuis

Bloemenmagazijn

ƒ 1S,5O per persoon

MEDEWERKERS

***-*.

Blijvend in prijs
verlaagd

Marijke Steegman

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Ook voor het overtrekken van
uw oude model.

VAN

Cath. van Renesstr. 3 Tel. 02507-18939
2041 BJ Zandvoort
Bellen na 18.00 u.

IRISCOPIE
MAGNETISEREN

MAKELAAR QG.

Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak

Aankopp/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hpotheken/Assurantiên
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

tel. 12305
Drogeristerij Ton Godssens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAC beroepsvereniging

Nhelley de la Rosa

;-;
;•.
'.'.',
:n
-,
u-:
.:/'

Diiier voor 2
Met een keuze uit verschillende koude
voorgerechten, hoofdgerechten met
vis of vlees en garnituren, nagerechten
met kaas en dësserts...
\',
Culinaire hoogtepunten in een
•
plezierige^ romantische ambiance.

Iedere vrijdagavond.^
Perwee personen; .

^

„Shirley Bassey" -winnares
van de Henny Huisman
Soundmix Show 1992
Uitsluitend ongeb. mensen
Corr. gekleed vanaf 25 jr.
Entree ƒ15,-, koffie en hapjes
inbegrepen.
Dansen en gezelligheid in onze
3 sfeervolle zalen

ovz

INFO 16023

HO t

E L

R E S T A U R A N T

Kerkplein 87 Zandvoort/Tel:. 02507 -1 35 99'
>":
. Reserveren gewenst. ; ' . X';

Let op!
zat. 10/4 „Back to the sixties"
met the Dakota's

Zonwering bestellen
Franssen
bellen

Vereniging

Voltastraat 32,
tel. 14623
(sinds 1937)

:

Markiezen

(goedkoper dan schermen)

Knikarmschermen
Schermen merk Mado

Maanden lang hebben onze
gasfen het lawaai en overlast
van de verbouwing
getrotseerd.
Het is niet voor niets geweest.
A.s. vrijdag om l 8.00 uur is het
zover. Het restaurant gaat dan
open.

Originele Luxaflex leverancier

Lamellen enz. enz.
Werkplaats Prinsesseweg 52.
Na tel. afspraak 14623 altijd vrijblijvend tot
uw dienst.

Het restaurant is 7 dagen per
week geopend vanaf
18.00 uur. De keuken sluit om
23.00 uur.
Uiteraard is het Café geopend
vanaf 9.00 tot 2.30 uur
's nachts.
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HALTESTRAAT 25

Bf
BijdeSPAR
in Zandvport-Nord

VARKENSHAAS
van 29;50

ypoRl9595

Zaterdag l O april verrassen promodames van Zandvoörts
Nieuuusblad namens ondernemingsvereniging „Zandvoort"
het uuinkelend publiek met een gratis paas-attentie.
Donderdag 8 april staat in Zandvoörts Nieuuusblad een
grote paaspuzzel uuaarvoor ondernemersvereniging
„Zandvoort" 24 heerlijke taarten als prijs beschikbaar stelt.

BETAALT U
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT
Super
Euro
Diesel

I'K

l «••

ƒ 1,87 j

/Ui;
ƒ 1,22 j

SERVICESTATION i
(bij Palace Hotel)

j
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MENINGEN
De. rubriek meningen staat open
voor uw reacties. Stuur uw brief
naar de redactie van deze krant,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Te.' lange brieven kunnen worden
ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is
gevestigd aan het Gasthuisplein 12
irvZandvoort. De redactie is teleforijsch bereikbaar via nummer
02507-18648.

,5v

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

Hondepoep
Er is een hondenvrij-gebied
langs de boulevard ingesteld.
Het gevolg hiervan is de grote
overlast die wij als bewoners
van het Van Penemaplein ondervinden: van mensen die hun
honden nu bij ons voor de flats
uitlaten. Met alle gevolgen van
dien, want er zijn honden
bij !!! Kan de politie niet af en
toe een extra rondje rijden en
verbaliseren?
I. Wessels
Zandvoort

Kostelijke
scènes zorgden voor veel
hilariteit bij
'Zeeman pas
op'
Foto Bram Stijnen

Eieren schilderen
voor goed doel
; ZANDVOORT - Natuurfarm
De Boed en de Dierenbescherming houden een schilder- een
kleurwedstrijd voor alle leeftijden onder de titel 'Schilder een
scharrelei'. Doel van de actie is
het gebruik van scharrel- en
biologische eieren te stimuleren.
Deelnemers moeten voor 4
april een kleurenfoto van een
beschilderd scharrel- of biologisch ei samen met de streepjescode van de eierdoos of een
ingekleurde kleurplaat, opsturen naar De Dierenbescherming, Postbus 85980, 2508 CR
Den Haag.
De kleurplaat kan verkregen
worden bij de supermarkten:
Albert Heijn, Plus Markten,
Meer Markten en Garant Markten. Ook kan de kleurplaat aangeyraagd worden bij de dierenbescherming in Den Haag via
fël 070-3423437.

ZANDVOORT - Durf en
inventiviteit zijn kwaliteiten, die succes en populariteit van de Zandvoortse toneelvereniging 'Wim Hildering' al meer dan vijfenveertig jaar bepalen. De twee uityoeringen die dit weekend
in Gebouw 'De Krocht' werden gehouden, vormden
daar geen uitzondering op.
Voor een laaiend enthousiast publiek werd ditmaal
het blijspel 'Zeeman pas op'
op de planken gezet. Grote
uitblinkers waren Minke
van der Meulen en Ankie
Joustra. Hun rollen als de

l April Genootschap
beloont aprilgrappen

zijn rol als de timide vader Henry. Vooral zijn dronkemans-scene zorgde voor veel hilariteit.
Ria Driehuizen was een allerschattigst
bruidje, Wilma
Schrama bleek als het hitserige
nichtje Daphne eveneens over
de nodige toneel ervaring te beschikken en Lucie Peet liet als
Door Bram Stijnen
de hatelijke buurvrouw Mrs.
Lack eveneens zien van het goeHilariteit
de 'toneelhout' gesneden te
Ook de bijrollen werden met zijn.
Als de marine binnenvaart is
het uitkijken geblazen. 'Moe- veel vakmanschap ingevuld. Last but not least rest mij een
ders houdt je dochters thuis', is Willem van Duijn blonk uit in copliment voor de beide maridan geen overbodig advies.
Vrijdag- en zaterdagavond liep
het echter nogal los met deze
vermeende beschuldiging. De
problemen in het drie bedrijven
tellende stuk, van de hand van
Philip King en Falkland Cary,
waren van geheel andere aard.
In huize Hornett staat dochter
Shirly op het punt van trouwen.
Zij heeft haar keuze laten vallen op matroos Albert. Moeder
Emma Hornett vindt het allemaal maar niks. Zij bestiert
met straffe hand het huishouden en stelt verwoede pogingen
in het werk om haar dochter
van de trouwplannen af te nouden. Deze houdt echter voet bij
stuk. Zij wordt bijgestaan door
haar sullige vader Henry, die
ondanks zijn tiranieke vrouw
dochter lief heimelijk ondersteunt. In het openbaar partij
kiezen durft hij echter niet. Als
het hem in huis te moeilijk
wordt, vlucht hij keer op keer
naar zijn schuurtje om troost te
zoeken bij zijn fretten.

respectivelijke bazige moeder Emma Hornett en haar
simpele schoonzuster Edie
Hornett oogstten bij de toeschouwers het meest succes.

ZANDVOORT - Het l
April Genootschap doet het
dit jaar wat rustiger aan.
Aan een l April grap was het
gezelschap nog niet toe. En
dat is géén 1-aprilgrap. Die
is dit keer aan anderen overgelaten, het genootschap
stelt voor hen een prijs beschikbaar.
Het l April Genootschap
heet, sinds een bezoek aan notaris Gielen begin dit jaar, tegenwoordig officieel de Stichting Nationaal l April Genootschap. Voorzitter is zanger/acteur Hans Boskamp, vice-voorzitter Willibrord Frequin. Zij
houdt op maandag 17 mei een
Prix de Joke Gala in het bouleyardrestaurant van Gran Dorado. Daar worden dan naar verwachting zes bronzen Loeres-

sen uitgereikt, waaronder de
Interloeres, de Euroloeres en
de Ereloeres. De beste grap van
1993, oftewel de Humor in Daad
'93, wordt bekroond. Zo ook de
Humor in de Reclame '93. Als
het even kan gebeurt dat op de
televisie, bij RTL 4.
In feite kan iedereen die vandaag een grap uithaalt, daarnaar meedingen. In samenwerking met RTL 4 wordt een 'inzameling' van 'practical Joke's'
gehouden. De grap moet, uiteengezet met uitvoerige documentatie zoals krante-artikelen, naar RTL 4 in Hilversum
gestuurd worden. De jury beslist medio mei. Voor meer inlichtingen kan men terecht bij
het centraal secretariaat, bij secretaris generaal Edo van Tetterode, Brederodestraat 77, tel.
14618.

nemannen Paul Olieslagers en
Ron Klaasse-Bos en dominee
Ronald Drommel. Ook hun gedegen spel droeg zeker bij in
het welslagen van deze toneelavonden.
'Zeeman pas op' werd gezien
in Gebouw 'De Krocht'. Regie:
E d Fransen, souffleur en grime: Betty van der Kar, requisieten: Sylvia holsteijn, licht: Cris
van den Broek, decor: Arie
Kerkman, Ger Piers en Hans
Peet.

Zandvoortse meisjes krijgen veel
waardering bij poëziewedstrijd

Kuierlatten

In; mei worden voor de beste grappen Loeressen uitgereikt

tot volwaardig toneelspel te bewegen. Dit kwam vooral tot uiting in de glansrollen van Minke van der Meulen als autoritaire moeder Emma, en Ankie
Joustra als simpele Edie. Haar
mimiek als de wat spastische
schoondochter was verrassend
ontroerend.

Edie Hornett, de zuster van
Henry woont eveneens in huize
Hornett. Een simpele ziel. Zeeman Albert Tuffnell en zijn
maatje Carnoustie Bligh verschijnen ten tonele om Shirly
voor het altaar te brengen. Zover komt het voorlopig niet.
Moeder heeft het onzalige plan
opgevat om het jonge stel nog
wat onder haar vleugels te houdén. Albert besluit op de trouwdag de kuierlatten te nemen. De
voltallige familie en de dominee staan voor joker. Vooral
Kenau Emma voelt zich ten
aanschouwe van de hele stad in
haar onderjurk gezet.

Blijspel
Een blijspel zou geen blijspel
zijn als aan het eind van de
voorstelling niet alles op zijn
pootjes terecht zou komen. Zoals al eerder gezegd, de uitvoering werd een grandioos succes. Dit succes was in de eerste
plaats te danken aan regisseur
Ed Fransen. Hij wist met veel
vakmanschap zijn discipelen

Achterklap

De gedichten
van
Zohra,
Jpni en Lancia
(v.l.n.r.)
werden hoog
gewaardeerd
door de landelijke jury.
Joni
kreeg'
voor haar gedicht, dat in
een
verzamelbundel is
geplaatst, een
oorkonde
Foto J.K.

ZANDVOORT - Joni Bais,
Lancia Lie, en Zohra Regragui hebben veel waardering
gekregen voor hun gedichten, bij de poëziewedstrijd
'de Wereld om mij heen'.
Die is georganiseerd door de
Stichting Werelddag voor
Kinderen en Poëzie. De inzending van Joni Bais is
zelfs opgenomen in een gedichtenbundel.

De jury had vele duizenden
inzendingen ontvangen, waarvan er na een eerste selectie
1000 overbleven. Daaronder
ook die van de drie Zandvoortse leerlingen van de Van Heuven Goedhartschool. Uit die
1000 moest een keuze gemaakt
worden, slechts 150 konden er
bekroond worden en geplaatst
worden in een verzamelbundel
'de Wereld om mij heen'.
Die eer viel de 10-jarige Joni
Bais te beurt. Schoolmeester
Gerard van de Laar, die zelf ook
gedichten publiceert, kwam het
haar persoonlijk thuis vertellen. Maar ook de gedichten van
Lancia (11) en Zohra (11) werden hoog gewaardeerd. Alle
drie de inzendingen hebben een
plaatsje gekregen op een reizende tentoonstelling. 'Het is
een eer om uit de duizenden
gedichten te zijn gekozen,' aldus de jury. De werken werden
deels beoordeeld door een kinderjury, deels door een schrijversjury.

(ADVERTENTIE)

Opa's en oma's
Alle drie de meisjes hadden
over een of twee van hun grootouders geschreven. „Dat is zuiver toeval," zeggen zij. Het zijn
grootouders die zij missen. De
opa van Joni woont in een verpleeghuis, de grootouders van
Lancia in Hong Kong en die van
Zohra in Marokko. Zij worden
in de gedichten beschreven.

T-T » « j s
•0226776 Glazen In bruin kunatatof. Max. sterkte van -4 tot «4, enkelv. tot cilinder 2. De aanbieding geldt van 30 maart
t/m 1 mal 1993. Andere kortlngaregellngen zijn hierop niet van toepaaalng. Zie voor adreaaen de Qouden Glda.

Hartverwarmend waren de
reakties van mijn dorpsgenoten tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis. Tientallen
kaarten en brieven - als blijk
van medeleven van voor mij
meest onbekende mensen belandden de afgelopen weken op mijn ziekbed. Sommige dachten dat chirurgijnen
al begonnen waren mijn
zaakje recht te 'breien'. Helaas, de reden van mijn af wezigheid betrof een hardnekkig virus, dat door mijn huisarts niet onder controle te
krijgen was. In de Mariastichting bleek men echter wel
in staat de juiste antibiotica
te vinden. Na toediening hiervan ben ik inmiddels weer
enigszins de oude.
Hoewel nog wat slap in de
kuiten vertoef ik thans weer
onder u. Dat doet mij deugd,
ik heb u gemist. Iedereen persoonlijk bedanken die mij
hebben geschreven of hebben opgezocht, wil ik u niet
aandoen. Deze rubriek zou
daardoor in een mum van tijd
zijn volgeschreven. En dat
kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Ik wil hierbij dan
ook volstaan u te vertellen
dat uw aller belangstelling
mij goed heeft gedaan. Hartelijk dank daarvoor.
Het leven gaat verder. Ook
voor mij. Deze week kreeg ik
in het Academisch Medisch
Centrum (AMC) in Amsterdam te horen dat mijn rug-operatie pas in de maand oktober gaat plaatsvinden. Dit
vanwege het feit dat ik de
eerst komende maanden
eerst maar eens flink moet
aansterken. Ik heb daar vrede mee. Het leek mij toch al
niks om gedurende de zomermaanden in een gipsen korset rond te lopen. Zo, hopelijk bent u over wat mij betreft weer volledig op de
hoogte. Tijd dus voor wat belangrijker zaken.

Mijn opa
Mijn opa zegt alleen maar pran
pran.
Dat is het enige wat hij zeggen
kan.
Daarom zit hij ook in een tehuis.
Vrijdags is hij lekker thuis.
Dan zitten we te lachen en te
praten.
Dat kunnen wij tweeën toch
niet laten.

Het was weer huilen de afgelopen weken. Zandvoort
haalde weer eens de landelijke pers. Wederom in negatieve zin. Over onze woonwagenbewoners raken we maar
niet uitgepraat. Ellenlange
verhalen zijn er al over geschreven en nog steeds is dit
hoofdstuk niet afgesloten.
Onze plaatselijke politici
hebben het er maar moeilijk
mee. Raadsleden bezien elkaar wantrouwend. Iedereen
wil weten wie dat vertrouwelijk rapport over dit onderwerp naar de pers heeft doorgespeeld. Elders in dit blad
leest u daar meer over.
Schrijven over de politiek
in Zandvoort is mij in deze
rubriek een gruwel. Soms
ontkom ik echter niet aan
enig commentaar. 'Met oog
en oor' stopt nu eenmaal niet
bij de deur van het raadhuis.
Naar mijn idee wordt in onze
badplaats de laatste tijd nog
maar weinig politiek bedreven. Het is bedroevend te
moeten constateren dat daardoor van besturen nog maar
weinig terechtkomt. Zeventien volwassenen telt onze
voltallige gemeenteraad. Met
z'n allen proberen ze - naar
mijn idee - eikaars leven zo
zuur mogelijk te maken.
Blijkbaar gunt men elkaar
het licht in de ogen niet.
Maar achterklap en roddels leiden tot niets. Onze gemeenteraad moet beter weten. Heren bestuurders,
wordt eindelijk eens wakker
en doet waarvoor u gekozen
bent. Ons dorp is te mooi om
ten onder te gaan aan uw gekrakeel. Er staan nog veel za-

ken op stapel die nodig uw '•
aandacht verdienen. Houdt
het nog een jaartje vol, in
1994 zijn er weer nieuwe verkiezingen. Na die tijd mag u
wat mij betreft met z'n allen
rustig thuis blijven. Dit is het
enige wat ik nog over dit onderwerp kwijt wil.

Bezuinigingen
De horeca-ondernemers in
de Kerkstraat zullen nog
even geduld moeten hebben.
Hun terrassen kunnen ze ,
voorlopig wel vergeten. Zoals.:'
u zich wellicht nog herinnert,
is ons gemeentebestuur enige tijd geleden gestart met
het verwijderen van opstakels van onze stoepen. Op
zich een goede zaak. Vooral
in de Haltestraat, de Grote
Krocht en de Kerkstraat
moeten soms halsbrekende
toeren worden uitgehaald om
de terrasstoelen en aanverwante artikelen te ontwijken.
Ondernemers blijken het
vaak niet zo nauw te nemen,
met de veiligheid van het
wandelend publiek. Levensgevaarlijk wordt het vooralals de rijbaan voor het autov
verkeer is opengesteld. Kijk
maar eens op een drukke
zondagmiddag in de Halte-'
straat. Als je daar niet uitkijkt, word je zo van de sokken gereden.
'De politie moet meer optreden' hoor ik u al zeggen.
Helaas, in de praktijk werkt
dat niet. Niet omdat ze dat
niet willen, maar omdat ze er
gewoon niet zijn. Door de bezuinigingen is ons korps zo- ,
wat met de helft ingekroni- '
pen. Soms zijn er maar een
stuk of drie agenten in dienst.
U begrijpt dat die wel wat anders te doen hebben dan op
de uitstallingen op straat te
letten.
;
Daar waar niet voldoende ;
loopruimte is, mag niets ;
meer worden neergezet. Dat :;
is inmiddels genoegzaam bekend. In het verleden heb ik '
voor de Kerkstraat gepleit, .
dat daar wel terrassen mogen""
worden geplaatst. Mijn argü-"~
ment was immer, dat tijdens
het seizoen deze straat voo'rA
alle verkeer is afgesloten?-'
Voor de voetgangers bete-->,:
kent dit dan ook dat-zij vnj£;
baan hebben op de rijbaan^
Het trottoir zou zodoende be^
nut kunnen worden voor enig^y
zit-meubilair. Het merendeel-''
van onze gemeenteraad heeft,1.,
echter anders beslist. Totdat'/
het centrumplan is gereali--j,,
seerd, zijn daar de terrassen\
bij sommige zaken nog*;
steeds taboe.
•~•' o

Prijsvraag

A

Op een democratisch genô'~'
men besluit valt niet af te dinXgen. Jammer is het wel. Tè<i
meer daar iedereen in ons>'
dorp weet dat het centrum--'i
plan voorlopig nog niet wordt;
uitgevoerd. De plannen lig-:
gen er al meer dan tien jaar". •
De kosten bedragen (zo heb.,
ik mij laten vertellen) ••zo'nyv
acht miljoen gulden. Dat gelei
hebben wij niet. Ook dat weet-'
iedereen. Wellicht dat mijrr\
suggestie om de gemeente;!
kas te spekken enig soulaas
kan bieden. Ik stel voor een
grote loterij te organiseren.
Als hoofdprijs denk ik sterk
aan een bungalow met uitzicht op de duinen. Wellicht
wil onze burgemeester te zij--,
ner tijd deze prijs aan de ge--,
lukkige winnaar overhandi-;
gen.
;
Dit was het weer voor deze
week. Blijf gezond, tot de vol-,
gende week.
'• >
BRAM STIJNEN i

Uitgebreide poppenbeurs in Gran Dorado

ZANDVOORT - In het
boulevardgebouw van Gran
Dorado is zondag 4 april een
poppen- en berenbeurs te
vinden, georganiseerd door
de Rotterdamse Poppen/Speelgoed Stichting. De
beurs begint om half elf en
duurt tot vijf uur 's middags. De toegang kost vijf
gulden, voor 65+ 4,50 gulden
en voor kinderen tot 12 jaar
1,50 gulden.
De organisatie verzekert een
grote verscheidenheid aan poppen, waaronder ook antieke,
plus bijbehorende zaken als
poppenhuizen, -meubeltjes en
-kleding. Daarnaast zijn er demonstraties
poppenmaken.
Een 'dokter' houdt spreekuur
voor 'zieke' poppen en beren.
Tevens kan men er terecht voor
een gratis taxatie.

„Mrjn opa rookt heel veel en
mijn oma kookt heel lekker,"
zegt Lancia. „Mijn oma vertelt
heel veel," aldus Zohra. „Ik zat
eerst aan een hippe oma te denken," zegt Joni. „Maar toen besloot ik een gedicht'over mijn
opa te maken."
Haar gedicht 'Mijn opa', werd
compleet met haar eigen tekening geplaatst. „Dat had ik he- Twee poppen zoals zondag 4
lemaal niet verwacht." De tekst april te zien zijn in het boulevardgebouw van Gran Dorado.
luidt:

»
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Nu als zonnebril kompleet met zonneglazen op sterkte

24.95
"+4 tot -4 (+cyl. 1.0) enkelvoudig

Dit is slechts een
greep uit een grote
kollektie. Ook voor
kinderen is er een
enorme keus
al vanaf f 55,-

Model
EC102
Vlot damesmontuur verkrijgbaar in 2 kleuren
en maten.

Heel trendy damesmontuur, in 3 modieuze
kleuren in 2 maten.

f89,75

f99,95

NU

Model
BROADWAY

Gedistingeerd
damesmontuur in
doublé of wit metaal
in 2 maten.

Old Timer montuur.
Zowel voor dames
als voor heren
in doublé.

75r O 75.-

Zeerenvoque
damesmontuur in
doublé in 2 maten

Representatief
herenmontuur in
doublé in 2 maten.

VOORBEELD:
montuur 728
zonneglazen
op sterkte*

f75-

NU KOMPLEET
SLECHTS

99.95

f 2495

f 119,25

Nu

NU

tel 6183368 - Gelderlandplein 24, tel. 6440793 - Ferd. Bolstraat 130,tel.6625476 - Koninginneweg 224, tel. 6622651 - Bos en Lpmrnerweg 307 tel 6843764 S~*f\ \^ ITT A /^Tf CK f 7CK. l
,.;l°°vhrnH=,ani74 tol: 6131971 -Javastraat 4, tel. 6946883 - Buikslotermeerplein 7, tel. 6372392 -Winkelcentrum "In de Banne", Ankerplaats 21, tel. 6331504- f
l J|M |A\L^ f l t i NfX Ll^
-Winkelcentrum "de Mare" Europaboulevard 24, tel. 072-612900 - Heerhugowaard: Winkelcentrum Middenwaard 31, tel. 02207-17172
V^^.^1 1 l./%^rf • b.fc-1 ^A-•-• ^

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1,
Zandvoort - Tel. 17093

BEMESTING
BEPLANTING
'
BOMEN,
~
STRUIKEN, ROZEN
VIOLEN, PRIMULA'S
VASTE PLANTEN
Vanaf 1 april zijn wij weer de
gehele week geopend!

BijdeSPAR
in Zandvoort-Nóord

VARKENSHAAS
van 29,50
VOOR 19,95 p.kig
Accountantskantoor

W. E. HAVINGA
administraties en
belastingaangiften
Dr. Mezgerstraat 36,
2041 HC Zandvoort

tel.: 02507-17195

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

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

Enun

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Flemingstraat 150, huur j 691,88 per maand (excl. stookkosten) ';•
4-kamerflatwoning met cv.
' •"
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ4.340,- zijn.
2. Van Lennepweg 20-3, huur ƒ 447,02 per'maand (excl. stookkosten)
;
3-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens en '.
(onvolledige) gezinnen, bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ2.910,-zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in
het gevelkastje ten kantore van EMM.

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

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel.: 02507-14160

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

AUTORIJSCHOOL

RUILRUBRIEK
1. 2-kamerwoning bg, De Schelp ƒ618,63 excl. stookkosten per c
maand.
• >-.-.
Gevraagd: 4- of 5-kamerwoning, niet in nieuw-noord.
2. 4-kamer eengezinswoning, A. J.v.d. Moolenstraat, ƒ 552,80 excl.;
stookkosten per maand.
.
.;
Gevraagd: kleinere woning, liefst gelijkvloers.
N.B.: In 1993 vindt in deze woning groot-onderhoud plaats.
'
Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidnummer
en geboortedatum uiterlijk op 30 april a.s. bij EMM.

schilders- en ofwerkingsbedrijf

RUUD JONKER

Muurcootings - '
Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

J. J. Hamelinkstraat 111
2033 LK Haarlem
Tel. 023-3309 44

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
.TEL. 023-359473
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

,De Wee/c van de winkel"

ElG: E.W. NEHLS

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

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

],.

Feest bij
voor het -„betere" schilderwerk

Let op onze speciale
feestaanbiedingen!
Zaterdag voor iedereen
die meer dan ƒ 10,- aan
boodschappen besteedt,
een leuke verrassing kado!

/ƒ

/

^f

f/e&i

AUTO'S; AUTO'
OVERAL AUTO1

Airbag
V< tl* r slechts
f 1.495,-

MOtpRRIJSCHpQL
tRÖELSTRASTRAAT 34
Z A N D V O ORt
02 5 O 7 - l 4 4 20

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

Groente en Fruit

Grote Krocht 25, tel. 14404

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

POPPEN/BEREN
BEURS

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

Nieuwsblad

Zondag 4 april in
Gran Dorado Z'vrt (a/d boul.)
v. 10.30 tot 17.00 uur

Entree ƒ5,65+ ƒ4,50, kind. tot 12 jr. ƒ 1,50
M. handgem. poppen, beren, replica's, oud
speelgoed, poppendokter etc.
Info 010 - 4800504

Koopt u nu een nieuwe Volkswagen Golf
rechtstreeks uit onze showroom, dan rusten wij die voor u uit
met een airbag voor slechts f 1.495,- meerprijs!
Een grandioze actie-aanbieding! Optimale veiligheid achter het stuur voor
een minimale prijs. Bent u reeds in het bezit van een nieuwe Volkswagen
Golf, dan betaalt u slechts ƒ 1.995,-. Zó voordelig kunt u nooit meer een
airbag laten monteren, dat kunt u veilig van ons aannemen! Kom naar onze

zoeken wij nog enkele

RESERVE BEZORG(ST)ERS
in geval van verhindering
van de vaste bezorg(st)ers

Telefoon: 02507-17166

SPAR
Zandyoort-Noord

PAMPERS Yoordeëlpak
Blijvend in prijs
verlaagd

39,95

showroom en laat u er alles over uitleggen.

Auto Strijder B.V.
Off. dealer Zandvoort e.o.

B. v. Alphenstraat 102.
Tel. 02507-14565
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'Veiligheid gaat voor in luchtvaart'
4 oktober 1992: die datum
staat veel regiobewoners in
het geheugen gegrift. Op die
dag stortte een El Al Boeing
op twee flats in de
Bijlmermeer. Ook de
bedrijfsbrandweer van
Schiphol zal deze dag niet
licht vergeten. Deze rukte
direct uit en was als een van
de-eerste ter plaatse. Dat
gebeurde terwijl het
werkterrein van de
Schiphol-brandweer
officieel beperkt is tot het
luchthaventerrein.
door Eddic de Blieck

'ET werkgebied van de
Schiphol-brandweer
wordt begrensd door

;.
de A 9 aan de noordejijke kant, de Ringvaart aan

de oostelijke kant, de
Hoofdvaart aan de westelij ke kant, en de S 21 aan de
zuidelijke kant. Daarbuiten
treedt het korps op op verzoek, maar soms ook op eigen initiatief zoals in het geyal van de Bijlmerramp.
•!

' „De brandweer uit de Bijlmer
ivas zelf ook al ter plaatse, maar
wij zijn natuurlijk voor dergelijke ongelukken veel beter geëquipeerd," legt de commandant
van de brandweer Klaas Mak:
ker uit. „Wij beschikken over
•yeel groter materieel, waarmee
ïwe zeventig meter ver of hoog
kunnen spuiten. Dat heeft een
korps in een stadsdeel niet dii-ect tot zijn beschikking. Dat
moet elders vandaan komen en
(dat duurt dus even."
De Schipholbrandweer verpeent regelmatig hand- en span-

diensten in deze regio. „We
hebben een goede samenwerking. met de brandweerkorpsen. Als hier bijvoorbeeld een
ernstig ongeluk gebeurt op de
snelweg, dan gaan wij daar op
verzoek heen," legt Makker uit.
„Maar we verlenen ook assistentie op verzoek, zoals bij de
treinramp in Hoofddorp en de
brand bij de Cindu-fabriek in
Uithoorn."

ties op Schiphol. Dat zijn de
post Rijk. de post Sloten aan de
Sloterweg en de hoofdwacht op
Schiphol.

Alarmbel

Uitruksnelheid
Voor al die werkzaamheden
'buiten de deur' geldt één strenge voorwaarde: de uitruksnelheid op Schiphol mag absoluut
nooit in gevaar komen. Makker: „We moeten minimaal
24.300 liter water op wielen
klaar hebben staan, die binnen
drie minuten op iedere plek op
de luchthaven ingezet moet
kunnen worden. Die hoeveelheid bluswater is minimaal ver- Bij de Schiphol-brandweer telt iedere seconde. De brandweer
deeld over drie voertuigen. Nu
hebben we dat wel 2,5 keer publiek veel aandacht ontstaan Vroeger moest de vlieger in alle
staan..."
voor de veiligheid op en rond gevallen direct alarm slaan."
Schiphol. De Volkskrant maakPublikatie van cijfers over
Als een deel van het brand- te gebruik van Wet Openbaar- het aantal maal dat de brandweerkorps het Schiphol-terrein heid van Bestuur, om achter ge- weer uitrukt, kan ook vervelenverlaat, cïan kan dat tot gevolg gevens over het aantal voor- de gevolgen hebben, vreest de
hebben dat er vanwege de ge- zorgslandingen op Schiphol te brandweercommandant.
ringere bluscapaciteit minder komen. Klaas Makker is niet „Want als die cijfers te hoog
banen gebruikt kunnen worden gelukkig met dat soort publika- worden, lijkt het of het hier alvoor starts en landingen. „Maar ties, omdat ze volgens hem een lemaal heel onveilig is. Maar we
we gaan er wel altijd van uit dat verkeerd beeld geven.
moeten ervoor oppassen dat we
alleen om de cijfers omlaag te
de luchthaven operationeel
moet blijven. Als er zich iets
krijgen, de veiligheid in het geding laten komen. Dat we gaan
heel ernstigs op Schiphol voor- Lampje
doet, kan het wel gebeuren dat
„Ondanks toename van het zeggen: die melding zal wel niks
de luchthaven tijdelijk dicht aantal vluchten, is het aantal zijn, daar rukken we niet voor
moet. Maar bij de Bijlmerramp uitrukken enorm afgenomen. uit. We moeten ons wat dat beis dat niet gebeurd, hoewel dat Dat komt doordat de vliegtui- treft niet gek laten maken door
natuurlijk ook een ernstig on- gen steeds beter worden. Als er de media. De veiligheid gaat
geval was," aldus de brand- nu een lampje gaat branden, voor en niet het berichtje in de
kan de vlieger ook nagaan of er krant."
weercommandant.
echt iets aan de hand is, of dat
Een vlieger bepaalt of hij bij
Na de Bijlmerramp is bij het er iets met het lampje mis is. een landing assistentie nodig

moet binnen drie minuten op het veld staan Foto: Luuk Gosewehr
heeft of niet. „We mogen wat
dat betreft geen risico nemen,"
benadrukt de brandweercommandant. „Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een vlieger
onderweg brand in een van de
motoren ontdekt. Dat kan hij
zelf blussen. Maar zo'n vlieger
neemt dan geen enkel risico en
vraagt toch om assistentie.
Waarom zou hij dat niet doen?
Het deert niet als wij er dan
voor niets staan. Veiligheid
gaat voor alles."
Volgens Makker merken passagiers het vaak niet eens als de
piloot om assistentie van de
brandweer heeft gevraagd. „We
staan dan wel langs de' baan,
maar dat valt niet op. We doen
ook geen zwaailichten aan als
dat niet nodig is. Je moet de

De 24 uursdienst is noodzakelijk, omdat Schiphol dag en
nacht in bedrijf is. De brandwachten slapen dus ook op
Schiphol, onder een alarmbel.
Als het alarm gaat moeten de
brandweerlieden binnen dertig
seconden de garage verlaten
hebben. Dat wordt geregistreerd met camera's. „Bij ons
telt iedere tiende van seconde.
We moeten binnen drie minuten op het veld staan. Een eventuele brand moet dan binnen
drie minuten uit zijn."
Officieel is de Schipholbrandweer alleen verantwoordelijk voor hetgeen op start- en
landingsbanen gebeurt. Blussen van een 'gebouwenbrand'
valt onder brandweer Haarlemmermeer. „Hiermee hebben we
een vijftien minuten-regeling.
Als we het binnen die tijd niet
redden, komen zij en nemen
het commando van ons over."
Ondanks deze verdeling van
verantwoordelijkheden heeft
de Schiphol-brandweer veel
meer werk aan de gebouwen op
Schiphol dan aan de vliegtuigen. „Er werken hier veertigduizend mensen op Schiphol.
Dat is een stad op zich, dus er
gebeurt altijd wel wat. Ons
grootste zorggebied is in eerste
instantie het 'vliegtuiggebeuren', maar daar hebben we wel
minder werk aan."

mensen zo min mogelijk nerveus maken."
Klaas Makker is sinds 8 december commandant van de
brandweer. Hij kent het korps
van binnen en buiten, want hij
werkt al 22 jaar bij de brandweer op Schiphol. Eigenlijk
heet zijn functie hoofd Brandweer en Ondersteuning. Onder
die dienst vallen ook de garage
waar Schiphol-voertuigen onderhouden worden en de afdeling Preventie. De dienst regelt
ook de sneeuw- en gladheidsbestrijding.
Het grootste onderdeel is
echter het brandweerkorps.
Daar werkt 120 man. De brandHet brandweerkorps kost de
weer is verdeeld in drie ploegen
van veertig, die 24 uur achter luchthaven jaarlijks veel geld.
elkaar dienst doen. Elke ploeg „Dat gaat om miljoenen per
is weer verdeeld over drie loca- jaar. Maar dat hebben we voor

de veiligheid graag over. Gelukkig kunnen we ook wat geld terug verdienen." Dat doet het
korps onder meer door het trainen van personeel van luchtvaartrnaatschappijen in brandbestrijding.
Ook worden er allerlei klusjes op het luchthaventerrein gedaan. „We assisteren bij hetr alsluiten van gas- en waterleidingen die door de huidige werkzaamheden op Schiphol nogal
eens stuk gaan, we bevrijden
mensen uit liften en als er een
gat in het wegdek valt dan vullen we dat. Daarbij maken we
gebruik van het personeel uit
de brandweerploeg. Die zijn er
toch en er is niet 24 uur per dag
brand."

Ambulances
Bij de centrale brandweerpost op Schiphol staan ook
twee ambulances. Daarvoor lévert de dienst alleen de chauffeurs. „Als er zich een calamiteit voordoet coördineert de
Centrale Post Ambulancevervoer in Amsterdam de inzet van
ambulances. Er kunnen dan
minstens veertig ambulances
binnen een half uur ter plaatse
zijn."
3
Regionale samenwerking is
ook voor de Schiphol-brandweer van groot belang. „W,e
kunnen niet zonder de .regip.
Maar omgekeerd kan de regip
ook niet zonder ons," legt Klaas
Makker uit. „We zijn nu in regionaal verband bezig met herverdeling van taken en veraritwoordelijkheden. We zijn de
enige bedrijfsbrandweer dje
daaraan mee doet. Maar we
hebben dan ook op Amsterdam
na natuurlijk het grootste
korps."

Air Holland bouwt voorzichtig
aan een nieuwe toekomst
ANGZAAM en voor- ging Air Holland na een tumul- kenman Peter Langendijk zich teur Peter Langendijk. „Ons met boeken. Vliegrampen in de

tueuze voorgeschiedenis van
start. Eerste man werd John
Block, die eerder aan de wieg
stond van zijn grote concurrenHet bedrijf heeft gekozen ten Martinair en Transavia.
voor een voorzichtige koers,
De maatschappij begon met
want
de chartermarkt enkele
tweedehands Boeing
werkt onder invloed van het 727's,
die
vervangen
sombere economische kli- werden doorspoedig
moderne
Boeing
maat niet echt mee.
757's. De vloot breidde snel uit
en omdat de stoelafstanden wat
ruimer waren en Air Holland
door René de Leeuw
extra aandacht besteedde aan
de kwaliteit, verwierf de maatAir Holland werd halverwege schappij een goed imago.
de jaren tachtig opgericht om
Tegenvallers, waaronder de
tegenwicht te bieden aan het
conglomeraat van KLM, Mar- Golfoorlog waarin het bedrijf
tinair en Transavia. De reiswe- juist met lange-afstandsvluchreld klaagde over onvoldoende ten naar Aruba was gestart,
concurrentie op de charter- sleepten Air Holland eind 1991
markt, waardoor tickets kunst- in een faillissement. Na het vermatig duur zouden zijn. In 1985 trek van John Block wierp zazichtig krabbelt chartermaatschappij Air
Holland na een dramatische periode omhoog.

op als redder van een afgeslankt Air Holland, dat uit de
resten van het oude bedrijf
werd geformeerd.

werkterrein blijft vooralsnog
Europa. Aan lange-afstandsvluchten beginnen we niet,
voordat vaststaat dat deze vanaf het begin rendement opleveAir Holland krabbelt thans ren."
voorzichtig terug. De vloot is
„Onder John Block werd het
nog bescheiden: twee Boeing
757's (219 stoelen) en een klei- bedrijf intuïtiever geleid," vult
nere Boeing 737-300 (149 stoe- woordvoerder Jan Cocheret,
len). Het nieuwe Air Holland die tevens gezagvoerder is op
begon met 116 medewerkers, de Boeing 737, aan. „We werken
wat inmiddels weer is opgelo- nu meer met de hand op de
pen tot honderdvijf tig en in de knip en bekijken een nieuwe aczomer versterkt met seizoen- tiviteit eerst van alle kanten
krachten circa tweehonderd voordat we er aan beginnen."
zal bedragen.
„Wij hopen op den duur weer
een aandeel te veroveren van
zo'n 25 procent op de Nederlandse chartermarkt en daarbij
geleidelijk de vloot wat uit te
breiden," zegt algemeen direc-

Markt
Die behoedzaamheid is noodzakelijk, omdat de markt nog
allerminst meewerkt. Het economische klimaat is somber,
waardoor het publiek aarzelt

Bijlmermeer, op Par o en bij
Skopje helpen het publiek ook
al niet over de drempel. Voor
Air Holland is dit alles aanleiding de voorgenomen komst
van een vierde vliegtuig, een
Boeing 737-400, voor de komende zomer af te blazen.
Een extra moeilijkheid van
het depressieve economische
klimaat is dat het moeilijk is
om in de winter emplooi te vinden voor de vliegtuigen. Het
winterseizoen kent in de charterwereld nu eenmaal een veel
geringer passagiersaanbod dan
de zomer. Air Holland hoopte
toestellen te kunnen verhuren
aan andere maatschappijen,
maar dat is deze winter niet
echt gelukt. Veel maatschappijen worstelen al met overcapaciteit en hebben geen extra vliegtuigen nodig. „We hadden vliegtuigen dan beneden de kostprijs moeten laten vliegen en
dat heeft niet zoveel zin," zegt
Cocheret.

„Overigens is er in onze bedrijfsplannen voor de eerste anderhalf jaar rekening mee gehouden dat dit deze winter niet
zou lukken. We maken wel in
toenemende mate op ad hoc basis allerlei speciale vluchten,
zoals met bedevaartgangers
naar Lourdes, voetbalsupporters en soldaten, onder andere
naar het voormalige Joegoslai.- vië."
Voor het beter benutten van
de capaciteit moet een nieuw
samenwerkingsverband met de
Israëlische
luchtvaartmaatschappij El Al uitkomst bieden.
„Wij willen samen met El Al
een nieuw bedrijf starten, een
joint venture, waar van beide
maatschappijen toestellen worden ondergebracht," licht Langendijk toe. „Deze kunnen
doordeweeks, van maandag tot
donderdag worden gebruikt bij
El Al, die het op die dagen het
drukst heeft, en in het weekeinde door Air Holland, gezien de
voorkeur van Nederlanders om
hun vakanties in het weekeinde
te beginnen en te eindigen. Verder heeft El Al het juist in het
winterseizoen druk, onder andere met bedevaartgangers die
Israël bezoeken, zodat dan
onze vliegtuigen beter kunnen
worden benut."
Een van de Boeing 757's van Air Holland

Foto: Air Holland

Algemeen
directeur drs.
Peter
Langendijk.
Foto:
Luuk Gosewehr

ren verder uitbouwen, al weten
zij nog niet precies hoe. „We
bekijken alles," zegt Langendijk. „Gezamenlijke brandstofinkoop, onderhoud, het aankopen van onderdelen etc. Alles
wat meer omzet genereert en de
kosten verlaagt."

Service

Air Holland moet het allereerst hebben van een betere
service dan bij de concurrenten. Daarvan heeft het nieuwe
Air Holland veel kunnen behouden. In de vliegtuigen is video-apparatuur
ingebouwd
waarmee de passagiers worden
vermaakt. Hiervoor maakt de
maatschappij een eigen programma. Hoewel het nieuwe
Air Holland in het achterste
deel van de 757's een extra stoelenrij heeft geïnstalleerd, bieden de stoelen meer beenruimte dan die van de concurrentie.
Verder krijgen de maaltijden
extra aandacht. Jammer voor
De maatschappijen willen de Air Holland is dat de extra kwasamenwerking de komende ja- liteit zich niet laat vertalen in

er als het ware één loket waar
onze klanten in één keer "219
kaartjes kopen. Bovendien: als
een reiziger zelfstandig per lijndienst op pad gaat dan betaalt
hij voor zijn hotelkamer tientallen guldens per nacht meer
dan met een charter. Bij een
Europa
vakantie van veertien dagen
In het Europa zonder gren- gaat dat flink schelen. Ik zie
zen zal er in de luchtvaart veel daarom in lijndiensten geen
veranderen. Langendijk ver- concurrentie."
wacht evenwel geen verzwak„Wel denk ik dat maatschapking van de positie van de chartermaatschappijen ten opzich- pijen zich meer Europees zulte van lijndiensten, ondanks len organiseren. Ik voorzie een
prijzenstunts van lijndienstcol- soortgelijk proces als in de Nelega's: „Het lijndienstbedrijf is derlandse politiek bij het saqua structuur anders dan het mengaan van de ARP, KVP en
charterbedrij f. We opereren op CHU in het CDA. In het begin
totaal verschillende markten. waren er discussies over bloedDe markt van de lijndienst- groepen. Dat is nu over. Zo zülmaatschappijen is vooral de za- len er ook Europese politieke
kenreiziger, bij het charterver- partijen en luchtvaartmaatkeer gaat het uitsluitend om va- schappijen ontstaan. Maar dat
proces van integratie zal gelèikantiegangers."
delijk plaatsvinden. Een bak„De overheadkosten van lijn- ker in Badhoevedorp mag nu
dienstmaatschappijen zijn ho- ook brood verkopen in Portuger en de organisatie is totaal gal verkopen, maar dat gebeurt
anders. Zij verkopen hun tic- ook niet van de ene op de andekets via vele loketten; bij ons is re dag."
•

hogere stoelopbrengsten. Voor
de consument is een stoel een
stoel, al hoopt Air Holland dat
mond-tot-mond-reclame
de
keuze van de klant beïnvloedt.

..8
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Café Kerkhoven wordt Café

III

on4en

alle oude nieuwe en vaste klanten opgelet!
ZATERDAG 3 APRIL VAN 2O.OO - 24.00

FEESTELIJKE OPENING VAN:

Zeestraat 46

2042 LC Zandvoort

Een nieuwe keuken, Een nieuw interieur, Maar toch oud en vertrouwd
l
•

Nationale Postcode Loterij en Hitbingo: 110.591 winnaars.'

Hitbingo van de ;
af gelopen vier weken
Hltblngoprljzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt.

2 maart

PRIJZEN FESTIVAL
De trekking van de Postcode Loterij in maart
leverde •meer dan 115.000 prijswinnaars op. De ton
viel deze keer op lotnummer 5953 AT26 in Reuver.
De overige deelnemers in deze postcode krijgen
allemaal een troostprijs van 1.000 gulden. De
PostcodeStraatprijs kwam terecht in Groningen.
Alle deelnemers met de postcode 9721 JS in het

lotnummer krijgen 3.000 gulden per lot uitgekeerd.
De winnaar van het Lentemiljoen maakt Henny
Huisman bekend in de Surprise Show van 1 april.

Eerste trekking Jackpot
In april is het zover! Dan is de eerste trekking van
de Postcode Jackpot. Een nieuwe multi-

UITSLAG TREKKING MAART: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!

2
4
5
7
8
11

miljoenenprijs van minimaal twee tot maximaal
zeven miljoen gulden. Uit alle Nederlandse
postcodes trekt de notaris een postcode met
lotnummer. Maar: de Jackpot kan alleen worden
uitgekeerd als dat lotnummer hoort bij een
deelnemer van de Nationale Postcode Loterij. Bent
u nog geen deelnemer? Dan is nu de tijd om de
BON-VOOR-MULTI-MILJOENEN in te vullen en op
te sturen. Want stelt u zich eens voor dat de
Jackpot op uw lotnummer valt!

1
5
8
12
14
17

10,RK 500,SL
25,XM 25,ZV
50,70,70,BD 700,HE ^0HH 50,HW 25,ZG 50,70,DL 50,AX 25,70,EX 50,HA 25,HX 50,WP 50,70,70,CN 25,70,TW 500,DS 50,70,70,ER 700,EJ
25,70,HX 700,BJ
25,70,JG 500,PB 50,VK 25,KD 25,JG 7000,PV 25,CD 50,LN 25,-

1507
1566 XE
1606 CB
1611

70,50,25,70,-

2332
2352
2394
2394

VT
25,BG 7000,GB 50,NG 25,-

2982
2985
2986
2992
3011
9721 JS
3027
POSTCODESTRAATPRIJS
3027
3029
ƒ3.000,3034
1617 KN 50,- 2396 AE
25,- 3035
1647 AG 50,- 2402 BZ
50,- 3035
1648 HA 25,- 2406 KR 25,- 3035
1671 AT
25,- 2512
70,- 3035
1689 TV
50,- 2512 BS 25,- 3038
1703 SP 50,- 2512 RW 25,- 3061
1741 SH 50,- 2513
70,- 3061
1775 CG 50,- 2524 HR 50,- 3063
1784 AX 25,- 2544 KV 50,- 3067
1791 DR 50,- 2545
70,- 3068
1811 LA
25,- 2545 BN 500,- 3068
1826 GK 25,- 2545 CR 50,- 3069
1911 MP 500,- 2553 N N 50,- 3071
1943 GD 25,- 2562
70,- 3073
1962 EW 50,- 2562 SM 25,- 3075
1975 EK 50,- 2562 SP 25,- 3078
2014 AH 25,- 2586 HS 7000,- 3081
2023
70,- 2597 TZ
50,- 3081
2023 WE 700,- 2611
70,- 3083
2035 RM 50,- 2611 AP 25,- 3086
2036 RK 50,- 2622 DL 700,- 3112
2041 TP
25,- 2624 RN 25,- 3119
2064 XB 7000,- 2651 AP 25,- 3131
2071
70,- 2651 RA 700,- 3132
2071 EX 25,- 2671 AD 50,- 3145
2071 ST
25,- 2671 KM 25,- 3193
2104 TB
50,- 2691
70,- 3202
2111 AT
25,- 2713 SB 25,- 3203
2134 RJ 700,- 2715 XM 25,- 3204
2153
70,- 2717 ZD
50,- 3204
2153 BG7000,- 2718 AT 25,- 3205
2182
70,- 2723
70,- 3205
2182 LC 7000,- 2724 BC 700,- 3207
2726 LA
50- 3207
2728 DD 25,- 3208
2728 MT 25,- 3214
1015 KE 10
6921 GJ 33
2743 CS 25,- 3221
3206 RH 56
7442 XR 08
2771 XG 700,- 3224
3363 HB 03 /.^^
2903 AA 25,- 3233
r ,-^ftrf
^^~~
/
f - / ..
^^ *^— y soT &*'^^
f^^t^ff^^J^^^
2906
70,- 3241
1
2906 CR 700,- 3274
/
1405 CL '25,- 2225 VZ
50,- 2907 DH 25,- 3284
1411 TK 700,- 2264 CD 700,- 2922
70,- 3286
1424 BB 50,- 2273 AJ 700,- 2951 AK 25,- 3311
1441 AG 25,- 2281
70,- 2959 BV 50,- 3312
1503 GA 700,- 2324 BJ
25,- 2982 AZ
50,- 3314

Gran Dorado Prijzen

PG

25,-

10,25,25,-

XC
WH
AJ 700,70,50,VK
BJ
25,NV
50,CR 50,PE 500,SJ
50,TP
25,XN 500,70,50,PR
50,AX
50,KA
25,NK
ZA 500,TR 500,25,BT
25,AT
50,VS
70,GG 50,25,LK
25,KS
TM 25,XG 25,25,AP
50,TS
70,25,BL
AV 700,RH 700,BJ 700,BW 700,SC 700,70,RB 7000,25,EJ
PC 25,70,25,AA
VG 500,70,70,70,25,LN
25,XJ
50,XL
70,CB 25,70,-

3314
3315
3317
3318
3318
3328
3341
3355
OAA O
o44*;
3522
3525
3526
3554
3562
3563
3563
3572
3648
3732
3743
3755
3765
3766
3813
3814
3814
3852
3862
3871
3994
4003
4033
4064
4101
4105

SR
AP
AX

700,25,50,70,TN
50,DB 25,EH 25,AA
50,V LJ
Off
A
n 25,
CS 25,EP 25,G K 500,VW 25,70,BK 25,XC 25,70,AH 500,GV 7000,CD 50,EW 25,CK 50,CP 25,VP 700,PE
50,VC 700,70,PK 50,EM 50,70,70,EG 50,EC 25,XK
25,GA 25,-

4251
4271
4273
4285
4286
4351
4363
4382
4484
4491
4527
4553
4568
4624
4645
4651
4661
4706
4761
4791
4812
4817
4818
4826
4874
4901
4901
4931
5021
5025
5046
5103
5121
5126
5141
AAQA

70,CC 50,EG 700,XV 25,70,NL 25,AW 500,KB 50,Oi. 43,-

r*~^

5224
5231
5262
5262
5275
5275
5275
5301

HG
AC
CK
VW

10,10,10,25,10,100,25,25,-

5751
5751
5855
5931
5931
5987
6001
6067

EM 25,LL
50,AS
50,JA
25,PB
25,AD 700,JA
25,70,-

6471
6521
6531
6537
6545
6546
6602
6605

CS 50,BE 700,70,GB 25,KX 25,70,CA 700,HN 50,-

f*f

GM
AN
AP
AV

PE
LX
XB
RD
HE
EJ
DJ
LC
KE
WB
HB
LA
DK
CD
XD
DA

10,25,25,50,25,70,70,25,50,700,25,25,70,25,25,700,25,25,70,700,700,25,25,50,50,10,-

5953 AT 26

HOOFDPRIJS
ƒ100.000,en voor iedere deelnemer in
de postcode 5953 AT een
troostprijs van ƒ 1 .000,5331
5342
5344
5421
5482
5591
5625
5628
5628
5644
5664
5664
5665
5684

25,50,70,SJ
25,BT
50,EC 7000,BW 50,HD 500,PD 700,DL 700,-

TJ
AG

10,BG

25,-

GB

50,-

10,-

6075
6132
6161
6163
6191
6214
6215
6216
6217
6226
6229
6229
6231
6267

NK
GB
HG
XH
XW
NS

VM
GM
XD
HE
AM

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

6611
6681
6691
6714
6715
6721
6831
6831
6916
6941
7006
7061
7101
7103
-T4

4 4

KT 50,XX 25,ZB 50,GA 500,HK 700,ZE 25,KS 25,MZ 25,BP 25,XS 50,AV 50,ZS 700,70,XV 50,f! M

••^H III^I^I^I^I^I^I^I^I^IH / i 1 1 nn

EXTRA PRIJZEN VOOR DE LEZERS VAN ONS BLAD *limxmua

1018
1034
1034
1052
1057
1067
1069
4142
4204
4241
4243

WN
GC
AA
JR

CZ
JW
TW
AP
25,25,25,25.-

10,25,25,10,50,10,25,-

1077 PC
1093 DD
1103 PZ
1104 EA
1104 ED
1104 JL
1121 XZ

5141 ED 50,5151 SE 500,70,5171
5175 BC 50,-

25,50,100,100,25,25,50,-

5709 A N
5731
5731 AT
5741 CR

7815
7873
7891
7906
8014
8014
8019
8021
8031
8141
8162
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8315
8332
8442
8443
8471
8471
8488
8606
8608
8701
8917
8924
9036
9061
9063
9075
9151
9257

RG 25,CC 500,70,EA 25,CN 50,PV 50,AN 25,AX 50,RE 500,VS 25,V V 700,"
70,70,70,70,70,70,AE 25,BM 700,DC 50,DB 50,70,D H 25,GM 700,CM 50,BT 50,70,AT 25,EE 700,LP 25,CC 700,70,NN 700,HR 50,WD 50,-

9354 TN

50,-

7242
7251
7261
7322
7391
7415
7447
7491
7497
7521
7531
7545
7545
7557
7576
7642
7711

GH 25,- 9406 RW 25,VH7000,- 9461
70,LN 25,- 9502 CS 25,70,- 9649 EB 25,*
BS 50,- 9649 JA
25,RZ 700,- 9673 H D 500,70,- 9695 EJ
50,BG 50,- 9722 ES 25,MA 50,- 9741 GK 50,W
50,- 9781 LP 25,GX 700,EX 50,MK 25,- Prijzen worden
TP 25,- automatisch op
WS 25,uw rekening
NA 500,overgemaakt
JZ
25,-

700,-

6372
6441
6467
6467

10,100,25.-

NL 700,CE 25,EW 50,GX 25,-

16
19
20
21
22

24
26
28
32
34

36
37
42
43

23 maart ',
2
3
4
8
9
10

11
14
17
18
19
21

23
27
28
29
30
34

40
41
42
44
45

06-3001501
:";-.'. : ;40 cent per minuut

;:

Wie is de winnaar van het Lentemiljoen? Voor wie zijn deze
bloemen van Henny Huisman? Kijk naar de Surprise Show,
1 april, 20.30 uur, RTL 4.
STUUR DE BON- p
YOOR-MULTI- • ' • - : $
MILJOENEN IN
EN SPEEL SNELMEf
MET HITBINGO! f

rnjion uuvon UB luuu guiuuii wuigen uöiabt mui ^ovo rvenibspöiueiabiiny. uu iui«nj is t
door de staatssecretaris van Justitie onder nummer LO 890/098/177.89 d.d. 02-03-1993

BON-VdOR-IVIULTI-IVULJOENEN
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Hitbingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand
het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:
Qj ƒ 40,- (vier lotnummers)
G ƒ30,- (drie lotnummers)

Q ƒ 20,- (twee lotnummers)
Q ƒ10,- (één lotnummer)

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

^^,-

70.- 9402 ND 25,-

KN 100,LR 25,CG 25,DA 25,XA 50,PW 25,ME 100,-

4
7
11
12
13

ftC

B^HBBHHili^BH 7217

1141
1353
1405
1411
1431
1447
1507

9 maart
3 15 23 35

Nóg vragen? i
Bel de informatielijn!

Op 25 maart 1993 heeft Notaris Van Os te Amsterdam de trekking van maart verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde postcode als de
winnaar, wint - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten. Zetfouten voorbehouden.
1013
1013
1013
1013
1013
1025
1032
1032
1043
1051
1055
1057
1058
1058
1059
1064
1067
1067
1068
1069
1091
1092
1098
1 102
1102
1106
1161
1161
1181
1182
1185
1185
1221
1222
1222
1244
1251
1273
1313
1314
1394
1402

16 26 38
20 27 40
21 29 43
23 30 44
24 33 45
25 34
16 maart
18 32 41
23 36 42
24 37 43
25 38 44
30 39 45
31 40

Naam:

G dhr. Q mevr.

Adres:
Postcode: L i.. L i .i-i i i

Plaats:
150.93.04

Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

• NATIONALE •

Banknummer:

IIIII L O T E R I J «l!
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel! haar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag
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Chess Society
pakt provinciale
rapid-titel

Goede resultaten
ZHC hockeyteams
ZANDVOORT - De ZHC
hockeyteams
behaalden
zondag goede resultaten. In
de uitwedstrijd tegen Weesp
pakten de ZHC-heren een
zwaar bevochten 2-1 overwinning. Ook de dames
speelden een spannende
partij. Tegen Reigers werd
het uiteindelijk een 1-1 gelijkspel.

ZANDVOORT - Het eerste team van Café Neuf/Chess
Society is er zaterdag in Koedijk in geslaagd officieus
rapidschaak-kampioen van Noord-Holland te worden bij
de tweede, derde en vierde klasse teams. Het gouden vijftal
dat bestond uit Fred van de Klashorst, Olaf Cliteur, Jacob
de Boer, Ton van Kempen en Ben de Vries won alle zeven
wedstrijden en werd daarmee eerste in een deelnemersveld van maar liefst 34 teams.
Het toernooi in Koedijk is altijd een vast item op de agenda
van Chess Society. Dit viertallen toernooi is eigenlijk het officieuze rapid-schaakkampioenschap van Noord-Holland.
Chess had dit jaar verkozen een
vijftal af te vaardigen daar het
toegestaan is telkens een speler
te laten rouleren. Daar de Zandvoorters in de competitie in de
tweede klasse uitkomen, stonden ze reeds op de derde plaats
op de plaatsingslijst, hetgeen
automatisch een zwakke tegenstander betekende in de eerste
ronde.
Chess werd gekoppeld aan
het tweede team van de Lange
Rochade uit Alkmaar. Een onverwachte nederlaag van Ben
de Vries bracht Chess nog even
in de problemen, maar winstpartijen van Olaf Cliteur en Jacob de Boer en een zeer nuttige
remise van Ton van Kempen
leverden de eerste zege op. In
de tweede ronde trof Chess Society het eerste team van de
Lange Rochade en dat leverde
veel minder problemen op dan
hun reserves. Fraaie overwinningen van Van de Klashorst en
De Boer en remises van De
Vries en Cliteur zorgden voor
een rechtmatige 3-1 overwinning.

Onder indruk
In de derde ronde trof Chess
bekerhouder WV uit Alkmaar.
De Kaasstad-bewoners waren
zo onder de indruk van de personele-bezetting van de badgasten dat ze vergaten te schaken.
Een snelle 2-0 voorsprong door
winstpartijen van Fred van de
Klashorst en Jacob de Boer
was het gevolg. Daarna plaatste
Olaf Cliteur, in betere stelling,
een slim remise-aanbod. Zijn
tegenstander kon dit niet weigeren en de derde overwinning
was een feit.
Het Zandvoortse schaaktèam was inmiddels in het grote, .deelnemersveld opgeklommë,n naar een derde plaats en
móest in de vierde ronde üitkomen tegen Hoofddorp. Een remise van Ton van Kempen en
overwinningen van Fred van de
Klashorst en Jacob de Boer,
compenseerde de nederlaag
van Ben de Vries ruimschoots
en betekende een 2 1/2-1 1/2
;zege. Met slechts twee bordpuntjes achterstand op nummër l, het jeugdteam van Pioniers uit Alkmaar, stond in de
vijfde ronde het cruciale duel
'• tussen de nummers één en twee

Dambrink slaat
aanval af
ZANDVOORT - In de interne
competitie bij de Zandvoortse
Schaak Club verstevigden de
nummers één en twee, Louis
Dambrink en Edward Geerts,
; hiin posities door hun partijen
winnend af te sluiten.
Jack van Eijk kon, tegen
. Damtarink, geen revanche ne; inèn voor een eerder dit seizoen
\ geleden nederlaag. Voor Hans
:
Jansen was er hetzelfde noodlot tegen voorzitter Lindeman.
Edward Geerts wees Paap terug en blijft Dambrink volgen.
De uitslagen uit de 23-ste ronde waren: Den Drijver-Klijn 0-1,
Gorter-El Monhem 0-1, GudeKok 0-1, Berkhout-Schiltmeijer
1-0, Paap-Geerts 0-1, JansenLindeman 0-1, Dambrink-Van
.Eijk 0-1.
De partij tussen Ayress en
Van Elk werd na een spannendë eindfase, waarin John Ayress zoals gebruikelijk weer
verschrikkelijk in tijdnood
was," na 36 zetten afgebroken.
; Tóch blijven door deze resultatèfi de wisselingen bij de eerste
tien op de ranglijst meevallen.
Lindeman steeg naar de derde
. plaats, terwijl Mare Kok de negéhde plek inneemt.
• iVolgende week donderdag• aypnd speelt het team van de
Zandvoortse Schaak Club de
vijfde wedstrijd in de externe
competitie. Op bezoek komt
het zesde team van de schaakvereniging De Uil uit Hillegom.
Vanavond organiseert de
Zandvoortse Schaak Club voor
haar leden een snelschaaktoernooi. ledere deelnemer speelt
. zeven partijen. Niet alleen tegen de tegenstander, maar
vooral tegen 'de klok'. Per speler is slechts tien minuten bedenktijd voor een partij be, schikbaar.
In de jeugdcompetitie wercten vorige week in het Gemeenschapshuis vier partijen gespeeld, in de zogenaamde APoule. De ranglijstaanvoerders,
allen met zwart, wonnen hun
Partij. Vanavond speelt de Bgroep de 20-ste ronde voor de
competitie.
Uitslagen: Bas van der MijeRebecca Willemse 0-1, Mare
Habets-Remco de Roode 0-1,
Nanouk
Marquenie-Florian
van der Moolen 0-1, Henk Willemse-Thomas Hesse 0-1.

op het programma. Olaf Cliteur
en Jacob de Boer brachten tot
ontsteltenis van de vele Pioniers-supporters de stand snel
op 2-0. Zoals verwacht leek
Fred van de Klashorst ook op
een overwinning af te stevenen,
terwijl Ben de Vries verloren
stond. Op hetzelfde moment
dat Van de Klashorst zijn voordeel verspeelde, liet Ben de
Vries zijn tegenstander alsnog
in het zand bijten. Dat was
maar goed ook want Van de
Klashorst incasseerde zijn eerste nul.
Dankzij deze 3-1 overwinning
was Café Neuf/Chess Society
lijstaanvoerder geworden. De
eerste uitdagers van Chess waren de begeleiders van het
jeugdteam van de Pioniers. Een
ontketend Chess Society wees
de docenten met 4-0 terug naar
de subtop.
In de beslissende laatste ronde hadden de Chess-spelers genoeg aan een gelijkspel. Als
laatste poging om Chess het
goud te ontnemen werd het eerste team van de thuisclub Koedijk als tegenstander aangewezen. Dat team nam de derde
plaats in. Niets kon de Zandvoortse geestdrift stuiten, want
nadat Fred van de Klashorst
zijn ploeg op een 1-0 voorsprong had gebracht, scoorde
Olaf Cliteur het bevrijdende
tweede punt hetgeen genoeg
was voor de eerste plaats.
Ben de Vries en Jacob de
Boer toonden aan dat er maar
een team aanspraak maakte op
de titel door de eindstand naar
4-0 te tillen. Een persoonlijke
prijs, een envelop met inhoud
en een fraaie wisseltrofee gingen mee naar de badplaats.
Chess zal volgend jaar de titel
moeten verdedigen.

Willem Pijper roeit naar titel
ZANDVOORT - Vorige week woensdag werd in het verenigingsgebouw van AFAFA aan de Brugstraat geroeid aan
de ergometer, door brandweerlieden en politiemensen uit
geheel Nederland. In deze strijd om het Nederlandse kampioenschap roeide plaatsgenoot Willem Pijper naar een
zeer fraaie eerste plaats.
Er werd niet alleen om het
kampioenschap van Nederland
gestreden, maar er viel meer te
verdienen dan deze titel. De importeur van de Concept II roeiergometer had te kennen gegeven de twee snelste deelnemers
uit te zenden naar de World Po-

lice & Fire Games, die deze zomer in Amerika gehouden worden.
De voorgaande maanden vonden er door heel Nederland bij
politie en brandweer wedstrijden plaats op de roei-ergometer. Men bereidde zich serieus

voor op het Nederlands Kampioenschap. Zo hadden ook de bij
AFAFA trainende Willem Pijper, brandweerman te Haarlem
en Ruud Luttik van de politie te
Zandvoort, zich goed voorbereid op deze strijd.
Beiden hadden meegedaan
aan teamwedstrijden te Amsterdam waar zij met een team
van AFAFA reeds Nederlands
kampioen werden. Bij de titelwedstrijd van woensdag was de
afstand echter langer, namelijk
2500 meter.

Nieuwste snufjes

Beslissingen gevallen
in ZBC-bridgecompetitie
ZANDVOORT - De leden
van de Zandvoortse Bridgeclub sloten de vierde competitie af en daarbij vielen
promovendi en degradanten te noteren. In de laatste
wedstrijd van deze competitie werd nog fel gestreden
om de belangrijke procenten.
In de A-lijn waren de dames
Klinkhouwers en Peeman goed
op dreef, want met een percentage van 60,71 werden zij glansrijk eerste. Mevrouw De Kruijff
en de heer Kleijn haalden zichzelf uit de degradatiezone door
beslag te leggen op de tweede
plaats. Derde werd het echtpaar Heidoorn.

Winnaars
Deze vierde competitie werd
uiteindelijk gewonnen door
mevrouw Spiers en de heer
Emmen met een voorsprong
van tien procent op nummer

twee, het echtpaar Van der
Meulen. De heren Polak en Vergeest pakten de derde plaats.
Gedegradeerd naar de B-lijn
zijn de dames Van Beek en
Stocker, de dames Van Mancius en Veltman, de heren Overzier en Van der Staak en het
echtpaar Hoogendijk.
Het gelegenheidspaar, de dames Gotte en De Vries, deed het
heel goed in de B-lijn. Met een
score van maar liefst 65 procent
werd dit koppel eerste. De dames Slegers en de heer De Vries
vormden ook al een gelegenheidspaar in deze laatste wedstrijd. Ook dit paar ging het
goed af met een fraaie tweede
plaats. Goede derde werd het
echtpaar Smink.
Met ruime voorsprong promoveren de dames Hagen en
De Vries naar de A-lijn, evenals
de dames Van Leeuwen/Slegers, de dames Gotte/Koning
en de heren Spiers/Veldhuizen.

Degradatie naar de C-lijn was er
voor de heren Stomps/Verburg, het echtpaar Meijer, de
dames Havinga/Trautwein en
de dames Rudenko/Rudolphus.

C-lijn
In de C-lijn zetten de dames
Klinkhamer en Meijer alles op
alles en werden verdiend eerste. Op de tweede plaats volgde
het gelegenheidspaar mevrouw
Visser en de heer Van Gageldonk. De derde en vierde plaats
werden gedeeld door het echtpaar Ovaa en de dames Hogendijk en Windt. De dames Meijer/Sikkens,
Berghoff/Drose,
Klinkhamer/Meijer en Hogendijk/Windt
promoveerden,
door de laatste resultaten, naar
de B-lijn.
Inlichtingen over de Zandvoort Bridgeclub zijn te verkrijgen bij de wedstrijdleider de
heer H.Emmen, telefoon 18570.
Alleen 's avonds.

In het wedstrijdgebouw van
de AFAFA stonden drie roei-ergometers opgesteld, uitgerust
met de allernieuwste snufjes.
De ergometers stonden met elkaar (,in verbinding. Op iedere
ergoïheter stond een beeldscherm, die de tijden van de
roeiers te zien gaven en hen yisualiseerden als een roeibootje.
Luttik moest als een van de
eerstje roeien. Het werd in zijn
heat'een spannende strijd. De
deelnemers ontliepen elkaar
bijna niets. De eindtijd van Luttik was 9 minuten en 16 seconden. Later bleek dat goed te zijn
voor de zevende tijd van de dag.
Willem Pijper stond in de
laatste heat ingedeeld. Zijn
twee tegenstanders deden in de
beginfase niets onder voor de
Zandvoorter. Allen hielden de
500 meter tussentijden rond de
l minuut en 40 seconden. Pijper
versnelde echter in de laatste
1000 meter. Hierop hadden zijn
directe tegenstanders geen ant• woord. Willem Pijper won de
race en wist de klok voor de 8
minuten te laten stoppen. Zijn
eindtijd van 7 minuten en 59
seconden mocht er zijn. Dit betekende niet alleen dat Pijper
uitgezonden wordt naar Amerika, maar ook dat hij met dit
resultaat een uitstekende wereldtijd had neergezet.

Willem Pijper op weg naar de
nationale titel op de roei-ergometer tijdens de vorige week
bij AFAFA gehouden wedstrijden tussen brandweer en politiemensen

De strijd tussen Weesp en
ZHC was het aanzien best wel
waard. Beide teams knokten
voor de punten. De Zandvoorters kwamen in de eerste helft
op een 0-1 voorsprong door een
treffer van Wouter Kolk. In de
tweede helft zette Weesp aan
voor een offensief, dat effect
zou hebben: 1-1. De strijd leek
uit te draaien op een gelijkspel,
maar in de slotminuut was
Wouter Slotenmaker de verdediging van Weesp te snel af en
scoorde 1-2. Zodoende keerde
ZHC met een verdiende zege
huiswaarts.
De Zandvoortse dames begonnen de strijd tegen Reigers
erg sterk. Met goed spel werd
Reigers vastgezet en na een
kwartier opende Monique van
der Staak de score: 0-1. De
vreugde over dit doelpunt was
echter maar van korte duur.
Reigers kwam nog voor de rust
op gelijke hoogte: 1-1.
In de tweede helft vochten
beide teams een spannend duel
uit. Een winnaar leverde het gevecht niet op, omdat er niet
meer gescoord werd. Zowel de
defensie van ZHC als die van
Reigers bleven de aanvalsters
de baas.

Standen
voetbalclubs
Tweede klasse KNVB zat.
Ajax
Zevenhoven
Volendam
HCSC
RKAVIC
Woudenb.

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Méér informatie over de problemen/oplossingen is te krijgen tijdens
de wekelijkse clubavonden van
deze vereniging, donderdags
vanaf 19.00 uur in het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat.
Opgave nummer 11: Wit begint
en wint.
Kg3-f4, Kb5-c6; 3. Kf4-e5, Kc6-d7;
4. f5-f6, Kd7-e8; 5. f6xg7, Ke8-f7;
Oplossing van vorige week:
6. g7-g8D+ Kf7xg8; 7. Ke5-f6,
Kg8-h7; 8. g2-g4, g6-g5; 9. Kf6-f7,
Wit begint en wint met de vol- H6-h5; 10. h2-h4, Kh7-h6; 11.
gende zetten: 1. f4-f5, Ka4-f4; 2. Kf7-f6 en wint de party.

19-31
19-29
19-21
19-21
19-20
19-19

Zandv.'75 19-19
Candia'66
19-18
VEC
19-14
CSW
19-14
NSC
19-13
ZOB
19-11

Vierde klasse KNVB zaterdag
Hoofddorp 19-29 Castricum 19-19
IJFC
19-24 RCH
19-19
19-17
Velsenoord 19-24 Zandv.m.
Bloemenkw. 19-22 HBC
19-15
Kenn.land 19-22 DSC'74
19- 9
19- 9
SCW
19-19 Velsen
Eerste klasse HVB zondag
21-21
Terrasvog. 21-30 BSM
Heemstede 21-30 Concordia 21-21
Zandv.m.
21-29 Nw Vennep 21-21
DIOS
21-27 Vogelenz.
21-15*;
EHS
21-24 DSC'74
21^'5-J.
WH
21-22 THB
Tweede klasse HVB zondag
SVIJ
17-26 Waterloo 2 16-20
NAS
17-26 Concordia 3 18-13
De Kenn. 2 18-26 HYS
16- 8
NIJW
17-22 Overbos
18- 7
DSK
17-19 TZB
17-"4"

(ADVERTENTIE).
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^BEKROOND
MET2 OSCARS

Jongens Al handbalteam kampioen

Dagelijks
13.30 en 15.30

ZAND VOORT - Vorige week zondag werd het jongens aspiranten Al-team van Holland Casino-ZVM zaalhandbalkampioen.
Koploper GVO verloor onverwachts, terwijl het talentrijke
Zandvoortse team HVC met grote cijfers opzij zette. Het succes

volle team bestaat uit de spelers John Terpstra, Marvin Martina, Pieter den Boer, Harry Faase, Wouter Verpporte, Raymond
Koper, Kamil Doorgeest en staat onder leiding van trainer
Guido Weidema en coach Bram Doorgeest.

A.L
Dagelijks
19.00 en 21.30 u.

en Dinsdag
alle Icaartjes
S gulden
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

31 maart/1 april 1993

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
Honda Accord aut. 1983, zeer
goede auto, enige roestplekes. Prijs ƒ 4.795,-. 020-6147543.

Autorubriek SHOWROOM verschijnl elke week op vrijdag
in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en
de week daarop in alle edities van Weekmedia t.w.:
Amsterdams Stadsblad, Builenveldertse Courant, Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uiihoornse
Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel. 020-6658680 Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131,
Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakanloren:
Amstelveen, Gebouw AemsteTstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gaslhuisplein 12; Uithoorn, Stationsstraat 70.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8 00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia
Totale oplage l, l miljoen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
ƒ 39,95
3 regels
ƒ 13,50
Voor elke extra regel
ƒ 8,35
mm-prijs
mm-prijs met vignet
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

ƒ

AMC

BMW

T.k AMC Concord bj. dec. '83,
nwe banden, nwe uitlaat, stuurbekr., te.a.b, pol. opz.kap
voor Dodge leger Piek Up. Te
bevragen tel' 020-6402002.

524 TDA 5-91,10 opties, ANWB
gekeurd, 68.000 km, abs.
nieuw, inr. mog 05110-5418.
BMW 316 bj '84 ijsblauw, nw
model, LPG, in perfecte staat,
ƒ4750. Tel. 023-248279.

BMW 520i ferrari rood, schuifChevr Corsica eind 90, 1e eig. dak, l.m. velg. 5 versn.; nwe
motor 30.000 km 7/89 ƒ 29.950
70000 km. Nw.st. ƒ17500,-.
Rn. + mr. mog. 020-6369515 BMW 735i autom. Ipg. elec. ramen, sportvelg. 7/87, ƒ 22.950.
Chevrolet Corsica LT, aut.,
Inruil financ. mogelijk
4/90, 70 000 km ....ƒ 23.995,-. CAR TRADE HOLLAND B.V.
Almere-Haven 036-5349700.
Colijn, Aalsmeer

Tel. 02977-24474.
Adverteren in
„SHOWROOMFAX- 020 - 665.63 21

T.k. BMW 316, nov. 1981,
Model 1982.1e eig. alle papieren aanwezig. I.z.g.st. ƒ2450.
Tel. 070-3648460.

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

Citroen
Aang. Citroen GSA Break, XM 20i Comfort'92 ƒ37.500
LPG, b.j '84, ƒ1.250,-. Moto- XM 20i AMBIANCE '90/29.500
risch uitstekend. 023-264346. XM 20i comfort '90 ƒ24.500
BXM4 RE, 11/'86, 5 versn., XM V6 blauw met. '90/ 29.500
XM D12 Diesel '90
ƒ29.500
LPG, inruil mog., ƒ6850.
BX Turbo Break D, '90/ 18.500
023-286659/328900.
BX Turbo Diesel '90 ƒ 19.500
BX 16 TRS '83, bijz. g. staat, BX RD Break D, '90 ƒ18500
nwe APK, vr.pr. ƒ 3250.
BX RD Break D, '89 ƒ14500
023-286659/328900.
BX 16 TGi, Br. LPG,'90/19.500
BX 1.6 TRS '83, nieuwe APK, BX 16 RE Break, '87 ƒ 9.500
BX TZ Diesel, '90
ƒ 16.500
met iets werk, ƒ 1750.
BX T Diesel, '91
ƒ 16.500
023-286659/328900.
BX 19 GTi, '90
ƒ 18.500
BX' 19 TZi 5/90, Ipg, deal.
BX 19 TZi, LPG, '90 ƒ 15.500
onderh. boek. aanw. bijzonder BX 19 TRS, LPG, '89 ƒ 12.900
mooi ƒ 14.950,- Inruil/fmanc.
BX 16 TZi, '90
ƒ 17.500
mogelijk. Tel.: 020-6369515
BX 16 TZi, LPG, '90 ƒ 14.900
CITROEN AX 11 TRE '87, BX 16 TRi, LPG, '86 ƒ 7.500
ƒ 14.500
blauw met., 50.000 km. Vr.pr. BX 14 TE, '90
BX 14 TE Palais,'90 ƒ 15.500
ƒ8250.-. Tel.:075-163008.
BX 14 TE, LPG, okt. '90/ 12.500
Citroen BX 1400, rood, •
BX 14 RE, LPG, '88 ƒ 7.500
07/89, 78.000 km.
AUTOBEDRIJF JAN WALS
VISA Garage, tel. 020-6278410.
Tel.: 02902-61697.
Houtmankade 37 Amsterdam
Citroen BX 16 TRI 8-'88, zwart,
Tel. 020-6278410
LPG, el. ramen, in pr.st. ƒ 8.900.
'Tel. 020-6927128.
OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
CITROEN BX 19 TRD '87,
1380 AG WEESP
ƒ 8750 - 1 z.g.st. met. grijs.
02940-16661
Tel.: 075-163008.
87 ƒ 7.700
CITROEN C 15 E, bj. '90, als AX 10 E
AX 11 TGE
92 ƒ 19500
nieuw. Vraagprijs ƒ 9.750.BX 14
90 ƒ 19250
• Tel.: 075-163008.
BX 16 TRI
87 ƒ 11.750
.',
TIMO DE BRUYN
BX 14 TE
90 ƒ 18.000
Voor occasions en reparaties' BX 16 Montreux . ..89 ƒ 17.900
' van BX, Visa en 2CV6
BX Turbo Diesel ..91 ƒ 29.550
APK klaarmaken tegen gered
Daihatsu Cuore ...91 ƒ11500
pnjz. Verk. van losse onderd.
Renault 5TR
90 ƒ 14.750
Tel 020-6680820 en 075-702625 Peugeot 205 ace ..88 ƒ 13.750
V.a. ƒ85: 5 veerbpllen
Subaru Mini jumbo.91 ƒ 13 250
op druk brengen bij de Citroen Suzuki Alto GLX ..90 ƒ 10450
Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193 Ruime keuze in 2 CV occasions
Vraag tevens naar onze inrui- alle leeftijden. Citroen Centrum
Leende. Tel.- 04906-1528.
lers en aantr rep. priizen.

Fiat
CASPARUS BV
Casparuslaan 1
1382 KE WEESP

02940-15108
Panda 750 Carr. .87 f 7.750
Panda 1900Dance.90 ƒ10250
Panda 1000 CL . 90 ƒ 10.850
Panda 1000 CL . .91 ƒ11.250
Uno 45 Carr
87 ƒ 8 250
Uno 60 S
87 ƒ 7.950
Uno75SX
91 ƒ21.950
Tipo 1.4
90 ƒ19.750
Tempra 19 TD/SR.91 ƒ29950
Lancia Ypsilon .. 88 ƒ 10.250
Lancia Ypsilon aut..90 ƒ 19 250
Opel Corsa 14i . .90 ƒ15250
Rat Croma 2 O Turbo Diesel ID
(defect), mei '91, ƒ 19500. Rat
Tipo Turbo Diesel, april '89, met
lichte schade, ƒ12500.
BEREBEIT,
Amsteldijk 25,
A'dam, 020-6627777.

020-6170947
Aerodeck 2.0 EX zilver met
1987, 98 000 km, .ƒ15950,Off. Honda dealer

Holdinga Weesp.

Honda

HYUNDAI dealer AmsterdamNoord b.a.: div. Excels, b.j.
89-90-93, met 2 jaar garantie.
AUTOKROOY 020-6310615.

MEER GARAGE

Hyundai dealer
Linnaeuskade 5-7
Tel. 020-692.95.48

TP! • 02940-17673.

HAARLEM

CITY STREET CARS
off. Rover/Land rover dealer
BMW316i, '89, Ipg, ..ƒ 20.750
Opel Kadett 1.3 S,
ƒ7950
Rover 216 Gsi aut rood
1993 Station '87
Ford Escort XR3i '83 .. ƒ 6450
Rover 820 Si groen
Rat Uno 45, '89, n.a.p, ƒ9250
Rover 820 Si 5 drs Groen
RatSOOL, orig. st. '69. ƒ6950
Mini Cooper zwart
Peugeot 205 GL,
Range Rover grijs
5-deurs., '85
ƒ5950
Mini Moke groen
Citroen. BX, 1e eigen.,
SCHIPHOLWEG 5
50.000 krn
ƒ 6750
Suzuki Alto, '84, rood . ƒ4250
BMW518i, st.bekr., '83 ƒ 5950
2 CV 6, '84, 79.000 km ƒ3250
CITROEN BX16 TRS'84 z.g.st.
Renault 11 GTL, '86, rd, ƒ 7250
Vr.pr. ƒ4250.
Opel Kadett 1.2, m
Tel: 075-163008.
Gebr of nw. Skoda 100% fine.
zeer goede staat. '83 . ƒ 3750
mog. Skoda Swarttouw R'damRat Regatta 85S, '84 . ƒ 1950
Z. nabij Zuidplein, Ikazia
Opel Manta '79
zijde, Tandwielstr. 20.
'Opknapper'
ƒ 1250
Saab 900 GLS, 5 drs. '82, gasTel. 010-4852361.
Alle auto's 1 jaar APK en afi.
Vrijdag koopavond.
onderb., APK 3/94. ƒ 2900. Tel.
beurt. Garantie vanaf ƒ3.500,-.
01751-77866.
Inruil/financiering mogelijk.
SAAB SERVICE
Lumeystr. 2-8, 1056 VW
MOLENAAR
Amsterdam. 020-6182524.
onderh., rep., APK

Saab

AMSTERDAM
1990
1989
1988
1985
1990
1987
1991
1990
1993

Kollenbergweg

Tel.: 020 - 696 49 49
Mitsubishi

Subaru

MÖOY&ZN

MERCEDES
240
TD
'84
.ƒ 12.500,V.W. Golf Diesel, '87ƒ 11.750,Ook uw adres voor een
SAAB99GLLPG'84J 6.750,gegarandeerde
occasion
Hoofddorp, 02503-14097
OPEL
CORSA
1.2
SR
Occasions van de week
'84
ƒ 5 950 Suzuki Altp GL '90.
VOLVO'340'DL''84' '.ƒ 4.950,3x Subaru mini Jumbo.s v.a.
VOLVO
340
Diesel
'89. Subaru E10 bestel dec.'9l
'84
ƒ 4.250,Seat Ibiza Crono 1.2, 8/90,
VAN OSTADE GARAGE
Ruysd.ii'lkiicli' '5 A'rtnm-0'Z
23.000 km
ƒ 14.995
lnlo:020-6623167 6/32853 :
Van Ostadestraat 182
Colijn, Aalsmeer
Amsterdam,
Tel. 02977-24474.
020-6625428
Maandag t/m vrijdag
• Bewijsnummers van een
SEAT-AUTO KÖHLER-SEAT
geplaatste "SHOWROOM"
v.d. Madeweg 23,
AUTO SERVICE WETTER
advertentie krijgt u alleen toeA'dam - 020-6686146.
Subaru en Lada dealer
gezonden als u dat bij de op- Al onze occasions boven de
AUTOBOULEVARD
gave van de advertentie kenen
ƒ3000,baar maakt. De kosten daarHaarlemmerweg 49a
3 tot 6 maanden garantie
voor bedragen ƒ 4,50.
Leiden. 071-214011
LADA SAMARA 1.3
Royal Class Saab's
Diverse occasions!

Seat

Lancia Dedra 1.8 iE LPG, sport GALANT GLX 2.3 TD, i.z.g.st.,
velg, enz. 8/90
ƒ17.950.- m '83, stuurbekr., APK 8/93,
ƒ4299,99. Tel.:020-6311114.
Inruil financ. mogelijk
CAR TRADE HOLLAND B.V.
GOLDCAR AMSTELVEEN
Almere-Haven 036-5349700.
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
Lancia THEMA I.E. Turbo Sta- occasions. Tel.: 020-6433733.
tionwagen, '89,87.000 km. Prijs Mitsubischi Starion Turbo wideƒ 28.750 excl. BTW. Tel.:
body, leren bekled. radio,
06-52106438 of 023-319600.
sportvelg. etc. m. '88 ƒ 22.950.Inruil financ. mogelijk
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Almere-Haven 036-5349700.
MAZDA 121, GLX, bj. '91, rood,
MITSUBISHI
Amstelstein - Suzuki
25.000 km, spoiler. ƒ 17.950.
KALMTHOUT en VAN NIEL. COLT 1.5 GLXI,'90, 27.000 km,
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
l.m. velgen
ƒ 19.950,00 Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Tel.:02521-19051.
SPACE WAGON 2.0 exe,'91,
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
Mazda 626 hb 2.0 Itd '85/ 6500 alarm, sunroof, 7-pers, 1 jaar
(gratis halen en brengen)
Mazda 626 hb 1,6 LX '85/ 7500 garantie
.ƒ33.950,00
Mazda 626 hb 2.0 LX W 8500 GALANT Dynamic GTI/90,4x4,
Mazda 626 1.6 LX '86 ƒ8500 4-wielsturing, abs, airco, temMazda 626 hb 1,6 LX W 4500 pomaat
.ƒ33.950,00
Mazda E 2200 9 pers. bus '91 MITSUBISHI L300 kort, benzil Auto Anwtelstad
020-6799100
Mazda Donker 02977-24247.
ne,'90,
SB,
30.000
km,
l Hemonylaan 25A Amsterdam
.ƒ 13.950,00 ex. btw.
Mazda 929 2.2 i, autom. A.B.S. wit
l Auto Anutelstad
020-6711888
1 Minervalaan 85 Amsterdam
schuifdak. etc. 4/87, ƒ9950.Alle auto's worden met Bovag
| B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6148933
Inruil financ. mogelijk
garantie geleverd. '
l Jarmuiden 29. Australiehaven
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Mitsubushi dealer
l Sloterdijk III Amsterdam
Almere-Haven 036-5349700.
l B.V. Autobedrijf van Deinum
020 6831956
DE JONG-WEST b.v.
l Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
Pilotenstraat 18
Luvkx B.V.
020-6594330
l Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
MERCEDES 190 LPG autom.,
Autobedrijf van Wingerden
02503-51347
'89 135.000 km., ƒ38.000.
j Saffierlaan 14 Hoofdorp
Mitsubishi Galant GLX 1.6
Tel. 02503-16679.
Zeiternaker Landsmeer B.V.
02908-24343
8-1986. APK 2-'94 103.000 km.
l Dorpsstraat 74 Landsmeer
Vr.pr. ƒ 7950. Tel. 02977-20201.
Autobedrijf van Wingerden
02526-87383
T.k.a. tegen handelsprijzen:
l Zuiderdreef 6 Nieuw Vennep
Nissan Sunny 1.6i SLX, 4-drs.,
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692
Nissan Bluebird 20 SLX HB b.j. stuurbekracht., nieuw model,
Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
'90 antr.-met. prima. Vele extr. LPG, 3-'91, ƒ18.500. Nissan
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
Vr.pr. ƒ 14.600. 036-5316012.
Bluebird 2.0 SLX HB, LPG,
CORRECTE SERVICE. ^ _. „_. ..~.
3-'89, ƒ11.750. Nissan Sunny
INRUIL EN RNANCIERING
2K SUZUKJ
Off. Nissan Dealer Florida 1.6i SL, 5-drs., 1-'91,
ƒ 14.500. Nissan Urvan 9-pers. l.v.m. aanschaf motor t.k.
mini-bus, benz., stuurbekr., 11- SUZUKI Swift GL, b.j. 10-'92,
ƒ 19.500. BEREBEIT, Am- blauw metallic. Vr.pr.: ƒ 19.000.
Tel. 02977-24474. '90,
T.k.a. tegen handelsprijzen:
steldijk 25, 020-6627777.
Tel.: 020-6148576.
Toyota Carina II 1.6 XLi, LPG,
Nissan 100 NX + pak10-'91 ƒ 17.500. BEREBEIT,
ket 9/91, 9.000 km .ƒ29.995,Amsteldijk 25, 020-6627777.
Nissan Primera, 4-drs.,
SLX, 9/91, 33.000 km^ 26.995,
Talbot Samba GL, APK '94, Toyota Corolla 1.6 LX, 5-drs.,
COBUSSEN
Nissan Laurel 2.4 E,
4/89
ƒ 18.995.bj. '82. Pr. ƒ 1750.
SLX, aut. 3/89,
AMSTERDAM
Colijn, Aalsmeer
Tel. 020-6693130.
48.000 km
.ƒ19.995,Sinds 1930
•De autorubriek
Tel. 02977-24474.
106 XR 1.1 '92, spec. model
OFFICIEEL DEALER
„SHOWROOM" heeft
205
XE
1.1
'88
ƒ11.900
een oplage van 1,1 miljoen ex. Toyota MR 2 sportcoupé twinBRUSAM B.V.
205 XE 1.1 '89
ƒ12.700
cam. sportvelg. CVWB, elec.
biedt aan:
205 XE 1.1i '91
ƒ16.850
ramen, m. '89
ƒ 24.950.205
XS
1.4i
'91
ƒ23.500
Inruil financ. mogelijk
Nissan 300 ZX aut, Airco . .86
205
GTl
1.9'90
ƒ25.200
Div. VW Kevers 1200, 1300, CAR TRADE HOLLAND B.V.
Nissan Maxima Aut E
89
Almere-Haven 036-5349700.
Nissan Patrol GR Wagon . .90 205 XT AUT. '90 ....ƒ20.250 1303 en 1303S, alle in nieuw
Renault
19
GTD
'89
.
ƒ
15.450
staat. Ruska Automobielen
Nissan Patrol R, Van
88
Nissan Terranno 2.7 TD Van90 Seat Ibiza L 1.2 '89 .ƒ 9.500 B.V., Lauriergracht 115-127, ^ t.ï m7*s* s:TT.Ï : _: &•=
Mazda 323 GLX, H.B.
a -j syg^s a A'J 5s-s
Amsterdam.
'88
ƒ11.700
Van Usendijkstraat 385
VW
Passat
1800
CLi,
m.
'91,
1442 LB PURMEREND
COBUSSEN PEUGEOT
astral zilver, groen get. glas,
VOOR GEGARANDEERDE
02990 -22500/32027
Baarsjesweg 249-253,
bl.grijs twead mter., aanrijdingOCCASIONS
Amsterdam. Tel.: 020-6121824. vrij, smetteloze staat van onAmsterdam Oud Zuid
2e Jan Steenstraat 42-48
derh. ƒ 18.950 FRANS WIJNEN
Auto's, Karperweg 8,
OPEL CORSA 1.3 sedan 5/'89,
A'dam. Tel.: 020-6716280.
Tel. 020-6763829
84.000 km, i.z.g.st. ƒ 10.450.

Mazda

Suzuki

IVOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:

Mercedes-Benz

020-6155355.

Nissan

Colijn.

Toyota

Peugeot

Talbot

Volkswagen

Opel

023-286659/02503-30422.
OPEL KADETT, b.j. '84, LPG,
ƒ3250
Tel.: 075-163008.
Opel Kadett stationwagen
Diesel, blauw. Autobedrijf
JAN WALS: 02902 - 61697.

PEÜGEOT-DEALER
AMSTERDAM-ZUID.

NIET DE DUURSTE
WEL DE BESTE
Minervalaan 86, 020-6629517,

Peug. 405 GLI aut., 10/'90, LPG
OPEL KADETT Station, sept. vr.pr. ƒ 15.750, 3 mnd. gar.
'90,60.000 km, wit, ƒ 18.000, 5- 023-286659/328900.
deurs, bezme. T. 02290-30831. T.k.a. tegen handelsprijzen:
Peugeot 405 1.6 GLi, LPG,
8-'9l, ƒ18.500. Peugeot 405
GL 1.6, 3-'90, ƒ15.000. Peugeot 305 SR, 3-'83, ƒ1.950.
Peugeot 205 XR 1.6 Aut., 3drs., met schuifdak, kl. metall.,
juni '88, ƒ13.500. BEREBEIT,
Amsteldi|k 25, 020-6627777.

740 GL aut, Ipg01/90 ƒ31.400
940 GL Ipg ... 09/91 ƒ38.000
745 GLE stat.. 02/90 ƒ39.800
245 GL Station 06/88 ƒ28.900
440 GL
03/91 ƒ23.600
440 GLE Ipg .. 01/90 ƒ22.900
440 GL
06/90 ƒ 21.600
340 DL 1.7 ... 09/89 ƒ 15.900
Seat Ib. 1.2 GLX05/92 ƒ 19.900
VW Golf 1.3 .. 10/88 ƒ14.900
Renault 19 GTR10/89 ƒ 16.400
Renault 11 1.2 10/85 ƒ 5.400
Suzuki Swift GS08/90 ƒ 16.900

Volvo Dealer D.Muhl
Nijverheidslaan 1,
Weesp. 02940-18200/18008.

VOLVO
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo

850
740
240
240

GLT, aut. .. .92
GL
89-90
GLT
87-89
Stat. GL ..84-91

460

91

440
440
360
340
340

89-92
DL LPG
'91
20
88
LPG
87-89
Aut., 6 X . 88-90

Van Vloten

T.k. tegen handelsprijzen: Volvo 440 GLT, LPG, rood, l.m.
Renault 25 TX, 22 inj. LPG, wielen, spoiler, 1-'90, ƒ 17.500.
Amsterdam
blauw met. stuurbekr. etc.
Volvo 360 GL 2.0, LPG, 3-'89,
5/90
ƒ 18.950.- ƒ13.500. 340 GL 1.7 4-drs.,
Uw Volvo-dealer
Inruil financ. mogelijk
LPG, 4-'89, ƒ9.500. BEREBEIT, Tel. 020-6369222, Meeuwen
CAR TRADE HOLLAND B.V. Amsteldijk 25, 020-6627777.
laan 128, Amsterdam-Noord,
Almere-Haven 036-5349700.
T.k. Volvo 360 2.0i. 1987, uit de IJtunnel 2x rechtsaf.
RENAULT AMSTERDAM
135.000 km, trekhaak, blauw, Volvo 245 Turbo stationcar, anTop occasions met 1 jaar
vr.pr. ƒ8.700. 02159-42886.
traciet, 1984, Ipg, radio/cass.
garantie
f8.500. Tel.: 03462-63911.
Wibautstraat 224
020-561 96 11
VOLVO-OCCASIONS
Tegen handelsprijzen- R25 2.2
TX, blauw met., 11-'89, nieuw
mod., ƒ 13.500. BEREBEIT, Arnsteldijk 25, 020-6627777.
T.k. een Renault 5, Parisienne
2, bi. 1984. APK tot jan. '94,
Vr.pr. ƒ 2450. Tel: 030-661652.

VOLVO

02274-4999.
Rat Panda 1000 S 88
Opel Corsa 1200 S85
Corsa 1200 TR
86
Rat Uno 75 XE 88
Volvo 360, Apk
84
Volvo 340 D, 5-d. 86
Audi 80 S nw.
91
Audi 80 D 1900 91
Mercedes 200 T .87
Nissan Sunny Dsl 87
BMW 316i nw. 8/91
BMW 31616600 km 90
BMW 316i 9000 km 88
Citroen BX 16 RS 87
Jeep Cherok. Big 86
Kadett 1600 D
83
Kadett 1600 D
84
Ford Taun.2.0 Apk 83
Ford Escort 10 x v.a.
Peug. 205 XS 1.4 89
Peugeot 205 5-drs 86
Kadett Coupé
77

5.900
5.900
5.900
8.900
1.900
5.900
ƒ27.500
ƒ28.500
ƒ27.900
ƒ 8.900
ƒ36.500
ƒ 23.500
ƒ16.900
ƒ 8.250
ƒ 19.500
ƒ 2.400
ƒ 4.500
ƒ 1.700
ƒ 2.900
ƒ 13.500
ƒ 5.900
ƒ 3.700

TON LAKEMAN

MEDEMBLIK
100 auto's in voorraad
APK keuringen ƒ 49.50 all in

020-6155355.

200, 300, 400,
700, 800 900

modellen

020-6476586.

T.k. Kawa. 454 LTD, b.j, '88, kl;
zwart, 6300 mijl, met windsch.;
vr.pr. ƒ7400. 01723-9872.
T.k. motor JAWA 350, b.j. '92,
ƒ3000. Tel. 03435-75346.
T.k. Onedin pol. weekendkruh
ser 6.5 X 2.2 m, 20 PK, BB
motor, i.z.g.st., ƒ9.250,-.
Tel. na 18.00 u. 015-560009.

Autofinanciering
en verzekering

Autosloperijen

Autoverzekering. Laagste
betaling per maand/kwart.
Alle verz.; Celie: 020 6416607

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

(s)loopauto's

Klassiekers
en Oldtimers

HOOGSTE PRIJS
Tel.: 020-6198691

Grote sortering ONDERDELEN)
OLDTIMER (ver)kopen' Bel het
van alle schade-auto's, alle
ildtimerbestand v/h Ned. Oldmerken, alle bouwjaren.
imer Bureau. Tel. 02990-34065. GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Celie, ANWB erkend, Redelijk
n prijs, hoog in kwaliteit. Het HOOGSTE BOD'? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
020-6416607.036-5345119
Loop, sloop en schadeauto's
• „SHOWROOM":
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193!
Oplage 1,1 miljoen ex.
Elke week in Het Parool,
de Volkskrant, Trouw en alle
uitgaven van WEEKMEDIA.
Tel. 020-6658686.

De scherpste prijzen voor

LADA 1200
1988
LADA 2105 1.2
1990
LADA 2105 1.5
1989
LADA 2105 1.5
1987
LADA 2105 1.5
1986
LADA 2104 1.5 Stat
1987
Subaru Mini Jumbo DL .1987
Suzuki Alto GL :
1989
Opel Corsa 1.3 Club.... 1987
Citroen AX 1.1
1991
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572

Honda VT 600 Shadow, b.j.
6-'91, 5600 km, in nieuwstaat, blauw. Vr.pr.
ƒ11.250. Tel. 02975-64984.

DTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a /'32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-6942145.

DE JONG-WEST b. v.
Pilotenstraat 18
Amsterdam

Motoren/Scooters

Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel.: 020-6932074.

BURSTNER-TEC
Overjarige en showmodellen
met enorme korting
HOUSECAR CARAVANS
Rijksweg A 5, A'dam-Haarlem,
ndustneterrein Halfweg,
1001 Accessoires, Bovag erk.
werkplaats.

Auto's te koop
gevraagd
Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koershjst.
Bel voor info 020-6369515.

Campers

De HOOGSTE prijs voor elk
merk auto a contant met
vrijwar.bew. Tel.: 02990-37825.
Let op! BOVAG autobedr. verkoopt gratis uw aanb. in zijn
Showr. Medembl. 02274-4999.
Wilt u uw auto v.a. 1989 direct
a contant verkopen? Belt u

TOERCARAVANS
voor inl. 03410-19354.
60 occas. met Bovaggarantie
ook grote kampeerart.shop De hoogste prijs voor elk merk
HULSKER LEIMUIDEN
Oosterweg 1, 01721-8913,
10 min. A'dam

r.k.a. inruilauto s: BMW 320i
Aut.. 4-drs.. LPG, 3-'84, ƒ7250.
Euro Disney, Beurs, Vakantie ?
BMW 316,6 '81, ƒ 4250. Mazda
-luur de Dolphin USA-Camper
626 2 O GLX, 5 drs, stuurbekr., Al v.a. 995,- p.w. vrije km.s
LPG, 4-'85, ƒ6250. Mitsubishi Adventure Cars - 02990-30613.
Colt. 5-'88. ƒ7250. Kadett 1.6
S. 6'85. ƒ6950 Kadett 1.6 S. •Bewijsnummers van een geLPG. 7-'83, /2750. Ascona 1.6 plaatste "SHOWROOM"
S. LPG, 2-'82. ƒ 2750. Peugeot advertentie krijgt u alleen toe305 SR. 3-'83 ƒ 1950. Citroen gezonden als u dat bij de opVisa 11 RE. 2-'87, ƒ4250.
jave van de advertentie kenBEREBEIT. Amsteldijk 25. tel. jaar maakt. De kosten daari/oor bedragen ƒ3,Johan Boom Den lip 55, gem. 020-6627777.
Landsmeer. ± 50 auto's v.a. Johan Boom, Zuider Akerweg
ƒ1000,- tot ƒ20.000,-. Alle au- 83, Oranje Hek, A'dam Osdorp.
:o's met nw. APK garantie, al Tel.:020-6105478. ± 100 auto's
v.a. ƒ 1000,- + omruil gar.
v.a. ƒ500,- tot ƒ 20.000,-. Dag. Speedbootje met 25 PK, i.pr.st.
2450,- + speedboot, 90 PK
Tel.: 02908-24640.
geop. van 9 tot 19 uur. Goed11.950,-. Tel.: 02990-37825.
koopste adres van Nederland.
70 BESTELAUTO'S en pers. Door grote omzet al garantie
• „SHOWROOM":
Dusjes v.a. ƒ3500. Garage v.a. ƒ 1000,- + omruil gar. TeOplage 1,1 miljoen ex.
Rijsenhout, lid Bovag. Bijna 50 vens inkoop en verkoop van Elke week in Het Parool,
aar gevestigd: Bennebroeker- soeedboten en auto's.
de Volkskrant, Trouw en alle
weg 17, Rijsenhout bij Aalsuitgaven van WEEKMEDIA.
meer, 02977-24229.
Tel. 020-6658686.
±50 auto's, APK gek. Den
Ook t.k. gevraagd.
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat •De advertentie-afdeling be•De autorubriek
Haarlemmerweg, bij molen. houdt zich het recht voor ad„SHOWRQOM" heeft
020-6844079. Tevens INKOOP. vertenties eventueel zonder
;en oplage van 1,1 miljoen ex.
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).

Diversen

Accessoires en Onderdelen

Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM

auto a contant met vrijwar.
bew. Johan Boom, Zuider
Akerweg 83, A'dam Osdorp.
Tel.: 020-6105478.

Autoverhuur
Bij

OUKE BAAS
niet duur!!!
Studenten 10% korting.
- koelwagen & opnjauto
- 9-pers. bussen en pick-up's
- Rat 500 tot Chrysler Voyager
- Nu ook Campers!!!

Avond- en nachttar.:
bestelwagen afhalen na 16.30
uur en de volgende morgen
om 9.00 uur retour
tegen 4 uur-tarief.
020-6794842, 020-6908683.
LAGE HUUR
Nwe bestel- en vrachtw. m. ra
dio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ44,p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
wagens. Autoverhuur Sloothaak. Tel.: 020-6431220.
Vracht/bestel/luxe v.a. ƒ 45.
BAKKER
020-6124047/6152674. _

• SHOWROOM", de autorubriek
in Het Parool, de Volkskrant, Trouw en Weekmedia.
Oplage 1,1 miljoen ex. Tel. 020-6658686

I

IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
Noodservice
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 134.
Tel.: 020-6240748.

aufolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam
(020) 6129804

ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
10.00-13.00 uur

Kost B.V.
Valschermkade 16, A'dam.
Onderdelen v. schade-auto's v.
Volvo/Ren/Peug. en Citr. Grote
voorr., 035-216083/244222.

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Spprtvelgen. De grootste sor- Tel.: 02502-45435.
tering op voorraad vind u bij Japanse autosloperij JOS,
Greg Heeren: 04255-3374.
Heining 105, Amsterdam-SloT.k. gebruikte onderdelen van terdijk-lll. Tel.: 02907-5411.

APK ƒ50,- all-in.
Garage De Linde, Lmdengracht 227, tel. 020-6254782,
Autobedrijf CRYNSSEN
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.Crynssenstraat 10-14
DIESELSERVICE;
Tel.: 020-6184402.
brandstofpompen; verstuivers;
APK-keurstation, reparaties
cil.koppen vlakken. Garage/
alle merken en schaderegeling.
motorenrevisie FEENSTRA,
Industrieweg 27, Duivendrecht,
OOK ZO DOL OP
Tel.: 020-6980639.
AUTOPOETSEN '
Wij doen dit voor u met het
unieke 123 Systeem Protect
Een nieuwe auto v.a. 95 piek
Eventueel bij u afgehaald en
thuisgebracht
TCP, Tel. 020-6620530.
3e Schinkelstr. 49 (hoek
Schinkelkade) Amsterdam
Zelf aan uw auto sleutelen!
HEINING HOBBYHAL verhuur
v. spuitcab.-hefbrug-staplaatslasapp. enz. 02907-6999.

APK keuringen klaar terwijl u
wacht. Garagage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
. A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702
•Auto te koop? Plaats een
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het
resultaat.

760 GLE 75.000 km ...11-89
740 GL estate, Ipg ....01-91
740 GLA sedan, Ipg ... 05-89
Voor Top-Occasions 240 GL station, Ipg ....01-90
STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL
GL, Ipg, 80.000 km 08-90 * 5 *
Grote sortering in: 240
440 DL aut., 17.000 km 11-91
* * Amsterdam, Almere en Zaanstreek
440 DL aut., 14.000 km 11-91
*
480 ES, 76.000 km .... 05-90
SUPER STUNT
440 GL, Ipg, 90.000 km 01-90
voor nieuwe leerlingen
440 GL, 27.000 km ....11-90
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in één
&
340 GL, 5 drs., aut ....-(1-89
van onze 5 Sterren Hotels in Nederland
360 sedan, Ipg
03-86
& Europa, als u gebruik maakt van onze
Div. VOLVO'S 340/360, '83 t/m
toch al goedkope aanbieding van
3 en 9 mnd. garantie '85, in goede staat en APK gekeurd v.a. ƒ2200,20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 950.v.d. Hooplaan 180,
of
VOLVO-NIEROP
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ 700.VANCOUVERSTRAAT 2-12
AMSTERDAM-WEST
Motorrijlessen ƒ 45.00 per les
020-6183951
Autorijlessen ƒ 36.00 per les
Volvo 480, ES inj. coupé, sport
•Auto te koop? Plaats een
velg. stuurbekr. ƒ24.950.Theoriecursus op Video GRATIS
SHOWROOM advertentie. U
Inruil financ. mogelijk
Informeer
ook
naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
zult
verbaasd
staan
over
het
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.
Almere-Haven 036-5349700. resultaat.

Amstelveen

Autorijschool MICHEL
1e 5 lessen a ƒ25,pakketpnjs ƒ 790,-. Tel.:
020-6853683, b.g.g. 6181775,
036-5321238 en 02990-34768.

AUDI 80 1.6 SC '85 in nwe.
staat, 90 look,
60.000 km, l.m velgenƒ 9.500
OPEL VECTRA 1.8
Gü,'90, groen met.,
14.000 km
ƒ 23.950
HONDA airodeck 2.0
EX, '87, l.m. velgen,
incl. garantie
.ƒ 13.750
NISSAN Ronda 1.6
LX Station, LPG, '88,
100.000 km
.ƒ 12.450
RENAULT Expresse
benzine, '88 70.000 km
nette auto ex. BTW. .ƒ 5.950

Service en Reparatie

occasions
1x
4x
3x
3x
1x
7x
1x
1x
3x
6x

Black Beauty
1990
LADA SAMARA 1.1 ....1990
LADA SAMARA 1.3 ....1987

BOVAG AUTO'S

alle type's BMW, Mercedes en Missot. specialist REM- en
Peugeot. Garagebedrijf C.
FRICTIE-MATERIAAL.
Schrauwen,
Teteringsedijk Bosboom Toussaintstr. 43
134, Breda. Tel.: 076-214918.
A'dam. Tel.: 020-6180443.

Volvo

Renault

T.k.a. Renault 5 TL, 3 drs.,
1986, (APK apr. 1994), rood,
95.000 km, recent groot onderHonda Legend
houd, i.z.g.st., ƒ7000,-.
! PANDA 750 l Van, 5/'87, kl 25i V6 24V, grijs met., 1989, • Bewijsnummers van een geTel. 030-200707.
rood, nwe APK, ƒ 4250.
103.000 km, Ipg,
ƒ28.750,-. plaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toe023-286659/328900.
Honda-dealer
Renault 21 GTL
gezonden als u dat bij de opSymphonie,
rood met., aug,
Panda 750 zwart, zeer mooi. 7- HOLDINGA WEESP
gave van de advertentie ken'88. 61.000 km, ... ƒ13.950,-,
'88 met boekje APK 3-94 57000
Tel. 02940-17673.
baar maakt. De kosten daarkm, ƒ6850. 02977-23124.
Off. Honda-dealer
voor bedragen ƒ 3,Honda Accord
Holdinga
Weesp.
T.k.a. Rat Ritmo super 85, bj.
•De advertentie-afdeling be'82, voor onderdelen, pr. ƒ 300. 2.0i EX 16V, blauw met., juni
Tel.: 02940-17673.
houdt zich het recht voor ad1990,
62.000
km,
..
ƒ29.950,-.
Tel. 020-6631935.
Adverteren m „Showroom"
vertenties eventueel zonder
Honda-dealer
Tel. 020 - 665.86.86
opgaaf van redenen te weigeAdverteren m
Holdinga
Weesp.
FAX 020 - 665.63.21
ren. (Art. 16 regelen voor het
„SHOWROOM"
Tel.
02940-17673.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
oi n?n advertentiewezen).
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Ratoccasions Tel.: 020-6470909

K lMMAN

Skoda

K lMMAN

Lancia

+ 50 auto's, APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen.
020-6844079. Tevens INKOOP.

023 - 33 90 69

Jaguar/Daimler

Opel Omega 2.4i Diamant stationcar roofrack, sportvelg.,
stuurbekr etc. m. '91 ƒ 25.950.Vectra 1 8 LS LPG, zwart met.
Ford ESCORT 1.6L, b.j. '84, 5 nieuw staat 5/90, ƒ 17.950.drs., 5 bak, APK 8-'93, ZEER
Inruil financ. mogelijk
MOOI, ƒ5000,-. 020-6833467.
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Ford Sierra 1.8 Laser '85, Almere-Haven 036-5349700.
116000 km, APK tot 02/94.
RIVA SCHAAFSTRAAT
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel.:020-6361153
Tel.: 02902-61697.
AUTO VAN DE WEEK:
Sierra 2 O laser, 5 drs., m. '87,
Opel Vectra 1.8i GLS
LPG, schuifd., mr. mog. ƒ 7650.
5 drs. l. met. velgen
Tel.: 023-286659/328900.
electr. schuifdak, mistl.
ƒ41.950
Tegen handelsprijzen Ford bj '92 nu demo
Sierra 2.0, CL, 5-drs., LPG,
bruin met., V88, ƒ 9500. Prijzen Tegen handelsprijzen: Vectra
incl. BTW, NAP-pas aanwezig. 1.8i GL Autom., 5-drs., LPG,
BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 1-'91, ƒ22.500. Vectra 1.8 S,
A'dam, 020-6627777.
5-drs , LPG, 12-'89, ƒ 15.500.
1.6i,
LPG, 4-'89,
T.k.a. Ford Escort 1.3, '82 APK Kadett
ƒ11.250. Kadett 1.6 S, 10-'85,
6/'93, ƒ2000. 020-6202203.
ƒ 7.250. Ascona 1.6 S, LPG, 6'82, ƒ2.750. Prijzen incl. BTW.,
NAP-pas aanwezig.
BEREBEIT, Amsteldijk 25.
Tel. 020-6627777.
Honda Civic 3-d. 1.5 GL,
T.k. Kadett 1.3 S de luxe '83,
01-'87. 81.000 km.
get. glas, LPG, trekhaak, grijs
AUTOBEDRIJF JAN WALS
met., i.z.g.st., APK 1V93,
Tel.: 02902-61697.
ƒ3.750. Tel.'02972-61933.

Ford '

HYUNDAI dealer AmsterdamNoord b.a.' div. PONY'S, b.jr.:
88-89-90-93, met 2 jr. garantie.
AUTOKROOY, 020-6310615.

off. Jaguar dealer
XJ6 4.0 Blauw, Interieur: blauw
Sov.3 6 Grijs, Interieur, zwart
Sov.3 6 Beige, Interieur: beige
Sov.4 2 Blauw, Interieur: blauw
Sov.40 Savoy, Interieur: zwart
Daimler 3.6 Groen, Interieur beige
Daimler 4.0 Blauw, Interieur bleu
XJR S 6.0 Zwart, Interieur: wit
Daimler 4.0 Silver, Interieur: zwart

Algemeen

Rover

Hyundai

Honda Accord

8,35

020-665 86 86

Chevrolet

Voor de knutselaar
te koop t.e.a.b.
Honda Prelude '80
motor i.g.st.
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Rijscholen

Wij zijn dealer .van: BMW, MOTO GUZZI, HARLEY '4
DAVIDSON,
HONDA,
SUZUKI,
KAWASAKI,;X
YAMAHA.
S'
GEBRUIKTE MOTORFIETSEN
BMW
K 75
R100RT
K 100 RS 16 V. A.B.S.
K100RS
K 100 RS

1992
1979
1992
1986
1984

ƒ17500.00
ƒ 8500.00
ƒ 28500.00 „
ƒ14750.00
ƒ 13500.00 ~

1990
1990
1988

ƒ25750.00
ƒ19250.00
ƒ14500.00

1989
1980
1989

ƒ 17500.00
ƒ21950.00
ƒ36000.00

1989
1988
1988
1982
1984
1983
1992
1991
1988
1992
1989
1991
1983
1986
1992
1991

ƒ12950.00
ƒ28500,00
ƒ 5950.00
ƒ 9250.00
ƒ 3450.00
ƒ 4950.00
ƒ 22750.00
ƒ35750.00
ƒ14750.00
ƒ22500.00
ƒ 13750.00
ƒ 34750.00
ƒ 7150.00
ƒ 5250.00
ƒ11950.00
ƒ 7950.00

VN1500Vulcan
Zephyr750
Z650
ZZR1100
ZZR600
VN750Vulcan
VN750Vulcan
VNMSOOVulcan

1990
1991
1978
1991
1992
1986
1986
1991

ƒ16950.00
ƒ11500.00
ƒ 3250.00
ƒ19750.00
ƒ15750.00
ƒ 9800.00
ƒ10400.00
ƒ18750.00

Suzuki
GSXR750
GR 650 X
GSX 1100 F
GSXR750
VS 800 Intruder
VS 1400 Intruder
GS 500 E
GSF400Bandit

1986
1987
1990
1992
1992
1992
1990
1992

ƒ11950.00
ƒ 6950.00
ƒ 15250.00
ƒ18950.00
ƒ13750.00
ƒ18500.00
ƒ 6950.00
ƒ 9950.00

Ducati en Moto Guzzi
851
CaliforniaS
Le Mans 1000
Harley Davidson
883 Hugger
FLT1340
FLHTU1340
Honda

, '^

VF 750 Super Magna
GL1500Aspencade
X BR 500
GLUOOVetterstate
CB250RSD
VF400F
ST 1100 Pan European
GL1500AspencadeAnniversary
VT 1100 C Shadow
CBR 900 RR Fireblade
XRV 650 Africa Twin
GL 1500 SE Aspencade
VT 500 Shadow
XL 600 R
NX650
XR600R
Kawasaki

Yamaha
FZR 1000
1989
ƒ15250.00
FZR 1000
1991
ƒ19250.00
XT600
1984
ƒ 4950.00
XJ750
1983
ƒ 7500.00
XVZ 1200 TD
1988 ƒ 18950.00
XT600ZTenere
1988
ƒ 9300.00
XJ900
1990
ƒ11500.00
XT600ZTenere
1986
ƒ 6950.00
XJ700S
1985
ƒ 7950.00
XT660Tenere
1992
ƒ 9500.00
SRX600
1990
ƒ 8500.00
XV 535 Virago
1991
ƒ 6750.00
XJ900
1984
ƒ 7500.00
Op alle gebruikte motorfietsen boven ƒ4000.00
wordt garantie gegeven tenzij anders vermeld in
de winkel.
Dinsdags gesloten, donderdagavond koopavond
19.00-21.00 uur. Motoport Selling Amsteldijk 161
Amsterdam. Tel. 020-6448369.

Auto's
•
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Actuele informatie over'1'
auto's en motoren. ' •
Bedactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC ,
Amsterdam.

Michelin MXT
l 's Werelds grootste ban' denfabrikant
Michelin
-heeft een MXT-band ont-'wikkeld in de 60-serie voor
.„wagens met een topsnelJ-heid die lager ligt dan 190
"rkm/uur.

Nieuwe Escort
Cabrio
De verbeteringen die
Ford vorig jaar september
introduceerde voor de Escort, gelden nu ook voor de
Cabriolet-versie. Het gaat
niet alleen om stilistische
wijzigingen en verhoging
van het comfort, maar ook
om aanpassingen ten aanzien van de veiligheid. '

*; Tot dusver waren auto^'mobilisten met dergelijke
^'auto's aangewezen op de
j^dure H-banden. De eerste
"maat die • beschikbaar
komt is 185/60 R14 T MXT.
Deze is geschikt voor au„to's als Golf, Escort, Mazda
323, Kadett, Fiat Tempra
en peogept 405. In de loop
van het jaar volgen meer
•-maten.
ó
Clio Williams
'';', Als eerbetoon aan de goe*de resultaten in de Formu3'le l en aan het Franse rallykampioenschap
presenteert Renault een Clio WilJ^liams. Hij is uitgerust met
\een tweeliter zestienkleps
.; motor die goed is voor 150
j^pk bij 6100 t/min. Hij accelereert binnen acht secon- den naar honderd en haalt
een topsnelheid van 215
_km/uur.

Van een frame is amper sprake. Nieuw is het systeem van de triangel met schokdemper en
voorvorkpoten zonder demping en veren

L
Sturen doet de BMW R1100 RS werkelijk voortreffelijk

BMW R1100 RS stuurt subliem
stopt een auto
J LOTSELING
op de parkeerplaats. Een
man en een kind stappen

uit. Hij heeft een ruige
baard, loopt op klompen, maar is
ondanks zijn schoeisel toch onmiskenbaar een motorrijder. Je
vermoedt een Harley onder hem,
maar er staat een Guzzi thuis. „Is
dat hem nou?" Dat is hem nou. De
BMW BI 100 RS, de boxer voor de
komende decennia, waar motorrijdend Nederland al maanden
reikhalzend naar uitkijkt.
door Eric Fokke
Komend weekend wordt bij tal van
BMW-dealers de R1100 RS feestelijk
binnengehaald en kunnen de liefhebbers de boxer, waarmee BMW de 21ste eeuw binnenrijdt, bewonderen.
Een volledig nieuwe boxer. Het publiek is al lekker gemaakt, want her en
der in het land heeft het al een paar
persmuskieten op de tweepitters zien
rondrijden en de motorbladen hebben
de eerste foto's gepubliceerd.

De klonrjôen hinderen de man niet
om heel snel een kort proefritje te maken. Als hij afstapt is tussen de haren
door een brede grijns te ontdekken,
zoals bij iedereen na een ritje BI 100.
„Grandioos. Moet je daar rechts af
gaan, daar komt een heerlijk bochtig
weggetje." Dat doen we.
De motor stuurt werkelijk subliem.
Een cilinderinhoud van bijna 1100 cc
en een rijklaar gewicht van bijna 240
kilo doen vermoeden dat er een heel
brok motor op de weg gehouden moet
worden. De BI 100 laat zich echter heel
makkelijk, strak en licht sturen, is
zeer handelbaar. Het is een pret-fiets
die snel accelereert en zich als een
brommer in de bochten laat gooien.
Uitstekend voor de mooi-weer-tochtjes in het weekend over kronkelige
dijkjes, maar ongetwijfeld net als alle
andere BMW's ook voor een twee-persoonsvakantie met tent.
De eerste keer remmen met de
B1100 is een vreemde gewaarwording.
De motor zakt geen millimeter door
zijn voorpoten. De R1100 is voorzien
van het nieuwe BMW Telelever-sys-

Uiteraard zijn zoveel mo• gelijk details in de kleur
c Wilïiams-blauw
uitge•i-voerd. Van de Clio Williams worden er 2500 gemaakt en hij is vanaf mei
^leverbaar. De prijs is nog
""niet bekend. Hij zal in elk
31 geval wel duurder zijn dan
vde iets mindere maar ook
'i-zeer complete Clio RSi, die
'O sinds kort voor een bedrag
van 32.500 bij .de dealer
"staat.
..„,., ,

teem. Een soort combinatie van een
op 'het oog gewone voorvork en de
wielophanging van een auto.
In de poten zitten geen dempers en
veren, slechts een beetje olie voor de
smering. De voorvork is met een triangel aan het motorblok gemonteerd.
Tussen de driehoek en het balhoofd is
een schokdemper geplaatst. Tijdens
het rijden voelt de Telelever aan als
een normale voorvork, maar duiken
bij remmen is verleden tijd. Het geheel
is vrijwel onderhoudsvrij: na 100.000
kilometer moet eens naar de fuseekogels gekeken worden.
Bemmen doet de nieuwe BMW perfect. En voor ruim 3000 gulden meer
wordt een ABS 2-systeem geplaatst.
De boxermotor is volledig nieuw.
Vier kleppen per cylinder, inspuiting,
90 pk. Om maar wat te noemen. De
motor heeft een hoog koppel en veel
geschakeld hoeft er dus niet te worden
tijdens een toerritje. De R1100 sprint
naar 100 km/u in nog geen vier seconden en acceleert in de eerste vier versnelling zeer vlot. Hij rijdt zo het rode
gebied binnen. Rij je in z'n vijf 100

km/u en je draait het gas open, dan
gebeuren er geen spectaculaire dingen, integendeel. Toch gaat de motor
dan soepeitjes door naar 210 km/u. En
misschien meer, maar daar moet dan
wel de ruimte voor zijn. Boven de 8000
toeren grijpt een begrenzer in en is het
uit met de pret.
In Nederland wordt de BI 100 standaard geleverd met een zogenoemd ergonomie-pakket. De motor is aan de
berijder aan te passen door verstelbare stuurhelften, ruit en voorste deel
van de buddyseat. De motor kost bijna
26 duizend gulden. En er is nog vele
honderden guldens aan extra's te
koop. Voor BMW's nieuwste aanwinst
wordt een enorm pakket accessoires
samengesteld.
In Duitsland wordt BMW standaard
met katalysator uitgevoerd. In Nederland is dat een extraatje waarvoor 1400
gulden betaald moet worden. BMW
Nederland heeft bepaald dat de Nederlandse motorrijder dat vooralsnog te
veel geld vindt. De oosterburen zijn
dus wat milieubewuster. Zij laten de
motorrijder weer bijbetalen voor het
ergonomie-pakket.

Het uiterlijk van de nieuwe boxer is
wel even wennen. Zeker de boxers van
voor '84 hebben nog een redelijke klassieke uitstraling. De nieuwe boxer is
absoluut een motor van deze tijd. De
tank oogt raar hoog, zeker met een
tophalf, een halve kuip. De foto's van
de knal rode BI 100 met volle kuip beloven een heel fraaie motor. Mei dit
jaar is dit exemplaar leverbaar.
Voor degenen die vinden dat er wat
al te veel plastic op en aan de motor
zit, komt op termijn een road-ster, een
kale versie, op de weg. De verwachtingen van het GS-model dat volgend jaar
komt, zijn zeer hoog gespannen. BMW
gaat ook met een 800-serie komen, met
een cilinder inhoud van bijna 850 cc.
De BT, de toer-uitvoering van de
BI 100, komt als laatste. BMW wil tussen nu en driejaar een volledig nieuwe
lijn boxers op de weg brengen.
Is er over smaak nog te twisten, over
de rij-eigenschappen van de nieuwe
boxer amper. BMW brengt een perfect
sturende sportieve boxer op de weg
die nog vele tientallen jaren mee zal
gaan.

Fiat duikt elektrisch de stad in
UTORIJDEN in de
stad met een middenklasser is een
crime en parkeren
al helemaal. Het moet klein,
kleiner, kleinst. Fiat ont- wikkelde een concept van
de elektrische Downtown,
die liefst 55 centimeter korter is dan de bekende Austin
Mini.

l ü KUNT ZICH NOG WEL i
p EVEN OMDRAAIEN

We zetten de Downtown ter
vergelijking even naast de Mini,
die iedereen zich wel voor de
geest kan halen. Fiat's vinding
is twintig cm hoger en zes centimeter breder, maar meet in de
lengte slechts 250 cm tegen de
Mini 305 cm. Voor draaien in de
straat heeft de Downtown genoeg aan 7,4 meter waar de
Mini 8,7 meter nodig heeft. In
gewicht legt de Downtown het
met 700 kg af tegen de 80 kg

|0e lieiwt collectie iMtcli 109 niet iiinei|

Vn(j'*otn ve'lotcn men Begin de weikdag piadultiel mei PCT Winl PCT
ntrti ^ njUiK uu teven voor de ochlend '«
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gevoed door een natrium-zwavel accu en bestuurd door een
elektronische
controle-eenheid. De zeer redelijke actieradius wordt onder meer bereikt
door de energie-terugwinning
bij afremmen. Op de buitenwegen haalt de 250 centimeter
korte Downtown 100 km/uur,
niet onredelijk voor een 'accuwagen'.
Verstevigingsbalken in de
portieren en energie-atasorberende zones in de bumpers
De bestuurder van de Down- moeten de inzittenden het getown die zijn weg in de stad nog voel van veiligheid geven.
niet snel genoeg weet te vinden,
Fiat laat weten de auto in prowordt geassisteerd door VENUS, een elektronisch naviga- duktie te nemen zodra de situatiesysteem dat de snelste route tie daar aanleiding voor geeft.
naar de bestemming bepaalt en Namelijk als het stadsverkeer
de bestuurder stap voor stap nog verder moet worden terugbegeleidt. In de beide achter- gedrongen en zodra er nieuwe
wielen zijn elektrische wielmo- wettelijke (milieu) maatregelen
Het resultaat is de Down- toren ingebouwd die voor de komen. Waar wacht Fiat eigentown met extreem compacte aandrijving zorgen. Ze worden lijk op?

lichtere Mini. Dat verschil
moet vooral gezocht worden in
dé' hoeveelheid accu's die de
Fiat meedraagt. Ze zijn in de
stad goed voor een actieradius
van 190 geruisloze kilometers.
/.,
De Fiat Downtown is in overeenstemming met de milieu-eisen ontworpen om de individuele mobiliteit in de stadscentra te optimaliseren. Het uitgangspunt van de elektrische
conceptcar luidde: „Onderzoek
alle mogelijkheden van een
nieuw produkt dat de automobilist weer de mobiliteit geeft
die hij in stadscentra is kwijtgeraakt. Ontwikkel een compleet
recyclebare stadsauto, met minimaal energieverbruik, die
aan alle veiligheidseisen voldoet."

buitenmaten en eigenschappen
die hem zeer geschikt maken
voor de stad. Hij is voorzien
van drie zitplaatsen, die eenvoudig toegankelijk zijn. Dit is
te danken aan de driehoekige
opstelling met de bestuurdersstoel midvoor. De veelzijdige
indeling van het interieur, de
grote achterklep en het grote
aantal opbergmogelijkheden
zorgen voor voldoende bagageruimte.

De mannen over Greet van Dieren, automonteur in spe:

'Dat

De Hyundai HCD-2

Greet: „Eerst dachten
mijn collega's dat hier een
soort manwijf zou komen
werken, zo'n type dat bovendien wel niets van techniek zou begrijpen. Dan is
het extra leuk om te laten
zien wat je in je mars hebt.
Ik zit nu in het derde jaar
van de INNOVAM-opleiding voor Middelbaar Bedrrjfs Technicus. Alle leraren stimuleren me enorm
en dat zullen ze niet doen
als je slechte resultaten behaalt. Het gaat goed op
school, al moet ik er wel
hard voor werken."
Via het leerlingwezen in
de autobranche combineert
Greet een beroepsopleiding
met werken in de praktijk

Greet van Dieren: „Uitdaging om als meisje autotechnicus te worden"
bij een grote autodealer.
Twee dagen per week zit ze
in de schoolbanken, drie dagen per week werkt ze aan
auto's, waarbij ze inmiddels
zelfstandig
onderhoudsbeurten kan uitvoeren.

Bewondering
Ze zegt dat het werk als
autotechnicus niet zwaar of
vreemd is voor een meisje.
„Ik heb er geen problemen
mee. Hooguit zit er aan een
auto weieens een bout of
moer zo vast dat ik hem niet
loskrijg. Dan vraag is ge-

woon een van mijn mannelijke collega's even te helpen. Maar meestal denk ik:
'Niet zeuren, Greet' en probeer ik het zelf nog een
keer. Vaak lukt het dan
wel."
„Ik geloof niet dat mijn
collega's zich anders gedragen als ik er bij ben. Van
discriminatie heb ik althans nog nooit wat gemerkt en rare opmerkingen
krijg ik ook nooit. Ik heb
eerder de indruk dat ze weieens met bewondering naar
me kijken. Zo van: 'dat doet
die meid toch maar'. Al met

al geloof ik dat een vrouw in
het bedrijf wel wordt gewaardeerd. Overigens wil ik
niet beter of anders behandeld worden omdat ik een
meisje ben. Ik wil alleen
maar een goede autotechnicus worden."
Op de MAVO maakte
Greet via een open dag over
vervolgopleidingen kennis
met het vak van automonteur. Dat sprak haar genoeg
aan om zelf de stap te wagen. Techniek en elektronica hebben altijd haar interesse gehad. Over de opleiding is ze tevreden. „Je hebt

een heel breed vakkenpakket, maar het is wel erg
theoretisch. De ene dag volg
ik de opleiding voor Middelbaar Bedrijfs Technicus
(MBT)
met exacte vakken
en talen, de andere dag is
een echte monteursopleiding met onder andere motprtechniek en elektrotechniek."
„De praktische kant van
het vak leer je in je dagelij kse werk in de garage. Ik heb
een leermeester die me begeleidt en mijn vorderingen
aftekent in een opdrachtenboek. Daarnaast krijg ik begeleiding van een adviseur
van mijn school. Eventuele
problemen bespreek ik met
hem. Aan het einde van dit
schooljaar ben ik, als alles
goed gaat tenminste, gediplomeerd autotechnicus."
„Daarna wil ik nog driejaar
doorstuderen in de MBTrichting. Met een afgeronde
MBT-studie heb je de kennis van een eerste monteur,
aangevuld met administratieve kennis. Daarmee kan
ik dan chef-werkplaats of
receptionist worden."

Hij heeft een matzwartè
veiligheidsbeugel, die zpwel de carrosseriestij fheid'
verbetert als de inzitten"
den beschermt. In beide'
versies is het handschoenenkastje afsluitbaar en zit
de knop om de neerklapba-.
re achterbank te ontgrendelen in de bagageruimte^
De Cabriolet heeft pok
een nieuw, gemakkelijker'\
te bedienen mechanisme
voor de wegyouwbare kap,"
dat bovendien onder een
nieuwe afdekking schuilgaat wanneer open geredeh
wordt. De achterruit is vanveiligheidsglas met verwarming.
De nieuwe open Escort is
leverbaar in twee versies,
de CLX en XB3i. De eerste"
heeft een 90 pk sterke 1,6
liter motor en kost ongeveer 47.000 gulden, de XR3i,
heeft een 130 pk sterke 1,8"
liter motor en kost 60.000
gulden.
Saan verhuist -7
Yamaha
f;?M
Het Diemense transport^'"
en verhuisbedrijf Saan legtfg
momenteel de laatste hand] j
aan een grootscheepse-ver^c
huizing van Yamaha Mo;-q
tor Distribution vanuit Uit-^
hoorn en het Duitse Löhne' '
naar Schiphol-Rijk.
X._

ÏÜS,

Daar wordt de distributievan reserve-onderdelen en*,
accessoires voor produkten van Yamaha Motor oji
Europees niveau gecentra-..1
liseerd. De verhuizing^
heeft vier maanden in be-'-i
slag genomen.
'~•~~''
Voor het transport van= •
uit Uithoorn waren 200 rolcontainers en 3500 pallets'nodig en de verhuizing van,-;
uit Duitsland was nog om-''
vangrijker. In totaal ginghet om naar schatting drie,
miljoen onderdelen, vari''
rubberen afsluitringetjes
tot motorkappen.

doet die meid toch maar'

E ZIJN er niet veel.
Vrouwelijke automonteurs.
Het
lijkt ook niet aantrekkelijk, want ze worden al snel als 'manwijven' aangemerkt. Greet
van Dieren (17) kan er
over meepraten. Ze is al
drie jaar automonteur in
opleiding.

In verschillende structurele carrosserie-delen zijn
verstevigingen
aangebracht, waarbij extra aandacht is besteed aan de bescherming bij zijdelingse
aanrijdingen.

Driepersoons Hyundai
voor een nieuwe markt
yundai is druk bezig
met het aanboren
van nieuwe markten. Nog niet zo lang
geleden deden we kond van
de uiterst luxueuze en zeer
grote Grandeur.

Dit keer gaat het om een prototype van een driepersoons
sportwagen, HCD-2, afkomstig
uit de ontwerpstudio van Hyundai California Design.
Uit onderzoek in Noord-Amerika en West-Europa blijkt dat
veel mensen graag een sportwagen willen berijden, maar dat ze
tegelijk net even meer ruimte
willen dan de gangbare tweezitter biedt. De HCD-2 is eigenlijk
een 2+1 met een derde stoel
dwars geplaatst achter de voorstoelen. Hij oogt indrukwekkend en stijlvol, voor sommigen misschien zelfs elegant.
Een auto met personality,
ontwikkeld voor liefhebbers
die hun hobby-auto ook voor
dagelijks gebruik willen inzetten. Het meest opvallende is
wel de ongelijke breedte van de
portieren. De eventuele achterpassagier moet door de rechter-

deur in- en uitstappen en dus
besloten de ontwerpers om die
deur maar wat ruimer te maken. Het ligt ook zo voor de
hand.
Het grote nieuws schuilt volgens Hyundai vooral onder de
motorkap, de nieuwe Beta-motor. Dit is een tweeliter zestienkleps viercilinder motor met
twee bovenliggende nokkenassen. Variabele kleptiming zorgt
voor een extra hoog koppel bij
lage toeren. Daarnaast ontwikkelt hij een hoog vermogen, te
weten 114 kW. Omdat het een
prototype betreft is het instrumentarium wel heel erg compleet met onder meer een cfkloos klimaatbeheersingssysteem, een in de voorruitstijl opgenomen achteruitkijkspiegel
met automatische dimmer en
een waarschuwingssysteem
voor het geval de afstand tot de
voorrijdende auto te gering
wordt om bij een noodstop een
aanrijding te voorkomen. Hyundai denkt de wagen in de nabije toekomst in produktie te
kunnen nemen. Hij komt dan
in de klasse met auto's Honda
Prelude, Nissan 240 SX en Mitsutaishi Eclipse.

'Niet voor
Jniets 80'
De campagne 'Niet voorl;
niets 80' van Veilig Verkeer '
Nederland werd in 1902'
door veel weggebruikers
als positief beoordeeld. De""
noodzaak om door te gaan
met de actie is echter nietminder geworden.
Uit de voorlopige cijfers
over 1992 kan VVN de trieste balans opmaken. De wegen waar een maximurn
snelheid van 80 km/uür
geldt, eisten vorig jaar een
tol van 565 doden en 10.150
gewonden. Dit maakt ze tot-"
de onveiligste wegen vanNederland. De gemiddelde
snelheid lag boven de 90
km/uur, met uitschieters
tot ver boven de 120
km/uur.
Gebleken is dat veel automobilisten door de yorm-;
geving van de weg zich et"
vaak niet bewust van zijn'
dat ze de limiet overschrijden. Genoeg reden voor
WN om voorlopig nog,f
even door te gaan met de ,
actie.
-.-V'
S

De nieuwe voorlichtings'-,
campagne zal door middel!1
van borden en affichèè'
langs de wegen, adverten-'
ties in kranten, folders, itf''
dio- en televisiespots en de~rf
80 km-krant aandacht blijven vragen voor de problematiek op wegen buiten de*
bebouwde kom.
,',-
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Oproepen - Mededelingen

Micro-advertentie;* voor /akrnnum en particulier kunnen
uonU-n gc/L-t over l of 2 kolommen breedte 111 diverse
Irlifigrootten
Particulieren vurwij/un HIJ naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S".
Plaatsing is> mogelijk ut du volgende editieZANIU'OOKTS NIIOJWSBLAD J O, l-1- JKM milhmetei.
.Sluitingstijd: dinsdag 1500 uur.
U kunt uw tekst telefonische opgeven 02507-17166 of
afgeven/7enden aan
* Xandvoorts Nieimsblad, CaMliuispIcm 12,
2012 JM XamKoort;
*

Informatie over on/e o\onge aantiekkclijke atKerlenliecombmalies in de Micro's /ijn o[> aanvraag op on/e
kantoren veikrijgbaar
* Vooi brieven onder nuinnier woidt l regel exira m
rekening gebracht, alsmede j 7,05 adm.kosten,
* Bij plaatsing in de Micio's worden geen bewijbi mm roers
versiuurd. Op \ei/oek wordt aan adveiteerdcis builen
liet veispreidmgbgtbit'd een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 1-.00 m rekening gebiaehl.

Micro'b Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Aniblcrdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in de/elfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Divers personeel gevraagd
De Amsterdamse taxi centrale vraagt voor haar leden en taxiondernemers uit de regio, chauffeurs die opgeleid willen
worden tot

TAXI-CHAUFFEUR
in loondienst of zelfstandig coöperant
Voor info Pr Hendriklaan 43, tel 020-6177018
Studenten, scholieren opgelet heb je paasvakantie en/of
Verloren en
zoek je een leuke BIJVERgevonden
DIENSTE in de verkoop, met
hoge verdiensten (± ƒ 125,p d)? Ben je min 17 jaar, heb Verloren zondag 21 mrt. tusmin opleiding HAVO bel dan, sen Prmsesseweg en rotonuitsl tussen 19-21 30 uur naar de gouden ring met inscnp030627110 Tevens zoeken tie Aandenken' Teg bel. ter
wij enth. studenten (21-28 jr.) te bez. Tel 023-240877
i b v rijbewijs als teamleider

Zalenverhuur
Den Haag Binnenste Buitenhof PRACHTZAAL. Zeer geschikt voor ridders en jonkvrouwen. Vragen naar Ruud.
VERENIGINGSGEBOUW

Rijwielen,

motoren,
bromfietsen

* 4 April is de dag die niemand vergeten mag Piet en
Gerda 30 jr getr. Bel 14078
* Beatrixschool bedankt
iedereen voor de hulp bij
onze fancy-fair
* Beatrixschool bedankt alle
sponsors
* Beatrixschool bedankt iedereen voor de hulp bij onze
Fancy Fair
BROODJES BESTELLEN?
Broodje Burger Bellen

18789

FIAT PANDA,

CHRIS HARDENDOOD

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

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

iSINGER

NAAIMACHINES ZANDVOORT

PRINSENHOFSTRAAT 7
t/o garage Versteege

'S 02507-20072
Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
HSINGER
FOURNITUREN
P. E. M. Stokman
KNOPEN
reparatie .aNemerken KLEDINGR EPAR ATI E

'VTV'

Te koop
aangeboden
diversen

KI maat mooie h. fiets, Vi j.
oud, v. ƒ360,-v. ƒ 150,-; kleu-1
terfietsje ƒ 50,-; racefiets
ƒ 125,-; nieuw blauw zitbad
ƒ 45,-, grasmaaier ƒ 25,-; fietsstoeltje + windscherm ƒ 25,-;
handstofzuiger ƒ 30,-, kleuterspeeltafeltje + st. ƒ 25,-, modern gr. bureautje + st. ƒ 75,-;
3 x vouwlogeerbed v.af ƒ 35,-;
ƒ2.50 bezorgkosten
2-pers bed ƒ150,- Tel
boven ƒ 25,- gratis bezorgd 02507-17421
keukenbuffetkast |
* De fancy-fair was een suc- * Nette
ces. Ouders, bedankt voor ƒ125, eik kinderbed ƒ 75, kl
alle hulp
damessportfiets ƒ95. 17421. l
* Dit is geen 1 april grap.
Te koop 2 gevelkachels |
Piet en Gerda Paap 30 jaar ƒ 125,- per stuk; witte modergetrouwd H.g De dames Hl. ne bak/hok voor konijn of ca* Fancy-fair Beatrixschool via ƒ35,-. Tel. 02507-30838
was grandioos'
Te koop tafelmodel koelkast
Ondernemers bedankt.
en gascomfort ƒ 100,-, ± 201
* Help de Polen. Stuur 'n ramen voor broeikas ƒ 5,- p
voedselpakket' Wij hebben st. Tel. 023-246777.
*Tk. 1 pers bed, z.g.an.,
evt 'n adres: 02907-5235.
Heren Willigers, Staats en wit m. koperen knoppen
Kramer bedankt voor uw hulp ƒ 300,-. Tel na 18.00 u 30838.
bij onze „uitdaging" de Bea- T k. Atag gasfornuis ƒ275.
trix 1x moeders
Douchekabine nw. ƒ 2.000 nu
ƒ495 Philips dubb.drs koel* Jasperdien en Karel,
gefeliciteerd met jullie 25-jarig kast 3251. ƒ 450. Raamventila
tor ƒ 55. Fontembak ƒ 35, alles
huwelijk. Wendy & Klaas.
wit. Bungalowtent nw ƒ 3 000
*Karel en Jasperdien, een nu ƒ595 Tel. 020-6464370.
fijne dag toegewenst 2 april.
*T.k: jongensfiets 10/12 jr.
De familiecup.
ƒ95,-; 4 barkrukken staal m.
•*• Karel en Jasperdien, van pitnet ƒ35,- pst. Tel. 13291.
harte gefeliciteerd met jullie
*T.k. modern, wit, solide
25-jang huwelijksfeest
buro met 6 laden, i.z.g st.,
*Lieve Winnie, Jouw baas ƒ275,-. Tel: 30838 na 18 uur.
en bazinnetje 30 j. getrouwd
Winnie, hartelijk gefeliciteerd * Witte moderne bak/hok
voor konijn of cavia ƒ 35,-.
* Marja en Wim, zonnige feli- Tel 02507-30838
citaties van Irene en Ron
Bolderwagens,
fietskarren,
* Mirjam en Willem, gefelici- wielen, direct van bedrijf.
teerd met jullie ondertrouw. Folder tel 05904-1804.
Martha, Klaas, Wendy, Klaas
Overigens, mijnheer de voorTe koop
zitter, zijn wij van mening dat
gevraagd
de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken
diversen
* Papa's en mama's van de
Beatrix, hard gewerkt zat. Be- Ik koop dames-pockets, Boudankt. De taakverdeelster.
quet e d? Bel: 020-6254004
* Pas opgericht klem koor is *Te koop gevraagd: oude
op zoek naar een tenor en spullen voor de rommelmarkt.
bas Inl. tel.: 14158
Tel. 023-246777.

T k. racefiets Peugeot, afgemonteerd met Shimano 105
cis., rolls zadel-look, click pedalen, 2 res wielen, 2 tandwiel sets ƒ 625,-. Tel. 16125
De Krocht
Puch brommer,
Grote Krocht 41, Zandvoort, * T.k a
tel 02507-15705 b.g g 19932, f 75,- Tel 02507-15585
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
Schoonheid en
KOFFIETAFELS
*S uit S = Sinterklaas uit
verzorging
Spanje, voor Edwin
En nog gefeliciteerd.
Gedipl. KAPSTER komt bij u *T.O.Z vrgt ten. en bassen
thuis, ook voor permanent om te komen zingen, rep ma
Tel. 020-6140178 na 17 u
av. 20 00 u , geb De Krocht
Te koop
PEDICURE voor uw complete
voetverzorging en voetmas- Voor trouwfoto's
sage Behandeling bij u aan Foto Boomgaard
huis is mogelijk 02507-12698
Grote Krocht 26
bj. '85
RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels
Tel. 13529
Philips sun mobile
In nieuwstaat, APK 3-'94
* Piet en Gerda Paap 30 jaar
Vr.pr ƒ 3450,-.
Huur prijs ƒ 100,-p w.
getrouwd. Hoe hou je het vol
Gratis
bezorgd
en
gehaald
Tel. 02507-17597
Gerda. Afz. Anoniempje.
Bel voor reservering en
* Piet en Gerda Paap 30 jaar
inlichtingen 02507-30183
een paar. H G softbal heren l.
Het is echt waar1
*Welke bas of tenor durft
het aan om met klein koor m
zee te gaan? Tel • 14158
Wilto 10 jaar.
Gefeliciteerd.
Tonny
*Wilto 10jaar! Gefeliciteerd'
Ester en Alex
« Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan. Centrale Orderafd Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.

Lessen en clubs

DOMBO

Een weekje tot rust komen in voormalig
klooster bij Cuyk. Folder: 08850-20862.

Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
:

tel. 02507-12070

de nieuwste
dagfilms

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
T.k. moderne hang/legkast
met spiegeldeur ƒ 450,-. Tel.02507-30838 na 18.00 uur.
*Tk. prachtig nieuw Perzisch tapijt, 160x260 m,
ƒ300,-. Tel.. 02507-15253.
* T k a l. bruine fauteuil im.
leer op rollers, royaal model,
pr. ƒ35,- Tel 02507-13581.

GUDIATQR
.

\
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HEAT OF PASSION
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ALLAMERICAN
MURDER
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SUtóET GRILL
THEHANDTHAT
ROCKSTHE
Videotheek

DÖMBO
WeekvóoVdeel
5 films
voor/ 25,een hele week

Videotheek

DOMBO

BETAMAX films
huren is houden
jF 5,-p. film
Videotheek

DOMBO

Winkelpersoneel gevraagd

DE GAPER DRUGSTORE
Drog parfumerie speciaalzaak zoekt met spoed enkele
medewerkers/sters in de leeft van 16-18 jaar voor zondagmiddag en/of vakantieperiode. Reacties aan P Olieslagers
Telefoon- 02507-12513.

Movieboxen
'4 10,-^ p. dag

ƒ 40,-piVyeek
ƒ 100,-p. maand

Videotheek

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4,65
4.65
4,65
6,20
7,76

POIVIBÖ
'
,
'
!

ƒ 9,31 |
ƒ 10,86 l
ƒ 12,41
ƒ 13,96
ƒ 15,51

Verhuur van
Nintendo spelletjes

GEOPEND
DAGELIJKS VAN

Wilt u ouk imam, udrub, wounplaatb volludig invullen, anders kunnen u ij u\\ advertentie ln-la.f. nii'i
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs» (artikelen Ie zamen niet boven f'W) k u n t u niet (,'nuis
acherteien. Alle prijzen incl. 17.5",, BTW

Naam:

Postcode: ....

Plaats:

'IVUTooii: ..

S.v.p in rubriek:

naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichting naar de

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover

persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
J. A. Brakel - Zandvoort
H. Holscher - Amsterdam
E. de Heus - Amstelveen

Uw paadje of straatje defect?
Ik kom direct' Ook schuttmgen, ruim 30 jaar ervaring.
D. v. Duyn. Tel. 02507-19593
of na 6 uur 17833.

Tuinman heeft nog tijd, ƒ 15
p u. Hekstraatwerk aanleg
van tuin, alles leverbaar, tel.
020-6258455 (vragen naar de
tuinman).
Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

CHTIC©
HASSING B.V.
STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

Kunst en antiek

* Veilinggebouw Amstelveen *
veilt weer
veel echte inboedels o.a. diverse antieke Biedermeier meubeien, klokken, schilderijen, oude perzen, speelgoed, veel
kleingoed enz, enz. Op maandag 5 en dinsdag 6 april,
aanvang 19.30 uur. Kijkdagen zaterdag 3 en zondag 4 april
van 10.00 tot 16.00 uur Frans Halslaan 33, tel: 020-6473004.
*Te koop: antiek stoomma- • Rubneksadvertentie7 Zie
chientje, merk Doll, ƒ125,-. voor adres en/of telefoonnr.
Tel.: 02507-17038.
de colofon in deze krant.

Radio, tv en video

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

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw

;;- •

Autoverzekering

Zandvoorts Nieuwsblad

Aanneming en

vernieuwbouwing

Bloemen, planten
en tuinartikelen

AMERICAN
SAMURAI
*v ..«. ."

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een

A. de Jeu - Heemskerk

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

HARP-BOILED
. **

MiCRO

gelen Stucadoorswerkzaamheden bel 020-6166307.

DOUBLÉ
JEOPARDY
w . w

ZOEK DE MISLUKTE

* • • • " • . ' • • ' . Voor al uw Verbouwingen, Te-

Financien en

Wij zoeken voor ons gezellig kantoor iemand die onze huishoudelijke dienst komt versterken, 2x per week in overleg
Met gemaakte vakantieafspraken wordt rekening gehouden.
Salaris ƒ 14,- per uur schoon U kunt bellen of langskomen op
donderdag en dinsdag tussen 12-13 uur. Vraag naar Vera
06 Software Centre Europe, Alpenrondweg 102, Amstelveen
(t o winkelcentrum Groenhof), telefoon 020-6434321

Foto - Film
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

handelszaken

Huishoudelijk personeel gevraagd

BIJ dansschool ALEGRIA leer
je SALSA dansen op de originele Latijns-Amenkaanse manier! Start nieuwe cursus 5
april, open huis met gratis
proeflessen op 4 april om
14.30 en 16, loc.: de Loods,
Pnnsesseneiland 20, A'dam
O. Voor meer info: 6841665,
WORDPERFECT 5.1
leer je in één week.
Info M.C.O.
Amsterdam 020-6853057
Den Haag 070-3465346
Utrecht 06-52716921

Foto Boomgaard

Woninginrichting
* 3-zitsbank (stof blauw;
ƒ 150,-; mod. fauteuil (br. leer
ƒ 100,-. Tel.. 02507-19672
Aang 2'/2-zits Chesterfield leren bank, bordeauxrood,
ƒ950,-, 02507-30904 na 18 u.

12

Corn.
Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070

All Tech TV Video
Reparatie 's morgens gebeld, dezelfde dag hersteld. 65+
10% korting. Ook weekends. 3 Maand garantie.

Tel. 020-6960054.
Foto Boomgaard *T.k.- Philips

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

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

Diverse clubs
06.320.323.13 HARDLESBIÜ
Wij gebruiken de wildste hulpstukken! Gluur mee1 75 cpm.
HOMOKONTAKT Zoek je een
lekkere boy (18)?
06-320.330.95 75c pm
KEIHARDE SEX op college
de nieuwe docent weet niet
wat hem overkomt.
06-320.320.08
100 cpm.
Lady domina. Zwepen, boeien, onderdaan, bondage,
rubber, 75 cpm 06-320.321.66
Lesbische sportende meisjes
18 j. worden door mevrouw
verwend. 75c/m 06-32032337

Live Sex
06-9745

24 upd 100cpm
Live sexbox 24 u., 75 cpm
Live 06-320.320.61

kleuren t.v.,
goed beeld sp. te zien, vr.pr.
ƒ 150,- Tel.: 02507-30156.
Meisjes v. 18 willen wat
*T.k. portable zw./wit TV, bijverdienen. Sexadressen.
zw., 31 cm, 12V batterij of 06-320.330.60. 75c pm.
accu aansl. ƒ 75,-. Tel. 16516.
NATASJA doet het met 2
• Zie de colofon voor opga- hete buurjongens (18).
ve van uw rubieksadvertentie. 06-320.324.11. 75c pm.
NEGERIN, zwoele lippen en
volle borsten, masseer ze terRijles auto's en motoren
wijl je me acnterlangs neemt.
06.320.323.43 100 cpm.
VERKEERSTHEORIE VOOR HET RIJBEWIJS.
NEGERINNETJE
Elke rijexamenkandidaat is welkom op onze privélessen,
hete sex-tiener 18 jr
spoed- of normale cursussen Elk tijdstip is mogelijk.
06-320 324 06 100 cpm.
HOLLAND VERKEER, 020-6252511.
NEGERINNETJE
Alblas Verkeersscholen
• Wij behouden ons hethete sex tiener 18 jr.
recht voor zonder opgave van 06.320.324.06
in 5 dagen
100 cpm.
redenen teksten te wijzigen
UW RIJBEWIJS
Nieuw LESBIKONTAKT, ook
of
niet
op
te
nemen
Nieuwkoop, 01724-8361.
voor trio en partnerruil.
06-320.326.01. 75c pm.
Onroerend goed en woonruimte
NU direkt een afspraakje met
een leuk meisje v. 18 jr.
te huur gevraagd
06-320.322.33. 100c pm.
Onderdanige jongens (18)
Jonge werkende vrouw zkt. m. spoed appartement of verdie- bellen met strenge meesters.
pmg. Hr. ƒ500//800. Reacties van 9-17.30 u.: 02977-42569. S.M. voor 2 (direkt apart).
06-320.329.99. 75c pm.
Gevraagd: droge opslag
ruimte, ± 75
Tel.:
Woningruil
ONDEUGENDE huisvrouw02507-17832.
tjes en schoolmeisjes van 18
Kamer(s)
gezocht, minimaal 800
RUILADRESSEN
m zoeken voor straks sexkon2
20 m , zat. en zon. bereikbaar A'dam. Informatie bij Het takt, vraag hun tel nr.
Bel 06-96.61. 75c pm.
op tel.: 05181-1518.
Oosten, 020-588.2283
WWB vraagt div. woonr. voor Aangeb. BADHOEVEDORP- PARTNERRUIL pnvelijn,
stud en werk. leden (o.a. za- 4 kam.eengezins hk.won. Hr. direkt apart met vrouwen en
kenmensen). Bel aub tot 20 u ƒ835,- p.m. excl. Gevr m mannen voor' sexruil.
hele week: 020-6991194
Zandvoort dito of 4 kam.flt, 06-320.330.91. 75c pm.
liefst bovenste met lift of mai- Petra, 30+, laat zich nemen
sonnette. Tel.: 020-6594772 door die grote NEGER terwijl
Onroerend goed
Wij zoeken woonr. m Z'voort haar man toekijkt
en woonruimte
100 cpm.
en bieden 2/3-kmr.won. in Ri- 06.320.328.06
te huur
vierenbuurt in A'dam. Huur POLITIEAGENTE 06.97.93
aangeboden
Je wordt streng aangepakt,
ƒ350,-. Tel.: 020-6647637.
met de knuppel!
75 cpm.
Sporthal Pelikaan heeft dit
PRIVÉ ADRESJE
Vakantie
seizoen nog uren beschikZe vertellen iets over zichzelf,
buitenland
baar v. toernooien en wedgeven hun adres en telestrijden. Tel. 12899, b.g.g.
foonnr. Vragen of je langs
12353.
Sta-caravans t.h. in de Arden- komt of bij jou mag komen.
100 cpm
WWB 14 appartementen van nen al v.a. ƒ200 all-m.
06-96.88
| ƒ750 tot ƒ 2350 (ook tijdelijk) Int. 04459-1598.
PRIVE-KONTAKT
en ± 30 diverse kamers +
Vaar/surfsport
ƒ 400 in heel Amsterdam e.o
Je krijgt direkt 'n meisje aan
Tel. 020-6991194.
de lijn. 06-95.70. 100c pm.
T.k. nwe stalen roeiboten 4 RIJPE VROUWEN. Ze geeft
Onroerende
mtr. lang met spanen. Prijs haar schoonzoon sexles
06320.325.06
100 cpm
f995,-. Tel.:02158-23978.
goederen te koop
Rijpe zwarte vrouw1 Draagt
gevraagd
graag rose doorzichtige slipTenten en
jesi 75 cpm 06-320.327.70
kampeerGARAGE
RUIGE Sexmeiden! Wild en
TE KOOP GEVRAAGD
benodigdheden
lekker strak gekleed! 75 cpm.
Tel. 02507-14534
06-32032340
Zolderopruiming
kampeer- Ruim 300 ondeugende vrouHobby's en
spullen zoals: donzen slaap- wen zoeken 'n slippertje.
zak, luchtmatras + pomp, 06-320 321 44. 75c pm
verzamelingen
kookgerei + verlichting, gas,
kamp-meubelen, t e.a.b. Tel.: Sabnna en nog veel meer
meiden (18) willen direkt
*T.k.: Fisher techniek, grote 02507-12314.
apart. 06-320 322.88. 75c pm.
collectie, moet gezien worden ƒ300,-. Tel. 15253.
Schoolmeisjes (18) zoeken
Caravans
een ervaren man. Sexdating.
Vouwwagens
Muziek06-320.330.43. 75c pm.
Tuin/zomerhuisjes SEX VOOR 2, direkt kontakt
instrumenten
met jonge meiden, jongens
De gitaarspec zaak v A'dam Overdekte
caravanstalling (18) en huisvrouwtjes.
06-32033046. 75c pm.
SACKSIONI- 020-6794115.
Amstelveen 020-6452680.

Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.
•*• Grundig 12 kanalen kleuren
| TV, mooi beeld, spelend te
zien ƒ 100,-. 02507-17357.

Ub.320.326.17 STRAATMEIDI
In de bus gaat ze tegen je
aan staan! Voel maar! 75cpm
06-320.326.63 Sexstandjes!
Grieks gebukt! Mond vol
Frans' Zalig vrijen. 100 cpm
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje v. 18. Vraag haar tel.nr.
Bel 06-95.02. 75c pm.
SEXY TIENERTJE (18 jr.) lekker wild en ongeremd..
Hm.,
nog een keer1??
06-320.320.07
100 cpm.
SIDDERENDE meisjes, 18 jr.
Ik ga bij je op schoot zitten,
schuif heen en weer. Wat voel
ik nou! 75cpm 06-320.320.66
SM Kontaktlijn voor strenge
sexafspraken. 06-320 325.80.
100c pm.

THAISE SEX-GODIN
vroeg
rijp en gewillig
06 320.323 06 100cpm.
THAISE SEX-GODIN
vroeg rijp en gewillig.
06320.323.06
100 cpm.
TIENERBORDEEL.ik ben 18
en wacht op je..(in mijn slipje).
06-320.330.70
100 cpm.
TIENERSEX (18 jr), achterlangs vind ik 't lekkerst., maar
dit is ook te gek zeg!
06-320.320.06
100 cpm.
Top S&M 06.320.324.34i
Bel je meesteres en wees een
dienaar!
75 cpm.
TRIOKONTAKT voor sex afspraakje met 2 vrouwen.
06-32032504 100c pm.
Vanavond al 'n afspraakje1 Altijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vriend(in):
06-95.33. 75c pm.
VERPLEEGSTER. IK verzorg
graag mannen in m'n uniform
zonder iets eronder! Kijk en
voel. 75 cpm 06-320.329 30
Vluggertje leuke meisjes
zoeken lekkere jongens (18).
Bel 06-96.62. 75c pm.
Voor een echt (100 cpm)

sex-adres
06-96.85
Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 13.00 en
22.00 uur 02507-16141 of
023-400130.
Win een NINTENDO spelcomputer. Maak je keuze en win'
06-97.77. 100c pm.
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18.00
tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.
06-95.05. Grieks standje. Live
alleeni Ik buk alvast over de
tafel. 100 cpm.
06-95.07. STEWARDESSEN
75 cpm. In de pantry liet Saskia zich heerlijk m d'r blouse
pakken door een passagier.
06-96.09. Rijpe vrouwen. Live
gesprek met jou! Graag jonge
jongens (v.a. 18 jr)! 100 cpm.
06*96*25 WINKELMEISJES*
Bea 18, wordt heet aan de
kassa, verdwijnt het toilet in.
Jij er achter, pak me! 100 cpm
06.96.36 Als u een hyegesprek wilt. Wel voorzichtig
hoor, ik ben net 18. 100 cpm.
06*96*93 SECRETARESSE
Met open blouse en kort rokje
zit ze jou heet te maken. Ze
wil een wip maken 75 cpm.
06.97.11 "Zapp sex" draai of
toets van meisje naar meisje
(18 j.) Het hoogtepunt kun je
herhalen, als je wilt 75 cpm.
0697.33 Op z'n Fransi Je
mag met mij op 'n lijn. M'n
mond staat open, 100 cpm.

320.325.68
06/50 cpm.

06-320.328.99. Rijpe, Dikk4,
Mollige vrouwen. Live s'taat
ze voor je, naakt' 75 cpm.
35 plus sexdating. Rijpe "i •
vrouwen zoeken sexkontakt.
06-96.16 100c pm.
ADRESSEN
Ze geven hun adres en telefoonnummer, vertellen wat
over zichzelf en wachten dat
jij ze belt.
100 cpm
069-789
*Afluister Sexlijn* 75 cpm.
06-320.323.78 ... Meisjes, 18
06-320.327.47 Jong en stra"k
06-320.323.63 . Rijp en Ordi
06-320.324.54 Rijp en Chique
06-320.340.44Lesbi 35+ 18 j.
Allemaal leuke meiden willen
direkt kontakt. 06-320.330.77.
75c pm.
BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19.00 uur.
BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje of
een lekkere jongen v. 18.
06-320.330 87. 75c pm .
Buurvrouw geeft buurmeisje
(18) sexles! Geniet maar van
ze! 100 cpm. 06-320.328 27,
Dames die zich overdag vervelen zoeken telefoonsex^ •
06-320 320.36. 75c pm r '
De allerleukste meiden bellen
mefde FLIRTBOX.
Bel 06-95.01. 75c pm.
'''
DIREKT apart met een meisje
of een lekkere jongen v. 18,
voor een live heet sexgesprek. 06-320 330.81.75c pm
Direkt een leuk meisje aan de
telefoon, direkt apart.
Bel 06-98.80. 100c pm.
Direkt een leuk meisje aan de
lijn. Vraag haar tel.nr. voor 'n
avondje uit. Direkt apart.
06-95.10. 75c pm.
DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisjei Bel snel
06-320.330.90. 100c pm.
Direkt kontakt met een meisje
(18). Druk op de nul voor
meer meisjes. 06-320.322.05
75c pm.
Direkt Sexkontakt met 'n hete
vrouw bij jou in de buurt. \<
06-320.320.55. 75c pm
Direkt Snel Sexkontakt
SEX-KONTAKTLIJN '•
06-320.320.32 100c pm
Direkt telefoonkontakt met
meer dan 400 meisjes (18).
06-320.322.11. 75c pm.
Een chique vrouw VERPEST
haar buurmeisje (18 jaar) met
sex! 75 cpm. 06 320 320.39.J
Effe een vluggertje7 Ik wacht
op je in het toilet! 75 cpm
06320.326.19. Meisje 19 j.Er zijn genoeg meiden die
ook het bed in willen. Luister
op 06-96.03. 75c pm.
Reur (25+) hete meid va^n
stand!! Ongelooflijk, maar ze
was toch zo netjes opgêvoed. 06.320.350.30100 cprn
Genoeg ondeugende meisjes
(18) Ben jij ook op zoek?,
Bel 06-96.02. 75c pm
GRATIS SEX
niet commerciële sex-adressen en nummers van vrouwen
04493-5144 of 5164 >
Gratis sexkontakt, meer dan
400 ondeugende hete metden. 06-97.66. 100c pm. :' •'
***HARDCORE*** 75 cpm.,
06-320.32404 .. Onderdanig
06-320.326.18 ... Meesteres
06-320.326.77 ....Ruige sex
06.320.325 54 ... Volle Bolle
Harde, RUIGE Wilde Sex' 06320 322.78 Rooie lampen S.ex
Doorzichtige lingerie! 75 cprn.
HERHAALDE OPROEP:Onderzoekers willen graag
telefonisch praten met mannen die vrouwelijke prostituees bezoeken. Anonimiteit
gegarandeerd. Bel op werkdagen (behalve woensdag)
tussen 10-17 uur naar het.
NISSO tel. 030-938909.
Hete meisjes (18) willen snel
een sexafspraak! NU direkt
06-32032666. 75c pm.
Hete MEISJES (18) willen.
sexkontakt. Nu met nummer
Bel 06-96.65. 75c pm.
Hete meisjes v. 18 willen echt
snel Sexkontakt. Nu met
tel nr. 06-320.330.66 75c pm
Hete vrouwen bij jou in de
buurt willen sexkontakt.
Bel 06-97.80 100c pm.
Hete vrouwen die alleen thuis
zijn zoeken sexkontakt
06-320.330.42. 75c pm.
HOMO: Waar gebeurd, knullen onder elkaar.
06-320.327.01. 75c pm.
Homo1 Zoek je 'n hete boy
(18) voor 'n sex-afspraakje9
06-320330.18. 75c pm.
HOMO-DIREKT-APART
Direkt privé met een hete gay
Druk op de nul voor meer
hete jongen v. 18 jr.
36-320.322.61 75c pm. •
Homojongens onder elkaar
Hoor ze heet TEKEER gaan
36-320 330.88. 75c pm. *
*****ZAPSEX*****'
Draai of toets om heen-en
terug te spoelen, het lekker
ste kun je blijven herhalen' 75
cpm
Schooljuffrouw
06.95.08
Effe Vlug
06 96.92
Meisjes
06 96.40
S&M Club
06.97i9l
Negerin
06.97.92
Hardcore
06 97,94
Zij 18, naakt bukt zij vooroVer'
Jij staat achter haar' Op'z'n
grieks' 75 cpm. 06-320.327.06
Zij staat voor je gebukt.
Toe maar op z'n GRIEKS.
06.9649
100 cpm
Zoek je prive-adresjes voor
echte hete meiden v. 18 ir'
06-350.222.41. 75c pm. /
Zoek1 jij wulpse meisjes v.
18 ir. ? Bel Supersexkontakt
06-320.320.44. 75c pm.

Diversen
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizmgen. Voll. verz
Dag-nachtserv. 020-6424800
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Hoogleraar milieukunde
prof. Van Tellegen:

Vruchten in blik:
weinig vitamine C
-^ ^ERS IS niet altijd mogelijk
en toch wil je in de winter
wel eens andere vruchten
op tafel zetten dan wat de
groenteman betaalbaar te bieden heeft. Vruchtenconserven
dus. Te koop in blik of pot. De
vruchten zijn heel, gesneden of
als moes verpakt. Alle vruch- Milieukunde is een relatief
tenconserven uit binnen- en jonge studierichting. Zij leidt
buitenland moeten voldoen aan studenten niet op tot
de eisen gesteld in de Waren- evangelisten of vage
wet. Hoe zit het met de vitami- milieuQgurcn, maar tracht
nen in blik? Het Voorlichtings- milieuproblemen te analyseren
bureau voor de Voeding bericht en op te lossen. In 1970 werd
er vandaag over.
aan de Universiteit van
Amsterdam tijdens het congres
Op het etiket van het blik of N'70 in het kader van het
de pot moet het volgende staan: Europese
e de naam van de soort fruit in natuurbeschermingsjaar het
de Nederlandse taal of in een idee voor milieukunde geboren.
buitenlandse taal die vergezeld Prof. Van Tellegen: 'Meer
gaat met een duideljke afbeel- mensen moeten hun auto
ding van het fruit;
wegdoen omdat het doodzonde
is dat ding te gebruiken. Je
o in blik verpakt moet worden kunt toch een fiets huren op
vermeld of het fruit er in schij- het station.' Het gescheiden
ven, partjes, stukjs, met of zon- inzamelen van huisvuil is 'een
der pit in zit. In pot is dit zicht- beetje' zijn schuld.
baar en hoeft dit niet te worden
vermeld;
E UNIVERSITEIT van

D

Amsterdam (UvA)
werd de eerste instelling voor hoger onderwijs
met een programma voor
milieuvraagstukken, waaraan docenten en studenten
uit alle faculteiten konden
deelnemen. Interdisciplinair, zoals dat heet en dat
Veel vruchten zijn nogal sui- karakter draagt milieukunkerrijk, niet alleen uit de vruch- de aan de UvA nog steeds.
• vermelding suikergehalte.
De meeste vruchten bevatten
redelijk wat vitamine C. Door
conserveren gaat dit vrijwel geheel verloren. Om voldoende vitamine C binnen te krijgen, is
het dagelijks eten van vers fruit
en verse groente noodzakelijk.

ten zelf, ook de siroop bevat
vaak veel suiker. Deze frisse en door Everhard Hebly
smakelijke produkten leveren
vrijwel alleen energie (caloProf. dr. Egbert van Tellegen
rieën of joules).
is een van de twee hoogleraren
milieukunde en heeft een sociaal-wetenschappelijke achterHoudbaar
grond. „Het is altijd een traditie
-Vruchtenconserven in blik of in Nederland geweest om na de
pot zijn lang houdbaar. Hoe middelbare school een vak te
lang staat altijd op het blik of de kie_zen, maar met milieu kan
pot vermeld. Door de lange dat niet want de milieuproblehoudbaarheid kun je profiteren matiek is teveel omvattend. Ik
van een voordelige aanbieding blijf van mening dat een milieuen wat meer inslaan. Dat gaat vraagstuk opgelost moet worprima. Na de houdbaarheidsda- den door samenwerking van ditum loopt de kwaliteit echter verse disciplines."
terug: met name de smaak, de
„Je komt er niet altijd uit met
stevigheid en het uiterlijk van
de Vruchten gaat achteruit. Het
is'daarom raadzaam altijd eerst
de oude voorraad op te maken.
Potten en blikken kunnen het
beste op een koele plaats worden bewaard.
'Recept fruitsalade: Schil het
fruit en was het fruit dat nietgeschild hoeft te worden. Verwijder de pitten en druppel wat
citroensap over het fruit.
Gebruikte combinaties:
• sinaasappel, banaan, gember
• appel, peer, druiven
e peren, pruimen, mandarijnen
• ananas, bessen, kiwi
0 banaan, mandarijn, vijgen
• aardbeien, bessen, frambozen
• perzik, frambozen, kiwi
• aardbeien, perzik
• mango, kiwi, frambozen
Maak eventueel een van de
volgende sausjes bij de fruitsalade:
• meng 3 eetlepels sinaasappelsap met l eetlepel citroensap en
1 zakje vanillesuiker
• meng 2 eetlepels Umer met l
eetlepel citroensap en l eetlepel
gembersiroop
• meng 3 eetlepels magere yoghurt met l zakje vanillesuiker
Standbeeld
en een mespuntje kaneel.
Lange WapVoor vragen over voeding kunt u op
werkdagen van twaalf tot vier uur de per, bij Het
Voedingstelefoon van het Voorlich- Steen aan de
tingsbureau voor de Voeding raadple- Schelde
i,'en: 070 - 3.510.810

BOES

'Ik reis
zoveel
mogelijk
pertrein
en fiets'
uitsluitend algemene kennis.
De mens wil met alles groter
worden, maar ik ben toch wat
eigenwijs. Bij deze vakgroep
kunnen we beter klein blijven
en aanvulling geven op de aanwezige specialistische kennis.
Anders word je zo'n vage milieufiguur," aldus Van Tellegen. Meer dan een kwart van de
ongeveer zestig studenten heeft
een studie biologie achter zich,
de rest is afkomstig uit zo'n
beetje alle denkbare universitaire hoeken.

hoesten. Van Tellegen zegt niet
op te leiden tot evangelist, maar
constateert wel een zekere gedr evenheid bij zijn studenten.
Ook de vorm waarin het onderwijs gedoceerd wordt, spreekt
tot de verbeelding. Dit houdt in:
veel samenwerken met andere
studenten en vooral veel zelfwerkzaamheid.
Van Tellegen: „Op het gebied
van kennis is er gigantisch veel
informatie verkrijgbaar. Ik heb
niet de illusie dat ik iets sta te
vertellen wat ze nergens anders
kunnen vinden. Vroeger was de
universiteit nog een brandGedreven
haard van kennis en praatte de
Studenten krijgen voor het professor tegen een groep die
postdoctorale
milieukunde luisterde. Kenmerkend voor
geen beurs en moeten dus zelf milieukunde is dat wij ze leren
de kosten (3500 gulden) op- om de kennis te hanteren. Het

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)
staat er voor open. Het heeft
misschien met het zuinigheidssentiment van de Nederlander
te maken, want we vinden het
nog steeds gênant om in huis
onnodig energie te verspillen."

Vliegverkeer

Prof. Van Tellegen: 'De kwaliteit van het bestaan wordt
minder'

Foto Bram de Hollander

is een dynamisch vak en we
krijgen veel opdrachten voor
onderzoek. Tachtig procent
van ons budget komt uit die
hoek."

bergafwaarts met het leven op
aarde gaat dat de menselijke
soort nog eens uitsterft. Daar is
de mens veel te hardnekkig
voor. „We moeten wel effecten
verwachten op de niet-menseEn zo kan het gebeuren dat lijke soort en er treedt verarzijn vakgroep regelmatig van ming op. De kwaliteit van het
zich doet horen. Sterker, het ge- bestaan wordt minder."
scheiden inzamelen van afval
en met name de invoering van
„De vakgroep richt zich teGPT-bakken is 'een beetje' zijn genwoordig vooral op preventie
schuld. „We hebben heel veel bij het bedrijfsleven en ik merk
gelobbyd voor gescheiden inza- dat het daar erg leeft. Niet zomelen van afval. Het experi- zeer vanuit ideologische standment dat in Purmerend werd punten. Het is goed voor het
gehouden, gebeurde op onze image van een bedrijf om miaandrang. De bijdrage van één lieuvriendelijk te zijn en bovenpersoon is maar heel gering, dien levert het geld op. Het zijn
maar collectief heeft het wel de drie P's die me altijd erg faszin," aldus Van Tellegen.
cineren: pollution, prevention
Hij verwacht niet dat het zo enpaz/. Maar ook de consument

Antwerpen presenteert zich als
Europa's culturele hoofdstad
V
OOR ANTWERPEN
kan 1993 niet meer
stuk. De uitverkiezing
tot culturele hoofdstad van
Europa heeft geleid tot een
'oppoetsen' van de historische waarde van deze tweede stad van België.

richt is om de luister van weieer terug te halen. Letterlijk alles werd onder handen genomen en dat heeft van Antwerpen een stad vol verrassingen
gemaakt. Men ziet dat het best
door per trein te arriveren.

'Zoo'
Het door de cultuurministers
van de Europese Gemeenschap
genomen besluit om Antwerpen tot culturele hoofdstad uit
te roepen mag wat aan de late
kant zijn (negende in de rij, met
Amsterdam al in 1987), de stad
is er niet minder trots op en
terecht. Als grootste stad van
het Vlaamse gewest gaat het
prat pp het historisch erfgoed.
Een jaar lang kan men de vele
facetten zien van de metropool,
waarvan de roem dateert uit de
16e en 17e eeuw.

Stappend uit de monumentale aankomsthal van het Centraal Station aanschouw je als
eerste de mozaïeken aan de
poort van de naast het station
gelegen 'Zoo', de wereldberoemde dierentuin. De tuin
werd honderdvijftig jaar geleden opgericht onder de naam
'Koninklijke
Maatschappij
voor Dierkunde van Antwerpen'. Van meet af aan stond de
stichter een heuse dierentuin
voor ogen, daartoe geïnspireerd
door zijn bezoek in 1840 aan
Artis in Amsterdam.

Wie in de komende maanden
Het aanvankelijk bescheiden
een bezoek brengt aan de 'Stad
aan de Stroom' komt tot de ont- terrein buiten de stadswallen
dekking dat heel wat werk ver- werd in de loop der jaren almaar groter, totdat uiteindelijk
een definitieve plek gevonden
werd in het hart van de stad. Nu
wonen op een oppervlakte van
ongeveer tien hectare meer dan
vijfduizend dieren uit alle delen
van de wereld.

Pronkstukken
Het cultuurprogramma van
Antwerpen '93 omvat niet
slechts de groene oase in het
volle centrum, hoewel dat wel
een ideale plaats is om de stadsdrukte even te ontvluchten. Als
wereldcentrum van de diamanthandel vinden in Antwerpen verschillende grote diamantexposities plaats.
Met name de tentoonstelling
'Uit de Schatkamer' in het Provinciehuis (15 juni - 4 juli) is
heel prestigieus omdat er naast
(ADVERTENTIE)

Sniep 7, Meubelboulevard Diemen, (020) 6994111 fax: (020) 6903881

de kroon van het Mariabeeld
uit de prachtige 13e eeuwse
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal,
ook de ECG Diamant Trophy
kan worden bewonderd en het
zeventig centimeter hoge Kutchinsky-ei, waarin maar liefst
15 kilogram goud en twintigduizend diamanten verwerkt zijn.
Op 12 juni wordt overigens
het Metzier-orgel van de O.L.
Vrouwekathedraal ingespeeld
en vanaf die datum zullen regelmatig 's avonds orgelconcerten
worden gegeven. Ook de laatgptische St. Pauluskerk met
zijn 17e-eeuwse orgel en zijn indrukwekkende barokke meubilering heeft, na een herstelling
van de in 1968 opgelopen brandschade, een algehele binnenrestauratie ondergaan.
Ontdek op een wandeling
langs stemmige straatjes en
sfeervolle pleinen de nagelaten
rijkdom van duizend jaar architectuur. Waarna u altijd van de
vele indrukken kan bijkomen
in één van de 650 restaurants en
2500 cafés.
Uiteraard krijgen ook de haven en de Schelde een prominente rol toebedeeld in het
feestprogramma, met Eurosail
'93 als hoogtepunt. Van 14-17
augustus zal, aansluitend op de
legendarische 'Cutty Sark Tall
Ships Race', een kleurrijke
vloot van grote en kleine zeilschepen in de Sinjorenstad afmeren. Naast het vrij bezoeken
van de schepen, waaronder het
vermaarde museumschip 'Mercator', worden voor bezoekers
allerlei festiviteiten georgamseerd en gaat de verwelkoming
van de internationale bemanningen gepaard met een groot
volksfeest.
J.d.E.

Hij vervolgt: „Men voert wel
eens als reden voor het reizen
aan dat men dan met anaere
culturen m aanraking komt. Ja,
denk ik dan, hoe vaak heb je m
Nederland met een allochtoon
gepraat? Meer mensen moeten
hun auto wegdoen omdat het
doodzonde is dat ding te gebruiken. Je kunt toch een fiets huren op het station."
„Ik ben in verband met het
referendum over de auto in de
binnenstad eens op uitnodiging
aanwezig geweest op een avond
van D66, overigens niet mijn
partij. Ik heb me er toen over
verbaasd dat een groot deel van
de aanwezige Amsterdamse politici geen auto heeft. Het
schijnt dat Van Mierlo zelfs,
geen rijbewijs heeft. Blijkbaar
zijn we nog niet zover dat daar
reclame mee gemaakt wordt."

U-.

RolfBenz model Forum 200
Een fascinerend nieuw
zitcomfort met verrassende
combinaties

Lammetjestocht
Op, het eiland Texel,
wordt op 12 april de jaarlijkse
Lammetjestocht-wandeltocht
gehouden.
Het eiland is dan op z'n
mooist want de bekende
Texelse lammetjes dartelen in de wei en overal
staan de bloembolvelden .
er gekleurd bij.
0
Wie de veertig kilometer
wandelt, ziet het meest van
het eiland. Overige afstan-1
den zijn 25, 15, tien of vijf i
kilometer.
Aanmelden
voor deze voorjaarstochtr.
kan onder telefoonnum-"
nier: 02220-13087.

Vrijwel iedereen heeft zijn eigen zijn/haar favoriete plekje»;
op of aan het water. Lange wandelingen langs de aanrollende *
golven maken, rustig dommelen aan de oever van 't Geinjd
surfen bij Muiderberg - zoiets bedoelen we. Of kanovaren bij
Kortenhoef. Bijzonder benieuwd zijn wij naar uw tips. We.'!
willen over enige weken op deze ATV-pagina aandacht beste-v
den aan leuke plekjes in de niet al te verre omgeving.
Laat ons voor 10 april eens weten waar u zich aan of op het;?
water ontspant. Een briefkaart met een korte toelichting is -.
voldoende, maar een wat langer epistel stellen we ook zeer op _
prijs. Voor de inzenders van wie de tip gepubliceerd wordtr-hebben we een kleine attentie. ITw tips kunt u sturen naar:
Redactie Weekmedia, t.a.v. Trudy Steenkamp, postbus 2104,
1000 CC Amsterdam.

Hockey en kunstrij dei
op de rolschaats
Sommige sporten krijgen
ruimschoots aandacht in de
media. Maar er is meer dan
voetbal, tennis of wielrennen.
In een serie artikelen belicht
Chris Hartman minder
bekende takken van sporten.
Vandaag: rolschaatsen.

trekkelijk te maken spelen m
de hoogste klasse zowel Neder
landse als Belgische teams
Een ander probleem is het feit'
dat de meeste clubs het zonder;
een overdekte baan moeten
stellen.

R

Hoei

OLSCHAATSEN hebben we allemaal wel
eens ondergebonden.
Gezien het aantal bij de Nederlandse Rolschaats Bond
aangesloten leden - circa
900, verdeeld over 21 clubs is het echter voor de meesten bij een vluchtig contact
met de sport gebleven.
door Chris Hartman

Na het verlaten van de basisschool verdwijnen de rolschaatsen in de regel in de kast,
om daar nooit meer uit te komen. Slechts een handjevol fanatiekelingen zet door en bekwaamt zich verder in de twee
disciplines die de bond kent:
rolhockey en kunstrijden.
Bij rolhockey staan twee
Nadere informatie: Belgisch Ver- teams van vijf personen, vier
keersbureau Amsterdam, tel. 020veldspelers en een keeper, te624.5953.
genover elkaar. Er is een competitie voor heren- dames- en
jeugdploegen.

Montis model Loge design
Gerardvan den Berg

Zes verschillende smaakvariëteiten: Garlic, Cocktail, Cayenne, Gipsy, Barbecue en Exotic. Alle smaken voldoen, aldus de fabrikant, aan de standaard
Heinz-eisen: topkwalitiet,
bereid met natuurlijke ingrediënten, zonder kleurstoffen en conserveermiddelen.
De sauzen kunnen ook'
warm worden opgediend.
De prijs van een flesje a 280,,
ml is ƒ 2,69.

Wat is uw favoriete stek?

De
beoefenaars dragen
scheen-, knie- en elleboogbeschermers plus handschoenen.
De doelman is door borst- en
schouderbeschermers, masker
en helm nog beter beschermd.
Een rolhockeyveld meet veertig bij twintig meter. De vloer is
van hout, beton, kunststeen of
kunststof. Rond het speelveld
bevindt zich een boarding, die
een hoogte heeft van een meter.

van ReeuwijkmDiemen heeft voorueen collectie
topmerken samengesteld op het gebied van
totaal-wonen dat uniekis voor Amsterdam en
omgeving. Opmerkelijke service, informatie en
topkwaliteitstaan garant vooreen verantwoorde
keuze. Neem bijvoorbeeld deze droomzitters uit de
collectie van Rolf Benz en Montis. Een detail uit het
exclusieve droomwonen bijvan Reeuwijk.

vanliceuwijk

Van Tellegen: „Wat hier in
het Westen een groot probleem
wordt, is het gemotoriseerde
verkeer en het vliegverkeer.
Het is een beetje opschepperij
en er zal best een element van
status in zitten, maar ik probeer zoveel mogelijk per trein
en fiets te reizen. Niet alleen
vanwege het milieu, maar ook
omdat ik het leuk vind. Het
vliegverkeer wordt onnodig bevoordeeld door geen belasting
te heffen op kerosine, daar
moet mee worden afgerekend.
Er wordt veel gereisd voor zaken die ook per telefoon of fax
kunnen worden afgedaan."

Tafelsauzen
Heinz (ja inderdaad van,de tomatenketchup) breidt
zijn assortiment uit met'
authentieke tafelsauzen.

i

De eerste rolschaats dateert
van 1760. De Belg Merlin uit
Hoei fabriceerde het exernplaar. Voor veel deining zorgde
zijn uitvinding niet, want in de
volgende 55 jaar werd er van'de
rolschaats niets vernomen. Pas
in 1815 en 1823 kwam er weer
wat leven in de brouwerij, toen
respectievelijk de Fransman
Carcin en de Engelsman Tyrin
verantwoordelijk waren voor
nieuwe types rolschaats. Aan
het eind van de negentiende
eeuw was rolschaatsen vooral
populair in Engeland, de Vèrenigde Staten en Oostenrijk. De
wereldbond werd opgericht in
1924, de Nederlandse bond dateert uit 1952.
Bij het kunstrijden op de rolschaats, dat gewoonlijk eveneens op een baan van veertig bij
twintig meter plaatsvindt, zijn
twee onderdelen te onderscheiden: de verplichte figuren en de
kür. De kür wordt, net als bij
het kunstrijden op de schaats,
begeleid door muziek.
Het adres van de Nederlandse Rolschaats Bond is Postbus 3222. 22811 GE
Rijswijk. Telefoon 07(KU».35«7. Eerdere afleveringen in de serie 'onbekende
sporten' verschenen in de kr.int \,m
17/18 en 24/21 maart.

(ADVERTENTIE)

Buitenland
Mede omdat rolhockey in Nederland geen populaire sport is
- de competitiewedstrijden worden doorgaans slechts door een
paar familieleden gevolgd - zijn
de beste Nederlanders in buitenlandse competities te bewonderen. Met name in Duitsland, waar de wedstrijden veel
meer toeschouwers trekken.
Om de zaak nog enigszins aan-

AMSTERDAM - EDENHAL
vanat CS lijn 9, vanat Amstcl bus IM
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zaterdag J en zondag. 4 april;
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• ' • • . . •
. •
•••.; . - . .
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kinderen tot' lz'|r.' f »,•
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PHILIPS 63CM KLEUREN-TV STEREO TELETEKST
Type 25GR9760; 63cm Flat Square beeldbuis, 60 voorkeuzezenders, automatisch zenderzoeksysteem, teletekst met
geheugen, stereo, scart-aansluiting en infrarood afstandbediening. Adviesprijs*1995.-

JVC 3 KOPPEN VHS-HQ
HI-FI STEREO VIDEORECORDER

SONYHI-8TRAVELLER
TR705, Topklasse beeldkwaliteit,
-liFi stereo Adviespnjs'3330 •

2149.

SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST HI-FI TRAVELLER
Flat en Square Black Tnnit-

teletekst

=1 0; Mmi camcorder, motorzoom,
ron beeldbuis, euroscart, stereo, teletekst en afstandbe- autofocus, hi-fi stereo. '2799 diemng. Adviespri|s'2550.-

1449.SONY TRAVELLER

1649

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

l nde l Ing

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1399."

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1199.SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST

999.-

801

Omroep-buerzlcnt:

•

.''•:•

SONY CAMCORDER

pTafo

iJ')fl.f

:

569,SONY VHS HI-FI VIDEO
SLV615; HQ TOPKLASSE!
4 koppen, longplay (8uur),
audiodubbmg. Adv. '1990.-

BAUKNECHT K/V

889.-

m^m\
m$m
\
S^&M
«wanMttSKW

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS HI-FI VIDEO

~ 1295.PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

«S"ffe=SSs^5s'4ÉS

INDESIT 2-DEURS

PHILIPS/WHIRLPOOL
BAUKNECHT 2304
BOSCH 2-DEURS

Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs*1199.-

899.

M4£/
SIEMENS KS2648

915.-

799.-IHS

V212;afslandbedi end. * 1000.-

130 LTR. KOELKAST

IM^ B49 m *
BLAUPUNKT VIDEO

160 LTR. KOELKAST

PANASONIC VIDEO

160 liter, 2-sterren vriesvak

J40; VHS-HQ, 3 koppen. '1104.-

345.375.445.
545.-

699.•AKAI3 KOPPEN VID EO H«TpRTJsmil
VSF300; VHS-IHQ, |
l l BUnTT
beeld, afstandbediening. '988.-

PTjffi
uM&

,,,,^H|f

CfiQ
ÖÜ5S."

'ANUSS1140 LITER

AKAI VHS-IHQ VIDEO

549.-

1198.-

M GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST
$
F*.
ti

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

HRD720; VHS-HQ, 8 uur opname/weergave, LCD-afstandbediening. *1319.-

699.STUNJ! 550 TOEREN

29 liter, digitale bediening en ]
draaiplateau. Adviesprijs*899.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750Watt+draaiplateau.

649.-

m 599.NDESIT PROMOTIE

Type 2596; Adv.*799.-

499.-

^UDIO- & VIDEO CASSETTE

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR203; TELETEKST. *1395.-

>ONY 8mm P5-90
HUNTVHSE180HQ

3 voor
5 voor

33.
25.

TDK AUDIOSA-90II

10 voor

39.

inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

999.-

1000 TOEREN RVS BL

1099.-

348.-

GRUNDIG VHS VIDEO

Type Z6050; adviesprijs. *599.

458.-

PHILIPS VRIESKAST

•.njjffy ïjlSfl ^i *"
STUNT! VHS-HQ VIDEO l

528.598.-

ETNA FORNUIS 14.00

INDESIT G/E FORNUIS
KN5404; Gas-elektro. *1049.-

668.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410; Gas-elektro fornuis. Inkl.grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs'1425.-

TypeTPSO; Adviesprijs*649.-

ZANUSSI VRIESKAST

VS900; HQ, 2 koppen, LCD-afstandbediening. ATTS. '999.-

^ 399.m 499.-

INDESIT WASDROGER

PHILIPS /WHIRLPOOL

948.-

ATAG GAS-ELEKTRO

FK055A; Elektrische - INFRA oven, inkl. grill en kookwekker. Adviesprijs. '1510.-

1148,

ATAG INFRA TURBO

KFF452; Luxe gas-elektro,
ypeAMB523;Adviesprijs*945.- fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

BAUKN./BQSCH/AEG
KONDENSDROGER

TypeAFB594;Adviesprijs*725.

498.- ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER
598.BOSCH VRIESKAST

Inkl^afstandbediening!

498.449.BETER EN GOEDKOPER
ARISTONA VHS-HQ VIDEORECORDER

BAUKNECHT LUXE

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

Elektronisch regelbaar. *1 445.

TypeGSD1311; Adv. *848.

2SB12; LCD-afstandbediening. Adviesprijs *1045.-

648.348.-

599.-

j BCC kunt u «Itctranlsch btUltn mit
dt PIN-cod» van uw bank- of glropM
(zonder txtra koittn). BCC gamakl

949.-

AEG TURNETTE

ZANUSSI WASDROGER

Handig opzetvrieskastje, waa
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviespri|s.*595.

MOULINEX
OVEN

312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCP-afstandbedienmg. '1 1 45.-

DAT IS

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

35.-

779.jvc VHS-HQ VIDEO

GRUNDIG 51 CM TEKST

GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

ZANUSSI WASAUTOM.

160 liter inhoud. Adviesprijs*869.

ARISTONA TELETEKST PHILIPS VHS-HQ VIDEO

ARISTONA 51 CM

749.-

BAUKNECHT 160 LTR

OPZETVRIESKASTJE

798.748.688.-

799.-

549.'
BROTHER ER7341

HOLL. 1000 TOEREN

595.-

JVC 4 KOPPEN VIDEO

50cm Flat Square beeldbuis. *1469.- HRDX20; Afstandbed. '879.-

998.-

Nederlands topmerk. *1199.-

BOSCH KTF1540

1348.-

*

2§Ef 899a"
1000 TOEREN LUXE

PHILIPS 160 LITER

VSF200; Afstandbediend. '768.-

STEREO TELETEKST

GRUNDIG 63 CM KTV
* STEREO
TELETEKST
n Type ST63-450;Adviespnjs*1879.

NDESIT1200TOEREN

PHILIPS 140 LITER

-

1448.BLAUPUNKT70 CM

SHARP 2 IN 1 KOMBI
850 WATT + GRILL

255.-

COQ

|j'u;f Ö5SÏÏ."

70KV9717; Adviespnjs'2275,

AVM61 0; 20 liter. Adviesprijs'769.- ]

Oerdegelijke tabletop. Zee
fraaie uitvoering met formica Type AWG089; Opvolger van
bovenblad. Officiële garantie. de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv. *1445.-

RTV535;3 koppen. Adv/1445.-

pTga

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

PANASONIC 700 WATT |

SONY3 KOPPEN VIDEO

SONY VHS-HQ VIDEO

H3EQ3333]

MOULINEX FM11 15-

V315; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afslandbedienmg.'1220.- ™.i-

pTg«h "7ÜÖ
li/rjfcf f99."

'GARANTIE

£-~ l ?B

495.-

585.665.715.-

en

VCH80; VHS-HQ,
HQ, Adv.*129
Adv.*1299.-

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

O1O

Type R2240. Adviesprijs*849.- Vooriader, centrifugegang
200trn/mm., rvs trommel, KOMBI MAGNETRON
:eer zuinig. Adviesprijs*1299.- STUNT!! 3 in1 !! Magnetron |
+ hete-lucht oven + grill.

ZANUSSI 2-DEURS

SHARP HI-FI
•Fl VIDEO

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

m 1195.-

PHILIPS./ WHIRLPOOL

1299.

VR502; VHS stereo. *1599.-

De grote AEG kollektie bij BCC
e bewonderen l Wat zegt u
MAGNETRON OVEN
an deze AEG/BCC stuntaanSnel ontdooien en verwarmen. |
ijeding? Adviesprijs.*1549.-

865.845.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

Nederlandse Philips garantie.

m 1475.-

AEG LAVAMAT RVS

BAUKNECHT WA6500

Nederlandse Philips garantie. VR702; MATCHLIN E. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle. *1795.-

~1395.63 CM TELETEKST

MIELE VW G521

'egen meerprijs wast en
'roogt u in één machine:

Bel ie BCC

1595.- m 1099.-

70 CM TELETEKST

1425.-

Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Adviesprijs*749.-

1249.

799.-!
849.
1499.-

000 toeren. Adviesprijs*1878.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

F65;4koppen,VHS-HQ.'1894.-

830; TOPKLASSE! *1899.-

699.-

PHILIPS/WHIRLPOOL SAMSUNG RE570

PANASONIC VHS HI-FI

999.
JVC VHS HI-FI VIDEO

6 programma's, 12 couverts en |
ype W750; Vooriader, RVS geruisarm: Adviespnjs'1099.ommel EN kuip, centrifugeert
ot 1150 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geëmail- BAUKNECHT VW 3PR
eerd. Adviesprijs *2199.

tGESÜS

l Type 25GR5760; 63cm flat
square, in-lme, quikstart beeldbuis, stereo, teletekst en af- BLAUPUNKT VHS HI-FI
I standbediening. Adv.*2075.- 750; 4 koppen,8 uur. *2095.-

~ 1395.-

l Do."

iJ:Jy£r iC «"«v

1249.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

TFKÓ

MIELE KOEL/VRIES

'-•"-'•>',»'•?-jgifnni|t.i4Ct^ouvvJ[^^>^0>tytVl^>viJ>vv.|J^ :• Mf

VHS-Compact, 6x motorzoom,
Low Lux, autofocus. '2099.-

1199.

INDESITWOWF
LUXE VAATWASSER

PHILIPS / WHIRLPOOL WAS/DROOG KOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T

JVC SUPER CAMERA

VHS videocamera.
icamera. '1895.'1895.

Geen twee deurs koelkast
maar een echte 280 liter
2-deurs koel/vries kombinatie. Koelruimte op "ooghoogte". Adviespnjs'979.-

ZANUSSI K/V (OJ)

JMEARSNEtMii

1249.-

PANASONIC
iNIC NVG1

KOEL/VRIES KOMBI

Adres centrale redactie: Studioco

F375;8x motorzoom, hi-fi, fader, alstandbediend. '2220.-

1299.

JIIELE ÏIOOTOEREN
WASVOLAUTOMAAT

BOSCH VWPS2100
SIEMENS1000TOEREN

NOS 304 flURp 310 UHRH 320 i
NCRU 340 TROS. 3SO UDO 360
UPRO 380 IKON 391 Educatief i

37 CM KLEUREN-TV
AFSTANDBEDIENING

itqnin^SO

publleks
Informatie:
101 '201 035-77B025
201 (allen In *. . ' '
301 knntoor101 ;; tij»

102 Nieuws .
200 .programma ;-' , v ;
3OO Omroep : •
.
400 UrIJ. Tijd, Teletekst
-500,Consument, financier' SOI
• • • ' •'.'
• • '• '"'
' 6OÓ. sport. . ; • • / - . - . . ' ."/:.• •'•
601
7OO Ulëer én uérkeer - '
701.; :'.'..• , : ' . • • . . • . ' ,
800 Lendöo'uu* en regio

TR50, Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi, autofocus. '2550.-

1599.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

: laatste •„
'Informatie :

HRD830; Perfekte beeldkwaliteit met
Super Still en Slow-Motion, jog/shuttle
functie, 'Express Start' systeem,
audiomix, Intelligent Information Center,
PDC voorbereid. Superieure hi-fi stereo
geluidskwaliteit. Afstandbedienging met
LCD-display. Adviesprijs* 1899.-

STUNT!! VRIESKIST!!

MERKCENTRIFUGE

169.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

108.-

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
HAARLEM
Winkelcentrum Schalkwijk
Rivièradreef 37 . ;

BEVERWIJK
l Winkelcentrum De Beverhof
l Beverhof 16 (alleen witgoed)

.
AMSTERDAM AMSTELVEEN
:

BADHOEVEDORP
HILVERSUM

l
'"
. '.
l DEAKHAAG ZOETERWOUDE

l LEIDSCHENDAM .
l MAARSENBROEK

. - . . . ' - . ,
. • . zaterdag . . . . . . . . . . . . . 9 t o t 5 uur.KOOPAVÖND:
j •Adviesprijs slechts referentie Badhoevedorp vrijdag ...............7 tot 9 uur

l zoalsaangegevendoorofficiële
|
importeur of fabrikant

Maarssenbroek vrijdag ...........7 tot 9 uur
overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur
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Let op onze grote Paasaktie.
Puzzel mee en win een taart.
Zie aankondiging elders in uw krant.
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Toerist geeft half miljard uit in Zuid-Kennemerland
ZANDVOORT - De toerist heeft
vorig jaar bijna 500 miljoen gulden uitgegeven in Zuid-Kennemerland. Dat is meer dan de helft
van alle toeristische uitgaven in
heel Noord-Holland, exclusief
Amsterdam. Zandvoort en Haarlem nemen in deze regio een taelangrijke plaats in. De kustplaats
lokt de meeste bezoekers naar
deze regio: kust en strand zijn de
grootste publiekstrekkers.

Een en ander blijkt uit het Continue de kust en het strand de belangrijkToerisme Onderzoek Zuid-Kenne- ste reden om naar deze regio te komerland 1992 van de regionale VVV. men. Van de verblijfstoeristen is dat
40 procent, bij de dagbezoeker 33 proIn totaal komen er jaarlijks zo'n 5,5 cent.
miljoen bezoekers naar Zuid-Kennemerland: 400 duizend verblijfstoeristen (mensen die hier minimaal één Cultuur
Op een goede tweede plaats komen
nacht doorbrengen) en - naar ruwe
schatting - 5 miljoen dagtoeristen. respectievelijk 'cultuur' en 'winkeBeide groepen brengen ongeveer len'. Van de mensen die vooral voor
evenveel in het laatje, elk zo'n 250 de cultuur komen, noemt 38 procent
miljoen gulden. De meesten vinden kust en strand als tweede belangrijk-

ste motief. Door deze uitkomsten
kan de combinatie Haarlem/Zandvoort vrijwel ideaal genoemd worden, omdat de twee gemeenten samen de toerist een 'compleet vakantiepakket' bieden. Over de rol van de
andere regiogemeenten is minder bekend.
Dat laatste geldt ook voor de overnachtingen. De meeste mensen overnachten in Zandvoort. Dat blijkt
eveneens uit het rapport, waarin ook
cijfers van het Centraal Bureau voor

Grand Prix

de Statistiek uit 1991 zijn opgenomen. Ruim 35 procent van alle - geregistreerde - verblijfstoeristen in Zuid-Kennemerland logeren in het Gran
Dorado bungalowpark, 17 procent in
de Zandvoortse hotels. Gran Dorado
trok vorig jaar zo'n 130.000 gasten.

geopende hotels in die gemeente
meegerekend gaan worden.
Het onderzoek is uitgevoerd door
de Haarlem Business School in nauwe samenwerking met een team van
deskundigen. Daaronder bevinden
zich gevestigde marktonderzoekers
van NIPO, NBT, Kamer van Koophandel en het Onderzoeksbureau TiDeskundigen
deman. Plus medewerkers van de ReDe Haarlemse hotels trokken 5 pro- gionale VVV Zuid-Kennemerland,
cent van het totaal, maar dat percen- die de opdrachtgever' is voor het ontage zal toenemen als drie grote, pas derzoek.
Zie ook pagina 3

Volkstuinders
boos op college
„Het bestuur is ontzettend
geschrokken "-zegt Pols over
de aangekondigde huurverhoging. Volgens hem kan menig
volkstuinder die niet betalen,
bij de huur komt ook nog eens
het lidmaatschapsgeld. „Het
zijn allemaal ouderen, sommigen zijn zelfs ouder dan 80, er
zijn maar een paar mensen die
jonger zijn dan 60 jaar. Veel van
onze leden moeten rondkomen
van een AOW- of een WAO-uitkering, anderen zitten in de
VUT."

Toilet
De 102 leden zijn verohtwaardigd, omdat zij zelf voor het totale complex zorgen. „Wij bèta-

De volkstuinen hebben een
'sociaal-maatschappelijke
functie'. Het bestuur vermoedt dat de meeste leden de
huurverhoging niet kunnen
betalen.
len alleen maar, de gemeente
doet voor dat geld helemaal
niets. Ze hebben alleen een toilet geplaatst." De wethouder
van Financiën, Ingwersen, kon
daar maandag geen antwoord
op geven. Volgens hem heeft de
gemeente dit jaar zo'n 30 duizend gulden kosten aan het
Volkstuinderscomplex,
gelegen aan de Keesomstraat. Maar
waar dat geld aan besteed
wordt, wist hij niet.
De huurverhoging is anderhalve maand geleden aangekondigd in een brief. Secretaris
Pols en voorzitter Huberts waren maandag naar de commissievergadering voor Financiën
gekomen om het college op andere gedachten te brengen.
Hier werd de zaak aanvankelijk
aangekaart door GBZ-raadslid
Methorst. Ook hij vraagt zich af
wat de gemeente tegenover de
huurprijs stelt en pleit voor een

Paas-attentie

Zie onze advertentie
elders in deze krant
met vele
aanbiedingen.
Toezeggingen
andere regeling.
dat en is bereid te praten met de uitgenodigd.
De volkstuinen hebben een]
volkstuinders,
doet hij niet. „De gemeenteraad
!
'sociaal-maatschappelijke
Hij raadt hen aan een brief te heeft al in 1979 bepaald dat de
functie', zeggen tuinders en ,> schrijven aan het college, waar- huurprijs kostendekkend moet
Methorst. Ingwersen'- erkent f, na zij voor een gesprek worden zijn." Zelfs na de huurverdub-

Foto Bram Stijnen

beling worden volgens hem
lang niet alle kosten gedekt.
De huidige huuropbrengst dekt
43 procent van de kosten, aldus
Ingwersen.

foon rechtstreeks in verbinding
staat. De bewaking is - in verband met de Paasdagen - ingesteld tot en met maandagnacht,
daarna de weekenden en van de
zomer ook doordeweeks. „Het
project autocriminaliteit was
vorig jaar zo'n succes, dat we
besloten hebben daarmee door
te gaan." Dat zegt de projectleider bij de politie, Rini Cappel.

naamste taak hebben, automo- diefstal van en uit auto's liep in
bilisten te waarschuwen tegen deze gemeente sterk terug.
inbraak in en diefstal uit hun
auto's. Aanvankelijk langs de
Ook een nachtbus naar Haarnoordboulevard, later wordt lem, met verbinding naar andedat uitgebreid naar de zuidbou- re gemeenten, maakte er deel
levard. De watchers worden dit van uit. Met het inzetten van
jaar in een gloednieuwe outfit deze bus lijkt het aantal nachtegestoken.
lijke autodiefstallen gedaald.

Parkingwatchers

Met het totale project, inclusief nachtbewaking zijn vorig
jaar opzienbarende resultaten
behaald. Zozeer zelfs, dat diverse politiekorpsen uit het land
belangstelling hebben getoond
voor de Zandvoortse opzet. De

„Daarom rijden er tijdens de
Paasdagen ook weer parkingwatchers langs de Boulevard
Barnaart." De parkingwatchers
zijn jonge mensen die als voor-

Nachtbus

(ADVERTENTIE)

\ 'f

IN ONZE SUPERMARKT
-geldig t/m 10 april-

APPELSIENTJE
vol vitamine c

Dit plus andere gegevens wijzen erop, dat mensen van buiten deze gemeente auto's stalen
om naar huis te kunnen komen. Door de inzet van de
nachtbus was dat kennelijk
niet meer nodig. Deze bus rijdt
dit jaar weer met ingang van 23
mei.

lijks te bereiken, omdat er eerst
over hele bergen zakken heengeklommen moest worden.
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DIRK VAN DEN BROEK
aanbiedingen alleen geldig in onze filialen
NIEUW VENNEP en ZANDVOORT

Stof

Beneden aan de stortkoker
werd de vuilniswagen geparkeerd. Maar de zakken gingen
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II Waterstanden •

tel. 18648

Haltestraat 38

Verzamelcontainers Vraagtekens rond oversteekplaats
bij vrijwel alle flats

_

Redactie:

D€

Donderdagnacht wordt de
nachtbewaking weer ingeDe proef met verzamelcontainers voor het huisvuil, bij een flat voerd. Dat gebeurt in samenin de Lorentzstraat, is zeer geslaagd, zegt het gemeentebestuur- werking met de Zandvoortse
(Archieffoto) politie, met wie de parkeerpachter 's nachts via zijn porto-

.

tel. 17166
tel.17166

HEROPENING

ZANDVOORT - Met ingang van de Paasdagen kan
de auto 's nachts weer op
een bewaakt parkeerterrein
gestald worden. Parkeerpachter Rob Hendriks voert
deze service weer in op zijn
parkeerterrein onder aan de
watertoren. Langs de noordbpulevard worden de 'Parkingwatchers' weer actief.

n

Advertenties:

(ADVERTENTIE)

Ook dit jaar 's nachts bewaakt parkeren

ZANDVOORT - De gemeente wil bij vrijwel alle
flats in Zandvoort zogenaamde 'verzamelcontainers' plaatsen, voor het
huisvuil. De bewoners moeten dan voortaan naar beneden om hun vuilniszakken
in de containers te deponeren. Proefnemingen met
deze containers zijn goed
aangeslagen, aldus het gemeentebestuur.

vrijdag 9-12 uur

ZANDVOORT - Ondernemers Vereniging Zandvoort en het Zandvoorts
Nieuwsblad besteden dit
jaar samen extra aandacht
aan de Paasdagen. Vandaag staat er in deze krant
een grote paaspuzzel, 24 inzenders van de goede oplossing krijgen van de ondernemersvereniging een
Hema-feesttaart.
Aanstaande
zaterdag
wordt het winkelend publiek in het dorpscentrum
verrast met een gratis
Paas-attentie. Deze wordt
tussen 11.00 en 16.00 uur
uitgereikt door een promotieteam van het Zandvoorts Nieuwsblad, namens de Ondernemers
Vereniging Zandvoort.

Huur in vijfjaar verdubbeld

ZANDVOORT - De Volkstuindersvereniging Zandvoort is boos op het gemeentebestuur. Dat wil de huur
van de tuintjes in vijf jaar
tijd met honderd procent
verhogen, van 100 naar 200
gulden per jaar. Voor veel
leden is dat onbetaalbaar,
zegt secretaris G. Pols.

Bereiken
dat
de
f*
Grand Prix weer teO
rugkomt. Dat is een van de
belangrijkste taken die
Hans Ernst zich stelt, als directeur van het Zandvoortse
circuit.
Vragen over bezorging?

KIJK OOK ELDERS IN DEZE KRANT VOOR

NOG MEER SPEKTAKULAIRE AANBIEDINGEN!

r
krant moot ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik Kraag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,50

Naam: (m/v) l l ! l
Adres: i L L J L l
Postcode/Plaats:| l__L
J L
Telefoon: i L . l .. L...1. l l l l \ J j li.v.in. i-unlriili' bi-?ort:m
Giro/Banknr.: l ! L
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,00 D half jaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
_
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "7ÏÓ371 "ÓÏ7ÖÖ3"
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FAMILIEBERICHTEN

o

10
Lieve

EVA

10

10

Qp t]ezi. t|.,g I110cht ik je voor
het eerst zien en horen.

^

9 april 1993

*

o
•"
g*^
^^

Haarlem 1-4-1993
Remo de Biase en
Corine de Biase-Hogendoorn
en Giuliano

10

9 april 1983

^_ Marleen

Wij zijn héél gelukkig met de geboorte van onze dochter en zusje

10

Op deze dag 10 jaar en inmiddels gejjroeid tot aan mijn oren. «
Hartelijk gefeliciteerd. Kusjes, Mama

OL

OL

01

OL

OL

Grada, Rein, Anja en Andries
feliciteren

(v Giuliano
- gefeliciteerd met de geboorte van je

EVA

Jacqueline, Rein
Sophie en Claudia
van harte met de geboorte van hun zoon en
broertje
Tom v.d. Werff

Rein en Grada v.d. Werff
Met grote verslagenheid geven wij U kennis dat
geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn
lieve en zorgzame man, onze geliefde vader,
schoonvader, broer, zwager en oom
Petrus André Henri Saueressig
E. Saueressig-Nihot
Fred en Valérie
Rita en Frans
Henny en Bruno Sackau-Saueressig
Casper Nihot
Evert Nihot
en verdere familie
31 maart 1993
Stationsplein 13'
2041 AA Zandvoort
De crematie heeft maandag 5 april in het crematorium Velsen te Driehuis (Westerveld) plaatsgevonden.

DOKTERSBERICHTEN

I.v.m. afwezigheid van

I. M. Witkiewicz
huidarts, flebologe
van 21-4 tot 30-8-93 is de praktijk in
het Gezondheidscentrum
Beatrixplantsoen l gesloten. Na 30
augustus worden de spreekuren
elke vrijdagochtend volgens
afspraak tussen 10.00-12.00 uur
gehouden.

Hartelijk gefeliciteerd met jullie
kleinzoon

TOM

Hans en Bep

Lieve Ada en Joop
Hartelijk gefeliciteerd

HET WERKT ECHT"
MARY

De
Z.S.V.
ZANDVOORTMEEUWEN
dankt haar sponsor, de sub-sponsors,
alle gulle gevers, kopers van loten
alsmede notaris Gielen voor hun
spontane medewerking aan de
verloting.
STICHTING VIERING NATIONALE
FEESTDAGEN ZANDVOORT

ROMMELMARKT KONINGINNEDAG
- De rommelmarkt wordt gehouden
tussen 09.00 uur en 15.00 uur.
- Er zijn 70 kramen te huur.
- Inschrijving op woensdag 14 april
a.s. van 10.00 uur tot 17.00 uur in de

- HANDELAREN ZIJN
UITGESLOTEN!

Op 10 april open ik
mijn nieuwe winkel
aan de Buureweg.

Opa van Dam is in
de vut beland

Nog heel veel goede vutjaren met oma toegewenst.
Liefs Débora en
Jeffrey

Hoera

Losse bloemen, bijzondere
boeketten, zijden bloemstukken
Antiek en decoratie
vindt u ook in mijn nieuwe
maar grotere atelier.

A

Pap en mam
de vut is aangebroken

BEMESTING
BEPLANTING
BOMEN,
STRUIKEN, ROZEN
VIOLEN,
VASTE PLANTEN

Y

~-s

\

~,

\

,

Buureweg 1-3
Tel. 15736

Corrie en
Gert-Jan

-N

~-\ '~~~~X

\

\

""~-

Y

2 april is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.
Hiervoor willen wij iedereen
(vooral onze kinderen) hartelijk
bedanken, voor de bloemen,
kaarten en andere attenties.
Het was fantastisch

Karel en Jasperdina
A

Hiep Hiep Hoera

Nicole is jarig
Van harte gefeliciteerd
Irmi
Leo
Conny
Diana
V

Kees
Erik
Carla
Willy

OPHAALSYSTEEM KLEIN CHEMISCH AFVAL
Vanaf 1 september 1992 wordt het KCA ingezameld op bepaalde punten in het
dorp. De Ecocar rijdt een route langs enkele halteplaatsen, op elke tweede
dinsdag van de maand. Het KCA kan op bepaalde tijden naar deze plaatsen
worden toegebracht.
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 13 april!
De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
8.15- 9.00 uur
Schuitengat
9.15 -10.00 uur
Brederodestraat/Friedhoffplein
10.15-11.00 uur
Tolweg
11.15 -12.00 uur
Sophiaweg
12.45 -13.30 uur
Van Lennepweg/J.P. Thijsseweg
13.45 -14.30 uur
Prof. v.d. Waalstraat
14.45-15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45-16.30 uur
De Ecocar zal per halteplaats 45 minuten aanwezig zijn.

Vanaf 1 april zijn wij weer de
gehele week geopend!

WELSTANDSCOMMISSIE
*

De Welstandscommissie vergadert donderdag 15 april 1993 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuisplein 4, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.
VOORGENOMEN BOUWVERGUNNING
(ARTIKEL 19 WRO PROCEDURE)

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Linnaeusstraat 5/4, huur ƒ 700,17 per maand (excl. stookkosten)
5-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan (onvolledige) gezinnen met minimaal twee kinderen. Het
(gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 4.550,- zijn.
2. Dr. J. G. Mezgerstraat 120, huur ƒ 654,59 per maand (excl.
stookkosten)
3-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens en
(onvolledige) gezinnen bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 4.080,- zijn.

Burgemeesteren Wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te verlenen voor:
het plaatsen van een windscherm op het trottoir naast de ING-bank, Passage 33,
alhier.
Dit bouwplan ligt met ingang van 13 april 1993 gedurende veertien dagen voor
een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector
Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Gedurende de termijn dat net plan ter inzage ligt kunnen schriftelijk gemotiveerde bezwaren worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
AANGEVRAAGDE BOUWVERGUNNINGEN

3. Garage Keesomstraat D, huur ƒ 73,31 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen aan de
Keesomstraat.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster
de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen 1, 2 en 3 alsmede het
rijbewijs te tonen.
4. Garage Celsiusstraat 9000 B, huur ƒ 71,88 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen aan de
Celciusstraat
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster
de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen 1, 2 en 3 alsmede het
rijbewijs te tonen.
^
5. Garage Van Lennepweg 22 A, huur ƒ 97,79 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen aan de
Van Lennepweg.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster
de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen 1, 2 en 3 alsmede het
rijbewijs te tonen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daaropvolgende vrijdag om 12.00 uur in het
gevelkastje ten kantore van EMM.

Leuke paasstukjes

PAASBOEKETTEN
Grote sortering violen
enz. enz.
bij:

MbRCELSCHOORL'S
BLOEMENKIOSK

Dr.J.G. Mezgerstraat 92
plaatsen dakkapel
030B93
031B93
Wikkelaan 11
vergroten dakkapel
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter
zonder meer te worden verleend, OOK al is bezwaar ingediend. Dit is een
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.
VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN
oprichten bijgebouw en
wijzigen dakkapellen
Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB binnen dertig dagen na
verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.
010B93

Teunisbloemlaan 3

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
' inschrijvingen
> Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
1
een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Sparen voor
gratis autorijles
Van elk lesuur krijg je 2,5 min. gratis
ir Phü frequent drivers min. worden
alleen verstrekt per betaalde les
•fc Spoed opleidingen
~k Seniorentraining
•k Phü Waaning
Kostverlorenstr. 70. Tel. 12071

Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord
VERSE
VARKENSHAAS
van 29,50

P-kg

VOOR

Hageweg 2 (naast Shell) Zanmoorl
Tel.02507-14320
Wij zijn beide Paasdagen geopend

UI J uitvaartverzorging
kennemerland bv

Tijd voor leuke dingen.
Maar, wel 's avonds voor mam,
lekker koken!

'-

In verband met de feestdagen zijn de gemeentelijke gebouwen enkele dagen
gesloten.
Op Goede Vrijdag 9 april en maandag 12 april (Tweede Paasdag) zijn alle
afdelingen gesloten.
Op Goede Vrijdag 9 april zal wel in de gebruikelijke wijken het huisvuil
worden opgehaald.
Op dinsdag 13 april wordt het huisvuil van de maandagwijk opgehaald.
Nadere informatie: 02507-61492.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Hoera
Het werk aan de kant

-, ,

WIJZIGING VUILOPHAAL

JOKER 88

Wim en Ellie
Jeannette, Bert en Marco

Liefs

SLUITING GEMEENTELIJKE GEBOUWEN

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

hal van het gemeentehuis.

met jullie
40-jarig huwelijk.

Van Stolbergweg 1,
Zandvoort - Tel. 17093

Eiïun

Tra - la - la
d/del/e - die - die

AAN DE PRINSESSEWEG
ADVERTENTIES

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF

uw drukker voor:
geboortekaartjes
huwelljkskaarten
en uw handelsdrukwerk

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

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

enz.

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Deskundig advies.
Tel. T 3612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

drukkerij van petegem b. v.
kerkpad 6 - tel. 02507-12793
postbus 54 - 2040 ab Zandvoort

JU

SPAR

I^^Zandvoort-Noord
PAMPERS Voordeelpak

Zandvoorts Nieuwsblad
=ËQg8€VERKOOPADRE:aüEJM=
Fa. P. Klein

Blijvend in prijs r verlaagd
i
Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord
VERSE
<
VARKENSHAAS^
van 29,50
\
VOOR 19,95 p. kg

De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Sig.mag. De Krocht

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

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

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Thorbeckestraat 7, Zandvoort
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Concurrentie toerisme fnuikend

Weekenddiensten
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
POLITIE:
Alarmnummer uur per dag), ook voor melding
06-11. In andere gevallen: tel. van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer Hulpverlening:
06-11. In andere gevallen Centrum
Voor
Vrijwillige
023-159500 of - voor info over- Hulpverlening: Voor informadag - (02507) 61584.
tie, advies en hulp tel. 17373, op
AMBULANCE: Alarmnummer alle werkdagen van 10.30-12.30
06-11. Anders: tel. 023-319191 uur. Schriftelijk: Postbus 100,
(ongevalllen), Centrale Post 2040 AC Zandvoort.
Ambulancevervoer (CPA) Ken- Stichting Welzijn Ouderen
nemerland.
Zandvoort: (voorheen DienDIERENAMBULANCE: Die- stencentrum) Koninginneweg
renbescherming
023-246899 l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
(gratis), Regionale Dierenam- op dinsdag- en donderdagmidbulance
alarmnummer dag van i3.30 tot 15.00 uur.
023-334323
Belbus: Om van de belbus (voor
HUISARTSEN: De volgende bewoners van 55 jaar en ouder)
huisartsen hebben een geza- gebruik te kunnen maken,
menlijke
waarnemingsrege- dient men zich 24 uur van te
ling: J. Anderson, B. van Ber- voren op te geven bij Huis in de
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
Paardekooper, H. Scipio-Blü- en 17.00 uur. De kosten per perme, F. Weenink. Informatie soon bedragen vanaf l juli 1991:
daarover tijdens
weekend, ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,avond/nacht vanaf 16.30 uur, én voor een retour.
tijdens feestdagen via telefoon- Alg. Maatschappelijk Werk
nummer 30500. De spreekuren Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
van de dienstdoende arts zijn 13459 bgg 023-320899 of 320464.
zowel op zaterdag als zondag Spreekuur op werkdagen van
van 11.30 tot 12.00 uur en van 9.00-10.00 uur, maandagavond
17.00 tot 17.30 uur. Een af- van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlespraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen ning, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gratandarts bellen.
Apotheek: Zaterdag t/m maan- tis.
dag alléén voor recepten, ope- Telef. Meldpunt Sexueel Geningstijden:
11.30-12.30 en weld: tel. 023-329393 op werkda17.00-18.00 uur. Zaterdag: Zee- gen 12.00-14.00 uur en ma.astraat Apotheek, J.W. Neutel, vond 19.00-21.00 uur.
tel. 13073. Zondag en maandag: Zandvoortse Vereniging van
Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Huurders: Gratis advies voor
Mulder, tel. 13185. Buiten de leden. Telefonisch spreekuur
openingstijden:
informatie elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
over de regeling via respect, uur: 19783. Schriftelijk: Posttel.nr. 13073 of 13185.
bus 287, 2040 AG Zandvoort.
Wijkverpleging: Voor spoedge- Woningbouwvereniging EMM:
vallen is het Kruiswerk Zuid- Klachtentelefoonnummer
-Kennemerland 's avonds, 's technische dienst: 17577. Benachts en in het weekend te be- stuurlijk spreekuur: iedere eerreiken via de doktersinfo'rma- ste dinsdag van de maand van
tiedienst: tel. 023-313233.
19.30 tot 20.00 uur.
Verzekeringsbank:
Verloskundige: Mevrouw Eliza- Sociale
beth de Boer-Burgh en/of spreekuur tijdens de 'even' wemevr. A.C. Gombert, Koch- ken op woensdag 10-12 uur, in
straat 6A, Zandvoort, tel. Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
Thorbeckestraat 17 te Zand- 61500.
Taxi: tel. 12600.
voort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver- Openbare bibliotheek: Prinseseniging v.h. welzijn der dieren seweg 34, tel. 14131. Open ma.
(02507) 14561, Vermissings- 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
dienst 023-383361, Asiel Zand- 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
voort
(tevens
pension) 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
02507-13888, Asiel Haarlem 10-14 uur.
Diensten:
10/11/12 april 1993

Kerkdiensten

De 'Rus' van Victor Bol trok vele nieuwsgierigen
Foto Bram Slijp™

Russische onderzeeër op
donderdag l april gestrand
ZANDVOORT - Victor Bol
wordt sinds vorige week donderdag, l april, 'Rus' genoemd.
Hij is de bedenker en uitvderder van de 1-aprilgrap om een
'Russische onderzeeër' voor de
Zandvoortse kust te laten
stranden. „Het moest er maar
eens van komen," zegt hij achteraf. „Ik liep al en paar jaar
met dat idee. Maar toen een
paar weken geleden op RTL een
prijs werd uitgeloofd voor de
beste grap, ben ik aan de slag'
gegaan." Hoewel zijn gedachten meer bij zijn pas geboren
zoon waren, ging hij aan het
werk. In drie a vier lange dagen
werd in zijn achtertuintje de
bovenkant van een duikboot
van 8 meter in elkaar gezet. De
onderkant bestond uit 'piepschuirn' waardoor het geheel
kon blijven drijven. Een en ander was mogelijk dankzij de
sponsoring van een stuk of tien
Zandvoortse ondernemers.
Samen met Jaap Driehuizen,
van strandpaviljoen Zwemmer
(17), werd het gevaarte woens-

Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 1013, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
u.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstvn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amsteiveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: M. Christiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 17,- per
kwartaal;
ƒ31,- per halfjaar; ƒ 54,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ 1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.

02507-17166.

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
in 1941'.

Burgerlijke stand [

Periode:
30/3/1993 - 5/4/1993
Ondertrouwd:
Borstel, Willem Frederik en
Bogaart, Mirjam Elizabeth
Beekelaar, lan en Visser, Susanne
Van Thienen, Egbertus Jozef
en Smith, Julia Mary Ann
Gehuwd:
Llurba, Tomas en Bas, Johanna
Theodora Antonia
De Kwaasteniet, Rob en Snijders, Doriene Jacqueline
Geboren:
Senay, dochter van: Kaptan,
Muhammet en Özgen, Seghan
Overleden:
Ekema, Nico Dirk, oud 19 jaar
Lindeman geb. Van Dijl, Wilhelmina Cornelia Pieternella,
oud 97 jaar
Kraaijenoord geb. Kuiper, Alberdina Cornelia, oud 82 jaar
Saueressig, Petrus André Henri, oud 78 jaar

Besteding
De individuele verblijfstoerist blijft vijf a zes dagen in
Zuid-Kennemerland en besteedt gemiddeld 115 gulden
per dag: 60 voor de overnachting en 55 gulden aan andere
zaken. De dagbezoeker geeft gemiddeld 48 gulden uit. De eerste groep geeft het meeste geld
uit aan horeca (40%), vervolgens aan cultuur en recreatie
(25%), winkels (20%) en vervoer/PTT (15%). De dagtoerist
respectievelijk aan: winkels
(40), horeca (25), vervoer/PTT
(20) en cultuur en recreatie
(15%).
Van de verblijfsbezoekers
komt 57 procent uit Nederland
en 26 procent uit Duitsland.
Veertig procent komt als paar,
23 procent als gezin met kinderen en 19 procent alleen. Gemiddeld 93 procent is tevreden
met het verblijf in de regio. Van
de dagbezoekers komt 91 procent uit Nederland, vooral uit
Noord-Holland (30 procent) en
Zuid-Holland (22 procent).
Drie van de vijf bezoekers komt

Achter de Schermen....

met de auto naar deze regio.
Van de
verblijfsbezoekers
neemt een kwart het openbaar
vervoer, bij de dagbezoekers is
dat 40 procent.
De resultaten werden maandag gepresenteerd en zijn onder andere bedoeld om het beleidsplan 1993 van de Regionale
VVV Zuid-Kennemerland verder te kunnen invullen. Zo'n
onderzoek voor een regio is vrij
uniek in Nederland. Het wordt
gedurende vijf jaar voortgezet.

bezoekers klaagt echter over
lange wachttijden.
Wat dat betreft ervaart de
VVV het als pijnlijk, dat de gemeente Zandvoort de subsidie
met 20 duizend gulden, tien
procent, heeft verminderd. De
openingstijden van het kantoor
in de badplaats moesten daardoor teruggeschroefd worden.
„Met pijn in het hard," zegt
VVV-directeur Peer Sips. „in
totaal hebben wij, ook door andere invloeden, wel een ton ingeboet. De gemeente zegt dat
De VVV-kantoren zelf wer- iedereen moet bloeden. Maar,
den door een kwart van de ver- met respect, zij verbergt zich
blijfsgasten bezocht. Van de vijf daarmee achter een eenheidsmiljoen dagbezoekers komt er belang. Het toerisme is buitenechter vrijwel niemand naar de gewoon belangrijk, de VVV
Zandvoortse VVV en 12 pro- werkt tegen de achtergrond van
cent naar het kantoor Haarlem. een groot economisch belang.
In totaal werden de kantoren Wij werken ons uit de naad om
bezocht door respectievelijk de toerist hierheen te halen.
110.000 en 240.000 personen, ex- Het is dan jammer als je ziet
clusief dus de telefonische en dat hij niet meer terugkomt
schriftelijke contacten. De door kwalitatieve aspecten. Wij
VVV-kantoren worden positief willen de toerist optimaal taegebeoordeeld, wat betreft vrien- leiden, maar we staan met de
delijkheid, verstrekte informa- rug tegen de muur. En ondertie, deskundigheid en openings- tussen gaat de concurrentie
tijden. Een op de acht verblijfs- door. Die is fnuikend."

ANS ERNST (46) heeft
tien optiekwinkels en is
sinds vijf jaar directeur
van Circuit Park Zandvoort. Dit laatste omdat hij na
twintig jaar 'dankjewel' zeggen
weieens wat terug wilde doen
voor de autosport. Maar zodra
er een Grand Prix verreden is,
stopt hij ermee.
''

Hans Ernst
cuit waar de wagens van geluiddempers werden voorzien en in
alle klassen wordt nu op loodvrije benzine en met katalysator gereden. Milieu-onderzoek
heeft aangetoond dat er hier
nul-komma-nul vervuiling in
de grond zit."

„De overheden waar wij altijd
mee botsen, zijn die met een
milieu-achtergrond. Bij Landbouw doet men moeilijker dan
bij Sportzaken. De gemeente
Zandvoort is wel een grote
steun geweest, maar de Provincie daarentegen trekt veel meer
tijd voor alles uit. Zo'n milieu-effectrapportage neemt twee
jaar in beslag. Gelukkig bevinden we ons nu in het eindstadium, zodat we voor de komende
twintig jaar geen discussie
meer hoeven te voeren. Na de
uitbreiding kan niemand meer
zeggen dat we teveel herrie maken, want we voldoen aan alle
wetgevingen. Door de aanleg
van geluidswallen overschrijden we de norm van 55 dBa niet
meer."

door Everhard Hebly
„Eerst de uitbreiding van het
circuit binnen een jaar en daarna een Grand Prix binnenhalen. Dat is nu mijn grote uitdaging en ik wil me er niet op
vastleggen hoelang dat nog
duurt. Maar daarna stop ik ermee en ga ik weer gewoon in de
winkel staan. Toen ik hier
kwam, was mijn eerste doelstelling om, met alles wat in me
zat, het circuit veilig te stellen.

Misverstand
„Voor de zomer hopen we de
A-status te krijgen, we hebben
nu een voorlopige verlening.
Het is een wijdverbreid misverCircuit-directeur Hans Ernst: „Ik kom nog weieens hier en daar stand dat de A-status voorwaarin de wereld en ik kan rustig zeggen dat men Zandvoort in de de is voor een eventuele Grand
gaten houdt"
(Archieffbto) Prix op Zandvoort. Die twee
hebben niets metelkaarte ma-,
een gespreid bedje was geweest, tionale Organisatie van Circui- ken. De A-status kun je vergelijhad ik het nooit vijfjaar volge- texploitanten. Dus ik kom nog ken met een Michelin-ster en
houden. We hebben een priori- weieens hier en daar in de we- wordt verleend door het Ministeitenlijst samengesteld die we reld en ik kan rustig zeggen dat terie van WVC."
„Zonder 'ster' kun je best
langzaam afgewerkt hebben. men Zandvoort in de gaten
kwaliteit hebben. De A-status
Dat is beter dan dat je gaat lo- houdt."
pen hobbyen."
„Ik heb wel momenten gehad bepaalt de hoogte van de subsidat ik het niet die die je krijgt en in Nederland
„Blijkbaar
meer zag zit- mag slechts één circuit met een
werkt
het,
want we zijn
ten.
Maar dergelijke status zijn. Voor een
allang uit de
goed,
dan Grand Prix gelden volstrekt anDeze week, aan de vooraslaap je een dere normen. Als we een Grand
rode cijfers.
vond van de Paasraces,
Vorig
jaar
nacht en de Prix krijgen toebedeeld, trekt
in de rubriek Achter de
volgende mor- dat al snel 65.000 toeschouwers
hadden
we
Schermen circuitdirecgen ga je weer en daarnaast is Zandvoort dan
een orrwet van
teur Hans Ernst
5,5
miljoen
door. ledere in 800 miljoen huiskamers te
week zat ik zien."
gulden en we
met
andere
bekostigen
„Toch denk ik dat het strand
veel uit eigen
opponenten
middelen, zoals een nieuw sco- rond de tafel. Ik heb wel spij- van groter belang is voor Zandrebord van 350.000 gulden en kerhard met het mes op tafel voort, zeker voor de middeneen nieuw technisch gebouw leren onderhandelen. Als men- stand. Qua geld is het circuit
van een half miljoen gulden. Ik sen met reële tegenargumenten belangrijker, maar dan spreek
schrijf het toe aan de mensen komen, wil ik daar best begrip je ook over een nationaal bedie hier met plezier werken, ze voor tonen. Niet als ze alleen lang. Zeker in de Formule l en
zijn allemaal snoeigoed. Ik ben maar kreten slaken. We waren Formule 3000 gaat het om favice-voorzitter van de Interna- in het verleden het eerste cir- belachtig hoge bedragen."

vanlleeuwijk

Sniep7,MeubelboulevardDiemen,RingwegafritS113/Diemen.(020) 6994111 fax:(020) 6903881

ZANDVOORT - De dagverzorging voor ouderen, in het
Huis in het Kostverloren, gaat
vanaf 19 april drie dagen per
week draaien. Daarom worden
er nieuwe vrijwilligers gezocht.
De dagverzorging is voor ouderen die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld
omdat zij nauwelijks nog contact hebben met anderen, of
omdat zij net terug zijn uit het
ziekenhuis. Maar het is ook
voor mensen die door een huisgenoot worden verzorgd, met
de bedoeling zijn of haar taak
iets te verlichten. Vervoer kan
met de belbus geregeld worden.
Dementerende ouderen worden niet opgenomen, voor hen
bestaat elders de zogenaamde
'dagbehandeling'. Het project
zoekt vrijwilligers voor de begeleiding van de ouderen. Inlichtingen zijn te krijgen bij Mini de
Wolf, Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening, tel. 15878.

Enkele winkeliers uit Zandvoort hebben hun personeel vorige
week eens extra verwend, in verband met 'De Week van de Winkel'. Zo werden de medewerkers van Drugstore De Gaper in de
Kerkstraat, op woensdagochtend vroeg onthaald op een uitgebreid
ontbijt. (Foto links)
Dat gebeurde in de winkel zelf voor openingstijd, het ontbijt werd
opgediend door de werkgever zelf, eigenaar Paul Olieslagers. De
Dekamarkt aan de Oranjestraat bood zijn personeel een gratis
kappersbehandeling aan, die in de supermarkt zelf verzorgd werd
door de Zandvoortse kapster Joke Draijer. (Foto rechts)
Foto's Bram Stijnun
(ADVERTENTIES)

VAN DER

HUIS KOPEN?
bekijk in onze etalage aan de PASSAGE (tegenover het NS
station) het huidige huizenaanbod op VIDEO!

HUIS VERKOPEN!
een foto maken wij ook, maar wat meer zegt is een
video-opname die wij aan potentiële kopers presenteren.

TJERK HIDDESSTRAAT 10/3
Hoekapp. op 3e woonlaag met 2 balkons waarvan 1 op het
zuid/westen met uitz. op zee. Ind.: L-woonkamer met open
haard en balkon, slaapkamer met balkon en kasten, keuken,
badkamer met ligbad/toilet.
Vraagprijs ƒ 169.000,- k.k.

SECR. BOSMANSTRAAT 29
Parterre woning met patio, ca 110 m2. Ind.: ruime woonkamer
met erker en half open wit eiken keuken, toilet, 2 slaapkamers.
Onderverdieping: badkamer met ligbad.
Vraagprijs ƒ179.000,- k.k.

DE FAVAUGEPLEIN 21/21
Gezellig app. op 4e etage met balkon op zuid/westen. Ind.:
woonkamer met zonnig balkon, keuken af te scheiden met
spiegel-schuifwand, 2 slaapkamers, badkamer met
douche/toilet. Ook als tweede woning.
Vraagprijs ƒ 195.000,- k.k.

BURG. VAN FENEMAPLEIN 4/1
Vierkamer-hoekapp. met balkon aan land- en zeezijde, op 1e
etage, uitz. over zee en boulev. Ind.: woonk. met open haard. 2
slaapkamers, keuken, toilet, badk. met ligbad, kamer met
sauna/zonnebank.
Vraagprijs ƒ235.000,- k.k.

PASSAGE 36-33-40
2042 KV ZANDVOORT
TELEFOON 02507-15531
FAX 02507-19127

Leolux Model Excaliuur
hoog+pouf
design: Hugo de Ruiter

Van Reeuwijkm Diemen reeft april gezet m net teken van het
Leolux-droqmwonen. Zachte vormen en vloeiende lijnen zijn
karakteristiek voor de nieuwe modernen van dit exclusieve
wereldmerk. De internationale collectie meubelen op het gebied
van totaal-wonen is uniekvoor Amsterdam en omgeving.
Opmerkelijke service, informatie en topkwaliteit staan garant
vooreen verantwoorde keuze. Neem bijvoorbeeld deze
droomzitters uit de collectie van Leolux. Een detail uit het
exclusieve droomwonen bij van Reeuwijk.
ps: Indien u in de Leoluxmaand
april besluittot aankoop van
een Leoluxartikel, dan ontvangt
u 10% korting, uitgekeerd in
cadeau-cheques.

Dagverzorging
naar drie dagen

Winkelpersoneel weekje extra verwend

'Als de Grand Prix binnen is, stop ik'
H

Het circuit zat voor driekwart miljoen in de min, de
baan was afgekeurd en Gran
van de Vate
Paasweekend 1993
Zondag, Pasen, 10.00 uur: ds. C. Dorado wilde - en dat recht had
Diensten 8 t/m 11 april
van de Vate, viering H.A.
ze middels een claim van de
Roomskatholieke Kerk:
gemeente - in de tweede fase
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Witte Donderdag 19.30 uur: ds. Witte Donderdag 19.30 uur:over het circuit heen bouwen."
„Ik was hier op dat moment
J.A. van Leeuwen, viering Hei- Pauluskerk, Helmlaan 65,
Haarlem
kind aan huis en zat al twintig
lig Avondmaal
Goede Vrijdag 10.00 uur: ds. Goede vrijdag 15.00 uur: 'Kruis- jaar met honderd procent pleJ.A. van Leeuwen, viering H.A. weg', in Antoniuskerk, Spar- zier in de racerij. Ik houd erg
19.30 uur: ds. J.A. van Leeuwen, renlaan 9a, Aerdenhout, pasto- van autosport en circuitracing
m.m.v. Hervormd Kerkkoor en res D. Duijves en C. van Pol vliet was en is voor mij het leukste
Goede vrijdag 19.00 uur (in St. wat er is. Ik heb zo'n beetje alfluit-ensemble
Zondag, Pasen, 10.00 uur: ds. Agatha, Zandvoort): Avondwa- les behalve 'open wielen' gereJ.A. van Leeuwen, m.m.v. Her- ke, pastores Duijves en Van den. Inmiddels race ik niet
meer, omdat het niet te combivormd Kerkkoor en muziek- Polvliet
Zaterdag 22.00 uur (st. Agatha): neren is met mijn functie als
groep
Paaswake, pastor C. van Pol- voorzitter. Ik kon niet meer het
Vrijzinnige Geloofshele weekend racen en had niet
vliet
gemeenschap NPB:
Zondag, Pasen, 10.30 uur: ds. S. Zondag, Pasen, 10.30 uur: pas- genoeg waar meer voor mijn
tor D. Duijves.
geld."
v.d. Meer, uit Haarlem
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
Gereformeerde Kerk:
Goede Vrijdag: 19.30 uur: Ds. C. 218, Haarlem.
Donderdag 19.30 - 20.00 uur: Lij- Hobbyen
„Als het circuit moest verdensmeditaties
Goede Vrijdag 19.30 uur: H.A. dwijnen, zou het over zijn met
Zondag 10.30 uur: Paasdienst, de autosport in Nederland.
Zandvoorts
ds. A. Snijders, aansluitend Toen het bestuur vrij plotseling
Nieuwsblad
Paasjubel, Grote Markt. Geen opstapte, was het de bedoeling
avonddienst.
dat ik drie maanden directeur
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
Jehova's Getuigen:
zou blijven, maar het is vijfjaar
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 geworden. Ik had twintig jaar
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharing.
te Haarlem. Zat, 17.00 - 19.00 lang 'dankjewel' gezegd en
Hoofd commercie: J.F. Sas.
uur en maandag 19.00 - 21.00 vond dat ik iets terug moest
uur. Inl.: R. van Rongen, L. doen.
Redactie: Gasthuisplein 12, ZandMeeszstraat 14, Haarlem, tel.
voort, tel. 02507 - 18648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
023-244553.
De situatie leek hopeloos,
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
maar daarom was er wel veel
kantooruren.
eer te behalen, het was een uitDick Piet (red. chef). Joan Kurpershoek.
daging. Als dit vijf jaar geleden
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Hendal.

dagavond (Victor Bol was die
avond jarig) te water gelaten en
een tiental meters uit de vloedlijn vastgelegd. Het Zandvoorts
Nieuwsblad werd gebeld voor
een klein 'politieberichtje'. De
volgende dag, donderdag l
april, trok de gestrande onderzeeër, voorzien van Russische
vlaggetekens,
honderden
nieuwsgierigen. Zelfs in buurgemeenten sprongen mensen
in de auto om 'de Rus' te aanschouwen. Menigeen begreep
er niets van.
Tot plezier van de Zandvoortse boomchirurg Victor Bol, die
in dienst is bij de gemeente. „Ik
ben ook kunstenaar en daarom
hoop ik zo ook een beetje op te
vallen. Dat is vaak de enige manier om nog naam te maken als
kunstenaar." Bol is waarschijnlijk ook op de Koninginnemarkt te zien met zijn 'onderzeeër' en enkele van zijn andere
kunstwerken. Nu is de boot,
deels 'ondergestoven', gedeeltelijk nog te zien op het strand.
En dat is géén grap.

Vervolg van voorpagina
Behalve het hoge inkomsten-percentage zorgt de toeristenindustrie in Zuid-Kennemerland ook voor veel werkgelegenheid. Volgens VVV-directeur Peer Sips maakt dat het
belang van het toerisme wel
heel duidelijk.
Bij het onderzoek is niet alleen rekening gehouden met
toerisme maar bijvoorbeeld
ook met bezoekers van conferenties, bedrijvendagen en dergelijke. De totale groep heeft
vorig jaar voor een werkgelegenheid van 5 a 5,5 duizend
mensjaren gezorgd. Dat is ongeveer de helft van de totale werkgelegenheid in het toerisme in
Noord-Holland, exclusief Amsterdam. Ten opzichte van de
landelijke cijfers komt dat neer
op 2,75 procent van de nationale werkgelegenheid in het toerisme.

3 Zandvoort;s
Nieuwsblad

Leolux ModelCatalpa
design: Hugo de Ruiter

donderdag 8 april 1993 \
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BIJ TOPSLAGER VREEBURG
IS VOOR PASEN ALLÉÉN
HET BESTE GOED GENOEG

PAASROLLADES

on V \RkENS FII ET
RUNDCRLENDE K\LIi>
L \MSenz

r u u Paasombijt
KCbr ROSBII-F-ACH
TTRHAM Rchr ROI^
LAI)I - R A L S N F H \M ROOhVLhhS-Kcbr
F R I k A N D O - B\CON
lekker onder een mtjc bakken

VERSE
VARKENSHAAS
van 29,50

HON6
Speciale combinatie van

twee gerechten naar keuze

Volgens een oud slagerst,<.bruik werd voor Pasen het beste gekocht wat er te koop
was De Topslagcr is bekend om /ijn vertrouwd vakmanschap" doet du nog
steeds' Daarom is alken hel bt-bie met Pasen goed genoeg
sugRisIics voor uw Paasdmtr
BlhFSTUK-VARh>NS
HAAS ROSBItf
FRIhANDO C.F/H I IO
FOVDUtN of(,OLR
MhTTUS
U kunl ook kicztn uu ons
grolt assortiment

Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord

Chinees

VOOR 19,95 p. kg

KIP-FILET

BABI-PANGANG SPEC
(mager vlees)

VERS LAMSVLEES

KOE-LOU-YOEK

Supermacht lamsvlecs mu een
specifieke smaak Voorde
liefhebbers hibbenwij oa
LAMSKOTtLETJFS
LAMS-RLEPJES
LAMS-BOUT

(vlees)

?, i„

FL 2399,-

CUBE HARDWARE DESIGN 486DX-33
8O486DX-33 Processor
Big tower
...
•4 M b ram geheugen
NNI
1 Mb SVGA kaart
'. '

Secr. Bosmanstraat 29 rd
Zandvoort
na 15 april tel. 02507-13511

ook lekker op brood

EIERS^LADE

Super VGA Kleuren monitor
3,8" diskdrive
MS-Dos 5,O
52Mb harddisk

Straatmakersbedrijf
VENO B.V.

met Mihoen of Chin Bami ƒ2,- extra

KALKOEN SCHNITZEL

5l2Kb SVGA kaart

Hier gevestigd

20,50 P.P.

Ct»rnbSfeoani»21
2042 Gf> Zandvoort
Tetefoon 02307-30792
Fa«
02507-306»
Bankrelatie IN&BANK Rota» Ji712.06.141
Porttxi* Reknr64.ll.457

CUBE HARDWARE DESIGN 386DX-4O
SO386DX-4O Processor
Mini-tower
4Mb ram geheugen
M II f

met rijst, nasi of bami

Kip en kalkoen
In onze Topslagenj in.ft u een
ruinK sorKrmg kip en kal
koen sptualitciten De 2 po
pulairsu /ijn

KATENSPEK

CUBE HARDWARE
DESIGN

Super VGA Kleuren monitor
3,5* diskdrive
MS-Dos 5.O

„

pi
3299 ifc*«.77,

1 30Mb harddisk

TJAP-TJOY SPEC
(groentemix)

Burg. van Alphenstraat 55/5
FOE-YONG-HAI
(eiergerecht)

Goed onderhouden tweekamerapp op
tweede etage Balkon zuid-oost Ind entree, hal, garderobekast, toilet/douche,
keuken (wit), ruime slaapkamer, woonkamer Serv k ƒ 260,- p m
Vr.pr. ƒ129.000,- k.k.

KIP KERRI
BABI-PANGANG
„CHOI SIJEO"
TOPSLAGER OP Z'N PAASBEST

YIN YONG SATÉ
CHIN. SEIZOENGROENTEN

MET KIP

- Tel. 02507-12451 - Zandvoort

Vraag voor meedere prqzen / informatie ! Be, nu! (£507-30792

Tjerk Hiddesstraat 123

(2 stokjes varkenssate + 2 stokjes kipsate)

VREEBURG

Pnjs en/of modelwijzigingen voorbehouden Prijzen zijn mol B T W
Service onsite en installatie aan huis, inclusief systeem
uitleg 12 maanden garantie

(alleen afhalen)

Goed onderhouden tweekam app (vh 3) op
8e etage Tevens garage te koop Ind entree, hal, toilet, woonkamer, badk met ligbad en wastafel, keuken, ruime slaapk met
kasten Serv k ƒ 467,- p m
Vr.pr. ƒ 169.00,- k.k.
Garage ƒ 15.000,- k.k.

Dr J. G. Mezgerstraat 113
Dnekamerapp op 1e et gelegen m recent
gebouwd app complex Ind entree, ruime
hal, toilet, open keuken, woonk , 2 blaapk ,
badk met douche en wastafel, balkon
zuid/oost Serv k ƒ 230,- p m
Vr.pr. ƒ189.000,- k.k.

HALTESTRAAT 69
Tel. 17897

BACK TO THE SIXTIES
za. avond

„THE DAKOTA'S
m Soc. De Manege Zandvoort

Dr. J. G. Mezgerstraat

CIRCUS ZANDVOORT

In het nieuw gebouwd appartementencomplex zijn nog enige garages te koop Serv k
ƒ 45,- p m
Prijs ƒ18.000,- v.o.n.

Dansen, sfeer en
gezelligheid in 3 zalen.
Uitsl. ongeb. mensen,
corr. gekleed v.a. 25 jaar.
Entree ƒ 15,Info 16023

vraagt een

DE K F l / Z E N W
JM D E S B O U I / f f l E ;

RECEPTIONISTE/
TELEFONISTE M/V

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Let op: za. 17 april

als OPROEPKRACHT
FUNCTIE-EISEN:
- Ervaring met telefoonaanname/afhandelmg is een pre
- Kennis van Wordperfect geniet de voorkeur

Jan du Bownn kust
in z n uieiniite

BIJ interesse kunt u telefonisch een
sollicitatie-formulier
aanvragen
onder nummer 02507-19535, of een
sollicitatiebrief schrijven aan: Circus
Zandvoort, t.a.v Mw. l. Polle, Postbus 446, 2040 AK ZANDVOORT.

tnteiietiis loot de
niiuwi nntunl
tinti n uit de I le\a

MEXICO NIGHT en
TREKKING 4 REIZEN PARIJS

VAN

SCHAIK
X

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

FOTO BOOMGAARD
Grote Krocht 26, Zandvoort

Anibianic colltctn
Nu t \fltiiitfbtj

GRATIS
FILM

uu.

Boucherie culinaire wenst u prettige paasdagen!

Sptitaalzaak

LAMSBOUT OF VARKENSHAAS

12,50

500 gr.

Ook na de Pasen willen wij onze klanten verwennen
dinsdag 13 en woensdag 14 april
fLEXK

AMBIANCE

SCHOTSE RUNDERBIEFSTUK

i o

500 gr.

JL

Bij ontwikkelen en
afdrukken van uw
volle kleurenfilm
en

Tevens zoeken wij voor het seizoen enkele part-time
MEDEWERKERS/STERS en enkele
SENIORENSLAGERS

KEUR
Paradi|sweg 2
f o polifieburo Zandvoort
Tel 02507-1 5602

Binnenweg 31, Heemstede
Grote Krocht 5-7 Zandvoort
naast AH

in

1 UUR klaar!

Als u'ns wist wat Van der Vlugt in huis heeft!!!

^fWi^^^ft*":,'-.^-' - •

"

•

Bijna alles om uw huis te verfraaien
en uw woonkomfort te verhogen!
Kom eens naar onze showroom aan
; > * de Cornwallstraat in Umuiden. Of...
VRAAG VRIJBLIJVEND OFFERTE,
l».

VAN DER;

^y
ANTWOORDCOUPON l

•

D Stuurt u mij meer Informatie over (s v p invullen)
O Neemt u kontakt op voor net maken van een afspraak over
(s v p Invullen)

D SCHUIFPUIEN; VOUWWANDEN/SCHUIF KIEPDEUREN
D HOUTEN RAMEN EN DEUREN
Q ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU
KUNSTSTOF RAAMSYSTEEM)
D WERU AKF SYSTEEM
D WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN
D WERU VOORDEUREN
G VELUX DAKRAMEN
D VELUX CABRIO SYSTEEM
D HORMANN GARAGEDEUREN
D
D
D
D
D
D
D
D

HORREN
ISOLEREND GLAS
THERMOPLUSSUPERUTEGLAS
INBRAAKVERTRAGEND GLAS
GELUIDWEREND GLAS
ZONREFLEKTERENDGLAS
DAKKAPELLEN
SERRES

O SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Cornwallstraat 6 Umuiden 0255030624

(i^

•••l

^/,

\
\

3SFSSS&

U

NAAM
ADRES

weru GLAS
Ramen-fDeuren

^^ tr/

*^^

POSTKODE+PLAATS

TELEFOON .

U kunt deze antwoordcoupon tn een envelop zonder postzegel
l zenden aan VanderVlugt Antwoordnummer 314 1970 VB Umuiden
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Expositie Ted Vinke ZAKELIJK BEKEKEN
in bibliotheek

Ondernemers klaar voor nieuw seizoen

ZANDVOORT - Schilder Ted
Vinke exposeert van 14 april tot
12 mei in de bibliotheek aan de
Prinsesseweg in Zandvoort. De
ruimte en het vlak staan cenZANDVOORT - De ondertraal op deze expositie.
nemers in Zandvoort maVinke zijn onderwerpen heb- ken zich weer op voor het
ben als uitgangspunt het land- nieuwe seizoen. Sommigen
schap, maar ook de menselijke met een forse verbouwing
figuur komt in zijn weergaven zoals De Kaashoek en Merivoor. Onder de indruk geraakt no in de Haltestraat, andevan Oosterse denkbeelden en
zelfs met een nieuwe
beschouwingswijzen heeft hij ren
zaak zoals de horecabedrijzich het criterium opgelegd van yen
Mollie & Co (eveneens
'de oplossing'. Een ding is goed
als het onmiddelijk tot uitdruk- in de Haltestraat) en Jansen
king wordt gebracht. Een ui- & Janssen, op de Zeestraat.
ting waar de maker zelf deel
van uitmaakt.

De Kaashoek

De Kaashoek, Haltestraat 38,
is gedurende vijf weken grondig verbouwd. Al die tijd werd
gebruik gemaakt van een mobiele verkoopwagen aan de
overkant van de straat. Dat was
behelpen, de wagen is zelfs
twee keer aangereden. De medewerkers zijn dan ook blij dat
zij weer teruggekeerd zijn in de
winkel, die vandaag weer opengaat. De zaak is met de verbouwing veel ruimer opgezet. De
zuivelkoeling kon worden uitgebreid en er is meer ruimte
om alle waren uit te stallen.

(ADVERTENTIE)

rGOLFn
AMERICAN HOTEL SALES!
ONGEKEND GOEDKOPE
FABRIEKSVERKOOPÜ!
halve sets
v.a. ƒ199,hele sets
v.a. ƒ499,graphite sets v.a. ƒ999,trolleys
v.a. ƒ 89,golftassen
v.a. ƒ 59,Alle merken met garantie!

Daardoor kon ook het assortiment uitgebreid worden, onder andere met speciale Italiaanse produkten, zoals boeren-artisjokken, olijven en brood,
zoals Ciabatta. De worstsoorten kunnen nu ook gesneden
geleverd worden, door de aanschaf van een nieuwe snijmachine. Nieuw is ook de Russische wijn. De eieren zijn kakelvers, belooft de eigenaresse:
deze komen van haar eigen kip-

verkoop uitsluitend op
vrijdag 9 april (l 2-21 uur) &
zaterdag l O april (l 0-17 uur)
Motel Schiphol
(A4 afslag Amsterdam-Den Haag)

(ADVERTENTIE)
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de Stichting Viering Nationale Feestdagen. Vroeger heette
dat het Oranje comité. Ook
dit jaar staan ons op Konmginnedag en Bevrijdingsdag
weer heel wat festiviteiten te
wachten. Ik heb het program
ma eens doorgekeken en ik
moet zeggen dat er door de
organisatie weer heel wat
werk verzet is om de zaak
rond te krijgen. Naast de bekende vrijmarkt en de aubade
m het centrum van ons doip
zijn er op Koninginnedag
weer de kinderspelen, een bmgo-avond, een middag voor
ouderen on een taptoe met
vuurwerk na. Nieuw dit jaar is
het kussengevecht boven een
taak met water. Het belooft
weer een gezellige boel te worden
Op woensdag 14 april, tussen 9 en 15 uur kunt u m de

bloemen aan deze mensen uit
te reiken (Kost niks)

Zimmer frei

Ik vertel u natuurlijk mets
nieuws als ik zeg dat het dit
weekend Pasen is. Vorige
week reed ik over de Zandvoortselaan richting Haarlemmerstraat. Daar kwam ik
ze weer tegen, tientallen bussen met witte nummerborden. Volgeladen met oudere
mensen die voor een dag of
vier hun 'heimat' hebben verlaten om misschien de laatste
maal m hun leven met een
goedkoop arrangement door
ons land te worden geloodst.
Pasen is dan ook de tijd, dat
de Keukenhof weer wordt geopcnd. Gedurende enkele
maanden komt de 'halve wereldbevolkmg' bij ons op bezoek om zich
te vergapen
__. aan de tulpen, narcissen en aanverwante artikelen
Ook Zandvoort
pikt
hiervan een
ïiSSS-'
Debacle
graantje mee.
Een schan- De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het Vorig weekend al zaten
dalige zaak,
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
vind ik, is het andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplem 12 de meeste hotels en penbesluit van
sions weer
het gemeenMen kan ook bellen: 12066 of 17166.
tebestuur om
mutje vol.
Ook veel parde 102 leden
van onze volkstumdersverem- hal van het raadhuis een van ticuheren deden (veelal clan-ging achter de Keesomstraat de zeventig beschikbaar ge- destien) weer goede zaken.
op te zadelen met een prijsver- stelde kramen voor 35 gulden Het zij eenieder van harte gehoging van maar liefst hon- huren. Er dient vooraf tae- gund. Dit weekend zijn deze
derd procent. Ja, u leest het taald te worden. De kramen toeristen evenwel niet weigoed. Op dit moment betalen worden opgesteld langs de kom in ons dorp. We kunnen
Handelaren namelijk meer verdienen aan
zij de man honderd gulden Prinsesseweg.
per jaar. Daar komt vijf jaar worden uitgesloten. Wellicht de toeristen die wel de volle
lang twintig procent bovenop. is het een aardig idee om onze mep voor een bed kunnen en
verenigingen willen neertellen. Zaken zijn
Dan betalen ze dus het dubbe- Zandvoortse
le. Terecht zijn de leden nu aan te sporen van deze gele- zaken nietwaar?
boos. De meeste van hen moe- genheid gebruik te maken,
De verwachtingen zijn ook
ten zien rond te komen van de om zodoende hun club wat
AOW. Anderen zijn afhanke- meer onder de aandacht van nu weer hoog gespannen.
lijk van de een of andere uit- de bevolking te brengen Wel- Overal m ons dorp hangen
kering krachtens de ziekte- licht levert dat weer enkele weer bordjes 'Zimmer frei'.
Als het goed is, zit iedereen
wet, de WW of de WAO. Door nieuwe leden op.
deze prijsverhoging dreigen
Het valt mij op dat de orga- aanstaande zaterdag weer vol.
sommigen nu in de proble- nisatie van deze twee evene- Het wordt druk m Zandvoort,
men te raken. Zij die de huur menten ieder jaar door de zo is voorspeld. De Zandin de toekomst niet meer op zelfde dorpsgenoten wordt voortse politie heeft hier al rekunnen brengen zullen waar- verricht. Dankzij mensen als kemng mee gehouden: wij
schijnlijk hun tuinen moeten Brabander, Minke van der krijgen versterking vanuit de
verlaten.
Meulen, Hilbers, Hollander, regio en ook de politiepaarDuivenvoorde, Koper, Jou- den worden dit weekend weer
stra, Lemmens en de scou- ingezet. Als nu ook het weer
Festiviteiten
tmggroep St. Willibrord is nog wil meewerken, zitten we
Binnenkort kunt u weer het succes ook dit jaar weer verze- weer gebeiteld. Dit was het
bekende oranje boekje in uw kerd. Het lijkt mij daarom weer voor deze week. Blijf gebrievenbus verwachten. Het niet meer dan billijk om dit- zond, tot de volgende week.
BRAM STIJNEN
drukwerkje is afkomstig van maal mijn symbolische bos

oog^enoor

de

Han Ugosse en Rob Peters openden donderdag Mollie & Co., te vinden aan de Haltestraat 75
Foto Bram Stijnen

pen. De ene dag geraapt, de andere dag m de winkel.
Aan de Kaashoek zal binnenkort nog meer vertimmerd worden: de voorgevel wordt anders.
Maar die werkzaamheden zijn
maar uitgesteld tot na de Paasdagen.

Merino
Iets verderop in de Haltestraat is de kledingzaak Merino
te vinden, pas verhuisd vanaf
de Kleine Krocht. De vaste
klanten hebben de winkel inmiddels gevolgd. Eigenaars
zijn Frans en Tia Neuman, terwijl René Drommel de zaak
runt. Merino maakt deel uit
van een groothandel, met nog
een filiaal in Duitsland. Andere
groothandels komen hier ook
wel hun spullen uitzoeken. „We
kopen met grote hoeveelheden
tegelijk in," zegt Tia Neuman.
„Daardoor ligt onze inkoopprijs laag en kunnen we de spullen ook voor een lage prijs in de
winkel leggen. We werken met
het systeem van: lage verdienste maar grote omzet." Dat
blijkt wel uit de prijzen, zoals
T-shirts voor 2,95 gulden en polo's voor 7,95 gulden. De kle-

ding komt onder andere uit
Egypte en Italië, eigenlijk van
over de hele aardbol. „En wij
zijn zelf de importeurs."

Horeca
Op het gebied van de horeca
heeft Zandvoort sinds afgelopen weekeinde meer te bieden.
Onder andere in de Zeestraat,
waar het voormalige Café Kerkhoven plaatsmaakte voor Eetcafé Jansen & Janssen, m de
Haltestraat opende Eetcafé
Mollie & Co haar deuren. Twee
café's waar dus gegeten kan
worden. De eigenaren zeggen
dat deze wens duidelijk bij hun
klanten leeft. „Ze hebben geen
zin om voor het eten ergens anders heen te moeten gaan. Op
deze manier bieden we een
compleet pakket", klinkt het
als uit een mond.

er de laatste jaren onder andere
verantwoordelijk voor het horecagedeelte, Bar Brink. Han
IJgosse is bekend van La Bastille en - voor wie het zich nog
kan herinneren - The Saloon.
De naam Mollie slaat op Ome
Mollie, zoals Rob door het
zoontje van Han genoemd
wordt.

„We hebben er een bruin eetcaf van gemaakt, voor het iets
oudere publiek dat rustig een
pilsje komt drinken en daarna
nog een hapje wil nuttigen. De
kaart is eenvoudig, maar kwalitatief hoogstaand. We koesteren in eerste instantie niet teveel pretenties, we zien wel hoe
het draaien gaat. Voorlopig
doen we het rustig aan. We hebben er in elk geval veel zin in
om er iets goeds van te maken.
Bij de opening waren 400 man
aanwezig en dat geeft veel vertrouwen," vertelt Rob. Mollie &
Mollie & Go.
Co. is van vier uur 's middags
Mollie & Co. is te vinden aan tot twee uur 's nachts geopend,
de Haltestraat 75, op de plaats in het seizoen gaat de deur al
waar vroeger een Argentijns om twaalf uur open. Opmerkerestaurant gevestigd was. Eige- lijk is nog dat de keuken pas
naren zijn Rob Peters en Han om n uur 's nachts sluit en dat
IJgosse. De eerste werkte voor- het interieur door Rob en Han
heen bij Nieuw Unicum en was zelf uitgedacht is.

(ADVERTENTIE)
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Gevallen over een bierbhkje. Ik heb wel eens betere
smoezen
gehoord. Onze
plaatsgenoot Joop Bartens uit
de Vondellaan maakte afgelopen zaterdagnacht de smak
van zijn leven. Op weg naar
huis, in de Verlengde Haltestraat, ging hij onderuit. Bij
Pred Paap van cafeetje Koper
was hij die avond op 'excursie'
geweest. Zijn vetleren petje
ging met hem mee. Zandvoorters die Joop kennen zullen
het beamen. Joop is een man
van tradities. Ieder weekend
gaat hij stappen, een pilsje
wordt daarbij niet geschuwd.
Vrienden hebben hem gevonden, onder luid gekerm hebben ze hem naar huis gebracht. Artsen constateerden
een scheurtje m zijn bovenarm. Joop is de pineut. 'Drie
weken niet drinken', zo heeft
de
geneesheer hem bevolen. Vanaf
deze plaats ^jj,
wensen wij •'
Joop sterkte .
en
béterschap.
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aanbiedingen alleen geldig in onze filialen
NIEUW VENNEP en ZANDVOORT
KIJK OOK ELDERS IN DEZE KRANT VOOR
NOG MEER SPEKTAKULAIRE AANBIEDINGEN!
(ADVERTENTIE)

Bioscoopprogrammering van 08 t/m 14 April.

Horeca-ondernemer
Jelle
Veld toverde zijn zaak aan de
Zeestraat 46 om tot Eetcafé
Jansen & Janssen
Foto's Biam Stijnen
(ADVERTENTIE)

DE PERFECTE

Jansen & Janssen
Caf Kerkhoven aan de Zeestraat 46 is niet meer. Eigenaar Jelle
Veld verbouwde de zaak binnen een maand met echtgenoot Rene
en met compagnon Fred de Vries tot Eetcaf Jansen & Janssen.
Limburger Jelle Veld bivakkeert al elf jaar in het Zandvoortse en
was onder andere de man achter Prietpraat. Nu dus Jansen &
Janssen, een naam die is gebaseerd op de twee 'schlemielen' uit de
Kuifje-reeks.
„Ik ben een fan van die twee, vandaar", aldus Veld. „Het pure
caf-gebeuren is een beetje verleden tijd, het wordt steeds meer een
trend om het eten erbij te nemen. We bieden nu een compleet
pakket. We hebben een kok aangetrokken die al eerder in Zandvoort werkte en de laatste jaren in diverse keukens in Duitsland
en Oostenrijk werkzaam was. De menukaart meldt veel Franse
gerechten van de lavagrille. Het dagmenu varieert en kost twaalf
gulden vijftig." Eetcaf Jansen & Janssen is dagelijks geopend van
negen uur 's morgens tot drie uur 's nachts. De keuken is vanaf
half zes tot twaalf geopend.

In je dromen bestaat een
geheime wereld.
Waar elke boom een huis is.
Elk geluid een lied.
En waar mensen alleen
in sprookjes bestaan.

"Slim, geestig,
verfrissend...".
ROBERT REDFORD
DANAYKROYD
BENKINGSLEY
MARYMcDONNELL
RIVER PHOENIX
S1DNEY POITIER
i DAVID STRATHAIRN

(ADVERTENTIE)

Profiteer van de voordelen van Exakta Hypo-Lease
Met dit unieke betaal per maand plan heeft u niet
straks, maar nu nieuwe en perfekt sluitende kozijnen,
deuren en ramen. Meer weten over
Exakta en het Hypo-Lease systeem?
Stuur dan de ingevulde bon op of bel.
06-0021
L

BON

M10 uur

Ja, ik wil meer weten over Exakta Hypo-Lease. -Vy/y//^'1

Naam:
Adres:
PC/Wpl:
Telefoon:

Ik wil graag meer informatie over:
D serres
D voordeuren
D kozijnen
D dakkapellen

Ex/üd*

D van hout
D van kunstslof

Antwoordnummer 113,
7100 VE Winterswijk.

EXAKTA HYPO-LEASE MAAKT AL UW WOONWENSEN WAAR

Uw gasbedrijf adviseert!
Handbediend schuifdak
Schuifpuien/vouwwanden

^"T

VANDEFV\|LUGT
Cornwallstraat 6
1976BD Umuiden
Tel: 02550 - 30624
MEER WETEN'
D Maakt u een alspraak voor vri|bli|iende offerte
D Stuurt u mi| dokumental e
Naam
Adres

STOOKAKTIE 92/93
uitgerekend voor U!

HET LAATSTE REGENWOUD

maar ze stelen niet
A.L.

A.L.
Dagelijks
13.30 en
15.30

DaaelijJcs
19.00

A.L.
Dagelijks
21.30

Met ingang van deze week wordt er geen
„Stooktabel" geplaatst.
Ingaande april is de aktie in Zandvoorts
Nieuwsblad beëindigd door uw energiebedrijf
NV Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
Zandvoorts Nieuwsblad

era H^ijTAsdag.,
salie kaartjes
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686
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HOERA!

Samen met
Je EigenSlager
maak je een sukses
van Pasen!

r\

Schaal gevulde eitjes
32 stuks

* Zachte roombrie
100 gram

BROODJE BURGER
Geopend dagelijks van
11.00 's morgens tot 1.00 's nachts
Vrij. en zat. van 11.00 's morgens tot 03.00 's nachts

* Eiersalade

Dinsdags gesloten

gemaakt van onze verse
scharreleitjes 150 gram

..%ls/

HAASFILET
ROLLADE

9,95
1,45

heel kilo

^Jh

•

nu 27,50

* Extra belegen kaas

f

PaasRollades op z'n Best

1,98

Specialiteit

1 heel kg

VAN DEZE WEEK

u
17 90

Uit onze notenbranderij
Cashewnoten

GRIEKSE

™>*

Jk n JU-

PAASAANBIEDING

LEUKE AANBIEDINGEN.

Voor uw
PaasDiner

100 gr. IjOU

/~\
P
A

HOERA!

onze vernieuwde zaak met

Gevulde
PATE
VARKENS
SALADES FILET

GEKRUIDE
BEENHAM
ARDENNER
HAM
ROSBIEF

HOERA!

Na 5 weken van ongemak voor u en ons
openen wij op donderdag 8 april

Heeni)Ke
Tussendoortjes

Voor uw
Paasbrunch

,6

ROERBAKSCHOTEL
100 gr.
2,20

JUPITER SPORT

250 gram

.mr" r-^
ElGENSlAGER
G. ZWINKELS

Pistache noten

Raadhuisplein 15 Zandvoort

250 gram

\

Grootste collectie
tennis/vrijetijdskleding
voor dames, heren en kinderen

Versier uw paastafel met een boterham
voor maar 1,00 per stuk
Tevens voor iedere klant een presentje uit de
mand en voor de kinderen is er een leuke
grabbelton.
En de paashaas zorgt voor lekkere hapjes.

Haltestraat 30

Wij wensen u gezellige

TOT ZIENS IN

PAASDAGEN!

DE KAASHOEK

Voor een nieuwe
lente-coupe naar

Lühta

Ff

Haltestraat 38

Henny's Hairline
dames- en herensalon
wij werken zonder afspraak
Tel. 12231, Tolweg 20
Zandvoort
Maandag gesloten.
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Zat. 8.30-15.00 uur

en vele anderen

Postcode Lotemj maakt weer een miljonair

Voor iets
aparts!
Onze
paaseieren
en
geschenken

van LEONIDAS
LA BONBONNIERE
Thea en Ap Lammers
Haltestraat 39A
Rel. 15584

Henny Huisman bezorgt het
Lentemiljoen . s
Nietsvermoedend stond de
winnaar van het Lentcmiljoen van de Nationale
Postcode Loterij achter zijn
machine in de kartonfabriek, toen Henny Huisman
hem het goede nieuws
kwam brengen.
De winnaar van het Lentemiljoen speelt al vanaf het
begin mee in de Postcode
Loterij. Sinds vorig jaar met
vier loten, want met meer
loten meer kans! En meer
loten brengen meer op voor

het goede doel. Want vooral
de zorg voor de natuur is voor
deze kersverse miljonair heel
belangrijk.
Dat bleek ook wel, want hij
was nog maar net van de
schrik bekomen, toen de eerste
bestemming van zijn prijs al
vaststond: hij gaat vijf hectare
grond kopen om de weidevogelactie van N a t u u r m o n u menten te ondersteunen.
Sinds 22 jaar werkt de winnaar
bij de kartonfabriek, en zijn
hele leven al is hij begaan met
de natuur. Aan dat laatste zal

"Die zien we nooit meer terug", zongen de collega's van de gelukkige.

GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste Tiet edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf Juweeltjes m o a Essen
Eiken Anegre Mahonie, Beuken en Kersen
Naturel getint of in dekkende kleur gelakt Met
ronde of rechte kanten In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden De Graaf
biedt u m lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5 50 m In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen) Met
rechte of ronde kanten In vele tinten

Kies uit meer dan 70 kleuren Koel, warm, fel of
dromerig met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit De aluminium
lamellen (m verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang
Dus praktisch altijd kamerbreed1

ONGEKENPE KEUZE IN
LAFOND
WANDEN!

niets veranderen, maar zijn
collega's verwachten dat hij
zijn langste tijd in de fabriek
nu wel gehad heeft. "Die zien
we nooit meer terug!" zongen
ze terwijl de prijswinnaar op
de schouders werd rondgedragen.
Wilt u ook kans op een of
Henny Huisman verrast de
kersverse miljonair.

meerdere miljoenen? Vul dan
nu de BON-VOOR-MULTIMILJOENEN m en stuur 'm
op. Want: naast het Kwartaalmiljoen trekt u bij de Postcode
Loterij v o o r t a a n ook elke
maand mee voor de Postcode
Jackpot: een nieuwe prijs van
2 tot 7 miljoen gulden! •

I~',

BON-VOOR-MULTI-MILJOENEN

Nog geen
deelnemer?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Hitbingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand
het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:
J ƒ 40,- (vier lotnummers)
j ƒ30,- (drie lotnummers)

j ƒ 20,- (twee lotnummers)
j ƒ10,- (één lotnummer)

Au b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

De winnende
Thuisbingonummers van
3O maart:

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!
.

DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie decors Vrolijk, sterrmig exclusief don
ker of licht of in prachtige midden-tinten, teveel
om op te noemen Uitgevoerd met ronde kanten
Tussen de panelen kunnen strips m gelijke kleur
contrasterend of -heel apart- spiegelstrips'

jt-. _

de Graaf
Jarmuiden 47 (Sloterdijk |||), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf klassiek,
modem en hyper-modern In legio afwerkingen
spiegel, houtstructuur m tinten en kleuren Naar
keuze met of zonder praktische kastmteneurs

1
4
8
9
11

13
14
15
16
19

22
23
29
30
31

35 41
36 43
38 44
39
40

UITSLAGENLIJN
DAG EN NACHT
BELLEN: 06-9799
50 CT PER MINUUT

Naam:

J dhr. J mevr.

Adres:
Postcode: l i i l i-i l l
Postbanknummer.

Plaats: _

Datum

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

6.
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Bloemenmagazijn

Op 2de paasdag
laten we u alle hoeken
van de kamer zien!

Gratis attentie voor
iedere bezoeker.

„Erica
Grote Krocht 24
Tel. 12301

Zie in de etalage
onze mooie
PAASTUINTJES
Ook voor paasboeketten
WIELERSPORT

JRIATHLON

ZANDVOORT

GROTE PAASFIETSSHOW
De allernieuwste 1993 modellen.
Uit voorraad leverbaar.
Kopra de Luxe, Remnaafv.a.
565,'
Ook in remn. 5 versn. of trommelrem 3 versn.

Onze 1. 2, 3. . . das Sioukie . . . 4, 5 zitsbank.
- In fraai gedessineerde stof.
- Ook als losse 2 en 3 zits leverbaar.
- Exclusief bij Sanders Meubel stad. - Snel leverbaar. - Grondig getest.
- In meerdere stoffen leverbaar.

2999:-

in div. uitvoeringen.
GJant van Sport tot ATB.
een klasse apart.

Sanders

Cannondale en Off Road
uit Amerika.
JarïliS een eigen import

MEU BELSTAD

•ATB uit de USA.

dam. CKertoom 557. lel 020-6184755/6830551 l£igen parkeergarage 0 Berkel en Rodenriis. Industncueg 19. Industrieterrein Rodenrns tel OKS91 - 1580.")

Voor groot of klein
a.s. vrijdag en zaterdag
bij aankoop van een nieuwe
fiets een

• Beienviik. Mcubelboulcvard. Parallelweg 120. lel 02510-20816/17 • DuKcn. Niemv graal 4 alslag \Vesler\oorl, tel 08305-15151 • Groningen. Mcuk'lboulin.inl Groningen l lotmliep 971) lel 050- 18-1022
• Zwalk, Woonboulevard Zwolle, Grote Voort 88, tel 038 - 210600 (van.il 22 .ipnl) • Heerlen, Woonboulevard Heerlen, tel 045-"5-4152 • Oostcrhoul-Zuid, Benelu\«eg5. lel 01620-50154.
• Son. Meükelplem Ekkersnjt 4121, tel 04990-72065 • Utrecht, Woonboulevard Utrecht. Wimhontlaan 4, liock Curopalaan. tel 050-889144 • Vlaardingen-West. Hjrmgbmsm.-g 55. Imlusinilcirein l Scheur, tel 010-4559800

fietstas cadeau.

D A A R

Bezoek of bel ons bedrijf voor een vrijblijvend advies, (vrijdagavond koopavond)
.TRIATHLON

WIEIERSPORT

HALTESTRAAT 31 - 2042 LK ZANDVOORT-TEL. 02507-14499

V I N D T
visrestaurant

Voor als u met Pasen heerlijk en gezellig
uit eten wilt gaan, serveren wij tevens
een speciaal Paas-Menu

BAD ZUID

PAAS-MENU

Paasweekendmenu
Gebonden yissoep
3 zeetongetjes
Vers fruitcocktail

HORS D'OEUVRE FROID
salade van gemarineerde ossehaas met
gerookte zalm
POTAGE
mosselsoep met kervel

WEES DE ZOMER VOOR!

H E T

RELEVEE DE VIANDE
trio van lamsvlees op een spiegel van
mintsaus

RELEVEE DE POISSON
in druivebladeren gewikkelde neustongfiiet
met druivensaus

Div. andere vis- en vleesspecialiteiten.
Keuken geopend tot 21.30 uur.
Voor reserveringen:

DESSERT
feestelijk grand-dessert

02507-13431-17163-13079

ƒ52,50

SPAR
Zandvoort-Noord
PAMPERS Voordeelpak
Blijvend in prijs
verlaagd

39.50

OF

W E L

PER

Accountantskantoor

W. E. HAVINGA
administraties en
belastingaangiften
Dr. Mezgerstraat 36,
2041 HC Zandvoort
tel.: 02507-17195

COUVERT
Als u hiervan gebruik wenst te maken,
wilt u dan tijdig reserveren onder
telefoonnummer 02507-12401

Geopend

Grieks
specialiteiten
restaurant

7.8ÖKKANIEKS-NEST
ZAHDVDORTSCUAN «7

3X3X1. ZANOVDOnT

\ ::

::::

NU EEN RUIME KEUS IN
SHORTS EN POLO'S

Wij bedanken alle trouwe klanten van

(v.h. pannekoekenhuis)

't Pannekoekenhuisje

Geniet van de sfeer en onze
bekende Griekse
specialiteiten

Nu alleen nog

Steengrill „De Vuurboet"
Wij hopen u daar ook eens
te mogen begroeten.
't Pannekoekenhuis|e nu
omgetoverd tot

Grieks Restaurant
„Symposion"
Wij wensen de fam. G. Koukouvez
héél veel succes.

20,

Zandvoort

Haltestraat en Nw. Noord

%Il5ï££3;^r'

Zeestraat 38, tel. 13758
Na 13 |aar stoppen wi| er mee.

Kerkstraat

„SYMPOSION"

visser

Rob en Winnie P/eters

„JORGOS"
staat hier garant voor.
U bent van harte
welkom.

Grote
sortering

PAASEIEREN
in alle
prijsklassen!
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NIEUW IN ZANDVOORT
Pannekoekhuis

DE BES

DIE

**.'ff

1315

J. van Campen
&Zn.

Mitsubishi Colt
1 2-1 5-1 8 benz /diesel 4/'84 - 8/'88

Nissan Sunny
' 8 2 9/'86

Nissan Cherry
l O tl 3 9/'82 - 9/'86
Honda Civic
3 drs
9/'83 8/'87

VOOR ELK
TYPE AUTO
DE VOORDELIGSTE
UITLAAT
IN VOORRAAD

Honda Accord
1600

v

\ /* AWvuaj L^LUUJJ ui A'juV^ r

w-ksü. _^ui-rji^jyÉ^-m^

82-11/'85

GEGARANDEERD

KOMPLEET U I T L A A T S Y S T E E M

65 pannekoeken vanaf J JfJ\J
B A N D E N
Pannekoek van de maand

voor o.a.: Fiat - Peugeot Renault - Volkswagen

Hawai Pannekoek

135 R 13 S

ƒ12,50

Daihatsu Charade
XO,XC,XTE,CS,TS, 52PKva 10/'77
Daihatsu Cuore
Domino
8/'85 - 2/'90
Suzuki Alto
FX
va '86

ifio
/7O,*1OO
Z.7Of
<ino
£7O,-

NIEUW NIEUW NIEUW

RUGTASSEN
en

SHOPPERS

Exkl katalysator

AKKU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN

Leuk
voor
moederdag!

Kwik Fit

Ook om mee te nemen
Zandvoortselaan 130a
t.o. Nw. Unicum, Zandvoort

Alle maten en bekende merken
in voorraad

Tel. 02507-30062
Onze keuken is geopend van
10.00-19.00 uur dinsdag t/m zondag

Nissan Cherry / Sunny
l 0+1 3
9/'82 - 9/'86
Honda Civic
l 300 3/5 drs
-8/'83
Mitsubishi Colt
3/S drs
12/'78-3/'84
Toyota Starlet
1000 (KP60) (EP70) va S/'80

voor
kwaliteit schoenreparaties

Alle prijzen inkl. BTW, montage en schriftelijke garantie.
Exkl. balanceren en ventielen.
Aanbiedingen geldig van 7/4 t/m 20/4 1993.

Prettig geregeld.

Amsterdam-O (R) Beyersweg 12,020 6931596 Amsterdam-I Ceintuurbaan 250/252,020-6712161 Amsterdam-O (R) Cz Peterstraat 127/133,
020 6259559 Amsterdam-Osdorp (A/R) Jan Rebelstraat 26, 020-6195446 Amsterdam-N (R) Kamperfoeheweg 38, 020 6367326
Amsterdam-Biilmer (R) Karspeldreel l, 020 6907768 Amsterdam-N (R) Klaprozenweg S, 020-6325478 Amsterdam-W (R) Willem
Kraanstraat 5, 020 6137666 Amsterdam ZO (R) Lemelerbergweg 55, 020-6911211 Amsterdam-W (R) Overtoom 36/40, 020-6123479
Amsterdam-Z (R) Amstelvcenseweg 88-92, 020-6188561 Amsterdam ZO (A/R) Spaklerweg 44D, 020-6682993 Almere-Buiten (A/R)
(DoeMere) Montcealstraat 31,036-5329260 Almere-Stad (A/R) Vlaardmgenstraat 2,036-5345540 Hoofddorp Hoofdweg 662,02503-15704
A/R ook APK en Remservice in deie vestigingen (R) ook Remservice.

Corn. Slegersstraat 2
tel. 02507-15449

specialiteiten restaurant

zoekt per direct jonge enthousiaste

MEDEWERK(ST)ERS
part-time voor de bediening.
Ben je tussen de 17-21 jaar bel dan
12121 en vraag naar Marcel.
Kerkstraat 21 -Zandvoort

ZANDVOORT is EEN DINAMISCHE, BIJNA 16000 INWONERS TELLENDE GEMEENTE
DE GROTE TOERISTISCHE EN RECREATIEVE AANTREKKINGSKRACHT MAAKT HET
WERKEN IN ZANDVOORT EXT RA BOEIEND
De bestuursdienst bestaat uit de sectoren Middelen, Grondgebied,
Eigendommenbeheer en Bewonerszaken en een stafafdeling Voorlicntmg en Public Relations Binnen de bestuursdienst staat het streven
naar kwaliteit, efficiency en klantvriendelijkheid centraal De bestuursdienst wordt
geleid door een managementteam, dat bestaat uit de gemeentesecretaris (voorzitter)
en de vier sectorhoofden
Voor de afdeling Parkeer- en Belastingcontrole vragen wij een

I. CONTROLEUR M/V
en een

II. ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
PROCESSEN-VERBAAL M/V
(Parttime 50%)
ALGEMENE INFORMATIE:
'
De afdeling Parkeer- en Belastingcontrole is organiek een onderdeel van het korps
gemeentepolitie De betrokken ambtenaren zijn aangesteld als gemeenteambtenaar
De afdeling omvat 6,5 formatieplaatsen, waarvan vijf controleurs en drie parttime
medewerk(st)ers
Functie I:
FUNCTIE-OMSCHRIJVING'
De Controleur wordt belast met
- controle op de naleving van de Wet inzake parkeerbelastingen, de
Wegenverkeerswet en de overige gemeentelijke belastinqverordeningen,
- het uitschrijven en verwerken van bekeuringen en naheffingsaanslagen,
- het legen en controleren op juiste werking van de parkeermeters en -automaten,
- het toepassen van de wegsleepregeling en de wielklem,
- het in voorkomende gevallen ondersteunen van de polit'e,
- administratieve afhandeling werkzaamheden
FUNCTIE-EISEN
- indicatie leeftijd tot ca 40 jaar,
- MAVO of vergelijkbaar niveau,
- goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid,
- goed met publiek kunnen omgaan,
- bereid tot het volgen van op de functie gerichte opleidingen, -praktische kennis van
de Duitse taal, ervaring met de te verrichten werkzaamheden alsmede met het
gebruik van automatiseringsapparatuur strekken tot aanbeveling
Functie II:
FUNCTIE-OMSCHRIJVING
De Administratief Medewerker Processen-verbaal wordt belast met
- de financiële afhandeling van strafrechtelijke misdrijf- en overtredingsverbalen,
- de geautomatiseerde mutatie-werkzaamheden in het Bekeuringen
Afhandelmgssysteem,
- de afhandeling van naheffingsaanslagen inzake de Wet Parkeerbelastingen,
- overige werkzaamheden zoals het genereren van lijsten en overzichten, het
verstrekken van informatie aan derden etc
FUNCTIE-EISEN
- MAVO of vergelijkbaar niveau,
- goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid,
- enige (financieel-) administratieve werkervaring,
- affiniteit en vaardigheid m b t geautomatiseerde invoer,
- bereid tot het volgen van op de functie gerichte opleidingen,
- ervaring met de te verrichten werkzaamheden alsmede met het gebruik van
automatiseringsapparatuur strekken tot aanbeveling
SELECTIE EN SALARIËRING
BIJ de sollicitatiegesprekken wordt een vertegenwoordiging van de afdeling Parkeeren belastingcontrole betrokken
Aanstelling kan plaatsvinden - afhankelijk van opleiding en ervaring- tot een salarisbedrag
voor functie l van maximaal f 3 479,-- bruto per maand, vermeerderd met een
toelage voor het verrichten van onregelmatige diensten
voor functie II van maximaal f 1 652,- bruto per maand,
op basis van een 50% parttime aanstelling
INLICHTINGEN EN SOLLICITATIES
Nadere inlichtingen omtrent de functie kunnen worden ingewonnen bij adjudant van
politie, de heer J Hempenius, telefoon 02507-13043
SOLI lUlAllbb, CERICIIl AAN! BURGI MELSIfcR EN WlTHOUDERS VAN ZANDVOORF, KUNNIN
UINNtN 14 DAG! N NA I'UBLICAIIL UORDLN INGE7ONDEN AAN DE GtMELNTh ZANDVOORF,
AfDLI ING PERSONLCLS7AktN, PoSlUUb 2, 2040 AA ZANDVOORT, ONDhK VERMELDING VAN
VACA1URENUMMLR PMB 93-1 VOOR HJNCTIh I EN PMB-2 VOOR FUNCTIE II LINKSBOVEN OP
Dl ENVELOPPE

)GEMEENTE

Bij Meubelplein
Leiderdorp is het met
Pasen extra feest.
En u kunt er beter
maar vroeg bij zijn.

NA EEN RONDJE
MEUBELPLEIN LEIDERDORP
WOON JE VEEL LEUKER.
:^i:±:^;;fc^^

Op Paaszaterdag en 2e
Paasdag tot 12 uur worden bezoekers van
Meubelplein Leiderdorp
door echte paashazen
getrakteerd op 'lekker vers
paasbrood en chocolade
paaseitjes.
We gaan Paaszaterdag
al om 9.30 uur en op 2e
Paasdag al om l O uur
open.

lJniKkrdi g U)piU)iidy W-2.1 OOum /,

Als u er vroeg bij bent
kunt u in alle rust genieten van het paasbrood, de
paaseitjes en niet re vergeten het ruime meubelassortiment. Van modern
tot klassiek, van leer tot
rotan, van slaapkamers
tot wandmeubels.
Bij Meubelplein
Leiderdorp slaagt u altijd!
Dit Paasweekend moet

'J M) POOuui 2cl»a.isdag 10.00-r.OO uur.

MEUBELPLEIN
LEIDERDORP
u dus echt naar
Meubelplein Leiderdorp
komen!
omen
iiun in Mi.uln.kii, l idirl.mil. Mi|iukrs
nmlig Woiiisdig Vindij; 9 TO 17 W uur
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[Oplossing in water populair

Vermoeide, rusteloze
benen en spataderen?

Nieuwe paracetamol
pijnstiller laat zich
extra snel oplossen

Meer dan de helft van de bevolking heeft last met
de benen. De verschijnselen variëren van naehtelijke kuitkrampen, waardoor men vaak wakker wordt,
tot dikke, opgezette en gespannen benen. De benen
zijn gevoelig en men klaagt over 'kriebels' of zelfs
pijn. Het ergste zijn natuurlijk de spataderen. Gelukkig is er nu Flavénol waarmee u zelf een deel
van de klachten kunt oplossen.

Als de Nederlander een pijnstiller gebruikt laat hij
in 25% van de gevallen het tablet eerst in een glas
water uiteen vallen. Bij ons is dit dus een populaire
wijze van innemen, terwijl in het buitenland dit
gebruik vrijwel onbekend is. Speciaal voor de Nederlandse consument heeft de fabrikant van Panadol daarom een pijnstillend tablet ontwikkeld dat extra
snel uiteen valt in water.
Nieuw: Panadol Drink

Doordat de tabletten van de
nieuwe Panadol Drink goed
oplossen in water is het extra snel gereed voor gebruik. In opgeloste vorm
werkt de pijnstiller ook nog
effectiever terwijl de maag
woedt ontzien. Het is echter
géén bruistablet maar een
„gewone" tablet die bijzonder snel uiteen valt door zijn
speciale samenstelling.
-De-gewoonte om pijnstillers
m water op te lossen, is eigenlijk een heel verstandi-

ge. Los van de mensen die
gewoon moeite hebben met
slikken, worden de werkzame stoffen op deze manier
sneller effectief, terwijl tegelijkertijd de maag wordt
ontzien. In Panadol Drink
zit zuivere paracetamol dat
snel in de bloedbaan komt.
Het bestrijdt de symptomen
van hoofdpijn en griep op
doeltreffende wijze, en heeft
bij normaal gebruik geen
bijwerkingen.
Panadol
Drink is er, net als alle andere Panadol produkten, in
een geheel nieuwe opvallende verpakking.

A9

bijna helemaal uit OPC
(85%). Met OPC is, ook door
Prof. Claire Beylot (arts) prof. Beylot, erg veel wetenleidt in het Academisch Zie- schappelijk onderzoek gekenhuis van het Franse Bor- daan bij mensen met
deaux
de
afdeling vaatklachten. Telkens bleek
Vaatklachten. Al jarenlang weer dat OPC een erg goede
adviseert ze haar patiënten oplossing voor veel klachten
het gebruik van OPC, een is. Bij driekwart van de onstof die o.a. wordt gewon- derzochte patiënten trad
nen uit schors van de pijn- verbetering op in het gevoel
boom. „Mijn patiënten", zo van 'zwaarte in de benen',
vertelt prof Beylot, „hebben alsmede een vermindering
er veel baat bij De echte van de 'kriebels'. Bij de helft
grote spataderen gaan er verminderde de pijn en bij
niet mee weg, maar allerlei 60% werden de krampen
bijkomende beenklachten zo- minder. Die gunstige resulals pijn, kramp, kriebels en
gezwollenheid reageren erg
goed op OPC"

Panadol Drink. Snel oplosbaar in water en sneller werkend
Panadol Drink is verkrijgbaar bij apotheker en drogist, en de consumenten-

prijs is ƒ3,65. Voor meer
informatie: Sterling Health,
tel.: 023 - 352634.

Nachtrust

Het extract Flavénol bestaat

K) jaar ervaring
Suim 40 jaar geleden werd
Valdispert in Nederland op
de markt gebracht. Sindslien zijn er heel wat Nederlanders geweest die in perioden van spanning dit nauurlijke middel hebben geM'uikt. En nog steeds is het
voor velen een middel waar
2e op kunnen vertrouwen
als spanningen hun iets te
veel worden. Valdispert
wordt namelijk volgens een
speciaal proces vervaardigd
het extract van de va-

leriaan wortel. Al eeuwenlang is de kalmerende werking van de valeriaanplant
bekend. De kern van de
makkelijk in te nemen dragee bestaat uit pure valeriaanpoeder.
Veilig

In de loop van de jaren is
gebleken dat Valdispert zeer
werkzaam is bij spanningen. Het produkt is volkomen veilig en er zijn ook
geen schadelijke reakties bekend bij gebruik samen met
alkoholische dranken. Daarnaast heeft het geen negatieve invloed op de reaktiesnelheid en op het prestatievermogen, werkt het niet
verslavend en versuft het
niet.
Valdispert is verkrijgbaar in
verschillende verpakkingsgroottes met 50, 100 en 200
dragees bij drogist en apotheek. Voor meer informatie:
Vemedia
B.V.
020-5490905.

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

020-5622618

Mevr. Cramer heeft altijd
sterke tanden gehad en ze
had weinig last van gaatjes.
Daarom zat ze er ook niet zo
over in, toen ze twintig jaar
geleden last van haar tandvlees begon te krijgen. De
waarheid was echter grimmiger dan ze dacht, want ze
had last gekregen van paro- '
dontose.. De ziekte ontwik- "T/
kelde zich in een gestaag
tempo, tot haar tandarts
haar op een dag meedeelde,
dat ze zich maar moest voorbereiden op een kunstgebit
voor haar onderkaak. Vier
van haar tanden vielen namelijk bijna uit, en hij dacht
niet dat hij daar nog iets
aan kon doen. „Ik raakte in
paniek, maar ik kocht zo
snel mogelijk een doosje
Bio-Quinon QlO, want ik
herinnerde mij een artikel
dat ik gelezen had over iemand die genezen was van
parodontose door dagelijks
QlO als voedingssupplement
in te nemen", vertelt J. Cramer. Na twee weken was het
effect zichtbaar. De tanden
in de onderkaak zaten weer
vast en die zaten anders zo
los, dat ze niet eens m een
wortel kon bijten. „Vandaag
de dag merk ik niets meer
van parodontose. Het eten
smaakt weer goed en het
kauwen doet geen pijn
meer. Ik voel me daardoor
fantastisch", zegt ze.

Geen cliirurgische
ingreep

In internationale tandartskringen heeft het veel opzien gebaard dat het co-enzym QlO, de stof in Bio-Quinon QlO, in staat is om parodontose te genezen. Tanden groeien weer vast, ontstoken tandvlees bloedt niet
langer en in de loop van
slechts een paar weken is de
dreigende ziekte parodonto-

Iedereen vraagt wel eens te
veel van zijn of haar lichaam. Bijvoorbeeld door te
hard werken, spanningen,
een maaltijd over te slaan of
onvoldoende te slapen. Dan
doen we een aanslag op de
weerstand. In zulke gevallen
en'wanneer we ons niet helemaal lekker of fit voelen,
is het aan te raden de weerstand te versterken. Een uitstekend hulpmiddel hiertoe
biedt knoflook samen met
vitamine C.
Kyolic preventief

se bestreden en kunnen de
tanden m veel gevallen behouden blijven. Onderzoekers weten nog weinig over
hoe QlO parodontose bestrijdt, maar er zijn meer en
meer voorbeelden van patienten, die hun tanden op
het laatste moment hebben
kunnen behouden door een
dagelijkse hoeveelheid QlO
in te nemen. Er bestaat dus
niet langer meer twijfel over
het feit dat de stof werkzaam is.
Net zo onontbeerlijk
als vitamine C

Wie gedurende langere tijd
geen vitamine C krijgt,
loopt scheurbuik op Een
ziekte die vroeger met name
zeelieden trof, omdat ze
geen verse groente kregen.
Zodra iemand weer vitamine
C krijgt, verdwijnen de
symptomen langzaam en
wordt iemand weer gezond.

Zo zit het ook met het co-enzym QlO. Wij mensen krijgen een beperkte hoeveelheid van de stof binnen via
ons dagelijks voedsel, maar
sommigen van ons krijgen
niet genoeg, zodat door het
tekort ziekte ontstaat. Een
aanvulling in de vorm van
Q l O-capsules kan daarom
de symptomen in relatief
korte tijd bestrijden. In een
wetenschappelijk
experiment met 120 parodontosepatienten nam men weefselproeven van hun tandvlees.
Laboratoriumonderzoeken
wezen uit dat bij alle deelnemers het QlO gehalte relatief laag was. Hierna gaf
men iedereen QlO als voedingssupplement en binnen
een paar weken kon men al
een duidelijke verbetering
constateren. Uitgebreide informatie over QlO wordt u
gratis toegezonden. Bel de
Bio-Voedingssupplementenlijn: 08385 - 52760.

Hooikoortspatiënten gebaat bij
homeopathisch geneesmiddel
sche middel vrij verkrijgbaar bij apotheken en drogisterijen onder de naam
Luffanil (voorheen onder de
naam Luffa Hooikoortsdruppels VSM).

Wanneer het mooi voorj aars weer is, wil iedereen graag buiten zijn.
Jammer genoeg worden
juist op die dagen talloze
mensen
geplaagd
door hooikoorts. De verschijnselen van deze allergie kunnen echter
goed behandeld worden
met het homeopathische
geneesmiddel
Luffanil.
Zo wijst een Duits onderzoek uit.

Wees er op tijd hij!

Wat is hooikoorts?

Hooikoorts berust op overgevoeligheid voor stuifmeel.
Heeft u er last van, dan kent
u ongetwijfeld de verschijnselen: niesbuien, een loopneus, jeukende en tranende
ogen, en soms zelfs benauwdheid of koorts. Veel
hooikoortspatienten hebben
hun klachten tijdens de
bloeiperiode van de grassen,
hoofdzakelijk in mei. Vooral
bij warm en droog weer
zweven er veel graspollen in
de lucht. Heel vervelend

dus; als het mooi weer is,
verbergt de hooikoortspatiènl zich achter stapels zakdoeken of blijft zelfs noodgedwongen binnen.
Natuurlijke remedie

Gelukkig' is er een natuurlij-

Frankrijk werken is in Nederland als voedingssuppie
ment verkrijgbaar bij drf>gist en reformhujs onder d,e
naam „Flavénol" Informatie
bij uw winkelier of bel Corapact Nutrients, tel. 02940;17162

Versterking nodig

Wonderbaarlijk effect

Mevr. Cramer was er niet
helemaal van overtuigd of
het door Bio-Quinon QlO
kwam dat er zo snel effect
was bij de parodontose. Ze
had immers ook nadrukkelijk te horen gekregen, dat
ze haar tanden heel grondig
moest poetsen en de tandarts controleerde haar tanden zorgvuldig bij elk consult. Misschien wierp zijn
behandeling eindelijk vruchten af. „Maar nee hoor, ik
werd gauw wijzer. Kort nadat de parodontose gestopt
was, hield ik op met het
innemen van Bio-Quinon, en
toen kwam ik er wel achter.
Ik kreeg weer last van pijnlijk tandvlees en ben die
kleine capsules snel weer
gaan innemen", vertelt ze.

taten ontstaan doordat OPC
de doorbloeding en de conditie van de vaatwand verbetert. In veel gevallen levert
dit ook een ontspannen
nachtrust op.
Het extract waarmee prof.
Beylot en haar collega's in

Voorkomen is beter dan genezen. Een goede weerstand is de beste bescherming om een griepje geen
kans te geven. Bovendien geeft het een geweldige
vitaliteit. Je krijgt het gevoel, er weer tegen aan te
kunnen. En tenslotte is het dé investering voor een
blijvend gezond lichaam - ook op hogere leeftijd. ;

De tandarts zei tegen mevr. J. Cramer (47), dat ze
een kunstgebit nodig had. Deze situatie bracht haar
zo in paniek, dat ze een doosje Bio-Quinon 010
kocht, want ze had ergens gelezen dat dit zou
kunnen helpen tegen parodontose. Twee wreken later zaten haar losse tanden weer vast en ze kwam
met de schrik vrij.

Nervositeit kan omschreven
worden als een toestand van
innerlijke spanning of een
verstoord evenwicht. Wordt
iemand voor langere tijd
aan spanningen blootgesteld, dan wordt dat vaak
stress genoemd. Oorzaken
van nervositeit en-stress zijn
er legio, bijvoorbeeld familie
omstandigheden, examenvrees of problemen op het
werk.

wiw mmwoomimiD m «mm mm,m

Knoflook met vitamine C voor
een optimale weerstand

Na twee weken zaten
mijn tanden weer vast

Vroeger was het heel gewoon dat je bij klachten
altijd naar een dokter ging. Tegenwoordig doen
mensen veel meer aan zelfmedicatie. Dat is ook het
geval bij klachten als gevolg van nervositeit en
stress. Om deze klachten sneller de baas te worden,
kunnen rustgevende middelen gebruikt worden.
Steeds meer mensen geven daarbij de voorkeur aan
natuurlijke geneesmiddelen. Van deze middelen is
Valdispert, met het extract van valeriaanwortel, al
jaren één van de meest gebruikte produkten.

\*^J mKTIOKVCMmOtKDING fiKSmWKS POSIBUS (57 1243IK 'SGMVMHtl

Prof. Claire Beylot

Q10 redde mevr. Crainer van ernstige parodontose:

Natuurlijke rustgevers
steeds populairder

GEZONDHEID

ke remedie. In Duitsland is
er een onderzoek onder
hooikoortspatienten
verricht, waarbij het positieve
effect van een homeopathisch geneesmiddel werd
aangetoond: 90% van de patiënten had baat bij het gebruik van dit middel! In Nederland is dit homeopathi-

Als u elk jaar opnieuw last
heeft van hooikoorts, kunt u
proberen dit jaar de klachten te voorkomen. Begin
dan al in april met het innemen van Luffanil druppels.
Deze druppels hebben een
preventieve werking: u kunt
er de overgevoeligheid voor
stuifmeel mee verminderen.
Bij acute hooikoortsaanvallen kunt u beter kiezen voor
Luffanil tabletten. Deze tabletten in stripverpakkiiig
kunt u ook gemakkelijk
meenemen. Zo hoeft hooikoorts geen enkel uitstapje
meer te bederven.
Voor de gratis hooikoortsfolder, informatie over het
Duitse onderzoek of over homeopathie kunt u (gratis)
bellen met de VSM Homeopathielijn : 06 - 0996662.

Daarom is er Kyolic Preventief voor dagelijks gebruik.
Het is een combinatie van de
unieke gefermenteerde knoflook uit Japan (op zich al
een weerstandsverhoger) en
30 mg vitamine C per tablet.
Bij gebruik van 3 tabletten
per dag levert dat al de totale hoeveelheid vitamine C
op, die we dagelijks nodig
hebben. Uit onderzoek blijkt
dat Kyolic gefermenteerde
knoflook niet alleen de
weerstand sterk verhoogt,
maar ook de lever ondersteunt. Dit is van belang
omdat de lever een belangrijke rol speelt als reiniger
van het lichaam. En juist
door deze reinigende functie

kan de lever sterk verzwakC
raken. Daarom is een goede
ondersteuning voor de leveii
essentieel Kyolic knoflook:
is de enige knoflook die dit
kan bewerkstelligen en wel
door het unieke fermenta-;
tie-procédé dat Kyolic zo bij-j
zonder maakt.
;
Reukloos
en betaalbaar

•
!

Een bijkomend voordeel van
deze knoflook is dat het pro-i
dukt absoluut reukloos is.'
en ook geen oprispingen'
geeft. Een maand verpakking Kyolic preventief (100,
stuks) kost tijdelijk slechts
ƒ 9,50 en is verkrijgbaar bij
apotheek, drogist en reformhuis.
Bel voor meer informatie.
06-0995522 (gratis)

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopatie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid

Tel. 12305
Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en
Particulier verzekerden
Uw adres voor:
MEDISCH ELASTISCHE KOUSEN/PANTY'S
ook naar maat

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon
Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

DE GAPER

DRUGSTORE

DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK'
KERKSTRAAT 31 - 20-12 JD ZANDYOORT TEL. 02507-12513

'
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Succes olie kleine advertenties
\oor de zakenman en particulier

In Zandvoort
huurt iedereen
zijn videofilms
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Lessen en clubs
CURSUSSEN SPAANS
Start 19/20/21 apr 10 lessen
ƒ 185,- Incl lesmat Ook cursussen in Spanje Info Cole
gio Peiïa Negra 020 6752293
ROL 'N ROTSCURSUS
Dansen tegen de klippen op
Dansschool De Berggeit'
Bel 020 van je 1 2,3
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VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

VIDEOTHEEK

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 025O7-12O70

;K-l.v.m. feestdagen afwijkende sluittijden

VIDEOTHEEK

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

Zalenverhuur

u ook?

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

Foto Boomgaard

^luihiiiMijd Mijda^ 1500 uur
*

10

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705 b g g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Te koop
aangeboden
diversen
Bolderwagens,
fietskarren,
wielen, direct van bedrijf
Folder tel 05904-1804

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

DOMBO
5 films een
hele week

Prijswinnaars vorige week:
J. J. Wolf-Hoofddorp
H. M. Molenaar-Volendam
Jacqueline Bot - Amsterdam
P. W. M. Hexspoor- Landsmeer

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

cimco
een zaak van vertrouwen

Corn.
Slegersstraat 2b
Zand voort
Tel. 02507-12070

buurmeisje
0632032313 HARDLESBIE Buurvrouw geeft
1
GEWAPEND GLASPLATEN
Wy gebruiken de wildste hulp- van 18 sexles Geniet maar
1
1
bv
voor
broeikassen
Vrijwilligers gevraagd
stukken Gluur maar 75 cpm lekker van die twee' 100 cpm
MOLENSTENEN bv voor
06-320 328 27
06-320 326 17 STRAATMEIDi
sierfontijnen Te bevr
HASSING B.V.
Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Dames die zich overdag
18
Jaar
In
de
bus
gaat
ze
020-6368328,
fax
6343221
ST KINDEROPVANG HUMANITAS ZOEKT GASTOUDER
1
vervelen zoeken telefoonsex
Amstelveen,
Amsterdamseweg
160
tegen
je
aan
staan'
Voel
•*•
Hoge
beloning
Verloren
m Zandvoort die het leuk vindt om tegen een vergoeding op * Ada en Joop Bluys zijn 9
* Kinderled bl eiken m ma06-320*320*36 (75cpm)
maar, zegt ze1 75 cpm
STOK B.V.
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
21 3 trouwring, aandenken, tras, vrpr ƒ75,-, tel 16154
een meisje (17 mnd ) te passen Het meisje moet worden april 40 jr getrouwd
omg
Kerkstr,
023
240877
Amsterdam, Kinkerstraat 244
opgevangen 5 hele dagen of 40 uur onregelmatig per week Groetjes uit Amsterdam
06-32032899 Rijpe, Dikke, De allerleukste meiden
Te koop badkuip m badMollige vrouwen Live staat bellen met de FLIRTBOX
Het meisje wordt bij u thuis gebracht en opgehaald
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
* Ada en Joop van harte'
scherm, mengkraan en toilet
06-32033001 (75cpm)
HEEFT U INTERESSE'' Voor meer info bel naar Anneke Al 40 jaar een paar, hoe krijg
ze
voor je, naakt' 75 cpm
BUSHOFF
Amsterdam, Olympiaplein 125
Weggelopen of
i z g s t , rose 02507-15689
Schouten 020 6262445, ma na 14 00 u , wo en do voor 12 00 je het voor elkaar'
06-95 05 Grieks standje Live DIREKT apart met een meisje
FRANSE
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
gevonden dieren
* Te koop echte luxa-flex,
alleen' Ik buk alvast over ae (18) of een lekkere jongen
Beeckmanstr opgelet San
VAN
LEEK
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
smal, kleur zalm, breed 1 70
(18), voor een live heet sexge
tafel 100 cpm.
Radio, tv en video
dra Zwemmer wordt zat 1£
ELSENGA ELECTRO
Hoofddorp, Kruisweg 1061
'eng 185, ƒ50 02507-30210
sprek 06-320 330 81 (75cpm)
Weggelopen
zwarte
kater
jaar en krijgt haar eerste rijles
06 95 07 STEWARDESSEN
DE
KLOET
Abcoude,
Hoogstraat
26-28
met
dikke
pluimstaart,
9
*
T
k
2
gashaarden
ƒ
150,-,
Direkt
een leuk meisje van 18
GEFELICITEERD
In de pantry liet Saskia zich
maanden oud, roepnaam HA- plus hanglamp ƒ 35,- Tel
All Tech TV Video
Gerrit Rita
heerlijk in d'r blouse pakken aan de lijn Vraag naar haar
KON Omg begraafplaats
door een passagier 75 cpm tel nr voor 'n avondje uit Di
Reparatie s morgens gebeld, dezelfde dag hersteld. 65+ * Beertje, als vanouds klasse Teg bel terug te bez Tel 02507-17116 na 6 uur
rekt apart 06-9810 (75cpm)
10% korting Ook weekends 3 Maand garantie
T
k
ant
platte
buiskachel
m
intens genoten zalig zond 02507-17923
069693 SECRETARESSE'
delfstblauw
onderblad,
div
Direkt
een leuk meisje van 18
Vaar/surfsport
Caravans
Financien
en
gemist, love you, your Girl
Tel. 020-6960054.
Met open blouse en kort rok+ Wie mist zijn konijntje9 Ge- brede formica bladen, ouje, zit ze je heet te maken Ze aan de telefoon, direkt apart
Vouwwagens
handelszaken
* Bep en Hans van harte Al vonden m de Koningstraat derw radio, ant radio opFoto Boomgaard Losse HiFi kwaliteit op maat' weer 30 jaar, waar blijft de Tel 02507-12125
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* Gratis af te halen cursus prijzen op 23, 24 en 25 april T k grote en kl vaste wast +
06-96 09 Rijpe vrouwen Live
POLITIEAGENTE 06-320 320 55 (75cpm)
nieuw Grieks (LOI) m cass 1993 m de Jaarbeurs te verchr kranen, Zanker was- * T k mountambike, 22 vers
gesprek met jou1 Graag jon 06 97 93
zo goed als nieuw, 1 jr oud
banden Tel 02507-13283
gens, 18 jaar jong' 100 cpm Je wordt streng aangepakt Direkt Snel Sexkontakt
Utrecht 350 stands-100000 machine m pr s t , pr n o.t k ƒ200,- Tel 16179, na 18 u
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Grote meubelshow van 11 00 tot 1700 uur
bezoekers
Hardware-Soft- Tel 02507-18070
*
Hans
en
Bep,
gefeliciteerd
06-96 25 WINKELMEISJES 75 cpm
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Welke naaister wil voor mij Mijn zus Sandra Zwemmer
Onroerend goed
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deling Weekmedia Postbus uit Zandvoort groet Heerhuhuisje m Z'voort-centr ƒ 880,kantoor:
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A'dam ƒ 750 ƒ 1500,- en ka- Aangeb
aangeboden
vakje
vrij.
Schrijf
per
regel
hele
woorden
of
Of afgeven bij:
mers o a + 20 m A'dam, ver- 4 kam eengezms hk won Hr
moet worden doorgetrokken
Lieve oppas gevr v meisje,
ƒ 835,- p m excl Gevr m
lettergrepen.
der
A'veen,
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* Sandra Zwemmer zat 10
A'meer, Badh'dorp, Diemen Zandvoort dito of 4 kam fit,
avonden, n rok Tel 14920 Werk gezocht door jonge april 18 jaar Hartelijk gefeliciGasthuisplein
12,
Indien
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Micro
is,
kunt
man 18 jaar, v za en v a juni
lefst bovenste met lift of maien Bussum 0206991194
2041JM Zandvoort
• Wij behouden ons het t/m aug meerdere dagen teerd, papa en mama
sonnette Tel 0206594772
u
bij
uw
tekst
een
gegarandeerde
(giro)betaal• Wij behouden ons het
recht voor ronder opgave van Winkel of kantoor HAVO opl * Therese, welkom in de Bur
cheque bijsluiten of u ontvangt van ons een
echt voor zonder opgave van 800
RUILADRESSEN
in
redenen teksten te wijzigen + comp kennis Bel s v p niesclan Nu is het echt
Onderhoud,
redenen teksten te wijzigen A'dam Informatie bij Het
acceptgirokaart.
of niet op te nemen
02507 12510
* Toonkunstkoor Z vraagt
of niet op te nemen
reparatie,
Oosten, 020-588 2283
ten en bassen Rep ma av
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
doe-het-zelf
20 00 u , geb De Krocht
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Verzamelbeurs
Zandvoort
VIDEOTHEEK
1
niet zondag 11 april maar zon Uw paadje of straatje defect ?
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
Ik kom direct' Ook schuttindag 18 april Voor info
gen, ruim 30 jaar ervaring
vrijdag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
tel 14234 of 12303
D v Duyn Tel 02507-19593
dinsdag 14.00 uur.
* Voor Harry jr een dikke of na 6 uur 17833
f\
Corn. Slegersstraat 2b, Zandvoort
zoen, want ze zijn
|
Tel. 02507-12070
HANDBALKAMPIOEN'
.v.m. de feestdagen zijn de sluittijden afwijkend.
Schoonheid en
Voor onze MOOI OPGE
PREMIÈRE
/ T C
verzorging
MAAKTE SCHALEN hoeft u
'FILMS
P. DAG
J / J
zelf geen
boodschappen
meer m huis te halen
edipl KAPSTER komt bij u
PREMIÈRE
Broodje Burger
thuis, ook voor permanent
Tel 0206140178 na 17 u
Schoolstraat 4 tel 18789
1 regel ƒ 4,65
PEDICURE voor uw complete
Voor
trouwfoto's
—
- —
--—
PREMIÈRE
voetverzorging en voetmas2
regels ƒ 4,65
P. DAG
FILMS
Foto Boomgaard sage Behandeling bij u aan
3
regels ƒ 4,65
huis is mogelijk 02507-12698
p.w. ƒ 40,- p. mnd. ƒ 80,- .
4 regels ƒ 6,20
Grote Krocht 26 RENT A SUN ZANDVOORT
——
Betamax film alleen te koop
ST^gels/ 7,76
Verhuur van zonnehemels
Tel.
13529
voor ƒ S,- per stuk
Philips sun mobile
* Welke bas wil ons koor ver
De nieuwste dagfilms
6 regels ƒ 9,31
Huur prijs ƒ 100,-p w
sterken, och laat ons dat snel
Gratis bezorgd en gehaald
7 regels ƒ 10,85
merken Tel 02507 14158
—
FAR AND AWAY
Bel voor reservering en
8 regels ƒ 12,41
Wie heeft aanrijding gezien
* * *
inlichtingen 02507 30183
23-2 '93 ± 10 15, Burg En9 regels ƒ 13,96
WEDLOCK
gelbertsstr BIJ Dirk v d Broek
10
regels ƒ 15,51
* * *
tussen VW Golf en rode HonHobby's en

Oproepen
Mededelingen

Verloren en
gevonden

2e Paasdag geopend

STOKMAN

voor de particulier

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE

DOMBO

ƒ7,50

Zandvoorts Nieuwsblad

ƒ7,50
ƒ10-

CALIFORNIAMAN
* * *
GLADIATOR
* * *
_
HEAT OF PASSION
DOUBLÉ JEOPARDY
HARD-BOILED
i

HOUSESITTER

da Bel 023421870
* Zandvoorts Vrouwenkoor
roept hierbij alle sopranen op
te komen zingen

verzamelingen

DE PARFUMFLESJESBANK
± 2000 div miniaturen en gr
Zandvoorts Vrouwenkoor be- fl continu te koop (evt ook
dankt alle zandvoortse mid- ruilen) Inl 0206991194
denstanders, die onze bingoen loterijavond tot een geMuziekslaagde avond hebben ge
instrumenten
maakt
Zat 10 april iedereen thuis
blijven tussen 5 en 6 want dan
VERHUUR van PIANO'S
krijgt Sandra Zwemmer haar
al v a ƒ 50 per mnd
eerste autonjles
Bel voor onze voorwaarden
Succes papa, mama, Dennis 02946 4292, Fa Holla & Zoon

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven j 300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

qonderdag 8 april 1993

Weekmedia 17

MiCRO's
Afluister Sexlijn. 75 cpm
06-320.323.78 ... Meisjes 18
06-320.327.47 Jong
'
en strak
06-320.323.63 .. Rijp en Ordi
06-320.324.54
Rijp Chique
06-320.340.44 .Lesbi 35/18 j.
Allemaal leuke meiden willen
direkt kontakt.
06-320.330.77 (75 c/m).
BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje
(18) of een lekkere jongen
(18): 06-320.330.87 (75cpm)
Effe een vluggertje? Ik wacht
op je in het toilet! 75 cpm.
06-320.326.19. Meisje 19 jr.
Er zijn genoeg meiden die
ook het bed in willen.
Luister op 06-9603 (75 c/m)
Fleur (25+) hete meid van
stand!! Ongelooflijk, maar ze
was toch zo netjes opgevoed. 06.320.350.30100 cpm.
Genoeg ondeugende meisjes
van 18. Ben jij op zoek?
Bel 06-96.02 (75c/m)
Gratis sexkontakt, meer dan
400 ondeugende meiden.
06-320.330.45 (100cpm)
HARDCORE. 75 cpm.
06-320.324.04 .. Onderdanig
06-320.326.18 ... Meesteres
06-320.326.77 ....Ruige sex
06-320.325.54 ... Volle Bolle
Harde, ruige, wilde sex! 06320.322.76. Rooie lampen.
Doorzichtige lingerie! 75 cpm.
Hete meisjes (18 j.) willen
echt snel Sexkontakt. Nu met
lel.nr. 06-320*330*66 (75c/m)
Hete meisjes, 18 jr, willen snel
oen sexafspraak! Nu direkt.
06-320.330.81 (75cpm)
Hete MEISJES van 18 willen
sexkontakt. Nu met nummer.
3el 06-9665 (75c/m)
Hete vrouwen bij jou in de
buurt willen sexkontakt. Bel
06-9709 (100cpm)
Hete vrouwen die alleen thuis
zijn zoeken sexkontakt.
06-320.330.42 (75c/m).
HOMO: Waar gebeurd, knullen onder elkaar.
06-320.329.99 (75cpm).
Homo: zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje?
06-320*330*18 (75cpm)
HOMO-DIREKT-APART:
Direkt privé met een hete gay.
Druk op de nul voor meer
hete jongens (v.a. 18 jr).
06-320.322.61 (75cpm)
Homojongens (18 jr) onder elkaar. Hoor ze TEKEER gaan.
06-320*330*88 (75 cpm)
HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy?
06-320.330.95 (75cpm)
IK WACHT DAT JIJ ME BELT
Ik vertel je de pikante dingen
over mezelf en geef je m'n
adres
en
telefoonnummer.
100 cpm
069-789
KEIHARDE SEX op college
de nieuwe docent weet niet
wat hem overkomt.
06-320.320.08
100 cpm.
KOM LEKKER MET ME (...)
mijn adres, mijn telefoonnumrner en hoe ik eruit zie, vertel
ik je als je belt.
100 cpm
06-96.88
LADY DOMINA. Onderdaan,
bondage, rubber. 75 cpm.
06-320.321.66.
LESBISCHE Meisjes, 18 jr. Na
het sporten wordt haar lijfje
door mevrouw verwend.
75 cpm. 06-320.323.37.

Live Sex
06-9745
24 upd 100cpm
Live sexbox 24 u., 75 cpm

Live 06-320.320.61
Meisjes, 18 jr. Ik ga bij je op
schoot zitten. Wat voel ik nou!
75 cpm.
06-320.320.66.
Meisjes, 18 jr, willen wat bijverdienen. Sexadressen.
06 320*330*60 (75cpm)

De
familie
over de
krant

NATASJA doet het met 2
hete Buurjongens van 18.
06-320*324*11 (75c/m)
NEGERIN, zwoele lippen en
volle borsten, masseer ze ter
wijl je me achterlangs neemt,
06.320.323.43 100 cpm.
NEGERINNETJE
hete sex tiener 18 jr.
06.320.324.06
100 cpm
Nieuw: LESBIKONTAKT, ook
voor trio en partnerruil.
06-320*326*01 (75cpm).
NU direkt een afspraakje met
een leuk meisje van 18.
06-320*322*33 (100cpm).
Onderdanige jongens, 18 jr,
bellen met strenge meesters.
S.M. voor 2 (direkt apart)
06-320.329.99 (75cpm)
ONDEUGENDE
huisvrouw
tjes en schoolmeisjes van 18
zoeken voor straks sexkon
takt, vraag naar hun tel.nr.
Bel 06-9661 (75c/m)
PARTNERRUIL privélijn,
direkt apart met vrouwen
en mannen voor sexruil.
06-320.330.91 (75cpm).
Petra, 30+, laat zich nemen
door die grote NEGER terwijl
haar man toekijkt.
06.320.328.06
100 cpm.
*PRIVE-KONTAKT* Je krijgt
direkt 'n meisje van 18 aan de
lijn; 06-9570 (100cpm)

RIJP
&

OPEN
Vrouwen van 36 tot 52 j.!
75 cpm. 06320.322.27
RIJPE VROUWEN. Ze geeft
haar schoonzoon sexles
06.320.325.06
100 cpm.
RIJPE zwarte vrouw! 2e
draagt graag rose doorzichtige slipjes! 75 cpm.
06-320.327.70.
RUIGE Sexmeiden! Wild en
lekker strak gekleed! 75 cpm.
06-320.323.40.
Ruim 300 ondeugende vrouwen zoeken 'n slippertje.
06-320*321 *44 (75cpm)
Sabrina en nog veel meer
meiden willen direkt apart.
06-320.322.88 (75cpm)
Schoolmeisjes, 18 jr, zoeken
een ervaren man. Sexdating
06-320.330.43 (75cpm)
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden (18), huisvrouwtjes en jongens (18).
06-320.330.46 (75cpm)
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje, 18 j. Vraag haar tel.nr.
Bel 06-9502 (75cpm)
SEXSTANDJES! Grieks gebukt! Mond vol Frans!
Vrijen, zoenen, zalig.
06-320.326.63
100 cpm.
SEXY TIENERTJE (18 jr.) lekker wild en ongeremd.. Hm.,
nog een keer??
06-320.320.07
100 cpm.
SM Kontaktlijn voor
strenge sexafspraken.
06-320.325.80 (100cpm)
Stunt?? Gehele dag relaxen
met alle 14 jonge Hollandse
sexy meisjes in de open sexsalon voor ƒ200 all-in. Geopend ma t/m vr 12-24 u. B.
Rorisstraat 37 hs, 0206762176 All credits accept.
THAISE SEX-GODIN
vroeg rijp en gewillig.
06.320.323.06
100 cpm.
TIENERBORDEEL.ik ben 18
en wacht op je..(in mijn slipje).
06-320.330.70
100 cpm.
TIENERSEX (18 jr), achterlangs vind ik 't lekkerst., maar
dit is ook te gek zeg!
06-320.320.06
100 cpm.
Top S & M. 06-320.324.34!
Bel je meesteres en wees een
dienaar! 75 cpm.
TRIOKONTAKT voor sex
afspraakje met 2 vrouwen.
06-320.325.04 (100cpm)
Vanavond al 'n afspraakje!
Altijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vriend(in):
06-9899 (100cpm)
VERPLEEGSTER. Ik verzorg
graag mannen in mijn uniform, zonder iets eronder.
Kijk en voel maar.
06-320.329.30. 75 cpm.
Vluggertje: leuke meisjes van
18 zoeken lekkere jongens
van 18. Bel 06-9662 (75cpm)
Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 13.00 en
22.00 uur 02507-16141 of
023-400130.
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18.00
tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.

Muurcootings Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

J. J. Hamelinkstraat 111
2033 LK Haarlem
Tel. 023-3309 44

voor het „betere" schilderwerk

Diversen
Win nu een gratis
SUPERNINTENDO.
Bel 06-9777 (100cpm)
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
<amerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800.

T^ï • 1 Praktische C •

Gevraagd

vriendelijk
meisje
v.d. bediening

P.S. Volop paasmandjes en stukjes

BLOEMENHUIS
J. BLUYS
De specialist in ol uw bloemwerken
Haltestraat 65, Zand voort, tel. 120 60

Filosofie

Introductiecursus over wijsheid, over het leven, over u/.elf.
Gebaseerd op oosterse en westerse tradities.
Gericht op de dagelijkse praktijk.
Aanvang in de weck van 19 april.

±19 jaar

Broodjesbar
Restaurant
Harocamo
Kerkstraat 14
Tel. 12102

Op ma, di, vvo. of do. van 20.00-22.3U uur, of op
za. van 10.00-12.30 uur. J.J. Viottastrnat 34, Amsterdam-Zuid.

Aparte groep voor univ.- en hbo-studenten.
Folder? Bel: 020 - 664 11 20 / 664 76 27
SCHOOL voor FILOSOFIE

METAMORFOSE
Bij Studio Shape kun je
gezond bewegen onder
deskundige begeleiding
en in een gezellige sfeer.
* ledere
donderdagmorgen is er
een les met
kinderopvang.
Ar Wil je meer weten of
een afspraak maken
voor een gratis proefles
bel dan 19701.

drogisterij-parfumerie
schoonheidssalon
Haltestraat 1 Zandvoort
tel. 02507-16123

Foto Boomgaard
Ook voor uw
portretten en
bruidsfoto's
Grote Krocht 26
tel. 13529, Zandvoort
Nieuw deze maand is een vader en zoon in onze metamorfose rubriek. Het
zijn Marcel en Dylan en ze komen uit Zandvoort. Toen Marcel bij mij kwam had
zijn haar wel vier verschillende kleuren, hij wilde graag blond haar maar dit was
niet goed gelukt en het resultaat was oranje, dus weer verven. Het kleuren
van het haar zelf doen lijkt zo eenvoudig, maar er kan zoveel mis gaan. Het is
belangrijk dat als je voor een kleurtje kiest dit door een goede kapper te laten
doen die met een goed merk werkt. Marcel zijn probleem heb ik opgelost
met een Diacollor-spoeling van L'Oreal. Deze heeft een houdbaarheid van 6
weken, is absoluut onschadelijk voor het haar en geeft een prachtige glans.
Zijn haar is in plukjes naar voren geknipt met een korte zij- en nekpartij.
Een spoeling voor mannen is tegenwoordig in. Kleur je het haar in dezelfde
kleur als je eigen haar of een tint donkerder dan heb je nooit meer dat je bij
het opgeknipte deel er zo door heen kijkt.
In de maand april is er tegen inlevering van de Libelle-Tientjesbon
ƒ10,- korting op alle spoelingen.
Bij Dylan hebben wij er een lekker fris modelletje in geknipt en afgewerkt
met Gel. De kleding die Marcel draagt is van Rosarito.
Een T-shirt van Gap Star a 69,95. De bodywarmer van Donovan kost
169,95 en de jeans is van het merk Pepe a 129,95. De leuke Weertjes
van Dylan komen van Drommel Mini, die sinds kort in de Kerkstraat is
gevestigd.
Jolanda, de schoonheidsspecialiste van Parf. Moerenburg heeft eerst
het gezicht gereinigd met produkten van Clinique die een heel goede
verzorgende lijn voor mannen heeft. Zij heeft de wenkbrauwen geverfd in de haarkleur en nog wat terra cotta rouge op het gelaat
aangebracht.
K|ey Halrwave

Aan deze pagina
werkten mee

Hairwave

••••••••

LIBELLE-TIENTJES

Inlichtingen bij
HAIRWAVE
Zeestraat 56
Zandvoort
Tel. 02507-30838

Voor adverteren
op deze pagina
kunt u bellen

Zeestraat 56

Margo

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Rosarito
Beach and Body

Oosterveld
F

Tel. 17166

Grote Krocht 20b

Drommel Mini

WIST U?

Kerkstraat 34

Part
Moerenburg
Haltestraat l

STUDIO
SHAPE

ZAPPSEX
Draai of toets om heen en
terug te spoelen, het lekkerste kun je blijven herhalen!
75 cpm.
Shooljuffrouw
06-96.08
Effe Vlug
06-96.92
Meisjes (18 jaar) .. 06-96.40
S & M Club
06-97.91
TOPSEX 26+
06-97.92
Hardcore
06-97.94
Zij, 18, naakt bukt ze! Jij staat
achter haar! Op z'n Grieks!
75 cpm.
06-320.327.06.
Zij staat voor je gebukt.
Toe maar op z'n GRIEKS.
06.9649
100 cpm.
Zoek jij wulpse meisjes van
18? Bel Supersexkontakt.
06-320.320.44 (75cpm)

nog steeds
actueel

Wij wensen u
héél prettige

schilders- en cdwerkingsbediijf

RUUD JONKER

11

o.l.v. Anja v.d. Voort
Oranjestraat 12

mm

B.v. jeans, polo's, jacks,
T-shirts, sweaters enz.
Van de merken Gap Star,
Donovan, Pepe,
Central Station enz.
Kerkplein 10
Tel. 30719

Grote
Krocht 20b
Tel. 15697

foto's Foto Boomgaard

&O.L.V.ANJA V/D VOORT

Dat wij op 't Kerkplein ook
herenkleding verkopen?

HIGH-IMPACT AEROBICS

WIST U?

LOW-IMPACT AEROBICS

Dat wij op de Gr. Krocht de nieuwe
lingerie kollektie van o.a. Lovable en
After Eden binnen hebben.
Reden genoeg om eens binnen te
komen lopen en voor de Pasen iets
nieuws te kopen.

.\ M K K I i: A N
c O l' N l' l l

K x i: u i: i s i;
Ccrtificd
Fitness Instructor

STUDIOADRES:
Oranjestraat 12.

BEL VOOR MEER INFO 19701

STEP AEROBICS
SPIERVERSTEVIGING
KLASSIEK BALLET
JAZZ BALLET

Groeten van de paaseitjes
van Rosarito

VOGUE
DEODORANT
WMut
STRUKFUlNKOVERniEK

VOOR DAMES OF HEREN

VOGUE,

->\\\-.

WIDEX
STRIJKPLANKOVERTREK
gemetaliseerd
of gedessineerd,
past op alle
strijkplanken

*Cfl
BtWI

diverse geuren - in spray, roller of stick
MULTI FUNKTIONELE
HUISHOUDSCHAAR

PER
STUK

van roestvrijstaal, tevens te gebruiken als
pot-en fles- ^,..,,,^

opener.

f^f^^

werkelijk
alles. Per stuk !

ELDERS
ELDERS cO:

'. 'fe

ACAPULCO
ROOMIJS BOOMSTAM

PAGE KEUKENROLLEN
{<>•\' -,;n.
'^ ,-x7 'fs- •"'./"

ELDERS

sterke tissue-kwaliteit, met fraai decor
SET
^T-q /;:r- -,
P •"••'.• i t- 'l "'f l'"i"

2

ky-N-: '^
ROLLEN p-.-TM lX.y; c^
ELDERS
^-J ,^

^r;-

met vanille-, hazelnoot- en chocoladeijs

LIEFST

tC^

1000 ML P^r^y
(8-10 pers.)
J-&/ f

ELDERS /§£!,

SPORTIEVE
SWEATER
MET SMAL OPSTAAND KRAAGJE
„an binnen geruwd en met gebreide

Pinda'»

i^^pï?

Cacahuötes

S'ndiverse fraaie Keuren.
Maten: S, M en L

issïissasa
iSSVS5S:ftSS?«S %•:'££>#'•':

^i^>ss?öïs?isa;
»^^^
SftSSWSVSS^i
Sï>>S

BIJ ONS

ELDERS

mmzmm
wm®m

"""•".rC"1

i
:•:•:•'*:•:•:•:#>:

//'''"r^. [ '\.;-^-J

sssssgsssgassösi

^^i5SJÏ?^J»

KUNSTSTOF VOORRAADDOOS

KIKI GASTENZEEPJES

met 4 klemmetjes, dus ook als lunchbox
te gebruiken.
In moderne
r$ -^
unikleuren
5 fe

bijzonder fijn geparfumeerd

'^f ,;

PER STUK
ELDERS

FIRST CLASS
FRAAI GEDESSINEERDE
HERENSOKKEN

PAK

/€T75N ,
^- i'.^ >c;' V ff ^'STUKSfe?^>""/i
>;£< ^
ELDERS f^i l'^r-

Ï

gedeeltelijk katoen, gedeeltelijk polyamide
in wel 8 dessins.
r,
Maten: 39/42,
42/44 en 43/46
r -

PER PAAR
ELDERS

rt,-,'~"i "~"•! v^-' J

.'NKV K"

f . r . 'l ^vl^-^

j

versgebrande ZOUTE PINDA'S
vacuumvers verpakt in handig
afsluitbaar blik

200
GRAM

«^."iü^

V

r' / ] /• ^ " .

ELDERS

f-ó's' *'l" ï "-" / l "'^
1
"^i-J '*•*-»• ' ^

f

EXTRA PAASKOOPJES!
CHANTILLY

SPONTIN

luchtig geklopte

LIMONADE
SIROOP

SPUITROOM

met de smaak van
puur fruit

SINASof
GRENADINE
bus 3/4 liter
ELDERSj)^

"RIVAL" JONGE FRANSE

DOPERWTJES
extra fijn
LITER
.... ....
BLIK "",
."•'/ ;

handige bus 250 ml.

LUPACK
HAMBURGERS
ham-, beef- ol kipburgers, lekker bij
de maaltijd of op een broodje

3 PAKKEN VOOR

GOUDGELE
?,?LcD||c ^I^UICC A l I7CM
l VLEES- CP VISSAUZEN
zoek uit: cocktail-, chili- of
knoflooksaus, POT250ML.

OVENVERS

TIJGERWIT
ELOBRS 2.39
MONA MAGERE

MAÏSKORRELS
heerlijk in de salade maar ook
als groente, blik 340 gram

FRANSS KWARK
KUIP 450 GRAM
ELDERS 1.99
LEKKERE BELEGEN

UNIE KA AS
HEEL POND

HEERLIJK ZOETE DOLE

MANGO-SCHIJFJES
op lichte siroop, blik 425 gram

NESCAFE

CAPPUCCINO
alleen heet water toevoegen
voor een heerlijke kop cappuccino

VACUÜM VERS VERPAKT

STOKBROOD
altijd vers op talel
PER STUK 200 GRAM

rijk aan w

SET Z

ELDERS

ZALM-OF
PALIN6FILET
LIEFST 100 GRAM

ELDERS 8.98
IN ONZE GROENTE/FRUIT AFDELING

IN ONZE AMBACHTELIJKE SLAGERIJ

HOLLANDSE

PAASROLLADE

mAÊATCU

l UmH l en

VARKENS BRAADROLLADE

MET GRA r/s KRUIDENBOTER

HÏÏLPOND HEEL KILO

IRK VAN DEN BROEK

ELDERS J^S

ELDERS J4£&

LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM,
en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaftplein

• HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat
• ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelberisstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof
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Weekmedia 17

ZVM-zaterdag kans
op derde periodetitel

ZANDVOORT - Door een fraaie 4-1 overwinning op Velsenoord heeft het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen
zich in een uitstekende positie gemanoeuvreerd wat betreft de derde periodetitel. IJFC gaat in die strijd nog wel
bovenaan, maar dit team heeft reeds het recht verworven
op het spelen van promotiewedstrijden. Beide teams
moesten winnen om mee te blijven strijden in de derde
periode. Daardoor werd het vanaf het begin een felle en
stevige partij voetbal.
In de eerste helft was het niet na, waaruit de bal naast werd
groots.
Zandvoortmeeuwen gekopt.
had meer balbezit en forceerde
een paar hoekschoppen, die
De tweede helft was veel beechter niets opleverden.
ter. Meeuwen-aanvoerder Rob
van der Bergh vertolkte een
Velsenoord kon aanvallend hoofdrol op het middenveld.
geen vuist maken op één aanval Het veldoverwicht werd in de
20-ste minuut beloond. Martin
Visser 'stapte', na een voorzet
over de bal heen, waarna een
Velsenoord-verdediger de bal
TZB sluit af
in eigen doel plaatste: 1-0.

met ruime zege

ZANDVOORT - TZB
heeft de voetbalcompetitie
naar behoren afgesloten.
Het bezoekende HYS werd
met een 5-1 nederlaag huiswaarts gezonden. TZB behaalde zodoende uit de laatste drie wedstrijden vijf
punten, maar bleef toch
laatste op de ranglijst.
„Het was slecht, maar we
wonnen wel verdiend," zei trainer Willem Koning. „Volgend
jaar hoop ik dat het beter gaat.
We krijgen aanvulling van een
aantal spelers zodat we dan een
ruimere selectie hebben."
HYS speelde iets beter voetbal, maar de aanvallen van TZB
waren erg gevaarlijk. Daan Herweg gaf de Zandvoorters een 1-0
voorsprong maar vlak voor de
rust lag de gelijkmaker in de
touwen: 1-1. In de tweede helft
drong HYS aan en loerde TZB
op de snelle counter. Dat lukte
perfect. Fred Zwemmer zette
TZB op een 2-1 voorsprong,
waarna Remy van Loon voor 31 zorgde. In de slotfase liep
TZB uit naar een ruime 5-1
overwinnning door doelpunten
van Arie Drayer en Remy van
Loon.
De strijd werd ontsierd door
twee rode kaarten, een voor
TZB en een voor HYS en een
vechtpartij. Gelukkig bleef het
bij een paar klappen. Ondanks
dit incident was TZB de terechte winnaar van dit duel waardoor de mannen van trainer
Willem Koning toch nog zes
punten vergaarden.

Aangeslagen

De start van de Paasraces is
voor de Squadra Bianca klasse.
Direct na deze klasse is de
beurt aan de Formule Renault.
Tijdens de openingsraces, drie
weken geleden, was Franc ten
Wolde de rest gewoon te snel af.
Ook dit keer behoort hij met
Rob Knook en Oscar Middelkoop tot de favorieten.
In de Formule Ford heeft
Torn Coronel nog een rekening
te vereffenen met de Belgische
concurrentie. Tijdens de Openingsraces voerde hij het veld
aan toen in de 15-de ronde een
bout in de wielophanging brak
en hij daardoor uitviel. Hoe de
races tussen de razendsnelle
Formule-wagens in de Opel Lotus-klasse er uit gaat zien is nog
een vraagteken. Het internationale startveld komt voor het
eerst in actie.
Het Rover-team werd drie
weken geleden bij de Frami
Produktiewagens bijna letterlijk uit de race geknikkerd,

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
Wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Méér informatie over de problemen/oplossingen is te krijgen tijdens
(te wekelijkse clubavonden van
deze vereniging, donderdags
vanaf 19.00 uur in het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat.

Opgave nummer 12: Wit begint
en maakt remise

Fysiek

Meeuwen gaan door
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen gaat zich opmaken
voor de promotiestrijd. Het Zandvoortse team onder leiding van coach Pieter Keur maakte in de tweede helft van
de competitie grote indruk. Een achterstand van zes punten werd bijna weggewerkt. Heemstede bleef slecht een
puntje voor. Zandvoortmeeuwen eindigde door die fraaie
inhaalrace op de tweede plaats in de eindrangschkiing,
maar door de 1-0 zege op Concordia werd wel beslag gelegd
op de derde periodetitel, die recht geeft op het spelen van
promotie wedstrijden. Dat worden twee wedstrijden tegen
Terrasvogels en DIOS.
In het laatste competitie-tref fen van dit seizoen had Zandvoortmeeuwen genoeg aan een
gelijkspel voor de periodetitel.
Maar zouden de Zandvoorters'
winnen en Terrasvogels en
Heemstede zouden een misstap maken, dan was het algeheel kampioenschap een feit.
Terrasvogels was zo vriendelijk
te verliezen, maar Heemstede
won en werd de kampioen.
Tegen Concordia kreeg Zandvoortmeeuwen het niet cadeau.

waardoor de Suzuki's weer de
snelsten waren. Rover-directeur Fred van der Putten: „Dit
kan gebeuren, maar het betekent wel dat we de volgende
keer gewoon beter gebruik
moeten maken van onze snelle
start. Dan komen de Suzuki's
er natuurlijk niet meer langs."
De strijd in de Frami Produktiewagens tot 2 liter zal voornamelijk worden uitgevochten
tussen BMW, Nissan en Mitsubishi. In de klasse boven 2 liter,
krijgen de Lotussen dit keer geduchte tegenstand. Zo verschijnen twee Alfa 155 Q4's, een Mercedes 190 evo II en een BMW
M3 aan de start.
Ook de Marlboro Renault
Clio's komen dit jaar voor het
eerst in actie, terwijl in de klasse APM Citroen AX Gti Cup de
nodige strijd wordt verwacht.
De toegangsprijzen bedragen
vijftien gulden (duin-/tribunekaart) en vijfendertig gulden
(rennerskwartier).
Kinderen
tot twaalf jaar betalen de helft.

SPORT KORT

toen aan voor een hevig offensief, maar de Zandvoortse defensie gaf geen enkele kans
weg.
Halverwege de tweede helft
kwam William Rubeling de
goed spelende jeugdspeler Memet Seker vervangen. En dat
bleek een gouden ingreep van
Vastenhouw. Na een half uur
zette Oscar Vos de bal hoog
voor en William Rubeling
scoorde schitterend met een
fraaie omhaal: 3-0.

De gasten waren aangeslagen
De badgasten hadden het
want in de volgende minuut lag middenveld stevig, in handen,
de tweede treffer in het doel. en ondanks druk van VelseFerry van Rhee sneed door de noord kwamen er middels sneldefensie heen en werd in het le counters meer kansen. Vijf
strafschopgebied door de doel- minuten voor het einde was het
man neergelegd. Koelbloedig opnieuw William Rubeling, die
voltrok Van Rhee, vanaf elf me- zijn directe tegenstander uitter, het vonnis over Velse- speelde en beheerst scoorde: 4noord: 2-0. Velsenoord zette 0. Velsenoord kon in blessure--

Internationale Paasraces
ZANDVOORT - Op Tweede Paasdag worden op Circuit Park Zandvoort de traditionele
internationale
Paasraces verreden. De organisatie is in handen van
de Nederlandse Autorensport Vereniging. De racedag begint om twaalf uur en
duurt tot zes uur. De trainingen zijn op Paaszaterdag.

Meeuwenaanvoerder Rob van
der Bergh vertolkte in de tweede helft een hoofdrol op het
middenveld. Hij zette zijn voorwaartsen met fraaie acties aan
het werk
Foto Bram Stijnen

tijd de eer redden: 4-1.
„We gingen er in de eerste
helft vanuit het fysiek sterke
Velsenoord af te stoppen", vertelde Teun Vastenhouw na afloop. „Dat is gelukt. Toen Velsenoord niet in het spel kwam
kregen we in de tweede helft
meer ruimte, waarvan we goed
geprofiteerd hebben. We pakten het middenveld en wonnen
uiteindelijk dik verdiend. Achteraf kan ik zeggen dat we oerdegelijk hebben gespeeld. De
jongens zijn uiterst gemotiveerd, er wordt nu weer beter
getraind en ze gaan dan ook
voor die laatste periode. En dat
kan, want de motivatie in deze
moeilijke maar heel erg leuke
groep is er."

De Hillegommers voldeden aan
hun sportieve plicht, vooral in
de tweede helft. In de eerste
helft was Zandvoortmeeuwen
veruit de betere ploeg. Met goed
lopende aanvallen werden vele
kansen gecreëerd, maar de
voorhoede wist zich met de
kansen geen raad. Vlak voor de
rust zorgde topscorer Riek de
Haan voor de enige en naar la
ter zou blijken taelissende tref
fer. In het strafschopgebied
kapte De Haan drie verdedigers, inclusief de doelman uit,
en scoorde fraai: 1-0.
In de tweede helft verloor
Zandvoortmeeuwen "de greep
op het middenveld. De voorhoede slaagde er bovendien niet in
de bal in de ploeg te houden,
waardoor Zandvoortmeeuwen
onder druk kwam te staan. De
achterhoede liet echter zien uit
het goede hout te zijn gesneden.
Routinier Marcel Schoorl
dichtte vele gaten en doelman
Ron Eerhart verrichtte een
paar uitstekende reddingen.
Uiteindelijk slaagde Concordia
ZANDVOORT - De meiser niet in de Zandvoorters te jes van het A-team van de
verrassen en kon er feest ge- Zandvoortsche Hockeyclub
vierd worden bij De Meeuwen. zijn zaterdag kampioen ge-

Nieuw reglement kost
Chess Society de titel
ZANDVOORT - Het was
een verrassende week in de
tweede klasse D van de
Noordhollandse
Schaak
Bond. Het Beverwijkse Pat
Mat behaalde de titel in deze
klasse. Het eerste achttal
van Café Neuf/Chess Society ging ten onrechte onderuit tegen Pat Mat.
Door de verrassende nederlaag van koploper VHS namen
de teams van Chess en Pat Mat
vrijdagavond plaats achter het
bord in de wetenschap dat één
van beiden met de titel zou

ZHC meisjes A kampioen

„Ondanks dat we in de tweede helft de greep op de wedstrijd verloren, heb ik een heerlijke middag gehad," stelde Pieter Keur. „Ik neem m'n petje
voor de jongens af, als je ziet
hoe ze er voor geknokt hebben.
We krijgen nu nog een paar
mooie en spannende wedstrijden, we gaan er voor. Wat we nu
gehaald hebben is al een schitterend resultaat. Iedereen, zowel spelers, begeleiding als verzorging hebben er wat voor
over. De sfeer is heel erg goed."

worden van de tweede klasse van de A-leeftijd. Dit jonge, veel belovende team
bleef op één wedstrijd na,
ongeslagen.

Volgend jaar zal geprobeerd
worden in de eerste klasse een
belangrijke rol mee te spelen.
Ook het jongens A team staat
op het punt kampioen te worden. Er moet nog een wedstrijd
gespeeld en gewonnen worden.
De ZHC kan voor volgend jaar
nog enige leden gebruiken om

Het meisjesteam met begeleiders bestaande uit: Caroline
Koenekoop, Maaike Bluijs,
Angeline van der Haak, Nina
Tump, Elles de Muinck, Marielle Granetia, Sharon Faber,
Reb_ecca Willigers, Sabine
Bruijn, Brenda Verburg, Zoë
de Kuijer, Kim van Gameren,
Lorine Korper en de begeleiders Henk van Gameren en

ZHC en VW speelden een
felle en harde partij hockey. De
mannen van coach Gijs Sterrenburg hadden de strijd echter
prima onder controle. In de eerste helft drong ZHC gelijk sterk
aan. Het offensief leverde na
een kwartier spelen een verdiende 1-0 voorsprong op. Ook
nu was het Wouter Slotenmaker die voor de Zandvoorters
scoorde.
Na deze voorsprong begon
VVV aan te dringen. De Zandvoortse achterhoede liet zich
echter door het fysieke spel van
VW niet intimideren en bleef
gemakkelijk overeind. In de
tweede helft speelde de wedst.rrjd zich voornamelijk af op
het middenveld. VW probeerde de ZHC-defensie met alle
middelen uiteen te spelen,
maar de badgasten hielden het
hoofd koel. Aanvallend kon
ZHC niet meer voor gevaar zorgen, maar de verrassende en
zeer verdiende overwinning
kwam niet meer in gevaar.

Oplossing van vorige week:
*Vit begint en wint met de volgende
zetten: 1. Ph6-f7+, Kh8-g8;
2
- a6-a7, Tb6-c6+; 3. Kel-dl,
Te6-e8; 4. Pf7-d6, Te8-d8; 5.
PdG-fS, Lg7-f8; 6. b5-b6, Lf8-c5; 7.
PR-C7+, Kg8-f7; 8. Pe7-c8,
„We hebben de voorsprong
Td8xc8; 9. b6-b~ en wint de par- proberen
vast te houden en dat

gaan strijken. Helaas konden
de Zandvoorters door het afzeggen van Nico Huyboom niet in
de sterkste formatie aantreden
en besloot teamleider Hans van
Brakel zelf de witte stukken onder zijn hoede te nemen. Van
Brakel vervulde zijn plicht en
hield zijn tegenstander op remise.
Fred van de Klashorst versloeg op het eerste bord Zwemstra waardoor Chess Society de
leiding nam. Jako Otte stond
vanaf het begin van de partij al
moeilijk en hij kreeg dan ook
geen kans meer zich te herstellen. Zo kwamen de teams weer
in evenwicht. Olaf Cliteur bestreed met zijn gebruikelijke
scherpe strijdwijze met succes
de Beverwijker Kramer en
doordat Jacob de Boer op vrijwel hetzelfde moment zegevierde, leek Chess met een 3 1/2
tegen l 1/2 voorsprong in veilige haven.
Ben de Vries, die een zeer
slecht seizoen doormaakt, kon
ook ditmaal niet imponeren en
verloor zijn partij. Nog leek er
voor Chess Society geen vuiltje
aan de lucht, maar de door tijdnood geplaagde Ton van Kempen zag een gewonnen stelling
in een klap omgebogen worden
tot een onverdiende nederlaag.
Daardoor opnieuw evenwicht
tussen de teams.
Het noodloot zou nog veel
harder toeslaan voor Chess.
Ook bij de laatste partij, waar
voor de Zandvoorters de Duitser Walter Gerhards uitkwam,
was de hectische uitvluggerfase bereikt. Met weliswaar
twee minuten minder op de
klok manoeuvreerde de sympathieke Oosterbuur zich naar
een volledig gewonnen stelling.
Met maar liefst drie pionnen
meer en slechts vijf a zes zetten
van mat verwijderd, overschreed Gerhards de bedenktijd en verloor daarmee niet al-

leen de partij maar ook de wedstrijd.
Hans van Brakel sloeg na afloop met de opmerking, dat de
zwakste gewonnen had de spijker volledig op zijn kop. Ook
een duidelijk aangeslagen Olaf
Cliteur meldde dat het nieuwe
reglement, waarbij de partijen
binnen een kwartier dienen te
worden uitgevluggerd niets
meer met schaken te maken
heeft. „Er worden nu straal verloren stellingen uitgespeeld op
de klok. Zo'n wedstrijd als vanavond win je normaal met 5 1/2
tegen 2 1/2," vervolgde Cliteur
zijn betoog, waarin hij geen
spaan heel liet van de nieuwe
regels.
Een dag later waren de
Chess-spelers meer succesvol.
Tijdens een rapid-toernooi in
Heemstede behaalde Walter
Gerhards een vijftiende plaats
en eindigde Olaf Cliteur op een
fraaie zesde plaats. Hans van
Brakel deed het nog beter door
een derde plaats te bemachtigen.

• HANDBAL - De tweede helft
van de buiten-handbalcompetitie is voor de dames van Holland-Casino ZVM in mineur gestart. Tegen de reserves van De
Blinkert leden de Zandvoortsen een 9-7 nederlaag. „Het was
bedroevend," stelde coach
Geert Dijkstra. „Dit had geen
niveau. Het zal anders moeten,
anders zullen we eerder dan gepland junioren moeten inpassen." De Zandvoortse dames
keken na een helft spelen al tegen een 5-3 achterstand aan.
Ook in het tweede gedeelte
bleef Holland Casino-ZVM slap
handbal spelen. Slechts in de
slotminuut, toen de nederlaag
al een feit was, slaagde Holland
Casino-ZVM erin de stand naar
9-7 te schieten. „Toen was het
echter te laat," aldus Dijkstra.
Doelpunten: Margreet Sterrenburg 4, Mariëlle Peet 2, Janna
ter Wolbeek 1.
•
KLAVERJASSEN
Clicks/TZB organiseert vrijdagavond de zevende en tevens
laatste
koppel-klaverjaswedstrijd van dit seizoen. De baten
van de klaverjasavonden komen ten goede van de softbalafdeling. De laatste avond wordt
gesponsord door Aannemersbedrijf Louis Rijnders. In de
kantine van TZB, aan de Kennemerweg, begint het klaverjasfeest om acht uur. Per koppel moet ƒ 7.50 betaald worden.
• LOTERIJ - De loterij, die
Zandvoortmeeuwen
organiseerde en waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor
een nieuw interieur in de kantine, is een groot succes geworden. De vijfduizend loten a twee
gulden en vijfitg cent werden
rap verkocht. De trekking vond
zaterdagavond op een grandioze feestavond plaats, ten overstaan van notaris Gielen. Vele
prijzen zijn echter nog niet afgehaald. Daarvoor kan contact
worden opgenomen met Hans
Jongbloed, telefoon 13408. Op
de volgende nummers zijn prijzen gevallen: 1917, 2861, 0515,
2470,0154,3238,1637,4212,3580,
4199,3346,2624,3880,0167,0451,
3432,1356,3711,5042,3267,1654,
3093,3164,2275,4703,0962,2763,
4951, 2136, 1341.

Te slap voetbal Z'75
ZANDVOORT - Zandvoort'75 heeft een unieke
kans laten liggen om historie te schrijven.
Bij winst op VRC had de derde periode voor het grijpen gelegen en had Zandvoort'75 voor het derde jaar op rij - kans
gehad op promotie. Nu speelde
Zandvoort'75 te slap, waardoor
degradatie-kandidaat VRC met
1-0 won.
De mannen van trainer Gerard Nijkamp hebben nog een
kleine kans op de derde periodetitel, maar zijn afhankelijk
van de concurrenten. Tegen het

• Ruud Willigers Foto Bram Stijnen

John Ayress wint spannend
Paassnelschaaktoernooi

matig voetballende VRC had
Zandvoort'75 de kans op de
twee punten. Een voetbalwedstrijd wordt echter niet alleen
op kwaliteit beslist, maar ook
door inzet. Die was bij de Veenendalers groter, waardoor de
Zandvoorters zich lieten overbluffen.
Nijkamp probeerde in de rust
zijn spelers tot meer inzet te
manen. Echter het hielp niet.
Desondanks scoorde Hans
Hartkamp voor Zandvoort'75,
maar de scheidsrechter keurde
het doelpunt af.
Met nog een kwartier te gaan
verraste VRC de Zandvoortse
achterhoede en scoorde: 1-0. De
badgasten leken wakkergeschud en trokken toen ten aanval om te pogen de opgelopen
schade weg te werken. Ondanks de vele arbeid van Edwin
Ariesen slaagde Zandvoort'75
er niet meer in langszij te komen.
In de derde periode gaat Zevenhoven, dat al een periodetitel op zak heeft, aan de leiding.
Voornaamste kandidaat is nu
Volendam, dat gevolgd wordt
door Zandvoort'75 op een punt
achterstand. De Zandvoorters
spelen thuis nog tegen het gedegradeerde ZOB en moeten nog
uit tegen CSW.

de teams compleet te maken.
Inlichtingen kunnen verkregen
worden bij Ruud Willigers, telefoon 16414. Vanaf zes jaar kan
men zich aanmelden. En nieuwe leden krijgen de hockeysZANDVOORT - John Ay- voor de interne competitie zetick gratis.
ress heeft het Paassnel- ven partijen gespeeld in de Bschaaktoernooi 1993 van de groep. Sandra Beugel won twee
Zandvoortse Schaak Club partijen en steeg daardoor
gewonnen. Bij de jeugd maar liefst vier plaatsen en
blijft Rebecca Willemse staat nu achtste.
Rebecca Willemse staat met
ranglijstaanvoerster.
17,5 punten uit 20 partijen boIn een spannend snelschaak- venaarr. Tweede en derde staan
toernooi, waar totaal 56 partij- Thomas Hesse en Florian van
en werden gespeeld tegen de der Moolen.
klok, heeft John Ayress pas na
het vallen van de vlag van Louis
Dambrink, de eerste plaats gepakt. Dambrink speelde een
zinderende laatste partij tegen
Hans Jansen, die uiteindelijk
zijn tijd beter had verdeeld. Tweede klasse KNVB zat.
Eerste klasse HVB
20-33 Zand v.'75 20-19 Heemstede 22-32 WH
22-22
Geen enkele partij had Louis Ajax
Zevenhoven 20-30 VRC
20-16
Zandv.m.
22-31 BSM
22-22
Dambrink verloren en het zag Volendam 20-23 Candia'GC 20-16 Terrasv. 22-30
Concordia 22-21
er dan ook naar uit dat hij onge- HCSC
20-23 CSW
20-16 DIOS
22-29 Vogelenz. 22-16
20-20 NSC
20-14 EHS
22-26 DSC'74
22- 5
slagen de eerste prijs in ont- RKAVIC
Woudenb.
20-19
ZOB
20-11
Nw
Vennep
22-23
THB
22-5
vangst zou kunnen nemen. De
onverbiddelijke klok was ech- Vierde klasse KNVB zaterdag
ter de scherprechter van de Hoofddorp 20-29 Castricum 20-19 Tweede khiissc HVB
18-28 NIJVV
18-18
IJFC
20-26 RCH
20-19 SVIJ
avond.
20-24 Zandv.m. 20-19 NAS
18-26 Concordia 2 18-13
Zes punten uit zeven partijen Velsenoord
Bloem.kw. 20-24 HBC
20-17 De Kcnn. 2 18-26 HYS
18- 8
scoorden John Ayress en Louis Kenn.land 20-22 Velsen
20-11 Waterloo 3 18-24 Overbos
18- 8
18-21 TZB
Dambrink, maar omdat Ayress SCW
20-21 DSC'74
20- 9 DSK
18- C
meer weerstandspunten had
opgebouwd ging de eindzege
naar hem. Derde werd voorzitter Lindeman, terwijl Jansen,
Van Eijk, Geerts, Paap en El
Monhem de plaatsen vier tot en
Castien (Zv.75)
De vijfde mogelijkjheid was wel VW zette het Zandvoortse doel met acht opeisten.
raak. Monique van der Staak onder zware druk. Toch wonDe
Haan
(ZVM zon)
omspeelde de doelvrouwe van nen de ZHC-heren met 1-0 van Extern
de
kampioenskandidaat
Kikkers, na een fraaie pass van
Longayroux (Zv.75)
Foto Bram Stijnen
Vanavond speelt de ZandDaniëlle van Hemert, 1-0.
Kikkers speelde hockey in de tweede helft, op naar 2-0. Ju- voortse Schaak Club de zesde
Paap (ZVM zon)
een laag tempo en naarmate de niore Sabine Bruin scoorde in en voorlaatste wedstrijd in de
F.
van
Rhee
(Z.V.M.zat)
strijd vorderde, liet ZHC zich in de rebound de tv/eede treffer. externe competitie. Het zesde
dat tempo meeslepen. Daar- De strijd was toen beslist. Met team van De Uil uit Hillegom,
Fred Zwemmer (TZB)
door verslapte ZHC en moest rustig hockey speelde ZHC de dat op een gedeelde eerste
15
20
10
plaats staat, komt op bezoek.
doelvrouwe Nicoline Welling wedstrijd uit.
„Het was een nuttige over- De Zandvoortsers staan vierde De strijd om de topscorerstrofee lijkt beslist. Riek de Haan, spits
een paar keer handelend optremet slechts een wedstrijdpunt van Zandvoortmeeuwen, kwam voor de laatste competitiewedden. In de tweede helft probeer- winning," steld^ ."„._".
de vooral de goed spelende San- Marie. „We geven weinig kan- minder. Lindeman, Geerts, Ter strijd in het veld en scoorde eenmaal. Zijn totaal kwam daardoor op
neke Castien haar medespeel- sen weg, maar aan de andere Bruggen, Paap, De Oude, Gude, zeventien en liet zal voor de achtervolgers moeilijk worden om dat
sters tot beter spel te inspire- kant scoren we veel te weinig Jansen, Van Eijk en Ayress te halen. Alleen Robin Castien en Ferry van Rhee kunnen nog roet
ren. Het lukte echter niet. ZHC uit de vele kansen die we krij- moeten het vanavond proberen in het eten gooien voor De Haan. Dan moeten Castien en Van Rhee,
kwam tegen het middelmatige gen. Scoren we meer, dan draai- waar te maken.
in de laatste twee competitiexvedstrijd respectievelijk vijf of zeven
Kikkers echter niet in de pro- en we mee om het kampioendoelpunten scoren. Fred Zwemmer staat op 13 doelpunten, maar
schap. Desondanks staan we Jeugd
blemen.
daar komt niets meer bij omdat TZB uitgevoetbald is. Riek de Haan
De score voerde ZHC, ver in derde en gaat het wel aardig."
Bij de jeugdafdeling werden zal dus nog even geduld moeten hebben.

Nuttige zeges ZHC-hockeyteams

ZANDVOORT - De Zandvoortse hockeyteams zorgden zondag voor zeer positieve resultaten. De ZHC heren behaalden een zwaar bevochten 1-0 overwinning op
kampioenskandidaat VVV.
De dames waren veel te
sterk voor Kikkers uit
Nieuw Vennep. Slechts
tweemaal scoorde ZHC uit
een reeks van kansen, maar
het was voldoende voor een
2-0 overwinning.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Standen voetbalclubs

Topscorers

is uitstekend gelukt," vond Gijs
Sterrenburg. „We controleerden het spel en VVV is niet echt
gevaarlijk geweest. Het zijn
twee belangrijke punten voor
ons, want nu zijn we wel uit de
gevarenzone. Er is keihard
voor deze overwinning geknokt
en ik hoop dat we zo doorgaan
de komende wedstrijden."

Dames
Coach Andre van Marie
stuurde de dames van ZHC met
een aanvallende opdracht het
veld in..Achterin werd één tegen één gespeeld. Daardoor
ontstond er een groot veldoverwicht, maar de eerste vier kansen werden om zeep geholpen.
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Mobil trakteert:

^J

... voorjaar '93
Sv

14

Gratis Paaseitjes
j hoeft niet ver te zoeken,, op de meeste
tóotó! Stations heeft de Paashaas een
zakje met 5 verrukkelijke chocoladesX eitjes voor u achtergelaten. Mob8
trakteert u met deze eitjes t/m
IZaprg op eert Vrolijk Pasen.
Én als 26 op zijn, zijn ze op.

AURONDE 1000
160x200
+ 2 handverstelbare spiralen
2 Natulex 4000 matrassen,
soft of medium a ƒ 710,-

ƒ 1.420,

normale prijs

ƒ2.935,'

ƒ 1.515,

Eventueel ook leverbaar met automaat
spiralen meerprijs totaal ƒ 270,-

\&\

t^

AURONDE 1000
180x200
+ 2 handverstelbare spiralen
2 Natulex 4000 matrassen,
soft of medium a ƒ785,-

T/We is always something
cooking at
EETCAFÉ

Café Sam Saiii
Dorpsplein 2

II

BETAALT U
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

normale prijs

ƒ3.120,-

Eventueel leverbaar met automaatspiralen,
meerprijs totaal ƒ 270,-.
Alles uit voorraad leverbaar, gratis gebracht
en gemonteerd. Houtkleuren hebben een
meerprijs van ƒ 50,-.
KENMERK NATULEX MATRASSEN:
Matrasdikte ca. 16 cm. Beide zijden beslaapbaar. CFX-vrij geproduceerd. Vlamdovend Natulex
interieur. Dubbel aantal zetfVentilerende luchtkamers. Aan beide zijden voorzien van schouderzone. Geschikt voor verstelbare bodems. Beide zijden voorzien van zuiver scheerwol 350 gr/m*.
Onze Auping bedden en spiralen zijn ook leverbaar met een Drakacel S.G.40 matras, 16 cm dik + wollen afdeklaag.

donderdag 8 april

RIB EYE
STEAK

ƒ1,87
ƒ1,71
ƒ1,22

Super
Euro
Diesel

d ƒ 17,50 p.p.
Keuken open van 18.00 t/m 21.00 uur

Tot ziens

SERVICESTATION

140x200
Handverstelbaar ƒ1.550,Automaat
ƒ1.695,-

160x200
Handverstelbaar ƒ 1.850,Automaat
ƒ 2.095,-

180x200
Handverstelbaar ƒ 1.895,Automaat
ƒ2.150,-

Ook andere breedte- of lengtematen uit voorraad leverbaar!!
BIJ AANKOOP VAN EEN BED OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE 2 KUSSENS CADEAU

Textielhandel „Pia"

j

Albert Cuypstraat 203b, tel. 020-676.04.09 (A'dam)
»
'S MAANDAGS GESLOTEN.
Overige dagen geopend: 8.30 tot 17.00 uur]

(bij Palace Hotel)
Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

TW
Grote Krocht 19, Zandvoort

DAGVERZORGING

bejaardenverzorgingshuis

Heeft U ééns per week een dag
of deel van de dag beschikbaar
en vindt U het leuk met mensen
om te gaan?
De ouderen en medewerkers van
het project Dagverzorging
maken graag gebruik van Uw
hulp.
Dagverzorging biedt ouderen de
mogelijkheid één of meer keren
per week met leeftijdgenoten de
daq door te brengen (een kopje
koffie, warme maaltijd, een
spelletje of een gesprekje).
Naast een beroepskracht zorgen
gastdames/heren voor
begeleiding van bovenstaande
aktiviteiten en het scheppen van
een prettige, huiselijke sfeer.

U HEEFT GEKOZEN VOOR DE 106 ACE. DE 205 ACE
OF DE 405 ACE, ALLEMAAL EVEN BIJZONDER UITGERUST U MAAKT
DAN OOK EEN GEWELDIGE INDRUK OP DE PARKEERPLAATS

U kunt hieraan meewerken door
U te melden als

GASTDAME/
HEER

NA DE PROEFRIT DIE U HEEFT GEMAAKT KREEG U EEN BLIK MET DRIE FRAAIE,
PROFESSIONELE SLAZENGER TENNISBALLEN IEDEREEN STAAT PLOTSELING TE DRINGEN
OM TEGEN U TE MOGEN SPELEN

Bel voor informatie 02507-15878
(tussen 10-15 uur).
(Mini de Wolf. coôrd. Centrum
voor vrijwillige Hulpverlening).

Zondag 1ste paasdag

en

maandag 2e paasdag
van 9.00-17.00 uur geopend

VOILA BRIE

U MAAKT KANS OP 'N VIP WEEKEND VOOR
TWEE PERSONEN TIJDENS DE FINALES IN ROSMALEN VAN

Zoveel soorten, zoveel smaken
Om de prijs hoeft u het niet te laten.

THE CONTINENTAL GRASS COURT CHAMPIONSHIPS
BY PEUGEOT OM MEE TE GAAN NODIGT U
U HEEFT UW NIEUWE PEUGEOT 106 OF 205

DE TENNISLERAAR UIT OF DAT AARDIGE MEISJE VAN BAAN 3

GEFINANCIERD MET EEN VAN DE TWEE ZEER AANTREK-

BRIE AU POIVRE
Heerlijk romig en zacht met grote variatie
die in smaak en prijs tot uitdrukking
komen1 Wij selecteren de beste1 Vers
van het mes'
100 gr. normaal ƒ2,40

BRIE COULQMNIIERS
Ons ,,coulomjeetje" wordt gemaakt van
rauwe melk en heeft een fijne smaak. De
Brie van het huis Anny zijn echte
boerenkaasjes. Onderscheidend is ook
zijn formaat: hoger dan een „gewone"
brie, maar m doorsnede een stuk kleiner1
100 gr. normaal ƒ3,50

BRIE AUXFINES HERBES
Zoals alleen de Fransen dat kunnen:
tikkeltje geraffineerd, maar ondertussen
zit er wel'n heel kruidentumtje m1
100 gr. normaal ƒ2,75

BRIE AU BLEU
Daar loopt u geen blauwtje mee1 Het
zalig milde van de roombne
gecombineerd met een weinig
blauwader Meer dan lekker!
100 gr. normaal ƒ3,40

Zeg maar, brie met peper. Geraffineerd
toegevoegd, waardoor het aroma van de
peper zich aangenaam verspreidt door
de kaas.
100 gr. normaal ƒ2,75

BRIE DE MEAUX
DE boerenbne! Een stuk eeuwenoude
traditie met een krachtig en vol karakter.
Pikant, maar beslist niet scherp! Op z'n
best als het zuivel van de kaas iets
„loopt"!
100 gr. normaal ƒ3,25

BRIE VAN DE MAT
Ofwel Brie van het huis. Een brie met een
zeer goede smaak, minder
geprononceerd dan de Brie de meaux,
maar wel met een eigen karakter, die
hem zeer geschikt maakt voor hen die
wel wat anders willen. En: 20% lager
vetgehalte dan de roombne!
100 gr. normaal ƒ2,30

BRIE FANTASIE
Want als het aan ons ligt blijven we
eindeloos varieren met dit mooie
produkti BIJV. met deze: Roombrie
gevuld met verse roomkaas en verse
kruiden' Of gevuld met Franse Bleu.
100 gr. normaal ƒ2,95

1/jOlf A j Om ze allemaal te leren kennen:
V\JIL.Mi Nu alle
allemaal per 100 gr. voor maar

l j

WAARDEBON GELDIG T/M 12 APRIL.

KELIJKE MOGELIJKHEDEN U HEEFT DUS RUIM

U MAAKT KANS OP VIJFHONDERD GULDEN AAN SLAZENGER

VOLDOENDE OVER OM AF EN TOE ROYAAL TE ZIJN IN

WAARDECHEQUES DE SCHITTERENDE UITRUSTING DIE U DAARVOOR

DE KANTINE

KUNT KIEZEN WEKT BEWONDERING BIJ ALLE LEDEN

Wie vóór 18 april naar Peugeot komt, wordt meteen
het populairste lid van de tennisclub.
Tot en met 17 april bij ons: de
Smashing Ace 10-daagse. Een toernooi,
waar u vrijwel zeker als een winnaar
vandaan komt.
Dat begint al met gratis Slazenger
ballen bij een proefrit en de kans op
schitterende prijzen.
Maar kijkt u ook nog even mee
naar onze publiekstrekkers. Allereerst:
de 106 Ace, vanaf f. 20.275,- Met onder
meer sportieve wielplaten, stootlijsten,
ruitewisser/sproeier achter, voorportieren met bergvak en armsteun, met stof
beklede hoofdsteunen vóór en een
alarm voor vergeten verlichting.

Fifteen-love, lijkt ons zo. Dan de
106 Ace 'Special', vanaf f. 24.995,-. Op
basis van de XR 1.1, en tijdelijk inclusief
fraaie Vert Marmara metaallak, groen
getint glas, uitklapbare achterzijruiten
(op de 3-deurs) en een schuif/kanteldak. Voordeel: f. 1.605,-.
Waarmee 't komt op thirty-love.
Voorts: de Peugeot 205 Ace, al vanaf
f.23.370,-. Op basis van de 3-deurs 1.1,
en tijdelijk uitgerust met een sportstuur,
XS-stootlijsten, stalen velgen en instrumentenpaneel met toerenteller.
Bumpers met 'n rode bies en met
onderzijde in kleur van de carrosserie,

achterspoiler, koplampverstelling van
binnenuit, kuipstoelen en speciale stoffen stoelbeklecling. Voordeel: f. 1.100,-.
Wij tellen: forty-love. Vervolgens:
cle 405 Ace 'Prestige', vanaf f. 37.685,-.
Op basis van de Sedan GR, en tijdelijk
met metaallak (keuze uit vier kleuren)
en vier lichtmetalen velgen.
Deze Ace is ook verkrijgbaar als
Break en beide versies zijn er met 1.6
of 1.8 benzinemotor of 1.9 dieselmotor
Voordeel: f. 2.000,-.
Love-game. Maar we zijn er nog
niet. Want koopt u vóór 25 mei '93 een
nieuwe 106 of 205 personenauto en

registreert u hem vóór 30 mei '93, dan
kunt u ook nog kiezen uit twee zeer
aantrekkelijke financieringsvormen*:
Nu halen, en pas op l november
'93 betalen of een laagrentende lening
van 24-36-48 maanden, 8,9% effectief.
Dit geldt ook voor de 106 of 205
Ace-versies. Dat is dus de kans op een
dubbel advantage, waarmee we op set
and match komen.
Vindt u dit alles een goede warming-up voor 'n bezoek aan onze
showroom, dan bent
u van harte welkom.

SLA JE SLAG IN DE SMASHING ACE 10-DAAGSE BIJ PEUGEOT.

PEUGEOT

• DEZE FINANCIERINCSVOBMEN[MAX F 15 000 > WOUDEN VERSTREKT DOOR PEUGEOT FINANCIERING NEDERLAND (AANGESLOTEN BIJ HET BKRI ONDER DE GEBRUIKELIJKE VOORWAARDEN VAN EEN HUUBKOOFTOEREENKOMST PRIJZEN INCL BPM EN BTW. EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN AANBIEDINGEN GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

DE TROMP WINKEL

Grote Krocht
tel. 19058

HEEMSTEDE, VAN SCHAGEN VAN 1890 B.V., ACHTERWEG 38, TEL: 023-293450.
",
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'Het Zandvoortse circuit heeft
ook een maatschappelijke functie

Slechts
twee ton
i? Wie zich wil onderschei':]den moet er wel wat voor
l«over hebben. Bijvoorbeeld
§200.000 gulden. Voor dat
fe;geld ben je dan eigenaar
"'van een lang niet onaantrekkehjke Lotus Esprit
S4, die dus aanmerkelijk
goedkoper is dan de inmid,-^dels uit het programma ge'nomen Esprit Turbo SE,
die 60.000 gulden duurder
was. De prijsverlaging is
het gevolg van de lagere
wisselkoers van het Engelse pond. De S4 is de laatste
evolutie van de Britse
sportwagenfabrikant.

Door het lage. zwaartepunt en de gewijzigde motoropstelling, centraler in
het frame, is de motor goed
in de hand te houden. Honda heeft voor deze uitvoering veel aandacht-besteed
aan de details en de VP
750C lijkt hierdoor bijna
een eigen klasse te vormen.
Zo zijn de spiegels gemonteerd via spiegeldempers en wordt het brede zadelvormige eenpersoonszitje gecompleteerd door een
afneembaar duozitje. De
vele verchroomde onderdelen, afdekpplaatjes en
deksels maken van de VF
750C een opvallende verschijning. Hij is vanaf juni
in twee kleuren (rood of
violet) en in beperkte oplage verkrijgbaar voor ongeveer 19.000 gulden.

Toyota
Trophy Show
Bij de Toyota-dealf'-s
staat tot en met l mei alles
in het. teken van de Trophy
Show. Hierbij draait het
om sportieve Toyota's en
sportief geprijsde accessoires.

;\ A,

«j

Honda
VF 750C
Mede naar aanleiding
van de groeiende belangstelling voor de VF 600C
Shadow, verschijnt dit jaar
de derde uitvoering van de
Honda VP 750C.
De ontwerpers hebben
weer alle registers opengetrokken om tot een sensationele styling te komen.
_'Daarbij zijn zowel het rij.'J.wielgedeelte met brede,
strakke en vloeiende lijnen
-als het V4-motorblok met
''indrukwekkende bottompower grondig onder handen genomen.
c Honda heeft getracht de
7befaamde
Amerikaanse
customstyle opnieuw te definiëren. Hierbij diende de
iiavontuurlijke wildwest-uitjnstraling benadrukt te worjfden zonder de internatio^nale
normen voor smaak
:
|uit het oog te verliezen.
^| Het resultaat is een com•gfortabele machine voor zo^wel de korte als de lange
afstand, waarop een eventuele duopassagier protaleemloos kan worden
meegevoerd. De VP 750C
oogt fors en indrukwekkend, toch wordt de berijder niet opgezadeld met
een onhanteerbaar gewicht. Hij weegt namelijk
229 kilogram.

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

AANDAG 12 april
worden op Circuit
Park Zandvoort de
internationale
Paasraces verreden. Er verschijnen negen verschillende raceklassen met alle publiekslievelingen aan de
start.

De openingsraces trokken
naar schatting 5000 bezoekers.
Volgens sommigen veel te weinig, maar bij de organisatie was
men redelijk tevreden. De internationale Paasraces zullen
hoogstwaarschijnlijk, als de
weersomstandigheden
goed
zijn, veel meer publiek trekken.
Vanaf twaalf uur verschijnen
negen klassen aan de start,
waaronder Squadra Bianca en
de Mobil l Produktiewagens
boven 2000 cc. Het debuuttreffen van de Marlboro Renault
Clio Cup en de Formule Opel
Lotus maken de Paasraces extra interessant.

Tweede Paasdag is een van de
'highlights' op het programma
van Circuit Park Zandvoort,
dat ongeveer twintig grote evenementen telt. Wie echter zou
denken dat het de rest van het
jaar rustig is op het circuit zit
er grondig naast. Tot en met
november is de agenda van het
circuit volgeboekt.
„De basis van een sluitende
begroting ligt op door-de-weekse dagen, dat is de meerwaarde
van het circuit", zegt een
woordvoerder van Circuit Park
Zandvoort. Na jaren van kommer en kwel is het circuit uit de
rode cijfers gekropen en wordt
zelfs flink geïnvesteerd uit eigen middelen.

Een 'gevecht' tussen twee Alfa's op het Ciruit van Zandvoort

Twee weken geleden sloten
de gemeente Zandvoort en Circuit Park Zandvoort een erfpachtcontract dat het voortbestaan van het circuit veilig stelt
tot in elk geval 2013. Het biedt
voldoende zekerheid voor Circuit Park Zandvoort om meer
Nog niet zolang geleden werd investeringen te doen en een
het circuit met opheffing be- nog aantrekkelijker programdreigd. Maar als het circuit zou ma samen te stellen.
verdwijnen, dan is het gedaan
met de autosport in Nederland.
„Wat betreft de evenementen
Over en sluiten. Dan hebben we zijn wij geen voorstanders van
het nog maar niet over de eco- stuntdagen waar bijvoorbeeld
nomische betekenis, want in de door bussen gereden wordt.
glorietijden genereerde de For- Dan haak je namelijk in op de
mule l in de regio een omzet spanning en het gevaar die met
van 25 miljoen gulden. Alleen autosport'te maken zou hebdaarom al moest het circuit ben. Wij prefereren de pure aublijven en met de nieuwe aan- toliefhebber boven de sensatiepak valt er ook weinig te vre- zoeker en zoeken het daarom in
zen.
themadagen als Italia a Zand-

voort en American Original re chauffeurs en anti-kidnapDay."
teams."
„Ook het vrij rijden voor par„Behalve de evenementen ticulieren is een maatschappeheeft het circuit volgens ons lijke rol. Je kunt immers beter
een maatschappelijke functie. volgas over het circuit rijden
Daarom organiseren wij onder dan met 70 km/uur over de Amandere rijvaardigheidstrainin- sterdamse grachten. Het cir-

Paasraces beloven spektakel
gen, dealerdagen, produkt-introducties en incentives voor
het bedrijfsleven. Om dit laatste in goede banen te leiden
hebben we per l januari jl. de
Dutch Racing School overgenomen. We bieden ook nog speciale cursussen voor particulie-

cuit heeft dus nog andere functies dan twintig keer per jaar
hard scheuren. We zijn een accommodatie voor ontspanning.
Het is toch een enorme uitdaging om met je eigen auto door
dezelfde bocht als Alain Prost
te sturen."

De Aston Martin DB is terug
-AMES BOND herleeft,
want Aston Martin Lagonda brengt in april
volgend jaar de geheel
nieuwe Aston Martin DB op
de markt. De DB7 is in de
traditie van de vroegere DBserie een opwindende tweedeurs coupe met een uiterst
potente zescilinder motor
met een vermogen van 335
pk.
'Bond. James Bond.' Zeg James Bond en je denkt aan Aston Martin en wie er verstand
van heeft denkt zelfs aan DB5.

DeArola kan maximaal worden aangepast, want:

*Dit zijn benen van een invalide'

Van den Berg heeft ont- i
heffing om in verband met
de verkoopactiviteiten met
de Arola te mogen rijden en
zijn ervaringen noemt hij
gunstig. „Ik rijd regelmatig
in Amsterdam en kan in
principe overal komen waar
ik wil en daar zijn ze natuurlijk ook voor gemaakt.
Hij past precies tussen de
Amsterdammertjes door."

•'ET EEN Arola
laat je alle Amsterdammertjes
achter je, manoeuvreer je door drukke winkelstraten, parkeer je in alle hoeken en
gaten, berijd je toeristische rijwielpaden en
stuur je desnoods naar
Parijs. Als invalide wel te
verstaan.
Er is een dwingende voorwaarde om de Arola te mogen besturen en dat is datje
gehandicapt bent. Voor gehandicapten een ideale oplossing van Nederlandse
makelij. De Arola bestond
tot voor twaalf jaar geleden
al in Frankrijk. In Nederland kenden we toen de Reliant voor personen met een
motorrijbewijs. Maar de Reliant had slechts drie wielen
en werd door veel mensen
ten onrechte als een invalidenwagen beschouwd.
M. van den Berg van Reliant-importeur
Waaijenberg: „We kregen in die tijd
veel telefoontjes van mensen die een invalidenwagen
zochten en in de veronderstelling verkeerden dat de
Reliant voor dit doel ge-

Verder krijgen de toeschouwers nog enkele primeurs voorgeschoteld. Bij de Produktiewagens boven twee liter worden bijvoorbeeld vier Alfa's 155
Het enige dat nog ontbreekt Q4, een Mercedes 190 Evo II en
zijn enkele zeer grote interna- een BMW M3 verwacht.
tionale evenementen als de
Grand Prix die in 1985 voor het
De trainingen op zaterdag 10
laatst verreden werd en de For- april zijn ook voor het publiek
mule 3000. Maar dat lijkt toegankelijk. Op beide dagen
slechts een kwestie van tijd. gaan de poorten van het circuit
Binnen een jaar wordt de baan- al om negen uur open. De toelengte van 2,5 km naar 4,2 km gangsprijzen voor zaterdag en
gebracht. Een Grand Prix ver- maandag bedragen respectieveeist een minimale lengte van 3,5 lijk tien en vijftien gulden voor
km. En er zijn meer sponsors een duin/tribunekaart. Op zaterdag heeft het publiek voor
en pitboxen nodig.
„We hebben contact gehad dit geld ook toegang tot het renmet Ecclestone, de baas van de nerskwartier.
Formule l, en die zegt 'laat
Op Tweede Paasdag kan dit
maar horen als het zover is*. Er
is wel ruimte op de kalender, ook, maar dan kost een dergewant in Engeland wordt op dit lijke kaart 35 gulden. Kinderen
moment jaarlijks twee keer een tot twaalf jaar betalen half geld.
Grand Prix verreden en dat is Wie meer informatie over de
financieel niet erg aantrekke- Paasraces wil, kan bellen met
lijk."
de Infolijn: 02507-16004.

„Maar ik hoor toch ook
vaak genoeg van klanten
dat ze ergens niet konden
komen omdat de weg geblokkeerd was. Dan had een
Na de Amsterdammertjes zijn veel plaatsen gemakkelijk bereikbaar
andere weggebruiker wel
rekening gehouden met fietschikt was. We zijn toen de recente Arola 20 is tech- en mogelijkheden is vrijwel sers en bromfietsers, maar
Arola vanuit Frankrijk gaan nisch perfect en dat is voor onbeperkt. Dat is volstrekt niet met een l meter brede
importeren en pasten hem ons ook de eerste voorwaar- normaal. Tien procent van invalidenwagen."
hier technisch aan voor de de. Je moet het zo zien: dit de Nederlandse bevolking
„De meeste invaliden rijNederlandse wetgeving. La- zijn de benen van invalide is gehandicapt. Het zijn norter hebben we de produktie mensen. Het gaat er dus om male mensen met normale den er vijfduizend tot achtovergenomen zodat er nu dat het een doeltreffend ver- behoeften aan comfort en duizend kilometer per jaar
mee, maar er zijn er ook die
sprake is van een geheel Ne- voermiddel is voor een zo schoonheid."
„Daarom hebben we een dit aantal met vele, vele duiderlands produkt."
groot mogelijke groep mensen. ledere Arola wordt aan- luxe variant ontwikkeld zenden kilometers overIn Italië behoort dit type gepast aan de wensen van met onder andere getint schrijden. Soms neem ik
vervoermiddel bijna tot het de klant. We hebben een glas en in de kleur van de mijn petje af. Ik ken een jondagelijkse straatbeeld en speciale lijst, die we met een carrosserie gespoten bum- gen die op een goede dag zei
wordt hij voornamelijk toekomstige berijder door- pers. Service en onderhoud dat hij met zijn Arola naar
door valide mensen ge- nemen. Het uitgangspunt is doen we bij de mensen thuis Parijs ging. En dan heb ik
bruikt als boodschappen- dat de invalide optimaal be- omdat het voor sommigen het over de meest aangepaswagentje. Dat is in Neder- dieningsgemak moet heb- een te grote opgave is om te Arola die we ooit gemaakt
ben."
land dus onmogelijk.
naar Amsterdam-Zuid-Oost hebben. Maar hij heeft het
gehaald."
Van den Berg: „De meest
„Het aantal aanpassingen te komen."
\

Waarschijnlijk heeft geen merk type-aanduiding DB waardig is.
ter wereld zoveel te danken ge- Het was zeer inspirerend om
had aan de filmindustrie. Sean met Sir David aan dit project te
Conhery bestuurde de ver- werken. De introductie van de
maarde DBS, maar deze acteur DB7 betekent een nieuw, opis als James Bond allang verle- windend hoofdstuk in de geden tijd. De DB6 werd in 1972 schiedenis van ons bedrijf."
Het schitteuit produktie
rend vormgegenomen. Nu
geven koetsis het de hoogwerk is van de
ste tijd voor
een opvolger.
hand van de
Brit lan CalDe technische
lum, die voorlay-out die de
heen
werkvoorgaande
DB-modellen ----- ---^^^^- zaam was in
karakteriseerde beroemde
de, is ook in de DB7 terug te ontwerpstudio's van Ghia in
vinden: een zeer krachtige zes- Turijn. Het interieur refleccilinder lijnmotor, achterwiel- teert Aston Martins liefde voor
aandrijving, ruimte voor twee topkwaliteit. Traditioneel is alvolwassenen en twee kleine leen het beste leer, walnotenkinderen. Ook in het design hout en Wilton-tapijt goed gezijn de stijl en het allure van de noeg voor een Aston Martin. De
klassieke DB's aanwezig. Het materialen worden in eigen
initiatief tot de ontwikkeling huis verwerkt. Lederen beklevan de DB7 is onder meer geno- ding en airconditioning zijn uimen door Sir David Browne, teraard standaard.
eigenaar van de firma van 1947
tot 1972 en initiator en naamge- Om het bezit van een DB7 wel
ver van het begrip DB. Hij een beetje exclusief te houden
neemt als Honorary Life Presi- worden in 1994 slechts 300
dent deel aan Aston Martin La- exemplaren gebouwd. Vanaf
1995 moeten jaarlijks GOO exemgonda.
plaren de fabriek verlaten. De
Walter Hayes, de huidige ontwikkelingvan de DB7 wordt
Executive Chairman van het dit jaar afgerond.
Testrijder is drievoudig Forbedrijf: „Sir David kon ons al
na enkele gesprekken overtui- mule l Wereldkampioen Jackie
gen van het "eit dat de markt Stewart. De auto gaat waarkansen bood voor een compac- schijnlijk rond de 350.000 gulte Aston Martin, een auto die de den kosten.

James Bond
maakte 'm
wereldberoemd

Hyena op Koni's

De meest sportieve Lancia, de
Hyena Zagato, zal geleverd worden met Koni-schokdempers. De
Hyena is vooral een Nederlands
initiatief. Hij is namelijk door het
in Duiven gevestigde Lusso Service Holland ontwikkeld op basis
van de Delta HF Integrale en
wordt bij de Italiaanse carrosseriebouwer Zagato tot 2-züter afgebouwd.
In eerste instantie worden er slechts 75 vervaardigd. Bij de
fabricage van de Hyena wordt gebruik gemaakt van de modernste
materialen, die samen voor een gewichtsbesparing van 150 kg
zorgen. Koni heeft speciaal voor de Hyena een \\-egliggingsset
bestaande uit dempers en veren ontwikkeld. Het resultaat is een
ideale combinatie van handling. wegligging en comfort.

Peugeot 106 XS

Vanaf l april staat met een
prijskaartje van 27.000 gulden bij __„
de Peugeot-dealers een nieuwe
106 in de showroom: XS. Opvallend aan de buitenzijde zijn de
voor- en achterspoiler, de brede
stootlijsten, de striping, het getinte glas, de uitklapbare achterzijruiten en de bredere banden.
Het interieur is aantrekkelijk en sportief met kuipstoelen, neerklapbare achterbank,-klein driespakig stuurwiel, toerenteller en
digitaal klokje. Als extra's zijn verkrijgbaar een schuifdak, centraIe deurvergrendeling, stuurbekrachtiging, ABS en elektrische
raambediening. Het is niet alleen maar show, want onder de
motorkap schuilt een pittige 1360 cm3 motor die 75 pk levert.

Iedereen die een proefrit
maakt of van de accessoireaanbiedingen
gebruik
maakt, krijgt een opvouwbare zonnebril. Wie na het
maken van een proefrit een
speciaal formulier invult,
maakt bovendien kans op
een van de vele gratis Sparta-sportfietsen.
Toyota-dealers verkeren
duidelijk in uitgelaten
stemming, waarbij ze vooral geïnspireerd zijn door de
rally-successen van Toyota. Tijd voor een pitstop
dus.

Nissan
Terrano II
Terreinwagens worden
steeds luxer en mooier. Bijna te mooi en te luxe om de
modder mee in te gaan en
daar worden ze, zeker in
Nederland, dan ook nauwelijks voor gebruikt. De
nieuwste van Nissan heet
Terrano II.

Hij is ontwikkeld als aanvulling op de huidige Terrano- en Patrol-serie. De II
combineert het multifunc:
tionele karakter van een
mini-VAN met de veelzij-|
digheid van een terreinau-l
to en het comfort van eer}
personenwagen. Door de
uitgekiende opklapmechanismen van de achterban-'
ken is het interieur geheel
naar wens in te delen.
ii
i
Hij is leverbaar als drie-i
deurs met korte wielbasis
en vijf zitplaatsen en als
vijfdeurs met lange wielba-j
sis en zeven zitplaatsen. ;

Nieuwe Delta

j

Hij komt pas in novem-ber. op de Nederlandse
markt, maar we laten hem
maar alvast zien: de nieuwe Lancia Delta. Na veertien jaar trouwe dienst
krijgt de oude Delta een opvolger en Lancia heeft er
zeer wijselijk voor gekozen
de oude naam maar te
handhaven. De naam die
garant stond voor zo vele
rally-successen.

Hij komt in eerste in:
stantie in acht verschillende versie op de markt en er
is keuze uit vier viercilinder lijnmotoren. Voorlopig
ontbreekt nog de vierwielaangedreven Integrale.
In de nieuwe Delta is
vooral aandacht besteed
aan de veiligheid en het milieu. Naast een geregelde
driewegkatalysator worden alle uitvoeringen voorzien van elektronisch gestuurde uitlaatgas-recirculatie. De inzittenden krijgen in vergelijking met de
oude Delta elf procent
meer ruimte en een twintig
procent grotere bagageruimte.
Op de HF-versies is 'Viscodrive' standaard, dit is
een
tractiecontrole-systeem dat doorslaan van de
aangedreven voorwielen
voorkomt. Het is gebaseerd op een naast het differentieel gemonteerde visco-koppeling.
Het topmodel HF LS heeft
een computergestuurde
schokdemper-instelling.
Dit systeem past de dernping in een fractie van een
seconde aan de rij-omstandigheden aan. De standaard-achterspoiler
is
meer dan een cosmetisch
grapje, want hij verhoogt
de luchtweerstand van Cw
0,29 tot 0,32 en daarmee de
stabiliteit bij hogere snelheden. Wat verder nog opvalt aan alle versies is de
nieuwe stylering van de
traditionele Lancia-grillc.
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SCHILDERWERK

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

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

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

'NS?
De Jeep Cherokec ib een vtna^su, Je
verschijning

Neem zijn

\ormgCMn»,

opvallend door bescheidenheid Geen

Gezellig eten op een
unieke lokatie.

Marisstraat 13a. Tel. 15186

Ook voor kleine partijen
Boul. Barnaart 14

een krachtige Turbo Diesel, een 2,5 liter

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

bellen, rruipr

een 4,0 liter

uiterst sub-

automaat.

tiele styling

Deze kracht-

voorzien van de nodige luxe stuurbe-

prijsopgaaf.

kijkje neemt onder de motorkap, treft u

injectie of

Binnenin is de Cherokce standaard

Vrijblijvend

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME

c f n stoue tcrremauto Want als u een

en

toeters

Vraag vrijblijvend offerte

ome

ledere woensdag gesloten

EW U? BENT U AL "OVERGESTAPT"?
Zo niet, neem dan met Pasen de proef op de som.
Koop scharreleieren
en/of scharrelvlees.
Wedden dat u
enthousiast wordt?

bronnen bedienen de legendarische Jeep
vieru lekiandrijving

Het Parool Zandvoort zoekt

krachtiging, fraai beklede stoelen, een in

Als uv\ jongenshart nu sneller begint

hoogte verstelbaar en met leder bckLcd

te kloppen, kunt u niet meer om een

stuurwiel, getint glas en zo kunnen wc nog

a\oiuuuihjkc proefrit heen

even doorgaan Toch pi aten we hier over

s

Wil je na school wat
bijverdienen?

NIEUWE LOPERS

Het is immers een prettig idee dat u natuurlijk eet en
meewerkt aan de vermindering van dierenleed.

die ons gezellige
versterken.

The American Legend.

team

komen

Dagelijks 30 a 45 min. in de
Zandvoortse buitenlucht.
Kleine
wijken tegen een hoge verdienste,
+ per jaar 6 weken extra betaald.

D
•«»

Lijkt het je wat, bel me dan even:

dierenbescherming

Olga Paap-Olree
Tel. O25O7-15873

ovz

Jeep Qierokee: vanaf £62.650,AfecbccldJ(.(.pChi.roUc40iSf67990 Pnj:<.n im.l BTW ttimporteur txcl kosten njkbar maken
Wij:ij,'inK<.nvoorbi.h0udi.n Chr>sK.r Import Hnllind b \ Tc.Iüoon 070 3411100
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HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL 023-359473
AUTOTEL 06-52804326
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Nieuwsblad

GEN DE

Zaterdag l O april verrassen promodames van Zandvoorts
Nieuwsblad namens ondernemingsvereniging „Zandvoort
het uuinkelend publiek met een gratis paas-attentie.
tl

4 kleuren

slechts

39,"

lange mouw met knoopsluitmg, 6 kleuren

slechts

10,29,-

ü§

v.a.

* SWEATSHIRTS

25.-

2!andvoorts
H Nieuwsblad

GROTE PAASPRIJSVRAAG

Zoek in de advertentie van uw Zandvoortse detaillisten de mandjes met letter en cijfer. Zet
vervolgens de letter op de aangegeven plaats en breng of stuur uw oplossing naar Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, 2042 JM Zandvoort.
Onder de goede inzenders verloten wij 24 heerlijke taarten, beschikbaar gesteld door OVZ
en HEM A Zandvoort.
1 2

20

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21 22 23 24 25 26 27 28

14 15 16 17 18 19

29 30 31 32 33 34 35 36 37

slechts

U kunt ons vinden aan de Zandvoortselaan 355a
te Bentveld 023-247745
Wij zijn elke dag geopend van 12.00-18.00 uur.
Maandag gesloten.

Deze oplossing is ingeleverd door:
Naanr

Adres:

Postcode + plaats:

Vrije tijd
TT"
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Op stap in 't Gooi
Slechts enkele
wasmachine
is 'goed'
Wasautomaten behoren tot
de artikelen die met een vaste
regelmaat door de Consumentenbond worden getest. In de
Consumentengids van deze
maand staan de resultaten van
t;en voorladers, twee bovenladers en twee wascombinaties.
pe resultaten vallen wellicht
wat tegen, want maar drie maclunes (alle voorladers) kregen
de beoordeling 'goed'. De rest
was niet meer dan matig tot recielijk.
Eigenlijk een treurig resultaat voor goederen die dagelijks
worden gebruikt en daarom belangrijke huishoudelijke appaniten zijn. Opmerkelijk is dat
r.iet één machine volgens de
Consumentenbond een bont\<. as van veertig graden vlekkeloos deed. Op de twee onderdelon waarop in deze categorie
v, erd beoordeeld, kon zelfs niemand een onvoorwaardelijke
beoordeling 'redelijk' scoren.
En volgens de fabrikanten van
al die ultra wasmiddelen moet
zoiets vandaag de dag toch een
fluitje van een cent zijn.
De drie goede machines zijn
de AEG Oko-Lavamat 6750, de
Miele Novotronic W 914 en de
Bauknecht WA Allure/1. De
laatste was daarbij met een
prijs van 1400 gulden veruit het
goedkoopst. Op het gebied van
de bovenladers voeren de AEG
Turnamat en Zanker Intimat al
(zeker twintig) jaren de boventoon. De Intimat (1200 gulden)
kwam er als beste uit.

Vakantiesteden
De Consumentenreisgids (nr.
l) staat in het teken van steden
die tijdens vakanties veelvuldig
worden bezocht. Vandaar dat
er uitgebreide artikelen zijn gewijd aan Londen, Berlijn, Istanbul, San Francisco, Parijs, Antwerpen,
Brussel,
Wenen,
Praag, Rome, Keulen en Dusseldorf. In dat kader past ook
de test van stadplattegronden,
al werden daarvoor niet alle steden uit het rijtje hiervoor geno-

men.

Conclusie: geen enkele uitgever heeft voor elke stad een goede plattegrond. Wie daarom op
/oek is naar een goede kaart
van een van de grote steden
doet er goed aan eerst het artikel te lezen.

Computers
Degenen die zijn geïnteresseerd in database-programmatuur komen deze maand hélemaal aan hun trekken bij de
computerbladen.
Computer/Totaal testte 15 databases (DOS, Windows en
OS2), Personal Computer Magazine wat minder (tien) maar die
draaien allemaal onder Windows. Interessant is dan natuurlijk om te kijken wat de
twee bladen vinden van van de
programma's die ze allebei hebben getest. Hun eindconclusie
is in ieder geval hetzelfde.
Tegenwoordig kun je voor
\ eel minder geld betere computers kopen dan enkele jaren geloden. In veel wervende teksten
worden de specificaties van de
computer zelf breed uitgemeten, terwijl de monitor er wat
dat betreft bekaaid afkomt. Ten
onrechte, vindt de Consumentenbond, want met een slecht
beeldscherm is het onprettig
\\erken.
Vandaar dat in de Consumentengids de resultaten van een
test van monitoren (14 en 17
inch) zijn opgenomen. Van de
14 mch-modellen werden er
twee (de Philips 8 CM 3279 van
1025 gulden en de Philips 3 CM
3809 van 600 gulden) beoorcieeld met het predikaat 'goed'.

't Gooi biedt een scala aan mogelijkheden voor uitstapjes.
Het Goois Natuurreservaat, Staatsbosbheer en
Natuurmonumenten hebben verschillende wandelingen
door bos en hei gemarkeerd. Enkele beginnen bij St.
Janskerkhof vlakbij Laren, op de weg naar Hilversum. Hier
voert de tocht vooral door heidevelden. In de omgeving van
Lage Vuursche zijn boswandelingen uitgezet, evenals in het
Spanderswoud dat tussen Bussum en Hilversum ligt. Op
diverse plekken in 't Gooi zijn er pannekoekrestaurants,
waarvan die in Lage Vuursche de meeste bekendheid
genieten. Een uitgebreid net van rijwielpaden doorsnijdt bos
en hei. Voor wie er op uit wil trekken, kan de Wandel- en
fietskaart Gooi en Vechtstreek goede diensten bewijzen;
deze kaart is uitgegeven door tal van natuurorganisaties,
WV en ANWB en o.a. te koop bij de ANWB.

'Een hondcnuitlaatplaats, dat
is 't Gooi geworden. Al die Amsterdammers komen op zondagmiddag hier hun hond uitlaten,' de bejaarde man keek verontwaardigd naar het gekrioel
op de hei. Toch vind je hier en
daar nog stille bosjes, er zijn
van die lommerrijke lanen
waar je in gedachten een koets
de hoek om ziet komen en je
kunt in 't Gooi een uur door de
bossen lopen zonder iemand tegen te komen. Bij voorkeur
niet op zondag;, maar bijvoorbeeld op een winderige vrijdag-.
Een wandeling van Hollandsche Rading naar Baarn.

H

ET
ZENUWACHTIG tingelen van de
spoorwegovergang
verstomt. De trein
verdwijnt in de nevel, richting Utrecht. De stilte keert
terug in Hollandsche Rading. Hoewel, mijn eigen
voetstappen worden vrijwel
overstemd door het monotone gedreun van boven.
Over Hollandsche Rading
loopt namelijk rijksweg
A 27, van Utrecht via Hilversum naar Flevoland. 'De
weg van Mussert' noemen
oudere Gooiers hem.
door Jan M. Pekclharing

In de tijd dat hij nog een betrekkelijk onbekend ingenieurtje was, zou Mussert deze route
op provinciale kaarten hebben
uitgezet. Een harde westenwind draagt het gezoem van autorijdend Nederland tot kilometers ver in de bossen van het
Goois Natuurreservaat. Het
stationnetje is het vertrekpunt
voor een wandeling naar Baarn.
Het dorpje Hollandsche Rading heeft, zo is me ooit door
een inwoner verteld, zijn treinhalte te danken aan een hoge
spoorwegfunctionaris die hier
was neergestreken. Had de
man elders gewoond, dan zouden de treinen Hollandsche Rading in hoge vaart gepasseerd
hebben.
Van het stationnetje kom je,
onder de weg van Mussert lopend, bij een kleine parkeerplaats aan de linkerzijde. Hier,
bij de Hengstenberg, begint een
route die met genummerde stenen paaltjes, voorzien van rode
pijlen, door het Goois Natuurreservaat is uitgezet. De wandeling gaat aanvankelijk over
licht-geaccidenteerd
terrein.
Tot hier is in een ijstijd het een
en ander voortgestuwd. De
grens van de provincies NoordHolland en Utrecht vormt hier
tevens de overgang van glooiHet park dat rond kasteel
Groeneveld ligt, bestaat uit een
mengeling van strak-groene
landerijen, slingerende beken
en bospartijen, gesitueerd tegen een achtergrond van eeuwcnoude kaarsrechte bomen,
waar krassende kauwen de
hoge toppen bevolken. De rauwe roep van de reigers uit de
kolonie weerkaatst ijl tussen
de bomen.

O

P DE GRENS van de
Hollandse klei en de
Utrechtse zandgronden werd begin 1700
langs de Amsterdamse
Straatweg via Baarn de buitenplaats Groeneveld gebouwd. Tot 1940 werd het
landgoed door particulieren
van verschillende pluimage
beheerd, daarna kwam het
in handen van Staatsbosbeheer.

Nu is zoiets altijd afhankelijk
van de maatstaven die bij zo'n
test worden aangelegd en zeker
hier blijkt dat het geval. Milieuaspecten tellen de laatste tijd
ei g zwaar bij de Consumentenbond en als er in de monitoren
broomhoudende brandvertra"ers werden gevonden wilde
"'en bij de eindbeoordeling met door Bram Wolthoorn
\erder gaan dan 'redelijk'. Dat
"elclt ook voor de Sony CPDIn de jaren tachtig werden
H04S van 2100 gulden die verder op de andere onderdelen het kasteel en bijbehorende
percelen grondig onderhanden
het best scoort.
genomen. De gebouwen zijn nu
GERRIT JAN BEL in de oude luister hersteld en

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

end bos naar vlak weiland.
Hengstenbos, Bosberg, Erfgooiersbos - de uitgezette route
voert er doorheen. Twee oudere
mensen laten hun honden uit.
Hij loopt langzaam, zwaar leunend op zijn wandelstok. Zij
roept een bijzonder fors uitgevallen huisdier toe: 'Nee meissie, niet iedereen vindt dat
leuk.' Na deze ontmoeting zie
ik geruime tijd geen'ziel meer.

grindpaden links aan te hou
den. De wandeling voeit nu
door een zacht glooiend bos
van rechtvaardige, stoere beu
ken. Het lijkt wel alsof je m een
fraaie kalenderplaat loopt Een
van de beuken is duidelijk ten
dode opgeschreven, spechten
hebben er grote ronde gaten in
gehakt. Maar hij staat nog. Het
brede grindpad voert naar caferestaurant Boschoord.

Stormkracht

Het fietspad dat langs het
Cronebos loopt, is tevens (op
nieuw) de grens tussen Utrecht
en Noord-Holland, hier en daar
gemarkeerd door gerestaureerde, maar daarom niet minder
veweerde, grenspalen. Aan de
ene kant staat de leeuw van
Noord-Holland, aan de andere
kant het wapen met de twee
kruisen en twee leeuwen "an
het gebied dat vroeger bestierd
werd door de bisschop van
Utrecht. Bij Boschoord markeert paal 12 de grens.
Ik kies het fietspad dat naar
Groot Kievitsdal voert en ga
dus, komend
uit het Cronebos, linksaf.
Links
en
rechts liggen
de strak gemaaide grasvelden van de
golfclub. Op
deze winderige vnjdagmorgen rijdt een
golfer gemotoriseerd van hole
naar hole. Het fietspad wordt
van de zandweg waar auto's
mogen rijden gescheiden door
witte stenen paaltjes. Een werker van Rijwielpadenveremgmg Gooi- en Eemland is druk
doende op korte afstand van elkaar gaten voor die paaltjes te
graven. Zo moet voorkomen
worden dat op drukke zomerse
dagen bezoekers hun auto op
het fietspad parkeren.

De zeer stevige wind, die af en
toe aan stormkracht tipt, ruist
door de groene naalden in de
kruinen van dennen en sparren. De larix daarentegen wordt
's winters kaal en legt met zijn
naalden een lichtend bruin tapijt op de bosbodem. Veel vogels hoor ik op deze gure dag
niet, op de koolmezen na die in
groepjes van boom naar boom
vliegen en elkaar voortdurend De wandeling voert door een zacht glooiend bos van rechtvaardige, stoere beuken. Het lijkt wel
de laatste roddels toeroepen.
alsof je in een fraaie kalenderplaat loopt
Foto Buim de Hollander
Eerdere stormen hebben tal
van vliegdennen en berken
ontworteld.
Geheel
volgens de laatste
regels van het
milieuspel, laten boswachters die gevallen reuzen liggen.
Schimmels, kevertjes en ander
klein
kruipend spul werken die boom op raster.
Hier
boom een spar
termijn wel weg. Allemaal heel staat nog zo'n
heet als de
natuurlijk, maar ik blijf het een ouderwetse
naalden één
deprimerend gezicht vinden, betonnen drievoor één uit de
zo'n boom die is omgeblazen. hoek met een
tak steken; zitBoven de in de wind kreunende afdruk
van
ten de naalden
bossen zweeft een roofvogel een blote voet
getweeen aan
van een mij onbekend merk.
erin. In Hollyde tak dan is
De wandeling voert afwisse- wood hebben
er sprake van
een den. 'Je
lend over rechte brede zandpa- ze meer eleden en kronkelende, smalle gante voetafkunt het heel
(eenpersoons)paadjes. Op een drukken
gemakkelijk
in
gegeven moment komt er een het
trottoir
onthouden,'
heeft een bosroute met gele pijlen bij. Jk blijf ,. van de bouleB
o
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wachter van
mijn rode pijlen trouw. Ik meen vard
verhet
Amsterdat het bij paaltje nummer 28 is werkt. Maar
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datje uitkomt bij het Wasmeer. daar lopen ze
ooit uitgelegd.
Het Hilversums Wasmeer, niet vermoedelijk
'Een
spar
te verwarren met het Laarder niet met rubWasmeer dat meer noordelijk ber
laarzen,
heeft de naalbij Hilversum ligt. Rond ons zoals ik hier in
den solo en bij
Wasmeer is een stevig hekwerk de Gooise naeen den is er
De beschreven wandelroute van Hollandsche Rading naar sprake
van
opgetrokken om de vele vogels tuur.
er te beschermen tegen opdrinHet
Was- Baarn
een duo. Spargerig volk. Ik herinner me dat meer spiegelt
solo, den-duo.'
je vroeger toen het 's winters de blauwgrijze wolken. Meeu- buurtbewoners vroeger 'tol- Dit zijn dus sparren.
De wind ontlokt aan de sparnog stevig wilde vriezen, op dit wen krijsen elkaar de nodige bos'. Overigens kon je als fietWasmeer kon schaatsen, van verwijten toe. Het pad dat langs ser met een ingewikkelde draai ren een geluid dat sterk doet
een afrastering was toen geen het raster voert volgend, en als de tol gratis passeren. De tol is denken aan een tv is afgestemd
sprake.
het raster wegbuigt even door- inmiddels opgedoekt. Natuur- op een zender die ter ruste is
Hier, bij de bank met uitzicht lopend, kom ik bij het fietspad monumenten, thans eigenares- gegaan. Het ruikt er licht-prikop het Wasmeer, verlaat ik de van Hilversum naar Lage Vuur- se van dit mooie stukje Gooi, kelend naar hars.
route met de rode paaltjes die sche uit. Hier ga ik rechts, weert er terecht auto's.
Aan het eind van het pad, ga
terugvoert naar Hollandsche maar weldra weer links, het
Het pad dat het Cronebos mRading. Ik ga rechts het heuvel- G.H. Cronebos in.
voert, is omzoomd met hoge ik rechts de grindweg op om
tje op, via het voetpad langs het
Dit
Cronebos
noemden sparren. Je weet dat een naald- vervolgens bij een splitsing van

Wandelen langs grens
van Holland en Utrecht

Groeneveld:
prachtig
monument
de omliggende landerijen opnieuw ingericht.
In dit prachtige monument,
dat slechts op een half uurtje
gaans van Amsterdam ligt, is
nu het Nationale Centrum voor
bos, natuur en landschap gevestigd. Achter deze wat ambtelijke naam verschuilt zich een
aantrekkelijke plaats waar
mens en natuur elkaar ontmoeten en waar de bezoeker een
reeks van mogelijkheden aan
actieve en passieve recreatie
wacht.
In het park is een wandelroute van ongeveer zes kilometer

uitgezet. Een beschrijving ervan kan gratis bij het kasteel
worden opgehaald. De wandehng begint met een stevig eind
lopen over de 'Gezichtslaan', de
hoofdas van de formele tuin,
die een overblijfsel is van de
Franse Stijltuin uit de beginperiode van het kasteel.
Een dubbele bomenrij is
langs deze laan geplant. Hoog
in de bomen ernaast zitten in
het voorjaar en in de zomer de
reigers gezellig in een kolonie
bij elkaar. Na een bocht staat de
wandelaar voor de wijnberg,
een heuvel die is gemaakt van

het zand, afkomstig van de aanleg voor de vijvers. De 'Wijnberg' genaamd - zo gaat de legende - omdat het onwillige
werkvolk dat de vijvers uitgroef, pas na de ontvangst van
wijn de zware klus afmaakte.
Na een groep rododendrons
die het zicht op een vijver met
middenin een eiland ontneemt,
komt de wandelaar in een Engelse landschapstuin. De voor
deze tuinvorm zo kenmerkende gebogen lijnen van de oevers
van de vijver (met daarin een
eiland, beplant met bolvormige, bruine beuken), vormen
meer dan een geslaagd geheel.
De dode linden, die de driftig
voortstappende wandelaar - nu
halverwege zijn route - ontdekt,
lijken op het eerste gezicht ontsnapt te zijn aan de scherpe bijl
van Staatsbosbeheer. Echter,
deze dode bomen zijn zorgvuldig bewaard gebleven om als
behuizing voor holbewoners
als specht, bosuil en vleermuis
te dienen.
De beslotenheid van het bos
wordt af en toe onderbroken
door vergezichten over grazige
weiden. Vlak voor het einde van
de route is er nog een ijskelder,
waarin vroeger het m de winter
gevormde ijs werd opgeslagen,
zodat gedurende de zomer een
koele ruimte ontstond, waarin
bederfelijke waar werd opgeslagen. Het ijs heeft na de restauratie plaats gemaakt voor vleermuizen. De route eindigt met
een puntgaaf doorkijkje op het
kasteel.
In grote delen van het park
mogen honden loslopen. Het
wildbeheer op het landgoed van
Kasteel Groeneveld staat op
een laag pitje, zodat blaf mans
weinig kwaad kan uitrichten.
Als men een middagje de stad
uitgaat om even een frisse neus
te halen, hoeft de hond deze
keer niet thuis te blijven.
De moestuin van Groeneveld
is een bezoek waard. Deze tuin
werd aangelegd naar een strak
formeel patroon, herkenbaar

Boomkruiper
Vlak voor ik bij Groot Kievitsdal kom, hoor ik een apart
geluid m de beuken. Voorzich
tig sluip ik om de boom heen en
zie plots twee boomkruipers
over de loodrechte stam 'lopen'. Groot Kievitsdal, een caferestaurant met onder meer
bowlingbanen, ligt aan de autoweg van Hilversum naar Baarn.
Hier staan, zo'n vijftig meter
uit elkaar, twee grenspalen. Ik
stel me voor dat tussen die palen ooit een soort memandsland heeft gelegen.
De autoweg overstekend, ver
volg ik de wandeling over het
fietspad, dat nog steeds de
grensroute is. Naast het rijwiel-

pad hut de Gooieisni.icht die,
als ik juist ben uemloi meerd,
gegraven is om de giaaf en de
bisschop uil elkaai te houden
Op enige minuten lopen van de
autoweg veila.it ik hut njwiel
pad en ga leehts een pad op
Langs een bosje van lai ix en
spanen kom 10 dan op een dooi
beuken omzoomde /andweg
Achtci do beuken staat naald
hout Dit /ijn de bossen van De
Hoosde Vuuisehe waar Staats
bosbeheer nijver aan het kap
pen is geslagen In de mtgcstrekte bossen i ond Baarn ne
men de houthakkers ieder jaar
een ander gebied onder han
den Zo eens in de vier jaar
wordt aldus elk pereeel uit.ge
dund. Het is prima dat ze hakken, maar het geelt wel veel
modder op de paden.

Intercity
Volgens mijn kaart is dit de
Kaapwe.g, die als je maar lang
genoeg doorloopt vanzelf overgaat in de Slingerdreei. Ik volg
die route en hoor de intercity
van 10.28 uur passeren over het
baanvak Baarn-Hilversum. De
Slingerdreef eindigt min of
meer bij een rijwielpad dat
links naar Groeneveld voert
Over Groeneveld bericht natuurkenner Bram Wolthoorn
op deze pagina. Vrijwel m het
verlengde van de Slingerdreei
voert een zandpaadje, met ver
van het spoor, richting Baarn
Een rijwielpad voegt zich na
enige tijd lopen bij dit zandpad
en dit fietspad volgend kom je
bij het thans uitgestorven
Baarns Bosbad, of te wel
Boschbad De Vuursche. De batterij fietsenrekken staat leeg
De ANWB paddestoel draagt
nummer 24055 Richting Baarnaanhoudend, kom je weldra bij
paddestoel N 24051. Daar ga ik
rechts Vervolgens eerste pad
links en dan het derde pad;
links. Door het Roosterbos lo- '.
pend kom je tenslotte op de
Amsterdamse Straatweg uit.
Van hier is het met ver naar
station Ba.irn. waarmee de
wandeling van naar schatting
tien kilometer wordt beëindigd.
Wie terug wil naar Hollandsche
Rading kan de trein naar Hilversum nemen en daar overstappen op de trein naar
Utrecht die m veel gevallen m
Hollandsche Rading stopt Wie
nog geen genoeg heeft van de
wandeling, kan van bijvoorbeeld het Boschbad naar Lage
Vuursehe lopen en vandaar de
fietspaden volgen naar Hollandsche Rading Dat brengt
het totaal op zo'n 17 kilometer
zwerven door 't Gooi

De oevers van de vijver achter Groeneveld hebben de voor een Engelse landschapstuin zo
kenmerkende gebogen lijnen
i c t . > r.i mi .K i i o i i imi i
aan de rechte paden en de symmetrische opbouw. Zo vormen
de vakken aan weerskanten
van het middenpad eikaars
spiegelbeeld.
De tuin is opgedeeld in een
bloementum, een kruidentuin,
een boomgaard en een moestuin. Aan beide kanten van het
pad staan dezelfde soort bloemen. In de bloementum zijn de
vaste planten zo neergezet dat
er een opeenvolging in kleur en
bloeitijd ontstaat, zodat elke
maand de tuin er weer verrassend anders uitziet.
In de boomgaard is een aantal oude rassen als hoogstam
geplant. Hoogstammen zijn bijna geheel uit het landschap verdwenen: de hedendaagse rassen worden met groter dan een
uit de kluiten gewassen struik,
zodat de plukkers geen tijdrovende en halsbrekende toeren
hoeven uit te halen om de oogst
binnen te halen.
In de kruidentuin is een aantal bekende keukenkruiden in

ruime hoeveelheden m grote
vakken te vinden. Een greppel
met stralend geel bloeiend
speenkruid omzoomt de krui
dentuin.
In de wandeh oute in het pai k
zijn tien rustpunten uitgezet
met informatiepanclen ovei
het landschap voor onder andi?
ren de wandelaars die op het
kasteel een walkman gehuurd
hebben (zeven gulden vijttig)
De walkman bevat ondei het
thema Muziek en Landschap
een uitgebreidere toelichting
op het ontstaan van het land
schap en de uitgangspunten die
de Uunarchitect daarbij gebruikt heeft.
Dit zijn dezelfde uitgan^s
punten die ook een componist
(ritme, maat, 'kleur') gebruikt
bij het componeren. De ten ge
hore gebrachte muziek vertoont sterke overeenkomsten
met het landschap en valt daai
mee treffend samen.
In het kasteel, dat een monument op zich zeli is, bevinden

<5U-h. naast een ^ezelhs lestaurant. een aantal pei manent e
tentoonstellmuen. \\aaionder
eenwel de pcsc/nt'de/ns run In t
\cd<.'iIcind^e bo^tieliccr en een
ovei het rcrk'di'n heden en de
toehom^t run het \ecieiland^e
lund^tluip Om de week \\oiden
er in samemveiknm met de
Baarnse Miuiekki me kamereonceilen uehouden
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GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiatoccasions. Tel.: 020-6470909

Ford
Auforubnek SHOWROOM verschiet elke week op vrijdag
m Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en
de week daarop m alle edities van Weekmedia t.w •
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, de Nieuwe Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
de Nieuwe Weesper, Amstelvcens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Venor, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-6658680 Fax 020-ÓÓ5Ó321
Schriftelijk Vu! de bon m en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook Het Parool, Wibautstraat 131,
Amsterdam
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemsteishjn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Weesp, Nieuwstraal 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12, Uithoorn, Stationsstraat 70
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18 00 uur m ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alfe nieuws- en
huis-aan-huisb!aden van Weekmedia
Totale oplage l, l miljoen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
Voor elke extra regel
mm-pri|S
mm pri|S met vignet

ƒ 39,95
ƒ l 3,50
ƒ
8,35
ƒ
8/35

Alle pri|ien zi|n excl 17,5° 0 BTW
Gewone advertenties, tarief op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

T.k.a. tegen handelspnjzen:
Fiat Croma 2.0 lE Aut., Stuurbekr., 5-drs., 1-'90, ƒ15.500.
Fiat Croma 2.0 i.e., 5-drs, l.m.
wielen, 1-'89, ƒ 12.500. Rat Croma 2.0 Turbo Diesel ID (defect), 5-'91, ƒ17.500. Fiat Tipo
Turbo Diesel DGT, 4-'89, lichte
schade, ƒ12.500. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Ford ESCORT 1.3 Laser
3-deurs, APK 7-'93, ƒ3000,-.
Tel 020-6650837.
Ford Escort 1.6L Bravo, 3-drs,
blmet., 140000 km, b.j. '83,
APK 7/93, ƒ 3500. 02507-31090.
Ford Sierra 18 Laser '85, Honda Civic 3-d. 1.5 GL
01-'87. 81.000 km.
116000 km, APK tot 02/94.
AUTOBEDRIJF JAN WALS
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel.: 02902-61697.
Tel • 02902-61697.
ZANDERS HONDA
Ford Taunus 2.0 GHIA, 4-drs.,
b]. '82, 1e eig., APK gek. Civic 1.5 DXi
rood '92
ƒ1.750,- Tel. 020-6187688.
Qvic 1.5i GL
rood '90
wit '90
T k. FORD TAUNUS 1 6 l, bj. Civic 1.5i GL
wit '88
'80, APK juli '93, ƒ 1000. Tel. CMC 1 4 GL
Civic 1.3 L
zilver '89
020-6860237.
Civic 1.3 L
wit '89
Civic 1.3 L
rood '88
Prelude 2.3 16V
groen '92
Prelude 2.0i 16V
blauw '90
Hyundai Scoupe GTXi 1992, Prelude 2.0i 16V
wit '90
14.000 km Hyundai Scoupe
Accord 2.0i EX
zwart '90
GTXi, Turbo, 7.000 km I992.
Accord 2.0 EX S
grijs '90
Tel. 02207-41757
Citroen AX 1.4 GT zwart '89
Over garantie gesproken !
Daihatsu Charade
wit '89
HYUNDAI OCCASIONS
BMW 320i
blauw '84
2 |aar garantie alleen bij:
Puegeot 205 1.4
blauw '89
AUTOKROOY
AUTOMAAT !!
T.T. Vasumweg 32
grijs '89
(a d. Klaprozenweg A'dam-N) Civic 1.5 GLX
Civic 1.3 L
zilver '89
Prelude 2.0 EX
wit '88
Suzuki Alto GL
zilver '89
• De autorubriek
Volvo 340
grijs '87
„SHOWROOM" heeft
DELFTSTRAAT 34 HAARLEM
een oplage van 1,1 miljoen ex.
023 - 319.349

Honda

Hyundai

020-6310615.

Jaguar/Daimler
Audi

Austin

Audi 80 1 8 aut 8 '88 rood met
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel 02902-61697

Austm Mini 1000 HLE '83, APK
jan '94, dakraam, km 99.000
Vr.pr ƒ3500. Tel. 020-638351
T.k AUSTIN Maestro 1 6 L, b
84. APK mrt 94. Prijs n.o.t.k
Tel 020-6234834.

Audi 80 1 8 S LPG, Ferrari
rood, 10'89 ƒ19950,CAR TRADE HOLLAND B V
Almere-Haven 036-5349700

Adverteren in
„SHOWROOM"
Tel 020 - 665.86.86

Audi 80, '80, 4-drs., APK, goed
mechaniek, goed voor lange
reizen, ƒ 1075 020-6268396

BMW

1990
' . . ' . ' . ' . ' . ' . ' 1989
• • • • • ^^
'
1935
, , , 1990
'
1937
'.
1991
' . . ' . ' . ' . ' . ' . ' 1990
' . ' . ' . ' . ' . ' . 1993

Kollenbergweg

ASMOCO BV, IE RINGDIJKSTRAAT 39,
1097 BC AMSTERDAM. TEL: 020-6943093

Tel.: 020 - 696 49 49
Lada

Maserati

f.k. Lada, i.g.st., bj. '85, vr.pr. T.k.a. van 1e eig. Maserati
"1500. Tel. 01719-42100, tst. 222SE b.j. 02-1991, kleur zwart,
395, vraag naar Joriene.
wit lederen int., automaat, airco, in abs. nw.st., 65.000 km.
Hessing onderhouden, mtr.
prijs. Inl. 02290-19267.

Mazda

524 TDA 5-91,10 opties, ANWB
gekeurd, 68.000 km, abs.
nieuw, mr. mog. 05116-4900
T.k. BMW 2002 T U. APK en
taxatierapport aanw. (ƒ 12500)
Na 18 u 01718-23742

323 F Coupe 1.6 inj 16V GLX
Bj 7/92 16.000 km.
V en A spoiler, zij spoiler
Alu velgen, stuurbekr.
Autobedrijf Wim van Aalst
Telefoon: 02979 - 848 66.
T.k. Chevrolet Beretta GT V6
mei '90, ƒ54.000 km, rood 323 GLX sedan-diesel, km
z.ga.n. Vr.pr. ƒ29.500. Te 90.000, nw.st. ƒ 9.950 NIEROPDAIHATSU Tel. 020-6183951.
02977-40312.

Chevrolet

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

323
323
323
626
626
626

Sedan 1.6i GLX89
Sedan 1.3 GLX 89
HB 1.3 G L X . . . 8 7
Sedan 1.8 GLX 90
HB 2.2i GLX '91
HB 1.8 GLX ...89

Mazda Donker

02977-24247.

Mercedes-Benz
MERCEDES 190 LPG autom.,
'89, 135.000 km, ƒ38.000.
Tel. 02503-16679.
Mercedes 230 van 1e eig., b.j.
'88, champagne-brons met.,
v.v. LPG, schuifdak, stuurbekr.,
zeer mooie auto, perfekt onderh. 02290-19267.
Prijs ƒ 26.900,-.
T.k.a. Mercedes 250 TD stationw., b.j. 11-'87, 1e eig.,
145.000 km, onderh. pap. aanwezig, kleur blauw, dakrail,
schuifdak, c.v, niveau reg. etc.
prijs ƒ 29.950,-. 02290-19267.

Vlazda 323F GLX 1.6, b.j. febr.
90, ± 72.000 km, ƒ21.000,-.
'el.: 020-6852927.

Citroen
BX 16 TRS '83, bijz. g staat
nwe APK, vr pr. ƒ 2850
023-286659/328900
BXTZI.bj. '90, rood, 53 000km,
1e eig , ANWB + APK. benz ,
lux, ƒ15495. 020-6004370
Citroen 2CV 6S, 09-'87, i z g st,
bij dealer onderhouden, APK
01-'94, ƒ4.250,- 020-6383445
Citroen BX 1400, rood.
07/89, 78.000 km
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel. 02902 G1697

vlazda
vlazda
vlazda
vlazda
Vlazda
vlazda

XM 20i Comfort'92 ƒ37.500
XM 20i AMBIANCE '90/27.500
XM 20i comfort'90 ƒ22.500
XM V6 blauw met. '90/ 27 500
XM D12 Diesel'90
ƒ27500
BX Turbo Diesel '90 ƒ 19.500
BX RD Break D, '90 ƒ 18.500
BX RD Break D, '89 ƒ 14.500
BX16TGi,Br LPG, '90/19.500
BX 16 RE Break, '87 ƒ 9.500
BX TZ Diesel, '90
ƒ 16.500
BX T Diesel, '91
ƒ15500
BX 19GTi, '90
ƒ18500
BX 19 TRS, LPG, '89 ƒ 12.900
BX 16 TZi, '90
ƒ 17.500
BX 16 TZi, LPG, '90 ƒ 14.900
BX 16 TRi, LPG, '86 ƒ 7.500
BX 14 TE, '90
ƒ 14.500
BX 14 TE Palais,'90 ƒ 15.500
BX 14 TE, LPG, okt.'90/ 12.500
BX 14 RE, LPG, '88 ƒ 7.500
VISA Garage, tel 020-6278410.
Houtmankade 37 Amsterdam
Tel. 020-6278410
ZX1.4mj, Reflex 5 drs bj. 10-91
BX 1 6 inj Progress bj 1-92
AX 1 1 inj bj 5-92
Autobedrijf Wim van Aalst,
Telefoon 02979 • 84 866

OTO'ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940-16661
AX 10 GT
90/17750
AX 11 TGE
92/19500
BX 14
90 ƒ 19 250
BX 16 TRI
87 ƒ 11 750
BX 14 TE
90 ƒ 18 000
BX TZ diesel
90 ƒ 19950
BX 14 Canries
91 ƒ20900
BX 14
.
85 ƒ 4950
BX Turbo D'esel 91 ƒ29550
Daihatsu Cuore
91 ƒ 1 1 5 0 0
Renault 5TR
90 ƒ 14750
Peugeot 20 Ace 87 / 13 750 V a ƒ 85 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Ruime keuze in 2 CV occasions Spec m Zaanstad Garage.
alle leeftijden Citroen Centrum RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze mruiLeende Tel 04906-1528
Iers en aantr rep. prijzen
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties Visa 11 RE, aug '84, 65000
van BX. Visa en 2CV6
km, i g s , APK aug '93, prijs
APK klaarmaken tegen gered ƒ3250 Tel 03451-10270.
pnjz Verk van losse onderd
Pel 020 6680820 on 075-702625
r k Citroen Visa diesel b) 86
APK mei 93, prijs ƒ3000 In :harade 1 3 TX hmited div expurna staat Tel 020 6255469 tra s '92 Charade TX Turbodiesel '91 Cuore TS 5 speed
Visa 11 RE 1983, Kl ?w , nwe 89 NIEROP-DAIHATSU
APK.
vi pr
ƒ 1850 - /ancouverstraat 2-12
023 286659 328900
Adam-West 0206183951

Daihatsu

Fiat

Maandag 12 april Paasshow

Mitsubishi

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
Vlazda 626, 2.0 GLX, HB, 5- occasions. Tel.: 020-6433733.
deurs, Ferrari rood '9/89, T.k. van .1e eig. weg. aansch.
15.950,zakenwaijen. Mitsubishi Galant
CAR TRADE HOLLAND B.V.
T.D. '87.'Perfecte staat.
Almere-Haven 036-5349700. Tel. 072-334941.
Vlazda 626 coupé GLX 2 12 V
ood, rad/cass., trekh., LPG,
alarm, perf. APK 11-'93, bj. '88,
NISSAN 280 ZX coupe, bj.79,
" 13.950. 020-6474824
.k. Mazda 323 HB, wit Ipg + km.st. 113000, Europ. model,
rekhaak, 135.000 km, bj okt. ƒ7250. Tel. 020-6370325.
89 ƒ 13.950,-. Tel. 08385-29373. Nissan 280 ZX coupé, b.j.79,
11.300 km, europ. model,
\Iissan Dealer Brockhoff v. ƒ7750,-, evt. APK. Tel.:
Leeuwen, A'dam 020-6332111. 020-6370325.
nmera 2.0D SLX, 4-d., 1992. Nissan Cherry 1.3 GL Trend.
Sunny 1.4/1.6 SLX 4/5-d., 1991. B.j. 1985, APK, sportief int., 25unny 1.4/1.6 LX, 3/5-d., 1991. tone, ƒ4.500,-, 02977-29909.
Bluebird 2.0i SL, 5-d., 1990.
/olvo 480 Turbo, rood, 1990.
Nissan Sunny 1.5GL station, 5
Irs, rood, b.j. 12/82, 1ste eigeiaar, 108.000 km, APK 3/94, Opel Kadett stationwagen
Diesel, blauw. Autobedrijf
3500,-. Tel.: 02507-31090.
JAN WALS: 02902 - 61697.

Nissan

Opel

Record 2-drs, 1980, APK '94,
vernieuwde motor, in uitst. st.
mooi ƒ 1075. Tel. 020-6268396.
.k. Peugeot b.j. 1929, type
01, Sedan, 80% gerest., evt. Te koop: Opel Ascona, 1.6 dieuilen voor recente tourmotor, sel, b.j. '86, kl. blauw met.,
i.z.g.st. ƒ6250,-. 02977-42292.
'el. 08373-13585.

Oldsmobile

Peugeot

Meer Waar Voor Uw Geld!
Gebruikte Peugeot's:
05 GR, wit
45.000 km
05 GL, wit, airco
54.000 km
05 XR 1.1, rood
16.500 km
05 Accent, rood
45 000 km
09 XE 1.4, rood
56 600 km
09 GRD. grijs met
100.000 km
05 GR 1.6. beige met . . . 58000 km
05 GL 1.6, blauw
. . .
57.000 km
05 Gü 1.6, beige met. . . . 44400 km
05 GL Break, LPG, wit . . . . 105.000 km
05 Ml 1 6. rood
86.000 km
05 GR 2 2 inj., grijs met. . . 55000 km
dim Mayfair, blauw met. . . . 24500 km

01/90
06/90
01/92
04/91
02/88
08/91
10/90
03/89
07/90
06/90
04/89
04/89
06/86

ƒ 18.950,
ƒ 18.450,ƒ21.750,ƒ 16.950,ƒ 10.950,ƒ 19.750,ƒ 24.450,ƒ 16.950,ƒ 22.450,ƒ 23.450,ƒ 28.950,ƒ 20.950,ƒ 6.750,-

309 XL DEMO

met hoge korting (model '92)
* Rij NU, Betaal LATER * Leeuwekeur Gebruikte
voor al onze occassions v.a. ƒ10.000.Auto's
Wij hebben al occassions v a ƒ 2 9 5 0 - Keuze uit 85 stuks
zeker en beter
(geopend van 10.00 tot 16.00 uur)

Off. Fiat dealer GEBR. HAAKER B.V.
Kamerlmgh Onneslaan 10 in Badhoevedorp

020-659 48 59
*
Max ƒ 15000
•** voor de kinderen leuke Paassurpnses
Fiat Tipo 1 4 DGT. schuifkantol
FIAT VERMEY B V.
dak.
electr
ramen 8 90.
Keuze uit ruim 35 occasions.
ƒ13950CAR TRADE HOLLAND B V A Philipsweg 13, Uithoorn
Tel 0297562020
Almere Haven 036 5349700

3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
igen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
geen beperkende maatregelen • omruilgarantie * aanvulnde garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.

Dus Leeuwekeur: zeker en beter

Koudijs Autobedrijf B.V.
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
1183 JG Amstelveen
Tel.: 020 - 6455451
Halte Sneltram „Zonnestem"

VOLVO-OCCASIONS
Wellicht hebben wij de gebruik
te VOLVO 340-360-440-480
Sinds 1930
240-740-760 die u zoekt?
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.OOK ZO DOL OP
VOLVO-NIEROP
106 XR 1.1 '92, spec. model
DIESELSERVICE;
AUTOPOETSEN ?
Vancouverstraat
2-12
205 XE 1.1 '88
ƒ11.900
brandstofpompen, verstuivers; Wij doen dit voor u met het
Amsterdam-west
205 XE 1.1 '89
ƒ12.700
cil.koppen vlakken. Garage/ unieke 123 Systeem Protect
020-6183951
850 GLT, aut. ... '92 / 65.000
205 XS 1.4i '91
ƒ23.500
motorenrevisie FEENSTRA.
Een'nieuwe auto v.a. 95 plek
740
GL,
Ipg
'90 / 29.950
205 GTI 1.9 '90
ƒ25.200
Industneweg 27, Duivendrecht, Eventueel bij u afgehaald en
Volvo
340
1.4,
rood,
4-drs„
11
740
GL,
aut
'89 / 24.750
205 XT AUT. '90 ....ƒ20.250
Tel.:
020-6980639.
thuisgebracht
740 GL, stat ... '86 ƒ 17.950 '83, APK 11-'93, perfekteauto
COBUSSEN PEUGEOT
H950. Tel.: 020-6734371.
A.P.K. KEURINGSSTATION
240 GLT
'89
/
24.950
TCP, Tel. 020-6620530.
Baarsjesweg 249-253,
Keuren zonder afspraak
240 GL ...
.'87 ƒ 14.950
3e Schinkelstr. 49 (hoek
Amsterdam. Tel.: 020-6121824.
Feenstra
&
Jimmmk
460 GL
'91 ƒ27.500
Schinkelkade) Amsterdam
Asterweg 24A A'dam 6364702
440 GL
'89 v.a. ƒ 17.950
Autosloperij
A.
de
Liede
440 DL 1.8 .nov. '92 ƒ 29.750
Autobedrijf CRYNSSEN
Goede Peugeot 505 GR, '84,
Neem geen risico: ong.
440 DL, Ipg
'91 ƒ24.750
Crynssenstraat 10-14
Ipg, km.st. 123.000, el. dak,
PTT-vnjwaring
RDW
440
'90 v.a. ƒ 18.950
Tel.: 020-6184402.
APK '94, ƒ 3750,-. 020-6228648.
25PK motor
'87 v.a. ƒ 8.950
Renault 19 GTS 5-d., 5-'89, 340
APK-keurstation, reparaties Speedbootje
(s)loopauto's
l.v.m. overlijden 106 XR 1.1 inj., 80.000 km, ƒ16.500. Tel. 340 aut
ƒ2.450,-, speedboot 90PK
'89 v.a. ƒ 14.950
alle
merken
en
schaderegeling.
HOOGSTE'PRIJS
groen met., nov. 92, 3000 km, 02979-89345.
ƒ 11.950, tevens inkoop.
Tel.: 020-6198691
ƒ20.750,-. 036-5312895.
VOORJAARSAKTIE APK keu- Tel. 02908-24640.
Renault 9, GTL, Diesel, 10/84,
Grote sortering ONDERDELEr- ringen ƒ70, klaar terwijl u Speedbootjes te koop gePEUGEOT 205 junior, b.j. nov. 5-bak, ƒ 3950. Expocar
van alle schade-auto's, alli wacht. Garagage West-Center: vraagd en aangeboden. Tel
Amsterdam
1990, kl. donkerbl., in z.g.st., Trading. Tel.: 020-6153933.
020-6122476 (zonder afspraak)
merken, alle bouwjaren.
020-6105478.
vr.pr. ƒ 15.000 020-6976536.
Uw Volvo-dealer
2e Helmersstraat 15, A'dam.
GEBR. OPDAM B.V.
RENAULT AMSTERDAM
Tel.:
02502-45435.
Top occasions met 1 jaar
Tel. 020-6369222, MeeuwenPEUGEOT 405 GLI, sept. '90,
garantie
!aan 128, Amsterdam-Noord, Het HOOGSTE BOD?? Be
wit, Ipg, zonnedak, twee spiegels, nieuwstaat, alle papieren,
Wibautstraat 224
uit de Utunnel 2x rechtsaf. voor vrijblijvende prijsopgaaf.
spoed, ƒ 16.000. 020-6187394.
020 - 561 96 11
Loop, sloop en schadeauto':
m, vrijwaring. Tel. 020-6754193 * 5 * STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL
** * Amsterdam, Almere en Zaanstreek

Service en Reparatie

VOLVO
occasions

Autosloperijen

Diversen

Renault

Van Vloten

Rijscholen

Rover

Algemeen

K lMMAN

±50 auto's, APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraa
Haarlemmerweg, bij molen,
020-6844079. Tevens INKOOP.

HAARLEM
off. Rover/Land rover dealer
Rover 216 Gsi aut rood
Rover 820 Si groen
Rover 820 Si 5 drs Groen
Mini Cooper zwart
Range Rover grijs
Mini Moke groen

1993
1992
1990
1993
1992
1991

023 - 33 90 69

AMSTERDAM

ASMOCO

COBUSSEN
AMSTERDAM

SCHIPHOLWEG 5

K lMMAN
off. Jaguar dealer
XJ6 4.0 Blauw, Interieur: blauw
Sov.3.6 Grijs, Interieur: zwart
Sov.3.6 Beige, Interieur: beige
Sov.4.2 Blauw, Interieur, blauw
Sov.4.0 Savoy, Interieur: zwart
Daimler 3.6 Groen, Interieur, beige
Daimler 4.0 Blauw, Interieur: bleu
XJR S 6.0 Zwart, Interieur: wit
Daimler 4.0 Silver, Interieur: zwart

1-20

Peugeot 405 GR 1.6'88 AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel.: 02902-61697.
T.k.a. 'tegen handelsprijzen:
Peugeot 405 1.6 GLi, LPG,
8-'91, ƒ18.500. Peugeot 405
GL 1.6, 3-'90, ƒ15.000. Peugeot 305 SR, 3-'83, ƒ1.950.
Peugeot 205 XR 1.6 Aut., 3drs., met schuifdak, kl. metall.,
juni'88, ƒ 13.500.309 XR, LPG,
10-'88J8250.5052.0SX,LPG,
grijs metall., el. schuifd., 9-'88,
ƒ9500. BEREBEIT, Amsteldijk
25, 020-6627777.

MINOR MOTORCARS
Rover dealer
Sloterkade 40-44.
Tel.: 020-6177975
Nieuwe en gebruikte Rovers
ROVER 114 GTA, 3-'91, 3 drs.,
34.000 km., antrac. grijs, inruil
mog. Tel. 02520-15234.

±50 auto's, APK gek Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraal
Haarlemmerweg, bij molen,
020-6844079. Tevens INKOOP
70 BESTELAUTO'S en pers
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag. Bijna 50
jaar gevestigd: Bennebroeker
weg 17, Rijsenhout bij Aals
meer, 02977-24229.
Ook t.k. gevraagd.

Saab
SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh., rep., APK

RENAULT BENELUX
AMSTELVEEN

Alpine V6 GT 2.8
'91
Alfetta 2.0
'86
Royal Class Saab's
Citroen BX TR D
'89
Diverse occasions!
Rat Tipo 1.4 DGT
'90
Ford Escort 1.4 CL
'91
Hoofddorp, 02503-14097
Ford Escort 1.4 CL
'90
Ford Sierra 2.0 CL
'90
Mazda 626 GLX Coupé .. '90
Mazda 626 GLX Coupé .. '89
Ibiza XL, 1.5 inj. b.j. 2-'90,
Mazda 626 HB
'90
ong. 14.500 km. van 1e eig., Mercedes 200D
'88
Autobedrijf Wim van Aalst,
Mitsubishi Sapporo a u t . . . '88
Telefoon: 02979-84866.
Opel Corsa 1.3
'88
'89
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT Opel Corsa 3-d
Opel Kadett 1.6
'90
v.d. Madeweg 23,
Renault 5 GTX
'89
A'dam - 020-6686146.
Renault 19 TXE
'89
AUTOBOULEVARD
Renault 19 16 V
'92
en
Renault 19 GTR
'89
Haarlemmerweg 49a
Renault 21 GTL HB
'90
Leiden. 071-214011
Renault 25 TX aut
'92
• „SHOWROOM",
Renault 25 TX
'89
de autorubriek in
Renault Clio
'91
Het Parool, de Volkskrant, Renault Clio Baccara
'91
Trouw en Weekmedia.
Renault Clio 1.4 RT
'91
Oplage 1,1 miljoen ex.
Renault Espace
'89
Tel. 020-6658686.
Renault Safrane RT
'92

Subaru

Seat

De A'damse Subaru dealer
Autobedrijf AMRIT
Legmeerplein 28. Tel. 6153902
Paasshow van 2 t/m 17 april
Justy 1.0 4wd.
89 ƒ12.500
Legacy 1.8 LPG 91 ƒ25.250
Coupé 1.6
87 ƒ 12.500
Seat Ibiza + ace. 91 ƒ 18.750
Skoda 130
88 ƒ 4.250
Lada 2105
89 ƒ 4.750
sjissan Sunny
Trend 13 LX
88 ƒ11.250
Toyota Carolla
88 ƒ 12.750
Alfa Rom. 33 Ipg 90 ƒ 14.750
Subaru Mini
Jumbo SDX
91 ƒ 13.950
Op onze occasions boven
ƒ 7.500.- Bovag-garantie

Suzuki

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:
l Auto Am-telmtad
020-6799100
j Hemonylaan 25A Amsterdam

l Auto Amstalstad

020-6711888

l B.V. Autobedrijf van Deinum

020-6148933

l B.V. Autobedrijf van Deinum

020 6831956

Luykx B.V.
l Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp

020-6594330

l Autobedrijf van Wingerden

02503-51347

Zeilemaker Landsmeer B.V.

02908-24343

l Autobedrijf van Wingerden

02526-87383

l Minervalaan 85 Amsterdam
l Jarmuiden 29, Australiëhaven
l Sloterdijk III Amsterdam

l Jan van Galenstraat 115 Amsterdam

l Saffierlaan 14 Hoofdorp

l Dorpsstraat 74 Landsmeer

Zuiderdreef 6 Nieuw Vennep

B.V. Autobedrijf Booy & Zn.

Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad

DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
CORRECTE SERVICE, •
INRUIL EN FINANCIERING

075-164692

SUPER STUNT

Johan Boom Den lip 55, gem
Landsmeer. Tel. 02908-24640
Mitsubishi Colt 1200 GL spor
velg, aug'87 ƒ 7.950. V.W. Go
bj. '82 ƒ 2.950. Ford Escort 1.6
oj. '86 ƒ 6.950. Honda Civic nw
mod. '86 ƒ 6.950. Ford Fiësta b
'86 ƒ 6.950. Citroen AX TRE b
'37 ƒ 7.950. Eend2CV6bj. '8
f3.950. Escort 1.6i bj. '91, lp
f 19.950,-. Citroen BX Canne
bj. '90 ƒ 15.950. Kleine greep u
onze collectie + 25 auto's, nw
apk. v.a. ƒ1.000.
MERCEDES 240 TD
'84
ƒ 12.50
V.W. Golf Diesel, '87 ƒ11.75
PEUGEOT 305 GL, LPG
'85
ƒ 5.50
OPEL CORSA 1.2 SR
'84
ƒ 5.95
VOLVO 340 DL '84 . .ƒ 4.95I
VOLVO 340 Diesel
'84
ƒ 4.25I
VAN OSTADE GARAGE
Van Ostadestraat 182
Amsterdam,
020-6625428
Maandag t/m vrijdag
AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
Al onze occasions boven de
ƒ3000,3 tot 6 maanden garantie
LADA SAMARA 1.3
Black Beauty
1990

voor nieuwe leerlingen
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in één
van onze 5 Sterren Hotels in Nederland
& Europa, als u gebruik maakt van onze
toch al goedkope aanbieding van

'

20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 950.of
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ 700.Motorrijlessen ƒ 45.00 per les
Autonjlessen ƒ36.00 per les
Theoriecursus op Video GRATIS
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie -t- praktijk
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel.: 020-6932074.
Autorijschool MICHEL
1e 5 lessen a ƒ25,pakketprijs ƒ 790,-. Tel.:
020-6853683, b.g.g. 6181775,
036-5321238 en 02990-34768.
Autorijschool Michel geeft
EXAMEN GARANTIE.
Bel 020-6853683.
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-6942145.

SNELLER JE RIJBEWIJS (A/B).
Euro Drive Verkeersschool.
:ursus duur: 2 tot 8 wkn.
2 tot 3 dgn. theorie op video.
Kst. min. ƒ 895,-, 2 pers.-ƒ200,LADA SAMARA 1.1 ....1991 Rijtest ƒ 42,50: lessen/wkn, ook
LADA SAMARA 1.1 ....1990 autom. 020-6840154/6828426.

Motoren /Scooters
T.k. Honda motor VF750S V45
Sabre bj. 82, zwart, 10000 mijl,
incl. Krauser-rek/koffer. Vr.pr
ƒ6750,-.
Na
18.00
uur
072-338002.

Auto's te koop
gevraagd
Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Bel voor info 020-6369515.
Let op! BOVAG autobedr. verkoopt gratis uw aanb. in zijn
Showr. Medembl. 02274-4999
Wilt u uw auto v.a. 1989 direkt
a contant verkopen? Belt u
voor inl. 03410-19354.

De hoogste prijs voor elk merk
auto, a contant met vrijwarLADA 1200
1988 Celie, ANWB erkend, Redelijk bew. Johan Boom, Zuider
LADA 2105 1.2
1990 in prijs, hoog m kwaliteit. Akerweg 83, A'dam Osdorp.
LADA 2105 1.5
1989 020-6416607.036-5345119
Tel.: 020-6105478.
LADA 2105 1.5
1987
LADA 2105 1.5
1986
LADA 2104 1.5 Stat
1987
LADA 2104 1.5, Ipg ....1990
AutoRent - 20 jaar
Garantie - Rnanciering - Inruil Subaru Mini Jumbo DL .1987
Suzuki Alto GL
1989
BANKRASHOF
Opel Corsa 1.3 Club
1987
feest-aanbieding
AMSTELVEEN
Citroen AX 1.1
1991
020-6453251
Morris Mini 1000E
1989
Ford Fiësta
Zwanenburgerdijk 503
Renaulf'19 GTD '89 .ƒ15.450 Zwanenburg. Tel.: 02907-6572
ƒ49,- PER DAG, INCL. BTW
Seat Ibiza L 1.2 '89 .ƒ 9.500
EN INCL. ALLE KM'S.
Mazda' 323 GLX, H.B.'BS
ƒ11.700. Autobedrijf
A'dam: v. Ostadestraat 232, tel. 6799809
COBUSSEN 020-6121824.
Amstelveenseweg 294, tel. 020-6739163
Diemen: Cl. v. Maarssenplein 85, tel. 020-6906390
Te koop gevraagd: elk merk OLDTIMER (ver)kopen? Bel het
auto a contant, met vrijwar. oldtimerbestand v/h Ned. OldBij
D. FAAS
bew. Tel. 02908-24640.
timer Bureau. Tel. 02990-34065.
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ38,per dag, ex. BTW
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Tel.: 020-6371826.

LADA SAMARA 1.3 ....1987

Autoverhuur

Klassiekers
en Oldtimers

Accessoires en Onderdelen

Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN

HAARLEM

IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

OUKE BAAS
niet duur!!!

Studenten 10 % korting.
- koelwagen & 'oprijauto
- 9-pers. bussen en pick-up's
Rat 500 tot Chrysler Voyager
- Nu ook Campers!!!

Avond- & nachttarief:

LAGE HUUR
Nwe bestel- en vrachtw. m. radio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ44,p.d., 100 km vrij. Tevens pers
wagens. Autoverhuur Sloothaak. Tel.: 020-6431220.

bestelwagen gehaald na 16.30
Vracht/bestel/luxe v.a. ƒ 42
uur en de volgende morgen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Noodservice
BAKKER
retour tegen 4 uur-tarief.
Klaar terwijl u wacht.
020-6124047/6152674.
ONDERDEELVERKOOP
020-6794842, 020-6908683.
Ruilstarters en dynamo's.
DOE-HET-ZELF ADVIES
Amstelstein - Suzuki
Valkenburgerstraat 134.
op zaterdag van
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Tel.: 020-6240748.
10.00-13.00 uur
/
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Grote sortering ONDERDELEN
Kost
B.V.
i
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
GROTE PAASSHOW
van schade-auto's, alle
(gratis halen en brengen)
Valschermkade 16, A'dam.
merken, alle bouwjaren.
BURSTNER en TEC caravans
GEBR. OPDAM B.V.
Onderdelen v. schadeauto's v.
Amstelstein - Suzuki
HOUSECAR CARAVANS-Halfweg
Tel.: 02502-45435.
Volvo/Ren/Peug. en Citr. Grote
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Rijksweg A 5, Haarlem-Amsterdam b/d suikerfabriek
voorr.,
035-216083/244222.
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Japanse autosloperij JOS,
2e paasdag geopend. Tel.: 02307-5960
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
Adverteren in „Showroom"
Heining 105, Amsterdam-Slo1001 Accessoires, ook voor zelfbouw
(gratis halen en brengen)
Tel.
020
665.86.86
terdijk-lll. Tel.: 02907-5411.
DETHLEi-FS kampeerauto, b j
BURSTNER-TEC
FAX 020 - 665.63.21
Missot. specialist REM- en Postbus 156, 1000 AD A'dam )verjarige en showmodellen 1990,
veel
accessoires
T.k. SWIFT1.3GS. Bj. nov. '91
In perf. staat, ƒ 17.850,00.
FRICTIE-MATERIAAL.
met enorme korting
ƒ59.900,-. Tel.: 01140-13268
Bosboom Toussaintstr. 43
Tel. 020-6917404.
HOUSECAR CARAVANS
Euro Disney, Beurs, Vakantie 7
Golf GL 1600, 1985, i.z.g.st.,
A'dam. Tel.: 020-6180443.
ijksweg A 5, A'dam-Haarlem, Huur de Dolphin USA-Camper
incl. stereo. Vr.pr. v.a. ƒ6.500.
idustrieterrein Halfweg,
Al v.a. 995,- p.w. vrije km s
Kantooruren 023 - 32 32 21.
T.k. gebruikte onderdelen van
ALLE KLEUREN
D0.1 Accessoires, Bovag erk Adventure Cars - 02990-30613
's Avonds 020 - 63 81 810.
alle
type's
BMW,
Mercedes
en
OOK
IN
SPUITBUSSEN
'erkplaats.
Toyota LANDCRUISER type
otto nieuwenhuizen bv
HJ 45, L.W.B., 6 cil. diesel, bj. Passat 1.8 cli bj '90, 87000 km, Peugeot. Garagebedrijf C.
De scherpste prijzen voor
Schrauwen,
Teteringsedijk
Overtoom 515 Amsterdam
'80, grijs kenteken, APK t/m zeer mooi, zwart met. ƒ 22.950.
TOERCARAVANS
134, Breda. Tel.: 076-214918.
(020) 6129804
febr. '94, scheurtjes in cil. kop/ Tel. 02979-85885.
)0 occas. met Bovaggarantie
verder goede staat, ƒ8000. Volkswagen Polo Shopper uit
ook grote kampeerart.shop
•Auto te koop? Plaats een
030-714677.
Autoverzekering. Laagste
1986, kleur wit, ƒ5.750,-.
HULSKER LEIMÜIDEN
SHOWROOM advertentie. U Spprtvelgen. De grootste sorbetaling per maand/kwart.
Bel 020-6980323.
Oosterweg 1, 01721-8913,
zult verbaasd staan over het tering op voorraad vind u bij
Alle verz.; Celie: 020 6416607
Greg
Heeren:
04255-3374.
10
min.
A'dam
resultaat.
V.W.- en AUDI-SPECIALIST
BAAS
Voor nieuwe en gebr. auto's
Jacob van Lennepkade 295
VOOR GEGARANDEERDE
Tel.: 020-6183855.
OCCASIONS
Amsterdam Oud Zuid
VW Golf diesel '80 APK 10-'93,
2e Jan Steenstraat 42-48
4-d., perf. onderh., geen roest
106.000 km, rek. t.i.z. ƒ2150.
Tel. 020-6763829 020-6954101.

SUZUKI

Campers

Volkswagen

autolak

Toyota

Autofinanciering
en verzekering

tsteautorubriek

Volvo
740 GL aut, Ipg01/90 ƒ 31.400
940 GL Ipg ... 09/91 ƒ 38.000
745 GLE stat.. 02/90 ƒ 39.800
245 GL Station 06/88 ƒ 28.900
440 GL
03/91 ƒ 23.600
440 GLE Ipg.. 01/90 ƒ 22.900
440 GL
06/90 ƒ21.600
340 DL 1 7 ... 09/89 ƒ 15.900
Seat Ib. 1.2 GLX05/92 ƒ 19.900
V W Polo 1050 04/89 ƒ 12.800
VWGolf 1.3 .. 10/88 ƒ 14.900
r
eugeot 405 SR111/90 ƒ 24.900
Renault Espace 06/91 ƒ49.500
Renault 11 1.2 10/85 ƒ 5.400

Volvo Dealer D.Muhl
Nijverheidslaan 1,
Weesp. 02940-18200/18008.
T.k. Volvo 343 DLS, 2 liter, motonsch i.z.g.st., luxe aankleding, wat roest t.g.v. beschadiging, APK nov. '93, vr.pr.
/ 1.500,-. Tel.: 020-4200455.

VOLVO

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/ eurocneque.
l'nji incl

Amstelveen

UTW

Voor Top-Occasions
Grote sortering in:

200, 300, 400,
700, 800 & 900
modellen

VOLVO 740 TD GLE '86, Turbo
Dsl. station, blauw. Z. Lux!
Volvo 340 bj. 1980 LPG APK autom., stuurbek., AC, crs utr
i.z.g.st. Vr. pr. ƒ 1150,-.
166000 km. Nw. ƒ85.000,
l 023-286659328900
[ 18 250. 071-131112

—

2
3
4
5

—
•46,94
62,80
78,67
94,53
11U.39
126,25
1J2.12
157.98

voor t letter Mmsiem
3 rc^eli beichrijven Aan
de hand van de durruaM
6
geplaiutc lanevtn kunt U ?•
< 7
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.
8

f

9
10

3 en 9 mnd. garantie
v.d. Hooplaan 180,

020-6476586.

i

SihnjfhictinblokJcttcri
uw tekst. ] letler per
hokje Cyfen, leesteken*

. Telefoonnummer:

Naarn:_
Adres. _

:>

Postcode + Plaats:

_-—.

Aiitot in SHtrWkOOMj vliegen de .'OrffiiBrn in een gefrankeerde envelop aan: SH
, '1000 AD'AMSTÊfcOAM.OItSl^CTen bij Het'
Afgeven kan'ook bij dé jsolgende 'Wtèbnedial'
Laan der Helende Mee«ten421l9j«QitHtiDrn. _- ''
Gasthuisplein 12,5^Mi)bn ook. u

Handtekening:

SONY S-PROJECT HI-FI SET + BOSE LUIDSPREKERBOXEN
TOPKLASSE High-End set, losse komponenten.
Versterker 2x60 Watt, 6 ingangen, Sound-Direct, tuner 30 voorkeuzezenders
cassettedeck met lade, 3 koppen, dolby B,C+HX-PRO, CD-speler 45 Bits
digitaal filter, shuffle play. Uitgebreide infrarood afstandbediemna
BOSE boxen,'
Direct-Reflectmg'
voor stereo in de
hele kamer.
Totaal adviespnjs*4128.-

SONYHI-8TRAVELLER

. PHILIPS 63 CM KTV
STER EO TELETEKST

TR705;Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviespnjs'3330.-

Type 25GR5760; 63cm flat
square, in-lme,quikstart beeldbuis, stereo, teletekst en afstandbediening. Adv.*2075.-

Betefaouidlhroughresearch~^£

899."

SONY TRAVELLER

1595.-

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

2JO LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

MOULINEX FM1115

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen Adv. '749.-

1000 TOEREN LUXE

Nederlands topmerk. *1199.-

. PHILIPS 28PV7976
| 70 CM MATCHLINE

~ 445.INDESIT 2-DEURS

| 70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

SONY CAMCORDER
F375; 8x motorzoom, fader,
3 lux, age insert Adv. "2220.-

63 CM TELETEKST

O

Ï1899

aZEr 1895 •"

m^mm ^^ ^^ m

iZANUSSI
'jtJiAr WASAUTÓV
§ 4y ** ~ 495.-

ö

IGNIS WASDROGER

VHS videocamera. *1895.-

885.-

PHILIPS GR102137CM

SONY VHS HI-FI VIDEO

/

0

BLAUPUNKT VHS HI-FI

750; 4 koppen, 8 uur. *2095.-

ivde winkei

9

499.\^\

999.- ^S^^^^ ^^
1099.

JVC VHS HI-FI VIDEO

^*

m-»

1000 toeren. Adviesprijs'1878.-

,^1425.-

'

BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
litennhoud. Adviesprijs'1199.-

~

raa
uheètt!

PHILIPS HI-FI VIDEO

De grote AEG kollektie bij BCC
J te bewonderen1 Wat zegt u van
l deze AEG/BCC stuntaanI bieding? Adviesprijs. '1549.-

Reverse.rnega-bass

VR502; VHS stereo. *1599.-1

SHARP HI-FI VIDEO

PHILIPS/WHIRLPOOL

I PHILIPS/WHIRLPOOL

KO

VCH80; VHS-HQ. Adv.*1299.-1

, ^865."

INDESIT
FORNUIS

BAUKNECHT K/V

889.-

BAUKNECHT WA6500

System.

Type KN5402WO; Adv. '849.

528.

ETNA FORNUIS 14.00
pTgik
CftO
I^/A? üïfö.c

LCD-afstandbediening. '1220.-

PHILIP

INDESIT G/E FORNUIS
KN5404;Gas-elektro."1049 -

SONY VHS-HQ VIDEO

b e'cToio

949.-

BLAUPUNKT VIDEO

AEGTURNETTE

RTV535;3 koppen. Adv.*1445.-1
dubbelreverse
Stereo radio

PANASONIC VIDEO

PHILIPS 140 LITER

5 JAAR ,.
BCCGAHANTIE

VSF200; Afstandbediend. *768.-

ZANUSS1 140 LITER

E3Er

199.-

70KV9717; Adviesprijs'2275.-

m 1448.-

FK055A;Elektnsche-INFRA-oven.

1148

ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735 -

•>-

m

1348.

445."

PHILIPS 160 LITER

BOSCH KTF1540
PHILIPS VHS-HQ VIDEO

279.

749.-

31 2; 3 koppen, perfekt beeld, |
LCD-afstandbediening. *11 45.-

16BltCD-speler,

BAUKNECHT 160 LTR
160literinhoud. Adviespnjs*869.-'

GRUNDIG P50-450
| STEREO TELETEKST

TOPMERKWASDROGR

2SB1 2; LCD-afstandbed. *1 045.- ] digt tuner r e v e r s e -

_ 749.GRUNÜIG VHS VIDE"O
, IBr 898.~ ~
599.P 748.JBLAUPUNKT55 CM
l SUPER TELETEKST

vv 11 !->••• DtAMOND;10v

A'KMMINICD : SET
n««
z

"a

,-i-K

i k MI n P
,t-»"-ïj *

k/lM • l UletO"'

TDKD60
SOMY E180V

10 voor
19.4voor......29,.-l

3-KOPS.

_ 499.-

sup r e e 1 e R
i i°j:a ;h l n e roo'viATT.

PHILIPS/WHIRLPOOL

Type AMB523; Adviespnjs'945.-

Zeltremi
grill-baK

| ^jgsssf^

Inkl. afstandbediening!

stolzult>er.

UTTr»

MHC6600; TOPKLASSE! Losse
isse komponenten. 2x60 +f 2x40 Watt
Watt,
OSP, equalizer, luner. timer, ~ ~
dubbeldeck, CD-speler,
boxen (4 speaker systeem),
afstandberiienino. '3000.-

1699.-

n sc

~

378.-

TypeZ6050; Adviespnjs*599.

lKONDENSDROGER

PHILIPS VRIESKAST

799.-

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

458.-

S Bel de BCC INFO-LIJN: 020-6474939

TypeAFB594; Adviesprijs*725.

BEVERWIJK
l Rivieradreef 37

| Beverhof lelaMeeVwitgod

ALKMAAR

6 programma's, 12 couverts
en geruisarm: Adv. '1099 -

m

699.»

BAUKNECHT VW 3P*R

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. *848

STUNT! IVRIESKISTÜ

nrg»i

700

IJ'y/Ar
• 3P21I **
BOSCH VWPS2100"

lüSKr 849.""
MIELE VW G521,

348.

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

Electronisch betalen

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER

BAUKNECHT LUXE

Elektronisch regelbaar. '1445.-

| MIELE DROGER

KONSUMENTEN BELANGEN

zonder extra kosten

Handig opzetvneskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vindenis Adviespnjs. '595.

\ BAUKN./BOSCH/AEG

,~ 999.,_1299.IMIRKCENTRIFUGE
169.-

39.95

PIN-CODE l

OPZETVRIESKASTJE

ZANUSSI VRIESKAST

,
arebrulnlngs-

Krachtige motor, 3-standen '310- ï

.utom.oprolsnoe..

endiverseailCCessolres.

449.-

ETNA WASEMKAP

H 399.-

MOULINEX
OVEN

STUNT! VHS-HQ VIDEO |

1 Meer budget door de gratis
J BCC-cardf
Aanvrasg-folder in de winkel!

ZANUSSI WASDROGER
TypeTDSO; Adviespnjs'649.-

| INDESIT WASDROGER

HRDX20; Afstandbed. *879.-

BETER
EN GOEDKOPER
SONY IVIINI-S_.

~ 299.-

149.- AUDIO-& VIDEO CASSETTES
T Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:
.

VS900; HQ, 2 koppen, LCDafstandbediening. ATTS. *999.-

JVC VHS-HQ VIDEO

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaal. '298 -

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

CD-speler.boxe

GRUNDIG VIDEO + PDC

35

SONV

M QQ

ARISTONA VHS VIDEO l

$Er 948." VS902; TELETEKST. '1 409.- 1

9

160 LTR. KOELKAST

345.375.-

999.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO

GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

948.-

ATAG GAS-ELEKTRO

l Inclusief aparte 2800-toeren IjiOJiter, 2-sterren vriesvak. inkl. grill en kookwekker. *1510 - l
| centrifuge. Adv.*1375.c a s s e t t e * | BCC

J40; VHS-HQ.3 koppen. '1104.-1

ARISTONA 51 CM

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

_
410; Gas-elektro fornuis In130 LTR. KOELKAST
Type AWG089; Opvolger van Oerdegelijke tabletop. Zeer kl.grill, draaispit en mixed
de nu reeds legendarische fraaie uitvoering met formica grill-set. Adviespnjs*1425 PHILIPS CC1000. Adv.*1445.- bovenblad. Officiële garantie.

BLAUPUNKT VIDEO

GARANTIE

| GRUNDIG 51CMTEKST

668,

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

•d^cB^Pï--'1

V212; afstandbediend. *1000.-1

RTV650; 4 koppen. Adv.' 1495.-

j ARISTONA 55 CM
| STEREO TELETEKST

:;Ü

JM1195.-

mechanisme. Adv.

meeste kleuren-..

tiw* 998 •"

^ jijd

met

759.-

AEG LAVAMAT RVS

| 37 CM KLEUREN-TV

'm 1348.-

HARP3IN1KOMBI
8180;750 Watt + draaiplateau

is een ver

ISONY55CMKVM2131 SONY3KOPPEN VIDEO
| SUPER TELETEKST
V315; VHS-HQ, prefekt beeldM

BLAUPUNKT70 CM
| STEREO TELETEKST

&£.

ZANUSSI K/V (OJ)

VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle. *1 795.-

|j:)Ky 1199.•

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

ROTHER ER7341

9 liter, digitale be.dienmg en jjV'
raaiplateau Adviespnjs'899 s <

KOEL/VRIES KOMBI

\MW 479.*

STEREO TELETEKST

vraag erom'.

(OMBI MAGNETRON fa?
TUNT"3in 1 N Magnetron &,.-]
hete-lucht oven + grill
riV

Geen twee deurs koelkast
maar een echte 280 liter
; „o-reverse.do.byB, WAS/DROOGKOMBINATIE 2-deurs koel/vries kombiPHILC0104RVS1000T natie. Koelruimte op "oogItaletuner,
aswndenMEGA-B^Q '
l
Tegen
meerprijs wast en hoogte". Adviespnjs*979... .j «etn.- l —_ . ini^. ^((g.
r
1u n
l j °°g
' é® n 'machine:

. PANASONIC 63 CM
| STEREO TELETEKST

t alle kleuren-tv s
j(|n« alle «ndere
"ar"°le •' t l k e l e n

fe
g*'

SIEMENS 1000 TOEREN

, SONY 63 CM KVX25TD
| STEREO TELETEKST

999.369.

SHARP 2 IN 1 KOMBI
50 WATT + GRILL

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1150 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geèmailleerd. Adviesprijs '2199.-

'.r;:r-s vrienden!*- --

PHILIPS HI-FI VIDEO

1299.JVC 63 CM STUNT

m>

au

830; TOPKLASSE! *1899..

1399.-

BAUKNECHT 2304

915.-

ssKSgssSêasS&ïis

|j:jKy 1199H"

1599.•

VM610; 20 liter. Adv. "769

SIEMENS KS2648

PANASONIC VHS HI-FI

PANASONIC 70 CM.
STEREO TELETEKST

'HILIPS/ WHIRLPOOL jfr

MIELE 1100TOER

F65;4 koppen, VHS-HQ. *1894.-

Flat en Square Black Trinitron beeldbuis, euroscart, stereo, teletekst en afstandbediening. Adviespnjs*2550.-

M 299.-1

Type 2596; Adviesprijs. '799.-

SLV615; HQ TOPKLASSE'
4koppen, longplay(8uur),audiodubbing. Adviesprijs. *1990.-

SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST

'ANASONIC 700 WATT Y

i*fcf

tjljfcf DuD."

INDESIT PROMOTIE

Type AWF753; Droogautomaat, tijdsduur van
droogprogramma instelbaar
tot maximaal 120 minuten,
2 warmteinstellmgen, deurbeveiliging (bij openen stopt
trommelgang), kompakte
afmetingen en verplaatsbaar
door rollers.
Adviesprijs"495.-

PANASONIC NVG1

485.-

F: r«T*4

599.-

IjrJM 1095."
j PHILIPS 55CM KTV
| SUPER TELETEKST

585.PHILIPS / WHIRLPOOL

STUNT! 550 TOEREN

F120; 12xzoom, autofocus.fader, hifi. Adviespnjs. *2498.-

2§Èr 259.-^

ZANUSSI 2-DEURS

TOPMERKCAMCORDER

PHILIPS 55 CM KTV
l STEREO TELETEKST

Type R2240. Adviesprijs*849.-

HOLL 1000 TOEREN

Nederlandse Philips garantie.
•••ii« >

219.

SAMSUNG RE570

Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm., rvs trommel,
zeer zuinig Adviespnjs'1299..

_ 1449.-

. PHILIPS 70 CM KTV
| STEREO TELETEKST

inel ontdooien en verwarmen

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

STEREO TRAVELLER
E10; Mini camcorder, motorzoom,
autofocus, hi-fi stereo. '2799.-

MAGNETRON OVEN

1499.-

OPENINGSTIJDEN:

I

zaterdag .9 tot 6 uur.
B.dho.v.dorp vrijdag .
Miarsscnbroek vrijdag
ovarig* filialan dondai

.1 tot 5.30 uur»
9 tot 5.30 uur 11;
KOOPAVOND:!

7 tot 9uur\i.

7 tot 9 uurm
7 tot 9 uur 11

LET OP! KOOP

UW A UPING ^COMBINA TIE EN WEES
Slaapkamer 22 uw Aupmg-dealer heeft vele

AURONDE1000
vlak
handv
aulo
exlra
eloctr
80x190 cm 87599511401690- 213590x190
103091011751725- 2170140x190
126514101445 140x190"
11951735- 2835160x190'
1230147017602860- 3750180x190'
126014951790- 2890- 3780 1020,80x200
8901 705 - 2150115090x200
9201050,- 1190- 1740,- 2190,1095100x200
9501225177522251235120x200
137023601285140x200
14202425140x200'
121014701750- 2850- 3740160x200'
151512501785- 2885- 3775180x200*
1280,- 1550,- 1820,- 2920,- 3820,200x200'
130515951850- 2950- 3850111590x210
97012451795- 2245160x210'
1315160518501625180x210'
13351885- 2985- 38851160101590x220
12901840- 229013951685180x220'
1945- 3045- 3945' voorzei van 2 eenpersoons spiralen
'e lompleieren met 2 eenpersoons
Vlak (als niet verstelbare uitvoering)
>Handverstelbaar (rug en voetendeel zijn
met de hand in hoogte verstelbaar)
>Automat (rugdeel is m b v een koordje in hoogte
verstelbaar voelendeei is met de har d in hoogte
verstelbaar)
iExt r arnat (rugdeel is electrisch in hoogte verstelbaar
voetendeel is met de hand m hoogte verstelbaar)
lEleüromat (rug en voetendeel zijn electrisch m elke
gewenste stand te brengen)^
Het Auronde bed,

VOOR!!!

'l,U -^
l

L'

Auronde achterwand

maten en kleuren direct uit voorraad leverbaar!!!

Aureo bedlamp 425.Ellipsvormig kastje

AUPING INFO:

„90 cm
100

U95,500-

120

505-

140

510-

Breed

90 cm
100
120
140
Breed

200

bedbreedte + 73 cm
Auronde achterwand

1580180
1585200
herthrpertts 4- 10fi rm

aupng
en matras speciaal vervaardigd
voor verstelbare spiralen en
lattenbodems.

uit solide beukehout,

Kwaliteits
Latexmatras

Auronde tafeltje

is er ook m extra hoge uitvoering.
Dat is soms erg comfortabel; bij in- en uitstappen
en bij het opmaken van het

bed.

DEAURONDE2DOO
Hogere uitvoering ±

Auronde 1000
gelaagd beukehout
in de kleuren

Auronde matras
Aupiiit; lu-ctt imtrissui
precies 7ijn itm_stulid op de spir.iil

55 cm *Meerprijs 145."

Snelle levering * Gratis thuisbezorgd * Gratis montage

bijpassende achterwand en tafeltjes verkrijgbaar.

"•geruisloos geen gepiep ol gekraak
door de zachte lichte en stevige body
gemakkelijk te verplaatsen (zwenkwielt|es of grote meubelqli|ders vooral han
6 poten waarvan 2 met
dig bi| schoonmaken en stofzuigen)
een zwenkwiel
BOXSPRINGCOMBINATIE
S geen pijnlijk harde sta in de weg bij b v
2 kwaliteitsboxspnngs ("hotelbed") + 2
stofzuigen
past perfect in elk slaapkamer interieur <waliteitsbmnenvering matrassen
(ook practiscn voor hen die hun oude
bed willen vervangen maar de rest van Leverbaar m 2 van 80 x 200 (compleet)
het
slaapkamer interieur
willen
of 2 van 90 x 200 (compleet).
behouden)
«is zeer duurzaam en vergroot de duur- Jeze combinatie is normaal
• zaamheid van uw matras aanzienlijk
is deze combinatie compleet
maar is vooral geweldig
Nu 800,- voordeel zolang de voorraad strekt
comfortabel goed voor uw rug

1998-

DUBBEL
DIVANBED

VOUWBEDDEN

Originele
hotelcombmatie
BOXSPRINGCOMBINATIE

GEKKE MATEN, GEKKE PRIJZEN
(vervaardigd door Ubica)
kwaliteitsbmnenveringmatras

120x190 van 1279,- NU VOOR 698,"

SPECIALE
AANBIEDING! OP = OP!

180x200 COMPLEET

IBIank houten tienerledikantl

BEDBAK ME
LADEN

80 x 190 mei

voor 495.-

lattenbodem
mcl matras
Nu voor
1/9,"
Tieeneenipn)b

Ledikant m de maat inclusief
80x190+ 2 laden of lattenbodem
80x200 + 2 laden of van 408
90x200 + 2 laden

* van een
zeer bekend
merk

VOOR INFORMATIE:

SPECIALE AANBIEDIN
Seniorenledikant 90x200 compleet
met hoofd en
voeleneindeverstelbare latlenbodem
+ kwaliteitspclyether matrasJ5jG4Q
compleet nu

kwaliteitspolyethermatras

s g 40 extra dik hoog soortelijk gewicht dus extra duurzame
comlortabele slramheid beide slaapzijden doorqeslikl
u nu voor
öUxi9U nu voor
269,130x190
nu voor
289,80x200 nu voor
140x190 nu voor
319,90x190 nu voor
140x200 nu voor
319,90x200 nu voor
160x200 nu voor
359,90x210 nu voor
398,-180x200 nu voor

179,198,198,229,-

iKom naar

65x130
70 x 140

89.987-

JSpeciale maten ook leverbaar^"f..r^,
kwaliteitsiievertjid
2
dagen.
5^'
-polyethermatras
ƒ ,
«B—^vm^^^^^^^v^^^^^^v^^
ja^
_**y e i 'f l

("topkwaliteit S G 44 extra dik 16 cm hoog soortehjk"gewicht
dus extra duurzame comfortabele stramheid beide slaaoznden dooroestikt'

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

CO

et
o

ONGEMONTEERD
Oerdegehjk wit M D.F.-ledikant in de
speciale maat van 120 x 190, met een
stevige houten lattenbodem, compleet (kleur zwart
meerprijs
met een kwahteitsbmnenƒ lôóT-)
vermqmatras. NU
Deze combinatie Is ook leverbaar in de Lose lade
~
speciale maat 120 x 200
, ,N
(wit)
+ bmnenvermqmatras, NU

I

798:-

Ipine wit en pareloriis
2-cieurs 151 br
3-deurs 185 br
3-deurs 223 br

van ié?OT- nu 1410?
1IB40.3-

151 br
3-deurs 185 br
van J«e5T- nu 1625.5
3-deurs 223 br
„_. 0036:- nu 1 735.van
.Spiegel met schuifdeur 175.-

10-JARIGE
KWALITEITS SCHUIMRUBBER MATRASSEN

. <v » ve •

209r229r249r249r279,-

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

nu
nu
nu
nu
nu
nu

voor
voor
voor
voor
voor
voor

HILVERSUM
Havenstraat 43
035-218975

lichtgewicht
binnenvenngmatras

een ± 15 cm dik schuimrubber matras voor echte verwende slapers, extra
' 16 cm dik comfortabele duurzame lichtgewicht bmnenvering
soepele duurzame comfortabele volschuimrubber matras ook geschikt
matras beide slaapzijden voorzien van een sliitvasle afdekking
i ^UA i yu nu vuur
oux i yu nu voor.
289,120x190 nu voor. .. 729,80x190 nu voo:....
: 130x190 nu voor
319,-,
130x190
nu voor .... 749,1
80x200 nu voor
80x200 nu voor .
439?
20?7 140x190 nu voor.
339,... 7,59^
140x190
nu voor ..,
90x190 nu voor
90x190 nu voor ..... 489r2297- 140x200 nu voor
339,... 7,59,?
140x200 nu voor
90x200 nu voor
..489? 160x200 nu voor .. 869?
90x200 nu voor
229r 160x200 nu voor.
398,90x210 nu voor.
180x200 nu voor.
479,-'
989,*
90x210 nu voor
180x200 nu voor

198,-

249,

Slaapkamer 22

•Maandag 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.
,; Donderdag koopavond van 19.00 tot 21.00 uur
*ÏZatéFdag van 9.00 tot 17^00 uur

55x110 69.6 0 x 1 2 0 '79.-

LICHTGEWICHT BINNENVERING MATRASSEN

80x190 nu voor

wenst u
hele prettige
Paasdagen

•< OQ

10- JARIGE JUBILEUMPRIJZEN!

HOOGWAARDIGE POLYETHER MATRASSEN
/ Speciale maten ook leverbaar

Sloophamer 22

JUBILEUMPRIJS!

X 200

T-TF.,
1"429.1.499.-

WITTE
WIJFELAAR,

* Past m
vrijwel ieder Slaapkamer 22 uw bedden specialist heeft
ruime keuze in senioren t-^, ledikanten!

V.

989,
989.-

SPECIALE AANBIEDING:
Logeermatras
90x200 polyether

10-JABIGEJUBiLEUMPR»JZEN! 10-JARIGE
ook
levertijd 2 dagen

Kinder
matrassen

Dit seniorenledikant 90 x 200 is ook leverbaar met een
handverstelbare Auping spiraal + kwahteits
polyether matras S G 40 Compleet nu

" JUBILEUM
S-PRUZFNH

spiralen en S G 40
polyether matrassen.
160x200 COMPLEET
180x200 COMPLEET

S G. 25 129- nu (meeneempnjs)

Bijpassend
nachtkastje
verrijdbaar

90x200 van J-G9S - nu

Wit M D F ledikant
.eaikant ook verkrijgbaar met
dwars gespannen handverstelbare

van279.-NU'l_«IO.

donker eiken gebeits
blank eiken gebeitst
wit lacqué

Verstelbaar Zowel hoofd- als voeteneind
zijn onafhankelijk door middel van twee
electromotoren traploos instelbaar
Het hoofdeind is voorzien van een extra
hoofdsteun welke automatisch meegaat Het voeteneind heeft een extra
scharnierpunt op kniehoogte

Eenmalige
aanbiedinas

ONGEMONTEERD

zwaar massief blank houten
ledikant inclusief een stevige
houten lattenbodem
ook m de maat
90
90x£1£en 90x220

Ledikant m de maT
80x190 + 2 laden of inclusief
80x200 + 2 laden of lattenbodem

Alles is direct uit voorraad leverbaar
en wordt gratis thuisbezorgd.

ELEKTRISCH VERSTELBARE LATTENBODEM

80x200 van 1095 - nu

Mooi afgeronde hoeke
nclusief2hoofd-en
voeteneinde verstelbare
lattenbodems
+ 2 superKwaliteits
polyether matrassen
s a 40 Dim. 14 cm dik
140x200 COMPkEET
160x200 COMPLEET

it M.D.F.
ONGEMONTEERD

oor 460.-

6 poten waarvan 2 met
een zwenkwiel

KWALITEITS BOXSPRING

WITTE BEDBAK MET

KRIJGT U
LOGÉ'S?

80 x 19
90 x 200

kersen •
mahonie'
purper
80x200 van 735.- nu
platme
blue
fernt

peciale a a n e n g :

ngmele
hotelcombmatie

RUIMTEBESPARENDE BEDDEN
2 LEDIKANTEN
Inclusief 2 spiralen
Het onderschuifbed i
voorzien van wieltjes
„Susanne

alpine wit
sable wit
parelgnjs
siena beige
zwart
naturel'
blank beuken
een toeslag

AMERSFOORT
Kamp 44
033-721295

UW

auping

UTRECHT
Mariaplaats 3
(Zadelstraat)
Tel.:030-310248

voor zetfouten ZIJD wij
niet aansprakelijk en
prijswijzigingen ondei
voorbehoud.

specialist VAN

Haarlem
Houtplein 6
023-313039

Auto's & motoren

Nieuwsblad

IEDERE WEEK
IN DE KRANT
Donderdag 15 april 1993

Rotary Zandvoort
krijgt oorkonde
ZANDVOORT - Rotaryclub Zandvoort heeft uit
Karlovac, Kroatië, een oorkonde ontvangen. Het is een
dankbetuiging voor de yoedsel- en kledinghulp die dit
gezelschap de afgelopen
maanden heeft geboden aan
de oorlogsslachtoffers in
voormalig Joegoslavië.

Zo hield Rotaryclub Zandvoort enige weken geleden nog
een inzamelingsactie voor de
vluchtelingen in Kroatië. De
vracht werd afgeleverd in de
stad Karlovac. De coördinator,
in dienst van de gemeente Karlovac, heeft toen alles verdeeld
over een paar dorpen in de omgeving. Leden van de Rotary
hebben het transport begeleid
en goede contacten gelegd met
de plaatselijke autoriteiten
voor eventuele volgende zendingen. De succesvolle zendingen hebben veel vertrouwen gewekt, aldus Rotaryclub. Zoveel,
dat via een - anonieme - organisatie een groot geld bedrag is
geschonken voor een nieuw
transport. Voor begin mei staat
er al weer een op stapel. Ook tal
van bedrijven dragen een steentje bij, door tegen lage prijzen
goederen te leveren.

Auto gestolen
ZANDVOORT - Op de Van
Lennepweg is tussen woensdagavond elf uur en donderdagochtend kwart voor acht een
zwarte BMW 3181 gestolen. De
waarde van de BMW bedraagt
dertigduizend gulden.

Aanrijding tussen
auto en brommer

Los nummer ƒ 1,85

Eigen visie gegeven over woonwagenbeleid

De fractievoorzitters Wilfred
Tates (VVD) en Jeanette van
Westerloo (PvdA) zijn vorige
week naar Van Kemenade gestapt om hun 'eigen verhaal' te
vertellen. „Uit zijn perspublicatie bleek dat die man verkeerde
dingen had gehoord," verklaart
Van Westerloo. Zij wijst op het
persbericht waarin gesteld
wordt dat Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort
juist hebben gehandeld, inzake
de verhuizing van woonwagens
naar het oude circuit. „Nu is
Van Kemenade in ieder geval
op de hoogte."
De PvdA en de VVD zijn er-

van overtuigd dat de notitie
door toedoen van de wethouders Ingwersen en Flieringa en
burgemeester Van der Heijden
buiten de kring van de gemeenteraad terecht is gekomen. Dat
is min of meer de strekking van
een brief die beide partijen afgelopen week naar het college
heeft gestuurd. Tijdens het gesprek met Van Kemenade
bleek dat hij de notitie door het
college toegestuurd had gekregen. „En ik heb gehoord dat de
notitie ook bekend is bij andere
mensen van de provincie," aldus de PvdA-voorzitster. „Maar.
hiermee zeggen we natuurlijk
niet dat het college de notitie
naar de pers zou hebben gestuurd." Volgens burgemeester
Van der Heijden behoort de
provincie tot de 'geëigende organen', een term die hij tijdens
de vorige raadsvergadering gebruikte.

Boksen
Boksen en alles wat
*3
daaromheen hangt, is
O
zijn lust en zijn leven. Dat vertelt promotor Henk Rühling uit
Zandvoort. Deze week in de
rubriek Achter de Schermen.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Maar omdat hij dat niet gedaan
heeft, en ook niet geadviseerd
heeft in die richting, hebben we
dat maar zelf op ons genomen."

Lammers: volgend
jaar Formule I

Recherche
In de motie wordt aangedrongen op een onderzoek van de
Rijksrecherche naar het uitlekken van het vertrouwelijke rapport. Dat lag vorige maand bij
diverse kranten op tafel.

ZANDVOORT - Jan Lammers hoopt volgend jaar
toch weer terug te keren in
de Formule I klasse. Dit jaar
stapt hij in de Formule 3000
klasse, die rechtstreeks onder de Formule I komt.

Indirect wordt een beschuldigende vinger uitgestoken naar
Tates en Van Westerloo, vanwege interviews in een landelijk dagblad. „Voor de rechtbank moet eerst het bewijs geleverd worden. Dan pas wordt
iemand beschuldigd," zegt Van
Westerloo. „Maar hier gaat het
kennelijk andersom. Wij zijn
nu in feite beschuldigd, het college had eerst de rijksrecherVan Westerloo en Tates zul- che moeten inschakelen."
len de motie, eind maart ingeBeide partijen willen wél dat
diend door GBZ, D66 plus CDA,
en gesteund door hun wethou- er een onderzoek komt. „We
ders, nog deze week bij de hebben aldoor al gezegd: wij
Kroon ter vernietiging voordra- zijn erbij gebaat als het uitgegen. „Dat had de burgemeester zocht wordt. Juist omdat we
eigenlijk moeten doen, die van alle kanten worden bemoet boven de partijen staan. schuldigd."

Aan het Formule I avontuur
bij March is dit jaar om financiële redenen een voortijdig
einde gekomen. De renstal verkeerde in financiële zorgen.
Vandaar dat Lammers nu een
contract heeft ondertekend
met het Formule 3000 team van
II Barone Rampante. Daarmee
heeft hij zich verzekerd van een
goede uitgangspositie om volgend jaar weer uit te komen in
de 'eredivisie' van de autosport,
de Formule I, oftewel de Grand
Prix.
Lammers wil met de racerij
in de Formule 3000 zowel zijn
vorm als zijn superlicentie behouden. Wel verwacht hij veel
tegenstand van jongere coureurs in deze klasse. Zijn eerste
race is op maandag 3 mei in het
Engelse Donington. Daarnaast
komt hij dit jaar voor Toyota
uit in de 24-uur van Le Mans.

Aantal orders loopt achteruit

ZANDVOORT - Bij een aanrijding vrijdag tussen een
brommer en een auto op de
Haarlemmerstraat heeft de^medepassagier van de brommer
enkelletsel opgelopen-. De 72-jarige automobilist uit Heemstede verleende bij het rechtsafslaan geen voorrang aan de beZANDVOORT - De Colpitt schadelijkheid van PVC inmidstuurder van de bromfiets, een
16-jarige Haarlemmer, die op in Zandvoort-noord sluit dels weer wordt gerelativeerd.
binnenkort haar plaatwer- „En wij werken aan produkten
het fietspad reed.
kerij, dit werk wordt voort- die langere tijd meegaan. Niet
aan uitbesteed. Daarmee aan wegwerp-verpakkingen, behoopt het bedrijf beter te halve voor de medische weZANDVOORT - In een flat- kunnen reageren op de ster- reld." Daarnaast zou er nog
woning aan de Trompstraat is ke schommelingen in het geen goedkoop alternatief zijn
tussen zondagochtend
en aantal orders. Dat aantal is voor PVC.
Het bedrijf zat vorig jaar nog
maandagavond duizend gulden de afgelopen maanden flink
'te springen' om vakbekwame
gestolen. Via het .openbreken teruggelopen.
Door de
van de voordeur is men binnen- maatregel komen twaalf mensen. „Het is bij ons hollen
of stilstaan," zegt De Graaf.
gekomen.
medewerkers op straat te Personeel dat is aangenomen in
staan.
de drukke periode, komt nu - in
De Colpitt is gespecialiseerd een rustiger tijd - weer zonder
ZANDVOORT - De politie in hoog-frequent lasapparatuur werk. „Ons werk is zo speciheeft zaterdagochtend een 25- voor PVC-produkten. PVC, veel fiek, dat je niet - bij wijze van
jarige Amsterdamse aangehou- gebruikt in de verpakkingsin- spreken - even een paar mensen
den, omdat zij een stopverbod dustrie, wordt echter steeds bij de buren kunt lenen."
op de Zeestraat negeerde, waar- minder toegepast omdat deze
In de plaatwerkerij is volgens
na zij net een verkeerszuil kon kunststof door menigeen als
ontwijken. Uit een ademtest milieu-onvriendelijk wordt be- hem altijd wel sprake van onbleek later dat zij onder invloed schouwd. Dat heeft zijn neer- der- of van overbezetting.
van alcohol reed en dat haar slag op de Zandvoortse fabriek, „Daarom hebben we besloten
die haar orders uit Europa het dat werk voortaan maar uit te
auto niet was verzekerd.
laatste jaar drastisch zag terug- besteden. Het is een noodmaatEen 38-jarige Zandvoortse lopen. „We hebben vanaf 1989 regel, maar toch noemen wij
automobilist is zondagnacht op tot vorig jaar een flinke groei het een opbouwende maatregel.
de Koninginneweg aangehou- gekend," zegt financieel direcden, omdat hij onder invloed teur L.H. de Graaf. „Maar afgevan alcohol reed. De man bleek lopen jaar is dat weer teruggeloal een ontzegging van de rijbe- pen. Daardoor zitten we weer
voegdheid te hebben. Hij ver- ongeveer op het niveau van
zette zich- tegen zijn aanhou- 1987."
ding en werd geboeid overgebracht naar het politiebureau. Amerika
Tegen hem wordt proces-verDaarom zijn momenteel twee
baal opgemaakt.
medewerkers elders in Europa
uit op nieuwe orders, met name
in Frankrijk, Zwitserland,
ZANDVOORT - Een 38-jarige Duitsland en Engeland. DirecZandvoorter is maandag tij- teur Bakker is op dit ogenblik
dens het inparkeren op het in de Verenigde Staten om daar
Kerkplein tegen een achterop- een nieuwe afzetmarkt te zoekomende auto gereden. Bij een ken. Toch ziet De Graaf de toeademtest op het politiebureau komst van het ongeveer 45 jaar
kwam een alcoholpromillage oude bedrijf niet somber in.
van 1,8 naar voren. Tegen de „De Colpitt heeft de afgelopen
Zandvoorter is proces-verbaal tientallen jaren zijn kracht inopgemaakt, tevens is zijn rijbe- middels wel bewezen." Hij
wijst op berichten waarin de
wijs ingevorderd.

Colpitt vraagt voor twaalf
man ontslagvergunning aan

Inbraak flat

Onder invloed

Daarmee kunnen we efficiënter
reageren op drukke en stille periodes. Want verder gaan we gewoon door. Onze kennis en ervaring, met name op de tekenkamer en de montage-afdeling,
blijft behouden." Voor het ontslag komen de medewerkers in
aanmerking, die het laatst in
dienst zijn getreden. Bij het arbeidsbureau is vorige week een
ontslagvergunning
aangevraagd, een afvloeiingsregeling
is er nog niet.
De Colpitt heeft pas geleden
ook de spuiterij gesloten, waardoor eveneens een arbeidsplaats is ingeleverd. Daartoe is
besloten vanwege de nieuwe
milieuwetgeving. Deze eist milieu-maatregelen die hoge investeringen vergen, zoals de
aanschaf van een spuitcabine
ter waarde van zo'n anderhalve
ton. Mede omdat er moeilijk
aan goede spuiters is te komen,
wordt nu ook dit werk uitbesteed bij andere bedrijven.

Verzamelbeurs
'Parkeerproblemen' kunnen op een hele creatieve manier opgelost worden. Dat liet de vrouwelijke Renault Clip-coureur Hillegonda Rosier dit
weekend duidelijk zien in de Tarzanbocht van het
Zandvoortse circuit. Het was echter per ongeluk
dat de Nijmeegse haar wagen zo langs de vangrail
'parkeerde'. Met hoge snelheid en zonder rem-

men was de debutante op de bocht afgekomen om
daar vervolgens met een klap tot stilstand te
komen. Even later kon zij, onder het toeziend oog
van enkele onthutste brandweerlieden, de auto
ongedeerd verlaten. Zie voor een verslag van de
Paasraces de sportpagina.
Foto Studio Hoekstra

'Paviljoen Zuid'niet tegen te houden
ZANDVOORT - Behalve
de omwonenden is ook de
meerderheid van de gemeenteraad tegen de huidige betaouwingsplannen voor
de locatie 'Paviljoen Zuid'.
Dat bleek afgelopen week
opnieuw tijdens de verschillende commissievergaderingen. Toch valt er volgens
wethouder Flieringa niet
aan te ontkomen. „We hebben in het verleden al twee
keer onz^ medewerking verleend aan een voorbereidingsbesluit."

grondprijs voortgezet. Dat
heeft een winst van 32 duizend
gulden opgeleverd, afgaand op
de algemene reacties in de commissie Ruimtelijke Ordening
wordt dat beschouwd als een
'kleinigheid'. Maar als de verkoop en de bouwplannen niet
doorgaan door een boycotactie
van de gemeente, kan dat de
Zandvoortse bevolking 'miljoenen' kosten. Aldus Flieringa:
„Als Gedeputeerde Staten hun
goedkeuring verlenen aan het
bouwplan, kan de gemeente dat
niet weigeren. Dan kan ons onbehoorlijk bestuur worden verDe gemeente heeft onder de weten. Volgens de juridische afnieuwe wethouder Flieringa de deling van Ruimtelijke Ordeonderhandelingen over de ning verliezen we zo'n proces.

Politie op de pedalen tegen kleine criminaliteit

Aanrijding

Samenwerking bij regionale
huisvesting Kennemerland
BLOEMENDAAL - Het Gewest Zuid-Kennemerland en
het Regionaal Overleg Sociale
Verhuurders (ROSV) in de regio Zuid-Kennemerland gaan
samenwerken. Met name met
betrekking tot volkshuisvesting en woonruimteverdeling.
Dit hebben zij namelijk in een

j Waterstanden B
Datum
1
5apr
1
6apr
1
? apr
'8 apr
!9 apr
20 apr
21 apr
22 apr
23 apr

AP-M11cm

Risico
Naar aanleiding van besprekingen met de vorige wethouder heeft de projectontwikkelaar 'risico-dragende grond' gekocht. Daarna verleende de gemeenteraad tweemaal medewerking
aan
een
voorbereidingsbesluit. Op basis van onjuiste informatie, aldus Flieringa, zelf altijd tegenstander geweest van het bebouwingsplan, dat hij meermalen
als 'een slagroomtaart' heeft
omschreven. „De vorige portefeuillehouder heeft de raad willens en wetens op het verkeerde
been gezet." Van Caspel heeft
volgens zijn opvolger destijds
gezegd dat de gemeente altijd
nog van het bouwplan kon afzien. „Maar dat kan niet meer,"
aldus Flieringa. „De gemeenteraad had stap voor stap akkoord moeten gaan. Nu is in
een keer het hele plan gelanceerd." Volgens Van Caspel zelf
kan het plan nog wel tegengehouden worden. Dat heeft hij
onlangs tijdens een 'politiek
café' in De Harlekijn gezegd.

Veroordeling om
laboratorium
ZANDVOORT - De Haarlemse rechtbank heeft een
45-jarige Tilburger veroordeeld tot vier jaar onvoorwaardelijke
gevangenisstraf, in verband met het
drugslaboratorium aan de
Prinsesseweg.
De rechtbank acht bewezen
dat hij betrokken was bij het
laboratorium, dat in een loods
was ondergebracht. Dit werd
vorig jaar november toevallig
ontdekt, toen omwonenden
rook uit het pand zagen komen.
Toen brandweer en politie de
loods openbraken, ontdekten
zij een complete installatie
voor de produktie van amfetamine.
Ook een 28 jarige Zandvoorter is in verband hiermee gearresteerd en ook tegen hem is
vier jaar geëist. Hij is echter
begin deze maand vrijgesproken.

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar f 12,50

Naam: (m/v) L i i l J._
Adres: !

Een belangrijk onderwerp bij
de samenwerking is de verdeling van de subsidies voor de
nieuwbouw en verbetering van
woningen in Zuid-Kennemerland. Het Gewest verdeelt deze
Fietsende agenten houden een bromfietser aan die in overtreding is
subsidie sinds l januari.

regels bij het toewijzen van woningen op elkaar moeten afstemmen. Regels die voornamelijk van toepassing zijn op
woningen van corporaties.

Dan kunnen we aansprakelijk
gesteld worden voor de ontwikkelingskosten, de inzet van personeel, de rente én de te verwachten winst."

ZANDVOORT - De Verzamelbeurs Zandvoort is aanstaande
zondag 18 april weer in het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat. De beurs is open
tussen 's morgens 10 en 's middags 5 uur. De entree is gratis.
Er zijn veel bekende en minder
bekende verzamelobjecten te
vinden. Ook op de snuffelmarkt worden vaak bijzondere
spulletjes verkocht. Men kan
op de beurs ruilen, kopen en
verkopen. Experts op het gebied van bepaalde verzamelobjecten zijn aanwezig, voor gratis taxatie en/of bemiddeling bij
koop en verkoop. Voor verdere
inlichtingen: G.H. v.d. Eijken,
tel. 14234, of F.L. Tervelde, tel.
12303.

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in

overeenkomst vastgelegd.
Het Gewest is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal,
Haarlem, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude. In het ROSV
zijn de werkende woningcorporaties in Zuid-Kennemerland
en de gemeentelijke woningbedrijven vertegenwoordigd.

HW LW HW LW
11.34 06.20 -.-19.25
00.3607.3413.0520.45
01.30 09.05 14.0621.54
02.3010.2614.5022.55
Een ander punt is de toewij03.05 11.10 15.2623.25
03.46 11.35 15.56 -.- zing van woningen. In de Huis04.11 00.04 16.2812.04 vestingswet, die waarschijnlijk
04.46 00.24 17.0012.34 per l juli in werking gaat, staat
05.15 00.44 17.3213.04 dat gemeenten in een regio de

Vaanstand:
^M dond. 22 april 01.49 uur
Springtij
24 april 05.55 uur
N

Oplage: 5.200

'Parkeerprobleem'

PvdA en VVD stappen
naar Van Kemenade
ZANDVOORT - De vertrouwelij ke notitie over het
woonwagenbeleid is door
toedoen van burgemeester
en wethouders buiten de gemeenteraad terecht gekomen. De VVD en de PvdA
zijn daarvan overtuigd na
een gesprek met de Commissaris van der Koningin
in Noord-Holland, Van Kemenade. Beide fractievoorzitters dragen de motie,
waarin zij indirect worden
beschuldigd, bij de Kroon
voor ter vernietiging.
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ZANDVOORT - Tien mountain bikes als inzet tegen de kleine
criminaliteit langs de boulevards en in het dorpscentrum. Dat is
de laatste nieuwe ontwikkeling bij de Zandvoortse beroeps- en
reservepolitie. Vanaf vorig weekend tot en met de zomermaanden
rijden de agenten dagelijks op deze sportieve fietsen door het
dorp. De fietsen voldoen ruimschoots aan de verwachtingen. Het
is een ideaal vervoermiddel voor plaatsen waar een surveillancewagen niet of nauwelijks kan komen. Dat bleek wel tijdens de
Paasdagen toen moeiteloos door de drukte in het dorp gemanoeuvreerd kon worden.

Foto Bram StijnLii

Een aantal foutparkeerders op met name de Van Alphenstraat
was als eerste het slachtoffer van deze 'bereden' politie. Daarnaast werd druk gepatrouilleerd in de voor het verkeer afgesloten
Kerkstraat en Haltestraat. Meer dan tien bromfietsers kregen een
bekeuring, aldus een medewerker op het bureau. De jongeman op
de foto had eveneens 'pech'. Op het Kerkplein werd hij betrapt
door twee fietsende agenten, wat hem duur te staan kwam: vijftig
gulden voor het rijden zonder helm, veertig gulden voor het rijden
op een voor het verkeer afgesloten weg.
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U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051.1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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1 li.v.m.ra!lr«fcb™r|;m|:l
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Daarna word ik abonnee en betaal per
U kwartaal ƒ 17,00 D halfjaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00
* Voor poslabonnees gelden andere tarieven.

L

L J

donderdag 15 april 1993
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FAMILIEBERICHTEN

Verdrietig, maar dankbaar dat een langer lijden
hem bespaard is gebleven, geven wij u kennis
dat, voor ons toch nog onverwacht, van ons is
heengegaan mijn lieve man, onze lieve vader,
schoonvader en opa
Hendrik Barend Johannes van der Zee
Han
11 juni 1918
7 april 1993
Zandvoort:
Gré van der Zee-Langejan
Fred van der Zee
Han
Frea en Marcel
Tessa
Hanneke Gaus-van der Zee
Rob Gaus
Henk
Jeroen
Hogeweg 22, flat 2,
2042 GH Zandvoort.
De begrafenis heeft op dinsdag 13 april plaatsgevonden.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij kennis dat op 63-jarige
leeftijd van ons is heengegaan mijn lieve vrouw,
moeder, schoonmoeder en oma
Margaretha Wilhelmina van den
Bos-van der Valk
M. van den Bos
Mieke en Fred
Irma
7 april 1993
Celciusstraat 90
2041 TM Zandvoort
De crematie heeft op dinsdag 13 april 1993
plaatsgevonden.

Zoveel woorden van verdriet,
ik noem ze niet. maar één,
het afstand doen en scheiden
en niet het snijden doet zo'n pijn,
maar het afgesneden zijn.
M. Vasalis
Tot onze grote verslagenheid is kort na zijn 70ste
verjaardag geheel onverwacht overleden mijn
onvergetelijke man, onze lieve vader en schoonvader
Peter Versteege
• 4 april 1923
+8 april 1993
G. G. Versteege-Lustig
Annette en Gerard
Louis Davidsstraat 7
2042 LS Zandvoort
De begrafenis heeft 13 april op de Algemene begraafplaats te Zandvoort plaatsgevonden.

Na een liefdevolle verzorging in „Huis in het
Kostverloren", is na een afnemende gezondheid
rustig ingeslapen
Maria Francina Doll-Berger
op de leeftijd van 82 jaar.
Uit aller naam:
Adri Damhoff
11 april 1993
Correspondentieadres:
A. M. Damhoff-Baris
Fahrenheitstraat 11-10
2041 CG Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft donderdag
15 april 1993 plaatsgevonden.

Niemand weet wat leven is,
alleen dat 't gegeven is,
en dat van die geheimenis
God het begin en einde is.
Na een moedig doorstane ziekteperiode van ruim
twee jaar, is in de leeftijd van bijna 94 jaar overleden
Arieaantje Paap
Uit aller naam:
J. C. van Vechgel-Hofman
Zandvoort, 10 april 1993
„Huis in het Kostverloren"
Correspondentieadres:
Hasebroekstraat 10
2041 NH Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft donderdag
15 april 1993 plaatsgevonden.
Alle vrienden en bekenden van
Bertil
bedanken wij voor de steun en het medeleven.
Fam. L. Brand
Zandvoort
DOKTERSBERICHTEN

huidarts, flebologe
van 21-4 tot 30-8-93 is de praktijk in
het Gezondheidscentrum
Beatrixplantsoen l gesloten. Na 30
augustus worden de spreekuren
elke vrijdagochtend volgens
afspraak tussen 10.00-12.00 uur
gehouden.
ADVERTENTIES

Dierenarts
Gezelschapsdieren
en paarden
De praktijk wordt weer voortgezet op het woonadres
Zandvoortselaan 70
Heemstede
Nieuw tel.nr.
023-291281
Beh. vlgs. afspraak
(ook 's avonds)

De volgende aanvraag is ontvangen:

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

- Oosterparkstraat 34, Zandvoort - 1 den

UITNODIGING

Zonder haar steun en hulp had ik het
nooit gered.

Uitnodiging aan alle leden van woningbouwvereniging "Eendracht
Maakt Macht" te Zandvoort voor de bijzondere ledenvergadering
op donderdag 29 april 1993, aanvang 19.00 uur in gebouw "De
Krocht", Grote Krocht 41, te Zandvoort.

Mike Koopman met zijn gouden ploeg
Arch. Buro Chris Wagenaar en zijn
medewerkers voor zijn super hulp.

AGENDA
1. Opening
^
2. Mededelingen
^
3. Aantrekken geldlening
Voorstel tot het aantrekken van een geldlening ten behoeve van
het vervroegd aflossen van een 23-tal leningen.
4. Rondvraag
5. Sluiting

Alle passanten en omwonenden
bedankt voor het getoonde geduld
i.v.m. de overlast tijdens de bouw.
Speciaal Café Bluys.

Zandvoort, 14 april 1993
Hanneke Voit

RUSSISCHE ONDERZEEËR
GROOT SUCCES

M. A. Koper, secretaris

ing is maandag'f/m vrijdag geopende van
12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk bezwaren
indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.
De bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

AANGEVRAAGDE BOUWVERGUNNINGEN
033B93
034B93

Kostverlorenstraat 108
Mr. Troelstrastraat 6

gevelwijziging achtergevel
oouw garage + uitbr. woning

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

......

:::: :•:::

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

Geopend

VICTOR BOL bedankt:
VAN DEN HEUVEL
LA BASTILLE
CAFÉ DE SLOP
CAFÉ NEUF
BEACH-HIM
FA IJZERHANDEL
ZANTVOORT
STRANDPAV. 17 ZWEMMER
CIRCUS ZANDVOORT

Grieks
specialiteiten
restaurant

PROVINCIE

„SYMPOSION

il

Zeestraat 38, tel. 13758

BEKENDMAKING

Noord-/T}o//and

(v.h. pannekoekenhuis)
WEEKENDAANBIEDING

5 COCOS
KRANSEN

10 mini
bolletjes

2.25
3.50

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

Geniet van de sfeer en onze
bekende Griekse
specialiteiten

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278
Fa. Gansner & Co,
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

ZANDVOORT NOORD
TE HUUR BEDRIJFSPAND
90 M2 (NIEUWBOUW) BESTAANDE UIT:
GARAGE, MAGAZIJN EN WERKRUIMTE
GESCHIKT VOOR:
KANTOOR/PRODUCTIE/OPSLAG
HUURPRIJS ƒ 1000,- P.MND. (EXCL)
KLEINE OVERNAME STOFFERING
TEL. 02507-30770

U bent van harte
welkom.

Nieuwsblad

ovz

Ook voor kleine partijen
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

Beroep

Tegen het vastgestelde Kaderplan Voorzieningen voor Ouderen
kan elke belanghebbende binnen dertig dagen na deze bekendmaking bij de Kroon in beroep gaan. Het beroep dient ingediend te
worden bij:
Hare Majesteit de Koningin,
p/a Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.
Dit beroepsrecht geldt uitsluitend voor diegenen die tegen het .
ontwerppian bezwaar hebben gemaakt en voor diegenen die door
wijziging van het ontwerpplan in hun belang zijn getroffen. Het
beroep heeft geen schorsende werking.

OM KANS TE MAKEN OP ZO'N
HEERLIJKE HEMA-TAART
DIENT UW OPLOSSING VAN ONZE
GROTE PAASPRIJSVRAAG
UITERLIJK VRIJDAG 16 APRIL IN
ONS DEZIT TE ZIJN.

Inlichtingen

Voor meer informatie over het kaderplan en de te volgen
procedure, kunt u kontakt opnemen met mevrouw V. Goemans,
telefoon 023-143461 van bureau Ouderenbeleid van de provinciale dienst Welzijn, Economie en Bestuur.
Het Kaderplan Voorzieningen voor Ouderen kunt u voor f 18,-(exclusief verzendkosten) bestellen bij bureau Distributie van de
provinciale Centrale Bestuursdienst, telefoon 023-144426 of
023-144226.

Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 12
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MEXICO NIGHT
Soc.

There is always something
cooking at

EETCAFÉ

Zaterdagavond in de
De Manege Zandvoort

Progr.: aanvang 20.00-22.00 uur

v.a. 22.00 tot 03.00 uur in de nacht
een wervelend

Café Sam Sam
Dorpsplein 2

Zandvoort 15351 of 023-33 19T5

donderdag 15 april

Saté-menu a 17,50 P.P.

Mexicaans dans-, eet- en
muziekfestijn.
Entree ƒ25,- all in.
Uitsl. ongeb. mensen v.a. 25 jaar.
Aangepaste kleding toegestaan.
Reserveren gewenst
Info 16023
LET OP: ROND MIDDERNACHT DE
TREKKING 4 REIZEN PARIJS

l SINGER

PRINSENHOFSTRAAT 7
73? 02507-20072
t/o garage Versteege
Maandags gesloten
RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN
KNOPEN
P. E. M. Stokman
_ reparatie alle merken KLEDINGREPARATIE
TTTTT

CSINGER:

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

Mexicaanse tequilla
cocktails

NAAIMACHINES ZANDVOORT

Gezellig eten op een
unieke lokatie.

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op l l januari 1993,
overeenkomstig de procedure ex artikel 5, lid l van de Wet op
de bejaardenoorden, het Kaderplan Voorzieningen voor Ouderen
1993-1996, inclusief het uitvoeringsplan voor het jaar 1993,
vastgesteld. In het kaderplan geven Provinciale Staten de richting
aan voor het te voeren beleid in deze planperiode. De belangrijkste hoofdlijnen hiervan zijn:
- het ontwikkelen van een zorg-infrastructuur voor onze provincie (kwaliteit op macro-niveau);
- het bevorderen van een meer integrale aanpak van de zorg aan
ouderen;
- het handhaven c.q. verbeteren van de kwaliteit van de zorg in en
buiten de verzorgingstehuizen (kwaliteit op micro-niveau);
- het (verder) ontwikkelen van 'zorg op maat'.
Bij de vaststelling van het Kaderplan zijn Provinciale Staten
nauwelijks afgeweken van het ontwerpplan dat in oktober 1992
ter visie heeft gelegen. Wel is naar aanleiding van de inspraakreacties meer duidelijkheid verschaft over de juridische procedure
met betrekking tot de tweedeling in het plan, de provinciale
verantwoordeli|kheid ingevolge de Wet op de bejaardenoorden
en de werkwijze ten behoeve van de regiowerkgroepen voor dé •
opstellingvan het uitvoeringsplan 1994-1996.
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VOORZIENINGEN VOOR OUDEREN

Dagelijks menu's

Begrafenissen
en crematies!

VERHUISD

N. P. Kas

AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNING

In het bijzonder ons aller
„Mulhe" (Nel Mulder).

I.v.m. afwezigheid van

I. M. Witkiewicz

EÏTlin

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor
de enorme belangstelling, het
medeleven en de positieve reacties
tijdens de bouw van mijn
bloemenwinkel.

Keuken open van 18.00 t/m 21.00 uur

Tot ziens

schilders- en ofwerkingsbedrijf

RUUD JONKER

Muuicooüngs Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

J J. Hamelinkstraat 111
2033 LK Haarlem
Tel. 023-3309 44

II

BETAALT U
NOG STEEDSTEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT
Super
Euro
Diesel

ƒ1,87
ƒ1,71
ƒ1,22

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

voor het „betere" schilderwerk

Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord
VERSE

VARKENSHAAS
van 29,50
VOOR

19.95 P

kg

Exposities
ZANDVOORT - In galerie
Verburg aan de Sationsstraat is
van 24 april tot en met 31 mei de
expositie 'ARTattoo' te zien.
ARTattoo heeft als doelstelling
te laten zien hoe een grafisch
vormgever, een schilder, illustrator, beeldhouwer of art-director om gaat met het thema
'Tattoo' (tatoeages). Deelnemers aan de expositie zijn:
Henk Fischer Heyns, Edwin
Westerbeek, Johan van Geluwe, Odette Koldewey, George
Moorman, Hanneke Zwart,
Willy de Houck, Albert Verburg, Frans Salman, Wim Hofman, Ko de Jonge, Tina Gehlen
en Titia Smit.
De persoon die zich op de expositie als eerste laat taoeëren
wordt door Johan van Geluwe,
curator van het Museum of Museums, uitgeroepen tot menselijk en levend museum.

D66 bijeen
ZANDVOORT - Afdeling
Zandvoort van de politieke partij D66 houdt vanavond een vergadering in strandpaviljoen
Club Nautique, aan de Boulevard Barnaart. Deze begint om
20 uur. Ook andere belangstellenden zijn welkom.

Vergunning kinderdagverblijf 'Ducky Duck op laatste moment geweigerd

'We hebben voor tienduizenden geïnvesteerd
door Joan Kurpershoek

ZANDVOORT - De opening van kinderdagverblijf
Ducky Duck aan de Prinsesseweg 36 is op het allerlaatste moment afgeblazen. De
gemeente weigert een vergunning omdat een dagverblijf in strijd is met het bestemmingsplan. Bovendien
zijn er onderhandelingen
met
projectontwikkelaar
Thunissen uit Heemstede,
die er woningen wil bouwen.
Daarvoor zou ook de openbare bibliotheek moeten
wijken. Initiatiefneemster
Marion van der Zwet-Bos
'laat het er niet bij zitten', de
gemeente had eerder alle
medewerking toegezegd.

Weekenddiensten
Weekend:
17/18 april 1993

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

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeImg: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden: (alléén
voor
recepten):
zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur;
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de opemngstijden: informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk ZuidKennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Verloskundigenpraktijk van Elizabeth de
Boer-Burgh, Astrid C.M. Gombert, Petra J. van der Deijl,
Kochstraat 6A, Zandvoort, tel.
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale

Kerkdiensten
Kerkdiensten
weekend 17/18 april
Hervormde Kerk, Kerkplein:

Zondag 10.00 uur: gemeensch.
Geref./Herv. dienst in Gerefortneerde Kerk, ds. C. van de Vate
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: gemeensch.
Geref./Herv. dienst in Gereformeerde Kerk, ds. C. van de Vate
Vrijzinnige
Geloofsgemeen-
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Gedogen

Personeel
„We hebben al voor tienduizenden guldens geïnvesteerd,"
zegt Marion van der Zwet-Bos.
„En we hadden al twee gediplomeerde mensen aangenomen."
Voor hen kon nog net een oplossing gevonden worden. Een
tiental ouders had al aangekondigd zijn kinderen onder te
brengen in Ducky Duck. Maar
de vier grote ruimtes langs de
Prinsesseweg, helemaal opnieuw geschilderd, blijven leeg.
De verwarmingsradiatoren zijn
speciaal voorzien van thermostaatkranen en er hangen kindergordijntjes. De vloerbedekking is besteld. In de toiletruimte staat een kindertoiletje:
vastgeschroefd maar nog net
niet aangesloten op de stortbak. Op het moment dat dat
zou gebeuren, kwam er een
brief van het College van Burgemeester en Wethouders: het
kinderdagverblijf is in strijd
met de bestemming 'binnenterrein in hoofdzaak te gebruiken
voor garages, boxengarages en
bergingen en dergelijke'.

l

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

verleden- een groothandel m
frisdranken, scheepsreparatie,
een lampekappenbedrijt, een
markiezenfabriek én de open
bare bibliotheek, die nog een
contract voor negen jaar heeft.
Jaren geleden was er ook toestemming verleend voor een
rolschaatsbaan, maar die is
nooit gebouwd „Er ib vroeger
zeer onzorgvuldig omgegaan
met bestemmingsplannen," zo
luidde het verweer van de wéthouder.

'Ducky Duck.' De naam
hangt al aan de gevel, in één van
de vier lokalen staan twee kinderschommeltjes klaar. In de
vorm van eenden; verwijzend
naar de naam van het nieuwe
kinderdagverblijf dat hier gevestigd moest worden. 'Ducky
Duck' is ook terug te vinden op
250 ballonnen. Twee liggen er al
opgeblazen op de vloer, de rest
blijft ingepakt. Evenals de rest
van een forse hoeveelheid
nieuw speelgoed.

Voor die tijd waren twee
ambtenaren van de gemeente
langs geweest, die geen enkel
bezwaar zagen. Marion van der
Zwet-Bos: „Ik begin natuurlijk
niet zomaar iets op te starten
en geld te investeren. Er is mij
gezegd dat de vergunning geen
probleem zou zijn. Zij waren

Marion van der Zwet-Bos zou een dezer dagen haar kinderdagverblijf Ducky Duck openen. Maar
enkele dagen daarvoor kreeg zij te horen dat het niet door mocht gaan
Foto Bi.im styncn
zelf erg enthousiast over de gemeente dat hij zijn terrein,
waarop de garages, loodsen en
ruimte."
de openbare bibliotheek zijn gebouwd, wel wilde verkopen.
Woningbouw
Vervolgens werd projectontThunissen
uit
De enige mogelijkheid om wikkelaar
het toch toe te staan, is een wij- Heemstede naar hem toegeziging van het bestemmings- stuurd. Deze heeft echter te
plan. Maar daartegen bestaan lang gewacht met een duidelijk
twee bezwaren, aldus het ge- bod. „Ik had ze tot een bepaalde
meentebestuur. Ten eerste datum de tijd gegeven, maar
heeft het college al 'in principe daar hebben zij zich met aan
medewerking toegezegd voor gehouden. Dus ben ik weer
een ontwikkeling van woning- gaan verhuren. Maar ik vind
bouw'. Een wijziging van het het waanzin dat het kinderdagbestemmingsplan voor het kin- verblijf daar niet voorlopig zou
derdagverblijf past daardoor mogen zitten."
niet in het 'voorgestane stedebouwkundig beleid op deze lokatie'. Een toezegging van Van Busweg
Het andere bezwaar is van
der Zwet om het kinderdagverbhjf te ontruimen op het mo- het gemeentebestuur is, dat het
ment dat er gebouwd moet wor- dagverblijf aan de busweg ligt.
den, brengt het college niet op Daarvan mogen alleen maar de
NZH plus andere voertuigen
andere gedachten.
De eigenaar, A. Pool, is echter met een ontheffing gebruik maniet meer van plan - voorlopig - ken. Het college verwacht dat
zijn grond van de hand te doen. ouders toch de busweg zouden
Hij vertelde vorig jaar bij de inrijden, en dat is 'uit technisch

(ADVERTENTIE)

Il (3 El ü (P Voorlichting opleiding
leraar basisonderwijs
IPABO AMSTERDAM Jan Tooropstraat 136 l beide adressen op ia l 7 april
IPABO ALKMAAR
Van de Veldelaan 9201 en za 29 mei vanlO-11.30 uur

Voorlichting deeltijdopleiding leraar basisonderwijs
IPABO AMSTERDAM zaterdag l 7 april zaterdag 29 mei 10-11.30 uur

Opbrengst
Reumafonds
ZANDVOORT - De collecte
voor het Nationaal Reumafonds in de week van 21 tot en
met 27 maart heeft in Zandvoort een bedrag van bijna vierduizend gulden opgeleverd. Degene die de collectant gemist
hebben, kunnen nog altijd een
bijdrage storten op postgiro 324
of banknummer 707070848 ten
name van Het Nationaal Reumafonds in 's-Gravenhage.

oogpunt een ongewenste situatie'.
Wethouder Fhennga is niet
van plan van de ingenomen
standpunten af te wijken. Dat
bleek donderdag in de commissie voor Ruimtelijke Ordening,
waar onder andere Sandtaergen
(D66) en Van Gelder (PvdA)
een poging deden het college op
andere gedachten te brengen.
„Als Ducky Duck daar twee of
drie jaar zou mogen zitten, is
iedereen tevreden. In die tijd
kunnen de anderen een andere
locatie zoeken en kan de project-ontwikkelaar zijn plannen
maken," aldus Sandbergen.
Zij wezen op andere activiteiten op dit terrein, nu en in het

ZAKELIJK BEKEKEN

Nieuwe eigenaars Riche
gericht op breed publiek

Verzamelcontainers
Volgens het gemeentebestuur
zijn de bewoners van de proefHat in de Lorentzstraat, waar
\ origjaar buiten containers zijn
neergezet \oor het huisvuil,
zeer tevreden over deze proef.
Het college en EiVIM willen ook
bij de andere flats \an deze containers plaatsen. .T. Kerkman,
die zelf in deze flat woont, ontkent die 'tevredenheid'.
Als een van de bewoners van
de tlat waar deze contameis geplaatst zijn. ben ik nieuwsgierig
waaruit gebleken is dat dit
plaatsen van de containers zo
goed is
Ik en met mij vele anderen
ergeren ons blauw aan deze
containers Wekelijks een bende van 'heb ik jou daar'. En ook
de plaats is volkomen onjuist,
namelijk opzij van de flat in
plaats van bij de inVuitgang van
onze flat Vooral voor de minder validen onder ons is de
plaats van de containers te ver.
Ook de sociale controle is zo
goed als onmogelijk, omdat niemand om een hoek kan kijken.
Iedereen kan er dus zijn of haar
afval in deponeren, ook al hoort
het hier niet thuis.
Ten opzichte van de oude
stortkoker is het een verbetering, dat wel. Maar voor de rest
heb ik mijn bedenkingen.
J. Kerkmar.
Zandvoort
(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Restaurant Riche, gelegen in de
zeereep langs de noordboulevard, gaat vandaag in andere handen over. Miranda
van Dinther en Rob van Setten nemen de zaak over van
G.H.J. Snijders. Zij richten
zich op een breder publiek.
Voor personeel en de opzet
van het restaurant verandert er weinig.

„We hopen alle positieve dingen te handhaven en verder uit
te bouwen. Alleen het beslotene
gaat er van af." Dat zegt Miranda van Dinther over de nieuwe
aanwinst Restaurant Riche.
„De Beach Club wordt opgeheven." Daardoor wordt Riche in
zijn totaliteit voor iedereen toegankelijk en op het grote zonneterras worden voortaan gewoon luxe strandbedden verhuurd. „We richten ons op een
breed publiek, ook op mensen
die minder goed bij kas zitten
Bijvoorbeeld met het aanpassen van de menukaart: we hebben onder andere een dnegangenmenu voor 42,50 gulden met
keuze uit zes vóór-, zes hoofden zes nagerechten." De bestaande specialiteiten blijven
gehandhaafd, de keuken is gebloedheet was m de zaal.
Tegenwoordig organiseert opend tot 22.00 uur.
Rühling vrijwel uitsluitend
wedstrijden in het buitenland, Recepties
maar hij geeft te kennen nog
Tussen l april en l oktober is
wel eens 'wat in Zandvoort te
willen doen'. „Zandvoort is Riche dagelijks geopend, in de
voor mij het enige dorp in Eu- winter alleen de weekenden
ropa waar ik wil wonen, al moet Maar zowel zomer als winter is
je om hier te overleven een zeer het restaurant af te huren voor
goede gezondheid hebben. Ik recepties, feesten en partijen.
Miranda van Dinther en Rob
zou hier graag de komende zomer weer eens een bokspro- Setten zijn 'per ongeluk' in Resgramma willen organiseren. taurant Riche beland. „Je hoort
Maar die zaal van Gran Dorado wel eens wat, én ik ken het bewas m 1989 veel te duur. Er drijf van vroeger," zegt Van
kunnen maar duizend mensen Dinther, die in het verleden onin die daarom veel te hoge toe- der andere bij De Bokkedooms
gangspnjzen moeten betalen." heeft gewerkt Ook Setten is af„Als er over boksen gepraat komstig uit de horeca. Beiden
wordt, begint iedereen altijd waren al eigenaar van het Amover de hoge gages en over wat sterdamse catermgbednjf 'A
de manager wel niet verdient. matter of taste'. De twee zaken
Of steelt, zo wordt er ook ge- blijven naast elkaar bestaan.
praat. Maar dan worden de
enorm hoge kosten die er gemaakt worden gemakshalve Sponsorloop
maar vergeten. Van de tien aanZANDVOORT - De Mariabiedingen die ik doe, gaan er school houdt woensdag 21 april
hooguit twee door. Eddie Smul- een sponsorloop. De leerlingen
ders gaat voor de Europese titel willen zo geld bijeenbrengen
boksen tegen Yawe Davis. Ik voor de Stichting Europa Kmheb bij de EBU een bod gedaan derhulp. Deze zoekt jaarlijkb
om dat gevecht te mogen orga- gastgezinnen voor een vakantie
mseren. Maar dat doen meer van kansarme kinderen. De op
promotors en de hoogste bieder brengst van de sponsorloop
wordt op 29 april overgedragen
krijgt de organisatie."

'Boksen heeft mijn hartstocht'
In de rubriek Achter
de Schermen belicht het
Zandvoorts Nieuwsblad
de 'mens' achter bekende personen uit deze gemeente. Deze week bokspromotor Henk Rüh«ng.

H

Bokspromotor Henk Rühling: „Zandvoort is voor mij het enige
dorp in Europa waar ik wil wonen. Ik zou hier graag weer eens
een boksprogramma willen organiseren"
Foto Bidm Stijnen

Europese kampioenen voort:
Fighting Mac, Rudie Koopmans, Alex Blanchard en Pedro
van Raamsdonk. Koopmans
schreef onder Rühling zelfs geschiedenis door zes achtereenvolgende jaren Europees kampioen te blijven. Nog altijd is hij
zeer nauw betrokken bij het
wel en wee van zijn boksers,
waaronder Eddie Smulders en
Alexander
Miroshnichenko,
kampioen zwaargewicht van
het GOS. Rühling: „Vroeger
was ik af en toe een weekend in
Zandvoort en altijd onderweg.
Ik ben nu vaker thuis. Het organiseren van wedstrijden is mijn
hartstocht."
„Ik weet niet waarom, maar
het boksen heeft me altijd aangetrokken. Voor de oorlog
woonde ik in de Valeriusstraat
in Amsterdam-Zuid. Van een
oude rugbybal had ik een boksbal gemaakt en die hing in de
kelder. Tot 1940 gold er, behalve voor de leden van de boksbond, een verbod op het boksen. De Duitsers hebben dit ppgeheven en dat was eigenlijk
het enige goede wat ze in die
jaren gedaan hebben. In 1940
zag ik in het Concertgebouw

De rubriek meningen staat open
voor uw reacties Stuur uw brief
naar de redactie van deze krant,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Te lange brieven kunnen worden
ingekort U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is
gevestigd aan het Gasthuisplein 12
in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar
via nummer
02507-18648

Henk Rühling

Achter de Schermen.

ENK RÜHLING (72)
raakte als Amsterdams
jochie in de ban van het
boksen. Hij heeft de
sport nooit meer losgelaten en
groeide uit tot de grootste promotor en manager die ons land
ooit gekend heeft. Sinds 1945
schap NPB:
Zondag 10.30 uur: mevr. J. Bro- woont hij in het enige dorp in
strôm-Bruin,
Roelofarends- Europa waar wij wil wonen:
Zandvoort.
veen
Dinsdag 10.30 uur: Koffie-ochtend
Roomskatholieke Kerk:
Door Everhard Hebly
Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
Duijves
Zondag 10.30 uur: mevr. A. DopHenk Rühling was zelf een
meijer, met presentatie eerste
middelmatig bokser maar is
communicanten
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg wel een vechter. Misschien is
dat wel de reden dat hij nog
218, Haarlem.
Zondag 10,30 uur: ds. A. Snij- steeds bokswedstrijden organiseert en als manager een twinders
19.00 uur: Engelstalige dienst, tigtal boksers in binnen- en buitenland onder contract heeft.
H.A.
Hij kwam vorig jaar terug, waar
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 een ander mogelijk allang gete Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 stopt was. Een jaar geleden
uur en maandag 19.00 - 21.00 moest een goedaardig tumor bij
uur. Inl.: R. van Rongen, L. zijn hersenen verwijderd worMeeszstraat 14, Haarlem, tel. den. Rühling lag zeven uur op
de operatietafel en 47 uur in
023-244553.
coma.
Hij kwam er weer goed bomaar kreeg het drin[Burgerlijke stand [ venop,
gend advies te stoppen met roken en drinken. Dat laatste was
geen probleem, bij wijze van
Periode:
uitzondering geniet hij alleen af
6 - 12 april 1993
en toe nog van een Jack DaOndertrouwd:
Brouwer, Albertus Petrus Ma- niels. Stoppen met het roken
van sigaren was een ander verria en West dij k, Berlinda
haal, hij zit nu weer op zijn daGeboren:
Rida, zoon van: Echchrif, Mo- gelijkse behoefte van twaalf tot
hamed en El Mouden, Bouchra vijftien sigaren. Rühling: „Ik
lag kantjeboord, maar ik ben
Overleden:
Joorse, Johannes Gerardus, een vechter en daarom leef ik
nog steeds. Mijn vrouw heeft er
oud 75 jaar
Van der Vlugt, Jan Cornelis een andere verklaring voor. Zij
zegt dat ik ben blijven leven
Wouter, oud 84 jaar
Kooiman, Jacobus Kunera, omdat ik mijn boksers aan niemand anders gunde." En vanoud 71 jaar
Van den Bos geb. Van der Valk, daar dus dat hij weer als vanMargaretha Wilhelmina, oud ouds bokswedstrijden organiseert.
63 jaar
Duivenvoorden geb. Van der
Eem, Margaretha Cornelia JoVier kampioenen
hanna, oud 90 jaar
Rühling is nauwer verbonden
Versteege, Petrus Paulus Jomet de Nederlandse bokssport
seph, oud 70 jaar
dan welke promotor of manaPaap, Arieaantje, oud 93 jaar
Doll geb. Berger, Maria Franci- ger dan ook. Als enige Nederlandse manager bracht hij vier
na, oud 82 jaar

Het dagveiblijf 'gedogen' is>
niet mogelijk, aldus Fhennga.
„Dan nodigt u mij uit om het
bestemmingsplan naast mij
neer te leggen. Dat zou dan ook
voor alle andere moeten gelden
U kunt alleen in de raad een
voorstel doen voor een pai tiele
wijzing van het bestemmingsplan, maar het college zal daar
niet positief op reageren " Zo'n
wijziging is te duur, vindt Flieringa Bovendien moet dit later
teruggedraaid worden voor de
woningbouw. „En we hebben
nadrukkelijk aangeboden mee
te kijken naar een andere locatie."
Marion van der Zwet ziet dat
anders: „De gemeente heeft ons
verwezen naar bchoollokalen,
maar scholen zitten niet te
wachten op een kinderdagver
blijf. Bovendien hebben we nu
een ideale ruimte, compleet
met een grote tuin aan de voorkant, waar we wat dieren wilden houden " Volgens haar is
het laatste woord niet over deze
kwestie gesproken. „Ik laat het
er niet bij zitten."

MENINGEN

mijn eerste bokswedstrijd. Ik
heb zelf ook nog gebokst, ik
was een middelmatig bokser.
Direct na de oorlog ben ik wedstrijden gaan organiseren. Ik
wilde per se de grote bokspromotor zijn. Maar dat kan dus
niet, je moetje sporen eerst verdienen. Binnen twee jaar was ik
alles kwijt wat ik had. Ik ben
toen eerst maar eens als boksagent voor bokswedstrijden in
het buitenland aan de slag gegaan."

Bloedheet
Rühling woonde inmiddels in
Zandvoort waar hij zich ook regelmatig als organisator liet
kennen. Hij organiseerde diverse Miss Zandvoort verkiezingen en op het circuit de Nederlandse Kampioenschappen op
de Weg plus de beroemd geworden Zeepkistenrace. En hij
bracht het boksen naar Zandvoort. Eerst in de openlucht,
onder andere op de toenmalige
sportvelden van Zandvoortmeeuwen en in 1989 in Gran
Dorado. Het voornaamste wat
men zich van dit laatste evenement kan herinneren, is dat het

Uitstraling
Volgens Rühling is het slecht
gesteld met het boksen in Nederland. Er valt - vooral door de
televisie - financieel nauwelijks
te concurreren met andere landen. Maar ook de belangstelling is teruggelopen en Nederland telt slechts weinig professionals. „Het tij keert pas als
we weer een Europees kaïnpioen m Nederland krijgen. Ja,
we hebben Regilio Tuur, maar
die zit in Amerika. Er zijn geen
boksers meer met een uitstraling waardoor je 's nachts opstaat om naar een wedstrijd te
kijken."
Binnen de Nederlandse Boks
Bond (NBB) rommelt het al jaren en zoals het er nu voorstaat,
gaat er nu daadwerkelijk iets
veranderen. Henk Rühling bevindt zich in de stoottroepen.
„De NBB is vooral gericht op
amateurs en alle promotors en
managers willen daarom weg
uit de NBB, die ons echter weer
niet kwijt wil. Twee weken geleden hebben we een werkgroep
opgericht die donderdag 15
april bijeenkomt om een en ander uit te werken. Er zijn twee
kansen: de beroepsbond. treedt
uit de NBB of we gaan als zelfstandige federatie binnen de
NBB werken."

Voor een verse
smulkip van 't'spit
moet u bij

ROMY'S
KIPPENHUIS
zijn.
Deze maand
meeneemprijs

halve
gegrilde kip
kilo)

O."

normaal 6,~

hele
gegrilde kip
(kilo)

normaal 11,-

Eventueel friet en
gemengde salade
aanwezig.
KERSTRAAT 22
- ZANDVOORT- HOLLAND
TELEFOON: 02507-30378

Tweeduizend cadeautjes vanOVZ

ZANDVOORT - Een promotieteam van het Zandvoorts Nieuwsblad heeft zaterdag namens Ondernemers Vereniging Zandvoort twee duizend eieren uitgedeeld onder het winkelend
'publiek. De Paascadeautjes werden zowel in het centrum als in
Zandvoort-noord uitgereikt. Deze foto werd genomen op de
Grote Krocht, voor de winkel van OVZ-secretaris Tromp. De
uitslag van de Paaspuzzle wordt volgende week bekend gemaakt.
F°'o Bram Stgnen

.,4
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Glazenwasser!/
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers

De SWOZ is een =

verstandetfk
gehmdkapten
jj
Huisvesting en
l
bfttfleiding biedt op:
30lotatiesin
i
Amsterdam. Voor =
gehamlkapte
=
Kinderen is er ook |
dagopvang. 600
=
mëdewerk(st)ers
zetten zidt la voor i
een prima zorg'en
dienstverlening.

STICHTING WERKGEMEENSCHAP ORTHOPEDAGOGISCHE ZORG

- Ons faxnummer
voor advertentieteksten
is...

14764-14090

Burg. Van Alphenstraat 55/5,
goed onderh. tweekamperapp. op 2e et.
Ind. Entree, hal, garderobekast, toilet/douche, keuken (wit), ruime slaapk., woonkamer, balkon zuid/oost. Serv.k. ƒ 260,- p.m.
Vr.pr. ƒ129.000,- k.k.

020-5626283
Je bent Zelfstandig. Je wilt meer dan Zakgeld. Je wilt geen Zuster zijn,

Dr J. G. Mezgerstraat 113,
in recent gebouwd appartementencomplex
gelegen 4 kam.app. met balkon op zuid/
oosten. Ind. entree, ruime hal, toilet, open
keuken, woonk., 2 sl.k., badk. met douche
en wastafel. Serv.k. ƒ253,- p.m.
Vr.pr. ƒ189.000,- k.k.

maar wel met mensen werken. Je hebt een Zonnig karakter. Je bent Zeventien
jaar of ouder. Ben j i j dit? Dan ben je beslist geschikt om met verstandelijk
gehandicapten te werken.

SCHILDERWERKEN

tel.

Hogeweg 22/1,
"üvirbëzittingën irtfdë'
kuststreken
vakkundig" te <
beschermen: .

Luxe verbouwd tweekam.app. (v/h 3) op 1e
et. Balkon west. Ind. entree, hal, toilet,
woonk. met spiegelwand, luxe open keuken met inb.app., sl.k. met vaste spiegel/
kastenwand, badk. met bad/douche en
wastafel. Serv.k. ƒ137,- p.m.
Vr.pr. ƒ198.000,- k.k.

OP VOORDE MPIMM!

Vraag vrijblijvend
ons- advies.

Tel. 02503-13515

Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord
VERSE
VARKENSHAAS
van 29,50
VOOR 19,95 p. l

Je combineert leren matwerken. Theorie
breng je dus al snel in de praktijk.
Omgekeerd kun je vragen uit de praktijk op
school voorleggen. Je wordt steeds begeleid
door een ervaren kracht. In de praktijk werk
je met veel verschillende groepen. Daarin
kom je mensen met een verstandelijke handicap tegen van alle leertijden. Kinderen,
volwassenen en bejaarden. Sommigen van
hen zijn behoorlijk zelfstandig, anderen moet
je intensiever begeleiden. Soms moet je ook
verpleegkundige hulp kunnen bieden.
De opleiding start twee keer per jaar: in
september en in januari. Bij de start van de
opleiding moet je ten minste 1 7 jaar zijn en

WW ,-, •
"
Chinees
Restaurant

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

BEMESTING
BEPLANTING
BOMEN, STRUIKEN,
ROZEN, VIOLEN, VASTE PLANTEN
Vanaf 1 april zijn wij weer de
GEHELE WEEK GEOPEND!

een MAVO-D of gelijkwaardig diploma
hebben. Voor leerlingen van 23 jaar en ouder
gelden afwijkende toelatingsregelingen en
salariëring.

Zuiderstraat 8/8a,
DeZ-opkidag
dwrt drie jaar en
vermaanden.
De eerste zeven
mamden ga je naar=
school enkrijg je
zakgeld (f495,per iflQQ&aj*

Wil je meer informatie of al solliciteren?
Schrijf dan naar de SWOZ, afdeling
Personeel en Organisatie, Antwoordnummer
l O331, l OOO RA Amsterdam, onder vermelding van nummer 1O/O1. Een postzegel is
niet nodig.

werken en naar
sthool. Vanaf dat
moment krijg je
salaris. In het
eerste jaar
fL492,-bmto

De SWOZ staat ook met een stand op de
Informatiemarkt Gezondheidszorg in de
Beurs van Berlage (Rokin), op zaterdag
17 april a.s. van 1O.OO-17.OO uur.

f 2.276,-!n het
hotste jaar.

woonhuis met aparte zomerwoning. Geschikt voor dubbele bewoning. Ind. souterrain: douche- en wasruimte. Beg.gr. entree,
vestibule, gang, toilet, woonk. met serre,
open haard, keuken, 1e et. 4 sl.k. met wastafel, balkon zuid, toilet. Ind. zomerwon.
beg.gr. entree, woonk. met plavuizenvloer,
slaaphoek met keukenblok/douche, toilet,
1e et. 2 kl. sl.k. C.V. Vr.pr. ƒ 325.000,-k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

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

telefoon 023-385478

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

NIEUW!
Speciale combinatie van twee
gerechten naar keuze
on __
met rijst, nasi of bami
ZUruO p.p.

GROOTSE AUTOHAPPENING T/M ZATERDAG 17 APRIL

met Mihoen of Chin. Bami ƒ 2,- extra

A. BABI-PANGANG SPEC.
(mager vlees)

B. KOE-LOU-YOEK
(vlees)

C. TJAP-TJOY SPEC.
(groentemix)

D. FOE-YONG-HAI
(eiergerecht)

geeff u meer!

E. KIP KERRIE
F. BABI-PANGANG
„CHOI SIJEO"

ASPERGES
ETEN IN
HET WITTE
STADIE THORN

G. YIN YONG SATÉ
(2 stokjes varkenssaté
+ 2 stokjes kipsaté)

foto Streek VVV Noord en
Midden Limbura

In samenwerking met Hostellerie "La Ville Blanche" in
Thorn biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om
in de periode van 24 april t/m 24 juni te genieten van
een tweedaags asperge-arrangement Thorn is het witte
stadje aan de Maas m Limburg. U verblijft in Hostellerie
"La Ville Blanche', met een gezellige koffieshop, een
intiem restaurant, een middeleeuwse gewelvenbar, een
lounge en diverse ierassen.

H. CHIN. SEIZOENGROENTEN
MET KIP
(alleen afhalen)
HALTESTRAAT 69
Tel. 178897

Het asperge-arrangement bestaat uit 2 x overnachting
in een kamer met bad/douche en toilet, radio, KTV,
telefoon en minibar, 2 x uitgebreid ontbijtbuffet, l x een
drie gangen aspergediner, l x vier gangen aspergediner, welkomstdrankje, een bezoek aan de aspergeboer met de mogelijkheid zelf asperges te steken en
fietshuur en diverse fietsroutes langs aspergevelden.
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de lezers
van de bladen van Weekmedia ƒ 240,00 per persoon.
Voor een l persoonskamer wordt een toeslag van / 50,per dag gerekend. Kinderen tot 12 jaar krijgen 50%
korting, mits zij op de kamer bij de ouders slapen. De
aanbieding is geldig op alle dagen m de periode april
t/m 24 juni.
Voor nadere informatie Hostellerie "La Ville Blanche",
Hoogstraat 2, 6017 AR Thorn, tel. 04756-2341
Boeken is alleen mogelijk door middel van het sturen
van onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
'l 000 CC AMSTERDAM

Bon voor onze lezers
Deelname aan het asperge-arrangement m Thorn is
alleen mogelijk door het insturen van deze volledig
ingevulde bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres.
Naam:
AdresPostcode:
Telefoon:
Aantal pers.:

ABSOLUTE
BODEMPRIJZEN

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoreii naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden..
het faxnummer is

020-5626283
Woonplaats:
Keuze datum:
Aantal kinderen:

geeff u meer!

Het Paas Surprise Festival op het OCCASION CAR PARK is
wellicht de spectaculairste gebnjikte wasenshow ooit gehouden. Zeker is dat t/m zaterdag 17 apnl het grootst mogelijke
voordeel wordt gegeven. Wat dacht u van een totale korting
van maar liefst fl. 268 660,- op alle Ford 1992-modellen van
het type Escort, Onon, Sierra en Scorpio. Nog nooit ging Ford
Entam zo diep in de buidel om u als
consument een verrassend voordeel te bezorgen. Bovendien, al
deze auto's worden met
(fabneks)garanüe verkocht
KI LIKl
En wij doen meer. Véél meer! CAR
PARK
Ongekend autovoorded tegen
absolute bodemprpxen
Het Paas Surprise Festival s een autohappening voor het hele
gezin. Jong en oud kan profiteren van de sterk gestegen
verkoop van veel Ford-modellen waardoor Entam op het
OCCASION CAR PARK een ruime voorraad perfect onderhouden gebruikte wagens heeft Door gebrek aan opslagruimte
liquideren wij thans tegen bodempnjzen. Op alle voorraadauto's wordt m elk geval een zeer forse korting gegeven. En
naast de al eerder genoemde 1 992-modellen met extreem hoog voordeel, is de
categorie 'PAAS-SURPRISE-AUTO'S' zeker
de moeite van het bekijken waard. U vindt
ze elders in deze advertentie met name
genoemd Een unieke kans op een surpnse-auto
Occasion Car Park, Sijsjcsbcrgwcg
Amsterdam Zuid-Oost, TcL 020 • 696 48 01

Het Paas Suiprise Festival s dagelijks geopend van 10 001700 uur. Als u dan toch vroeg bent, kunt u bovendien
profiteren van onze Vroege Vogels Premie' waarbij iedere
koper een EXTRA greep mag
doen m onze 'Surprise
Paasmand'. En dat betekent
direct geldvoordeel.
Gratis Paasspd voor kinderen
Het Paas Suiprise Festival zit boordevol verrassingen Sfeervolle muziek, drankjes, hapjes. Uw kinderen worden verwend
met een leuk paasspel onder deskundige begeleiding waarbj
ze aardige prijzen kunnen winnen zoals prachtige modelauto's of een lekkere dinerbon van McDonald's En u wordt
ook niet vergeten want iedere bezoeker, koper of nietkoper,
zal zich het bezoek aan het OCCASION CAR PARK lang heugen.

l VOLQ DE BORDENI |

OCCASION
CAR PARK

Zelfs de moddairto's kosten bijna niks!
Het Paas Suiprise Festival voor grote en... kleine auto's. Wat
dacnt u van de nieuwste Bburago modelauto's 1:18. Porsche,
Ferrari, Lamborghmi en Bugatti. De normale winkelpnjs bedraagtfl. 39,95. Op het OCCASION CAR PARK betaalt
u in de periode t/m 17 apnl slechts
fl.14,95. Als dat geen stunt is1
,^->- ( •
Maximaal één per persoon en fjëtj*^
op=op.
Laagste financieringskosten
van Nederland
Het Paas Surprise Festival s zo verrassend dat wij zelfs
durven te stellen dat ook onze assurantie-afdeling voor u in
deze penode iets bjzonders heeft. De laagste financienngskosten van Nederland B niet niks. Elders voordeliger? Wij
betalen u het verschil kontant terug1
Nog even dit- alle auto's worden
verkocht met 6 mnd. volledige
FORDA-1 garantie. De minimale
inruil bedraagt
fi.1500,-(mits met geldige
APKkeunngJ.Ophet
OCCASION CAR PARK
vindt u auto's in alle
prijsklassen.

4 AMSTERDAM CH UTRECHT |>
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Blad publiceert
koopgids tenten
Ieder voorjaar zijn er
I-kampeerders
die zich

buigen over de vraag welke
tent zij zullen kopen. Zij
doen er goed aan de Kampeer en Caravan Kampioen
van deze maand te kopen.
Daarin is namelijk een tentenkoopgids opgenomen.
Dat is niet de enige informatie die dit blad over tenten
geeft, want er staan ook nog
tests in van de Moss Encore
('ventilatiewonder'), Brand Königssee Exclusive ('veel tent
voor z'n prijs') en Hendriks
Janny ('degelijke vakantie- en
seizoentent').
Verder de uitslag van een
duurtest van vier vierpersoons
piramidetenten in de prijsklasse van 750 tot 1200 gulden. Onder allerlei omstandigheden
werden twintig weken lang de
Obelink Cadiz, Esvo Stolp, Doréma Pyramide Comfort en Cabanon Pyramide getest. Conclusie: alle tenten zijn hun prijs
waard, maar het best uit de bus
komt de Esvo Stolp.

Aardappeltest
Iets meer dan de helft van de
m Nederland verbouwde aardappelen komt niet in gekookte
vorm op het bord. Ze worden
omgetoverd tot bijvoorbeeld
grondstoffen (zetmeel) of tot
luxueuze aardappelprodukten.
Uit een test van de Consumentengids (april) blijkt dat aardappelkroketjes, ^-schijfjes,
blokjes, -bolletjes, pureeroosjes
en al dan niet voorgekookte
krieltjes soms te vet, te zout en
te arm aan vitaminen zijn om
de'gewone gekookte pieper te
kunnen vervangen.

14/15

Bier brouwen: hobby
die uit de hand loopt

EN DANIG UIT de
hand gelopen hobby
zou je Brouwerij 't IJ
kunnen noemen. Caspar Peterson (41) was, tussen zijn
optredens als muzikant
door, thuis aan het brouwen
geslagen. Het succes van
Drukwerk met zijn 'Je loog
tegen mij' bezorgde Caspar
het beginkapitaal voor een
eigen brouwerij.

E

Hij had een pand aan het IJ
op het oog en had zijn bedrijf
daar al naar genoemd, maar
uiteindelijk kwam brouwerij 't
IJ terecht in een voormalig badhuis
in Amsterdam-Oost.
Plzen, Natte, Zatte, Struis en
Columbus zijn de vaste bieren
die 't IJ brouwt. Ook worden er
enkele seizoensbieren gefabriceerd, zoals Paas-ij en IJ-ndejaarsbier. Meer smaken zitten
niet in het vat: 't IJ draait op
volle capaciteit.
Caspar heeft de bieren als
huisbrouwer ontwikkeld. „Ik
ben ertoe gekomen door bezoeken aan België. Met optredens
en in vakanties heb ik daar de
verschillende bieren leren kennen. Nou, dat leek me wel wat."

4

Naar schatting zeventig pro- zo voor de wind, dat naast de
cent van zijn bieren wordt in boerderij waar gebrouwen
Amsterdam gedronken; de wordt (ook deze brouwer begon
groothandel zorgt voor een be- als hobbyist) een nieuw onderlangrijk deel van de afzet.
komen verrijst. Er wordt geëxporteerd tot zelfs naar Japan en
Canada toe.
Helder
Caspar Peterson van 't IJ
De wat meer ambachtelijk ge- (sinds 1985) en brouwer Albert
brouwen bieren zijn tegenwoor- Hofman van het ook in Amsterdig in. Ach, zegt menige kenner, dam gevestigde Maximiliaan
als je zo'n echt biertje hebt ge- (sinds zomer vorig jaar) doen
proefd, doet Heineken je aan het met leidingwater. Gewoon
water denken. Caspar: „Maar ik water uit de kraan. Is bij 't IJ
drink ook best Heineken hoor, een proeflokaal, Brouwhuis
als er niets anders is." Dank zij Maximiliaan heeft behalve een
de slogan Heerlijk, Helder, proeflokaal en café ook een resmoest men wennen aan de wat taurant. De hier op de hoek van
troebele aanblik van de alterna- de Kloveniersburgwal en Bettieve bieren, maar de opmars haniënstraat gebrouwen bievan vooral Belgische soorten ren, zijn eigenlijk alleen ter
heeft de twijfel ten opzichte van plekke te nuttigen. Je kan er
'blind' bier weggenomen.
grote beugelflessen bier kopen
Over Belgisch bier gespro- en later bij laten vullen, voor
ken: in een plaatsje bij Houffali- een bottelarij is er geen plaats.
ze in de Ardennen is een diepe Natuurbeheerder Albert Hofput geslagen om vers bronwa- man heeft, evenals Caspar, van
ter aan te boren voor het bier zijn brouwhobby zijn beroep
van Achouffe. De zwager van de gemaakt.
Belgische brouwer vertelde onIn het proeflokaal van 't IJ
langs lachend dat ze zelfs een vraagt op vrijdagmiddag een
wichelaar hadden ingeschakeld man met Engels accent naar
om de beste plek voor de bron een speciaal bier. Hij proeft
aan te boren. Het gaat Achouffe voorzichtig en constateert met

Automankementen

Audio en video
Om nog even bij de auto te
blijven: AutoWeek (nr. 13) testte tien cd-wisselaars, steeds
meer te vinden in onze heilige
koe. De beste cd-kwaliteit met
de bijgeleverde autoradio's produceerden Alpine, Clarion en
Grundig.
Hifi Video Test (april) bekijkt
de'Mitsubishi HS-CX6 en Focus
(april) de Sony CCD-VX1. Deze
laatste is het nieuwe topmodel
van de nummer l op camcordergebied. Niet langer een camera waarbij een schouderbteun moet worden toegepast,
maar een handycam. Weer is
het verschil tussen professionele en 'amateur'-apparatuur
verkleind, zo zegt het blad, dat
verder vindt dat de beeldkwaliteit meer dan voortreffelijk is.
GERRIT JAN BEL

Gras Ei op komst
Er komt een nieuw keurmerk voor eieren: het Gras Ei.
Daarvoor is de Stichting Gras
Merk opgericht, die de verkoop
gaat stimuleren van produkten
van dieren die weer van een gezond buitenleven kunnen gemeten. De introductie van het
Gras Ei is de eerste activiteit
van de Stichting.
Wie het Gras Ei keurmerk
Wil voeren, moet een contract
tekenen waarmee de opfokker,
de pluimveehouder en de voeöerleverancier
gehouden zijn
a
an een aantal strenge vóórbaarden niet betrekking tot de
gezonde
leefomgeving en de
v
oeding van de kippen. Zo
krijgt de GrasKip uitsluitend
Plantaardige
voeding, aangev
uld met mineralen en vitamin
en Het toezicht en de controle
Wordt uitgevoerd door het NaUonale
Controlebureau Pluimv
ee en Eieren (CPE) te Zeist.

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840

(niet op vrijdag)

TOEREN
Kleurige folders van zonnigc stranden, pittoreske
dorpjes en felblauwe luchten lokken ons af te reizen
naar verre oorden. Reisjournaliste
Lem
Paul
maakt een keus uit het brede aanbod van bestemmingen voor een (korte) trip.
Caspar Peterson (links) en zijn medewerker Rob Steenbergen nemen een eigen pilsje in het

proeflokaal van Brouwerij 't IJ

Foto Br.mi de Hoii.mdei

een grijns: 'Doet wat denken lekker, vind ik. Hebben jullie
aan meubel was.' Caspar Peter- nog meer speciale smaken in
son en de man achter de bar in huis?' De barkeeper: 'Dan moet
koor: 'Meubelwas?' De man je onze beits eens proberen.'
knikt. Caspar: 'Jij bent zeker de
JAN M. PEKELHARING
Het procfiokaal van 'l IJ, Funenkade
meest tactische thuis.' De man: 7 (onder
de molen), Amsterdam, tele'Maar deze meubelwas is wel foon 020-(>22.8325.
is van woensdag tot

en met 7onda£ open \an drie tot acht
uur. In principe iedere vrijdagmiddag
om \ ier nnr een korte rondleiding door
de brouwerij.
Brouwhuis Mavimiliaan. Kloveniersburffual (i-8, teletoon 020-G24.2778, is 's
middags en 's avonds geopend: het restaurant Raat om halt 7e\en 's avonds
open. Rondleiding op afspraak.

Verkoop van kinderboeken stijgt elk jaar'

Beste uit de test bij de verse
aardappelprodukten is Celavita. Beste koop bij deze produkten zijn de a-partjes, krieltjes en
aardappelschijfjes
van Vitabintje; (tegenwoordig Vita geheten). Bij de diepvriesprodukten
komt de pom-a-part van Aviko
als beste uit de test. Beste koop
zijn de aardappelschijfjes van
Bon Serva en de pommes chips
van Goldberg. Bij de pureeachtige produkten is dat rösti van
Aviko.
•-

In de Consumentengids van
deze maand wordt op twee manieren aandacht aan de auto besteed. Allereerst is er het jaarhjks terugkerende onderzoek
naar automankementen. De
tijd dat de leeftijd van een auto
in één oogopslag was af te lezen
aan roestplekken is voorbij,
want auto's zijn tegenwoordig
beter tegen de weersinvloeden
bestand. Zo'n honderd autotypen worden behandeld en daarbij gaat het over de periode 1989
tot en met 1991. In de top-tien
van de auto's met het laagste
gemiddelde aantal defecten kornen alleen maar Japanners
vqor, in de top 25 zelfs maar
drie Europeanen (eenmaal Citroën, tweemaal Peugeot).
In het blad ook een test van
autobanden.
Daaruit blijkt dat
de1 hergebrukte autoband toekomst heeft. Ook al is hij (nog)
niet zo goed als nieuwe, de kwahteit is zeker niet slecht.

APRIL 1993

Achtduizend kinderboeken staan op de plank. 'Per jaar lezen we zo'n duizend nieuw uitgekomen
Foto Bram de Hollander
titels'
graag zelf iets opzetten. In sepBezorgde pedagogen of
tember 1975 zijn we met een
doemdenkende onderwijzers
willen wel klagen over het
matig bedrij fskrediet, maar vol
alsmaar verslechterende
enthousiasme in het pand
leesgedrag van de jeugd.
naast mijn koffieshop in de
Kinderen zouden nog amper
Eerste Bloemdwarsstraat De
belangstelling hebben voor
Kinderboekwinkel begonnen."
lezen. Ze zouden in plaats van
een leuk, spannend of leerzaam
Goed Nieuwsshow
kinderboek in te kijken, liever
voor de buis hangen of
Rietje en Guillaume Nivard
urenlang achter hun
waren daarmee de allereerste
spelcomputer zitten. Is het
echte kinderboekhandelaren in
werkelijk zo slecht gesteld met Nederland. Aanvankelijk gingen de zaken moeizaam. „Veel
de leesgewoontes van
mensen verklaarden ons vollekinderen? Hebben video,
computer en televisie het
dig voor gek," zegt Rietje Nikinderboek definitiefin het
vard. „Tot 1980 moesten we
nauw gedreven?
noodgedwongen de koffieshop
aanhouden om de kinderboekNZIN," meent Rietje winkel draaiende te kunnen
Nivard, samen met houden. Maar na een optreden
haar man Guillaume in wat toen nog de Sonja's Goed
eigenaar van twee succes- Nieuwsshow heette, werd de
volle kinderboekwinkels in winkel in één klap bekend bij
het hart van de Amsterdam- het grote publiek."
Het succes van de Kinderse binnenstad. „De verkoop
was zelfs zo groot
van kinderboeken stijgt nog boekwinkel
dat er in 1980 een tweede zaak
ieder jaar."
geopend werd: de Kinderboekwinkel 2 aan de Nieuwezij ds
Charles Soria
Voorburgwal. En toen ook het
pand aan de Eerste BloemdRietje en Guillaume Nivard warsstraat te klein bleek, verbezitten twee kinderboekwin- huisde de eerste kinderboekkels in het centrum van Am- winkel in 1990 naar een ruimesterdam. Al bijna twintig jaar re locatie aan de Rozengracht.
zitten ze in de kinderboekenDe kinderboekwinkel bebranche en ze kunnen dus ware schikt over een uitgebreide colspecialisten in de kinderlitera- lectie peuter- en kleuterboetuur worden genoemd. Rietje ken, jeugdromans, hobbyboeNivard: „Oorspronkelijk kom ken, populair-wetenschappelijik uit de horeca, maar belang- ke boeken; je kunt het zo gek
stelling voor kinderboeken heb niet bedenken of ze hebben het
ik altijd gehad. Ik had een eigen in voorraad. Kinderboeken
koffieshop - nee, niet zo eentje voor de leeftijd van zes maanmet van die 'kruiden' - en dat den tot 16 jaar, achtduizend
ging allemaal prima. Toen ik verschillende titels opgeslagen
Guillaume leerde kennen ont- in een dertigtal kasten. En gestpnd het idee een kinderboek- loof het of niet, Rietje, Guillauwinkel te beginnen."
me en hun twee medewerkers
„Hij had bij uitgeverij De Be- hebben alle boeken die er staan
zige Bij en boekhandel Van gelezen.
Rietje Nivard: „Per jaar lezen
Gennep gewerkt en wilde dol-

we zo'n duizend nieuw uitgekomen titels. Niet alleen van Nederlandse auteurs, maar ook
veel vertalingen. Vooral Engelse kinderboeken worden hier
driftig vertaald. Je moet al die
boeken en hun recensies wel
gelezen hebben om te weten
wat er te koop is en om je klanten goed te kunnen adviseren.
Het hoort gewoon bij het vak en
ik vind het trouwens hartstikke
leuk om te doen."

Cadeautje
Volgens Rietje is het kopen

Petteflet
Een ware kassakraker is nog
altijd Annie M.G. Schmidts
Pluk van de Petteflat wiens
rode hijskraantje voor de deur
van de beide winkels staat.
„Vooral spannende boeken met
een happy end, avonturenboeken en boeken met een geheim
worden door kinderen gretig
gelezen," beweert Rietje Ni-

vard. „Kinderen willen echt
meegesleept worden door een
boek. Ze letten ook heel erg op
de kwaliteit van de illustraties.
Opvallend is overigens dat boeken met veel illustraties de laatste paar jaar bijzonder goed
worden verkocht. Toch verkopen we hier bewust geen echte
stripboeken. Ik wil namelijk
het kinderléésboek promoten."
In de twee kinderboekwinkels vinden regelmatig activiteiten plaats. Er worden knutselwedstrijden en tekenpnjsvragen georganiseerd en af en
toe komt een auteur signeren.
Aan de signeersessies met
Roald Dahl en Annie M.G.
Schmidt heeft Rietje Nivard
warme herinneringen. Ook debutanten krijgen de kans zich
via de kindertaoekwmkel aan
een groot publiek te présenteren.

Gekkenhuis
Rietje: „Er wordt dan dikwijls voorgelezen en dat vinden
de kinderen natuurlijk geweldig. Soms nodigen we een illustrator uit en mogen de kinde-

ren zelf bepalen wat er getekend gaat worden. Het allerdrukst is het tijdens de kinderboekenweek. Die tien dagen in
oktober is het hier een gekkenhuis. Je kunt dan over de hoofden lopen. Misschien even leuk
om te weten: het kinderboekenweekgeschenk van dit jaar
wordt geschreven door Joke
van Leeuwen. De titel is nog
onbekend."
Zijn kinderboeken over het
algemeen een beetje betaalbaar? Rietje: „Voor elk type
portemonnee is er wel een boek
te vinden. De gemiddelde prijs
van een boek is een tientje.
Geen geld vind ik, zeker niet als
je het vergelijkt met de prijs
van een doorsnee spelcomputer."
Adressen: De Kinderboekwinkel.
Rozengracht 34, 101(> CN Amsterdam,
tel. 020-fi22-17fil. De Kinderboekwinkel
2, N.Z. Voorburgwal 344,1012 FX Amsterdam, tel. 020-G22.7741. OpeninKStijden: maandagmiddag; één tot zes uur,
dinsdag- tot en met vrijdag tien tot zes
uuren zaterdag: tien tot vijf uur. Rietje
Nivard bespreekt elke woensdagochtend om half elf recent verschenen
kinderboeken in het programma Sloterslyn
' \:m Kadio Noord-Hollancl, FM

(ADVERTENTIE)

Slecht ter been?
Maak uw keuze en ga overal heen!

zonder beperkingen gerealiseerd worden Servicepunten
m heel Nederland
Showroom open op werkdagen van 9 00-17 00 uur

BIJ Waaijenberg kunt u alle
denkbare vervoermiddelen
en hulpmiddelen vergelij- lip
ken en testen Speciale ~
aanpassingen kunnen

Keienbergweg 48,1101 GC Amsterdam Z.O., teletoon 020-6910518
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Vroeger was kolf
sport voor de elite'

'O'

BOES

van kinderboeken hoofdzakelijk een familieaangelegenheid.
Meestal komen de kinderen m
gezelschap van hun ouders de
winkel binnen om eens lekker
rond te snuffelen en te bladeren. Ook zie je er ouders een
boek uitzoeken met een verlanglijstje van hun kind op zak.
Het gaat dan om een cadeautje
voor een verjaardag of een goed
rapport.
Rietje: „Soms komt er iemand binnen en vraagt om een
boek over dinosaurussen of
ontdekkingsreizen of 'iets om
om te lachen'. Dan gaan we samen de kasten langs en zoeken
we iets uit. Of er komt een kind
de winkel in stormen om te vertellen hoe spannend, verdrietig
of leuk hij of zij een boek vond.
Soms zit je dan een uur te praten met zo'n kind."
Bij het inkoopbeleid -wordt
rekening gehouden met de
nieuwste trends. Zeer populair
bij de jongste kinderen zijn op
dit moment Kikker van Max
Velthuis en de verhalen over
Ijsbeer van Hans de Beer.
Kladwerk van Anke de Vries en
Verdriet met Mayonaise van
Carry Slee zijn vooral onder oudere kinderen populair. Maar
ook minder nieuwe boeken zoals De Grote Vriendelijke Reus
van Roald Dahl, Paul Biegels
Kleine Kapitein en Ronja de
Roversdochter van Astrid Lindgren blijven bestsellers.

Sommige sporten krijgen
ruimschoots aandacht in de
media. Maar er is meer dan
voetbal, tennis of wielrennen.
In een serie artikelen belicht
Chris Hartman minder
bekende takken van sporten.
Vandaag: kolven.

van Ons Genoegen regelmatig
een balletje slaan.
Ondanks zijn leeftijd (71)
blaast Stam wekelijks zijn partijtje mee in de onderlinge competitie van Ons Genoegen.
„Onze kolfclub heeft 16 leden,"
meldt Stam. „Ooit zijn we er 22
rijk geweest. Veel meer leden
moet je niet hebben, anders
worden de wachttijden veel te
lang. De donderdag is onze
clubavond. Op woensdag is de
baan voor de dames. Die hebben 18 leden. Hier spelen de dames en heren soms gezamenHjk, maar gebruikelijk is dat
niet. In Utrecht is zelfs een
baan waarop alleen mannen
worden toegelaten."

daan. Zo'n zevenhonderd kol- lijke) werd opgericht, was de
vers en kolfsters, verdeeld over sport bijna ter ziele. Er sloten
37 clubs, pakken bij tijd en wijle zich negen clubs, ook wel sociede met een hockeystick verge- teiten genoemd, aan bij de
lijkbare kolfkliek en de gummi- bond. Van die negen bestaan er
of sajetbal uit de kast om een nog drie: De Vier Eenen te
partijtje te spelen. Het overgro- Spanbroek, Op Maat te Zuidte deel van de banen bevindt Scharwoude en Over de Helft te
zich in de kop van Noord-Hol- Nieuwe Niedorp.
'ET BORD AAN de geland. Slechts twee zijn elders vel van herberg 't
in Utrecht en het Limburgse
Paal
Mooriaanshoofd
te
Sevenum - gesitueerd.
Wormer laat aan duidelijkDe huidige kolfbanen zijn
heid weinig te wensen over:
alle overdekt. Ze hebben een
Populair
hier is een kolfbaan geveslengte van 17,52 meter en een
tigd. Eén van de 17 banen
Ooit was kolf, door sommi- breedte van vijf meter. Aan beidie Nederland nog telt.
gen beschouwd als de voorlo- de kanten bevindt zich midden
per van het huidige golf, een op de baan een paal. Deze palen
Hendrik Stam, voormalig eigepopulaire sport in ons land. In spelen een belangrijke rol, zenaar van 't Mooriaanshoofd - de
1792 waren er zelfs 350 banen, ker bij de uit- en opslag. Per
zaak is thans eigendom van zijn
waarvan 149 overdekt. Het beurt wordt de bal drie keer
dochter en schoonzoon - showt
In Nederland wordt op dit noorden, oosten en zuiden had- geslagen. De eerste en tweede
trots de plaats waar de dames moment nog slechts op be- den geen interesse. Alle banen slag, respectievelijk de uitslag
van De Mooriaan en de heren scheiden wijze aan kolven ge- bevonden zich in het westen. In en de opslag, zijn voorbereiden
en rond Amsterdam waren er de slagen. De derde slag, de
bij voorbeeld 216, in Leiden en puntenslag, is de belangrijkste.
omgeving 45 en in Rotterdam Deze bepaalt hoeveel punten er
53. De overdekte banen waren veroverd worden. Het maximaveelal eigendom van caféhou- le aantal punten is 12.
Per partij, waarbij meestal
ders, die wel brood zagen in wat
extra klandizie.
drie spelers in de weer zijn,
Stam: „Vroeger was kolf een worden die drie slagen vijf keer
sport voor de elite. De notabe- herhaald, zodat het maximale
len van het dorp speelden kolf. aantal punten per partij zestig
Omdat mijn vader eigenaar van is. ,,Er is een speler," weel
de zaak was, mocht ik mee- Stam, ,,Henkie Huisman uit
doen. Ik kwam er al snel achter Krommeme, die op alle banen
dat het een veel moeilijker m Noord-Holland al eens zestig
sport is dan je op het eerste punten gescoord heeft. Nee, ik
gezicht vermoedt. Met de ande- heb een dergelijke score nooit
re clubs hebben we regelmatig gehaald. Aan de ene kant maar
contact. Eens in de zoveel jaar goed ook, want dan moet je de
spelen om de Nederlandse titel. hele zaak een rondje geven."
Ik geloof zelfs dat ze het 't weHet adres. \an de Koninklijke Nederreldkampioenschap noemen." lamlsche
Knlfnond is Lliuienlaan 24.
Toen in 1885 de Nederland- 1H87 UK \\ogiiuin.
Telefoon 022!l7-i:«S.
sche Kolfbond (in 1985 voor- Eerdere afleu-riimen \an deze serie
zieii van het predikaat Konink- zitn verschenen in de kranten v.m

H
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Pippi Langkous
Astrid Lindgren, schrijfster en geestelijk moeder
van de ondernemende Pippi (vertaald in bijna zestig
talen) werd geboren in het
Zweedse Vimmerby. In die
plaats is nu een attractiepark te zien waar men kan
kennis maken met lokaties
en personen uit het Pippiboek. Rondom Vimmerby
zelf is ook veel te zien en
men vindt er om te overnachten zowel hotels,
jeugdherbergen en campings ook kamers bij parti-.
culieren. Leuk voor kinderen, deze 'Wereld van'
Astrid Lindgren' die tot 26
september is geopend. Informatie: Zweeds Verkeersbureau, telefoon 070345.5283.

Kinderweek
In de Achterhoek staan
van 29 april tot 9 mei de
Achterhoekse kampeerterreinen in het teken van het
kind. Op 35 campings worden activiteiten voor en
door kinderen georganiseerd. Bovendien betaalt
men in deze periode voor
zeven overnachtingen de
prijs van vijf gulden. Informatie: Streek VVV Achterhoek, tel. 05750-19330.

Waddenkaartje
Sinds kort is de NS gestart met verkoop van één
retourkaartje voor trein,
bus, boot en de eilandbus
op Vlieland, Terschelling,
Ameland en Schiermpnnikoog. Dit Waddenbiljet
bespaart de Waddenreiziger naast geld ook wachttijd. Terugreis is onbeperkt
geldig. Met Texel kon de
NS tot nu toe niet tot afspraken komen.

Boerderij
In het Oostenrijkse Kleinarl kan tussen l juni en 15
oktober voor circa 110 gulden een leuk en leerzaam
weekje worden doorgebracht op een boerderij.
Mogelijkheden voor kruiden verzamelen, brood
bakken, boter karnen,
volksdansen en eventueel
leren schilderen. Wie wil,
kan ook streekgerechten
leren koken. Informatie:
Oostenrijks Toeristenburo, telefoon 020-602.9682.

Britse musea
47 minder bekende, maar
zeer interessante Britse
musea zijn vermeld op de
gratis bij het Brits Verkeersbureau, Stadhouderskade 2, 1054 ES Amsterdam (per briefkaart) te bestellen uitvouwbare kaart.
In een apart kader zijn bovendien de belangrijkste
tentoonstellingen van dit
jaar en begin volgend jaar
vermeld.

Limburg
Niet ons Limburg, maar
dat van onze Zuiderburen
willen we hier noemen. Onder net motto 'Hoe vaker je
komt, hoe langer je blijft',
is bij het Belgisch Ver
keersbureau nu een (gratis) handige kampeergids
verschenen waarin een
aantal gratis cadeau-cheques die onder meer op één
toegangsbewijs voor diverse Limburgse attracties de
tweede persoon gratis toelaten. Informatie: 020624.7562.

Zieken op reis
Ook zieken en gehandicapten willen wel eens op
reis. De Stichting Platform
Rekreatie Gehandicapten
heeft voor hen de Vakantiefolder 1993 uitgebracht onder de naam 'Je bent er
eens helemaal uit.' 21 organisaties presenteren zich
met hun vakantiemogelijkheden en aangepaste accommodatics. Informatie:
's maandags tot en met vrijdag van twaalf tot twee uui,
telefoon 01840-14281.
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POLAK'ROODHARTUYLINGS,
makelaars in assurantiën
Stroombaan 4,1181 VX AMSTELVEEN
Telefoon: (020) 6437111

,, visser„,

DE HI/ZE V A M
JAN DES SOUMIE;

Weekreklame
Saucijzebroodjes

Wij zoeken het liefst iemand die enige boekhoudkundige ervaring
heeft en/of studeert voor PD. Vanzelfsprekend kun je ook reageren als
je in het bezit bent van een MEAO-diploma. Het is belangrijk dat je
zelfstandig en accuraat kunt werken.
Daarbij ben je niet ouder dan 21 jaar en vind je het leuk om in een
jong en energiek team te werken. Een gezonde dosis werklust is bij
deze funktie zeker op zijn plaats.
Wij bieden een prettige werksfeer en een goed salaris met aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voel je je aangesproken tot deze funktie, schrijf dan een brief met
curriculum vitae aan de direktie.

1 ,95

tuingoed
coniferen
buxus.
planten en div.
mooie boeketten
Zondags geopend

Jan des Bouvrie kiest

MARCEL SCHOOKL'S
BLOEMENKIOSK

hi z'n nieuwste

Hageweg 2 (naast Shell) Zandwort
Tel. 02507-14320

interieurs voor de

nu 2 voor

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER/STER

C

c

Haltestraat en Nw. Noord

Polak*RoodharTUylings behoort tot de grotere provinciale makelaarskantoren in de regio Amsterdam.
Door een gericht beleid en jonge, enthousiaste medewerkers groeide
ons kantoor in betrekkelijk korte tijd tot ruim 50 personen.
Thans zijn wij op zoek naar een

O'
S
Grote sortering

Wij bezorgen ook uw bestellingen van
tuingoed en maken de bakken voor u op.

mnnve natureltinten uit de Flexa

Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord

Ambiance collectie.
Nu exclusief bij uw

VERSE
VARKENSHAAS
van 29,50
VOOR

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Flexa Ambiance

A. LAVERTU

Speciaalzaak.

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

P- kg

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

Gevraagd:

SCHOONMAAKSTER
(voor kantoor)

FIEXJ

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

voor halve dag per week

KEUR

Keur en Zoon

WAT

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Paradijsweg 2
r.o. politieburo Zandvoort
Tel. 02507- 1 5602

tel.: 02507-15602

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel.: 02507-14160

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel.: 02507-14168
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)R MEER INFORMATIE 02507-17742
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U HEEFT GEKOZEN VOOR DE 106 ACE. DE 205 ACE
OF DE 405 ACE. ALLEMAAL EVEN BIJZONDER UITGERUST U MAAKT
DAN OOK EEN GEWELDIGE INDRUK OP DE PARKEERPLAATS

geeff u meer/
LANG WEEKEND OP DE VELUWE

NA DE PROEFRIT DIE U HEEFT GEMAAKT KREEG U EEN BLIK MET DRIE FRAAIE.
PROFESSIONELE SLAZENGER TENNISBALLEN IEDEREEN STAAT PLOTSELING TE DRINGEN

Temidden van de prachtige Veluwse bossen ligt Hotel
Beekbergen, een gezellig en comfortabel hotel voor het
hele gezin. Voor wandelaars en fietsers zijn er schitterende routes uitgezet en m de omgeving zijn vele leuke
bezienswaardigheden.

OM TEGEN U TE MOGEN SPELEN

In samenwerking met Weekmedia biedt het EurOase
Hotel Beekbergen m de periode mei en juni 1993 u een
lang weekend (vrijdag - maandag) aan op basis van
half pension met een kamer met douche/toilet/KTV met
Filmnet en telefoon. Dit arrangement is inclusief koffie
bij aankomst, een welkomstcoktail, fonduediner, een
dag een fiets, VVV-fietsroute Bronkhorst, entree m het
Tegelmuseum in Otterloo en het Wildpark Het Aardhuis
en, naar keuze toegang tot De Apenheul of Paleis Het
Loo.

U MAAKT KANS OP 'N VIP WEEKEND VOOR
TWEE PERSONEN TIJDENS DE FINALES IN ROSMALEN VAN
THE CONTINENTAL GRASS COURT CHAMPIONSHIPS
BY PEUGEOT OM MEE TE GAAN NODIGT U
U HEEFT UW NIEUWE PEUGEOT 106 OF 205

DE TENNISLERAAR UIT OF DAT AARDIGE MEISJE VAN BAAN 3

GEFINANCIERD MET EEN VAN DE TWEE ZEER AANTREK
KELIJKE MOGELIJKHEDEN U HEEFT DUS RUIM

U MAAKT KANS OP VIJFHONDERD GULDEN AAN SLAZENGER

VOLDOENDE OVER OM AF EN TOE ROYAAL TE ZIJN IN

WAARDECHEQUES DE SCHITTERENDE UITRUSTING DIE U DAARVOOR

DE KANTINE

KUNT KIEZEN WEKT BEWONDERING BIJ ALLE LEDEN

Wie vóór 18 april naar Peugeot komt, wordt meteen
het populairste lid van de tennisclub.
De kosten voor dit arrangement bedragen voor onze
lezers f 260,- per persoon. Toeslag l persoons kamer
f 75,- per persoon. Kinderen van 2 tot 12 jaar krijgen 50%
korting.
Voor meer informatie:
Hotel Beekbergen, Loenenseweg, Beekbergen,
tel. 05766-3030.
Boeken is alleen mogelijk door middel van het sturen
van onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

Bon voor onze lezers
Deelname aan dit lang weekend op de Veluwe is alleen
mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde
bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:
Aantal personen:
Ie keuze datum: .

Tot en met 17 april bij ons: de
Smashing Ace l O-daagse. Een toernooi,
waar u vrijwel zeker als een winnaar
vandaan komt.
Dat begint al met gratis Slazenger
ballen bij een proefrit en de kans op
schitterende prijzen.
Maar kijkt u ook nog even mee
naar onze publiekstrekkers. Allereerst:
de 106 Ace, vanaf f. 20.275,-. Met onder
meer sportieve wielplaten, stootlijsten,
ruitewisser/sproeier achter, voorportieren met bergvak en armsteun, met stof
beklede hoofdsteunen vóór en een
alarm voor vergeten verlichting.

Fifteen-love, lijkt ons zo. Dan de
106 Ace 'Special', vanaf f. 24.995,-. Op
basis van de XR 1.1, en tijdelijk inclusief
fraaie Vert Marmara metaallak, groen
getint glas, uitklapbare achterzijruiten
(op de 3-deurs) en een schuif/kanteldak. Voordeel: f. 1.605,-.
\X'aarmee 't komt op thirty-love.
Voorts: de Peugeot 205 Ace. al vanaf
f.23.370,-. Op basis van de 3-deurs 1.1,
en tijdelijk uitgerust met een sportstuur.
XS-stootlijsten, stalen velgen en instrumentenpaneel met toerenteller.
Bumpers met 'n rode bies en met
onderzijde in kleur van de carrosserie.

achterspoiler, koplampverstelling van
binnenuit, kuipstoelen en speciale stoffen stoelbekleding. Voordeel: f. 1.100,-.
Wij tellen: Ibrty-love. Vervolgens:
de 405 Ace 'Prestige', vanaf f. 37.685,-.
Op basis van cle Sedan GR, en tijdelijk
met metaallak (keuze uit vier kleuren)
en vier lichtmetalen velgen.
Deze Ace is ook verkrijgbaar als
Break en loeide versies zijn er met 1.6
of 1.8 benzinemotor of 1.9 dieselmotor.
Voordeel: l'. 2 000,-.
Love-game. Maar we zijn er nog
niet. Want koopt u vóór 25 mei '93 een
nieuwe 106 of 205 personenauto en

registreert u hem vóór 30 mei '93, dan
kunt u ook nog kiezen uit twee zeer
aantrekkelijke financieringsvormen*:
Nu halen, en pas op l november
'93 betalen of een laagrentende lening
van 24-36-48 maanden, 8,9% effectief.
Dit geldt ook voor de 106 of 205
Ace-versies. Dat is dus de kans op een
dubbel advantage, waarmee we op set
and match komen.
Vindt u dit alles een goede warming-up voor 'n bezoek aan onze
showroom, dan bent
u van harte welkom.

SLA JE SLAG IN DE SMASHING ACE 10-DAAGSE BIJ PEUGEOT.

PEUGEOT

' DIK FINANCIERINGSVORMEN IMAX F 15000 l WORDEN VERSTREKT DOOR PEUGEOT FINANCIERING NEDERLAND (AANGESLOTEN BU HET 8KR) ONDER DE GEBRUIKELIJKE VOORWAARDEN VANEEN HUURKOOPOVEREENKOMST PRIJZEN 1NCL BPM EN BTW EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN AANBIEDINGEN GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Woonplaats:
Aantal kinderen:
2e keuze datum::

HEEMSTEDE, VAN SCHAGEN VAN 1890 BV., ACHTERWEG 38, TEL: 023-293450.
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PTH Amsterdam

Sparen i;oor
gratis autorijles

INFORMATIEVAKMENSEN OPGELET:
5TUDEREN IN DEELTIJD OP HBO
NIVEAU MET DIPLOMA MTS OF
DIPLOMA VO VAN DE S T R E E K SCHOOL
voor
- alle technische opleidingen
voorbereidend HBO-|aar
wiskunde en natuurkunde
- j
- pedagogisch diploma

ir Phil frequent drivers min. icorden
alleen verstrekt per betaalde les
ir Spoed opleidingen
ir Seniorentraining
ir Phil Waaning
Kostverlorenstr. 70. Tel. 12071

dinsdag 20 april,
van l O 21 uur
Amsterdam:
Gebouw
Technisch College
Zeeburg
Timorplem 21
Amsterdam Oost
Informatie:
020 6945143
020 6920908

EN One/i-rn-lis

\

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor

Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Tevens zijn wij op zoek naar een
SCHOONMAAKHULP
voor 8 uur in de week.
- De werkdagen zijn de zaterdag-, en zondagochtend;
- de werktijden zijn van 7-11.
Bij interesse kunt u telefonisch een
sollicitatieformulier aanvragen onder
nummer 02507-19535, of een
sollicitatiebrief schrijven aan: Circus
Zandvoort, t.a.v. Mw. l. Polle, Postbus 446,
2040 AK ZANDVOORT.

met spoed wegens uitbreiding
TOPSLAGERIJ

SPAR
Zandvoort-Noord

VREEBURG

Accountantskantoor

Haltestraat 54 - Tel. 02507-12451 • Zandvoort

W. E. HAVINGA

PAMPERS Voordeelpak

Weekmedia op microfiche.

administraties en
belastingaangiften

Blijvend in prijs
verlaagd

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

Dr. Mezgerstraat 36,
2041 HC Zandvoort
tel.: 02507-17195

Solliciteer niet naar
moeilijkheden!
Sluit jri-c-n originele- getuigschriften bij
uw sollicitatie. Soms komen ze niet terug.
Kn dat terwijl heel veel boekhandels
voor een paar dubbeltjes uw getuigschrift
kopieren!

AUTORIJSCHOOL

HOGEWEG 67 -ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL 023-359473
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
...

_

.

EIO EW NEHIS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN ,,
HAARLEM E O OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN -V

Zandvoorts Nieuwsblad
rvwwr rtt?i-re&TSr£&i^
Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltestr 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht

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

HUISHOUDBEURS = BIJ ONS KOPEN!!
Geen levertijden; nog deze week uw nieuwe bed in huis!
Geen dure stand op de RAI, dus voor u extra voordeel.

'->

Nissan „Pnmera"

Sig.mag. Lissenberg

KIJKEN

,

voor 20 uur in de week.
- Om het weekend vrij;
- de werktijden zijn van 7-11.

TROELSTRASTRAAT 34
ZANDVOORT
02507 - 14420

WINKELMEISJE EN/OF
PART-TIMER

O N T M O E T I N G S P L A A T S VANl

SCHOONMAAKHULP M/V

GOEDE

zoekt een

Drogisterij "BOUWMAN"
B Hamminga/G Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort Tel 12327

vraagt een

MOTORRIJSCHOOL

Topslagerij Vreeburg

PEDAGOGISCH
TECHNISCHE HOGESCHOOL
NEDERLAND
'i'i'€-bnii.'k

GO AND
IT!

Van elk lesuur krijg je 2,5 min. gratis

DAG:

CIRCUS ZANDVOORT

Kerkplein 11, Zandvoort
- "*&
Grote Krocht 18, Zandvoort p

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

AUPING AURONDE COMBINATIES UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Met Drakacel SG40 matras
16 cm dik + wollen afdeklaag
140x200 handverstelbaar
automaat

ƒ1550,ƒ1695,-

160x200 handverstelbaar
automaat

ƒ1850,ƒ 2095,-

180x200 handverstelbaar
automaat

ƒ1895,ƒ2150,-

Met Pirelli latex matras 14 cm
en tweezijdig ingegoten
ventilatiesysteem + zomer-en
winterkant.
140x200 handverstelbaar ƒ1950,automaat
ƒ 2095,160x200 handverstelbaar ƒ2295,automaat
ƒ 2495,180x200 handverstelbaar ƒ2395,automaat
ƒ2595,-

DG Wit Verhuizingen

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

OOK LEVERBAAR IN 210 EN 220 CM LANG!!
KEUZE UIT 14 KLEUREN. GEBEITSTE KLEUREN HEBBEN ƒ50,- MEERPRIJS

BIJ AANKOOP VAN EEN BEO OP VERTOON VAN DEZE AOVEBTENTIE 2 KUSSENS CADEAU!!

Compleet met lattenbodem
+ matras van 15 cm dik
90x200
ƒ 398,120x200
ƒ 589,140x200
ƒ 598,160x200
ƒ 698,180x200
ƒ798,-

Ook leverbaar met 2 verstelbare lattenbodems + 2 Rawi Poly matrassen met
stretch hoes
Compleetpnjs

140x200
160x200
180x200

Crown Bedding:
Leverancier aan o.a.
Hilton, Holiday-lnn,
Ramada en andere
top-hotels in heel
Europa.

CROWN BOXSPBING

ƒ 895,ƒ950,- + Royaldon Oxford
ƒ 995,- binnenveringmatras met
schapewollen afdeklaag
ELECTRISCHE LATTENBODEM VAN BEKEND MERK 20 cm dik en 10 jaar
Stabiele veerlatten (5x gelaagd). Ophanging in scharnierende rubber garantie.
Twin-doppen. Versterkte variabele middensektor. Extra hoofdknik.
Uit voorraad leverbaarM!
70x200
80x200
90x200
90x210

normaal
normaal
normaal
normaal

ƒ 995,ƒ 1095,ƒ1195
ƒ1295 ƒ

Nu
795,895,995,1095,-

Nu compleet:
80x200

2-PERSOONS
STALEN BUISBED
140x200 +spiraal +
15 cm polyether matras
Normaal ƒ 698,-,
nu compleet/498,-

UIT ONZE MATRASSENHOEK
15 CM DIK
EENZIJDIG
DOORGESTIKT
80x190
90x190
90x200
100x200
120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

90x200
140x200

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

650,698,1095,1295,-

Overal waar oorlog, honger of andere ellende
heerst zijn ze actief, de vrijwilligers van Artsen
zonder Grenzen. In het vervolg doen ze dat met
vaste steun van de Nationale Postcode Loterij.

Artsen zonder Grenzen is blij
met de extra steun die de
Postcode Loterij biedt. En de
Postcode Loterij helpt graag
Artsen zonder Grenzen om
mensen te helpen; bijvoorbeeld

OPRUIMING

4-seizoenen uitvoering
225 gr + 325 gr m2
135x200
ƒ 149,200x200
ƒ 198,240x200
ƒ 249,135x220
ƒ 169,240x220
ƒ 289,-

POLYETHER
DRAKACEL
S6-40 + WOLLEN
AFDEKLAAG

ORIGINEEL DRAKA
POLY MATRAS
S.G.30, 2 ZIJDIG
MET DAMAST
DOORGESTIKT
CFK-VRIJ
GEPRODUCEERD,
ƒ139,ƒ149,- (met
ƒ159,- kwaliteitslabel)
ƒ169,ƒ189,- 80x190
ƒ169,ƒ198,- 90x200
ƒ 198,ƒ189,- 120x190
ƒ269,ƒ189,- 120x200
ƒ289,ƒ198,- 140x200
ƒ298,ƒ298,- 160x200
ƒ398,ƒ349,- 180x200
ƒ469,-

ROYALDON OXFORD
5-SLAGS BONELL
BINNENVERING

16 CM DIK

ZO CM DIK!!

MET KEURMERK
80x190
ƒ198,90x190
ƒ229,70x200
ƒ229,80x200
ƒ239,90x200
ƒ249,100x200
ƒ298,120x190
ƒ329,120x200
ƒ349,130x190
ƒ369,140x190
ƒ389,140x200
ƒ398,160x200
ƒ498,180x200
ƒ598,-

WOLLEN AFDEKLAAG
10 JAAR GARANTIE!!
80x190
ƒ269,90x190
ƒ289,90x200
ƒ298,100x200
ƒ349,120x190
ƒ389,120x200
ƒ398,130x190
ƒ398,140x190
ƒ469,140x200
ƒ498,160x200
ƒ598,180x200
ƒ698,-

Alles uit voorraad leverbaar en gratis bezorgd!!
Wij zijn tevens dealer van:

Momui DunioDJRö

39,95

Postcode Loterij helpt anderen helpen: kijk op 6 mei, RTL 4!

Grote partij Dekbedden

met goed testresultaat uit de laatste Consumententest. Zelf wasbaar,
anti-allergie, tijk 100 % katoen, 3 jaar garantie.

POLYETHER

Blijvend in prijs
verlaagd

160x200
GRATIS GEBRACHT EN GEMONTEERD; NOG DEZE WEEK IN HUIS

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN DELTEX CLAUDIA

enkele uitvoering
400 gram per m2
135x200
ƒ 69,200x200
ƒ 98,240x200
ƒ 129,135x220
ƒ 89,240x220
ƒ 169,-

BKBTOE
VBWUIZEKS

Artsen zonder Grenzen
blij met extra steun

SLAAP THUIS, ZOALS
IN HET HILTON-HOTEL!

MDF LEDIKANT
„TIGNES"

SPAR
Zandvoort-Noord

65% en 90% ganzedons
135x200 200x200 240x200 m
enkele of
4-seizoenenuitvoenng
van
bekend Deens merk11
Nu voor bodemprijzen,
b.v. 240x200
65% ganzedons
,
normaal ƒ539,- nu ƒ
Ook in lengtematen
Met 5 jaar garantie!

DONZEN DEKBEDDEN
Carré gestikt S jaar garantie
140x200
65% ganzedons
1300 gram vulgewicht
normaal ƒ 249,- nu ƒ 149,90% witte ganzedons
1000 gram vulgewicht
140x200
normaal ƒ 369,- nu J 198,4-seizoenen dekbed
65% ganzedons
200x200 v. ƒ795,- v. ƒ 495,240x200 v. ƒ 895,- v ƒ 595,-

Wij hebben een grote collectie wollen dekbedden
in enkele of 4-seizoenen
uitvoering en in elke gewenste maat van o.a.:
Texeler, Aabe en Deltex

Artsen zonder Grenzen levert _ .
de broodnodige medicijnen af. ' <

BON-VOOR-MULTI-MILJOENEN
__™ NATIONALE_/

POSTCODE

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

LOTERIJ^

JAI

J ƒ 40,- (vier lotnummers) J ƒ 20,- (twee lotnummers)
U ƒ30,- (drie lotnummers) J ƒ10,- (één lotnummer)
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

LAATSTE KANS!

Vul de bon in en
doe mee aan de
eerste trekking
van de Jackpot

CROWN
BEDDING

matrassen en bedbodems

Textielhandel „Pia"
Albert Cuypstraat 203b, tel. 020-676.04.09 (A dam)
'5 MAANDAGS GESLOTEN - Overige dagen geopend: 8.30 tot i f.00 uui

geen
koopavond

m het verscheurde ex-Joegoslavie. In Bosme-Herzegovma
woonden een jaar geleden nog
vier miljoen mensen. Nu zijn al
meer dan een miljoen mensen,
vooral vrouwen en kinderen,
op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Tienduizenden anderen lijden honger in belegerde
steden en dorpen. Al anderhalf
jaar werkt Artsen zonder
Grenzen in het oorlogsgebied,
onder andere met de distributie
van medicijnen in de konvooien die u geregeld op televisie
ziet. Zoals altijd proberen de
mensen van Artsen zonder
Grenzen juist in die gebieden te
komen waar mensen het zeer
moeilijk hebben. Meer over
Artsen zonder Grenzen kunt u
zien op 6 mei m de speciale
Sterrenplavbackshow van
Henny Huisman. 20.30 uur op
RTL 4 Dan ziet u ook de andere vaste organisaties die u
steunt met uw deelname aan de
Nationale Postcode Loterij
Bent u nog geen deelnemer''
S t u u r dan vandaag nog de
BON-VOOR-MULTI-MILJ O E N E N in' U steunt maar
liefst 6 vaste goede doelen en
maakt tegelijkertijd, elke week
en elke maand opnieuw, kans.
op tientjes, tonnen en miljoenen in de Nationale Postcode
Loten |, de Postcode Jackpot en
Hitbmgo. D

Naam:
Adres:

Postbanknummer

De winnende
Thuisbingonummers van
6 april:
1
2
7
8
11

12
14
15
16
19

20
21
24
25
26

27
29
33
34
35

36
37
38
45

NATIONALE
'TP

LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZV Den Haag
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DOUWE EGBERTS
VRUCHTENTHEE
doos 10 zakjes

DELMONTE
TOMATENPUREE
blik 140 gram

MORGENSTOND
EXTRA CONFITURE
pot 450 gram

A.H.O.
SPECULAAS
pak 400 gram

3-ES
DRINK OF COLA

SUN DROP
ROZUNTJES
zak 9 doosjes

fles 1.5 liter

FRIESCHEVLAG
HALVAMEL
set 10 cups
MICKY
KATTENVOEDING
blik 400 gram
GOLDI
VLEESRAGOUT
blik 425 gram

pakje 3 stokjes

WASVERZACHTER
2 literflacon

SCHEPKLAAR IJS
1 liter

MNMAGERE
FRANSE KWARK
beker 450 gram
BOÜRSÏN ROMIGE
FRANSE KAAS

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

ALTIJD
LAAG

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

Epilfô
*•"
'

PRIMA KWALITEIT KUNSTSTOF

CORNFLAKES

AFDRUIPREK
in modern

---

PHILIPS BATTERIJEN

ZAANSE ROEM
SLASAUS
3/4 liter

SOUBRY
PANEERMEEL
pak 150 gram

ELDERS

flacon 200 ml

250 gram

THEEBISCUIT
pak 150 gram

5? KILO

KRUIDENSHAMPOO

P.C.D.
ZOUTE PINDA'S

POPLA 1000
TOILETPAPIER
pak 4 rollen

VOORDEELPAK

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

HAMBURGERS

PLEDGE
MEUBELSPRAY
bus 300 ml

GOLD PACK
TOMATENSOEP
zilverzakje

KRISTA
HUISHOUDBLEEK

GRENHOUSE
AUGURKEN „C„
grote, pot 72 cl

literflacon

EXTRA STERKE

HUISHOUD-EMMER
ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

LAAG
GEPRIJSD

^Ï^M
K ïpfl
y SS-
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Ö ïtfff

WAJANG PLANTEN
MARGARINE
pakje 250 gram

ALTIJD

TOMATENKETCHUP

LWG^

met anti-slip binnenkant
en versterkte vingertoppen

p-i ;a.^f
^S." U--

TARWEBLOEM

--.
S?/&'

LAAG
GEPRIJSD

KOFFIEFILTERS NR. 2
pak 80 stuks

k';?':'] ^^
K|y "^és

TOILETPAPIER „POPULAIR,,
VOORDEELPAK

^ "^• , - ~ ,

-:J. v -

ROLLEN
a 250 vel '

r'}^j
Vi^-tr.^
ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

GEVULDE
KOEKEN
pak 6 stuks

CORNUCO
POTATO-CHIPS

STERKE HERENWERKHANDSCHOENEN

200 gram
UTEX
INLEGKRUISJES
30 stuks

per paar
ELDERS

FRAAIE DAMES
TUINHANDSCHOENEN
in diverse uitvoeringen of

BOLAND
CREAM CRACKERS

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

ZAANSE ROEM
HALVARINE
kuip 500 gram

ELDERS

LÏÉBFRAUMILCH
WITTE DUITSE WIJN

LMHU
GEPRIJSD

NEME
MACARONI
zak 500 gram

UNICO

INSTANTPUDDING

SPERCIEBONEN

MAGERE
STERIEL MELK
literfles

L1NCO
TAFELMARGARINE
pakje 250 gram

met schenktuit en hand- „«rrn ..^ .
greep, ook geschikt als pjMfe}=-- >^
bouwemmer
<^ffA ^-i>. 'i >,

KNAKWORSTJES

...
SUIKERKLONTJES

SMITH'S
THEEZAKJES
doos 20 zakjes

MINERAALWATER

PER STUK

LUYCKS
AZIJN
fles 0.75 liter

KEMPENAAR
WIT STOKBROOD
200 gram

Cs^:^ ff^-,,^i>-Miv;..'.: .''J ' •\.?••< \ f

rit

ORKA VLOEIBAAR
SCHUURMIDDEL
flacon 300 ml

LAAG
GEPRIJSD

REMIA
FRITUURVET
pak 500 gram

t , ,7 S
U -

GILLETTE SENSOR

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

SCHEERAPPARAAT ^ ^
compleet met mesjes
voor optimaal scheerresultaat. Per stuk

. ^y

/v;f v
;! ,V;'
/'ty l••]•
l' ': *•• s

ZE flMRAr.HTEUJKE SLAGERIJ

ELDERS
VERKADE BESCHUIT
lekkere brosse beschuit

NUTROMA

PAK

HALFVOLLE KOFFIEMELK
FLES
. .^

ROLLEN

200 ML

VOOR -^^
^ ELDERS -2t3<r Jfdatisli^^
^^^^«^S^SSSSSSSSSSJ^^^^
»! IN PRIJS VERLAAGD! i
~" DAGVERSE

^^üi

!

KARNEMELK

MÉÉRGRANENBROOD j
WIT OF BRUIN
gesneden
en verpakt
heel brood

;.

• •

-^
v
;
A

HEERLIJK FRANSE
KRUIDENKAAS

LIEFST

, p/\K

HEEL
POND

, £LQERS

ELDERS

i LITER;...

GELDERSE
GEKOOKTE WORST

PATURAIN
KUIP
80 GRAM
ELDERS

DE LAAGSTE
PRIJS

DIRK VAN DEN BROEK

ELDERS 4r49

CROKY GOLD LABEL CHIPS
PROBEER ZE ALLE DRIE

•GEZOUTEN

BAAL 90 GRAM

MET EEN VLEUGJE PEPER

•PAPRIKA

E:;;:";:™;: ,.-',"•:

MET EEN VLEUGJE ROOM |X:::'i;£ô.J ^ ^ v v/ "\
•MILANESE
' /'".^./fc1;::! Ji'vl
MET ITALIAANSE KRUIDEN ƒ,;-.;' V;- - ' ; : : !

ELDERS PROBEER- t&
PRIJS
M

r 3"Li^'

IGLO ANDIJVIE
a la CRÈME zo heerlijk romig en
extra vriesvers

' , l
\ s J-r'

PAK 450 GRAM ^)
ELDERS JfctÖ"'TiBAHLSEN CHOCO LEIBNIZ
melk of puur, krokante
^^
r ~,
petit-beurre biskwie
E
u ,
met een plakje echte
"
/ ' .^ j
chocolade. Pak 125 gram
j'

ELDERS 2*4ST .J O
LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum
Hannie Schaftplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat
-ZWANENBURG: Dennenlaan -ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof.

EN BINNENKORT: VICTORIEPLEIN - AMSTERDAM (ZUID)
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Koninginnedag
voetbaltoernooi
ZANDVOORT - Taditiegetrouw houdt Zandvoortmeeuwen op Koninginnedag, vrijdag
30 april, een voetbaltoernooi
voor bedrijven, instellingen en
andere belangstellenden. Voor
dit gezellige evenement, dat om
tien uur begint, kunnen nog enkele teams ingeschreven worden. Het toernooi staat voor iedereen open en wordt gehouden op de voetbalvelden van
Zandvoortmeeuwen.
Voor informatie en/of inschrijven kan men bellen: tel. 15731,
na 's avonds acht uur.

Voetbaltoernooi
basisscholen
ZANDVOORT - Volgende
week maandag- en dinsdagmiddag wordt voor de 45-ste
keer het traditionele schoolvoetbaltoernooi gehouden.
Op de velden van Zandvport'75 binden de zeven basisscholen met elkaar de
strijd aan.
De Nicolaas-, Beatrix-, Oranje
Nassau-, Plesman-, Van Heuven Goedhart-, Hannie Schaften de Mariaschool vormen het
deelnemersveld. Zowel maandag als dinsdag begint de strijd
om half vier. Ook dit jaar is
voor het zevenvoetbal gekozen,
zowel voor de meisjes als de
jongens.

donderdag 15 april 1993

Brokken en spectaculaircoureurswerk

ZANDVOORT - De Paasraces op het circuit waren
voor de bijna 8000 toeschouwers een lust voor het oog.
De op het programma
staande races boden vrijwel
al het denkbare spectaculaire coureurswerk maar ook
vele brokken. Die liepen allemaal goed af, maar de bergers konden op paasmaandag flink aan de slag.

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

Zo zorgde Peter Kox voor
veel commotie door voor de
hoofdtribune de macht over
zijn stuur te verliezen. De vangrail werd een paar maal op haar
kwaliteit getest maar die was
goed. De BMW 320i overleefde
de klap niet en de race werd
afgevlagd. Kox kroop in een andere wagen maar kwam niet
verder dan een zesde plaats. De
wedstrijd, die verreden werd
over twee manches, werd beheerst door Torn Langeberg en
Marcel van Vliet. Langeberg
stuurde zijn Lotus Esprit Turbo naar een eerste plaats. Van
Vliet kwam seconden te kort en
finishte als tweede.

Toerwagenklasse
Op het aanvankelijk natte circuit nam Cor Euser in de toerwagenklasse tot twee liter de
gok om op droogweerbanden te
gaan rijden. Zijn concurrenten
hadden voor regenbanden gekozen. De Brabander had goed
gegokt, Euser won, in zijn
BMW, met riante voorsprong.
John Bosch reed een gedegen
wedstrijd en eindigde daardoor
op een tweede plaats.
In de toerwagenklasse tot
1400 cc waren de Suzuki's oppermachtig. Top en Kerseboom streden op het scherpst
van de snede om de zege. Uiteindelijk drukte Top zijn Suzik-Swift een ruime seconde

Spanning en sensatie ook tijdens de strijd om de Renault Clio Cup, winnaar werd hier Donald Molenaar
eerder over de finishlijn dan
Kerseboom. Op respectabele
afstand ging de derde plaats
naar Post met een Rover. Haarlemmer Eric Roest viel op in de
strijd bij de Formule Opel.
Roest, Veenman en Eyckmans
vochten een verbeten duel uit.
De drie coureurs gaven elkaar
geen duimbreed toe. Uiteindelijk wist Roest een gat van een
kleine twee seconden te slaan,

wat genoeg was voor de overwinning. Veenman werd met
banddikte voorsprong tweede
voor Eyckmans.

Formule Ford
Torn Coronel heerste in de
strijd bij de Formule Ford. Vanaf de start trok Coronel naar
voren om zijn voorsprong bij
elke ronde verder uit te bou-

wen. Met ruim achttien seconden voorsprong op de Belg Vincent Vosse, werd Coronel eerste. De derde plaats was eveneens voor een zuiderbuur, namelijk Geoffry Morion.
De Formule Renault leverde
eveneens spanning op tot op de
finishlijn. De Belg J.F.Hemrouille zou uiteindelijk de
winst op eisen, maar had de
grootste moeite om Franc ten

Foto Bram stijnen

Wolde achter zich te houden.
Dat lukte met miniem verschil.
Rob Knook reed fraai naar een
derde positie. Een zeer fraaie
prestatie leverde Donald Molenaar door tweemaal aan de
start te verschijnen en ook
tweemaal te zegevieren. Eerst
won Molenaar de wedstrijd in
de Renault Clio Cup om vervolgens ruim een uur later toe te
slaan in de Citron AX race.

Nihot moet zevenmaal buigen
ZANDVOORT - De zaalvoetballers van het Zandvoortse Nihot hebben het in
hun laatste wedstrijd, tegen
Brezan, rustig aan gedaan.
Het gevolg was dat zij met
7-2 klop kregen.
In feite viel er niets meer te
winnen na de nederlaag vorige
week tegen Ceverbo. De tweede
plaats was niet meer te berei-

ken. In tegenstelling tot tegenstander Brezan, die nog volop
kans had op de tweede plaats.
Voorwaarde was in ieder geval
dat er een glanzende overwinning op de Zandvoorters uit
kwam rollen. Dat laatste bleek
geen probleem. Bij Nihot, dat
onder leiding van vervangend
coach Ton Ariesen een uitwedstrijd speelde, ontbraken Jaap
Bloem, Wim de Jong en Robin
Castien. Bovendien stonden de

!l«ï

wisselspelers bijna langer in
het veld dan de spelbepalende
voetballers.
Tegenstander Brezan, dat
voor zo'n 500 eigen supporters
speelde, had dan ook weinig
moeite met het Zandvoortse
team en wist zeven keer te scoren. René Paap, voor deze gelegenheid in de spits geplaatst, én
Rob van der Berg redden elk
met één doelpunt de Zandvoortse eer: 7-2.

De succesvolle Zandvoortse basketbalIers.
Van
links
naar
rechts: Robin
Keiler, Mike
Kroder
en
Dave Kroder

(ADVERTENTIE)

Zandvoorters winnaar van
nationale basketbalbeker

Bioscoopprogrammering van 15 t/m 21 APRIL.
In je dromen bestaat een
geheime wereld.
Waar elke boom een huis is.
Elk geluid een lied.
En waar mensen alleen
in sprookjes bestaan.

ZANDVOORT - Drie jonge
Zandvoorters zijn met hun
junioren-team van baskettaalvereniging Akrides bekerwinnaar geworden van
Nederland. Dat zijn Robin
Keiler en de broers Dave en
Mike Kroder. Het team
waarin zij spelen, behoort
tot de top drie van de landelijke eredivisie.
De bekerfinale werd gespeeld
in Den Bosch tijdens de groots
opgezette 'Basketbalgala 1993',
in aanwezigheid van ongeveer
duizend enthousiaste taasketbal-liefhebbers. De overwin-

Zandvoortse Schaak Club
haalt De Uil-6 onderuit
ZANDVOORT - Het achttal van de Zandvoortse
Schaak Club heeft donderdagavorid in het Gemeenschapshuis De Uil 6, één van
de koplopers, onderuit gehaald. Het team van De Uil,
dat met HWP 5 en Chess
Society 2, met 6 punten uit 4
wedstrijden, de eerste
plaats deelde, kreeg een
heuse afstraffing.

HET LAATSTE REGENWOUD

Dagelijks
13.30 en 15.30

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

ning was een grote verrassing
omdat er gespeeld moest worden tegen Commodore uit Den
Helder. Dat team was ongeslagen landskampioen geworden
en bij iedereen huizenhoog favoriet voor de Nederlandse
cup.
Het team van de Akrides-jeugd begon slecht en stond na
vijf speelminuten al tien punten achter. Maar er volgde een
enorme opleving waardoor het
team bij de pauze zelfs een
voorsprong van 51-49 had opgebouwd. De laatste speelperiode
heeft het publiek ademloos toegekeken. Het veel sterkere
Commodore, met maar liefst

De eindstand werd 6,5 tegen
1,5 in het voordeel van de Zandvoorters. Na deze strijd zal het
kampioenschap beslist worden
tijdens het plaatselijke duel
tussen de Zandvoortse Schaak
Club en Chess Society. De onvoorspelbare Wim Gude was de
eerste die met uitstekend spel
zijn tegenstander aftroefde.
Jack van Eijk kwam al in de
openingsfase klein materiaal
voor en maakte verder geen
fout.
Laat in de avond ging Edward
Geerts, die taai aan een gewonnen pion bleef hangen, met de
eer strijken en ook voorzitter
Lindeman, die zelfs twee van
dergelijke kleintjes in de
schoot kreeg geworpen, liet er
geen gras over groeien. Ondanks een wanhoopsoffensief
van zijn rivaal boekte Lindeman de vierde zege: 4-0.
Na deze riante voorsprong
was het wachten op het taeslissende halve punt. Pepijn Paap
gaf het verlossende antwoord
met de zwarte stukken. De
eindstand werd tot Zandvoorts
genoegen nog fraaier. Ter Brug-

gen, die veel moeilijkheden in
de opening had, werkte zich
los, won een kwaliteit en bracht
in tijdnood toch nog een vol
punt binnen.
Hans Jansen, die na veel verwikkelingen in een remise-achtig eindspel was beland, kreeg
zijn tegenstander ook al op de
knieën. Alleen John Ayress, die
na een hoogst curieuze opening, in een remise/loper-eindspel raakte, liet zich toch nog
bedotten. Treurig was hij, maar
het mocht de feestvreugde niet
bederven. Het succesvolle team
onder aanvoering van Edward
Geerts, staat nu op een tweede
plaats met 7 punten uit 5 wedstrijden.

Interne competitie
Voor de interne competitie
werden vijf wedstrijden gespeeld. Uitslagen: Kok-Dambrink 0-1, Van Eik-Gorter 1-0,
De Oude-Berkhout 1-0, Schiltmeijer-Den Drijver 0-1, KlijnFranck 0-1.

Jeugd

vier spelers die langer waren
dan twee meter, slaagde er niet
in om een beslissende doorbraak te forceren. De drie Zandvoorters speelden op hun specifieke posities een zeer belangrijke rol in deze fase van de
strijd. Door een enorme eindsprint eindigde de wedstrijd in
een 88-79 overwinning voor de
Akrides-jeugd.
Een minuten
een schitterende
medaille waren
voor een unieke

lange ovatie,
beker en een
de beloning
vertoning.

„Ruik je niks?" Jaap steekt
zijn neus omhoog en snuffelt
in alle richtingen. „Nee," zegt
hij. Willem kijkt zijn vriend
wat meewarig aan. Hij
schudt met zijn hoofd. „Het
is de lente die ik ruik." Jaap
staart niet begrijpend in de
richting van de Kerkstraat.
De twee oude vrienden staan
onder het afdak van Jupiter,
hun vertrouwde plek in het
dorpscentrum. Het is maandagmiddag, Tweede Paasdag.
Op het Raadhuisplein lijkt
het wel zaterdagmiddag.
Geen wonder, ondanks de
feestdagen zijn alle winkels
open. Dit privilege kent alleen Zandvoort. Toeristen en
dagjesmensen maken er gebruik van en de plaatselijke
middenstand vaart er wel bij.
Jaap stoot Willem aan. „Ze
zijn er weer." In de verte
klinkt hoefgetrappel. Twee
agenten te paard 'zakken af'
naar beneden door de Oranjestraat. De knollen kijken op
nog om. Hun berijders doen
het zelfde. Eigenlijk bevinden ze zich op dit moment op
'verboden' terrein. Immers,
ze worden geacht langs de
boulevard op autokrakers te
jagen. Of anders in de zuid-duinen naaktlopers te bekeuren. Willem lacht schamper. „Ze vinden het zeker te.
koud langs het strand."
De viervoeters begeven
zich richting Haltestraat. De
paaltjes in het wegdek 'sommeren' het gemotoriseerd
verkeer tot het nemen van
een andere route. Deze locatie is evenals het Kerkplein
en de Kerkstraat nu het domein van de voetgangers en
het wandelend
publiek
maakt dan ook dankbaar gebruik van de rijbaan. Ter
hoogte van de twee Zandvoorters wordt halt gehouden. De agenten lijken in dubio. „Zullen we," vraagt de
een aan de ander. Deze knikt
en stapvoets gaan ze verder.
Het welkomsgeschenk wordt
dampend en wel afgeleverd.
Vijf hopen paardevijgen op
rij. De nood was blijkbaar erg
hoog.
„Dit wordt lachen vanmiddag," zegt Willem en hij wijst
op de meute. „Hondepoep of
paardekeutels. Het verschil
zit hem in de legaliteit en in
het zakje." Niet begrijpend
kijkt Jaap naar zijn vriend.
„Kijk," zegt deze laatste. „Als
je je hond op straat laat poepen krijg je een bekeuring en
word je verplicht de rommel
met zo'n poepzakje op te ruimen. Politiepaarden staan nu
eenmaal boven de wet." Hij
grinnikt. „Een poepzakje
voor paarden, stel je voor.
Het zou toch minstens een
vuilniszak moeten wezen."
Jaap steekt zijn neus omhoog. „Ik ruik de lente," zegt
hij. Brullend van het lachen
lopen ze over het Raadhuisplein.

Uitverkoop
Manfred blijkt terug van
weggeweest. De leerman ziet
bruinverbrand. De maanden

Spanje hebben hem goed gedaan. Toch oogt hij niet vrolijk. Willem gaat naar hem
toe. „Ich bin krank," zegt
Manfred en uit zijn borstzak
haalt hij een brief. Hij blijkt
van het gemeentebestuur. De
inhoud van het epistel blijkt
de oorzaak van zijn niet-welbevinden. Al meer dan achttien jaar verkoopt hij zijn riemen, gespen en tassen aan alleman die hem passeren.
Toeristen en dagjesmensen,
inclusief de plaatselijke bevolkingbehoren tot zijn vaste
klantenkring. Binnenkort behoort hij tot Zandvoorts verleden: op 31 augustus a.s.
loopt zijn huurcontract ten
einde. Volgend jaar wordt
'Graftdijk' afgebroken. De gemeente heeft het slooppand
voor drie-en-een-halve ton
aangekocht. Er wordt een
nieuw pand neergezet. 'Onder' komt een restaurant,
daarboven appartementen.
Door deze 'up-grading' van
ons dorpscentrum is er in de
toekomst geen plaats meer
voor de Duits sprekende
Haarlemmer en zijn vijf honden.
Naar een alternatief voor
hem wordt wijselijk niet gezocht. Manfred zelf weet wel
waarom. Hij wijst richting
raadhuis. „Voor die leute
daar oben bin ich drek." Zijn
koeterwaals klinkt hulpeloos. Jaap en Willem knikken. „Oliebollen Harrie heeft
ook de zak," weet Jaap. „Gedeelde smart is halve smart,"
troost Willem. „Ich bin fertig," zegt Manfred en hij zakt
moedeloos op een bank. Zijn
gespen liggen al in de uitverkoop.
De tocht door de Kerkstraat verloopt moeizaam.
Voetje voor voetje schuifelt
de meute langs de vele boutieks en eethuizen. Halverwege ruikt het naar gebraden
kippen. Jaren geleden verkocht men in het voormalige
'Delicia' en bij Pas, boven aan
de Kerkstraat, deze gegrilde
hoenders nog aan de lopende
band. Blijkbaar wil Drommel
de tijd van toen weer laten
herleven. Handel is handel
nietwaar?
Boven aan de rotonde heeft
Cor al postgevat. Samen met
Willem en Jaap stond hij ooit
achter de persen van de 'Corodex'. Dat waren nog eens
tijden. Zestienduizend kilo
druk door handbediening bij
een temperatuur van meer
dan vijftig graden. Zoiets
schept op den duur een band.
Zwijgend staan ze achter de
schermen boven de nog gesloten politiepost. Het strand
zelf ligt er verlaten bij. Het
weer noodt ook niet bepaald
tot een aangenaam strand-verpozen. Onder het motto
'niets verkocht maar toch de
lol' wordt er in de paviljoens
door het overbodige personeel druk gekaart.
„Pasen valt vroeg dit jaar,"
zegt Jaap. Het klinkt als een
excuus...
BRAM STIJNEN

Chess Society herovert koppositie
ZANDVOORT - Het tweede team van Café Neuf/Chess Society heeft de koppositie in de vierde klasse
weer in handen. Vorige
week versloeg het team van
teamleider Cliteur het vijfde
team van De Vennep met de
alleszeggende cijfers van 7,5
tegen 0,5. Door deze zege en
mede door het verlies van
De Uil 6 gaat het Zandvoortse schaakteam weer aan de
leiding.
Met nog een wedstrijd te gaan
zal het kampioenschap gaan
naar een Zandvoorts schaakteam. In de laatste wedstrijd
komen namelijk de nummers
een en twee tegen elkaar uit. En
dat zijn Chess Society en de
Zandvoortse Schaak Club. De
wedstrijd tegen het zesde team
van De Vennep begon voor de
Zandvoorters
voorspoedig.
Reeds binnen een kwartier won
voorzitter Hans Drost een stuk.
Ook Mare Kok, Peter van de
Beek, Nico Handgraaf en Dennis van der Meijden veroverden
snel voordeel.
Een zeer grote overwinning
kondigde zich dan ook al zeer
vroeg aan. Van der Meijden
zorgden voor een 1-0 voorsprong, terwijl Van de Beek
voor het tweede punt zorgde.
Nog binnen de eerste tijdscontrole tekende Mare Kok en
Hans Drost voor een 0-4 voorsprong.

Bosma won namelijk snel materiaal en zette een zeer gedegen aanval op, die hij met
schaakmat afrondde. Behalve
het feit dat hij hiermee de wedstrijd besliste, was dit zonder
meer de fraaiste partij van de
avond. Ook Kees Koper speelde, na wat mindere partijen,
weer als vanouds en won met
zijn geliefde Engelse opening.
Ton Marquenie gaat met de
week sterker spelen. Weliswaar
als enige moest hij een half
puntje afstaan, maar zijn spel
oogde zeer degelijk.
Nico Handgraaf bouwde zijn
goede stelling om in een overwinning, waardoor Chess Society de overwinning op 7,5 tegen 0,5 stelde. „Iedereen was
gebrand op revanche na de 7-1
nederlaag in de vorige ronde,"
aldus Olaf Cliteur. „We hebben
in de laatste ronde tegen Zandvoort genoeg aan een gelijkspel
en gezien de vorm van vanavond heb ik daar alle vertrouwen in."

Radio
De Chess Society Zandvoort
presenteert eens in de veertien
dagen op zaterdagochtend een
eigen schaakrubriek op de
Zandvoortse radiozender ZFM.
Het programma, waarin behalve het nationale- ook het internationale schaaknieuws aan de
orde komt, duurt van kwart
voor elf tot elf uur en valt aanstaande zaterdag voor de derde
maal te beluisteren op de 106.9
van het FM-kanaal.

voort voor de derde maal haar
nationale Rapid-toernooi organiseren. De sponsor van het
toernooi is uiteraard Café Neuf
en de plaats van handeling is
het Gemeenschapshuis. Er
wordt ingedeeld in groepen van
zes naar sterkte, hetgeen niet
alleen inhoudt dat er op alle
niveaus meegedaan kan worden, maar ook dat er op alle
niveaus prijzen te winnen zijn.
Per groep van zes spelers is er
een prijs van vijftig, dertig en
twintig gulden te verdienen,
terwijl het inschrijfgeld slechts
een tientje bedraagt. De aanvang van het toernooi is om
tien uur, terwijl de prijsuitreiking op half vijf gepland staat.
Opgave kan .geschieden tot en
met vrijdagavond 7 mei, zeven
uur, bij Nico Handgraaf telefoon 18421, Hans Drost telefoon 18430 of Hans van Brakel
telefoon 14884.

Prijzen
ZVM-loterij
ZANDVOORT - De prijzen
van de grote Zandvoortmeeuwen loterij worden maar mondjesmaat afgehaald bij Hans
Jongbloed, telefoon 13408. De
hoofdprijs, een waardebon van
tweeduizend gulden voor radioof tv-apparatuur en de tweede
prijs, twee fietsen, zijn echter
nog niet opgehaald. Hier volgen
de lotnummers, die nog niet
zijn ingeruild voor een prijs:

Vanavond is voor de 'toppers'
in de jeugdafdeling de grote
dag. In een van de allerlaatste
ronden voor de competitie spelen Rebecca Willemse en Thomas Hesse tegen elkaar. Bij
winst van Hesse staat hij nog
maar een half punt achter. Florian van der Moolen moet het
opnemen tegen Henk Willem- Fraai
1917,0515,2470,4212,4199,3346,
Teamleider Olaf Cliteur was Rapid-toernooi
se. Bij winst van Van der MoolOp zaterdag 8 mei aanstaan- 2624,3880,3432,1356,3711,3267,
en kan hem de derde plaats bij- met de overwinning van Simon
na niet meer ontgaan.
Bosma het meest in z'n nopjes. de zal de Chess Society Zand- 1654,3093,3164,4703,0962,2763,
1341.

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
Mazda

Autorubnek SHOWROOM verschijnt elke week op vrijdag
m Hel Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en
de week daarop m alle edities van Weekmedia t w..
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, de Nieuwe Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-6658686 Fax 0206656321
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook Het Parool, Wibautstraat 131,
Amsterdam
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, Gebouw AemsteTsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort,
Gosthuisplem 12, Uithoorn, Stationsstraat 70
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
voor donderdag 18 00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws- en
huisaan-huisbladen van Weekmedia
Totale oplage 1,1 mil|oen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
ƒ 39,95

3 regels
Voor elke extra regel
mm pn|S
mm pri|s met vignet

ƒ 13,50
ƒ 8,35
ƒ

8,35

Alle prijzen zi|n excl l 7,5% BTW
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
BMW

ASMOCO
ASMOCO BV, IE RINGDIJKSTRAAT 39,
1097 BC AMSTERDAM, TEL: 020-6943093

BMW 518, 4drs, 5 versnell
stuurbekr., geheel m nieuwstaat, m '85, .
.ƒ5950Nat Auto Pas aanwezig
Inruil en fmanc mogelijk
CAR TRADE HOLLAND B V.
Almere-Haven 036-5349700

1-14

14/15 april 1993
Nissan

T k Mazda 323 HB LX 1 61, Nissan Dealer Brockhoff v.
16Vi, 2/92, 14000 km, rood
Leeuwen, A'dam 020-6332111.
Tel 020-6943018
Pnmera 20D SLX, 4-d., 1992.
Sunny 14/1.6 SLX4/5-d, 1991.
Sunny 14/1 6 LX, 3/5-d , 1991.
Bluebird20i SL, 5-d , 1990.
Volvo 480 Turbo, rood, 1990.
MERCEDES 190 LPG autom ,
OFFICIEEL DEALER
'89, 135000 km, ƒ38000.
Tel 02503-16679

Mercedes-Benz

BRUSAM B.V.

T.k van part Toyota Starlet 1,3
Soleil, ruim 3 jr oud 25.000 km.
Vr pr. ƒ 13.500. 02975-40688.
• „SHOWROOM",
de autorubriek m
Het Parool, de Volkskrant,
Trouw en Weekmedia.
Oplage 1,1 miljoen ex.
Tel. 020-6658686

Opel

Peugeot
COBUSSEN
AMSTERDAM
Sinds 1930
106 XR 1.1 '92, spec model
205 XE 1 1 '88
. . ƒ 1 1 900
205 XE 1 1 '89
. ƒ12700
205 XS 14i '91 . . ƒ 2 3 5 0 0
205 GTI 1 9 '90 . . ƒ 25 200
205 XT AUT '90
. ƒ 20 250
COBUSSEN PEUGEOT
Baarsjesweg 249-253,
Amsterdam Tel 020-6121824.
Peugeot 305 Break GR, b.j '85,
km stand 142.135, pr. ƒ1000.
Tel 02977-41422.
Te koop. Peugeot 305, '82,
APK 12-'93, slechts 110.000
km, zien is kopen Vraagprijs
ƒ1800,- Tel 020-6643937

T k.a tegen handelspnjzen.
Peugeot 405 1 6 Gü, LPG,
8-'91, ƒ18500. Peugeot 405
GL 16, 3-'90, ƒ15000. PeuT.k. BMW 320i, bj 4-'87, zwart, geot 305 SR, 3-'83, ƒ1950.
2-drs, i z.g s + div extra's, Peug 205 XR 1 6 A u t , 3-drs ,
vrpr. ƒ 16000 0229037392
schuifdak, kl metall., juni '88,
ƒ 13.500 309 XR, LPG,
Adverteren m
10-'88, ƒ 8250.505 2 O SX, LPG,
„SHOWROOM"
grijs metall., el schuifd , 9-'88,
FAX- 020 - 665.63 21
ƒ9500. BEREBEIT, Amsteldijk
25, 020-6627777

Tegen handelspnjzen: Vectra
1 8i GL Autom , 5-drs , LPG,
1-'91, ƒ22.500. Vectra 1.8 S,
5-drs , LPG, 12-'89, ƒ 15.500
Kadett 1 6 S, 10-'85, ƒ 6.950
Ascona 16 S, LPG, 6-'82,
ƒ2.750 Corsa 1.2 S, 3-'84,
zwart, ƒ5250. Prijzen mcl
BTW., NAP-pas aanwezig.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
tel 020-6627777
T.K.A. Opel Kadett, 1 3s, mrt.
'85, APK tot '94. Pr. n o.t.k Tel.
02946-1301, na 1800 uur.

VOOR GEGARANDEERDE
OCCASIONS
Amsterdam Oud Zuid
2e Jan Steenstraat 42-48

Tel. 020-6763829

Div. VW Kevers 1200, 1300,
1303 en 1303S, alle m nieuw
staat. Ruska Automobielen
B.V., Lauriergracht 115-127,
Amsterdam.

Autoverzekering laagste
betaling per maand/kwart.
Celie.verzekert van leven tot
uitvaart en iets meer. 0206416607,036-5345119.

Rijscholen

Ons faxnummer
voor advertentieteksten
is...

020-6656321

V.W-

en AUDI-SPECIALIST
BAAS
Voor nieuwe en gebr. auto's
Jacob van Lennepkade 295
Tel: 020-6183855.

Volvo

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel A'dam: 020-6942145
* 5*

** *

STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL
Amsterdam, Almere en Zaanstreek

SUPER STUNT
voor nieuwe leerlingen
GRATIS 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in één
van onze 5 Sterren Hotels in Nederland
& Europa, als u gebruik maakt van onze
toch al goedkope aanbieding van
20 Autorijlessen

Volvo 240 GL, eind '85, stuurbekr., 5 versnell., nwe APK.
ƒ6950.-. Tel. 020-6369515
Volvo 240, m. '81, Apk. 12/93,
Lpg., rijdt goed ƒ 1250.- of elk
red. bod 023-286659/328900.

Opel Ascona 16 S, 7/83, 4-drs.
Volvo 240 station, LPG, elec.
LPG , APK, ƒ 2250 dak, centr. vergr., trekh,
Tel: 020-6369515
hondrek, 119000 km, wit,
Opel Manta 2 O Itr LPG, HB,
perfst ƒ 31 500 023-293105.
Autom APK 12/93, puntgaaf,
ƒ2850-. Tel. 020-6123420
Volvo 440 GL 02/89,80.000 km,
Opel Omega o a. LPG, 4-drs ,
5 versnell, dubb spieg , getint
glas, etc , m 89, ƒ 11 950 -.
N A.P. aanwezig.
Inruil, fmanc. mogelijk.
CAR TRADE HOLLAND B V.
Almere-Haven 036-5349700

Autoverzekering. Laagste
betaling per maand/kwart
Alle verz.; Celie. 020 6416607

Volkswagen

Mercedes 200 Diesel o a
blauw met, alarm, arm steun,
biedt aan:
dubb spieg etc, m. '87,
Passat CL stat, b.j. '91,i.z.g.s.,
ƒ19950 Inruil, fmanc mogelijk 5 x 100 NX ...
. 91-92 39.000 km sign. rood/dakrail/
CAR TRADE HOLLAND B V
8 x Micra
87-91 trekh. ƒ31.000,-, 02977-43059.
Almere-Haven 036-5349700
5 x Pnmera . .
.. 90-92
8 x Sunny . . .
. 89-92 Te koop. Volksw. Transporter,
grijs kenteken, 1981, geen
8 x bedrijfswagen
APK. ƒ2250,-. 02979-84244.
Mitsubishi
Van Usendijkstraat 385
1442 LB PURMEREND
T k. Puma '79, 911 Porsche
GALANT GLX 2 3 TD, i z g s t ,
m '83, stuurbekr, APK 8/93, 02990 -22500/32027 mot., sunroof, goudkl. Bellen
tussen 18-21 u 03200-27704.
ƒ2499,99 Tel 020-6311114
GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi Ascona 1 9 SR, alle access.
occasions Tel 0206433733
APK 7/93, oranje, ƒ1450Mitsubishi Tredia '85, ferran Tel.. 020-6123420
rood, 4 drs LPG, ƒ2950Corsa 14i, rood, 20000 km, als
Expocar Trading
nieuw, '90, type Swing, 1e eig.
Tel: 020-6153933
ƒ15.950- 020-6123420

Autofinanciering en verzekering

Toyota

wit, 1e eig., schadevrij, radio,
trekh., te bevr. 02510-31484.

VOLVO
Amstelveen
Voor Top-Occasions
Grote sortering in:

200, 300, 400,
700, 800 & 900
modellen

Volvo 740, 5-deurs, diesel, bj.
1986, APK 12/93, kl wit, schuifdak, pr. ƒ 14.000. 010-4701504.

3 en 9 mnd. garantie

VOLVO-OCCASIONS
760 GLE sedan
11-'89
740 Estate LPG
01-'91
240 GL sedan, LPG .. .08-'90
240 GL sedan, aut., est.03-'89
740 GL sedan, aut., LPG05-'89
480 ES silver/met
05-'90
440 DL aut
11-'91
440 GL, 28000 km ....11-'90
440 GL, LPG, o.b
04-'90
340/360 (div aut.) . . '83-'86
VOLVO-NIEROP
Vancouverstraat 2-12
Amsterdam-West
020-6183951.

020-6476586.

v.d. Hooplaan 180,

VOLVO
occasions
850 GLT, aut.
'92 ƒ 65.000
740 GL
'907 29.950
740 GL, Ipg
'90 ƒ 28.950
740 GL, aut.
'89 ƒ 24.750
240 GL
'87 ƒ 14 950
460 Gü aut. nov'.'90 ƒ 26.950
460 Gl
'91 ƒ27500
440 DL, Ipg
'91 ƒ24.750
440 DL, 1 8 nov .'92 ƒ 29.750
440 GL, ... '89 v.a. ƒ17950
440
'90 v.a. ƒ 18.950
3602.0
.'88 ƒ13950
340 1.4
'87 v.a ƒ 8950
340 aut
'89 va. ƒ14950

T.k.a. inruilauto's BMW 320i
Aut, 4-drs., LPG, 3-'84, ƒ 7250.
BMW 316, 6-'81, ƒ4250 BMW
318i Autom., airco, 4-'81,
ƒ4750. Mazda 626 2 O GLX,
5-drs., stuurbekr, LPG, 4-'85,
ƒ6250. Mitsubishi Colt, 5-'88,
Kadett 1 6 S, 6-'85,
LADA SAMARA 1.1 ...1991 ƒ7250.
Ascona 1.6 S, LPG,
LADA SAMARA 1.1 ....1990 ƒ6950.
ƒ 2750 Citroen Visa
LADA SAMARA 1.3 ....1987 2-'82,
11 RE, 2-'87, ƒ4250 Ford
LADA 1200
1988
Granada 2.3 Riche, 10-'83
LADA 2105 12
1990
LADA 2105 1.5
1989 ƒ3250 BEREBEIT, Amsteldijk
25, telef. 020-6627777.
LADA 2105 15
1987
•„SHOWROOM"
LADA 2104 1.5 Stat
1987
Oplage 1,1 miljoen ex.
LADA 2104 1.5, Ipg ....1990
Subaru Mini Jumbo DL .1987 Elke week m Het Parool,
Suzuki Alto GL
1989 de Volkskrant, Trouw en alle
uitqaven van WEEKMEDIA
Opel Corsa 1.3 Club 1987
Renault 25 TS
1985
Citroen AX 1.1
1991
Morris Mini 1000E
1989
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572 Ford M20 V6, groen metallic, bj.
AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
Al onze occasions boven de
ƒ3000,3 tot 6 maanden garantie
LADA S AM AR A 1.3
Black Beauty
1990

Klassiekers
en Oldtimers

1970, iz.g.s. ƒ3000,-. Lancia
Fullvia Sedan 1300V, blauw, bj.
1970, ong. km.stand 120.000,
izg.s., ƒ5000,-. v. beide tax.
rapp. aanw 02510-42633.

Wegens opheffing BV: 2 Kadetts 1300S '82 en '83 autom.,
ƒ 1750 en ƒ 2500.2 Volvo's 340,
'82 en '83, ƒ2250 en ƒ2950.
Deze auto's verkeren m 100%
staat, zowel carross. als motor OLDTIMER (ver)kopen? Bel het
en zijn bovendien zeer mooi. oldtimerbestand v/h Ned OldAPK gek. Tel. 020-6999545
timer Bureau. Tel. 02990-34065

+ Examen voor ƒ 950.of
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ 700.Motornjlessen ƒ45.00 per les
Autorijlessen ƒ 36 X per les
Theoriecursus op Video GRATIS

Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.
Celie, ANWB erkend, Redelijk
in prijs, hoog m kwaliteit.
020-6416607. 036-5345119

Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel. 020-6932074.

Motoren/Scooters
T.k. Yamaha XT 600 bouwjaar CHOPPER Yamaha XJ 750
'92,
net
ingereden. Tel. Maxim, '82, zwart, als nieuw,
zeer fijne motor, ƒ5.500. Tel.
020-6769931 (Frans).
020-6923899.
XV 750 VIRAGO, '91,4000 mis., H.D. Super Glide 1200, '73,
mcl. sitesteps, ƒ10750. Tel:gerev. Prijs ƒ 17.500, kl. zw.,
02159-39227, na 18 uur.
heel mooi. Tel.: 02526-75691.

Autosloperijen
Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: ong.
PTT-vnjwaring RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel.: 020-6198691

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Het HOOGSTE
voor vrijblijvende
Loop, sloop en
m. vrijwaring. Tel.

BOD'?'' Be
prijsopgaaf.
schadeauto's
020-6754193

Wegens omstandigheden t k.
Opel Kadett 1 3 Club, 4-'88, 740 GL aut . 01/90 ƒ 31 400
rood, 49 000 km Prijs ƒ 11.000,- 745 GLE stat air 02/90 ƒ 39.800
245 GL Station 06/88 ƒ 28.800
Tel. 6433722
Let op! BOVAG autobedr. ver- Inkoop auto's tegen
440 DL 1.8 inj .01/92 ƒ 26.900
IN 24 UUR GELEVERD
Ascona 18 S, Sedan, 10/87, 440GL .. .. 03/91 ƒ23.600
koopt gratis uw aanb. in zijn ANWB/BOVAG-koerslijst.
Onderdelen
voor:
Austin-Rover'plaatje', LPG, met. rood, 440 GL
06/90 ƒ 21.600
Showr. Medembl. 02274-4999. Bel voor info 020-6369515.
ƒ8950, tel 020-6123420
340 GL 1.7 ... 07/88 ƒ12.400
Jaguar-MG-Triumph-Landrover
Chrysler
340 DL 1.7 . . . .09/89 ƒ 15.900
KIMMAN
HAARLEM
340 aut
08/79 ƒ 1 800
Seat Ib. 1.2 GLX05/92 ƒ 19.900
Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
Chrysler - Amstelveen
AutoRent - 20 jaar
Amsterdam
VWGolf 1.3 .. 10/88 ƒ 14.900
R4 EXPRESS '87, 1e eig. APK Renault 5 TL, 40.000 km,
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Renault 11 1.2 10/85 ƒ 5.400
Grote sortering ONDERDELEN
Uw Volvo-dealer
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen 4/94, grijs kenteken, ƒ4950. rood, 03-'87 ƒ 7.250,-.
feest-aanbieding
Tel. 05700-42857.
schade-auto's, alle
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel. 02975-61212.
NIEROP-DAIHATSU
Volvo Dealer D. Muhl Tel. 020-6369222, Meeuwen- van
merken,
alle
bouwjaren.
020-6183951.
(Gratis halen en brengen.)
laan 128, Amsterdam-Noord,
RENAULT AMSTERDAM
Nyverheidslaan 1,
ALLE KLEUREN
Ford Fiësta
uit de IJtunnel 2x rechtsaf. GEBR. OPDAM B.V.
Top occasions met 1 jaar
Renault 9, GTL, Diesel, 10/84,
Weesp. 02940-18200/18008.
OOK IN SPUITBUSSEN
Tel.: 02502-45435.
garantie
5-bak
ƒ3950.
otto nieuwenhuizen bv
ƒ49,- PER DAG, INCL. BTW
Japanse autosloperij JOS,
Wibautstraat 224
Expocar Trading.
Overtoom 515 Amsterdam
EN INCL. ALLE KM'S.
2 CV 6 (eend) m '84, NweApk. Citroen BX 1400, rood,
Heining 105, Amsterdam-Slo020 - 561 96 11
Tel.: 020-6153933.
(020)
6129804
terdijk-lll. Tel.:02907-5411.
nw. dak, i z g st ƒ 1950.- of elk 07/89, 78000 km.
AUTOBEDRIJF JAN WALS
A'dam: v. Ostadestraat 232, tel. 6799809
red bod 023-286659/328900
Missot. specialist REM- en
Tel.' 02902-61697.
Amstelveenseweg 294, tel. 020-6739163
BX 1 6 TRS, '83, Apk , njdt
FRICTIE-MATERIAAL.
Sportvelgen. De grootste sorDiemen: Cl. v. Maarssenplein 85, tel. 020-6906390
goed, ƒ 1450 • of elk redelijk CX GTI autom., led bekled airBosboom
Toussamtstr. 43 termg op voorraad vind u bij
HAARLEM
co, etc. 1e eig '82, ƒ5750- of
bod 023-286659/328900
A'dam. Tel.: 020-6180443.
D. FAAS
Greg Heeren: 04255-3374.
elk redelijk bod 023-328900
Lancia Ypsilon
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,BX 1 6 TRS, '83, in zeer goede
T
k.
gebruikte
onderdelen
van
Noodservice
1989
Renault 25 V 6
per dag, ex. BTW
staat, nwe Apk. ƒ 2450 - of elk
HAARLEM
TIMO DE BRUYN
alle type's BMW, Mercedes en
Peugeot 205 XR . . . .
1990
ONDERDEELVERKOOP
Grasweg 3, A.'dam-Noord
red bod 023-286659/328900. Voor occasions en reparaties.
Peugeot.
Garagebedrijf
C.
off Rover/Land rover dealer
1987
Peugeot 309 XR . . . .
DOE-HET-ZELF ADVIES
Tel.. 020-6371826.
van
BX,
Visa
en
2CV6.
Schrauwen,
Tetenngseciijk
niet duur!!!
BX TZI, bj '90, rood, 53 000 km
1986
Peugeot 305 GLD break
op zaterdag van
Rover
216
Gsi
aut
rood
1993
APK
klaarmaken
tegen
gered,
134,
Breda
Tel..
076-214918.
1e eig , ANWB + APK, benz ,
1989
Metro 1300 Cabno . . .
10.00-13.00 uur
Studenten 10% korting.
LAGE HUUR
1990
pnjz. Verk. van losse onderd Rover 820 Si 5 drs Groen
1964
luxe, ƒ 15 495, 020-6004370.
Morgan 4/4 Comp
- koelwagen & opnjauto
Nwe bestel- en vrachtw. m. iaKost B.V.
1993
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Tel 020-6680820 en 075-219777 Mini Cooper zwart
- 9-pers. bussen en pick-up's dio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44,Citroen BX 1400, rood,
Range Rover grijs
1992
Valschermkade 16, A'dam.
Klaar terwijl u wacht.
SCHIPHOLWEG 5
Rat 500 tot Chrysler Voyager p.d., 100 km vrij. Tevens pers
07/89, 78 000 km
Mini Moke groen
1991
Ruilstarters en dynamo's.
Va. ƒ85- 5 veerbollen
Onderdelen v. schadeauto's v.
- Nu ook Campers!!1
wagens. Autoverhuur SlootAUTOBEDRIJF JAN WALS
Valkenburgerstraat
134.
op
druk
brengen
bij
de
Citroen
Volvo/Ren/Peug.
en
Citr.
Grote
haak. Tel.: 020-6431220.
SCHIPHOLWEG
5
Tel 02902-61697
Avond&
nachttariefTel.
020-6240748
±50 auto's, APK gek. Den MERCEDES 240 TD
voorr., 035-216083/244222.
Spec in Zaanstad Garage
023
33
90
69
bestelwagen
gehaald
na
16.30
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat '84
ƒ 12.500
l v m lease-auto, AX PL, wit, RENE SPAAN, 075-281193
Vracht/bestel/luxe v a. ƒ 42.
uur en de volgende morgen
Haarlemmerweg, bij molen. V.W Golf Diesel,
GTIIook, bj 6/'91, ƒ12.950,-. Vraag tevens naar onze mruiMINOR MOTORCARS
BAKKER
retour tegen 4 uur-tarief.
020-6844079. Tevens INKOOP. '87
ƒ11750
Tel na 1900 020-6439650
lers en aantr. rep prijzen
Rover dealer
020-6124047/6152674.
020-6794842, 020-6908683.
PEUGEOT
305
GL,
LPG
APK
+
grote
beurt
v.a.
ƒ
299.Sloterkade
40-44.
Ruime keuze m 2 CV occasions Visa 2 cil., '83, nwe kopp. Apk
OOK ZO DOL OP
ƒ 5.500
70 BESTELAUTO'S en pers '85
DIESELSERVICE;
Tel.. 020-6177975
alle leeftijden Citroen Centrum goede auto ƒ 1450.- of elk redeAUTOPOETSEN f
OPEL CORSA 1 2 SR
ousjes
v.a.
ƒ3500.
Garage
Nieuwe
en
gebruikte
Rovers
brandstofpompen;
verstuivers;
Leende Tel 04906-1528
lijk bod 023-286659/328900
ƒ 5.950
Rijsenhout, lid Bovag. Bijna 50 '84
Wij doen dit voor u met het
ALLES
VAN
cil
koppen
vlakken.
Garage/
ROVER 114GTA, 3-'91,3drs.,
De scherpste prijzen voor
DETHLEFFS kampeerauto, b.j.
jaar gevestigd: Bennebroeker- TOYOTA Corolla 1.3 Special
unieke 123 Systeem Protect
motorenrevisie FEENSTRA,
HEM WILLEN
34 000 km , antrac grijs, inruil
Fiat
veel
accessoires,
TOERCARAVANS
ƒ 7.500 Industrieweg 27, Duivendrecnt, Een nieuwe auto v.a. 95 piek 1990,
weg 17, Rijsenhout bij Aals- '87
mog Tel 02520-15234
WETEN
60 occas. met Bovaggarantie
meer, 02977-24229.
VOLVO 340 Diesel
Eventueel bij u afgehaald en ƒ59.900,-. Tel.:01140-13268.
Tel. 020-6980639.
FIAT PANDA CLX, 7-'91,
ook grote kampeerart.shop
'84
ƒ 4.250
Ook t.k. gevraagd.
thuisgebracht
T k a tegen handelspnjzen
Euro Disney, Beurs, Vakantie 9
ƒ10500 Tel 020-6960575
A.P.K. KEURINGSSTATION
HULSKER LEIMUIDEN
Fiat Croma 20 lE Aut., stuurVAN OSTADE GARAGE
Huur
de
Dolphm
USA-Camper
Keuren
zonder
afspraak
TCP, Tel. 020-6620530.
Oosterweg 1, 01721-8913,
FIAT PANDA zwart, 1000 hè, bekr 5-drs, 1-'90, ƒ15500.
Van Ostadestraat 182
Al
v.a
995,p.w.
vrije
km.s
Feenstra
&
Jimmmk
3e Schmkelstr. 49 (hoek
10 min. A'dam
52 000 km, b j 6'89, APK '94, Fiat Croma 20 ie., 5-drs, Lm
Amsterdam,
Adventure Cars - 02990-30613
SAAB SERVICE
CITY STREET CARS
Asterweg 24A A'dam 6364702
Schinkelkade) Amsterdam
pr ƒ7500 Tel 020-6459917
wielen, 1-'89, ƒ 12500. Fiat
020-6625428
MOLENAAR
BMW 316, '89, Ipg,. .ƒ 19.950
Autobedrijf CRYNSSEN
VOORJAARSAKTIE APK keu- Mercedes 207, bj. 76, APK juli
Maandag t/m vrijdag
GOUDSMIT FIAT Amstelveen Croma 2 O Turbo Diesel ID (deonderh., rep, APK
Opel Kadett 1.3 S,
Crynssenstraat 10-14
ringen ƒ70, klaar terwijl u93, 60 dgn. krt. Prijs ƒ 6250,-.
fect), 5-'91, ƒ17.500 Fiat Tipo
Keuze uit 50 gouden FiatStation '87
ƒ7950 Renault 19 GTD '89 .ƒ15450
Tel 020-6184402.
wacht. Garagage West-Center: T.k. camper MB 508, bj '74, Renault 16 TX, '79 + onderdeoccasions Tel 020-6470909 Turbo Diesel DGT, 4-'89, lichte
Royal Class Saab's
Opel Corsa '83, w i t . . . ƒ 4250 Seat Ibiza L 1.2 '89 ƒ 9500
APK-keurstation, reparaties
020-6122476 (zonder afspraak) APK 8-93, compleet, 4/5 pers. len; Saab 99, '79 + onderdelen
schade, ƒ12500 BEREBEIT,
Diverse
occasions!
ƒ 10.800 alle merken en schaderegeling.
In winterslaap verkerende Fiat Amsteldijk 25, 020-6627777
© SUBARU
Ford Escort XR3i '83 .. ƒ 6450 Volvo 360 i, '88
Tel.: 023-280178/023-315128
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Tel.:02510-12811.
128, b j 1978, kl groen, voor de
EEN RELATIE DIE NIET STUK KAM
Rat Uno 45, '89, n.a.p, ƒ 9250 Auto Cobussen 020-6121824.
Hoofddorp,
02503-14097
hobbyist Tel 020-6156942
De A'damse Subaru dealer Rat Uno 60 S, '86 . . . . ƒ3950
Zwarte 900 GLS, 4 drs, '82,
500L, ong. st. '69. ƒ 6950
Autobedrijf AMRIT Rat
stereo , autom , APK 4-94. UitFord
Peugeot 205 GL,
muntend ƒ3900 01751-77866. Legmeerplem 28 Tel. 6153902 5-deurs., '85
ƒ5950
Citroen. BX, 1e eigen.,
PAASSHOW
Te koop aangeboden Ford Escort 1.3 GL,
'86, 50.000 km
ƒ 6250
van 2 t/m 17 april Suzuki Alto, '84, rood . ƒ4250
bouwjaar 1977, geen APK. Vraagprijs ƒ 500,Telefoon: 020 - 6 73 20 34.
Justy 1 O 4wd.
89 ƒ 12.500 BMW518i, stbekr., '83 ƒ 5500
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Legacy 1 8 LPG 91 ƒ 25.250 2 CV 6, (Lelijke eend)
v d Madeweg 23,
Ford Sierra HB sport, 11/83, wit, FordScorpio20Gü,oa LPG
ƒ 3250
Coupé 16
87 ƒ 12.500 '84, 79.000 km
A'dam - 020-6686146.
veel acces met sportvelg 5-drs , 5 versnell, Pullman
,Ölf a nu zelf een Showroom hèbï oi'aw auto blinkend voor de deur zet, * ! ï;
Seat Ibiza + ace. 91 ƒ 18.750 Renault 11 GTL, '86, rd, ƒ 7250
AUTOBOULEVARD
ƒ4750 Tel 020-6123420
Opel Manta '79
interieur, elec ram , N A P.
'
l
m&'èenjadvertentie in SHOWROOM *# u- uw auto pas echt in de schijnwerpers.
Skoda
130
ƒ
4250
en
aanwezig, ABS, radio/cass
Lada 2105
89 ƒ 4.750 L M. velg., + spoiler-set/ 950
.' SHOWROOM is de speciale aatorabrïek van. Het Parool, TKWW en ^ Haarlemmerweg 49a
Ford Sierra Turbo Diesel,
m '91, ƒ21 950
Nissan Sunny
Alle auto's 1 jaar APK en afl.
' die Volkskrant en alle nieuwi- ea rftii&-4aa-liukbladen van Weekmedia.
Leiden 071-214011
stationcar o a blauw met,
Inruil, fmanc mogelijk
Trend 13 LX
88 ƒ11.250 beurt. Garantie vanaf ƒ 3.500,i Totale oplage 1,1 miljoen cxewiplaren, SHOWROOM is dfe±f»ee de autorabriek
stuurbekr, c v . getint glas,
CAR TRADE HOLLAND B V
Toyota
Carolla
88 ƒ12.750
• Bewijsnummers van een gemet <}e hoogste oplage van geheel Mededand. SHOWROOM verschijnt: op vrijdag in. '5 '„ersnell, dubb spiegels etc
Inruil/fmancienng mogelijk.
Almere-Haven 036-5349700
Alfa
Rom
33
Ipg
90
ƒ
14.750
plaatste "SHOWROOM"
m 91 75000 km ƒ18950
Het PatoöJ, op zaterdag in Trouw en tle Volkskrant eit in 'dt week daarop op woensdag «n donderdag ia de.
Lumeystr. 2-8, 1056 VW
advertentie krijgt u alleen toe- Subaru Mini
N A P aanwezig
nieuws e» hms-aan-hmsbladen vin Weekmedia, Voor één voordelige prijs!
'' ?
, \,' , % < .
Jumbo SDX
91 ƒ13950
Amsterdam.
gezonden
als
u
dat
bij
de
opInruil fmanc mogelijk
Fiat Ritmo 60L
88 ƒ 5.950
gave
van
de
advertentie
kenCAR TRADE HOLLAND B V
HYUNDAI OCCASIONS
baar maakt De kosten daarOp onze occasions boven
Almere-Haven 036-5349700
2 jaar garantie alleen bij
voor bedragen ƒ 3,ƒ 7.500 - Bovag-garantie
Hyundai-dealer AUTOKROOY
RENAULT BENELUX
T k FordFiesta bj '81, APK tot
T T Vasumweg 32
AMSTELVEEN
/ CUIUCJ.1C4UC.
Suzuki
Pnjs mcl
10 93 i pr s t , prijs ƒ 1 000 Tel. (a d Klaprozenweg A'dam-N)
BTW.
Alfetta 2.0
'86
tijdens kant uren 020-6250582
020-6310615.
Amstelstein - Suzuki
Citroen BX TR D
'89
Schrijf hier m blokletters
T k MUSTANG, bj 68, 289 Pony, 1 5 de luxe '89, 1e eig ,
1
Fiat Tipa 1.4 DGT
'90
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
uw tekst, l letter per
radio, sunroof, nwe APK. als
HEM Vaste prijs ƒ 12500
2
'91
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Ford Escort 1.4 CL
hokje. Cijfers, leestekens
Bellen t 18-21 u 03200-27704. nieuw ƒ7500- 020-6369515
Ford Escort 1.4 CL
'90
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel.- 02975 • 62055
46,94
3
en tussenruimten tellen
Ford Sierra 2.0 CL
'90
(gratis halen en brengen)
voor l letter Minstens
4
62,80
Mazda 626 GLX Coupé .. '90
3 regels beschrijven. Aan
78,67
5
Mazda 626 GLX Coupé .. '89
de hand van de daarnaast
Mazda 626 H B
'90
94,53
6
geplaatste tarieven kunt u
Mercedes 200D
'88
110,39
7
zelf uitrekenen wat uw
l Auto Amrtelstad
020-6799100 Mitsubishi Sapporo a u t . . . '88
l Hemonylaan 25A Amsterdam
advertentie kost.
126,25
8
Opel Corsa 1.3
'88
AMSTERDAM
Auto Amrtelmtad
020-6711888 Opel Corsa 3-d
'89
142,12
9
l
Mmervalaan
85
Amsterdam
off Jaguar dealer
Opel Kadett 1.6
'90
157,98
10
l
B.V.
Autobedrijf
van
Delnum
020-6148933
XJ6 4 0 Blauw, Interieur blauw
Peugeot
205
XRD
Van
...
'90
1990
l Jarmuiden 29, Australiehaven
Sov 3 6 Grijs Interieur zwart
Renault 19 TXE
'89
1989
l Sloterdljk III Amsterdam
Sov 3 6 Beige, Interieur beige
Renault 19 16 V
'92
Telefoonnummer:.
1988
Naam:
l B.V. Autobedrijf van Deinum
0206831956 Renault 19 GTR
Sov 4 O Savoy, Interieur zwart
'89
1990
l Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
Adres:
Daimler 3 6 Groen, Interieur beige
Renault 21 GTL HB
'90
1987
Luykx B.V.
020-6594330
Daimler 4 O Blauw, Interieur bleu
1991
Renault 25 TX aut
'92
l Swammerdamstraat l Badhoevedorp
Handtekening:.
Postcode + Plaats:.
XJR S 60 Zwart, Interieur wit
'89
1990
l Autobedrijf van Wingerden
02503-51347 Renault 25 TX
Daimler 4 O Silver, Interieur zwart
Renault Clio
'91
1993
Saffierlaan 14 Hoofdorp
Zeilemaker Landsmeer B.V.
02908-24343 Renault Clio Baccara — '91
Kollenbergweg
Auto's in SHOWROOM vliegen de deur uit!
'• ,
'
Dorpsstraat 74 Landsmeer
Renault Espace
'89
Autobedrijf van Wingerden
- Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Pökbüs 156,
>'*02526-87383 Renault Safrane RT . ... '92
Zuiderdreet 6 Nieuw Vennep
Volvo 440 GL aut
'92
1000 AD AMSTER,DAM of afgeven bij Het Parooi, Wibatttsöaat 131, AmsteïxJani. „
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692 Garantie - Rnanciering - Inruil
Afgeven kan ook bij dé volgende "Weekmediakantorea:.. Amstelveen» Oebouw Aeiïlstelstv»,
Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
• Bewijsnummers van een geplaatste „SHOWROOM" adverLaan der Heiende Meesters 421B; Uithoorn, Staköö&traat 70; "Weesa Nieuwitdat 33;is'
BANKRASHOF
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
tentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de
t^ Gasthuisplein 12. Faxen kan ook, is wel fcosnel en duidelijk: 020 -665 63 21.
r. 020 -665 6321-'
AMSTELVEEN
CORRECTE SERVICE,
^.. ~... ._, .
„
.
advertentie kenbaar maakt
[ INRUIL EN FINANCIERING
SUZUKI
De kosten daarvoor bedragen ƒ 4,50
020-6453251

Accessoires en Onderdelen

Autoverhuur

Van Vloten

Renault

Auto's te koop gevraagd

autolak

Citroen

Algemeen

KIMMAN

Rover

KIMMAN

QUKEBAAS

023 - 33 90 69

Service en Reparatie

Subaru

Campers

Saab

Diversen

Met eènldvertèittié in SHOWROOM

Seat

is de verkoop van iiw auto een fluitje yapjeen cent

Hyundai

Jaguar/Daimler

KIMMAN

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/

Aantal regels

020-6182524.

Tel.: 020 - 696 49 49

020-665 86 8&,

*»;«

Auto9s & Motoren

edia
1-15

14-15 april 1993

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

Nissan
Serena VAN
De Nissan Serena is
sinds kort ook verkrijgbaar als VAN en voldoet
aan alle richtlijnen voor
het grijs kenteken zoals die
in elk geval tot l juli 1993
van kracht blijven.

Aprilia
Pegaso 650

Hij blinkt uit door zijn
compacte buitenmaten en
optimale benutting van de
binnenruimte. Hij meet
slechts 4,32 meter lang, 1,71
meter breed en 1,84 meter
hoog. De laadruimte is bereikbaar via een grote laadklep achter en via een
schuifdeur aan de rechterzijde. De Serena VAN is
verkrijgbaar vanaf 32.500
gulden exclusief BTW.

Een primeur voor motorrijdend Nederland, de Aprilia Pegaso 650, een combinatie van veelzijdigheid,
handelbaarheid en Italiaans top-design. Deze 172
kilogram zware all-road is
al enkele jaren prominent
aanwezig in de ons omringende landen en biedt veel
rijplezier op zowel het asfalt als in het terrein.

Omgeblazen
Rover
Om aan de vraag naar de
Eover 200 Diesel zonder
Turbo te voldoen heeft Rover Nederland de 218 S Diesel aan het leveringsprogramma toegevoegd.

Rudolf Diesel slaagde er in tussen 1893 en 1895 de
eerste proefmotor aan de praat te krijgen

Deze MAN stond op de IAA, die in 1924 in Berlijn werd gehouden. De wagen was van
Augsburg naar Berlijn gereden.

Een proefmotor uit 1893. Het vermogen bedroeg
12 pk bij 150 omwentelingen per minuut

De droom van Rudolf Diesel
-Hij is voorzien van een
twee liter dieselmotor met
een vermogen van 49,5
kW/67 pk. De topsnelheid
ligt rond de 155 km/uur.
Volgens de fabrieksopgave
moet een verbruik van l liter op 17,5 km mogelijk
zijn.
Tot de standaarduitrusting behoren onder andere
een toerenteller, centrale
portiervergrendeling,
alarmsysteem, getint glas,
een dashboard van wortelnotehout, stuurbekrachtiging en elektrisch te bedienen ramen. Voor 38.000
gulden staat hij glimmend
voor de deur.

UDOLF
DIESEL
koesterde zijn altijd
maar één wens: een
uitvinding doen die
hem een grote naam zou geven in de technische wereld.
Hij slaagde daarin. Het
werd de dieselmotor waarvoor hij in 1893 bij het Keizerlijke Octrooibureau te
Berlijn octrooi aanvroeg.
Maar het bracht hem niet
alleen roem en fortuin.

keling die tot de eerste dieselmotor ter wereld leidde. Tijdens de proeven die tussen 1893
en 1897 in Augsburg plaatsvonden, waren deskundigen uit de
gehele wereld het er over eens
dat het project grote kans van
slagen had.

Nadat vele technische problemen overwonnen waren, ontstond er een nieuw motorprincipe dat op het gebied van efficiency en zuinigheid alle andere thermische krachtwerktuiDeze vandaag honderd jaar gen overtrof. In februari 1897
oude octrooi-aanvraag geldt draaide de eerste dieselmotor
nog steeds als pionierswerk en proef en vanwege de sensatiowas het begin van een ontwik- nele lage verbruikswaarden lag
(ADVERTENTIE)

Sportieve
Applause Si
Om het sportieve karakter van de Applause te onderstrepen, introduceert
Daihatsu de Applause Si in
opvallend rood met grijze
flanken. Voor alle sportteve extraatjes moet wel worden betaald, maar waar
geldt dat niet voor.

Méér dan een motorblad.

CD-BON1
Ja, noteer mij als jaarabonnee en stuur mij de unieke ProMotor-CD
ANWB-hd D nee Djanr
Naam

_M/V

Adres
Postcode

-Woonplaats

Telefoon:

.Geboortedatum .

Datum

. Handtekening

ANWB ledenpnjs f 67 50 per kalenderjaar Niet ledenpnjs f 77.50
Voor betaling ontvangt u bericht Stuur deze bon m een ongefrankeerde envelop naar
^NWB LA secretariaat, Antwoordnummer 93034 2509 «/B Dtn Haag

U

•
j

ProMotor geeft je het ware motorgevoel

Stelling van Vermeulen Hollandia:

'Een open dak is meer dan koelte alleen'
'AN wagenmakerij
annex smederij
tot open-dakenspecialist. Het
Haarlemse
familiebedrijf Vermeulen Hollandia groeide in 99 jaar uit
tot marktleider op het
gebied van open daken.
Jaarlijks worden er wereldwijd 70.000 ingebouwd.
Het eerste patent op een
schuifdak dateert uit 1936
en in datzelfde jaar al installeerde Vermeulen Hollandia een open dak in de witte
Mercedes van de voormalige Duitse keizer Willem II,
die toentertijd in Nederland
asiel verkregen had.
Pas na de oorlog werd de
produktie van schuifdaken
belangrijker en ging het bedrijf zich toeleggen op de
fabricage. Het resultaat is
dat het bedrijf ruim zestig
patenten en patentaanvragen bezit op ieder gebied
van de open-dakentechnologie. Jaarlijks worden
70.000 open daken geproduceerd voor na-inbouw, dit
wil zeggen voor inbouw na
produktie van de auto.
Daarnaast levert Vermeulen Hollandia in samenwerking met Inalfa uit Venray
nog eens 90.000 open daken
aan autofabrikanten als Rover, Saab, Fiat, Lancia, Jaguar en Volvo voor inbouw
aan de produktielijn.
Het grootste deel van de
70.000 open daken is be-

bron voor bedrijfsvoertuigen
zal behouden.

Roemloos einde
En Rudolf Diesel? Hij maakte zijn droom waar. Ondanks
dat de latere bruikbare motoren sterk afweken van zijn eerste vinding, stond hij toch aan
de basis van deze verbrandingsmotor. Maar Rudolf Diesel
heeft slechts kort van het succes kunnen genieten. De dieselmotor voerde hem rechtstreeks
naar de afgrond. Hij groef zijn
eigen graf. Zijn uitvinding leverde veel geld op waar hij
slechts roekeloos mee om wist
te gaan. Ook belandde hij voortdurend in ruzies over rechten
en patenten. Door de voortdurende tegenslagen in zijn priveleven legde hij in 1913 tijdens
een bootreis naar London de
hand aan zichzelf. Zijn naam
leve voort.

Koreaanse kwaliteit naar Nederland

ProMotor is het nieuwe motorblad voor iedereen die volop geniet van
de vrijheid die een motor biedt echt iets voor de liefhebber
Want motorrijden is een heerlijke hobby Het landschap trekt aan je
voorbij De wind suist om je oren Je ontmoet andere motorrijders en wisselt
ervaringen uit Die plezierige sfeer staat 10x per jaar centraal in ProMotor
Als je nu kiest voor een jaarabonnement op ProMotor betaal je als
ANWB-lid slechts f 67,50 en knjg je de unieke ProMotor-CD cadeau met
13 nummers die niet kapot kunnen
Laat ProMotor daarom niet lopen
>f Jj/M/jjikmedia
Stuur nu de bon m of bel gratis 06-0503.
f*H •

, We doen maar even een
greep uit de mogelij kheden: sportstuur; lederen
versnellingspook,
geheel
leder interieur, lichtmetalen velgen, zijskirts en een
verlagingsset. De Si is standaard voorzien van het zogenaamde 'engine fail'-systeem. Dit zorgt ervoor dat
de auto bij een eventuele
elektrische storing berijdbaar blijft. De Si wordt aangeboden voor nog geen
30.000 gulden.

te tijd. Na herhaalde malen op- motoren voor bedrijfswagens is
nieuw begonnen te zijn, draaide vrij geleidelijk verlopen. Lein 1923 bij MAN de eerste ex- vensduur, betrouwbaarheid,
ploitabele dieselmotor voor rendement en zuinigheid zijn
voertuigen. Het ging om een een steeds grotere rol gaan speviercilinder motor met directe len. En na honderd jaar onderbrandstofinspuiting voor m zoek is er nog altijd geen einde
een vrachtwagen. De motor de- gekomen aan de ontwikkeling.
buteerde in 1924 tijdens de Uitlaatgas-turbocompressor,
Problemen
Duitse autotentoonstelling te mterkoeling, verbetering van
De interesse voor de nieuwe Berlijn en werd rijdend van het verbrandingsproces en het
motor was buitengewoon groot. Augsburg naar Berlijn ge- gebruik van moderne matenaVeel motorenfabneken in bracht.
len hebben al veel opgeleverd.
Duitsland verwierven licentieIn de verslagen lezen we dat
rechten, voornamelijk van RuIn de nabije toekomst gaat de
dolf Diesel zelf. Maar bij de fa- 'op het gebied van motoren (...) elektronica een nog grotere rol
bricage en toepassing m de de dieselmotor van MAN (...) de spelen. MAN bouwt reeds mopraktijk traden toch aanzienlij- allerbelangrijkste vernieuwing toren met Electronic Diesel
ke technische problemen op. is die de tentoonstelling te bie- Control, dat voor een betere afVanwege de grote afmetingen den heeft.' De motor had een regeling van de motor zorgt. De
en het hoge gewicht kwam de vermogen van 6,6 pk per liter. fabrikanten hebben weinig keumotor aanvankelijk slechts Dat de techniek niet heeft stil- ze, omdat ze de hete adem van
voor stationaire toerentallen in gestaan blijkt uit het feit dat de milieuvoorschriften m de
aanmerking. Veel licentiehou- MAN vandaag de dag liefst 35,3 nek voelen. Maar niemand twijders hielden het al snel voor pk uit een liter haalt. Dat is een felt er aan dat de dieselmotor
gezien.
verbetering van 500 procent.
zijn leidende positie als meest
De ontwikkeling van diesel- efficiënte en zuinigste krachtIn die kritieke fase schoot de
Maschinenfabriek Augsburg,
voorloper van de huidige motoren- en vrachtwagenwagenbouwer MAN, te hulp. Pas daarna
kan er gesproken worden over
een praktisch bruikbare dieselmotor. Vanaf 1900 veroverde de
kloppende dieselmotor de hele
wereld, aanvankelijk voor het
opwekken van elektrische
stroom en voor de aandrijving
van transmissies, maar na 1902
ook als scheepsmotor.
Sinds die tijd bouwde het
MAN-concern motoren met een
gezamenlijk vermogen van 460
miljoen paardekrachten. Een
technische mijlpaal beleefde
het bedrijf in 1987 met de installatie van de grootste dieselelektrische aandrijving van
130.000 pk in het passagiersschip Queen Elisabeth 2. De
bouw van de scheepsdieselmotor met het grootste vermogen
ter wereld, 70.320 pk, was het De Kia Sephia
laatste staaltje dat uit de MANfabriek rolde.
E HADDEN heel kort Yue Loong, we hebben
Hyundai en we krijgen Kia. Met ingang van l
Automotor
juni hoopt het Zuidkoreaanse automerk Kia te
Van alle toepassingsmogedoen wat Yue Loong niet lukte: vaste voet aan
lijkheden vergde de ontwikke- Nederlandse
grond te krijgen.
ling van de automotor de meesEn weer gaat een Koreaans
merk het proberen. Yue Loong
verdween kortgeleden van de
markt omdat de verkopen tegenvielen. Desondanks waagt
Kia de gok, wellicht gestimuleerd door Hyundai dat al een
redelijk aantal jaren op de Nederlandse automarkt actief is.
de naam van Rudolf Diesel op
ieders lippen. Op de jaarvergadenng van de 'Verem Deutscher Ingenieure' in 1897 te
Kassei werd de prestatie van
Diesel door de aanwezige deskundigen alom geprezen.

kanteldak met tiptoetsbediening en anti-klembeveiliging combineert Vermeulen Hollandia zijn jarenlange know-how met geavanceerde technieken. Optimaal bedieningsgemak en
uitgekiende
elektronica.
Het kan worden aangesloten op de centrale deurvergrendeling of infrarood-afstandsbediening.
Voor auto's met weinig
binnenruimte en voor autompbilisten met een iets
minder gevulde beurs is er
de Emerald, een dak dat
over de auto schuift. Tijdens de Auto RAI werd de
nieuwe Onyx getoond, een
schuifkanteldak die door de
specialist met het juiste gereedschap in een uur gemonteerd wordt. Voor de
krapste beurs is er nog een
kanteldak genaamd Action.

stemd voor export naar een
twintigtal landen, waaronder Amerika, Australië, Taiwan en Mexico. Speciaal
voor de Mexicaanse markt
is een open dak voor de Kever in de maak.
Maar is een open dak dat
later is ingebouwd echt wel
zo aantrekkelijk, vroegen
we aan Marcel Koekoek van
Vermeulen Hollandia. Immers, iedereen kent de verhalen van lekkende daken.
„In het verleden kwam je in

elke winkel die klapdaken
van 200 gulden tegen. Dat
waren dumppartijen waarbij je een bekertje voor het
lekken kreeg. Maar die tijd
is nu voorbij en de consument is door ervaring wijs
geworden. Hij heeft er nu
meer geld voor over. Kwaliteit kost geld. Maar in dit
geval ben je toch goedkoper
uit dan dat je een open dak
via de fabriek laat inbouwen. Onze daken lekken
niet omdat ze voorzien zijn

van een watermanagementsysteem en bovendien zijn
ze niet te onderscheiden
van een fabrieksdak. Het inbouwen is en blijft werk
voor een specialist. Als het
goed wordt ingebouwd,
rammelt een open dak ook
niet."
Vermeulen Hollandia is
groot geworden door het
TVS-dak, waarvan het principe al dateert uit 1966. In
het nieuwste TVS-schuif-

Wie heeft zijn nagels
nooit gebroken door de beugelconstructie
waarmee
dergelijke daken zijn uitgerust. Koekoek: „De ouderwetse
zonneklapdaken
gaan er uit omdat ze veelal
maar één stand hebben.
Onze Action is voorzien van
een draaislinger zodat je het
traploos kunt instellen.
Veel mensen willen in een
volgende auto een luxer
open dak, dat is wel een
trend. Ons klimaat leent
zich er ook goed voor. Een
open dak is echt wat anders
dan airconditioning. Het is
veel meer dan koelte alleen."

De motor van de Pegaso
mag gerust innovatief genoemd worden. De 50 pk
eencilmder, watergekoelde
viertakt motor heeft een
uniek distributiesysteem
met vijf kleppen die radiaal
zijn opgesteld. De kleppen
worden door twee nokkenassen bediend en geven
de motor een hoog rendement. De brandstofvoorzienmg geschiedt door
middel van twee vacuümcarburateurs.

Om aan dat streven vorm te geven werd al in 1988 het startsein
gegeven voor de bouw van de
moderne Asan Bay fabriek met
hoge automatiseringsgraad en
omgeven door de modernste
testfaciliteiten.

Voor de Amsterdamse Rijtuig Maatschappij (ARM) is het
voldoende reden om m zee te
gaan niet Kia. De leiding van
Kia Motors Nederland is in
handen van de ARM, dat ook
vertegenwoordiger is van Saab,
Lada en Renault Trucks.
Met ingang van juni komt alKia is in Zuid-Korea de op lereerst de Kia Sephia op de
een na grootste fabrikant van markt. In de loop van 1994 volgt
personenauto's,
bussen, de Kia Sportage. De Sephia is
vrachtwagens en speciale voer- een moderne middenklasser
tuigen.
Jaarlijks
verlaten met viercilinder l.G liter benzi650.000 voertuigen de fabriek. nemotor die 81 pk levert. In eerIn Europa kent nog vrijwel nie- ste instantie is de auto alleen
mand Kia, maar in Azië heeft verkrijgbaar als sedan, maar de
het merk een reputatie opge- hatchback is onderweg. Hij
bouwd als fabrikant van kwah- krijgt een prijskaartje van rond
teitsprodukten, die aan de laat- de 30.000 gulden.
ste eisen van vormgeving en
De Kia Sportage is een pertechniek voldoen. Het feit dat
het Amerikaanse Ford al sinds manent vierwielaangedreven
1988 met succes Kia-produkten terreinwagen. Er kan gekozen
onder het Ford-label verkoopt, worden uit drie verschillende
is veelzeggend. Onder de naam motoren: een 2.2 liter dieselmoFord Festiva werden 78.000 tor met 65 pk en een 2.0 benziexemplaren van de Kia Pride nemotor met ol 90 pk of 125 pk.
Beide auco's ogen fraai, maar
verkocht.
zullen een for.se strijd moeten
De geschiedenis van Kia gaat voeren om het vertrouwen van
terug tot 1944, toen gestart het publiek te winnen. In het
werd met de produktie van nj- eerste jaar hoopt Kia Motors
wielen. In 1973 werd als eerste Nederland duizend exemplaren
Koreaanse fabrikant een diesel- m Nederland af te kunnen zetmotor ontwikkeld en sinds dat ten.
jaar houdt Kia
zich bezig met
de produktie
van personeneauto's. Het
merk
toont
zich vaker een
voorloper. In
1991 werd bijvoorbeeld de
eerste Koreaanse inethanol-motor ontwikkeld.
Kia streeft
ernaar om op
het wereldtoneel een toonaangevende
producent van De Kia Sportage
kwaliteitsauto's te worden.

Aprilia rustte de motor
uit met een soepele vijfbak
en een balans-as om trillingen tot een minimum te beperken. Het frame bestaat
uit twee gebogen aluminium buizen, die aan de bovenzijde verbonden zijn
aan een stalen box-structuur. In combinatie met de
upside-down voorvork ontstaat hierdoor een stijve
constructie met een uitstekend weggedrag. In de
vormgeving valt verder nog
de benzinetank op, waarin
de luchtinlaat en de knipperlichten verwerkt zijn.
De prijs van de Aprilia Pegaso 650 ligt rond de 13.000
gulden.

Vier maai Ace
Tot 17 april houden de
Peugeot-dealers
Open
Huis en worden vier promotionele Ace-modellen
gepresenteerd. Hiermee
onderstreept Peugeot haar
hoofdsponsorschap
van
het internationale grasbaan-tennistoernooi dat in
juni te Rosmalen gehouden wordt. Naast de bestaande 106 1.1 Ace worden
dan tijdelijk de 106 1.1 Ace
Special, de 205 1.1 Ace en
de 405 Ace Prestige Sedan
en Break op de markt gebracht.
De 106 wordt gebaseerd
op de XR 1.1 en krijgt extra's ter waarde van 2275
gulden, waar slechts 670
gulden voor betaald hoeft
te worden. De 205 Ace heeft
een complete en sportieve
uitrusting waaronder kuipstoelen. De wagen kost
23.370 gulden en het klantenvoordeel bedraagt 1100
gulden. De 405 krijgt een
pakket ter waarde van 2545
gulden, waar slechts 545
voor betaal hoeft te worden.
Daarnaast komt Peugeot
met een nieuwe 106 XS met
een pittig rij-karakter. Opvallend zijn de achterspoiler boven de achterruit, de
brede stoothjsten en de
voorspoiler. Het interieur
oogt sportief. Dit wordt
nog eens bekrachtigd door
de 75 pk sterke 1360 cm3
motor, die niet alleen goed
is voor vlotte prestaties
maar ook zeer zuinig is.
Standaard kost de XS nog
net geen 27.000 gulden.

Koni Classic

Een 'normale' Koni
schokdemper is rood en
voor wie een nog stuggere
demping wenst, is er de
gele Kom. Maar dat is natuurlijk geen vertoning onder een fraaie oldtimer.
Daarom heeft de bekende
schokdemperfabrikant
Kom een schokdemper
ontwikkeld die bij uitstek
geschikt is voor de klassieke auto: Koni Classic.
Hij heeft weer de originele glanzende zwarte kleur
en het authentieke 'vleugeltje' van de allereerste
Koni schokdempers. Daarnaast voldoet de Classic
aan de hedendaagse eisen
van Kom en daar gaat het
natuurlijk om.
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850 WATT + GRILL

BAUKNECHT 2304

ARISTONA 55 CM
KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST

PANASONIC 700 WATT |

INDESIT 2-DEURS
Type R2240. Adviesprijs*849.

Effi7

1349.-

TOPMERKCAMCORDER
F120; 12 x zoom, autofocus, fader, hifi. Adviespnjs. '2498.-

445 • "

Nederlands topmerk. '11 99.IS
M4 «DB»
. iCBU 34« ?BO*
ï IPSO 580 IKON

Bctret c«n1ra!« rexlat.ltK it

PHILIPS GR102137CM

485.-

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen. |
INDESIT1200TOEREN
SAMSUNG RE570
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs'1 299.- 280ÜTER 2-DEURS
MOULINEX FM1115
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv. *749.-

70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie

63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

M

SONYHI-8TRAVELLER
TR705;Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviespnjs'3330 -

RTV650; Superieure beeldkwaliteit met storingvrij
stilstaand beeld en slow-motion, longplay audio en
video (8uur), timer voor 8 programma's binnen 31
dagen, geschikt voor NTSC w e e r g a v e , autom.
koppenreiniger,
audiodubbing
en
msert.
Afstandbediening met LCD-display en bar-code
scanner. Adviespnjs*1495.-

KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron j
hete-lucht oven + grill.

549

BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260 BRQTHER ER7341
liter inhoud. Adviesprijs'1 1 99.- 29 liter, digitale bediening en |
draaiplateau. Adviesprijs"899.-

Type 52KV2527; 55cm
flat square beeldbuis,
monitorlook, 60 voorkeuzezenders, automatisch zenderzoeksysteem, stereo, teletekst
met geheugen, groene toets,
scart-aansluiting en infrarood
afstandbediening. Adv *1595.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750Watt+draaiplateau.

649.-

SONY VHS HI-FI VIDEO
SLV615; HQ TOPKLASSE'
4koppen, longplay (8uur), audiodubbmg. Adviespnjs. '1990.-

MIELE 1100TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1150 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geëmailleerd. Adviespnjs *2199.-

1249.

PANASONIC VHS HFI
*
F65;4koppen. VHS-HQ. '1894.-

-M
QQ
• m?J

SONY 70 CM KVX2921
BLAUPUNKT VHS H-FI
STEREO TELETEKST
750; 4 koppen, 8 uur. '2095.Flat en Square Black Trmitron beeldbuis, euroscart, stereo. teletekst en afstandbedienmg. Adviespnjs'2550.- JVC VHS HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE! '1899.-

SIEMENS1000TOEREN
1000 toeren. Adviesprijs"1878.- KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast
maar een echte 280 liter
2-deurs koel/vries kombiWAS/DROOGKOMBINATIE
natie. Koelruimte op "oogPHILC0104RVS1000T
hoogte''. Adviesprijs*979.Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

°-^~ Y/^>

Heeste grote

1449.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

1599.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR70P; MATCHLI NE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle. '1795.-

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

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1399.

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1299.
JVC 63 CM STUNT

~ 1195.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS stereo. '1 599.

QQQ

ÖÏJÏJ.

PHILIPS/WHIRLPOOL

SHARP HI-FI VIDEO
VCH80; VHS-HQ. Adv/1 299.

865."

BAUKNECHT K/V

889.-

BAUKNECHT WA6500

STEREO TELETEKST

Type KN5402WO; Adv. '849.-

1199.-

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

999.369.-

SONY3 KOPPEN V l O
V315; VHS-HQ, prefekt beeld'
LCD-afstandbediening. '1 220.-

INDESIT G/E FORNUIS
KN5404; Gas-elektro. '1049.-

ffiSEWtB^lfiöS

37 CM KLEUREN-TV

SONY VHS-HQ VIDEO
V212;alslandbediend. '1 000.

TOEREN
BOVENLADER
_____
Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000.Adv/1445.-

BLAUPUNKT VIDEO
RTV650; 4 koppen. Adv.' 1 495.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410; Gas-elektro fornuis. In130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer kl.grill, draaispit en mixed
fraaie uitvoering met formica grill-set. Adviespnjs*1425.bovenblad. Officiële garantie.

948,

949.-

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055A; Elektrische- INFRA- oven,
160 LTR. KOELKAST
AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren 160 liter, 2-sterren vriesvak. inkl. grill en kookwekker. *1510.centrifuge. Adv."1375.-

BLAUPUNKT VIDEO
RTV535;3 koppen. Adv.'l 445.-

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

668.-

PHILIPS

850

1148,

BCCPRIJSJ1

PHILIPS 140 LITER

ZANUSS1 140 LITER

nrgak yiyic
Laitf *IHO.

AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSF200; Afstandbediend. '768.ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV9717; Adviespnjs*2275.-

mn* 1348 •"

SccrMm
BOSCH KTF1540

RQC
Oïlu.

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
312,3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening. *1145.-

BAUKNECHT 160 LTR
SUPER KOOKPLAAT
1 60 literinhoud. Adviesprijs*869:- 4-pits gaskookplaat. "298.-

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

998.-

ARISTONA VHS VIDEO
2SB12,LCD-afstandbed '1045.-

948.-

GRUNDIG VIDEO+ PDC
VS902; TELETEKST'1409-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

TOPMERKWASDROGR
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

AUDIO- & VIDEO CASSETTE

sss^m

Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:

TDKD60
SONY E180V

10 voor...... •»•4 voor
29.-

~~" 299.-

ZANUSSI WASDROGER
Type TD50; Adviesprijs*649.-

399.499.-

MOULINEX
OVEN

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
PHILIPS /WHIRLPOOL vinden is. Adviesprijs. '595.Type AMB523; Adviesprijs*945.-

599.-

JVC VHS-HQ VIDEO
HRDX20; Afstandbed. *879.-

BAUKN./BOSCH/AEG
GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl. afstandbedieningi

KONDENSDROGER

498.

799.-

Q7Q
Of ö

ZANUSSI VRIESKAST
TypeZSOSO; Adviesprijs*599.-

PHILIPS VRIESKAST
Type AFB594; Adviesprijs'725.

ELEKTRONISCHE
BAUKNECHTLUXE
KONDENSDROGER
Elektronisch regelbaar. *1 445.-

BETER
EN GOEDKOPER
SHARP VHS-HQ VIDEORECORDER

999.1299.MERKCENTRIFUGE"
169.-

VCA3O; Afstand b e d i e n i n g .

499.-

MIELE DROGER

KONSUMENTEN BELANGEN

Bel de BCC INFO-LIJN: 020-6474939

PIM-CODE
Meer budget door de gratis
, BCC-card!
i
Aanvraag-folder in de winkell

ETNA WASEMKAP
Krachtge motor, 3-standen. '310.-

INDESIT WASDROGER

GRUNDIG VHS VIDEO
VS900; HQ, 2 koppen, LCDafstandbediening ATTS. "999.-

GRUNDIG 51 CM TEKST

ARISTONA 51 CM

1348.-

PHILIPS 160 LITER

lüSKf 1448."
BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektio
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

Electronisch betalen
met uw PIN-code.
zonder extra kasten

rrgii CQQ
ÜSM ü«IO>"

BAUKNECHT VW 3PR

PW4

7QQ

_

\fa\M
j ïfïfa
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. *848.- BOSCH VWPS21 00

STUNTÜ VRIESKIST!!

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
^LEM
elcentrum "Schalkwijk"
radreef37

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts
en geruisarm: Adv. "1 099.-

348.==iz\K
KOQPAVOND:

^
zaterdag 9 tot 5 uur
(BEVERWIJK
(ALKMAAR
!«••« BI CITTDn Cl IDCDC Badhoavedorp vrijdag
l Winkelcentrum "De Beverhof" l Huiswaarderplein 11
l U f ÜTTlV nVrTiirA-? PS Maarssenbroek vrijdag
l Beverhof 16 (alleen witgoed) | (Achter Noorderkade/Grosmarkt) l • i IN DE RANDSTAD overige filialen donderdag

7 tot r
'
7 tot 9 uur i
7 tot 9 uur'

,
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

'S

Micro-advcrtcniies voor zakenman en particulier kunnen
worden gezel over l of 2 kolommen breedte in diverse
lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ 0,44 per millimeter.
Sluitingslijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of
afgeven/zenden aan:
,* Zandvoorts Nieuwsblad, Gaslhuisplein 12,
2042 JM Zandvoort;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z. Zandvoorts Nieuwsblad, Arnslclvccns Weekblad. Uïthoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Couranl, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Wecspcr. ƒ 5,23 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Informatie over onze overige aantrekkelijke advertenticcombinatics in de Micro's zijn op aanvraag op onze
kantoren verkrijgbaar.
if Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 7,05 adm.kosten.
*• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummcrs
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten
liet verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 4,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentiecombinatie Z
telefonisch opgeven:

020-5626271
(dit nummer is niet voor bezorgklacliicn) of zenden aan:

Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in de/elfdc week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Woninginrichting

Oude- en Nieuwe
Geloogde Grenen Meubelen

in ons filiaal te Zaandam kunt U kiezen uit 600 m2 oude- en
nieuwe geloogde meubelen, perfekt gemaakt en afgewerkt,
o.a; broodkasten, servieskasten, boekenkasten, TV kasten,
banken, boerentafels, babybedjes, groot ass. oude bedden,
ook verlichting en woonaccessoires enz.

ANTIEK OLD INN
DE GRENEN WOONWINKELS

Oproepen - Mededelingen

All Tech TV Video
Reparatie 's morgens gebeld, dezelfde dag hersteld. 65+
10% korting. Ook weekends. 3 Maand garantie.

Tel. 020-6960054.
Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

* Kleuren tv,' 12 kanalen', spelend te zien, ƒ100,-. Tel.:
02507-17357.
T.k.: Philips k.t.v., 20 kan. +
afstand.bed., ƒ 425,-. Spelend
te zien. Tel.: 02507-30156.

Bedrijfsadvies- en administratiekantoor in Amstelveen staat
wegens langdurige ziekte van dir./eigenaar (v) vaak leeg.

Oppas gevraagd/
aangeboden

Welke (liefst financieel-administratief onderlegde) man of Gezocht per 1 sept: opvang
vrouw met een eigen adviespraktijk wil de kantoorruimte, v. kind, 4 jr., voor en na
schooltijd, Oranje Nassauapparatuur en eventueel de klanten mede benutten?
school. Br. o. nr. 719-78081
Uw reaktie, liefst vergezeld van een beknopte omschrijving v.d. blad.
van uw huidige of gewenste praktijk ontvangen wij graag voor
28 april op het buro van dit blad onder briefnr. 701-78078.
Kunst en antiek
* Een weekend thermo, dan Mijnheer de voorzitter! De
voel je je geen 40 meer, gefe- Herman Heyermanweg mag T.k.a.: antieke grenen 2-drs.
liciteerd, Louis en Elisabeth. nooit en te nimmer worden kast, m. lade, vast prijs
ƒ2000,-. 023-323671 na 18 u.
ENGELAND-NEDERLAND
doorgetrokken!!
op 28/4 in Londen,
Overigens, mijnheer de voorincl. zitpl.-v.a. ƒ549.
zitter, zijn wij van mening dat Computerapparatuur
Reisburo v. Gerwen
de Herman Heyermansweg
en software
tel.: 040-531665.
moet worden doorgetrokken.
* Gefeliciteerd met jouw 40 e* Papa kusjes voor je 40 e
verjaardag. Pa en ma Weber. verjaardag, je lieve dochter De grootste internationale
COMPUTER-KOOP JESPrischa.
* Gezellig hé, PIERRE!
BEURS met de allerlaagste
Groetjes Wieke.
* Pierre
prijzen op 23, 24 en 25 april
* Help de Polen. Stuur 'n
ben je nu 50 of 60?
1993 in de Jaarbeurs te
voedselpakket! Wij hebben * Pierre al Abraham? Hoe be- Utrecht. 350 stands-100.000
bezoekers. Hardware-Softevt. 'n adres: 02907-5235.
staat het! Van Harte!
ware-Supplies. PC-Atari*HIEP HIEP HOERA Martin Bert en Maaike.
Amiga-Electronica-Midi-Ga40 jaar, veel liefs Karin,
* Pierre, heb je nu eindelijk mes-CD-Video & Rlm. VoorSamantha en Stephan.
Abraham gezien? Liesbeth. delige
uitnodigingskaarten.
* Lieve Martin gefeliciteerd * Pierre, nog gefeliciteerd!
InterExpo. Tel. 040-464601.
met je 40e. Pa en ma Bol. Het hele dorp, groeten.
* Martin 40 jaar. Staat de kof- * Pierre, wat zie je er goed uit
Onderhoud,
fie klaar? Van harte, Bram en voor je leeftijd!
reparatie,
Edith.
* Toonkunstkoor Z. vraagt
doe-het-zelf
*Martin 40 jaar. Van harte ten. en bassen. Rep. 'ma.av.
gefeliciteerd. Marcel, marcel- 20.00 u., geb. De Krocht.
la en Mitchell.
Uw paadje of straatje defect?
*Verloren 9/4 gouden ket* Martin alweer 40 jaar, daar ting met amorpijltje, dierbaar Ik kom direct! Ook schuttingen, ruim 30 jaar ervaring.
moet pok op gedronken wpr- aandenken. Tel.: 12668.
D. v. Duyn. Tel. 02507-19593
den Hie, Ha, Ho, Ed en Maris.
of na 6 uur 17833.
* Martin gefeliciteerd met je Voor trouwfoto's
40e. Je vader.
Foto Boomgaard
Schoonheid en
*Martin, nog geen 100 kg
verzorging
Grote Krocht 26
maar wel 40 jaar!
Je beste vriend.
Tel. 13529
RENT A SUN ZANDVOORT
* Zin in volleybal? Elke di.av. Verhuur van zonnehemels
21.00-22.00 uur. Bel voor info:
Philips sun mobile
02507-18727.
Huur prijs ƒ 100,-p.w.
Gratis bezorgd en gehaald
Oproepen
Bel voor reservering en
Mededelingen
inlichtingen 02507-30183.

* bezoek aan
huis ol in
hel ziekenhuis
* ziekenlondsleverancier

Gedipl. KAPSTER komt bij u
Wie wil ons 3 a 4 uur per 14 thuis, ook voor permanent.
dagen in de huishouding hel- Tel. 020-6140178 na 17 u.
oen? Tel.: 02507-15904.
PEDICURE voor uw complete
voetverzorging en vpetrnasHuishoudelijk
sage. Behandeling bij u aan
personeel
huis is mogelijk. 02507-12698.

gevraagd

Voor LUXE CRUISES overal
ter wereld zoeken wij
Dut... maakt u voor
optimaal advief even een koks, banketbakkers, kelners,
aftpraakl
serveersters, stewards, stewardessen,
receptionisten,
CHARLOTTE COIFFURES bedienden, kameniers, dansers, entertainers, kinderEN HAARWERKEN
meisjes, monteurs, kappers,
Ook
masseurs,
klusjesmannen,
gespecialiseerd in
winkelbedienden, etc.
fierenlmoallwerken
Schrijf voor informatie over de
wijze van soliciteren naar:
Dinsdags gesloten.
MPL INTERNATIONAL
Heemsledestraol 28
b.h. Hoofddorpplein. Tel. 6157107 P.O. Box 3305, Clearwater,
Rorida 34630 USA.

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

Muziekinstrumenten
Te koop: ORGEL, t.e.a.b.
Tel.: 02507-19815.

Boeken
Tijdschriften
Geïnteresseerd in Huis van
Oranje, boek 4 zonnekinderen van K. Morel, af te halen.
Tel.: 02507-17165.

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

opgegeven • verloren/gevonden «weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ300 uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een
acceptgirokaart.

MiCRO

te Almere-Stad op zondag 18 april van 10-15 u. in sporthal Voor al uw straatwerk + sierSteden wijk, Kampenweg 7. Groter dan ooit. Volg de borden. bestrating van oprit en terras.
Tel.: 02507-13511.
UNIEK AANBOD VOOR FREE-LANCE
BOEKHOUDER OF BEDRIJFSADVISEUR (M/VÜ)

* ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

Radio, tv en video

ZOEK DE M I S L U K T E

Grote miniatuurtrein- en modelautobeurs

*T.k.: 1-pers. Auping met inklapbare beugels, i.pr.st,
ƒ35,-. 02507-14302 na 6 uur.
T.k.: mooie zw. eethoek,
vierk. taf. + 4 st. in zw. leer
met chroom, i.z.g.st., 3 mnd.
oud, compl. ƒ350,-. Tel. tot
Te koop mooie pers, warme 23.00 u.: 02507-16333.
kleuren 3,50 x 2,80 ƒ800,-. • Zie de colofon voor opgaTel.: 19020.
ve van uw rubieksadvertentie. * aparte
pasruimle

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Foto Boomgaard

Personeel
aangeboden

Een pruik a/s hef
nodig is!

Westzijde 95 (t.o. Verkade) Zaandam
tel. 075-160078 dond. koopavond
Ook in Hoorn en Dirkshorn
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Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

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

4,65
4,65
4,65
6,20
7,76

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

9,31
10,86
12,41
13,96
15,51

Wit u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

gevraagd
diversen

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Woningruil

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Vakantie
buitenland

Tuinbedrijf De Linde voor al
uw tuinwerkz. ƒ 12,50 p.u.,
Sta-caravans t.h. in de Ardenalles leverbaar. 023-402991. nen al v.a. ƒ200 all-in. •
Inl. 04459-1598.

Te koop
aangeboden
diversen

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

* Wie o wie heeft er een kinderstoel voor mij? Event. autozitje? Tel.: 02507-16742.
Overdekte
caravanstalling
Amstelveen: 020-6452680.

800
RUILADRESSEN
in
A'dam. Informatie bij Het
Oosten, 020-588.2283.

Bloemen, planten
en tuinartikelen

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

MODELTREINBEURS IN DIEMEN, Zat. 17 apr., ruilen, kopen
en verkopen van treinen en toebehoren. Tev. mog. taxatie
oude treinen met bemiddeling van verkoop. Geb. De Schakel,
Burg. Bickersstraat 46 in Diemen-C (Amsterdam-Z.O.). Geopend van 10 tot 16, entree ƒ2,50 kinderen ƒ2,00.
*Div. modelspoor wagons
Limapiko H.O. ƒ40,-, 17794.
Rijles auto's
en motoren
FLEISCHMANN
treinbaan
toebehoren w.o. vele wagonnen, 1 locomotief, huisjes e.d.
Alblas Verkeersscholen
Tel.: 16556.
in 5 dagen
Verzamelaar zoekt legerhelUW RIJBEWIJS
men, medailles, gasmaskers
Nieuwkoop, 01724-8361.
met draagbus, insignes, wapens, vlaggen, tweede we- SLAGEN met een SLAKKENreld oorlog. Tel,: 02507-17357. gang. 't Kan even duren maar
U haalt VEILIG uw rijbewijs.
De Slak, 't Slijm 13, Traagdam
Te koop

Zalenverhuur

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

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

Hobby's en verzamelingen

Jongeman zkt. woonr. per 1-5
tot 1-10-'93, tot ƒ800,-.
Strandpav. Mira Mare. Tel.:
023-276706.

De Krocht

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Prijswinnaars vorige week:
J. Bouwman - Waverveen
L. Keur - Zandvoort
D. Somohardjo - Amsterdam
R. Schutte - Amsterdam

CURSUSSEN SPAANS
Start 19/20/21 apr. 10 lessen
ƒ 185,-. Incl. lesmat. Ook cursussen in Spanje. Info: Colegio Peiïa Negra: 020-6752293.
WORDPERFECT 5.1
leer je in één week.
Info M.C.O.
Amsterdam 020-6853057
Den Haag 070-3465346
Utrecht 06-52716921

VERENIGINGSGEBOUW

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

Naam:

Lessen en clubs

PAMPERS Voordeelpak

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

cimco

Sportartikelen

* T.k. dames golfset 3.5.7.9.
PW SW ijzer 3.5 hout ƒ 300,* Te koop: autostoeltje v.a. 9 Tel.: 15112.
mnd., ƒ75,-. Tel.: 16720.
*Te koop: garage kantelVaar/surfsport
deur, ƒ25,-. 02507-19486.
* Te koop: Herlag wandelwa- T.k. nwe stalen roeiboten 4
gen incl. voetenzak en para- mtr lang met spanen. Prijs
sol, ƒ75,-. Tel.: 16720.
ƒ995,-. Tel.: 02158-23978.
*Te koop: standaard + babybad voor op ligbad, ƒ 45,-.
Rijwielen,
Tel.: 16720.
motoren,
T.k.: antiek koperen, éénperbromfietsen
soons ledikant ƒ 295,-; eiken
tv. meubel ƒ 125,-; gasfornuis
ƒ35,-. Tel.: 023-246777.
Te koop: Honda MB 5
T.k. grote en kl. vaste wast. + i.z.g.st., incl. res. motor, vr.pr.
verchr. kranen, Zanker was- ƒ1500,-. Tel.: 02507-12731.
machine in pr. st., pr. n.o.t.k. *T.k.: damesfiets, Sparta,
Tel.: 02507-18079.
grijs, met tr.tr.rem, vaste prijs
T.k. weg. verh.: mass. eiken ƒ 175,-. Tel.: 02507-14551.
bar + 6kr. + koelk., ƒ 1000,-. *T.k.: knappe herenfiets,
Tel.: 023-331827.
kleur grijs-met., terugtraprem,
T.k.: z.g.a.n. wit fornuis met ƒ85,-. 02507-15808 na 18 u.
hete luchtoven, vr.prijs ƒ 550,- *T.k.a.: racefiets met tien
Tel. na 18.00 uur: 02507- versnellingen, ƒ 150,-. Tel.:
20068.
02507-15585.

Diverse clubs
06-320.323.13. HARDLESBIE.
Wij gebruiken de wildste hulpstukken! Gluur maar! 75 cpm.
06-320.326.17. STRAATMEID!
18 Jaar. In de bus gaat ze
tegen je aan staan! Voel
maar, zegt ze! 75 cpm.
06-320.328.99. Rijpe, Dikke,
Mollige vrouwen. Live staat
ze voor je, naakt! 75 cpm.
06-95.05. Grieks standje. Live
alleen! Ik buk alvast over de
tafel. 100 cpm.
06-95.07. STEWARDESSEN.
In de pantry liet Saskia zich
heerlijk in d'r blouse pakken
door een passagier. 75 cpm.
06-96.09. Rijpe vrouwen. Live
gesprek met jou! Graag jongens, 18 jaar jong! 100 cpm.
06-96.25. WINKELMEISJES.
De 18 jarige Bea wordt heet
achter de kassa en verdwijnt
het toilet in. Jij loopt er achter
aan. Pak me! 100 cpm.
06-96.36. Als u een live-gesprek met mij wilt. Voorzichtig
hoor! Ik ben 18 jr. 100 cpm.
06-96.93. SECRETARESSE!
Met open blouse en kort rokje, zit ze je heet te maken. Ze
wil een wip maken. 75 cpm.
06-97.11 Zappsex 18 j. draai/
toets van meisjes naar meisje. Het hoogtepunt blijf je herhalen zo vaak je wilt! 75 cpm.
06-97.33. Als je op z'n Frans
wilt! Bel en je mag alleen op
een lijn met mij. M'n mond
staat open. 100 cpm.
06-97.93. POLITIEAGENTE.
Je wordt streng aangepakt.
Met knuppel en handboeien.
75 cpm.
35 plus sexdating. Rijpe
vrouwen zoeken sexkontakt.
06-9616 (100 cpm).
Adresjes van hete meiden
bij jou in de buurt.
06-350.222.41 (75cpm)
Afluister Sexlijn. 75 cpm
06-320.323.78 ... Meisjes 18
06-320.327.47 Jong en strak
06-320.323.63 .. Rijp en Ordi
06-320.324.54 .. Rijp Chique
06-320.340.44 .Lesbi 35/18 j.
Allemaal leuke meiden willen
direkt kontakt.
06-320.330.77 (75 c/m).
BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19.00 uur.
Buurvrouw geeft buurmeisje
van 18 sexles! Geniet maar
lekker van die twee! 100 cpm.
06-320.328.27.
Dames die zich overdag
vervelen zoeken telefoonsex.
06-320*320*36 (75cpm)

SPAR
Zandvoort-Noord

BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje
(18) of een lekkere jongen
(18): 06-320.330.87 (75cpm)
*PRIVE-KONTAKT* Je krijgt
direkt 'n meisje van 18 aan de
lijn; 06-9570 (100cpm)

RIJP
&

OPEN
Vrouwen van 36 tot 52 j.!
75 cpm. 06320.322.27
RIJPE VROUWEN. Ze geeft
haar schoonzoon sexles
06.320.325.06
100 cpm.
RIJPE zwarte vrouw! Ze
draagt graag rose doorzichtige slipjes! 75 cpm.
06-320.327.70.
RUIGE Sexmeiden! Wild en
lekker strak gekleed! 75 cpm.
06-320.323.40.
Ruim 300 ondeugende vrouwen zoeken 'n slippertje.
06-320*321*44 (75cpm)
Sabrina en nog veel meer
meiden willen direkt apart.
06-320.322.88 (75cpm)
Schoolmeisjes, 18 jr, zoeken
een ervaren man. Sexdating
06-320.330.43 (75cpm)
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden (18), huisvrouwtjes en jongens (18).
06-320.330.46 (75cpm)
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje, 18 j. Vraag haar tel.nr.
Bel 06-9502 (75cpm)
SEXSTANDJES! Grieks gebukt! Mond vol Frans!
Vrijen, zoenen, zalig.
06-320.326.63
100 cpm.
SEXY'TIENERTJE (18 jr.) lekker wild en ongeremd.. Hm.,
nog een keer??
06-320.320.07
100 cpm.
SM Kontaktlijn voor
strenge sexafspraken.
06-320.325.80 (100cpm)
THAISE SEX-GODIN
vroeg rijp en gewillig.
06.320.323.06
100 cpm.
TIENERBORDEEL..ik ben 18
en wacht op je..(in mijn slipje).
06-320.330.70
100 cpm.
TIENERSEX {18 jr), achterlangs vind ik 't lekkerst., maar
dit is ook te gek zeg!
06-320.320.06
100 cpm.
Top S & M. 06-320.324.34!
Bel je meesteres en wees een
dienaar! 75 cpm.
TRIOKONTAKT voor sex
afspraakje met 2 vrouwen.
06-320.325.04 (100cpm)
Vanavond al 'n afspraakje!
Altijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vriend(in):
06-9899 (100cpm)
VERPLEEGSTER. Ik verzorg
graag mannen in mijn uniform, zonder iets eronder.
Kijk en voel maar.
06-320.329.30. 75 cpm.
Vluggertje: leuke meisjes van
18 zoeken lekkere jongens
van 18. Bel 06-9662 (75cpm)
Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 13.00 en
22.00 uur 02507-16141 of
023-400130.
WIL JE ECHT MET ME (...)
bel me dan op als ik je m'n
telefoonnr. heb gegeven. Ik
wacht op je.
100 cpm.
06-96.88
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18.00
tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.
De 'allerleukste meiden
bellen met de FLIRTBOX
06-320.330.01 (75cpm)
DIREKT apart met een meisje
(18) of een lekkere jongen
(18), voor een live heet sexgesprek. 06-320.330.81 (75cpm)

Blijvend in prijs
verlaagd
Direkt een leuk meisje van 18
aan de lijn. Vraag naar haar
tel.nr. voor 'n avondje uit. Direkt apart 06-9810 (75cpm).
Direkt een leuk meisje van 18
aan de telefoon, direkt apart.
Bel 06-9880 (100pm)
DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje van 18! Bel snel
06-320*330*90 (100cpm)
Direkt kontakt m. een meisje
van 18. Druk de nul voor meer
meisjes 06-320.322.05 75cpm
Direkt Sexkontakt met 'n hete
vrouw bij jou in de buurt.
06-320.320.55 (75cpm)
Direkt Snel Sexkontakt
"*SEX-KONTAKTLIJN"*
06-320*320*32 (100c/m)
Direkt telefoonkpntakt met
meer dan 400 meisjes van 18.
06-320.322.11 (75cpm)
Een chique Vrouw VERPEST
haar buurmeisje met Sex! 75
cpm. 06-320.320.39.
Effe een vluggertje? Ik wacht
op je in het toilet! 75 cpm.
06-320.326.19. Meisje 19 jr.
Er zijn genoeg meiden die
ook het bed in willen.
Luister op 06-9603 (75 c/m)
Fleur (25+) hete meid van
stand!! Ongelooflijk, maar ze
was toch zo netjes opgevoed. 06.320.350.30100 cpm.
Genoeg ondeugende meisjes
van 18. Ben jij op zoek?
Bel 06-96.02 (75c/rn)
Gratis sexkontakt, meer dan
400 ondeugende meiden.
06-320.330.45 (100cpm)
HARDCORE. 75 cpm.
06-320.324.04 . . Onderdanig
06-320.326.18 ... Meesteres
06-320.326.77 . . . .Ruige sex
06-320.325.54 . . . Volle Bolle
Harde, ruige, wilde sex! 06320.322.76. Rooie lampen.
Doorzichtige lingerie! 75 cpm.
Hete meisjes (18 j.) willen
echt snel Sexkontakt. Nu met
tel.nr. 06-320*330*66 (75c/m)
Hete meisjes, 18 jr, willen snel
een sexafspraak! Nu direkt.
06-320.330.81 (75cpm)
Hete MEISJES van 18 willen
sexkontakt. Nu met nummer.
Bel 06-9665 (75c/m)
Hete vrouwen bij jou in de
buurt willen sexkontakt. Bel
06-9709 (100cpm)
Hete vrouwen die alleen thuis
zijn zoeken sexkontakt.
06-320.330.42 (75c/m).
HOMO: Waar gebeurd, knullen onder elkaar.
06-320.329.99 (75cpm).
Homo: zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje?
06-320*330*18 (75cpm)
HOMO-DIREKT-APART:
Direkt privé met een hete gay.
Druk op de nul voor meer
hete jongens (v.a. 18 jr).
06-320.322.61 (75cpm)
Homojongens (18 jr) onder elkaar. Hoor ze TEKEER gaan.
06-320*330*88 (75 cpm)
HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy?
06-320.330.95 (75cpm)
KEIHARDE SEX op college
de nieuwe docent weet niet
wat hem overkomt.
06-320.320.08
100 cpm.
LADY DOMINA. Onderdaan,
bondage, rubber. 75 cpm.
06-320.321.66.

ZAPPSEX
Draai of toets om heen en
terug te spoelen, het lekkerste kun je blijven herhalen!
75 cpm.
Shooljuffrouw
06-96.08
Effe Vlug
06-96.92
Meisjes (18 jaar) . . 06-96.40
S & M Club
06-97.91
TOPSEX 26+
06-97.92
Hardcore
06-97.94
Zij, 18, naakt bukt ze! Jij staat
achter haar! Op z'n Grieks!
75 cpm.
06-320.327.06.
Zij staat voor je gebukt.
Toe maar op z'n GRIEKS.
06.9649
100 cpm.
Zoek jij wulpse meisjes van
18? Bel Supersexkontakt.
06-320.320.44 (75cpm)
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.
LESBISCHE Meisjes, 18 jr. Na
het sporten wordt haar lijfje
door mevrouw verwend.
75 cpm. 06-320.323.37.

Live Sex
06-9745
24 upd 100cpm
Live sexbox 24 u., 75 cpm

Live 06-320.320.61
Meisjes, 18 jr. Ik ga bij je op
schoot zitten. Wat voel ik nou!
75 cpm.
06-320.320.66.
Meisjes, 18 jr, willen wat bijverdienen. Sexadressen.
06-320*330*60 (75cpm)
NATASJA doet het met 2
hete Buurjongens van 18.
06-320*324*11 (75c/m)
NEGERIN, zwoele lippen en
volle borsten, masseer ze terwijl je me achterlangs neemt.
06.320.323.43 100 cpm.
NEGERINNETJE
hete sex tiener 18 jr.
06.320.324.06
100 cpm.
Nieuw: LESBIKONTAKT, ook
voor trio en partnerruil.
06-320*326*01 (75cpm).
NU direkt een afspraakje met
een leuk meisje van 18.
06-320*322*33 (100cpm).
Onderdanige jongens, 18 jr,
bellen met strenge meesters.
S.M. voor 2 (direkt apart)
06-320.329.99 (75cpm)
ONDEUGENDE huisvrouwtjes en schoolmeisjes van 18
zoeken voor straks sexkontakt, vraag naar hun tel.nr.
Bel 06-9661 (75c/m)
OPROEP VOOR ALLE
MANNEN
ik hoop dat je voor mij kiest,
wanneer ik je m'n telefoonnr.
verteld heb.
100 cpm
069-789
PARTNERRUIL privélijn,
direkt apart met vrouwen
en mannen voor sexruil.
06-320.330.91 (75cpm).
Petra, 30+, laat zich nemen
door die grote NEGER terwijl
haar man toekijkt.
06.320.328.06
100 cpm.

Diversen
Win nu een gratis
SUPERNINTENDO.
Bel 06-9777 (100cpm)
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800.

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

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden...
het faxnummer is

020-5626283

LET OP! KOOP

UW A UPING ^COMBINA TIE EN WEES DE

AURONDE 1000
80x190 cm
90x190
H0x190
140x190'
160x190'
180x190'
80x200
90x200
100x200
120x200
140x200
140x200'
160x200'
180x200*
200x200'
90x210
160x210'
180<210'
90x220
180x220'

vlak
875910-

119512301260890,920,95012101250128013059701315133510151395-

handv
99510301265144514701495
10201050,109512351285147015151550,159511151605162511601685-

auto
11401175141017351760179011501190,12?51370142017501785,1820,1850-

extra
1690172528352860289017051740,1775-

eloctr
21352170-

Slaapkamer 22 uw Auping-dealer heeft vele
maten en kleuren direct uit voorraad leverbaar!!!

Auronde achterwand

DE
D t

AUPING INFO:

A U P I N G A U R O N D E
H E T liED
M E E S T E M O G E L I J K H E D E N

'! -' t'r-i;^ l'/

Auronde acnterelement
Aureo bedlamp 425,-

MET

Ellipsvormig kastje

3820,3850-

1245-

1850188512901945-

298518403045-

388522903945-

,495.->
500505510-

f90 jsm"

375037802150
2190,222523602425-

285028852920,29501795-

VOOR!!!

fcjf'j '3 i

100 ""•"
120
140
Breed

160„

515-

C180j)

-520,-è

200
bedbreedte + 73 cm

525-

Auronde achterwand

37403775 90 cm
100
120
140
Breed
5 *

y

160
180
200
106 cm

15901595,1600,-

NU HONDERDEN

' \ o o r z e t van 2 eenpersocns spiralen
!e compleleren mei 2 eenpersoons initrisM.n

JVIak (als niet verstelbare uitvoering)
PHanöverstelbaar (rug en voetendeel z<\n
met de hand in hoogte verstelbaar)
SAutomat (rugdeel is m b v een koordie in hoogte
verstelbaar voetendeel is Tiet de hand m hoogte
verstelbaar)
>Extramat (rugdeel is electnsch in hoogte verstelbaar j
voetendeel is me' de hand m hoogte verstelbaar)
lElectromat (rug en voetendeel zi|n electnsch m elke |
gewenste stand te brengen)

1570,157515801585bedbreedte +

aupng GULDENS KORTING OP
MERKMATRASSENÜli
Ben matras speciaal vervaardigd
voor verstelbare spiralen en
lattenbodems.
Kwahteits
Latexmatras^

Het Auronde bed, uit solide beukehout,
is er ook in extra hoge uitvoering.
Dat is soms erg comfortabel; bi] m- en uitstappen Auronde matras
en bij het opmaken van het bed.
Auping lm.tr. m itr \ssui dn.
DEAURONDE2QOQ
preuts i\\\\ ifgi.'stund op d<.
Hogere uitvoering! 55cm *Meerprijs l45r
bijpassende achterwand en tafeltjes verkrijgbaar * Snelle levering * Gratis thuisbezorgd * Gratis montage

Auronde tafeltje 170-'

- alpine wit
gelaagd beukehout, | - sable wit
parelgnjs
m de kleuren
- siena beige
zwart
naturel'
blank beuken*
een toeslag

-

Auronde 1000

kersen *
mahonie'
purper
80x300 van 735.- nu
platme
blue
ferrit

fff.:
„Originele
- hotelcombinatie^.

r\ vv. O-V

Speciale aanbieding:

l l

O-V

i i

•\~" N-

geruisloos geen gepiep of gekraak
Originele
door de zachte lichte en stevige body
hotelcombmatie
gemakkelijk te verplaatsen (zwenkwiel
BOXSPRINGCOMBINATIE
tjes ol grote meubelqhjders vooral han
6 poten waarvan 2 met
i poten waarvan 2 met
dig bi| schoonmaken en stofzuigen)
een zwenkwiel
BOXSPRINGCOMBINATIE ieen zwenkwiel
GEKKE
/UVATEN,
GEKKE
PRIJZEN
l
• geen pijnlijk harde sta m de weg bij b v
2 kwaliteitsboxsprings ("hotelbed") + 2
stofzuigen
KWALITEITSBOXSPRING
^^
• past perfect m elk slaapkamer interieur <waliteitsbinnenvenng matrassen.
(ook practisch voor hen die hun oude
(vervaardigd door Ubica) + 120x190 van 1279,- NU VOOR:698,B
bed willen vervangen maar de rest van Leverbaar m 2 van 80 x 200 (compleet)
het
slaapkamer interieur
willen
of 2 van 90 x 200 (compleet). kwaliteitsbinnenveringmatras
behouden)
1998H
Q is zeer duurzaam en vergroot de duur- Deze combinatie is normaal
• zaamheid van uw matras aanzienlijk
Nu is deze combinatie compleet
maar is vooral geweldig
Nu 800,- voordeel zolang de voorraad strekt
comfortabel goed voor uw rug'
RUIMTEBESPARENDE BEDDEN
BEDBAK MET
VOUWBEDDEN WITTE BEDBAK MET
2 LEDIKANTEN
LADEN
Inclusief 2 spiralen
Het onderschuifbed i
voorzien
van wieltjes
„Susanne

SPECIALE
AANBIEDING! OP = OP!

KRIJGT U
LOGÉ'S?

ONGEMONTEERD

Ledikant in de maat inclusief
80x190 + 2 laden ol lattenbodem.'
80x200 + 2 laden of van 408
90x200 + 2 laden

80 « 190 me!
lattenbodem
mcl matras

oor, 460.-

Nu voor
l/9§"
Tieeneempnjb "

voor495.-

Ledikant m <
80x190 + 2 laden of
80x200 + 2 laden of

Alles is direct uit voorraad leverbaar
en wordt gratis thuisbezorgd.

ELEKTRISCH VERSTELBARE LATTENBODEM
* van een
Verstelbaar Zowel hoofd- als voeteneind
zeer bekend
zijn onafhankelijk door middel van twee
merk
electromotoren traploos mstelbaar
Het hoofdeind is voorzien van een extra
hoofdsteun welke automatisch meegaat Het voeteneind heeft een extra
scharnierpunt op kniehoogte

989:-

180x200 COMPLEET

Eenmal|ge
aanbiedint
80<200vanJÖ9S-nu <{§;

* Past in
vrijwel ieder
ledikant!

JUBILEI

90x200 van 4-095 - nu Cï,

269,289,319,319,359,398,-

WITTE
TWIJFELAAR

SPECIALE AAIMBIEDIN

I

10-JARIGE JUBILEÜMPRIJZEN!
LICHTGEWICHT BINNENVERING MATRASSEN
kwaliteits•polyethermatrasi

lichtgewicht
binnenvenngmatras

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

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

120x190 nu voor
130x190 nu voor
140x190 nu voor
140x200 nu voor
249r 160x200 nu voor
279,- 180x200 nu voor

209,229,249,-

HILVERSUM
Havenstraat 43
035-218975

AMERSFOORT
Kamp 44
033-721295

Special maten oofclêvërbaar.
.
levertijd zaagen.

UW

nu voor
498,- 120x190
130x190 nu voor

2057- 140x190 nu voor.
140x200 nu voor
2297- 160x200 nu voor
2491- 180x200 nu voor

aupng

UTRECHT
Mariaplaats 3
(Zadelstraat)
Tel.:030-310248

289,£39,339,398,4797^

3-deurs 185 br
.3-_deurs 223 br
Antracfijt
^-flêurs '51 br
3-deurs 185 br
3-deurs 223 br
Spfegel met schuifdeur

10-JARIGE
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nu 1499.vani«e5"-nu1625.nu 1735.-
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een ± 15 cm dik schuimrubber matras voor echte verwende slapers extra
soepele, duurzame comfortabele volschuimrubber matras, ook geschikt
itelbare bedboderrs. 100% katoenen overtreft.

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

specialist VAN

voor zetfouten zijn wij
niet aansprakelijk en
prijswijzigingen onder
voorbehoud.

van 1570T- nu 1410.nu 1535.-

KWALITEITS SCHUIMRUBBER MATRASSEN

*.. * * ^

1
16 cm dik comfortabele duurzame lichtgewicht binnenvermg
matras beide slaapziiden voorzien van een slntvasle afdekking

[topkwaliteit S G 44 extra dik 16 cm hoog soortelijk gewicht
.
Idus extra duurzame comfortabele stramheid beide slaaozuden doorqestikt'

Slaapkamer 22

tWIaahdag 13.00 tot 18.00 uur
JiDinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.
^Donderdag koopavond van 19.00tot21.00uur
ffZalerdag van 9.00 tot 17.00 uur

65x130
70x140

SPECIALE AANBIEDING:

: v

120x190 nu voor
130x190 nu voor
140x190 nu voor
140x200 nu voor
160x200 nu voor
229r- 180x200 nu voor

55x110 69.1
60x120 79.-'

GIGANTISCHE
AANBIEDINGEN

Seniorenledikant 90x200 compleet
met hoofd en
voeteneindeverstelbare lallenbodem
+ kwaliteitspolyether matras S G40
compleet nu
CÖtf- Oerdegehjk wit M.D.F.-ledikanl m de
speciale maat van 120 x 190, meteen
Dit seniorenledikant 90 x 200 is ook leverbaar met een
stevige
houten lattenbodem, compleet (kleur zwan
handverstelbare Aupmg spiraal + kwahteits
fl
meerprijs
met
een
kwahteitsbmnenCOO
polyether matras S G 40 Compleet nu
5
vermgmatras. NU
DjQ.'
/ ipq.-)
Slaapkamer 22 uw bedden specialist heeft Deze combinatie is OOK leverbaar in dé Lose lade 1
speciale maat 120 x 200
, ,. aUB 7QQ'
ruime keuze in senioren r^, ledikanten!
+ bmnenvermqmatras, NU f «JÖ." (wit)

Kwaliteitspolyethermatras

169,179r198,198,-

Kinder
matrassen

donker eiken gebeitst
blank eiken gebeitst
wit lacqué

HOOGWAARDIGE POLYETHER MATRASSEN

s g 40 extra dik hoog soortelijk gewicht dus extra duurzame
comfortabele stramheid beide slaapzijden doorqeslikl

Slaapkamer 22!

JUBILEUMPRIJS!
x 200
4 QQ ,
van 279.-NU l 5IO.

10-JAR8GE JUBILEÜMPRIJZEN! 10-JARIGE
' Speciale maten
leverbaar.
levertijd 2 dagen.

ONGEMONTEERD

zwaar massief blank houten
Massief hou! ledikant inclusief een stevige
houten laltenbodem
ook in de maat
lattenbodem^
90x2K)en 90x220 90

VOOR INFORMATIE:

Bijpassend
nachtkastje
verrijdbaar

Hom naar

spiralen en S G 40
polyether matrassen
1 60x200 COM PLÈËt
1 ^429". 180x200 COMPLEET
"T499.-

~/i

it M.D.F.

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

Wil M D F ledikant
edikant ook verkrijgbaar met
dwars gespannen handverstelbare

l Blank houten tienerledikantl

DUBBEL
DIVANBED

30 x 19'
90 x 200

Mooi afgeronde hoeken
inclusief 2 hoofd-en
voeteneinde verstelbare
lattenbodems
+ 2 superkwaliteits
polyether matrassen
s Q 40 Dim. 14 cm dik
140x200 COMPLEET
160x200 COMPLEET

429?
489?48975497-

ixi90
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

nu voor.
nu voor
nu voor.
nu voor
nu voor.
nu voor

-735T
..
..
...

739,759,7597869,'989,*-

Haarlem {
Houtplein 6
023-313039
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Strafrechterlijk
onderzoek naar
'lek' onmogelijk

DEZE WEEK
Plezier
P A H Wynands koos
f\
voor een beroep waar
O
mee werk te krijgen was, pas
later kreeg de tandarts er ple
zier in Deze week in de ru
bnek Achter de Schermen

Fusie

ZANDVOORT - Een strafrechterlijk onderzoek naar het
uitlekken van vertrouwelijke ambtelijke stukken, inzake
de woonwagenbewoners, is niet mogelijk. Zo'n onderzoek
kan alleen als er een plicht tot 'geheimhouding' is geschonden. Burgemeester Van der Heijden laat daarom nu een
'rapport van bevindingen' opstellen.
Van der Heijden schrijft dit
m een brief aan de gemeenteraad. Er kan dus geen gehoor
worden gegeven aan de motie
van D66, CDA en GBZ, die middels een motie in de gemeenteraad van 30 maart een strafrechterlijk onderzoek eisten.
Onderzocht moest worden, hoe
de vertrouwelijke rapporten
over de verhuizing van de
woonwagenbewoners op de bureau's van enkele kranten waren beland. De beschuldigende
vinger ging toen naar de fractievoorzitters Tates (WD) en Van
Westerloo (PvdA). Zij hadden
m interviews voor een landelijk
ochtendblad commentaar gegeven op de handelwijze van het
Zandvoortse college.

Rechter
Het college accepteerde in
maart de opdracht om het ondcrzoek in te laten stellen. Nu
dat niet mogelijk is, komt burgemeester Van der Heijden met
een alternatief onderzoek, volgens hem 'in essentie datgene
dat door Uw Raad wordt gewenst. Voor alle duidelijkheid
zij gezegd, dat ik deze opvatting
deel,' aldus Van der Heijden.
Voor het rapport van bevindingen wordt voormalig rechter en
oud-gedeputeerde mr. J.W.
Rutgers uit Heemstede ingeschakeld. Volgens Van der
Heijden beschikt hij over de
juiste 'kwaliteiten' om 'op uiterst zorgvuldige wijzen de opdracht te kunnen uitvoeren.'
(ADVERTENTIE)

Rutgers heeft eerder al gelijksoortige opdrachten uitgevoerd. Hem is verzocht het onderzoek binnen enkele weken
af te ronden.
De raadsleden is gevraagd,
hun volledige medewerking te
verlenen als Rutgers vragen
heeft. „Ik werk daar graag aan
mee," reageert VVD-fractievoorzitter Tates. Hij ziet zich
zelf gelijkgesteld in zijn eerdere
beweringen, dat het strafrechterlijk onderzoek niet mogelijk
zou zijn. „Het is naar mijn mening onverantwoordelijk besturen en het getuigt van gebrek
aan kennis van zaken, dat de
wethouders Ingwersen en Flieringa vóór een motie stemmen,
waarvan bij voorhand al vaststond dat deze niet uitgevoerd
kon worden. Zoals nu wordt
toegegeven. Die had slechts de
functie om mevrouw Van Westerloo en mij vals van strafbaar
handelen te beschuldigen."
„Ook de burgemeester heeft
bij de behandeling van de motie
niet gebruik gemaakt van zijn
raadgevende stem. Noch heeft
hij verklaard de motie na aanvaarding niet te zullen uitvoeren, zoals nu dus gebeurt. Hoewel het mij een raadsel is, dat
iemand die geen enkele bevoegdheid heeft, waaraan niemand verplicht is te antwoorden op zijn vragen en die uitsluitend gebruik kan maken
van vrijwilligheid, in staat moet
worden geacht die kwaliteit te
leveren, die hij aan zijn maatschappelijke aanzien verplicht
is, zal ik welwillend de nieuwe
situatie benaderen."
Bij de keuze van Rutgers zet
Tates wel een vraagteken.
„Zeer eerbiedwaardig, boven
alle twijfel verheven, met een
respectabele staat van dienst
en een vooraanstaand VVD-er.
Maar ik vraag me af of zijn partij gebondenheid voor de andere fracties geen bezwaar is."

Waarschijnlijk zullen de
c
Plesmanschool en de
O
Van Heuven Goedhartschool
gaan fuseren
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

(ADVERTENTIE)

regels
voor een
goed feest

J

DE AMSTERDAMSE FEESTREGELS
VOOR KONINGINNEDAG
Het Van Fenemaplein is overhoop gehaald om de lekkage in de er onder gelegen garages te kunnen bestrijden

*Loopgraven-oorlog' op Van Fenemaplein
ZANDVOORT - Op het Van Fenemaplein ligt momenteel
een deel van het sierplaveisel overhoop. Het tegelwerk is
weggehaald in opdracht van de Vereniging van Eigenaren
Parkeergarage. Dit is de enige manier om bij het dak van de
eronder gelegen garage te komen: dat is zo lek als een
mandje.
'Een loopgravenoorlog'. Zo
noemt beheerder Van Asperen,
van het administratiekantoor
Verhoog en Van Asperen uit de
Zeestraat, de huidige toestand
op het overhoop gehaalde Van
Fenemaplein. Honderden tegels zijn opgegraven om bij het
betonnen dak te komen van de
er onder gelegen parkeergarage. De naden in het dak lekken
en dat is lastig te repareren.
Wanneer de werkzaamheden
afgerond zijn, is niet te zeggen.
Dat hangt af van de weersgesteldheid, met regen kan het
dichten van de naden niet uitgevoerd worden.
Na vergeefs wachten op de gemeente, die de siertegels op het
dak heeft laten leggen, heeft
Van Asperen uiteindelijk zelf

Bewoners proefflat ontevreden

Huisvuilcontainers
staan te ver weg
De betonnen huisvuilcontainers naast de EMM-proefflat in de Lorentzstraat staan te ver weg van
de flatwoningen. Dat vindt
minstens een kwart van de
bewoners van deze flat.
Sommigen moeten zo'n zeventig a tachtig meter sjouwen, eer zij hun vuilniszakken in de containers kunnen dumpen. Bovendien is
de capaciteit te klein, waardoor er af en toe 'bergen'
zakken rond de containers
ontstaan. Dat geeft vuil en
trekt ongedierte. „Het is er
af en toe een puinhoop," aldus een van de bewoners.

Foto Bram Slijnen

aldus Smits, aan die klacht is
kort daarop iets gedaan.

Capaciteit

maar de opdracht gegeven om
te gaan graven. „Wij hebben tegen de gemeente gezegd: we
hebben lekkage, we willen
graag bij de naden. Kunt u die
tegels weghalen? Maar de gemeente had daar geen geld
voor, dus kon het nog wel een
paar jaar gaan duren. Vandaar
dat we zelf maar begonnen
zijn."

Cement
Het gemeentebestuur is vooraf op de hoogte gesteld van de
werkzaamheden, die bij elkaar
minstens 150 duizend gulden
gaan kosten. De siertegels liggen in een mengsel van zand en
cement, wat de klus extra
zwaar maakt. Daaronder liggen
nog de oude grijs/witte tegels,
het oorspronkelijke plaveisel.
„We proberen later wel een deel
van dat geld bij de gemeente
terug te krijgen, maar of dat
lukt, is afwachten."

„Het water stond ons als het
ware tot aan de lippen." De garage staat regelmatig blank. Bovendien raken sommige van de
m totaal 231 auto's beschadigd
door het naar beneden druppende regenwater, dat cement
bevat. Eegengoten en dergelijke onder het dak helpen niet
meer, deze raken verstopt. „En
omdat het water ook nog eens
zout bevat, wordt ook het beton
aangetast. Dus we verwachten
over een tijdje nog meer kosten.
Die reparaties kunnen we nu

nog niet betalen." Dat geldt ook
voor nog twee naden in het dak,
die pas later bloot gelegd worden. Een andere reparatie die
de eigenaren staat te wachten,
is het vervangen van de deuren,
geschat op zo'n 50 duizend gulden.

Spoelsysteem
Van Asperen, sinds twee jaar
administrateur/beheerder van
de vereniging, heeft ook al het
nodige geld besteed aan de

technische installaties. Waaronder'een lucht-spoelsysteem,
dat elk kwartier de uitlaatgassen verwijdert. Binnenkort
worden de eigenaren rondgeleid om te laten zien waar hun
geld aan besteed is. Maar daarna zullen zij waarschijnlijk opnieuw in de portemonnee moeten tasten, Van Asperen verwacht nog wel een paar jaar bezig te zijn. „Het is vroeger één
grote verwaarlozing geweest,
zowel op technisch als op orgamsatorisch gebied."

l De opbouw van de vrijmarkt mag
niet eerder beginnen dan donderdagavond 29 april om 24.00 uur. Vrijdagavond 30 april om 21.00 uur moeten
de standplaatsen ontruimd zijn.
i ledereen mag alcoholvrije dranken
verkopen. Alléén horecabedrijven
mogen met vergunning op straat
alcohol verkopen.
J ledereen mag onversterkte muziek
maken. Versterkte muziek maken of het
plaatsen van een podium, tent of dekschuit mag alleen met een vergunning.
De politie zal letten op
de naleving van deze regels
Meer informatie:
Voorlichtingscentrum
Gemeente Amsterdam

(020) 624 11 11

Plannen voor hotel, Grand Café en
appartementen boven dolfinarium

ZANDVOORT - Het Zandvoortse ondernemersechtpaar
Schuitenmaker wil een nieuw hotel met 90 kamers laten
bouwen. Daarbovenop kunnen nog eens 40 tot 50 appartementen komen. Het bouwwerk is niet gepland in de Zuiderstraat waar hun huidige Hotel Triton is gevestigd, maar
op de plek van het voormalige dolfinarium, aan het Van
Fenemaplein. Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met ABN-AMRO Projectontwikkeling en Bouwgroep
Groot Kennemerland. De bouwvergunning wordt waarDe werkzaamheden waren schijnlijk binnen enkele weken aangevraagd.

hard nodig, aldus Van Asperen.

Van Heuven Goedhartschool
wint schoolvoetbal-toernooi

Het hotel moet drie verdiepmgen hoog worden, gebouwd
in een driehoeksvorm, waardoor alle 86 hotelkamers en 4
suites uitzicht op zee hebben.
Daarbovenop kunnen vier of
vijf verdiepingen met appartementen komen, afhankelijk
van de toegestane bouwhoogte.
De hoogte wordt geschat tussen die van Bouwes Palace en
de ernaast gelegen flats.

hotel willen we natuurlijk ook
graag eigenaar worden." Als de
plannen doorgaan, wordt Triton verkocht. Via de Stichting
Zandvoort Promotie zijn beide
in contact gekomen met Bouwgroep Groot Kennemerland,
bestaande
uit
Thunissen
Heemstede en Nehs, die de
bouw voor haar rekening
neemt, plus de financiering van
de appartementen.

Restaurant

Vergaderzalen

Aan de kant van het Van Fenemaplem is een Grand Café
met terras gepland, aan de kant
van de boulevard een restaurant. Het voormalige dolfmarium biedt een uitstekende gelegenheid tot de bouw van een
parkeergarage voor zo'n 130 auto's. Dat betekent dat zowel hotel als appartementengebouw
volstrekt in de eigen parkeerbehoefte kunnen voorzien.

Schuitenmaker biedt in Hotel Triton al zeven jaar onderdak aan vergaderingen en seminars van ABN-Opleidingen, dat
ook veelvuldig gebruikt maakt
van Hotel Mastbos in Breda De
verbinding daarmee wordt echter in 1995 verbroken, zodat een
nieuw hotel niet vergaderzalen
(er zijn zes grote en zes kleine
gepland) in Zandvoort uit
komst zou bieden. Dat verzekert bovendien de exploitant
Bart Schuitenmaker is eigen- van een jarenlange, goede belijk via de ABN-AMRO op dit zetting, met name tijdens de
plan gekomen. De groep Pro- winters.
jectontwikkeling van deze bank
wordt ook de financier en voor„Het is een hele uitdaging,"
lopig eigenaar van het hotel, zegt Schuitenmaker over de
Schuitenmaker zal dit aanvan- plannen. „Maar we moeten
kehjk leasen en op den duur reëel zijn, we stellen ons beovernemen. „Wij zijn nu eige- sehciden op."
naar van Triton, van het nieuwe
Vervolg op pagina 3

Van de geënquêteerden zijn
twee gezinnen zonder meer tevreden, één zelfs 'zeer tevreden'. Zes bewoners zijn absoluut ontevreden en wijzen het
nieuwe systeem af. De meeste
ROMY'S
bewoners vinden de containers
naast de flat een verbetering
KIPPENHUIS
ten opzichte van de oude vuilnishokken op de etages. Maar
zijn.
van de geënquêteerden klaagt
33 procent over de loopafstand
Deze maand
en 40 procent over de te geringe
capaciteit van de containers.
meeneemprijs
Vroeger werden de volle vuilniszakken daarin opgeslagen
halve
Een en ander blijkt uit een tot de gemeente deze kwam opgegrilde kip
kleine enquête van het Zand- halen. De grote stapels in de
voorts Nieuwsblad, bij 45 van de hokken veroorzaakten echter
(Jé kilo)
,
66 woningen m de proefflat. Het veel ongemak voor de ophaalnormaall 6,- college van Burgemeester en dienst, plus stank en ongedierhele
Wethouders wil dezelfde con- te op de etages. Van de zes ontetainers ook bij andere EMM- vreden gezinnen willen vier liegegrilde kip
-flats in Zandvoort plaatsen vei dat oude systeem terug. „De
omdat 'de proef zeer geslaagd flat is nu meer vervuild dan
(kilo)
is'.
voorheen," zegt één van hen.
normaal 11,-De raadsleden
Kuijken „De mensen slepen nu soms
die krant moet ik hebben.
(PvdA), Methorst (GBZ) en met kapotte zakken door de flat
Omdat ik graag wil weten wat /ich in
Sandbergen (D66) hebben in de en in de lift. Dat geeft een hoop
Eventueel friet en
mijn omgeving alspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
commissievergaderingen ech- vuil in de flat." De twee andere
Zandvoorts Nieuwsblad
gemengde salade
ter vraagtekens gezet bij de 'te- gezinnen of bewoners zijn evenvredenheid' van de bewoners. eens 'absoluut ontevreden' en
13 weken voor maar ƒ 12,50
aanwezig.
Volgens het sectorhpofd Eigen- wijzen het nieuwe systeem af.
dommenbeheer, ing. F.M.
Maar zij willen de oude hokken
KERKSTRAAT 22
Foto Bram Stijnen
Smits, hebben zij allemaal in niet terug en pleiten voor con- De leerlingen verdedigen tot het uiterste de eer van hun school
- ZANDVOORT - HOLLAND
september een brief gekregen. tainers in het midden van de
TELEFOON: 02507-30378
Daarop is toen maar één nega- flat, liefst aan de achterzijde.
ZANDVOORT - Het 45e schoolvoetbaltoernooi is ook dit tot de finale, maar nu tegen de
tieve reactie binnengekomen,
Vervolg op pagina 3 jaar een gigantisch succes geworden. De zeven plaatselijke Oumje Nassauschool. Het
basisscholen streden onder ideale weersomstandigheden werd een dubbelsucces voor de
Naanr (m/v) '
om de fel begeerde wisseltrofee. Grote winnaar van het Van Heuven Goedhartschool,
door
een
2-1
zege.
Tevens
ging
Adres
_ i _,
J_L „ J l
toernooi werd de Van Heuven Goedhartschool die de tota(ADVERTENTIE)
wisselbeker, voor het geza- i Postcode/Plaats
le zege behaalde: zowel de meisjes als de jongens eindigden de
L i l _i_ '
menlijke klassement van jon
als eerste.
gens en meisjes, voor een jaar
Teleloon
'
imik b. un.ni/.l | KI
Er was veel belangstelling bij een ongelukkige botsing zijn naar de Van Heuven Goedhartrond de voetbalvelden, van ou- been brak. Uiteindelijk wist school De meisjes van de Beat- , Gito/Bankntv L
°atum
HW
LW HW LW
ders en leerkrachten. Een zegs- deze school toch met 1-0 te win- rixschool legden beslag op de
04.46 00.24 17.UÜ 12.34
Daarna word ik abonnee en betaal per
derde plaats door een 1-0 overman van de organisatie vond nen.
05.15 00.44 17.3213.04
j kwartaal ƒ 17.00 (J half jaar ƒ 31,001 i jaar/54.00
P . apr
De
strijd
om
de
derde
en
vierwinning
op
de
Hannie
Schafthet
echter
jammer
dat
er
geen
24 apr 05.45 01.24 18.0513.55
school
vertegenwoordiging
was
van
de
de
plaats
ging
tussen
de
Oranje
06.19 02.16 18.3814.24
in apr
Nassau- en de Nicolaasschool.
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
gemeente.
S apr 06.55 02.46 19.1815.00
Na afloop waren er prijzen
Diverse spannende voorron- De Oranje Nassau had de lang" apr 07.31 03.26 20.0015.25
voor de deelnemende teams en
des leidden bij de jongens tot ste adem en won met 4-0.
apr 08.15 04.06 20.5616.14
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
bloemen voor de vele vrijwillieen finale tussen de Van Heu9 apr 09.15 04.55 22.0517.14
opgeven: 020-668.13 00.
3
gers,
zoals
EHBO-ers
en
ven
Goedharten
de
Hannie
0apr 10.35 05.56 23.2618.34
scheidsrechters.
Willem
Schaftschool. Het werd een Meisjes
Stuur deze bon in een open envelop naar
Ook de meisjes zorgden voor Schilpzand kreeg extra aanspannende strijd die enige tijd
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
^aanstand:
moest worden stilgelegd omdat spannende partijen voetbal. dacht omdat hij voor de vijfAmsteidani. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 "017003"
Kijk op pagina 9
£K dond. 29 april 14.40 uur
Sander Schuiten, de doelman Ook hier was de Van Heuven tiende maal als scheidsrechter
"oodtij 30 april 23.26 uur
NAP
van de Van Heuven Goedhart, Goedhartschol doorgedrongen optrad
+53cm

Voor een verse
smulkip van 't spit
moet u bij

ar.

Natuurlijk,
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Waterstanden B

WERKEN BIJ
EEN BEDRIJF MET EEN
UNIEKE FILOSOFIE?
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FAMILIEBERICHTEN
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Café Jansen en
Janssen

Enige en algemene kennisgeving
Op de leeftijd van 95 jaar is rustig ingeslapen
onze oom

Y'

Eindelijk mag
iedereen hef weten

Cornelis Diependaal

HW is papa geworden
van een zoon

J

ENZO ALESSIO
Wie weel slaan we ooit nog eens in de
Tarzanbocht
Veel liefs Ivonne

Ga nooit heen zonder te
CM iwoü heen zonder een zoen
Die hel noodlot zal ontmoeten
kan het morgen niet meer doen
Ga nooit \\eg ronder te praten
Dut doel SOIN.S een hart zo'n pijn
\\'at ie 's morgens hebt verlaten
kan er 's uvo/id.s niet meer zijn.
Toch nog onverwachts is, op de leeftijd van 86
jaar. van ons heengegaan onze lieve zorgzame,
on\ ergetelijke moeder

Maria Christina Soentjens
Puck van de Weerdt
Ria Pronk
17 april 1993
Jacob van Heemskprckstraat 19.
20-11 HB Zandvoort.
De begrafenis heelt in stilte plaatsgevonden.

19 april 1993,
Huis in de Duinen
Herman Heijermansweg 73
Zandvoort.
Correspondentieadres:
Kostverlorenstraat 74,
2042 PK Zandvoort.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van het Huis in de Duinen.
De gezongen Uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag 23 april a.s. om 9.45 uur in de parochiekerk H. Agatha, Grote Krocht te Zandvoort, waarna de begrafenis zal plaatshebben in
het familiegraf op het parochiekerkhof aldaar.

op de leeftijd van 77 jaar.
W. Th. Kok
Wim en Ria
Rinus en Monika
Peter en Ingrid
Thea en Ap
Fred en Tineke
en kleinkinderen
2042 LC Zandvoort, 15 april 1993
Zeestraat 22-3
De begrafenis heeft maandag 19 april plaatsgevonden.

ADVERTENTIES

Dr J. G. Mezgerstraat 113. In recent gebouwd appartementencomplex, op 1e et., vierk.app. met balkon zuid/oost. Ind.:
entree, ruime hal, toilet, open keuken, woonkamer, 2 sl.k.,
badk. met douche en wastafel. Serv.k. ƒ 253,- p.m.
Vr.pr./189.000,-k.k.

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

ROB

Je liefde en warmte voor ons kunnen we juist nu
nog niet missen. Maar we beloven je mam, dat
we sterk zullen zijn.
Bedankt voor alles Mam.
We houden heel veel van je!
Thea, Ap, Diane

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

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

plotseling was overleden.
Wij zullen aan haar blijven denken als een fijne
lieve schoonzuster.
Riek bedankt voor al jouw liefde en warmte die
wij van jou mochten ontvangen.
Schoonzusters en zwagers
Leiden, 22-4-1993

Mevrouw

Kok
Als „overbuurtjes" zullen wij u missen
Lidy en Jan van der Meer

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

Corn. Slegersstr. 2
Tel. 02507-15449

geeff u meer!
LANG WEEKEND OP DE VELUWE
Temidden van de prachtige Veluwse bossen ligt Hotel
Beekbergen, een gezellig en comfortabel hotel voor het
hele gezin. Voor wandelaars en fietsers zijn er schitterende routes uitgezet en in de omgeving zijn vele leuke
bezienswaardigheden.
In samenwerking met Weekmedia biedt het EurOase
Hotel Beekbergen in de periode mei en juni 1993 u een
lang weekend (vrijdag - maandag) aan op basis van
half pension met een kamer met douche/toilet/KTV met
Filmnet en telefoon. Dit arrangement is inclusief koffie
bij aankomst, een welkomstcoktail, fonduediner, een
dag een fiets, VVV-fietsroute Bronkhorst, entree m het
Tegelmuseum in Otterloo en het Wildpark Het Aardhuis
en, naar keuze toegang tot De Apenheul of Paleis Het
Loo.

Arie de Joode

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

De kosten voor dit arrangement bedragen voor onze
lezers f260,- per persoon. Toeslag l persoons kamer
f 75,- per persoon. Kinderen van 2 tot 12 jaar krijgen 50%
korting.
Voor rneer informatie'
Plolel Beekbergen, Loenenseweg, Beekbergen
tel. 05766-3030.
Boeken is alleen mogelijk door middel van het sturen
van onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

Bon voor onze lezers
Deelname aan dit lang weekend op de Veluwe is alleen
mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde
bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres.
Naam
Adres
Postcode:
Teleioonnummer
Aantal personen.
Ie keuze datum: .

is door het Ministerie
van Onderwijs.

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

VAN

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

Exclusieve Hollandse kaas

NIEUW

Woonplaats:
Aantal kinderen:
2e keuze datum::

geeff u meer!

in de Kerkstraat
de kaaswinkel van:

EÏTlïïl

HENRI WILLIG KAASMAKERIJ

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

De lekkerste kaas van
Noord-Holland

De echte Beemsterkaas

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Lorentzstraat 575, huur ƒ 504,17 per maand (excl. stookkosten)
2-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan ajleenstaanden.
Het bruto-maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 3.135,- zijn.

DEZE WEEK

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van
naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daaropvolgende vrijdag om 12.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.

Jong Belegen 9,95 per kg
Kerkstraat 23, Zandvoort
7 dagen per week geopend

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 27 april
1993 in het openbaar. De vergadering wordt
gehouden m de raadzaal en begint om
19.30 uur
De vergadering zal beginnen met de uitreiking
van de Legpenning van de gemeente Zandvoort
De Zandvoortse legpenning is een onderscheidmg voor personen of instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor deZandvoortse
gemeenschap of anderszins een belangrijke rol
hebben gespeeld

Dankbaar dat hem een verder lijden bespaard is
gebleven, geven wij u kennis \an het overlijden
van onze lieve vader, grootvader en overgrootvader
weduwnaar van Gertrud Bertha Rissmann
Zandvoort
Haarlem
5 november 1905
1-1 april 199.3
Onze dank gaat uit naar de dokter en hel verplegend personeel van het verpleeghuis „Boerhaave" te Haarlem, atdehng Amsterdamse Poort,
voor de /.eei lieidevolle ver/orging en verpleging.
Zand\oort:
W. G. de Joode
W. A. de Joode-Kloosterhuis
Haarlem:
U. W. Oosterban-de Joode
ij. Oosterbaan
Den Haag:
R. B. de Joode
Francisca
Rat/ebuig. Duitsland:
E. Oosterbaan
E. Oosterbaan-Bergs\oort
Martijn
Zandvoort:
C. W. J. de Joode
Haarlem. 19 april 1993
„Boerhaa\e"
Louis Pasteurslraat 9
Correspondentieadres:
W. G. de Joode
Zr. Dina Brondersstraat 30
2U12 EE Zandvoort
De begrafenis heelt lieden plaatsgevonden in het
lumiliegraf op de Algemene begraafplaats. Tollensstraat te Zandvoort.

voor zover de cursus
onder de WEO valt, erkend

Passage 3/39. Goed onderh. 2 kam.hoekapp. op 8e et., riant
uitzicht over zee en dorp. Ind.: entree, ruime hal, woonk.,
slaapk., badk. met ligbad en wastafel, keuken met app., balkon. Serv.k. ƒ 305,- p.m.
Vr.pr./ 185.000- k.k.

telefoon 023-385478

voor
KWALITEIT
SCHOENREPARATIES

tandarts
De praktijk is verhuisd naar:
Quarles van Uffordlaan 4
tel. 12160
behandeling volgens afspraak

volgen van een opleiding
een vertrouwd adres, dat

Inschrijvingen geopend
voor de cursussen:
schoonheidsverzorging
manicure - nallstyling
vlsagie - make up artist
pedlcure
s portmassage
mlddenstandsdlploma
Aanvang nieuwe cursussen
in aug./sept. en jan./feb.
Vraag gratis studiegids
bij onderstaand
adres

MAKELAAR O.G.

J. van Campen & Zn

F. van der Rijst

Natuurlijk kies je voor het

Wilt u een woning kopen
Wiit u een woning verkopen

ADRES

LEIDSEVAARTWEG 1
2106 NA HEEMSTEDE
TELEFOON 02502-48475
FAX 02502-48475
AUTOTELEFOON 06 - 52804976

Uitvaartcentrum
Haarlem

Verbijsterd en met veel verdriet ontvingen wij
donderdag 15 april j.l. het bericht dat, onze
schoonzuster

RIEK KOK-DE GRAAF

DEENIK

ontwerp- en produktiestudio in plexiglas

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Blijvend in prijs ,
verlaagd
\

Beroepen met toekomst
voor moderne mensen
Tjerk Hiddesstraat 123. Goed onderh. tweekam.app. (vh 3)
op 8e et., balkon zuidoost. Ind.: entree, hal met garderobekast, toilet, woonkamer, badkamer met ligbad, wastafel en
kast, keuken, ruime slaapkamer met kasten. Serv.k. ƒ 467,p.m.
Vr.pr. ƒ 169.000- k.k. Garage ƒ 15.000- k.k.

DOKTERSBERICHTEN
Lieve Mamma

Haltestraat tel. 12159 .V
Pasteurstraat tel. 17027
ZandvooryT^
weekreclame
i nc
ham/kaascroissant
l ,95

Zeestraat 46, tel. 12061

t

Hendrika Johanna Kok-de Graaf
(Riek)

f

PAMPERS Voordeelpak

nu 2 voor OruU

EUW
Bedroefd om haar heengaan, maar met dankbare
herinnering aan de liefde die zij ons heeft geschonken, geven wij U kennis van het plotseling
overlijden van mijn lieve en zorgzame vrouw,
onze lieve moeder en oma

(V, vissen

bedankt iedereen voor de
belangstelling, bloemen
en kado's bij onze
opening op 3 april jl.

Familie Diependaal

SPAR
Zandvoort-Noord

Op de agenda staan verder onder meer de
volgende punten
- projectorganisatie huisvesting ambtelijk apparaat
- aanschaf programma voor afhandeling mdividuele huursubsidie
- aanschaf module MR-VT (Verhaal en Terugvordermg)
- aanschaf nieuw uniform bodes
- mtentiebesluit fusie Wim Gertenbach MAVO
en Scholengemeenschap Haarlem
- garantie onderhandse geldlening t b v nieuwbouw woningbouwvereniging EMM
- voorbereidingsbesluitWesterdumweg 14Bentveld
- verkoop grond t b v bouwplan Paviljoen Zuid
- verkoop gemeentewoning Dr J G Mezgerstraat 40
- krediet t b v plaatsing verzamelcontamers bij
flats
- krediet t b v achterstallig onderhoud wegen
trottoirs
- krediet t b v voortgang gemeentelijke kredietplannen
N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen m de agenda optreden BIJ
het bureau Voorlichting kunt u terecht voor
nadere informatie over de agendapunten Tydens de vergadering zijn altijd exemplaren van
de agenda beschikbaar

In deze vergadering zal de concept-structuurschets worden besproken Het is de bedoeling
van het college van B & W om m deze vergadenng de meningen te peilen die binnen de
gemeenteraad leven ten aanzien van de concept-structuurschets Na deze vergadering zal
het college zich beraden over eventuele wijzigmgen in het concept en zal een voorstel aan de
raad worden voorbereid.
N B i Let op gewijzigde aanvangstijd i

SLUITING GEMEENTELIJKE
GEBOUWEN
In verband met de feestdagen zijn de gemeentelijke gebouwen enkele dagen gesloten
Op Koninginnedag vrijdag 30 april en op
Bevrijdingsdag woensdag 5 mei zijn alle
afdelingen gesloten

KONINGINNEDAG
In verband met de festiviteiten op Komnginnedag zullen delen van het centrum tijdelijk afgesloten zijn voor het verkeer en het parkeren Een
en ander wordt tijdig met borden aangegeven.
Nadere informatie over het programma
St Viering Nationale Feestdagen, 02507 -18002.

WIJZIGING OPHALEN
HUIS- EN GROFVUIL
In verband met Koninginnedag 30 april, wordt
het huisvuil van de vrijdagwijk opgehaald op
donderdag 29 april
Tevens zal m verband met Bevrijdingsdag 5 mei
het grofvuil van de maandagwijk niet op cl ie dag
worden opgehaald Deze wordt opgehaald op
woensdag 12 mei

GECOMBINEERDE
COMMISSIEVERGADERING

MONUMENTENCOMMISSIE

De commissies Ruimtelijke Ordening, Maatschappelijk Welzijn, Bestuurlijke Zaken en Financien
zullen gezamenlijk vergaderen op

De monumentencommissie vergadert m het
openbaar op woensdag 28 april 1993 om
20 00 uur m het Raadhuis (ingang bordes
Raadhuisplein) Informatie over de agenda,
02507-61565

donderdag 29 april om 19.30 uur in de Raadzaal van het Raadhuis (ingang bordes
Raadhuisplein)

GEMEENTE

SUBSIDIE VOOR LIFTEN IN
FLATS E.D.
In het kader van maatregelen ter bevordering van
het langer zelfstandig wonen van ouderen in de
bestaande woningvoorraad, heeft het ministerie
van VROM geld beschikbaar gesteld ten behoeve
van het plaatsen van liften bij bestaande woongebouwen De subsidie wordt via het Gewest
Zuid-Kennemerland verdeeld De gemeente kan
bij het gewest plannen indienen
Aan toekenning zijn nadere voorwaarden verbonden en het beschikbare budget is beperkt
Om te beoordelen welke gebouwen m Zandvoort eventueel m aanmerking komen voor subsidie wordt op dit moment een inventarisatie
gemaakt Belanghebbenden worden uitgenodigd voorstellen te doen, zodat een gemot:veerde aanvraag aan het gewest kan worden
gestuurd Men heeft tot 15 juni 1993 de tijd om
voorstellen aan de gemeente te richten
De voorstellen kunnen worden gericht aan
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort, onder vermelding van "liften"
Voor nadere informatie, bureau Voorlichting,
telefoon 02507-61492

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
035B93 Parnassialaan 18 uitbreiding dakkapel
036B93 de Savornm
vergroten garage
Lohmanstraat 6
037B93 Jacob v Heems- groot onderkerkstr 1 t/m 71 houd
Karel Doorman- 46 appartementen
straat 12 t/m 30
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9 00 - 12 30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Wonmgwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4

Winnaars van
Paaspuzzel
ZANDVOORT - Op de
Paasprijsvraag van het
Zandvoorts Nieuwsblad en
Ondernemers Vereniging
Zandvoort zijn meer dan
300 goede inzendingen binnengekomen. Daaruit zijn
de hieronder volgende
prijswinnaars getrokken,
die aanstaande zaterdag bij
de Hema een taart in ontvangst kunnen nemen.
De uitslag van de prijsvraag luidde: 'De ondernemers wensen u prettige
paasdagen'. De winnaars
zijn: R. Teye, mevr M.C.
Gebhard, Miriam Stokman, E. Schaap, P.
Schmitz, fa. Duivenvoorden, J.C. van Duivenbode,
Wim Trousset, mevr. H.
v.d. Haspel-Tamminga, R.
Mulder, H.C. Veldhuizen,
W. v.d. Bos, Marcel van
Kuyk, fam. Dröse, mevr.
Groen, G. Slop, P. Termes,
Ton Beidschat, L. Zwenne,
fam. IJspeert, mevr. Keur,
M.J. v. IJzendoorn, fam.
Smits.

Nieuwe kandidaten gezocht

POLITIE:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073. Zaterdag
en zondag alléén voor recepten,
openingstijden: 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openmgstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth de Boer-Burgh en/of
mevr. A.C. Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel.
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476

Kerkdiensten
Kerkdiensten
weekend 24/25 april
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB:

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
op donderdag m Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV Hoofdred . J M. Pekelharmg.
Hoofd commercie J F Sas
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel 02507-18648 Postadrespostbus 26, 2040 AA Zandvoort BIJ
geen gehoor 020-6451515 tijdens
kantooruren
Dick Piet (red chef). Joan Kurpershoek
Vormgevmg/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Hendal.
Advertentieverkoop: Gasthuisplem
12, Zandvoort, tel 02507 - 17166
Postadres, postbus 26, 2040 AA
Zandvoort Faxnummer 0250730497 M Oosterveld Kantoor geopend maandag 13-16 u , dinsdag 1013, 14-16 u , woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 13-17 u .vrijdag 9-12
u
Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen Faxnummer 020-6475449 Micro-advertenties tel 020-5626271.
Faxniimmpr n?f> - 665 6321.
Verkoopmanager M Christiaanse
Abonnementsprijzen: ƒ 17,- per
kwartaal,
ƒ31,- per half jaar, ƒ 54.- per jaar Voor
Postabonnees gelden andere tarieven
Losse nummers ƒ 1,85
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:

ma t/m vr 0830-17 uur, tel (020)668.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel
02507-17166.
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
m1941.

Hotel 'is een
hele uitdaging'

Parking Watchers
dit jaar ook in Zuid
ZANDVOORT - The Zandvoort Parking Watchers zijn
ook dit jaar weer actief in
Zandvoort. Deze jongeren
ontvangen toeristen die per
auto naar de badplaats komen en advies geven tegen
autodiefstal en -inbraak.
Naast de noordboulevard
worden de 'watchers' nu
ook in Zuid ingezet. De politie zoekt nog een aantal j onge kandidaten.
In 1992 is de politie met de
Zandvoort Parking Watchers
gestart, als voortvloeisel van
het project Autocriminaliteit.
Dit team van jongens en meisjes tussen de 16 en 21 jaar reed
op snelle mountainbikes in flitsende kleding over het oude gedeelte van de Boulevard Barnaart. Zij wensten de bezoekers
van de badplaats een prettige

Weekenddiensten
Diensten:
24/25 april 1993

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag ?2 april 1993

Weekmedia 17

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

dag in Zandvoort, gaven tips
waarmee men kon voorkomen
slachtoffer te worden van autocriminaliteit en surveilleerden
zelf tussen de geparkeerde auto's. Met een portofoon stonden
zij rectstreeks in contact met
de meldkamer van de Zandvoortse politie.

Prettig
Aan het eind van het seizoen
werd een enquête gehouden onder de bezoekers van de badplaats. Daaruit bleek onder andere dat de badgasten het prettig vonden om op deze wijze
ontvangen te worden. Daarnaast was men van mening dat
de auto veilig geparkeerd
stond. Dat werd bevestigd door
de cijfers die later gepresenteerd werden. Het aantal autodiefstallen was - over het gehele
jaar genomen - met 43 procent
gedaald, tegenover een landelijke stijging van 20 procent. Het
aantal inbraken in auto's in
Zandvoort daalde met 20 pro- Parking Watchers, jongeren tussen 16 en 21 jaar, 'ontvangen' de toerist die per auto naar Zandvoort komt. In dit geval Cor de
cent.
Jager van de AVRO, die in zijn programma 'In de hoogste versnelling' aandacht wil besteden aan dit fenomeen
De politie wil dit jaar opnieuw Parking Watchers inzet- op de Boulevard Paulus Loot. 16 en 21 jaar die belangstelling den bij de heer P. Kisjes, tel. voort, tel. 13043. De Parking
ten en wel op alle parkeerplaat- Dat is vooral op drukke dagen hebben om - op oproepbasis - 023-291439. Voor informatie Watchers moeten bereid zijn
sen van de Boulevard Barnaart en tijdens evenementen.
bij de Parking Watchers te gaan kan men terecht bij projectlei- om deel te nemen aan verschilplus - en dat is een uitbreiding Jongens en meisjes tussen de werken, kunnen zich aanmel- der C.M. Cappel, politie Zand- lende cursussen en trainingen.

Dat idee, 'containers in het
midden van de flat, eventueel
aan de achterzijde', slaat ook
aan bij enkele anderen. Zij behoren tot een grote groep die
niet zo ver wil 'sjouwen' met de
vuilniszakken. Van de geênqueteerden vindt namelijk 33 procent de containers te ver weg
staan. Zij moeten eerst een tiental meters over de galerij naar
de lift, en beneden nog eens
langs de halve flat lopen. Voor
de meesten betekent dat een
wandeling van tussen de vijftig
en tachtig meter met hun vuilniszakken. „Met ons gezinnetje
hebben wij zo'n vier a vijf zakken per week," zegt een moeder. „Dus dat is een heel gesjouw." Een kortere route bestaat er niet, de stalen trappen
aan het eind van de galerijen
gaan niet lager dan de eerste
etage.

„Wij brengen het vuil maar
weg als de zak half vol is," zegt
een ouder echtpaar, dat niet
meer zo best ter been is. „Meer
kunnen we niet dragen over die
afstand." Ook bij andere mensen die minder goed 'uit de voeten' kunnen, komt dit probleem naar voren: „Je tilt je een
breuk," aldus een bewoonster.
„Ik vind het hartstikke rot,"
zegt een alleenstaande moeder.
„Voor mij is het een groot probleem, want ik kan mijn kind
niet zo lang alleen achter laten."

Sociale controle

AERDENHOUT/ZANDVOORT - Twee personenauto's
van het merk Volkswagen, Golf
cabriolet, zijn tussen 14 en 15
april gestolen. De ene, een grijze, is ontvreemd vanaf het Van
Kempenhof m Aerdenhout tussen één en half twee uur 's
nachts op 14 april. De andere,
een zwarte van een Duitse toerist, is gestolen tussen 14 april
negen uur 's avonds en 15 april
tien uur 's ochtends op de Westerparkstraat in Zandvoort.

ZANDVOORT - In een container van een bouwbedrijf aan
de Zandvoortselaan is tussen
donderdag en vrijdag ingebroken. Er is voor twintigduizend
gulden aan gereedschap ontvreemd, waaronder een laser
hoogtemeter/waterpas
ter
waarde van 15 duizend gulden.

weekend of de feestdagen, aldus bewoners van de huizen
aan de overkant. „De mensen
willen hun vuilniszakken vóór
het weekend kwijt."
Er zijn echter ook bezwaren
tegen het idee om de containers
bij de voordeur te plaatsen.
Sommigen willen er niet tegenaan kijken en zijn bang voor
stank- en vuiloverlast. Volgens ' -V
de bedenker hoeft dat niet. „Als
de containers worden geplaatst
met wat groen eromheen, hoeft
het helemaal niet storend te
zijn. En vooral niet als zij vaak
genoeg worden geleegd." Twee
bewoners zijn tevreden als er
ook aan de andere zijkant van
de flat containers worden neergezet, 'in de looprichting naar
de scholen en het winkelcentrum'.

(ADVERTENTIE)

^Raandekoratie
•'5i z'n mooiste vorm...

Bewoners van de EMM-proefflat aan de Lorentzstraat vinden
de huisvuilcontainers te ver weg van de eigen voordeur

Een paar mensen weten wel
een oplossing, maar de meningen daarover zijn verdeeld. gens hen wel nodig, omdat nu
Sommigen pleiten voor de con- ook anderen veelvuldig van de
tainers bij de hoofdingang. Dat containers gebruik maken. „Er
is minder ver lopen en boven- stoppen hier soms auto's waar
dien is er meer 'sociale contro- zo'n vier a vijf vuilniszakken
le' mogelijk. Die controle is vol- uit gegooid worden," verklaart

(Archieffoto)

een ooggetuige. Anderen constateren dat er regelmatig ook
'grof vuil' in of naast de containers wordt gedeponeerd. „Het
is er af en toe een puinhoop."
Dat geldt met name tijdens het

P.A.H. Wijnands

Achter de schermen.

'Ik heb een hekel aan trekken'
m
Deze week in de rubriek
Achter de Schermen een
interview met P.A.H.
Wijnands, al 25 jaar
tandarts in Zandvoort

Achterdeur
Anderen pleiten voor containers aan de achterkant, ter
hoogte van de ingang van de
flat, waar dan een achterdeur
aangebracht moet worden. Een
enkeling waarschuwt dat er
dan waarschijnlijk nog meer
zakken van de galerijen naar
beneden
worden gegooid.
„Sommigen mensen zijn af en
toe te lui om naar de containers
te lopen, die laten hun vuilmszakken nu al gewoon over de
railing vallen. Vooral als het regent, want dan moet je beneden
door de regen lopen: je kunt
niet onder de balkons blijven.
Dat komt door de gele hekjes
die daar dwars neergezet zijn
tegen het parkeren van auto's.
Ze hadden daar beter een lang
hek kunnen neerzetten, in de
lengterichting van de flat."

Een raam geeft u bi| utts'3k de
mogelijkheid om sfeer en harmome in uw interieur te brengen
Bece biedt u een zeer uitgebreide
en modieuze kollektie "lichtregelaars" Rolgordijnen aluminium en
vertikale jaloezieën in de mooiste
dessins en heel veel kleuren

KEUR
Psradijsweg 1-6
t.o. politiebureau
tel. 15602

flibécé

;RAAMDEKORATIEOPMAAT

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Het gebit
van de Zandvoorter verkeert in betere conditie dan
elders in Nederland. Deze
voorzichtige conclusie trekt
P.A.H. Wijnands, bekend in
deze gemeente als tandarts.
Vorige week vrijdag vierde
Zondag 10.30 uur: ds. J.C. Beek- hij zijn 25-jarig jubileum.
huis, Haarlem

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor C.
van Polvliet
Zondag 10.30 uur: pastor C. van
Polvliet
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders/ds. J. Overduin, opdrachtdienst
19.00 uur: Zendingsdienst met
Jannie Visser

Auto's gestolen

Inbraak container

Flatbewoners willen niet ver 'sjouwen' met huisvuil
Vervolg van voorpagina

Vervolg van voorpagina
De plannen zijn twee weken
geleden aan het college van
Burgemeester en Wethouders
gepresenteerd, en afgelopen
dinsdag aan de pers. Dinsdag
en woensdag zijn de gemeenteraadsleden telefonisch op de
hoogte gesteld. Daarmee wordt
vooruitgelopen op een gecom
bineerde vergadering van de
verschillende gemeenteraads,commissies, volgende week
donderdag om half acht. Daarm wordt de ontwerp-Structuurschets Zandvoort besproken.
„Het plan past m de opzet
van de ontwerp-structuurschets," zegt Schuitenmaker.
„Maar als die schets wordt afgekeurd, zullen we ons plan
toch indienen en een bouwvergunning aanvragen."

VAN DER

EIJDE

door Everhard Hebly

Wijnands (56) is van origine
Limburger en afkomstig uit
een middenstandsgezin. Dit
laatste noemt hij zelf een van de
redenen dat het hem in Zandvoort goed bevalt. Zo goed zelfs,
dat hij nergens anders zijn
praktijk zou willen uitoefenen.
Hij was 25 jaar geleden een van
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 de eerste tandartsen die besloot
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 tot scheiding van praktijkruimuur en maandag 19.00 - 21.00 te en woonhuis. Wijnands: „Teuur. Inl.: R. van Rongen, L. genwoordig doen veel tandartMeeszstraat 14, Haarlem, tel. sen dit, maar 25 jaar geleden
was het zeer revolutionair,
023-244553.
vooral omdat ik een praktijkruimte in een flat had. Het
heeft wel een paar nadelen,
maar het grote voordeel is toch
dat ik het werk eenvoudiger
van mij af kan zetten. Dat is
Periode:
belangrijk want het is lichame13 - 19 april 1993
lijk en geestelijk een zwaar beOndertrouwd:
Jongebloet, Robbert Jan en roep. Patiënten willen vakkundig geholpen worden, ze stellen
Stammes, Wilma Petronella
vragen en je moet constant hanGehuwd:
Standbrook, Michael Robert en delingen verrichten."
Van Grol, Diana Gertrude
Geboren:
Whitney, dochter van: Brou- Sloopwerk
De keuze voor een opleiding
wer, Robert Cornelis en Van
tandarts kwam niet bepaald
Keulen, Monique Elizabeth
Winme, dochter van: Van der voort uit gedrevenheid of liefMije, Willem en Zonneveld, de. Er was dringend behoefte
aan tandartsen en hij wilde per
Bernardina Maria
se een vak leren waarin werk te
Overleden:
Upenburg geb. Uitzinger, Ali- vinden was. Wijnands: „Tegenwoordig is het gebruikelijk dat
da, oud 82 jaar
Sweijen, Gerardus Anthonius, jonge mensen een opleiding
kiezen die ze vooral leuk vinoud 69 jaar
Van der Zee, Hendrik Barend den. Maar ik geloof er niet in
dat je altijd alléén maar kunt
Johannes, oud 74 jaar
Kok geb. De Graaf, Hendrika doen wat je leuk vindt. Er is
ook werk dat gedaan moet worJohanna, oud 77 jaar
Popma geb. Van der Heiden, den en zo was dat in mijn tijd
met dit vak."
Geertruida, oud 86 jaar
„Ik ben het pas later leuk
Van der Vlugt geb. Rijnders,
gaan vinden. Zeker naarmate ik
Elisabeth Marie, oud 83 jaar

| Burgerlijke stand

Tandarts Wijnands: 'Het gebit van de Zandvoorter verkeert doorgaans in betere conditie dan dat
Foto Biam Stijnen
van de gemiddelde Nederlander'
meer tijd kreeg voor een behandeling. Vroeger moest een tandarts dagelijks zoveel patiënten
behandelen dat hij niet de mogelijkheid had om goed werk af
te leveren. Ik spreek dan over
de tijd dat er gewoon getrokken
werd om de pijn weg te nemen.
Dat kwam door tijdgebrek. Ik
heb nu gemiddeld 22 patiënten
per dag en dat is voor mij het
maximum. Ik heb een hekel
aan trekken omdat ik het niet
mooi vind. Dat is sloopwerk,
wat ik zo lang mogelijk uitstel.
Omdat tandartsen nu minder
patiënten hebben, kunnen zij
creatiever en inventiever naar
een betere oplossing zoeken."

Preventief
Nederlanders hebben over
het algemeen goede gebitten,
oordeelt Wijnands, de Nederlandse tandheelkunde bevindt
zich op hoog niveau vergeleken
met de rest van Europa. De
schooltandarts heeft er vooral
veel aan bijgedragen dat men
zeer preventief met het gebit
omgaat. Het gebit van de Zandvoorter verkeert volgens Wijnands doorgaans in betere conditie dan dat van de gemiddelde
Nederlander. Hij schrijft dit
grotendeels toe aan het hogere
welvaartsniveau. Zandvoorters
onderhouden hun gebit goed en
hebben er meer geld voor over.

een klein verdovinkje, dat heb
ik altijd gedaan. Ik spuit me
lam. Dat werkt prettiger. Patienten moeten wel een bepaalWijnands: „Dat neemt niet de mate van pijn kunnen accepweg dat ik er op moet blijven teren, maar ik heb de indruk
hameren dat men regelmatig dat de pijngrens tegenwoordig
moet poetsen en zelf ben ik dan lager is dan vroeger. Men is wat
nog een voorstander van het ge- kleinzeriger en dat geldt vooral
taruik van tandenstokers. Je voor jongeren. Extreem angstikunt nu eenmaal onmogelijk ge patiënten kunnen wij altijd
na iedere maaltijd je tanden doorverwijzen naar de tandpoetsen en een tandenstoker heelkundige opleiding te Ambrengt dan uitkomst. Toch sterdam waar een hele batterij
blijft het een gevoelig onder- zorgverleners klaar staat. Dit is
werp om in het bijzijn van je ook onze achterban voor zeer
assistente tegen een keurige moeilijke behandelingen."
volwassen heer te zeggen dat
hij beter zijn tanden moet poetsen. Dat schijnt net zo erg te Implanteren
Het vak heeft zich volgens
zijn als tegen een kind zeggen
dat hij zijn poeperdje niet goed Wijnands zeer positief ontwikkeld. Hij laat protheses zien die
heeft afgeveegd."
door middel van drukknoopjes
op de wortels van de hoektanAngstig
den worden gedrukt. „Een
Veel mensen gaan nog altijd prachtige ontwikkeling die ze
met een angstig gevoel naar de mij nooit geleerd hebben m
tandarts. Daar is volgens Wij- mijn opleiding. Het nieuwste is
nands wel iets aan te doen, ze- het implanteren van kunstworker nu de tandarts meer tijd tels met daarop drukknoopjes.
heeft voor zijn patiënten. „Het Het wordt toegepast als een
zal me worst wezen dat het prothese niet meer functiosoms tijd kost. En een tandarts neert, als je dus nauwelijks nog
moet nooit de indruk wekken kunt eten of praten. Dit soort
dat hij haast heeft, want dan behandelingen doe ik niet zelf
wordt het alleen maar erger. omdat het te weinig voorkomt.
Hij moet er de tijd voor nemen En als je iets weinig doet, kun je
om het vertrouwen van een pa- het beter niet doen. Dan ga je
tiént te winnen. Ik geef eerst alleen maar knoeien."
Ze kiezen liever voor een mooie
oplossing, dan voor een noodreparatie.

HUIS KOPEN?
bekijk m onze etalage aan de PASSAGE (tegenover het NS station)
het huidige huizenaanbod op VIDEO1

HUIS VERKOPEN!
een foto maken wij ook, maar wat meer zegt is een video-opname die
wij aan potentiële kopers presenteren

SEINPOSTWEG 4/1
Gezellig hoekappartement met balkon op het zuiden, 4e etage, met uitzicht over zee, duinen en centrum dorp Ind : living met corner, balkon
met bergkast, keuken met mbouwapp , slaapkamer, badkamer met
douche en wastafel
Vraagprijs ƒ 210.000,- k.k.

DE RUYTERSTRAAT 4/8
Vierkamer appartement met balkon aan land- en zeezijde op 4e etage
met riant uitzicht. Ind woon/eetkamer met mogelijkheid voor open
haard, keuken, 2 slaapkamers, toilet, badkamer met ligbad
Vraagprijs ƒ 195.000,- Garage ƒ 20.000,- k.k.

BURG. VAN FENEMAPLEIN 4/11
Schitterend verbouwd 4-kamer kopappartement op 6e etage met 2 balkons. Ind • grote L-kamer met open haard, moderne open keuken mol
mbouwapp , 2 grote en 1 kleine slaapkamer, toilet, badkamer met
bad/douche.
Vraagprijs ƒ 349.000,- k.k.

HOGEWEG 40
Halfvnjstaande woning met achterhuis. Ind. ruime woonkamer met
open haard, keuken, bijkeuken, toilet. 1 e etage douche, 2e toilet, 4
slaapkamers. Achterhuis woonkamer met keukenblok, slaapkamer,
badkamer/toilet
Vraagprijs ƒ 435.000,- k.k.

PASSAGE 36-38-40
2042 KV ZANDVOORT
TELEFOON 02507-15531
FAX 02507-19127

-•4-

donderdag 22 april 1993

Weekmedia 17

WE'RE NOT ONLY NO. l IN SPACE, BUT ON EARTH AS WELL

DE PEUGEOT-DEALER
VOOR HAARLEM E.O,
Peugeot 106 XR 1.1, groen metallic
10-1991
Peugeot 205 XE-Junior, d. blauw
1986
Peugeot 205 GL, 5-drs, rood, in perfecte staat
1987
Peugeot 205 XR 1.4, grijs metallic
1988
Peugeot 205 XE-Accent, rood
1989
Peugeot 205 XR 1,4, d.grijs metallic
1989
Peugeot 205 XL 1.1, inj. "jubilee" wit
1990
Peugeot 205 GL 1.1 inj., 5-drs, grijs metallic . 1990
Peugeot 205 XS 1.4 inj., 80 pk, rood
1990
Peugeot 205 XE-Accent 1.1, inj., zwart
1991
Peugeot 309 GR 1.6, 5-drs, incl. gasinstall. . . 1986
Peugeot 309 GL 1.3, 5-drs, beige
1987
Peugeot 309 XE 1.3, wit
1988
Peugeot 309 SR 1.6, 5-drs, wit, veel extra's ..
1988
Peugeot 309 XL 1.3, profil, blauw metallic ... 1989
Peugeot 309 XL 1.4, inj., rood
1990
Peugeot 309 GL 1.4, inj., incl. schuifdak
1992
Peugeot 405 GL 1.6, rood
1988
Peugeot 405 GL 1.6, grijs metallic
1989
Peugeot 405 GR 1.6, d. blauw, electr. schuifd.
1989
Peugeot 405 GL 1.6, inj., blauw metallic
1990
Peugeot 405 break GL 1.6, inj., blauw
1991
Peugeot 405 Ml 1.6, wit, in perfecte staat ....
1989

PAMPERS Voordeelpak
20.500,8.500,11.950,13.950,13.950,14.950,15.500,15.500,18.950,18.500,8.750,10.950,11.500,12.950,14.950,17.500,23.750,11.500,16.500,19.500,20.500,27.500,29.500,-

Blijvend in prijs
verlaagd

Behalve de best verkochte ruimte-auto ter wereld, is de
Chrysler Voyager ook één van de allerruimste personenauto's

banken kunt u makkelijk verwijderen, verschuiven of neerklappen.
Daarbij rijdt de Chrysler Voyager als een limousine, met

ter wereld. De Chrysler Voyager biedt volop zit-, been-, arm- en

een krachtige 2,5-liter injectiemotor, de perfect zittende stoelen,

hoofdruimte aan zeven volwassen passagiers* Maar de zitplaatsen

riant zicht op de weg, stuurbekrachtiging, getint glas en een airbag,

kunt u ook opofferen voor extra bagageruimte. De twee achter-

Stuk voor stuk voorzieningen die bij Chrysler standaard zijn.

DIESEL: AL VOORDEEL BOVEN 13.000 KM PER JAAR.
Peugeot 205 GR diesel, 5-drs, 1:20
1990 18.750,Peugeot 205 XL diesel, rood, 1:20 .
1991 19.500,Peugeot 309 XL diesel, rood, 1:20 .
1990 18.500,Peugeot 405 GX diesel, grijsmet., 1 18
1991 28.500,Peugeot 405 break GL diesel, 1:18
1991 29.500,TEVENS INGERUILD:
Citroen BX 1.4 TE, d.blauw
1990 16.500,Opel Corsa 1.4, inj. hatchback, rood
1990 15.500,VW Polo Fox 34 kw, wit, slechts 34.0000 km
1988 12.500,Opel Kadett 1.3, 4-drs, blauw metallic
12 -1987 11.950,Citroen AX, 3-drs, wit
10 •1988 10.950,Renault 5 campus, rood, 60.000 km
1988 10.950,Fiat Panda 1000 CL, inj., zwart
1991 11.750,Fiat Panda 750 L, rood, slechts 14.000 km .
1989
8.950,Opel Corsa 1.2, rood
1987
9.950,-

SKPËUGEOT-DEALER-HAARLEM E.O.
MUNTERSLAAN 2 - 023-249201
iMËJEiïVAN'KRUISPUNTRANDWEG-LEIDSEVAART

O CHRYSLER
Built to set you f ree.

Afgebeeld de Chrysler Voyager 3.3i V6 LE f80 735,- (2 stoelen achter optie) Prijzen incl B T W , af importeur, cxcl. kosten njklaar maken.
Wijzigingen voorbehouden Chrysler Import Holland b.v. Telefoon 070-341 1100.

OOK ZO GESCHROKKEN VAN DE LANGE LEVERTIJDEN OP DE HUISHOUDBEURS ...WIJ LEVEREN DIRECT UIT VOORRAAD

-imi*r^/\^

In verband met uitbreiding vragen wij voor onze centrale expeditie en
onze centrale technische dienst:

CHAUFFEURS/ BEZORGERS
voor het bij onze klanten thuis afleveren van wasautomaten, koelkasten,
kleuren tv's, enz. U bent in het bezit van rijbewijs BCE. Uw leeftijd ligt
tussen de 20 en 25 jaar.

BIJRIJDERS

l Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
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Met Drakacel SG40 matras
16 cm dik + wollen afdeklaag
140x200 handverstelbaar
automaat

ƒ1550,ƒ1695,-

160x200

handverstelbaar
automaat

ƒ1850,ƒ2095,-

180x200

handverstelbaar
automaat

ƒ1895,ƒ2150,-

Met Pirelli latex matras 14 cm
en tweezijdig ingegoten
ventilatiesysteem + zomer-en
winterkant.
140x200

handverstelbaar
automaat
160x200 handverstelbaar
automaat
180x200 handverstelbaar
automaat

Handtekening

BIJ AANKOOP VAN EEN BED OP VERTOON VAN DEZE ADVEBTENTIE 2 KUSSENS CADEAU!!

SLAAP THUIS, ZOALS
IN HET HILTON-HOTEL!

MDF LEDIKANT^"
„TIGNES"
Compleet met lattenbodem
+ matras van 15 cm dik
90x200
ƒ 398,120x200
ƒ589,140x200
ƒ598,160x200
ƒ698,180x200
ƒ798,-

Ook leverbaar met 2 verstelbare lattenbodems + 2 Rawi Poly matrassen met
stretch hoes
Compleetpnjs:
140x200
ƒ895,160x200
ƒ950,180x200
ƒ995,-

Crown Bedding:
Leverancier aan o.a.
Hilton, Holiday-lnn,
Ramada en andere
top-hote!s in heel
Europa.

CROWN BOXSPRING

70x200
80x200
90x200
90x210

normaal
normaal
normaal
normaal

ƒ 995,ƒ 1095,ƒ1195
ƒ 1295

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

garantie.

Nu
795,895,995,1095,-

Nu compleet:,
80x200 ... ƒ

+ Royaldon Oxford

ELECTRISCHE LATTENBODEM VAN BEKEND MERK binnenveringmatras met
Stabiele veerlatten (5x gelaagd). Ophanging in scharnierende rubber
schapewollen afdeklaag
Twin-doppen. Versterkte variabele middensektor. Extra hoofdknik.
Uit vooiraad leverbaar!!!
20 cm dik en 10 jaar

90x200 . . . ƒ

698,"

140x200... ƒ 1095,'
160x200...

ƒ 1295-

CRATIS GEBRACHT EN GEMONTEERD; NOG DEZE WEEK IN HUIS

UIT ONZE MATRASSENHOEK
15 CM DIK
EENZIJDIG
DOORGESTIKT
80x190
90x190
90x200
100x200
120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

ƒ139,ƒ149,ƒ159,ƒ169,ƒ189,ƒ198,ƒ189,ƒ189,ƒ198,ƒ298,
ƒ349,

CFK-VRIJ
GEPRODUCEERD,
(met
kwaliteitslabel)
80x190
90x200
120x190
120x200
140x200
160x200
180x200

ROYALDON OXFORD
5-SLAGS RONELL
BINNENVERING
20 CM DIK!!
WOLLEN AFDEKLAAG
ƒ198, 10 JAAR GARANTIE!!
ƒ229,

POLYETHER
DRAKACEL
SG-40 + WOLLEN
AFDEKLAAG
16 CM DIK
MET KEURMERK

ORIGINEEL DRAKA
POLY MATRAS
S.G.30, 2 ZIJDIG
MET DAMAST
DOORGESTIKT

POLYETHER

ƒ169,
ƒ 198,
ƒ269,
ƒ289,
ƒ298,
ƒ398,
ƒ469,

80x190
90x190
70x200
80x200
90x200
100x200
120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

ƒ229,
ƒ239,
ƒ249,
ƒ298,
ƒ329,
ƒ349,
ƒ369,
ƒ389,
ƒ398,
ƒ498,
ƒ598,

80x190
90x190
90x200
100x200
120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

M oi m u Dunioplllp'

L

ƒ1950,ƒ2095,ƒ2295,ƒ 2495,ƒ2395,ƒ 2595,-

OOK LEVERBAAR IN 210 EN 220 CM LANG!!
KEUZE UIT 14 KLEUREN. GEBEITSTE KLEUREN HEBBEN ƒ50,- MEERPRIJS

ƒ269,ƒ289,ƒ298,ƒ349,ƒ389,ƒ398,ƒ398,ƒ469,ƒ498,ƒ598,ƒ698,-

Alles uit voorraad leverbaar en gratis bezorgd!!
Wij zijn tevens dealer van:

TeletboniiumiiK'

Auto's in SHOWROOM vliegen de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156.
1000 AD AMSTERDAM of-afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakamoren: Amstelveen. Gebouw Aemstelstyn,
La.in der Helende Meesters 42113; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33|
Zandvoort, G.isthuisplein 12. Faxen kan ook. is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

• •*r'*-f' A ^ ^ ^ ^ A

AUPING AURONDE COMBINATIES UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
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Adres .
l'nstiode + l'l.uts

TROELSTRASTRAAT 34
Z A N D V O O R T
0 2 5 0 7 - 1 4 4 2 0

CHRYSLER HEEMSTEDE/HAARLEM

Cruquiusweg 29, Heemstede . Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30
-17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur. Donderdag koopavond 19.00 - 21.00 uur.

Of u nu zelf een Showroom hebt of uw auto blinkend voor de deur zet,
. met een advertentie in SHOWROOM zet u uw auto pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en
de Volkskrant en alle nieuws- en httis-aan-rvuisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM is daarmee de autorubriek
niet de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM verschijnt op vrijdag in
Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en donderdag in de
niemvs en huis-aan-huisbl.iden van Weekmedia. Voor een voordelige prijs!

l \t

MOTORRIJSCHOOL

DB CHRYSLER VOYAGER MET STANDAARD AIRBAG: VANAF f 49.575,-

verkoop van tiw auto een fluitje van een cent**.

? Il i t a k c i u i i \\ it nu

AUTO'S AUTO'S
OVERAL AUTO'S!

beste bij u past.
* Uitgezonderd de Chrysler Voyager 2.5i S.

een advertentie in SHOWROOM

~
<

ledere woensdag gesloten

Kom bij ons langs voor een enerverende
ruimtereis om uit te vinden welke Voyager het

MIELE SIEMENS AEG BOSCH ATAG ZANUSSI ETNA
ELECTROLUX INDESIT BAUKNECHT PELGRIM

-f

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

en ABS. Verder zijn er een Voyager Turbo Diesel en een
extra grote Grand Voyager.

Voor het ophalen en wegbrengen van goederen naar onze klanten,
leveranciers en filialen. U. bent in het bezit van rijbewijs B. Uw leeftijd ligt
tussen de 20 en 30 jaar.
Wij bieden een goed salaris, prima secundaire arbeidsvoorwaarden en
een plezierige werksfeer in een modern dynamisch bedrijf.
Het betreft full-time jobs van 38 uur per week.
Bent u die enthousiaste medewerker met klantgerichte instelling, spreekt
een van de funkties u aan en heeft u interesse? Maak dan een
telefonische afspraak met afdeling Personeelszaken, telefoon
020-6471316 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. BCC
(elektro-speciaalzaken) B.V., Bouwerij 71, Amstelveen.

t ti M t t u i n u t . i i u l l u i
\ nr IL u r Mnv-Uns
i L, K i t. M hi i | \ t n \ ti 1

Ook voor kleine partijen
Boul. Barnaart 14

aan in de Chrysler Voyager LE 4WD, plus 4-wielaandrijving

CHAUFFEURS
TECHNISCHE DIENST

S hriit I m r ui HiAli-tttrs

Gezellig eten op een
unieke lokatie.

elektrisch verstelbare bestuurdersstoel. Diezelfde voorzieningen treft

U bent tussen de 18 en 25 jaar en eventueel in het bezit van rijbewijs B.

t

JJe G

met 4-traps automaat, speed control, een verstelbaar stuur en een

JVC BOSE PHILIPS SONY TECHNICS AKAI JAMO PIONEER
SHARP HITACHI BLAUPUNKT GRUNDIG AIWA PANASONIC

pi Ui UCLclcll- /

39,95

(

Wilt u nog meer power, luxe en comfort dan is er de
Chrysler Voyager LE met onder meer een 3,3-liter V6 injectiemotor

^IEFKENS HAARLEM B.V.

BCC (elektro-speciaalzaken) B.V., is een toonaangevende detailhandelsonderneming op het gebied
van Hi-Fi, video, TV, wasautomaten, koelkasten,
magnetrons etc met momenteel 17 vestigingen in
de Randstad. Daarmee is zij de grootste zelfstandige onderneming in de branche. Goed opgeleide medewerkers, moderne bedrijfsvoering, sterke klanten servicegerichtheid, uitstekende produktkennis/voorlichting en sterk konkurrerende prijzen zijn
reeds jaren de basis voor onze succesformule.
Daarnaast vormen een open en eerlijke werkomgeving de andere pijlers binnen onze onderneming.

SPAR
Zandvoort-Noord

2-PERSOONS
STALEN BUISBED

140x200 + spiraal +
15 cm polyether
matras
Normaal ƒ 698,nu compleet

CROWN
® BEDDING

matrassen en bedbodems

020-6658686

faxnr.020-6656321

Textielhandel „Pia"
Albert Cuypstraat 203b, tel. 020-676.04.09 (A'dam)
'S MAANDAGS GESLOTEN - Overige dagen geopend: 8.30 tot 17.00 uur

geen
koopavond

donderdag 22 april 1993
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Identiteit van Burgemeester en Wethouders nemen principebesluit
gevonden man
nog onbekend
ZANDVOORT - De politie
tast nog steeds in het duister, omtrent de identiteit
van een verongelukte man.
Het stoffelijk overschot
werd vorige week zondag gevonden op het baanvak van
de Nederlandse Spoorwegen, in de duinen achter
Kraantje Lek.
De man is in de nacht van
zaterdag op zondag om het leven gekomen door een botsing
met de laatste trein HaarlemZandvport. Onderzoek heeft
dat uitgewezen. Het ongeval
vond plaats tussen half één en
tien voor één. De machinist op
die trein is echter doorgereden,
omdat hij de botsing niet had
opgemerkt. De politie heeft een
telefoonnummer beschikbaar
gesteld, in de hoop tips binnen
te krijgen over de identiteit van
de man. Dat nummer is 023225500 van de districtsrecherche. Iedereen die denkt aan de
hand van signalement, in combinatie met de kleding en andere bezittingen inlichtingen te
kunnen verstrekken die kunnen leiden tot het vaststellen
van zijn identiteit, wordt verzocht te bellen.
Het signalement van de man
luidt: leeftijd tussen 20 en 30
jaar oud, lengte plm 1.90 meter,
blanke huidskleur, normaal
postuur, donkerblond halflang
krullend haar, bruine ogen. Hij
was gekleed in een beige/crème
overjas, zwarte schipperstrui,
een grijs sweatshirt en een
groen T-shirt. Hij droeg een
blauwe spijkerbroek van het
merk Mustang met daaronder
een zwarte wielrenbroek, grijze
lange badstof sokken en zwarte
suède, halfhoge schoenen van
het merk Sportman.

Meeste kans op twee openbare scholen

ZANDVOORT - Een fusie tussen de dr. A. Plesmanschool en de mr. G.J. van Heuven Goedhartschool. Dat is
volgens het college van Burgemeester en Wethouders dé
oplossing voor het lage leerlingenaantal in het openbare
basisonderwijs in Zandvoort. De Hannie Schaftschool zou
als zelfstandige school moeten blijven bestaan.
De leerlingenaantallen in het
Zandvoortse openbaar-basisonderwijs zijn bij de mr. G.J. van
Heuven Goedhartschool en de
dr. A. Plesmanschool te laag,
uitgaand van de landelijke
richtlijnen. Er moet dus gefuseerd worden in Zandvoort.
Daarom heeft het college het
'principebesluit' genomen om
per l augustus 1994 tot bovengenoemde fusie over te gaan.

winkelcentrum
-Nieuw-Noord.

raad, om één grote openbare
basisschool te bouwen op de
voetbalvelden aan de Vondellaan, waarin alle drie de bestaande scholen kunnen fuseren. Dat voorstel lijkt nu van de
baan, volgens het college is zo'n
oplossing te duur.

Zandvoort-

Advies

De Hannie Schaftschool
blijft zelfstandig gevestigd in
het centrum van Zandvoort. De
reden: uit onderwijskundig
oogpunt is het wenselijk dat er
een goede spreiding is van het
openbaar onderwijs in Zandvoort. De Hannie Schaftschool
kan leerlingen uit het centrum
en uit Zandvoort-Zuid opnemen.
Spreiding
Bovendien blijft volgens het
De leerlingen kunnen na de college het grootste aantal leerfusie ondergebracht worden in lingen behouden bij instandhet gebouw van de Van Heuven houding van twee openbare
Goedhartschool, gevestigd aan scholen. Dat slaat onder andere
de Flemingstraat, vlakbij het op het idee uit de gemeente-

Een en ander wil nog niet zeggen dat de fusie nu al definitief
is. Het college wil eerst nog advies inwinnen bij de Medezeggenschapsraden van de drie
openbare basisscholen, én instemming vragen van de personeelsgeledingen daarvan. Ook
moet de gemeenteraad zich nog
over het voorstel buigen. De
Van Heuven Goedhartschool
en de Hannie Schaftschool hebben zich in het verleden voorstander getoond van het handhaven van twee basisscholen.
Directeur Gerda Wijdema van
de Plesmanschool is zelf voor-

stander van een totaal nieuwe
basisschool, waarin alle drie fuseren. Zij wil pas na de gesprekken met de gemeente commentaar geven, al geeft zij toe dat

een nieuw plan financieel haalbaar moet zijn. „Waar je ook
aan begint, het moet natuurlijk
wel een goede kans van slagen
hebben."

De fractie is al een tijdje boos
op
afdelingsvoorzitterings
Hennie Oosterbaan, omdat zij
via de pers kritiek heeft gegeven op de fractie en wethouder
Termes. In een krante-artikel
op 3 maart verweet zij Termes
dat hij in de gemeenteraad onduidelijke antwoorden geeft.
Tijgerkop
Naar aanleiding daarvan ontOok droeg hij een beige/brui- stond ruzie binnen de partij en
ne deken met daarop de afbeel- een verwijdering tussen fractie
ding van een tijgerkop. De de- en bestuur.
ken werd met een zwarte leren
riem om zijn middel gehouden.
Om zijn hals droeg hij een dun Slappe houding
gouden kettinkje en om zijn
Fractievoorzitter Paul Brugpols een blauwe sjaal. Uit diver- man kwam daar donderdagse kledingstukken waren de avond uitgebreid op terug. „Het
maat en de merknaam verwij- is niet goed om de communicaderd. De man was verder in het tie via de krant te laten verlobezit van een geel draagbaar ra- pen," verklaart hij. „Dat heb ik
diootje van het merk Sports en willen benadrukken." Hennie
hij had een pen met het op- Oosterbaan is donderdag achschrift 'oliehandel Kees van der ter haar optreden blijven staan,
Lip', gevolgd door een telefoon- met als voornaamste reden: zij
nummer.
heeft al vaker kritiek geuit naar

de fractie, maar deze wilde
nooit luisteren. Dat ging toen
over 'de slappe houding' van de
gemeenteraadsfractie. Omdat
D66 'een partij van openheid' is,
mag de kritiek volgens haar
best buiten de ledenvergadering besproken worden.

Maquettes 'Paviljoen Zuid'
en 'raadhuis' Kerkplein

gend jaar. Wat dat betreft kan
hij nu al rekening houden met
nieuwe 'concurrentie'; partijlid
Han van Leeuwen, de echtgenoot van Hennie Oosterbaan.

Teleurgesteld
Verder dan met het - dit keer rechtstreeks uiten van hun kri- De maquettes zijn te zien in het
tiek zijn beide partijen niet tot
elkaar gekomen. Evenmin beZANDVOORT - In het
loofde Oosterbaan haar optre- Cultureel Centrum Zandden te veranderen. Brugman vport zijn twee ontwerpen te
toonde zich daarover na afloop zien voor nieuwbouw in
'wel een beetje teleurgesteld'.
deze gemeente: de maquette

Tot een stemming waarin de
ledenvergadering haar afkeuring over bestuur of fractie zou
uitspreken, is het donderdagavond niet gekomen. Eerder
was al een stemming gehouden
over het bestuursvoorstel om
de fractie voortaan schriftelijk
verantwoording te laten aflegVolgens wethouder Jan Ter- gen over haar besluiten in de
mes zelf waren met Ooster- gemeenteraad. Toen staakten
baans uitlatingen in de krant de stemmen.
'de fatsoensnormen overschreNa afloop konden beide parden' en waren ze bedoeld om
naar hem te 'trappen'. Termes tijen enigszins gerust naar huis
is van plan zich opnieuw kandi- terugkeren, met de conclusie
daat te stellen voor de gemeen- 'dat het in ieder geval niet erger
teraadsverkiezingen van vol- was geworden'.

Brugman is het wat dat laatste betreft, met haar eens.
„Maar het is bij D66 altijd zo
geweest, dat je je kritiek eerst
in de ledenvergadering uit. Als
je kritiek hebt op iemand, is het
netter om dat eerst in zijn of
haar gezicht te zeggen."

(ADVERTENTIE)

Inbraken
ZANDVOpRT In
twee
strandpaviljoens in Zandvoort
is donderdag of vrijdag ingebroken. Bij de een is het wisselgeld
uit twee kassa's ontvreemd en
is stereoapparatuur gestolen.
Uit het andere paviljoen werd
snoep, drank en wisselgeld vanuit een kassa ontvreemd.
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Cultureel Centrum Zandvoort
toond. De tentoonstelling bevat
foto's, plattegronden, situatie-tekeningen en modellen.
Van Kust tot Kust is een fotoserie over de Noordhollandse
kust: van Zandvoort tot en met
Den Helder, én - langs het Usselmeer - van Den Oever tot
Amsterdam. De foto's zijn gemaakt door Luuk Huiskes. De
totale expositie is te zien tot en
met 16 mei.

voor de geplande nieuwbouw op de locatie Paviljoen Zuid, én een ontwerp
voor de raadhuis-uitbreiding aan het Kerkplein.
Deze zijn te zien op de expositie in het centrum, 'Hart
voor de Stad' en 'Van Kust
'Zonder pantalon'
tot Kust'.
Het 'Kerkplein-ontwerp' is
van de hand van architect
Sjoerd Soeters. Dat het hier
tentoongesteld staat, wil echter
niet zeggen dat dit het def initieve bouwwerk wordt. Het staat
er meer opgesteld als 'aardigheidje'. Voor 'Paviljoen .Zuid'
ligt dat anders, de tentoongestelde maquette is het definitieve ontwerp, tenminste, indien
daarvoor een bouwvergunning
wordt verleend.
Beide ontwerpen maken deel
uit van Hart voor de Stad, het
deel van de tentoonstelling dat
is besteed aan de kwaliteit van
de nieuwbouw in de oude kernen van steden en dorpen in
Noord-Holland. Er worden vijftien zeer opmerkelijke voorbeelden van nieuwbouw ge-

Naast beide exposities is er zoals gebruikelijk - ook veel te
zien uit de vaste collectie van
het Cultureel Centrum Zandvoort. Met name over de kustplaats zelf, zoals schilderijen,
stijlkamers en replica's van boten en gebouwen, vervaardigd
door de Bomschuiten Bouwclub. Bijzonder aardig zijn de
oude filmpjes over Zandvoort,
die continue worden gedraaid
in de videoruimte, momenteel
zijn dat 'Treintje en Mijntje
naar Zandvoort' (over de strandavonturen van twee Zeeuwse
meisjes) en 'Een heertje zonder
pantalon te Zandvoort'. Een
klein deel van de collectie is
tijdens kantooruren te zien in
het kantoor van de Verenigde
Spaarbank, Grote Krocht 38.

ZAKELIJK BEKEKEN
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Zandvoort blijft een dorp.
Onder ons gezegd en gezwegen mogen we daar best blij
om zijn. Neem nou onze parkeerwachters. Op zich best
aardige mensen in wiens
schoenen ik beslist niet zou
willen staan. Hun beroep
lijkt mij het minst dankbare
werk dat er bestaat. Ze moeten er zijn, dat is zeker. De
chaos in onze badplaats zou
niet te overzien zijn als zij
verstek zouden laten gaan.
Ook onze gemeentekas vaart
wel bij hun controlerende en
verbaliserende functie. De
parkeermeters in ons dorp leveren jaarlijks toch al gauw
enkele tonnen op. Dit geld
kan worden gebruikt voor allerlei doeleinden, zoals het
gedeeltelijk vereffenen van
het tekort op de recreatiebegroting.
Veel van onze inwoners
denken nog steeds dat de gemeente Zandvoort dik verdient aan het toerisme. Een
denkfout waar ik u voor eens
en voor altijd van af wil helpen. Op dit moment levert de
recreatiebegroting een tekort
op van achthonderdduizend
gulden. Ja u leest het goed:
achthonderdduizend gulden.
Tot voor eenjaar geleden bedroeg dit tekort nog 1,4 miljoen gulden. Met andere
woorden: u en ik dienen jaarlijks op te draaien voor deze
kosten die door de toeristen
en dagjesmensen wordt veroorzaakt. En die toeristenbelasting dan, vraagt u zich weilicht af. Welnu beste mensen,
die paar kwartjes per overnachting bieden ons geen
soelaas. Een druppel op de
gloeiende plaat zullen we
maar zeggen.
Mijn dorpsbewoners kennende weet ik dat die nu wel
eens willen weten waar al die
kosten dan wél vandaan kpmen. Welnu, allereerst zijn
wij als badplaats verplicht
vooral tijdens het hoogseizoen extra agenten, waaronder strandpolitie in te zetten.
Ook de brandweer moet vaker in actie komen dan in andere gemeentes met het zelfde aantal inwoners. Wat te
denken van alle vernielingen
die door sommige bezoekers
worden gepleegd. Ik denk
daarbij aan omver getrokken
bomen en ander vernield
straatmeubilair, zoals lichten vlaggemasten. Ook onze
plantsoenendienst is veelal
dagelijks in de weer om ons
dorp er enigszins toonbaar
uit te laten zien. Deze en andere zaken kosten natuurlijk
handen vol geld.

Ik kom nu even terug op
onze parkeerwachters. Dankzij hen komt er weer wat geld
in het laatje. U en ik zijn hen
daarvoor natuurlijk erg
dankbaar nietwaar? O wee
echter als blijkt, dat - na een

Bioscoopprogrammering van 22 t/m 28 April.

Het restaurant-interieur van Café Neuf is al even bijzonder als bij het café

ZANDVOORT - Aan de
festiviteiten op Koninginnedag en op Bevrijdingsdag
zijn dit jaar nieuwe elementen toegevoegd. Meest opvallende is, dat de Haltestraat wordt gebruikt voor
kinderspelen op Bevrijdingsdag. Opmerkelijk zijn
ook de spelen voor volwasFoto Bram Stijnen senen op Koninginnedag.
Nieuw zijn verder een bingo-avond en een middag
voor ouderen.

Café Neuf uitgebreid met restaurant
Blijf altijd
op 1je hoede.

:
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Word nooit vesiicfd
.

ÖifPïï

HEMEL
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HET LAATSTE REGENWOUD

JEAN-PAULLILIENFELD

A.L

Dagelijks
13.30 en 15.30

Dagelijks
19.00

A.L
Dagelyks
21.30

en

gulden
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686
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door ons uitgevoerde overtreding - dezelfde parkeerwachter ons trakteert op een bon.
Dan is Leiden in last. In het
verleden zijn er al ellelange
discussies gevoerd over het
parkeerbeleid in ons dorp.
Ooit werd zelfs voorgesteld
om alle bewoners vrijstelling
te verlenen van het betalen
aan de parkeermeter. Terecht stak onze wethouder
van Financien, Peter Ingwersen daar een stokje voor.
Inventieve
dorpelingen
zochten daarom naar een andere manier om onder deze
betalingsverplichting uit te
komen. De voorbeelden zijn
legio. Ik noem u er een: de
parkeerontheffing, een veel
omstreden fenomeen waar
'Jan en alleman' onterecht
gebruik van probeert te maken. Neem nu sommige gemeenteambtenaren of wéthouders. Met de regelmaat
van de klok worden ze gesignaleerd op met name het
Raadhuisplein. Vooral de
hoek Haltestraat lijkt een favouriete plek voor een van de
bodes van het raadhuis en de
wethouder van Ruimtelijke
Ordening, Piet Flieringa.
Zeker, ze hebben een parkeerontheffing. Daar is dus
niets mis mee. Ik vraag mij
evenwel af (en velen met mij)
of dat nu wel nodig is. Volgens een woordvoerder van
onze politie mag je daar volgens artikel 25 van de wegenverkeerswet helemaal niet
staan. Onlangs werden de auto's van bovenvermelde figuren voor de zoveelste maal op
deze locatie gesignaleerd. De
surveillancedienst van onze
plaatselijke politie deed of
haar neus bloedde en liet de
beide auto's rustig staan.
Ook
de
parkeerpolitie
schonk geen aandacht aan de
overtreders.

Overtreden
De ervoor geparkeerde
auto van onze plaatselijke
drogist Charles Moerenburg
kreeg wél een prent. Kijk beste mensen, zoiets wekt ergernis. Temeer daar beide ambtenaren de beschikking hebben over een aparte parkeerplaats achter het raadhuis.
Waarom zij dan willens en
wetens constant de verkeersregels overtreden, is mij een
raadsel. Gelukkig is dit probleem binnenkort voorgoed
uit de wereld. Op het politiebureau aan de Hogeweg heb
ik gehoord, dat er op dit moment een brief naar het raadhuis onderweg is, waarin
staat, dat de politie voortaan
streng zal optreden. Óók tegen de wethouder en óók tegen de bode. Terecht dunkt
mij. Gelijke monniken gelijke kappen.
Dit was het weer voor deze
week. Blijf gezond, tot de volgende week.
BRAM STIJNEN

Spelen voor volwassenen op
programma Koninginnedag

URBANUS
RENÉE
SOUTENDIJK

Verlies haar
niet uit het oog.

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

Parkeerontheffing

!n je dromen bestaat een
geheime wereld.
Waar elke boom een huis is.
Elk geluid een lied.
En waar mensen alleen
in sprookjes bestaan.
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Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Tweespalt D66 'niet erger'
ZANDVOORT - De onrust binnen D66 afdeling Zandvoort heeft niet geleid tot aftreden van partijleden. Donderdag op de afdelingsvergadering wierpen afdelingsbestuur
en gemeenteraadsfractie elkaar de nodige verwijten toe,
maar daar bleef het bij. Beide partijen kwamen niet of
nauwelijks nader tot elkaar, maar 'erger' werd de tweespalt ook niet.

dfesbadölaaMIlQQ
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ZANDVOORT - Café Neuf
bestaat al zes jaar en is te
vinden aan de Haltestraat
25. Om deze inmiddels zeer
populaire horecagelegenheid completer te maken
hebben de eigenaren Jan en
Andries Filmer hun zaak
uitgebreid met een Frans
restaurant.
Voor de inrichting werd opnieuw een beroep gedaan op
een oude vriend, Carl Warmerdam, van de Rietveld Academie. Hij heeft indertijd ook het
ontwerp voor het café-interieur
gemaakt. Vandaar dat er ook
dit keer een bijzonder interieur
uit kwam 'rollen', met een verlaagd plafond dat vanuit een
punt boven de eerste etage

taurant, vrij gering is. Door
deze combinatie kunnen we
ons publiek een compleet verhaal bieden. Daarnaast mikken
we uiteraard ook op een nieuw
publiek." Café Neuf is geopend
van negen uur 's morgens tot
half drie 's nachts. De keuken
van zes tot elf. Vooruit reserveren wordt 's zomers in principe
niet gedaan. „Als je dat wel
doet, heb je grote kans dat we
geen tafel hebben voor de mensen die vanuit ons café iets willen eten," zegt Jan Filmer. „ledereen die binnenkomt kan nu
aan onze gastvrouw een tafeltje
'Spontaan eten'
vragen. Zij zegt dan wanneer je
„We hebben tot de opening kunt eten, bijvoorbeeld 'over
van een restaurant besloten een halfuurtje'. Dat komt de
omdat het aanbod in Zand- spontaniteit van lekker uit eten
voort, aan café's met een res- gaan ten goede."
steeds breder wordt en neerdaalt tot de benedenverdieping.
Andries: „Onze menukaart vermeldt specialiteiten als rogvleugel en eendeborst, maar
het interieur is natuurlijk ook
een specialiteit die je gezien
moet hebben." De keuken is op
de boven verdieping gelegen. In
het café is een dagschotel te
krijgen van 15 gulden, in het
restaurant wordt a la carte geserveerd, met prijzen van ongeveer 22 gulden tot 38 gulden
voor de hoofdgerechten.

ZANDVOORT - De grote
Haarlemse Voorjaarsbeurs, Voorjaarsbeurs
die ook veel bezoekers uit
Zandvoort trekt, gaat dit slaat jaar over
jaar niet door. Het aantal klaar. Daarom moest er uitge
deelnemers valt tegen.
weken worden naar SchalkDe beurs wordt jaarlijks in de
Kennemersporthal gehouden,
maar die locatie is nu niet beschikbaar: er wordt een nieuwe
hal gebouwd en die is nog niet

wijk, maar veel ondernemers
voelen daar niets voor. Vorig
jaar werd de beurs daar ook al
gehouden, met 150 standhouders, maar het aantal bezoekers viel toen erg tegen. In to-

De Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort is er
opnieuw in geslaagd een gevarieerd programma op te stellen
voor jong en oud. Met verrassende elementen. Ondanks de
terugloop van de subsidie: vorig jaar was dat nog 22.440 gulden voor Koninginnedag en Bevrijdingsdag, dit jaar is het teruggebracht tot 15 duizend gulden.

Koninginnedag
Opmerkelijk op Koninginnedag, vrijdag 30 april, zijn de spelen voor volwassenen, 's middags op het Gasthuisplein:
paalklimmen en een kussengevecht boven een acht meter
breed zwembad. Nieuw is ook
de gezellige middag voor ouderen in De Krocht, met een hapje, drankje, gezelschapsspelen
en Bingo.

taal kwamen er zo'n 18 duizend. De organisatoren schrijDe festiviteiten op Koninginven dat echter toe aan het nedag beginnen 's morgens al
om 9 uur, met de gebruikelijke
mooie weer.
rommelmarkt op de PrinsesseVeel standwerkers willen weg en naaste omgeving. Drie
niet nogmaals naar Schalkwijk, kwartier later vertrekt 'De
waardoor er voor organisator Spaarnebazuin' vanuit de PelliL. Cirkel uit Gravesande te wei- kaanhal voor een muzikale
nig overblijven. Daarom heeft wandeling naar het centrum.
hij besloten de Voorjaarsbeurs, Daar wordt om half elf de gedie als sinds 1943 bestaat, dit bruikelrjke 'aubade' gehouden,
gevolgd door een ballonnenjaar niet door te laten gaan.

wedstrijd voor kinderen. Verder staan die dag op het programma een kindervoorstelling '4-12 jaar) in het Circus
Zandvoort (half elf) en 's
avonds een Taptoe op de Prinsesseweg gevolgd door vuurwerk, verzorgd door de Stichting Zandvoort Promotie.

Bevrijdingsdag
Verrassend op Bevrijdmgsdag, woensdag 5 mei, is, dat de
hele Haltestraat beschikbaar is
voor kinderspelen (aanvang 2
uur). Sommige ondernemers
hebben al toegezegd hierop in
te haken, door hun zaak te versieren. De straat wordt 's middags vanaf één uur afgesloten
voor het verkeer. Er wordt een
hmdermsbaan uitgezet met een
sportief- én een behendigheidselement. De festiviteiten worden op die dag overigens al om
kwart voor tien geopend door
burgemeester Van der Heijden,
gevolgd door een straattekenwedstrijd om tien uur, op het
Raadhuisplein. Bevrijdingsdag
wordt afgesloten met een gratis
Bingo-avond in gebouw De
Krocht.

Poging tot
Winkeldiefstal
ZANDVOORT - Een 33-jarige
Amsterdamse is zondag aangehouden, toen zij bij een grootwinkelbedrijf in Zandvoort kleding probeerde weg te nemen
voor een bedrag van bijna vierhonderd gulden. De kleding, bestaande uit lingerie, sokken en
nachtkleding, had zij in twee
tassen gestopt. De Amsterdamse werd betrapt toen het detectiepoortje afging. Tegen de
vrouw wordt proces-verbaal opgemaakt.
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Sparen voor
gratis autorijles

Zandvoört-Nörd

Welkom in
Soc. De Manege

Van elk lesuur krijg je 2,5 min. gratis
ir Phil frequent drivers min. worden
alleen verstrekt per betaalde les

ledere zat. een programma met top
entertainment, muziek, dansen, sfeer
en gezelligheid tot 03.00 uur
in de nacht.

* Spoed opleidingen
* Seniorentraining
* Phil Waaning
Kostverlorenstr. 70. Tel. 12071

Uitsluitend ongeb. mensen
Corr. gekleed vanaf 25 jr.

AUTORIJSCHOOL

There is always something
cooking at
EETCAFÉ

Café Sam Sam

HOGEWEG 67 -ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-359473
AUTOTEL 06-52804326

Dorpsplein 2

'essen in
Nissan „Primera"
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GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

Entree ƒ 15,-, koffie en
hapjes inbegrepen.

INFO 16023
schilders- en ofwerkmgsbedrijf

RUUD JONKER
Topslager Vreeburg
zoekt een

WINKELMEISJE EN/OF
PART-TIMER

Muuicootings Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

J. J. Hamelinkstraat 111
2033 LK Haarlem
Tel. 023-3309 44
Tel. 02507-30663

Haltestraat 54 -Tel. 02507-12451 - Zandvoort

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Haltesfraat 65, Zandvoort, tel. 120 60

NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

A.s. vrijdag
Cocktail party bij

The Twen ty's

Vraag vrijblijvend

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

Vrijblijvend

offerte.

prijsopgaaf.

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

Haltestraat 59
van 21.00 tot 01.00 uur

Cocktails v.a. O,"

HOEVRRKOÜPJE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE IJSKAST

Geopend

tANCING
IN THE DARK!

Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord
VERSE
VARKENSHAAS
van 29,50

„SYMPOSION"

Gezocht
Betrouwbare
bekwame
hulp in de huish.
v.a. 40 jaar.
(i.v.m. ziekte van
onze 2e hulp)
De eerstkomende 4
weken
5 dgn. p.w.
's middags
13.00-15.00 uur
/15,-p.u.
Daarna s.v.p. op
afroep.

Zeestraat 38, tel. 13758
(v.h. pannekoekenhuis)

Geniet van de sfeer en onze
bekende Griekse
speciali tei ten

DENON
SONY

Tel. 15889

Donderdag/vrijdag v.
9.00-12.00 uur

INADI

Hegemanprijs: ^CfeCfcd
m^T^T^j

H EG EM AN

AUDIO/ VIDEO

Bang&Olufsen Centers
Amsterdam: Byzantium, Stadhouderskade 24A, Tel. 020 - 61 65 596
Amstelveen: Amsterdamseweg 507, Tel. 020 - 64 14 019
Technisch Centrum Amsterdam: Overtoom 550, Tel. 020 - 61 80 795

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestraat 22, Zandvoort

AKO
Sig.mag. De Krocht

Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

voor
Amnesty International

oudere hulp
in de huish.
NAD-502 CD-speler + NAD-705 Tuner/Versterker
CD-speler met groot bedieningsgemak en 's-Werelds
vriendelijkst-ogende receiver. Inc. 2x tape aansluiting.
Inclusief systeemafstandbediening en twee jaar garantie.

Celsiusstraat 192, Zandvoort

KRAKEN
(KLAVERJASSEN)

Gevr. met spoed

OUPD

Kerkstraat 12, Zandvoort

Weekmedia

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

betrouwbare zelfst.

ONKVO

Zandvoorts Nieuwsblad

De Spar

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchiefi

ca

KEF

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

Fa. P. Klein

VOOR 19,95 p. l

!.:=!

Grieks
specialiteiten
restaurant

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

voor het,,betere" schilderwerk

WONING STOFFERING

SCHILDERWERK

De specialist in al uw bloemwerken

Fa. Gansner & Co,

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

VREEBURG

BLOEMENHUIS
J. BLUYS

AARDBEIENBAVAROISE
TAARTJE
Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865

TOPSLAGER

Tot ziens

WEEKENDAANBIEDING

Bakkerij PAAP

met spoed wegens toenemende drukte

Zomevklewen
volop bij

P-PKeuken open van 18.00 t/m 21.00 uur

A

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

Lasagna-menu a l / .

zaterdag 1 mei om 20.00 uur
in het

Tel. 19100

GEMEENSCHAPSHUIS
J. van Campen & Zn

Inschrijfgeld ƒ 10,- per koppel

rugtassen

Tel. 02507-14085 of 19652

.en
shoppers

MET EEN LEUKE LOTERIJ

Corn. Slegerssu. 2
Tel. 02507-15449

Dagelijks menu's
vanaf

NOG MAAR PAS OP DE MARKT, NU AL DE ABSOLUTE SENSATIE OP AFSLANKGEBIED

U bent van harte
welkom.

n

VERZORGINGSCENTRUM
ONZE WONING te DIEMEN

Wij zoeken voor ons wijkgericht verzorgingshuis
j - T J (176 bewoners) een aantal kollega's die een
positieve instelling hebben en het leuk vinden met
oudere mensen om te gaan.
Wij hebben onze bewoners veel te bieden zoals een individuele begeleiding
d.m.v. zorgplannen, een afdeling groepsverzorging en het allerbelangrijkst:
een goed woonklimaat.
Tevens hebben wij een aantal faciliteiten voor de buurtbewoners: tijdelijke
opname op de ziekenafdeling, logeerfaciliteit, dagopvang en een
maaltijdprojekt voor Diemen.
In het kader van het substitutie-project (groepsverzorging voor P.G. gemdiceerden) in
samenwerking met het verpleeghuis Gaasperdam, waarbij professionalisering van
geïntegreerde zorg uitgangspunt is, zoeken wij een:

AKTWTEITENBEGElEiDfSTJER (32
Profiel:

U bent m het bezit van een afgeronde M.B.O., A.B. of A.T. opleiding.
Ervaring met P.G. bewoners is een vereiste. Ervaring met validation en
R.O.T. strekt tot aanbeveling.
Taken:
In overleg met het afdelingshoofd gestalte geven aan en het uitvoeren
van hel A.B.-programma.
Neventaken: Het organiseren en uitvoeren van aktiviteiten op de ziekenafdeling.
Tevens bent u bereid direktie en staf terzijde te staan bij het voeren van
de ontspanningsaktiviteiten in huis.
Ook vragen wij voor de periode van 1 juli tot 17 september enige:

BEJAARDEN- EN ZiEKENVERZORGENDEiy
Die ons in de vakantieperiode willen bijstaan. Ook „herintreders" kunnen reageren.
Wij bieden een gezellige werksfeer, mogelijkheden tot bijscholing, regelmatig
werkoverleg en een salaris conform C.A.O.-bejaardenhuizen.
Mocht je geïnteresseerd zijn in bovenstaande lunkties, dan kun je je sollicitatiebrief
richten voor 7 mei aan: De heer H. Hubers, direkteur Onze Woning, Berkenstede 36,
1112 CC Diemen. Voor telefonische informatie kun je terecht bij Theo Pordon. Hoofd
Verzorging, tel.nr. 020-6993131.

NU KUNT U GEGARANDEERD SUCCESVOL SLANK WORDEN
In Amerika is de BOJENMI kuur nu al
een ongekend succes. Kort na introductie van de kuur al vele duizenden dankbetuigingen van mannen en vrouwen.
Probleemloos 20 - 30 - 40 kilo eraf
dankzij BOJENMI. Hier enkele reacties:
EINDELIJK MIJN STKEEFGEWICHT
BEREIKT:
TOTAAL 41
KILO
AFGESLANKT.
Kapitalen hel ik betaald in mijn gevecht
legen de overtollige kilo's. Werkelijk alles
heb ik geprobeerd, steeds zonder succes
lotdal mijn huisarts mij op de BOJENMI
afslankkuur wees, een kuur waarmee op dal
moment zeer goede resultaten weiden behaald. Een droom is vanaf die dag werkelijkheid geworden. Ik ben totaal 4 / kilo
afgeslankt, slank, lit en vol zelfvertrouwen.
Wal ik nooit voor mogelijk had gehouden is
uitgekomen dankzij BOJENMI.
Mevr. Betry Da/g/er, Miami, USA
EEN NIEUW LEVEN
DANKZIJ BOJENMI -32 KILO.
Met BOJENMI ben ik in totaal 32 kilo
afgeslankt en sindsdien geen gram meer
bijgekomen. Ik krijg complimenten alom. Ik
ben trots op ditgeweldige resultaat. BOJENMI
gaf mij een nieuw leven.
Joan H. Kauhane, Norfolk, USA
29 KILO ERAF ZONDER HONGER
Nooit had ik gedacht nog eens zo succesvol
Ie kunnen afslanken. Haalde ik mei andere
produkten een resultaat van hooguit 5 kilo,
met BOJENMI is het mij gelukt om in relatief
korte tijd 29 kilo alle slanken. Mijn man die
heeft meegedaan verloor in enkele weken al
12 kilo, 1000 x dank.
Sallie T. Griswold, Houslon USA

Nief zomaar een paar kilo eraf
maar daadwerkelijk uw streefgewichf bereiken, zonder wi/skracht. Dat is nu absoluut mogelijk dankzij de onovertroffen
werking van BOJENMI.

EINDRESULTAAT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK:

BOJENMI geeft een enorme sfi
mulans om te vermageren op
prettige vitale wijze, zonder het
bekende lusteloze gevoel dat
vele kuren vaak kenmerkt

HET ALLERBESTE AFSLANKPRODUKT
Prof. Dr. Conrad B. Sttmfield staat aan het hoofd van het wetenschappelijk team van het DTC Medical Research and
Investigation Inslilule, New York, USA, dat onafhankelijk onderzoek doel naar de resultaten van natuurproduklen ten
behoeve van de gezondheid.
Prof. Dr. Slanfield zegt over het onderzoek: Wij vroegen 1265 zwaarlijvige personen (982 vrouwen en 283 mannen) de
BOJENMI kuur uit te proberen. Al deze mensen moesten minimaal 12 tot 40 kilo afslanken. De meesten hadden al vele
pogingen gedaan om gewicht Ie verliezen, en vaakhun halve leven al gevochten tegen hun overgewicht, steeds tevergeefs

BOJENMI VERENIGT ALLE NOODZAKELIJKE EIGENSCHAPPEN OM SUCCESVOL

AF TE SLANKEN:

Net uiteindelijk resultaat deed ons team versteld slaan: niet alleen verloren alle proefpersonen aan gewicht maar bereikte
een groot deel van hen hel vooraf berekende ideale streefgewicht. Bovendien waren er opmerkelijk weinig klachten
betreffende futloosheid en slapte, een factor die veel afslankkuren al bij voorbaat doen mislukken. Veruit de meeste
proefpersonen voelden zich juist fitter en vitaler dan voorheen.

* Het stilt uw hongergevoel direct
reeds gedurende de eerste week zult u
merken dat hongergevoel en eetlust
aanzienlijk afnemen.

Het eindoordeel van hel DTC-team luidde: BOJENMI Is zonder meer het allerbeste uit het huidige aanbod van
ons bekende afslankkuren. Veruit de meerderheid van zwaarlijvige personen, mannen of vrouwen, zulle"
met deze kuur opmerkelijke afslonkresultatien behalen. WIJ KUNNEN IEDER DIE TOBT MET OVERGEWICHT DEZE VERANTWOORDE EN SUCCESVOLLE METHODE AANBEVELEN

* Het bevordert de snelle afbraak
van lichaamsvet
het overtollige vet wordt efficiënt en snel
"opgebrand".
* Verhindert het aanzetten van
nieuw lichaamsvet

BOJENMI is nog niet te koop bij drogist en apotheek - uitsluitend schriftelijk te bestellen bij Santtrter
'

* Het stimuleert de stofwisseling
van een te trage naar een gezonde
stofwisseling op volkomen natuurlijke
wijze.

LJ ik wil tot 12 kito afslanken. Stuur mi| de basiskuur ad. ƒ. 79,I—P

* Reinigt het lichaam van
afvalstoffen.
* Geen enkele lichamelijke
inspanning vereist
dus geen sport of moeilijke of uitputtende
oefeningen nodig.

ik wil meer dan 12 kilo afslanken. Stuur mij de superkuur ad. ƒ. l 19,-

U kunt op 4 manieren betalen. Gekozen manier aankruisen s.v.p..

* Geeft het lichaam vitaliteit
u voelt zich voldaan, fitter en energieker
dan ooit. Absoluut nooit een slap of
lusteloos gevoel.
* Menhoeftzichnietsteontzeggen.
u mag vrijwel alles eten, u zult nooit
honger voelen. Eet naar behoefte en
bewaar uw wilskracht voor andere
zaken.

BESTELBON VOOR BOJENMI AFSLANKKUUR

BOJENMI is een volkomen notuurlijke kruidenkuur, geheel
volgens inzichten van de Oos
ferse kruidengeneeskunde. De
samenstelling is nieuw en uniek
en werd nooit eerder oonqebo
den. BOJENMI is ongevaarlijk
voor de gezondheid, smakelijk
en eenvoudig in het gebruik .

l—*

bank/eurocheque of girobetaalkaart heb ik bijgevoegd

l—f

bedrag heden overgemaakt op uw bankrek. 14.60.36.379 van
Santimen Products-Landgraaf (verzending na ontvangst uw betaling)

l—f*

bedrag heden overgemaakt op uw postgirorek. 45.96.42 van Santimen Products-Landgr00
[verzending na ontvangst van uw betaling)

l—*

rembours. Ik betaal bij ontvangst aan postbode/postkantoor
(totaalbedrag + ƒ 10,- rembourskosten extra)

Straat/nr _
Postcode/Plaats
bon opsturen naar:
SANTIMEN PRODUCTS - ANTWOORDNUMMER 30004 - 6370 VH LANDGRAAF
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Personen betrapt
bij vernielingen
ZANDVOORT - Twee mannen en een vrouw zijn maan
dagmiddag op heterdaad be
trapt, toen zij in kennelijke
staat van dronkenschap de rui
ten en de inventaris van een wo
ning aan het Stationsplein had
den vernield De aangehoude
nen zijn een 50 jarige man zon
der vaste woon- of verblijf
plaats,
een
31 jarige
Zandvoorter en een 31 jarige
Zandvoortse De aanleiding
was hun vermoeden dat de be
woner van het pand, die op dat
moment niet thuis was, hun te
levisie had gestolen

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Maison Descartes is veel meer
dan vitrine van Franse cultuur

Speelgoedinzameling
ZANDVOORT - Kmderop
vangverblyf De Boomhut
houdt op zaterdag 24 april een
speelgoedmzamehng Mensen
die thuis ongebruikt speelgoed
hebben staan, worden opgeroe
pen dit tussen tien en twaalf
uur naar De Boomhut te bren
Maison Descartes, het
ïen Het kinderdagverblijf, ge
Franse culturele instituut
vestigd in 't Stekkie, kan de
voor Nederland, doet een
spullen goed gebruiken, daar
heleboel op het culturele
aanschaf van nieuw speelgoed
vlak: avonden over
erg duur is
literatuur, films, theater tot
optredens van rockgroepen
aan toe. Sinds kort hebben
AMSTELVEEN - Amnesty ze een nieuwe directeur, die
het aanbod wil verbreden
International houdt m de week
met concerten en
voor Koninginnedag een kleur
wedstrijd onder de Zandvoort bijeenkomsten over Franse
se schoolkinderen van groep l architectuur. Reden genoeg
tot en met 8 De tekening is ge- dus voor een gesprek. Over
maakt door Hans van Pelt en
zelfvoldane Fransen,
kan op Koninginnedag ingele
splinternieuwe films en
\erd worden bij de Amnesty
Dracula.
stand In de prijzenpot zitten
onder andere CD's, bioskoop door Arnoud van Soest
kaartjes en een handgemaakte
beer De winnaars zullen op
Philip Noble, die acht maandonderdag 13 mei om vier uur den geleden aantrad als de
bekend worden gemaakt in het nieuwe directeur van het Insti
gemeenschapshuis
tut Francais d'Amsterdam, zo
als Maison Descarte voluit
heet, heeft zichtbaar moeite
met de vraag 'wat hij zelfs de
leukste aspecten van de Franse
cultuur vindt' „Ja, dat is na
tuurhjk een beetje vreemd als
directeur van een Frans culZANDVOORT - Een bewoon je
instituut bent Maar ik
ster aan de Willem Draaijer tureel
dat ik het antwoord
straat heeft donderdagavond vrees
schuldig moet blijven Niet
een inbreekster in haar huis eens
zozeer omdat ik zelf niet
overlopen De inbreekster pro
chauvinistisch ben, maar
beerde eerst een raam aan de zo
omdat we meer willen
achterzijde van de woning open vooral
dan een vitrine van de
te breken, vervolgens werd de zijn
cultuur, meer dus dan
voordeur opengebroken Toen Franse
'Kijk eens hoe mooi, dat laten
de dievegge op de eerste verdie we
allemaal naar u toeko
ping van de woning kwam, liep
1
zij de vrouw des huizes tegen men '"
het lijf waarna de inbreekster
„We vinden het namelijk
op de vlucht sloeg Of zij iets leuk
om raakpunten en ver
leeft meegenomen is nog onbe schillen
met de Nederlandse
kend
cultuur te laten zien, om de me

Philip Noble
in de fraaie,
klassiek
Franse tuin
van Maison
Descartes.
Oe tuin kan
helaas niet
door het instituut worden geb ruikt, uit
angst voor
aanslagen op
het aanpalende consulaat

Kleurwedstrijd

Bewoonster treft
inbreekster aan

Foto Bram de
Hollander

ning van Nederlanders over
Franse ontwikkelingen te ho
ren In januari hebben we bij
voorbeeld een avond gehad met
correspondent Philip Frenks
Dat ging over de vraag hoe anti
Frans Nederland is, héél inte
ressant"

Arrogant
En hoe anti Frans is Neder
land9 „Een beetje ambivalent,
hè Frankrijk is erg in trek bij
toeristen, maar met de Fransen
hebben ze minder op Je kunt
geen Nederlands artikel over
Frankrijk beginnen, of het nou
over de Franse keuken of de
Franse mode gaat, of je strui
kelt in de openingszin al over
het Franse chauvinisme Dat is
echt een gemeenplaats gewor
den "
„Waar dat vandaan komt' Ze
vinden Fransen moeilijk om te
benaderen, zelfvoldaan en arro
gant Soms klopt dat ook wel,
maar ik denk dat dat vooral te
rug te voeren is op een gebrek
kige kennis van andere talen en
op een andere manier van pre
senteren Want ik ken ook een

heleboel Fransen die verder kij
ken dan hun eigen wereldje en
m andere culturen zijn geinte
resseerd Kortom, ze bijten met
hoor'"
Zoals er dus over Fransen de
nodige vooroordelen bestaan,
zo valt aan het imago van de
Franse cultuur ook wel het een
en ander te verbeteren „In het
algemeen denkt men dat de
Franse cultuur elitair en moei
lijk is, maar daar proberen we
van alles aan te doen Veel Ie
zingen doen we m het Neder
lands, zoals we de meeste Fran
se films ondertitelen Op zo'n
manier willen we de drempel
weghalen '

Nieuwe films
Aan film doen ze dan ook veel
bij Maison Descartes, al was
het alleen maar omdat het een
moderne en toegankelijke
vorm van cultuur is „Af en toe
besteden we extra aandacht
aan een Franse regisseur of acteur, zoals Yves Montand of
Jacques Tati Maar we draaien
ook regelmatig nieuwe Franse

films, die nog niet in Nederland
zijn vertoond In juni orgamse
ren we bijvoorbeeld een week
end, waarin we vijf splinter
nieuwe films draaien die een
maand daarvoor in Cannes in
premiere zijn gegaan "
Over de kwaliteit van de
Franse film is Noble overigens
eerlijk „De Franse film is lange
tijd met op zijn best geweest,
maar de laatste jaren zijn er re
gisseurs bijgekomen, die meer
aandacht verdienen, dat meen
ik uit de grond van mijn hart "

Progressief
Dat het aan het oeverloze ge
oh ligt, waar veel Franse films
niet zonder lijken te kunnen
(zelfs postbode mogen daarin
graag filosoferen over Het Le
ven m het algemeen en De Lief
de in het het bijzonder) gelooft
hij niet „Franse films van voor
de oorlog waren vaak verfilmde
toneelstukken Er zit dus altijd
veel dialoog in en dat is nooit
helemaal verdwenen "

overigens een breed spectrum
van de Franse cultuur, waarbij
men zich op sommige fronten
progressiever betoont dan me
mg vaderlandse kunstbons Zo
treden er met een zekere regel
maat Franse pop en rockgroe
pen op m Paradiso en de Melk
weg Noble „Voor een deel is
dat aan de pas afgetreden Fran
se minister van cultuur, Jack
Lang, te danken, want die heeft
popmuziek als volwaardige
kunstvorm erkend Maar we
hebben op het Franse consu
laat ook iemand zitten, die met
steun van Franse platenmaat
schappijen veel doet aan het
promoten van Franse popmu
ziek in Nederland, zoals Patri
cia Kaas en Patnck Bruel "

Maar uiteraard is er bij Mai
son Descartes als vanouds veel
aandacht voor de Franse litera
tuur Het treft bijvoorbeeld dat
de Franse schrijver Jean Marig
ny komende maandag op be
zoek komt Hij weet namelijk
alles van vampieren af en heeft
daar onlangs een aardig boekje
over geschreven Noble „Die
Maison Descartes bestrijkt nieuwe film van Francis Ford

ZANDVOORT - Een 24 jarige
Zandvoortse
automobiliste
heeft donderdagnacht onder in
vloed van alcohol een grote
aanrijding veroorzaakt op de
Dr C A Gerkestraat Zij reed te
gen drie geparkeerde auto's en
een boom De auto waarin de
vrouw reed, die eigendom was
van een bij haar inzittende 48
jarige Zandvoorter, en een van
de geparkeerde auto s waren to
taal vernield De andeie twee
auto's
digd raakten zwaar taescha
De man en de vrouw zijn bei
den naar het politiebureau ge
bracht, omdat in eerste mstan
tie met duidelijk was wie de
auto had bestuurd Op het bu
reau gaf de vrouw te kennen dat
zij de bestuurster was geweest
Van haar is een bloedproef af
genomen Tevens is van de
Coppola over Dracula mag dan Zandvoortse een proces ver
m Nederland zij n afgekraakt in baal opgemaakt en haar iijtae
Frankrijk is het een groot suc wijs ingevorderd
ces geworden Elke boekwinkel
zet Dracula in het zonnetje En
Marigny, die een specialist is op
het gebied van de Engelse lite
ratuur, gaat uitleggen waarom
ZANDVOORT De Haarlem
daar zoveel belangstelling voor
merstraat wordt volgende week
is "
gedurende een aantal dagen af
Phüp Noble heeft uiteraard gesloten voor het autoverkeer
ook enkele nieuwe plannen met Dit wordt door middel van bor
het Institut Frangais d'Amster den omgeleid via de busbaan
dam, zoals Maison Descartes Prinsesseweg De overige weg
gebruikers kunnen de gebrul
voluit heet „Zodra we weer wat kelijke
route blijven volgen De
geld gevonden hebben, want
een instituut als het onze krijgt straat wordt afgesloten omdat
steeds minder geld van de Fran het wegdek een onderhouds
se overheid, willen we regelma beurt krijgt Meer inlichtingen
tig klassieke concerten gaan or zijn tussen half elf en half
gamseren En meer aandacht twaalf te verkrijgen bij de ge
via telefoonnummer
aan Franse architectuur beste meente,
den, want er wordt de laatste 61559
jaren weer mooi gebouwd in
Frankrijk Dat is namelijk een
onderwerp dat ook publiek
trekt dat geer band met Frank
rijk heeft"
ZANDVOORT
De Zand
voortse Postzegelclub houdt
„Kijk, echt grootschalige ac vrijdag 23 april haar maande
tiviteiten kunnen we hier met lijkse clubavond Deze vindt
organiseren En ik vind het ook plaats in het Gemeenschaps
helemaal niet erg dat op de Ie huis aan de L Davidsstraat
zingen voornamelijk mtellec aanvang 19 00 uur Zoals ge
tuelen en andere hoog opgelei bruikelijk wordt er ook vrijdag
den afkomen Maar ik zal pas een veiling gehouden, die rond
echt tevreden zijn als we met half negen begint Volgens
verschillende
activiteiten voorzitter E A Disco is er een
steeds wisselende groepen pu aantrekkelijk aanbod van goe
bliek m huis kunnen halen "
de kavels, met topnummers en
Maison Descartes is samen met het lage prijzen Iedereen is wel
Franse consulaat ondirgebracht m kom Bestuursleden zijn aan
een voormalig weeshuis aan de Vijzel
wezig om belangstellenden een
gracht (Vijzelstraat) en organiseert en ander te vertellen over de
a\onden over literatuur maatschappij filosofie benevens film en theater activiteiten van de Zandvoortse
Inlichtingen
voorstellinge tentoonstellingen en Postzegelclub
popconcerten De prijzen zijn uiterma zijn te verkrijgen bij de secreta
te schappelijk en informatie is te \ t r ris, tel 13241 of 16061
krijgen op nummer (>22 49 {b

Omleiding

Postzegelclub

nieuwe gebouw dankzij de
aparte roltrap niet meer nodig
De rondgang voert onder
gronds langs allerlei ruimten
die nog weinig meer te bieden
hebben dan betonnen muren
een vloer en een plafond Een
vierkant betonnen hok wacht
op de installatie van de bier
tank voor het café
In het scharnierpunt tussen
de twee terminaldelen bevin
den zich terug bovengronds
onder meer de lounges voor de
first enbusmessclassreizigeis
van de KLM Voor deze passa
giers die voor hun tickets een
veelvoud betalen van wat de ge
middelde toerist neertelt bie
den de lounges een fraai uit
zicht op de buiten wachtende
vliegtuigen Vanuit sommige
aanstaande kantoorruimten is
het uitzicht bepaald minder te
noemen

De uitbreiding van het stationsgebouw op
Schiphol, officieel 'Terminal-West' geheten,
nadert haar voltooiing. Terwijl nog overal getimmerd, gezaagd en gesleuteld wordt, draaien
inmiddels op de bagagebanden proefkoffers
(niet die van passagiers!) hun rondjes. Lange
rijen beeldschermen met vluchtnummers bieden een vooruitblik op toekomstige drukte. Er
wordt hard gewerkt aan het inrichten van een
bruine kroeg; in de ruimte die een heus casino
moet gaan herbergen, gebeurt nog niet veel.
door Rene de Leeuw
Samen met A H P Kieboom,
projectmanager van de termi
nal uitbreiding, maak ik een
rondgang door het gebouw We
doen dat na half vier 's mid
lags „Dan zijn de meeste
wuwvakkers weg," zegt Kie
Mom „Die vinden het verve
end als er telkens groepjes be
ingstellenden
langskomen
Momenteel worden er regelma
rondleidingen gehouden
\oor personeelsleden
van
Schiphoibednjven die m de ter
nal komen te werken Als ze
straks beginnen, is het plezierig
s» zij alvast de weg weten "
Eigenlijk moet dit gebouw
n een veel te korte tijd worden
gerealiseerd," meent Kieboom
ij bouwen het nu in drieën
eenhalf jaar Normaal staat
\oor zo'n project zeker vijfjaar
Tijdens het ontstaan van zo'n
ïebouw veranderen bovendien
voortdurend de inzichten Hier
'P Schiphol heb je met veel par
;
'jen te maken, die ieder hun
ei
gen eisen stellen Vorig jaar
'cptember hebben we, om pro
'lemen te voorkomen, gezegd
nu veranderen we niets meer "

den van de
paspoort
controle
is
ruimte voor
zes modulen
Aan de land
zijde zijn er
drie gereah
seerd, aan de De heer Kieplatformzijde boom m de
twee Indien van
vertrekhal
de passagiers
Terrnistroom de ko nal-West.
mende jaren
Foto
verder groeit, Lu
kunnen naar
"k Gosewehi
behoefte meer
modulen wor
den gebouwd,
zonder
de
gang van zaken in reeds aanwe
zige modulen te verstoren
Met de eerste vijf modulen
komt de totale capaciteit van de
luchthaven op 27 miljoen pas
sagiers per jaar, waarvan Terminal West er circa tien mil
joen voor z'n rekening neemt
In 1992 telde Schiphol 19 mil
joen reizigers, waarmee de be
staande faciliteiten vol zitten
In de nieuwbouw is al reke
ning gehouden met de aanleg
van een zogeheten 'people mo
Uitbreiding
ver', een tremtjessysteem dat in
Schiphol spreekt niet van een de toekomst het bestaande ter
weede stationsgebouw, maar minalcomplex moet verbinden
' a n een uitbreiding van de be met een nieuwe pier aan de
'taande terminal Voor over overkant van de rijksweg A 4
'tappers is het 'alles onder een
'ak' principe wel zo gemakke
'Ik De samenhang tussen het EG en niet-EG
J
ude en nieuwe gedeelte wordt
Bij de ruim een half miliard
'«•sterkt door de m 1995 te vol gulden kostende l erminal
Quien overkapping van het Jan West is rekening gehouden met
Jellaertplem, waardoor het zo de toekomstige scheiding van
-eheten Schiphol Plaza ont EG en niet EG verkeer, die in
at, dat onder meer gaat die 1996 gerealiseerd moet zijn
| 'en als stationshal voor de Ne Vanaf mei worden alvast zoveel
mogelijk niet EG vluchten in
j "erlandse Spoorwegen
West afgehandeld, maar we'
i Terminal West is op de groei met de nodige uitzonderinger
gebouwd Het ontwerp is opge Martinan handelt er zowel EG
j axeeld m twaalf modulen, waar als niet EG in West af, Air Hol
»n er m vooralsnog vrjf, met land blijft met alle vluchten in
l el2lk een lengte van vijftig meter, Terminal Zuid De KLM en
l Jn gerealiseerd Aan weerszij haar partneis (zoals Northwest

Veel schade bij
aanrijding

Terminal-West: ruimte, licht,kunst,
een casino, een sauna en een kroeg
Airlines en Air UK) komen in
de terminal Centraal, zoals de
huidige vertrekhal noord vanaf
mei gaat heten
Een kenmerk van het oude
stationsgebouw is de aanwezig
heid van dikke vierkante pij
Iers Bij de nieuwe vleugel van
het stationsgebouw zijn de be
tonconstructies
beduidend
lichter uitgevoerd Zo wordt de
vooi rijweg gedragen door dun
ne ronde pijlers , Dat is het re
sultaat van vijfentwintig jaar
ontwikkeling in de betontech
mek,' zegt Kieboom „Nieuwe
betonsoorten maken klemeie
kolommen mogelijk die meer
kunnen dragen "

Vides
Net als m het oude terminal
deel bevindt de verti ekhal zich
boven en de aankomsthal bene

den De nieuwe hallen kenmer
ken zich door een ruimere op
zet In de aankomsthal zorgen
zogeheten vides ervooi dat ei
volop daglicht binnenkomt
wat m het oude termmalge
bouw maar bepei kt het geval is
Afhalers hebben er een goed
uitzicht op de arriveiende pas
sagiers als deze bij de banden
op hun bagage wachten In het
middendeel ontbieekt die door
kijk, omdat de douane niet op
de vingers gekeken wil worden
De vertrekhal omvat een gio
te kolomvrije ruimte met 132
mcheckbalies In het voorste
deel bevinden zich de service
balies van de luchtvaaitmaat
schappijen Boven de overgang
tussen deze beide gedeelten is
een tussenverdiepmg aange
bracht met hoiecagelegenhe
den vanwaaruit wegbrengeis
en bezoekeis de activiteiten in
de incheckhal kunnen volgen

Boven de marechausseedoor
gang m de vertrekhal komt een
oud Hollands café, waar ook na
half vier nog driftig aan de m
richting woidt gewerkt In de
vertreklounge bevinden zich
boven de tax f i ee winkels twee
ten assen Er is nog niets van te
zien, maar de bedoeling is de
reiziger alvast m vakantiesfeei
te brengen ,Het is een uitbun
dig ontwerp," verzekeit Kie
boom mij ,Met ondel andeie
palmbomen en koraalnffen '
In de hallen komen aan ko
lommen op verschillende hoog
te luidspiekeis te hangen
„Omdat het geluid van de bo
venste luidsprekers langer on
derweg is om de oren van de
leiziger te bereiken dan het ge
luid van de onderste is er in de
ondei ste een vertiagmg inge
bouwd, zodat het geluid uit
hoog en laaggeplaatste tegelijk

wordt gehoord legt Kieboom
uit Andeis treedt er galm op
en worden de mededelingen
moeilijk verstaanbaar Meer
informatie is te lezen op de mo
nitoren die de vertrek en aan
komsttijden vei melden Vei
wijzingen daarop worden aan
gegeven m kleuren die corres
ponderen met kleuren van vei
wijsboiden in het gebouw

Bagagekelder
We dalen over kale trappen
nog zondei leuningen af naai
de bagagekelder, waar de baga
getaanden i eeds pi oefdi aaien
om kinderziekten op te spoien
Het is immeis apparatuui
waai aan op een luchthaven in
vol bedrijf zwaie eisen worden
gesteld Hoewel de bagagekei
der zich ondergionds bevindt,
is ei volop daglicht Je kunt ei,
omhoog kijkend de \ ooraan bij

de F pier gepai keerde vhestiu
gen zien staan
Kieboom leidt me naai de
wachtruimte waai de passagiei
op de koffei s wacht De bagage
carrousels hiei zijn anderhalf
keer zo lang als m het oude ge
bouw ,Voor een snellere af
handeling woiden de kof f ei s
door twee transportbanden
naar de carrousels gevoel d zo
dat de reiziger snel ovei zijn
koffei kan beschikken,' s;eeft
Kieboom aan Juist hier duurt
voor het gevoel van de icizigei
het wachten erg lang "
Hij wijst vei volgens op een
roltrap die speciaal is aange
bracht voor het \lot overbren
gen van bagagekaiietjes van de
vei ti ekhal naar de aankomst
hal In het oude teimmaldeel
wolden de karietjes met spe
ciale voertuigen langs een om
weg van boven naai beneden
gebracht, maai dat is m het

In dit middendeel tussen bei
de tei mmaldelen komen vei dei
het casino een zakencentium
een opvangruimte voor alleen
reizende kinderen en later dit
jaar een sauna De piomenade
\ oor uitzwaaiers en luchtvaart
gemteiesseerden die voorheen
wat abrupt ophield bij de E
pier woi dt dankzi) het nieuwe
stationsgebouw enigszins \er
lengd

Kunst
Kunst knjst de iiumte in het
gebouw en wordt «edommeeid
door bloemen klompen en
Delfts blamv Schiphol heeft
die associatie met deze Nedei
landsc toeristische beeldbepa
lei s met aezocht We hebben
kunstenaars helemaal vri] gela
ten maai ze komen toch op zul
ke dingen uit zegt Kieboom
Een ander opmerkelijk kunst
\\ ei k is een reusachtige vliegen
de vis Kunstenaars associe
i en luchtvaait snaae met vis
sen Daaiom ook ons haaiena
quai mm m de G pier
De uitbi eidin£> gaat ei dei ma
te fraai uitzien dat de oude tei
mmal wel een enigszins geda
teerde indruk moet maken De
luchthavpndii ectie is zich dat
bewust en is daai inmiddels
met diastische niodermsei in
gen begonnen
Op 10 mei \eiricht piemiei
Ruud Lubbers de officiële ope
ning Daarna duuit het nog een
\\eek totdat de eeiste passa
gieis arm ei en en \eitiekken
Tot die tijd krijgen ondei ande
ie omwonenden van Schiphol
gelegenheid een kijkje te ko
men nemen Voor 15 mei staat
een open dag gepland
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De voordeligste Shi-Tec met een prijs-/prestatieverhouding waar werkelijk niemand tegenop
kan! Een krachtige computer die prima prestaties levert op het gebied van administratie,
boekhouding etc. Wordt geleverd inclusief 14"
.28 5-VGA kleurenscherm, MS-DOS 5.1 NL, MSWindows 3.1 NL, Central Point PC-Tools 7.1,
Central Point Anti-Virus en Shi-Tec muis.
SPECIFICATIES:
Intel 804865X/25MH2processor • 4Mb RAM
•
100Mb/16ms HD
• 3,5"/1,44Mb diskdrive
• 512Kb EVGA-kaart
• Inclusief All-in Shi-Tec
softwarepakket, muis en
14" S-VGA kleurenmoni
tor (dotpitch .28) en
, 1 jaar garantie.

i karao
karaoketitels.

De succesvolle snelle inkjetprinter voor perfect
afdrukken van correspondentie etc. Met ingebouwde sheetfeeder voor 50 vel A4. Stuntprijs!

SPECIFICATIES: • 80 kolommen (A4) • Resolutie: 360x360
dpi • 37Kb printergeheugen • Snelheid: 83 kar./sec. • 3
lettertypen • 1 parallelle interface • Kleur: wit of zwart.

SPECIFICATIES: 80 kolommen (A4) • Snelheid: 3 pag./min.
• Resolutie: 300x300 dpi • 48Kb printergeheugen • 1
parallelle interface • Interne sheetfeeder voor 50 vel A4.

Onmisbaar voor iedereen die regelmatig
• thuis werkt. U kunt er werkelijk alles mee!
• Telefoneren, faxen en copiëren is geen pro• bleem. De FX6000AT herkent binnenkomen• de faxen en telefoontjes automatisch.
• Bovendien is het een volwaardige digitaal
• antwoordapparaat dat u van afstand kunt
• beluisteren. Let op! 200,- korting bij inruil
• van uw oude antwoordapparaat!

l ne!e microfoon en een
J 12 wereldberoemde ..ft

Een echte IBM PS/1 voor de prijs van een kloon!
Een stunt-aanbieding, want van de absolute
bodemprijs van 1799,- is inclusief een IBM kleurenmonitor! En, om het helemaal af te maken,
wordt hij geleverd met de software gratis geïnstalleerd! U kunt dus direct aan de slag!

In het februari-nummer van de PC-Koop bleek de
BJ10-EX met kop en schouders boven z'n concurrenten uit te steken. Hij heeft een zeer hoge resolutie, watervaste inkt en is bijzonder compact.
Werkt op lichtnet en op (optionele) accu. Van ~p&?
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'l CD
\ beroemde karaoke

e SPECIFICATIES: • G3 snelheidsstandaard • Automatisch
documentinvoer • automatisch papier afsnijden • 6'
programmeerbare faxnummers • Inclusief gratis rol fax
• papier! • auto-fax-switch • Afstandbediening.

SPECIFICATIES:
Intel S0386SX/20MHZprocessor • 2Mb RAM
• 40Mb HD • 3,5"/1,44Mb
diskdrive • Inclusief 12"
VGA-kleurenmonitor,
toetsenbord, muis, MSDOS NL, MS-Windows NL
en MS-Works NL.

Sjoukje Smit de beroemdste karaoke-presentatrice van Nederland komt naar de
Kinkerstraat met haar karaoke-show. Kom langs en doe mee! Van 12.00 tot 16.00 uur!

Vraag de gratis Mega World klantenkaart aan!
Een handige kaart waaraan u nog een hoop plezier kunt beleven! Als welkomsgeschenk krijgt u
meteen een handige diskettebox.
De Mega World KlantenKaart: • Speciale aanbiedingen •
Aparte koopavonden • Eerste keus bij opruimingen • Gratis
toezending van Mega World-Nieuws.

Met deze computer kunt u de komende jaren
vooruit! Ideaal voor tekstverwerking, boekhouden, calculeren, multi media etc. etc. Bij Mega
World voor een fractie van de normale prijs.
Inclusief 14" S-VGA kleurenmonitor en AT-bus.
SPECIFICATIES:
Intel 80386SLC/16MHZprocessor • 2Mb RAM
• 8Kb cache • SOMb HD
• 3,5"/2,88Mb diskdrive
• AT-bus • Inclusief 14"
VGA-kleurenmonitor,
toetsenbord.

Begin nu met multimedia! Complete Multimedia-kit bestaande uit: Philips CD-rom drive,
Soundblaster Pro geluidskaart, MIDI-kit, woordenboek N-E/E-N, Compton's family Encyclopedia en routeplanner. 1599;-

Prijzen incl. BTW. en modelspecificaties onder voorbehoud en zolang de vooraad strekt.
\
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GENIUS GM 6000 MUIS

GOLDSTAR DISKETTES

Ergonomische en zeer nauwkeurige muis. De ideale
handlanger voor PC-bezttters.
* 9+25-pins seriële muis
• incl. muismat
Van.99rVoor

GRATIS INSTALLATIE HARD- EN SOFTWARE

\
Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag: 9.00 • 18.00 uur Donderdag koopavond tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 -17.00 uur

Mensen die al vaker hebben gelijnd, weten het: lijnen is
echt moeilijk. Toch is er nog hoop. Huisarts Peter
Janssen ontwikkelde een kalorie-arme voeding die ervoor zorgt dat je op een gemakkelijke manier kunt
afvallen en vooral ook... slank kunt blijven. Inmiddels
hebben al meer dan 100.000 trouwe gebruikers van deze
voeding uitsluitend positieve ervaringen. Niet alleen lijners, ook sporters, moeilijke eters en mensen met
maag/darm-problemen getuigen enthousiast van de prettige ervaringen met dit voedingsprodukt.
's Avonds kan dan een lichte
warme maaltijd worden gebruikt
met de andere gezinsleden.
En de voedingswaarde van
Maaltijd+? Die is, met 183 kalorieën, zelfs vollediger dan menige gewone maaltijd! Een beleg-'
de boterham bevat a) meer kalorieën, terwijl de voedingswaarde
aanzienlijk minder is.

gende) ettekt op bloeddruk en
cholesterolgehalte. Door de gemakkelijke bereiding is Maaltijd+
ook voor veel slechte eters ronduit ideaal gebleken. Vermengd
met water is het tevens een
lichtverteerbare maaltijd die bij
maag/darm-problemen
het lichaam voldoende voeding geeft
en de maag weer snel tot rust
brengt.
Sinds enige tijd is Maaltijd+ ook
als reep verkrijgbaar. Door zijn
kompakte verpakking ideaal voor
onderweg, op kantoor of op
school. Iemand die echt wil lijHuisarts Peter Janssen
nen, hoeft dus niet meer met het
excuus aan te komen dat hierre sporters razend enthousiast voor geen goede mogelijkheden
over deze dieetvoeding".
zijn.

Vele
gebruiksmogelijkheden

Verlaagt bloeddruk
en cholesterol

Lijners, maar ook sporters hebben inmiddels dit 'magische'
produkt ontdekt. Gerard Cornelissen, triatleet en sportinstrukteur: „Je traint vaak bij het krieken van de dag. Dan bestaat de
neiging om slecht of helemaal
niet te ontbijten. Terwijl je de
energie van een ontbijt wel hard
nodig hebt. Maaltijd+ biedt in
zo'n geval uitkomst. Snel te bereiden en licht verteerbaar. Het
geeft nauwelijks een maagdarmbelasting, 's Avonds geldt als het
ware hetzelfde. Iedereen kent het
probleem van het sporten met
een volle maag. Dat deze voeding zo geschikt zou zijn voor
een sporter had ik nooit verwacht. En met mij zijn vele ande-

Een bijzondere meerwaarde van
Maaltijd+ is het gunstige (verla-

In eigen tempo lijnen
Het grote voordeel van een produkt als Maaltijd-f is dat de lijner
zelf zijn eigen tempo bij het afslanken kan bepalen. Is men
heel streng - dus moeten er heel
snel veel kilo's af -, dan gebruikt
men het produkt driemaal per
dag. Maar men hoeft de warme
maaltijd niet over te slaan. Men
kan het middel ook alleen als
ontbijt en lunch
gebruiken.

10 Goldstar 3,5" DSDD diskettes

13,50

.*-«-/»

10 Goldstar 3,5" DSHD diskettes

21,50

KINKERSTRAAT 288 1053 GB AMSTERDAM Tel: 020 - 6835242 VASTE KLANTEN KAART KOFFIE STAAT KLAAR VRIJBLIJVENDE VOORLICHTING

Lijnen hoeft geen straf te zijn

„Ik heb bij de ontwikkeling van
Maaltijd + rekening gehouden
met de problemen die lijners ervaren", blikt dokter Janssen terug, „Zo denk ik, dat lijnen niet
als een straf moet worden gezien, maar als een gezonde bezigheid die gemakkelijk is vol te
houden. Dat is misschien ook
wel de belangrijkste reden van
het succes van deze voeding.
Het bevat niet alleen alle voedingsstoffen, waardoor de gebruiker geen risico's loopt van
ondervoeding of futloosheid, ook
het hongergevoel wordt met een
smakelijke maaltijd daadwerkelijk
gestild. En 's avonds kun je desgewenst gewoon een warme
maaltijd blijven gebruiken. Veel
mensen kunnen daardoor ook
gemakkelijker zo'n dieet volhouden".

"*?"~,

IMEGA WORLD AMSTERDAM VIND U NIET MEER IN DE LEIDSESTRAAT MAAR VOORTAAN IN DE

KOPEN OP KREDIET

Arts ontwikkelt ideale dieetformule

Geen hongergevoel

Wie een nieuwe auto gaat kopen, kan niet zonder! Vergelijk de 67 belangrijkste gegevens
(motorvermogen, laadruimte, brandstof etc.)
van alle auto's op de Nederlandse markt. Ook
ideaal voor liefhebbers en hobbyisten!

,t

Van3499T-

Dokter Janssen, die aan de wieg
stond van deze voeding, zocht in
eerste instantie naar een verantwoord vermageringsprodukt dat
snel werkzaam en lekker moest
zijn. Verder mocht de gebruiker
niet met een hongergevoel rondlopen of belangrijke voedingsbestanddelen missen. Het antwoord werd Maaltijd+, een kalorie-arme maaltijd in poedervorm
die een gewone maaltijd volledig
kan vervangen. Maaltijd + is inmiddels verkrijgbaar bij vrijwel elke drogist, reformzaak of apotheek en bij ketens zoals Kruidvat, Etos en Trekpleister.

200,-TERUGVÖÖRÜÜV
!•
OUDfAIWVOORDAPPARAAT *

Ook ideaal voor sporters

Postcode Loterij helpt Unicef: kijk op 6 mei, RTL 4!

Redding voor vele
miljoenen kinderen

Unicef is een van de zes vaste
goede doelen van de Postcode
Loterij, de loterij met een hart
voor mens en natuur. Meer
over Unicef kunt u zien in de
speciale Sterrenplaybackshow
van Henny Huisman, 6 mei,
20.30 uur op RTL 4.
Zes vaste goede doelen, dus
zes goede redenen om mee te
spelen in de Postcode Loterij.

Postcode Jackpot:
2 tot 7 miljoen
U steunt mens en n a t u u r en
maakt tegelijkertijd kans op de
Jackpot. De rijkste prijs van
Nederland, oplopend van 2 tot
maar liefst 7 miljoen gulden. •

Om de service helemaal af te
maken, heeft de producent van
Maaltijd-I- overigens ook een
dieetinfolijn: 04928 - 3012. Dit
nummer kun je overdag gratis
bellen voor extra informatie.

Meningen van een aantal gebruikers

Van maat 52 naar maat 42
Mevrouw Munsters uit Gemert is een van de vele trouwe
gebruikers van Maaltijd+. „Het heeft een vaste plaats
gekregen in mijn keukenkast", vertelt zij met geestdrift.
Mevrouw Munsters is dankzij Maaltijd+ liefst 17 kilo
afgevallen. En ze blijft op haar ideale gewicht. „Ik vind
het dé oplossing voor iemand die aan de lijn moet doen",
zegt ze. „In het begin dacht ik: dit zal wel weer zo'n
middeltje zijn dat veel belooft, maar weinig waarmaakt.
Tot mijn verbazing verloor ik vrij snel de eerste kilo's,
zonder dat het al te moeilijk was. Dat motiveerde me om
ermee door te gaan.
Ook Angelique de Groot had al
talrijke diëten geprobeerd. Zonder resultaat. Geen enkel dieet
bleek goed te combineren met
haar onregelmatige werktijden.
Toch lukte het haar om met
Maaltijd+ in twaalf weken 23 kilo
(!) af te vallen. Een succes waarvan ze zelf niet eens had durven
dromen.
Ook veel mannen raakten in de
afgelopen jaren hun buikje kwijt,
dankzij deze kalorie-arme voeding. Leo Passage, bijvoorbeeld,
tobde jaren met zijn gewicht. Hij
had zijn twijfels toen hij dit produkt voor het eerst zag. Maar
toen de eerste overtollige kilo's
eraf vlogen, kostte het hem geen
enkele moeite om door (e gaan.
Het wegblijven van het hongergevoel was een extra motivatie. Nu
Leo in korte tijd 10 kilo is afgevallen, voelt hij zich een stuk fitter en

_£ NATIONALE' ,„
Unicef, het kinderfonds
van de Verenigde Naties, heeft al miljoenen
kinderen in de hele wereld gered. Dat werk
gaat door, en vanaf
nu krijgt Unicef r:
daarbij vaste steun i
van de N a t i o n a l e i
i
Postcode Loterij.
i
Wilt u miljonair
worden? Vul dan
snel de bon in en
doe mee!

i
i

1 8 15 30 39
2
9 18 33 41
3 10 21 34 42
6 13 24 36
7 14 27 38
gezonder dan voorheen. „Heel
wat vrienden en bekenden zijn me
nu al gevolgd met dit dieet," vertelt Leo stralend.

Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.
De loterij is goedgekeurd door de
Slaatssecrelaris van Juslitie onder
nummer LO 690/098/177.89, d.d. 0203-1993, Prijzen boven de duizend
gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. Prijzen worden autom?tisch op uw bank- ot girorekening
gestort.

POSTCODE

De prik doet even pijn maar is van levensbelang.

Unicef heeft t w i n t i g jaar gewerkt aan een programma om
kinderen overal in de wereld te
beschermen tegen veel voor-

komende ziektes. Die inent i n g s c a m p a g n e s zijn een
enorm succes. Elk jaar worden
drie miljoen k i n d e r l e v e n s

\LOTERIJ£

JACKPOT

BON-VOOR-MULTI-MILJOENEN
Ik wil graag meedpen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Hitbingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand
het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

LJ / 40,- (vier lotnummers)
_| ƒ30,- (drie lotnummers)

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

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

De winnende
Thuisbingonummers van
13 april:

Mevr. Munsters: van maat 52
naar 42

gered! In Afrika worden jaariijks op de meest afgelegen
plaatsen honderdduizenden
kinderen ingeënt tegen ziektes
als polio, mazelen en difterie.
Maar het werk van Unicef is
nog niet klaar, want elk jaar
sterven er nog twee miljoen
kinderen aan ziektes die eenv o u d i g voorkomen k u n n e n
worden. Met de extra bijdrage
van de Postcode Loterij kan
Unicef het inentingswerk versterkt voortzetten.

J dhr. LJ mevr.
Postcode: l l l l l-l
Postbanknummer:

l l

Plaats:

Datum:

NATIONALE
Banknummer:
- i—

'ïr1

LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel} naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

'T
l
l

Weekmedia 17
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Bij de SPAR
t;|
in Zandvoort-Noord ' |

KRAKEN
(KLAVERJASSEN)

VERSE

VARKENSHAAS
van 29,50'' ,
-

voor
Amnesty International

K^^isirp
GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

zaterdag 1 mei om 20.00 uur
in het

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf Juweeltjes m o a Essen
Eiken Anegre Mahonie Beuken en Kersen
Naturel getint of m dekkende kleur gelakt Met
ronde of rechte kanten In diverse breedtes
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm

Met kamerbrede panelen kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden De Graaf
biedt u m lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5 50 m In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen) Met
rechte of ronde kanten In vele tinten

GEMEENSCHAPSHUIS
Inschrijfgeld ƒ 10,- per koppel
Tel. 02507-14085 of 19652
MET EEN LEUKE LOTERIJ

bi JafTJ
l

_

\_<_l
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ALUMINIUM PLAFONDS
Kies uit meer dan 70 kleuren Koel warm fel ol
dromerig met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang
Dus praktisch altijd kamerbreed'

ONGEKENDE KEUZE
PLAFOND

WANDEN!

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden ..

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

Hbl CEMEENIfcHFSTUUR Sl'AVl 7IC1I IN OM DF CROIL IOI RISI1SCIII LN RbCRhATlC\n rUNCTIF DIE DF GFVIkENII VhRVUl T, IN FVENUICIII IE IIOUDI N MET DE
NORMALE WOON- FN WFKkrUNCTO

ALGEMENE INFORMATIE
De commissie heeft tot taak Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd
te adviseren over
het opnemen in en het verwijderen van objecten uit het gemeentelijk monumentenregister,
de door de gemeenteraad uit te brengen adviezen aan de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg over het wel of niet opnemen van objecten m het register van
rijksmonumenten,
het verlenen van vergunningen tot wijziging of sloop van beschermde monumenten
alle zaken die strekken in het belang van een goede zorg voor de op de gemeente
lijke monumentenlijst voorkomende objecten

ï|
:,ï||

;

VOOR 19,95 P4Ü

iLJnw "'.MtaaB j»drJHH

ZANDVOOM is ttN m NAMISCI ir, \»JN\ 16 000 iNi\o\hRs ren rNoccrMi ^rr

Een belangrijk aspect is hierbij het instandhouden van het gemeentelijk
monumentenbezit In 1991 heeft de gemeenteraad hiertoe de
Monumentenverordening en de Verordening op de gemeentelijke monumentencommissie vastgesteld

|

DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie decors Vrolijk stemmig exclusief don
ker of licht of in prachtige midden tinten teveel
om op te noemen Uitgevoerd met ronde kanten
Tussen de panelen kunnen strips m gelijke kleur
contrasterend of heel apart spiegelstrips1

de Grai!af iplafonds
I /
. /i../*^
/

het faxnummer is

020-5626283

KASTENWAND-SYSTEMEN

'

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10-16 u.

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opberg
probleem met ZEDKA vouw- en schuifwanden
U vindt de vele voorbeelden bi| De Graaf klassiek
modern en hyper modern In legio afwerkingen
spiegel houtstructuur m tinten en kleuren Naar
keuze met of zonder praktischa kastmterieurs

J. van Campen & Zn
voor
alle sleutels
en
sloten
Corn. Slegersstr. 2
Tel. 02507-15449

Binnenkort wordt gestart met de werkzaamheden voor het opstellen van een
gemeentelijke monumentenlijst
SAMENSTELLING, PROFIEL EN WERKWIJZE
De commissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangend leden die door Burgemeester en Wethouders zijn benoemd De commissie bestaat uit deskundigen op het
gebied van architectuur-historie restauratie-architectuur en de Zandvoortse historie
Per discipline heeft de commissie een lid en een plaatsvervangend lid Raadsleden en
leden van het college van Burgemeester en Wethouders, alsmede zy die in een
ondergeschiktheidsverhouding tot het gemeentebestuur staan kunnen geen deel
uitmaken van de comrrussie
De commissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en zal ambtelijk worden
ondersteund Voor de leden geldt een vergoedingsregeling

GROOTSTE ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL
OPENT AAN SPAKLERWEG AMSTERDAM

FUNCTIE
Momenteel zijn vacant twee functies van PLAATSVERVANGEND lid Gevraagd worden
daarom deskundigen op het gebied van

ARCHITECTUUR-HISTORIE
EN RESTAURATIEARCHITECTUUR
INLICHTINGEN EN SOLLICITATIES
Nadere informatie kunt u inwinnen bij de sector Grondgebied afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling mevrouwJAM Dekker telefoon 02507-61565

FULL-TIME, PART-TIME, OF IN HET WEEKEND...

WERKEN BIJ EEN BEDRIJF MET EEN
UNIEKE FILOSOFIE

SOI LICIFAIII-S KUNT U BINNEN VI LM II N DACEN \ \ IUI5LICAHE 7} NDbN A\N BukGEMI-FSI tR EN

u LI IIOUDI RS v NN Z \NDVOOK1, Posiuus 2,2040 AA ZANDVOOM, ONDLN VFKMEI DING VAN
MoNUMtNlENCOMMI^SIL" LIMsSIiOVFN OI'DL FNVCI OI'l'L

geeff u meer!
PASSION IN LIDO
THEATER RESTAURANT
Het Lido Theaterrestaurant m Amsterdam brengt sinds
begin februari een nieuwe show Passion Passion is
sensueel, dynamisch, orgineel en glamorous Een show
met oogverblindende kostuums, sensationele decors,
zingende obers en fantastische dansers en danseressen
en de zingende leading lady Manska van Kolck
SPECIALE AANBIEDING
Voor onze lezers geldt de volgende speciale aanbieding
* een vier-gangen menu (exclusief drank)
* een 75 minuten durende wervelende Passion show
De voorstelling vindt plaats op de dinsdag-, woensdagen donderdagavond van 4 mei tot 13 mei 1993, aanvang
20 00 uur
De normale prijs bedraagt f 150, per persoon Voor onze
lezers geldt echter de speciale prijs f 110,- per persoon
RESERVEREN
Reserveren is mogelijk door te bellen met vermelding
van Weekmedia aanbieding naar
Lido Theater Restaurant, Max Euweplem 64, 1017 MB
Amsterdam, telefoon 020 6262106 Bij afrekening dient u
onderstaande bon volledig ingevuld in te leveren

Bon voor onze lezers
Deelname aan aan dit speciale arrangement in het Lido
Theater Restaurant is alleen mogelijk na telefonische
reservering (020 6262106) en het bij betaling inleveren
van deze volledig ingevulde bon
Naam
Adres
Postcode
Telefoon
Datum _

Op l september van dit jaar opent aan de Spaklerweg m Amsterdam-Duivendrecht de MAXA
de grootste en voordeligste zelfbedienmgsgroothandel van Nederland Dat is goed nieuws voor
onze klanten zelfstandige ondernemers van Nederland, maar ook voor alle ondernemende
mensen die een leuke baan m het grootwinkelbedrijf zoeken Een baan bi) een bijzonder bedrijf
met een heel eigen filosofie Die wordt duidelijk uit de citaten m deze advertentie van de
algemeen directeur van het moederbedrijf, de heer Peter Karsten
"VR/ENDSCHAP IN WERK IS EEN VERADEMING"
De MAXA heeft allerlei soorten banen beschikbaar Voor ervaren en onervaren mensen
Voor iedereen die houdt van aanpakken m een goede, collegiale sfeer
In de MAXA bieden diverse samenwerkende bedrijven hun produkten aan De MAXA is
onderdeel van de P Karsten Groep uit Blokker (Noord-Holland)
"WERKEN OP BAZJ-S VAN RESPECT EN GELIJKWAARDIGHEID"
De MAXA m Amsteidam is nog maai de eerste Wanneer deze met behulp van de nieuwe
medewerkers een succes wordt, zullen later nog zes vestigingen in Nedei land geopend woi den
De ervaren medewerkers hebben dan goede doorgroeikansen
Wie kan meegroeien met de MAXA?
We zoeken mannen en vrouwen met en zonder winkelervai mg

KASSAMEDEWERKERS
(full-time, part-time en m het weekend, ook leidinggevenden),

Dus, wil je (ander) werk? Altijd reageren!
De MAXA wil in contact komen met ledei een die gemotiveerd aan de slag wil m een servicegericht team Woon je m of maximaal 50 km van Amstei dam en denk je bij onze filosofie te
passen' Dan kun je een paar dingen doen
Stuur de bon op
Vul onderstaande bon m en stuur hem op vooi toezending van een sollicitatiefoi muliei Of
Pak de telefoon
Bel op donderdag 22 api il tussen l 7 00 en 21 00 uui of maandag tussen 15 00 en 17 00 uur
met telefoon (020) 568 25 00 vooi meei informatie Als je daai na wilt sollicitei en vraag om
toezending van een solhcitatiefoi muliei Of
Stuui een brief
Stuui ons binnen tien dagen een koi te bi lef met een beschi ijving van je leeftijd opleiding en
ervai ing Vertel ook wat vooi wei k je zoekt
Waar moet je reactie heen?
De MAXA heeft het arbeidsbui eau gevraagd de eei ste selectie te doen Stuui dus |e brief
of de bon naai het ai beidsbuieau Amsterdam-Oost tei attentie van Anton de Lange
Antwooidnummei 39080 1090 VB Amstei dam Een postzegel is niet nodig

BON
JA ik voel wat vooi de filosofie van de MAXA Stuui t u mij een solhcitatiefoi muliei'
Naam.

m/v

Stiait.
Postcode/Plaats

AFDELINGSCHEFS
(met ervaring m een giootwmkelbednjf),

Telefoon

_Gebooi tedatum_

Ik ben gemteresseeid in de volgende functie(s)

COMMERCIEEL MEDEWERKERS
(liefst ervaring en met motivatie)

Opleiding
Ei vai mg

VULMEDEWERKERS

Ingeschreven bij het ai beidsbuieau ja/nee

(liefst eivanng, zelfstandigheid belangiijk)

Deze bon ingevuld opsturen naai ai beidsbui eau Amstei dam-Oost tei attentie van Anton de
Lange Antwooidnummei 39030 1090 VB Amstei dam Een postzegel is niet nodig

WEEKEND- EN AVONDKRACHTEN
(eivanng is handig, doorwerkers hebben de voorkeur)
Bovendien zijn er nog andere

Woonplaats
Aantal personen
-avond,
.mei 1993

geeft u meer/

DIVERSE LBO- EN MBO-FUNCTIES
voor mensen met en zondei eivanng Te veel om op te noemen

ARBEIDS ~ÖÜREAU
AMSTERDAM-OOST

SONY MIDI-SETINKL. CD-SPELER EN BOXEN
NEWSD105; 2x40 Watt + regelbare Surround Sound; Digitale
tuner met 30 pre-sets; Dubbel cassettedeck met dolby B; CDspeler 1-Bit, Shuffle Play. Sony boxen 2-weg systeem.
Afstandbediening.
Adviesprijs*1000.-

699:

SONYHI-8TRAVELLER
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

TR705;Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviespnjs'3330.-

Type 25GR5760; 63cm flat
square, m-lme, quikstartbeeldbuis, stereo, teletekst en afstandbediemng. Adv.'2075.- STEREO TRAVELLER
E10; Mini camcorder, motorzoom,
autofocus, hi-fi stereo. '2799.-

2099.-

1395.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

1595.1895.-

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

1449.-

1000 TOEREN LUXE

TR50; Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi. autofocus. '2550.-

Nederlandse Philips garantie.

1295.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

1095.-

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

SAMSUNG RE570
LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

1399.-

PANASONIC 700 WATT

HOLL 1000 TOEREN

545."

SONY CAMCORDER
F375; 8x motorzoom, fader,
3 lux, age msert Adv. '2220.-

STUNT! 550 TOEREN

1349.-

INDESIT PROMOTIE

F120; 12 x zoom, autofocus, fader,_hifi. Adviespnjs. '2498.-

Type 2596; Adviesprijs. '799.

499.-

INDESIT 800 TOEREN
WASAUTOMAAT

1139.-

BAUKNECHT 2304

"J1C
j ID."
BOSCH 2-DEURS

915.-

F65;4 koppen,
3en, VHS-HQ. "1894.'1894.-

^^-M

•TnMeeTom pef '"rf-.ocounterte9«- --v

FiUALtN.

""'

Ter wi\l

1199.-

~

949."

1475.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle. "1795.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

1195.865.-

VR502; VHS stereo. '1599.-

SHARP HI-FI VIDEO
VCH80; VHS-HQ. Adv.'l299.-

BAUKNECHT K/V

889.-

V315; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbedienmg. "1220.-

KN5404;Gas-elektro."1049.-1

668,

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

SONY VHS-HQ VIDEO
V212; afstandbediend. '1000.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

410; Gas-elektro fornuis. In130 LTR. KOELKAST
Type AWG089; Opvolger van Oerdegelijke tabletop. Zeer kl.grill, draaispit en mixed
de nu reeds legendarische fraaie uitvoering met formica grill-set. Adviesprijs'1425.PH l LI PS CC1 000. Adv.' 1 445.- bovenblad. Officiële garantie.

265.-

AEG TURNETTE

345.375.-

PHILIPS 140 LITER

J40;VHS-HQ,3koppen.'1104.-

ZANUSS1140 LITER

AKAI VHS-IHQ VIDEO

N

M
&
M

545.595.-

BOSCH KTF1540
PHILIPS VHS-HQ VIDEO

1348.-

322; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbedienmg.*1145.-

998.-

ARISTONA VHS VIDEO

TOPMERKWASDROGR

2SB12; LCD-afstandbed. '1045.-

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

SUPER TELETEKST

BAUKNECHT 160LTR

AUDIO- & VIDEO CASSETTE

GRUNDIG VIDEO+ PDC

Voorongekend lage prijzen. BIJV^

VS902; TELETEKST.'1409.-

TDK D60
SONYLflBOy

748."

MOULINEX!
OVEN
!

128.
OPZETVRIESKASTJE

378

HRDX20; Afstandbed. '879.-

ZANUSSI VRIESKAST
"ype Z6050; Adviesprijs'599.-

ACQ
HUÖ

STUNT! VHS-HQ VIDEO
nkl. afstandbediening

1

KONDENSDROGER

498.

799.-

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

BETEREN
GOEDKOPER
SHARP VHS-HQ VIDEORECORDER

999.-

499.-

MERKCENTRIFUGE

r Bel de BCC INFO-LIJN: 020-6474939

169

MIELE DROGER

1299

KONSUMENTEN BELANGEN

PlN.i,v,^ ,
t Meer budget door de gratis l
jBCC-cardf
l
Aanvraag-folder in de winkel 11

PHILIPS VRIESKAST

498."

BAUKNECHT LUXE

699.-

BAU KNECHT VW3P*R
BOSCH VRIESKAST

799.849.1499.-

•ype GSD1 311; Adv. '848.- BOSCH VWPS2100

STUNTÜ VRIESKIST"!!

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

\
Eloetronisch betalen (HAARLEM
mPtiiwPIN-code
l Winkelcentrum "Schalkwijkronder extra kosten | Rivièradreef 37

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER

'ypeAFB594:Adviesprijs'725.- 6 programma's, 12 couverts
en geruisarm: Adv. '1099.-

Elektronisch regelbaar. '1 445.-

VCA3O; Afstand bediening.

n\ PRIJS

Krachtige motor, 3-standen. '310.-

Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
PHILIPS /WHIRLPOOL /inden is. Adviesprijs. "595.Type AM B523 ; Adviesprijs*945.-

BAUKN./BOSCH/AEG
GRUNDIG37CM
AFSTANDBEDIENING

198.
ETNA WASEMKAP

Type TD50; Adviesprijs'649.-

JVC VHS-HQ VIDEO

U

M
:W:
M

10 voor ...... •
4 voor ...»

35.-

ZANUSSI WASDROGER

INDESIT WASDROGER

GRUNDIG VHS VIDEO

GRUNDIG 51 CM TEKST

ARISTONA 51 CM

SUPER KOOKPLAAT

60 literinhoud. Adviesprijs'869.'-" 4-pits gaskookplaat. *298.-

VS900; HQ, 2 koppen. LCDafstandbedienmg. ATTS.'999.-

H CÖZÊr

KFF452; Luxe gas-elektro
r
ornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs"! 735.-

PHILIPS 160 LITER

1448.-

948."
BLAUPUNKT55CM

1148.

ATAG INFRA TURBO

445.-

VSF200; Afstandbediend. '768.-

70KV9717; Adviespnjs'2275.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

948.-

ATAG GAS-ELEKTRO

FK055A;Elektnsche-INFRA-oven, |
160 LTR. KOELKAST
Inclusief aparte 2800-toeren 160 liter, 2-sterren vriesvak. inkl. grill en kookwekker. '1510.centrifuge. Adv.*1375.-

BLAUPUNKT VIDEO

PANASONIC VIDEO

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

528,

INDESIT G/E FORNUIS

RTV535;3koppen.Adv.'1445.-

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

Type KN5402WO; Adv. '849.-

598.

SONY 3 KOPPEN VIDEO

RTV650; 4 koppen. Adv.' 1495.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

INDESIT
FORNUIS

ETNA FORNUIS 14.00

BLAUPUNKT VIDEO

onderdeel v.nu«r
vraag erorm

is een ver

MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT WA6500

37 CM KLEUREN-TV

GARANTIE

5n

479.-

1199.369.-

SERVICE werkelijk «aan

ZANUSSI K/V (OJ) "

PHILIPS/WHIRLPOOL

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

949.-

649

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u van PHILIPS /WHIRLPOOL
deze AEG/BCC stuntaanbieding? Adviesprijs. *1549.

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST

R81 80; 750 Watt + draaiplateau.

AEG LAVAMAT RVS

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1299.

599.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1150 toeren p/m;buitene mantel tweezijdig geëmailleerd. Adviesprijs *2199.a h»

1000 toeren. Adviesprijs'1878.- KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast
maar een echte 280 liter
WAS/DROOGKOMBINATIE 2-deurs koel/vries kombiKoelruimte op "oogPHILC0104RVS1000T natie.
hoogte". Adviesprijs*979.Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

999.-

1399.-

~~ 549.-

SIEMENS1000 TOEREN

BLAUPUNKT
JKT VHS HI-FI

750; 4koppen,
en, 8 uur. '2095.Flat en Square Black Trinitron beeldbuis, euroscart, stereo, teletekst en afstandbedienmg. Adviesprijs*2550.- JVC VHS HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE' '1899.-

1599.

STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
+ hete-lucht oven + grill.

RISICO

MIELE 1100TOER

1249.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

499.-

Type KSV; De nieuwe met 260 BROTHER ER7341
liter inhoud. Adviesprijs'1 1 99.- 29 liter, digitale be.cüening en l
draaiplateau.Adviesprijs'899.-1

SIEMENS KS2648

SLV615; HQ TOPKLASSEi
4 koppen, longplay (8uur), audiodubbing. Adviespnjs. *1990.-

1449.

349.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI
850 WATT + GRILL

VHS videocamera. '1895.-

DNIC VHS HI-FI
PANASONIC

**

AVM61 0; 20 liter. Adv. '769.-

PHILIPS / WHIRLPOOL

485.-

SONY 70 CM KVX
STEREO TELETEKST

£.^*^^

PHILIPS /WHIRLPOOL

KOMBI MAGNETRON

TOPMERKCAMCORDER

1379.-

onn

INDESIT 2-DEURS
Type R2240. Adviesprijs*849.-

liiflBf
749." ZANUSSI 2-DEURS
ZANUSSI WASAUTOM.

PANASONIC NVG1

MOULINEX FM1115

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv. '749.-

Nederlands topmerk. "1 1 99.

800 toeren wasautomaat,
trommel roestvrijstaal, vele
wasprogramma's, regelbare
centrifugegang, halve wasPHILIPS GR1021 37CM
knop, optimaal bedieningsgemak en formica bovenblad.
SONY VHS HI-FI VIDEO Adviesprijs*999.-

885.-

O-fO
L l v,"

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

899."

SONY TRAVELLER

Nederlandse Philips garantie.

63 CM TELETEKST

Snel ontdooien en verwarmen.

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel
zeer zuinig. Adviesprijs'1 299.-

70 CM TELETEKST

1395.-

MAGNETRON OVEN

348.-

MIELE VWG521

=v$s&z,

1
1
T
~' •
zaterdag .9 tot B uur.
KOOPAVOND:
(BEVERWIJK
(ALKMAAR
Irifl^V Cl ClfTRCI Cl IDCDC
Badhoevodorp vrijdag
7 tot 9 uur
1
l Winkelcentrum "De Beverhof l Huiswaarderplein 11
\\i ïiTTiV-' n * MinTct.?! S Maarssenbroek vrijda»
7 tot guur
| Beverhof 16 (alleen witgoed) | (Achter Noorderkade/Graimarkt) | l i IN DE RAIMDSTAD overig» filialen donderdag
7 tot 9 uur
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Voetbaltoernooi
voor ZVM-meisjes
ZANDVOORT - Nadat de
meisjes van Zandvoortmeeuwen enkele weken specifiek op het 4 tegen 4 voetbaltoernooi hadden geraind werd een fraaie over\vinning behaald.
Door de voorronde te winnen mochten Marjolein
Vpsse, Daniëlle Roele, Daphina van Rhee en Jilian de
Kater het op de velden van
DCO proberen. De eerste
\vedstrijd tegen Geel Wit
werd er verdedigend gespeeld, maar via goede
counters werd fraai gescoord. De volgende wed.strijd tegen TYBB, versterkt met de Zandvoortse
Karian Mietes, was heel
spannend en werd eveneens
winnend afgesloten. Ook de
teams van Haarlem, Geel
Wit en TYBB konden niet
voldoende tegenstand bieden aan het steeds beter
spelende team van Zandvoortmeeuwen.
Omdat alle vijf wedstrijden werden gewonnen was
de rekensom snel gemaakt
en kon aanvoerster Jilian de
Kater de fraaie beker in ontvangst nemen. Door deze
fraaie eerste plaats hebben
de Zandvoortse meiden aangetoond, dat het meisjes
voetbal c.q. damesvoetbal in
Zandvoort op de goede weg
is. Er is dan ook het plan
opgevat om het seiozen
1993/1994 met een damesteam van Zandvoortmeeuwen aan de competitie deel
;e nemen. Dames, die belangstelling hebben kunnen
contact opnemen met Olga
Poots, telefoon 18930 of
Teun Vastenhouw, telefoon
17470.

donderdag 22 april 1993

Z'75 geeft de laatste kans op periodetitel weg
ZANDVOORT - De laatste kans op een positief slot van
de competitie heeft Zandvoort'75 laten liggen. Er was nog
een heel klein kansje op een periodetitel, maar gezien het
geleverde spel geloofde niemand er meer in. Het reeds
gedegradeerde ZOB speelde alsof er nog van alles te winnen viel en won dan ook met 1-3.
De manschappen van trainer voort'75 werden door de ZOBGerard Nijkamp zagen de kans verdedigers enige keren hard
op een redelijk slotakkoord van aangepakt, maar de scheidsde competitie kennelijk niet zit- rechter was het overzicht kwijt.
ten. Het spel oogde een klasse In blessuretijd slaagde Robin
minder dan zo halverwege de Castien er in weer hoop in de
competitie. Duidelijk was te Zandvoortse gelederen te brenzien, dat de op vakantie zijnde gen door fraai raak te schieten:
Edwin Ariesen werd gemist. 1-2.
ZOB daarentegen ging er flink
In de tweede helft een sterker
tegenaan. Bovendien was het Zandvoort'75, maar het overoptreden van de scheidsrechter wicht miste de echte overtuivan een uiterst laag niveau, zo- ging. Goede kansen ontstonden
dat de wedstrijd niet echt kon er dan ook niet. De strijd werd
harder en dreigde uit de hand te
boeien.
lopen. Ivar Steen mocht de
In de eerste twintig minuten kleedkamer opzoeken en ook
ontliepen de teams elkaar vrij- een ZOB-speler maakte de
wel niets. ZOB was iets meer tweemaal drie kwartier niet
aan de bal maar gevaarlijk werd vol.
het niet. In de 25-ste minuut
De irritaties aan weerszijden
brak de ZOB spits door en ging vielen nog het meest op in het
op doelman Ferry Nanai af. laatste gedeelte van de strijd.
Deze leek de bal te onderschep- Keiharde overtredingen en rupen, maar in de ontstane bot- zies over en weer. Tien minuten
sing zag de scheidsrechter een voor het einde sneed een ZOBstrafschop. Het duurde even aanval door de Zandvoortse devoordat Nanai van een blessure fensie en dat betekende 1-3. De
was opgelapt, maar de straf- Zandvoorters speelden zich
schop werd daarna onhoud- plichtmatig naar het einde.
baar ingeschoten.
„Ik weet niet meer wat ik er
Wat Nijkamp ook probeerde aan moet doen," stelde Gerard
zijn team bleef ongeïnspireerd Nijkamp na afloop. „Ik krijg ze
voetballen. ZOB wilde er echter niet meer aan het voetballen,
nog wel tegenaan gaan. Na een terwijl je met deze groep zeker
half uur voetballen werd de een periodetitel had kunnen
Zandvoortse defensie uiteenge- pakken. Het is volgens mij een
speeld en was Nanai kansloos mentale kwestie en bovendien
op de daaropvolgende inzet: 0-2. verrichten ze door de weeks te
In het laatste kwartier van de weinig arbeid, 't Is over, we hebeerste helft leek Zandvoort'75 ben ons gehandhaafd maar er
zich te herstellen. Een paar had veel meer ingezeten. Ik Centraal verdediger van Zandhoekschoppen werden gefor- vind het onbegrijpelijk dat je voort '75 René Paap speelde als
ceerd, maar die leverden niets als speler zo gemakkelijk vanouds een degelijke partij
op. De aanvallers van Zand- bent."
Foto Bram Stijnen

Rebecca Willemse eerste jeugdkampioene bij ZSC
ZANDVOORT - Met nog
één ronde te gaan heeft Rebecca Willemse reeds het
clubkampioenschap
behaald bij de jeugdafdeling
van de Zandvoortse Schaak
Slub. In de seniorencompetitie profiteerden de achtervolgers van Louis Damsrink niet van zijn afwezigheid.
De spanning was groot in de
strijd om het jeugdkampioenschap in het Gemeenschapsluis. Aan de tegenstander van
ïebecca Willemse, Thomas
Hesse, lag het zeker niet. Het
zweet stond hem in de handen
om binnen een tijdsbestek van
veertig> minuten de partij naar
zijn hand te zetten. In het begin
zag het er naar uit dat Hesse in
zijn opzet zou slagen, maar rusig spelend wist Rebecca Wilemse iedere aanval af te slaan.
Uiteindelijk won zij de partij en
s de tienjarige Zandvoortse
schaakster de eerste vrouwelijke kampioen van de Zandvoortse Schaak Club.
De strijd om de plaatsen twee
en drie is nog volledig open. De
overige uitslagen waren: Laura
Sluijs-Dmitri Herders 0-1,
Shanna Paap-Dominic Hoogendijk 0-1, Jan Koning-Remco de
ïoode 0-1, Niels Filmer-Bart
Timmermans remise, Mare Habets-Sandra Beugel 1-0, Nanouk Marquenie-Bas van der
Meij 1-0, Henk Willemse-Florian van der Moolen 0-1, Rebecca
Willemse-Thomas Hesse 1-0.
Vanavond vindt de laatste
test (proefexamen) plaats,
waaruit zal moeten blijken of
de lessen die de twintig jeugdi;e schakers de laatste maanden
hebben gekregen van John Ayfesse en Louis Dambrink
vruchten hebben afgeworpen.

Schaakprobleeni
De wekelijkse schaakrubriek
Wordt verzorgd door de Zandfoortse Schaak Club. Méér inionnatie over de problemen/oPlossingen is te krijgen tijdens
de wekelijkse clubavonden van
deze vereniging, dondcrdags
lanaf 19.00 uur in het Gemeenscliapshuis aan de L. Davidss'raat.
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SPORT
Goed resultaat
Casino-ZVM dames

Marathon
ZANDVOORT - Zaterdag
l mei organiseert Holland
Casino-ZVM Handbal een
klaverjasmarathon,
die
duurt van 's middags drie
uur tot 's nachts drie uur.
Gedurende deze klaverjasdag, waarvoor de kosten
slechts vijfentwintig gulden per persoon bedragen,
wordt koffie en een koud
buffet geserveerd.
Het klaverjassen wordt
gespeeld in de sfeervolle
kantine van de handbalvereniging in het voormalige
circuitterrein. De organisatie zorgt voor fraaie prijzen.
Inschrijving Is mogelijk'bij
Gerard Seders telefoon
18451 en Geert Dijkstra telefoon 17788. In verband
met het regelen van het
koud buffet is inschrijving
vooraf noodzakelijk en
dient direct twaalf gulden
en vijftig cent betaald te
worden. Het restant van
het inschrijfgeld kan op l
mei worden voldaan.

ZVM-zaterdag loert op
periode-kampioenschap
ZANDVOORT - Door een
uitermate nuttige 2-1 o verwinning op het reeds gedegradeerde DSC'74 heeft het
zaterdagvoetbalteam
van
Zandvoortmeeuwen de leiding genomen in de derde
periode. Wordt de thuiswedstrijd
tegen
kampioen
Hoofddorp gewonnen, dan
hebben de Zandvoorters
recht op het spelen van promotiewedstrijden.
Trainer Teun Vastenhouw
spreekt al van een geslaagd seizoen. „Maar, nu moeten we het
afmaken. Misschien zit er zaterdag een titel in. Dan moet de
ploeg wel scherp blijven. Ze
kunnen heel goed voetballen, er
zit perspectief in."
Zaterdag ging het tegen
DSC'74 toch wel gemakkelijk,
al doet de uitslag anders denken. Vanaf de aftrap trok Zandvoortmeewuen ten aanval. Na

Nuttige oefenpartij
Clicks/TZB softbal
ZANDVOORT - Met de
softbalcompetitie in het
vooruitzicht speelden de aspiranten van Clicks/TZB de
laatste oefenwedstrijd tegen
Spaarnwoude. Het werd een
Rebecca Willemse, aanvankelijk met de handen in het haar, uiteindelijk de eerste jeugdkampioene bij nuttige partij die in 11-11
H» Zandvoortse
y.anHvnnrfsp Schaak Club
Cliih
de
Foto Bram gtijnen
eindigde.
Voor de interne competitie beiden met remise genoegen
Van Eijk heeft nu de derde
van de senioren werden vorige nemen tegen respectievelijk plaats stevig in handen. EdHet Zandvoortse softbalteam
week zeven partijen gespeeld. Mare Kok en Van Elk. De enige, ward Geerts bezet nog steeds begon aan slag. Duidelijk was te
Ranglijstaanvoerder
Louis die het voordeel wel uitbuitte, de tweede plaats, terwijl Linde- zien dat nog warm gedraaid
Dambrink was niet aanwezig, was Jack van Eijk. In een partij man en John Ayress, in de ko- moest worden aangezien die
maar zijn directe achtervolgers die meer dan drie uur duurde, mende wedstrijden, goed moe- eerste slagbeurt niets oplevermaakten daarvan geen gebruik. bleef hij uiteindelijk Hans Jan- ten scoren om de aansluiting de. De verdediging van
Geerts en Lindeman moesten sen de baas.
niet te verliezen.
Clicks/TZB draaide direct op
volle toeren. Spaarnwoude, dat
een punt scoorde, v/erd snel
met drie nullen aan de kant gezet.
In de volgende innings begon
ZANDVOORT - De laat- beschikken. Teamleider Hans bij Nico Handgraaf, telefoon de TZB-machine goed los te koste drie weken van het sei- van Brakel zal Walther Ger- 18421 of Hans Drost, telefoon men. Via attent honklopen, veel
stelen van het tweede en het
zoen zullen ook de drukste hards vervangen, maar verder 18430.
Op vrijdagavond 14 mei, aan- derde honk, namen de Zandworden voor de leden van beschikt Van Brakel over zijn
vang acht uur, speelt het twee- voorters een 5-1 voorsprong.
Café Neuf/Chess Society. Er complete selectie.
Zaterdag l mei zal een top de team van Chess Society de Spaarnwoude had hier geen
valt in de laatste week van viertal
van de vereniging een finale van het seizoen tegen De antwoord op. In de derde inapril en de eerste twee we- gooi doen
naar het Noordhol- Zandvoortse
Schaakclub. ning stelde Spaarnwoude een
ken van mei nog heel wat te lands
snelschaakkampioen- Chess staat een bordpunt voor. nieuwe pitcher op. Dat hielp
verdienen voor de schaak- schap voor
clubteams, die niet
Op zaterdag 15 mei vindt in echter niets. Door uitstekend
vereniging.
hoger uitkomen dan de eerste Beverwijk het Nederlands snel- slagwerk, en ook nu prima honAanstaande maandag vangt klasse. Vorig jaar behaalde schaakkampioenschap
voor klopen liep TZB uit naar een 10de ontknoping van het seizoen Chess een fraaie tweede plaats. clubteams plaats. Het viertal 1 voorsprong.
Dit
jaar
wordt
geschaakt
in
1992-1993 aan. Dan zal namelijk
In het veld begon het bij
van Chess Society hoopt op zahet eerste achttal van de vereni- Hoogwoud. Het Chess-team zal terdag l mei, tijdens de Noord- Clicks/TZB wat minder te loging het in Hoofddorp moeten bestaan uit Fred van de Klas- Hollandse
voorronde een pen waardoor Spaarnwoude teopnemen tegen het eerste team horst, Olaf Cliteur, Ben de plaats af te dwingen voor deze rug kon komen tot 10-5. De viervan de gelijknamige vereniging. Vries en Hans van Brakel.
de slagbeurt ging bij TZB wat
landelijke finale.
Een week daarna organiseert
Daar beide teams op dit moment de derde en vierde plaats Chess Society in het Gemeendelen, is het dus de strijd om schapshuis haar derde Rapidhet brons. Café Neuf/Chess So- toernooi. Voor dit gezellige zesciety zal het duel wel moeten kampen-toernooi zijn per groep
winnen, daar de Hoofddorpers drie geldprijzen te winnen. Opover enkele bordpunten meer gave kan geschieden tot 7 mei
ZANDVOORT - Tijdens plaats en een persoonlijk rekunstzwemwedstrijden in cord. Ook Silvia van der Donk
Utrecht kwamen de kunst- behaalde een persoonlijk rezwemsters van De Zeeschui- cprd en een goede negende pomers met knappe prestaties sitie. En omdat Monique van de
ZANDVOORT - De start gevreesde Maarten Koopman voor de dag. Aan deze wed- Werff niet wilde achterblijven,
ook zij een persoonvan de tenniscompetitie viel van Hilversum met 6-1,6-3. Vin- strijd namen drie verschil- behaalde
lijk
record
en werd elfde.
cent
van
Gelderen
maakte
lende
kringen
deel:
Utrecht,
gedeeltelijk in het water, 's
Bij
de
techniek
age-group
eveneens
korte
nietten
met
zijn
Gelderland/Overijssel
en III waren geen van
Morgens kon er nog wel geZaadvoortse
speeld worden, maar toen tegenstrever: 6-0, 6-4. De dub- Noord-Holland.
zwemsters ingeschreven. Sanrond het middaguur de re- bels konden geen doorgang vinDe Zandvoortse zwemsters dra Beugel werd in Age-group
den.
gen neerviel, was het over
Met het tweede team ging het vetegenwoordigden samen met II met haar solo netjes tweede.
met de strijd.
minder goed. Dat kijkt tegen zwemsters uit Zaandam, Haar- Het duet Natascha Bakker en
De teams van Piz Buin/Zand- een 0-3 achterstand aan tegen lem, Purmerend en Breezand Sandra Beugel scoorde evenvoort zullen de afgebroken Frisselstein. De vierde partij de kring Noord-Holland. De eens erg goed. Zij behaalden
wedstrijd op Koninginnedag gaat vrijwel ook verloren. Petra wedstrijd was verdeeld in twee een tweede plaats en een peruitspelen. Voor het eerste team Janssen verloor met 6-2 en 6-4, categoriën: age-group II en age- soonlijk record.
In age-group III behaalde bij
ziet de tussenstand er zonnig terwijl Vanessa Brilleman met group III. Allereerst werd op
uit. Esmir Hoogendoorn be- 4-6 en 3-6 klop kreeg. Het jeug- techniek gezwommen. Bij age- de duetten Noord-Holland met
haalde een vlotte zege met 6-4 dige Zandvoortse talent Vlada group II scoorde Sandra Beu- Jessica Taunay en Pranja Goueen derde plaats. Inlichen 6-2. Ook Petra Kamstra had Stojanovic werd met 2-6 en 3-6 gel het hoogst en behaalde een werok
geen enkele moeite met haar teruggewezen. Evert-Jan Huls- hele mooie derde plaats. Nata- tingen op kunstzwemmen kan
worden bij mevrouw
opponente: 6-1 en 6-3. Nieuwko- hof zag zijn partijbij de stand 1- scha Bakker, die heel netjes verkregen
zwom, behaalde een vijfde C. ter Heijden, telefoon 16511.
mer Paul Dogger won van de 6, 1-4 onderbroken.

stroever. Een punt werd toegevoegd aan het totaal: 11-5. Er
had meer ingezeten maar een
verre klap werd fout beoordeeld door de scheidsrechter.
Spaarnwoude begon sterk terug te komen. Met de stand 11-9
was er nog niemand uit. De
Zandvoortse softballers kónden niet verhinderen dat
Spaarnwoude de stand gelijk
trok:
11-11.
Meer
liet
Clicks/TZB niet toe. De spelers
zijn echter klaar voor de eerste
wedstrijd van de competitie.

Drukke weken voor Chess Society

tien minuten kreeg Zandvoortmeeuwen een zware tegenslag
te verwerken, toen Ronald Halderman met een ernstige enkelblessure het veld moest verlaten. Met William Rutaeling als
invaller zetten de Zandvoorters
zich snel over deze tegenslag
heen. Na een klein half uur
voetballen hadden er al drie
doelpunten gescoord moeten
worden. De badgasten lieten de
kansen echter liggen.
Alleen Ferry van Rhee was in
deze periode doeltreffend. Van
Rhee haalde, na een afgeslagen
hoekschop, verwoestend en onhoudbaar uit: 0-1. De Meeuwen
hielden de Haarlemmers goed
onder druk maar slaagden er
niet in de stand te verdubbelen.
Daarvoor was de tweede helft
nodig. Na drie minuten bewees
ivaller William Rubeling wederom zijn waarde voor de
ploeg. Eubeling zette goed door
en passeerde de Haarlemse
doelman: 0-2. DSC'74 kon zich
niet aan de druk ontworstelen
en Zandvoortmeeuwen freewheelde naar het einde. Daarbij
werd echter vergeten meer
doelpunten te maken, aangezien de mogelijkheden ruimschoots aanwezig waren.
Bij een van de schaarse Haarlemse aanvallen kwam een
DSC-speler ten val en de
scheidsrechter gaf daar een
strafschop voor. Doelman Winter was kansloos: 1-2. Ondanks
deze onverwachte tegen treffer
is Zandvoortmeeuwen niet
meer in gevaar geweest en
wordt reikhalzend uitgekeken
naar de beslissende thuiswedstrijd van aanstaande zaterdag.
„De hand van trainer Heesemans zit duidelijk in het spel,"
aldus Vastenhouw. „Dat goede
spel heeft zich vorig jaar ingezet en krijgt nu een vervolg."

Topscorers
Castien (Zv.75)
De Haan (ZVM zon)
Longayroux (Zv.75)
Paap (ZVM zon)

ZANDVOORT - Het dames handbalteam van Holland Casino-ZVM heeft, na
een matige eerste helft, toch
weten ie winnen van TYBB:
11-9. In de tweede helft pakten de Zandvoortsen de zaken energieker aan. Het waren belangrijke punten voor
Holland Casino-ZVM, dat
nu wat afstand heeft genomen van de laatste plaats.
In de eerste helft lukte het de
Zandvoortsen niet om indruk
te maken op TYBB. Binnen een
paar minuten had TYBB een 14 voorsprong genomen. Het
team van coach Geert Dijkstra
herstelde zich echter voortaeeldig en nog voor de rust was de
achterstand teruggebracht tot
5-7. Bovendien stond houtwerk
meer Zandvoortse treffers in de
weg.
In de rust werd de speelwijze
nog even goed doorgesproken
en binnen vier minuten stond
Holland Casino-ZVM op een 8-7
voorsprong. Met goed handbal,
ondanks de gestaag neervallende regen, hield Holland CasinoZVM een overwicht en won verdiend met 11-9. Het was voor de
Zandvoortse dames de eerste
overwinning sinds oktober
1992.
Doelpunten: Wendy van
Straaten 5, Mireille Martina 3,
Els Dijkstra 2, Margreet Sterrenburg 1.

Zomeravondbadminton
ZANDVOORT - Bij de
meeste Zandvoortse badmintonverenigingen zit het
seizoen er al weer op. Bij die
clubs is men druk bezig met
de voorbereidingen voor het
nieuwe seizoen, dat in september van start gaat. Een
groeiend aantal enthousiaste Zandvoortse badmintonners wil echter nog van geen
ophouden weten en heeft
kenbaar gemaakt nog door
te willen spelen.
Om in deze behoefte te voorzien organiseert BC Duinstreek
gedurende de maanden mei en
juni op de dinsdagavonden, in
de Van Pageehal in ZandvoortNoord het zogenaamde 'zomeravondbadminton'. Op deze
avonden kan iedere Zandvoorter, dus ook niet leden van een
badmintonclub, zonder verplichtingen een gezellig partijtje badmintonnen. Er wordt gespeeld van acht uur tot tien uur
en de start is op dinsdag 27
april om negen uur.
De kosten bedragen vijfendertig gulden per persoon. Aanmelden kan bij Peter van Wijk,
Koningstraat 29 in Zandvoort,
telefoon 16288.

Betty Stöve verzorgt
tennisclinic
ZANDVOORT - De afdeling tennis van Holland Casino-ZVM handbal, viert dit
jaar het eerste lustrum. Ter
gelegenheid daarvan zal het
tennisseizoen geopend worden door het voormalige nationale tennis-idool Betty
Stöve.
Zij komt speciaal uit België
over en zal een tennisclinic ver- .
zorgen voor junioren en senioren. Het tennis op de verharde "
handbalvelden is dermate aan- geslagen dat dit jaar reeds 180
inschrijvingen binnen gekomen zijn.

F. van Rhee (Z.V.M.zat)
Fred Zwemmer (TZB)

10

15

20

Het moet wel heel raar gaan wil Riek de Haan niet met de
topscorerstrofee gaan strijken. Achtervolger Robin Castien
kwam door een treffer op dertien doelpunten en zal in de laatste
wedstrijd viermaal moeten scoren om op gelijke hoogte te komen.

Knap kunstz wemmen Al jongensteam ZHC kampioen

°PS:ave nummer 13: Wit begint
« wint

e

rubriek kon vorige week wens ruimtegebrek niet geJ'aatst worden. Daarom volgt
e week de oplossing van opc nummer 12 (in de krant
8 april j.l.): Wit begint en
remise: 1. Tf7-d7, Th2-d2;
b6-b7, Pd6-e4+; 3. Kg3-f3,
a7; 4. b7-b8D+, La7-xb8; 5.
-\i1t Pe4-g5+; 6. Kf3-g4,
.g2+; 7. Kg4-f5, Lb8-d6; 8.
Ib
~-!r7+, Kg8xh7 en pat.

Klaverj assen
ZANDVOORT - in de ont-

^oetingsruimte van de St.
*gathakerk wordt vrijdag°vond 23 april weer een klaverJasavond gehouden. Deze befjit om 8 uur. Iedereen is wel, de entree is gratis.

Regen spelbreker

ZANDVOORT - Het jongens Al hockeyteam van de
Zandvoortse Hockeyclub is
zaterdag kampioen geworden van de tweede klasse.
Na een perfekte uitwedstrijd in Heemstede tegen
Alliance, die met 6-2 werd
gewonnen, kon er feest gevierd worden.
Het team, gecoached door
Tom Gatsonides, bestaat uit de
spelers: Mark-Jan Castien,
Martijn Smits (keeper), Gert-Jan Cense, Pepijn van de Mije,
Nicky Gatsonides, Ilje Mollerus, Niels Castien, Gert-Jan
Bos, Darvin Molenaar, Jim Gatsonides, Pepijn Paap en Patrick
Roy. Een aantal van deze spev.Vlers gaat volgend jaar (proberen) de selectie van de senioren
(te) versterken. Daarom zoekt meisjes, vanaf 6 jaar. Inlichtin- Het kampioensteam van ZHC,
ZHC nog een aantal nieuwe gen zijn te krijgen bij Ruud Wil- na de 6-2 overwinning op Alliance
jeugdspelers, zowel jongens als ligers, tel. 16414.
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Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17
Honda CMC 1 4 GL b j 07/88
antr grijs 68000 km 1e eig
ƒ15000 0206456578
Honda Civic 3 d 1 5 GL
01 87 81 000 km
Autorubriek bHUWROOM verschijnt elke week op vri|dag
n Het Parool op zaterdag m Trouw en de Volkskrant en
de week daarop m alle edities van Weekmedia t w
Amsterdams Stadsblad Buitenveldertse Courant Diemer
Courant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam
de Nieuwe Weesper Amstelveens Weekblad Uithoornse
Courant de Ronde Vener Aalsmeerder Courant en Zand
voorts Nieuwsblad

autobedrijf
JAN WALS
Tel 0290261697
T k HONDA VT 500 C rood
km 39000 bj 85 Prijs ƒ 6000
Tel 071320726

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 0206658680 Fax 0206656321
Schriftelijk Vul de bon m eT zend deze aan
SHOWROOM Postbus 156 1000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook Hel Parool Wibautstraat l 3 l
Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen Gebouw AemsteTslijn Laan van de Helende
Meesters 421 B Weesp Nieuwstraat 33 Zandvoort
Gaslhuisplem 12 Uithoorn Stationsstraat 70
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag l 8 00 uur in ons bezit zijn worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws en
huis aan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage l l miljoen exemplaren

ƒ 39,95
ƒ l
3,50
ƒ
8,35
ƒ
8,35

Alle prijzen zijn excl l 7 5% BTW
Gewone advertenties tarief op aanvraag
Voor meer informatie of advies bel

020-665 86 86
Chevrolet

BMW 5201 Auto m nieuwstaat
m 83/4250
Inr mog Tel 0206645952

IMPORT USA CARS
Uit voorraad

Daihatsu
Charade TX 1 3i 16V sept 90
rood speciale uitv 45 000 km
divacc ƒ 14950 0341751314
NIEROP
Voor u gebruikte
DAIHATSU
Vancouverstraat 2 12
Amsterdam West
Tel 0206183951
• De autorubnek
SHOWROOM heeft
een oplage van 1 1 miljoen ex

*
*
*
*
*

Kollenbergweg

020-6670121.

Wiegerbrumlaan 73 Uithoorn
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 0297561212
(Gratis halen en brengen)

Citroen

BX 1 6 TRS 83 m zeer goede
staat nwe APK ƒ 2450 of elk
red bod 023286659/328900
BX 19 gt nov 85 zwart nwe
APK i z g s nieuw gespoten
Vrpr ƒ5900 0206630728
BX 19 TRS break 1987 Ipg
ob
alle extra s
i z g st
ƒ 7 2 5 0 Tel 0297723480
BX Palmares
b j 1288
BX 1 6 mj Progress b j 1 92
Div AX en vanaf 88 t/m 92
Autobedrijf Wim van Aalst
Tel 0297984866
Citroen BX 1400 rood
07/89 78 000 km

Autobedrijf
JAN WALS
Tel

0290261697

Citroen BX 19 Break diesel
88 134000 km uiterl/techn
i z g st APK feb 94 ƒ 12 500
02946 5354

OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 16661
AX 10 E
90 ƒ 9750
AX GT
90/17750
AX 11 TGE
92/19500
BX 14
90/19250
BX 16 TRI
87 ƒ 11 750
BX 14 TE
90/18000
BX TZ diesel
90/19950
BX 14 Cannes
91 ƒ20900
BX 14
85 ƒ 4950
BX Turbo Diesel 91 ƒ 29 550
Daihatsu Cuore
91 ƒ11500
Renault 5TR
90/14750
Peugeot 205 Ace 87/13750

Citroen ViSd 5 drs Ziet er
goed uit m 84 ƒ2750
Inr moa Tel 0206645952

FIAT VERMEY B V
Keuze uit ruim 35 occasions
A Phihpsweg 13 Uithoorn
Tel 02975 6202G
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat
occasions Tel 020 6470909

Ford
Ford Capn 1e eig 51 000 km
Nw st m 79 ƒ 3450
Inr mog Tel 0206645952
Ford Escort 1100 79 54000
km Onderh boekje aanwez
Vraagprijs ƒ 1650 of elk rede
lijk bod 023 286659 328900
Ford Fiesta 1 1 CLi 5 89 Gold
15000 km z g a n ƒ14850
Na 19 uur 0297567118

T k a tegen handelspnjzen
fiat Croma 20 lE aut stuur FORD Granada station 83
bekr 5 drs 1 9 0 / 1 5 500 Fiat autom
trekh ƒ2500 Tel
Croma 2 O i e 5 drs l m wie 020 6432224
Ion 1 39 / 12500 Fiat Croma
Ford Sierra 1 8 Laser 85
2 O Turbo Diesel ID (defect) 5
116000 km APK tot 0294
91 ƒ 17500 Fiat Tipo Turbc
Diesel DGT 4 89 lichte scha
autobedrijf
de ƒ 12 500 BEREBEIT Am
JAN
WALS
stcldijk
25
Adam
tel
Tel 0290261697
020 6627777

Honda

ZANDERS HONDA 92

HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA

Lada

Renault

Lada Samara 1 3 Black Beauty
b j 89 APK tot 8/93 auto is
schadevrij mooi en mot 100%
Vrpr ƒ7750 0206477714

Mooie Renault 19 GTS bj 89 3
drs LPG 73 000 km APK 4
94 ƒ13000 Tel 0206880538
Renault 16 TX 79 + onderde
len Saab 99 79 + onderdelen
Tel 023280178/023315128
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 561 96 11
T k a RENAULT II TD Diesel
grijs kent R D W gekeurd nw
kent (bj 7 86) ex mm v def
1 jr keurvnj prijs ƒ 5000
Tel 0206226124
Auto te koop9 Plaats een
SHOWROOM advertentie U
zult verbaasd staan over het
resultaat

Space wagon 2 O GLXi 10 90
ƒ29750
Colt 18 GTI 91
ƒ28500
Cordia GSR 86
ƒ8950 Mitsubishi Dealer
Jorntsma Wagenweg 10
Purmerend 0299023741

Nissan
Micra bj 1 89
blauw 73 000 km
Autobedrijf Wim van Aalst
Tel 0297984866
NISSAN DEALER
BROCKHOFF v LEEUWEN
Adam 0206332111
Pnmera 20D SLX 4 d
1992
Sunny 1 4/1 6 SLX 4/5 d 1991
Sunny 1 4/1 6 LX 3/5 d 1991
Bluebird 20i SL 5 d
1990
Micra 1 2 LX
1989/1990

Opel

Opel Kadett Life 1 7d 4d
85000 km vrpr ƒ14000
tel 0297569698

Inruil mog Tel 020 6645952

CMC 1 5 DXi rood
Civic 1 5i GL rood
CMC 1 4 GL wit
CMC 1 3 L zilver
CMC 1 3 L wit
CMC 1 3 L rood
Prelude 23 16V groen
Prelude 2 Oi 16V blauw
Prelude 2 Oi 16V wit
Accord 2 O EX blauw
Accord 20 EX S grijs

90
88
89
89
88
92
90
90
91
90

AUTOMAAT n
HONDA CMC 1 3 L zilver
HONDA Prelude 20 EX wit
SUZUKI Alto GL zilver
VOLVO 3^0 grijs

DELFTSTRAAT 34, HAARLEM

023-319.349

89
88
89
87

SCHIPHOLWEG 5

023 - 33 90 69
MINOR MOTORCARS
Rover dealer biedt aan
Rover 114 GTI MPI
04/92
Rover 416 GSI
04/91
Rover 214 SI 5 drs
11/90
Rover 827 Vitesse 3 x 88 90
Rover 827 Stirlmg aut
03/89
Rover 820 E Fastback O 8/90
Mini Studio 2 2x
90 91
Mini 1000 Special
90
Mini 1300 Cooper uitv 02/91
en diverse andere gebruikte
Rovers bij
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 40 44
Tel 0206177975

Huysil.iHli.iili' /•> A rtnm O 7
Inlo 0?0 6b?3l6/ 6/3J8S3

Toyota

Seat
Ibiza XL 1 5 mj b j 2 90
ong 14 500 km Van 1e eig
Autobedrijf Wim van Aalst
Telefoon 0297984866
Seat Fura 900 cc 4/84 5
versn zeer zuinig nwe APK
vraagprijs ƒ 1850 of elk red
bod Tel 023286659/328900
SEAT AUTO KOHLER SEAT
v d Madeweg 23
A dam 020 6686146
AUTOBOULEVARD

en

Toyota Celica 16 GT Parelm
wit in goede staat m 83 Inruil
mog ƒ4250 Tel 0206645952

VOOR GEGARANDEERDE
OCCASIONS
Amsterdam Oud Zuid
2e Jan Steenstraat 42 48

Tel 020-6763829
• De advertentie afdeling be
houdt zich het recht voor ad
vertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weige
ren (Art 16 regelen voor het
advertentiewezen)

Suzuki
Amstelstem - Suzuki
Wiegerbrumlaan 73 Uithoorn
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 62055
(gratis halen en brengen)

Opel Kadett stationwagen 83
Diesel blauw

l Auto Arnrtelitad

Autobedrijf
JAN WALS
02902 61697
T k a Opel Corsa Swing b j
85 APK dec
93 vrpr
ƒ5600 Tel 0206141157

• De autorubriek
SHOWROOM heeft
een oplage van 1 1 miljoen ex

Peugeot

Meer Waar Voor Uw Geld!
Gebruikte Peugeot's
205 GR wit
205 GL wit airco
205 XR 1 1 rood
205 Accent rood
205 XRD 1 8 bruin met
205 XL 1 1 rood
309 GRD grijs met
309 GR 1 4 bruin met
309 GR 1 4 wit
309 XR 1 4 rood
405 GR 1 6 beige met
405 GL 1 6 blauw
405 GLi 1 6 beige met
405 GL Break LPG wit
405 Ml 1 6 rood
505 GR 22 mj grijs met

Ook voor diverse
recente occasions

Toyota Dyna
ROVER 114GTA 3 91 3 drs
34 000 km antrac grijs inruil 100 D 88 dubb cab 5 zitpl
mog Tel 0252015234
gr kent ƒ15500 Keurenplein
9 Amsterdam 0206670121

l Hemonylaan 25A Amsterdam
l
l
l
l
l
l

45 000 km
54 000 km
19000 km
45 000 km
102 000 km
43 400 km
100 000 km
43 000 km
15 500 km
46 000 km
58 000 km
57 000 km
44 400 km
105 000 km
86000 km
55 000 km

01/90
0690
03911
04 9
0886
0990
0891
0390
0191
0489
1090
0389
0790
0690
0489
0489

ƒ 18 950
ƒ18450
ƒ 19 750
ƒ16950
ƒ12450
ƒ16450
ƒ 19 750
/ 19 750
/ 20 250
/ 14 950
/ 24 450
/ 16 950
/ 22 450
/ 23 450
/ 28 950
/ 20 950

309 XL DEMO

met hoge korting (model '92)
Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter
3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdeler

Dus Leeuwekeur zeker en beter

Luvkx B V
l Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
Autobednif van Wingerden
l Saffïerlaan 14 Hoofdorp
Zeitemaker Landsmeer B V.
Dorpsstraat 74 Landsmeer
Autobedrijf van Wingerden
Zuiderdreef 6 Nieuw Vennep
B V. Autobednif Booy & Zn
Zuidemde 44 Koog a/d Zaan Zaanstad

02503 51347
02908-24343
02526 87383
075 164692

Volvo 740 GL aut grijs metallic
Volvo 745 GLE stat airco rood
Volvo 245 GL Station rood
Volvo 440 GL 1 8 mj st bekr wit
Volvo 440 DL 1 8 mj 30 000 km
Volvo 440 GL 57 000 km rood
Volvo 440 GL 44 000 km
Volvo 340 GL 1 7 rood
Volvo 340 DL 17 34000 km rood met
Volvo 340 aut APK t/m 11/93
Peugeot 405 SRI 1 9 46400 km
Renault 11 12 beige
VW Golf 1 3 MEMPHIS wit
VW Polo 1050 25 000 km wit

01/90
02/90
06/88
10/89
01/92
03/91
06/90
07/88
09/89
08/79
11/90
10/85
10/88
04/89

ƒ31 400
ƒ 39 800
ƒ28800
ƒ19800
ƒ26900
ƒ23600
ƒ 21 600
ƒ12400
ƒ 15900
ƒ 1500
ƒ24900
ƒ4600
ƒ 14 900
ƒ12800

Volvo Dealer D. Mühl
Nijverheidslaan 1, Weesp

02940-18200/18008.
VOLVO
occasions
850 GLT aut
740 GL
740 GL Ipg
740 GL aut
240 GL
460 GLi aut
460 GL
440 DL ipg
440 DL 18
440 GL
440
36020
340 14
340 aut

92 ƒ 65 000
90/ 29950
90 ƒ 28 950
89 ƒ 24 750
87 ƒ 14 950
nov 9 0 / 2 6 950
91 ƒ27500
91 ƒ24750
nov 92 ƒ 29 750
89 va ƒ17950
90 va ƒ18950
88 ƒ13950
87 v a ƒ 8 950
89 va ƒ14950

Tel 020 6369222 Meeuwen
aan 128 Amsterdam Noord
uit de IJtunnel 2x rechtsaf
Volvo <^40 GL eind 85 stuur
sekr 5 versnell nwe APK
f6950 Tel 0206369515
Volvo 340 GL 5 bak LPG 86
Nette auto ƒ 5250
nruil moq Tel 020 6645952

1989
1989

199C
198'
1986
1989
1964

SCHIPHOL WEG 5

023 - 33 90 69
±50 auto s APK gek Den AUTOSERVICE WIEGBRUG
Bnelstr 18 Adam zijstraat Ford Sierra 1 6 90 ƒ 18 750
Haarlemmerweg bij molen Renault 19 GTS 89 ƒ16500
020 6844079 Tevens INKOOP Opel Kadett 1 2 S 86 ƒ 7 850
Daihatsu Cuore 8 9 / 9 850
70 BESTELAUTOS en pers Rat Uno 45 85
ƒ 3 850
busjes va ƒ3500 Garage Fiat Uno 45 84
ƒ 2 750
Rijsenhout lid Bovag Bijna
Renault 9 TL 83
ƒ 2 950
50 jaar gevestigd Bennebroe Citroen Visa 84
ƒ 2 950
kerweg 17 Rijsenhout bij
Ford Fiesta 81
ƒ 2350
Aalsmeer 0297724229
Div inruil met APK v a ƒ 750
Ook t k gevraagd
2e Kostverlorenkade 25
020 6185076
RENAULT BENELUX

AMSTELVEEN
Alfetta20
Citroen BX TR D
Rat Tipo 1 4 DGT
Ford Escort 1 4 CL
Ford Escort 1 4 CL
Ford Sierra 2 O CL
Mazda 626 GLX Coupe
Mazda 626 GLX Coupe
Mazda 626 HB
Mercedes 200D
Mitsubishi Sapporo aut
Opel Corsa 1 3
Opel Corsa 3 d
Opel Kadett 1 6
Peugeot 205 XRD Van
Renault 19 TXE
Renault 19 16 V
Renault 19 GTR
Renault 21 GTL HB
Renault 25 TX
Renault 25 TX
Renault Clio
Renault Clio Baccara
Renault Espace
Renault Safrane RT
Volvo 440 GL aut

86
89
90
91
90
90
90
89
90

89
90
90
89
92
89
90
92
89
91
91
89
92
92

** *

STERREN AUTO & MOTORRIJSCHOOL
Amsterdam Almere en Zaanstreek

CITY STREET CARS
BMW31& 89 Ipg
ƒ19950
Opel Kadett 1 3 S
Station 87
ƒ7950
Opel Corsa 83 wit
ƒ4250
Fiat Uno 45 89 n a p ƒ 9250
Fiat Uno 60 S 86
ƒ 3950
Rat 500L ong st 69 ƒ 6950
Peugeot 205 GL
5 deurs 85
ƒ 5950
Citroen BX 1e eigen
86 50 000 km
ƒ 6250
Suzuki Alto 84 rood ƒ 4250
BMW 518i stbekr 83/5500
2 CV 6 (Lelijke eend)
84 79000 km
ƒ3250
Renault 11 GTL 86 rd ƒ7250
Opel Manta 79
L M velg + spoiler set/ 950
Alle auto s 1 jaar APK en afl
beurt Garantie vanaf ƒ 3 500

20 Autorijlessen + Examen voor / 950
of
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ 700
Motorrijlessen ƒ 45 00 per les
Autonjlessen ƒ 36 00 per les
Theoriecursus op Video GRATIS
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstraat 157 159 tel 6138473 A dam

EXAMENGARANTIE
bij Autorijschool Michel
alle herexamens gratis
Voorwaarde Lessen volgens
het Michel lessysteem
020 685 3 693 bgg 020 6181775
036 532 12 38 en 02990 34768
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 14750
Tel 0206932074
AUTORIJSCHOOL DIK MILET
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur
Gratis halen en brengen
Tel Adam 0206942145

Motoren/Scooters
T k Vespa scooter PX 200 ED
Blauw 90 nieuw staat Tel
0206463669 na 18 uur

YAHAMA XV 535 VIRAGO b j
90 1500 km Veel extra s
Celie ANWB erkend Redelijk ƒ8750
m prijs hoog in kwaliteit Tel 0206369515
0206416607 0365345119
• SHOWROOM
SNELLER JE RIJBEWIJS (A/B)
Oolaae 1 1 milioen ex
Euro Drive Verkeersschool
Cursus duur 2 tot 8 wkn
2 tot 3 dgn theorie op video
Kst mm ƒ 895 2 pers ƒ 200
Rijtest ƒ 42 50 lessen/wkn ook
autom 0206840154/6828426 Inkoop auto s tegen

Auto's te koop
gevraagd

Autosloperijen

ANWB/BOVAG koerslijst
Bel voor info 0206369515

Autosloperij A de Liede
Neem geen risico orig
PTT vrijwaring RDW

DE HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto a contant
met vrijwanngsbewijs

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel 0206198691

Tel 0299037825
Let op1 BOVAG autobedr ver
koopt gratis uw aanb m zijn
Showr Medembl 022744999

irote sortering ONDERDELEN
Wilt u uw auto v a 1989 direkt
van alle schade auto s alle
a contant verkopen? Belt u
merken alle bouwjaren
voor ml 03410 19354
"£BR OPDAM B V
Te koop gevraagd
Tel 0250245435
Auto s a contant
Het
HOOGSTE
BOD??
Bel
VW Golf Caddy diesel
JOHAN BOOM
oor
vrijblijvende
prijsopgaaf
Garantie - Financiering - Inruil 90
ƒ 19 500
Zuider Akerweg 83 A dam
Loop
sloop
en
schadeauto
s
84
ƒ 12 500
Osdorp Tel 0206105478
BANKRASHOF
m vrijwaring Tel 020 6754193
V W Golf Diesel
AMSTELVEEN
87
ƒ11750
020 6453251
TOYOTA Corolla 13 Special
87
ƒ 7500
AUTO SERVICE WETTER
Fiat Panda 750 L
Subaru en Lada dealer
AutoRent - 20 jaar
ƒ 6950
Al onze occasions boven de 87
85
ƒ
5500
ƒ3000
OPEL CORSA 1 2 SR
feest-aanbiedmg
3 tot 6 maanden garantie
84
ƒ 5950
LADA SAMARA 1 3
VOLVO 340 Diesel
Ford Fiesta
Black Beauty
1990 84
ƒ 4250
LADA SAMARA 1 1
1991
VAN OSTADE GARAGE
LADA SAMARA 1 1
1990
ƒ49 PER DAG INCL BTW
Van Ostadestraat 182
LADA SAMARA 13
1987
EN INCL ALLE KM S
Amsterdam
LADA 1200
1988
020
6625428
LADA 2105 1 2
1990
A dam v Ostadestraat 232 tel 6799809
Maandag t/m vrijdag
LADA 2105 1 5
1989
Amstelveenseweg 294, tel 020 6739163
LADA 2105 1 5
1987 VW Golf CL 89
ƒ 14 500
Diemen Cl v Maarssenplem 85 tel 020 6906390
LADA 2104 1 5 Stat
1987 Renault 19 GTD 89 ƒ15450
LADA 2104 1 5 Ipg
1990 Seat Ibiza L 1 2 89 ƒ 9500
Subaru Mini Jumbo DL 1987 Volvo 360 i 88
ƒ10800
Subaru Justy ECVT aut 1991
BURSTNER TEC
Autobedrijf
Suzuki Alto GL
1989
Overjarige en showmodellen
Opel Corsa 1 3 Club
1987
met enorme korting
niet duur"i
Renault 25 TS
1985
HOUSECAR CARAVANS
Studenten 10% korting
«roen AX 1 1
1991
Rijksweg A 5 A dam Haarlem
Tel 020-6121824
koelwagen & oprijauto
Morris Mini 1000E
1989
9 pers bussen en piek up s Industrieterrein Halfweg
JOHAN BOOM
Rat 500 tot Chrysler Voyager 1001 Accessoires, Bovag erk
Zwanenburgerdijk 503
werkplaats
Nu ook Campers11!
Zwanenburg Tel 029076572 Den lip 55 gem Landsmeer
± 50 auto s v a ƒ 1000 tot
De scherpste prijzen voor
Avond&
nachttarief
20 000 Alle auto s met nwe
Adverteren m
TOERCARAVANS
estelwagen gehaald na 1630
APK Garantie al v a ƒ 1000
SHOWROOM
uur en de volgende morgen 60 occas met Bovaggarantie
Tel 0290824640
Tel 020 6658686
ook grote kampeerart shop
retour tegen 4 uur tarief
HULSKER LEIMUIDEN
Wagenpark JOHAN BOOM
0206794842 0206908683
ZANDERS HONDA
Oosterweg 1 01721 8913
Zuider Akerweg 83 A dam
D FAAS
10 mm Adam
Osdorp Tel 0206105478
Citroen AX 1 4 GT zwart 89
uxe & Bestelauto s v a ƒ 38
± 100 auto s v a ƒ500
Daihatsu Charade
wit 89
Euro Disney Beurs Vakantie ?
>er dag ex BTW
tot ƒ 20 000
BMW 320i
blauw 84
Huur de Dolphm USA Camper
Grasweg 3 A dam Noord
Seat Ibiza 1 21 GLX grijs 92 Door heel Nederland bekend
Al v a 995 p w vrije km s
Tel 0206371826
om
onze
scherpe
prijzen
Seat Toledo 20 GT rood 92
Adventure Cars 0299030613
LAGE HUUR
Garantie al v a ƒ 1 000
AUTOMAAT "
bestel en vrachtw m ra T k 4 p CAMPER Ford bj 79
Dag geop van 9 tot 21 uur
10 van 6 t/m 23 m3 v a ƒ 44 gas 55 000 km met bovensla
Suzuki Alto GL
zilver 89
d 100 km vrij Tevens pers per ƒ14500 Tel 0206593254
Volvo 340
grijs 87
'agens Autoverhuur Sloot
• SHOWROOM
DELFTSTRAAT 34
aak Tel 0206431220
de autorubriek in
Het Parool de Volkskrant
HAARLEM
Vracht/bestel/luxe v a ƒ 42
Autoverzekering Laagste
Trouw en Weekmedia
BAKKER
betaling per maand/kwart
Oplage 1 1 miljoen ex
0206124047/6152674
Alle verz Celie 020 6416607
Tel 0206658686
Inruil/financiering mogelijk
Lumeystr 2 8 1056 VW
Amsterdam
020 6182524

Autoverhuur

QUKEBAAS

Campers

Cobussen

Autofinanciering
en verzekering

DICK MUHL

Amsterdam
Uw Volvo-dealer

T k Peugeot 305 GLD station
b j 83 vrpr ƒ2750 Tel 020
6127582 alleen v 18 20 u

020-6594330

Volvo

Van Vloten

Peugeot 305 Diesel m nw st
m 83 ƒ2750
Inr mog Tel 0206645952

020 6831956

Adverteren in
SHOWROOM
FAX 020 6656321

Suzuki 13 GS 3 92 zwart
29 500
km
ƒ 21000
0297531829 1819 u

Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
1183 JG Amstelveen
Tel 020 6455451
Halte Sneltram Zonnestpm
Peugeot 205 rood 84 5 drs
opendak 5 Jetsn ƒ4750
Tel 0206432224

020 6148933

DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
CORRECTE SERVICE,
^ A| ._. .
.
.
.
| INRUIL EN FINANCIERING
SUZUKI

Koudijs Autobedrijf B.V.

Peugeot 305 BredK 82 APK
april 94 roestvnj mooie auto
ƒ1700 Tel 0206108682

020 6711888

Minervalaan 85 Amsterdam
B V Autobadnjf van Deinum
Jarmuiden 29 Australiehaven
Sloterdijk III Amsterdam
B V Autobedrijf van Deinum
Jan van Galenstraat 115 Amsterdam

Tel 0206369515

Hoofddorp 02503 14097

Subaru

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:
l Auto Amstelstad
0206799100

Mercedes-Benz

Royal Class Saab s
Diverse occasions'

1993
1990
1993
199;
1991

Rover 216 Gsi aut rood
Rover 820 Si 5 drs groen
Mini Cooper zwart
Range Rover grijs
Mini Moke groen

* 5 *

SUPER STUNT

HAARLEM
Lancia Ypsilon
Renault 25 V 6
Peugeot 205 XR
Peugeot 309 XR
Peugeot 305 GLD break
Metro 1300 Cabrio
Morgan 4/4 Comp

Rijscholen

voor nieuwe leerlingen
GRATIS 3 HOTEL OVERNACHTINGEN m een
van onze 5 Sterren Hotels m Nederland
& Europa als u gebruik maakt van onze
toch al goedkope aanbieding van

K lM M A N

0290261697

Opel kadett Life 5 drs 1 6i
5/90 72000 km bordeaux
Mica trekhaak sunroof al
lesdr radiocass ree schade
vrij ƒ16500 0206455661

Nissan Stanza 1 5 GL groen

met m 84 ƒ 2950

Tel

Rover

Opel Vectra
1 7 D bouwjaar 91
Zeer mooie wagen Garantie/
inruil mogelijk A dam
Keurenplein 9 020 6670121

VW Golf 82 gerev sport
vela perfect 058 131680

Adverteren m Showroom
Tel 020 6658686
FAX 020 6656321
VW Jetta 1 3 cl LPG Gold
met m 85 ƒ 6950 Inruil mog
Tel 0?n RR45952

Algemeen

Autobedrijf
JAN WALS

COBUSSEN PEUGEOT
Baarsjesweg 249 253
Amsterdam Tel 0206121824

Haarlemmerweg 49a
Leiden 071 214011

T k a tegen handelsprijzen
Nissan Sunny 1 6i SLX 4 drs
stuurbekr nw mod LPG 3
91 ƒ18500 Bluebird 2 O SLX
Ruime keuze m 2 CV occasions HB LPG 3 89 ƒ 11 750 Sunny
Mercedes 190 D
alle leeftijden Citroen Centrum Flonda 5 drs 1 6i SL LPG 1
Leerde Tel 04906 1528
91 ƒ 14 500 Sunny 1 7 LX D bouwjaar 91 veel extra s o a
schuifd Garantie/mr
4 drs 3 88 ƒ 9500 BEREBEIT elek
TIMO DE BRUYN
mog A dam Keurenplein 9
Arnsteldijk
25
Amsterdam
Voor occasions en reparaties
Tel 0206670121
020 6627777
van BX Visa en 2CV6
MB 250 D 89 airco 128000
APK klaarmaken tegen gered
<m 1e eig alle nota s als
pnjz Verk van losse onderd
Saab
nieuw ƒ47000 0171834518
Tel 020 6680820 en 075 219777
SAAB 96V4 b j 75 klassieke MERCEDES 240 TD 80 mooie
V a ƒ85 5 veerbollen
auto APK tot febr 1994
auto opendak c v ƒ 6400
op druk brengen bij de Citroen
Tel 0206234495
Tel 0206432224
Spec m Zaanstad Garage
SAAB SERVICE
RENE SPAAN 075281193
MERCEDES 250 TD Autom
MOLENAAR
Vraag tevens naar onze mrui
86 veel extra s 180000 km
onderh rep APK
ers en aantr rep prijzen
Zeer mooi
ƒ29950

Citroen HY Camper 1978 VISA 11 RE b j 85 geen roest
i z g st ingericht met voortent veel nwe ond wit 5 drs APK
10/93 ƒ3500 0206335191
ƒ4000 Tel 0104562971
Citroen Visa 1 1 RE 11/84 v Visa diesel b j 86 m goede
1e eig z g onderh APK kl staat APK half mei 93 ƒ3100
Tel 0204203165
rood ƒ2350 0206130206

Fiat

Tel.: 020 - 696 49 49

Mitsubishi

Chrysler - Amstelveen

BX 1 6 TRS 7/83 APK 5 versn
ƒ 1750 of elk redelijk bod
Tel 023286659/328900

1990
1989
1988
1990
1987
1991
1990
1993

Golf GLS autom 81 nw type
radio + alarm i z g s APK mei
94 ƒ2150 Tel 0206108023

Peugeot 405 GR 1 6

HAARLEM

off Jaguar dealer
XJ6 4 O Blauw Interieur blauw
Sov 3 6 Grijs Interieur zwart
Sov36 Beige Interieur beige
Sov 4 O Savoy Interieur zwart
Daimler 36 Groen Interieur beige
Daimler 4 O Blauw Interieur bleu
XJR S 6 O Zwart Interieur wit
Daimler 4 O Silver Interieur zwart

Mazda 929 Coupe USA alle
opties m nw staat m 86
Inr mog ƒ 8950 020 6645952

ƒ 25 200
ƒ 20 250

off Rover/Land rover dealer

b j 1985 zware veren + trekh
Door inruil
Chev Piek Up S10 4x4 92 ƒ6000 Tel 0297982378
Oldsmobil Cutl Supr
89
Ford Thunderbird 5 0
87
Full size Blazer
89
Mini
Mercedes 190 D
91 GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi Diverse gebruikte Mini s vindt u
Alle zeer mooie
occasions Tel 0206433733
schadevrije wagens
onder de Rover rubriek
Garantie en inruil mogelijk
MINOR MOTORCARS
Mitsubishi Cordia verlaagd
Sloterkade 40 44
Keurenplein 9 A dam Osdorp sportvelg spoiler m 83
Inruil mog Tel 020 6645952
Tel 0206177975
*
*
*
*
*

205 GTI 1 9 90
205 XT AUT 90

Peugeot 205 GL 5 drs 6/86
5 versnell Nwe APK Radio
Cass Vraagprijs ƒ 6450
Of elk redelijk bod
Tel 023286659/328900

K l M M AN

AMSTERDAM

Mazda MX 5 rood 8 91
38 000 km hardtop & stereo
Full Size Piek Ups benz/dsl mst ƒ42500 0206444755
S10 Piek Ups benzine
T k MAZDA 323 ENSIGN 1 5 L
Blazers 93 geel/gr kent
5 89 44 000 km rood i z g st
Corsica/Beretta
Tel 0206433799
Pontiac Trans Sport
T k Mazda 323 SEDAN 1 5 LX

Chrysler

BX 14 RE 11/86 5 versn LPG
APK vraagprijs ƒ5750 of elk
redelijk bod
Tel 023286659/328900

MEER GARAGE
Hyundai dealer
Linnaeuskade 5-7
Tel. 020-692.95.48

Sinds 1930
106 XR 1 1 92 spec model
205 XE 1 1 88
ƒ 1 1 900
205 XE 1 1 89
ƒ12700

K lMMAN

Mazda

BMW

HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij
Hyundai dealer AUTOKROOY
T T Vasumweg 32
(a d Klaprozenweg A dam N)
0206310615

COBUSSEN
AMSTERDAM

Jaguar/Daimler

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
Voor elke extra regel
mmprijs
mm prijs met vignet

Hyundai

1-16

023-319349

Accessoires en Onderdelen
IN 24 UUR GELEVERD
Onderdelen voor Austm-RoverJaguar-MG-Tnumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
Tel 023 - 339069, Fax 023 - 362381
AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo s
Valkenburgerstraat 134
Tel 0206240748
Grote sortering ONDERDELEN
van schade auto s alle
merken alle bouwjaren
~iEBR OPDAM B V
Tel 0250245435

VOLVO 164 3 1 aut bj 1972
d blauw APK gek vr pr
ƒ3000 0228017486

Japanse autosloperij JOS
Heining 105 Amsterdam Slo
terdijklll Tel 029075411

440 GLT aut sm groen met
± 12500 km 15 oud vrpr
ƒ30500 046518362

Missot specialist REM en
FRICTIE MATERIAAL
Bosboom
Toussamtstr
43
Adam Tel 0206180443

Volvo 480 Turbo rood mooie
k gebruikte onderdelen van
auto als nieuw
alle type s BMW Mercedes en
Tel 0206332111
3
eugeot
Garagebedrijf C
VOLVO OCCASIONS
chrauwen
Tetermgsedijk
760 GLE sedan
11 89 134 Breda Tel 076214918
740 Estate LPG
01 91
240 GL sedan aut est 03 89
740 GL sedan aut LPG05 89
480 ES silver/met
05 90
440 DL aut
11 91
OOK ZO DOL OP
440 GL LPG o b
04 90
AUTOPOETSEN ?
340/360 (div aut)
83 86
VOLVO NIEROP
Wij doen dit voor u met het
Vancouverstraat 2 12
unieke 123 Systeem Protect
Amsterdam West
:en nieuwe auto v a 95 piek
0206183951
Eventueel bij u afgehaald en
huisgebracht

Noodservice
ONDERDEELVERKOOP
DOE HET ZELF ADVIES
op zaterdag van
10001300 uur

Kost B V
Valschermkade 16 Adam
Onderdelen v schadeauto s v
Volvo/Ren/Peug en Citr Grote
voorr 035216083/244222

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam
(020] 6129804

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,

Sportvelgen De grootste sor
tering op voorraad vind u bij
Greg Heeren 04255 3374

Service en Reparatie

Volkswagen

Diverse VW KEVERS
1200 1300 1303 en 1303S
alle in nieuw staat

RUSKA
Automobielen B V ,
Lauriergracht 115 127
Amsterdam

TCP,

020-6620530.

Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10 14
Tel 0206184402
APK keurstation reparaties
alle merken en schadereaelma
A P K KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmmk
Asterweg 24A A dam 6364702

APK + grote beurt v a ƒ 299
3e Schinkelstr 49 (hoek
DIESELSERVICE
Schinkelkade) Amsterdam
brandstofpompen verstuivers
/OORJAARSAKTIE APK keu
cil koppen vlakken Garage/
ngen ƒ 70 klaar terwij1 u
motorenrevisie FEENSTRA
vacht Garagage West Center Industneweg 27 Duivendrecht
20 6122476 (zonder afspraak) Tel 0206980639
e Helmersstraat 15 Adam

dat is communiceren
zonder misverstanden..

het faxnummer is

020-5626283

Auto9s & Motoren^

Weekmedia
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Michelin let voortaan op rijgedrag

Uno Suite
Het
leveringsprogramma van de Fiat Uno is uitgebreid met de Uno Suite,
een luxueuze en vooral
scherp geprijsde uitvoering van Fiats meest succesvolle auto aller tijden.
De Suite kan worden gecombineerd met een 1.1 en
1.4 liter motor, zowel in
drie- als in vijfdeurs uitvoering. Hij komt op de markt
naast de Hobby en Start en
is bestemd voor degenen
die graag in een exclusieve,
maar niet al te dure auto
willen rijden. De Suite
heeft een chique interieur
met een namaak-alcantara
bekleding, een lederen
stuurwiel en nog enkele
snufjes.

Droomauto

:CHELIN, 's werelds grootste bandenfabrikant, gaat
het zijn klanten
met snelle bolides gemakkelijker maken. Dankzij het
Michelin Pilot gamma kunnen zij voortaan een band
kiezen die niet slechts bij
hun auto maar ook bij hun
rijgedrag past.

geluk bij ze in de auto.
De Vries: „Er is inderdaad
meer kennis nodig om het Pilot-gamma aan de man te brengen. Terwijl je vroeger gewoon
een bepaald type band liet omleggen zonder dat er veel woorden over vuil gemaakt werden,
zal nu meer gepraat moeten
worden met de verkoper. Om te
achterhalen wat voor rijder iemand is, kan de verkoper eerst
eens grondig de auto bekijken.
Daar is veel aan af te lezen. De
verkoper heeft dus ook een andere denkwijze nodig. Hij moet
de vraag leren stellen wat de
klant belangrijk vindt en hoe
hij zich in het verkeer gedraagt."

door Everhard Hebly

Ook de buitenzijde is voorzien van de nodige makeup, waaronder zijskirts en
mistlampen onder de voorbumper. Alle extraatjes
hebben een gezamenlijke
waarde van 3500 gulden,
maar de Fiat-dealer biedt
de Suite aan voor een
meerprijs van slechts 900
gulden. Er is al een Suite
verkrijgbaar voor 23.550
gulden.

Alto
de goedkoopste

De Suzuki Alto GA is de
goedkoopste auto in exploitatie op de Nederlandse markt. Dat blijkt uit een
door de Consumentenbond
verricht onderzoek naar
autokosten. Ook als occasion komt de Alto het
meest voordelig uit de bus.
Suzuki heeft met de Alto
dus een stevig ijzer in het
vuur.
De uitkomst van het onderzoek noemt Suzuki zelf
niet verrassend. De stelling
dat de Alto een zeer lage
kilometerprijs "heeft, werd
door het onderzoek slechts
bevestigd. Bij de onderzoek is uitgegaan van alle
mogelijke kosten, zelfs tot
aan de rente (derving) van
het geïnvesteerd kapitaal
in de auto.
Omdat de wagen tweedehands goed in de markt
blijkt te liggen, behoudt hij
lange tijd zijn waarde. Op
basis daarvan concludeert
de Consumentenbond dat
de Alto GA een interessante wagen is om nieuw aan
te schaffen.

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

Vroeger was het criterium
waaraan een nieuwe band
moest voldoen: wat is de maximum snelheid van de auto? Je
kreeg dan een band die bijvoorbeeld te boek stond als sportief,
maar in veel gevallen ook weinig comfort bezorgde. De autoindustrie heeft zich echter
sterk ontwikkeld en de tijd dat
snelheden van boven 210
km/uur waren voorbehouden
aan sportwagens is definitief
voorbij. Ook comfortabele middenklassers realiseren tegenwoordig die snelheid.
Nu mogen wij maar 120
km/uur koersen, maar de band
die om de velg ligt moet wel
geschikt zijn voor de technische top van de wagen. Snelheid alleen is niet langer een
doorslaand criterium in de topklasse van banden. Die mening
is Michelin, en vele anderen,
toegedaan na een onderzoek
onder automobilisten in deze
klasse. Hun rijgedrag kan in
drie categorieën worden verdeeld: de comfortabele rijder,
de kilometervreter, de sportieve rijder.

Pilot
Naar aanleiding hiervan zijn
de ontwerpers van Michelin
aan de slag gegaan. Het resultaat is een bandengamma dat
rekening houdt met de rijstijl
van de automobilist: Michelin
Pilot. De klant kiest voortaan
niet meer alleen voor een bepaalde bandenmaat,
maar
vooral voor een type band dat

De hoge snelheidstaanden
maken nog geen tien procent
uit van de totale markt voor
autobanden, maar het is wel
het segment dat de sterkste
groei vertoont. De vooruitzichten zijn ook rooskleurig want
het aantal auto's dat harder van
210 km/uur haalt neemt alleen
nog maar toe.
geschikt is voor zijn specifieke
Veel bandentypes dankzij het Michelin Pilot-project
rijstijl. Michelin koos voor de
namen CX (Comfort), HX
(Harmonie) en SX (Sportief).
De CX, herkenbaar aan een
Michelin bestaat ruim honderd jaar en is de grootste bandenliggend Michelin-mannetje, is
fabrikant ter wereld. De organisatie telt onder andere 66
bestemd voor de automobilist
fabrieken in vijftien landen, zes rubberplantages, verkoopmet een rustige rijstijl in een
kantoren in 140 landen en vier testcentra. Dagelijks worden
comfortabele limousine en niet
645.000 verschillende typen banden gemaakt waarbij vier
bereid is om ook maar het gemiljoen kilometer staaldraad verwerkt wordt. Daarnaast zien
ringste beetje comfort in te ledagelijks 50.000 wielen en 60.000 kaarten en gidsen het levensveren. Ook niet als de nood aan
licht.
de man komt en de snelheidsmeter naar het verboden gebied
getrapt moet worden. De CX MXX3 voor het nog betere antwoordelijk voor het Cenkenmerkt zich door zijn bolle scheurwerk.
trum voor Training en Inforwangen.
De HX tenslotte is puur voor matie/Competition: „Het is een
kilometervreters die hoge snel- volstrekt nieuwe, maar niet
De SX is voor de meest spor- heden prefereren en kan aange- meest gemakkelijke benadetieve automobilisten en hun ge- merkt worden als een compro- ring. Eén type band zou eenlijkluidende voertuigen. De mis tussen de CX en SX. Ook voudiger zijn, ook voor de levesnelheidsduivels voor wie het hier een tweedeling: de MXV3- rancier. Maar de ene berijder
genoegen van het autorijden A voor de grotere middenklas- van een BMW 525i stelt geheel
dat van de racerij benadert. De ser en de MXM die een beetje ander eisen aan zijn wagen dan
band is herkenbaar aan de ge- tegen de MXX3 van de SX- de ander, met als gevolg dat je
ruite vlag. Michelin heeft in de reeks aanhangt. Wat hebben het niet meer afkunt niet één
SX-reeks een tweedeling aange- die Fransen toch met de letter
bracht: de XGTV voor de zoge- X?
naamde GTI-klasse en de
P. de Vries, bij Michelin ver-

type band. Iemand die hoog
comfort op prijs stelt, beleeft
weinig rijplezier aan een zeer
sportieve autoband. In het verleden bewandelden we enigszins de gulden middenweg omdat een autoband geschikt
moest zijn voor diverse rijstijlen en auto's. Nu kies je de
kleur van je rijstijl, al blijven
bepaalde type auto's vragen om
een speciale band. Onder een
Porsche zetje geen CX-band en
onder een Jaguar XJ6 geen SXband. Het verschil tussen de
drie typen is namelijk extreem
groot."

Meer praten
Maar hoe bepaal je welk type
automobilist je bent? De ervaring leert dat veel mensen nogal
overmoedig zijn en zich al snel
als sportief weggebruiker presenteren, maar stap niet per on-

ET Amsterdamse
H
speciaal
transportbedrijf First heeft

vervoerd worden. De
combinatie voor het
vervoer van tramsteleen Mack Superliner len heeft een totale
lengte van veertig meaangeschaft.
Hiermee
kunnen ter en een treingewicht
complete tramstellen van 86 ton.

Dankzij de bouw en het aangepaste rubbermengsel heeft
de MXN een 35 procent lagere
rolweerstand dan de klassieke
band. Dit gaf een brandstofbesparing van liefst zeven procent
te zien. Deze MXN groene bandentechnologie wordt nu toegepast bij de produktie van andere banden. Uiteraard met behoud van remcapaciteit en
comfort en zonder toename
van het geluid.

De Expohal is te vinden
aan de Soestdijkerstraatweg. De openingstijden zijn
op 30 april van twee uur tot
negen uur en op l en 2 mei
van tien uur tot zes uur.

gek op de letter X en tot dusver het liefst
in betekenisloze afkortingen: AX, BX, CX, ZX, XM.
Met de keuze van de naam Xantia wordt nu echter
bewust een andere nieuwe koers ingeslagen. De
auto is sinds deze maand in Nederland leverbaar.

Voor de aandrijving
zorgt een Mack V8 dieselmotor met turbo-intercooling.
Hij telt vier kleppen
per cilinder en levert

een vermogen van 360
kW bij 1750 toeren per
minuut. De versnellingsbak? Die telt
twaalf
versnelling
vooruit en vijf achterDe Citroen Xantia 16
uit.

Stichting Veteraan Autobussen

'We lopen niet alleen met een poetslapje'
\R IS een Spoorwegmuseum in Utrecht. Een
Aviodome op Schiphol.
Maar hoe zit het met
het Museum voor Personenvervoer over de Weg? Dat bestaat dus niet. Maar er is wel
een rijdend museum: de Stichting Veteraan Autobussen.

De club telt tien vrijwilligers. Samen hebben ze er meer dan tweehonderd jaar achter het stuur van
een bus op zitten. Gepensioneerden die eerst voor Maarse en
Kroon en later voor CN hun diensten draaiden. De jongeren laten
het, helaas volgens de werkgroep,
nog even afweten. W.G. Maarse,
zoon van de oprichter van Maarse

Op het gebied van de 'huistuin-en-keuken' band zijn ook
vele ontwikkelingen gaande.
Daar speelt vooral de groene
bandentechnologie. Michelin
boekte nog niet zo lang geleden
een record door met een Citroën AX 100 kilometer af te
leggen met slechts 3,3 liter
brandstof. De auto was uitgerust met een MXN-band.

Citroen Xantia spreekt een woordje mee

First
vervoert
trams

Niet iedereen maakt even dankbaar gebruik van de bus. Maar er
was eens een tijd dat je bijna niet
anders kon. De Stichting Veteraan
Autobus (SVA) legt zich erop toe
Nederlandse autobussen uit de
gloriejaren te restaureren en te bewaren.
De SVA beheert veertig 'veteranen', die verdeeld zijn onder zes
werkgroepen in den lande. Op het
voormalige Centraal Nederlandterrein in Aalsmeer heeft één van
de werkgroepen onderdak gevonden. Ofwel: bij het oude hoofdkantoor van Maarse en Kroon. Toen
Centraal Nederland drie jaar geleden naar Uithoorn verhuisde,
werd het stil op het terrein. De
SVA-werkgroep Aalsmeer kreeg
van CN de nodige ruimte voor een
deel van haar bussen. De SVA in
Aalsmeer is nauw verbonden met
het oude Maarse en Kroon.

Groene banden

De crème de la crème
van de auto wereld. Zo mogen we Droomauto wel
noemen. Van 30 april tot 2
mei kunnen de liefhebbers
weer smullen van dit spektakel in de Expohal te Hilversum.
Om maar even een paar
dwarsstraten te noemen:
de niet normale maar zeer
indrukwekkende Chrysler
Viper, Ferrari's, Lamborghini's en Aston Martins en
een
jubileumpresentatie
van Porsche in verband
met het 30-jarig bestaan
van de 911.
Geheel volgens de traditie van Droomauto kunnen
er droomautoritten gemaakt worden van een
kwartier. Nou ja, je mag
meerijden in een van drie
daarvoor bestemde Ferrari's. Gebiologeerd in de
passagierstoel plaatsnemen en nergens aankomen.
Verder zijn er veel stands
waaronder die van Marlboro, waar natuurlijk ook een
droomauto pronkt, de
Marlboro Formule l racewagen. De toegangsprijs
bedraagt twaalf gulden vijf-"
tig en voor kinderen en 65plussers zeven gulden vijftig.
Wie dat allemaal te duur
vindt, kan op 2 mei in Hilversum gewoon ergens
langs de kant van de weg
gaan staan want die dag
wordt een Concours d'élégance gehouden.

^•~

Links G. Jonker naast vier collega's. De Jules Vernes pronkt in het midden
en Kroon, is voorzitter van de SVA
en van de werkgroep Aalsmeer.
„We lopen hier niet alleen met
een poetslapje rond. Het restaureren is vaak een hele klus, maar we
pakken alles aan en schromen nergens voor terug", vertelt Maarse.
„De oprichters van de SVA werden
in 1968 voor gek versleten, maar er
is nu toch belangstelling voor gekomen. Ook de vervoersbedrijven
zien er nu het belang van in om
oude autobussen te bewaren. We
streven ernaar een overzicht van
de ontwikkeling van de autobus te
geven, maar accepteren niet iedere
bus die we tegenkomen. Hij moet
echt een aanvulling voor de collec-

tie betekenen of bruikbaar zijn als
'plukbus'. De oudste die we hebben is een Magirus uit 1925 met
massieve banden. Hij is ooit als
schaftkeet gebruikt door het GVB
in Amsterdam."
„Ik noem de collectie een industrieel erfgoed. Centraal Nederland
ziet de SVA zelfs als een instrument voor marketing en public relations. Het is alleen de vraag hoelang we deze ruimte kunnen blijven gebruiken, want CN wil het
terrein wel afstoten en de gemeente wil er woningen bouwen. Ik zou
het zelf betreuren, want het terrein
en de gebouwen worden nu zeer
intensief gebruikt. En waar moe-

v
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Foto Bram de Hollander

ten we dan met die bussen naartoe?"
De vrijwilligers hebben volgens
Maarse een tic van bussen. De restauratie van sommige exemplaren
kost jaren en in de werkplaats ligt
nog zeker 25 jaar werk te wachten.
Maarse: „Het is de nostalgie die
ons trekt. We hebben bijna allemaal ons hele leven met bussen
gewerkt. Ik kwam al vrij snel in het
manegement van het bedrijf van
mijn vader terecht, maar het verhaal wil dat ik als tienjarig jochie
achter het stuur van een autobus
door de politie aangehouden
werd."
„Het is leuk om die bussen te

restaureren en er mee te rijden.
We rijden veel bruiloften en partijen. En ieder van ons heeft zo zijn
eigen exemplaar waar hij zich een
soort peetvader voor voelt. In mijn
geval is dat de Jules Vernes, die
heb ik zelf laten bouwen in het
kader van het 40-jarig jubileum
van Maarse en Kroon in 1963."
Met recht een waanzinnig mooi
exemplaar waarmee hij zijn tijd
vooruit was. Je moet aan de achterkant instappen en staat dan direct
in een grote bar, zoals je die vandaag de dag echt niet tegenkomt in
autobussen. Vanaf de bar heb je
een prachtig zicht over het achteropkomende verkeer. Zo staan er
nog een paar veteranen waarbij de
liefhebbers hun vingers aflikken.
Bijvoorbeeld twee authentieke
Zwitserse postbussen en drie
Maarse en Kroonbussen, waaronder een Twincoach uit 1948 in de
stijl van een Amerikaanse Greyhound. En sinds kort staat er een
Mercedes Superliner uit 1957. Een
zogenaamde neusbus die overigens in erbarmelijke staat verkeert. „Zoiets is een enorme uitdaging. We hebben 2,5 jaar uitgetrokken voor de restauratie en er werken permanent twee man aan",
zegt G. Jonker, secretaris van de
werkgroep Aalsmeer. Hij werkte
ruim 32 jaar als chauffeur en rijdt
liever in een oude dan in een nieuwe bus. „In een moderne autobus
hoef je alleen nog maar gas te geven en kun je met een vinger sturen. Dat is dood werk. In die oude •
exemplaren moet je nog echt wer- i
ken."
j

Op 3(1 april houdt de werkgroep haar . ;
jaarlijkse open das «P l'ït terrein aan de
Stationsweg. Vorig trok dit 21)00 bclungslellenden.

De Xantia krijgt een plaatsje
in het zogeheten M2-segment,
tussen auto's als de Opel Veetra, Fiat Tempra, Renault 21,
Nissan Primera en Peugeot 405.
Uit onderzoek blijkt dat het belangrijkste aankoopmotief in
dit segment de styling van de
carrosserie is. Daarna volgen
respectievelijk de robuustheid,
de interieurruimte, het comfort
en de prijs.

ontwerpers zich hebben laten
verleiden tot de trendy rondingen.
Dat Citroen volop aandacht
aan de veiligheid van inzittenden heeft geschonken is natuurlijk een open deur intrappen. Dat doet immers iedere
rechtgeaarde autofabrikant.
De Xantia is voorzien van een
kooiconstructie. Als extra voor-,
ziening zijn verstevigingsbalken in de portieren aangebracht. De veiligheidsgordels
zijn in hoogte verstelbaar en op
de voorstoelen voorzien van
gordelspanners. Voor volgend
jaar staan er nog enkele aanvullingen op het programma, zoals
een airbag.

Styling dus en in dit opzicht
spreekt de Xantia beslist een
aardig woordje mee. Citroen
heeft de Xantia een markant
uiterlijk meegegeven. De fraaie
belijning en vooruitstrevende
technologie getuigen van creativiteit. Styling, vering en motorvermogen zijn erop gericht
om bestuurder en inzittenden
optimaal rijgenoegen en com- Laag geluidsniveau
fort te bieden in combinatie
Het interieur van de Xantia
met een grote mate van veilig- beantwoordt geheel aan wat de
heid.
buitenkant doet vermoeden. In
dit opzicht overleeft hij de
strijd met zijn concurrenten
Bertone
ruimschoots. Zeker als er nog
De vormgeving van de Xantia gekozen wordt voor opties als
is ontstaan in nauwe samen- lederen bekleding, airco, elekwerking met Bertone en voor tro-pneumatische stoelverstelde kenner zegt dit voldoende. ling, indexeerbare spiegel voor
Het resultaat is een verrassend achteruitparkeren en een vanaf
dynamische vormgeving waar- het stuur taedienbare hifi-set.
bij het eigen karakter van Citroën niet uit het oog verloren
Uiterst aangenaam is verder
is. De ver overstekende neus, de het zeer lage geluidsniveau tijroyale motorkap en de grote dens het rijden. Door toepasvoorruit komen bekend voor. sing van ultramoderne meet
methoden in echokamers en
En uit de koplampen blijkt galmkamers heeft Citroen dit
overduidelijk dat de Xantia uit tot een minimum weten te rehetzelfde hout is gesneden als duceren.
de XM. De zijkant maakt een
elegante indruk door de soepel
In Nederland is de Xantia lenaar achteren oplopende lijn. verbaar in drie motorversies:
De achterkant benadrukt het vier cilinder 1.8 liter SX, vier
robuuste en sportieve karakter. cilinder 2.0 liter SX en een vier
Opvallend zijn de rustige en cilinder 2.0 liter 16-klepper met
soepele vormen, zonder dat de een VSX-uitrusting.

Het interieur van de Xantia 16
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Winkelpersoneel gevraagd

PRAXIS DOE-HET-ZELFCENTRE
in A dam Nrd zoekt

KASSIERE/INFORMATRICE
Gevraagd middelbare schoolopleiding aantoonbare erva
ring administratief inzicht
Leeftyd vanaf 21 jaar
Schrift reacties naar Praxis Worker b v Draaierweg 9 1032
KS A dam of bel 020 6340534 vraag naar Dhr B de Ruiter

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Verpleeghuis Groenelaan te Amstelveen
is een modern gekombmeerd verpleeghuis waar ca 100
somatische en 60 psychogeriatrische patiënten worden ver
zorgd Daarnaast is er een psychogeriatrische dagbehande
ling met 24 plaatsen en zijn er externe projekten van verpleeg
huiszorg in verschillende verzorgingshuizen Groenelaan
beoogt zowel het verlenen van verpleeghuiszorg gericht op
reaktivenng en behandeling als het bieden van een optimaal
leefmilieu Verpleeghuis Groenelaan maakt samen met drie
andere huizen deel uit van de Stichting Verpleeghuizen
Noord Holland Momenteel zijn wij op zoek naar een

MEDEWERKER
PATIËNTENADMINISTRATIE
(16 uur per week)

belegde broodjes

gesorteerd op schaal bij u
thuisbezorgd
BROODJE
BURGER Tel 02507 18789
* Gevonden
herenfiets
blauw metalic koprastand
aard Noorderstraat 8
GROTE VLOOIENMARKT
25/4 Landsmeer sporth en
theatherz Het Dorpshuis al
leen tweedehands goed van
900 tot 1600 uur toegang
ƒ 2 15/5 Uithoorn Sporth De
Scheg 22/5 Vinkeveen
sporth De Boei 0206140616
* Hanneke te gek weer
open het was weer echt pa
sen Nr 26
* Help de Polen Stuur n
voedselpakket' Wij hebben
evt n adres 02907 5235
* Heren trekt u zichzelf eens
door J C Halderman
Kraken (klaverjassen) voor
Amnesty International zat 1
mei om 2000 uur m het ge
meenschapshuis
Inschrijf
geld ƒ 10 per koppel Tel
02507 14085 of 19652 Met
een leuke loterij
* Ons kleine koor heeft nog
plaats voor een bas en tenor
Inl 02507 14158
* Opa en oma Banjer
nog vele jaren samen
kusjes Mitch en Dylan
Overigens mijnheer de voor
zitter zijn wij van mening dat
de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken
*Pap en mam op naar de
volgende 30 jaar Van harte
Henk en Sandra
* Pas op' 27 4 om 8 uur rijdt
Lara af ledereen duimen
hoor' Succes
* Piet en Knjna al 30 jaar een
paar en nog steeds stapel op
elkaar
*Voor Jim en Ingnd nog 7
nachten dan weten ze niet
wat hun staat te wachten'

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

STOKMAN

Kerntaken

NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

Funktie-eisen
kennis van de gezondheidszorg is een pre
administratieve werkervaring
goede kommunikatieve vaardigheden
kennis van W P 5 1 en affiniteit met komputers
flexibiliteit t a v werktijden
zelfstandig kunnen werken
stressbestendig

DOMBO /

* Beste bas kom ons helpen Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
het koor in stand te houden
Tel 0250714158
Geopend dagelijks van
13.00-21.00 uur.
BROODJES BESTELLEN?
Broodje Burger Bellen
Altijd de nieuwste
premièrefilms, tevens
18789
veruit de grootste
ƒ250 bezorgkosten
keuze in Zandvoort.
boven ƒ 25 gratis bezorgd
Verhuur van
DAGJE UIT
movieboxen.
VERGADERING
Corn. Slegersstraat 2b
RECEPTIE
Zandvoort
BEGRAFENIS
Tel. 02507-12070

die onderdeel uitmaakt van het medisch sekretanaat
informeren patiënten en familie over financiële en admini
stratieve gang van zaken m het verpleeghuis
opname en ontslagadmimstratie
Sivis administratie
patientengelden adminstratie
AWBZ administratie
vervangen van administratieve werkzaamheden van kolle
ga s bij diens afwezigheid

Videotheek

Schoonheid en
verzorging
PEDICURE voor uw complete
voetverzorging en voetmas
sage Behandeling bij u aan
huis is mogelijk 02507 12698
RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels
Philips sun mobile
Huur prijs ƒ 100 p w
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507 30183

Boeken
Tijdschriften
T k Reader s Digest Het
beste div jaargang a ƒ 5 /
ƒ050 pst 02507 19968

Dieren en
dierenbenodigdheden

VERENIGINGSGEBOUW

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE

Grote Krocht 41 Zandvoort
tel 02507 15705 b g g 19932
voor
BRUILOFTEN RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

De Krocht

Te koop
gevraagd
diversen

Ik koop dames pockets Bou
quet e d ^ Bel 020 6254004
Arbeidsvoorwaarden
Verzamelaar vraagt VERKA
De funktie is ingedeeld in FWG 30 CAO ziekenhuiswezen * Herzog 7 kanalen 53 cm DE ALBUMS ook albums
(max ƒ 3 668 bij full time dienstverband) Groenelaan be TV kleuren ƒ 75 Etna 5 pits met auto s voetbal sprook
schikt over eigen kinderopvang waar nog plaats is voor gasstel ƒ 60 17357
jes enz Tel 02503 14727
kinderen tussen 1 5 en 4 jaar
* T k portablezw/witTV 31
cm 12V batterij of accu
Te koop
Informatie/sollicitatie
aansl 6 mnd ƒ75 16516
aangeboden
Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met me
diversen
vrouw G van Kasteren tel 0206453051 Uw schriftelijke * 1 Cassettedeck (Technics)
sollicitatie kunt u binnen 14 dagen na publicatie van deze m prima staat ƒ75 2 Philips 2x Grasmaaier ƒ 25+/35 div
advertentie sturen naar Verpleeghuis Groenelaan afd P & O boxen ƒ 25 Tel 13858
rugzakken ƒ30 droogmolen
De Helpende Hand 9 1186 AB Amstelveen
Foto Boomgaard ƒ30
fietsst+wmdscherm
ƒ25 2x zwemvest ƒ 100 div
Grote Krocht 26
keuk kastjes 2x buggie 17421
Telefoon 13529
Divers personeel gevraagd
UW FILM OP VIDEO
Bolderwagens
fietskarren
ƒ 1 75 per minuut met
wielen direct van bedrijf
gratis achtergrondmuziek
Gevraagd gediplomeerde stratenmakers, Div scherpe aanb ' Yamaha Folder tel 05904 1804
*Te koop Bebe comfort
die voor zichzelf willen beginnen
Sony ES technics en JBL'
wandelwagen
geh com
CARIDAX HIFI Adm de Ruy pleet ƒ200 Tel 17353
Geboden wordt vast werk
terw 131 Asd 0206837362
Telefonische reaktie 020-6799953
(Harm Kardon Teac Infinity) * Te koop Herlag wandel
wagen incl voetenzak en pa
EXTRA WORK Do you need
rasol/75 Tel 16720
Videotheek
an extra income (skinpro
[Computerapparatuur
* Te koop luxe kamerdeur
dukts)? Work when YOU have
en software
ƒ 95 grote reiskoffer Delsey
time For free rformation call |
ƒ 50 Tel 14982
* * *
Sue Jones 020 6882002
De
grootste
internationale
* T k eiken fin 4 deurs kast
De
nieuwste
films
* Opruiming schuur"
COMPUTER KOOPJES
klassiek model ƒ50 Tel
Tel 02507 12166
BEURS met de allerlaagste 02507 18557 na 18 u
Patriot Games
prijzen op 23 24 en 25 april
k a 2 gehaakte spreien
Huishoudelijk
1993
in de Jaarbeurs te *1 T
en 2 pers ƒ 25 en ƒ 50
Utrecht
350
stands-100000
personeel
Framed
bezoekers
Hardware-Soft Tel 0250717009
gevraagd
ware-Supplies PC-Atan* T k a oude hutkoffer prijs
Amiga-Electronica-Midi-Ga ƒ50 telefoon 02507 12367
Doublé Jeopardy
mes-CD-Video & Rlm Voor Zonnescherm 250 br ƒ 250
Wat oudere flinke hulp m de|
delige uitnodigingskaarten eenv d fiets ƒ 70 kl h fiets
huish gevr voor 3 uur p w
InterExpo Tel 040464601
Hard-Boiled
'/2 j gebr ƒ 150 camp snel
verdiensten ƒ 50
Tel 02507 13793 16178
MS DOS OS/2 WINDOWS was ƒ75 miniwas ƒ60 eik
programma s spellen enz kinderbed + matr ƒ75 gre
Housesitter
nen tienerburo + draaist ƒ 75
Na 1800 uur 0206229930
Personeel
halfwas kleuterbed 160x65
aangeboden
opklapb ƒ 60 2x aupiningm
Woninginrichting
Onderhoud,
legspieraal nieuw ƒ 100 2x
vouwbed/50+/75 T 17421
reparatie,
Voor al uw straatwerk + sier
doe-het-zelf
bestrating van oprit en terras * 4 Keuken krukken (grenen
•*• Zwaar gegalv U balken U
100 lang 2300 mm 8 stuks
Tel 0250713511
zitting) ƒ40 Tel 13858
Prijs 8 st ƒ200 14158
Uw
paadje
of
straatje
defect?
Lijsten op maat
Ik kom direct1 Ook sohuttin
Oppas gevraagd/
bij
Betamax
gen ruim 30 jaar ervaring
aangeboden
films te koop
Foto Boomgaard D v Duyn Tel 02507 19593
of na 6 uur 17833

Grote Krocht 26

Gevraagd lieve betrouwbare
oppas die ook oereid is het
huishoudelijk werk op zich te
nemen bij gezin in Buitenvel
dert Mag ook oudere dame
zijn en de voorkeur gaat uit
naar iemand die m het bezit is
van een auto Tijden ma /
di /do/vr van 13 00 tot 1800
wo van 11 00 tot 1800
Voor inlichtingen na 19 00 uur
0206423190

Tel 13529
T k ant eiken theekast m
pass dienblad facet gesl
glas ƒ 750 Tel 13129
T k ronde witte houten eet
hoek + Manou stoelen model
Dal las ƒ 500 Tel 18793
*T k wandmeub
9 del
eettaf 150x90 + 6 zw skai
stoelen ƒ 300 Tel 13129

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto s
pasfoto s
receptiefoto s
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

ƒ5Verhuur van
Nintendo spelletjes
en Game Boy

Videotheek

Dombo
Corn. Slegersstraat üü
Tel. 02507-12070

5 films
hele week

ƒ25,Corn. Slegersstraat 2b
tel. 12070

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is Zoek de?e advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste brievenbushchting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden
Prijswinnaars vorige week
M C Goulooze - Zwanenburg
A Egberts-Holla - Amsterdam
B de Vos - Mijdrecht
T Feenstra - Amsterdam

HASSINGBV
STOK B V
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

Onroerend
goed te koop
aangeboden
Amstelveen 4 k flat 4e verd
ind keuken woonk ± 24 m2
3 si kam balkon op het oos
ten en westen berging vr or
ƒ149500 k k 030313061

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

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

DOMBO
U ook?
Corn.
Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507 14534

Vakantie
Nederland
Bladel nabij Belgische grens
t h vak huisje in bosr omg
Bell na 18 uur 04977 85185

Vaar/surfsport
Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 0250714534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
Gestoff kam m Haarlem v
werk zeer nette jongeman
ƒ530 incl Tel 02507 12510
Te huur per 1 mei a s kam
kdt in centrum ƒ650
Tel 18009
Wie wil m deeltijd gebruik
maken van mijn atelier? Ook
voor cursussen
Yvon Schoorl Tel 17063
WWB div gemeub app v a
± ƒ 1200 en vele kmrs van
ƒ260 tot ƒ800 0206991194

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur
ONDEUGENDE
huisvrouw
tjes en schoolmeisjes van 18
zoeken voor straks sexkon
takt vraag naar hun tel nr
Bel 06 9661 (75c/m)
PARTNERRUIL pnvelijn
direkt apart met vrouwen
en mannen voor sexruil
0632033091 (75cpm)
Petra 30+ laat zich nemen
door die grote NEGER terwijl
haar man toekijkt
0632032806
100 cpm
*PRIVÉ KONTAKT* Je krijgt
direkt n meisje van 18 aan de
lijn 069570 (100cpm)

RIJP
&

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

Radio/tv/video

DOMBO

DOMBO

MiCRO

* Te koop aquarium 200 liter
Bloemen, planten
incl onderkast en toebeh
vissen etc ƒ 150 Tel 19235
en tuinartikelen
T k witte kakatoe 10jr (praat
niet) kop kooi op witte voet Firma Meynckens
145 cm hg 45 cm br pr voor al uw tuin en tegelwerk
n o t k Tel 18556
sierbestratmg Ook schuttin
gen plaatsen en bomen ver
wijderen Tevens metselwerk
Lessen en clubs
023 382253 b g g 358380
LUXE BONSAI BOOMPJES
Dansles alleenstaanden
Kweek uw eigen Japanse
CHEZ ANDRE
mini boom Pakket zaden
Info 0251050092
(esdoorn of den) keramisch
kweekschaaltje teelaarde en
WORDPERFECT 5 1
handleiding ƒ 20
franco
leer je m een week
thuis Postbus 59071 1040
Info M C O
KB Asd of giro storting op nr
Amsterdam 020 6853057
6519789 t n v Tnple A
Den Haag 070 3465346
Utrecht 06 52716921
Tumbedrijf De Linde voor al
uw tuinwerkz ƒ 1250 p u
alles leverbaar 023 402991
Zalenverhuur

REPARATIE
ALLE MERKEN

Videotheek

ZOEK DE M I S L U K T E

Muziekinstrumenten
T k tenor sax z g a n attr
koffer standaard ƒ 2000
Tussen 19002000 uur
Keesomstraat 73 Z voort
VERHUUR van PIANO S
al va ƒ50 per nrnd
Bel voor onze voorwaarden
02946 4292 Fa Holla & Zoon
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T k nwe stalen roeiboten 4
mtr lang met spanen Prijs
ƒ995 Tel 0215823978

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes
Overdekte
caravanstalling
Amstelveen 0206452680
T h per 1 mei zomerhuisje
incl d + t + CV + kabel TV
uitsl 1 pers ƒ 1 500
Info tel 0250714669

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
* Te koop Union herenfiets 3
versnellingen trom rem hal
lamp ƒ225 Tel 14943
*T k a kindermountainbike
klein mankement ƒ 25
Tel 17009

06 96 25 WINKELMEISJES
De 18 jarige Bea wordt heet
achter de kassa en verdwijnt
het toilet m Jij loopt er achter
aan Pak me' 100 cpm
06 96 36 Als u een live ge
sprek met mij wilt Voorzichtig
hoor' Ik ben 18 jr 100 cpm
06 96 93 SECRETARESSE'
Met open blouse en kort rok
je zit ze je heet te maken Ze
wil een wip maken 75 cpm
06 97 11 Zappsex 18 j draai/
toets van meisjes naar meis
je Het hoogtepunt blijf je her
halen zo vaak je wilt' 75 cpm
06 97 33 Als je op z n Frans
wilt' Bel en je mag alleen op
een lijn met mij M n mond
staat open 100 cpm
06 97 93
POLITIEAGENTE
Je wordt streng aangepakt
Met knuppel en handboeien
75 cpm
35 plus sexdatmg Rijpe
vrouwen zoeken sexkontakt
069616 (100 cpm)
Adresjes van hete meiden
bij jou in de buurt
0635022241 (75cpm)
Afluister Sexlijn 75 cpm
06 320 323 78
Meisjes 18
06 320 327 47 Jong en strak
06 320 323 63 Rijp en Ordi
06 320 324 54
Rijp Chique
0632034044 Lesbi 35/18 j
Allemaal leuke meiden willen
direkt kontakt
06 320 330 77 (75 c/m)
BI SEX voor TWEE direkt
apart met een heet meisje
(18) of een lekkere jongen
(18) 0632033087 (75cpm)
Buurvrouw geeft buurmeisje
van 18 sexles1 Geniet maar
lekker van die twee' 100 cpm
06 320 328 27
Dames die zich overdag
vervelen zoeken telefoonsex
06 320*320*36 (75cpm)
De allerleukste meiden
bellen met de FLIRTBOX
0632033001 (75cpm)
DIREKT apart met een meisje
(18) of een lekkere jongen
(18) voor een live heet sexge
sprek 06 320 330 81 (75cpm)

TRIOKONTAKT voor sex
afspraakje met 2 vrouwen
0632032504 (100cpm)
Vanavond al n afspraakje'
Altijd succes als je op zoek
bent naar n leuke vnend(m)
06 9899 (100cpm)
VERPLEEGSTER Ik verzorg
graag mannen in mijn um
form zonder iets eronder
Kijk en voel maar
OC 320 329 30 75 cpm
Vluggertje leuke meisjes van
18 zoeken lekkere jongens
van 18 Bel 069662 (75cpm)
LESBISCHE Meisjes 18 jr Na
het sporten wordt haar lijfje
door mevrouw verwend
75 cpm 0632032337

Live Sex
06-9745
24 upd 100cpm
Live sexbox 24 u 75 cpm

Live 06-320 320 61
MANNEN LET OP
vrij vrouwtje komt naar je toe
of jij naar haar ze vertelt haar
adres en telefoonnummer
100c/m
069789
Meisjes 18 jr Ik ga bij je op
schoot zitten Wat voel ik nou'
75 cpm
06 320 320 66
Meisjes 18 jr willen wat bij
verdienen Sexadressen
06320*330*60 (75cpm)
NATASJA doet het met 2
hete Buurjongens van 18
06320*324*11 (75c/m)
NEGERIN zwoele lippen en
volle borsten masseer ze ter
wijl je me achterlangs neemt
0632032343 100 cpm
NEGERINNETJE
hete sex tiener 18 jr
0632032406
100 cpm
Nieuw LESBIKONTAKT ook
voor trio en partnerruil
06320*326*01 (75cpm)
NU direkt een afspraakje met
een leuk meisje van 18
06320*322*33 (100cpm)
Onderdanige jongens 18 jr
bellen met strenge meesters
S M voor 2 (direkt apart)
0632032999(75cpm)
Zij 18 naakt bukt ze' Jij staat
achter haar' Op z n Grieks'
75 cpm
06 320 327 06
Zij staat voor je gebukt
Toe maar op z n GRIEKS
069649
100 cpm
Zoek jij wulpse meisjes van
18? Bel Supersexkontakt
06 320 320 44 (75cpm)
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Diversen

ZAPPSEX
Draai of toets om heen en
terug te spoelen het lekker
ste kun je blijven herhalen'
75 cpm
Shooljuffrouw
06 96 08
Effe Vlug
06 96 92
Meisjes (18 jaar)
06 96 40
S & M Club
06 97 91
TOPSEX 26+
06 97 92
Hardcore
06 97 94
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort Geopend van 1800
tot 0300 uur Telefoon
02507 16141

* Gratis af te halen straatte
gels 70 m2 Brederodestraat
43 Tel 17676
Win nu een gratis
SUPERNINTENDO
Bel 06 9777 (100cpm)
XYZ BV verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag nachtserv 020 6424800
Zoekt U de Mislukte Micro1?
Dan zit u hier verkeerd Een
hint? Kijk maar eens onder
onze rubriek WISSEWASJES1

Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord
VERSE

VARKENSHAAS
van 29,50
VOOR

P kg

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

MiCRffls

Auto's en
auto-accessoires

T k Honda MTS ƒ 1 150
Drie volw met een zorgzame incl ace 0250730718
instelling zoeken per 1 juni
a s nette lichte woonruimte
Rijles auto's
leeg of gestoffeerd Wnk k
en motoren
badk 2 redelijk ruime sik
Contract voor 18 maanden
vast Regio K land bij voor
Alblas Verkeersscholen
keur bij strand duinen of bos
m 5 dagen
rijke omgeving Deel van villa
UW RIJBEWIJS
met oppasfunctie is ook be
Nieuwkoop 017248361
spreekbaar Tel 023382445
of 0251029306 directiesecr
Diverse clubs
WWB vraagt etages en kmrs
voor zakenm en stud Hele
week tot 20 u 0206991194
0632032313 HARDLESBIE
Wij gebruiken de wildste hulp
stukken' Gluur maar' 75 cpm
Woningruil
0632032617 STRAATMEID'
800
RUILADRESSEN m 18 Jaar In de bus gaat ze
A dam Informatie bij Het tegen je aan staan' Voel
maar zegt ze' 75 cpm
Oosten 0205882283
06
320 328 99 Rijpe Dikke
Aangeb mooie eengezms
l won m nw keuken en mb Mollige vrouwen 1 Live staat
| app gr tuin op zd huur ze voor je naakt 75 cpm
ƒ 575 p m (in rustige buurt 06 95 05 Grieks standje Live
v Schalkw) Gevr idem of alleen' Ik buk alvast over de
mooi app m Z vrt huur of tafel 100 cpm
koop Tel 023352495
06 95 07 STEWARDESSEN
• ANNULERINGEN van uwIn de pantry liet Saskia zich
advertentieopdrachten kunt u heerlijk m d r blouse pakken
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK door een passagier 75 cpm
richten aan Centrale Orderaf 06 96 09 Rijpe vrouwen Live
deling Weekmedia Postbus gesprek met jou' Graag jon
156 1000 AD Amsterdam
gens 18 jaar jong' 100 cpm

OPEN
Vrouwen van 36 tot 52
75 cpm 06
320 322 27
RIJPE VROUWEN Ze geeft
haar schoonzoon sexles
06 320 325 06
100 cpm
RIJPE zwarte vrouw1 Ze
draagt graag rose door
zichtige slipjes1 75 cpm
06 320 327 70
RUIGE Sexrneiden' Wild en
lekker strak gekleed' 75 cpm
06 320 323 40
Ruim 300 ondeugende vrou
wen zoeken n slippertje
06320*321*44 (75cpm)
Sabnna en nog veel meer
meiden willen direkt apart
06 320 322 88 (75cpm)
Schoolmeisjes 18 jr zoeken
een ervaren man Sexdating
0632033043(75cpm)
SEX VOOR 2 direkt kontakt
met jonge meiden (18) huis
vrouwtjes en jongens (18)
06 320 330 46 (75cpm)
Direkt een leuk meisje van 18
aan de lijn Vraag naar haar
tel nr voor n avondje uit Dl
rekt apart 069810 (75cpm)
Direkt een leuk meisje van 18
aan de telefoon direkt apart
Bel 06 9880 (100pm)
DIREKT KLETSEN met een
leuk meisje van 18' Bel snel
06320*330*90 (100cpm)
Direkt kontakt m een meisje
van 18 Druk de nul voor meer
meisjes 06 320 322 05 75cpm
Direkt Sexkontakt met n hete
vrouw bij jou in de buurt
0632032055 (75cpm)
Direkt Snel Sexkontakt
***SEX KONTAKTLIJN**
06 320*320*32 (100c/m)
SEX ADRESSEN PRIVÉ
Ze geven zelf hun eigen
adres en telefoonnummer
100c/m
069688
SEXAFSPRAAKJE met n
meisje 18 j Vraag haar tel nr
Bel 06 9502 (75cpm)
SEXSTANDJESi Grieks ge
bukti Mond vol Frans1
Vrijen zoenen zalig
0632032663
100 cpm
SEXY TIENERTJE (18 jr) lek
ker wild en ongeremd Hm
nog een keer??
0632032007
100 cpm
SM Kontaktlijn voor
strenge sexafspraken
0632032580(100cpm)
THAISE SEX GODIN
vroeg rijp en gewillig
06 320 323 06
100 cpm
TIENERBORDEEL ik ben 18
en wacht op je (m mijn slipje)
06 320 330 70
100 cpm
TIENERSEX (18 jr) achter
langs vind ik t lekkerst maar
dit is ook te gek zeg1
06 320 320 06
100 cpm
Top S & M 06 320 324 34'
Bel je meesteres en wees een
dienaar1 75 cpm
Wegens enorme drukte met
spoed DAMES/MEISJES ge
vraagd voor escort en/of club
Haarlem Bel tussen 1300 en
22 00 uur 02507 16141 of
023400130

Direkt telefoonkontakt met
meer dan 400 meisjes van 18
0632032211 (75cpm)
Een chique Vrouw VERPEST
haar buurmeisje met Sex1 75
cpm 06 320 320 39
Effe een vluggertje? Ik wacht
op je m het toilet' 75 cpm
0632032619 Meisje 19 jr
Er zijn genoeg meiden die
ook het bed in willen
Luister op 06 9603 (75 c/m)
Fleur (25+) hete meid van
standi' Ongelooflijk maar ze
was toch zo netjes opge
voed 0632035030100 cpm
Genoeg ondeugende meisjes
van 18 Ben jij op zoek?
Bel 06 96 02 (75c/m)
GRATIS SEX
niet commerciële sex adres
sen en nummers van vrou
wen 044935144 of 5164
Gratis sexkontakt meer dan
400 ondeugende meiden
0632033045 (100cpm)
HARDCORE 75 cpm
06 320 324 04
Onderdanig
06 320 326 18
Meesteres
06 320 326 77
Ruige sex
06 320 325 54
Volle Bolle
Harde ruige wilde sex1 06
320 322 76 Rooie lampen
Doorzichtige lingerie' 75 cpm
Hete meisjes (18 j ) willen
echt snel Sexkontakt Nu met
tel nr 06 320*330*66 (75c/m)
Hete meisjes 18 jr willen snel
een sexafspraak' Nu direkt
0632033081 (75cpm)
Hete MEISJES van 18 willen
sexkontakt Nu met nummer
Bel 06 9665 (75c/m)
Hete vrouwen bij jou in de
buurt willen sexkontakt Bel
069709 (100cpm)
Hete vrouwen die alleen thuis
zijn zoeken sexkontakt
06 320 330 42 (75c/m)
HOMO Waar gebeurd knul
len onder elkaar
06 320 329 99 (75cpm)
Homo zoek je n hete boy
voot n sex afspraakje?
06320*330*18 (75cpm)
HOMO DIREKT APART
Direkt privé met een hete gay
Druk op de nul voor meer
hete jongens (va 18 jr)
0632032261 (75cpm)
Homojongens (18 jr) onder el
kaar Hoor ze TEKEER gaan
06 320*330*88 (75 cpm)
HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy?
06 320 330 95 (75cpm)
KEIHARDE SEX op college
de nieuwe docent weet niet
wat hem overkomt
0632032008
100 cpm
LADY DOMINA Onderdaan
bondage rubber 75 cpm
06 320 321 66
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1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

4,65
4,65
4,65
6,20
7,76

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

9,31
10,86
12,41
13,96
15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis
adverteren Alle prijzen incl 17 5% BTW
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Te vet eten
verhoogt peil
cholesterol
Is het mogelijk de kans op
hart- en vaatziekten te verkleinen? Ja, dat is mogelijk,
maar dan moet voldaan aan
de volgende vijf voorwaarden: l- minder vet eten, 2verzadigde vetten vervangen door onverzadigde vetten, 3- niet roken, 4- regelmatig bewegen, 5- op gewicht blijven. Waarom zijn
deze regels zo belangrijk?
Door het eten van te vet voedsel wordt het risico verhoogd
van een stijging van het cholesterol in het bloed. Zeker als er
verzadigd vet wordt gebruikt.
Te veel cholesterol in het bloed
leidt tot beschadiging van de
bloedvaatwanden. Op deze beschadiging slaat vet neer en op
den duur treedt bindweefselvorming op met kalkafzetting.
Dit verschijnsel heet aderverkalking of atherosclerose: de
bloedvaten worden steeds nauwer.
Als dit proces optreedt in de
bloedvaten die het hart van
bloed voorzien (de kransslagaderen), krijgt het hart te weinig
zuurstof om nog voldoende
bloed rond te pompen. Gevolg
is dat de kans op een hartinfarct groter wordt.

Ergernissen in de tuin wegwieden
In april trekt een fleurig
waas van ontluikende
kleuren over Amsterdam.
De kastanjes langs de
grachten bloeien uitbundig
met hun roomwitte kaarsen
en in de Jordaan kruipen
uit menig tegeltuintje de
prille groene klimplanten
langs de regenpijpen
omhoog. Bram Wolthoorn
bericht over verschillende
tuinen in en bij Amsterdam.

N DE PARKEN mengt de
kleurige kleding van de
wandelaars zich met die
van bloeiende heesters tot
een juichend geheel. In de
bedrijvenparken aan de
stadsrand wordt gesnoeid.
Ook op andere plaatsen in
Amsterdam wordt hard gewerkt aan het groen.

I

In de met Prunussen gestoffeerde Velazquezstraat (Zuid)
woont Alexa van Nierop. Achter
het huis heeft ze een tot op de
vierkante centimeter verzorgde
gezellige tuin aangelegd. Een
knots van een wilde kers vormt
de basis: de tuin is hier omheen
opgebouwd. Hij ligt op het
noorden, zodat de planten zich
naar de zonkant en dus naar
het huis toe keren.
Vanuit de kamer levert dit
door de grote glas-in-lood ramen een prachtig gezicht op de
tuin op. Slim opgestelde tafeltjes en subtiel toegepaste hoogteverschillen scheppen diepte
Bouwstof
in de tuin. Het terras en de paCholesterol is een vetachtige den bestaan uit flagstones, een
stof. Het lichaam heeft choles- bijna 'vergeten' vorm van beterol nodig voor het aanmaken strating.
van diverse hormonen en als
bouwstof voor de lichaamscellen. Een beetje cholesterol Maagdenpalm
moet dus in het bloed aanwezig
De voornamelijk in wit en
zijn. Cholesterol kan worden donkergroen uitgevoerde tuin
aangemaakt door de lever. An- kleurt voortreffelijk bij de
derzijds komt het het lichaam oudrose tinten van de flagstobinnen via de voeding.
nes. Het cement in de voegen
en de openstaande betonnen
Cholesterol komt in twee vor- randen krijgt, dankzij de wekemen voor in het bloed: gekoppeld aan 'lichte' vet-eiwitcomplexen (LDL-cholesterol) en gekoppeld aan 'zware' vet-eiwitcomplexen (HDL-cholesterol).
Het LDL-cholesterol (Low
Density Lipoprotein) zorgt
voor de aanvoer van cholesterol. Deze vorm van cholesterol
moet dus zo min mogelijk aanwezig zijn in het bloed. HDL
(High Density Lipoprotein)
verzorgt de afvoer van het overtollige cholesterol. Het veelvuldig aanwezig zijn van deze
vorm van cholesterol is dus
gunstig.

Rust en harmonie heersen in de
prettig wilde
volkstuin in
een bocht
van de Amstel
Foto: Henriëtte
Kroon

lijkse karnemelk-behandeling
van Alexa, een fraai bemost uiterlijk. Op het terras ligt, heel
decoratief, een verzameling
witte kalkstenen.
Onder de wilde kers staan
schaduwplanten als hosta's varens en de bijzondere maagdenpalm 'Gertrv.de Jekyll'. Dit is
een kleine soort maagdenpalm
met heel fijne, teerwitte
bloempjes. De struikachtige
Clematis bonstedtij 'Crépuscule'
strooit in juli haar grijsblauwe
bloemen in kransen over de
donkergroene omgeving uit.
Een minuscuul composthoopje herbergt het gevallen
blad van de wilde kers. Een
scheefgezakt schuurtje, begroeid met verschillende soor-

ten klimop gaat aan de voet
schuil achter een rij hoge fijngeveerde varens. Een zonnehoekje met bank is onder meer
beplant met Salvia officinalis
'Purpurea' een kamperfoelie,
het zachtrood bloeiende long-

lichtgroen blad. In juni zal hij
de tuin vullen met de heerlijke
geur van zijn massaal bloeiende crémewitte roosjes.
Tegen het huis klimt de roos
'New Dawn' met zijn bossige
groeiwijze tegen de achtergevel

Knipverse kruiden op het balkon
kruid, het bodembedekkende
Epimedium en verschillende
geraniumsorten. Een witte
Wisteria slingert zich over een
pergola boven de zonnehoek.
Tegen de schutting groeit de
rambler 'Bobby James', metlange, dikke takken en glanzend

omhoog. Aan de voet van de
roos heeft zich winterpostelein
in het plantgat genesteld. Het
bloeit rose boven het donkergroene leerachtige blad. In een
hoekje naast de keukendeur is
een vogelvijvertje gemaakt, omzoomd met gele lis en varens.

BOES

Leefgewoonte
De hoeveelheden LDL en
HDL kunnen worden beïnvloed
door de voeding en het leefgedrag. De hoeveelheid LDL
wordt verminderd door minder
verzadigde vetten te eten. Verzadigde vetten komen vooral
voor in dierlijke produkten,
maar ook in een aantal plantaardige produkten zoals: cacao,
kokos, kokosolie, palmolie.
' Sommige sporten krijgen
Het HDL-gehalte in het bloed
ruimschoots aandacht in de
media. Maar er is meer dan
wordt verlaagd door verkeerde
leefgewoonten, zoals roken, voetbal, tennis of wielrennen.
weinig beweging en overge- In een serie artikelen belicht
wicht. Dat moet dus verandeChris Hartman minder
ren om het HDL-gehalte te ver- bekende takken van sporten.
In de laatste aflevering:
hogen. Ook kan de hoeveelheid
HDL worden verhoogd door
beugelen.
onverzadigde vetten. Het is dus f -|-K GA EVEN beugelen," is
l een mededeling die in
goed om, voor het vet dat toch
-*- slechts weinig huiskanodig is, zo veel mogelijk gebruik te maken van onverzadig- mers valt te beluisteren. Is de
de vetten.
boodschap afkomstig van een
Nederlander, dan is zij steevast
Betekent dit nu dat we klaar voorzien van een zuidelijke
zijn als al het vet wordt vervan- tongval. Een andere mogelijkgen door onverzadigd vet? Nee, heid is dat degene die met zijn
•zeker niet. Zoals boven gezegd: beugelsleger onder de arm het
ook de totale hoeveelheid vet huis verlaat de Belgische of de
en het lichaamsgewicht zijn Duitse nationaliteit heeft. In
van belang. Wie alleen over alle andere landen van de wegaat op het gebruik van pro- reld is beugelen een fenomeen
dukten met onverzadigde vet- dat even bekend is als klootten kan nog steeds te veel vet schieten, kolven en polstokverbinnen krijgen. Door minder springen.
vet te gebruiken, neemt ook de
Op dit moment is de Nederhoeveelheid energie in de voe- landse Beugel Bond 35 vereniding af. Dit is belangrijk voor gingen rijk, waarvan er merkdegenen die te zwaar zijn. Wie waardig genoeg zeven in België
niet hoeft af te vallen, kan vet gevestigd zijn. De bond is ververvangen door koolhydraten deeld in twee districten. In disin de vorm van brood of aardap- trict noord spelen zes Brataantpelen. Neem in dat geval na- se en elf Limburgse clubs. Het
tuurlijk niet méér beleg en jus; district zuid wordt gevormd
juist dat zijn de dikmakers.
door nog eens elf Limburgse
verenigingen en zeven Belgische. Twee Duitse clubs, die
niet in competitieverband uit-

Barstensvol knoppen houdt
deze romantische tuin een fleurige belofte voor de zomer in.

Kruidentuin twee hoog
In de eens zo vergrijsde
Transvaalbuurt, woont twee
hoog boven het Steve Bikoplein
Annet de Groot. Deze vooroorlogse volksbuurt, midden tussen Artis, het Oosterpark en het
Ajaxstadion, is de laatste jaren
helemaal verjongd. Eetcafés,
buurtbakkers en kruideniers
maken de Transvaalbuurt tot
een levendige woonwijk met
een bonte mengeling van culturen uit alle windstreken.
Annet is op haar verdieping
gezegend met drie balkons,
twee op het oosten en een op
het westen. Deze hoog boven
het drukke plein gelegen balkons betekenen voor haar de
mogelijkheid voor knipverse
kruiden binnen handbereik.
In tweedehands aardewerken
potten teelt zij basilicum, tijm,
rozemarijn, koreander, munt,
peterselie, citroenmelisse en natuurlijk bieslook. De rozemarijn wordt gebruikt bij gegrild
vlees, de munt en de tijm gaat
door de salades en de basilicum
wordt bij de tomaten gegeten.
Een toefje tijm op een bruine
boterham met verse geitekaas
is ook nooit weg.
De meeste kruiden worden
elk jaar opnieuw uit zaad opgekweekt. Rozemarijn en tijm
worden door Annet gekocht en
vinden een plaatsje in een van
de ruim bemeten potten. In de

Beugelen rukt uit zuiden op
komen, completeren het beugelwereldje.
Het onderkomen van beugelvereniging De Oude Glorie in
het Brabantse Heeze is een
plaatje. De beugelbaan ligt in
een landelijke omgeving. Binnen is het een drukte van belang. Harrie van Eert is penningmeester van de club en de
beheerder van de baan. „De
meeste banen behoren bij een
café," weet hij.
„Deze baan is
eigendom van
de club."
„Vroeger
speelden de
meeste clubs in de open lucht,
nu zijn alle banen overdekt.
Onze club is 33 jaar oud en
heeft 45 leden. De jongste is 13,
de oudste 98. Tevens kennen we
een groot aantal recreant-Ieden. Dat zijn mensen die deel
uitmaken van groepen die regelmatig onze baan gebruiken
om onderling te spelen. De
baan is praktisch elke dag bezet."
Een beugelbaan heeft een
breedte van vijf en een lengte
van tien meter. Op 2,60 nieter
van de achterwand is een beugel in de grond aangebracht, die
een diameter van 26 centimeter
heeft. Beugelen is een strijd
tussen twee personen, die ieder
twee bollen (ballen) ter be-

schikking hebben. De bollen
zijn van kunststof, hebben een
doorsnede van 18 centimeter en
wegen ruim vier kilo. Aan de
voorzijde van de baan bevindt
zich een greppel.

Bol spelen
Vanaf de rand van de greppel
brengt een van de twee spelers onderscheid tussen mannen en

Menusuggestie:
vermicellisoep met paprika, vis in de
oven, aardappelen.
Voor vragen over voeding: kunt u op
werkdagen van twaalf tot vier uur de
•oedlngstelefoon van het Voorlich"ngsbureau voor de Voeding raadpleSeii: 070-351 08 10.

Bij de opponent gaan er in
dat geval twee punten van het
totaal af en zelf krijgt de veroorzaker er twee punten bij. Wie
het eerst de dertig punten bereikt, is winnaar van de partij.
Bij teamwedstrijden (zes- of
viertallen) worden de individuele resultaten opgeteld.
Van Eert:
„Beugelen is
een sport die
denkwerk en
-^-^- geduld vereist. Je moet
voortdurend op de bollen van
de tegenstander letten. En je
moet je zenuwen in bedwang
houden. Bij een stand van 28-28
bij voorbeeld is het moeilijk
rustig te blijven. De competitiewedstrijden trekken geen publiek. Alleen de eigen leden komen kijken. Toch zit de sport in
Brabant in de lift. Er zijn de
laatste jaren nogal wat clubs
bijgekomen."
De Nederlandse Beugel Bond
werd opgericht in 1971. De
bond ontstond door een fusie
tussen de Noordlimburgse en
de Middenlimburgse Beugelbond. Bij de bond zijn bijna
1200 leden aangesloten. In competitieverband spelen 92 senioren- en zeven jeugdteams. Bij

De prijs voor deze excursie bedraagt ƒ10,50 per persoon en
ƒ 8,50 voor kinderen tot en met 12
jaar en 65-pIussers (inclusief kofHe of frisdrank). Vooraf reserveren is gewenst bij de Zaanse VVV,
Gedempte Gracht 76, Zaandam,
tel. 075-162221/351747.

Maffe zonnebrillen

Tweede bolo lanceer je met een sleger
vrouwen is er niet bij beugelen zijn eerste bol in het spel. Gaat
die aan de voorzijde door de
beugel dan levert dat twee punten op. Vervolgens speelt de ander zijn eerste bol, waarna
nummer één zijn tweede bol
lanceert met de houten sleger.
De sleger lijkt op een schep.
De maximale lengte is zeventig
centimeter. Slaagt een van de
spelers erin een bol van zijn tegenstander (via de eigen bol) in
de greppel te mikken, dan is hij
eveneens twee punten rijker.
Gaat de bal daarentegen vanaf
de achterzijde door de beugel,
dan worden er twee punten in
mindering gebracht.
De mooiste actie is die waarbij de bol van de tegenstander

Vis
Recept voor twee personen:
Vis in de oven.
250 gram kabeljauwfilet, peper,
zout, Vi pakje kaassaus, 750
gram prei, l tomaat.
Bestrooi de kabeljauwfilet
met peper en zout. Maak van
een half pakje kaassaus een
saus. Snijd de schoongemaakte
prei aan ringen en leg de groente in een ovenvaste schaal.
Schep de vis erop en dek de vis
af met de in plakken gesneden
tomaat. Giet de kaassaus erover en zet de schaal 25 minuten in een matig warme oven
'175 'C). Per portie: 550 kü (260
kcal), 16 g eiwit, 2 g vet, 13 g
koolhydraten.

van achteren door de beugel én
in de greppel wordt gewerkt.

herfst, als een plotseling opgestoken noordenwind ijskoude
regen uit een grijs wolkendek
jaagt, worden de potten met basilicum en rozemarijn naar binActuele informatie over
nen gehaald. In een koele kaToerisme en Vrije Tijd
mer blijven deze kruiden dan
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
tot ver in januari bruikbaar.
postbus 2104,
Langs het gietijzeren hek1000 CC Amsterdam,
werk van het balkon, dat nog
tel. 020-5622840
uit de dertiger jaren stamt,
(niet op vrijdag)
plant Annet Lathyms en Oostindische kers in potten. Als het
weer een beetje meewerkt, zit
ze dan in juni al heerlijk vrij in
Behangexpositïe
de zon op haar balkon achter
In het Noorderhuis op de
een haag van de zachtrose en
Zaanse Schans is tot en
lichtgeel bloeiende Lathyrus.
met 30 april de tentoonstelling 'Tussen plafond en
Henriëtte Kroon woont aan
plint' te bezichtigen.
de Weesperzijde langs de AmHet Nederlands Censtel. Een paar kilometer
truni voor Volkscultuur
stroomopwaarts, in een wijde
maakte een tentoonstelling
bocht, heeft zij een grote volksdie een cultuurhistorisch
tuin. Deze tuin van 400 m 2 ligt
overzicht geeft van wandin het tuinencomplex Kostverversiering
vanaf de holeloren aan de Amsteldijk in Oumens
tot
nu.
Er wordt ingederkerk aan de Amstel. Voor
gaan op fabricage en toeHenriëtte is de tuin veel meer
passingen van vele soorten
dan een stukje grond: het is de
wanddecoraties zoals gobeplaats waar ze haar dagelijkse
lins, goudleer, velours en
ergernisjes wegwiedt en het is
behang. Speciale aandacht
de plek waar haar kinderen met
wordt besteed aan de techde natuur vertrouwd zijn genische en sociale ontwikraakt. De grond is venig en
keling van het behang in
vochtig. Speenkruid tiert er weNederland.
lig en in de zomer schitteren de
Museum 'Het Noorderhuis' is,
witte bloemschermen van het
te vinden op de Kalvcrringdijk 17,
Zaanse
Schans, Zaandam, tel.
bloeiend fluitekruid je tege075-173237. Geopend dinsdag tot
moet. In een nat hoekje heeft
en met zondag van tien tot vijf
Henriëtte
moeraswolfsmelk,
uur. Entree volwassenen één gulden vijftig, kinderen tot 12 jaar,
het zeldzame beemdooiev-aarsCJP en Pas 65+ betalen één gulbek en het naar citroen geurenden. Het Noorderhuis is toegande wild kattekruid staan. Heel
kelijk voor gehandicapten.
trots is ze op de gevlekte orchis,
die vanonder een schepgrage
Vogels kijken
bulldozer gered werd op een
golfterrein in aanleg. In deze
De Zaanse WV houdt in
wilde tuin heeft ze ook een
mei de excursie 'Varend
plekje ingeruimd voor een bosvogels kijken in Jisp'. De
biotoopje, een gemeenschap
tochten vinden plaats in
van planten die de kruidlaag
een overdekte boot, met
van een bos vormen.
een kapitein die boeiend
Daar wiegt nu, in de lente, de
vertelt over de gedragingen
slanke sleutelbloem haar ranke
van de vogels.
gele kelkjes op de tere steeltjes.
Jisp ligt aan de rand van
Lenteklokje en daslook priemen
de Wormer- en Jisperveld
met hun witte bloempjes door
met het plassengebied het
het dichte tapijt van de grootZwet en de Merken. Dit is
bloemige muur.
een natuurreservaat van
De tuin wordt aan de westzij2100 hectare, dat bekend
de begrensd door een sloot. In
staat om de vele soorten
april weerspiegelden de gele
weidevogels die daar broekuipjes van de bloeiende dotden.
terbloem in het heldere kikkerHet gebied kent een grorijke polderwater. Vanuit een
te vogelrijkdom en dient
licht en luchtig houten optrekje
bijvoorbeeld als een bekijkt Henriëtte uit over een
langrijke slaap-en pleisterruig grasveldje met daarop een
plaats voor duizenden
schommel, 's Zomers steekt het
smienten, eenden en meerdonkergroene hout mooi af tekoeten.
gen het schetterend rood van
In het veld is een aantal
de klaprozen in het gras. Tusbroedkolonies van koksen de tegels voor het met hop
meeuwen. Er broeden ook
begroeide zomerhuisje bloeit
tientallen paren visdiefjes
draadereprijs met piepkleine
en enkele paren zwarte
helderblauwe bloempjes. Smalsterns. Men ziet er forse
le paadjes van houtsnippers loaantallen grutto's, kieviten
pen kriskras door de tuin.
en tureluurs. Voor tientalDe geurende wolken van
len lepelaars dient het
bloeiend zeepkruid, vermengd
Wormer- en Jisperveld als
met het kruidige parfum van de
fouragegebied.
wilde marjolein, luiden straks
De rondvaarten vertrekeen stralende zomer in.
ken vanaf Dorpshuis 'De
Lepelaar', Molenpad 2,
Jisp. De boottochten zijn
elke zaterdag- en zondagmorgen van l tot en met 30
mei om half elf. Er is een
extra Luilaktocht op zaterdag 29 mei om zeven uur 's
morgens.

Harrie van Eert (met baard) op de beugelbaan van De Oude
Glorie. Zijn tegenstander is Johan Verest, de beste beugelaar
van Nederland

de senioren zijn er vier klassen.
Oude geschriften maakten
reeds in 1331 melding van de
beugelsport in Luik en in 1348
in Thorn. Maar ook in Haarlem
en Deventer werd de sport beoefend. In later eeuwen was
beugelen vooral een kinderspel. In het begin van de jaren
dertig maakte de sport een revival door. De volwassenen gingen zich er weer mee bemoeien
en het gevolg was dat in Limburg de beugelbanen als paddestoelen uit de grond verrezen.
„Binnenkort krijgen we er
een derde district bij," meldt
Van Eert trots, „het district

Foto: Chris Hartman

Brabant. Er zijn in Brabant een
stuk of zes dorpen waar wel een
beugelbaan is, maar geen club.
Het moet toch mogelijk zijn in
die plaatsen een vereniging van
de grond te krijgen. En als dat
lukt richten we onze blik mogelijk in noordelijke richting. In
het verleden werd ook daar gebeugeld. Waarom zouden die
tijden niet herleven?"
Het adres van de Nederlandse BeuRel Bond is G. van Lounlaun 3, BU9S BS
Heythuyzen. Telefoon 04750-17738.
Eerdere afleveringen in de serie 'onbekende sporten' die hiermee wordt afgesloten. zijn verschenen in de krant van
17/18. 24/25 maart. 31 maart/1 april en
14/15 april.

'De mafste zonnebrillen
op aarde' zijn nu ook verkrijgbaar in Nederland.
Onder de naam Swatch
Eyes brengt Swatch zonnebrillen met een zogenaamd
'clip-on' systeem. Met dit
systeem kan één zonnebril
omgetoverd worden in totaal twintig verschillende
modellen. De bril bestaat
uit een basisframe en een
clip. Deze clips, ontworpen
in twintig modebewuste
designs, zijn onderling verwisselbaar. Op deze manier kan men de zonnebril
aanpassen aan kleding,
make-up of stemming. Met
één simpele klikbeweging '
verwijder je de clip van het |
basisframe en zet je er een
ander model voor in de ]
plaats.
iSwatch Eyes zijn te koop al*
complete set (basisframe + clip)
oC als losse clips. De prijs is ƒ HO,voor een set en ƒ60.- voor elke
losse clip. Verkrijgbaar bij grote
warenhuizen en opticiens

(ADVERTENTIE)

LEOLUX DROOM
Wissel-dienblad

illi-.I.IJ

Leolux Model Excalibur
hoog+pouf
design: Hugo de Fluiter

Van Reeuwijk in Diemen heeft april gezet in het teken van het
Leolux-droomwonen. Zachte vormen en vloeiende lijnenzijn
karakteristiekvoorde nieuwe modernen van dit exclusieve
wereldmerk. De internationale collectie meubelen op het gebied
van totaal-wonen is uniekvoor Amsterdam en omgeving.
Opmerkelijkeservicejnformatieentopkwalileitstaan garant
vooreen verantwoorde keuze. Neem bijvoorbeeld deze
droomzitters uitdecollectievan Leolux. Een detail uit het
exclusieve droomwonen bij van Reeuwijk.

vanffceuwijk
Sniep7,Meubelboulevard Diemen, Ringweg af rit SI Ï3/Diemen. (020) 699411 i fax: (020) 6903881

Leolux Model Catalpa
design: Hugo de Ruiter

f

t
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Tof Kijk bij.

Present Connections uit
Breda brengt sinds kort
een plexiglas dienblad met
dubbele bodem op de
markt. De bodem van het
zogenaamde 'Wissel-dienblad' zoals de officiële
naam luidt kan op eenvoudige wijze uit de lange rails
worden geschoven, waarna
men op de losse plaat met
behulp van tweezijdig klcvende foto's, een leuke kindertekening, of een eigen
ontwerp kan plakken.
Het dienblad wordt rechtstreehs door de firma verkocht
voor f 5Ü.H5. Voor meer Inlichtlngen: 'tel. 076-811.173.

,
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OP! KOOP J: UW AUPING ^COMBINATIE EN WEES DB
8üpinCI
80x190 cm
90x190
140x190
140x190'
160x190'
180x190'
80x200
90x200
100x200
120x200
140x200
140x200'
160x200'
180x200*
200x200'
90x210
160x210'
180x210'
90x220
180x220'

AU RON DE 1000

vlak
875,910-

handv
9951030126514451470149510201050,109512351285147015151550,159511151605162511601685-

119512301260890920,950121012501280,13059701315133510151395-

aulo

extra
16901725-

114011751410-

17351760179011501190,122513701420175017851820,185012451850188512901945-

Slaapkamer 22 uw Aupmg-dealer heeft vele
maten en kleuren direct uit voorraad leverbaar!!!

Auronde achterwand

eloclr

2135-

AUPING AURONDE
HET BED
MEESTE MOGELIJKHEDEN

AUPING INFO:

2170-

28352860289017051740,1775-

O

Aureo bedlamp

MET

Auronde achterelement

Ellipsvormig kastje

VTV

100
120
140
Breed

285028852920,29501795-

. , • f

r" XOk*y,-lVj.

298518403045-

VOOR!!!

^*«^<<v-w
>

*

90 cm
100
120
140
Breed

.

-*•

388522903945-

52551 o!200
bedbreedle + 73 cm
Auronde achterwand

4S^J?157515801585bedbreedte +

160
180
200
106 en

i ' vooizien \an 2 eenpersoons spiralen
j Ie completeren mei 2 eenpersoons marrissen

Wlak (als niet verstelbare uitvoering)
WHandverstelbaar (rug en voetendeel zijn
met de hand in hoogte verstelbaar)
jAutomat (rugdeel is m b v een koord|e in hoogte
" verstelbaar voetendeel is met de hand in hoogte
verstelbaar)
fExt r amat (rugdeel is electnsch in hoogte verstelbaar ]
voelendeel is met de hand in hoogte verstelbaar)
JElectromat (rug en voetendeel zijn electnsch m elke]
gewenste stand te brengen)

aupng GULNSKORTING OP
MERKMATRASSENÜ!

Het Auronde bed, uit solide beukehout,

Auronde tafeltie

is er ook in extra hoge uitvoering.
jDat is soms erg comfortabel; bij in- en uitstappen
en bij het opmaken van het bed.
DEAURONDE2GGO
Hogere uitvoering ± 55 cm *Meerprijs^ 4O"
bijpassende^chterwand en tafeltjes verkrijgbaar.

Auronde matras

Auronde 1000
gelaagd beukehout,
in de kleuren

\!!

Auping heeft matrassen die
precies zijn itgestemd op de piraal

* Snelle levering * Gratis thuisbezorgd * Gratis montage

~V v -

f

"•

~•*~

kersen '
mahonie'
purper
platine
blue
fernt

Latex medium"1

*•••^^••••n

80x200 van 735.- nu

Tl///.f. rr'P
l..;•':'! ,'•! i -l-

'.'

geruisloos geen gepiep of gekraak
door de zachte lichte en stevige body
gemakkelijk te verplaatsen (zwenkwieltjes ol grote meubelglijders vooral han6 poten waarvan 2 met
dig bij schoonmaken en stofzuigen)
een zwenkwiel
BOXSPRINGCOMBINATIE
9 geen pijnlijk harde sta in de weg bij b v
2
kwaliteitsboxspnngs
("hotelbed")
+2
stofzuigen
• past perfect in elk slaapkamer interieur <waliteitsbinnenvering matrassen.
(ook practisch voor hen die hun oude
bed willen vervangen maar de rest van Leverbaar m 2 van 80 x 200 (compleet)
het
slaapkamer interieur
willen
of 2 van 90 x 200 (compleet).
behouden)
• is zeer duurzaam en vergroot de duur- Deze combinatie is normaal
• zaamheid van uw matras aanzienlijk
Nu is deze combinatie compleet
__.
maar is vooral geweldig
Nu 800,- voordeel zolang de voorraad strekt
comfortabel Qoed voor uw rug'
RUIMTEBESPARENDE BEDDEN
VOUWBEDDEN WITTE BEDBAK
2 LEDIKANTEN
DUBBEL
Inclusief 2 spiralen
DIVANBED Het onderschuifbed i
voorzien van wieltjes
,,Susanne

Originele
hotelcombinatie
BOXSPRINGCOMBINATIE

GEKKE MATEN, GEKKE PRIJZEN

SPECIALE
AANBIEDING! OP = OP!

ELEKTRISCH VERSTELBARE LATTENBODEM

•*• van een
zeer bekend
merk

Eenmalige
aanbiedinas

JUBILEUMPRUS!
OOK in de maat
90
x
200
90x210 en 90x220
ujWooiTaaaleverDaar van 279.- NU

VOOR INFORMATIE:

Kinder
matrassen

023-

JUBILEUM

90x200 van J-095 - nu

.I7FNM

55x110 693
60x120

65x130
70x140

GIGAN
AANBIE

SPECIALE AANBIEDING:
WITTE
TWIJFELAAR

SPECIALE AANBIEDIN
Seniorenledikant 90x200 compleet
met hoofd en
voeteneindeverstelbare latlenbodem
+ kwaliteitspclyelher malras S G40
compleet nu
dÖSÏÏiS

Dit seniorenledikant 90 x 200 is ook leverbaar met een
handverstelbare Aupmg spiraal + kwaliteits
polyether matras S G 40 Compleet nu

- nu

Slaapkamer 22

zwaar massief blank houten
ledikant inclusief een stevige
houten lattenbodem

Ledikant in
80x190 + 2 laden of inclusief
80x200 + 2 laden of lattenbodemi

Bijpassend
nachtkastje
verrijdbaar

spiralen en S G 40
polyefher matrassen,
160x200 COMPLEET
180x200 COMPLEET

160x200 COMPLEET

donker eiken gebeits
blank eiken gebeitst
wit lacqué

Verstelbaar: Zowel hoofd- als voeteneind
zijn onafhankelijk door middel van twee
electromotoren traploos mstelbaar
Het hoofdeind is voorzien van een extra
hoofdsteun welke automatisch meegaat Het voeteneind heeft een extra
scharnierpunt op kniehoogte

eaiKant ook verkrijgbaar met
dwars gespannen handverstelbare

180x200 COMPLEET

BEDBAK MET l Blank houten tienerledikantl
LADEN
ONGEMONTEERD

Alles is direct uit voorraad leverbaar
en wordt gratis thuisbezorgd.

voor'495.-

Mooi afgeronde hoekei
nclusie(2hoofd-en
voeteneinde verstelbare
a tienbodems
+ 2 superKwaliteits
polyether matrassen
s a 40 Dim. 14 cm dik
140x200 COMPLEET

(vervaardigd door Ubica) + 120x190 van 1279,kwaliteitsbinnenveringmatras

Ledikant m de maat inclusief
80x190 + 2 laden of lattenbodem'
80x200 + 2 laden of van 409 .
90x200 + 2 laden

oor 460.-

6 poten waarvan 2 met
een zwenkwiel

KWALITEITS BOXSPRING

ONGEMONTEERD

80x200 van

alpine wit
sable wit
parelgrijs
siena beige
zwart
naturel *
blank beuken*
een toeslag

Speciale aanbieding:

:

VC'.'*' x o ^ -r:'li-v \ • x<'-' i<2
/

-

©

o

(/ '

len matras speciaal vervaardigd
voor verstelbare spiralen en
lattenbodems.
Kwahteits
Latexmatras_

Past in
vrijwel ieder Slaapkamer 22 uw bedden specialist heeft
ledikant!
ruime keuze in senioren j«^ ledikanten!

1 O-JARIGE JUBILEUMPRIJZEN! 1 G-JARIGE

OMGEMONTEERD

Oerdegelijk wit M D.F -ledikant m de
speciale maat van 120 x 190, met een
stevige houten lattenbodem, compleet (kleur zwart
meerprijs
met een kwahteitsbmnenveringmatras. NU
Deze combinatie is OOK leverbaarTnae Lose lade
speciale maat 120 x 200
-fuif;
a
+ binnenveringmatras, NU
fesföi" (wit)

10-JARIGE JUBILEUMPRIJZEN!
LICHTGEWICHT BINNENVERING MATRASSEN ••

HOOGWAARDIGE POLYETHER MATRASSEN

151 br
3-deurs 185 br
3-deurs 223 br

51 br
3-deurs 185 br
3-deurs 223 br
Spiegel met schuifdeur

van 1895:- nu

r- nu

10-JARIGE
KWALITEITS SCHUIMRUBBER MATRASSEN

«v*

Speciale maten ook leverbaar'
•
levertijd 2 dagen.

kwaliteitspolyethermatras

^"Jever ijd 2 dagen.

-—

'polyethermatrasi

lichtgewicht ' ,*>
Speciale,maten ook leverbaar. -4.
bmnenvenng- %' ••
'g»8rti|d z dagen. t. ""ir
matras
" * ,
•* v»;
*\i*s.

s g 40 extra dik hoog soortelijk gewicht dus extra duurzame
comfortabele slramheid beide slaapzijden doorgeslikl

öüxigo nu voor
80x200 nu voor

179,-

90x190 nu voor

198r-

90x200 nu voor

198,, 229;-

_9Qx21Qnu voor

IKom naar

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

nu voor
nu voor
nu voor
nu voor
nu voor
nu voor

269,-'
,'289,-i
(319,--;
r319r359tto5
398t-'i

J topkwaliteit S G 44 extra dik 16 cm hoog soortelijk gewicht
Idus extra duurzame comfortabele stramheid beide slaaoziiden doorqestikt'

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

2091229?>»
249,?
2^97279>

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

329? O
«83»

3SK3
4*9®

f Maandag 13.00 tot 18.00 uur
l Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.
!.-Donderdag koopavond van 19.00 tot 21.00 uur
CZaterdag van 9-00 tot 17.00 uur

HILVERSUM
Havenstraat 43
035-218975

AMERSFOOHl
Kamp 44
033-721295

^ »^- *

^ ^ ^iSSÏ

r

90x190 nu voor
90x200 nu voor. .

UW

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

aupng

UIHfcCHT
Manaplaatb j
(Zadelstraat)
Tol : 030-310240

voot iettouten iij,. „„,)
niet aansprakelijk >;n
prijswijzigingen ondei
voorbehoud

k leverbaar.',
apen.

i

een ± 15 cm dik schuimrubber matras voor echte verwende slapers, extra
soepele, duurzame comfortabele volschuimrubber matras, ook geschikt
bedboderrs. 100% '

3x190 nu voor
80x1801
80x200 nu voor

Speciale mate

'

i 16 cm dik comfortabele duurzame lichtgewicht bmnenvering
jnee^sliitvasteafa'ekkinq

90x210 nu voor. ..

Slaapkamer 22

* •*

.«.^.^.

schuimrubber-"
matras

80x200 nu voor
90x190 nu voor
90x200 nu voor
Qny?m nu vo

specialist VAN

l20xT90 nu voor
130x190 nu voor
140x190 nu voor
140x200 nu voor
160x200 nu voor
180x200 nu voor.

Haarlem
Houtplein 6
023-313039

Auto's & motoren
, \
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EMM boos over weigeren
van gemeentegarantie
ZANDVOORT - Woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht is boos maar vooral 'hevig teleurgesteld'
over de houding van Burgemeester en Wethouders EMM
wil een aantal leningen opnieuw afsluiten tegen lagere
rente, wat een voordeel zou opleveren van ruim 2,5 miljoen
gulden Maar daarvoor heeft zij gemeentegarantie nodig,
die wordt geweigerd

Op het pleintje achter de school werd fanatiek gelopen voor de Stichting Europa Kinderhulp

Foto Bram Stijnen

Sponsorloop Mariaschool overtreft verwachtingen
ZANDVOORT - De leerlmgen van de Mariaschool heb
ben met hun sponsorloop
meer dan 5650 gulden bij el
kaar gebracht Daarmee zijn
alle verwachtingen overtrof
fen Het geld is bestemd
voor de Stichting Europa
Kinderhulp en wordt vandaag overhandigd
De leerlingen waren vorige
week woensdag 'bijna niet meer
te houden', voordat directeur

Marja Snijders Blok het start
sein gaf In de school hadden ze
al lopen 'oefenen' voor hun
sponsorloop Na het klinken
van de schoolbel (het startsig
naai) vertrok iedereen fanatiek
Dat gold vooral voor de jong
sten, de meesten liepen door tot
zij niet meer konden „Ze liepen
als een gek," zegt één van de
ouders achteraf
Met ieder rondje, op een
speelterremtje
achter
de
school, kon geld verdiend wor

den Dat was ter beschikking rondje een gekleurd rietje, zo
gesteld door familie en/of ken dat na afloop het aantal rondjes
nissen, waarvan menigeen aan makkelijk te tellen was Bij de
wezig was om de kinderen aan telling werden zij onthaald op
te moedigen Ook waren verte limonade en een vaantje Giste
genwoordigers aanwezig van de ren werd de totale opbrengst
Stichting Europa Kinderhulp, bekend gemaakt, het bedrag
waarvoor het geld bestemd is wordt vandaag op school over
Van elke vijftig gulden die opge handigd aan vertegenwoordi
naald wordt, kan deze stichting gers van de stichting gevestigd
voor een kind een vakantie re in 's Graveland, Postbus 122 Zij
probeert voor kinderen uit
gelen
(kans) arme gezinnen vakantie
De deelnemers kregen bij elk adressen te vinden Adressen
met niet alleen slaap en speel
ruimte Ook met begrip en ge
duld van de ouders voor het
gastkind en zijn achtergrond

Casino Zandvoort vermindert
in 1992 verlies tot half miljoen
ZANDVOORT - Holland
Casino Zandvoort is in 1992
een stuk beter gaan draaien
Het aantal bezoeken steeg
ten opzichte van 1991 met
ongeveer 3,8 procent Des
ondanks zit het casino nog
m de rode cijfers met onge
veer een half miljoen ver
hes In 1992 was dat nog
twee keer zoveel

wat het aantal speeltafels (12)
betreft Wat speelautomaten
(152) betreft komt het op de
zesde plaats De acht casino's
komen samen op 173 tafels en
1652 automaten Nieuw m alle
vestigingen is de mysteryjack
pot, waarbij willekeurig extra
prijzen vallen zonder dat de
spelers een winnende combina
tie hoeven te hebben

Kende het Zandvoortse casi
no in 1991 jaar nog een daling
van het aantal bezoeken, vorig
jaar gingen de cijfers weer lang
zaam omhoog Voor het eerst
zelfs kwam het aantal bezoeken
m eenjaar uit op meer dan een
kwart miljoen Er werden in to
taal 251715 bezoeken geteld,
waarmee dus ook het 'topjaar'
1990 werd gepasseerd, en wel
met ongeveer 3,5 procent Toen
waren er 242 912 bezoeken

De overige casino's kwamen
in 1992 allemaal op winst uit, al
was het bedrijfsresultaat in
Amsterdam en Rotterdam la
ger dan het jaar ervoor In de
acht casino's samen werden
3 851 971 bezoeken afgelegd, 9,4
procent meer dan het jaar er
voor De gemiddelde besteding
per bezoek steeg met twee gul
den tot 139 gulden Ook de geza
menlijke winst van de casino's
ging dus omhoog Het netto be
drijfsresultaat van Holland Ca
sino's kwam 17,2 procent hoger
uit, op 106,1 miljoen gulden
Amsterdam draagt het meeste
bij met 29,4 miljoen gulden

Het bedrijfsresultaat verbe
terde, ook al bleef Holland Ca
sino Zandvoort in de rode cij
Iers Het verlies werd gehal
veerd, van een miljoen in 1991
tot een half miljoen m 1992 Die
verbetering is opmerkelijk om
dat er tegelijkertijd ook lasten
verzwaringen optraden 'Hol
land Casino Zandvoort lijkt na
een moeilijke periode uit het
dal te komen,' constateert de
stichting in haar jaarverslag
Over het aantal bezoeken zegt
•Jij 'Een verdere groei is nood
zakelijk om tot een rendabele
exploitatie te komen'

Kleinste

Door het werk van de sti
ching Europa Kinderhulp krij
gen deze kinderen de kans met
Het gaat om kinderen tussen een onbezorgde vakantie de
6 en 13 jaar, uit West Duitsland, moeilijke thuissituatie even te
Frankrijk, Nederland, Noord vergeten

Krottenwijk

Horeca gevraagd rekening te
houden met dodenherdenking
ZANDVOORT - Burge
meester Van der Heijden
heeft de horeca ondernemers dringend verzocht tij
dens de Nationale Herden
king hun terrassen te sluiten Ook is gevraagd de ra
men en deuren dicht te hou
den
De sluiting betreft de periode
op dinsdagavond 4 mei tussen
19 00 en 20 30 uur De herden
king van de burger en militaire
slachtoffers van Wereldoorlog
II begint dit jaar opnieuw in de
Hervormde Kerk aan het Kerk
plein, aanvang 19 00 uur Daar
na volgt een stille tocht door

het dorp naar het monument
op de hoek Van Lennepwe
g/Lmnaeusstraat, waar de offi
ciele herdenkingsplechtigheid
plaatsvindt De tocht gaat via
het Kerkplein, het Raadhuis
plein, de Haltestraat, de Von
dellaan en de Van Lennepweg

Dolle pret
Het organiseren van de
o
festiviteiten op Konm
O
ginnedag en Bevrijdingsdag is
vaak dolle pret Dat zegt Min
ke van der Meulen deze week
in de rubriek Achter de Scher
men
Heren
De heren van Zand
("
voort hebben opge
O
houden te bestaan met de
laatste schenkingen van de fa
milie Quarles van Ufford
Promotie
De eerste promotie
-m
wedstrijd van Zand
l
voortmeeuwen is goed afgelo
pen
Vragen over bezorging7
vnjdag 9-12 uur . .tel 17166
Advertenties: . . tel 17166
Redactie:
tel 18648

Voorjaarsmarkt
's avonds open
ZANDVOORT Devoorjaars
markt aanstaande zondag in
het dorp is groter en gevaneer
der dan in voorgaande jaren De
markt is voor het eerst 's
avonds open In totaal staan er
langs de Prmsesseweg en de L
Daviddsstraat 250 kramen, met
meer variatie en kwaliteit, al
dus organisator Zandvoort Pro
motie
De markt is ongeveer ge
opend van 13 00 tot 22 00 uur
Er zijn speciale 'attrakties' zo
als een luxe 'travelbar' en elf
standwerkers die op eigen wijze
hun waren aan de man brengen Als kinderattrakties zijn er
onder andere een grabbelton,
luchtkussen, mini scooter, een
optreden van een clown en de
mogelijkheid om ezeltje te rij
den

(ADVERTENTIE)

Zondag 9 mei MOEDERDAG

ovz

organiseert m
samenwerking

met

Veilig schieten met licht, rook en lawaai

Nieuwsblad

weer div.
aktiviteiten

o.a. een kleurwedstrijd met leuke prijzen
en zaterdag 8 mei
zijn de

promotiedames
weer m het dorp om het winkelend publiek een
attentie namens de O.V Z te geven.
Dus let op onze krant van 6 mei a. s.

Als gevolg van de Beschik
king Casinospelen wordt de gehele winst afgedragen aan de
Staat Daarnaast werd 113,6
miljoen gulden aan belasting
betaald, bestaande uit Kans
spelbelasting (83,9 miljoen) en
BTW (29,7) Samen met de
winst wordt m totaal 219,7 mil
joen gulden aan de staat afge
dragen

krant moet ik hebben
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wal 7ich m
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,50

Nieuwsblad

Scheveningen

De Nationale Stichting tot ex
Zandvoort is overigens het ploitatie van Casinospelen in
kleinste casino van de stichting Nederland wil komende jaren
het aantal casino's verder uit
breiden Op 12 juni aanstaande
wordt in Eindhoven de negen
de vestiging geopend Daarmee
komt het het aantal medewer
üatum
HW LW HW LW kers op 2600 Voor 1995 staat de
29apr 0915 0455 22051714 opening gepland van een nieuw
30apr 1035 0556 23261834 casino in Scheveningen, dat de
1 mei 1200 0654 - -- 20 04 bestaande vestiging in het Kur
2 mei 0036 0830 130621 30 haus gaat vervangen
In 1996 wordt het Casino Val
3 mei 0140 0935 14052217
4 mei 0236 1024 14562245 kenburg verhuisd Daarnaast
5 mei 0318 11 15 15462336 wordt er gesproken over nieu
6 mei 0405 11 55 1629 -- we vestigingen in Utrecht, in
7 mei 0447 0016 17 161255 Enschede en in hei ta:: fiee ge
bied van de luchthaven Schip
Vaanstand
EK dond
29 april 1440 uur hol De besluitvorming daar
Doodtij
30 april 23 26 uur over is m een 'afrondend sta
dium'
NAP+53rm

j Waterstanden!

Ierland, Engeland en Oosten
rijk Bijvoorbeeld jongens en
meisjes uit krottenwijken of uit
buurten met geen enkele speel
ruimte Voor kinderen uit grote
gezinnen met een hele kleine
woning, uit gezinnen waarvan
een van de ouders (of beide ou
ders) langdurig ziek is en/of
met grote financiële proble
men Er zijn ook kinderen bij
die materieel niets te kort ko
men, maar toch 'kansarm' zijn
Bijvoorbeeld omdat zij niet de
aandacht en begeleiding (kun
nen) krijgen die elk kind nodig
heeft

De rente voor leningen is de „We hebben in ieder geval een
laatste maanden flink gedaald goed woningenbezit achter
en
Woningbouwvereniging ons " Volgens hem heeft de ge
Eendracht
Maakt
Macht meente ook belang bij een fi
maakt daar graag gebruik van nancieel gezonde woningbouw
Zij wil de huidige 27 miljoen vereniging, vanuit het oogpunt
gulden aan oude leningen (22 van volkshuisvesting, 'een ge
stuks) aflossen en door nieuwe zamenlijk belang van gemeente
leningen met een lager rente en EMM' „Dat is wel zo," zegt
percentage vervangen Dat zou Ingwersen, „maar de gemeente
een financieel voordeel opleve heeft ook nog andere belangen
ren van ruim 2,5 miljoen gul En de reservepositie van de ge
den „Daarmee zouden we de meente is al niet best Ik heb
kosten van ons kantoor er zo ook rekening te houden met
wat uithebben," zegt ad interim onze belastingbetalers Ik pie
directeur Peter Kramer „Of ker er met over hen als gokpa
bijvoorbeeld de renovatie van leis te behandelen '
woningcomplex 6 en een deel
van 7 "
Een delegatie van de woning
bouwvereniging vertrok on
Het ziet er echter naar uit dat langs boos uit het Raadhuis
dit niet doorgaat, omdat de ge omdat de wethouder elke dis
meente niet garant wil staan cussie geweigerd zou hebben
Bij een deel van de oude lenin „Waarschijnlijk doordat ze
gen stond de gemeente wel ga boos werden hebben ze dat ver
rant, maar daarnaast ook nog keerd opgevat," aldus Ingwer
eens de rijksoverheid De rijks sen „Als ze met zekerheden ko
garantie regeling is echter ver men, valt er best te praten
vallen voor nieuwe leningen Maar de financiële positie van
„Vroeger hadden wij nog die EMM is verre van rooskleurig
reddingsboei van het Rijk," rea dus die biedt geen zekerheid "
geert wethouder van Financien
Peter Ingwersen „Als wij voor
Ingwersen zegt ook bereid te
zo'n kleine 30 miljoen garant zijn te praten over het zelf ver
gaan staan, komen wij alleen strekken van een hypotheek, de
met het risico te zitten Dat gemeente kan dat geld zelf
vind ik niet verantwoord "
waarschijnlijk goedkoper Ie
nen „Als EMM daar haar wo
mngbezit als zekerheid tegen
Volkshuisvesting
over wil stellen " EMM heeft
Kramer kan zich weinig voor zich inmiddels met een brief tot
stellen bij het woord 'risico' de gemeenteraad gericht

DEZE WEEK

Naam (m/v) l

l

Adteb l l l i
Postcode/Plaatb l
Een medewerker geeft instructies over het gebruik van de laser-wapens, onderwerp van een nieuw 'gezelschapsspel' in
Zandvoort, uniek in Nederland
Foto Bnm Stijnen

ZANDVOORT - Veilig het spelcentrum geopend
op elkaar schieten, maar van Veal Laser Game BV
wel met allerlei speciale
Zandvoort heeft daarmee een
effecten als licht, rook en
geluidssignalen Dat is in primeur, zegt directeur Ri
het kort samengevat het chard Veal, hoofd distributeur
Megazone UK Het is het
gezelschaps-laserspel, dat van
eerste centrum m Nederland
vanaf deze week in Zand waar
het uit Engeland 'overge
voort kan worden ge- waaide'
en 'futuristische' gezel
speeld In een voormalige schapsspel
gespeeld kan wor
garage onder het Van Fe den Volgens
Veal creëert dit
nemaplem werd gisteren een 'waanzinnig
plezier voor

alle leeftijden, groepen, mdivi
duen, bedrijven en clubs' De
spelers worden voorzien van
een laserlicht en computer
hardware, waarmee zij de vol
komen zwait geschilde! de, tot
een doolhof veranderde ruimte
betreden Zij moeten hun te
genstander listig en heimelijk
besluipen, gebruik makend van
strategie en behendigheid
Punten worden gewonnen

door de tegenstander en het
basisstation te 'bestralen'
Het aantal punten wordt au
tomatisch m de centrale
computer geregistreerd, ter
wrjl elk team de ander te slim
af probeert te zijn Na afloop
van het spel ontvangen de
spelers een geautomatiseerd
scoreblad waarop gedetail
leerde informatie over het
verloop van het spel is te Ie
zen

1—L
.

l
l

l
l

Telefoon _ L l _ l l l
Giro/Banknr l l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17 00 D half jaar ƒ 31 00 n jaar ƒ 54 00
* Voor pobtabonnees gelden andere tarieven
U kunt uw abonnement ook telefomsüi aan ons
opgeven 020-562 62 11
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia Antwoordnummer 10051 1000 PA
Amsterdam U hoeft geen posl/egel te plakken 8 "71Ö37Ï"Ö17b03
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FAMILIEBERICHTEN

Hoera
Jim en Ingrid
vandaag 29 april 1993
getrouwd.
Heel veel geluk.
Mama en Ramon

Y'

J/m en Ingrid
rijden is fijn
maar denk eraan
dat je je hele leven
blijft sleutelen.
Hartelijk

gefeliciteerd

'Laat verblijd zijn allen die op U
betrouwen;
laat ze tot in eeuwigheid juichen,
omdat Gij ze overdekt'.
Psalm 5: 12
Heden is van mij heengegaan mijn zorgzame man

KRAKEN
(KLAVERJASSEN)

Evert Loerakker
Em. predikant
in de ouderdom van 81 jaar.
Doesburg:
E. Loerakker-De Vries
6981 GD Doesburg, 24 april 1993
Prins Hendrikstraat 18
Liever geen bezoek aan huis.
Mijn man is thuis opgebaard.
De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden
heden donderdag 29 april om 14.00 uur in de
Hervormde „Martinikerk', Marktplein te Doesburg, waarna aansluitend de teraardebestelling
volgt op de Algemene Begraafplaats te Doesburg.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
het Uitvaartcentrum „Patrimonium", Meipoortstraat 74 te Doesburg.

N ^

v

Y

29-4-1993
Jim en Ingrid
veel plezier op jullie trouwdag.
Edwin en Hilleke

- maandag 3 mei 1993 18.30 uur commissie Maatschappelijke Welzijn
- maandag 3 mei 1993 20.30 uur commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 6 mei 1993 20.00 uur commissie Ruimtelijke Ordening
De stukken voor de commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij het bureau
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de agenda beschikbaar. Het publiek
heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp dat op
de agenda staat het woord te voeren.

zaterdag 1 mei om 20.00 uur
WIJZIGING HALTEPLAATS NZH

in het

In verband met de festiviteiten op Koninginnedag vrijdag 30 april en de
jaarmarkt zondag 2 mei wordt op die dagen de bushalte op de Louis
Davidstraat naar de Grote Krocht verplaatst.

GEMEENSCHAPSHUIS
Inschrijfgeld ƒ 10,- per koppel

Langs deze weg danken wij familie de Jong, pastoor
Duyves, mevrouw Simons, Dr. Anderson en het verzorgend personeel van het Huis in de Duinen voor hun
goede zorgen besteed aan onze oom

~~\/

De volgende commissies vergaderen volgende week in het Raadhuis:

voor
Amnesty International

Papa en Mama

\

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

KONINGINNEDAG EN BEVRIJDINGSDAG
In verband met de rommelmarkt op Koninginnedag vrijdag 30 april zullen de
Louis Davidstraat en de Prinsesseweg afgesloten zijn voor het verkeer en
parkeren.
Tevens zal in verband met def estiviteiten op Bevrijdingsdag woensdag 5 mei
de Haltestraat vanaf 12.00 uur afgesloten zijn voor het verkeer en parkeren.
Nadere informatie over het programma: St. Viering Nationale Feestdagen,
02507-18002.

Tel. 02507-14085 of 19652
MET EEN LEUKE LOTERIJ

Cornelis Diependaal
Ook danken wij iedereen die aanwezig was bij de uitvaart en de begrafenis voor hun blijk van belangstelling.
Familie Diependaal
Zandvoort, april 1993

AANGEVRAAGDE BOUWVERGUNNINGEN
93039B Zandvoortselaan 80

ADVERTENTIES

93040B Badhuisplein 7

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
Jimmy en Ingrid
héél véél liefde
en geluk
Oom Ed en Tante Mieke

Hiep Hiep Hoera!!

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR:

Mario wordt 18 jaar!

Jimmy en Ingrid
Mark, Maureen, Ramon,
Edwin, Hilleke, Helen,
Yvo, Michael, Yvonne,
Robbert, Eveliene, Liane,
Willem, Michael,
Lissette, Roland,
Christian, Jef, Karin,
Dave, René, Patricia,
Mark en Ellen

1. Brederodestraat 15-6, huur ƒ573,25 per maand (excl. stookkosten)
2-kamerwoning met cv.
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het bruto-maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 3.665,zijn.

VAN HARTE
irmi, nicole, petra, kees, leo, diana,
rob, conny, carla, erik, karel, ruud,
willy, hans, pleuni
(Met ons kun je tenminste een goed
hebben..

Heel veel liefde en geluk.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur
in het gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen t4er inzage op het kantoor van EMM.

X.V.M. IAT, I
en alle vrienden en vriendinnen
bedankt!

ZUIVERINGSCHAP
AMSTEL- EN GOOILAND

Jullie ex-vrienden Joyce en Bob Brune

Larenseweg 30,
Postbus 1061, 1200 BB Hilversum

There is always something
cooking at

Het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap
Amstel- en Gooiland maakt bekend dat het
algemeen bestuur in zijn vergadering van 16
maart 1993 de Inspraakverordening
Zuiveringschap Amstel- en Gooiland heeft
vastgesteld.

Annie van Deurzen-Poulisse
19 oktober 1916
20 april 1993
Vrienden van Annie
Zandvoort, 24 april 1993
Lorentzstraat 537
Correspondentieadres:
Zuiderstraat 15, 2042 GA Zandvoort
De crematie heeft heden plaatsgevonden in het
crematorium „Velsen" te Driehuis-Westerveld.

Heden overleed mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder en oma
Jeanne Keur-van der Schaar
•' 28 november 1915
f 2 5 april 1993
Spaarne Ziekenhuis Haarlem:
L. Keur
Maarssen:
Jeanne en Jacques
Zandvoort:
Sonja en Henk
Zandvoort:
Leo en Lilian
Ummendorf (D.):
Bob en Andrea
en kleinkinderen
Hillegom, april 1993
„Den Weeligenberg"
Correspondentieadres:
L. J. Keur
Paradijsweg IA
2042 GC Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Dorpsplein 2
donderdag 29 april

Kip Curry

t 750

met vers fruit en rijst

-L ƒ •

p.p

Keuken open van 18.00 t/m 21.00 uur

Tot ziens

Voor een verse
smulkip van 't spit
moet u bij

ROMY'S
KIPPENHUIS
zijn.

Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord
VERSE
VARKENSHAAS
van 29,50
VOOR

19,95 p. kg

Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

Deze maand
meeneem prijs

halve
gegrilde kip _
(Jé kilo)

Arend Keur
•' 21 september 1925
heeft zijn strijd gestreden.
Wij allen zullen hem erg missen.
Zandvoort:
S. J. Keur-v.d. Mije
Haarlem:
Margaret en Wim
Beverwijk:
AH en Peter
De kleinkinderen:
Jeroen, Marianne, Patricia, Sylvia en
Dennis
Zandvoort:
Mevr. v.d. Mije-Schippers
Mevr. Paap-v.d. Mije
Neven en nichten
2041 TK Zandvoort, 24 april 1993
Celciusstraat 14
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Ornormaal 6,-

Een exemplaar van de inspraakverordening,
alsmede een afschrift van het besluit tot
vaststelling van de inspraakverordening,
liggen gedurende drie maanden ter inzage
tijdens kantooruren op het kantoor van het
zuiveringschap, Larenseweg 30 te Hilversum,
en ter secretarie van de gemeenten Aalsmeer,
Amstelveen, Amsterdam, (Milieudienst),
Blaricum , Bussum, Diemen, 's-Graveland,
Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden,
Nederhorst den Berg, Ouderamstel, Uithoorn,
en Weesp.

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

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN
023B93
029B93

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

DIVERSE WERKZAAMHEDEN
Van 3 tot 28 mei zullen werkzaamheden plaatsvinden aan het voet- en fietspad
langs de noordzijde van de Zandvoortselaan tussen hoofd- en dienstingang van
Nieuw Unicum. Het fietspad krijgt een asfaltverharding en op het voetpad
worden nieuwe tegels gelegd.
Fietsverkeer richting Zandvoort wordt vanaf de Blinkertweg tot de Kennemerweg
omgeleid via de voormalige trambaan.
Bewoners zullen enige tijd geen gebruik kunnen maken van hun inritten.
Hierover en over aanverwante zaken zullen zij nader worden geïnformeerd.
Op de hoek Kostverlorenstraat/Koninginneweg wordt van 3 mei tot 1 juni het
terrein bouwrijp gemaakt voor de nieuwbouw seniorenwoningen.
Tegelijkertijd wordt het aangrenzende voetpad opnieuw getegeld.
Voor nadere informatie: 02507-61564.

SLUITING GEMEENTELIJKE GEBOUWEN
In verband met de feestdagen zijn de gemeentelijke gebouwen enkele dagen
gesloten.
Op Koninginnedag vrijdag 30 april en op Bevrijdingsdag woensdag 5 mei
zijn alle afdelingen gesloten.

)GEMEENTE

Tevens is een exemplaar van de inspraakverordening gratis verkrijgbaar bij het
zuiveringschap (tel. 035 - 881 663).
Deze verordening treedt in werking op 1 april
1993

Gevr. met spoed
betrouwbare zelfst.

(kilo)

Hilversum, 28/29 april 1993

oudere hulp in
de huish.

ofnormaal 11,-

Eventueel friet en
gemengde salade
aanwezig.

KERKSTRAAT 22
- ZANDVOORT HOLLAND
TELEFOON:
02507-30378

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel 02507-13278

Donderdag /vrijdag v.
9.00-12.00 uur

Tel. 19100

Te koop

Bel nu voor een abonnement of nadere
informatie

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485

(JIJ uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

750 L rolcontainers
Car. park Sandevoerde
Tel. 12882

Geopend

Grieks
specialiteiten
restaurant

Diny Verspoor en Rose Ebbinge

„SYMPOSION

Opleidingsschool voor schoonheidsspecialistes te Haarlem
Erkend door de Minister van onderwijs en wetenschappen op grond
van de Wet pp de erkende onderwijsinstellingen en de stichting
inspectie opleidingsinstituten schoonheidsverzorging.
Linschotenstraat 21 - Tel. 023-311932
b.g.g. 283068 of 377186

(v.h. pannekoekenhuis)

-^

•

OPEN DAG
informatie over opleiding en beroepsmogelijkheden
• vrij rondkijken
• demonstraties
• kennismaking met docenten
Toekomstige schoonheidsspecialisten, geïnteresseerden,
aankomende schoolverlaters, omswitchers, herintreders ...
Welkom op 15 mei van 11.00-15.00 uur.

II

Zeestraat 38, tel. 13758

Zaterdag 15 mei

Weekmedia op microfiche.

uitbreiden van een woonhuis
uitbreiden boothuis

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

Uitvaartcentrum
Haarlem
Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Fahrenheitstraat 29
Thorbeckestraat 6

hele
gegrilde kipn

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50
Strooi uit mijn as voor alle winden.
dat wat mijn lichaam was
de weg kan vinden.
Naar alles wat het eens beminde,
naar wolk en zee en zich daarmee verbinden.

é

BEKENDMAKING

EETCAFÉ

Café Sam Sam
Enige en algemene kennisgeving
Zelfstandig en onafhankelijk waren steeds terugkerende begrippen in haar leven, zelfstandig
is ze geweest tot het laatst van haar leven. Op
het moment dat zij afhankelijk dreigde te worden is ze overleden.
Geheel onverwacht. En zo is het goed, dit einde
past bij haar.

plaatsen dakkapel/veranda achtergevel/
linker zijgevel
uitbreiding Casino Zandvoort

Geniet van de sfeer en onze
bekende Griekse
specialiteiten
Dagelijks menu's
vanaf c*l, OU

[II]

U bent van harte
::• welkom.
....:
•T.
FiSi'EI Ei!.!:::!.!'il! '3 EFIIi 'LEE!! 'El [i::!"!.::::!.!!!.! i::!! l

Rolcontainers
voor EMM-flats
ZANDVOORT - De flats aan
i*e Keesomstraat en in de Lorentzstraat krijgen containers
voor het huisafval. Dezelfde als
bij de EMM-proefflat. Wethouder Flieringa is wel bereid met
de bewoners te overleggen over
de plaats van de containers. Dat
zei hij dinsdag in de gemeenteraadsvergadering. De raad ging
akkoord met de aanschaf van
85 containers. De raadsleden
Kuijken (PvdA) en De Jong
(WD) hebben zich fors verzet
tegen de beslissing. Het raadsvoorstel was daar nog niet 'rijp'
voor: de bewoners is niet of
nauwelijks om hun oordeel gevraagd, de benaderde bewonerscommissie is al twee jaar
geleden opgeheven. Uit een
kleine enquête van deze krant
bleek dat er nogal wat bezwaren kleven aan de containers,
zoals bijvoorbeeld de loopafstand. Volgens Flieringa is er
geen alternatief. Kuijken kreeg
zijn 'uitstel' en 'discussie' niet
en ook de WD bleef 'verbaasd'
achter.

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 29 april 1993
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Jaap Driehuizen waarschuwt voor nog meer gevolgen Mobil-eiland

'Booreiland veroorzaakt stank- en geluidsoverlast'
ZANDVOORT - Een booreiland op 500 meter afstand uit
de kust is volgens Jaap Driehuizen méér dan horizonyervuiling of gevaarlijk voor het milieu. Hij werkte negen jaar
op diverse booreilanden en weet van zaken waar oliemaatschappijen niet over spreken. Maar hij kent ook de oplossing: een onbemand booreiland op de bodem van de zee.
Bij de minister van Economische Zaken ligt echter de
aanvraag van een gewoon booreiland, naar verwachting
beslist hij daar deze maand over. Een delegatie van het
ministerie komt deze week met burgemeester Van der
Heijden praten.

Soms hoor je op het strand de
vissersbootjes, dus dan kun je
op je vingers natellen datje een
generator ter grootte van een
locomotief helemaal hoort. En
dan krijg je nog te maken met
de helicopters die af en aan vliegen, plus de bevoorradingsschepen. Die schepen komen
drie of vier keer per dag langs
en het zijn echt geen kleine
bootjes. Verder heb ik nog
nooit iemand horen praten
over de misthoorn. Zodra het
zicht beperkt is, gaat die hoorn
automatisch loeien en dat geluid draagt kilometers ver. Het
is verplicht in verband met de
scheepvaart, maar het is een
heel irritant geluid."

Die booreilanden liggen ook op
500 meter uit de kust en dat
vond ik toen al geen gezicht.
Maar dat is niet de enige reden
dat ik me zorgen maak. Ik weet
dat er zaken zijn waar geen enkele oliemaatschappij over
praat", aldus Driehuizen.
Smogvorming en geluidsoverlast bijvoorbeeld. Boorei- Menselijke fouten
Een ander probleem is dat
landen zijn uitgerust met grote
scheepsdieselmotoren en uit schepen op een afstand van 500
evraring weet Driehuizen dat meter moeten blijven. Dat
de smog soms als een deken houdt dus automatisch in dat
,rond het booreiland blijft han- er tussen het booreiland en de
'gen. Kortom, de zonsonder- kust niet meer gevist mag worgang wordt er in dit opzicht niet den. En dat terwijl de anemomooier op. En dan het geluid. nen op de pijlers van het eiland
Driehuizen:
„Booreilanden volgens Driehuizen juist vis
hebben zware generatoren voor aantrekken. „Zeg dat maar teWeekend 1-2 mei 1993
Dierenambulance: 023-363476 het opwekken van stroom. gen de vissers. Ik heb bij Noorof alarmnummer 023-334323 (24
POLITIE: Alarmnummer 06-11. uur per dag), ook voor melding
In andere gevallen: tel. 13043. van zoekgeraakte of gevonden
BRANDWEER: Alarmnummer dieren.
06-11. In andere gevallen Centrum Voor Vrijwillige Hulp023-159500 of - voor info over- verlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
dag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer werkdagen van 10.30-12.30 uur.
06-11. Anders: tel. 023-319191 Schriftelijk: Postbus 100, 2040
(ongevalllen), Centrale Post AC Zandvoort.
Ambulancevervoer (CPA) Ken- Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Diennemerland.
DIERENAMBULANCE: Die- stencentrum) Koninginneweg
renbescherming:
023-246899 l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
(gratis), Regionale Dierenam- op dinsdag- en donderdagmidbulance
alarmnummer dag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende bewoners van 55 jaar en ouder)
huisartsen hebben een geza- gebruik te kunnen maken,
menlijke
waarnemingsrege- dient men zich 24 uur van te
ling: J. Anderson, B. van Ber- voren op te geven bij Huis in de
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 Jaap Driehuizen (rechts) nog in zijn vorige beroep als duiker.
Paardekooper, H. Scipio-Blü- en 17.00 uur. De kosten per per- Negen jaar lang heeft hij met een duikbedrijf booreilanden
me, F. Weenink. Informatie soon bedragen vanaf l juli 1991: gecontroleerd
daarover tijdens weekend, ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,avond/nacht vanaf 16.30 uur, én voor een retour.
tijdens feestdagen via telefoon- Alg. Maatschappelijk Werk
nummer 30500. De spreekuren Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
van de dienstdoende arts zijn 13459 bgg 023-320899 of 320464.
zowel op zaterdag als zondag Spreekuur op werkdagen van
van 11.30 tot 12.00 uur en van 9.00-10.00 uur, maandagavond
17.00 tot 17.30 uur. Een af- van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlespraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen ning, beschikbaar voor iedere
tandarts bellen.
inwoner van Zandvoort, is graApotheek: Zandvoortse Apo- tis.
theek, H.B.A. Mulder, tel. Telef. Meldpunt Sexueel GeAmbtenaar van de burger13185. Openingstijden: (alléén weld: tel. 023-329393 op werkda- lijke stand, president kerkvoor
recepten): - zaterdag gen 12.00-14.00 uur en ma.a- voogd van de Hervormde
In de rubriek
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; vond 19.00-21.00 uur.
Achter de Schermen
Kerk, lokale raad van kerzondag
11.30-12.30
en Zandvoortse Vereniging van ken, CDA-bestuur afdeling
gaat het
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- Huurders: Gratis advies voor Zandvoort, Tafeltje Dekje,
Zandvoorts
ningstijden: informatie over de leden. Telefonisch spreekuur Toneelvereniging Wim HilNieuwsblad
regeling via tel.nr. 13185.
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 dering, vluchtelingenproop
zoek
naar de 'mens'
Wijkverpleging: Voor spoedge- uur: 19783. Schriftelijk: Post- ject Exodus, bejaardenhulp,
achter
bekende
vallen is het Kruiswerk Zuid- bus 287, 2040 AG Zandvoort.
personen uit deze
LevensbeschouwelijKennemerland 's avonds, 's Woningbouwvereniging EMM: groep
gemeente.
ke Zorg in Huis in 't Kostnachts en in het weekend te be- Klachtentelefoonnummer
reiken via de doktersinforma- technische dienst: 17577. Be- verloren, Oranjecpmite en 4
Deze week
stuurlijk spreekuur: iedere eer- Mei-comite. „Het is goed om
tiedienst: tel. 023-313233.
Minke van der Meulen
Verloskundige: Verloskundi- ste dinsdag van de maand van iets te doen te hebben, dan
(61 jaar), sinds jaar
blijf je in het leven staan. Ik
genpraktijk van Elizabeth de 19.30 tot 20.00 uur.
en dag vrijwilligster op
Verzekeringsbank: heb het van thuis meegekreBoer-Burgh, Astrid C.M. Gom- Sociale
allerlei gebieden.
bert, Petra J. van der Deijl, spreekuur tijdens de 'even' we- gen om je nuttig te maken
Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. ken op woensdag 10-12 uur, in en iets te betekenen voor
Gemeenschapshuis, L. Davids- een ander", verklaart Minke
Al haar'banen'
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, straat 17. Inl. 023-152152.
hebben een
van der Meulen deze wasThorbeckestraat 17 te Zand- Storingsdienst Gasbedrijf: tel. lijst.
gemeenschappelijke
voort, tel. 15847.
61500.
noemer: de mens.
Dieren: (Overige diensten) Ver- Taxi: tel. 12600.
eniging v.h. welzijn der dieren Openbare bibliotheek: Prinses(02507) 14561, Vermissings- seweg 34, tel. 14131. Open ma. door Everhard Hebly
dienst 023-383361, Asiel Zand- 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
voort
(tevens
pension) 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
'INKE VAN DER MEU- aantrad na het uiteenspatten
02507-13888, Asiel Haarlem 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
LEN is bij velen bekend van het vorige comité. De nieu036-244443. Stichting Regionale 10-14 uur.
als schooljuf. Afgezien we delegatie begon met een
van een korte omzwerving als schone lei en vooral veel ple'hotelbazin' van Hotel Rinkel zier.
aan het Kerkplein stond ze bij„Als ik diep in mijn hart kijk,
na haar hele leven voor de klas.
Ze begon in 1952 als 'juf' op de hoop ik niet dat de Koningin
Keulen-Schaafsma, uit Haar- toenmalige Wilhelmmaschool ooit naar Zandvoort komt. Die
Weekend 1-2 mei 1993
voor een klas met 55 leerlingen, kosten, de voorbereiding, de
lem
Vrijzinnige
Geloofsgemeen- gaf les op de Christelijke veiligheid. Dit jaar gaat ze naar
Hervormde Kerk, Kerkplein:
MAVO en was vijftien jaar di- Vlieland, dat hele eiland staat
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van schap NPB:
Leeuwen, m.m.v. jongerenkoor, Zondag 10.30 uur: mevr. drs. I. rectrice van de Nicolaasschool. al weken volkomen op zijn kop.
Het is natuurlijk een hele eer,
collecte noodlijdende gemeen- Clement, uit Haarlem
Oranjecomité
maar alles moet worden opgeRoomskatholieke Kerk:
ten en personen
Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
Sinds drie jaar maakt ze deel knapt. Laat het maar gewoon
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: mw. N. van Duijves
uit van het Oranjecomité, dat Zandvoorts blijven. We hebben
Zondag 10.30 uur: pastor D. op verzoek van de burgervader er heel veel plezier in om KoDuijves
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: Gastspreker
Zandvoorts
19.00 uur: Lofprijzingsdienst
Nieuwsblad
ds. A. Snijders
Jehova's Getuigen:
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Driehuizen (32) was tot voor
enkele maanden geleden duiker. Gedurende negen jaar controleerde hij in opdracht van
verzekeringsmaatschappijen,
met name Lloyd's, de technische staat van booreilanden.
Hij dook voornamelijk in de
Noordzee, maar ook regelmatig
in de wateren nabij Indonesië.
Sinds kort beheert hij strandpaviljoen Zwemmer (17). „Ik
heb veel bij Ameland gedoken.

Weekenddiensten

Achter de schermen...

wegen en Denemarken wel gezien hoe dicht de vissers langs
booreilanden varen. Vijfhonderd meter op zee is heel wat
anders dan vijfhonderd meter
op land. Een schip kan stuurloos raken en bij een aanvaring
met een booreiland heb je echt
een probleem". Driehuizen
toont een foto van een Deense
kotter die na een aanvaring met
man en muis naar de zeebodem
zonk. De schade 'beperkte' zich
tot enkele doden, het booreiland kwam redelijk ongeschonden uit de strijd.

Noordzee staan er al een stuk of het hardop zeggen, het econo
zes, maar niet van Mobil. Fi- misch belang is groter dan het
nancieel is het echter minder milieubelang. Zo'n ding staat er
aantrekkelijk en al zal niemand om geld te verdienen "

Maar ook met een booreiland
kan het fout gaan. Zoals twee
jaar geleden met het Engelse
booreiland Piper Alfa voor de
Schotse kust waarbij ruim 200
mensen om het leven kwamen.
Een opeenstapeling van menselijke fouten was de oorzaak van
de ramp. Voor de kust van Den
Helder ligt L-10, het oudste
booreiland van Nederland.
Driehuizen: „En het slechtste
booreiland. Het verkeert, onder
andere door diverse aanvaringen met bevoorradingsschepen, in zeer slechte staat en kan
de test nauwelijks doorstaan.
Het is al vele malen opgelapt.
Ondanks alle normen blijft er Een booreiland is geen aantrekkelijk gezicht. Deze foto werd op
bij booreilanden een risico be- zo'n 300 nieter afstand genomen, het eiland voor Zandvoort kan
staan. Want uiteindelijk is het op 500 meter komen te staan
zo dat waar gewerkt wordt, fouten gemaakt worden."

Economisch belang
Driehuizen heeft niet de illusie de komst van een booreiland nog tegen te kunnen nouden, maar wil zich wel in de
discussie mengen om eventueel
betere oplossingen aan te dragen. „Er bestaan bijvoorbeeld
technieken om een onbemand
booreiland op de bodem van de
zee te stationeren en dat zou in
dit geval een zeer aanbevelenswaardige oplossing zijn. Je hebt
dan in elk geval geen geluidsoverlast en er bestaat geen risico van aanvaringen. In de

ZANDVOORT - Zandvoort staat komende week twee
dagen 'bol' van de festiviteiten. Dit in verband met Koninginnedag, morgen vrijdag 30 april, en met Bevrijdingsdag,
woensdag 5 juni. Hieronder volgt het programma, samengesteld en georganiseerd door de Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort. De Stichting Zandvoort Promotie zorgt morgen voor een groots vuurwerk, om 21.30
uur.
Koninginnedag

Om 09.00 uur start rommelmarkt op Prinsesseweg en
naaste omgeving, duurt tot
15.00 uur; 09.45 uur start van De
Spaarnebazuin voor een muzikale wandeling vanuit de Pellikaanhal,
Zandvoort-Noord,
naar het centrum; 10.30 uur Aubade voor het Raadhuis, met
optreden van De Spaarnebazuin en met medewerking van
verschillende
Zandvoortse
zangkoren, ballonnenwedstrijd
voor de kinderen; 11.30 uur eenmalige kindervoorstelling m
Zandvoort.
ninginnedag en Bevrijdingsdag Circus
's Middags om 14.00 uur is er
te organiseren. Het is vaak dol- een
gezellige middag voor oudele pret."
ren vanaf 55 jaar in gebouw De
„Het valt niet mee om telkens
iets nieuws te verzinnen, maar
we graaien veel in onze eigen
jeugdherinneringen. Vroeger
ging het heel anders. Dan ging
je naar school en daar stond de
muziekkapel, de 'blaaspoepen'.
Vervolgens liepen we in twee
groepen naar het gemeentehuis
waar een aubade werd gebracht. Ik heb zo'n beetje mijn
hele leven voor de klas gestaan
en voor mij was Koninginnedag
altijd een gewone werkdag.
Maar de scholen doen al jaren
niet meer op die manier mee en
zoiets hoeven we nu echt niet te
organiseren. Daar komt nog bij
dat het vakantie is en dat veel
mensen naar de vrijmarkt in
Amsterdam gaan."

'Het is goed om iets te doen'

Kerkdiensten

postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
geen gehoor- 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Mananne Timmer (emdred).
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Hendal.

Advertentieverkoop: Gasthuisplem
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer- 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend maandag 13-16 u.; dinsdag 1013, 14-16 u.; woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12
u
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449 Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer- 020 - 665.6321.
Verkoopmanager. M Christiaanse
Abonnementsprijzen: ƒ 17,- per
kwartaal,
ƒ 31,- per half jaar, f 54,- per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ 1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 0830-17 uur, tel (020)562.6211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel.
02507-17156
Zfindvoorts Nieuwsblad 15 opgericht
'n 1941.

Burgerlijke stand
Periode 20-26 april 1993
Ondertrouwd:
Sprokamp, Peter Karl Maria en
Winter, Yvonne
Gehuwd:
Brune, Robert Francois en
Valks, Johanna
Geboren:
Enzo Allesio, zoon van: Visser,
Henk Willem Martinus Christiaan en Dijkman, Ivonne Caroline
Ivana Ashley, dochter van: Van
Deursen, Erwin Henricus Antonius Maria en Kraaijenoord,
Jolanda Christina
Overleden:
Soentjens, Maria Christina,
oud 86 jaar
Diependaal, Cornelis, oud 95
jaar
Offerman geb. Bijster, Jacoba
Cornelia, oud 96 jaar
Poulisse, Annie, oud 76 jaar
Minke van der Meulen: „Ik heb het van thuis meegekregen om
Keur, Arend, oud 67 jaar
Keur geb. Van der Schaar, je nuttig te maken en iets te betekenen voor een ander"
Foto Bram Stijnen
Jeanne, oud 77 jaar

ZANDVOORT - Projectontwikkclaar Thumssen kan van
de gemeente grond kopen bij de
locatie Paviljoen Zuid. De
meerderheid van de gemeenteraad is dinsdag akkoord gegaan
met de verkoop. De grond, te
koop voor 250 duizend gulden,
wordt gebruikt voor parkeerruimte Daarnaast draagt Thunisson het buitenste dumtalud
gratis over aan de gemeente en
legt bovendien een nieuwe
stranclafgang aan. De gemeente
moet daaraan voor 60 duizend
gulden meebetalen. Gemeente
Belangen Zandvoort en D66
hebben zich m het verleden tegenstander getoond van het
meuwbouw-plan op deze plek
maar gingen dinsdag toch akkoord met de verkoop van de
i^rond
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft mmiddelb alle bezwaren van omwoncnden tegen het bouwplan ongegrond verklaard. VVD-fractievoorzitter Tates wilde dinsdag weten of wethouder
Flieringa het daarmee eens
wab. Flieringa staat bekend als
tegenstander van het plan. Hij
ging echter niet op de vraag in.
„Procedureel ben ik het er mee
eens." De 'inhoudelijke kant'
was volgens hem niet aan de
orde.

Festiviteiten Koninginnedag/Bevrijdingsdag

Minke van der Heulen

M

Grond Paviljoen
Zuid verkocht

Krocht. Compleet met een hapje, een drankje en gelegenheid
om een kaartje te leggen of voor
andere gezelschapsspelen, tevens bingo. Muziek verzorgd
door R. van Luik. Tevens om
14.00 uur spelen voor volwassenen op het Gasthuisplein, met
paalklimmen en een kussengevecht boven een zwembad, voor
deelnemers van 12 tot 80 jaar,
opgeven om 13.00 uur. 's
Avonds om 19.30 uur Taptoe op
de Prinsesseweg. Om 21.30 uur
vuurwerk.

Bevrijdingsdag

ter M.R. van der Heijden, bij de
Haltestraat;
10.00 uur straat-tekenwedstrijd voor kinderen van de leeftijdsgroep 4 en 5 jaar, plus 6,7
en 8 jaar, op de stoep voor Jupiter en het plein voor de Hema;
11.15 uur prijsuitreiking voor
het Raadhuis.
Om 14.00 uur (individuele)
Kinderspelen in de Haltestraat,
met een hindermsbaan met
sportieve- en behendigheids
elementen, leeftijdsgroepen: 6
t/m 8 jaar, 9 t/m 11 jaar en 12
t/m 15 jaar. Met: lopen over een
luchtkussen,
zakkenlopen,
evenwichtsbalk, hobbelfiets,
hotabelstep, verkleedspel en lopen met ei op lepel, lopen op
blikken, hoepelen, skippybal
en 'spijkerpoepen'.
Opgave om 13.00 uur vóór Jupiter, prijsuitreiking om 16.30
uur voor het Raadhuis.

Het programma voor Bevnj's Avonds om 20.30 uur bingodmgsdag luidt: 09.45 uur feeste- -avond in De Krocht, met
lijke opening door burgemees- prachtige prijzen, gratis entree.
(ADVERTENTIE)

Terrasjes
„We hebben dit keer een
apart programmaboekje voor
kinderen gemaakt dat we via de
scholen verspreiden. Dan zijn
ze iets minder afhankelijk van
hun ouders. Dit jaar speelt het
festijn zich grotendeels in de
Haltestraat af. Het probleem
van het Gasthuisplein is dat het
teveel uit de buurt ligt. In de
Haltestraat zijn terrasjes van
waar je naar de kinderspelen
kunt kijken."

Bioscoopprogrammering van 29

„Het zou me niet verbazen
als we in de toekomst alle activiteiten op een dag concentreren. Nu is er op 30 april een
programma en op Bevrijdingsdag zijn de kinderspelen. Het is
beter alles naar 30 april te verschuiven en Bevrijdingsdag
nog maar één keer in de vijfjaar
te vieren. Ik ben zelf koningsgezind en vind dat we 30 april
moeten blijven vieren. We mogen er trots op zijn een koningshuis te hebben."

Bewuste keuze
.,Toch heeft het 4 Mei-comite
voor mij persoonlijk meer
waarde, die herdenking vind ik
belangrijker. Ik heb de oorlog
heel bewust meegemaakt, in
Utrecht, omdat mijn familie in
het verzet zat. Ik wil de geschiedenis doorgeven, omdat nooit
vergeten mag worden wat er
tussen '40 en '45 gebeurd is. Ik
kan geen 5 mei vieren als ik 4
mei niet beleefd heb. Het is een
zeer bewuste keuze van mij om
hierin mee te werken. Want wie
vertelt het als ik er niet meer
ben? Eigenlijk doe ik alles uit
idealisme."
„Ambtenaar van de burgerlijke stand? Ach, dat is natuurlijk
een leuk erebaantje. Ik ben het
sinds april 1989 en doe ongeveer 25 huwelijken per jaar. Het
kost me altijd wel zeven uur per
paar. Ik wil ze toch graag iets
van mezelf meegeven, want ik
acht het huwelijk hoog. Het is
wel lollig werk. Ik woon ruim
veertig jaar in Zandvoort en
ken zo langzamerhand heel wat
mensen. Het is echt mijn dorpie geworden, ik kan me hier
soms naór lachen."

UNDER
SJEGE

THE MOVIE
Geheel Nederlands
gesproken *

t/m 5 Mei

GENTLEMAN
Een keurig lieer

Dagelijks
13.30 en 15.30

A.L
Dagelijks
19.00 u.

16 Jaar
Dagelijks
21.30 u.

alle
S;
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

donderdag 29 april 1993
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WAT EEN EXTRA AANBIEDINGEN!

Daar hoor je engelen
zingen.

«t-" _; t- >s

Meeuwen Meeuwen
Chantal
Lorna
Petra
Simone
Astrid
Wil
Ellen
Els
Marcella

Jolanda
Patricia
Linda
Liesbeth

Sandra
Nathalie
Annemiek
Jaqueline
Tineke
Ankie
Joyce
Esther
Louise
Mariëlle
Anita

l'HOÜUtr [JE FRANCf

CHATEAU

LES REGAINS
PGafé^,..
KQrienfcBlïl

AMARÏ™
DISARÓNNO

sssïï»2E

BESSE

ü!S

-

»*«

1 Inil

SKSS. "**£

15 1

1"°

Chateau Les Regains 1990
Premières Côtes de Blaye

JUS
D'

ORANGE
HELE LITER

Ruim 20 jnar Ruleden werd door wij n kenners du premières Côtes de Blaye
pas echt ontdekt. In kwaliteit doen deze wijnen absoluut niet onder voor die uit
de andere beroemde wijnstreken van Bordeaux. Chateau Les Regains is
tfelegen in het schilderachtige plaatsje Gaint-Genès De Blaye, H km ten

KORENMOU1

••aS-

SAFARI

JAFFA

'-m^. i..",,;^^^^g'Sïf-Üv

"ERVEN JoiiKE DE
SAFARI ^
AFRICAN -" STOLICHNAYA
LIKEUR,,, ^VODKA
ELDERS JftflS"
ELDERS MOS

KORENMOUT

noord-oosten van Blaye.

0HAEÓRCE

Eigenaar Claude Marthiens houdt van traditie en brengt al jaren met succes
in de praktijk wat hij van zijn voorvaderen heeft geleerd. Met moeite kon de
wjjninkoper van Dl rek III 24000 flessen van Monsieur Marthiens los krijgen.
Wij bieden deze wijn aan vooreen wel zeer plezierige prijs.

DUVEL
MOORTGAT
FLESSEN
VOOR
A9Ï

i-,tf~duït?£

4 '98

x
^m-^
ROYALCLUB
CASSIS
HELE LITER
MA««

Nicole
Petra
Diane
Ellen

WILLLAM
i.AWSON>

tv l l S E N B O U T K I l - L R A U C l I A T I i A u

$U J»*

Suzanne
Myrna

V

pREMIÈRES CÓÏES DE BLAYE

PROEFNOTITIES;
Kleur: robijnrood
Geur: licht vanille
Smaak: krachtig
HAARLEM: Californiëplein 17
ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21

Y
VI
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^ ^

,
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Buureweg 1-3
Tel. 15736

Haltestraat 54 -Tel. 02507-12451 -Zandvoort

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

JSINGER

NAAIMACHINES ZANDVOORT

T- i-^ «

WEEKENDAANBIEDING

ORANJE
MUFFINS
4 voor

395

Grote sortering oranjegebak.

't Feimilie Restaurant

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

">

Alleen a.s. zaterdag
op ons ronde rek

MONSTERCOLLECTIE
JUMPERS EN T-SHIRTS

TT 02507-20072
Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
CSINGEïO FOURNITUREN
P. E. M. Stokman
KNOPEN
_ reparatie allernerken KLEDINGREPARATIE _
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

SPAR

Geopend
van 09.00-12.30 uur.

voor de bediening.
Leeftijd tot ± 23 jaar,
ervaring gewenst.

}

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

VREEBURG

tel. 14764-14090

PRINSENHOFSTRAAT 7
t/o garage Versteege

part-time medewerker m/v

rLlt

TOPSLAGER

Glazenwasser/j
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers

Voor info Ronneke Goossens
Tel. 12305 of 19041

zoekt

L *

Thorbeckestraat 18, 2042 GM Zandvoort. Tel. & Fax: 02507-1 9396

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

39,95

f

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

met spoed wegens toenemende drukte

accountantscontrole/jaarrekening • belasting adviezen
administratieve dienstverlening • managementondersteuning

Zwangerschapsyoga

Blijvend in prijs
verlaagd

r

•*

Fa. Gansner & Co.

adviseur

30 april
geef een ,,fleurig"
oranje tintje aan
Koninginnedag

PAMPERS Voordeelpak

^f

zoekt een

Uw gesprekspartner

Dansen, sfeer en gezelligheid
tot 03.00 uur in de nacht.
Uitsluitend ongeb. mensen.
Corr. gekleed vanaf 25 jr.
Entree 15,-. Info 16023

SPAR
Zandvoort-Noord

r-

WINKELMEISJE EN/OF
PART-TIMER

en persoonlijk

Soc. De Manege
Zandvoort een
groots dansfestijn

<

drs. H.G. Huppelschoten

Back to
the sixties
zaterdag in

"'*•"' '

Topslager Vreeburg
Accountants kantoor

A.s.

-^

Zandvoort-Noord

1/2 PRIJS
TffA

met

Grote Krocht 19, Zandvoort

PAMPERS Voordeelpak

39,95

verlaagd

Voor info 12537

Als iTns wist wat Van der Vlugt in huis heeft!!!
Bijna alles om uw huis te verfraaien
en uw woonkomfort te verhogen!
Kom eens naar onze showroom aan
de Cornwallstraat in Umuiden. Of...

ANTWOORDCOUPON l
D Stuurt u mij meer informatie over (s.v.p. invullen)
D Neemt u kontakt op voor hel maken van een afspraak over
(s.v.p. invullen)
D SCHUIFPUIEN/ VOUWWANDEN/ SCHUIF-KIEPDEUREN
D HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU
KUNSTSTOF RAAMSYSTEEM)
D WERUAKF-SYSTEEM
D WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN
D WERU VOORDEUREN
D VELUX DAKRAMEN
D VELUX CABRIO-SYSTEEM
D HÖRMANN GARAGEDEUREN
D HORREN
D ISOLEREND GLAS
D THERMOPLUSSUPERLITEGLAS
D INBRAAKVERTRAGEND GLAS
D GELUIDWEREND GLAS
D ZONREFLEKTEREND GLAS
D DAKKAPELLEN
\
D SERRE'S

VANDEr^JLUQT

D SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Cornwallstraat 6

NAAM:

Umuiden

02550-30624

ADRES:

weru GLAS
Ramen+Deuren

^^ hr^

\^J

POSTKODE4PLAATS:

TELEFOON:

s

:

J

= =i

i

O

.

96'uidiverendetc
U kunt deze antwoordcoupon m een i'ivelop zonder postzegel
zenden aan: Van der Vlugt, Antwoordnummer 314,1970 VB Umuiden

donderdag 29 april 1993
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Tijdperk 'Heren van Zandvoort' afgesloten
. ZANDVOORT - Jonkheer
p. Quarles van Ufford heeft
dinsdag de Legpenning van
de gemeente Zandvoort geIcregen. Hij heeft vorige
maand het laatste stuk
duingrond uit familiebezit
aan de gemeente geschonIcen. Volgens de gemeente is
daarmee 'een hoofdstuk afgesloten
van enkele eeuwen
?
Heren van Zandvoort'.
Quarles van Ufford, die tegenwoordig in Engeland (Essex) woont, was deze week enkele dagen in Nederland. Voor
dinsdag was hij uitgenodigd om
naar de Zandvoortse raadszaal
te komen, in verband met de
schenking van de grond. Daar
werd hij verrast met de Legpenning van de gemeente Zandvoort, die hem door burgemeester Van der Heijden 'uit erkentelijkheid' werd overhandigd.
„De rol van uw familie is voor
Zandvoort van groot belang geweest," aldus Van der Heijden.

Kiewiet Mavo
De penning symboliseert de
waardering voor de verdiensten
die de familie Quarles van Ufford heeft gehad voor de Zandvoortse gemeenschap. Op vele
terreinen heeft de familie bijgedragen aan het welzijn en de
welvaart van de gemeenschap
als geheel en van individuele
inwoners, aldus het gemeentebestuur. Voorbeelden zijn aller!ei grondtransacties, voornamelijk schenkingen. Zoals voor
de Jaap Kiewiet Mavo en - in
1969 - voor de bouw van het
bejaardenoord Huis in het
Kostverloren. De familie heeft
hetKostverlorenpark in 1908 al
gebruikt om 'ouden van dagen'
te helpen. Toen in dat jaar het
huis van Klaas Meiland afbrandde, als gevolg van een
blikseminslag, kreeg hij als
70-jarige een baan als opzichter
in het Kostverlofenpark.
De jonkheer ontkende dat belang dinsdag niet. „Ik ben buitengewoon getroffen door deze
geste," aldus de 79-jarige.
„Maar deze onderscheiding
had eigenlijk aan mijn vader
overhandigd moeten worden.
Hij heeft heel veel gedaan voor
deze gemeente, hij kende veel
Zandvoorters en was hier zelf
ook een bekend figuur," aldus
P. Quarles van Ufford. Zijn vader was wel eens vergeleken
met Sinterklaas voor de gemeente Zandvoort. Toen hij
zelf 'aan de beurt' kwam, had
hij het gewoon 'overgenomen'.

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

Heerlijkheid
Een speurtocht via de gemeentegegevens
omtrent
grondtransacties leidt terug tot
1824. Of eigenlijk naar 1285
toen de Heerlijkheid van Brederode werd gesticht. Zandvoort, 'een ambachtsheerlijkheid', maakte daar deel van uit
maar werd in 1722 verkocht aan
Paulus Loot, naar wie de huidige zuidboulevard is genoemd.
Deze kocht er voor 4140 gulden
ook nog het omringende duingebied bij. Later kwam de Heerlijkheid van Zandvoort in handen van J. Hartsinck, op 5 juli
1824 werd jonkheer W.P. Barnaart eigenaar.
Deze Barnaart was een van
de voorvaderen van de huidige
generatie Quarles van Ufford.
Zijn kleindochter jonkvrouwe
M.C. Barnaart trouwde met kolonel A.C.J. de Pavauge. Hun
dochter, H.C. de Favauge,
trouwde rond 1880 met jonkheer P. Quarles van Ufford
(1860-1932). Gefortuneerd was
deze niet, het fortuin in de familie was afkomstig van de tak
Barnaart en De Favauge. (Van
deze twee families zijn nog de
familiewapens te zien op de
Heerenbank in de Hervormde
Kerk aan het Kerkplein. Bovendien wordt hun naam in ere
gehouden door de Boulevard
Barnaart en de Boulevard de
Favauge.) De kinderen uit dit
huwelijk erfden het fortuin van
een oom uit de familie De Favauge, die ongetrouwd was gebleven. P. Quarles van Ufford
die de legpenning ontving, is
een kleinzoon van dit echtpaar.
Voor zover bekend bezat de
familie Barnaart onder andere
de duinen 'tussen de tuin van
Elswout/Koningshof tot aan de
boulevard', ten noorden van de
- huidige - Zandvoortselaan.
Daar vond veel aardappelteelt
plaats, die was in het begin van
de negentiende eeuw fors uitgebreid. In 1859 werden er zo'n
'500 bunders' beteeld door ingezetenen van Zandvoort, Haarlem en Bloemendaal. Jonkheer
W.P. Barnaart verpachtte zijn
grond voor 3 cent per 'roede'.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Jonkheer P. Quarles van Ufford (links) staart ontroerd naar de Legpenning van de Gemeente
Zandvoort, die hij zojuist uit handen van burgemeester Van der Heijden heeft ontvangen
Bram Stijncn

Dat was een 'zeer billijke prijs':
andere eigenaren rekenden 4
cent, in de duinen rond Den
Haag moest zelfs 20 cent betaald worden. Om hen uit elkaar te houden, waren de Zandvoortse pachters .ingeschreven
met hun bijnaam. Later zou er
grond aan de telers geschonken
zijn.

Golfclub
De familie Quarles van Ufford stelde later middels haar
'maatschap'
Zandvoortsch
Duin een ander deel van dit gebied ter beschikking van de
Kennemer Golf Club, later de
Kennemer Golf & Country
Club. Op 6 maart 1926 kwam dit
aanbod op de bestuurstafel van
de golfclub. Het - huidige - terrein werd voor een nominaal
bedrag in erfpacht gegeven tot
het jaar 2004. Tot dan toe was
de club in Santpoort gevestigd,
waar zij in 1911 was opgericht.
Dat terrein voldeed echter niet,
waardoor het bestuur al in 1915
overwoog om een andere lokatie te zoeken. De familie Quarles van Ufford heeft later jarenlang deel uitgemaakt van het
bestuur. Jonkheer P. gedurende negen jaar. Op 19 mei 1978,
bij het 50-jarig bestaan, was hij
even terug op de club om de

KRAKEN
(KLAVERJASSEN)
voor
Amnesty International
zaterdag 1 mei om 20.00 uur
in het

GEMEENSCHAPSHUIS

drive-in van de baan uit 1928 te locatie bleek echter ongunstig,
zodat het complex later werd
bespelen.
verplaatst richting VogelenAan de zuidzijde van de Zand- zang, naar een plek vlakbij een
voortselaan bezat de familie spoorwegstation.
Willy Quarles van Ufford verhet duingebied van Vogelenzang tot aan Zandvoort. Dit klaarde vijftien jaar geleden de
ging in 1914 voor een groot deel grondtransacties als volgt:
over in handen van de gemeen- „Heel vroeger is men van het
te Amsterdam, ten behoeve van standpunt uitgegaan, dat de
het waterleidingbedrijf, maar grond behouden moest worden
de familie behield er wel het voor de kinderen. Bij mijn
jachtrecht. De vrij kort geleden grootmoeder, freule De Baroverleden jonkheer Willy Quar- naart, was het voor haar kleinles van Ufford, een van de naza- kinderen. Wij waren met vier
ten van Barnaart, heeft hier broers en een zusje. Die trouwnog - in overleg met directeur den, kregen kinderen enzoBiemont van de Waterleiding- voorts. Om de zaak bij elkaar te
duinen - een aantal reeën uitge- houden werd na de dood van
zet, nadat er een reebok was mijn vader een vennootschap
gesignaleerd. Hij vertelde dat gesticht. Dat was de N.V. Zandvijftien jaar geleden in een in- voortsch Duin, die in 1940 werd
terview met het Zandvoorts omgezet in een maatschap. De
kinderen hadden de aandelen.
Nieuwsblad.
Wel werden veel erfpachten uitBovendien zou - volgens hem gegeven, maar later wilden de
- op deze grond, bij de huidige mensen graag die stukjes grond
ingang aan de Zandvoortse- kopen. De maatschap heeft
laan, in september 1844 de eer- zichzelf praktisch geliquiste Nederlandse paardenren- deerd. Er kwamen ook zoveel
baan in gebruik genomen zijn. neven en nichtjes dat verkoop
Met koetsen kwamen daar uit het meest praktische was."
De laatste transactie vond ende wijde omgeving belangstellenden op af, zelfs uit Den Haag kele weken geleden plaats, toen
en Amsterdam. Waarschijnlijk Quarles van Ufford de laatste
kende de Zandvoortselaan, des- stukjes grond, langs de Zandtijds nog een smalle klinker- voortselaan, 'om niet' aan de
weg, toen al haar eerste files. De gemeente Zandvoort overdeed.

SPAR
Zandvoort-Noord

PAMPERS Voordeelpak
Blijvend in prijs
verlaagd

ZOMERHULP

MET EEN LEUKE LOTERIJ

Inl. 020-6116105
Sta je stevig in je schoenen?
Werk je graag?

SPAR Supermarkt
in Zandvoort
heeft plaats voor een

GROENTEMAN
MiRCO kasten zijn leverbaar in 5
RoCOlux, kastwanden op maat
modellen. Bij ieder-model kunt u
voor in iedere ruimte. Combineer
oneindig combineren dankzij de vele
naar hartelust met de vele verschilkleurkeuzes in houten frontplaten,
lende houten frontpanelen, aluminialuminium lijsten en spiegels,
um deurprofielen en modules.
RoCOlux schept die sfeer die u
'n MiRCO kast past in ieder \ Tf-tT'•
bestaand interieur.
V LJtjL
altijd al bij u in huis wenste.
k.islen

COUPON
Graag ontvang ik van u brochures van de
VtH kastencollectie.

adres:
^d/plaats:
telefoon:
Coupon in ongefrankeerde envelop sturen
a
an: VtH kasten, antwoordnummer 4543.
6920 ZX DUIVEN

makros hout bv
dealer voor Amsterdam:
Rigakade 1. Houthaven, Amsterdam.
telefoon 020-686 4151
zaterdag geopend van 9.30 - 13.00 uur
bezoek tijdens kantooruren op afspraak

Een race tegen de klok
voor de neushoorn
Het reddingsteam van het WNT in actie

De zwarte neushoorn is
zo goed als uitgestorven.
Volgend jaar al kan het
laatste exemplaar door
stropers worden gedood.
De Postcode Loterij
steunt het Wereld Natuur Fonds bij de keiharde strijd om deze
unieke dikhuid te behouden.
In 1970 waren er in
Afrika 65.000 zwarte
neushoorns. Nu zijn dat
er nog slechts honderden. De prachtige die-

ren worden afgeslacht omdat
hun hoorns veel geld waard
zijn in het Verre Oosten.
Daar wordt vermalen hoorn
g e b r u i k t als koortswerend
middel.
Het Wereld N a t u u r Fonds
heeft speciale reddingsteams
gevormd die de neushoorns
verdoven en de hoorns afzagen. Want een n e u s h o o r n
zonder hoorn is niet interes-

over liet Wereld N a t u u r
Fonds. Daarin presenteert
Henny Huisman ook de vijf
andere vaste goede doelen
van de Postcode Loterij.
Zes vaste goede doelen, dus
zes goede redenen om mee te
spelen in de Postcode Loterij. Vul daarom nu de bon in
en doe mee!
U steunt mens en natuur en
maakt t e g e l i j k e r t i j d e l k e
maand kans op tientjes, tonnen én de miljoenen van de
Postcode Jackpot. •

ASSISTENT (M/V)

Wilt u miljonair
worden? Vul dan
snel de bon in en

LEERLING-SLAGER
of iemand die daarvoor opgeleid
wil worden.

Kom langs of bel voor een afspraak met de
heer L. Souwens of de heer Hoenderbos.
SPAR Zandvoort, Celsiusstraat 192,
telefoon 02507-14361, Zandvoort
(na 18.00 uur 023-373935).

Wereld Natuur Fonds blij dat
het een van de drie nieuwe
vaste goede doelen is van de
Postcode Loterij. In de speciale Sterrenplaybackshow
op 6 mei k u n t u meer zien

_k NATIONALE *

POSTCODE
_ \LOTERI J ,f

JACKPOT

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

f

i_j ƒ40,- (vier lotnummers)
!_j ƒ 30,- (drie lotnummers)

doe mee!

Tevens

De zwarte neushoorn met uitstcrven bedreigd

BON-VOOR-MULTI-MILJOENEN

en een

Ook zoeken wij parttimers voor de
zaterdag en vakantiewerkers.

m/v

Postcode Loterij helpt Wereld Natuur Fonds: kijk op 6 mei, RTL 4!

POMPBEDIENDE

Tel. 02507-14085 of 19652

Vanaf nu bij Makros Hout

makelijk met elkaar vertaon- avond. Het tien-jarig bestaan
den. Neem nu onze plaatselijke van deze oer Zandvoortse
zeevisvereniging.
vereniging zal volgend jaar
uiteraard groots gevierd gaan
worden. Men denkt daarbij
Zeevisvereniging
aan een gezamenlijke visVolgend jaar, op 9 april is het maaltijd op het strand. Een
precies tien jaar geleden dat zwaardvis of tonijn wordt
deze gezelligheids-vereniging dan als hoofdgerecht op het
in het toenmalige hotel Keur menu gezet. Eventuele sponaan de Zeestraat werd opge- sors die het geheel (tegen taericht. Het initiatief kwam van taling uiteraard) van hun
enkele enthousiaste zeevissers naam willen voorzien, wordie regelmatig de oversteek den verzocht kontakt op te
naar Engeland waagden om nemen met W. Minkman tel:
daar ter plekke in het diepe wa- 12120.
ter een bengeltje uit te werpen.
Zoals u wellicht als rechtgeaarde inwoner wel zult weten, zit Z.P.S.V.
de drang tot deze handeling de
Nog een gezelligheids vereechte Zandvoorter al eeuwen- niging is de Z.P.S.V. In gelang in het bloed. Onze voor- woon Nederlands betekenen
ouders deden niet anders. Uit deze letters: Zandvoortse Pobittere noodzaak zoals de ge- litie Sport Vereniging. Hoeschiedenisboekjes ons nog wel ons plaatselijke korps op
steeds leren.
dit moment vanwege de beWelnu, onze plaatselijke zee- zuinigingen behoorlijk is uitvisvereniging heeft al van meet gedund, maken de overige
af aan aan belangstelling niet te agenten van de nood nog
klagen gehad. Het ledenaantal steeds een deugd. Agentje
ligt op dit moment op ongeveer spelen valt vandaag de dag
130 leden. De vereniging organi- niet meer mee. Ga maar na,
seert diverse activiteiten zoals als je een misdadiger te hard
wedstrijdvissen op de Noord- aanpakt, word je voorlopig
en Waddenzee, pier- en strand op non-actief gesteld of op z'n
viswedstrijden, buitenlandse ergst gesteld uit het korps gevistrips naar Guernsey en De- knikkerd. Onlangs hebben
nemarken. Ook visfileren bij onze agenten met een klavereen plaatselijk visbedrijf, visbe- jasavond het winterseizoen
reiden, vissen met een beroeps- afgesloten. Deze avond was
visser en een werpinstructie het eindpunt van een toerstaan regelmatig op het pro- nooi dat gedurende de afgelogramma.
pen maanden aan het bureau
Eenmaal per jaar worden de werd gehouden. Brigadier
degens (lees hengels) met el- Joop Goedegebuuren behaalkaar gekruist. In een onderlin- de bij de mannelijke agenten
ge wedstrijd probeert eenieder de meeste punten. Mevrouw
als beste visser uit de bus te Van den Bos (echtgenote van
komen. Diverse bekers en por- onze bekende brigadier
kondes verwisselen daarbij ui- Hans) bleek de beste bij de
teraard voor een jaar van eige- dames.
naar, waarbij tevens getracht Dit was het weer voor deze
wordt alle leden met elkaar in week. Blijf gezond, tot de volkontakt te brengen door het gende week.
houden van een gezellige
BRAM STIJNEN

Gevraagd voor ons
tankstation in Zandvoort

Tevens voor de shop

Gezien op Huis & Interieur RAI

Negen jaar lang heb ik hem
in zijn grijze pak gezien. ledere commissie- en iedere
raadsvergadering. Onze nieuwe wethouder van Ruimtelijke Ordening Piet Flieringa
heeft waarschijnlijk, evenals
u en ik ook al de zomer in zijn
hoofd. Gisteren zag ik hem
tijdens de maandelijkse
raadsvergadering na zoveel
jaar in een nieuw pak. Dit
keer heeft hij voor bruin gekozen. 'Kleren maken de
man', zeggen ze wel eens. Ik
moet bekennen, onze wéthouder is er van opgeknapt,
een modernere snit doet wonderen.
De Zomer! Deze week hebben we daar al een voorproefje van. Zelden is het gedurende dit jaargetijde zo'n stralend weer geweest. In het
dorp is dit maar al te goed te
merken. Het lijkt wel of mijn
dorpsgenoten veel vriendelijker zijn geworden. Er wordt
weer uitbundig gegroet op
straat. Bij de bakker en op
het postkantoor laten wij elkaar zelfs voorgaan. 'Ik heb
de zomer in mijn bol'. Wie
van u kent dit liedje niet. Van
de week liep ik over het Raadhuisplein. Ter hoogte van 'Jupiter' zaten ze op de bankjes.
U kent ze vast wel onze bekende Zandvoorters. Al
enigszins op leeftijd genieten
zij daar op dit moment van de
lentezon. 'Ik heb de zomer in
mijn bol', zingen ze ook daar
in koor. U ziet wel, hoe aanstekelijk dit weer werkt.
Op het strand is het al niet
anders. Ook daar wordt deze
hit uit volle borst meegezongen. En gelijk hebben ze.
Vooral gedurende het weekend stromen de strandbezoekers toe en wordt er weer wat
geld verdiend. Zandvoort en
het strand, de zee en de vissers. Alle drie zijn ze onlos-

sant voor stropers. Het is lett c r i i j k een race tegen de
dood. Voor deze actie is veel
geld nodig. Daarom is het

Inschrijfgeld ƒ 10,- per koppel

naam;

Met oog en oor
de badplaats door

Daardoor had hij in zijn leven
vele malen de trappen van het
raadhuis beklommen. Dinsdagavond werd hij erdoor geëmotioneerd. „Ik heb vele banden
met deze kamer," zei hij rondkijkend in de raadszaal. „Hier
zijn twee dochters van mij in de
echt verbonden. Dat zijn herinneringen die goed blijven leven."

j ƒ 20,- (twee lotnummers)
j ƒ10,- (één lotnummer)

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

De winnende
Thuisbingonummers van
2O april:
1
6
7
9
10

11
12
14
15
16

17
18
22
23
27

29 40
30 41
33 45
34
37

Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.
De loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890'098/177.89. d.d. 0203-1993. Prijzen boven de duizend
gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. Prijzen worden automatisch op uw bank- of girorekening
gestort

Naam:

J dhr. J mevr.

Adres:
Postcode: i

i

i

i

i-i

Postbanknummer:

Banknummer:

l

Plaats:

150.93.04

Datum:
l

***.

l

''••

»*-

'*

Handtekening:

NATIONALE

T
! LOTERIJ

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

Eengezinswoning,
Zandvoort
(koop/koopruil) in
of nabij centrum.
AANGEBODEN:
2/1 kapwoning.
Jhr. Q. van

Nu als zonnebril kompleet met zonneglazen op sterkte

door bijbetaling /A O%.
van slechts
M*m*I ttr^
*+4 tot -4 (+cyl. 1.0) enkelvoudig

Uffordlaan.
Brieven onder nr. 393265
bur. v.d. blad.

Dit is slechts een
greep uit een grote
kollektie. Ook voor
kinderen is er een
enorme keus
al vanaf f 55,-

STRANDPAVILJOEN
Gevraagd

Keukenprinses

VOORBEELD:
Model
EC102

\\

Vlot damesmontuur verkrijgbaarin 2 kleuren
en maten.

Old Timer montuur.
Zowel voor dames
als voor heren
in doublé.

Gedistingeerd
damesmontuur in
doublé of wit metaal
in 2 maten.

Model
BROADWAY

Representatief
herenmontuur in
doublé in 2 maten

Heel trendy damesmontuur, in 3 modieuze
kleuren in 2 maten.

f75,-

montuur 728
zonneglazen
op sterkte*

Zeerenvoque
damesmontuur in
doublé in 2 maten

f 24,95

NU KOMPLEET
SLECHTS

Voor eenv.
keuken.
Leeftijd geen
probleem.

99.95

f 116,95W\X f99,95

Tel. 15443

NU

T NU

nv

7S.-Q75.-

Te koop
Snorfiets
„Citta".
Prima
onderhouden
ƒ700,-.
Tel. 14628.

iƒ

nu

w nu

M ^^

l^^LF

75^85^95,) O© u

Amsterdam: Bilderdijkstraat 72, tel. 6183368 - Gelderlandplein 24, tel. 6440793 - Ferd. Bolstraat 130, tel. 6625476 - Koninginneweg 224, tel. 6622651 - Bos en Lommerweg 307 tel 6843764 Tussenmeer 58, tel. 6193001 - Burg. de Vlugtlaan 174, tel. 6131971 - Javastraat 4, tel. 6946883 - Buikslotermeerplein 7, tel. 6372392 - Winkelcentrum "In de Banne", Ankerplaats 21, tel. 6331504 Amstelveen: Rembrandtweg 157, tel. 6415434 - Alkmaar: Winkelcentrum "de Mare", Europaboulevard 24, tel. 072-612900 - Heerhugowaard: Winkelcentrum Middenwaard 31, tel. 02207-17172

CONTACTLENZEN

Wij bedanken
Yvo, Helen, Yvonne, Michael,
Mark, Maureen, Ramon,
Edwin, Willeke, Michael,
Lisette, Roland, Christian,
Dave, Mare, Ellen, René en
Patricia
voor onze onvergetelijke
vrijgezellendag
JIM en INGRID

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Exclusieve Hollandse kaas

NIEUW
06 Wit Verhuizingen

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

BWBtDE
VRHUIZRS

geeff u meer/

in de Kerkstraat
de kaaswinkel van:

HENRI WILLIG KAASMAKERIJ
Op Koninginnedag kunt u
na aankoop van ƒ 10,- kaas
meedoen met het raden
van het gewicht van de
door ons gekozen kaas.
Spelregels in da winkel.
Kerkstraat 23, Zandvoort
7 dagen per week geopend

VLIEGEN MET PINKSTEREN
Weekmedia organiseert in samenwerking met Toer-NLExcursies een onvergetelijke rondvlucht van een uur
boven Nederland op 2e Pinksterdag, 31 mei 1993.
Op Schiphol gaat u aan boord van de Air-Holland
Boeing 737/757 en maakt u een rondvlucht van een uur
boven Nederland. De vlieghoogte is zo laag mogelijk als
haalbaar op het moment van uitvoering. Afhankelijk
van eventuele bewolking en andere weersomstandigheden stelt de gezagvoerder een zo interessant mogelijke route vast. De vertrektijden vanaf Schiphol liggen
tussen ca. 8.30 en 19.30 uur. Tijdens de vlucht wordt u
een drankje en een versnapering aangeboden.

WANNEER

MiCRO's

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

Wij
de planten
U
als tevreden klanten
Plant verstandig na de
ijsheiligen. Half mei volop
1-jarige zomerplanten.
Wij zijn weer de hele,
week geopend.

Diverse clubs

HOMO: Waar gebeurd,
Ruim 300 ondeugende vrouknullen onder elkaar
wen zoeken 'n slippertje.
06-320.327.01
(75c/m). 06-320.321.44
(75c/m).
Homo: Zoek je 'n hete boy Sabrina en nog veel meer
voor 'n sex-afspraakje?
meiden willen direkt apart.
06-320.330.18
(75cpm). 06-320.322.88
(75cpm).
HOMO-DIREKT-APART:
Schoolmeisjes van 18 zoeken
Direkt privé met een hete gay. een ervaren man. Sexdating.
Druk op de nul voor meer 06-320.330.43
(75cpm).
hete jongens van 18.
06-320.322.61
(75cpm). SEX voor 2, direkt kontakt
met jonge rneiden/jpngens
Homojongens (18) onder el- van 18 en huisvrouwtjes.
kaar. Hoor ze heet TEKEER 06-320.330.46
(75cpm).
gaan: 06-320.330.88(75cpm).
SEXAFSPRAAKJE met 'n
HOMOKONT AKT
meisje (18). Vraag haar tel.nr.
DE KAM ER VAN
Zoek je een lekkere boy?
Bel 06-9502
(75cpm).
06-320.330.95
(75cpm).
KOOPHANDEL EN
SEXSTANDJES! Grieks geKEIHARDE SEX op college bukt! Mond vol Frans!
FABRIEKEN VOOR
de nieuwe docent weet niet Vrijen, zoenen, zalig.
wat hem overkomt.
06-320.326.63
100 cpm. ie-':AMSTEROAM
06-320.320.08
100 cpm.
SEXY TIENERTJE (18 jr.) lek- l''< I ''•'
LADY DOMINA. Onderdaan, ker wild en ongeremd.. Hm., i"«en van de 36
'ff • ..••
bondage, rubber. 75 cpm.
nog een keer??
06-320.321.66.
06-320.320.07
100 cpm. Kamers van KoopLEKKER VROUWTJE
SM KONTAKTEN bij jou in de
hjndel In Nederland.
eeft zichzelf, haar adres en buurt (ook homo).
aar telefoonnummer bloot. 06-320.325.80
(100cpm). O me taak bestaat uit
OOc/m
06-96.88
THAISE SEX-GODIN
de behartiging van de
LEKKERE VROUWTJES
vroeg rijp en gewillig.
:even hun adres, en tel.nr. 06.320.323.06
100 cpm. •economische beUn•ertellen iets over zichzelf en
'achten dat jij belt. 100c/m TIENERBORDEEL.ik ben 18
en wacht op je..(in mijn slipje). jgeii van het bedrijfs06-97.89
06-320.330.70
100 cpm.
LESBISCHE Meisjes, 18 jr. Na
feven m Amsterdam
TIENERSEX
(18
jr),
achterhet sporten wordt naar lijfje
langs
vind
ik
't
lekkerst.,
maar
en vijf aangrenzende
door mevrouw verwend.
dit is ook te gek zeg!
75 cpm. 06-320.323.37.
06-320.320.06
100 cpm. gemeenten, tw.

TROELSTRASTRAAT 34 i

ZAN

DV O ORT l

0 2 5 0 7 - 1 4 4 2 0 1
CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.
KOSTEN
De kosten voor deze vlucht bedragen ƒ 119,- p.p. Kinderen t/m l jaar gaan gratis mee. Deelnemers dienen in
het bezit te zijn van een geldige toeristenkaart of een
geldig paspoort. De rondvlucht is gebonden aan een
minimumen en een maximum aantal deelnemers. Er
zijn geen taxfree-faciliteiten.
DEELNAME
Deelname is alleen mogelijk door inzenden van onderstaande volledig ingevulde bon aan:
Secretariaat Weekmedia,
Postbus 2104,
1000 CC AMSTERDAM.
Via Toer-NL-Excursies ontvangt u een bevestiging en
een faktuur, die u per omgaande dient te betalen. Ca. 7
dagen voor vertrek ontvangt u via Toer-NL-Excursies de
deelnamebewijzen en alle relevante informatie.

telefoon 023-385478

Nnnm-

T<=>l<=>fnnn

ArirosPri^t^^d»'

'vVnnnplrrrtt.s-

A n n t n l H<=i=ln<="~n(=rp:-

Namen overige deelnemers (voor kinderen t/m 12 jaar
ook leeftijd vermelden):

Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord
VERSE
VARKENSHAAS
van 29,50
VOOR

P-kg

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

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

geeff u meer!

24 upd 100cpm
Live sexbox 24 u., 75 cpm

Top S & M. 06-320.324.34!
Bel je meesteres en wees een
dienaar! 75 cpm.

^Amstelveen, Diemen,

TRIOKONTAKT voor sex afspraakje met 2 vrouwen.
06-320.325.04
(100cpm).

Amstel en Uithoorn.

Live 06-320.320.61

Bon voor onze lezers
Op 2e Pinksterdag, 31 mei 1993 maken wijmet Weekmedia een rondvlucht boven Nederland.

Live Sex
06-9745

Vanavond al 'n afspraakje!
Meisjes, 18 jr. Ik ga bij je op Altijd succes als je op zoek
schoot zitten. Wat voel ik nou! bent naar 'n leuke vriend(in):
(100cpm).
75 cpm.
06-320.320.66. 06-9899
NATASJA doet het met 2 VERPLEEGSTER. Ik verzorg
graag mannen in mijn unihete buurjongens van 18.
06-320.324.11
(75c/m). form, zonder iets eronder.
Kijk en voel maar.
NEGERIN, zwoele lippen en 06-320.329.30. 75 cpm.
volle borsten, masseer ze terwijl je me achterlangs neemt. Vluggertje: leuke meisjes van
18 zoeken lekkere jongens
06.320.323.43 100 cpm.
van 18. Bel 06-9662(75 cpm.).
NEGERINNETJE
Wegens enorme drukte, met
hete sex tiener 18 jr.
06.320.324.06
100 cpm. spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor escort en/of club
Nieuw: LESBIKONTAKT, ook Haarlem. Bel tussen 13.00 en
voor trio en partnerruil.
22.00 uur 02507-16141 of
06-320.326.01
(75cpm). 023-400130.
NU direkt een afspraakje met Zandvoort BOYS en GIRLS
een leuk meisje van 18
escort. Geopend van 18.00
06-320.322.33
(100cpm). tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.

ZAPPSEX

Zoek je privé-adresjes
Draai of toets om heen en voor echte hete meiden?
terug te spoelen, het lekker- 06-350.222.41
(75 cpm.).
ste kun je blijven herhalen!
75 cpm.
Shooljuffrouw
06-96.08
Diversen
Effe Vlug
06-96.92
Meisjes (18 jaar) . . 06-96.40
S & M Club
06-97,91 X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
TOPSEX 26+
06-97.92 kamerverhuizingen. Voll. verz.
Hardcore
06-97.94 Dag-nachtserv. 020-6424800.
Zij, 18, naakt bukt ze! Jij staat
achter haar! Op z'n Grieks!
75 cpm.
06-320.327.06.

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
Zij staat voor je gebukt.
ervoor te zorgen dat het numToe maar op z'n GRIEKS.
mer in de linker-bovenhoek
06.9649
100 cpm. op de envelop staat vermeld
Zoek jij wulpse meisjes van en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Order18? Bel Supersexkontakt.
06-320.320.44
(75cpm). afd. Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam. Dit
• Wij behouden ons het voorkomt vertraging in de berecht voor zonder opgave van handeling.
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

landsmeer, Ouder-

Bij <te Kamer werken
rubn tweehonderd
•personeelsleden.

KvK-bijeenkomsten
op 11 mei 1993
Om starters en gevestigde ondernemers
met uibreidingsplannen in de detailhandel
te ondersteunen, heeft de Amsterdamse
Kamer van Koophandel het Vestigingsplaats Informatie Pakket (VIP) ontwikkeld.
Het VIP biedt zowel de ondernemer als de
vestigingsadviseur snel en tegen weinig
kosten, een schat aan informatie voor
het onderbouwen of uitvoeren van het
ondernemingsplan.

Gebruik van het VIP bij uitbreiding
of vestiging in de detailhandel.
De Kamer van Koophandel introduceert het VIP op 11 mei
a.s. in twee nagenoeg identieke bijeenkomsten van circa
11/2 uur in het gebouw van de Kamer. In de middagsessie,
aanvang 15.30 uur, met name bedoeld voor intermediairs,
zal een adviseur ingaan op het gebruik van het VIP ter
ondersteuning van het advieswerk aan de ondernemer.
Tijdens de avondpresentatie, aanvang 18.45 uur,
met name bedoeld voor starters en ondernemers met uitbreidingsplannen, zal de
ervaring van een detaillist uit een
gebied waar al met VIP gewerkt
wordt voor het voetlicht komen.
Voor nadere informatie
en aanmelding kunt u
contact opnemen met de
Amsterdamse Kamer
van Koophandel,
De Ruyterkade 5,
1013 AA Amsterdam,
tel. 020-5236623,
fax 020 - 5236677.

memo*

b.v.

HALTESTRAAT 61 a

WEEKEND AANBIEDINGEN
* Zijde unisex hemden
bedrukte
* Lycra leggings uni
bedrukt
* House broeken, nieuwe kleuren
ook alle kindermaten
* Badstof T-shirts uni
melee
* T shirts v.a.
Speciale aanbieding
Kinder leggings - pyjama's,
spijkerbroekjes - bermuda's

39.95
47.50
9.95
14.95
19.75
14.95
19.95
2.95

7.50

„ donderdag 29 april 1993
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Betamax
films te koop

ƒ5-

7

ZOEK DE M I S L U K T E

06-96.36. Als u een live-ge
sprek met mij wilt. Voorzichtic
Bijna iedereen in
hoor! Ik ben 18 jr. 100 cpm.
Zandvport huurt
06-96.93. SECRETARESSE
zijn videofilms ;,
Met open blouse en kort rokbij videotheek
je, zit ze je heet te maken. Ze
wil een wip maken. 75 cpm
06-97.11 Zappsex 18 j. draai
toets van meisjes naar meis
je. Het hoogtepunt blijf je herhalen zo vaak je wilt! 75 cpm
Corn.
06-97.33. Als je op z'n Frans
Slegersstraat 2b
wilt! Bel en je mag alleen op
een lijn met mij. M'n monc
tel. 02507-12070 ":
staat open. 100 cpm.
06-97.93. POLITIEAGENTE
Je wordt streng aangepakt Petra, 30+, laat zich nemen
Met knuppel en handboeien door die grote NEGER terwijl
haat man toekijkt.
75 cpm.
06.320.328.06
100 cprn.
35 Plus sexdating. Rijpe vrouPRIVE-KONTAKT
wen zoeken sexkontakt.
06-9616
(100 cpm.) Je krijgt direkt 'n meisje aan
de lijn; 06-9570
(100cpm).
Afluister Sexlijn. 75 cpm
06-320.323.78 . . . Meisjes 1£ DIREKT KLETSEN, met een
06-320.327.47 Jong en strak leuk meisje van 18! Bel snel
06-320.323.63 . . Rijp en Ord 06-320.330.90
(100cpm).
06-320.324.54 . . Rijp Chique Direkt kontakt met meisje van
06-320.340.44 .Lesbi 35/18 j 18. Druk op de nul voor meer.
Allemaal leuke meiden willen 06-320.322.05
(75 c/m).
direkt kontakt
Direkt sexkontakt met 'n hele
06-320.330.77
(75c/m) vrouw bij jou in de buurt.
BI-SEX voor 2, direkt apart 06-320.320.55
(75cpm).
met een heet meisje (18) 01 Direkt Snel Sexkontakt
een lekkere jongen (18).
SEX-KONTAKTLIJN
06-320.330.87
(75cpm) 06-320.320.32
(100c/m).
Buurvrouw geeft buurmeisje Direkt telefoonkontakt met
van 18 sexles! Geniet maar meer dan 400 meisjes van 18.
lekker van die twee! 100 cpm 06-320.322.11
(75cpm).
06-320.328.27.
Een chique Vrouw VERPEST
Dames die zich overdag ver- haar buurmeisje met Sex! 75
velen zoeken telefoonsex.
cpm. 06-320.320.39.
06-320.320.36
(75cpm)
Effe een vluggertje? Ik wacht
De allerleukste meiden bellen op je in het toilet! 75 cpm.
met de FLIRTBOX.
06-320.326.19. Meisje 19 jr.
06-320.330.01
(75cpm).
Er zijn genoeg meiden die
DIREKT apart met een meisje ook het bed in willen.
(18) of 'n lekkere jongen (18) Luister op 06-9603 (75 c/m).
voor live heet sexgesprek.
06-320.330.81
(75cpm) Reur (25+) hete meid van
stand!! Ongelooflijk, maar. ze
Direkt een leuk me.sje van 1£ was toch zo netjes opgeaan de telefoon, direkt apart. voed. 06.320.350.30100 cpm.
Bel 06-9880
(100cpm).
Genoeg ondeugende meisjes
Direkt een leuk meisje van 18 van 18. Ben jij ook op zoek?
aan de lijn. Vraag naar haar Bei 06-96.02
(75c/m).
tel.nr. voor 'n avondje uit. DiGRATIS SEX
rekt apart 06-9810 (75cpm).
niet commerciële sex-adressen en nummers van vrouRIJP
wen. 04493-5144 of 5164.
&
OPEN
Gratis sexkontakt, 400
Vrouwen van 36 tot 52 j.!
ondeugende hete meiden.
75 cpm. 0606-320.330.45
(100 cpm.).
320.322.27
HARDCORE. 75 cpm.
RIJPE VROUWEN. Ze geeft 06-320.324.04 .. Onderdanig
haar schoonzoon sexles 06-320.326.18 . . . Meesteres
06.320.325.06
100 cpm. 06-320.326.77 . . . . Ruige sex
RIJPE vrouwen zoeken snel 06-320.325.54 . . . Volle Bolle
sexkontakt
Harde, ruige, wilde sex! 0606-320.330.60
(75cpm). 320.322.76. Rooie lampen.
RIJPE zwarte vrouw! Ze Doorzichtige lingerie! 75 cpm.
draagt graag rose doorHete meisjes van 18 willen
zichtige slipjes! 75 cpm.
snel Sexkontakt. Nu met tel.
06-320.327.70.
nr. 06-320.330.66
(75c/m).
RUIGE Sexmeiden! Wild en Hete meisjes van 18 willen
ekker strak gekleed! 75 cpm. snel een sexafspraak! Nu direkt: 06-320.326.66 (75cpm).
06-320.323.40.
Hete MEISJES van 18 willen
ONDEUGENDE huisvrouw- sexkontakt. Nu met nummer.
tjes en schoolmeisjes van 18 Bel 06-9665
(75 c/m).
zoeken voor straks sexkonHete vrouwen bij jou in de
takt, vraag naar hun tel.nr.
Bel 06-9661
(75 c/m). buurt willen sexkontakt.
Bel 06-9709
(100cpm).
PARTNERRUIL privélijn, direkt apart met vrouwen en Hete vrouwen die alleen thuis
zijn zoeken sexkontakt.
mannen voor sexruil.
(75c/m).
06-320.330.91
(75cpm). 06-320.330.42

Zondag 2 mei CENTRUM DE DRAKENKOP Balkan orkestje
koffieconcert 12-14 uur, toegang ƒ 7,50; 14.30 uur inloopmiddag Kaartleggen, Pendelen, l Tjing, Handlezen, TarotkaartVerhuur van
leggen, korte privé consulten ƒ 15,-, toegang gratis, tevens
Succesvolle kleine advertenties
Nintendo spelletjes
informatie
over
onze
cursussen.
Gratis
infokrant
centrum
De
voor de zakenman en particulier
en Game Boy
Drakenkop, Kinkerstraat 40, Amsterdam. Tel.: 020-6181790.
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen
*
29
April
is
de
dag
worden ge/cl over l of 2 kolommen breedte in diverse
Videotheek
dat Fred 30 worden mag.
lettergrootten.
Mark
en
Ellen.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de
Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
pagina „MICRO'S".
Alle bewoners van Bentveld
absoluut
onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
Corn.
Slegersstraat
2b
Plaatsing is mogelijk in de volgende edilie:
ten zd. van de Z.V.Laan harTel, 02507-12070
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
XANDVOOKTS NIEUWSBLAD ƒ0,44 per millimeter.
lelijk dank voor uw gift. Uw
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
collectant v.d. Hart-Stichting.
U kunt uw lekst telefonische opgeven: 02507-17166 of
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichting naar de
Hobby's
en
A.s.
zondag
het
T.Z.B.
Mathé
afgeven/zenden aan:
Crabbendam toernooi, aanAFDELING MICRO ADVERTENTIES
verzamelingen
* Xarulvoorls Nieuwsblad. Gaslhuisplem 12,
vang 11.30 uur.
2042 JM Zamjvoorl;
POSTBUS 156
Marion, het spijt mij maar a.s.
Plaatsing i.s ook mogelijk in de volgende combinatie:
1000 AD AMSTERDAM
Parfumfl.:
10
soorten
van
zondag
ben
ik
de
gehele
dag
X. Xandvoorls Nieuwsblad, AniMelveens Weekblad, Uitledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
Guerlain, Nina Ricci en Chaop het T.Z.B, sportcomplex,
hournsc Courant, de Honde Vener, Aalsmeerder Counel e.v.a. Tel.: 020-6991194.
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorresponhou van je.
ranl, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Weesper, ƒ 5,23 per millimeter.
deerd worden.
Beertje,
v.
HG.
Mine
memory
Sluitingslijd: maandag 15.00 uur.
Onderhoud,
allways with you, special to* Informatie over on/.e overige aantrekkelijke adverlenreparatie,
day.
Match
Ipve
and
kissings.
Prijswinnaars vorige week:
on pruiken
ticcombinaties in de Micro's zijn op aanvraag op on/e
Your lover girl. xxx.
doe-het-zelf
kantoren verkrijgbaar.
W. v.d. Zee - Amsterdam
Dus
.
.
.
maakt
u
voor
* Voor brieven onder nummer wordt I regel extra in
* De Meeuwen kampioen? optimaal advies even een
rekening gebracht, alsmede ƒ 7.05 adrn.koelen.
Uw paadje of straatje defect?
G. Stips - Amsterdam
Kom zondag kijken, hoe
afspraak!
* lïïj plaatsing in de Micro's worden geen hewijsnummers
Ik kom direct! Ook schuttinze het doen!
B. v. Rooy - Amstelveen
verstuurd. Op ver/.oek wordt aan adverteerders buiten
CHARLOÏÏE COIFFURES gen, ruim 30 jaar ervaring.
Eindelijk gebeurt het! Hij
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
D.
v.
Duyn.
Tel.
02507-19593
S. de Vries - Landsmeer
EN HAARWERKEN
wordt/is volwassen... 1 mei
wordt ƒ 4.00 in rekening gebracht.
of na 6 uur 17833.
bereikt Mario zijn mijlpaal: 18 Ooi
U kunt de tekst van uw Micro-advertenliccombinatie X
jaar! Je familie.
telefonisch opgeven:
Studieboeken en
* Fred 30 jaar. Gefeliciteerd
Deze week kunt u de volgende prijzen
-platen/banden
uit de Ardennen. Kick en Lia.
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
Dmsdcas gesloten
(dit nummer is niet voor be/.orgklathtcn) of '/enden aan:
* Fred 30 jaar.
Hiwmsiédesiroai 28
'Bargoens. Taal der Dieven' is
gesteld door onderstaande AMCOMicro's Weekmedia
Bel hem eens op!!!
bfc HooldJapplein ïd 02M157I07
uit (door prof. Gladjanus). Nu
l'oslhns 156 - 1000 AD Amsterdam
vakzaken.
* Fred 30!! Wij al jaren.
voor 'n ieder toegankelijk. Met
He sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde week.
- een 3 in 1 haarstyler
Van
harte.
Desi
+
Bruun.
voorwoord
van
Linke
Loetje.
Voor trouwfoto's
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
een zaak van vertrouwen
- een klokradio
* Fred, grote vriend, je hoort
- een Walkman
Foto
Boomgaard
nu ook bij de SOers.
Lessen en clubs
- een set van 4 E180 videobanden
Van harte. Gert, Peet, Nick.
Grote Krocht 26
Winkelpersoneel gevraagd
* Fred, jouw wijffies houden
Het voorjaarsprogramma van
van je, ook al ben je nu 30.
Tel. 13529
de KURSUSCENTRALE AMVerk in de winkel! Copypoint Fotocopieën BV, tussen Vondel- Kusje kusje kusje kusje. * Wij kunnen nog een bas,STERDAM SPORTIEF start
Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
HASSING B.V.
^ark en Concertgebouw, zoekt op korte termijn een represen- * Fred, ook al word je nu een alt, sopraan en tenor plaatsen op maandag 10 mei a.s. met
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
de kursussen "Sport en Voeatieve WINKELHULP M/V. Functie: assisteren bij het copie- ouwe, we blijven altijd van je in ons koor. Tel.: 14158.
eren, afwerken, adviseren van klanten. Halve dagen, evt. uit houden. Richard, Brenda.
ding" (3 avonden, kosten
STOK B.V.
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
e breiden tot full-time. Contact: Renate de Dood, manager * Fred "ouwe reus" gefelici- Win nu een gratis
ƒ30) en "Public Relations"
Amsterdam,
Kinkerstraat 244
SUPERNINTENDO.
(3 avonden, kosten ƒ25).
Copypoint, tel. 020-6647969.
teerd van de neus. Cyrano. Bel 06-9777 (100 cpm.).
Amsterdam,
Linnaeusstraat 71
Voor inlichtingen, aanmelding
jienno B.V. zoekt een enBUSHOFF
Amsterdam, Olympiaplein 125
* Fred, van harte gefelici- Zal het dan nu toch gaan ge- en aanvraag gratis brochure:
nousiaste medewerker m/v|
teerd met je 30ste verjaar- beuren? Wordt hij dan einde- tel. 020-5962511 of 5962524.
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
FRANSE
Videotheek
«oor woensdag de hele dag
dag. Ma + pa Bol.
lijk volwassen? Zat. 1 mei WORDPERFECT 5.1
VAN LEEK
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
en 's avonds v. 18.00-22.00
* Fred, volgende 30 jaar wordt Mario 18 jaar!! Je fans... leer je in één week.
Hoofddorp, Kruisweg 1061
uur, goede verdiensten.
ELSENGA ELECTRO
meer inzetjes, je collega's en Zandvoorts
mannenkoor Info M.C.O.
Tel.: 14721.
DE KLOET
Abcoude, Hoogstraat 26-28
bevelv. gr. 2 brw. Zvrt.
vraagt tenoren en bassen. Amsterdam 020-6853057
* Fred, word je echt 30? Dat Rep. di.av. 20 uur Gemeen- Den Haag 070-3465346
Horecapersoneel
zou je niet zeggen! Van harte! schapshuis. Tel. secr. 02507- Utrecht 06-52716921
gevraagd
16778 D. Kraayenoord.
Richard, Carla, Nancy.
Videotheek
Bloemen, planten
Rijles auto's
PROFICIAT!
* Fred wordt nu een ouwe...
Annelies Bouwmeester is
en motoren
Gezocht: interieurverzorgster Corn. Slegersstraat 2b 30 jaar lekkere knul.
en tuinartikelen
DOMBO
voor
huisarts. Trotse ouders en
,<oor horeca zaak. Bel voor]
tel. 12070
Liefs Marieke + Tom.
*
*
*
alle sleutels
zussen wensen haar een genfo: 02507-18732.
en
* Gezellig zingen in een klein zellige toekomst!
Firma Meynckens
Alblas Verkeersscholen
De nieuwste films
Geopend dagelijks
sloten
koor, geef uw aanmelding
voor al uw tuin- en tegelwerk,
13.00-21.00 uur
in
5
dagen
*
Proficiat!
B2
junioren
ZandPersoneel
aan mij door. Tel.: 14158.
sierbestrating. Ook schuttin* * *
Corn. Slegersstr. 2
voortmeeuwen
kampioen!
UW RIJBEWIJS
Patriot Games
gen plaatsen en bomen veraangeboden
GROTE
VLOOIENMARKT, Groeten van het "Legioen"!
Tel. 02507-15449
NiPi iwkoop, 01724-8361.
wijderen.
Tevens
metselwerk.
15/5 Uithoorn, sporth. de
*
*
*
023-382253
b.g.g.
358380.
*Shit!!!
Opeens
30!!!
Is
dat
Computerapparatuur Scheg, 22/5 Vinkeveen, sport06-95.07. STEWARDESSEN.
Framed
Voor al uw straatwerk + sierDiverse clubs
hal de Boei, 29/5 Hoorn, even schrikken!!! GefeliciTuinbedrijf De Linde voor al
In de pantry liet Saskia zich
en software
teerdü!
Els
en
Amber.
oestrating van oprit en terras.
sporthal
Vredehof, 30/5
uw tuinwerkz. ƒ12,50 p.u.,
heerlijk in d'r blouse pakken
*
*
*
TRI.: 02507-13511.
Landsmeer, sporth. en thea- T.k.: Joker 88 loten. Het werkt |
alles leverbaar. 023-402991. 06-320.323.13. HARDLESBIE. door een passagier. 75 cpm.
Unlawful entry
echt! Tel.: 02507-17982.
Gratis PC-software catalo- terz. Het Dorpshuis
Tuinman heeft nog tijd, ƒ 15 Wij gebruiken de wildste hulp- 06-96.09. Rijpe vrouwen. Live
Oppas gevraagd/ gus. Programma's v.a. ƒ5,25 (alleen tweedehands).
p.u. Hekstraatwerk aanleg stukken! Gluur maar! 75 cpm. gesprek met jou! Graag jonVoor onze MOOI OPGEInl.:
020-6140616.
per disk. Bel Econo-Ware:
van tuin, alles leverbaar. Tel.: 06-320.326.17. STRAATMEID! gens, 18 jaar jong! 100 cpm.
aangeboden
MAAKTE SCHALEN hoeft u
013-563779.
* Hartelijke gefeliciteerd
020-6258455 (vragen naar de 18 Jaar. In de bus gaat ze 06-96.25. WINKELMEISJES.
zelf geen boodschappen
Anneke en een fijne dag.
tuinman).
meer in huis te halen.
Afterburn
Te
huur:
de
nieuwste
Super
tegen je aan staan! Voel De 18 jarige Bea wordt heet
Gevr. lieve oppas v.a. 17 jr Nintendo spellen ƒ6,- p.d. of Milly en-Mario.
maar, zegt ze! 75 cpm.
Broodje
Burger
achter de kassa en verdwijnt
moet van strand + kinderen ƒ30,- p.w. Inl.: 02507-17385.
* Helaas Fred, het is waar, Schoolstraat 4, tel. 18789.
het toilet in. Jij loopt er achter
Onroerend goed
06-320.328.99.
Rijpe,
Dikke,
houden, tel.: 14410.
Zalenverhuur
vandaag 30 jaar. Nou ja, gefeMollige vrouwen. Live staat aan. Pak me! 100 cpm.
en
woonruimte
*
Mario,
hartelijk
gefeliciliciteerd dan maar. D + M.
ze voor je, naakt! 75 cpm. Onderdanige jongens van 18
teerd met je 18e verjaardag.
te huur gevraagd
Divers personeel gevraagd
* Help de Polen. Stuur 'n Mama en Ruud.
VERENIGINGSGEBOUW
06-95.05. Grieks standje. Live bellen met strenge meesters.
voedselpakket! Wij hebben
alleen! Ik buk alvast over d* S.M.' voor 2 (direkt apart)
De Krocht
evt. 'n adres: 02907-5235.
2 St., j/m, zoeken per 1 juli tafel. 100 cpm.
06-320.329.99
(75cpm).
|De KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR
Grote Krocht 41, Zandvoort, woonr. Tel.: 02507-15520.
•AMSTERDAM is een dienstverlenende instelling. Naast de Hoera, onze oma Vos wordt 1
voor
tel. 02507-15705 b.g.g 19932, Student zoekt per 1 augustus
.'.ettelijke taken, zoals het uitvoeren van de Handelsregister- mei 70 jaar! Van harte Omi
voor
wet, is de Kamer het advies- en voorlichtingscentrum voor van Fiona en Charissa, Trusty
kamer in A'dam of direkte
KWALITEIT
BRUILOFTEN - RECEPTIES omgeving. Tel.: 04780-11034.
ondernemingen.
en Springle.
SCHOENREPARATIES
KOFFIETAFELS
Deze dienstverlenende en voorlichtende functie wordt ver- * Joeperdepoep
bij Fred
Te huur gevr. in de zomerricht door de afdeling Handels- en Bedrijfsvoorlichting. De staat 30 op de stoep. Gefelicimaanden ben. gedeelte of
Corn.
Slegersstr.
2
afdeling bestaat uit 23 medewerkers verdeeld over de secties teerd. Uschi Nick + Reur.
huis, min. 3 slaapk. v. 14 dgn.
Te koop
Tel. 02507-15449
Bedrijfsvoorlichting, Internationale Handel, Adresverstrekking
Inl.:
020-6648598
b.g.g.
aangeboden
* Kop op Berrier,
en de sectie Documentatie & Informatie.
6220994.
Mam en oma Vos van harte
30 zijn valt best wel mee.
diversen
gefeliciteerd met uw 70ste
Inge, Bert, Michel, Daan.
WWB vraagt etages en kmrs
In deze sectie zijn twee vacatures voor de functie van:
verjaardag op 1 mei.
Kraken (klaverjassen) voor Liefs Rob, Georgette, Thierry Prima luxaflex zonwering, br. voor zakenm. en stud. Hele
3.70, hg 1.80. Van ƒ 600,- voor week tot 20 u. 020-6991194.
Amnesty International, zat. 1 en Raymond.
ƒ 100.-. 02507-16572, na 6 uur.
mei om 20.00 uur, in het GeHet betreft een functie voor 20 uur per week, over 5 dagen. meenschapshuis.
Inschrijf- * Mario, een fijne dag zat. *Te koop racefiets ƒ175',-,
Financiën en
GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
geld ƒ 10,- per koppel. Tel.: Oma, tante Greet, oom Jaap, zonnescherm ± 300 cm,
geplaatst
onder de
handelszaken
DE GEVARIEERDE FUNCTIE-INHOUD:
Arno,
Rocco
en
Albert-Jan.
dient er rekening mee te houden dat bij uw op02507-14085 of 19652.
oranje
doek.
Tel.:
17361.
•informatieverstrekking over uiteenlopende Handelsonder- Met een leuke loterij.
navolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
* Meeuwen, succes zondag!
werpen aan bezoekers van de afdeling;
Te koop: tafelmodel koelkast
• inzenden uitsluitend via
Leo en Liesbeth
bij uw tekst meegerekend wordt).
* Lieve Kitty, gefeliciteerd
Autoverzekering
•telefonische informatieverstrekking;
ƒ65,-; donker eiken tv-kast
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
met je 70ste verjaardag.
* Meeuwen zet hem op, ƒ 125,-. koelvries inbouw com•het begeleiden van bezoekers in de Handelsbibliotheek;
V A ƒ75 - DORSMAN
Gratis
Micro's kunnen niet telefonisch worLiefs, Ben.
want dan staat Zandvoort
opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koblijft toch goedkoper!
•voorkomende administratieve werkzaamheden.
binatie, merk Siemens ƒ 275,-.
den
opgegeven.
op
zijn
kop.
Bel
nu:
02507-14534.
Tel.:
023-246777.
Lieve Mario,
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
RJNCTIE-EISEN:
van harte gefeliciteerd met je Mijn moeder, quick en fit,
* T.k. campingwasser ƒ60.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
Wij zoeken geïnteresseerden vanaf ± 25 jaar met een
18e verjaard. Nu ben je einde- beter bekend als zingende Vouwbaar wandelwagentje
Vakantie
niet boven ƒ300 uitkomen.
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
MAVO/HAVO achtergrond die beschikken over goede mon- lijk onze grote broer. Je zus- kit, wordt 1 mei 70 jaar
ƒ50. '/2was kleuterbed ƒ45
buitenland
kantoor:
delinge uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels, jes Nicole, Diana en Conny. en dat vieren we met elkaar. (nieuw). Tel. 02507-17421.
Gebruik
bij
het
invullen
van
uw
tekst
de
coupon
üegrijpen wat een klantgerichte instelling en uitstraling inLiefs Joke en Hans.
Micro's Weekmedia,
en voor iedere letter, punt. komma of cijfer één
* T.k. gashaard DRU Pollux,
"oudt en het vermogen hebben kwaliteitsbewust te werken. Overigens, mijnheer de voorzitter, zijn wij van mening dat * Ook al vier je het niet, aan 15 KW met pijp ƒ 100,-, gas- Sta-caravans t.h. in de ArdenPostbus 156, 1000 AD Amsterdam.
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
nen
al
v.a.
ƒ
200
all-in.
fornuis inbouw ƒ 100,-. 19941.
Nadere inlichtingen bij mevrouw M. Ooteman, telefoon 020- de Herman Heyermansweg feliciteren ontkom je niet.
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letterInl.
04459-1598.
Je
buurmeiden.
Of
afgeven bij:
moet
worden
doorgetrokken.
5236721. T.k.: z.g.a.n. Tefal tafelstrijkgrepen.
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
machine, ƒ 175,-. Tel.: 12588.
Vaar/surfsport
Sollicitatiebrieven met CV kunt u binnen 14 dagen richten aan
Gasthuisplcin 12,
Radio, tv en video
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
T.k.a. massief grenen bed +
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam,
2041
JM Zandvoort
u
bij
uw
tekst
een
gegarandeerde
(giro)
belaal2
laden
+
binnenveringsma'•a.v. de afdeling Personeel & Organisatie, Postbus 2852,
tras 90 X 200 cm, beide bijna T.k. nwe stalen ROEIBOTEN,
cheque bijsluiten of u ontvangt van ons een ac'000 CW Amsterdam, onder vermelding van 'HBV' op de
All Tech TV Video
niet gebruikt en in nw. staat, 4 mtr lang, met spanen. Prijs
-nvelop.
ceptgirokaart.
ƒ995. Tel. 02158-23978.
Reparatie 's morgens gebeld, dezelfde dag hersteld. 65+ vr.pr. ƒ275,-. Info: 13962.
10% korting. Ook weekends. 3 Maand garantie.
*T.k.a.: strijkplank z.g.a.n. T.k. pol. motor-zeilvlet (merk
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Woninginrichting
Tel, 020-6960054.
Roodnat) incl. strandkar
ƒ25,-. Tel.: 02507-13744.
ƒ4.800,-.
Tel.:
15566.
Wij
behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
* Voor de liefhebber + 100
Foto Boomgaard
GEWONNEN
78 toeren platen + Philips raGratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
Grote Krocht 26.
Videotheek
Bodart & Gonay voorzet (open)haard,
dio, samen ƒ25. Tel.: 19113.
Caravans
Telefoon: 13529.
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
(design)model „Fuego".
* Voor de liefhebber: ± 100
Vouwwagens
UW FILM OP VIDEO
dinsdag 14.00 uur.
Brandstof hout of kolen.
78 t. platen + Philips radio,
ƒ1,75 per minuut met
Tuin/zomerhuisjes
Voorzijde panoramisch venster van ceramisch glas.
samen
ƒ25,-.
02507-19113.
Corn.
Slegersstraat
2b
gratis
achtergrondmuziek.
Thermostatisch geregeld, geluidsarm ventilatie-systeem.
tel. 02507-12070
Prijs ƒ5150. Bijgeleverd: + ƒ500 vaste brandstof.
T.h. per 1 mei, zomerhuisje
Te koop
5 jaar garantie.
Geopend
dagelijks van
Foto - Film
incl. d. + t. + CV + kabel TV,
We vinden hem heel mooi,
13.00-21.00 uur.
gevraagd
uitsl. 1 pers., ƒ500,-.
maar kunnen hem op onze etage niet plaatsen.
Altijd de nieuwste
Info: tel. 02507-14669.
diversen
De hoogste bieder kan hem overnemen:
premièrefilms, tevens
Foto Boomgaard
1 regel ƒ 4,65
gloednieuw en bij snel beslissen:
veruit de grootste
ook voor
bij u thuis af te leveren door de leverancier.
2
regels ƒ 4,65
Rijwielen,
Ik koop dames-pockets, Boukeuze in Zandvoort.
portretfoto's,
Tel. 020-6974415; 020-6720846.
quet e.d.? Bel: 020-6254004.
3 regels ƒ 4,65
pasfoto's,
Verhuur van
motoren,
receptiefoto's,
movieboxen.
* Te koop gevraagd: auto4 regels ƒ 6,20
bromfietsen
Lijsten op maat
groepsfoto's aan huis.
ped. Tel.: 02507-13224.
Corn. Slegersstraat 2b
5 regels ƒ 7,76
bijGrote Krocht 26.
Zandvoort
Te koop gevraagd: beTel.
13529.
Tel. 02507-12070
Foto Boomgaard
schermhoes voor spaanse gi- *Te koop: BMX crossfiets
rugtassen
ƒ100; racefiets ƒ200.
6 regels ƒ 9,31
* Te koop: Fuju compact cataar. Tel.: 02507-19315.
Grote Krocht 26
en
Tel.: 02507-15347.
mera TW-3 DX, ƒ 150,-. Tel.:
7
regels ƒ 10,86
shoppers
Tel. 13529
02507-30210.
T.k.: Puch Maxi Europa, kleur
^•--__
8 regels ƒ 12,41
Kunst
en
antiek
Onroerende
wit, incl. helm, b.j. 7/'91, zeer
Corn. Slegersstr. 2
*Mooie, ronde grenen
• ANNULERINGEN van uw
9 regels ƒ 13,96
goederen te koop
goed onderhouden, prijs
Tel. 02507-15449
^lontafel gaaf ƒ 150.
advertentieopdrachten kunt u
ƒ
1175.
02507-16388,
na
18
u.
10
regels ƒ 15,51
gevraagd
Veilinggebouw
Amstelveen,
^02507-14143.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf- hoden inbreng van goederen.
T.k.a.:
Yamaha
DTR
i.z.g.st.
^ koop: ronde, massief eiSchoonheid en
deling Weekmedia, Postbus Frans Halslaan 33. Tel.: 020Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
vr.pr. ƒ 750,-. 02507-18501.
'*i salontafel met koperen
GARAGE
6473004. Ma. gesloten.
Dl
verzorging
156, 1000 AD Amsterdam.
°embak ƒ375. Bruin rotan
TE KOOP GEVRAAGD
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis
"ankst. (bank + 2 stoelen), PEDICURE voor uw complete
Tel. 02507-14534
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
a|
°e ontaf., 2 kasten, 2 bijzetta- voetverzorging en voetmasAuto's en
Woningruil
; 's, tv-tafel, poef + bloemenauto-accessoires
Onroerend goed
^ eitje Minou, in prima staat. sage. Behandeling bij u aan
huis
is
mogelijk.
02507-12698.
en
woonruimte
765 samen slechts ƒ975.
Naam:
RENT A SUN ZANDVOORT Bodegraven Zandvoort
t-02507-13427.
te huur
Te koop Renault 5 aut. 6/'83,
Verhuur van zonnehemels wegens famihe-omstandigheden aangeboden zeer fraaie,
aangeboden
APK 4/94. Pr. ƒ 1000. Tel.:
Adres:
ruime 2 kamerbenedenbuitenwoning, met zeer veel groen
MuziekPhilips sun mobile
02507-30508.
omgeven, te Bodegraven (Z-H), tussen Utrecht en Gouda.
instrumenten
Gevraagd woning te Zandvoort-dorp. Tel.: 01726-50816.
Postcode:
plaats:
Huur prijs ƒ 100,-p.w.
WWB:
Vinkeveen w.boot T.k. weg. overcompl. Landrokey-board, merk Yama- Gratis bezorgd en gehaald 800
RUILADRESSEN
in • Rubneksadvertentie? Zie 1200, Aalsm. 2 k. app. 1650 + ver V8 lang model, 75.000 km,
Bel voor reservering en
porta-sound 400 met
A'dam. Informatie bij Het voor adres en/of telefoonnr. vele kamers van 200 tot 1000. techn. 100% in orde ƒ 4000,-.
Telefoon:
s.v.p. in rubriek:
aa
Tel.: 02507-15566.
inlichtingen 02507-30183.
apter, ƒ 150,-. 02507-30210.
Tel.: 020-6991194.
Oosten, 020-588.2283.
de colofon in deze krant.

Een pruik als het
nodig is!

020-5626271

Dombo

MiCRO

.

cim co

DOMBO

5 films
hele week

ƒ25,-

J. van Campen & Zn

J. van Campen & Zn

balie-informante m/v

3 regels
Gratis!

voor de particulier

DOMBO

Zandvoorts Nieuwsblad

J. van Campen & Zn

DOMBO
U ook?

'

KWALITEITS

GRILL-HOUTSKOOL
BAAL T/i LITER

LANGE
BRANDDUUR

COSMETICA

HOME STYLE

TOILETSET

ELDERS

SIERKUSSEN

bestaande uit 3 fraai gedessmeerde
make-up tasjes
m diverse
formaten,
met ritssluiting
Per set

mooie kwaliteit 100% katoenen tijk,
goed gevuld,
in diverse
decoratieve
kleuren,
ca 35 x 35 cm

ELDERS

ELDERS

FRAAI GEDECOREERDE

HANDIG KUNSTSTOF

BEWAARBLIKKEN
m hoog rond model metclipsluitmg
in diverse
uitvoeringen

PER STUK

KRUKJE
ideaal voor gebruik op vakantie of thuis
als plantenbijzettafeltje,
Compact
inklapbaar
Per stuk

ELDERS

BIJ ONS
AANMEAAKEBLOKJES

MOEDERDAG-TIP!

ELDERS

WIDEMEX

PAK 28 STUKS

DREFT
AFWAS

OVENWANTEN

SPORTIEF POLOSHIRT

dubbel
geconcentreerd,
dus een theelepeltje is
genoeg voor de
hele vaat

HARDHOUTEN

KUNSTSTOF TERRACOTTA

VLEES- of BROODPLANK

FLACON
500 ML

BLOEMPOT
doorsnede ca. 28 cm, ideaal om buiten te
gebruiken

LET OPEENMALIG

ELDERS

ELDERS

CASTILLO
DE MUDELA
een helderrode
harmonische
Spaanse wijn uit de
Valdepenas
Aanbevolen bij alle
maaltijden

de

FLES
3/4 LITER
ELDERS J5r98

ZONDER PIT
op lichte
siroop,
lekker m
de bowl
of op de
pudding

je proeft
geen verschil

PAK
250 GRAM

CALVE SAUZEN

POT
680 GRAM

curry, ketchup of fntessaus

STATUBE
500 ML
ELDERS

ELDERS

ELDERS

NEME
ONTBIJTKOEK
KWALITEITSKLASSE A

LIEFST
350 GRAM

PROBEERPRUS

^^S£^S^i9

MOEDERDAG FEESTTAART
met een heerlijke chipolatavullmg
Gedecoreerd met drie marsepeinen
roosjes
Voor
6 - 8 personen
VRIESVERS,
dus verser
bestaat niet!

DELMONTE
TOMATENPUREE
dubbel geconcentreerd

LITERFLES

ELDERS 1.83
MARS REPEN
gevulde melkchocolade met caramel,
voor nog meer energie

PAK

&2S
LANGNESE

FRISTI
DRINKYOGHURT
de fruitigste,
m handige
hersluitbare
kunststof fles
met schroefdop

LIEFST 400 GRAM

REPEN
ELDERS

2M

'f~

OVENVERS FRANS

ZOETE
KERSEN

GALA
CAFEÏNEVRIJE
KOFFIE

BIJENHONING

Fristi

nog steeds
de beste

POT
500
GRAM
ELDERS

GROOT
BUK
140
GRAM
ELDERS

STEGEMAN RECHTE

LEVERWORST
LIEFST HEEL POND
ELDERS 2.98

MONCHOU
ZACHTE ROOMKAAS
PAK 100 GRAM
ELDERS £2$

ALMHOFKWARK
MET VRUCHTEN-OF
VANIUESMAAK

BEKER 500 GRAM
ELDERS £69
IN ONZE GROENTE/FRUIT AFDELING

ELDERS

J2M

vALMciAiATe

U A Lift- S%e*0f?»4V

iïiïïïiïè

a

VAN DEN BROEK

ELDERS 3.98

IN ONZE AMBACHTELIJKE SLAGERIJ |

ORIGINELE
*rl\fWffWtfct

HBLKILO
ELDERS 16.98

LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: > OOSTZAAN: Winkelcentrum
Hannie Schaftplem • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg
- NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat
• ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat • AMSTELVEEN • NOORD: Kostverlorenhof.

EN BINNENKORT: VICTORIEPLEIN - AMSTERDAM (ZUID)
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Piz Buin/Zandvoort op goede weg
ZANDVOORT - Na anderhalve competitiedag heeft het
eerste tennisteam van Piz Buin/Zandvoort laten zien plannen te hebben het verloren terrein te herwinnen. Na de
degradatie van vorig seizoen uit de eredivisie doen de
Zandvoorters het een klasse lager heel erg goed. Het op
bezoek zijnde tweede team van Amstelpark kreeg geen
poot aan de grond en werd op een 6-2 nederlaag getrakteerd. De Zandvoorters nemen nu de eerste positie op de
ranglijst in.
De Zandvoortse dames gaven
het sein voor een ruime over\vinning door m de openingspartijen keihard toe te slaan.
Petra Kamstra had totaal geen
moeite met haar opponente en
won met tweemaal 6-1. Ook Esmir Hoogendoorn had er zin m
en had geen enkele moeite haar
partij met tweemaal 6-3 zegevierend af te sluiten.
Vincent van Gelderen is in
topvorm. Hij toonde dat in zijn
partij. Zijn tegenstander kreeg
geen geen vat op het gevaneercle spel van de Zandvoorter.

Henk Bluys wint
Wadden-wedstrij d
ZANDVOORT - Zondag
ging de Zandvoortse Zeevis
Vereniging met vijftien man
naar Den Helder, waar de
tweede wedstrijd werd gehouden voor de Waddenzeecompetitie. Het weer was
goed en de vangst was redelijk.
Na driemaal honderd minuten waren er 147 vissen naar
boven gehaald met een totale
lengte van 3448 centimeter. Op
de eerste plaats eindigde Henk
Bluys met 445 centimeter,
tweede werd Ton Goossens met
340 centimeter en derde werd
Frans Castien met 320 centimeter vis. Voor de grootste visbokaal gingen de punten naar Ton
Goossens en Albert Verheij met
een bot van 39 centimeter, Joop
Koster met een puitaai van 20
centimeter, Gerard Bluys en
Joop Koster met een schar van
23 centimeter en Joop Koster
met een schol van 23 centimeter.
De stand na twee wedstrijden
is: 1. Arnold Bluys 6 punten, 2.
Tim Goossens 8 punten, 3.
Frans Castien"9 punten. De volgende wedstrijd wordt gehouden op 23 mei, dan wordt gevist
boven de scheepswrakken voor
Den Helder op kabeljauw.

Met 6-0 en 6-1 boekte Van Gelderen een vlotte overwinning.

Registers
Paul Dogger ondervond alleen in de eerste set wat tegenstand. Met moeite won Dogger
met 7-5 om vervolgens m de
tweede set alle registers open te
trekken en met 6-2 het vierde
punt voor Piz Buin/Zandvoort
veilig te stellen. „Ik had niet
verwacht dat we na de singles
met 4-0 voor zouden staan,"
meende coach Paul van Geuns.
„Op papier hadden we een paar
moeilijk tegenstanders."
In de dubbelspelen was er
meer evenwicht. Esmir Hoogendoorn en Petra Kamstra
moeten duidelijk nog aan elkaar wennen. Toch was dit koppel dicht bij de overwinning,
maar in de derde set sloeg Amstelpark met 5-7 toe, zodoende
het eerste puntje scorend. Paul
Dogger en Vincent van Gelderen gaven nogmaals hun visite- Paul Dogger zeer geconcentreerd bezig.
kaartje af door de dubbelspelers van Amstelpark met 6-2 en
6-3 van het gravel te slaan.

Derde set

Met nog de mixed-dubbels te
gaan was de zege reeds binnen.
Deze partijen werden de spannendste van de dag. Beiden
werden pas m de derde set beslist. Esmir Hoogendoorn en
Vincent van Gelderen verloren
de eerste set met 4-6. In de tweede en derde set herstelde het
Zandvoortse duo zich voortreffehjk. Met tweemaal 6-4 werd
de zege gepakt. Petra Kamstra
en Paul Dogger wonnen nogwel
de eerste set met 7-5, maar kwamen toen niet meer in het ritme. Met 0-6 en 3-6 boekte Amstelpark het tweede punt. Eindstand 6-2 voor Piz Buin/Zandvoort.
„Ik ben heel tevreden," vervolgde Van Geuns. „Het is een
goed team en de sfeer is erg
goed. Esmir en Petra hebben
heel goed gespeeld, terwijl Vincent eveneens een knappe partij speelde. Paul is erg gemotiveerd bezig en past prima in de
ploeg. Het was alleen jammer
Hoge scores
dat de damesdubbel wat ongelukkig verloren ging. Voor het
bij Bridgeclub
overige ziet het er niet slecht
ZANDVOORT - De leden uit. We hebben een van de convan de Zandvoortse Bridge- currenten dik verslagen. Dat
club zijn inmiddels aan de zijn gunstige ontwikkelingen,
laatste competitie van het maar meer ook niet."

seizoen 1992/1993 bezig. In
de A-lijn lijkt het paar Mevrouw Molenaar en de heer
Koning niet meer te stuiten.
Zij scoorden maar liefst
64,58 procent en dat was
ruimschoots
voldoende
voor de eerste plaats.
Tweede werden de heren
Bakker en Brandse en goede
derde werd het echtpaar Van
der Meulen. Na twee wedstrijden staan Molenaar/Komng
aan kop, Van der Meulen staat
tweede en Bakker/Brandse taezetten de derde plek.
De heren Overzier en Van der
Staak waren in de B-lijn weer
goed op dreef. Met een score
van 62,86 procent werden zij gedecideerd eerste. De dames
Lemmens en Menks eindigden
op de tweede plaats, gevolgd op
de derde plaats door mevrouw
Slegers. Op een riante eerste
plaats staan de heren Overzier
en Van der Staak, terwijl het
echtpaar Hoogendijk tweede
staat. De derde plaats is voor de
dames Lemmens en Menks.
In de C-lijn hadden de dames
Van Duijn en Veldhuizen een
goede dag. Met maar liefst 64,29
procent werden zij eerste. Het
gelegenheidspaar
van mevrouw Visser en de heer Verburg deed het ook goed door
tweede te worden. Het echtpaar
Meijer pakte de derde plaats.
De C-lijn'wordt nu aangevoerd
door mevrouw Visser en de
heer Van Leeuwen. Tweede
staan de heren Stomps en Verburg en de derde plaats wordt
ingenomen door de dames Van
Duijn en Veldhuizen.
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Méér informatie over de problemen/oplossingen is te krijgen tijdens
de wekelijkse clubavonden van
deze vereniging, donderdags
vanaf 19.00 uur in het Geniecnschapshuis aan de L. Davidsstraat.

Opgave nummer 14: Wit begint
f n wint

Het team van trainer Teun
Vastenhouw kon niet uitgaan
van een nederlaag van SCW en
moest daarom op een overwinning spelen. Zijn manschappen
trokken dan ook vanaf het eerste fluitsignaal ten aanval.
Hoofddorp dat de titel al in het
bezit had voldeed aan de sportieve plicht en wenste alles te
geven. Een aanvallend Zandvoortmeeuwen kon de Hoofddorpse defensie voorlopig met
in verwarring brengen.
De razendsnelle uitvallen van
Hoofddorp bleken erg gevaarlijk te zijn. En tweemaal was
het dan ook raak. Doelman Michel Winter had vrijwel nog
geen bal gehad maar was tweemaal kansloos: 0-2. Het leek dat
Zandvoortmeeuwen de perio-

Blessuretijd
De Zandvoorters bleven met
goed voetbal de aanval zoeken.
Toch leek het gedaan voor de
badgasten. De tijd verstreek,
maar m blessuretijd was het
uitblinker Rob van der Bergh
die zijn team op gelijke hoogte
bracht en naar de penodetitel
schoot: 2-2. Door de derde periodetitel te bemachtigen gaat
Zandvoortmeeuwen zich opmaken voor de promotiestrijd
met als inzet een plaats in de
derde klasse KNVB. Op zaterdag 8 mei is de eerste wedstrijd.
Tegen wie is nog onduidelijk,
dat hangt af van het resultaat
van de andere kandidaten, te
weten IJFC of Velsenoord.

kanten voorbij gelopen. Sommige speelsters hadden moeite
het handbal spelletje. Na de
rust liep het beter. Je mag echter niet zo'n achterstand oplopen. Dat mag niet gebeuren. In
de tweede helft hebben we laten
zien zeker niet de mindere te
zijn. Het is zonde, want het is
absoluut niet nodig."
Doelpunten Holland CasinoZVM: Sylvia Blom 3, Els Dijkstra 2, Manelle Peet l, Wendy
Dijkstra. „We werden aan alle van Straaten 1.

ZANDVOORT - Voor het
eerst in haar bestaan heeft
Café Neuf/Chess Society
ook twee troeven ingezet op
het Noordhollandse veteranen-kampioenschap. Nico
Huijboom en Jako Otte spelen zeven woensdagmiddagen met nog 78 andere 55plussers om de provinciale
titel.
Dat de twee sympathieke
schakers, die beiden voor het
eerste achttal van Chess uitkomen, niet alleen voor de gezelligheid iedere woensdag naar
Beverwijk reizen, blijkt wel uit
de resultaten. Na vijf ronden
staat Jako Otte in de top twm-

deman daarentegen moest met
een remise genoegen nemen tegen Mare Kok en verloor daardoor een kostbaar halfje. Een
martelgang was de partij tussen Berkhout en Ter Bruggen.
Tot ver over het middernachtehjke uur duurde die partij. In
het laatste kwartier viel de beshssing toen Ter Bruggen geen
stand meer kon houden.
Uitslagen: Roele-El Monhem
0-1, Berkhout-Ter Bruggen 1-0,
Gude-Geerts 0-1, Paap-Dambrink 0-1, Van Elk-Van Eijk 0-1,
Den Drijver-De Oude 1-0, Ayress-Jansen 1-0, Kok-Lindeman
remise, Schiltmeijer-Gorter re-

TZB softballers
weggeslagen
ZANDVOORT - De eerste softbalwedstrijd van dit
seizoen is voor de aspiranten van TZB niet erg succesvol verlopen. Tegenstander Kinheim was opnieuw
duidelijk te sterk: 6-22.
Kinheim begon, als uit
spelende vereniging, aan
slag. Met aanvallend spel,
goed honklopen en zelfs
met het stelen van de thuisplaat, scoorde Kinheim zeven punten. Een zware taak
voor TZB de achterstand
een beetje draaglijker te
maken. Het begin oogde
goed. Michel Roseleur
kwam door een honkslag
op het eerste honk en bereikte door twee doorgeschoten ballen en een wilde
worp de thuisplaat. Yoni
Halderman slaagde eveneens te scoren, waardoor de
achterstand teruggebracht
werd naar 2-7.
In de volgende slagbeurt
raakte Kinheim de bal
weer goed, hetgeen wederom zeven punten opleverde. Het veldspel van TZB
was dit keer niet goed verzorgd, in tegenstelling tot
in de oefenwedstrijden. Het
merendeel van het Zandvoortse team was er niet
met de gedachten bij en
miste overtuiging en inzet
om het tij te doen keren.
De volgende innings
toonde dan ook een weinig
ander beeld dan in de eerste twee innings. Aan slag
liet TZB het afweten, getuige de tien keer drie slag, die
door de pitcher van Kinheim werd gegooid. Een uitzondering maakte Tijl Siebeling door een gigantische
tweehonkslag te slaan en
Dennis Greeff, die een
fraaie honkslag plaatste.
Van de zes Zandvoortse
punten nam Yoni Halderman er drie voor zijn rekening.

ZANDVOORT - De eerste
promotie-wedstrijd is voor
Zandvoortmeeuwen uitstekend verlopen. Na de eerste
helft (2-0) gaf memand wat
voor de kansen van de Zandvoorters, maar na de pauze
verscheen een heel 'ander'
Meeuwenteam dat alsnog
met een 2-3 zege huiswaarts
keerde.
Tramer Pieter Keur is zeer
consequent m zijn beslissingen, zo ook voor de belangrijke
wedstrijd tegen DIOS Charles
Das kwam te laat voor de bespreking en mocht daarom een
plaats m de dug-out in nemen.
Dat betekende een aderlating m
defensief opzicht, wat bleek in
de tweede helft. Das mocht
weer opdraven en mede door de
voortreffelijke steun van Marcel Schoorl was er voor DIOS
geen doorkomen meer aan. De
Zandvoorters kwamen vanaf
het begin onder grote druk te
staan Niet eenmaal kon Zandvoortmeeuwen tot een fatsoenlijke aanval komen Nadat

mise. Vanavond is de derde en
tevens laatste ronde van het mterne rapidkampioenschap van
de Zandvoortse Schaak Club.
Na zes partijen gespeeld te hebben, staat Louis Dambrmk bovenaan de ranglijst. Na vanavond zal daar vermoedelijk niet
veel verandering m zijn gekomen.
Vorige week stond het Gemeenschapshuis volledig in het
teken van de examenkoorts. De
bijna twintig jeugdige schaaksters en schakers deden een
laatste test voordat zij defimtief op 13 mei aanstaande het
officiële examen moeten afwerken. Vanavond zal er voor de
kandidaten van het Komngsdiploma een nabespreking zijn.
De B-groep speelt zijn laatste
competitieronde.

DIOS al een paar kopkansen
had laten liggen was het in de
twintigste minuut raak. Bij een
vrije trap stond de ZVM muur
foutief opgesteld Doelman
Ron Eerhart was kansloos. De
Zandvoortse defensie was toen
helemaal van de kook, geen vijf
minuten later lag nummer twee
m de touwen, 2-0
De tweede helft gaf een ander
beeld. „Ik weet echt met meer
wat ik gezegd heb in de rust,"
vertelt Pieter Keur „Het was
echter niet fraai, ik ben goed te
keer gegaan." Bovendien moet.
ten Termaat en Van der Kuyl
plaatsmaken voor Das en Simon Molenaar „Ik moest wat
doen, dus wisselde ik gelijk
maar twee man. Maar ik had
wel negen spelers kunnen wisselen."
Binnen twaalf minuten had
ZVM toegeslagen. Een lage
schuiver van Barry Paap rolde
over de handen van de DIOS
doelman m het doel, 2-1. Even
later was het weer raak. Een
voorzet van Simon Molenaar
kwam bij Mischa Tibboel die
van de verwarring gebruik
maakte door raak te schieten,
2-2. Even later was er opnieuw
reden tot juichen Een uitstekende aanval over rechts werd
gevolgd door een voorzet op
maat van Ruud van Laere waarna Riek de Haan onhoudbaar
inkopte, 2-3. Met dit resultaat
kan Zandvoortmemeuwen aanstaande zondag de kroon op
een zeer geslaagd seizoen zetten. In de thuiswedstrijd tegen
Terrasvogels, die om half drie
begint, hebben de Meeuwen genoeg aan een gelijkspel.

Moeizame zege
ZHC damesteam
ZANDVOORT - De ZHChockeysters boekten een
moeizame maar nuttige 0-1
overwinning op Kraaien. De
heren lieten het in en tegen
Hoorn afweten en keerden
met een 2-1 nederlaag huiswaarts.

Het begin bij ZHC tegen
Kraaien was stroef De Zandvoortse dames hadden wel het
middenveld onder controle,
maar gaven in de defensie te
veel kansen weg Gelukkig
stond het vizier van de Kraaienvoorwaartsen niet op scherp.
Nadat coach Andre van Marie
de dames vermanend had toegesproken, begon het te lopen.
Met snel en goed hockey v/erdenvele kansen gecreeei d Momque van der Staak sloeg de
bal net naast het doel en Miranda Schilpzand plaatste de bal
tegen de doelpaal.
Halverwege de tweede helft
forceerde ZHC toch de verdiende treffer. Na een onoverzichtelijke situatie m de cirkel besloot Miranda Schilpzand de
bal in het doel te slaan: 1-0. ZHC
trok zich terug in de verdediging hetgeen niet erg goed uitpakte. Kraaien kreeg een paar
goede mogelijkheden, maar
verzuimde de gelijkmaker te
scoren Volgens coach Van
Marie was het niet zo'n beste
„Het was een dramatisch eer- wedstrijd maar toch wel een
ste helft," aldus Pieter Keur. verdiende overwinning.
„Als DIOS had doorgedrukt,
was het met ons gebeurd. Niemand zat m de wedstrijd. Ik Heren
had wel verwacht dat we in de
De ZHC-heren lieten het
tweede helft iets terug zouden vooral in de eerste helft afwekomen, maar dat het zo zou lo- ten. Na twee minuten was het al
pen, daar had ik met op gere- raak toen onoplettendheid
kend. Er is nu wel een hoera werd afgestraft. Hoorn zat felstemming, maar we hebben nog ler op de bal en kwam nog voor
niets. Zondag moeten we probe- de pauze op een 2-0 voorsprong
ren het af te maken."
In de tweede helft trok ZHC
fanatiek ten aanval. Na een
kwartier spelen werd het overwicht beloond met een treffer
van Ronald Roodhart: 2-1. Er
was nog tijd genoeg om tot de
gelijkmaker te komen, maar
een verbeten
verdedigend
Hoorn liet zich niet meer verschalken.

ZVM B-junioren kampioen

Internationale
autoraces
ZANDVOORT - Komende
zondagmiddag wordt op het
Circuit Park Zandvoort de
derde ronde verreden van
het Nederlands autorensport kampioenschap. Het
programma begint om een
uur en duurt tot zes uur. De
organisatie is in handen van
ZANDVOORT - De B2-junioren van Zandvoortmeeuwen heb- de Nederlandse Autorenben een succesvol seizoen afgesloten met een kampioenschap. sport Vereniging.

In de laatste wedstrijd versloegen de mannen van trainer Liva
Zeven races staan op het proLock en begeleider Richard Bruijnzeel mede-titelkandidaat gramma, waaronder een 1-uurs
DEM met 3-0. Met deze titel wordt het succes van het door Liva wedstrijd in de Mobil ProdukLock opgestelde jeugdplan nog eens extra onderstreept. Op de tiewagens boven 2 liter. De op
foto de B-junioren van Zandvoortmeeuwen met begeleiders. formulewagens lijkende Donkervoorts maken hun debuut
op de Zandvoortse racepiste.
Ook de MG competitions rijdt
de eerst wedstrijd, een klasse
waar de liefhebbers ongetwijfeld van zullen smullen Naast
de Ascona's verschijnen de Frami Produktiewagens tot 2000cc
en tot 1400cc op de baan De
ZANDVOORT - Zand- 1-0. De badgasten plaatsten een racedag wordt besloten met een
voort'75 heeft de competitie paar gevaarlijk aanvallen, die wedstrijd van de Squadra Biangoed afgesloten door in de niets opleverden Een toegeuitwedstrijd tegen CSW een kende vrije trap leverde wel wat
2-2 gelijkspel te behalen. De op. Rob Koning krulde de bal ïrainingen
Zandvoorters
eindigden fraai om de muur het doel in,
1-1. Vlak voor de rust een verOp zaterdag zijn de trammdoor dit resultaat op een rassende
van CSW en dat gen die duren van tien uur tot
plaats in de middenmoot betekendeuitval
2-1.
vijf uur m de middag. De toeterwijl CSW degradeerde.
gangsprijs voor zondag beDe Zandvoorters traden aan
draagt vijftien gulden terwijl
Kansen
zonder Edwin Ariesen, Robm
het publiek voor vijfendertig
Castien en Alex Verhoeven. Al
In de tweede helft goede kan- gulden een kijkje kan nemen in
stond er voor Zandvoort'75 sen voor CSW, maar ook Zand- de keuken van het rennersniets meer op het spel, toch was voort'75 was dicht bij een tref- kwartier, een plaats waar de
de ploeg van trainer Gerard Nij- fer. Tot ver in de tweede helft coureurs hun wagen gereed
kamp van plan aan de sportieve onderging de stand geen wijzi- maken voor de races Kinderen
plicht te voldoen. En daar ging. Dennis Keuning zorgde tot twaalf jaar betalen de helft.
slaagden de Zandvoorters in echter met een zeer fraaie lob De zaterdagtraimngen kunnen
door een goede partij voetbal voor de gelijkmaker, 2-2 Wat worden bijgewoond voor vijfop de grasmat te leggen CSW CSW in de slotfase ook pro- tien gulden
moest winnen en trok m de be- beerde de Zandvoortse defensie
ginfase fel ten aanval. Er ont- liet zich met meer verrassen
stonden kansen doch de CSW
voorwaartsen waren niet erg
trefzeker. Het dichts bij een Stand
Eindstand: 1. Ajax 22-37,2. Zedoelpunt was Zandvoort'75. Na
een afgeslagen hoekschop venhoven 22-31, 3. Volendam
kwam de bal voor de voeten van 22-25,4. HCSC 22-25,5. RKAVIC
Bert van Meelen die tegen de lat 22-22, 6. Zandvoort'75 22-20, 7
VRC 22-20, 8 Woudenberg
knalde.
22-19, 9. Candia 22-18, 10. CSW
Halverwege de eerste helft 22-17, 11 NSC 22-16, 12. ZOB
forceerde CSW een strafschop 22-14
en daarop bleef doelman Ferry
^^
O \\ttknit-di i/IÜ
Nanai het antwoord schuldig,

Zandvoort '75 beëindigt
seizoen in middenmoot

Tojiscorers

Chess-veteranen in vorm
tig, terwijl Nico Huijboom met
zijn derde plaats, zelfs tot de
verrassende
titel-kandidaten
gerekend mag worden.
Jako Otte scoorde tot nu toe
twee punten uit vijf partijen.
Een score van onder de vijftig
procent, waar hij echter in dit
sterk bezette toernooi dik tevreden mee is. De resultatentabel die bij het schaken in zogenaamde ELO-punten wordt
uitgedrukt, wijst er op dat deze
tevredenheid terecht is, want
Otte scoort thans zo'n 40 ELOpunten boven zijn eigen sterk-

ZVM goed gestart
in promotiestrijd

Spanning bij Schaakclub

Periodetitel voor het
zaterdagelftal ZVM

ZANDVOORT - Na het De aanval van de Zandvoortse
knappe resultaat van vorige dames werd in de tweede helft
week waren de verwachtin- feller, maar dat was te laat
Foto Bram Stijnen
gen hooggespannen bij de
handbaldames van Holland
die niet meer weggewerkt kon
Casino-ZVM. Het kwam er worden.
kreeg veel
echter tegen Hoofddorp minder Hoofddorp
tot snel
niet uit. Vooral de eerste handbal, gelegenheid
maar de grote voorhelft was beneden peil waar- sprong kwam
meer in gedoor de Zandvoortsen een 7- vaar. Eindstandniet
7-15.
15 nederlaag te slikken kre„In de eerste helft hebben we
gen.
het laten liggen," stelde Geert

In de rust stelde Dijkstra
orde op zaken. De verdediging
werd gesloten en aanvallend
Oplossing vorige puzzle (num- moest er feller gespeeld wor«ier 13): Wit begint en wint: 1. den. Het leek te werken en de
Q7-b8D+, Ka7xb8; 2. gG-g7, Zandvoortse dames gaven veel
Ta5-e5+; 3. Ke2-fl, Te5-e8; 4. beter partij. De achterstand
Tdï-fS, Te8-c8;5. Tf3-f7.
was echter dermate groot, dat

ZANDVOORT - Voor en
tijdens de uiterst belangrijke wedstrijd van Zandvoortmeeuwen, die aanstaande zondag wordt gespeelcl, zal Tim Immers, acteur uit Goede Tijden
Slechte Tijden, foto's met
handtekening
uitdelen.
Vanaf twee uur is Tim Immers op het Zandvoortmeeuwen- complex aanwezig om zich hiermee bezig
te houden.
Het Zandvoortmeeuwenbestuur hoopt en rekent op
een enorm aantal belangstellenden om het eerste
team te steunen in de strijd
tegen Terrasvogels. Bij een
gelijkspel
promoveert
Zandvoortmeeuwen naar
de vierde klasse KNVB.
Voor diegene die een spandoek of toeter meeneemt, is
er een leuke attentie.
Slaagt Zandvoortmeeuwen
erin te promoveren (een gelijkspel is voldoende), dan
is er 's avonds om acht uur
een groot feest in de kantine.

ZANDVOORT - In het Gemeenschapshuis gingen 36
leden van de Zandvoortse
Schaak Club op diverse
fronten aan de slag op de
borden met de 64 velden. De
jeugdschakers
hielden
proefexamen voor de diverse diploma's en de senioren
speelden de 24-ste ronde van
ZANDVOORT - Door een detitel wel kon vergeten.
de interne competitie.
In
de
rust
had
Zandvoortnederlaag van SCW en door
meeuwen
nieuwe
krachten
opIn deze competitie proberen
zelf gelijk te spelen (2-2) tegen kampioen Hoofddorp gedaan. Vol overgave werd ge- de achtervolgers van koploper
plaatste het zaterdagteam probeerd de opgelopen schade Louis Dambrmk alsnog de situvan Zandvoortmeeuwen weg te werken. Halverwege de atie te veranderen. De achterhelft gaf Frans Valks de volgers Geerts, Van Eijk en Ayzich voor de nacompetitie tweede
Zandvoortse aanhang weer ress wonnen hun partij en hielmet kans op promotie.
hoop door raak te schieten: 1-2. den daardoor aansluiting. Lin-

Eerste helft noodlottig
voor Casino-ZVM-dames

Coach Geert Dijkstra had het
over een dramatisch slechte
eerste helft. Holland CasinoZVM was niet in de wedstrijd.
Het Zandvoortse spel ontbeerde een portie agressie, waarmee
een tegenstander bestreden
moet worden. Hoofddorp kon
daardoor vaak eenvoudig in
balbezit komen en houden.
Door te sloom handbal werd
Holland Casino-ZVM naar een
gigantische 2-10 achterstand gespeeld.

GTST-acteurTim
Immers zondag
in Zandvoort

9 Zandvoorts
NieuwsbGad

te. Nico Huijboom is door zijn
schitterende score van 3,5 uit 5
zelfs titelkandidaat. Het optreden van de Chess-veteraan is
verrassend. Op de plaatsingslijst vooraf stond Huijboom op
de zestiende plaats. Voegt hij
nog twee overwinningen aan
zijn totaal toe, dan plaatst hij
zich voor de nationale kampioenschappen m Arnhem.

Rapid-toernooi
Volgende week zaterdag 8
mei houdt Chess Society voor

de derde maal haar nationale
Rapid-toernooi.
Deelname
staat open voor iedereen, die de
regels van het schaakspel
machtig is, dus ook voor nietclubgebonden schakers. Het
leuke van dit toernooi, waarvan
het onlangs verbouwde Grand
Café Neuf de sponsor is, is dat
er ingedeeld wordt naar speelsterkte m groepen van zes spelers.
Per groep zijn drie leuke geldprijzen beschikbaar. Het mschrijfgeld bedraagt slechts
tien gulden en aanmelding is
mogelijk tot vrijdagavond 7
mei, zeven uur, bij Nico Handgraaf 18421 en Hans Drost
18430.
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Castien (Zv.75)
De Haan (ZVM zon)
Longayroux (Zv.75)
Paap (ZVM zon)
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F. van Rhee (Z-V.M.zat)
Fred Zwemmer (TZB)
15

20

De voetbalcompetitie is ten emde. De teams van Zandvoortmeeuwen spelen nog m de nacompetitie om promotie maar dat
heeft geen invloed meer op de topscorers-ranglijst De titel 'topscorer van het seizoen 1992-1993' gaat dit jaar naar de spits van
Zandvoortmeeuwen Riek de Haan. Hij scoorde zeventien doelpunten en neemt de titel over van Paul Longayroux, die dit jaar
acht doelpunten scoorde. De tweede plaats, met dertien treffers,
wordt gedeeld door Robm Castien van Zandvoort'75 en Fred
Zwemmer van TZB.

Weekmedia 11-12-13-14-15-16-17

28/29 april 1993

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week op vrijdag
in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en
de week daarop in alle edities van Weekmedia t.w.:
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag l/m vrijdag tussen 8.30
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

en

Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131,
Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12; Uithoorn, Stationsstraat 70.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
ƒ 39,95
ƒ 13,50
ƒ
8,35

3 regels
Voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
Alle prijzen zijn excl. 17,5%

ƒ

8/35

BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

CASPARUS BV
Casparuslaan 1
1382 KE WEESP
02940-15108
Tipo 1.4
.89 / 16.500
Tipo 1.4 DGT . .. .88 ƒ 12.950
.86 ƒ 7.950
Uno 45
Uno 45 Carrara . .87 ƒ 8.250
.89 / 12.950
Uno 45 S
Uno 55 S
.84 ƒ 3.950
Uno 1.1 S
.91 / 17.750
Panda Dance ... .90 ƒ 10.250
Panda 1000 CL . .89 ƒ 9.750
Panda 1000 Skyl. .91 ƒ11.750
Lancia Ypsilon .. .88 ƒ 10.250
Subaru Mini
.91 ƒ 13.250
Jumbo SDX

Ford

VW Golf Caddy.Diesel
'90
ƒ 14.950
Mercedes 240 TD
'84
ƒ 12.500
VW Golf Diesel,

Rover

Ford Escort 1.6 Diesel, b.j. '85,
met schuif/kanteldak, Sony
radio + nieuwe APK, ƒ4.950,
tel. 020-6118966.
Ford Sierra 1.8 Laser '85,
116.000 km, APK tot 02/94.
autobedrijf JAN WALS
Tel.: 02902-61697.
Ford Taunus 1.6 '82 APK 04'94
ƒ1250. Tel.: 02902-61697.

Tegen handelsprijzen. Scorpio
2.0 CL, LPG, 9-'89, 5-drs,
ƒ 13.500. Sierra 2.0i CLX, 4-drs,
LPG, 5-'91, ƒ20.500. Prijzen
Rat Panda 34, rood, 1986, APK incl. BTW, NAP-pas aanw.
4-'93, 40.000 km, echt als BEREBEIT, Amsteldijk 25,
nieuw, prijs ƒ3800,-. Tel.: A'dam, 020-6627777.
020-6640503.
T.k. Ford Taunus combi, Bravo,
GOUDSMIT FIAT Amstelveen '82, APK tot apr. '94, ƒ 1625.
Keuze uit 50 gouden Rat020-6470780.
occasions. Tel.: 020-6470909
Regata 85 S Carara b.j. '87, wit,
apk tot '94. motor 100%, 72.000
Honda
km, ƒ7500. Tel.:020-6967507
T.k. Fiat 127, b.j. '85,
i.z.g.st., APK tot dec. ƒ2750.
Tel. 02940-11041.
T.k.a. tegen handelsprijzen:
Rat Croma 2.0 iE aut., stuurbekr.,5-drs, 1-'90, ƒ 15.000. Rat
Croma 2.0 i.e., 5-drs, l.m. wielen, 1-'89, ƒ12.500. Fiat Tipo
Turbo Diesel DGT, 4-'89, lichte
schade, ƒ 12.500.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
A'dam, 020-6627777.

13-14

K lMMAN
HAARLEM
off. Rover/Land rover dealer
Rover 216 Gsi aut rood
Rover 820 Si 5 drs groen
Mini Cooper zwart
Range Rover grijs
Mini Moke groen
SCHIPHOLWEG 5

023 - 33 90 69

MINOR MOTORCARS
Rover dealer biedt aan
Rover 114 GTI, MPI, ...04/92
Rover 416 GSI
04/91
Rover 214 SI, 5-drs, ...11/90
Rover 827 Vitesse 3 x, . 88-90
Rover 827 Stirling aut. . 03/89
Rover 820 E Fastback O 8/90
Mini Studio 2, 2x
90-91
Mini 1000 Special
90
Honda Accord 1.8 EX aut., zon- Mini 1300 Cooper uitv. . 02/91
dak, stuurbekr., trekhaak, ra- en diverse andere gebruikte
Rovers bij
dio-cass., comf.stoel, b.j. '85,
MINOR MOTORCARS
ƒ4.500. Tel.:035-830971.
Sloterkade 40-44.
Tel.: 020-6177975
Honda Civic 3-d. 1.5 GL,
01-'87. 81.000 km.
ROVER 114 GTA, 3-'91, 3 drs.,
Autobedrijf JAN WALS
34.000 km., antrac. grijs, inruil
Tel.: 02902-61697.
mog. Tel. 02520-15234.
Honda Civic 3d 1.3 aut. 30.000 T.k. Rover 214 SI, b.j. '91, Pr.
km '85 Autobedrijf JAN WALS no.t.k., 02503-24031 na 18 u.
Tel.: 02902-61697.
Overdag 020-6495768

Saab

Chevrolet

Alfa Romeo

T.k. i.o.v. cliënt: Alfa 164 2.0TS, IMPORT USA CARS
zwart, ± 37.000 km, jan.'92,
ƒ35.000,-. BEREBEIT, AmstelUit voorraad:
dijk 25, A'dam, 020-6627777. •*• Full Size Pick-Ups benz/dsl
T.k.a. Alfa 33 junior, b.j. mei '87, * S10 Pick-Ups benzine
in goede staat. Vr.pr. ƒ7.500,-. * Blazers, '93, geel/gr, kent.
* Corsica/Beretta.
Tel.: 020-6921219.
* Pontiac Trans Sport.

Hyundai
HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij:
Hyundai-dealer AUTOKROOY
T.T. Vasumweg 32
(a.d. Klaprozenweg A'dam-N)
020-6310615.

Jaguar/Daimler

'87
.ƒ 7.500
Rat Panda 750 L
ƒ 6.950
1993 '87
199C Peugeot 305
ƒ 5.500
199Ï '85
1992 Opel Corsa 1.2 SR
.ƒ 5.950
1991 '84
Volvo 340 Diesel
'84
ƒ 4.250
VAN OSTADE GARAGE
Van Ostadestraat 182
Amsterdam,
020-6625428
Maandag t/m vrijdag

Door leasing t.k. Saab 99, wit,
bwj.'84, 200.000 km, Ipg- en
geluidsinstall., APK t. jan.'94.
Prijs ƒ 3500. 020-4201089.
Saab 900 GLS 4-drs. 1982 kl.
Sahara alum. velg. APK 2-'94
ƒ3250. 020-6173923.
Saab 900 GLS, 4-deurs, i.z.g.s.,
schuifdak, nw. banden., APK
4/94, ƒ2900,-. 01751-77866.
SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh., rep., APK
Royal Class Saab's
Diverse occasions!
Hoofddorp, 02503-14097

Chrysler
Chrysler - Amstelveen

Mazda

T.k.a. tegen handelsprijzen:
Mazda 323 F 1.6i LX Coupé, 3'91, ƒ21.500. Mazda 626 2.0
XM 20i Comfort 40.000 km GLX, stuurbekr., LPG, 4-'85,
zwart feb.'92
ƒ37.500 ƒ6250. BEREBEIT, Amsteldijk
XM 20i Ambiance '90 ƒ 27.500 25, A'dam, 020-6627777.
XM 20i Comfort'90 ƒ22.500
XM V6 blauw met. '90Jf 27.500
Mercedes-Benz
XM D12 Diesel'90
ƒ27.500
BX Turbo Diesel '90 ƒ19.500
Mercedes 190 D
BX RD Break D, '89 ƒ 14.500
BX 16TGI, Br. LPG, Wf 18.500 aouwjaar '91, veel extra's o.a.
BX TZ D, zwart'90 ƒ16.500 elek. schuifd. Garantie/inr,
BX TD , wit'90
ƒ15.500 mog. A'dam. Keurenplein, 9
BX Diesel '90
ƒ 12.500
Tel. 020-6670121.
BX 19GTi, '90
ƒ18.500
BX 19TRS, LPG, '89 ƒ12.900
Mini
BX 16 TZi, '90
ƒ17.500
BX 16 TGi, LPG, '90 ƒ 15.500
Diverse
gebruikte
Mini's vindt u
BX 16 TRi, LPG, '86 ƒ 7.500
onder de Rover rubriek
BX 14 TE, '90
ƒ 14.500
MINOR MOTORCARS
BX 14 TE, LPG, okt. '90/12.500
Sioterkade 40-44.
BX 14 RE, LPG, '88 ƒ 7.500
Tel.: 020-6177975
GSA spec. '84
ƒ 1.500
Renault R4 '81
ƒ 250 Mini 1000, b.j. '83, i.z.g.st.,
VISA Garage, tel. 020-6278410. slechts 70.000 km gelopen,
Houtmankade 37 Amsterdam open dak, ƒ 4500,020-6389755.
Tel. 020-6278410

Citroen

Citroen occasion selectie
XM 2.0i
49.000 km, '91,
XM V6
86.000 km, '90,
ZX Volcane ..22.000 km, '91,
Dorland, Br.i.W. 02903-1908.
CITROEN Visa super E, '84,
APK tot febr. '94, ƒ1650.
Tel.: 020-6137465.
Helaas, moet verkopen Acadiane '78, oud maar trouw, vr.pr.
/ 1000,-. Tel.: 020-6894096.
OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940-16661
AX 1.0
.88 ƒ 9.950
BX 14
..90 ƒ 19.250
BX 16 TRI
..87 ƒ11.750
BX 14 TE
..90 ƒ 18.000
8X TZ diesel . . ..90 ƒ 19.950
BX 14 Cannes . ..91 ƒ20.900
BX 14
..85 ƒ 4.950
BX Turbo Diesel ..91 ƒ29.550
Daihatsu Cuore . ..91 ƒ11.500
Renault 5TR
.90 ƒ 14.750
Peugeot 205 Ace. .87 ƒ 13.750
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. Citroen Centrum
Leende. Tel.: 04906-1528.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
prijz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-219777
V.a. ƒ85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193,
Vraag tevens naar onze inruiIers en aantr. rep. prijzen.
Wegens auto v.d. zaak t.k.
BX 16 RE, grijs metallic, 4-'89,
APK, 100.000 km, ƒ 10.500.
Tel. 02159-15081.

Daihatsu

T.k. weg. auto v.d. zaak Daihat
T.k. BX14RE '87, wegens over- su Charade CS, 5 drs, bj. '88
compleet, goed onderhouden, APK 2-94, zeer mooi, vr.pr
ƒ7.500. Tel.:020-6334230.
ƒ9500,-. Tel. 08819-76742.

Fiat

Vakantievoordeei
Panda 750 L Carrera, 07/87, wit
53.000 km
Panda 750 L, 02/87, blauw
69.000 km
Panda 1000 CL, 04/86, zwart
42.000 km
Panda 1000 CL, 04/87, rood
75.000 km
Panda 1000 CL, 02/89, rood
28.000 km
Uno 45 'Champ.' 04/88, beige met
44.000 km
Uno 45 'Lido' 01/89, blauw met
50.000 km
Uno 45 S, 04/92, groen met
27.000 km
Uno 75 'Rivièra', 5-drs. 10/89, blauw met
87.000 km
Uno 70 S. 5-drs.. 03/90, zwart
76.000 km
Uno 75 SX, 5-drs. 01/90, antraciet
26.000 km
Tipo 1.4, 03'89, d.blauw
67.000 km
Tipo 1.4 DGT, 10/88, antraciet
59.000 km
Tipo 1.4 AGT/S, 09/90, zilver met
52.000 km
Tipo 1.6 DGT, 08/89, d. blauw
40.000 km
Tempra 1.6 i.e., 01 91, wit
48.000 km
Tempra 1.6 SX, 11/90, antraciet
40.000 km
Tempra 1.6 SX, 03/91, schuifdak, groen met. . . 23.000 km
Tempra 2.0 SX, 10'90, blauw/groen met
61.000 km
Tempra T.D. SX, 04/91, d. blauw
100,000 km
Tempra T.D. SX. SW, 08/91, groen met., div. opt. 29.000 km
Croma E.H.T., 11/87, grijs met
140.000 km
Croma i.e. S, 10/89, d.blauw, L.P.G
160.000 km
Croma i.e, S. 01/90, anthraciet
86.000 km
Croma i.e Turbo, 05/91, blauw met
39.000 km
Fiorino 1.7. Diesel, 08/90, wit
57.000 km
Tevens keuze uit div. demo's en companycars

Off. Fiat dealer

GEBR. HAAKER B.V.
Kamerlingh Onneslaan 10 in Badhoevedorp

020-659 48 59

SEAT-AUTO KÖHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD
en
Haarlemmerweg 49a
Leiden. 071-214011

MOOY & ZN

Opel Vectra
.7 D, bouwjaar '91,
Zeer mooie wagen. Garantie/
nruil mogelijk. A'dam.
Keurenplein 9, 020-6670121
Opel ASCONA 1.8, bj. 9-'87,
3 deurs., trekhaak, ƒ8500.
Tel. 02979-72417.
Opel Astra, 4-drs. 16i GLS
Demo. BI. kent. veel extra's.
4000,- Korting 02220-18227.
Opel Manta 2.0 i GSI, b.j. '85,
wit, z.g.a.n., pr. ƒ8750.
"el. 020-6323600.
egen handelsprijzen. Vectra
.81 GLaut., 5-drs, LPG, 1-'91,
22.500. Vectra 1.8i, 4-drs,
PG, st.bekr., 5-'91, ƒ21.500.
<adett1.6S, 10-'85, ƒ 6950. Kate» 1.2 LS, 3-drs., station, LPG
i.b., 4-'87, ƒ8500. Ascona 1.6
;, LPG, 6-'82, ƒ2750. Ascona
.65, 3-'84, ƒ 3700. Prijzen incl.
ITW, NAP-pas aanw.
3EREBEIT, Amsteldijk
25,
'dam, 020-6627777.

Ruyscl.irlh.irlc /i Art.iniO
Inlo 0?0.6<)?316/ 6^2853

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
1990
1989 Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
1988
(gratis halen en brengen)
1990
1987
1991
1990
1993
l Auto Amstalstad
020-6799100

IVOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:
l Hemonylaan 25A Amsterdam

MG

1 Minervalaan 85 Amsterdam

l B.V. Autobedrijf van Deinum
l Jarmuiden 29, Australiëhaven
l Sloterdijk III Amsterdam

l B.V. Autobedrijf van Deinum
l Jan van Galenstraat 115 Amsterdam

MGB Cabrio, donkergroen
1977, 2 carburateurs, nieuwstaat ƒ 17.500,- Telef.
020-6278410 of 6596264.

l Luvkx B.V.

020-6594330

l Autobedrijf van Wingerden

02503-5 1 347

l Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp

l Saffierlaan 14 Hoofdorp

Zeitomaker Landsmeer B.V.

02908-24343

l Dorpsstraat 74 Landsmeer

Peugeot
COBUSSEN
AMSTERDAM
106 XR 1.1 '92, spec. model
106 XM 1.0 '92, spec, uitvoer
205 XE 1.1 '89
ƒ12.700
205 GTI 1.9 '90
ƒ25.200
205 XT AUT. '90 ....ƒ20.250
Baarsjesweg 249-253,
Amsterdam. Tel.: 020-6121824.
Peugeot 405 GR 1.6 '88
Autobedrijf JAN WALS
Tel.: 02902-61697.

020 6831956

Autobedrijf van Wingerden

02526-87383

l Zuiderdroef 6 Nieuw Vennep

B.V. Autobedrijf Booy & Zn.

075-164692

l Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
CORREaE SERVICE, ^.0I ,_. .
„
.
INRUIL EN RNANCIERING
^C SUZUKJ

Volvo
RUIMTEGEBREK
DOE NU UW VOORDEEL
div. VOLVO's 340
83-88
div. VOLVO's 340 aut. 83-89
div. VOLVO's 360 2.0 L 83-86
div. VOLVO's 440 DL GL89-91
div. VOLVO's 440 LPG 89-91
div. VOLVO's 440 automaat'91
VOLVO-NIEROP
Vancouverstraat 2-12
A'dam-West Tel. 020-6183951
T.k. tegen handelsprijzen: Volvo 440 GLT, LPG, rood, l.m.
wielen, spoiler, 1-'90, ƒ17.500.
Volvo 360 GL 2.0, LPG, 3-'89,
ƒ13.500. 340 GL 1.7, 4-drs,
LPG, 4-'89, ƒ9500.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
A'dam, 020-6627777.

VOLVO
occasions
1x
1x
4x
3x
10x
2x
4x
4x

Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo

850
940
740
240
440
360
340
340

GLT, aut. . '92
GL 23
'93
'89-'90
'84-'87
'90-'92
2,0
'87-'88
'87-'90
aut
'88-'90

Van Vloten
Amsterdam
Uw Volvo-dealer
Tel. 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2x rechtsaf.
VOLVO 740 GL, 10/'85, 2,3 L,
LPG, radio, alarm, verwarmde
stoelen, 131.000 km aantoonbaar. Elk onderzoek toegest. 4Tabbert Wind jubileumuitv. Met
alles erop en eraan in één koop
ƒ 18.950. 010-4217085.

020-6453251

Algemeen

Renault 25 TX, '92, 30.000 km,
12 mnd. gar. ƒ36.985.- Kreisel
Autobedrijven. 010-4654444.

KIMMAN

HAARLEM
25 TX, autom. '92, 25.000 km,
12 mnd. gar. ƒ39.985.- Kreisel
1989
Lancia Ypsilon, rood
Autobedrijven. 010-4654444.
1990
Peugeot 205 XR, zwart
RENAULT 12 STATIONCAR, Peugeot 309 XR, wit
1987
b.j. '77, APK juni, pr. ƒ 1500,-. Peugeot 305 GLD, break, blauw
1986
Tel.: 02977-25582.
1989
Metro 1300 Cabrio, grijs
.1989
Renault 16 TX, '79 + onderde- Metro 1300, zilvergrijs
1964
len; Saab 99, '79 + onderdelen. Morgan 4/4 Comp., blauw . . .
Tel.: 023-280178/023-315128.
SCHIPHOLWEG 5
Renault 21GTL, 8-'89, LPG, +
023 - 33 90 69
trekh., 85.000 km, i.z.g.st.,
ƒ 13.500. Tel.: 02975-60135.
AUTOSERVICE WIEGBRUG VW Golf CL, '89 ... .ƒ 14.500
RENAULT 5TL, BWJ '85, APK Ford Sierra 1,6, '90, ƒ18.750 Renault 19 GTD '89 .ƒ 15.450
2/94, b.rood, 113.560 km, echt Renault 19 GTS, '89, ƒ16.500 Seat Ibiza L 1.2 '89 .ƒ 9.500
ƒ 10.800
een hele mooie. 02979-89059. OpelKadett 1,23, '86,/ 7.850 Volvo 360 i, '88
Daihatsu Cuore.TX 'W,f 9.500
Cobussen 020-6121824.
Renault 9 TL, nov. '85, APK Fiat Uno 45, '85,
ƒ 3.850
nov. '93, Apollogrs. 4 drs., Fiat Uno 45, '84,
ƒ 2.750 70 BESTELAUTO'S en pers.
110000 km ƒ 4500 02977-43169 Renault 9 TL, '83,
ƒ 2.950 busjes v.a. ƒ3500. Garage
Citroen Visa, '84,
ƒ 2.950 Rijsenhout, lid Bovag. Bijna
RENAULT AMSTERDAM
Daihatsu minibus '86 .ƒ 3.950 50 jaar gevestigd: BennebroeTop occasions met 1 jaar
Div. inruil met APK v.a. ƒ750. kerweg 17, Rijsenhout bij
garantie
Aalsmeer, 02977-24229.
2e Kostverlorenkade 25
Wibautstraat 224
Ook t.k. gevraagd.
020-6185076
020 - 561 96 11

SUPER STUNT

voor nieuwe leerlingen
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in één
van onze 5 Sterren Hpiels in Nederland
& Europa, als' u gebruik maakt van onze
toch al goedkope aanbieding van

AMSTELVEEN
Alfetta 2.0
'86
Citroen BX TR D
'89
Fiat Tipo 1.4 DGT
'90
Ford Escort 1.4 CL
'91
Ford Escort 1.4 CL
'90
Ford Sierra 2.0 CL
'90
Ford Sierra 1.6 CL
'89
Mazda 626 GLX Coupé .. '90
Mazda 626 GLX Coupé .. '89
Mazda 626 HB
'90
Mercedes 200D
'88
Mitsubishi Sapporo a u t . . . '88
Opel Kadett 1.6
'90
Peugeot 205 XRD Van ... '90
Volvo 440 GL aut
'92

20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 950.of
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ 700.Motorrijlessen ƒ45.00 per les
Autorijlessen ƒ36.00 per les
Theoriecursus op Video GRATIS
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.

EXAMENGARANTIE
bij Autorijschool Michel
alle herexamens gratis
Voorwaarde: Lessen volgens
"het Michel lessysteem"
020-685 3 693 bgg. 020 - 618 17 75
036 - 532 12 38 en 02990 - 347 68

LADA SAMARA 1.1 ....1991 Garantie - Rnanciering - Inruil
LADA SAMARA 1.1 ... .1990
BANKRASHOF
LADA SAMARA 1.3 ... .1987
LADA 2105 1.2
1990
LADA 2105 1.5
1989
LADA 2105 1.5
1987
LADA 2104 1.5, Ipg ....1990
Subaru Mini Jumbo DL .1987
Subaru Justy ECVT aut .1991
Suzuki Alto GL
1989
Opel Corsa 1.3 Club... .1987
Renault 25 TS
1985
Citroen AX 1.1
1991
Morris Mini 1000E
1989
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572

AMSTELVEEN

020-6453251
Wagenpark JOHAN BOOM,
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp. Tel. 020-6105478
± 100 auto's v.a. ƒ500,tot ƒ20.000,-.
Door heel Nederland bekend
om onze scherpe prijzen.
Garantie al v.a. ƒ1.000.Dag. geop. van 9 tot 21 uur.

Bedrijfsauto's
Wegens bedrijfsbeëindiging

Mitsubishi L 300,

Informatie: 02240- 96161
Toyota Dyna

Klassiekers
en Oldtimers

100 D '88, dubb. cab. 5 zitpl.,
gr. kent. ƒ 15.500. Keurenplein
9, Amsterdam. 020-6670121

• „SHOWROOM",
de autorubriek in
Het Parool, de Volkskrant,
020-67 1 1 888
Trouw en Weekmedia.
Oplage 1,1 miljoen ex.
020-61 48933
Tel. 020-6658686.

l Auto Amstalitad

STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL
* 5*
* * Amsterdam, Almere en Zaanstreek
*

RENAULT BENELUX

Dichte laadruimte
wit/beige
LPG, weinig kilometers
vaste prijs ƒ5.000.-

Amstelstein - Suzuki

Suzuki Samurai Cabrio, 4 wd
jeep van part, bj. '90, i.pr.st,
veel extra's wo. trekhaak en
vrijloopnaven, vr.pr. ƒ 16.500 of
ned. bod. Tel.: 02245-2032.
Swift 1.3 GS, bj. 8-91,
31.500 km, rood.
Autobedrijf Wim van Aalst.
Peugeot 405 GR 1.6 '88
Tel. 02979-84866.
Autobedrijf JAN WALS
Tel.: 02902-61697.
T.k.a. SUZUKI GX DE LUXE,
T.k. Peugeot 505 GR fam., '85, b.j. dec. '82, i.z.g.st., zwart,
7 pers., LPG, o.b., tr.haak, pr. APK apr. '94, 61.450 km,
ƒ3.500. Tel. 020-6982491.
ƒ7.900. Tel.: 020-6909532.
T.k.a. tegen handelsprijzen:
Peugeot 405 1.6 Gli, LPG, 8Toyota
'91, ƒ18.500. Peugeot 405 GL
1.6, 3-'90, ƒ15.000. Peugeot T.k. Toyota 1.3 DX GL LB/86
205 XR 1.6 aut., 3-drs, schuif- 110.000 km ƒ8200. i.z.z.g.st.
Mitsubishi
dak, kl. metall., juni '88, APK jan '94. 071-144471.
ƒ 13.500. 309 XR, LPG, 10-'88,
GOLDCAR AMSTELVEEN
ƒ8250. BEREBEIT, Amsteldijk T.k. TOYOTA CARINA stationKeuze uit 15 gouden Mitsubishi 25, A'dam, 020-6627777.
wagen 1600 cc, 1981, 120.000
occasions. Tel.: 020-6433733.
km, in pr. st„ ƒ 1800.
R. Augustin 020-6152567.
Mitsubishi LL 300 verl.
verhoogd 6e mnd '90
Autobedrijf JAN WALS
Renault
Tel.: 02902-61697.
Renault 25 TX, '89, 50.000 km,
12 mnd. gar. ƒ 19.985.- Kreisel
VOOR GEGARANDEERDE
Autobedrijven. 010-4654444.
Nissan
OCCASIONS
Amsterdam Oud Zuid
Micra 1.0 bj. 1-89
RENAULT BENELUX 2e Jan Steenstraat 42-48
blauw, 73.000 km.
AMSTELVEEN
Autobedrijf Wim van Aalst
Tel. 020-6763829
Tel.: 02979-84866.
Renault 19 TXE
'89
'92
Nissan Cherry 1.3 GL trend, b.j. Renault 19 16 V
'89
1985, APK, vele extra's, 2-tone, Renault 19 TR
Volkswagen
'89
14250 incl. ster. 02977-29909. Renault 19 GTR
Renault 21 GTL HB
'90
Nissan Micra 1.0, b.j. 3/'89, Renault 25 TX
'92 Aangeboden: mijn donkerblau38.000 km, blue met., i.z.g.st., Renault 25 TX
'89 we VW Passat diesel '86,
ƒ 1000,0,- Tel.: 030-719158.
Renault Clio
'91 160.000 km, 5 versnellingen,
T.k.a
tegen handelsprijzen: Renault Clio Baccara . . . . '91 boekjes aanwezig, ƒ6500.'89 Tel.: 020-6221024.
Nissan Sunny 1.6i SLX, 4-drs, Renault Espace
'92 T.k. Polo coupé "Sprinter" bj.
stuurbekr., nw mod., LPG, 3- Renault Safrane RT
91, ƒ 18.500. Bluebird 2.0 SLX DEMO'S
1987, blauw, i.z.g.st., 42.000
HB, LPG, 3- '89, ƒ 11.750. Sunny Renault 1 9 Cabrio
'93 km, ƒ9.750. Tel.:02979-41270.
Florida 1.6i SL, 5-drs, LPG, 1- Renault Espace C 6
'93 Wegens auto van de zaak VW
91, ƒ14.500. Sunny 1.7 LX D,
4-drs, 3-'88, ƒ9500. Sunny 1.4 Garantie - Financiering - Inruil GTI, bj. april '87. Board comp.
zwart met 110.000 km. APK
LX, 3-drs, 1-'90, ƒ11.500.
febr. '94, i.z.g.st. Prijs ƒ 14.000.
BANKRASHOF
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Tel.: 075-165068.
A'dam, 020-6627777.
AMSTELVEEN

Opel

Ook voor diverse
recente occasions

Suzuki

Tel.: 020 - 696 49 49

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Mazda 626 coupé GLX 2L-12 V
rood, rad/cass., trekh., LPG,
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
alarm, perf.,APK 11-'93, bj. T
(Gratis halen en brengen.)
ƒ 12.950. 020-6474824.

BX 1.6 inj. Progress 13.500 km,
1/92, nw. prijs 3400 nu 26.500.
BX 1.6 TRI
6-88
BX 1.9 T21 LPG
3-89
BX 1.4
7-85
ZX 1.4 5 drs
10-91
Div. AX-en vanaf bj. 88 t/m 92.
Citroen. Wim van Aalst.
Tel.: 02979-84866
Citroen AX 10E, 10-'89, APK
9-'93, grijs, i.z.g.s., ƒ6.495.
Tel. 020-6893999.
Citroen BX 1400, rood,
07/89, 78.000 km.
Autobedrijf JAN WALS
Tel.: 02902-61697.

Subaru

AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
Al onze occasions boven de
ƒ3000,3 tot 6 maanden garantie
LADA SAMARA 1.3
Black Beauty
1990

Rijscholen

ƒ 20.000,-. Alle auto's met nwe
APK. Garantie al v.a. ƒ 1000,Tel.: 02908-24640.

bouwjaar 1985

AMSTERDAM

* Chev. Pick-Up S10 4x4 '9:
off. Jaguar dealer
BMW 315, b.j. '83, zwart, LPG, * Oldsmobil Cutl. Supr. .. '89 XJ6 4.0 Blauw, Interieur: blauw
*
Ford
Thunderbird
5.0
..
APK tot 10-93, z. mooi en goed,
* Full size Blazer
'89 Sov.3.6 Grijs, Interieur: zwart
vr.pr. ƒ3500,-. 020-6310653.
* Mercedes 190 D
'91 Sov.3.6 Beige, Interieur: beige
Sov.4.0 Savoy, Interieur: zwart
• „SHOWROOM":
Alle zeer mooie
Daimler 3.6 Groen, Interieur: beige
Oplage 1,1 miljoen ex.
schadevrije wagens.
Daimler 4.0 Blauw, Interieur: bleu
Elke week in Het Parool,
Garantie en inruil mogelijk.
XJR S 6.0 Zwart, Interieur: wit
de Volkskrant, Trouw en alle Keurenplein 9, A'dam-Osdorp Daimler 4.0 Silver, Interieur: zwart
uitgaven van WEEKMEDIA.
Tel. 020-6658686.
Kollenbergweg

020-6670121.

Seat

K lMMAN

Door inruil:

BMW

MEER GARAGE
Hyundai dealer
Linnaeuskade 5-7
Tel. 020-692.95.48

BOOM
ƒ11.750 Den lip JOHAN
55, gem. Landsmeer.
Toyota Corolla 1.3 Special ± 50 auto's v.a. ƒ 1000,- tot

'87

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

+ 50 auto's, APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraa
Haarlemmerweg, bij molen
020-6844079. Tevens INKOOP

Citroen ID20, b.j. '69, zuid-franse import '89, i.g.st, APK, vr.prijs ƒ 5900,-. Tel.: 023-359893.
OLDTIMER (ver)kopen? Bel het
oldtimerbestand v/h Ned. Oldtimer Bureau. Tel. 02990-34065.

Accessoires en Onderdelen
IN 24 UUR GELEVERD
Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 134.
Tel.: 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
~iEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom Toussaintstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443.
T.k. gebruikte onderdelen van
alle type's BMW, Mercedes en
3
eugeot. Garagebedrijf C.
Schrauwen,
Teteringsedijk
134, Breda. Tel.: 076-214918.

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515. Amsterdam
(020) 6129804
Onderdelen v. schade-auto's v.
Volvo/Ren/Peug. en Citr. Grote
voorr., 035-216083/244222.

Noodservice
ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
10.00-13.00 uur

Kost B.V.
Valschermkade 16, A'dam.

Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel.: 020-6932074.
Celie, ANWB erkend, Redelijk
in prijs, hoog in kwaliteit.
020-6416607.036-5345119

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-6942145.

Motoren/Scooters

Adverteren in
„SHOWROOM"
Tel. 020 - 665.86.86

Laverda 750 SF, 1000 Jota
Moto Guzzi 7508, v7, Le Mans
Moto Morini 350, 500 Sport.
Tel.: 085-439196.
Autofinanciering T.k. KAWASAKI 440 shopper
b.j. '85, in prima staat,
en verzekering ƒ3.000,
075-701294.
Autoverzekering laagste beta- Yamaha X3600, rood, 10.000
ling per maand/kwartaal.
km, 05/'91, incl. Givirek/koffers,
Celie voor alle verzekeringen ƒ8500,-. 02975-60519.
020-6416607 of 036-5345119.

Auto's te koop
gevraagd
Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Bel voor info 020-6369515.
DE HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto a contant
met vrijwaringsbewijs.
Tel.: 02990-37825
Let op! BOVAG autobedr. verkoopt gratis uw aanb. in zijn
Showr. Medembl. 02274-4999.
Wilt u uw auto v.a. 1989 direkt
a contant verkopen? Belt u
voor inl. 03410-19354.
Te koop gevraagd
Auto's a contant
JOHAN BOOM
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp. Tel.: 020-6105478.

Autoverhuur

QUKEBAAS
niet duur!!!
Studenten 10% korting.
- koelwagen & oprijauto
- 9-pers. bussen en pick-up's
- Rat 500 tot Chrysler Voyager
- Nu ook Campers!!!

Avond- & nachttarief:
bestelwagen gehaald na 16.30
uur en de volgende morgen
retour tegen 4 uur-tarief.
020-6794842, 020-6908683.
D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ38,per dag, ex. BTW
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Tel.: 020-6371826.

LAGE HUUR
Nwe bestel- en vrachtw. m. radio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44,p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
BÜRSTNER-TEC
wagens. Autoverhuur SlootOverjarige en showmodellen haak. Tel.: 020-6431220.
met enorme korting
Vracht/bestel/luxe v.a. ƒ 42.
HOUSECAR CARAVANS
BAKKER
Rijksweg A 5, A'dam-Haarlem,
020-6124047/6152674.
Industrieterrein Halfweg,
1001 Accessoires, Bovag erk.
werkplaats.
De scherpste prijzen voor
Autosloperij A. de Liede
TOERCARAVANS
Neem geen risico: orig.
60 occas. met Bovaggarantie
PTT-vrijwaring RDW
ook grote kampeerart.shop

Campers

Autosloperijen

HULSKER LEIMUIDEN
Oosterweg 1, 01721-8913,
10 min. A'dam
T.k. 5-6 p. camper i.z.g.s. Rat
242D, voll. uitgerust, b.j. '75.
Vr.pr. ƒ 12.500, 01749-12708.
T.k. VW-camper, b.j. '81,
2000 cc, B/LPG, APK 10-93,
verh.dak, compl. inger. met
keuken, ijsk., ingeb. kachel,
etc. i.z.g.st., ƒ9.800,
tel. 030-447070/447030.

(s)loopauto's

HOOGSTE PRIJS
Tel.: 020-6198691
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Service en Reparatie

APK/50,-all-in.
Garage De Linde, Lindengracht 227, tel. 020-6254782

wi] vieren onze
28e verjaardag.
en dat doen
we liever niet
alleen

Autobedrijf CRYNSSEN
OOK ZO DOL OP
Crynssenstraat 10-14
AUTOPOETSEN ?
Tel.: 020-6184402.
Wij doen dit voor u met het
APK-keurstation, reparaties
unieke 123 Systeem Protect
alle merken en schaderegeling. Een nieuwe auto v.a. 95 piek
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.- Eventueel bij u afgehaald en Daarom deze maand diverse
thuisgebracht
scherp geprijsde aanbiedingen.
DIESELSERVICE;
En
natuurlijk onze "klaar
Drandstofpompen; verstuivers;
TCP, Tel. 020-6620530.
terwijl u wachf'service.
cil.koppen vlakken. Garage/
3e Schinkelstr. 49 (hoek
1
motorenrevisie FEENSTRA,
Schinkelkade) Amsterdam
ut o "D
-DsLradeii C
Vxeivt.x~uin
ndustrieweg 27, Duivendrecht,
27
Tel.: 020-6980639.
VOORJAARSAKTIE APK keuringen ƒ70, klaar terwijl u
A.P.K. KEURINGSSTATION
Banden
wacht. Garagage West-Center:
Keuren zonder afspraak
Uitlijnen
020-6122476 (zonder afspraak)
Feenstra & Jimmink
DR/VING To M FUTURE
Balanceren
Asterweg 24A A'dam 6364702 2e Helmersstraat 15, A'dam.

A

Ook zo'n zin
in de zon?

Kom dan vlug bij ons een schitterend
occasion uitzoeken , wc hebben nog
volop Keus.

10% AKTE BIJ
MOTOPORT SELLING

10% KADOBON
voor kleding en
accessoires over het
bestede bedrag op alle
occasions en op diverse
nieuwe motorfietsen.
Vraag informatie en de
voorwaarden in de
showroom.

sortering sloten,
om je kostbare
bezit optimaal te
beschermen.
Ook de door de
K.N.M.V. goedgekeurde type».

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden...
het faxnummer is
Anistcldi|k 1 BI. 1079 LH Amsterdam.
Telefoon 020-644B3B9

Alles voor de verwende Motorrijder

020-665 86 86

Vrije tijd
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Ontspannen op het water
Nederlanders hebben iets met het water. Er is sprake
van een haat-liefde relatie. In de vrije tijd zoeken we
het water op om ons te ontspannen. Zeilen, roeien,
zwemmen, surfen, vissen. Vandaag staat de ATVpagina in het teken van de rivieren en plassen aan de
zuidkant van Amsterdam. Korte schetsen van van wat
er zoal te doen is en Amsterdammer H. Kohier neemt
de liefhebber mee op een wandeling die besloten wordt
met een befaamde gehaktbal.

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

Old-timer Festival

Wandelen
langs Amstel
en Kalfjeslaan
RIJWEL IEDEREEN
heeft zijn favoriete
plekjes op of aan het
water. Bijvoorbeeld de monding van de Vecht in Muiden, de groene boorden van
't Gein of het jaagpad langs
de Drecht van Vrouwenakker naar Bilderdam. Amsterdammer H. Kohier
maakt bij voorkeur een
wandeling langs de Amstel
en over de Kalfjeslaan. Hij
meldt in dit (ingekorte) verslag van wat er onderweg
zoal te zien is.

V

Hier stond vroeger een watertoren, zoals uit oude foto's blijkt.
De volgende zijstraat is de
Trompenburgstraat, een vrij
brede wat saaie straat met al
oudere huizen, waar niets eraan herinnert, dat - lang geleden - de tramlijnen 4A en 4W
hier hun eindpunt hadden; 4A
kwam hier via Ceintuurbaan en
Amsteldijk en 4W via Van Woustraat en Rijnstraat.

Het smalle pad langs de Amstel aan de overkant van de
drukke weg volgend, wandel je
langs de achterkanten van de
woonboten. Aan de overkant de
De tocht begint bij de Berla- Omval, vroeger een combinatie
gebrug. Volg de Amsteldijk in van fabrieken en woonhuizen,
zuidelijke richting. Voorbij de maar de fabrieken zijn er niet
Waverstraat rechts de reusach- meer en we kijken uit op kaaltige
tramremise-Lekstraat. slag, wat schuchter bouwbegin

en twee oude villa's. Vroeger,
tot de bouw van de Utrechtsebrug, voer hier een stoompont.
Op de achtergrond van het
Martin Luther Kingpark zie je
het De Mirandabad. Op de
voorgrond een flinke weide,
vroeger ook al een open gebied
met gras, waarop de tot de oorlog bestaande Amsterdamsche
Volks Voetbalbond (doorgaans
'de Volks' genoemd) met enige
moeite vier velden uitzette. Het
gebied wordt begrensd door de
rest van de Zuidelijke Wandelweg, die lang geleden van de
Amstelveenseweg tot hier voerde. Tussen de villa's en de zijkant van de begraafplaats Zorgvlied een mooie lange vijver.
De Amsteldijk voert onder de
Eozenoordbrug door. Al gauw
zien we één der laatste, mis-

De watertoren is hét herkenningspunt op de Westeinder Plassen
Archieffoto Weekmedia/Wilfried Overweater

Surfen bij Vrouwentroost
A ALSMEER TREKT jaar_£\_ lijks duizenden toeristen.
Niet alleen vormt 's werelds grootste bloemenveiling
een trekpleister, maar zeker
ook de Westeinder Plassen.
Voor 't oog één groot meer,
maar in werkelijkheid gevormd
'door vier plassen: Grote Poel,
:: de Kleine Poel, het Zwet en de
Blauwe Beugel. Met elkaar vormen ze een waardevol natuurgebied, met vele rietzudden en
moerasbomen. Een aantal
planten dat in het gebied voorkomt is beschermd.
De Westeinder Plassen, met
de watertoren als herkenningspunt, leent zich uitstekend
voor allerlei vormen van recre'atie. Niet voor niets telt men
langs het water enige tientallen

jachthavens, restaurantjes, verhuurbedrijven van boten, kano's en waterfietsen. Achter de
steendammen, die de vele recreatie-eilandjes tegen de golfslag beschermen, zijn heel wat
vrije aanlegplaatsen voor boten
te vinden.

Seringenakkers
Van oudsher is 'de Westeinder' vooral een watersportgebied. Uitstekend geschikt om te
zeilen én te surfen. Voor de surfliefhebbers is het vlakbij de
watertoren gelegen recreatieeiland 'Vrouwentroost' een
waar lustoord. Speciaal voor
hen is hier een strandje aangelegd, waarvan zeer druk gebruik gemaakt wordt.

Oorspronkelijk waren de
meeste van de honderden recreatie-eilandjes in de Westeinder Plassen seringenakkers.
Gelukkig zijn ze nog niet allemaal verdwenen. Juist die seringenakkers maken de Westeinder Plassen zo bijzonder.
Wil men meer weten over de
geschiedenis van de seringenteelt en de pramen waarmee seringenstruiken vroeger (en ook
nu nog) naar de akkers in de
Westeinder werden gevaren,
dan is een bezoekje aan de Historische Tuin aan te raden.
Dit museum aan de Uiterweg,
in het centrum van Aalsmeer,
maakt de ontwikkeling van de
Aalsmeerse tuinbouw van de
17e eeuw tot omstreeks 1920
aanschouwelijk.

Fraaie stekjes
vind je aan de
Amstel tussen Uithoorn
en Vrouwenakker
Archieffolo
Weokmedia/
Wilfricd
Ovcrwater

schien wel het laatste 'kasteel'
op Amsterdams grondgebied,
Amstelrust, dat ook van het
voet- en fietspad op de brug
goed te bekijken is. Rondom
het kasteel ligt een schitterend,
groot park. Aansluitend aan
Amstelrust ligt het Amstelpark,
met tal van attracties.
De zuidgrens van dit park
wordt gevormd door de weg de
Borcht, waaraan ook een molen staat. Bij het Rembrandtmonument is het zicht over de
Amstel
in
noordelijke
richting
prachtig,
maar ook naar
het
zuiden
mag het er
zijn. Nog vóór
de Kalfjeslaan
komen
we
langs een wil- --^dernis
vol
stukken afgebroken muren,
struiken en bomen. Hier stond
vroeger het Café-Restaurant
Het Kalfje, met een grote achtertuin.
De (waarschijnlijk) eigenares
had een goede naam doordat ze
in de oorlog het bordje 'Verboden voor Joden' niet aan haar
zaak bevestigde toen vrijwel iedere andere caféhouder dat wel
gedaan had. In die tuin heb ik
samen met mijn vier kinderen
eens een hondenkeuring meegemaakt, waar men ook van
niet-rashonden de soort kon laten bepalen. We hadden onze
Johny, een voornamelijk foxachtig dier, ons aller lieveling,
meegebracht. Hij had weer
eens gevochten en liep op drie
benen. Toen hij aan de beurt
was zei de keurmeester: nu zullen we ons met deze driepoot
gaan bemoeien. Iedereen lachen, wij ook. Dat zal ik nooit
vergeten.

De prachtige
tuinen van
Kasteel
Amstelrust

Niet zwemmen in de Amstel
E AMSTEL, WAARAAN de
hoofdstad haar naam ontleent, is een zogenaamde
'gekanaliseerde rivier', ontstaan uit verschillende in het
Hollandse en Utrechtse laagveengebied ontspringende stromen en stroompjes. De twee'
voornaamste daarvan zijn de
Drecht en de Kromme Mijdrecht, die zich bij Uithoorn
verenigen.

D

Omdat vrijwel overal langs
de oever stenen zijn gestort,
kan eigenlijk nergens worden
aangelegd. Maar bij Uithoorn,
waar de Amstel zo'n honderdtwintig meter breed is, is in het
centrum een passantensteiger
waaraan ook overnacht mag
worden.
Vroeger was dit de plek waar

'In een rijtuigie naar Vinkeveen'
D

E VINKEVEENSE Plassen. Gevormd door de
Kleine Plas, de Zuidpias
en de Noordpias. Via de Demmerikse sluis komt men op de
Kleine Plas, die door een beweegbare brug in de Provincialeweg Hilversum-Heemstede
met de Zuidpias in verbinding
staat. De Zuidpias wordt van de
Noordpias gescheiden door de
Baambrugse Zuwe, waarin zich
eveneens een beweegbare brug
bevindt. Op die drie plassen geven zogenaamde boodschappensteigers gemakkelijk toegang tot het dorp Vinkeveen.
Vinkeveen, waarvan
de
rooms-katholieke kerk al vanaf
verre afstand te zien is, is al
heel wat keren bezongen. 'In
een rijtuigie' van Wim Sonneveldt is ongetwijfeld één van de
bekendste liedjes. Vroeger was
Vinkeveen een woonoord voor
turfstekers. En evenals de
Loosdrechtse Plassen zijn de
Vinkeveense Plassen ontstaan
door het uitbaggeren van veengronden.
Door het gebruik van zandzuigers zijn sommige plaatsen
in de plas erg diep, tot dertig
meter. Aan de westkant zijn
nog duidelijk de trekgaten en

In die plas ligt een hele reeks
van kunstmatige eilanden.
Daaraan zijn overnachtingsplaatsen en bij enkele ook
zwemstranden aangelegd. Juist
vanwege de vele beschutte gedeelten, is het hier voor langere
tijd goed toeven.
Met name op Zuidpias wordt
Verreweg de meeste jachtha- veel gevist. Voor het vissen in
vens liggen langs de Noordpias, deze plas is wel een vergunning
die tevens de grootste en het nodig van de vereniging De
meest geschikt is om te zeilen. Goede Vangst, die verkrijgbaar
legakkers te zien. Hoe de turfwerkzaamheden vroeger werden uitgevoerd, kan bekeken
worden in het Veenmuseum
aan de Herenweg. Hier staat
onder andere een baggermolen
die tot voor kort nog heeft
dienstgedaan bij het vervenen.

Na de afbraak van het gebouw is er een kwekerij gekomen en ook die is weg. Op de
hoek
Amsteldijk/Kalfjeslaan
staat - ook sinds onheugelijke
tijden - het Café Het Kleine
Kalfje, dat aan de dijkkant een
wit Amstelveens naambord en
aan de laankant een blauw Amsterdams bord draagt. Hier ligt
dus de grens. Van de Borcht
naar de Ouderkerkerdijk voer
voorheen een voetveer.
Een statige reiger stond in
het water op enkele meters van
hengelaars.
- Toen een hengelaar
riep,
dat hij wat gevangen had,
bedacht
de
reiger
zich
niet lang en
vloog in gestrekte vlucht
- naar de man,
die hem een
vis aanbood. Nu rechtsaf de
Kalfjeslaan in.
Langs een rij kleine villa's en
voorbij de laatste schuin rechts
een bospad in, 't Kleine Loopveld. Links blijft op korte afstand achter geboomte de Kalfjeslaan zichtbaar, met daar
achter het Sportpark Loopveld.
Rechts van het bospa'd staan
ook bomen, daar achter is een
mooie vaart van ongeveer 15
meter breed en daar achter
weer staan mooie lage villa's in
ruime tuinen.
Wie moe wordt en de wandeling wil afbreken, kan dit op
drie plaatsen doen: bij de eerste
brug en dan Nederhoven uitlopen tot de Van Boshuizenstraat, bij de tweede brug Reimersbeek uit, of bij het eind
van het pad bij de nieuwe halte
van de lijnen 5 en 51.
Wie doorzet - en dat is heus
niet moeilijk - volgt daar even
de Buitenveldertselaan naar

is in de Vinkeveense cafés.
Voorts lenen de Vinkeveense
Plassen zich niet alleen uitstekend voor recreatie op het water, maar zeker ook voor vertier
langs het water, zoals fietsen en
wandelen. Voor wandelaars is
een speciale natuurpadroute
uitgestippeld, die bij het Molenpad begint. De route werd vroeger gebruikt om turf uit de Mijdrechtse af te voeren en duurt
ongeveer een half uur.

de boeren per boot hun produkten naartoe brachten die er verhandeld werden. Het beeld van
de handen-klappende handelaren op het Marktplein herinnert daaraan. Trouwens, nog
steeds wordt hier op de woensdag markt gehouden, die mét
de vele winkels een trekpleister
voor watertoeristen vormt.
Helaas moeten de waterrecreanten in Uithoorn voorzieningen als toilet en douche nog
steeds ontberen. Maar daar
wordt aan gewerkt. De toekomst ziet er voor de watertoerist dan ook beter uit. Die toekomstplannen van de gemeente gaan uit van een kleine j achthaven met serieuze voorzieningen.
Een watersportcentrum zal
Uithoorn echter wel nooit worden. Temeer daar zwemmen in
de Amstel is verboden. Door de
aanwezigheid van de chemische fabriek Cindu, is het slib
in de Amstel sterk vervuild. En
ook omdat de rioolwaterzuiveringsinstallatie op de Amstel
loost, is zwemmen in de voor
het oog zo fraaie rivier af te
raden.
Een rustig en zeer fraai stukje Amsteloever vormt het gedeelte tussen het oude Rechthuis in Uithoorn en de Vrouwenakkerse brug bij De Kwakel.
Hier zijn enkele recreatieve
plekjes ingericht, waar ook regelmatig jachtjes afmeren en
vooral vissers een stekje vinden.

links tot een brede trap naar
beneden, gaat naar beneden,
rechtsom onder het nieuwe
tramviaduct door en loopt nog
even rechtuit tot een voetpad
naar rechts. Dit inslaan. Aan de
linkerkant ligt een gezellig
sportveldje en daar voorbij gaat
u linksaf een ander voetpad in,
dat zich verenigt met een ander
van links komend voet- en fietspad en dan, naar rechts afbuigend, uitkomt op de De Cuserstraat.
Daar zie je, behalve andere
pleisterplaatsen, ook Bar Anno
1890 op Amstelveenseweg 1124,
wijd en zijd vermaard. Persoonlijk heb ik daar tientallen jaren
minstens één keer per week de

beroemde bal gehakt met boterhammen gegeten. Toen ik
niet meer werkte en er dus ook
niet meer kwam, werd mij na
j aren bij een nieuw bezoek, zonder dat ik er om gevraagd had,
mijn vroegere consumptie: bal
gehakt, brood en koffie voorgezet.
Voor wie na deze wandeling
wat rijden wil: vlakbij is de halte Kalfjeslaan van de honderd
procent amateur-museumtram
van het Rijdend Electrisch
Tram Museum, waarmee u
enerzijds naar Amstelveen en
anderzijds naar Amsterdam
kunt. Ik weet dat zo goed, doordat ik er zelf medewerker en lid
van ben. Een prettige wandeling en rit toegewenst.

In het Pinksterweekend
(29,30 en 31 mei) wordt het
Super Old-timer festival in
de HOBAHO-hallen in Lisse gehouden. Het accent
ligt hier voornamelijk op
het kopen, verkopen en ruilen van klassiekers en oldtimers. Ruim duizend meter is gereserveerd voor
aanverwante artikelen, zoals folders, speldjes, miniaturen en tijdschriften. Er
zullen veel Europese merken vertegenwoordigd op
de show vertegenwoordigd
zijn, zoals Mercedes, Porsche en Ferrari. Ook automobielen die vroeger het
straatbeeld bepaalden en
voor iedereen herkenbaar
zijn, zoals Opel en Volkswagen, zijn van de partij.
Verder zijn er diverse
kinderattracties en livemuziek met onder andere
een optreden van Mr.
Boogie Woogie and the Firesweep Bluesband.
De openingstijden zijn
zaterdag 29 mei van elf tot
zes uur en zondag 30 en
maandag 31 mei van twaalf
tot zes uur.

Bon voor onze lezers
Speciale rondtoer IJ-buurtveer
Speciaal voor de lezers van Weekmedia organiseert de Stichting
Amsterdams Openbaar vervoer Museum extra diensten op zaterdag 1 en 8 mei (de boot vaart anders alleen op zon-en feestdagen)
om 14 en 16 uur met het nostalgisch U-veer XIII. De opstapplaats
is bij steiger 8 achter het Centraal Station. Voor een complete
rondvaart betaalt u tegen inlevering van deze bon voor deze
gelegenheid vijf gulden (normaal zeven gulden).
U kunt op verschillende punten opstappen en de tocht onderbreken. Zo is het mogelijk op het KNSM-stadseiland uit te stappen
voor een bezoek aan het Open Havenmuseum, als men tenminste
de vroege tocht maakt. Van dit landingspunt kan een stadswandeling gemaakt worden. Deze wandeling voert langs de nieuwe
woonlocaties op de diverse schiereilanden. De wandeling eindigt
op het Cruquiuseiland waar men weer op het buurtveer kan
stappen.
Ook de tocht onderbreken in Nieuwendam is mogelijk. Van de
historische aanlegplaats is een wandeling over de Nieuwedammerdijk met de bekende Zaanse huisjes of het onlangs gerenoveerde
vliegenbos een belevenis. Op iedere aanlandpunt is een cafeetje
om de inwendige mens eventueel te versterken. Op elke vaart is
bovendien een klein buffet aanwezig. Fietsen mogen in een beperkt aantal mee indien dit van tevoren (bij de reservering) wordt
gemeld.
Reserveren voor deze unieke tocht (max. 4 personen per bon) kan bij de Stichting
Amsterdams Openbaar vervoer Museum, tel. 020-695.3426 (op werkdagen van 9
tot 12 uur).

geeft u meer!

Video Pieter Konijn
De honderdste verjaardag van Pieter Konijn is de
aanleiding geweest voor
een nieuwe zesdelige videoserie met de titel: 'De Wereld van Pieter Konijn en
zijn Vrienden'. De verhaalfiguurtjes van de bekende
schrijfster Beatrix Potter
komen letterlijk tot leven
in zes animatiefilms. De
eerste twee delen die vanaf
deze week te koop zijn in
boekhandel, platenzaak en
speelgoedwinkel heten 'De
avonturen van Pieter Konijn en Benjamin Wollepluis' en 'De avonturen van
Poekie Poes en Jozefien
Kwebbeleend'. De video's
duren elk dertig minuten.
De adviesprijs bedraagt 29
gulden 90. De gelijknamige
cassettes en CD's hebben
een zelfde speelduur en
kosten respectievelijk 12
gulden 95 en 16 gulden 95.

Bootjesmensen leggen
aan in Vechtstad

BOES
De Vecht kabbelt langs de vroegere fortificatie de Ossenmarkt in \Veesp
Archiuffutu Weekmedia/GulTit Mols

F HET 't drukst bevaren mensen. Een metamorfose die
watertje van Nederland is, zich bij het aandoen van popuis niet zeker, maar het zit laire
pleisterplaatsen
als
zeker in de top-één: de Vecht, Weesp en Muiden volledig
parel van Noord-Holland. Het heeft ontwikkeld, want daar
riviertje slingert zich achteloos duidt men de watertoeristen
langs prachtige huizen en boer- steevast aan als 'taootjesmenderijen.
sen.'
Een zeer democratische aanMaar er iets geheimzinnigs duiding overigens, of je nu met
aan de hand met deze historie- een jacht van puur eikenhout
rijke rivier. Ergens, niemand komt binnenzeilen of al hozend
weet waar precies, veranderen in een lekke tobbe, je bent een
de watertoeristen in bootjes- bootjesmens. En aanleggen doe

O

je zeker in één van de twee
plaatsen. Muiden met z'n wereldberoemde Muiderslot laat
je niet links liggen. En een wandeling door oud-Weesp is zeker
ook niet te versmaden. Waarna
men met gerust geweten de
tocht kan vervolgen richting
Utrecht.
En onderweg ondergaat men
weer die merkwaardige, pijnloze en onmerkbare verandering,
van bootjesmens naar watertoerist.

GORTER

HOOGHOUDT

Jorige
Jenever

Appel "enever

100 JAAR TRADITIE
VAKMANSCHAP

EN

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

OOINTREAU

MANSION HOUSE

Liqueur

Scotch

IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
BedrijfKamerlmgh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel.: 02507-14160

O 7 liter

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

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305
i.v.m. Koninginnedag iriscopie
op zaterdag 1 mei
*ook gemagnetiseerd water verkrijgbaar

Drogisterij Ton Goossens

pANDVOORT NOORD
Telefoon 02507 - 14361

f

visse

weekreclame

1.95

appelbeignets

Sparen -voor
gratis autorijles
Van elk lesuur krijg je 2,5 min. gratis
* Phil frequent drivers min. worden
alleen verstrekt per betaalde les
* Spoed opleidingen
~k Seniorentraining
if Phil Waaning
Kostverlorenstr. 70. Tel. 12071

Haltestraat tel. 12159
Pasteurstraat tel. 17027
Zandvoort.,

nu 2 voor

DRIVE-IN OCCASIONSHOW
Unieke openlucht gebruikte-wagenshow bij Nefkens.
Voor één dag bieden wij al onze auto's tegen
inkoopprijs aan op zaterdag 1 mei.

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-359473
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

ElG

E W NEHLS

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

Drogisterij "BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
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3.50

ƒ1,87
ƒ1,71
ƒ1,22

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

Peugeot 205 Junior
Citroen BX 1.4
Peugeot 205 Accent
Opel Corsa 1.4
Peugeot 205 XS 1.4
Peugeot 309 1.6 gas
Volkswagen Polo
Peugeot 309, 4-drs.
Citroen AX
Peugeot 405 Break Diesel
Renault 5 Campus
Peugeot 205 Diesel
Opel Kadett
Peugeot 405 1.6
Fiat Panda
Peugeot 605 SV aut.
Opel Corsa
Peugeot 405 1.6
Seat Marbella
Peugeot 405 Ml 1.6
Fiat Panda
Peugeot 309 Diesel

1986
1990
1989
1990
1990
1986
1988
1992
1988

1991
1988

1991
1987
1988

1991
1990
1987

1990
1989
1989
1989
1990

Verkoopprijs
10.950,17.950,14.950,17.250,19.950,10.950,14.950,25.950,12.500,31.500,11.950,20.950,13.950,13.500,13.500,48.950,11.950,21.950,11.950,32.950,10.950,20.950,-

Inkoopprijs
8.950,16.500,13.950,15.500,18.950,-

8.750,12.500,23.950,10.950,29.500,10.950,19.500,11.950,11.500,11.750,44.950,9.950,20.500,9.500,29.500,8.950,18.500,-

Keuze uit 70 gebruikte auto's
Uitstel van betaling tot oktober 1993 of 1500,minimaal voor uw auto

NEFKENS HAARLEM B.V,
Munterslaan 2, Haarlem - Tel. 023-249201

Zandvoorts Nieuwsblad
Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klein

Celsiusstraat 1 92, Zandvoort

De Spar

Gasthuisplein12, Zandvoort

Weekmedia

Haltestr. 9, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Haltestraat 22, Zandvoort

Fa. Veldwijk

AKO

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

DE PEUGEOT 106 ACE 'SPECIAL'. EEN LIMITED EDITION OP BASIS VAN DE 106 XR 1.1. MET.1.6.05.- VOORDEEL OP EXTRA'S ALS VERT MARMARA METAALLAK, GROEN GETINT
GLAS, UITKLAPBARE ACHTERZIJRUITEN (3-DEURS) EN EEN SCHUIF/KANTELDAK. VANAF 24.995,-.

Grote Krocht 18, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort
Vondellaan 1 , Zandvoort

Fa. De Vonk
Maraned

one.
Qutte, jLoi

Super
Euro
Diesel

EEN GREEP UIT ONZE VOORRAAD

Thorbeckestraat 7, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

Het Station

Gezellig eten op een
unieke lokatie.

DE PEUGEOT 205 ACE. EEN LIMITED EDITION OP BASIS VAN DE 205 3-DEURS 1.1. MET 1.100.-VOORDEEL OP SPECIALE EXTRA'S ALS 'N SPORTSTUUR,
XS-STOOTLIJSTEN, STALEN XS-VELGEN EN XS-INSTRUMENTENPANEEL MET TOERENTELLER, ONDERZIJDE BUMPERS IN CARROSSERIEKLEUR, BUMPERS MET RODE BIES,
ACHTERSPOILER, KOPLAMPVERSTELLING VAN BINNENUIT, KUIPSTOELEN MET SPECIALE STOFFEN BEKLEDING. VANAF 23.370,-.

Ook voor kleine partijen
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten
Grote sortering
tuingoed
coniferen
buxus
planten en div.
mooie boeketten
Zondags geopend

Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord
VERSE
VARKENSHAAS
van 29,50
VOOR

19,95

DE PEUGEOT 405 ACE 'PRESTIGE'. EEN LIMITED EDITION OP BASIS VAN DE 405 GR. MET 2.000,: VOORDEEL OP PRESTIGIEUZE EXTRA'S ALS METAALLAK (KEUZE UIT VIER
KLEUREN) EN VIER LICHTMETALEN VELGEN MET 1.6 OF 1.8 BENZINE- OF 1.9 DIESELMOTOR. VANAF 37.685,-.

MARCEL SCHOORL

p. kg

Hogeweg 2 (naast Shell) Zandvoort
Tel 02507-14320
Wij bezorgen ook uw bestellingen van tuingoed en
maken de bakken voor u op.

Met een advertentie in SHOWROOM
is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent...
Of a nu zeil een Slum room hebt of uu- ,iuto blinkend voor de deur zet.
niet een jdvertenoe in SHOWROOM zet u uw auto p.w echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM i* de sp •ciale autorubriek van Het Parool, Trouw en
de Volkskrant en .ille m mv>- en huis-aan-huisbladen van Weekmedin.
Totale oplage l. l iniljo n exemplaren. SHOWROOM K daarmee de autorubriek
met de hoogste opbge van geh el Nederland SHOWROOM verschijnt op vrijdag m
t en in de week daarop op woensdag en donderdag m de
Het l'arcwl, up Aiterdigin Tronu en de
en hui'i-.un-huil>bl.uie!i van XVeekmedia Voor een voordelige priji!

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.

DE PEUGEOT 405 BREAK ACE 'PRESTIGE'. EEN LIMITED EDITION OP BASIS VAN DE 405 GR. MET 2.000.-VOORDEEL OP PRESTIGIEUZE EXTRA'S ALS METAALLAK (KEUZE UIT
VIER KLEUREN) EN VIER LICHTMETALEN VELGEN. MET 1.6 OF 1.8 BENZINE- OF 1.9 DIESELMOTOR. VANAF 41.735,-.

Sla je slag in de 'Smashing Ace Open' van Peugeot.
Nu bij onb in cle showroom: een beperkt aantal smashing Ace uitvoeringen van

beklede hoofdsteunen vóór en een alarm
voor vergeten verlichting. Kortom, heel com-

de Peugeot 106, 205 en -i05- Naast de hierboven afgelieelde modellen vindt u daar ook de

pleet en heel scherp geprijsd: vanaf 20.275,-.
Bovendien als u vóór 25 mei '93 een
nieuwe 106 of 205 personenauto koopt, en

aantrekkelijke Peugeot 106 Ace.

een dubbel voordeel dus.

stootlijsten, ruitewisser/sproeier achter, voor-

u ook nog kiezen uit twee zeer gunstige

Vindt u dit alles een goede warmingup voor een bezoek aan
onze showroom, dan bent u

portieren met bergvak en armsteun, met stof

financieringsvormen*: Nu halen, l november

van liarte welkom.

Met onder meer sportieve wielplaten,

hem vóór 30 mei '93 registreert, clan kunt

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

Ti'ltluonmnnitKT

Adrv

PEUGEOT

' DEZE FINANCIERINGSVORMEN (MAX F 15.000, l WORDEN VERSTREKT DOOR PEUGEOT FINANCIERING NEDERLAND [AANGESLOTEN BIJ HET BKR) ONDER DE GEBRUIKELIJKE VOORWAARDEN VAN EEN HUURKOOPOVEREENKOMST PRIJZEN INCL BPM EN BTW, EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN AANBIEDINGEN GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

l'.M,

Auto's in SHOWROOM vliegen de deur uit!
Opsturen in een geflankeerde enu-lop aan SHOWROOM, Postbus 15fi.
10(10 AI) AMS1 ERIJAM ot'nt'gfu'n bij Het l'arool, Wibautstraat 131, Amsterdam __
Atixeu-n kan ook bi| de volgende Weekmediikantorcn: Amstelveen. Gebouw Aerastelstj'i),
Lam der f lelende Metstcrs 42113. Uuhoorn. Stationwtraat 70; Weesp. Nieuwstraat 33;
Znndvtiurt, C, isthuisplein 12. Faxen kan ook. is wel zo snel en duidelijk: (120-665 63 21

'93 pas betalen, of een laagrentende lening
(24-36-48 maanden, 8,9% effectief). Wat ook
geldt voor de 106 of 205 Ace versies. Kans op

HEEMSTEDE, VAN SCHAGEN VAN 1890 B.V., ACHTERWEG 38, TEL: 023-293450.

020-6658686

fixnr 020-66563 21

Auto's & Motor en
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Steeds meer auto's worden standaard uitgerust
met Philips geluidsapparatuur. Vooral in Europa is
het aandeel van Philips
sterk gegroeid.

Nieuwe motorrijder
vindt zichzelf uniek

In 1990 leverde de onderneming slechts aan Opel,
Vauxhall, VW, Renault en
Rover. Tegenwoordig bestaan met vrijwel alle Europese
autofabrikanten
partnerships op het gebied
van ontwikkeling en produktie. Fiat was de laatste
loot aan de stam.
Het heeft ertoe geleid dat
de diverse systemen exact
op de akoestiek van elk afzonderlijk autotype zijn afgestemd. Voor de Renault
Safrane werd bijvoorbeeld
onlangs een totaal geïntegreerde geluidsinstallatie
met telefoon ontwikkeld.
Philips is de eerste die deze
techniek toepast.
De nieuwe installatie
kenmerkt zich door haar
bedieningsgemak.
Alle
functies en de telefoon
worden vanaf het stuur
met een satelliet bediend.
De
geluidsinstallatie
schakelt automatisch uit
als de telefoon in gebruik
is. Uiteraard kan de telefoon handsfree gebruikt
worden. De gegevens over
de geluidsinstallatie zijn
op een display in het dashboard af te lezen.
Een bijzonder snufje aan
het ding zijn nog de twee
afzonderlijk te besturen
koptelefoonaansluitingen
tussen de beide voorstoelen. ,
Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat de kinderen achterin naar hun favoriete bandje kunnen luisteren terwijl . de ouders
naar de radio luisteren. Dat
scheelt in elk geval veel ellende tijdens de lange vakantieritten.

v

OOR NIEUWE motorrijders is het bezit
van een motor vooral een statussymbool en onder hen leeft veel
sterker het gevoel van 'wij
motorrijders' dan onder de
traditionele rijders. Bovendien kleeft er een macho-aspect aan het motorrijden.
Dit blijkt uit een onderzoek
dat het NIPO in februari en
maart heeft gehouden.
Tja, die nieuwe motorrijder
toch. Wie goed naar drs. Carla
Vredeveld, projectleider van
NIPOthese, luistert, krijgt toch
een ietwat vreemd beeld van
deze man of vrouw. Vredeveld
was nauw betrokken bij het onderzoek naar motorrijden en
motorbezit dat het NIPO in opdracht van de RAI Vereniging
uitvoerde. Het NIPO onderzocht hoe nieuwe en traditionele motorrijders en rijbewijs Ataezitters zonder motor het motorrijden beleven, wat hun motieven zijn, hoe zij de motor gebruiken en wat hun voorkeuren
zijn.
De traditionele motorrijder is
nauw betrokken bij zijn hobby,
maar beleeft het duidelijk 'gewoner' dan zijn nieuwe collega.
Wie zijn rijbewijs A maar geen
motor bezit, lijkt doorgaans

weinig geïnteresseerd. Onder
nieuwe
motorrijders
verstaan we
degenen, die
kortgeleden
het rijbewijs A
behaald hebben en meteen
tot de aanschaf van een
tweewieler
zijn overgegaan. En die
groep is klaarblijkelijk het
meest enthousiast.
Vredeveld:
„Bij hen leeft
heel sterk het
groepsgevoel
van 'wij motorrijders' en 'motorrijders vormen een grote familie'. Zij rijden ook het meest
intensief. Velen vinden het gevoel van vrijheid, avontuur en
bevrijding het meest aantrekkelijk. Op de motor kan men
nieuwe wegen en onbekende gebieden ontdekken. We kregen
antwoorden als: 'Op de motor
voel ik me vrijer, geen gewone
ambtenaar meer' en 'Ik krijg op
de motor het gevoel dat er meer
mogelijk is.' De meesten gebruiken hun motor om te toeren, liefst over rustige weggetjes in een mooie omgeving."

„Vooral nieuwe motorrijders
hebben daarbij een droomwens: ze zouden graag grote,
bijzondere tochten maken, bijvoorbeeld over route 66 door
het 'Wilde Westen' toeren of
een deel van de rit Parij s-Dakar
afleggen. Ook vinden velen het
beleven van de kracht en de
mogelijkheden van de motor
erg belangrijk. De acceleratie,
het geluid en de geur geven velen een kick: het roept een gevoel van opwinding bij ze op.
Men antwoordde bijvoorbeeld:
'Je hebt een enorm brok kracht
tussen je benen' en 'Met je mo-

Nieuwe procedures voor in- en uitvoeren van auto's

H

ET KAN nog steeds
aantrekkelijk zijn zelf
een auto naar Nederand te halen, want in sommige gevallen loopt de beiparing aardig op. Maar
iinds januari gelden in verDand met het wegvallen van
Ie grenzen nieuwe procedues. Ze treden al in werking
ils u op reis in het buitenand uw auto total loss rijdt
n daar achterlaat.
Als u een auto of motor imorteert, krijgt u altijd te mai:en met de Rijksdienst voor
Wegverkeer en de douane. In
ie volgorde dus. Eerst naar de
IDW voor de keuring en kente:enaanvraag en daarna naar de
ouane voor aangifte van de
ueuwe Belasting van Persoenauto's en Motorrijwielen

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

Nieuwe rijde
nTraditionele rijd

Philips vaker
standaard

(BPM). Voor
het
vervoer
naar de RDW
kan gebruik
worden
gemaakt van een
trailer of autoambulance,
maar het is
ook mogelijk
bij de RDW
een eendagskentekenbewijs aan te
vragen.
De
RDW stuurt u
na goedkeuring het volledige kentekenbewijs toe. De kentekenplaten uiteraard niet, daar dient u zelf
voor te zorgen.
Vrij simpel dus. Maar nu
even terug naar de situatie dat
de auto of motor wordt overgebracht naar een ander land bin-

nendeEG. Dit
moet
altijd
worden
gemeld aan de
RDW, die dit
registreert in
het kentekenregister
en
voor de uitvoerverklaring zorgt. Na
melding blijft
het kentekenbewijs nog zes
dagen geldig.
Daarna mag
de auto niet
meer op de openbare weg rijden. Als de wagen naar een land
buiten de EG wordt gebracht,
dient u zich ook te melden bij
de Nederlandse douane in uw
eigen regio, daar regelt men de
zogenaamde 'aangifte ten uitvoer'. De Belastingtelefoon

Met name de
nieuwe motorrijders beoordelen zichzelf
als uniek en
bijzonder. Dit
wordt
voor
een deel veroorzaakt
doordat motorrijden een
trend is. Het
geeft
status
om motor te
rijden. Het is
zeker
niet
meer iets voor
een
weinig
respectabele
outgroup.
Maar
men
wordt er liever
niet aan herintor kan je heel snel veel kracht nerd dat het een trend is, want
ontwikkelen.' Maar ze beseffen dit doet afbreuk aan het gevoel
wel allemaal goed het risico dat iets umeks te doen. Dit statusze lopen. Velen laten 's winters en trend-aspect is een lastige
de motor staan."
kwestie voor de branche. Als
veel mensen gaan motorrijden
verliest het daarmee zijn excluMacho's
sieve karakter en wordt het
Uit het onderzoek kwam ook voor sommigen minder aannaar voren dat bij het motorrij- trekkelijk."
den een zeker macho-aspect behoort. Vooral jongere motorrijHet bezit van een motor
ders en rijbewijs A-bezitters wordt als een luxe ervaren, hoevinden het prettig dat ze, al dan wel ongeveer dertig procent
niet bewonderend, bekeken van alle motorrijders ook voor
worden en een stoere indruk het woonwerk-verkeer op zijn
maken als ze op een motor rij- motor kruipen. De eerste moden. Dit geldt zowel voor man- tor wordt doorgaans vrij impulnen als vrouwen.
sief gekocht. Soms is het een
vervulling van een jeugddroom.
Vredeveld: „De motor is een Een ondervraagde antwoordde
verlengstuk van iemands ego. zelfs: 'Als kind keek ik al naar

Hoogste
comfortniveau

die stoere mannen op grote motoren en nu heb ik er eindelijk
zelf een.'
De meest geliefde modellen
zijn de choppers en toerfietsen.
Met name de nieuwe motornjders kiezen als snel voor een
custom-model. De reden: de
Harley Davidson 'Easy Rider'
uitstraling. Ruim dertig procent van de nieuwe motornjders bezit een choppermodel.
Achteraf moeten sommigen
van hen echter wel erkennen
dat ze met helemaal beseften
wat kochten. Ze realiseerden
zich bijvoorbeeld niet dat deze
modellen minder geschikt zijn
voor het afleggen van langere
afstanden. Ook schijnen sommige nieuwe motorrijders niet
goed te weten waar zij de informatie rond motorrijden en motorfietsen vandaan moeten halen.
De traditionele motorrijder
gebruikt zijn motor anders, al
moet er wel bij worden opgemerkt dat het juist de nieuwe
motorrijder is, die zijn motor
vaker het gehele jaar gebruikt.
De groep traditionele motorrijders bestaat uit een aantal subgroepen met specifieke voorkeuren als crossen of racen.
Hoewel de meesten het liefst
toeren is de variatie van het motorgebruik groter. Ook treft
men bij hen vaker rijders met
meerdere motoren, bijvoorbeeld een toermotor en een oldtimer.

Douane (06-0143) vertelt u hier
meer over.
Export achteraf is ook mogelijk. Hiervan is sprake als u de
auto al dan niet noodgedwongen moet achterlaten in het buitenland. Dan dient u zich achteraf bij de RDW te melden met
een volledige politie- en registratieverklaring waaruit blijkt
dat het voertuig in het betreffende land is achtergebleven.
Die verklaring stuurt u met copie deel III op naar de RDW te
Veendam. Als u de auto m een
land buiten de EG achterlaat,
dient u zich met de schriftelijke
verklaring te melden bij de douane voor een noodzakelijke
'aangifte ten uitvoer'.
Telefoon RDW Amsterdam: 0206116893.
Telefoon Douane Amsterdam: 02058G7511.

Tempra nu als 4x4 Stationwagon

F

Pim Kisjes, müieufuncMonaris KNAF

Knoeiers worden in de kraag gevat

H

ET IS voor sommigen niet leuk
om te horen,
maar de Nederlandse autosport heeft
een voorbeeldfunctie op
het gebied van milieu. De
Koninklijke Nederlandse Autosport Federatie
(KNAF) heeft zelfs kprtgeleden een strak milieureglement uitgegeven.
Wie zich er niet aan
houdt, wordt in de kraag
gevat.

Geluidsoverlast is het
meest
ergerniswekkende
aspect van de autosport.
Maar, zeggen fervente tegenstanders, wat dacht je
Foto Bi,\m de Hoiiandei
van de enorme milieuver- Pim Kisjes: „Bij deze functie past het je nek uit te steken"
vuiling die het bovendien
veroorzaakt?
vorig jaar milieufunctiona- ting waar het geluid met de kunnen permitteren dat de
ris bij de KNAF en motor helft moet worden terugge- rijders bij bosjes omkomen.
Maar toch, als we het cir- achter het reglement. Het is bracht, daar ligt dus een ste- Autosport moet in alle opcuit van Zandvoort als voor- zijn persoonlijke bijbel ge- vig conflict. De eisen voor zichten in de pas lopen met
beeld nemen, blijkt het mee worden. Kisjes: „De Neder- de rallysport zijn helaas andere ontwikkelingen."
te vallen. Onderzoek heeft landse autosport loopt flink heftig, want die sport wordt
Kisjes raced zelf sinds
aangetoond dat de bodem voorop en het milieuregie- vaak op de openbare weg 1989. Met een vijftien jaar
schoon is en het circuit is ment is een keiharde voor- beoefend, maar men rea- oude Porsche in de stannri het gebied van milieu- zet voor andere landen. Een geert over het algemeen po- daardklasse. Zijn wagen is
dit seizoen voorzien van het
aanpak zelfs een voorloper. dezer dagen verschijnt als sitief."
„In de rallysport zie je nu biologisch afbreekbare ForEn waar hebben we het klap op de vuurpijl de Enover? Over l promille van gelse versie en ook vanuit iedereen zeiltjes onder de mel Fuel. De belangstelling
het Nederlandse wagen- Duitsland volgt men ons auto's leggen als er gesleu- van collega-racers is vooral
park. Dat is marginaal ver- nauwlettend. We gaan er- teld wordt. Wie loopt te te danken aan het feit dat de
geleken met de dagelijkse fi- van uit dat het reglement in knoeien wordt in de kraag prestaties van de Porsche
les. Desondanks vond de grote lijnen Europees wor- gevat. De sancties zijn niet nu iets hoger liggen. Formel
mals. Het is beslist geen Fuel is een Deens produkt,
KNAF het tijd worden een den overgenomen."
doodklap voor de auto- dat ontwikkeld werd voor
eigen milieureglement samen te stellen voor de diver„Voor sommige autospor- sport. Aan de veiligheid stel- Husqvarna-kettingzaagmase secties van autosport.
ters zal het best een bittere len we toch ook zware eisen, chines.
Kisjes: „Ik was in eerste
Pim Kisjes is sinds mei pil zijn. Vooral voor de kar- omdat we ons niet de luxe

instantie
wantrouwend,
maar vanuit de kartwereld
kwam er onverwachte
steun. Formel is niet milieu-belastend en we laten
ermee zien dat we als autosporters goed bezig zijn. Ik
heb het eerst uitgetest op
mijn privé-auto. We gaan
het nu een race-seizoen in
de Porsche testen en de eerste resultaten zijn goed. De
enige aanpassing is dat de
ontsteking vroeger gesteld
moet worden. Het vermogen is met vier procent toegenomen."
Tot dusver niets dan lof
voor de Formel Fuel. De
bougies gaan tien keer zolang mee, de verbranding is
bijna brandschoon, het tast
de motoronderdelen minder aan en het geeft minder
rookuitstoot.
Kisjes: „Het Ministerie
van VROM is zeer geïnteresseerd en mogelijk krijgen we subsidie voor dit
proefproject. Na het seizoen
gaat de motor uit elkaar en
kunnen we eindconclusies
trekken. Het enige nadeel is
dat het nu nog vier gulden
per liter kost, door de hoge
accijns en transportkosten.
Ik betaal zelf de helft. Niet
omdat ik een milieufanaat
ben, maar ik heb wel een
open oog voor de milieuproblematiek in ons volle landje. En bij deze functie past
het wel om je nek uit te steken."

IIAT HEEFT sinds
kort een afdoend antwpord op de nog altijd stijgende vraag
naar 4x4 combi's: een vierwielaangedreven Tempra
voor gezin, hobby en bedrijf.
Met de Tempra Stationwagon 4x4 betreedt Fiat een
marktsegment waarin de ontwikkelmgen de afgelopen jaren
hard zijn gegaan, zowel wat betreft de techniek als de eisen
van de klant. De stationwagon
moest voorheen veelzijdig, robuust en ruim zijn, maar tegenwoordig zijn ook vormgeving,
comfort en prestaties van belang.
Daarnaast is het profiel van
de stationwagonrijder is veranderd. Traditioneel bestond die
groep grotendeels uit vertegenwoordigers en servicemonteurs. Maar anno 1993 kunnen
we constateren dat dit type
auto meer en meer ontdekt
wordt als gezins- en vrijetijdsauto. De man of vrouw, die nu
voor een combi kiest, is over
het algemeen jonger, sportiever, beter opgeleid en beschikt
over meer pecunia dan de gemiddelde koper van een sedan.
Het laat zich dan ook raden dat
de altijd duurdere vierwielaangedreven versie bij de diverse
fabrikanten niet kon uitblijven.
De Tempra 4x4 Combi is het
antwoord van Fiat op deze ontwikkehngen. Hij wordt aangestuurd door een tweeliter injectiemotor en is het topmodel
van het Tempra-programma.
De auto bij uitstek voor automobilisten die op zoek zijn
naar een veilige, comfortabele
en technisch vooruitstrevende
stationcar. De 4x4 combi munt
uit in veiligheid en probleemloos rijgedrag en dankt zijn
sterke eigenschappen vooral
aan de geavanceerde techniek
van de permanente vierwielaandrijving. Het is de eerste
keer dat Fiat een drievoudig
differentieel heeft toegepast,
waarbij het centrale differentieel voor de verdeling van de
aandrijfkracht over de beide
wielassen zorgt.
Het standaard anti-blokkeerremsysteem is speciaal ontwor-

pen voor de permanente vierwielaandrijving. Dankzij een
aantal technische voorzieningen en de programmering van
de elektronica kan het systeem
elke mogelijke averechtse werking van de vierwielaandrijving
tijdens afremmen voorkomen.
Dit gebeurt door te zorgen dat
aan elk wiel ten hoogste die
remkracht wordt doorgegeven,
die nog optimale stabiliteit toestaat. Het vergt nauwelijks
moeite om de Tempra m noodsituaties onder controle te houden.
De tweeliter injectiemotor
heeft een vermogen van 85
kW/115 pk en een hoog koppel:
159 Nm/16,2 mkg bij 3300 tpm.
Ruim negentig procent hiervan
is al beschikbaar bij 2500 tpm
en dat is beslist met onverdienstelijk. De topsnelheid ligt rond
182 km/uur en binnen dertien
seconden snelt hij naar 100
km/uur.
In vergelijking met zijn voorwielaangedreven evenknie is de
4x4 in alle opzichten net even
meer. Het standaardpakket is
zeer uitgebreid. Alleen het elektnsch zonnedak, elektrische
raambediening achter en metalhc lak ontbreken, maar dat
kunt u als optie bestellen.

De Royal Class is een benaming voor het hoogste
comfortniveau.
Daarom
heeft Volvo deze titel gekozen voor de meest luxueuze uitvoering van de 940serie. De 940 Royal Class is
een tijdelijke aanbieding,
leverbaar in drie verschillende motorversies. De
auto is voorzien van extra's
ter waarde van 16.500 gulden.
Voor dat geld krijgt u onder meer ABS, automatische temperatuurregeling,
pluche of lederen bekledmgen en nog wat van dat
soort zaken. Wat Volvo bezielt, vertelt de geschiedenis niet, maar de meerprijs
bedraagt slechts 4.250 gulden. Kortom, een voordeeltje van ruim 12.000 gulden.

Lagonda
Vignale
Wat zou het leven leuk
zijn als alle auto's de trekjes van de Lagonda Vignale
vertoonden. Of zou het dan
juist saai worden? Hoe het
ook zij, de Lagonda Vignale
is de belichaming van de,
na veertig jaar, hernieuwde
samenwerking tussen Aston Martin Lagonda en
Ghia Design uit Turijn,
twee volle dochters van
Ford.

Het gaat orn een prototype met een tijdloos design,
maar onder de statige lijnen van het koetswerk en
in het schitterende art
deco-interieur
schuilen
verbluffende staaltjes van
high tech. Zo heeft de door
Ford ontwikkelde V12 een
elektronisch systeem dat
bij geringe belasting een
aantal cilinders buiten spel
zet. Zodra er behoefte aan
meer vermogen is, worden
ze weer ingeschakeld.
Voor het interieur is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van traditionele en
natuurlijke materialen. Dit
houdt in: veel hout, nikkel
in plaats van chroom voor
de ventilatieroosters en
handgeweven Wilton-karpet. In het instrumentenpaneel is nog net ruimte
voor een satelliet-navigatiesysteem.
Het gemak van de inzittenden staat natuurlijk
centraal. En dus gaan de
portieren open en dicht
door een simpele druk op
de knop en is de achterbank elektrisch verstelbaar. Verder elektrische
verstelbare bureaubladen
met laptop computer voor
de achterpassagiers. En o
ja, nog iets, het stuurwiel
klapt automatisch omhoog
bij het uitstappen.

Renault 19
Beverly
Renault komt weer eens
met een aantal nieuwe versies, dit keer luisterend
naai- de tegenwoordig zeer
populaire naam Beverly.
Het betreft drie nieuwe
versies van de 19. Ze zijn
gebaseerd op de RN-uitvoeringen van de 1.4, 1.7 en
1.9D.
De auto's zijn standaard
voorzien van een groot aantal extraatjes, waaronder
bij de zwaarste versies
stuurbekrachtiging.
Het
prijsvoordeel loopt op tot
bijna vierduizend gulden.
De 1.9D Beverly heeft een
pakket extra's ter waarde
van ruim 6100 gulden terwij) slechts 2200 betaald
hoeft te worden. De voordeligste Beverly kost ruim
30.000 gulden.

Japanners razend populair

j

APANNERS bepalen het gezicht van motorrijdend
Nederland. Van de in 1992
22.208 verkochte nieuwe motoren waren er 18.035 uit Japan
afkomstig. Dit blijkt uit cijfers
van de RAI.
Yamaha heeft Honda vorig
jaar van de troon gestoten. Er
werden 5.203 Yamaha's verkocht tegen 5.056 Honda's. Suzuki en Kawasaki volgen als
derde en vierde met respectievelijk 4.332 en 3.444 verkochte
motoren. Van de vier Japanse
topmerken stijgen de verkopen
van Suzuki het snelst. Kawasaki daarentegen had voor het
eerst sinds jaren te maken met
een daling van het aantal verkochte exemplaren en ook bij
Honda lijkt een einde gekomen
aan de groei.
BMW is het enige Europese
merk dat nog enigszins in de

pas van de vier Japanners kan
volgen. Vorig jaar werden 1.525
nieuwe BMW's verkocht te^en
1.283 in 1991. Een opmerkelijke
score boekte verder nog
Triumph, waarvan er vorig jaar
114 verkocht werden tegen
slechts drie in 1991, een stijging
van 3800 procent.
Harley Davidson zit al jaren
in een langzame maar stijgende
lift. In 1992 werden er (i91 verkocht tegen 569 m 1991. De stijgende verkoopcijfers over de aflopen jaren van Oosteuropese
merken als Jawa en Ural/Dnepr
zijn op zijn minst opvallend
Jawa steeg van negen motoren
in 1989 tot 263 in 1992, een stijging van bijna 3000 procent
Ural/Dnepr deed het niet een
stijging van 1800 procent ook
niet slecht. Van drie verkochte
exemplaren in 1989 tot 54 in
1992.
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Gemeenteraad tegen kaalslag

Afbraak flats
van de baan
ZANDVOORT - De kaalslag van flats aan de boulevard en woningen in de
'Noordbuurt' is van de baan.
De politieke meerderheid in
Zandvoort vindt deze maatregelen, genoemd in de concept-structuurschets, ongewenst. Of anders in ieder geval niet haalbaar. Wel moet
het boulevard gebied 'verlevendigd' worden.

lijke
commissievergadering
hun wensen op tafel te leggen.
De fracties van VVD en PvdA
zouden daaraan uiteindelijk
niet meedoen, omdat zij het
niet eens waren met de procedure van de avond. Zij wilden
een discussie, volgens de voorzitter, Ruimtelijke Ordening-wethouder Flieringa, was dat
niet de bedoeling.

„Het karakter van Zandvoort
blijft gehandhaafd en de belangrijkste aandacht gaat uit
naar de woonfunctie van het
dorp." D66-raadslid Ruud
Sandbergen trok die conclusie
donderdag na afloop van een
gecombineerde commissievergadering op het raadhuis. Politiek Zandvoort had aangegeven
wat wel en niet gewenst was in
de badplaats, op het gebied van
nieuwbouw, afbraak en wegenstructuur.

De drie resterende partijen,
CDA, D66 en GBZ die overigens
wel de meerderheid in de raad
vormen, waren het in grote lijnen met elkaar eens. Voorlopig
geen rigoureuze afbraak, zoals
in de schets. Die plannen waren
gebaseerd op 'luchtfietserij', zoals Bosman (CDA) het uitdrukte. Het Watertorenplein moet
gevrijwaard blijven van grootschalige projecten, en bij
nieuwbouw in het centrum
moet de prioriteit aan ouderen
gegeven worden. De nieuwbouwplannen van Triton op het
dolfinarium viel in goede aarde.
Zandvoort moet aantrekkelijker worden voor de toerist. Bijvoorbeeld met meer kampeerplaatsen, maar ook met ontwikkelingsmogelijkheden voor de
restaurantjes op de noordboulevard. Suggesties om de boulevard voor het centrum aantrekkelijker te maken, bleven uit.
Het college van Burgemeester en Wethouders zal rekening
houden met de op- en aanmerkingen als er meer definitieve
plannen gemaakt worden. De
uitvoering daarvan zal voor een
belangrijk deel afhangen van
projectontwikkelaars. Wethouder Ingwersen wil echter geen
kansen uitsluiten om de gemeente aan de ontwikkelingen
te laten verdienen: „De gemeente kan eventueel als ondernemer participeren."

Winkelen
Op tafel lag de concept-structuurschets die begin vorig jaar
was gepresenteerd. Hierin
wordt aangegeven hoe Zandvoort er in de komende jaren
uit moet gaan zien. Wat er wel
of niet gebouwd mag worden,
wat voor bestemming een gebied krijgt (bijvoorbeeld wonen, winkelen of horeca) en hoe
de ideale ligging van straten en
wegen er uit ziet. Kortom een
stuk dat het ruimtelijke ordening beleid voor de komende
jaren bepaalt en daarom van
groot belang is voor de toekomst van Zandvoort.
In de schets waren rigoureuze voorstellen gedaan, zelfs
hele flats moesten verdwijnen.
Die voorstellen zijn nu hoogst,
waarschijnlijk van de baan.
Donderdag kwamen de raadsleden bijeen om in een gezamen-

den.

Keurslijf
De golfafdeling van
ZHC zit in een te strak
keurslijf.

op bij de oppositiepartijen WD
en PvdA. Zij waren er vanuitgegaan dat het college al een
standpunt had ingenomen en
deze avond 'zijn' structuurschets ter discussie zou stellen.
Het voeren van een discussie
was echter geenszins de bedoeling, zo liet Flieringa weten. In
de uitnodiging aan de raadsleden had gestaan dat het erom
ging 'de meningen te peilen die
binnen de gemeenteraad leven'.
Het was een bijzondere procedure gaf hij toe. „Maar het
college is in hoge mate geïnteresseerd in uw mening, voordat
we gehakketak krijgen." Het
college wilde 'alleen nieuwe f eiten' horen. Zaken die vorig jaar
al tijdens de drukbezochte
voorlichtingsavonden naar voren waren gebracht, hoefden
niet nog eens herhaald te worden.

Van Caspel
onthult beeld

gJ3

Promotie
Zandvoortmeeuwen
£&
kon dit weekend flink
S?
feest vieren, na een spannende wedstrijd tegen Terrasvogels was de promotie een feit.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Bescheiden
'lintjesregen'
ZANDVOORT - Koninginnedag heeft in Zandvoort
een bescheiden 'lintjesregen' veroorzaakt. Daags ervoor,
donderdagochtend,
reikte burgemeester Van
der Heijden twee koninklijke onderscheidingen uit.

Jong en oud heeft afgelopen week kunnen genieten van veel festiviteiten, georgani- een afwisselend en vrolijk programma gezorgd. Zie ook pagina 3.
seerd op Koninginnedag en Bevrijdingsdag. Zoals hier tijdens een 'waterballet' op
Foto Bram Stijnen
het Gasthuisplein. De Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort had voor

Straten tijdens zomer dicht voor verkeer

ZANDVOpRT - Een aantal straten in het centrum
wordt - als de gemeenteraad
akkoord gaat - met ingang
van juni gedurende een paar
Zie ook elders in deze krant maanden voor het verkeer
afgesloten. De gemeente
houdt dinsdagavond om
acht uur een informatiebijeenkomst voor bewoners en
ondernemers.

Met de 'eoncept-Structuurschets' die vorig jaar is gepresenteerd, is tot nu toe vrijwel
niets gedaan. Dat bleek donderdagavond. De concept-schets is
nog geen 'collegestuk' zo liet
Flieringa weten. Dat was ook
niet echt verwonderlijk, dat
was al te verwachten vlak na de
Vervolg op pagina 7
niachtswisseling in de gemeenteraad, waarbij WD-wethouder Van Caspel werd vervangen
door Flieringa (GBZ). De collegepartijen D66, CDA en GBZ
lieten toen weten dat de structuurschets op een groot aantal
Punten herzien moest worden.
Met
name de voorgestelde kaalsl
ZANDVOORT
ag, de sloop van tal van wo- VVD-raadslid
Frits van Casningen, was niet realistisch.
pel is de eer voorbehouden
het beeld 'Le ciel enfantin'
Gehakketak
van beeldhouwer Kees VerVandaar dat het huidige col- kade te onthullen. Dit beeld
lege zich nog niet achter deze wordt geplaatst bij de nieuconcept-schets heeft opgesteld. we woningen op de voormaEr zal eerst een en ander veran- lige Zandvoortmeeuwenterdercl moeten worden. Volgens reinen.
"Heringa waren de raadsleden
Projectontwikkelaar Slokker
donderdag dan ook bijeengeVastgoedontwikkeling
Huizen
foopen
om
de
meningen
alvast
'e polsen. Daar kan dan nu al b.v. heeft de woningen op het
rekening mee gehouden wor- terrein tussen de Van Lennepden, dat zou uitvoerige discus- weg, Nicolaas Beetslaan en
Sl
es ('gehakketak' zoals Flierin- Vondellaan gebouwd. Dit bep het later zou noemen) in de drijf heeft ook het beeld van
toekomst voorkomen.
Verkade aan de gemeente
Een en ander riep verbazing Zandvoort aangeboden, ter verfraaiing van de nieuwe woonwijk. Het wordt geplaatst op
het pleintje naast de vijver aan
de Martinus Nijhoffstraat.
Op het complex staan 155 woHW
LW
HW LW ningen, waarvan honderd koop" mei
04.05 11.55 16.29 -.-- en 55 huurwoningen. Deze
''mei
04.47 00.16 17.1612.55 huurwoningen zijn gebouwd in
05.32 01.16 18.01 13.44 opdracht van Woningbouwvero mei
Eendracht Maakt
' mei 06.17 02.06 18.4514.40 eniging
'O mei 07.10 02.45 19.3515.36 Macht. Gemeente en EMM hebImei 07.45 03.36 20.2616.05 ben destijds nauw samenge< mei 08.35 04.20 21.1617.06 werkt met de ontwikkeling en
3 mei 09.46 05.06 22.1617.45 uitvoering van het project.
'4 mei 10.45 05.35 23.1418.40 VVD-er Frits van Caspel was
destijds wethouder van Ruimtelijke Ordening. Door hem het
aanstand:
M
beeld te laten onthullen, wil
dond. 6 mei 05.34 uur
ingtij s mei 05.32 uur Slokker hem eren voor zijn inNAp
spanningen.
+118cm

Waterstanden j

'Ik ben een werker',
n
zegt
oud-makelaar
«5
Coster. Hij kreeg donderdag
een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Van der Heijden.
Deze week in de rubriek 'Achter de Schermen'.

Luchtfietserij

Oppositie stapt op uit
commissievergadering
ZANDVOORT - De raadsleden van PvdA en VVD hebben donderdag niet deelgenomen aan de discussie
rond de ontwerp-Structuurschets Zandvoort. Aan het
begin van de gecombineerde
commissieyergadering
stapten zij demonstratief
op, uit protest tegen de procedure van die avond. De
bijeenkomst was volgens de
voorzitter, wethouder Flieringa, alleen bedoeld als
hoorzitting voor de raadsle-

Werker

De Kerkstraat en het Kerkplein worden afgesloten, evenals de hier op uit komende
Buureweg, Bodeweg en Bakkerstraat. De maatregel geldt
ook voor het ernaast liggende
Dorpsplein en de Kosterstraat.
In de Haltestraat wordt de
verkeersrichting omgedraaid:
tijdens de zomermaanden mag
het verkeer vanuit de Zeestraat

de Haltestraat inrijden. Andersom is dan niet meer mogelijk..
Dezelfde maatregel geldt ook
voor de Prinsenhofstraat (vanaf de Stationsstraat tot de
Burg. Engelbertstraat) en voor
de Brugstraat. Het doel daarvan is, de Haltestraat in de zomer meer verkeersluw te maken.
Daarnaast wordt de Halte-

straat voor een deel autovrij gemaakt: het deel tussen de Pakveldstraat en het Raadhuisplein wordt afgesloten. Tegelijkertijd wordt de toegang van de
Schoolstraat afgesloten. Deze
is dan alleen vanaf het Schoolplein toegankelijk, het inrijverbod wordt vervangen door de
aanduiding:
doodlopende
straat.

Het college probeert alle
maatregelen op tijd te nemen,
maar daarvoor moet 'nog een
behoorlijke inspanning' gedaan
worden. De totale kosten bedragen ruim 65 duizend gulden.

Aanrijding

Het straatprofiel hoeft alleen
op de hoek Haltestraat/Zeestraat aangepast te worden,
maar er moeten wel veel borden vervangen of geplaatst worden.

BENTVELD - Een 19-jarige
Zandvoorter is op Koninginnedag met zijn auto tegen een verkeerszuil en een bloembak op
de Zandvoortselaan in Bentveld gereden. De jongen is vermoedelijk in slaap gevallen.

Ondernemers voeren actie voor Prietpraat
Trees Mok, eigenaresse van
Surfers Paradise. „Bij mooi
weer blijven de mensen weg,
die gaan niet binnen zitten."
Horecabedrijven zijn sinds
kort streng gebonden aan de
minimale afmetingen van het
trottoir voor hun deur. Als er
niet- voldoende ruimte overblijft voor voetgangers en rolstoelrijders, wordt het terras
„Die mensen staan met de verboden. Daar wordt streng
rug tegen de muur," aldus opgelet, als gevolg van een mo-

ZANDVOORT - Ondernemers uit de Haltestraat beginnen een handtekeningen-actie voor hun collega's van
Prietpraat. Het horecabedrijf mag geen terras meer
voor de deur hebben. Dat is
onrechtvaardig, zegt woordvoerster Trees Mok.

tie vorig jaar van de PvdA, die
de steun kreeg van de gemeenteraad.
Volgens de sympathiserende
ondernemers uit de Haltestraat
gebeuren er echter onrechtvaardige dingen, met name ten
opzichte van Prietpraat. „Het is
verschrikkelijk wat hier gebeurt," zegt Trees Mok. „Zij
hebben de zaak vorig jaar gekocht met terras, nu mag dat
niet meer geplaatst worden. En

Makelaar H.W. Coster werd
benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau (zie ook pagina 3). De heer H.H. van der
Horst, inwoner van Haarlem,
kreeg de eremedaille in zilver
verbonden aan de Orde van
Oranje-Nassau.
Van der Horst kreeg zijn eremedaille uitgereikt in de Bodaanstichting, het verzorgingshuis voor ouderen in Bentveld.
Tien jaar lang is hij daar al actief als vrijwilliger. Als zodanig
organiseert hij diverse ontspanningsactiviteiten voor de bewoners, zoals excursies en spelmiddagen.

(ADVERTENTIE)

tijd en gelegenheid om een
schuifpui te bouwen is er eyenmin. Zo word je het brood uit de
mond genomen. Voor die mensen is het een verloren seizoen." Bij het horecabedrijf zelf
en bij enkele winkeliers worden
deze en komende week formulieren neergelegd waarop handtekeningen gezet kunnen worden. Deze worden binnenkort
met een petitie op het raadhuis
afgeleverd.

MARCEL SCHOORL

VOOR MOEDERDAG
Prachtige boeketten en tevens
Grote sortering
tuingoed
coniferen
buxus
planten en div.
mooie boeketten
Zondags geopend

Disco-interieur
in de as gelegd
ZANDVOORT - Een felle
brand heeft zondagochtend
vroeg rond half vijf het interieur van discotheek La
Baia in de Stationsstraat in
de as gelegd. Officier van
Dienst Jan Termaat schat
de schade op ongeveer 100
duizend gulden.

MARCELSCHOORL
Hogeweg 2 (naast Shell) Zandvoort
Tel. 02507-14320
Wij bezorgen ook uw bestellingen van tuingoed en maken de bakken
voor u op.

De oorzaak van de brand is
nog niet duidelijk. De brandhaard bevond zich waarschijnlijk onder de bar. Vermoed
wordt dat smeulende sigarettenpeuken, beland in een vuilnisemmer, de oorzaak zijn geweest. In dat geval zouden asbakken onzorgvuldig geleegd
zijn. De technische recherche
van de politie heeft de zaak momenteel in onderzoek. De discotheek draaide met een tijdelijke vergunning.

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 12,50

Bewoners van het pand waren wakker geschrokken van
een luide knal en vervolgens via
het dak weggevlucht. De brandweer kreeg kort na half vijf meiding van een uitslaande brand
en rukte uit met een blusploeg
van twaalf man en twee auto's.
Bij aankomst bleek de brand
alleen binnen nog te woeden.
De buren werden uit hun bed
gehaald en vanwege de omringende woningen bleven op de
achtergrond 24 brandweerlieden standby. De schade aan de
belendende percelen bleef beperkt tot enige rookschade, de
brandweer wist waterschade te
voorkomen. Door de enorme
rookontwikkeling en grote hitte kon pas na een uur het sein
brandmeester gegeven worden.
De rook kon niet weg, het vuur
is net niet door het dak gesla- Bij de brand in de Stationsstraat ontstond een enorme rookontwikkeling
gen.
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Daarna word ik abonnee en belaal per
D kwartaal ƒ 17,00 D halfjaar ƒ 31.00 D jaar ƒ 54,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 710371"017003"!
Arnold van der Zee
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FAMILIEBERICHTEN

Voor Uw blijk van medeleven ons betoond tijdens
de ziekte en na het overlijden van

Margaretha Wilhelmina
van den Bos-van der Valk

Héél blij zijn wij met onze
zoon

betuigen wij U onze welgemeende dank.
Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoléances waren voor ons een grote troost.
Uit aller naam:

Duco Boukes
Geb. 26-4-1993

<

M. van den Bos
Zandvoort, mei 1993.

Djurre en Carola Boukes
ADVERTENTIES

Hiep Hiep Hoera

Opa Jan

Jim en Ingrid
2x Keur

is jarig. Gefeliciteerd
00 kusjes Miranda

WONINGRUIL
OPENBARE COMMISSIE-

Aangeboden:
mooie 2-kamerflat
in Zandvoprt-Zuid,
groot zonnig balcon
(EMM)
Gevraagd:
3/4-kamerwoning
of flat.
Reacties naar
Postbus 142,
2040 AC Zandvoort

Gevraagd

MEISJE
voor

Willen iedereen hartelijk
bedanken

EETCAFE SANTÉ

Voor lieve woordjes,
lachende ogen
handdrukken, lachjes

enveloppen met inhoud
brieven, kaartjes

Passage 46-48
Zandvoort

Tel. 02507-19213
na 15.00 uur

kadootjes
goede wensen
en mooie woorden
Het was een onvergetelijke dag.

GEVRAAGD:

MEISJE
v.d. bediening
Broodjeszaak
Restaurant
Kerkstraat 14

Michel
HOERA
René Lange

Ik ben trots op je.

en

De volgende commissie vergadert volgende week
in het Raadhuis:
- maandag 10 mei 1993 20.00 uur commissie
Financiën
Op de agenda staat o.m. de behandeling van de
Voorjaarsnota.
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de receptie in de hal van het Raadhuis.
Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor
nadere informatie over de punten die op de
agenda staan.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdensde commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren.

MOEDERDAG TIP
div. SHOPPERS

en

Roy

CHEMISCH AFVAL
Vanaf 1 september 1992 wordt het KCA ingezameld op bepaalde punten in het dorp. De Ecocar

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

en

AUTORIJSCHOOL

RUGTASSEN

MOEDERDAG SCHNITT

bij

J. van Campen & Zn.
Corn. Slegersstraat 2

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-359473
AUTOTEL. 06-52804326

'essen in
Nissan „Primera"

MOKKA, SLAGBOOM,
VRUCHTEN
EIOEWNEHLS

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

Geopend
van 09.00-12.30 uur

welf/Maarten
en uw handelsdrukwerk

RUUD JONKER

Muurcootings Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

J. J. Hamelinkstraat 111
2033 LK Haarlem
Tel. 023-3309 44
Tel. 02507-30663

Frank
Michel en Petra
J. van Daalen-van Osch
Zandvoort, 3 mei 1993
Nieuwstraat 48
Correspondentieadres:
Martinus Nijhofstraat 50
2041 NW Zandvoort
De overledene is overgebracht naar een der rouwkamers van de Associatie-Uitvaartverzorging, Zijlweg 183 te Haarlem, alwaar geen bezoek.
De crematieplechligheid zal plaatshebben vrijdag
7 mei in het crematorium „Velsen" te DriehuisWeslerveld. Tijd van samenkomst 14.15 uur.

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
met toepassing van artikel 15 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 4, lid 3 van het
bestemmingsplan Kosterstraat een bouwvergunning te verlenen voor:
*Interne verbouwing horecagelegenheid
perceel Dorpsplein 2
Het bouwplan ligt vanaf 7 mei 1993 veertien
dagen voor iedereen ter inzage bij de sector
Grondgebied, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplein 4, Zandvoort.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 12.30 uur.
Gedurende de inzagetermijn kunnen gemotiveerdeschriftelijke bezwaren worden ingediend
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Beroepen met toekomst
voor moderne mensen
Inschrijvingen geopend
voor
de cursussen:
volgen van een opleiding
schoonheidsverzorging
een vertrouwd adres, dat
manicure - nailstyling
voor zover de cursus •vlsagie - make up artist
onder de WEO valt, erkend pedicure
sportmassage
is door het Ministerie
middenstandsdiploma
van Onderwijs.
Aanvang nieuwe cursussen
inaug./sept. enjan./feb.
Vraag gratis studiegids
bij onderstaand
adres

Nic. Witsenstraat 3 1017 ZE Amsterdam
Telefoon 020 6233994

Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"

drukkerij van petegem b. v.

Boulevard Paulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
Tel. 02507-18178

kerkpad 6 - tel. 02507-12793
postbus 54 - 2040 ab Zandvoort

Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord

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

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
voor het „betere" schilderwerk

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

ANDVOORT
[EEUWEN
HANDBAL

Holland Casino Z.V.M.
handbal
zoekt

jongens van 7-12 jaar
en

meisjes van 7-10 jaar.

VERSE

Kom eens kijken op de dinsdagmiddag vanaf
4 uur in het binnencircuit.
Of bel voor inlichtingen 17788 of 18451.

Lekkere dingen voor Moederdag

VARKENSHAAS
van 29,50

P-kg

VOOR

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

Natuurlijk van „de Kaashoek
kilo Noordhollandse extra belegen kaas

v/j

Roombrïe 100 gr.

l j^K)

2,95

Pistachenoten 250 gr.

Helena Wilhelmina van Osch
Martin lo)oman
Nelly Looman-van Pel
Lincla en Peter

VERGUNNINGEN (ART. 15 WRO)

Instituut de Korte

Bakkerij PAAP
schilders- en cdwerkingsbedrijf

Zandvoort:
M. B. M. Huijer-v. Rijnberk

Dankbaar voor alles, wat zij voor ons en voor vele
anderen mocht betekenen, delen wij mede dat tot
onze grote droefheid, op 77-jarige leeftijd, geheel
onverwacht van ons is heengegaan onze lieve
moeder, grootmoeder en zuster

prijsopgaaf.

WEEKENDAANBIEDING

onze fijne vader, opa, en mijn zoon

Heemstede, 3 mei 1993.

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

Vrijblijvend

Vraag vrijblijvend offerte.

Jan

op de leeftijd van 63 jaar.
Heemstede:
Suze Huijer-de Jong
Haarlem:
Ineke en Ron
Kvelien, Sophie
Veiserbroek:
Hans en Martie
Daan

VOORGENOMEN BOUW-

Natuurlijk kies je voor het

Dr. J. H. Mezgerstraat 38
2041 HC Zandvoort

Barend Jan Huijer

Alle belanghebbenden worden hierbij voor deze
bijeenkomst uitgenodigd.
Voor nadere informatie: 02507-61492.

uw drukker voor:

Na een lange periode van hoop en teleurstelling
hebben wij verdrietig afscheid moeten nemen
van mijn lieve

Dinsdag 11 mei om 20.00 uur in het Raadhuis een informatiebijeenkomst georganiseerd.

SPORTTASSEN

Renale en Garry
Charlene
Nancy en Mido
Magda

De teraardebestelling vindt plaats op maandag 10
mei 1993 op de Algemene begraafplaats aan de
Tollensstraat te Zandvoort.

MAATREGELEN CENTRUM

Marisstraat 13a. Tel. 15186

tel. 15449

5 mei 1993

INFORMATIEBIJEENKOMST

Tel. 12102

en

Sam

Ronald

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

De Ecocar zal per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG.v.d. MIJE

REISTASSEN

Jacob Koper

Jolanda en Marik
Rachel, Michel, Shauni
Antoinette en Reda

93041B Dr. J.G. Mezgerstraat 90
geveloptrekking achtergevel.
93042B Koninginneweg 30
vergroten keuken.

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

In de vergadering van 25 mei zal de gemeenteraad naar alle waarschijnlijkheid beslissen over
enkele voorstellen voor tijdelijke maatregelen in
het centrum.
De Welstandscommissie vergadert donderdag
13 mei 1993 om 15.30 uur. De plaats van Het betreft p.m. afsluiting van de Kerkstraat en
het Kerkplein en gedeeltelijke afsluiting van de
vergaderen is Raadhuisplein 4, Zandvoort.
Haltestraat, inclusief omkering van de rijrichting.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling BouwOver de precieze maatregelen zullen betrokketoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.
nen (bewoners en ondernemers) via een brief
N B.! In verband met Hemelvaartsdag is de ver- nog nader worden geïnformeerd.
gadering verschoven van 20 mei naar 13 mei. Betrokken bewoners en ondernemers wordt de
gelegenheid geboden om voorafgaand aan de
raadsbehandeling vragen over de plannen te
stellen. Daartoe wordt op
OPHAALSYSTEEM KLEIN

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Jannie Koper-Koopman
Adriaan en Jennie
Minke, Boukje
Monique en Simon
Raymond, Mike
Jaap
Johan en Sandra

BOUWVERGUNNINGEN

De eerstvolgende ophaaldag is
dinsdag 11 mei!

WELSTANDSCOMMISSIE

SCHILDERWERK

(van Beregoed)

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons is geweest, geven wij U kennis dat op 64jarige leeftijd van ons is heengegaan mijn lieve
man, onze zorgzame vader en lieve opa

AANGEVRAAGDE

Je zus Sandra

Henny Mooy
trouwen zaterdag 8 mei om
11.00 uur in het Raadhuis te
Zandvoort

VERGADERINGEN

rijdt een route langs enkele halteplaatsen, op
elke tweede dinsdag van de maand. Het KCA
kan op bepaalde tijden naar deze plaatsen
worden toegebracht.

Ham-Asperge salade

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

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

"uit eigen keuken" 100 gr.

OPEN HUIS
Zandvoortsclaan 44, zat. 8 mei van 12.00-14.00 uur.
Goed onderh. vrijst. villa met dubbele garage. Grondopp. 800 rrr.
Ind. entree, vestibule, hal, garderobekast, L-vorrnige
woonk./ectk. met open haard, serre, luxe keuken met
inb.app., praktijkk., Ie et. ruime hal, 3 sl.k., badk.
met dubb. wastafel, bad en douche, twee balkons.
Ruime kelder. C.v. gas.
Vraagprijs ƒ 675.000,- k.k.
Max Planckstraat 31, representatieve kantoorruimte
op begane grond. Opp, 90 mj. Huurprijs ƒ l .050,- per
maand excl. b.t.vv.

Wilt u een woning kopen
Wiii u een woning verkopen

VAN

TOT ZIENS IN

SCHAIK

„DE KAASHOEK"

MAKELAAR OX3.

Haltestraat 38

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

Jeugd geniet van viering nationale feestdag en

Verzamelbeurs in
Gemeenschapshuis

ZANDVOORT - De viering
van de nationale feestdagen
is ook dit jaar een groot succes geworden in Zandvoort.
Op Koninginnedag stond
het centrum 'bol' van de festiviteiten, op Bevrijdingsdag kregen deze een eveneens geslaagd vervolg.

Op de maandelijkse beurs
zijn veel bekende en minder bekende verzamelobjecten te vinden. Zoals: postzegels, munten,
speldjes, spaarpotten, prentbriefkaarten, grammofoonplaten, boeken, poppen, oud handwerk, gereedschap en antiek.
De treinenliefhebbers kunnen
hun hart ophalen aan tal van
locomotieven, wagons, rails en
andere toebehoren van de verschillende merken. Maar ook
zaken als prentbriefkaarten
van treinen, trams en stations.
Ook op de snuffelmarkt zijn
vaak bijzondere spulletjes te
vinden. Men kan .op de beurs
ruilen, kopen en verkopen. Expèrts op het gebied van bepaalde verzamelobjecten zijn aanwezig, voor gratis taxatie en/of
bemiddeling bij koop en verkoop.
De
vlaggen
werden gehesen waarna
de festiviteiten op Koninginnedag van
start konden
gaan

De beurs, ook voor rolstoelgangers gemakkelijk toegankelijk. Het buffet is geopend voor
een hapje en een drankje. Het
Gemeenschapshuis is ook met
bus 80 en 81 makkelijk te bereiken. Verdere inlichtingen: G.H.
v.d. Kijken, tel. 14234, of F.L.
Tervelde, tel. 12303.

Foto Bram Stijnen

De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar
de redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Te lange
brieven kunnen worden ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bij het
redactiekantoor dat is gevestigd aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.

Met grote verbazing hebben
wij, de vaste klanten, geconstateerd dat de terrasvergunning
van de Prietpraat in de Haltestraat dit jaar is ingetrokken.
De harde spijkers - van de gemeente - in de stoep geven op
even harde wijze aan welk beleid de gemeente Zandvoort
voert: 'Tot hier en niet verder'.
Na jaren lang lekker 's morgens nog even een 'bakkie' doen
bij de 'Priet' is dat nu niet meer
mogelijk. Alleen als je een bepaalde ruimte voor de deur
hebt, mag je een terras neerzetten. Bij de Prietpraat kwam er

Kerkdiensten
Kerkdiensten
Weekend 8/9 mei 1993
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: gemeenschappelijke
Herv./Geref.
dienst in Hervormde Kerk, ds.
C. van de Vate, m.m.v. Hervormd Kerkkoor, viering Heilig Avondmaal.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: gemeenschappelijke
Herv./Geref.
dienst in Hervormde Kerk, ds.
C. van de Vate, m.m.v. Hervormd Kerkkoor, viering Hei-
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dus een eind aan. Mensen die
(vorig jaar) een zaak 'met terras' kopen, moeten dit nu inleveren. Dat betekent een grote
achteruitgang in hun inkomsten. Dat bleek vorige week: als
het zonnetje schijnt, gaat niemand binnenzitten.
O.K., regels moeten er zijn,
maar hoe gaat dat dan met andere café's met terras waar je
echt je nek breekt, of bij winkels met kledingrekken op de
stoep? Of villa's in de duinen?
Met twee maten meten is niet
eerlijk.
Zelfs op koninginnedag, als je
zo ongeveer op de stoep mag
liggen zonder vergunning,
wordt het nog verboden om alleen maar stoelen (dus zonder
tafels) neer te zetten. Terwijl de
aangegeven centimeters daarmee niet worden overschreden!
Wat een ongelooflijk beleid
voor een badplaats. Nog even
en je moet met een kenteken op
je badbroek lopen. Het seizoen
duurt zo kort. De eigenaren van
de Prietpraat willen gewoon
netjes hun zaak draaien, mét
terras. Maar met nette mensen
wordt geen rekening gehouden.
T. Mok
Zandvoort

H. W. Coster

'Ontspanning zoek ik buiten Zandvoort'
ZANDVOORT - Makelaar
Coster schuwt de publiciteit
en het was voor zijn familie
ook even de vraag of hij een
koninklijke onderscheiding
wel op prijs zou stellen. En
hoe lok je zo'n man naar het
gemeentehuis? Uiteindelijk
werd besloten hem bij de gemeente te ontbieden in verband met een woningproject.
door Everhard Hebly
Dat klonk het meest overtuigend, want Coster kwam daar
vaak. „Maar toen ik het gemeentehuis binnenkwam, zat
mijn hele familie daar," aldus
Coster. „De voormalige loco-burgemeester Attema had me
weieens verteld wat er op zo'n
moment door je heengaat,
maar ik heb me gelukkig goed
kunnen houden. Ik wist echt
helemaal nergens van en het
was een kolossale verrassing.
En ik houd in het geheel niet
van publiciteit, maar deze blijk
van waardering stel ik enorm
op prijs," vertelt hij enkele dagen na dato.

jecten en dan voornamelijk
langs de kustlijn. Dan heb je
overigens vaker te maken met
mensen van buiten Zandvoort.
In de flats langs de noordboulevard wonen veelal Amsterdammers en weinig echte Zandvoorters. Aan de boulevards
verhuist men ook vaker dan in
het binnenland. Gemiddeld
blijft men niet langer dan vijf
jaar aan de kust wonen, terwijl
dit elders op tien jaar ligt. Zodra er kinderen geboren worden, trekt men weg. Er wonen
bijna geen gezinnen met kinderen langs de boulevard. Zandvoorters zeggen weieens: je
moet niet op het duin wonen,
maar er vlak achter", aldus
Coster.
Veel vrije tijd was er niet op
het makelaarskantoor. „Ik ben
een werker en werkte me
meestal een rotje", zegt Coster.
Toch vond hij nog genoeg tijd
voor vrijwilligerswerk en voor
zijn grootste hobby: paarden.

Gehuwd:
Van Gennip, Franciscus Petrus
Antonius Jacobus en Keislair,
Bernardina Catharina
Keur, Jan Herman en Keur, Ingrid
De Vos, Wilhelmus Jacobus
Maria en Schmidt, Aranka
Geboren:
Riek, zoon van: Van den Berg,
Robertus Raphaël en Buntsma,
Irene
Janick Juliëtte, dochter van:
Van Tiel, Frederic Charles en
Brouwer, Juliëtte Caro
Duco, zoon van: Boukes, Djurre en Rijnbergen, Catharina
Maria
Overleden:
Van Deursen, Jacobus Everardus Marie, oud 74 jaar
Hoppe, Dirk, oud 75 jaar
Moes geb. Rijnders, Anna Hendrikje, oud 90 jaar

POLITIE:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info o verdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van

onlangs nog tijdens een Euro-festival m de prijzen was geval
len, aldus Hilbers.
Op Bevrijdingsdag kwamen
rond tien uur al tientallen kmderen opdraven voor een tekenwedstrijd op het Raadhuisplein. Verder stonden kinderspelen m de Haltestraat op het
programma, plus een bingo-avond m De Krocht. „Laat het
een dag van feest zijn," nep
burgemeester Van der Heijden
die ook deze dag feestelijk
opende. Bij de jongsten bleek
Vincent Greef de mooiste tekeZANDVOOET - De politie uit
ning gemaakt te hebben, bij de
iets oudere kinderen was dat Zandvoort heeft maandag, met
assistentie van eenheden uit
Wendy.
Bloemendaal en Heemstede,
drie Amsterdammers van 18,19
en 20 jaar aangehouden op de
Zandvoortselaan in Heemstede. In de auto van de Amsterdammers vond de politie een
radiocassetterecorder en een
anti-diefstalslede, die de autokrakers waarschijnlijk eerder
op de dag uit auto's aan de Dr.
C.A Gerkestraat m Zandvoort
hadden gestolen.

Politie pakt drie
Amsterdammers op

Brommerpassagier
loopt letsel op
ZANDVOORT - Een 16-jange
Aerdenhoutse, die als passagiere meereed op een brommer,
heeft afgelopen zaterdag beenletsel opgelopen na een aanrijding met een auto op de Hogeweg. De eigenaar van de auto,
een 27-jange Duitser, opende
zijn portier op het moment dat
de brommer langsreed. De 16jarige brommer-bestuurster uit
Heemstede, kon een aanrijding
met meer voorkomen.

(ADVERTENTIE)

TIMMERBEDRIJF RUITER
Nijverheidsterrem 14. 1645 VX Ursem. Tel. 02202-2700. Fax 2730

De in Zandvoort bekende makelaar H.W. Coster behoort sinds donderdag tot dezelfde categorie als Andre
van Duin: Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Bij
wijze van uitzondering gunt Goster een blik achter de
schermen.

Hij diende in de monumentencommissie te Ouderkerk a/d
Amstel en heeft alweer enkele
jaren zitting in de ledenraad
van een vereniging voor ziekenhuisverpleging. Sinds 1950 is
hij actief in de paardensport.
Hij is onder meer betrokken
bij de organisatie van de Kampioenschappen van Noord-Holland en is al jaren bestuurslid
van een Landelijke Rijveremging. Paardrijden doet Coster
niet meer, hij is nu menner. De
paardensport is de laatste tijd
een bijna dagelijkse passie.
Coster: „Ik woon met heel
veel plezier in Zandvoort, maar

ik moet eerlijk bekennen dat ik
mijn ontspanning vrijwel altijd
buiten Zandvoort zocht. We lieten nooit het kantoor in de
steek, maar als het hard gevroren had, stonden we vroeg op
om 's morgens een schaatstocht van veertig kilometer te
maken. En 's zomers zaten we
altijd veel op het water. Dat heb
ik van mijn vader overgenomen. Ik ben in april geboren en
in mei nam mijn vader mij al
mee in zijn boot. In het dorp
werd ik overal waar ik kwam
geconfronteerd met mijn werk
en dat is natuurlijk niet de
meest ideale manier van ontspanning."

Méér woongenot
Een dakkapel van Ruiter
Hij kan niet kapot

'Vakantie-ouders' gezocht
ZANDVOORT - De centrale voor pleegzorg in Noord
Holland is op zoek naar
pleegouders in Zandvoort
voor in de zomervakantie.
Belangstellenden,
getrouwd, alleenstaand of samen wonend, kunnen hierover meer informatie verkrijgen via tel. 020-6461461
Voor vakantie-pleegouders is
het belangrijk dat zij goed met
kinderen kunnen omgaan.
Maar ook dat zij genoeg tijd en
aandacht kunnen besteden aan
het pleegkind. Verder is het belangnjk dat pleegouders met
veel uitstapjes gaan maken of
op vakantie gaan: het is de bedoeling dat het kind gewoon
meedraait in het gezin.
Het gaat voornamelijk om
kinderen die m een tehuis wonen en door omstandigheden
tijdens de vakantie niet bij familie terecht kunnen. Ook is er

vakantie-pleegzorg nodig voor
kinderen waarvan de gezms-situatie problematisch is. Voor
deze gezinnen kan de vakantietijd een moeilijke periode zijn.

Gaten in wegdek
ZANDVOORT - Op de Van
Lennepweg, de Tollenstraat, de
Tolweg en de F. Zwaanstraat
gaat het Energiebedrijf Zuid-Kennemerland deze maand
werkzaamheden uitvoeren. Er
moet onderhoud gepleegd worden aan de gastransportleiding.
De werkzaamheden zijn gepland in de periode van 6 tot 29
mei. In het wegdek worden gaten gegraven van ongeveer twee
vierkante meter oppervlak, met
een onderlinge afstand van gemiddeld 12 meter. Volgens het
EZK zal het verkeer er nauwelijks hinder van ondervinden.
De gasleverantie hoeft niet onderbroken te worden.

(ADVERTENTIE)

VAN DER

EIJDE

Makelaar
Coster
(rechts) kreeg
door burgemeester Van
der Heijden
de koninklijke
onderscheiding opgespeld, hij is
nu Ridder in
de Orde van
Oranje Nassau

HUIS KOPEN?
bekijk in onze etalage aan de PASSAGE (tegenover het NS station)
het huidige huizenaanbod op VIDEO'

Foto Bram Stijnen
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Diensten:
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ZANDVOORT - Een 26-jange
Zandvoorter is vorige week
woensdag mishandeld door een
nog onbekende man op de Hogeweg Een inwoner van het
dorp zag een man het voordeurlaampje vernielen van een
pand dat vernieuwd wordt en
sprak hem daar over aan. De
man antwoordde, dat hij aan
het werk was, maar gaf de
Zandvoorter direct daarna een
stomp in zijn gezicht. Hierdoor
liep hij enkele losse tanden en
een scheur in zijn lip op.

Specialist in dakramen en dakkapellen

Amsterdammers

Coster kwam in 1963 naar
Zandvoort. Architect Kelder uit
Bussum zocht iemand die voor
hem werkzaamheden in Zandvoort wilde gaan uitvoeren. Het
waren de jaren dat een aanvang
gemaakt werd met de bouw van
woningen aan de Van Galenlig Avondmaal.
Vrijzinnige
Geloofsgemeen- straat, Celsiusstraat en Lorentzstraat. Kort daarna startte
schap NPB:
Zaterdag 10.45 uur dienst in Coster als beëdigd makelaar.
Nieuw Unicum, ds. S. v.d. Meer „Met medewerking van mijn
echtgenote heb ik tot juli vorig
Zondag geen dienst
jaar de totale makelaardij geRoomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor F. daan. We hebben er altijd naar
gestreefd om zelf de contacten
Meijer
Zondag 10.30 uur: pastor F. met klanten te onderhouden en
daarom zijn we ook heel beMeijer
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg wust een klein kantoor gebleven. Onze medewerkster me218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A. Snij- yrouw Van der Reijden, die tien
jaar bij ons gewerkt heeft, heeft
ders
de activiteiten van de bemidde19.00 uur: Zendingsdienst
Jehova's Getuigen:
ling van verkoop voortgezet. Zij
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 houdt nu kantoor in de Passate Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 ge. Ik doe alleen nog taxaties en
uur en maandag 19.00 - 21.00 het beheer van onroerendgoed
uur. Inl.: R. van Rongen, L. en assuranties."
„We zijn altijd veel betrokMeeszstraat 14, Haarlem, tel.
ken geweest bij nieuwbouwpro023-244553.

Periode:
27 april 3 mei 1993

spannmg een nat pak te voorkomen, tijdens het gevecht op
luchtkussens m een enorm waterbassin. Een ding werd duidelijk: had je je opgegeven, dan
was een duik onvermijdelijk.
De enthousiaste presentatie
(óók op Bevrijdingsdag) was in
handen van Theo Hilbers.
Een aantal ouderen deed het
wat rustiger aan tijdens een
spelletjesmiddag m De Krocht,
waar gezellige uurtjes werden
doorgebracht. Dat gold ook 's
avonds, toen twee fanfare-orkesten hun kunsten vertoonden op de Prinsesseweg. Orkesten van hoge kwaliteit, vooral
het kampioens-orkest. Dat was

„Het Huis van Oranje geeft
nog altijd extra kleur aan onze
samenleving." Met deze en nog
meer lovende woorden voor koningin Beatrix ('een hardwerkende vrouw') opende burgemeester Van der Heijden vnjdag Koninginnedag in Zandvoort. Nadat op het raadhuisplein de vlaggen waren
gehesen, in de raadzaal de
Zandvoorters met een lintje
hun glas oranjebitter hadden
geheven met een driewerf 'leve
de koningin', kon het feest vrijdag losbarsten.
Voor sommigen was het al
veel eerder begonnen die dag.
Menig deelnemer aan de rommelmarkt liep 's ochtends voor
het 'krieken van de dag' al zijn
spulletjes uit te stallen. Na afloop waren de reacties verdeeld, hoewel de markt een
groot aantal bezoekers trok
('Dit is leuker dan Amsterdam.') Sommigen waren bmnen een paar uur al 'los', anderen hadden na een hele ochtend
nauwelijks iets verkocht.
Op het Gasthuisplein werden
rookworsten en waardebonnen
gewonnen door jongeren die bev- -*r^gsL-ssse*»
hendig een gladde paal in kón- r *r -.'jsesisr
den klimmen. Anderen, minder Sommige kinderen waren 's morgens al heel vroeg opgestaan
gymnastisch, grepen mis. Weer voor een goed plekje op de rommelmarkt. Later op de dag sloeg
Foto Bi.im stijnen
anderen poogden met veel m- de vermoeidheid toe

Achter de Schermen...

MENINGEN

Onderneemster T. Mok (Surfers Paradlse) uit de Haltestraat schrijft mede namens
een aantal andere ondernemers, vaste klanten van horecabedrijf Prietpraat. Zij zijn het
niet eens met het feit dat dit
bedrijf zijn terras niet meer
mag gebruiken. Volgens de gemeente is de stoep te smal. Met
deze brief houden zij een handtekeningenactie voor de Prietpraat.

Man mishandeld

Veel deelnemers festiviteiten

ZANDVOORT - De Verzamelbeurs Zandvoort opent
aanstaande zondag 9 mei
opnieuw haar deuren in het
Gemeenschapshuis aan de
L. Davidsstraat. De beurs is
open tussen 's morgens 10
en 's middags 5 uur. De entree is gratis.

Terrasverbod
oneerlijk

Zandvoorts
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17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073. Zaterdag
en zondag alléén voor recepten,
openingstijden: 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth de Boer-Burgh en/of
mevr. A.C. Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel.
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24

uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverle-

nmg, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging: EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst- 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

HUIS VERKOPEN!
een foto maken wij ook, maar wat meer zegt is een video-opname die
wij aan potentiële kopers presenteren.

BURG.ENGELBERTSTRAAT 1
Geheel gerenoveerd halfvnjstaand herenhuis met garage en tuin voorzij en achter, geheel gestoffeerd. Ind doorzonkamer, keuken, toilet, 4
slaapkamers, moderne doucheruimte, zolderberging.
Vraagprijs ƒ 360 000,- k.k

WILHELMINAWEG 6
Perfect gerenoveerde, gestoffeerde woning met tuin voor en zonnige
tuin achter Ind.' living, half open keuken, bijkeuken, toilet, 4
slaapkamers, badkamer met ligbad, zonneterras, zolder.
Huurprijs ƒ 4.000,- per maand

SA V. LOHMANSTRAAT 6
Moderne vnjst villa met garage, fraaie tuin en zonneterrassen Opp
446 m2. Ind : living met open haard, open keuken, bijkeuken,
serrekamer, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, douche.
Vraagprijs ƒ 525 000,- k.k

ORANJESTRAAT
Nieuwe luxe app. met afgesloten parkeerplaats, entree-beveiling en
ruim balkon/daktuin op zuidwesten. Ind.. ruime living, open keuken,
bijkeuken, mooie badkamer met ligbad, 2 slaapkamers. Opp. vanaf
100 m2.
Koopsom vanaf ƒ 355.000,- v o n

PASSAGE 36-38-40

2042 KV ZANDVOORT
TELEFOON 02507-15531

FAX 02507-19127
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9 mei moederdag
MOEDER verwennen

,4

jaar heb je zo het waardevolle SOM-diploma op zak En dat
diploma biedt je alle kans op een goede toekomst1
Bel daarom vandaag nog! Dan maken we een afspraak met je
voor een eerste gesprek Je kunt ook meer informatie vragen.
Bel of schrijf even met de afdeling Personeelszaken van
Stork-Wartsila Diesel B.V.,
Czaar Peterstraat 213,
1018 PL Amsterdam,
telefoon 020-520 3806/807.

Investeer in je toekomst
en haal op onze kosten je
SOM-diploma

Hollandse
ASPERGES eten
(gratis geschild)

Stork-Wartsila Diesel B.V. maakt in Amsterdam dieselmotoren met een vermogen tot 12.700 kW per motor. Deze motoren worden gebruikt voor schepen en electriciteitscentrales. Ons bedrijf maakt deel uit van een groot internationaal
concern en heeft meerdere belangrijke vestigingen in Nederland.

AART VEER

ENTHOUSIASTE MAVO/LTS-ERS

Groente en fru.it
Grote Krocht ^5
LT Zandvoort

Als je binnenkort je diploma LTS-C (of LTS-B met goede
cijfers) of je MAVO 4-diploma hoopt te halen, dan hebben we
goed nieuws voor je!
Begin september beginnen namelijk onze nieuwe opleidingen
voor.
- draaier/frezer
- monteur montage/onderhoud
En als jij zo'n enthousiaste MAVO/LTS-er bent, dan kun je op
onze kosten die opleiding volgen En ondertussen nog verdienen
ook1
Vier dagen per week krijg je praktijkles m onze bednjfsschool
en de 5e dag ga je voor je theorie naar de Streekschool. Na 2

MOEDERDAG 1993
9 mei
Geef eens een KAPPERSKADOBON

verkrijgbaar in elke prijs bij:

Henny's Hairline
dames- en herensalon
Wij werken zonder afspraak
Tel. 12231, Tolweg 20
Zandvoort
Maandag gesloten
Dinsdag t f m vrijdag 9.00-17.00 uur
Zat. 8.30-15.00 uur

WANNEER
MOTORRIJSCHOOL
TROELSTRASTRAAT 34
Z A N D V O O R T
0 2 5 0 7 - 1 4 4 2 0
Drogisterij "BOUWMAN"
B Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

STORK-WARTSILA

AART VEER

»» - »»^

••,U<j;r

Welkom in
Soc. De Manege
ledere zat. een programma met top
entertainment, muziek, dansen,
sfeer en gezelligheid tot 03.00 uur in
de nacht.
Uitsluitend ongeb mensen
Corr. gekleed vanaf. 25 jr.
Entree ƒ 15,- koffie en
hapjes inbegrepen.

Gevr.

Groente en fruitspeciaalzaak vraagt
part-time

* Keukenhulp
*Stoelenjongen

VERKOOPSTER
tot ± september.
Info tel. 14404 of 12888

Strandpav. 21
Tel. 15524

BERG
Te huur
per direct
ruime dichte

INFO 16023
Let op
za 15 mei a.s.

GARAGE
Hr. 185,- p. mnd.
Tel. 19070
Bellen zat. 8 mei tussen
10.00-12.00 uur.

Centrale verwarming
Loodgieterswerkzaamheden
Dakbedekking
Service/onderhoud storingsdienst
Berg Techniek
Zandvoort
02507-14600

Deze kleurplaat is gemaakt door:
Naam:
Adres:
Leeftijd:
Telefoon

MOEDERDAG
FEEST IN ZANDVOORT!
De Zandvoortse
Ondernemers
Vereniging organiseert
in samenwerking met
Het Zandvoorts
Nieuwsblad een
feestelijke dag voor
moeders.
Op zaterdag 8 mei a.s.
zullen promotiedames
in het Zandvoortse de
winkelende moeders
verwennen met een
heerlijke attentie.
Bovendien is er nog de
kleurpiaataktie,
waarmee kinderen tot
12 jaar voor zichzelf en
voor zijn of haar moeder

ovz
een „metamorfose"
kunnen winnen op de
volgende
metamorfosepagina die
in het Zandvoorts
Nieuwsblad verschijnt.
Verder zijn er als prijzen
nog 10 waardebonnen,
beschikbaar gesteld en
te besteden bij Intertoys
in de Haltestraat in
Zandvoort.

Bij de
Maak deze kleurplaat zo mooi mogelijk, door hem
te kleuren, in te plakken of hoe je het zelf maar
mooi vindt en lever hem dan vóór 15 mei in bij het
kantoor van Het Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
Uit de inzendingen wordt dan door een deskundige jury de mooiste of origineelste kleurplaat beloond met een metamorfose voor moeder en kind
en nog tien andere worden beloond met een
waardebon, te besteden bij Intertoys in de
Haltestraat.

OVZ
Ondernemen
Veren ing ing
Zandvoort

Nieuwsblad

(ADVERTENTIE)

DEPERFEKÏE

ZHC-golf te goed voor 'slechts' vijf holes

Cornwallstraat 6
1976BD Umuiden
Tel: 02550 - 30624
MEER WETEN'
G Maakt u een afspraak voor vrijblijvende offerte
D Stuun u mij dokumentaiie
Naam
Adres

'Meester van ruimte
en vlak' exposeert
ZANDVOORT - Ted Vinke exposeert tot 12 mei in de
bibliotheek aan de Prinsessëweg 34. Op de expositie in
Zandvoort toont hij zich
meester van de ruimte en
het vlak.

Boeiende
autorally

ZANDVOORT - De Afdeling Golf van de Zandvoortse
Hockey Club wil al een paar jaar graag uitbreiden. Noodgedwongen wordt er nu al gewerkt met een ledenstop. Maar
mogelijkheden tot uitbreiding zijn er bijna niet. Een plan
om het circuit om te toveren tot een golfterrein is vorigjaar
van tafel geveegd. De zuidduinen zouden eveneens een
ideale locatie zijn, maar politiek lijkt dat niet haalbaar.
door Joan Kurpershoek

Elektrisch schuifdak
Handbediend schuifdak
Schuifpuien/vouwwanden

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 6 mei 1993
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De golf-afdeling van ZHC
viert dit jaar, op 19 en 20 juni, al
haar eerste lustrum. De club
werd vijf jaar geleden, op 10 mei
1988, opgericht. Sindsdien is
het haar al niet anders vergaan
dan andere jonge golf-verenigingen. De belangstelling uit
Zandvoort en omgeving was
overweldigend, waardoor er al
snel een ledenstop ingevoerd
moest worden. Momenteel zijn
er zo'n honderd actieve leden,
daarnaast bestaat er een wachtlijst met ongeveer 25 mensen.
Dat aantal is in verhouding nog
laag, doordat er veel 'verloop' is
bij ZHC-Golf.

Begeleiding
Het klinkt vreemd, maar een
van de oorzaken is dat ZHC zijn
golfers goed begeleid. Met
name doordat er les wordt gegeven door echte 'Pro's', lees 'professionals'. „De lessen van onze
Pro's worden intensief gevolgd," zegt J.C. Meijer, voorzitter van de golf-afdeling. „Daardoor, én door het veelvuldig
spelen op andere banen, is het
spelniveau bij veel leden aanmerkelijk gestegen. Maar op
den duur vond een aantal gol-

circuitterrein om te toveren tot
een bungalowpark met een professionele 18 holes golfbaan.
Die plannen werden echter van
tafel geveegd. Andere uitbreidingsmogelijkneden lijken niet
voor handen, al worden binnen
de gelederen van ZHC nu wel
de zuidduinen als 'ideale locatie' genoemd: een prachtige omgeving met voldoende ruimte
en bovendien 'beter een golfbaan dan het huidige, verwaarloosde duingebied.' Politiek gefers niet meer voldoende uitda- zien lijkt dat echter geen haalDe
golfers
ging in de beperkte mogelijkhe- bare kaart.
van ZHC worden van ZHC-Golf. Met het gevolg dat er na verloop van tijd
„Het aantal leden zal sterk den zo goed
leden vertrokken naar andere, blijven wisselen," verwacht opgeleid, dat
grotere verenigingen in de wij- Meyer. ZHC probeert de Zand- zij op den
de omgeving. Daardoor ont- voorters waarvoor nog geen duur onvolstond bij ZHC-Golf een regel- plaats is op de ledenlijst, wel dpende uitdamatige doorstroming van le- alvast tegemoet te komen. ging vinden
„Ook aspirantleden en niet-le- in de faciliteiden."
den kunnen les krijgen van ten van de
De golfers beoefenen hun onze Pro's," aldus Meyer. „Dan club
spel op twee hockeyvelden, kunnen zij al vast hun golfvaarwaarop vijf holes zijn uitgezet. digheidsbewijs halen." Dit (Archieffoto)
Bij toernooien zetten Zand- 'GVB' geeft de golfer de bevoortmeeuwen
en
Zand- voegdheid om op de diverse
voort'75 welwillend hun velden golfbanen te spelen. Dus ook op het Glowing Ball toernooi op
ter beschikking, zodat de golf- de Zandvoortse velden van het programma.
baan tijdelijk uitgebreid kan ZHC, zodra men een plaatsje op
Beperkte mogelijkheden of
worden. De hekken tussen de de ledenlijst heeft veroverd.
velden worden opengezet om
niet, ZHC-golf gaat gewoon
door en weet zich gesteund
de golfers 'ruim baan' te geven.
Toerisme
door meer dan voldoende beDe leden zelf worden ont- langstellenden. „De animo voor
Gran Dorado
haald op een uitgebreid evene- de golfsport neemt nog steeds
ZHC zou het terrein plus het mentenprogramma, naast de sterk toe," zegt Meyer. „Wat
vaste aantal holes graag uitge- wekelijkse spelochtend op don- dat betreft is het dus jammer
breid zien, maar mogelijkhe- derdag én de lustrumviering op dat Zandvoort niet de mogelijkden daartoe zijn er niet of nau- 19 en 20 juni. Zo is er op 15 en 16 heid heeft een semi-openbare
welijks. De club heeft ruim een mei het tweedaagse Zonne- baan aan te leggen, naast de
jaar geleden al bij de gemeente hoektoernooi en op l augustus reeds bestaande besloten vereaangeklopt met de vraag of zij het zomertoernooi. Op 12 sep- niging. Zowel voor ingezetenen
niet een deel van het circuitter- tember wordt uitgeweken naar als voor gasten van onze badrein in gebruik kon nemen. Sa- Spaarnwoude, waar dan het plaats zou dat een welkome
men met Gran Dorado was er clubkampioenschap wordt ge- aanvulling zijn op recreatief gezelfs een voorstel om het gehele speeld. Voor 23 oktober staat bied."

ZAKELIJK BEKEKEN

Griekse specialiteiten
bij nieuw 'Symposion'

De schilder woont en werkt
m Amsterdam en heeft een omvangrijk oeuvre opgebouwd.
Vinke gebruikte aanvankelijk
ZANDVOORT - In de Zee- Er is ook een compleet menu
verschillende technieken (pen- straat op nr. 38 is deze voor 27,50 gulden.
tekeningen, aquarellen en werk maand een nieuw Grieks
in krijt).
Als
eigen
specialiteiten
restaurant geopend: Symposion. Eigenaar is Jorgos noemt Koukouves zijn lamsIn Parijs nam hij echter les Koukouves, hij wordt gehol- bout uit de oven en de Garides a
bij Conrad Kickert en onder in- pen door Jorgos en Petros. la Symposion (grote gegrilde
vloed van deze schilder ging hij
gamba's in saus). „Maar onze
werken met olieverf op papier.
kaart verandert iedere maand,
Een techniek die hij nog steeds
Koukouves heeft al meer res- met nieuwe specialiteiten."
trouw is.
taurants gehad, in Amsterdam
Voor de vegetariër is er een
en op het Griekse eiland SpetZijn onderwerpen hebben ses, bij de Porto Heli. „Bijna aparte schotel met onder andehoofdzakelijk het landschap een Nederlands eiland," zegt re kaassouflé. De keuken is als uitgangspunt, maar ook de hij. Een van zijn gerechten her- vanaf vandaag - dagelijks gemenselijke figuur komt voor in innert er nog aan, de 'kabel- opend, van 5 tot 11 uur.
zijn weergave. De schilder laat jouwfilet & la Spetsiota', bereid
zich ook inspireren door Oos- in de oven met een speciale
terse denkbeelden: 'Een ding is saus.
Geboren is hij op het er tegengoed als het onmiddellijk tot
uitdrukking wordt gebracht'.
over liggende schiereiland de
Peloponnesos. Vandaar dat de
Hij vindt het zelf nog steeds een keuken van Symposion gerechZANDVOORT - In de
verrassing om te zien of het re- ten uit alle windstreken bevat. Kerkstraat is pas geleden
sultaat bestand blijkt tegen de De naam van het restaurant een nieuwe,
bijzondere
tijd en de confrontatie met het vertaalt Koukouves als: een kaaswinkel geopend, onder
kritische oog.
groep mensen die bij elkaar is, de naam 'Henri Willig'. Het
bijvoorbeeld om te eten, te drin- bijzondere is, dat een aantal
ken en te praten.
kazen speciaal voor deze

ZANDVOpRT - De door
Bloemenhuis J.Bluijs gesponsorde Oranjerit 1993
was net als de voorgaande
editie een 'Foto safari door
Zandvoort'. Uitzetters Jan
Vink en Jef Bluijs hadden in
Zandvoort en Bentveld een
kleine dertig foto's genomen van alledaagse zaken.
De organiserende Autosport
Vereniging
Sandevoerde
sprak van een boeiende rit.

Sterk bridgen van
Polak en Vergeest
ZANDVOORT - Bij de
Zandvoortse Bridgeclub beleefden in de A-lijn de heren
Polak en Vergeest een zeer
goede avond. Met een percentage van maar liefst
65,48 procent werden zij riant eerste.
In deze lijn kwam het echtpaar Heidoorn enigszins uit de
degradatiezone door een tweede plaats op te eisen, terwijl dat
eveneens gold voor mevrouw
De Kruijff en de heer Kleijn.
Aan kop in de A-lijn blijven mevrouw Molenaar en de heer Koning. Mevrouw Spiers en de
heer Emmen rukten op naar de
tweede plaats, terwijl de heren
Polak en Vergeest thans de derde plaats bezetten.
In de B-lijn speelde mevrouw
Spiers als gelegenheids-partner
met de heer Verburg. Een verrassende combinatie, die goed
uitpakte met een fraaie score
van 58,57 procent, waarmee zij
de eerste plaats deelden met de
dames Van Mancius en Veltman. Op een knappe derde
plaats eindigden het gelegen-

heidspaar de dames Van Ackooij en Verhage. De heren
O verzier en Van der Staak blijven ruimschoots aan de kop in
deze lijn en promotie kan hen
niet meer ontgaan. De dames
Van Mancius en Veltman
maakten een sprong naar de
tweede plaats, gevolgd door het
echtpaar Hoogendijk.
In de C-lijn scoorden mevrouw Verhaaff en de heer Van
der Meer heel beschaafd 56,79
procent wat voldoende was
voor de eerste positie. Een goede tweede plaats was er voor
het echtpaar Van der Werff, terwijl de dames Havinga en
Trautwein als derde eindigden.
Aan de leiding gaan de heren
Stomps en Verburg. Mevrouw
Visser en de heer Van Leeuwen
werden met miniem verschil
naar de tweede plaats verwezen. De derde plaats is voorlopig voor mevrouw Verhaaf en
de heer Van der Meer.
Inlichtingen over de bridgeclub zijn te verkrijgen bij de
wedstrijdleider de heer H.Emmen, telefoon 18570, alleen 's
avonds.

De foto's werden vervolgens
in een willekeurige volgorde op
een vel papier gezet en bij iedere foto werd een letter vermeld
De deelnemers kregen behalve
de foto's een eenvoudige routebeschrijving en een controlekaart mee. Onderweg diende
men de langs de route voorkomende foto's te herkennen en
de bij de foto geplaatste letter te
zetten op de controlekaart.
Door het mooie warme weer
was het geen eenvoudige opgave om in het drukke Zandvoort
de foto's te herkennen. Toen de
deelnemers in Bentveld waren
gearriveerd viel bovendien de
duisternis in, waardoor er nog
eens een extra handicap bijkwam. Het was voor de meeste
deelnemers dan ook niet eenvoudig om binnen de gestelde
tijdslimiet van twee uur terug
te keren naar de Beach Bar,
waar de heren uitzetters met
een brede glimlach de controlekaarten in ontvangst namen.
Nadat alle kaarten waren gecontroleerd konden de fraaie
bekers worden uitgereikt. De
overwinning in de C-klasse ging
naar de heren H.Paap en E.Kraaijenoord, die de dames T. en
K. Koper met een neuslengte
voorbleven. In de B-klasse waren het vader en zoon Laurier,
die de eerste prijs veroverden.
De A-klasse leverde een verrassende overwinning op voor de
dames E.Laurier en I.Niemeijer. Alhoewel zij als één van de
laatsten finishten, bleken zij
toch het beste om zich heen gekeken te hebben.
Op zaterdagavond 15 mei organiseeret de ASV Sandevoerde een kaartleesrit.

(ADVERTENTIE)

Griekse sfeer en gerechten bij Symposion aan de Zeestraat
Foto Bram Stijnen

Willig heeft eigen kaasprodukten

Schaaktoernooi

ZANDVOORT - Tot vrijdagavond zeven uur is het mogelijk
zich aan te melden voor het derde Rapidtoernooi, dat zaterdag
wordt gespeeld in het Gemeenschapshuis.
Aanmelding kan geschieden
bij Nico Handgraaf 18421 en
Hans Drost 18430. Het schaaktoernooi start om half elf en de
prijsuitreiking vindt plaats om
half vijf.

Op de kaart staan uiteraard
bekende Griekse specialiteiten,
zoals bij de voorgerechten Tzatziki en twee soorten feta (waaronder de duurste soort Dodoni), bij de hoofdgerechten
Stamna (kalfsvlees), Gyros en
Souvlaki, en bij de desserts zelf geïmporteerde - Griekse
yoghurt met honing en walnoten. Op de viskaart staan onder
andere zalm, forel en zeetong.

Kabelwachters

volgens Kraakman 'de beste Naast klompen zijn er allerlei
toepasselijke souveniertjes te
Noordhollandse kaas'.
koop. Bijvoorbeeld de kaasschaven met een Delftsblauw
Klompen
handvat, of de mosterdpotjes
De sfeer van de drie boerde- van dit materiaal. Vergelijkbarijen is enigszins overgebracht re waren staan ook uitgestald
naar Zandvoort, met de kleur in de boerderij aan de Zaanse
winkel gemaakt wordt.
'boerderij-groen' en nostalgi- Schans, op ongeveer een half
Henri Willig is de eigenaar sche raampjes. Achter in de uurtje rijden van Zandvoort.
van deze winkel op nummer 23, zaak bevindt zich een klompen- Voor de Zandvoorter die zich
waar vroeger parfumerie Hilde- hoek, waar vooral de toerist even toerist wil wanen, een leuk
ring gevestigd was. Hij bezat aan zijn trekken kan komen. plekje om heen te gaan.
oorspronkelijk de kaasboerderij De Jacobshoeve in Katwoude en kocht daar later nog twee
kaasboerderijen bij: de Alidahoeve in Volendam en kaasboerderij De Zaanse Schans.
Met de winkel in de Zandvoortse Kerkstraat betreedt Willig
bij wijze van spreken voor het
eerst 'de paden buiten de boerZANDVOORT - De VSB Bank, Grote Krocht 38, is voortderij'. De boerderijen zijn de ex- aan ook buiten de gewone kantooruren beschikbaar voor
clusieve leveranciers van een adviesgesprekken. Op afspraak kunnen die 's avonds of op
aantal kazen. Dat geldt met zaterdag overdag gehouden worden.
name voor de bijzondere soorDe nieuwe serviceverlening is deze maand ingegaan. De adviesten, die te krijgen zijn met onder andere tuinkruiden, brand- gesprekken kunnen op zaterdag plaatsvinden tussen tien en drie
netel, paprika, knoflook, ko- uur en op doordeweekse avonden van half zeven tot negen uur.
Het gaat om een persoonlijk advies 'op maat'. „Een adviesgesprek
mijn of peper.
„Je ziet vaak wel allerlei bui- vraagt tijd," zegt W.J. Halsema van de VSB Bank in Zandvoort.
tenlandse kazen," zegt Ko „Of het nu gaat om een lening, een spaar- of beleggingsadvies, of
Kraakman, bedrijfsleider van om een gesprek over verzekeringen. Veel mensen hebben die tijd
de winkel in Zandvoort. „Wij niet in de gewone kantooruren. Daarom maken wij graag afsprawillen de klant laten zien dat er ken op zaterdag of in de avonduren, om in alle rust onze cliënten
ook vele soorten Hollandse ka- van dienst te kunnen zijn."
Degenen die een afspraak voor een adviesgesprek willen mazen bestaan." Daarnaast is er
ook de 'gewone' Hollandse kaas ken, kunnen Halsema en zijn medewerkers bereiken via telefoonte krijgen, jong, oud, belegen nummer 13039. Het kantoor is - behalve op koopavond (vrijdag) enzovoorts. Dat is de Beemster, niet buiten de kantooruren geopend voor kastransacties.

VSB Bank geeft ook
na kantoortijd advies

Nostalgische sfeer bij Manneke Voit
ZANDVOORT - Hanneke
Voit is afgelopen maand
met haar bloemenwinkeltje
verhuisd naar de Buureweg
1-3. Daar heeft zij - na een
grondige renovatie - een oud
Zandvoorts pandje betrokken.

ZANDVOORT - „Je vader staat op dit plaatje," kreeg Sitnon
Waterdrinker onlangs van een goede kennis te horen. Tegelijkertijcl toonde hij hem deze oude foto van een groepje 'kabelwachters' uit de Tweede Wereldoorlog, waarschijnlijk genomen in de winter 1942 - 1943. Deze Zandvoorters moesten in
opdracht van de Duitse Wehrmacht verbindingskabels controleren om sabotage tegen te gaan. „Ze moesten dag en nacht
een aantal uren op wacht staan," weet Waterdrinker. Hij kan
zich nog herinneren dat zijn vader Piet Waterdrinker met
kranten onder zijn jas de deur uitging. „Het was die winter
verschrikkelijk koud." De mannen op deze foto (daarnaast
waren er nog meer kabelwachters) zijn, van links naar rechts:
Oomstee (had een café in de Kerkstraat), Rudolfs, Kapper
Kuik uit de Swaluëstraat, Bakker Keuning uit de Brugstraat,
Jan Dorsman van de smederij In de dorpskern, en Piet Waterdrinker van de Grote Krocht, die een antiekzaak annex veilingbedrijf had.

voor taloemstukjes. Want dat is
nog immer haar specialiteit,
sinds zij zes jaar geleden van
haar hobby haar werk maakte.
'Het liefst' werkt zij nog
steeds in opdracht. Men kan
zelf een pot of mand brengen,
om deze te laten opmaken met
verse bloemen of met droog-

bloemen. De onderneemster
biedt zelfs aan om bij de mensen thuis te komen kijken wat
zij graag willen hebben en waar
het bij moet passen. Haar winkel, waarin zij wordt geholpen
door Anja en Audrey, is dagelijks geopend, behalve op zondag.

De 'oude' sfeer is blijven bestaan in het winkeltje, zowel
wat het vele groen als het kleurgebruik betreft. Om die sfeer te
completeren zijn er ook 'nostalgische' of antieke artikelen te
koop, van een antiek kastje of
bloembak tot en met een rieten
dameshoedje compleet met
droogbloemen.
Voorheen werkte Hanneke
Voit altijd vanuit de garage achter haar woning aan de Brederodestraat, waar zij zes jaar geleden begon. Nu is zij zowel met
haar winkeltje als met haar woning verhuisd naar dit pandje,
waar voorheen een kinderwinkeltje was gevestigd. Achter in
het pandje heeft Hanneke haar
'werkplaats' gevestigd, die vol- Nostalgie overheerst in en rond het nieuwe winkeltje van
Foto Bram stijnen
hangt met mandjes, geschikt Hanneke Voit aan de Buureweg

Bioscoopprogrammering van 6 t/m 12 Mei.

iTHEMOViÈ
Geheel Nederlands
gesproken *

Dagelijks
13.30 en 15.30

E D D I E

U D t P E T

UNDER
SIEGE

The

Distinguished
Gentleman
A.L
Dagelijks
19.00

16 Jaar
Dagelijks
21.30

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686
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Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord

^TÖERKOOPlReisburo Zonvaart
Grote Krocht 20, tel. l 2500

SPECIALE AANBIEDING

Weersverwachting:

VERSE
VARKENSHAAS
van 29,50
VOOR

m.s. „AMERIKANIS"
VERTREK VANUIT AMSTERDAM

Hier en daar een Golf Cabriolet
P-kg

16 Mei: 15 dagen Oostzee/St. Petersburg
Nu ruim ƒ 3000,- korting p.p.!!
2 pers. binnenhut D/T benedenbedden
2 pers. buitenhut D/T benedenbedden
1 pers. binnenhut D/T benedenbed

one,
(jutte, jloï

ƒ1330,-- p.p.
ƒ1630,-- p.p.
ƒ1830,-- p.p.

Gezellig eten op een

Havenbelasting ƒ 165,- p.p.

unieke lokatie.
Ook voor kleine partijen

30 Mei: 14 dagen Noordkaap/Fjorden
Nu minimaal ƒ 1000,- korting p.p.
2 pers. binnenhut D/T benedenbedden
2 pers. buitenhut D/T benedenbedden

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ƒ 3290,-- p.p.
ƒ 4095,-- p.p.

ledere woensdag gesloten

Havenbelasting ƒ145,-- p.p.

KLASSE

De Volkswagen Golf Cabriolet onder andere
uitgerust met: • 1,8 liter injectiemotor (98 pk/72 kW)
• vierspaaks sportstuurwiel • toerenteller
•
stuurbekrachtiging •
spoilerset rondom
•
sportstoelen
•
boordcomputer
•
grille met
dubbele koplampen • bumpers in kleur van de auto

BEDANKT

Voor al uw

Buitenbar
Snoephoek
Barpersoneei
Keukenpersoneel
Firma Nelis
Muziek
Sponsors
Ordebewaking
Bestuurskamerverzorging
Lotenverkopers
Blaaskapellen
Schoonmaakploeg
Cheerleaders

FEESTEN + PARTIJEN

Broodje Burger
Catering
Schoolstraat 4 tel. 18789

Wethouder Termes
Bodes raadhuis
Sportraad
Gemeentebestuur
Materiaalman
Begeleiding
A-selectie
Verzorging
Politie
Grimeur
Jeugd
Heineken
Trainers
en...

nu beperkt uit voorraad leverbaar al vanaf ƒ 39,995,00

Auto Strijder B.V.

HET LEGIOEN

Off. dealer Zandvoort e.o

B. v. Alphenstraat 102

Tel. 02507-14565

bestuur Zandvoortmeeuwen

Prijs inclusief BTW, exclusief kosten rijklaarmaken Wijzigingen voorbehouden

Verbaasd

SPAR
Zandvoort-Noord

Geopend

Grieks
specialiteiten
restaurant

't is alsof ze water
ziet branden

PAMPERS Voordeelpak
Blijvend in prijs
verlaagd

39,95

zo blij!?
met een kado of behandeling van

IB

„SYMPOSION"
Zeestraat 38, tel. 13758
(v.h. pannekoekenhuis)
•l :
:::

Geniet van de sfeer en onze
bekende Griekse
specialiteiten

?

Bakker Dekker
zoekt voor de zaterdag

VERKOOPSTER
v.a.

16 jaar.

Kosterstraat 13,2042 J J
Zandvoort, tel. 02507-14975

Inl. 19762

Dagelijks menu's
vanaf ^ J.
:::

:::.!

U bent van harte
l\ welkom.

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

Bloemenmagazijn

Jacques Zonwering Systemen
Projectinrichtingen
KNIKARMZONNESCHERMEN
(zeer zwaar uitgevoerd)
KNIKARM ZONNESCHERMEN
„
f

„Erica"

* korte levertijd

Grote Krocht 24
Tel. 12301
ir 3 jaar garantie
500 cm breed
uitval 250 cm

Afgebeeld de Jeep Wrangier Soft Top 4 Oi f 52 305 - (incl B T W ) Prijzen af importeur, excl kosten rijk laar maken
Wijzigingen voorbehouden Chrysler Import Holland b v Telefoon 070-3411100

CHRYSLER HEEMSTEDE/HAARLEM
Cruquiusweg 29, Heemstede .
Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 8.30 -17.30 uur.
Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
Donderdag koopavond 19.00 - 21.00 uur.

Voor moeder
is geen
bloemetje te
groot!

Tevens leveren wij alle binnen- en
buitenzonwering uit eigen fabriek
SHOWROOM:
Rijksstraatweg 41
2121 AB Bennebroek
Tel./fax 02502-41153
of tel. 02507-18980

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag t/m vrijdag
11.00-17.00 uur
Zaterdag
09.00-16.00 uur
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Terminal-West in de startblokken

Huwelijk in een 'kevertje'

SCHIPHOL - De
550 miljoen kostende
uitbreiding van het
luchthavenstationsgebouw, 'Terminal
West', is nagenoeg
klaar voor gebruik.
De capaciteit van
Schiphol is hiermee
gekomen van 19 miljoen op 27 miljoen
passagiers per jaar.
Vorig jaar telde de
luchthaven er 19 miljoen, waarmee de reserve in het oude deel
van stationsgebouw is
opgesoupeerd.
De
luchthaven-directie
heeft de gedachten alweer bij verdere uitbreidingen,
maar
vreest voor vertraging
in de besluitvorming
over Schiphol-mainport.

plaats door
premier
Ruud Lubbers. Hij kan
dan een 'klemmend pleidooi' verwachten van de
president-directeur van
de luchthaven, Hans
Smits, voor het op tempo houden van de besluitvorming over de
toekomstplannen
van
Schiphol. De Bijlmerramp heeft geleid tot een
vertraging van een half
jaar, waarmee alle partijen, inclusief de luchthaven zich akkoord hebben verklaard. Komend
najaar moet het kabinet
met een standpunt komen. „Een aantal belangrijke stuurgroepvergaderingen is reeds verplaatst van mei naar
juni," zegt Smits. „Als
november niet wordt gehaald, dan vrees ik dat
de besluitvorming een
eind naar achteren gaat
en dat is uiterst ongeVolgende week vindt wenst. We kunnen ons
de officiële opening geen vertraging meer

veroorloven. Alle resultaten van onderzoeken
zijn nu bekend. Het kan
allemaal wel in november."
Stagnaties in de aanzwellende
passagiersstroom op Schiphol zijn
daarbij voor Smits niet
de enige zorg. Verwachte groei van werkgelegenheid kan in de knel
komen en ook kan vertraging extra overlast
voor omwonenden tot
gevolg hebben. Een
voorbeeld van de gevolgen van vertragingen in
de
besluitvorming
noemde Smits de extra
overlast die Aalsmeer
momenteel ondervindt
vanwege het buiten gebruik zijn van de Kaagbaan in verband met de
aanleg van een extra afrit voor deze baan.
„Tot half mei wordt
daardoor veel meer op
de Aalsmeerbaan geland
en komen er zeer veel

klachten uit Aalsmeer. pers, alsmede relaties
Wij hadden in 1990 al van de luchthaven alvast
willen beginnen met het een kijkje nemen.
in twee richtingen geAfgelopen weekeinde
bruiken van de Zwanen- is er in Terminal-West
burgbaan. Als wij die een dag proefgedraaid.
mogelijkheid nu al zou- Medewerkers van de
den hebben, hadden we bouwbedrijven fungeernu al die extra overlast den als passagiers en
in Aalsmeer niet gehad." werden met een koffer
en ticket ergens op de
luchthaven
neergezet
Proefdraaien
om een nep-vlucht te ha„Een vertraging van len. Dat ging nog niet geanderhalf tot twee jaar heel helemaal vlekkein de besluitvorming loos. Onwennigheid met
over mainport Schiphol het nieuwe bagagesysbetekent een blijvende teem leidde tot probleachterstand voor de men. Daarom heeft de
luchthaven. Ook voor de luchthaven besloten nog
fusiebesprekingen van een tweede dag proef te
de KLM is duidelijkheid draaien.
over de toekomst van
Op 15 mei is er een
Schiphol van groot be- open dag voor omwolang."
nenden, waarvoor zich
Terwijl de laatste 20.000 geïnteresseerden
hand gelegd wordt aan bij de luchthaven hebde afwerking, en winkels ben aangemeld. Op 17
en restaurants worden mei worden de eerste
ingericht, komen lucht- passagiers in de nieuwe
vaart-, bouw- en horeca- terminal afgehandeld.

Acht 'Kevers' maar liefst werden vorige week voor een bruidsauto snel gemaakt. Vaste klant
donderdag van stal gehaald voor het huwelijk Kees Homoet uit Zandvoort, verzamelaar van
van twee 'Keuren'. Jim Keur en Ingrid Keur Kevers, deed er nog een schepje bovenop door
('We zijn geen familie hoor!') traden die dag in een aantal van zijn auto's ter beschikking te
het huwelijksbootje. Jim is een kleinzoon van stellen. In totaal reden er donderdagmiddag
de oude heer Strijder, stichter van het gelijkna- acht rond het raadhuis.
mige garagebedrijf aan de burg. Van Alphen- Ondanks de verkeersopstopping kwam het
straat. Hij is ook werkzaam bij dit bedrijf dat al bruidspaar op tijd in de raadzaal om elkaar het
jaren lang Volkswagens verkoopt. En als er dan jawoord te geven.
nog een oude 'Kever' uit 1964 staat, is de keuze
Foto Bram Stijnen

Bij WD en PvdA schoot dat
in het verkeerde keelgat, met
een dergelijke beperking wilden zij donderdag geen genoegen nemen. „Ik voel me buitengewoon overvallen," reageerde
een woedende Kuijken (PvdA),
„we zijn uitgenodigd voor een
gecombineerde
vergadering,
niet voor een hoorzitting."
„Een hoorzitting hebben we al
gehad," voegde zijn fractievoorzitter Jeanette van Westerloo
er aan toe. De WD was evenzeer verbouwereerd: „Wij zijn
beleidsvaststellers, geen insprekers," aldus raadslid Van
Caspel.

HAARLEM - De brandweer
houdt op zaterdag 8 mei van
tien tot vier uur open huis in de
nieuwe kazerne aan de Zijlweg.
In de kazerne zijn de Haarlemse brandweer, de Regionale
Brandweer Zuid- en MiddenKennemerland,
ambulance
hulpverlening en de Centrale
Post Ambulance vervoer Kennemerland gevestigd. Op deze
dag worden demonstraties gegeven zoals: hoe te handelen bij
een auto-ongeval, vlam in de
pan, brandbestrijding, het redden van slachtoffers en duiken.
Verder zijn er de hele dag rondleidingen en is er de mogelij kheid om brandweervoertuigen
en ambulances te bekijken.

Postzegelbeurs
ZANDVOORT - De Zandvoortse Postzegelclub houdt op
zaterdag 8 mei een postzegelverzamelbeurs in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat. Van twaalf tot vijf
uur 's middags kunnen belangstellenden terecht voor postzegels, poststukken, brieven en
alles wat met postzegels te maken heeft.

Thema-avond D66
ZANDVOORT - Het bestuur
van D66 Zandvoort houdt op 18
mei een thema-avond in 't
Boeckaniersnest aan de Zandvoortselaan over 'Zandvoort,
Europese bladplaats...of niet'.
D66 Tweede Kamerlid, Doeke
Eisma en lid van Provinciale
Staten Noord-Holland Maarten
Verweij, geven hun visie op Nederland en Zandvoort binnen
Europa. Ook Simon Paagman,
directeur van de Stichting
Zandvoort Promotie, zal op
deze avond spreken. De themaavond begint om acht uur.

PvdA en VVD opgestapt
Vervolg van voorpagina

Brandweer houdt in
kazerne open huis

„U wilt nieuwe feiten horen, plannen zijn. Volgens Flieringa
maar met de oude opmerkin- heeft het college op dit ogenblik
gen is nog niets gedaan," con- geen vast omlijnde verkeerscludeerde WD-fractievoorzit- plannen: „De hoofdwegenstructer Tates. Hij verdenkt het col- tuur is geen collegestandpunt."
lege ervan, wel duidelijke plannen te hebben. Aanleiding zijn
opmerkingen van Flieringa vo- Tates had daar zijn twijfels
rige maand in de commissie over: „Als er een rapport is, dan
Ruimtelijke Ordening. De wét- moeten wij dat hebben." Beide
houder liet toen merken dat er heren kwamen zo voor de zoeen plan is om de huidige bus- veelste keer met elkaar in aanbaan (Prinsesseweg) voor twee- varing. Flieringa: „U moet uw
richting-verkeer te gaan gebrui- mond houden meneer Tates."
ken, voor het verkeer dat in het
centrum wil parkeren. „Wij
wisten daar niets van," aldus Prompt daarop stapte Kuijken
Tates.
op, gevolgd door zijn andere
Daarom wilde hij donderdag partijgenoten plus de gehele Regelmatige Schipholbezpekers zullen in de nieuwe Terminal-West een oude bekende tegenkomen: de Appel, die in het oude deel
van het stationsgebouw jarenlang als ontmoetingspunt fungeerde.
Foto: Luuk Gosewehr.
weten of er nog meer verborgen VVD-fractie.

i l l Nationale Postcode Loterij: Henny Huisman komt met Jackpot Nieuws! Kijk naar de speciale Sterrenplaybackshow op 6 mei!

Wandel- fietstocht
ZANDVOORT - De Politie
Sportclub Bloemendaal houdt
op zaterdag 15 mei haar jaarlijkse wandel-/ fietstocht. De
routes gaan grotendeels door
de natuurgebieden van de gemeente Bloemendaal en omgeving. De afstanden die gewandeld kunnen worden zijn: vijf,
12 (startijd vanaf tien uur), 25
en veertig kilometer (starttijd
acht uur). De fietsafstanden
zijn: 25 en veertig kilometer
(starttijd vanaf tien uur). Startpunt is het politiebureau in
Overveen aan de Dompvloedslaan. Meer informatie kan verkregen worden via tel. 023225500.

/Il

JACKPOT LOOPT OP TOT 3 MILJOEN!
VOOR MAAR EEN
T/ENTJE KANS OP
MULTIAWUOENEN

De Jackpot van de Nationale Postcode Loterij
is opgelopen tot drie miljoen gulden! Wie gaat
straks, bij de trekking van mei, drievoudig
miljonair worden?
In ieder geval onze gelukwensen aan de
eigenaar van postcodelot 7814 VD 08, die de
hoofdprijs van honderdduizend gulden heeft
gewonnen. En aan de 68 winnaars van de
PostcodeStraatprijs 3011 MZ die per lot 3.000
gulden tegemoet kunnen zien.

Spannende show

dat alleen maar door uw steun kan worden
verwezenlijkt. En reken maar dat het een
show met verrassingen gaat worden!

Kijk op 6 mei op RTL 4 om 20.30 uur naar
Henny Huisman, de ambassadeur van de
Nationale Postcode Loterij, die u in de Sterrenplaybackshow nog eens over de Jackpot gaat
vertellen. En hij laat u zien waar de Postcode
Loterij zich allemaal voor inzet. Belangrijk werk

Nümeedoen
Bent u nog geen deelnemer? Of heeft u de
grote Jackpot-brief niet ontvangen? Stuur
dan snel de Jackpot-bon van deze pagina op.
U kunt al meedoen met één lot, maar natuurlijk worden uw kansen groter met méér loten.
Stel u voor: vanaf de volgende maand kansen
op een Jackpot van minimaal 3 miljoen en
maximaal 7 miljoen gulden! Terwijl u tegelijk
projecten voor mens en natuur steunt. Van
organisaties als Novib, Vluchtelingenwerk,
Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten,
Artsen zonder Grenzen en Unicef. Want de
Nationale Postcode Loterij is de loterij met
een 1?!

UITSLAG TREKKING APRIL KIJK WAAR DE ANDERE PRIJZEN VALLEN! \
m de trekking var
3p 28 april 1993heeft Notaris Vari Os te Amsterda
lemer in dezelfd = postcode als de winnaar, wint -t ot 3.000 gulden de letters wegge aten.
1011 GC 25,- 1509 AH 50,- 2333 V W 50,- 3037 RA 50,1015 CK 25,- 1551 TB 50,- 2343 TW 700,- 3038 PG 25,1015 GD 700,- 1561 TM 25,- 2371 BS 25,- 3054 EL 700,70,- 2404 XT 500,- 3066 AE 50,1015 MP 700,- 1566
1015 NJ 25,- 1566
70,- 2406 JW 50,- 3068 CH 25,1024 CL
1 032 JT
1033
1 033 GN

1034AV

25,50,3011 MZ
70,- POSTCODESTRAATPRIJS
25,ƒ 3.000,-

50,-

1053 DA 50,1054 H C 50,- 1 624
1055 LG 50,- 1631 DL
1055 SR 500,- 1676 GM
1 064 AR 25,- 1716 VH
1065
70,- 1732 LJ
1065 BV 25,- 1741 AD
1067 HZ 50,- 1777 NS
1 068 ZA 50,- 1782 XB
1069
70,- 1785 AS
1 074 XA 25,- 1788 PA
1078JC 10,- 1827 KS
1083 AH 50,- 1852
1091 BS 25,- 1861 VD
1098 HC 25,- 1944 RD
11 02 AP 50,- 1949 CW
11 02 DL 700,- 1962
11 02 SE 25,- 1962 RA
1103
70,- 1966
11 06 DB 25,- 1973 VH
1 1 06 HT 50,- 2023 DT
1107
70,- 2025 ML
1111 KR 25,- 2025 VL

1135VL
1161 TW
1161 XS
1181 DH
l lüö tt

1216 EZ
1 222
1271 NS
1312 PP
1314 KD
1382
1382 RZ
1394 JB
1423 DL
1426
1431 BG
1441 XK
1443 LH
1446 BN
1506 LE

25,- 2036 KE
25,- 2037 XS
50,- 2041 HP
50,- 2064 KG

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

50,50,25,50,25,-

2408 JZ
2411
2451
2515
2515

ZT
CG
DD
RD

2533 TX
2542 CT
2544 HG
2545 KC
2545 RC
2552
2562 XB
2571 TE

2582 KV
2584 SW
2613 VT
2613 VW

2636 CK
2651
2651
2661
2661

2665

2711
25,- 2715
50,- 2718

3075
3075
3078
3078
25,- 3079

CE
DV

2231 CS
2231 TR
2271 VB

2282
2282
2282
2287

25,50,25,50,-

2221

2223 EZ

EZ
GW
SP
TN

2935 AB

2981 A V
2981 CV
3012 XK
2315
70,- 3031
2315 AG 25,- 3032 HA
2317 CH 700,- 3034

5731 PH
5751 HT

5757
5801 RR

5802
5912 XX

EX 7000,SP 25,AL

50,-

70,-

HOOFDPRIJS
ƒ100.000,en voor iedere deelnemer in
de postcode 7814 VD een
troostprijs van ƒ 1 .000,-

1015
1033
1034
1065
1065
1067
1074

50,- 6412 SP 25,- 6833 EM
BX 25,- 6431 LM 25,- 6835 HG
AR 25,- 6445 XK 700,- 6882 KH
WD 25,- 6471 JK 25,- 6901 CC
H P 50,- 6471 XV 50,- 6921 BT
70,- 6531 LL 50,- 6921 MH
DA 25,- 6532 XB 700,- 6952 CW
KK 700,- 6533 AT 50,- 6961
EA 25,- 6535 VG 50,- 6991 JV
BZ 50,- 6537 DH 25,- 7004 DE
70,- 7051 WE
70,- 6538
NG 50,- 6542 NR 25,- 7064
70,- 6562 XE 700,- 7122
H J 25,- 6566 DN 25,- 7201 AD
GH 25,- 6566 ZE 50,- 7241 EJ
EJ
50,- 6621 ZJ
50,- 7245
TB 25,- 6662 XP 7000,- 7331 CM
XW 50,- 6671 DM 50,- 7333 DJ

5921 CB

5924
6002
6002
6043
6044
6045
6051

6063
6074
6082
6089

EXTRA PRIJZEN

GW 50,-

NJ
GN
AV

7545
7552
7576
7577
7607
7623
7623

781 4 VD 08

6137
6161
6163
6165
6165
50,- 6215
700,- 6217 LG
70,- 6221 TZ
25,- 6267 ER
70,- 6371 GJ
25,- 6374 RX

Of!

BB 25,- 4631
AJ 700,- 4701
EG 50,- 4707
70,- 4711
RL 25,- 4754
TG 50,- 4791
70,- 4791
70,- 4811
50,- 3524 AG 50,- 481 6
25,- 3524 BZ 25,- 4824
50,- 3526 HK 25,- 4826
700,- 3552 SC ÏOO,- 4826
70,- 3553 AA 50,- 4875
25,- 3564
70,- 4881
70,- 4941
70,- 3571

25,- 2761 HA 25,- 3317
25,- 2801 GM 50,- .3318
70,- 2002 GE 25,- 3318
70,- 3328
70,- 2902
25,- 2905 VJ 700,- 3351
50,- 3401
25,- 2907 JA
25,- 2908 BA 50,- 3443
25,- 2912 ND 50,- 3524

22fl3

50,- 5011 JH 50,3611 AC 700,- 5032 XE 700,3621 HK 500,- 5037 ER 50,3626 AM 500,- 5126 HL 25,3706 CS 25,- 5143 BB 700,3781
70,- 5151 XP 25,3813 CV 500,- 5211 TZ 700,3813 LZ 25,- 5224 HB 50,3814 BJ 25,- 5244
70,3823 BE 700,- 5251
70,-

25,25,70,AH 500,- 3853 EZ 25,- 5272 RT 700,70,TH 25,- 3882 DB 50,- 5283
25,- 3081 KP 50,- 3906 AT 700,- 5301 CB 700,25,- 3085
70,- 5345 AW 25,70,- 3941
25,- 3111 PR 25,- 3961 EX 25,- 5346 PJ 50,70,- 4003 GS 25,- 5361 TH 25,25,- 3134
500,- 3135 BR 700,- 4011 GA 50,- 5411 BA 25,50,- 3135 HS 25,- 4021 XK 50,- 5482 BV 25,25,- 3136 BB 50,- 4102 EG 25,- 5502 CB 25,700,- 3181 BN 50,- 4191 MR 25,- 5575 BX 25,50,- 3181 ZG 50,- 4214
70,- 5582 CM 700,70,- 561 1 TB 7000,70,- 3202 BA 700,- 431 1
700,- 3205
70,- 4336 JN 25,- 5615 BN 25,5622
70,25,70,700,- Gran Dorado Prijzen 5643
5652 SG 700,50,5351 ES 10
5672 ND 25,25,- 2152 CH 11
2541
SL
01
7701
EH
18
5684 ZV 50,25,2804 CV 25
5702 GE 25,25,-

T31 A C1 1

2135 LL
2153 ED

70,25,-

3607 MC

EW 25,LR 25,EB 50,- 3207 LA 25,- 4341 LP ' 25,VD 25,- 3224 GR 700,- 4463 KK 50,70,RG 700,- 3225 EL 500,- 4481
CE 25,- 3253 VH 25,- 4481 CB 50,R J 25,- 3295 XE 25,EB 25,- 3313 GP 50,- Iffl&KB

30,-

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

3071
3071 BG

april verricht. Va n de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, w ant: iedere deeldezelfde prijs. B j prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tieritjesprijzen ook

50,25,-

7891 LG

50,-

25,- 801 2 TB
700,- 8017 EE
25,- 8032 VE

BS 25,DL 100,10,KR 25,DH 50,RZ 50,BG 100,-

1441
1443
1509
1561
2153

XK
LH
AH
TM
ED

25,-

25,- 8723

70,-

70,- 8911
25,- 8921 VC

70,25,-

Spelregels: Zodra u op uw rekeningafschrift van bank of giro een
afschrijving hebl ontvangen benl u deelnemer aan de loterij. Deelnam^
impliceert aanvaarding van het leglernent. Maximaal 499 loten per
postcode. Als u het met een afschrijving niet eens bent, dan kunt u
binnen een maand opdracht geven het bedrag terug te boeken
Opzeggen kan ieder moment. Hiervoor kunt u zich wenden tot hef
secretariaat van de Nationale Postcode Loterij. Van Eeghenstraat 81.
1071 EX Amsterdam. Trekking is iedere maand en wordt verricht door
Notaris mr. P.J.N, van Os te Amsterdam. Trekkingsli|Sten en reglempni
zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. Pri|zen worden automatisch op uw
bank- of girorekening gestort. Prijzen boven de 1000 gulden worden
belast met 25% kansspelbelasting. De loterij is goedgekeurd door de
staatssecretaris van Justitie onder nummer LO 890/098/177.89 d.d 02
03-1993. Zetfouten voorbehouden

Henny Huisman, ambassadeur van de
Nationale Postcode Loterij, presenteert op
6 mei een speciale Sterrenplaybackshow.

STUUR DEZE SPECIALE JACKPOTBON SNEL OP
VOOR VEEL KANSEN OP 3 TOT 7 MILJOEN GULDEN!

25,- 8923 G G 25,LV 700,-

25,- 9053
70,- 9104
70,- 9151
50,- 9163
25,- 9285
70,- 9311
25,- 9401

50,- 6711 WC 50,- 7381 AB 25,50,- 6716 HJ 50,- 7391 EP 50,70,- 7422 RB 50,50,- 6721
50,- 6826 KA 25,- 7533 BW 700,-

1091
1102
1103
1111
1181
1382
1431

25,25,-

25,- 8071 LR 50,50,- 8172
70,25,- 8223 XR 700,-

25,25,50,25.25,-

CB

CE
AH

70,70,50,25,-

VC
TN

50,25,- Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt

BV
HZ
XA

70,-

7722 WX
7876 AP

7963 RX 700,-

70,25,70,25,-

HC

7671

50,- 9404
9405
9472
9472
9628
50,- 6826 TJ 700,- 7534 E J 700,- 9642
9665
VOOR Of LEZERS VAN ONS BLAD 9716
Q7in
9902

25,25,50,10,25,50,25,-

70,LV 25,XZ 700,EC 700,70,70,CD 700,-

GN
KK

50,50,70,-

RW 50,LV

BON-VOOR-MütTI-MILJOENEN!

70,700,-

JG 25,AV 25,PB 25,TH 700,70,RM 25,AV 50,ED7000,R<; tnnn .
EV 25,-

9931 AV

25,-

9982 GG

50,-

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Hitbingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand
het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:
J

ƒ60,- (zes lotnummers)

_| ƒ40,- (vier lotnummers)

_| ƒ20,-(twee lotnummers)

J

ƒ50,- (vijf lotnummers)

_| ƒ30,- (drie lotnummers)

_1 ƒ 10,-(één lotnummer)

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

Naam:

J dhr. _l mevr.

Adres:
Postcode: L
Postbanknummer:

• ••

l l

J

Plaats:

150.93.05

Datum:
Handtekening:

• NATIONALE •

Banknummer:

• LOTERIJ»
zetfoulen

voorbehouden
max. 499 loten
per postcode

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

donderdag 6 mei 1993
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Van groot of klein
voor de
liefste moeder
zullen het altijd

visrestaurant

BAD ZUID
Voor moederdag

ui

BAD ZUID

28,50

zijn van
BLOEMENHUIS J. BLUYS

Fa* Gansner & Co.
&

Haltestraat tel. 12159
Pasteurstraat tel. 1.7027
Zandvoort,

f

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-T 5068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Weekreklame
Satehbroodjes
nu 2 voor
v,öU
VERGEET MOEDER NIET!
Bij ons heerlijke
moederdagtaartjes
en bonbons.

Gevr. met spoed
betrouwbare zelfst.

oudere hulp in
de huish.
Donderdag /vrijdag v.
9.00-12.00 uur

Tel. 19100

Een heerlijk mals

BARBECUE

BIEFSTUKJE

U krijgt dan: 1 barbecueworstje, 1 gewelde drumstick, 1 gemarineerde karbonade en 1
hamburger.

ZONDAG MOEDERDAG GEOPEND

02507-13431

Voor de
hebben wij een schotel.

Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 12O 6O

Div. andere vis- en vleesspecialiteiten.
Keuken geopend tot 21.30 uur.
Voor reserveringen:

visser

OF DOEN WE HET ALLE TWEE?

bloemen

Zeetong met garnituur

(V-

LANG WEEKEND £
GAAN WE BARBECUEN OF
NEMEN WE EEN LEKKER MALS
BIEFSTUKJE?

„Zijde-lampekappen

atelier"

RAUWKOSTSALADE
BARBECUESAUZEN
U kunt ook zelf een keus
maken uit ons grote
barbecue-assortiment.

Marijke Steegman
Ook voor het overtrekken van
uw oude model.

Blijvend in prijs /
verlaagd
v

Deze maand in de metamorfose hebben
wij een bekend gezicht uit Zandvoort

fi

TOPSLAGERIJ

VREEBURG
Haltestraat 54 - Tel. 02507-12451 - Zandvoort

drogisterij-parfumerie
schoonheidssalon
Haltestraat 1 Zandvoort
tel. 02507-16123

Foto Boomgaard
Ook voor uw
portretten en
bruidsfoto's

Cora Kley, Hairwave.
r:M

Onze produkten
zijn meerdere
malen
bekroond!

METAMORFOSE
Voor Karin is het belangrijk dat ze een makkelijk kapsel heeft, omdat zij
vaak met haar honden door weer en wind wandelt.
Het haar is in plukjes naar voren geknipt en met een mousse en lekker rommelig föhnen laten de laagjes goed uitkomen. Daarna met een beetje wax
afgewerkt om het haar wat stevigheid te geven.
De oorbellen die Karin draagt zijn eveneens verkrijgbaar bij Hairwave.
De schoonheidsspecialiste, Jolanda van drogisterij Moerenburg, heeft, om
de rode wangen van Karin iets af te zwakken gekozen voor een matterende
beige make-up van het merk Clinique. Op de wangen is een donkere rouge
aangebracht van Lancaster en de oog make-up in de bruine teint 705 is van
Dior, evenals de oranje/rose lippenstift.
De kleding werd uitgekozen bij Rosarito. Karin draagt een linnen rok en gilet
van resp. ƒ 119,95 en ƒ 99,95, een witte body turn-over van ƒ 69,95, bij de
rok een gevlochten lederen riem van ƒ39,95, linnen schoentjes van Castalïer voor ƒ89,95.Al met al een hele verandering voor Karin en een nieuwe verschijning voor
wie Karin na haar metamorfose voor het eerst weer ziet.

PAMPERS Voordeelpak

GEK.
ACHTERHAM
GEBR. ROSBIEF

Cath. van Renesstr. 3 Tel. 02507-18939
2041 BJ Zandvoort
Bellen na 18.00 u.

Het is Karin van Café Karin in de Haltestraat.
SPAR
Zandvoort-Noord

Vleeswaren lekker en vers

[j

Grote Krocht 26
tel. 13529, Zandvoort

Voorjoors menu
Romige flspergesoep
met reepjes ossetong
en verse tuinkruiden
Hollandse flsperges
met Boerenham,
Hollandaise saus
en volledig garnituur

HAIR%VE

Ervoor

Cora Klijn

Zeestraat 56, 2042 LC Zandvoort
Telefoon: 02507 - 30838

flardbeien bavarois

ƒ38.Lj-r-

"j Voor reservering tel: 13722 '[j
—r
i

Rosarito
Aan deze pagina
werkten mee

NIEUW IN ZANDVOORT
Pannekoekhuis

Hairwave
Zeestraat 56

Foto Boomgaard

r

U'"i'/\•'-.
--m*
« "s v, .> • "
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..
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Grote Krocht 26
-••-,

- - vv.C

Rosarito
Beach and Body

^^t.*-k£*r^>--^_» -

Grote Krocht 20b
65 pannekoeken vanaf

ƒ5,50

Drommel Mini
Kerkstraat 34

Pannekoek van de maand

Parf.
Moerenburg

Asperge Pannekoek

ƒ15,-

Haltestraat l

STUDIO
SHAPE

Ook om mee te nemen
Zandvoortselaan 130a
t.o. Nw. Unicum, Zandvoort
Tel. 02507-30062
Onze keuken is geopend van
10.00-19.00 uur dinsdag t/m zondag

Foto's Bram Stijnen

Erna

o.l.v. Anja v.d. Voort
Oranjestraat 12

Maak van Moederdag
een echte

„LINGERIEVERWENDAG"
Speciaal voor Moederdag
extra veel keus in o. a.
B.H. 's - slipjes - body's enz.
Van Lovable - Le femme - Duet
en After Eden.
Bij aankoop van een body of B.H.
van Lovable een mooie shawl
kado.
GROTE KROCHT 20b
Tel. 15697

Rosarito

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Zandvoortmeeuwen terug in vierde klas KNVB SPORT

ZANDVOORT - De spanning was
groot, kansen waren er voor
zowel Zandvoortmeeuwen als
Terrasvogels, maar uiteindelijk
pakte het team van trainer
Pieter Keur een 2-0 overwinning
en promoveerde naar de vierde
klasse KNVB. Op het sfeervolle
Vleeuwencomplex, met zo'n 800
toeschouwers, vochten beide
teams voor de laatste kans op
promotie. Vuurwerk, een
jiuisorkest, cheer-girls en meer
spannend dan fraai voetbal
waren de ingrediënten van de
strijd tussen de Meeuwen en de
Vogels.

Enthousiaste cheerleaders en toeschouwers proberen de spelers van
Zandvoortmeeuwen en Terrasvogels al vast in de juiste stemming te
brengen voor tle wedstrijd. ZVMaanvoerder Marcel Schoorl
maakt nog een grapje met een tegenstander.

Polo H ram Stijncn

werk van Marcel Schoorl en Michel
Schraal kreeg Terrasvogels nog twee
opgelegde mogelijkheden, maar tot
opluchting van de grote Zandvoortmeeuwen-schare ging de bal naast
het doel.
In de slotfase wisselde Keur de
moegestreden Paap en De Haan voor
Ruud van Laere en Rocco Termaat.
Een het taleek weer een goede zet te
zijn, omdat vijf minuten voor het einde Van Laere op de juiste plaats
stond om de taal in het doel te knallen: 1-0.
Enorme vreugde bij alles wat
Zandvoortmeeuwen was. De strijd
was beslist. Terrasvogels drong nog
meer aan waardoor er veel ruimte
ontstond voor de badgasten. In talessuretijd maakte Sander Hittinger
aan alle onzekerheid een einde door
de bal van dichtbij onhoudbaar in te
schieten: 2-0.

door Aaldert Stobbelaar

Casino-ZVM heren
winnen van DSS
ZANDVOORT - De handballers van Holland CasinoZVM behaalden een nette
overwinning op DSS. In de
uitwedstrijd werd knap met
16-19 gewonnen. De Zanclvoortse dames lieten wederom een enorme wisselvalligheid zien. De eerste helft
goed, de tweede helft niet
om aan te zien. DSOV speelde Holland Casino-ZVM
naar een 17-7 nederlaag.

De Zandvoortse mannen hadden de gehele wedstrijd het beste van net spel en hadden ook
telkens een lichte voorsprong.
Vooraf kreeg Zandvoortmeeuwen
Die kleine voorsprong had veel
een klap te verwerken toen doelman
ruimer kunnen zijn, omdat uit
Ron Eerhart, bij het inschieten, door
de prima opgezette aanvallen
zijn rug ging. „Hij kon niet meer bukde Zandvoorters zich vele kanken, dus moest Mario Schader erin
sen schiepen. Die werden echen die deed het prima," aldus Keur.
ter gemist. Ruststand 9-10.
De' 17-jarige junior moest al in de
eerste minuut aan de bak. Uit een
In de tweede helft een opperhoekschop knalde de Terrasvogels
machtig Holland Casino-ZVM,
spits keihard in, maar Mario Schradat uitliep naar een 16-19 overcler keerde de bal uitstekend met de
Na een verblijf van drie jaar in de winning. „In de tweede helft
vuisten. Daarna was het ZandvoortHVB is Zandvoortmeeuwen terugge- kwam het krachtsverschil beineeuwen dat de teugels in banden
keerd in de KNVB. Een groot succes, ter tot uitdrukking. Hadden we
nam. Pieter Keur had een extra verwat tot stand kwam onder de taezie- de kansen beter benut, dan was
lende leiding van trainer Pieter Keur. het verschil erg groot geweest.
dediger in deze wedstrijd ingezet,
maar in de eerste helft kwam ZandHet vertoonde handbal was
voortmeeuwen niet onder druk te
„Je doet het niet met elf man, maar echter, ondanks de sombere
staan. „Tegen Terrasvogels kan je
de gehele selectie heeft bijgedragen weersomstandigheden
heel
het niet maken om met vier spitsen
aan dit succes. Ik ben niet snel ner- goed," stelde coach Joost Berkte spelen. Het is altijd lullig om ieveus, maar in de tweede helft had ik hout.
mand voor zo'n wedstrijd te passevoor het eerst zo iets van 'zou het niet Dames
ren, maar iedereen ving het goed op,"
fout gaan'. We hebben het gelukkig
Coach Geert Dijkstra was
gered en ik denk ook wel verdiend.
vervolgde de Zandvoortse coach.
Na de winterstop hebben we niet over de eerste helft bijzonder te
spreken. „We speelden toen
meer verloren.
Goed op dreef
heel erg goed en hadden we niet
maar de fraaiste gelegenheid kreeg
verliepen dan ook via Van der Meij. leek het de strijd gemakkelijk te con- doellijn.
Bij Zandvoortmeeuwen was de 42- De keihard werkende spitsen Barry troleren. „Ik had verwacht dat we
De strijd werd feller maar bleef on- Mischa Tibboel. Hij kwam vrij voor
Het is gewoon te gek, dat het gelukt twee strafworpen gemist dan
jarige Jos van der Meij wederom ge- Paap en Eick de Haan konden echter zouden doordrukken maar Terrasvo- der de uistekende leiding van de Santpoortse doelman en had beter is. Met dit materiaal moet het moge- was het verschil drie doelpunweldig op dreef. De Zandvoorter niet aan de zware bewaking ontko- gels werd steeds sterker en kreeg ook scheidsrechter Weyens zeer sportief. de bal breed kunnen leggen op De lijk zijn ook in de vierde klasse ten geweest."
Nu bleef Holland Casinospeelt nog steeds een bijzonder ster- men.
goede kansen," meende Pieter Keur. Beide teams waren dicht bij een doel- Haan, maar speelde de bal nu te ver KNVB mee te draaien," besloot een
schorre, maar uiterst opgewekte ZVM steken op een 4-5 voorke partij voetbal en is conditioneel
In de tweede helft kreeg Zand- Zo moest een Zandvoortse verdedi- punt. Barry Paap werd na een gave voor zich uit.
sprong. In de tweede helft was
niet stuk te krijgen. Veel aanvallen voortmeeuwen de wind in de rug en ger tweemaal redding brengen op de actie net van scoren afgehouden,
Ondanks zeer sterk verdedigend
Keur.
er niets meer te bekennen van
het goede handbal van de Zandvoortsen. DSOV speelde met
het team van Dijkstra en won
afgetekend met 17-7. „De laatste drie wedstrijden moeten we
winnen, om niet te degradeZANDVOORT
- De zich niet meer verrassen. Al- ren," aldus Dijkstra.
ZANDVOORT - Vorige
slechts tweeduizend toe-leen Colijn wist nog naderbij te
ZANDVOORT - De ZandDoelpunten heren: Peter Penweek vrijdag werd het eerschouwers kregen op de komen maar moest genoegen nings
voortse Windsurf Vereni5, Nik Grijekovic 4, Kees
ste lustrumtoernooi van
nemen met een tweede plaats.
Zandvoortse
racepiste
opging heeft het programma
Hoek 3, Gouran Bogojeyic 3,
ZHC-golf gehouden, zowel
nieuw
sensationele
races
van dit seizoen bekend gePeter Kox liet in de Mobil l Gerard Damhoff 2, Ronald Vos
op de hockeyvelden als op
voorgeschoteld. Vooral in Produktiewagenklasse
maakt.
' : '' ';
boven 2.
de door Zandvoort'75 en
de
Produktiewagenklassen
Komend
weekeinde
Dames: Margreet Sterrentwee liter zien de crash van een
Zandvoortmeeuwen
bewas de strijd hevig.
wordt een race gehouden
week geleden geheel te boven te burg 3, Wendy van Straaten 3,
schikbaar gestelde terreiom
het
Nederlands
KampiIn de Frami Produktiewagen- zijn.
Els Dijkstra 1.
:
ZANDVOORT - Het inter- John Ayress met de tweede en Club het landelijk bekende
nen.
oenschap in de Funboardklasse tot 1400 cc waren Egbert
De Mercedes van Arthur van
ne rapidtoernooi van de derde prijs naar huis gaan. In Louis Blok Rapidtoernooi op
klasse, onder auspiciën van
Top en Frank Kerseboom de Dedem was echter niet te klopDe in 1988 gestarte ZHC-golf- Zandvoortse Schaak Club het nieuwe seizoen zal deze 20 mei, Hemelvaartsdag. Zoals
het Koninklijke Nedertoonaangevende coureurs in de pen. Van Dedem stuurde zijn
club bestaat dus vijf jaar. Aan bleek een zeer goed initia- competitie zeker weer een be- gebruikleijk zal dit weer plaatslanclse Watersport VerSuzuki's. In het begin van de bolide naar een fraaie overwinhet door John Letters eveneens tief te zijn en voor herhaling langrijke plaats innemen.
vinden in het Gemeenschapsbond.
huis een de Louis Davidsstraat.
race voerde Toon van de Ha- ning. Peter Kox snelde als tweevoor de vijfde keer gesponsorde vatbaar. Zoals verwacht
Zaterdagochtend
kan
ZANDVOORT - Piz Buin-.
terd, in een Rover 114, nog wel de over de finish, maar zou
ledere schaker kan hier aan
Oranjetoernooi, namen vele en- werd Louis Dambrink wintussen acht uur en half tien
meedoen, omdat men in groehet veld aan, maar toen Top door een strafminuut naar de /Zandvoort heeft keihard
thousiaste leden deel. De naar, maar de strijd om de Jeugd
worden ingeschreven. Lelater de remmen intrapte voor vierde plaats zakken. Tijdens toegeslagen in de hoofdklasweersomstandigheden waren ereplaatsen was bijzonder
De jeugd hield een nabespre- pen wordt ingedeeld, waarvan
den met een startlicentie
de Tarzanbocht, was Van de de verplichte pitstop zouden se van de tenniscompetitie.
king van de eerder gehouden, de sterkte van iedere deelnegrandioos en Jan Kraaijenoord fel.
kunnen
aan
deze
surfwedHaterd geklopt. De Suzuki's meer dan vier mensen aan de Concurrent
had, zoals gebruikelijk, weer
proefexamens voor het pion- mer min of meer gelijk is.
Leimonias
strijd
meedoen.
Op
5
en
6
van Henk Tappel en Frank Ker- BMW hebben gewerkt.
negen boeiende holes uitgezet.
Jack van Eijk eindigde, on- nenkandidaten diploma. De
werd
op
een
1-5
achterstand
juni volgt de tweede wedseboom passeerden de met een
Het toernooi begint om elf
In tegenstelling tot vorgaan- danks dat hij maar twee sessies kandidaten voor de toren- en
gezet. De mixed-dubbels
strijd.
brandstofprobleem tobbende
Ook BMW-coureurs Van moeten nog gespeeld worcle jaren was de door John Let- kon meemaken, op een zeer koningsdiploma's
maakten uur. Voor de jeugd en huisschaOp 30 mei is 'The Good
Van de Haterd ook nog en ein- Krimpen, Colijn en de Lotus- den, omdat een enorme reters en Arthur Furth beschik- verdienstelijke zevende plaats hun proeven niet zoals zij mis- kers zullen zoveel mogelijk
Old Branding Promotie
digden achter Top op een twee- rijders Langeberg en Van Vliet genbui verder tennissen onbaar gestelde wisselbeker niet met vijf punten uit zes wedstrij- schien gedacht hadden. Waar- aparte groepen gevormd worCircuit' van stal gehaald,
werden bestraft. De meeste rij- mogelijk maakte.
schijnlijk een stukje examen- den.
de en derde plaats.
voor een team, maar was een den.
een regionale wedstrijd om
In de Produktiewagenklasse ders gingen echter in beroep teindividuele prestatie noodzakeDe strijd om de tweede en vrees, wat ze volgende week zekennis
te
maken
met
de
De Zandvoortse vrouwen Estot twee liter deed Henk Colijn, gen deze straf. Colijn had vrijlijk. Na 18 holes, rekening hou- derde plaats ging tussen Ay- ker niet mogen hebben. Om
Per groep van zes spelers zijn
wedstrijdsport. Alle wedin een Peugeot 309 GTi, van wel de gehele race uitzicht op mir Hoogendoorn en Petra
dend met de persoonlijke han- ress, Geerts, Kok en Lindeman. half zeven zullen dan de bijna er drie fraaie bekers te winnen.
strijden worden bij Tim
zich spreken. Een peloton cou- een plaats in de top. Met nog Kamstra hadden geen enkele
dicaps, was de eindstand: 1. In de zevende ronde rekende twintig kandidaten in één uur Opgave voor deelname aan dit
K lij n Watersport Centrum
reurs was in achtervolging op enkele ronden te gaan, moest moeite met de tegenstandsters.
Nico Zonneveld, 2. Harry Ver- Lindeman af met Mare Kok, moeten laten zien het officiële schaakevenement kan via de
gehouden.
leider Patrick Huisman. Huis- hij echter met motorpech de
donkschot, 3. Jan Zwemmer terwijl John Ayress korte met- diploma graag in ontvangst te volgende telefoonnummers:
Hoogendoorn was in recordman, met een BMW 320 liet pits in.
13224, 13644 en 14120.
(jeugdlid), 4, Jan van der Ber- ten maakte met Edward willen nemen.
tijd klaar en won met 6-1 en 6-0.
Zaterdag brengen enkele
gen, 5. Klaas Jacobs, 6. Marcel Geerts. Mare Kok revancheerKamstra deed er iets langer
Verdonkschot.
de zich in de laatste twee ron- jeugdleden een bezoek aan de
over, maar de 6-2 en 7-5 overTot verrassing van de deelne- den door winstpartijen op De bekende VSB-schaakvierkamp
winning mocht er zijn. De
in Amsterdam. Daar speelt onmers bleken toch ook teams sa- Oude en Ter Bruggen.
Zandvoortse mannen onderder andere de Engelsman Nigel
mengesteld te zijn. De uitslag
vonden meer tegenstand. Paul
was: 1. Rini Verheugen/Jan
John Ayress had het moeilij- Short, die het de komende
Dogger, die de Australiër RiZwemmer, 2. Fred Paap/Harry ker. Hij verloor van Lindeman, maanden gaat opnemen tegen
chardson tegenover zich vond,
Verdonkschot, 3. Erna Meij er- maar maakte weer alles goed Gary Kasparov om de wereldtihad drie sets nodig om het derAten Meijer, 4. Jan Bax/Ans van door een formidabele overwin- tel.
de Zandvoortse punt veilig te
Brero, 4. Miet Kalff/Kees Koe- ning op Louis Dambrink. Omstellen.
nekoop, 6. Luciënne Verdonk- dat Edward Geerts in zijn neOok Vincent van Gelderen
Louis
Bloktoernooi
schot/Klaas Jacobs. Het was gende ronde met verlies genoehad voor zijn partij drie sets
Voor de dertiende keer orgaeen bijzonder geslaagd toer- gen moest nemen tegen Jack
nodig voor een overwinning.
nooi en een goede voorberei- van Eijk, konden Mare Kok en niseert de Zandvoortse Schaak
Het leverde Piz Buin Zandding op de volgende activiteit in
voort een 4-0 voorsprong op.
dit jubileumjaar: het tweedaagDe damesdubbel geraakt
se Zonnehoektoernooi op 15 en
steeds beter op elkaar inge16 mei.
speeld. Esmir Hoogendoorn en
Petra Kamstra hadden wel drie
sets nodig, maar de zege was
een feit. De mannendubbel
ZANDVOORT - Op het Noordhollands snelschaakkamDogger/Van Gelderen ging hepioenschap voor clubteams heeft het viertal van Grand
laas ten onder. Met de mixeddubbels nog in het vooruitzicht
De wekelijkse schaakrubriek Café Neuf/Chess Society een zeer fraaie vijfde plaats bekan de score nog rianter worWordt verzorgd door de Zand- haald. De Zandvoortse schakers leverden met dit resultaat
de beste prestatie in de geschiedenis van het Zandvoortse
den.
voortsé Schaak Club.
Méér informatie over de pro- schaakleven. In de competitie boekten de Zandvoorters
Het tweede team van Piz
blemen/oplossingen is te krij- een knappe 3-5 overwinning op Hoofddorp waardoor op
Buin Zandvoort heeft het moeiSen tijdens de wekelijkse cluba- een derde plaats beslag werd gelegd.
lijk in de hoofdklasse. Tegen
vonclen van deze vereniging,
Topspinners werd met 3-5 verdonderdags vanaf 19.00 uur in
loren. Gezien het vertoonde
kwam
Chess
niet
tot
winst.
In
Na
de
fraaie
tweede
plaats
het Gemeenschapshuis aan de
spel is de verwachting bij de
de
zevende
ronde
hield
Chess
van
vorig
jaar
in
de
B-groep
L. Davidsstraat.
Zandvoorters, dat de komende
werd het Chess-viertal - Fred Krommenie op een keurige 2-2.
weken de punten gepakt kunvan de Klashorst, Olaf Cliteur,
nen worden.
Ook het een klasse hoger speBen de Vries en Hans van Brakel - dit jaar door de plaatsings- lende De Uil 2 werd een gelijkZVM-zaterdag
commissie dusdanig hoog inge- spel afgedwongen. In de slotschat, dat op het allerhoogste ronde boekte Chess een knappe
ontvangt IJFC
niveau aangetreden mocht wor- overwinning op De Pioniers uit
ZANDVOORT - Het zaterdaden. Dat hield voor Chess in dat Alkmaar, 2,5-1,5. Een bijzonder
gelftal van Zandvoortmeeuwen
automatisch aan het Neder- fraaie vijfde plaats viel Chess
speelt zaterdag de eerste wedlands kampioenschap mag ten deel.
strijd in de strijd om promotie
worden deelgenomen op 15 mei
naar de derde klasse KNVB.
in Beverwijk.
Competitiesucces
Doordat IJFC op eigen veld met
0-3 verloor van Velsenoord,
Ook de laatste competitieDirect in de eerste ronde
wordt IJFC de tegenstander.
zorgde Chess Society voor een wedstrijd tegen Hoofddorp l is
De wedstrijd op het Meeuwengrote verrassing. Het in de der- succesvol voor Grand Café
complex begint zaterdagmidde klasse spelende Kijk Uit Neuf/Chess Society verlopen.
Foto Hrain Stijnt_n
dag om half drie.
werd met 3-1 teruggewezen. In Fraaie overwinningen van Ton Betty Stöve geeft uitleg aan een aandachtig luisterende groep kinderen
de tweede ronde moest aange- van Kempen en Olaf Cliteur, getreden worden tegen het sterke volgd door remises van Nico
ZANDVOORT - Onder enorme be- digd," stelde Methorst. „Zij vond het bijzon- werkt. De koffie is dan gratis en het malcriaal wordt verzorgd. Het motto van dit geeerste team van VHS uit Haar- Huijboom en Jako Otte brach- langstelling is het tennisseizoen bij de der leuk en gezellig."
Behoudens de Icnnislcsscn, die de vereni- beuren is 'alles mag, niets hoeft'. „Het is
lem, dat in de landelijke hoofd- ten de stand op 1-3.
handbalvereniging Holland CasinoDoordat Ben de Vries en ZVM geopend. Speciaal uit Antwer- ging verzorgd en die volgeboekt zijn, staan voor hen die praktisch niet bewegen, maar
klasse speelt. Fred van de KlasZANDVOORT - Zondag lö
Hans
van Brakel geen fout pen, op uitnodiging van tenniscoördi- er nieuwe initiatieven op het programma. een lichte vorm van ontspanning met te- mei wordt op de velden van
horst
hield
de
sterke
Duijn
op
I)gave nummer 15: Wit begint
remise, terwijl Olaf Cliteur in maakten, won Chess met 3-5. nator Jaap Methorst, was daarvoor Volgend jaar wordt een start gemaakt met vens lichaamsbeweging willen." vervolgd Clicks-TZB aan de Kennemerl°
'n wint
het project 'maak kennis met tennis'. Dit Methorst.
een zinderend duel Ron Hes- Volgens teamleider Olaf Cli- Betty Stöve overgekomen.
weg wederom het jaarlijkse
project is speciaal voor mensen boven de
versloeg. In de derde ronde teur moet volgend jaar een
softball-mix toernooi gehouvorige puzzlc (num- sels
De Zandvoortse vereniging is er in ge- den. Dit toernooi kan inmidBetty Stöve, twaalf keer finaliste op Wim- vijftig jaar en staat gepland voor de donderzeker afge14): Wit begint en wint: 1. ging Bloemendaal met 2,5 tegen kampioenschap
slaagd makelaar Van Schalk en iemand die dels een traditie genoemd workunnen worden. „We bledon, was zeer vereerd met de uitnodi- dagmiddagen van één uur tot vier uur.
N-d7, Tf8-g8; 2. Dd7-f5+, 1,5 over de knie, om vervolgens dwongen
onbekend wenst te blijven dit gebeuren te den.
moeten overigens terug naar de ging en gaf een tennisclinic van ruim twee
Ook dit jaar is ie^h1-h8; 3. Df5-gö, Db4-f4; 4. met dezelfde cijfers van De Uil jaren
Dan wordt niet alleen de tennissport be- laten sponsoren, waardoor er voor deelne- dereen op 16 mei welkom of
uur,
die
bij
de
tennis(st)ers
zeer
in
de
zestig,
dat
een
Zanduit
Hillegom
te
verliezen.
TeNf3-fê, Df4-cl; 5. Lal-d4. Dcl-hl;
mcrs
geen
kosten
aan
verbonden
zijn.
Inoefend, maar wordt ook een spelprogramhoofdklasser Het Witte voorts achttal zo hoog eindigde smaak viel.
men nu kan softballen of niet.
'• Ld4-b2, Dhl-h3; 7. Kf2-gl en gen
„Zij is net zoals ik lid van de club van 144, ma dat onder andere uit badminton, jeu de lichtingen kunnen ingewonnen worden via Aanmelden kan via de volgende
Paard werd eervol met 0-4 ver- in de competitie," aldus Cliwint.
en uit hoofde daarvan heb ik haar ultgeno- boules, gymnastiek of darts bestaat afge- de telefoonnummers 133S5 of 18451.
loren en ook in de zesde ronde teur.
telefoonnummers: 19951,14087,
18927.

Lustrumtoernooi
ZHC-golf geslaagd

Rapidtoernooi groot succes
bij Zandvoortse Schaak Club

Surfen voor de
Zandvoortse kust

Top in vorm tijdens races

Piz Buin slaat
keihard toe

Betty Stöve hield tennisclinic

Fraai succes Chess

Schaakprobleem

Softbaltoernooi
bij Clicks/TZB

.
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wij vieren onze
28e verjaardag.
en dat: doen
we liever niet
al leen

Ford Escort 1 3 L, Bravo, 5 drs,
b j '83, APK 3-94, i.zg.st. Vr.pr
ƒ3.200,- Tel 02979-87200.
Ford Taunus 1.6 '82 APK 04'94
ƒ 1250 Tel 02902-61697

Honda
Honda Civic 3-d 1 3 aut. 30 000
km, '85. Autobedrijf JAN WALS
Tel 02902-61697.

Daarom deze maand diverse
scherp geprijsde aanbiedingen.
En natuurlijk onze "klaar
terwijl u wachf'service.
27
telefoon

* Banden
* Uitlijnen
* Balanceren

DRIVING To THE FUTURE

Autorubriek SHOWROOM verschiet elke week op vrijdag
in Het Parool, op zaterdag ir Trouw en de Volkskrant en
de week daarop in alle edities van Weekmedia t.w.
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, de Nieuwe Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch, van maandag t/m vnidag tussen 8.30 en
20 00 uur Tel 0206658686 Fax 020-665632].
Schnfteli|k. Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, l 000 AD Amsterdam
Voor meer informatie of advies, bel

Honda Civic 3-d 1.5 GL,
01-'87. 81.000 km
Autobedrijf JAN WALS
Tel 02902-61697.

Hyundai

Saab

HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij:
Hyundai-dealer AUTOKROOY
T T. Vasumweg 32
(a.d. Klaprozenweg A'dam-N)

SAAB 90, d. rood, dec. '84,
177.000 km, i.z.g.st. pr. ƒ 4500.
Tel: 020-6225240.

020-6310615.
MEER GARAGE
Hyundai dealer
Linnaeuskade 5-7
Tel. 020-692.95.48

Jeeps
Terreinwagens

Lancia

Te koop: Lancia Y 10 Rre, dec,
T k MB 240GD, station, bj '81 '86, APK febr. '94, heel mooi
ƒ 5750,- Rijnlanderweg 883
gerev. motor. Pr. ƒ 20.500.
Hoofddorp, 020-6533468.
Tel 0206127719.

Mini

Mazda

Diverse gebruikte Mini's vindt u
onder de Rover rubriek
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 40-44
Tel 0206177975

Te koop- Mazda 323 HB 1.3, bj.
9-'89, 40.000 km, ƒ13.000,-.
Tel.: 02908-24598 na 18.00 uur.

Opel

Mitsubishi

020-665 86 86

BMW

Nissan

Chrysler

Citroen

ƒ 34.500
BX break. 1.6 RS 6/86, i.z.g.st. rad.cass
APK, ƒ8.950,- of elk redelijk XM 20i Ambiance '90 ƒ 27.500
XM 20i Comfort '90 ƒ 22.500
bod: 023-286659/328900.
XM V6 blauw met. '90/ 27.500
Citroen AX 11 RE, '87, nieuwe
XM D12 Diesel'90
ƒ27.500
APK, blauw en zuinig, ƒ6500.
BX Turbo Diesel '90 ƒ 19.500
Tel.: 020-6908507.
BX RD Break D, '89 ƒ 14.500
Citroen BX 1400, rood,
BX 16 TGi, Br. LPG,'90/18 500
07/89, 78 000 km.
BX TZ D, zwart '90 ƒ 16.500
Autobedrijf JAN WALS
BX TD , wit '90
ƒ 14 900
Tel: 02902-61697
BX Diesel '90
ƒ 12.500
ƒ17.500
Citroen BX 16RE, kat., LPG BX19GTI,'90
BX 19 TRS, LPG, '89 ƒ 12.900
o b , 9-88, APK '93, ƒ 8950.
BX 16 TZi, '90
ƒ 16.500
Tel. 023-312592
BX 16 TGi, LPG, '90 ƒ 15 500
Citroen BX Spec Palais-uitv. BX 16 TRi, LPG, '86 ƒ 7.500
'90, Lpg, get. glas, etc. nwe BX 14 TE '91
ƒ 15.900
Apk,
+
A N W.B.-keuring BX 14 TE, '90
ƒ 14.500
ƒ12250incl.
garant. 8X14 TE, LPG, okt '90/12500
023-286659 of 02503-30422
BX 14 RE, LPG, '88 ƒ 7.500
GSA spec. '84
ƒ 1.500
Citroen occasion selectie
ƒ 9950
XM 2.0i
49.000 km,'91, C 15 D bestel '90
XM V6
86.000 km, '90,
VISA Garage BV
ZX Volcane ..22000 km, '91,
Houtmankade 37
Dorland, Bn.W 02903-1908
Amsterdam, tel. 020-6278410.
Ruime keuze m 2 CV occasions
alle leeftijden. Citroen Centrum
Leende. Tel. 04906-1528.
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered
pnjz Verk van losse onderd
Tel 020-6680820 en 075-219777

Chevrolet

T.k Chevrolet BERETTA GT 6
cil. autom, rood, z.g a n , alle
opties, 20 mnd. oud ƒ39500.
Tel 075-178282

Fiat

Panda 750 L Carrera, 07'87. wit
Panda 750 L, 02/87, blauw
.
Panda 1000 CL, 04/86, zwart
Panda 1000 CL, 04/87, rood
.
Panda 1000 CL, 02/89, rood
.
Uno 45 Champ ' 04,88, beige met
Uno 45 'üdo' 01/89, blauw met
Uno 45 S, 04/92, groen met
.
Uno 75 'Riviera', 5-drs 10'89. blauw met
.
Uno 70 S, 5-drs, 0390, zwart . .
Uno 75 SX, 5-drs 01/90, antraciet
.
Tipo 1 4, 03/89, d blauw
Tipo 1 4 DGT, 10/88, antraciet
.
Tipo 1 4 AGT/S, 09<90, zilver met
. .
Tipo 1 6 DGT, 08/89, d blauw
Tempra 1 6 ie , 01/91, wit,
. . . .
Tempra 1 6 SX, 11,90, antraciet .
. .
Tempra 1 6 SX, 03/91, schuifdak, groen met.
Tempra 20 SX, 10/90, blauw/groen met
Tempra T D SX, 04/91, d blauw
Tempra T D. SX, SW, 08/91, groen met, div
Croma E H T , 11/87, grijs met
.
.
Croma i e S, 10 89, d blauw, L P.G
Croma i e, S, 01/90, anthraciet
.
Croma i e Turbo, C5 91. blauw met
.
Fionno 1 7. Diesel, 08 90, wit

53000 km
69 000 km
42000 km
. . . 75 000 km
. . 28.000 km
. . . 44000 km
50.000 km
. . 27 000 km
..
87.000 km
. 76000 km
26000 km
. . 67 000 km
.
59000 km
52000 km
40.000 km
48.000 km
. 40 000 km
23000 km
. 61.000 km
. .100 000 km
opt 29.000 km
140000 km
160.000 km
.
86.000 km
. 39.000 km
. 57 000 km

Tevens keuze uit div demo's en companycars

Off. Fiat dealer

GEBR. HAAKER B.V.
Kameriinnh Onneslaan 10 in Badhoevedorp

020-659 48 59
T k a tegen handelsprijzen.
Fiat Croma 20 lE aut., stuurbekr,5-drs, 1-'90,ƒ 15.500 Rat
Croma 2 O i e , 5-drs, l m wielen, 1-'89, ƒ 12500 Fiat Croma
2 0 Turbo Diesel ID, 5-'91.
ƒ 20 500 Fiat Tipo Turbo Diesel
DGT,
4-'89, lichte schade,
ƒ12500 BEREBEIT, Amsteldijk 25, A'dam. 020-6627777

FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions
A Philipsweg 13, Uithoorn
Tel 0297562020.
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiatoccasions Tel 020-6470909

Ford
Tegen handelsprijzen- Scorpio Ford Escort 1 4cl, '87, blauw
20 CL, LPG, 9-'89, 5-drs, Vrpr ƒ7900,-. 02979-83197
ƒ13500 Sierra 2 Oi CLX, 4 drs Verk a g v leaseauto
LPG,
5-'91, ƒ19500 Prijzen
Ford Sierra 1.8 Laser '85,
incl BTW, NAP-pas aanw.
116000 km, APK tot 02/94
BEREBEIT,
Amsteldijk 25,
autobedrijf JAN WALS
A'dam, 020 6627777
Tel 02902-61697

K l M M AN

ALLE; VAN
HEM WILLEN

Saab 900 GLS, 5-drs, gas onderbouw, '82, APK 4/94,
i.z.g.st. ƒ2900. 01751-77866.

HAARLEM
Lancia Ypsilon, rood
Peugeot 205 XR, zwart
Peugeot 309 XR, wit
Peugeot 305 GLD, break, blauw
Metro 1300 Cabno, grijs
Metro 1300, zilvergrijs
Morgan 4/4 Comp., blauw

WETEN

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh., rep., APK
Royal Class Saab's
Diverse occasions!

T.k. Saab 99, bwj. '84, zonnedak, Ipg- en geluidsinstall., wit,
APK tot jan.'94. Prijs ƒ3400,-.
Tel. 020-4201089.

© SUBARU

De A'damse Subaru dealer

Autobedrijf AMRIT

Toyota

MOOY & ZN

VOOR GEGARANDEERDE
OCCASIONS
Amsterdam Oud Zuid
2e Jan Steenstraat 42-48

Ook voor diverse
recente occasions

020-6763829

Diverse VW KEVERS
1200, 1300, 1303 en 1303S,
alle in nieuw staat.

RUSKA
Automobielen B.V.,
Lauriergracht 115-127,
Amsterdam.
Passat diesel, 5-drs. 11/81
i.g.st. APK. ƒ 1950.-of elk redelijk bod: 023-286659/328900.
T.k. VW KEVER met jubileumvelgen, nwe deuren, is overgespoten, km 90.000, kl. aubergine, vrpr. ƒ9500. 01858-15128.

Ruyscl.lHk.idr fb A rt.im O f.
Inln 0?0 6b?3l6/ 6/328M

Amstelstein - Suzuki

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:

Koudijs Autobedrijf B.V.
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
1183 JG Amstelveen
Tel.: 020 • 6455451
Halte Sneltram „Zonnestem"

VOORJAARSAKTIE APK keuringen ƒ70, klaar terwijl u
wacht. Garagage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Zelf aan uw auto sleutelen!
HEINING HOBBYHAL verhuur
v. spuitcab.-hefbrug-staplaatslasapp. enz. 02907-6999.

Accessoires en Onderdelen

Wagenpark JOHAN BOOM,
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp. Tel. 020-6105478
± 100 auto's v.a. ƒ500,tot ƒ 20.000,-.
Door heel Nederland bekend
om onze scherpe prijzen.
Garantie al v.a. ƒ1.000.Dag. geop. van 9 tot 21 uur.

IN 24 UUR GELEVERD
Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam
(020) 6129804

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 134.
Tel.: 020-6240748.

ƒ 6.950

Volvo

occasions

Van Vloten

Auto's te koop
gevraagd
Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koershjst.
Bel voor info 020-6369515.

Te koop gevraagd
Auto's a contant
JOHAN BOOM
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp. Tel.: 020-6105478
Adverteren in
„SHOWROOM"
Tel. 020 - 665.86.86

Autoverhuur

OUKEBAAS
. niet duur!!!

Studenten 10 % korting.
- koelwagen & oprijauto
• 9-pers. bussen en pick-up s
- Fiat 500 tot Chrysler Voyage- Nu ook Campers!!!

Avond- & nachttarief
bestelwagen gehaald na 1630
uur en de volgende morgen
retour tegen 4 uur-tarief.
020-6794842, 020-6908683

Autofinanciering
en verzekering

Autosloperijen

VOLVO

Adverteren in
„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63.21

Missot. specialist REM- en
D. FAAS
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom
Toussaintstr. 43 Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ38
per dag, ex. BTW
T.k. gebruikte onderdelen van
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Grasweg 3, A.'dam-Noord
alle type's BMW, Mercedes en
Tel.: 020-6371826.
Peugeot. Garagebedrijf
C.
Schrauwen,
Tetenngsedijk
LAGE HUUR
134, Breda. Tel.: 076-214918.
Nwe bestel- en vrachtw. m. ra
dio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44
Grote sortering ONDERDELEN
p.d., 100 km vrij. Tevens pers
Autoverzekering laagste beta- wagens. Autoverhuur Sloo:
van schade-auto's, alle
ling per maand/kwartaal.
merken, alle bouwjaren.
haak. Tel.: 020-6431220.
GEBR. OPDAM B.V.
Celie voor alle verzekeringen
Vracht/bestel/luxe v.a. ƒ 42
Tel.: 02502-45435.
020-6416607 of 036-5345119.
BAKKER
020-6124047/6152674.

AUTOSERVICE WIEGBRUG
Ford Sierra 1,6,'90, ƒ18.750
Renault 19 GTS, '89, ƒ 16.500 * 5 * STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL
Opel Kadett 1,2 S, '86J 7.850
Daihatsu Cuore.TX '89J 9.500 * * Amsterdam, Almere en Zaanstreek
*
Rat Uno 45, '85,
ƒ 3.850
SUPER STUNT
Rat Uno 45, '84,
ƒ 2.750
voor nieuwe leerlingen
Renault 9 TL, '83,
ƒ 2.950
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in één
Citroen Visa, '84,
ƒ 2.950
van onze 5 Sterren Hotels in Nederland
Daihatsu minibus '86 .ƒ 3.950
Div. inruil met APK v.a. ƒ 750.
& Europa, als u gebruik maakt van onze
toch al goedkope aanbieding van
2e Kostverlorenkade 25
Tel. 020-6185076
20 Autorijlessen -i- Examen voor ƒ 950.VW Golf Caddy, Diesel
of
'90
ƒ 14.950
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ 700.Mercedes 240 TD
Motorrijlessen ƒ 45.00 per les
'84
.ƒ 12.500
Autorijlessen ƒ 36.00 per les
Rat Panda 750 L

'87

Motoren/Scooters
CX 500, '79, met
koffers, 43.000 km., ƒ3900
Tel.: 020-6174831.
Te koop aangeboden.
GEBBEN KREIDLER 50 cc
5 bak., compleet en rijdend
Vraagprijs: ƒ 1500,-'
Tel.: 020 - 641.91.50.

OOK ZO DOL OP
DE HOOGSTE PRIJS
AUTOPOETSEN ?
voor elk merk auto a contary
Wij doen dit voor u met het
met vnjwanngsbewijs.
unieke 123 Systeem Protect
Tel.: 02990-37825
Een nieuwe auto v.a. 95 piek
Let op! BOVAG autobedr. ver
Eventueel bij u afgehaald en
koopt gratis uw aanb. in zijn
thuisgebracht
Showr. Medembl. 02274-4999
TCP, Tel. 020-6620530.
Wilt u uw auto v.a. 1989 direk3e Schinkelstr. 49 (hoek
a contant verkopen? Belt L
Schinkelkade) Amsterdam
voor inl. 03410-19354.

Theoriecursus op Video GRATIS
Peugeot 305
'85
ƒ 5.500 Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
Opel Corsa 1.2 SR
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.
'84
ƒ 5.950
Autorijschool Ferry
Volvo 340 Diesel
Autobedrijf van Wingerden
02526-87383
1e 5 lessen voor ƒ147,50
Zuiderdreef 6 Nieuw Vennep
'84
ƒ 4.250
Tel.: 020-6932074.
j B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692
VAN OSTADE GARAGE
l Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
Autosloperij A. de Liede
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
Van Ostadestraat 182
Neem geen risico: ong.
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Amsterdam,
PTT-vrijwaring RDW
CORRECTE SERVICE,
^ -». ___ _.__
Gratis halen en brengen.
020-6625428
| INRUIL EN FINANCIERING
5UZUKJ
Tel. A'dam: 020-6942145.
(s)loopauto's
Maandag t/m vrijdag
HOOGSTE PRIJS
VW Golf CL, '89 . . . . ƒ 14.500 SNELLER JE RIJBEWIJS (A/B).
Tel.: 020-6198691
T.k.a.
SUZUKI
GX
DE
LUXE,
Renault
19
GTD
'89
.ƒ15.450
Swift 1.3 GS, bj. 8-91,
Euro Drive Verkeersschool.
Grote sortering ONDERDELEN
31.500 km, ƒ19.950. Suzuki b.j. dec. '82, i.z.g.st., zwart, Seat Ibiza L 1.2 '89 .ƒ 9.500 Cursus duur: 2 tot 8 wkn.
ƒ10.800 2 tot 3 dgn. theorie op video. van alle schade-auto's, alle
Wim van Aalst. 02979-84866. APK apr. '94, 61.450 km, Volvo 360 i, '88
ƒ3.500. Tel. 020-6981491.
Cobussen 020-6121824.
Kst. min. ƒ 895,-, 2 pers. -ƒ 200,- merken, alle bouwjaren.
Rijtest ƒ 42,50: lessen/wkn, ook GEBR. OPDAM B.V.
JOHAN
BOOM
• De advertentie-afdeling beautom.
020-6840154/6828426. Tel.: 02502-45435.
Den
lip
55,
gem.
Landsmeer.
houdt zich het recht voor ad±
50
auto's
v.a.
ƒ
1000,tot
Het HOOGSTE BOD?? Bel
vertenties eventueel zonder
RUIMTEGEBREK
opgaaf van redenen te weige- ƒ 20.000,-. Alle auto's met nwe. Celie, ANWB erkend, Redelijk voor vrijblijvende prijsopgaaf.
DOE NU UW VOORDEEL
ren. (Art. 16 regelen voor het APK. Garantie al v.a. ƒ 1000,- in prijs, hoog m kwaliteit. Loop, sloop en schadeauto's
020-6416607.036-5345119
div. VOLVO's 340
83-88 advertentiewezen).
Tel.: 02908-24640.
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
div. VOLVO's 340 aut. 83-89
div. VOLVO's 360 2.0 L 83-86
div. VOLVO's 440 DL GL89-91
div. VOLVO's 440 LPG 89-91
div. VOLVO's 440 automaat'91
VOLVO-NIEROP
Vancouverstraat 2-12
A'dam-West. Tel. 020-6183951
Woensdag 5 mei open

COBUSSEN
Adverteren m „Showroom"
AMSTERDAM
Tel. 020 - 665 86.86
FAX 020 - 665.63 21
106 XR 1.1 '92, spec. model
106 XM 1.0 '92, spec. uitvoer Postbus 156, 1000 AD A'dam
„SHOWROOM" heeft
205 XE 1 1 '89
. ./12.700
205 GTI 1.9 '90
ƒ25200 een oplage van 1,1 miljoen ex.
205 XT AUT. '90 .. ƒ 20.250
Baarsjesweg 249-253,
Amsterdam Tel.-020-6121824
Te koop Volo 66 b.j. 1981, APK
tot juli '93, vr pr. ƒ 450,-.
Peugeot 205 GL, b j. '84, beige
RENAULT BENELUX
Tel.: 020-6258013.
met., 80000 km, wegens verAMSTELVEEN
huizmg overb. 020-6895250.
Renault 19 TXE
'89 T.k.: Volvo 264, '78, tel.
Peugeot 205GT, 1989, APK'94, Renault 19 16 V
'92 020-6628024, na 17 uur.
zwart, i.z.g.st., ƒ11 000.
Renault 19 TR
'89
Tel. 033-550078
Renault 19 GTR
'89 T.k. VOLVO 340 DE LUXE,
'90 LPG, b.j. '84, APK 2/'94 i.z.g.st.
Peugeot 305 Break Diesel, '86, Renault 21 GTL HB
'92 ƒ3750. Tel. 020-6430990.
grijs kenteken met ramen, APK Renault 25 TX
'89
nov '93, ƒ 4500,-. 020-6175184 Renault 25 TX
Renault 25 GTD
'91
Renault Clio
'91
Peugeot 405 GR 1.6 '88
Renault Clio Baccara
'91
Autobedrijf JAN WALS
Renault Espace
'89
Tel.. 02902-61697.
Renault Safrane RT
'92
Peugeot 405 GR 1.6 '88
DEMO'S
Autobedrijf JAN WALS
1x Volvo 850 GLI", aut. . '92
Renault 19 Cabno
'93
Tel 02902-61697.
1x Volvo 940 GL 23 .. ..'93
Renault Espace C 6
'93
Tka Peugeot 205 XL, 1-1-'89,
4x Volvo 740
'89-'90
ƒ 14 500, APK tot 3-'94 Tel.- Garantie - Financiering - Inruil
3x Volvo 240
'84-'87
BANKRASHOF
020 6650616, 's avonds.
10x Volvo 440
'90-'92
AMSTELVEEN
2x Volvo 360 2,0
'87-'88
T k a . tegen handelsprijzen020-6453251
4x Volvo 340
'87-'90
Peugeot 405 1 6 Gü, LPG, 84x Volvo 340 aut
'88-'90
'91, ƒ18.500. Peugeot 405 GL R11 TSE, b.j. 1983, APK 6/94,
1.6, 3-'90, ƒ15.000. 309 XR, sunroof, electnsche ramen,
l met. velgen, c.lock, met. lak,
LPG, 10-'88, ƒ8250
BEREBEIT,
Amsteldijk
25, prijs ƒ2750,-. Tel. ma-vr, tijd.
Amsterdam
kantooruren 020-6757789.
A'dam, 020-6627777.
Uw Volvo-dealer
Renault 16 TX, '79 + onderdelen; Saab 99, '79 + onderdelen. Tel. 020-6369222, MeeuwenTel • 023-280178/023-315128
laan 128, Amsterdam-Noord,
Renault 9 GTL, b j 84, kl. bor- uit de Utunnel 2x rechtsaf.
MINOR MOTORCARS
deaux, APK 4-94, open dak,
Volvo 740, 6/88, blauw met.,
Rover dealer biedt aan
trekh. ƒ2300. 02977-25861.
Ipg, 1e eig. div. opties, incl.
Rover 416 GSI
04/91
RENAULT AMSTERDAM
nwe apk + ANWB-keunng.
Rover 214 SI, 5-drs, . . . 11/90
Top occasions met 1 jaar
ƒ 13..750.Incl
garant.
Rover 827 Vitesse 2 x, . 88-90
garantie
023-286659 of 02503-30422
Rover 827 Stirling aut . 03/89
Wibautstraat 224
Mini Studio 2, 2x
90-91
020 - 561 96 11
Mini 1000 Special
90
• Bewijsnummers van een
Mini 1300 Cooper uitv .02/91 Zwarte, luxe RENAULT CLIO geplaatste "SHOWROOM"
en diverse andere gebruikte 1.4 RT, getint glas, electr. ra- advertentie krijgt u alleen toeRovers bij
men, centr. vergr., radio-cas- gezonden als u dat bij de opMINOR MOTORCARS
sette, 1991, 30.000 km. Vr.pr. gave van de advertentie kenSloterkade 40-44
/19.500,-. Tel. werk 023- Daar maakt. De kosten daarTel 020-6177975
voor bedragen / 4,50
259990 privé 0206640125

Renault

Klassiekers
en Oldtimers

Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.

Rijscholen

Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Gebruikte Peugeot's:
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
GR, wit
45.000 km 01/90ƒ 18.950,Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
GL, wit, airco
54.000 km 06/90 ƒ 18.450,(gratis halen en brengen)
XR 1.1, rood
19.000 km 03/91 ƒ 19.750,Accent, rood
45.000 km 04/91 ƒ 16.950,XRD 1 3, bruin met. . . . 102.000 km 08/86 ƒ 12.450,XL 1.1 rood
43.400 km 09/90 ƒ 16.450,GRD, grijs met
100.000 km 08/91 ƒ 19.750,l Auto Amstalstad
020-6799100
l Hemonylaan 25A Amsterdam
GR 1 4, bruin met
43.000 km 03/90 ƒ 19.750,XR 1 4, rood
46.000 km 04/89 ƒ 14.950,Auto Amitalitad
020-6711888
l Minervalaan 85 Amsterdam
GR 1.9 break, beige met
22.000 km 10/91 ƒ35.250.B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6148933
GL 1.6, blauw
57.000 km 03/89 ƒ16.950,l Jarmuiden 29, Australiehaven
Gü 1.6, beige met
44.400 km 07/90 ƒ 22.450,l Sloterdijk III Amsterdam
GR 1.9 blauw met
50.000 km 05/90 ƒ 26.950,B.V. Autobedrijf van Deinum
020 6831956
GL Break, LPG, wit . . . . 105.000 km 06/90 ƒ 23.450,l Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
Ml 1.6, rood
86.000 km 04/89 ƒ 28.950,Luykx B.V.
020-6594330
GR 2.2 mj., grijs met. . . . 55.000 km 04/89 ƒ 20 950,l Swammerdamstraat l Badhoevedorp
Autobedrijf van Wingerden
02503-51347
309 XL DEMO
Saffierlaan UHoofdorp
Zeilemaker Landsmeer B.V.
02908-24343
Dorpsstraat 74 Landsmeer

• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
eigen nsiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvullende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.

Bedrijfsauto's

Autobedrijf HEERE

Meer Waar Voor Uw Geld!

met hoge korting (model '92)
Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

± 50 auto's, APK gek. Den
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen.
020-6844079. Tevens INKOOP. 70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
RENAULT BENELUX
Alfetta 2.0
'86 Rijsenhout, lid Bovag. Bijna
Citroen BX TR D
'89 50 jaar gevestigd: BennebroeRatTipo 1.4 DGT
'90 kerweg 17, Rijsenhout bij
Ford Escort 1.4 CL
'91 Aalsmeer, 02977-24229.
Ford Escort 1.4 CL
'90 Ook t.k. gevraagd.
Ford Sierra 2.0 CL
'90
Ford Sierra 1.6 CL
'89
Mazda 626 GLX Coupé .. '90
Mazda 626 GLX Coupé .. '89
Mazda 626 HB
'90
Mercedes 200D
'88 CHEVROLET IMPALA, b.j. '59,
Mitsubishi Sapporo a u t . . . '88 kl. rood, met gerevis. motor. Pr.
Opel Kadett 1.6
'90 n.o.t.k. Tel.: 02526-73743.
Peugeot 205 XRD Van ... '90 VW kever 1500, b.j. 1970, borVolvo 440 GL aut
'92 deaux rood, gerest., schuifdak,
Garantie - Financiering - Inruil ƒ5.800. Tel. 02992-1980.
BANKRASHOF AMSTELVEEN
020-6453251

AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
STEROCCASIONS
Mini Jumbo 4 . . . . 92 ƒ 14.250 Al onze occasions boven de
ƒ3000,Mini Jumbo 4 wit2 x 91 ƒ 13.500
3 tot 6 maanden garantie
Mini Jumbo 4 grijs 91 ƒ 13.750
Mini Jumbo rood . 89 ƒ 10.250 LADASAMARA 1.3
1990
Mini Jumbo wit .. 86 ƒ 6.250 Black Beauty
Mini Jumbo blauw 85 ƒ 3.500 LADA SAMARA 1.1 ....1991
1.6 GL Lpg blauw 90 ƒ 12.500 LADA SAMARA 1.1 ....1990
LADA SAMARA 1.3 ....1987
SUBARU DEALER
LADA 2107 1.6
1987
LADA 2105 1.5
1989
LADA 2105 1.5
1987
Ceintuurbaan 225
LADA 2104 1.5, Ipg ....1990
Tel. 020-6622204
Subaru Mini Jumbo DL .1987
Subaru Legacy 1.8 GL . .1990
Suzuki Alto GL
1989
Opel Corsa 1.3 Club ....1987
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572

Suzuki

205
205
205
205
205
205
309
309
309
405
405
405
405
405
405
505

• SHOWROOM", de autorubriek
in Het Parool, de Volkskrant, Trouw en Weekmedia.
Oplage 1,1 miljoen ex. Tel. 020-6658686

EEM RELATIE DIE NIET STUK KAM

Legmeerplein 28. Tel. 6153902
Justy 1.04wd.
89 ƒ12.500
Ibiza XL, 1.5 inj. Crono
Legacy 1.8 LPG 91 ƒ22.500
2-'90, blauwmet., 14.500 km,
87 ƒ 11.500
1e eig., ƒ14.500, Wim van Coupé 1.6
Seat Ibiza -i- ace. 91 ƒ 18.750
Aalst, 02979-84866.
Skoda 130
88 ƒ 4.250
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Mazda 323
84 ƒ 3.750
v.d. Madeweg 23,
Opel Kadett
82 ƒ 1.000
A'dam - 020-6686146.
Nissan Sunny
AUTOBOULEVARD
Trend 13 LX
88 ƒ11.250
en
Toyota Corolla
88 ƒ 11.750
Haarlemmerweg 49a
Subaru Mini
Leiden. 071-214011
Jumbo SDX
91 ƒ 13.950
Mini Jumbo
90 ƒ 11.950
Mini Jumbo SDX 90 ƒ11.500
Mini Jumbo SDX 91 ƒ 12.500
88 ƒ 5.950
TOYOTA COROLLA HB, 6-'86, Fiat Ritmo 60L
Op onze occasions boven
rood, LPG, i.g.st., part., ƒ 5500.
ƒ7.500.- Bovag-garantie
02972-64994.

Volkswagen

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE;
brandstofpompen; verstuivers;
cil.koppen vlakken. Garage/
1989
motorenrevisie FEENSTRA,
1990 Industneweg 27, Duivendrecht,
1987 Tel.: 020-6980639.
1986
A.P.K. KEURINGSSTATION
1989
Keuren zonder afspraak
1989
Feenstra & Jimmink
1964
Asterweg 24A A'dam 6364702

SCHIPHOLWEG 5

Seat

Tel.

Service en
Reparatie

023 - 33 90 69

Peugeot

Dus Leeuwekeur: zeker en beter

Vakantievoordeel

Algemeen

Subaru

Hoofddorp, 02503-14097

Kadett 12N, bj. 1983, APK 01GOLDCAR AMSTELVEEN
'94,
prijs
ƒ2250,-.
Tel.:
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi 020-6958112.
occasions. Tel • 020-6433733.
Opel Astra, 4-drs. 16i GLS
Mitsubishi L 300 verl.
Demo. BI. kent., veel extra's.
verhoogd 6e mnd '90
ƒ4000- korting. 02220-18227.
Autobedrijf JAN WALS
OPEL Omega 2.0 LSI, km.st.
Tel. 02902-61697.
86.000, bj. eind '87, i.z.g.st.
Mitsubishi Lancer GL, sept. Prijs
ƒ11.500.
Tel.:
'91, zilvergrijs, 27.000 km, ste- 020-6912714/6837373.
reo, ƒ 19.950, 020-6963822.
Opel rekord 19 N LPG,
APK t/m '94 ƒ 1350.
Tel.. 02902-61697.
Alfa Romeo TS 2 O, rood, '87, T k rode BMW 316i, bj. '89,
APK,
goed
onderhouden, 102.000 km., div. extra's,
OPEL REKORD 2.0 S bj. '81,
Nissan Bluebird 21SLX HB LPG prima, met trekh., ƒ2500.
/ 12 000. 033-941768
ƒ 20.000 Tel. 072-337525
'90 antr.-met prima Vele extr.
020-6225477.
Vr.pr. ƒ13900. 036-5316012.
Tegen handelsprijzen: Vectra
Nissan Bluebird 20 GL stat.,
1.8iGLaut„ 5-drs, LPG, 1-'91.
bj.'88, 61.000 km, APK 6-93, ƒ22.500. Vectra 1.8i, 4-drs,
ƒ12.000. 020-6102123 na 18 u. LPG, st.bekr.. 5-'91, ƒ21.500.
Chrysler - Amstelveen
Wisgerbrumlaan 73, Uithoorn
Nissan Micra 1.0, b.j. 3/'89,Kadett 1.6 S, 10-'85, ƒ 6950. KaDealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen 38000 km, blue met., i.z.g.st., dett 1 2 LS, 3-drs station, LPG
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel.: 02975-61212.
ƒ10.000. Tel: 030-719158.
o.b., 4-'87, ƒ8500. Ascona 1.6
(Gratis halen en brengen)
PRIMERA 2.0 SLX 4 d., '92, S, LPG, 6-'82, ƒ2750. Ascona
17000 km. D.gnjs z.g.a.n. 1.6 S, 3-'84, ƒ 3750. Rekord 2.0
S, 5-drs station, aut., 3-'85,
ƒ 29.750. 023-288789.
ƒ 6250. NAP-pas aanw.
T.k.a. tegen handelsprijzen: BEREBEIT, Amsteldijk
25,
V a. ƒ 85: 5 veerbollen
BX 1.6 mj. Progress 1-92,
Bluebird 2.0 LX, LPG, 4-drs, 1- 020-6627777.
op druk brengen bij de Citroen '88, ƒ7750. Bluebird 2.0 SLX
XM 2.0 inj Comfort 5-90
Spec. m Zaanstad Garage HB, LPG, 3-'89, ƒ 10.500. Sunny T.k. Opel Corsa 1.2.S, HB,
ZX 1.4 mj. Reflex 10-91
BX 1 4
7-85 RENE SPAAN, 075-281193 Florida 1.6i SL, 5-drs, LPG, 1- 1987, LPG, APK 2/94 ƒ 7850,div. AX-en vanaf bj 88 t/m 92 Vraag tevens naar onze inrui- '91, ƒ 14.500 Sunny 1.4 LX, 3- Tel. na 18.00 u. 020-6990058.
Iers en aantr. rep. prijzen
Citroen. Wim van Aalst.
drs, 1-'90, ƒ11.500
Trekkers caravannetje Sprite
Tel.' 02979-84866
Amsteldijk 25, Cadet 2 pers. ƒ1250. TelVisa 1.7 dsl, 8/84 , nwe motor, BEREBEIT,
020-6225477 of 04120-42639.
BX 1.6 TRS, 7/83, APK, 5 versn. APK, ƒ3.750,- of elk redelijk A'dam, 020-6627777.
bod- 023-286659/328900.
ƒ1750.- of elk redelijk bod.
Tel.: 023-286659/328900.
XM V6 okt. '90 airco, autom.

Alfa Romeo

1-12

• „SHOWROOM",
de autorubriek in
Het Parool, de Volkskran'
Trouw en Weekmedia.
Oplage 1,1 miljoen ex.
Tel. 020-6658686.

Campers
BURSTNER-TEC
Overjarige en showmodelle'
met enorme korting
HOUSECAR CARAVANS
Rijksweg A 5, A'dam-Haarlem
Industrieterrein Halfweg,
1001 Accessoires, Bovag ert
werkplaats.
De scherpste prijzen voor

TOERCARAVANS
60 occas. met Bovaggarantis
ook grote kampeerart.shop
HULSKER LEIMUIDEN
Oosterweg 1, 01721-8913
10 min. A'dam

Euro Disney, Beurs, Vakantie |
Huur de Dolphin USA-Camp?
Al v.a. 995,- p.w. vrije km.s
Adventure Cars • 02990-306131
HYMERMOBIEL 544, '90
zo goed als nieuw!
Geen koopje! 02520-15234
T.k. 5 pers. camper i.z.g.s. Fia
242D, voll. uitgerust, b.j. '75
Vr.pr. ƒ 12.500, 01749-12708
• „SHOWROOM":
Oplage 1,1 miljoen ex
Elke week in Het Parool,
de Volkskrant, Trouw en a
uitgaven van WEEKMEDIA
Tel. 020-6658686.

Met een advertentie in SHOWROOM

is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent...
Of a nu zelf een Showroom hebt of uw auto blinkend voor de deur zet,
i met een. advertentie in SHOWROOM zet ij uw auto pas echt m de schijnwerpers.
SHOWROOM is de speciale aatofobriek van Het Parool„TKTOW en '
de^ Volkskrant en alle nieuws» en huk~aasi-hukbladen van WeeHmedia.
i Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren, SHOWROOM is daarmee de autorubriek
Ie hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM verscMjnc op vrijdag in
WetPatöol, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en inde week daarop op woensdagen donderdag i« de
nieuws en huis-aan-hüisbladeii van Weekmedia. Voor één voordelige prijs!

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/ CUIUCilC^UC.
Schrijf hier in blokletters
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter Minstens
3 regels beschrijven. Aan SC
ï
de h.md van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u •3
<
zelf uitrekenen wat uu
advertentie kost

Pnjs incl
UT.W

1
2
3

46,94
62,80

4
5
6

78,67
94,53
11(1,39
126.25
142,12
157,98

7
S

y
KI

Rover

Naam:.

Telefoonnummer:.

Adres: _
Postcode + Plaats:.

Handtekening:.

Auto's in SHOWROOM vliegen de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM^ Postbus 156,
1000 AD AMSTERDAM of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weefcmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aernstelstyt»,
Laan der Helende Meesters 421B; Uithoorn, Statwmsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33;
Zandvoort, Gasthuisplein 12, Faxen kan ook, is wel zosnel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686

faxnr.020-6656321

Vrije
tijd*
^&
^^ •~, t $",
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Moederdag-dessert biedt kans
op diner-voor-twee

Scharreleieren
raken steeds
meer in trek
XTEDERLANDERS ETEN
IN precies zoveel eieren als
door het Voorlichtingsbureau
voor de Voeding als maximum
wordt aanbevolen. Drie per
week namelijk, oftewel 184 eieren per persoon per jaar. De
eieren die door de industrie in
gebak, cake, nagerechten zijn
verwerkt, zijn daarbij inbegrepen.
Er worden vrijwel uitsluitend kippeëieren genuttigd en
scharreleieren genieten daarvan steeds vaker de voorkeur.
Vorig jaar was eenvijfde van
alle eieren in de huishouding
een scharrelei.
Dat het ene ei wit is en het
ander bruin, ligt aan het ras van
de kip die het gelegd heeft. Van
binnen zijn de eieren gelijk.
Scharreleieren zijn meestal
bruin omdat de meeste scharrelkippen die kleur hebben.
Kwaliteitsverschil of een verschil in voedingswaarde is er
niet tussen scharreleieren en
eieren uit een legbatterij. De
scharrelkip heeft het alleen iets
beter dan haar familielid in de
legbatterij. Scharreleieren zijn
herkenbaar aan een stempel
met een leeuw van de Stichting
Scharreleieren Controle op de
verpakking of een rood stempel
op losverkochte eieren.

Nieuwe soorten

Klassieke dessert-recepten zijn
favoriet in de keuken van Cees
Westland, kok en eigenaar van
de Bols Taverne aan de
Amsterdamse Rozengrachl.
Deze week daagt hij u uit tot
een culinair hoogstandje om
zijn speciale moederdagcreatie
Parfait de Bols Premier,
waarvan hij u de receptuur
geeft, te overtreffen. Een
wedstrijd om, bij wijze van
spreken, de vingers bij af te
likken.

AN KINDSBEEN AF
was Cees Westland al
gek op koken. Je zag
hem dan ook vaak rondstruinen in de keuken van
het restaurant van zijn oom.

V

Tot ongenoegen van de kok rant beginnen. Het geluk bleek
die hij veelvuldig voor de met ons. De Bols Taverne was
het eerste restaurant dat op ons
voeten liep.
Zijn culinaire carrière begon
hij in de keuken van een groot
hotel. Cees: „Tussen de vijftig
mensen die daar rondliepen,
kon ik mijn creativiteit niet
kwijt. Het leek wel lopendebandwerk." Hij maakte daarom een overstap naar een klein
a la carte restaurant. Hard werken met twee man in de keuken, maar tenminste wel leuk
en leerzaam. Hij haalde zijn
leermeestersdiploma en volgde
een opleiding keukenmanagement.
„Ik wilde graag samen met
mijn vrouw Shera een restau-

Moederdag - dessertwedstrijd
Stuur het dessert dat u voor moederdag in gedachten hebt
naar Cees Westland en maak kans op een toepasselijke prijs.
Vermeld daarbij wel hoe u op de gedachte voor het recept
bent gekomen. En maak kans op een luxueus diner-voor-twee
in de Amsterdamse Bols Taverne. Exclusief genieten van de
kookkunsten van Cees Westland.
Creëer een bijzonder en feestelijk dessert en stuur het recept op naar Cees Westland, p/a postbus 487,1180 AL Amstelveen. Om eventuele misverstanden te vermijden: het is geen
voorwaarde om likeur of andere alcoholische drank in het eigen recept te verwerken.
Twee winnende recepten worden beloond met een onvergetelijke avond en een chique diner bij kaarslicht in de sfeervolle romantische ambiance van de Bols Taverne aan de Rozengracht in Amsterdam.
De vijf troostprijswinnaars ontvangen een fles Bols Premier in moederdagverpakking. De uiterste inzenddatum is 20
mei 1993. Dus 'proefdraaien' op moederdag is mogelijk.

Er zijn eveneens eieren te
koop die genoemd zijn naar het
voer: viergranenei, volkorenei
en maïsei. Ook deze zijn als
scharrelei te koop. De aard van
het voer beïnvloedt de dooier.
Kippen die deze eieren leggen,
krijgen uitsluitend plantaardig
voer, waardoor hun eieren
meervoudig onverzadigde vetzuren bevatten. Dat is echter zo
weinig dat het geen effect heeft
op het cholesterolgehalte van
het bloed van de mens.
Het ei wordt door een eiwitlaagje tegen invloeden van bui- Kwaliteit en functionaliteit zijn Hij is als wand- en tafelklok
tenaf beschermd. Meestal zit- nog altijd het uitgangspunt bij bruikbaar en HEMA heeft de
het ontwerpen van
Gnomon sinds enkele maanden
ten er geen bacteriën in. Dat
gebruiksartikelen. Dat het er
in de schappen liggen. De jury
kan echter wel als de eierstokken van een kip geïnfecteerd leuk uitziet, is punt twee. Toch zei over dit winnend ontwerp:
is de verwachting dat door de
'Een uitermate goed doordacht
zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Salmonella enteritidis. milieuproblematiek binnen 15 en zorgvuldig uitgevoerd ontDe kans om door het eten van jaar een herdefiniëring van de werp. De vorm staat in dienst
van de functie. Hij anticipeert
meeste produkten zal
eieren met deze bacterie beplaatsvinden.
op de nieuwe huiselijkheid en
smet te raken, is zeer klein. Bij
ONSUMENTEN ZIJN op de consument van de toeeen gaar ei, dat wil zeggen met
IN toenemende mate komst die natuurlijke materiaeen gestolde dooier (tenminste
gevoelig voor kwaliteit len waardeert.'
zeven minuten gekookt), is er
geen kans op voedselvergifti- en functionaliteit. Een fluitketel die er weliswaar leuk
ging.
uitziet maar niet functio- Recycling
Ook P. Suyling, studiecoórdineert, valt beslist door de nator
Rauw
van de afdeling Industrimand. Voor een industrieel al Design
aan de de Rietveld
Mensen die tot de zogenaam- ontwerper is het de kunst
de kwetsbare groepen behoren, een juiste balans te vinden Academie, onderschrijft dat
ouderen, zieken, zwangeren en tussen functionaliteit, com- consumenten steeds vaker
kinderen tot ongeveer vijf jaar, mercie en vormgeving. deze overweging maken. „Ik
moeten voorzichtig zijn met ge- „Want waarom zou een arti- verwacht dat het milieu-aspect
ertoe bijdraagt dat binnen 15
rechten waarin rauwe eieren
zijn verwerkt: zelfgemaakte kel lelijk moeten zijn?" jaar een herdefiniëring van promayonaise, pudding (bava- vraagt een woordvoerder dukten optreedt," aldus Suyrois), milkshakes, sorbet en ijs. van HEMA zich hardop af. ling.
„Recycling krijgt al steeds
Eieren passen bij elke maalmeer aandacht. Een produkt
tijd. Ze zijn rijk aan eiwit, vita- door Everhard Hebly
moet eenvoudig uit elkaar te
me A, BI en D en ijzer. Vanwege
Dat is ook de reden dat het halen zijn en dat leidt haast auhet hoge gehalte aan cholesterol raadt het Voorlichtingsbu- warenhuis jaarlijks een ont- tomatisch tot een nieuwe vormgeving. Als ontwerper heb je er
reau voor de Voeding aan niet
niet alle invloed op, het promeer dan drie eieren per week
bleem ligt veelal ook bij de plaste eten. Dit geldt ook voor de
tic-industrie en de yeranderinzogeheten linolzuurrijke eiegen zullen heel geleidelijk worren.
den ingevoerd. ledere verandeRecept voor twee personen:
ring moet wel een verbetering
pittige eieren.
inhouden. De consument is gel kleine ui, 10 gram margarine,
voelig voor het milieu-aspect en
mespuntje sambal, 2 tomaten, 2
als er sprake is van een wezeneieren, 2 eetlepels melk, peper,
lijke verbetering, is hij ook best
zout, peterselie.
bereid daar iets meer voor te
Fruit de kleingesneden ui in
de margarine. Voeg een mes- Gnomon. Met dit klokontwerp betalen."
Volgens Suyling is ieder artipuntje sambal en 2 in plakken haalde Martin Scheepers vokel te verbeteren. Hij kan zich
gesneden tomaten toe. Klop 2 rig jaar de eerste prijs
geen ontwerpen voor de geest
eieren los met de melk, peper,
zout en kleingesneden peterse- werpwedstrijd uitschrijft om halen die al twintig jaar niet
lie. Schenk het eimengsel over een bijdrage te leveren aan de meer gewijzigd zijn. „De huidide tomaten. Laat de eieren met praktijkvorming van HBO-stu- ge produkten functioneren
denten en om bij het grote pu- goed, maar op het gebied van
een deksel op de pan stollen.
Per portie: 300 kJ (970 kcal), 4 g bliek meer belangstelling voor materialen of fabricage valt aleiwit, 6 g vet, 2 g koolhydraten. design te kweken. „Het gaat om tijd te verbeteren. De auto-inMenusuggestie: pittige eieren, een juiste combinatie van dustrie is daar een treffend
spinazie, gebakken aardappe- vorm, prijs en kwaliteit. Een ar- voorbeeld van."
De consument bepaalt nog altikel dat door zijn prijs niet te
len, yoghurt met fruit.
verkopen valt, komt bij ons de tijd welk ontwerp geslaagd is.
Voor vragen o\er voeding; kunt u op winkel niet in. Klanten nemen Kwaliteit staat volgens Suyling
Kerkdagen van twaalf tot vier uur de
Voedingstelefoon van het Voorlich- deze drie punten mee in hun nog altijd voorop. Maar consutingsbureau voor Voeding raadplegen: koopoverweging. Wat wij wel menten zijn onvoorspelbaar en
«70-351 08 10.
constateren, is dat de vormgeving een steeds grotere invloed
2 50 pagina's tips
krijgt. Iedereen wil zich onderscheiden."
om er per trein
Een goed voorbeeld daarvan
is de fluitketel Lapin die in 1990
op uit te trekken
de ontwerpwedstrijd won. Geen
Stadswandelingen, dagtoch- eenvoudige opdracht, want
worden
volgens
ten, toeristische treinroutes, jaarlijks
fiets- en wandeltochten. U voelt HEMA 400 duizend fluitketels
hem al, de nieuwe 'Er-op-uit'- in ons land verkocht en zie daar
gids van de Nederlandse Spoor- maar eens met een spraakmawegen is uit. 250 pagina's en kend ontwerp tussen te komen. Fluitketel 'Le Lapin' van Nikotoch maar 4 gulden 95; waar Opvallend is wel dat de jury laï Carels die in '89-'90 de eertoen constateerde dat veel deel- ste prijs kreeg
doen ze het van.
Een veertig kilometer lange nemers aan de wedstrijd nauoverlevingstocht in bosrijk Sal- welijks een goede balans wisten zeer gevoelig voor trends. Suyland, is dat wat voor u? Of gaat te vinden tussen vormgeving, ling: „Vier jaar terug was er een
u liever naar Haren, naar 'hui- functionaliteit en commercie. enorme hausse van witte terDe studenten slaagden er wel rastoelen en iedereen dacht dat
veringwekkende vogelspinnen'
kijken. Of betekent 'verrassend in veel 'grapjes' in hun ontwer- het niet te verbeteren was.
Middelburg' al genoeg opwin- pen te stoppen, maar daar is de Maar nu hebben we ineens te
ding voor u? Kortom, keuze ge- wedstrijd niet in eerste instan- maken met een trend van rienoeg; zelfs Antwerpen en Brus- tie voor bedoeld. De Lapin is uit ten stoelen, waarvan de kwalisel behoren tot de mogelijkhe- ander hout gesneden. Hij is ge- teit beslist niet beter is. Maar
baseerd op een bestaand ketel- het straalt meer sfeer en klasse
den.
Maar het is toch vooral het reservoir en dus eenvoudig te uit en dat geeft dan ineens de
bijkans
uitputtend overzicht ontwikkelen zodat de verkoop- doorslag. Uiteindelijk blijft de
Vn
.n maar liefst zeshonderd eve- prijs binnen de perken is geble- consument dus heel grillig. De
nementen (van het Friese ven. Het aardige is dat de Lapin Terra Cotta is ook enorm aanitraattheaterfestival in Leeu- uitgevoerd is met een blank- geslagen vanwege het gebruik
warden
via de Aardbeiendag houten handgreep, waardoor van natuurlijke materialen."
v
„Maar wat zien we gebeuren?
an Zaltbommel tot de open niemand zijn handen meer
dag van de Koninklijke Lucht- brandt. HEMA nam de ketel in Blokker verkoopt nu met sucniacht in Eindhoven) die je van produktie en inmiddels is in de ces de Terra Cotta in kunststofhet laatste excuus beroven om dezelfde stijl zelfs een complete uitvoering. Op het gebied van
fietsen en kleding is men ook
deze zomer eens lekker thuis te pannenset van verkrijgbaar.
Hetzelfde verhaal kunnen we wel trendgevoelig, maar daar
blijven.
Ue Er-op-UH-gids Is te koop op sta- houden voor de kersehouten speelt de kwaliteit en functioJ'uns. postkantoren, maar ook lilj kan- Gnomon-klok die in 1992 won. naliteit weer de hoofdrol."
'"ren MUI v W en ANWB.

Ontwerpers buigen zich
over klok en fluitketel

C

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,

pad kwam en we waren er beiden meteen helemaal weg van.
Sinds oktober 1992 mogen we
dit restaurant - dat ooit als crêperie is begonnen - het onze
noemen."

tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Fietsprogramma
Ieder jaar geeft de Nederlandsc Toer Fiets Unie een
overzicht uit van de fietsevenementen die gehouden
worden. De editie 1993 is
zojuist verschenen met informatie over achtduizend
in Nederland te rijdon toertochten, fietsmeerdaagsen,
sterritten en lange afstandstochten. Het Fietsevenementenprogramma is voor
ƒ 25,- te koop bij het bondsbureau van de NFTU m
Veenenedaal, tel. 0838521421.

Handmatig
Cees werkt vanuit een duidelijke filosofie: de zuivere en eerlijke keuken. Nooit zal hij voor
het gemak naar convenience
jood ofwel halffabrikaten zoals
bouillonpasta's grijpen. „Wie
bij ons eet, weet zich verzekerd
van verse ter plekke bereide
waren. Alles - van basis tot eindprodukt - wordt bij ons handmatig vervaardigd. Zelfs de
zalm roken we zelf. Ook het
werken met verse groene kruiden vind ik heel belangrijk. Je
zult in mijn keuken nooit een
zakje gedroogde peterselie of
dille tegenkomen. En laurier
plukken we van onze eigen
boom."
„Goed koken doe je alleen als
het met liefde en honderd procent inzet gebeurt. Een andere
belangrijke voorwaarde is: altijd alles proeven. Niets verlaat
mijn keuken totdat ik zeker
weet dat het smaakt zoals ik
heb bedoeld. Het leuke vind ik
dat creativiteit in de keuken
schier onuitputtelijk is, mede
omdat je de bereidingswijzen
van verschillende nationaliteiten kunt combineren."
Cees vervolgt: „Voor desserts
maak ik veel gebruik van likeuren. Eén druppeltje kan de
smaak van de ingrediënten versterken. En voegt vaak net dat
extraatje toe dat je creatie zo
anders dan anders maakt."
Speciaal voor de moederdagdessertwedstrijd maakte Cees
Westland met de klassieke Parfait als uitgangspunt een tongstrelende creatie met Bols Premier, een nieuwe bijzondere likeur op basis van gerijpte
graan-alcohol, kruiden en een
vleugje Franse cognac.

'Trends'

Natuurvakanties

Chefkok Cees Westland met zijn favoriete dessert
enkele 'trends' waarneembaar.
Iedereen bracht bijvoorbeeld
plots Tira Misu op tafel. Maar
de mooiste desserts zijn nog
steeds op klassieke leest geschoeid, meent Cees. „Op klassieke basisrecepten kun je werkelijk eindeloos variëren,
bijvoorbeeld
door een bijzonder
smaakje toe te
voegen. Laat
uw fantasie de
vrije loop en probeer het maar

Chefkok Westland ontvangt
winnaars in Bols Taverne

eens!"

Het moederdag-dessert dat
Cees Westland speciaal voor de
lezers van deze ATV-pagina creëerde kan een bron van inspiratie zijn als u zelf aan het kokkerellen slaat.

Parfait de Bols Premier:

Ingrediënten voor de Parfait:
Ook in dessertlandzijn er wel 0.2 dl melk, 100 gram bitter-

geeft u meer!
WATERSPORTEN VOOR DE JEUGD
In de periode van donderdag 20 mei t/m zondag 23 mei
(weekend van Hemelvaart) en zaterdag 29 mei t/m
maandag 31 mei (Pinksterweekend) verzorgt Watersportschool De Duikelaar aan de Sloterpias m Amsterdam, exclusief voor de kinderen van onze lezers, speciale cursussen.
In de bovengenoemde periodes (dagelijks van 10.0016.00 uur) leren de kinderen onder deskundige leiding
van de instructeurs van Watersportschool De Duikelaar
spelenderwijs de grond-beginselen van het windsurfen,
kanoen, sloeproeien en zeilen (div. boottypen w.o. catamaran). Het accent ligt op het lekker bezig zijn met de
watersport.
KOSTEN:
De kosten bedragen voor de cursus van 20 t/m 23 mei
/ 80,= per persoon en voor de cursus van 29 t/m 31 mei
ƒ60,- per persoon.
LEEFTIJD:
8 - 1 6 jaar. De kinderen moeten de zwemkunst machtig
zijn Deelname aan deze cursussen is alleen mogelijk
tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon. U kunt uw kind(eren) rechtstreeks opgeven bij
Watersportschool De Duikelaar, tel. 020-6138855. Snel
reageren is belangrijk, want de cursusplaatsen zijn
beperkt.
EXTRA SERVICE (voor de ouders):
U kunt uw kind(eren) al brengen vanaf 's morgens 8.00
uur en ophalen is mogelijk tot 17.30 uur.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze bon bij Watersportschool De
Duikelaar, Noordzijde 41 in Amsterdam (zolang niet
volgeboekt):
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon::

koekjes, l borrelglas Bols Premier, 30 gram suiker, 4 eierdooiers, l heel ei, 0.4 dl slagroom.
Ingrediënten voor de gelei: l dl
Bols Premier, l dl suikerwater
('/2 dgr suiker + '/: dl heet water

Het IVN, Vereniging
voor natuur en milieu-educatie, organiseert jaarlijks
vele aantrekkelijke activiteiten voor jongeren die in
Fotopubburo Dijksti.i
natuur en milieu zijn geïnteresseerd.
'band trekt' ofwel meeloopt
De natuurvakanties wormet de garde. Zet de kom verden helemaal door de jonvolgens op een bak ijsblokjes
geren samengesteld. De
met water en klop de massa
dag wordt grotendeels buikoud.
ten doorgebracht. Men
De bitterkoekjes en vervolkrijgt veel te horen over de
gens Bols Premier en geklopte
natuur of je gaat aan de
slagroom er
slag met een bepaald thevoorzichtig en
ma. Er wordt geslapen in
luchtig doortenten of in een boerderij.
heen spatelen.
IVN-vakantieweken worDoe het mengden georganiseerd voor
sel over in een
jongeren van 15 tot dertig
------ cakevorm en jaar
en kosten meestal niet
laat het geheel
meer
dan ƒ 47,50.
m ongeveer 5 uur opstijven in
de diepvries.
Een uitgebreide folder is aan te
Voor de gelei verwarmt u l dl
wagen bij IVN, Postbus 20123,
100Ü HC Amsterdam, tel. 020Bols Premier met l dl suiker6228115 (werkdagen van necen
water. Voeg 4 blaadjes in koud
tot vijf uur).
water geweekte gelatine toe en
laat de massa opstijven. De
koude gelei in plakjes snijden
Restaurantiijn
en vervolgens fijnhakken. Snijd
de opgestijfde Parfait in plakHet grote restaurantaanjes, verdeel ze over de bordjes
bod zorgt voor Marion
en gameer het geheel met de
Godfried en Wim Wassengeleiblokjes, enkele partjes siberg voor enorme verwarnaasappel en een takje mint.
ring. Vandaar dat zij nieuw
nul-zesnummer hebben gestart onder de naam: 'De
Restaurantiijn'. De lijn
biedt informatie over 'betere' eetgelegenheden in de
Randstad die door de oprichters geselecteerd zijn
op sfeer, ambiance enprijs/kwaliteitverhouding.
Voor de snelle beslissers is
er nog de mogelijkheid om
direct doorverbonden te
worden met het gekozen
restaurant en aansluitend
te reserveren. Twijfelaars
kunnen korte beschrijvingen aanhoren van sfeer,
specialiteiten, aanbiedingen, openingstijden en
prijsklassen. Dit voor één
gulden per minuut. Het
nummer is 06-340.35057.

Leeftijd:

lecht op- deelname van 20 t/m 23 mei ei ƒ 8 0 , deelname van 29 l/m 31 mei a / 60,
U kunt mei deze bon ook meeideie kindei on opgeven

geeft u meer!

vermengen), 4 blaadjes gelatine. Garnering: enkele sinaasappelpartjes, slagroom, enkele
takjes mint. Receptuur: Bitterkoekjes ongeveer 20 minuten in
de melk laten wellen tot ze
zacht zijn. Fijnprakken of even
doordraaien in de foodprocessor. Eierdooiers, ei en suiker
vermengen in een beslagkom.
Deze massa boven een heet
(maar niet kokend) waterbad
opkloppen. Het mengsel heeft
de juiste dikte wanneer het

Filmdansen met La Bamba
ET BETREKKELIJK
vroege tijdstip blijkt
geen enkel probleem
te zijn: Filmdansen op zondagmorgen trekt een grote
belangstelling. Beide keren
zaten ettelijke honderden
bezoekers in de grote zaal
van Tuschinski. Bezoekers
die na de dansfilm gezien te
hebben, zelf in de foyer aan
het zwieren sloegen. Voor
zondagmorgen 16 mei staat
La Bamba op het programma.

H

La Bamba is een film voor
jong en oud en vertelt het verhaal van Ricardo Valenzuela
die als Ritchie Valens al met
drie hits in de hitparade stond
toen hij 17 was. Donna, Come
on let's go en natuurlijk La
Bamba. Rock 'n roll is het wat,
om met Bill Haley te spreken,
de klok slaat. Aanstekelijke
muziek die doet vergeten dat
het met Ritchie Valens niet erg
goed is afgelopen.
In februari 1959, op weg naar
een Winter Dance Party in
Amerika's Midden-Westen, liet
hij een gammele bus waarin tot
overmaat van ramp ook nog de
verwarming was uitgevallen,
staan en vloog met Buddy Holly mee. Dat luidde het tragische
einde van hun beider leven in.
Don Mclean bezong dit later, in
zijn American Pie, als 'the day
the music died.'
Dat is natuurlijk niet geheel
juist, want de muziek is nog
springlevend, zoals de film laat
horen. Na de voorstelling in Tuschinski geeft een danspaar,
uitgekozen door de Nederlanclse Vereniging van Dansleraren,
een korte professionele demonstratie op het podium, waarna
in de foyer, de zaal en de gangen
van het theater rock 'n roll en
andere dansmuziek klinkt. In
de foyer wordt voor deze gelegenheid een dansvloer neergelegd. Het buffet in Tuschinski
is deze zondagmorgen geopend
en ook voor een garderobe
wordt gezorgd.
Filmdansen is een gezamen-

lijke activiteit van Weekmedia
(waar deze krant toe behoort)
en bioscoopconcern MGM
(waar Tiifachmski toe behoort).
De film La Bamba gaat om half
elf draaien en na de film kan er
tot één uur vrijelijk gedanst
worden in de sfeervolle ambiance van Nederland bekendste

premieretheater. Mee te bele
ven togen gereduceerd tanef
door gebruik te maken van bij
gaande bon
Na de zomer wordt Filmdansen wegens biteces geprolongeercl, dan met Fred Astaire in
Top Hat.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bi| de
kassa van Tuschinski betaalt u in plaats van ƒ 10,- slechts ƒ 7,50
per persoon voor het Filmdansen m Tuschinski op zondagochtend
16 mei om 10.30 uur. Na de film kan er onder andere op de
originele filmmuziek in de foyer (met speciale houten vloer) worden
gedanst.
Naam-.
Postcode:

Woonplaats:

Aantal personen (max. 4 per bon)-

.

. .

geeft u meer!

donderdag 6 mei 1993
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Schoonmaakpersoneel gevraagd
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ZOEK DE M I S L U K T E

DE GAPER DRUGSTORE
vraagt interieurverzorgsters voor schoonmaakwerk. Enkele
uren p. week. Inl. tel. 02507-12513. P. Olieslagers.

Succesvolle kleine advertenties "
voor de zakenman en particulier
Micro-adviTlrnties voor /akcnman en parliculu-r kunnen
worden gr/f l IIVIT l of '2 kolommen breedte in diverse
lettergrootten.
Particulieren verwij/en wij naar de spt-ciale hun up de
pagina ..MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie;
XANDVOOKTS NIKUWSBLAD ƒ0.44 per inillinieter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uu tekst telefmiisehe opgeven: 02507-17166 of
afgeveu/zeiidrn aan;
•*: Xandvoorls Nieuwsblad. Caslluiisplein 12.
2042 JM Zarulvoort:
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
X. Xandvoorts Nieuwsblad, Anistelveens Weekblad, LJithounise Coiiranl. de Koude Vener. Aalsmeerder Couranl, alle edities, van het Amsterdams Stadsblad, de
ÏNJeime Weesper, ƒ 5,23 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Informatie over o n/.e overige aantrekkelijke udvertcntiecombmaties in de Micro's /ijn op aanvraag op on/.e
kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 7.05 adm.kosieii.
* Hij plaatsing in (je Micro's worden geen bewijsimimners
verstuurd. Op ver/uek wordt aan adverteerders buiten
liet verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt j 4,00 in rekening gebracht,
U kunt <)e tekst van uw Micro-advertentieeombinatie X
telefonisch opgeven:

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71
(dit nummer is niefvoor bc/.orgklachten) of zenden aan:

Micro's Weckmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amslordnin
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in de/elfde week.
Voor (ie betaling ontvangt u een ac-ccplgirokaart.

Winkelpersoneel gevraagd

PRAXIS DOE-HET-ZELFCENTRE
in A'dam-Nrd. zoekt

KASSIÈRE/INFORMATRICE
Gevraagd: middelbare schoolopleiding, aantoonbare ervaring, administratief inzicht.
Leeftijd: vanaf 21 jaar.
Schrift, reacties naar: Praxis-Worker b.v., Draaierweg 9, 1032
KS A'dam of bel 020-6340534, vraag naar Dhr. B. de Ruiter.

Musici en artiesten
Zanggroep De Pindalala's zkt
voor nwe krakers vrol. noten:
wal-, hazel- en pistache. Voor
soll. Hotel De Eikel (Notenkrakersuite), Beukelaan, A'dam.

Personeel
aangeboden

J. van Campen & Zn
voor
KWALITEIT
SCHOENREPARATIES
Corn. Slegersstr. 2
Tel. 02507-15449

Prijswinnaars vorige week:
G. Koppers - Mijdrecht
J. Scheltema - Amsterdam
C. v. Doesburg - Amsterdam
J. Belfor - Amsterdam

Kunst en antiek

Veilinggebouw Amstelveen,
Voor al uw straatwerk + sier- heden inbreng van goederen.
bestrating van oprit en terras. Frans Halslaan 33. Tel.: 020Tel.: 02507-13511.
6473004. Ma. gesloten.

Radio, tv en video
Oproepen - Mededelingen

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

cimco
.s ^^m^^m tm ™ M « a. •*•

. een zaak van vertrouwen

NATASJA doet het met 2
hete buurjongens van 18.
06-320.324.11
(75c/m).
Nieuw: LESBIKONTAKT, ook
voor trio en partnerruil.
06-320.326.01
(75cpm).
NU direkt een afspraakje met
een leuk meisje van 18
06-320.322.33
(100cpm).
ONDEUGENDE
huisvrouwtjes en schoolmeisjes van 18
zoeken voor straks sexkontakt, vraag naar hun tel.nr.
Bel 06-9661
(75 c/m).
PARTNERRUIL privélijn, direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil.
06-320.330.91
(75cpm).
POLITIEAGENTE 06-97.93. Je
wordt streng aangepakt. Met
knuppel en boeien! 75 cpm.
PRIVE-KONTAKT
Je krijgt direkt 'n meisje aan
de lijn; 06-9570
(100cpm).
RIJP & OPEN
Getrouwde Vrouwen
1 gpm 06-320.322.27.
Rijpe

SPAR
Zandvoort-Noord

PAMPERS Voordeelpak
Blijvend in prijs
verlaagd

39,95

SANDEMAN HOOGHOUDT
Jonge Dubbele
Graanjenever
literfles

ZWARTE MEID

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

All Tech TV Video

06-320.323.43 100 cpm
RIJPE vrouwen zoeken snel
sexkontakt
06-320.330.60
(75cpm).
RIJPE zwarte vrouw! Ze
draagt graag rose doorzichtige slipjes! 75 cpm.
06-320.327.70.
RUIGE Sexmeiden! Wild en
lekker strak gekleed! 75 cpm.
06-320.323.40.
Ruim 300 ondeugende vrouwen zoeken 'n slippertje.
06-320.321.44
(75c/m).
Sabrina en nog veel meer
meiden willen direkt apart.
06-320.322.88
(75cpm).
Schoolmeisjes van 18 zoeken
een ervaren man. Sexdating.
06-320.330.43
(75cpm).
SEX voor 2, direkt kontakt
met jonge meiden/jongens
van 18 en huisvrouwtjes.
06-320.330.46
(75cpm).
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje (18). Vraag haar tel.nr.
Bel 06-9502
(75cpm).
SEXSTANDJES! Grieks gebukt! Mond vol Frans!
Vrijen, zoenen, zalig.
06-320.326.63
100 cpm.
SIDDERENDE meisjes, 18 jr.
Ik ga bij je op schoot zitten.
Wat voel ik nou?
75 cpm. 06-320*320*66.
SM KONTAKTEN bij jou in de
buurt (ook homo).
06-320.325.80
(100cpm).
Top S & M. 06-320.324.34!
Bel je meesteres en wees een
dienaar! 75 cpm.
TRIOKONTAKT voor sex afspraakje met 2 vrouwen.
06-320.325.04
(100cpm).
Vanavond al 'n afspraakje!
Altijd succes als je pp zoek
bent naar 'n leuke vriend(in):"
06-9899
(100cpm).

REMY MARTIN CARDINAL
Apple, Melon en
Strawberry

Reparatie 's morgens gebeld, dezelfde dag hersteld. 65+
Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
HASSING B.V.
* 8 mei vieren de ereleden * U2-concert 10 mei, heb
10% korting. Ook weekends. 3 Maand garantie.
hun 45-jarig jubileum van de veldkrtn; wil deze ruilen voor
Amstelveen,
Amsterdamseweg 160
Tel. 020-6960054.
ZOV, dit feest verdienen ze! tribunekrtn. 02507-15907.
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
STOK B.V.
Foto Boomgaard
* 8 mei ZOV 45 jaar.
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Voor trouwfoto's
Te koop
Oprichters/Ereleden
Grote Krocht 26.
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
aangeboden
vieren dit met elkaar!
Foto Boomgaard
Telefoon: 13529.
BUSHOFF
Amsterdam,
Olympiaplein 125
UW FILM OP VIDEO
diversen
Arme buren! Dave, 18 jr, viert
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
FRANSE
Grote
Krocht
26
ƒ
1,75
per
minuut
met
zijn feest tot in de kleine uren.
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
VAN LEEK
gratis achtergrondmuziek.
Van harte gefeliciteerd. Sia
Tel. 13529
Bolderwagens,
fietskarren,
Hoofddorp, Kruisweg 1061
ELSENGA ELECTRO
en Fred.
wielen, direct van bedrijf.
* Vrouwen worden knapper
Abcoude,
Hoogstraat 26-28
DE
KLOET
Woninginrichting
Folder:
tel.
05904-1804.
* Baasje Jan, van harte gefe- naarmate ze ouder worden.
liciteerd met je 60ste
*Kinderw. 150, loodst. 25,
Van harte, Cor + Nieki.
verjaardag! Friso.
50, bad +
Lijsten op maat draag/windzak
*Wij zijn op zoek naar een
LEKKER VROUWTJE
BI-SEX voor 2, direkt apart
* Bedankt lieve grote kind. bas en tenor ter versterkinc
stand. 35. Tel.: 19039.
bij
met een heet meisje (18) of geeft zichzelf, haar adres en
en kleinkind, voor deze onver- van ons koor. 02507-14158.
Rijwielen,
Mooi ledikant, massief grehaar telefoonnummer bloot.
een lekkere jongen (18).
getelijke 1 mei. Familie Vos.
Foto Boomgaard nen met 2 laden + binnenvemotoren,
06-96.80
Win nu een gratis •
06-320.330.87
(75cpm). 100c/m
ring
matras
90x200.
Bijna
niet
DAGJE UIT
Grote Krocht 26 gebruikt. Vr.pr. ƒ 250,-. Nw.pr.
bromfietsen
SUPERNINTENDO.
BLACK GIRLS! Sexy uitda- HOMOKONTAKT
VERGADERING
Bel 06-9777 (100 cpm.).
Zoek je een lekkere boy?
gend, lekker vol, wil jou!
ƒ500,-. Tel.: 02507-13962.
RECEPTIE
Zandvoort BOYS en GIRLS VERPLEEGSTER. Ik verzorg
06-320.330.95
(75cpm).
Zandvoorts
mannenkoor
BEGRAFENIS
Disselkoen
Assurantiën 75 cpm. 06-320.322.27.
escort. Geopend van 18.00 graag mannen in mijn uniNog
niet
geslaagd
voor
Moevraagt
tenoren
en
bassen.
tot 03.00 uur. Telefoon fprm, zonder iets eronder.
beiegde broodjes Rep. di.av. 20 uur Gemeenderdag??? Verras moeder bromfietsverzekeringen.
Buurvrouw geeft buurmeisje LADY DOMINA. Boeien, onSchoonheid en
Kijk en voel maar.
02507-16141.
met een echte kalfslederen Aut./snor./versn. 020-6978958 van 18 sexles! Geniet maar derdaan, bondage, rubber.
gesorteerd op schaal bij u schapshuis. Tel. secr. 02507
verzorging
06-320.329.30. 75 cpm.
06-320.321.66.
tas. 40-60% kort. op div. b.g.g. 023-337543/350148.
lekker van die twee! 100 cpm. 75 cpm.
thuisbezorgd.
BROODJE 16778 D. Kraayenoord.
ZAPPSEX
showmodellen. Direct v. im- *T.k.: 2 fietsstoeltjes, rieten- 06-320.328.27.
BURGER. Tel.: 02507-18789.
Vluggertje: leuke meisjes van
LESBISCHE Meisjes, 18 jr. Na
Draai of toets om heen en 18 zoeken lekkere jongens
* Z.R.B, zwemkader,
PEDICURE voor uw complete port. Bel voor afspraak 02975- mand achter en ander aan Dames die zich overdag ver- het sporten wordt haar lijfje
* Dankzij een ieders steun hartelijk bedankt voor jullie
terug te spoelen, het lekker- van 18. Bel 06-9662(75 cpm.-).
voetverzorging en voetmas- 60572 na 19.00 u. P.S. Binnen- stuur, samen ƒ 50. Tel.: 15434. velen zoeken telefoonsex.
door mevrouw verwend.
zvm gepromoveerd!
ste kun je blijven herhalen!
inzet van dit jaar. Magda.
sage. Behandeling bij u aan kort is het Vaderdag, v. hem
(75cpm). 75 cpm. 06-320.323.37.
Bedankt allemaal!
Wegens enorme drukte, met
T.k.: Honda MTS, /1.150,-, 06-320.320.36
75 cpm.
* Z.V.M, handbal zoekt jon- huis is mogelijk. 02507-12698. een attachékoffer of A-4 tas? incl. ace. 02507-30718.
Shooljuffrouw
06-96.08 spoed DAMES/MEISJES g'eDe allerleukste meiden bellen
* De golfwisselbeker voor gens van 7-12 jr en meisjes RENT A SUN ZANDV/OORT Te koop 1 kl. TV, Nordmende.
Effe Vlug
06-96.92 vraagd voor escort en/of club
Nico, een mooie prestatie van 7-10 jr. Bel dan nu: 17788. Verhuur van zonnehemels Afstandbediening, teletext, *T.k.: nette herenfiets, in pri- met de FLIRTBOX.
Meisjes (18 jaar) .. 06-96.40 Haarlem. Bel tussen 13.00 ;en
(75cpm).
met Koninginnedag. Wim.
ma staat, vraagprijs ƒ85,-. 06-320.330.01
51
cm,
2'/2
jaar
oud.
ƒ450,-.
Philips
sun
mobile
S & M Club
06-97.91 22.00 uur 02507-16141 of '
* Z.V.M, handbal zoekt jonTel.: 02507-15808, na 18 u.' DIREKT apart met een meisje
* Er is nog plaats in ons koor gens van 7-12 jr en meisjes
Tel. 02507-12141.
Negerin
06-97.92 023-400130.
24 upd 100cpm
(18) of 'n lekkere jongen (18)
voor een bas en een tenor. van 7-10 jr. Bel dan nu: 17788.
Huur prijs ƒ 100,-p.w.
Hardcore
06-97.94
*T.k.: 10 Itr keukenboiler,
voor live heet sexgesprek.
jij wulpse meisjes van
Tel.: 02507-14158.
Gratis bezorgd en gehaald overcomp., 3 jr oud, ƒ 150.
Live sexbox 24 u., 75 cpm
Zij,
18,
naakt
bukt
ze!
Jij staat
* Z.V.M, handbal zoekt jonDiversen
06-320.330.81
(75cpm).
18?
Bel
Supersexkontakt.
Bel voor reservering en
* Ereleden ZOV, proficiat gens van 7-12 jr en meisjes
Tel.: 20072. Na 18 u.:. 14786.
Live 06-320.320.61 06-320.320.44
(75cpm). achter haar! Op z'n Grieks!
inlichtingen 02507-30183.
Direkt een leuk meisje van 18
met jullie 45-jarig jubileum en van 7-10 jr. Bel dan nu: 17788.
75 cpm.
06-320.327.06.
*T.k.: 2 al. schuiframen,
aan de telefoon, direkt apart. Onderdanige jongens van 18 • Wij behouden ons het
veel plezier op 8 mei.
alle sleutels
dubb. glas, 115x 135 ƒ150,bellen
met
strenge
meesters.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
Zoek
je
privé-adresjes
* Z.V.M, handbal zoekt jonBel
06-9880
(100cpm).
recht
voor
zonder
opgave
van
en
Foto - Film
* Fam. Schraal feliciteert gens van 7-12 jr en meisjes
p.st. Tel.: 02507-14786.
S.M. voor 2 (direkt apart)
kamerverhuizingen. Voll. verz.
redenen teksten te wijzigen voor echte hete meiden?
sloten
Direkt een leuk meisje van 18 06-320.329.99
zondag ZVM 1 met het beha- van 7-10 jr. Bel dan nu: 18451.
(75cpm). of niet op te nemen.
06-350.222.41
(75 cpm.). Dag-nachtserv. 020-6424800.
aan
de
lijn.
Vraag
naar
haar
len van hun kampioenschap.
houten ligstoel ƒ50; gras- i uorn. siegerssu. ^
* Z.V.M, handbal zoekt jon- Foto Boomgaard
Tel. 02507-15449
| tel.nr. voor 'n avondje uit. DiGROTE
VLOOIENMARKT, gens van 7-12 jr en meisjes
maamach. ƒ25. Tel.: 13353. |
ook voor
rekt apart 06-9810 (75cpm).
15/5 Uithoorn, sporth. de van 7-10 jr. Bel dan nu: 17788.
portretfoto's,
* T. k. a. 2 1 pers. eik. bedden
DIREKT KLETSEN, met een
Scheg, 22/5 Vinkeveen, sportpasfoto's,
m. lattenbodem incl. matr.
leuk meisje van 18! Bel snel
hal de Boei, 29/5 Hoorn, * ZVW handbal zkt jongens
Rijles auto's
receptiefoto's,
ƒ100.
Tel.:
12636
na
18
u.
06-320.330.90
(100cpm).
sporthal
Vredehof,
30/5 van 7-12 en meisjes van 7-10.
en
motoren
groepsfoto's
aan
huis.
*T.k.a.: 2 geh. bedspreien,
Landsmeer, sporth. en thea- Bel dan nu: 02507-17788.
Direkt kontakt met meisje van
Grote Krocht 26.
1-pers. en 2-pers., ƒ25,- en
terz. Het Dorpshuis
18. Druk op de nul voor meer.
Tel. 13529.
ƒ50,-. Tel.: 02507-17009.
(alleen tweedehands).
Alblas Verkeersscholen
06-320.322.05
(75 c/m).
Inl: 020-6140616.
*T.k.a. Mandu zithoek inkl.
in 5 dagen
Direkt sexkontakt met 'n hete
Muziekkussens, i.g.s. ƒ300,-. Tel.:
* Hartelijk gefeliciteerd Inge.
UW RIJBEWIJS
vrouw bij jou in de buurt.
instrumenten
02507-15626.
rugtassen
De Koffieleutjes.
Nieuwkoop, 01724-8361.
06-320.320.55
(75cpm).
en
* Help de Polen. Stuur 'n
Direkt Snel Sexkontakt
shoppers
voedselpakket! Wij hebben
Te koop
SEX-KONTAKTLIJN
Caravans
evt. 'n adres: 02907-5235.
GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
Corn. Slegersstr. 2
06-320.320.32
(100c/m).
gevraagd
Vouwwagens
geplaatst
onder
de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opTel. 02507-15449
•*• Het is echt waar, de goed
telefoonkontakt met
diversen
Tuin/zomerhuisjes Direkt
gemutste Inge wordt 40 jaar.
navolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
meer dan 400 meisjes van 18.
Bets en Frans.
Overigens, mijnheer de voor06-320.322.11
(75cpm).
• inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt).
Ik koop dames-pockets, BouTe koop: caravan:
* Hoera, 11 mei is Harry vol- zitter, zijn wij van mening dat
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
quet e.d.? Bel: 020-6254004. merk "WOLF" KNAUS. Type: ECHTE SEXÜ!
de
Herman
Heyermansweg
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worwassen, gefeliciteerd.
U kunt bij ons al
opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan ko330/1975. Min. 3 pers. Vr.pr. (ook voor vrouwen)
*Te koop gevr. snorfiets.
Je vader, moeder en Jennifer. moet worden doorgetrokken.
den opgegeven.
v.a. ƒ270,- voor
06.320.328.06 100 cpm.
ƒ3000,
02507-19596,
na
19
u.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Tel.: 02507-19742.
het eerste halfjaar
•*• Hoi zusje Bol ga vandaag * Pa Drayer wordt 6 mei 60 jr.
Een chique vrouw met haar
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor
particulier gebruik • het aangebodene mag
een goede piano
maar uit je bol wat het leven Dus...feesten maar!!!!! Gefelibuurmeisje van 18. Sex!
citeerdüü Jan & Brigitte.
brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons
huren.
Diverse clubs
Onroerend
niet
boven
ƒ
300
uitkomen.
begint bij 40. De 30ers.
75 cpm.
06-320.320.39.
Informeer NU al
kantoor:
*
Pa
van
harte!
Dat
we
nog
goed te koop
•*• Inge, al wil je het niet wevoor komende
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Effe een vluggertje? Ik wacht
ten, we zijn je niet vergeten, maar veel marsen mogen ha06-320.323.13. HARDLESBI! op je in het toilet! 75 cpm.
aangeboden
schoolseizoen bij:
Micro's Weekmedia,
en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
len.
Je
schoonmaat
Frank.
van harte! De koffieleuten.
Wij gebruiken de wildste hulp- 06-320.326.19. Meisje 19 jr.
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
* Inge Bol is 40 jaar, doe * Pap, pas over 5 jr. je AOW,
VAN KERKWIJK Amstelveen 4-k.flat, 4e verd., stukken! Gluur maar! 75 cpm. Er zijn genoeg: meiden die
voor
nu
happy
birthday!!!!
vakje
vrij.
Schrijf
per
regel
hele
woorden
of
letterOf afgeven bij:
haar een lol en bel haar maar.
Amsterdamseweg 202,
ind.: keuken, woonk. ± 24 m2, 06-320.326.17. STRAATMEID ook het bed in willen.
Tot vanavond! Fred.
grepen.
18
Jaar.
In
de
bus
gaat
ze
17768.
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
AMSTELVEEN
Luister op 06-9603 (75 c/m).
3 si. kam., balkon op het oos020 - 6413187
Gasthuisplein
12,
* Inge Bol vandaag 40 jaar. * Piet, Kees, spelers Z.V.M,
ten en westen, berging, vr.pr. tegen je aan staan! Voel Genoeg ondeugende meisjes
Indien
uw
advertentie
een
betaalde
Micro
is,
kunt
maar, zegt ze! 75 cpm.
Over 10 jr. zie je pas Saar. zondag, vlaggers, bedankt!
ƒ149.500,- k.k. 030-313061.
2041 JM Zandvoort
van 18. Ben jij ook op zoek?
VERHUUR van PIANO'S
u
bij
uw
tekst
een
gegarandeerde
(giro)betaalYou
never
walk
alone!
Lia.
Van harte ma + pa Paap.
06-320.328.99. Rijpe, Dikke, Bel 06-96.02
(75c/m).
al v.a. ƒ50 per mnd
cheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acMollige vrouwen. Live staat
* Inge, de 40ste keer heeft * Piet Keur, klasse! Jaap, Bel voor onze voorwaarden:
Onroerende
Gratis
sexkontakt,
400
ze voor je, naakt! 75 cpm.
Netty, Michel en Sandra.
ceptgirokaart.
02946-4292, Fa. Holla & Zoon
toch wat meer. Van harte!
ondeugende
hete
meiden.
goederen te koop 06-95.05. Grieks standje. Live
Je buurtjes.
PROFICIAT!
06-320.330.45
(100
cpm.).
gevraagd
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
alleen! Ik buk alvast over de
* Inge, hartelijk gefeliciteerd. Annelies Bouwmeester is
Zalenverhuur
HARDCORE. 75 cpm.
tafel. 100 cpm.
huisarts.
Trotse
ouders
en
Arie, Marijke en kinderen.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
06-320.324.04
..
Onderdanig
zussen wensen haar een geGARAGE
06-95.07. STEWARDESSEN. 06-320.326.18 . . . Meesteres
* Inge met 40 start 't leven lukkige toekomst!
VERENIGINGSGEBOUW
TE KOOP GEVRAAGD
In de pantry liet Saskia zich 06-320.326.77 .. ..Ruige sex
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
zonder toeters en bellen,
Tel. 02507-14534
heerlijk in d'r blouse pakken 06-320.325.54 ... Volle Bolle
*The older you get,
De Krocht
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
jouw streven. Bert.
door een passagier. 75 cpm.
proficiat van de kat.
dinsdag 14.00 uur.
Grote Krocht 41, Zandvoort,
Harde, ruige, wilde sex! 06* Jarige Job ik hoop dat je
06-96.09.
Rijpe vrouwen. Live 320.322.76. Rooie lampen.
*
The
older
you
get,
lieve
Onroerend
goed
tel.
02507-15705
b.g.g
19932,
een fijne verjaardag hebt.
gesprek met jou! Graag jon- Doorzichtige lingerie! 75 cpm.
mamma gefeliciteerd met je
voor
Kusjes van Prisca.
en woonruimte
gens, 18 jaar jong! 100 cpm.
verjaardag. Dikke kus Naomi. BRUILOFTEN - RECEPTIES
Hete meisjes van 18 willen
te
huur
gevraagd
Jouw waarde is niet te schatKOFFIETAFELS
06-96.25. WINKELMEISJES. snel Sexkontakt. Nu met tel.
ten, je leeftijd is je niet aan te * The older you jet,
De 18 jarige Bea wordt heet rir. 06-320.330.66
(75c/m).
zien. Dus lieverd, gefelici- dat is het! Kusjes i!U mamma. • ANNULERINGEN van uw
teerd met je verjaardag. Veel * Tinie, ik heb nog een boom advertentieopdrachten kunt u * 2 St., j/m, zoeken per 1 juli achter de kassa en verdwijnt Hete meisjes van 18 willen
toilet in. Jij loopt er achter
1 regel ƒ 4,65
liefs, Dries An + Ben.
te snoeien. Weet jij een slim- UITSLUITEND SCHRIFTELIJK woonr. Tel.: 02507-15520. " het
snel een sexafspraak! Nu dlaan. Pak me! 100 cpm.
richten aan Centrale Orderaf2 regels ƒ 4,65
me methode? Fred.
rekt: 06-320.326.66 (75cpm).
•* Lieve Inge, 40 jaar!!
deling Weekmedia, Postbus
06-96.36. Als u een live-geWoningruil
3 regels ƒ 4,65
Gefeliciteerd, vandaar!!
*Tweede Hans v. Breukelen 156, 1000 AD Amsterdam.
sprek met mij wilt. Voorzichtig Hete MEISJES van 18 willen
Fred, Ellen, Dustin, Brandon. is opgestaan. Mario Schrader
4
regels ƒ 6,20
sexkontakt.
Nu
met
nummer.
hoor! Ik ben 18 jr. 100 cpm.
Bel 06-9665
(75 c/m).
Lieve meid, van harte van- goed gedaan. Fam. Schraal.
800
RUILADRESSEN in
5
regels
ƒ 7,76
A'dam. Informatie bij Het 06.97.11 "Zapp sex" draai of Hete vrouwen bij jou in de
daag, wij wensen je veel ge- * U gelooft 't niet maar het is Bloemen, planten
toets van meisje naar meisje.
en tuinartikelen
luk, dan kan dit jaar niet meer waar onze Inge wordt 40 jaar.
Oosten, 020-588.2283.
Het hoogtepunt kun je herha- buurt willen sexkontakt.
6 regels ƒ 9,31
stuk. De grote bellen en hun Gerard en Judith.
Bel 06-9709
(100cpm).
Aang.: 3/4 k.h.won. A'dam-Z, len, zovaak je wilt 75 cpm
kommetjes.
7 regels ƒ 10,86
omg.
Stadionplein
ƒ
470,
gez.:
Firma Meynckens
Hete vrouwen die alleen thuis
Onderhoud,
•*• Lieve pappa, gefeliciteerd
rand-omg. 06-97.33. Als je op z'n Frans zijn zoeken sexkontakt.
voor al uw tuin- en tegelwerk, eengez.won.,
B regels ƒ 12,41
wilt! Bel en je mag alleen op
reparatie,
met je 60ste verjaardag!
sierbestrating. Ook schuttin- A'dam + ƒ 600. Geen Nrd of een lijn met mij. M'n mond 06-320.330.42
(75c/m).
9 regels ƒ 13,96
Bijlmermeer.
020-6711129.
Tot morgen! Liefs Truus.
gen plaatsen en bomen verdoe-het-zelf
staat open. 100 cpm.
HOMO: Waar gebeurd,
10 regels ƒ 15,51
wijderen. Tevens metselwerk.
* Lieve snoes, hartelijk gefeli35 Plus sexdating. Rijpe vrou- knullen onder elkaar
Uw paadje of straatje defect? 023-382253 b.g.g. 358380.
citeerd van Pa en Moes.
Financiën en
06-320.327.01
(75c/m).
wen zoeken sexkontakt.
Ik
kom
direct!
Ook
schuttinT.k.a.: witte ronde tuintafel +
handelszaken
* Mam, 40 zonder zorgen
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
06-9616
(100 cpm.). Homo: Zoek je 'n hete boy
gen,
ruim
30
jaar
ervaring.
parasol met zware voet, verbegin
donderdagmorgen.
voor
'n
sex-afspraakje?
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis
D.
v.
Duyn.
Tel.
02507-19593
Afluister
Sexlijn.
75
cpm
stelbare tuinstoelen, merk
Van harte, Michel.
(75cpm).
of na 6 uur 17833.
06-320.323.78 . . . Meisjes 18 06-320.330.18
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Herlag, met kussen, zelfde
Autoverzekering
* Mama als 40er erbij maakt
06-320.327.47 Jong en strak HOMO-DIREKT-APART:
stof als parasol, samen
V.A. ƒ75 - DORSMAN
ook na 6 mei blij. Kusjes van
06-320.323.63
.
.
Rijp
en
Ordi
ƒ 150,-. Tel.: 13962,
Direkt privé met een hete gay.
blijft toch goedkoper!
Lessen en clubs
Daan.
06-320.324.54 . . Rijp Chique Druk op de nul voor meer
Bel nu: 02507-14534.
Tuinbedrijf De Linde voor al
Naam:
06-320.340.44
.Lesbi
35/18
j.
hete jongens van 18.
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willen
alles leverbaar. 023-402991.
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leer je in één week.
LEKKERE VROUWTJES
Tuinman heeft nog tijd voor al
06-320.330.77
(75c/m). geven hun adres, en tel.nr.
Nico Zonneveld, proficiat met Info M.C.O.
uw tuin-, tegel-, en hekwerk.
Postcode:
Plaats:
het behalen van de
Amsterdam 020-6853057
T.k. nwe stalen ROEIBOTEN» •Homojongens (18) onder el- vertellen iets over zichzelf en
Alles leverbaar.
golfwisselbeker 30-4-1993. Den Haag 070-3465346
4 mtr lang, met spanen. Prijs kaar. Hoor ze heet TEKEER wachten dat jij belt. 100c/m
ƒ10,- p.u.
Je golfvrienden.
S.v.p. in rubriek:
Telefoon: .
Utrecht 06-52716921
06-95.98
gaan: 06-320.330.88 (75cpm).
ƒ995. Tel. 02158-23978.
Tel. 023-314047.
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Terugdringen woonwerk-verkeer
lost de fileproblemen niet op

Formule

RAI 93

,5 Onder de naam Formule
RAI 93 wordt een nieuw
evenement georganiseerd
voor liefhebbers van de
auto- en motorsport. Het
vindt plaats in december.
Formule RAI 93 omvat alle
facetten van beide sporten
en het publiek krijgt volop
gelegenheid zelf mee te
doen aan wedstrijden en
demonstraties.
Verder
staan er diverse spectaculaire presentaties op stapel.

Hyundai
twijfelt nog
„Daar zijn we het nog
niet met onszelf over
eens", zegt Hyundai-importeur Greenib Car op de
vraag of de Hyundai Grandeur nu wel of niet op de
Nederlandse markt gaat
verschijnen.

H

ET terugdringen van
het woonwerk-verkeer heeft weinig effect op het fileprobleem. De
spitsdrukte
wordt namelijk in toenemende mate veroorzaakt
door mensen die hun auto
gebruiken voor vrijetijdsbesteding. Dit stellen dr. R.S.
Batenburg en dr. W.P.
Knulst in hun onlangs verschenen studierapport Sociaal Culturele Beweegredenen.

Ze hebben onderzocht wat de'
invloed is van veranderde leefpatronen op de groei van de
mobiliteit en het autogebruik
sinds de jaren zeventig. Hun bevindingen zijn gebaseerd op het
tijdsbestedingsonderzoek dat
het Sociaal Cultureel Planbureau sinds 1975 eens in de vijf
jaar laat uitvoeren. Een representatieve groep personen van
12 jaar en ouder heeft een week
lang een dagboekje bijgehouden waarin ze nauwkeurig ieder kwartiertje registreerden.

Buitenshuis
De limousine werd trots
op de Auto RAI gepresenteerd om de reacties van
het publiek te peilen. Afhankelijk daarvan zou taesloten worden over het al
dan niet importeren. „De
reacties waren overwegend
positief.
;; Veel bezoekers lieten ongevraagd adressen achter
om op de hoogte te worden
, gebracht als de auto inder; daad op de markt ver-~
; schijnt. Er werden zelfs en; kele voorlopige en vrijblijvende bestellingen geplaatst. Een bestelling was
onvoorwaardelijk, die van
de Koreaanse ambassade.
Het marktonderzoek bevindt zich in een afrondend
stadium."
De Grandeur fungeert in
Korea veelal als directiewagen met chauffeur. Als
Greenib Car de auto gaat
importeren is Nederland
het eerste importland van
de Grandeur.

Ford
Mondeo Wagon
Het Ford Mondeo-gamma is eindelijk compleet
met de lancering van de
Mondeo Wagon. Evenals
de andere versies van de
Mondeo is ook de Wagon
ontworpen, ontwikkeld en
geproduceerd naar Fords
nieuwe maatstaven op het
gebied van veiligheid, milieuvriendelijkheid, kwaliteit en comfort.

Jaguar
in de lift
Wereldwijd werden de
eerste drie maanden van
het jaar 6.374 Jaguars en
Daimlers verkocht, een
stijging van zestien procent ten opzichte van vorig
jaar. Duitsland gaf met 33
procent de belangrijkste
groei te zien en ook in Nederland werden er meer
verkocht dan in het eerste
kwartaal van 1992. Opmerkelijk is verder de stijging
in het Verre Oosten: de verkoop steeg daar met dertien procent terwijl in
Hong Kong het aantal verkochte auto's zelfs verdubbelde naar 90 stuks.

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

Het vervoersmotief dat het
meest veelvuldig voorkomt, is
vrijetijdsbesteding. Ongeveer
zes keer per week trekt men
erop uit om bezoekjes af te leggen, sport te beoefenen, uit te
gaan of actief te zijn op het gebied van vrijwilligerswerk. Het
blijkt dat wie zijn vrije tijd buitenshuis doorbrengt, relatief
kort op één plaats blijft. Na gemiddeld 2,3 uur stapt men weer
in de auto. Ook het doen van

„Het betreft vooral middelbaar en hoger opgeleide mannen en vrouwen in de leeftijd
van 20 tot 50 jaar. Het starre
rooster van arbeid, scholen en
winkels dwingt velen om de
huishuidelijke taken direct
voor of na de werktijd te verrichten. Verrassend genoeg
blijken personen die buiten de
spitsuren kunnen reizen, bijvoorbeeld gepensioneerden,
weinig geneigd de daluren af te
wachten voordat ze boodschappen gaan doen of naar kennissen gaan. Pilebestrijding die
eenzijdig gericht is op het terugdringen van het woonwerkverkeer, zal door dit alles weinig effect resulteren."

Spitsheffmg

Wat hebben al deze mensen te zoeken in de spits?
boodschappen zorgt voor de
nodige autoritjes: eens in de 2,4
uur verplaatst men zich hiervoor. Voor studie en onderwijs
wordt veel meer tijd uitgetrokken. Voor onderwijs verplaatst
men zich eens in de drie uur en
voor het werk eens in de vier
uur. Het blijkt ook dat het
woonwerk-verkeer in de loop
der jaren juist is verminderd.

Intensiever
Van alle vervoersmiddelen is
het gebruik van de auto het
meest toegenomen, maar dat
constateren de meeste mensen
zelf ook 's morgens. Dus dat

mogen we nauwelijks een ontdekking van de onderzoekers
noemen. Het openbaar vervoer
scoort zeer slecht. De afgelopen
vijftien jaar is het gebruik hiervan met 12,5 procent gedaald,
terwijl het autogebruik met
dertig procent steeg. Voor alle
denkbare
vervoersredenen
wordt de auto het meeste gebruikt, in 57 procent van alle
ritten.
Bepaalde bevolkingsgroepen
zijn de auto veel intensiever
gaan gebruiken. Batenburg en
Knulst noemen hierbij vooral
de groep die in de jaren zeventig nog weinig van de auto ge-

Geld besparen aan de pomp
T
ENMINSTE de helft
van alle loodhoudende
benzine die in Nederland wordt getankt, kan
worden vervangen door
loodvrije benzine. Automobilisten kunnen zich daarmee zo'n 12 tot 16 cent per
liter besparen.
Dit zegt de BOVAG in een reactie op cijfers die Eurostat,
het EG-bureau voor statistiek,
afgelopen week bekend maakte. In Duitsland is al ruim 84

procent van alle getankte benzi- genpark is volgens de BOVAG
ne loodvrij. Nederland komt geschikt voor loodvrije benzimet 70 procent op een goede ne.
tweede plaats.
Slechts tien procent van alle
De BOVAG ziet hierin een be- auto's heeft werkelijk loodhouvestiging dat in ons land auto- dende benzine nodig. Met een
mobilisten hun gedrag willen beetje meer oplettendheid, alaanpassen als ze daarvoor be- dus de BOVAG, van zeker de
loond worden. De verkoop van helft van alle automobilisten en
loodvrije benzine is sterk gesti- motorrijders die nu loodhoumuleerd dankzij een korting op dende benzine tanken kan het
de accijns. Een liter loodvrij aandeel van loodvrij aanzienkost 12 tot 16 cent minder dan lijk stijgen. Het instructieboekdie van loodhoudende bezine. je of het garagebedrijf geeft er
Het grootste deel van het wa- uitsluitsel over.

Foto: Archief Weokmedia

bruik maakte: gepensioneerden en huisvrouwen. „Onder de
autobezitters zijn het de taakcombineerders, de leden van
mini-huishoudens en mensen
met een breed vrijetijdsrepertoire die vaker in de auto stappen dan andere autobezitters.
Het autobezit werkt een intensief verplaatsingsgedrag in de
hand."
„Leden van huishoudens,
waarin een auto beschikbaar is,
zijn vaker onderweg voor huishoudelijke doeleinden dan personen die het zonder auto moeten doen. Het vervoer van boodschappen of kinderen zijn hier
de belangrijkste motieven en
dat verklaart ook waarom het
openbaar vervoer op dit terrein
zo'n
bescheiden plaats inneemt. Dit geldt ook voor de
vrijetijdsbesteding.
Hierbij
doet de auto dienst als transportmiddel. Bij de discussie
over het gebruik van openbaar
vervoer en auto vergeten we namelijk vaak de rol van moeilijk
hanteerbare bagage", aldus Batenburg en Knulst.

Starre roosters

weg. Een verdubbeling ten opzichte van 1975. In de jaren zeventig namen tijdens de ochtendspits werkenden, scholieren en studenten hiervan negentig procent voor hun rekening. Nu ligt dit percentage nog
maar op zeventig.
Dertig procent bestaat uit publiek dat voor huishoudelijke
of recreatieve redenen op pad
gaat. Door de toeloop van dit
soort weggebruikers vallen de
verkeerspieken 's morgens wat
later en 's middags wat vroeger
uit.
„Het aantal deelnemers van
verplaatsingen op spitstijden is
vooral toegenomen door een
sterke uitbreiding van de groep
die de huishoudelijke taken
(boodschappen doen of de kinderen naar school brengen)
combineert met beroep of studie", stellen Batenburg en
Knulst in hun rapport.

De twee onderzoekers dringen aan op een hernieuwde discussie over spreiding van openingstijdens van winkels, publieke dienstverlening en onderwijs. „De onderwijssector
doet er beter aan laat in de ochtend met de lessen te beginnen,
in plaats van vroeg in de middag te eindigen. Dan zou de
zwaar belaste ochtendspits tenminste 500.000 deelnemers
minder tellen. In navolging van
onze oosterburen sluiten veel
winkeliers tegenwoordig al
vroeg op zaterdagmiddag. Maar
dit blijkt ongunstig uit te pakken voor een gespreide verwerking van de drukte op andere
dagen."
Tot slot tonen ze zich voorstander van de spitsheffing en
dat zal de Minister van Verkeer
en Waterstaat als muziek in de
oren klinken. „Een toeslag op
het autogebruik tijdens de ochtendspits, zou de groeiende
groep personen die hun auto
voor recreatie of boodschappen
gebruikt, kunnen aanmoedigen
om meer buiten de spitsuren te
reizen."

Hij is verkrijgbaar als
CLX en GLX waarbij gekozen kan worden uit drie
verschillende 16-klepsrnotoren. Over enkele maanden komt er ook nog een
1.8 turbodiesel op de
markt.
De achterwielophanging
van de Mondeo Wagon is
van een bijzondere constructie met lange en korte
draagarmen, die afwijkt
van de andere versies en
een uitzonderlijk laaggelegen en brede laadvloer mogelijk maakt.
De grote hoek waaronder
de achterklep geopend
wordt, vormt bij regen een
afdak waaronder droog geladen en gelost kan worden. Standaard natuurlijk
de airbag. Als optie is een
vierkanaals ABS leverbaar.
Binnenkort is ook dit standaard. De prijzen van de
Wagon variëren van 42.000
tot 51.500 gulden.

Mitsubishi
elektrisch
Onder de naam Libero
Cargo Van heeft Mitsubishi een elektrisch aangedreven bestelauto ontwikkeld. De prestaties zijn niet
slecht. De Libero haalt namelijk een topsnelheid van
130 km/uur en scoort in de
stad een actieradius van
250 km. Deze zomer gaat de
auto in serieproduktie.

Opel slaat nieuwe weg in

En wie staan er nu in die files
tijdens de uren dat een normaal
mens naar zijn werk of warme
maaltijd onderweg is? Tijdens
de spitsuren zijn dagelijks ruim
twee miljoen mensen onder-

Super Stretch Limousine Service

Kicken in de Lincoln Town Car

E

EN V8 5.0 liter,
2600 kilogram en
7,5 meter lang.
Dat is kortweg de
Ford Lincoln Town Car
die Super Stretch Limousine Service naar
Amsterdam haalde.

Er is een liedje van The
Love Unlimited Orchestra
met de volgende tekst:
'Easy. Down the highway
together.
Easy. Just a good time with
eachother.
Cruising nice and slow.
Music soft and low.'
Het typeert aardig de Lincoln Town Car. Hij kan eigenlijk niet vergeleken worden met een andere luxueuze auto. De Town Car is een
klasse apart en behoort niet
tot het automobielras. Is
misschien zelfs van een andere planeet. Welke auto
heeft nu buitenspiegels met
daarin de woorden 'Objects
in mirror are closer than
they appear'?
De Ford Lincoln Town
Car is zo'n beetje de langste
in zijn soort en tamelijk populair in de wijk Beverly
Hills. Ze werden nog niet zo

foon, televisie, airconditioning, heel veel beenruimte,
een goed gevulde en gekoelde koelkast, bloemstukjes,
een knopje om een geluiddicht scherm achter de
chauffeur omhoog te toveren zodat je even alleen
kunt zijn en nog wat zaken
die voor een VIP of levensgenieter vanbelang zijn. Pameijer treedt zelf ook als
chauffeur op. „Ik voel me
niet te min om te chauffeuren, ook al ben ik hier de
baas. Wat maakt het uit dat
ze me chauffeur noemen,
Cees Pameijer: „Je moet zo'n auto een beetje toespreken."
daar is toch is niets mis
Foto: Bram de Hollander mee? Het rijden in een
Limo is gewoon leuk, je
lang geleden regelmatig als schepen. Van hieruit wor- Het is kicken om in een moet zo'n wagen een beetje
geldbelegging gekocht door den de auto's gebruikt voor Town Car te trouwen. Ook toespreken en het vereist de
de beter gefortuneerden, een levendige ruilhandel de particulier die een feestje nodige stuurmanskunst."
het ding kostte een slordige met de voormalige Sovjet- wil geven is welkom. Ik heb
Het kostte wel enige
2,5 ton. Maar de geldbeleg- Unie. De twee Lincoln's die laatst acht studenten verging bleek minder geslaagd zich kortgeleden aandien- voerd. Ze hebben wel een moeite om van de Rijksmet als gevolg dat de Town den gaan echter een ander deurpaneel vernield, maar dienst voor Wegverkeer een
verder waren ze aardig. De goedkeuring voor de Town
Cars nu voor een redelijk doel dienen: verhuur.
auto is voor 135 gulden per Car te verkrijgen. Maar Pabedrag te koop zijn in het
land van de onbegrensde
Manager Cees Pameijer: uur te huur en de eerste fles mijer heeft nog meer planmogelijkheden.
„Toen ik deze auto's zag, Russische champagne is nen. Hij wil een verlengde
dacht ik gelijk: 'Bam! Dat is voor onze rekening. De eer- Citroen CX met dubbele asSuper Stretch Limousine een gat in de markt. Daar ste keer dat ik de wagen ver- sen naar Nederland halen.
Service ontstond recent gaan we een gezellig en leuk huurde, knalde de kurk te- Daar zijn er twintig van gemaakt en ze worden onder
vanuit een Amerikaans- firmaatje voor opzetten.' gen de voorruit."
meer gebruikt voor koeRussische jointventure, die We hebben een witte en een
zich er onder meer op toe- blauwe Town Car en verhuWat krijg je voor dat geld? rierswerk tussen Amsterlegt Amerikaanse mobielen ren aan musici, artiesten, Vier lederen fauteuils, hout, dam en Parijs. Ook de RDW
naar Amsterdam te ver- studio's en bruidsparen. een chauffeur, video, tele- is benieuwd.

M

Er is dus rekening gehouden
met eventuele zijdelingse aan
rijdingen en dat is tamelijk
uniek in deze klasse. Beveiligingsbalken in de portieren, automatische
gordelspanners,
een veiligheids-stuurkolom en
in hoogte verstelbare gordels
zijn we ook nauwelijks tegengekomen. Verder zijn de stoelen
nog voorzien van zogenaamde
anti-duikprofielen, die moeten
voorkomen dat je bij eenplotselinge klap onder je gordel doorVijftig werkweken dus. In die schiet.
vele testuren kwamen de specialisten tot een vorm die heel
In vergelijking met zijn geweinig wervelingen veroor- waardeerde voorganger biedt
zaakt. Maar hun werk hield hij veel meer comfort. Dit is
daar niet op. Een van de andere voor een deel te danken aan de
resultaten van het werk in de afmetingen. De nieuwe Corsa is
windtunnel is een speciale, acht centimeter langer, zeven
halfgesloten grille voor de 1.2 centimeter breder en vijf centien 1.4 literversies. De koelende meter hoger. Voor- en achterlucht wordt nu aerodynamisch stoelen staan bijna acht centivia een aparte tunnel onder de meter verder uit elkaar waarvoorbumper aangevoerd.
door een volstrekt nieuwe
groep kopers kan worden aanAutofabrikanten moeten te- gesproken. Wat nog een prettig
genwoordig woekeren op de voordeeltje is dat je meer bagavierkante centimeter. Het moet ge mee kunt nemen. De Corsa
klein, maar o zo ruim. Een te- behoort met een bagageruimte
genstelling die blijkbaar toch van minimaal 260 liter tot de
mogelijk is, zo bewijst Opel. In grootste in zijn klasse.
alle opzichten kan vastgesteld
worden dat Opel met de nieuwe
De Opel Corsa is leverbaar
Corsa in het segment kleine au- als drie- en vijfdeurs, elk met
to's nieuwe wegen is. ingesla- een eigen karakter. De keuze is
gen. Hij heeft een aantal veilig- verder zeer breed want er zijn
heidvoorzieningen die we ook zes varianten. Er kan gekozen
terugvinden in Calibra, Vectra worden uit zeven krachtbronen Astra.
nen. Twee hiervan zijn gloed-

ET DE nieuwe Corsa laat Opel zien
dat de ogenschijnlijk onmogelijke
combinatie van een kleine
auto met een dynamische
vormgeving, veel ruimte en
lage luchtweerstand wel de- •
gelijk mogelijk is. De Corsa
bracht hiervoor 2000 uur in
de windtunnel door.

nieuw: een 1.2 liter motor die
nu al aan de voor 1996 geldende
milieu-eisen voldoet en 1.6 liter
16-kleps motor. De prijzen variëren van ongeveer 24.000 gulden tot 36.500 gulden.

Historische
racewagens
Historische Zandvoort
Trophy Sponsored bij State of Art. Dat is de volledige
naam van het historisch raceweekend dat 22 en 23 mei
op het circuit van Zandvoort gehouden wordt.
VS33

Zaterdag starten de trainingsessies om 10.00 uur.
De eerste race van het
weekend vindt plaats om
16.00 uur. Op zondag gaat
de eerste race om 13.00 uur
van start. Hoofdattractie
vormt de 1-uursrace voor
toerwagens, die meetelt
voor het Europees Historische Kampioenschap.

BOSCH V A A T W A S S E R
TypeSPS2101 Energie besparende vaatwasmachme geschi kt voor 7 standaard-couverts.
meerdere automatische programma's,
v o l g b a a r p r o g r a m m a v e r l o o p , s l e c h t s 19
liter waterverbruikbi] normaal 65 = c programma,
automatischeglansspoelmiddeldosering
enkrasvastwerkblad.Adviespnjs'1249.-

SONYHI-8TRAVELLER
TR705, Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo Adviespnjs'3330 -

&
Ü

iri

2199.-

Z A N U S S I 2-DEURS K O E L K A S T
180hterdubbeldeurskoelkast, automatische
ontdooiing van koel ruimte, 4-sterren vriesvak,
o m kee r bar e d eurd r aai richt mg, r eg el bare
t her mostaat, binnen ver lichting en ondanks
grote inhoud kompakte af metingen.
Adviespnjs'949.-

SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST STEREOTRAVELLER

Flat en Square Black Trimt- Et 0. Mini camcorder, motorzoom
ron beeldbuis, euroscart. ste- autofocus, hi fi stereo '2799 reo. teletekst en afstandbeaiening Adviespnjs'2550.-

~~ 1649.PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

1449.-

SONY TRAVELLER

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

6 programma's, 12 couverts en
Type W750; Voorlader, RVS geruisarm. Adviesprijs*1099.trommel EN kuip, centrifugeert
ZANUSSI Z908/8SR
tot 1100 toeren p/m,buitenKOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast maar mantel tweezijdig geemailBAUKNECHT VW3PR
een echte koel/vries kombmatie. leerd. Adviespnjs '2199 Koelruimteop"ooghoogte". Laag
stroomverbruikAdviespnjs '1179.-

TR50, Lichtgewicht camcorder,
8xzoom,hifi,autofocus '2550-

1599.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1299.JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1199.-

»

PHILIPS /WHIRLPOOL
KOEL/VRIES KOMBI

Type ARG280; Adv '1235,-

SONY CAMCORDER
F375; 8x motorzoom, fader,
3 l u x , age msert. '2220.-

949.369.-

MIELE KOEL/VRIES

PHILIPS 1300 WATT
D R A A I T O P STOFZUIGER
S u p e r k r a c h t i g e ! 300 Watt stof z u i g e r , metalen
buizen, a c c e s s o i r e s b e r g i n g in de s t o f z u i g e r ,
zuigkrachtregelaaropdepistoolgreepenautomatisch
oprolsnoer. Adviespnjs*420.-

1349.-

TOPMERKCAMCORDER
F120; 12x zoom, autofocus,
fader, Hi-Fi Adv.'2498 -

1329.

1149.-

1345

MIELE VWG521

WAS/DROOG KOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T

1499.-

Tegen meerprijs wast en
droogt u m één machine: l

1475.-'

BAUKNECHT SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Type KGC2511; Adv. '1269.

SHARP 2 IN 1 KOMBI MAGNETRON
Inhoud 29 liter, 850 Watt v e r m o g e n , grillelement(1 000 Watt), 5 stand e n, eenvoudige
bed i e n m g , d r a a i pi at eau, magnetron en grill
gekombmeerdtegebruiken,60minutentijdklok
en gratis k o o k b o e k . A d v i e s p r i j s * 7 9 9 . -

SONY55CMKVM2131
PANASONIC NVG1
SUPER TELETEKST
VHS videocamera "1895.37CMKLEUREN-TV

699.799.849.-

cnn SIEMENS1000 TOEREN BOSCHVWPS2100
D «Ju." 1000 toeren. Adviespnjs'1 878.-

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1399.-

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER

AEG LAVAMAT RVS

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen 1 Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbiedmg? Adv.M549.-

1195.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

865.845.-

BAUKNECHT WA6500
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SONY VHS HI-FI VIDEO
SLA/615, HQ TOPKLASSEi 4
koppen, longplay (8uur), audiodubbing, shuttle. Adv '1990.-

~~ 1199.PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

F65,4koppen,VHS-HQ '1894.-

1099.-

Type 25GR5760, 63cm flat
square, in-lme, quikstart beeldbuis, stereo, teletekst en af- BLAUPUNKT VHS HI-FI
standbediemng. Adv.*2075.- 750; 4 koppen, 8 uur. '2095.-

fa PT*T«I -1001:
IO«Ju.k }j?;/;?
PHILIPS
70
CM KTV
i* STEREO TELETEKST
M

1595.-

M
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PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

^'K

70 CM TELETEKST

1895.-

GRUNDIG HIFI VIDEO
VS940; VHS-HQ, 4 koppen,
inkl. TELETEKST. *1999.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle. '1795 -

Nederlandse Philipsgarantie.

nrg«i -ionc
IttJftf la&ÏIO.-

1095.-

SUPER TELETEKST

845.485.-

INDESIT 145 LITER KOELKAST
R o y a l e 145 liter koeler, v o l a u t o m a t i s c h e
ontdooiing, r e g e l b a r e t h e r m o s t a a t , links- of
rechtsdraaiende deur, superlaag stroomverbruik, 3 uitneembare legrekken en ruime
g r o e n t e - en f r u i t l a d e .
Adviespnjs*699.-

QQQ
339."

Nederlandse Philips garantie.

*
A PHILIPS 55 CM KTV
K STEREO TELETEKST
fl
K PHILIPS 55CM KTV
*
K

830; TOPKLASSE' '1899 -

ESilQOC
Lak? Iu«f3.63 CM TELETEKST

t\

999.-

JVC VHS HI-FI VIDEO

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

2IN1
KOMBI

PANASONIC VHS HI-FI

Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Adviespnjs'749.-

445 •"

INDESIT 2-DEURS

Voorlader, centrifugegang
Type R2240. Adviesprijs*849.- 1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviespnjs"1299.-

. PHILIPS
LADYSHAVE
Voorjuiel en glad o n t h a r e n .
^
Maximaal
2 per klant. '39.-J

ZANUSSI 2-DEURS
PHILIPS/WHIRLPOOL

PTg«i ccc
ifM? OOO."

19.95,

"MC
STUNT! 550 TOEREN
f IO."

BOSCH 2-DEURS

Type KSV; De nieuwe met 260 INDESIT PROMOTIE
hier inhoud Adviespri]s'1199.- Type 2596; Adv.*799,-

~~ 1199.PHILIPS HI-FI
I-FI VIDEO

SIEMENS KS2648

899.-

915.-

SHARP HI-FI
-FI VIDEO
VIDEO*

\Ul wil'
wiK i»-—

v',i-i~nP vci »«-•

«-r-ir»put;i •] -

799.-

,

679.-

'K
fi
1

998.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

INDESIT 140 LITER
-^.ar

*•

^.*r

_

VSF200;Afstandbediend
ndbediend '768
'768--

529.-

TNA FORNUIS 14.00

N5404; Gas-elektro. '1049.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbedienmg.*1145 -

668.-

ELECTROLUX
KOELBOXEN

679.-

ELGRIMSUPERLUXE
AS-ELEKTRO FORNUIS

ARISTONA VHS VIDEO

2SB12; VHS-HQ, LCD-afstandbediening Adv '1045.-

TOPMERKWASDROGER

599.-

Mj 269.-

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

948.
848.-

GRUNDIG VHS VIDEO

679.OPZETVRIESKASTJE

VS900, HQ, 2 koppen, LCD-afstandbedienmg ATTS '999.-

Handig opzetvneskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs. .*595.-

599.-

378.-

HRDX20; Afstandbed. '879.-

948.-

TAG GAS-ELEKTRO

K055/52/25A; Elektrische oven,
kl. grill en kookwekker. '1510.-

ZANUSSI VRIESKAST

579.-

INDESIT WASDROGER

1098.-

m 499.PHILIPS/WHIRLPOOL

m 599.-

Type AMB523; Adviesprys'945.-

TypeZ6050; Adviesprijs'599.-

BAUKN./BOSCH/AEG

PHILIPS VRIESKAST

KONDENSDROGER

TAGINFRA TURBO

FF452; Luxe gas-elektro
muis met hete-luchtoven,
nll, kookwekker en gratis
ookboek. Adviesprijs'1735.-

1298.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl. afstandbediemngi

449.-

DE BCC WAVE

PHILIPS 63CM100 HERTZ MATCHLINE
KLEUREN-TVTYPE25ML8500

BCC
PRIJS

10; Gas-elektro fornuis. In.grill, draaispit en mixed
rill-set. Adviesprijs'1425.-

3Ër 399."

JVC VHS-HQ VIDEO

498.-

V

528.598.WESIT G/E FORNUIS

445.-

PHILIPS 160 LITER

ZANUSSI WASDROGER

GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

.ecooe

tpe KN5402WO;Adv,espnjs'849.-

ZANUSS1140 LITER

TypeTDSO; Adviesprijs"649.-

ARISTONA 51 CM

649.-

^DESIT
ORNUIS

VS902; TELETEKST '1409-

GRUNDIG 51 CM TEKST

Vatt + draaiplateau.
8180; 750 Watt

999.-

••

GRUNDIG VIDEO + PDC

BLAUPUNKT55 CM
SUPER TELETEKST

599.-

HARP 3 IN 1 KOMBI

Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviespnjs."1375.-

H 395.-

AKAIVHS-IHQ
•IHQ VIDEO

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

ROTHER ER7341

799.-

TOPMERK. Adviespnjs'749.-

699.-

'K

HARP2IN1 KOMBI

AEG TURNETTE

145 LITER KOELER

J40.VHS-HQ, 3koppen.'1104.3 koppen.' 1104.-

$

265.-

• • a l t . * .*r

PANASONIC
IC VIDEO

1348.-

VM610;20 liter. Adviespnjs'769.-

l Oerdegelijke tabletop. Zeer
l fraaie uitvoering met formica 800TRNBOVENLADER
l bovenblad. Officiële garantie.

BLAUPUNKT
KT VIDEO

1448.-

299."

HILIPS/WHIRLPOOL

9 liter, digitale bediening en
•aaiplateau. Adviesprijs'899.-

949,

130 LTR. KOELKAST

RTV535;3koppen.Adv.'1445.-1
)pen.Adv.*1445.-

BLAUPUNKT70 CM
STEREO TELETEKST

HET

m 549.-

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv.M 445.-

4dagen-Fan^--^

649.-

&

ANASONIC 700 WATT

OMBI MAGNETRON

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

V212;afstandbediend
.bediend '1000.'1000.-1

70KV9717; Adviesprijs'2275 -

239.259.-

JIOULINEXFM1115

TUNTi! 3 in 1 M Magnetron
hete-lucht oven + grill.

VCH80: VHS-HQ.
-HQ. Adv.'129
Adv.'1299.-

V315; VHS-HQ, prefektbeeldi
LCD-afstandbedienmg. "1220.-

219.-

AMSUNG RE570

50 Watt, grill, 29 liter inhoud
ndraaiplateau. Adv. "799.-

VR502, VHSsterPO
sterPO 'T59Q'T59

199.

nel ontdooien en verwarmen.

699.599.- 23Er 319.499.m 499.-

BAUKNECHT2304

pTg«l
LfflB?

SONY VHS-HQ
i-HQ VIDEO

ft
&

899.749.ZANUSSI WASAUTOM.
HOLL 1000 TOEREN

PHILIPS GR102137CM SONY3 KOPPEN VIDEO

ARISTONA70CM
STEREO TELETEKST

MAGNETRON OVEN
INDESIT 1200TOEREN

2399:

TypeAFB594;Adviespri)s'725.-

BAUKNECHT LUXE

799.-

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

pits gaskookplaat. '298.'

elektronisch regelbaar.'14')5.-

999.AUDIO- & VIDEO CASSETTES
648.1299.STUNT!! VRIESKIST!! MERKCENTRIFUGE"
MAXELL XL II90
10 voor
36.SONY E240V
3 voor
27. •
348.169.BOSCH VRIESKAST

Type GSD1311; Adv. '848.-

MIELE DROGER

Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
Meer budget door de gratis
BCC-cardf
ianvraag-folder in de winkel!

UPER KOOKPLAAT

TNA WASEMKAP
achtige motor, 3-standen. '310.-

SS£

118.1 tot B.30 uur
9 tot 6.30 uur
KOOPAVOND:
7 tot 9 uur

R
HAARLEM
l BEVERWIJK
"
l ALKMAAR
l^a- CIPKTRO SI IPFRS iSïhSwSoï? «rijdao
Electronisch betalen "
VEW1
met uw PIN-code,
lWinkelcentrum
VVinkelcentrum "Schalkwijk" l Winkelcentrum "De Beverhpf" l Huiswaarderplein 11
\tf ÜT^IV KVRiJrA.?^ Maart»anbro*k vrijdag
7 tot 9 uur
zonder extra kosten l Rivièradreef 37
37
l Beverhof 16 (alleen witgoed) l (Achter Noorderkade/GroamorHti l l f IN DE RANDSTAD overig* filialen donderdag 7 tot 9 uur

Weekmedia 17

donderdag 6 mei 1993

15

Sjoukje en Sanders wensen u
deze maand "zit smakelijk!
HELPT
MOEDER VERWENNEN!!!
ELEKTRISCHE
TEFAL BARBECUE

SET
Luxe L A D Y S H A V E met
diverse hulpstukken voor
pedicure, manicure en huid•massage in luxe opberg'cassetle. Adviesprijs'150.-

KRUPS ESPRESSO
KOFFIEZETAPPARAAT

Deze eetkamermeubelen zijn:
Uit voorraad leverbaar.
Grondig getest.
De goedkoopste van
Nederland.
Tegen meerprijs ook in
andere stoffen en
kleuren leverbaar.

UNIEK! Zowel binnen als buiten
te gebruiken. Ad v.'186.50

Type 171OJ; Espresso en koffiezetapparaat In één. '329.-

189.BRAUN ELEGANCE-2
pdyshave. 1 1 0/220 Volt. '78.50

TEFAL GOURMET
PHILIPS
10-KOPS '
HD5176. Koffiezetapparaat-es.-

PHILIPS SNOER-1
iLOOS ^^

leren. Inkl. 8 pannetjes. *195.-

109.-

37.95

Bijna f 500.- voordeel

ROWENTA12-KOPSzvw.

•Ladyshave. Fluweelzacht
'scheerblad. Adv/69.-

44.95

BRAUNKOFFIEAPPARAAT Kontakt-grlll, ultneembare

44.95

grillplaten, thermostaat.'169.-

89.-

TEFAL
.OPLAADBAAR
JEPILEERAPPARAAT
pveral gemakkelijk en glad
ontharen. Handig voor op
'reis. Inkl. etui. Advriesprijs'189.-

1 0-kops koff iezetter -f (her
moskan. Adviesprijs'109.

95.-

•Öntharings/epileerapparaat.
Type EE-I. Inkl. etui. Adv.M 80.-

ROWENTATHERMOSFK40
Met dubbelwandige warmhoudkan. Modern design.

115.-

Zelfreinigende
^
grill-bakoven + regelbare
thermostaat. Adv.*269.-

Luxe, komplete, elektronische keukenmachine, 500
Watt, inkl. sapcentrifuge,
c i t r u s p e r s en d i v e r s e
accessoires. Adv'300.-

CARMEN STUNT!
.1500 WATT FÖHN.

22.95

1600 Watt silencio haar-

D A A R

V I N D T

79.-*

ding Inkl. receptenfolder.

69.-

CARMEN KRULSET
17 rol Iers in 2 maten. Inklusief
Slips. Adviespri]s'90.-

L UXE HANUMIXEn

M,ELE

3 snelheden handmixci ,
garden en deeghaken.

S2481 + TURBO-BORSTEL,
14rjo w super sto,zuiger.

24.50

BRAUNKRULBORST EL
Elektrische krulborstel, beveiligd tegen oververhitting.

l

19.95
V

Super

telefoon 023-385478

Diesel

Alles voor in en om
het huis.
Speciaal voor

r

IJ

MOEDERDAG
Bodeweg 2,
2042 JZ Zandvoort
Tel. 02507-18845
Dinsdags gesloten.

fnk|

opbergruimte voor ac- JL.
cessoires en traploze elek- ^
tronischeregelbarezuigkracrit lt

268.178.- j

| ELECTROLUX 1000W

SNOER

,
f « 9 - w « J LOZE
„
j£ARMEN VOETENBAD WATER- J|

'

•JIL

KOKER ^

BETAALT U
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

,,De Bode

STOFZUIGER

| AEG 1000WATT (400.3)

PHILIPS
GEZICHT

SOLARIUM!

9 mei
moederdag!
Laat zien hoe uw liefde
voor haar bloeit.

,248.1400 WATT LUXE

STAAFMIXER
*Ö
Type 070; Inkluoict mayo
nalse-beker. Adv/66.-

4JUV-A TL-buizen. AdV135.-

ii

Buureweg 1-3
Tel. 15736

K o m p a k t e keukenhulp.
v
Geschikt voor mengen, pu^
reren, shaken, raspen, hak- TEFAL FRlTEUSE

Bij „De Bode" wordt wonen
ontdekken.

ƒ1,87
ƒ171
ƒ1,22

Euro

I-K

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

l III l I I I I I I I I I l l l l l I I I l I I I I I I I I I I I I I

Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord

[PHILIPS STOOMBOUT
•Met anti-kalk-staalje en 2 l
•'*toomstanden. Adv'75.-

44.95

(ROWENTA STRIJKIJZER

37

-.

"KL

"

VOOR 19,95 p. l

IJll
l

4. Berging Flemingstraat C, 2e etage, huur ƒ 27,83 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen Flemingstraat 242 t/m 340. Toewijzing zal geschieden op basis van het
lidmaatschapnummer.

SS
"S

198."

PANASONIC 1000WAH ||

> 178.-

11200 Watt. lichtgewicht
- '
PHILIPS HR6183
$tri|ki|zer met extra tem^
fteratuurbevelliglng
PHILIPSCITRUS^LMÜ
', ^A Q*ï Grote 0,5 Liter, met al
W ir • WW
reservoir.'55.
wO | neembaar reservoir.
'65.
ELECTROLUX Z99

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

3. Parkeerplaats Mr. Troelstrastraat, huur ƒ 26,38 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen aan de Mr.
Troelstrastraat.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de
pp zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen 1, 2 en 3 alsmede het
rijbewijs te tonen.

228.-

Mechanische krachtregeling
en 5 voudige luchtliltering

Emm

2. Van Lennepweg 32 hs, huur ƒ 343,64 per maand (excl stookkosten) 2kamerwoning met c.v.
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het bruto-maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.255,- zijn.

NILFISK STOFZUIGER

Hfl G3Er

zomerplanten

1. Flemingstraat 312, huur ƒ 451,98 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenmmste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning
mag max. ƒ 2.810,- zijn.

1100 W draaitop. Aav360.-

pi c^TROLUX
1100W
HiHilJ MUL" * " '^v

Daarna
volop

Nog 1 week
dan is het
ijsheiligen

VARKENSHAAS
van 29,50

PHILIPS HR6500

V
lUXE TOASTER
Broodrooster met -Koele
wand", regelbare brulnlngsgraad en kruimellade '89.-

Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

9 MEI MOEDERDAG

44.50
(Type 1405; Geschikt vooi
||eldingwater door UNIEK
'intl-kalkstaafje. AdV99.^O QR
*f;f.5Jw

W E L *

VERSE

' '7üter OptiflfSa\ gen
Droogkookbeveiliging

fEFAL STOOMBOUT

H E T

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF

MOULINEX FRlTEUSE
*
Anti-reukfilter en thermostaat. -

KEUKENMACHINE mei

39.95

><f f LAAf**
, |V *""•f,^

. Overtoom 557, tel. 020 - 6ISM735/683055I. Eigen parkeergarage. > Berkel en Rodenrii'., Industriuwcg 19, Industrieterrein Rodunnjs. lel. 01891 - 13855.
• Beverwijk. Meubelboulevard, Parallelweg 120, tel. 02510 - 20816/20817. • Duiven. Nieuwgro.il'4, afslag Wcstcrvoort, lel. 08303 - 1 5 1 5 1 . • Groningen. Meubelboulevard Groningen. Hoendiep 9'D. tel. 050 - 184022.

• San. Meubelplein Ekkersriit 4 1 2 1 . tel. 04990 - 72065. • Utrecht, Woonboulevard Utrecht, Wintliontlaan 4, hoek lïuropalaan, lel. 050 - 889144. • Vlaardingcn-WeM. Haringbuis»cg53, Industrieterrein 't Scheur, lel. 010-4359800.

179.-

JBRAUN SUPER FÖHN

IjBruisbadsysteem. Adv.'t 49.-

ME U BE L S T A D

109.-*

MOULINEX CHEF

599.-

• Zwolle. Woonboulevard Zwolle, Grote Voort 88, tel. 038 - 210600. • Heerlen. Woonboulevard Heerlen. In de Cramer 190, tel. 045 - 754132. • Oostcrhout-Zuid. Beneluxweg 3, tel. 01620 - 50154.

" • • 69.95

19.95

/H HM

Bestaande uit 4 stoelen (cane rug) en een eettafel.
Stoelen en tafel zijn leverbaar in
wit en zwart.
Van 1795.- voor

Sanders

- 179.. J

IUXE HAARDROGER
H200WATT+DIFFUSOR

79.95

Complete eethoek.

Met blad van krasvaste structuurlak.
Modern vormgegeven.
Afmeting 165 x 90 cm. Van 719.- voor

,
«
JL.

NOVA FRlTEUSE 2800.10 *
Rechthoekig model-ff liter. 1-^Zeer goed getest. Adv'211.-1 .

S

Eetkamer taf el met kolom.

Met stoffen rug. Van 269.- voor 229.Met gestoffeerde zitting.
Rug van cane. Van 269.- voor

THERMOS
STUNT
('_

BRAUN SILK-EPIL

59.95

Eetkanterstoel.

5. Garage Keesomstraat 97 a, huur ƒ 75,95 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen aan de
Keesomstraat.
Toewijzing zal geschieden op basis van het iidmaatschapnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de
op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.

Sw
=|

p>

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het
gevelkastje ten kantore van EMM.

|S~

22.50^ 118.ZIE HIERBOVEN VOOR VIJFTIG
FANTASTISCHE VERWEN-IDEEËN l*

P.E.M. Stokman
Frinsenhofstraat 7
Maandags neslotcn

SINCER

Voor eens en altijd

Tpewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
Bij het genoemde gezamenlijk max. bruto-maandinkomen wordt het inkomen van de meestverdiener voor 100% en de minstverdiener voor 50%
meegenomen in de berekening.

J\

Novem

MOOIE KWALITEIT
MODERNE

rmld»

:S*S
::x:SxmxS:x:

Deo
Rollen

MET KNOOPJES, IN DIVERSE UNIKLEUREN
100%

F.

ia Fa

DAMES T-SINGLETS

IWR^^^x^:

'X-Xj
•:•:•:•«

KATOEN, MATEN: S, M, L en XL

i

HANDIG KUNSTSTOF
FRAAIE AARDEWERK

FA DEODORANT

BLOEMPOT

diverse fijne „,»•->,,,
-~ ,
geuren
f - ••/• / " '
J
Zoek uit:
,, ~{
'- ' , «
"a
spray 150 ml
/
/ f 'Lt,,. /
tlS
)
of roller 50 ml
'' ,V'
-u.' L

ELDERS

ELDERS

diverse
^ j modellen
' v.' ''
, \ m decoratieve
V,,';
»*?< •> -";
kleuren,
ca. 18 cm 0 /,
ELDERS K

/'J/T*

AFSLUITAPPARAAT
voor het luchtdicht sluiten van plastic
zakken,
inclusief
hersluitbare
tape

H

»
"" wwft*
§
..mm

ELDERS

BIJ ONS
rush&Sew?ngKO
Conla n

qp

WITTE REUS WASMIDDEL

lllrca--rjccc.1

ORIGINELE LEIFHEIT

WAST EEN BOEL, KOST EEN BEETJE

ALLESOPENER
ORIGINEEL

LUXE

COMPLEET MINI

VIDEO BEWAARDOZEN
1

NAAIGARNITUUR
ideaal voor mee
op reis, kan m
de handtas,
diverse soorten.
Per set
ELDERS

met goudp ~ — - - , x-"" ^
kleurig rugJ , 'i \
( " "
dessin,
' " ïZ, ' ' Pi ' '
bordeauxrood
'""'i f w - - i
of zwart
'^ ^ V ' < ? -','

Of}
ELDERS

ELDERS ^;:j C^, • j

PRITT
SEAL TAPE

SET

bijpassend plakband
voor het afsluitapparaat

ELDERS

ROLLEN
ELDERS

OVENVERS

CHANTILLY
LUCHTIG
GEKLOPTE

ROOD

SPUITROOM

natuurlijk bruisend
mineraalwater

1

verwijdert zonder krachtsinspanning
alle soorten deksels en doppen.
Met 2 jaar garantie

altijd handig
om in huis te hebben

FLES

1 /2 LITER
ELDERS \<25

TROPICAL

OLA ROMETTE

FRUITCOCKTAIL

SCHEPKLAAR VANILLE

ROOMIJS

diverse soorten vruchten op lichte
siroop

LEVERPASTEI
een tractatie op elke boterham

i.'

f"^\

LITERBLIK

LITER-

BAK

165

•

GRAM

\J/

j'

ELDERS

ELDERS

ELDERS

r^lV

>

j . f

ELDERS £2$

BUS
250 GRAM

UNOX BOEREN-

BLIK

GESNEDEN EU VERPAKT HEEL BROOD

ELDERS^

^a ^\ £&*

B

CHAMBOURCY

KUIP 500 GRAM
ELDERS 23&
RIJK OPGEMAAKTE

HUZARENSALADE
LUXE SCHOTEL 900 GRAM

(Bonboni

ELDERS 8.35

HEERLIJKE
MOUSSERENDE CIDRE

EXTRA BELEGEN

IN DE SMAKEN: PERZIK EN LITCHI

FLES 0.75 LITER

1

OMA'S

ROOMBOTERCAKE
ieder plakje een gebakje

LIEFST 400 GRAM

DANEROLLES
COTE D' OR
BELGISCHE BONBONS
rijk gesorteerd
PONDS- /••~""~"\ ^T\ ,'TS

CROISSANTS
BUK

kant en klaar deeg voor
ovenverse croissants

BLAUWE HONINGZOETE

DOOS i. , v ,); u •

STUKS
ELDERS

ELDERS

MS'

HEELPOND
ELDERSt7ï99

• , \<••>

DRUIVEN
HEEL POND 2.49
IN ONZE AMBACHTELIJKE SLAGERIJ

IRK VAN DEN BROEK
I I I

LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum
Hannie Schaftplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat
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Gemeente en strandpachters schuiven elkaar de rekening toe

DEZEWÊËm
'Meeuwtje'

Dreigend conflict over riolering strandpaviljoens
ZANDVOORT - Na de omstreden strandstoelenbelasting dreigt er een nieuw conflict tussen gemeente en
strandpachters. Deze keer
gaat het over een nieuw aan
te leggen riolering onder de
boulevard, waarop
de
strandpaviljoens
volgend
jaar aangesloten moeten
zijn. Zowel de strandpachters als de wethouder van
Financiën, Ingwersen, voelen er niets voor om voor de
kosten op te draaien. Ingwersen schat die kosten op
'miljoenen'.

bevolking te laten opdraaien
voor 39 strandpachters," zegt
wethouder Ingwersen. „Er
moet een rioleringsysteem komen, maar voor wie eigenlijk?"
Hij geeft zelf het antwoord op
zijn vraag: „Voor de strandpachters. Daarom vind ik dat
zij het zelf moeten betalen."
Ingwersen gaf maandag in de
commissie voor Financiën alvast een aanzet tot de onderhandelingen met de strandpachters. Hun paviljoens moeten volgend jaar een aansluiting hebben op de riolering. Dat
is een gevolg van nieuwe, landelijke milieu-eisen voor de hore„Ik pieker er niet over om de ca. Maar die riolering ligt er

niet en de aanleg ervan is peperduur. Omdat zij er toch moet
komen, is er momenteel op het
raadhuis een advies in voorbereiding.

Faillissement
Strandpachters-voorzitter
Jaap Paap weet officieel nog
'van niks'. „We hebben tot nu
toe alles uit de krant moeten
vernemen, van de" gemeente
hebben we nog niets gehoord."
Hij voorspelt een faillissement
voor de 39 strandpachters als
zij de riolering moeten betalen.
„Maar we wachten de ontwikkelingen rustig af, we raken

niet zo gauw meer in paniek. Ze
kunnen wel zeggen dat de zee in
brand staat, maar dat betekent
nog niet dat wij het moeten
gaan blussen."

strandpachters recht op dezelfde behandeling als andere bedrijven in Zandvoort. Strandpachter Gert Toonen vindt dat
ook: „Wat Ingwersen zegt, is
meten met twee maten," aldus
Volgens Paap hebben de Toonen. „Iedereen, zowel de

ondernemers in de Kerkstraat
als de bewoners van Nieuw-Noord, krijgt infrastructuur
tot aan de deur. Kennelijk zijn
wij een soort tweederangs ondernemers die er niet bijhoren.
Maar ik denk dat een democra-

Jos van der Meij is als
«5
amateurvoetballer
in
O
meerdere opzichten uniek.
Deze week in de rubriek Achter de Schermen.

tie zo niet werkt. De gemeente
levert een goed, dat wij huren.
De gemeente moet ervoor zorgen dat wij daarop onze paviljoens ook kunnen exploiteren."

Strandwacht
De
Noordhollandse
-y
kustgemeenten spelen
J
mei het idee werklozen in te
zetten als Strandwacht.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648
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Zwinnetje al warm genoeg

Mededeling
In verband met Hemelvaartdag
verschijnt
het
Zandvoorts
Nieuwsblad niet op donderdag
20, maar op woensdag 19 mei.
Wij verzoeken u uw advertentiemateriaal uiterlijk maandag 17
mei om 17 uur en uw redactiekopij uiterlijk maandag 17 mei om
15 uur aan te leveren op ons
kantoor in Zandvoort.

Provinciebestuur beslist:

'Woonwagenkamp vóór
l september ontruimen'
ZANDVOORT - Het tijdelijke woonwagenkamp bij
de Jac. P. Thijsseweg moet
vóór l september zijn ontruimd. Dat heeft het bestuur van de provincie
Noord-Holland deze week
aan het gemeentebestuur
medegedeeld. Het Zandvoortse college betwijfelt
echter of die datum haalbaar is. Daarom onderzoekt
het nu, of de gemeente zich
wel aan de uitspraak van de
provincie moet houden.

dit moment niet of nauwelijks
haalbaar. Volgens gemeentevoorlichter Egon Snelders is l
september 'heel kort dag'. „Het
is natuurlijk niet de bedoeling
dat de woonwagens daar definitief blijven staan. Hoe sneller
zij kunnen verhuizen, hoe beter. Maar we hebben nog geen
duidelijkheid over een andere
tijdelijke of definitieve locatie.
Daarom zijn we aan het uitzoeken in hoeverre de wens van de
provincie afdwingbaar is. Ook
al is het in lijn met wat we zelf
willen. De wagens zijn daar geplaatst op grond van artikel 10
Gedeputeerde Staten van van de Woonwagenwet, dat een
Noord-Holland kunnen niet in- tijdelijk kamp toestaat."
stemmen met tijdelijke of permanente plaatsing van de vier
De wagens werden er vorig
woonwagens. Die staan gestald jaar neergezet na een ruzie tusop een oud stuk autoracebaan sen twee families op het woonvan het Zandvoortse circuit, in wagenkamp aan het Keesomhet verlengde van de J.P. Thijs- plein. De plaatsing van de
seweg. GS zullen beslist geen woonwagens, waarvan één
medewerking verlenen aan een meer de vorm en omvang van
eventuele legalisering daarvan. een villa heeft, is echter in
Daarentegen eisen zij juist van strijd met het bestemmingsde gemeente Zandvoort, dat zij plan van het gebied. Daarnaast
'op korte termijn' een andere, heeft het college van Gedeputijdelijke locatie inricht. De teerde Staten ook onderzocht
woonwagens moeten daar zo- of er opgetreden moest worden,
lang worden gestald, tot er een op basis van de Verordening
oplossing is gevonden, in de grondwater beschermingsgevorm van definitieve stand- bieden Noord-Holland. Die
plaatsen. Het huidige kamp moet voorkomen dat er in het
moet vóór l september 1993 gebied dingen gebeuren die de
zijn ontruimd.
kwaliteit van het bodemwater
bedreigen. Maar op grond van
De opgelegde datum lukt op de verordening hoeft er op dit

De fractievoorzitters Tates
(VVD) en Van Westerloo
(PvdA) hadden in interviews
over het Zandvoortse woonwagenkamp-beleid een 'golf van
negatieve publiciteit' veroorzaakt. Dat was tenminste het
oordeel van D66, CDA en GBZ,
toen zij in maart in de gemeenteraad hun motie indienden.
H-ffin werd de handelwijze van
r/.->de
fractievoorzitters afge1
<teurd. Daarnaast werd aan burgemeester en wethouders gevraagd een recherche-onderzoek te laten plaatsvinden. Bij
de krant waren namelijk vertrouwelijke stukken terechtgekomen, waardoor persoonlijke

j Waterstanden
Datum
13 mei
14 mei
15 mei
16 mei
17 mei
18 mei
19 mei
20 mei
21 mei

HW
LW
HW LW
09.46 05.06 22.1617.45
10.45 05.35 23.14 18.40
12.05 06.37
-.-19.44
12.50 07.44 13.2020.54
01.46 09.00 14.1021.54
02.2410.0014.5022.55
03.08 10.34 15.2623.35
03.39 11.24 16.0023.55
04,11 -.- 16.31 12.10

Vaanstand:
LK dond. 13 mei 14.19 uur
Doodtij
14 mei 23.14
NAP+45cm

uur

gegevens van de woonwagenbewoners bekend waren geworden.

Meningsuiting
De motie werd door D66, CDA
en GBZ (de meerderheid van de
gemeenteraad) aangenomen.
PvdA en VVD ontkenden echter betrokken te zijn geweest
bij het 'uitlekken' van de stukken. Daarnaast verzetten ze
zich tegen de motie, vanwege
het recht van vrije nieningsuiting. Bovendien was zo'n strafrechterlijk onderzoek niet mogelijk, daarin kregen zij later
gelijk. Volgens VVD en PvdA
kwam de motie in aanmerking
voor schorsing en vernietiging
door de Kroon. Daarom richtten zij zich tot het ministerie
van Binnenlandse Zaken. De
staatssecretaris is het niet met
hen eens: om twee redenen
vindt hij een voordracht tot
schorsing en vernietiging 'niet
opportuun'.

Man mishandeld

ogenblik niet opgetreden te
worden.

Voetbalvelden
Een paar jaar geleden zijn de
oude velden van Zandvoortmeeuwen bij het NS-station als
mogelijkheid genoemd, maar
sindsdien is de kwestie waarschijnlijk blijven liggen. Toen
was het provinciebestuur van
mening dat het kamp op het
Keesomplein kleiner moest
worden: een deel moest worden
overgebracht naar een andere
locatie. GS zijn inmiddels van
dat standpunt afgestapt.
Zonnebaden en 'badderen', het was allemaal weer mogelijk deze
week. Zandvoort en de badgasten konden opnieuw profiteren van
De woonwagenbewoners op schitterend voorjaarsweer. De branding bleef nog wat koud, maar
de oude racebaan hoeven hun
kamp pas te verlaten als er een
alternatief is. Dit is vorig jaar
mei vastgelegd in een overeenkomst tussen hen en de gemeente. De gemeente heeft de
afgelopen maanden onder zware druk gestaan vanwege haar
woonwagenbeleid. De landelijke pers stortte zich op Zandvoort toen de oppositiepartijen
PvdA en WD in De Telegraaf
ZANDVOORT - Een pen- wordt aan ongeveer zes gulden
hun mening gaven over de - vol- delbus tussen Zandvoort en vooreen retourtje. Deverkeersgens hen 'slappe houding' van Schalkwijk (Haarlem-Oost) drukte in Haarlem, Heemstede
het college. Er lekte ook een kan enige verlichting geven en Zandvoort zal hierdoor minvertrouwelijk ambtelijk advies van de verkeersdrukte in der worden, al zijn er geen grote
uit. Daarin staat dat de gemeen- Haarlem, Heemstede en de omwentelingen te verwachten.
te juridisch niets kan beginnen, kustplaats zelf. Dat blijkt De NZH, die het onderzoek in
als de woonwagenbewoners als- uit een onderzoek van het opdracht van het Gewest heeft
denkt dat ongeveer
nog weigeren hun kamp aan de
Zuid-Kennemer- uitgevoerd,
procent van de automobiJ.P. Thijsseweg op te breken. Gewest
land. Op korte termijn is twee
listen van de pendelbus geeen pendelbus echter niet bruik
maakt. Dat is minder dan
haalbaar, eerst moet nog men eigenlijk
zou willen.

volgens deze kinderen was het
heerlijk in te kunnen spelen.

motie is een van de mogelijkheden waarvan de meerderheid
van een gemeenteraad aich kan
bedienen om uitdrukking te geven aan zijn wensen of opvattingen.'
Vervolg op pag 3

aan een aantal voorwaarden
worden voldaan.

Naar verwachting zal een
deel van de badgasten de auto
in Haarlem laten staan, als er
een vlot heen en weer rijdende
pendelbus wordt ingezet. Die
moet tenminste elk kwartier
vertrekken en liefst ook nog
ruimte bieden aan koeltassen
en andere zaken die dagjesmensen met zich meesjouwen. Het
tarief moet liggen rond dat van
het openbaar vervoer. Gedacht

Busbaan
Om dit resultaat te kunnen
halen, moet eerst aan een aantal belangrijke voorwaarden
worden voldaan. Een daarvan
is, dat er een vrije busbaan
komt tussen Heemstede en
Zandvoort, zodat dit vervoer
vlot kan doorrijden. Bijkomend voordeel is, dat ook de
reguliere busverbinding voor
woonwerkverkeer en toerisme

tussen Amsterdam en Zandvoort, lijn 80, hiervan meeprofiteert. Mogelijk wordt het alleen
al door deze snellere busverbinding met de hoofdstad minder
druk op de wegen op zondag.
Momenteel is er wel een plan
voor een busbaan tussen station Heemstede en de Koekoekslaan in Aerdenhout, maar
het heeft pas echt effect als
deze wordt doorgetrokken naar
Zandvoort. Als alternatief zou
een busbaan over de Zeeweg
aangelegd kunnen worden.

Een andere voorwaarde is
dat het autoverkeer op drukke
dagen al aan de rand van de
regio 'gedoseerd' wordt. Er mogen in Haarlem en Heemstede
slechts zoveel auto's doorgelaten worden, dat er een vlotte
doorstroming mogelijk is tot
aan de kust. Beter is het nog, de
automobilisten al vóór deze gemeenten te confronteren met

Duinbrandje door baldadigheid

Spel 'verfschieten'
schrikt burgers af

Parkeer-regime
Daarnaast moet er een 'strak
parkeer-regime' komen in
Zandvoort, met minder kans op
illegaal parkeren en eventueel
met hogere tarieven. Dat heeft
als resultaat dat het voor de
toerist minder aantrekkelijk
wordt om de auto in Zandvoort
te parkeren. Zodoende zal men
eerder geneigd zijn de auto
thuis of in Haarlem te laten
staan. Voldoende parkeergelegenheid is momenteel alleen te
vinden in Schalkwijk, daar zou
dan ook het begin-Xeindpunt
van de pendelbus moeten komen.

ZANDVOORT - Twee Zandvoorters van 21 en 18 jaar hebben zaterdag burgers doen
schrikken met het spel 'paintball'. Bij de politie kwam 's
middags een melding binnen,
dat twee mannen gekleed in legerkleding, met bivakmutsen
op en gewapend met pistolen
op de Burgemeester Nawijnlaan liepen. Bij onderzoek
bleek er niets aan de hand te
zijn. Het duo speelde een spel,
waarbij de spelers elkaar met
verf beschieten met paint-ball
pistolen. De politie heeft de
mannen duidelijk gemaakt dat
spelen in deze uitmonstering
Het rapport wordt binnen- op of aan de openbare weg voor
kort aan de bestuurders van de anderen bedreigend overkomt.
verschillende gemeenten ter
discussie voorgelegd. De 'Vervoerregio' Zuid-Kennemerland Auto's gestolen
lijkt de meest aangewezen inZANDVOORT - Een zwarte
stantie om het project uit te
type Golf turbo is
voeren. Bij de haalbaarheid Volkswagen
de Vuurboetstraat tussen
worden nu echter nog vraagte- vanaf
en 6 mei gestolen. Vanaf de
kens gezet. Zolang aan de diver- 4Burgemeester
van Alphense voorwaarden nog niet is vol- straat is een witte Opel Kadett
daan, blijft het project hangen ontvreemd op G mei tussen half
in de ideeënbus.
één en zeven uur 's ochtends.

i l

Natuurlijk,

die krant mooi ik hebben.
Omdat ik graag wil \volon wat xidi in
mijn omgeving afspoelt. Tor kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,50

Enerzijds kunnen alleen besluiten van een gemeentebestuur door de Kroon worden
geschorst en vernietigd, voor
zover zij strijdig zijn niet de wet
of met het algemeen belang.
Dat is volgens hem niet het geval. Daarnaast wil hij geen inhoudelijk oordeel vellen: 'Ten
aanzien van het functioneren
van een gemeenteraad neem ik
een sterke mate van terughoudendheid in acht,' aldus de
staatssecretaris.
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Daarna word ik abonnee en betaal por
kwartaal ƒ 17,00
halfjaar ƒ :',1.00

Politieke opvatting
Dat geldt kennelijk helemaal
als het gaat om de politieke opvatting van raadsleden, over
onderwerpen die in een raadsvergadering aan de orde zijn.
Inclusief de - politieke - opvattingen van raadsleden ten opzichte van elkaar. 'Het debat
hierover dient, naar mijn oordeel, in de raad zelf plaats te
vinden. Het aannemen van een

ZANDVOORT - Een 26-jarige
Amsterdammer is op de Haltestraat zondagnacht mishandeld. De man gedroeg zich samen met 14 anderen baldadig
tegen een 23-jarige automobilist uit Zandvoort. De groep liep
over de rijbaan, waardoor de
Zandvoorter er niet door kon.
Bovendien spogen ze de auto
van de Zandvoorter onder en
sloegen op de ruiten en het dak
van de auto. Hierop ontstond
een woordenwisseling tussen
de Amsterdammer en Zandvoorter.
Nadat de autobestuurder een
eindje was doorgereden en ver'zwinnetje' warm genoeg om er volgens aan de kant van de weg
was gaan staan, om te zien of
Foto Bram Stijnen zijn auto was beschadigd, ontstond een nieuwe woordenwisseling tussen de mannen. De
Zandvoorter voelde zich bedreigd en gaf de Amsterdammer een stomp in zijn gezicht,
waarop deze buiten westen
raakte. Na behandeling in het
ziekenhuis kon de man naar
huis met een wondje een gekneusde wang. De Zandvoorter
is aangehouden en na verhoor
de verkeersdrukte, zodat zij heengezonden.
eerder geneigd zijn naar de pendelbushalte te rijden.

Verkeersdruk te verminderen met
pendelbus Schalkwijk-Zandvoort

Ministerie weigert motie tegen
VVD en PvdA te 'vernietigen'
ZANDVOORT - VVD en
PvdA krijgen geen steun van
het ministerie van Binnenlandse Zaken. De staatssecretaris wil zich niet bemoeien met het oordeel dat
de Zandvoortse politici over
elkaar vellen. Zo ook niet
met de motie waarin D66,
CDA en GBZ in maart van
dit jaar hun afkeuring uitspraken over de fractievoorzitters van de VVD en de
PvdA. De motie komt niet in
aanmerking voor vernietiging, aldus de staatssecretaris.

Redactie en hoofd commercie
Weekmedia.

'""•' ""'"*

jaar ƒ 5-1,00

* Voor ijostabonnees golden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-5o2.lo.ll.

Langs het hek van de Kennemer Golf- en Country Club is zaterdag- perkt tot 151 vierkante meter duingrond. Van Limbeck vermoedt
middag rond kwart voor drie een stuk duinbegrociing in rook dat het brar dje veroorzaakt is door baldigheid. Het terrein grenst
opgegaan. De brandweer had een half uur en 2500 liter water nodig bijna aan h t fietspad over het oude Visserspad.
om het vuur te blussen. „Omdat het er zo ontzettend droog is," Toen de br; ndwecr arriveerde waren de daders al verdwenen.
Foto Bram Slijnen
aldus officier van dienst Cees van Limbcek. De schade bleef be-

Stuur de/e bon in oen open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 PA
Amsterdam. U hooft geen poslzegol Ie plakken.

710371"017003"
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FAMILIEBERICHTEN

Jaap de Muinck
en
Riek de MuinckZwemmer
55 jaar getrouwd
Hartelijk gefeliciteerd
van jullie kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind

BELONING
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossmg van onderstaand misdrijf en terugverkrijgen van een op 1 mei 1993 tussen 17.30
uur en 19.30 uur van een oprijlaan aan de
Kostverlorenstraat te Zandvoort gestolen
RUBBERBOOT MET
BUITENBOORDMOTOR
Fabrikaat rubberboot
Type
Kleur
Fabrikaat buitenboordmotor
Type

: Zodiac
: Futura Limitee
: Wit
: Mercury
: 50 EL (50 pk)

Het geheel staande op een 1-assige trailer.
Verslagen hebben wij kennis genomen van het
plotselinge ovei lijden van onze grote vriend

Hans Clowting
Wij blijven altijd van je houden.
Je laat voor ons een grote leegte achter
Dag Clowt
Trees en Marcel
Zandvoort mei 1993

Reacties: Expertise- en Taxatiebureau
G. H. Arntz B.V.
te Umuiden, tel. 02550-32844
te Barendrecht, tel. 01806-14966

AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen:
- Wilhelminaweg 17, Zandvoort - 2 bomen
Ledenraadsvergadcring ZAO A.invullmgsa invang 20 00 uur in het bedrijfsrestaurant van

Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk bezwaren
indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
De bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

AGENDA

)GEMEENTE

l

Opening

l

Verslag vergadering d d 24 februari 19W

3

Besluitenlijst Ledenraad d d 24 februari 199

4

Besluitenlijst bestuursvergadering
d d 6 april 1993

^

Vaststellingjaarrekemng 1992

(i Voortgang samenwerking ziekenfondsen
7 Aanwijzing accountantskantoor
Rondvraag

WEEKENDAANBIEDING

HALVE
BOERENCAKE

Jan
bedankt!
Hel was geweldig
1948

ADVERTENTIES

Marcel Schoorl

Zandvoort 15351 óf 023-33 19 75

Glazenwasser!]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers

1993

8 mei

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

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

VOOR 19,95 p. l

Annie van Deurzen-Poulisse
betuigen wij U onze oprechte dank.
Vrienden van Annie
2042 GA Zandvoort, mei 1993
Zuiderstraat 15

Café

tel. 14764-14090

Twenty's
Geopend van
woensdag t/m zondag

O 1 1 1 KI

ledere vrijdag
happy hour

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

van 21.00 tot 24.00 uur
Het Theaterprogramma
seizoen 1993-1994 is uit!

Grote sortering tuingoed

Stel zelf uw abonnement samen

Speciale aanbieding:

uit meer dan 200 voorstellingen.

Profiteer van de vele voordelen.

24 tuinplantjes
12,50
4 geraniums
10,—
Hangsysteem

Bel voor een gratis gids 020 547 51 61

U J] uitvaartverzorging
kennemerland bv

Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord

VERSE
VARKENSHAAS
van 29,50

9 Sluiting

4,95

9.00 uur tot 12.00 uur.

ZAO, HogehiKveg 22, Amsterdam

H

Enige en algemene dankbetuiging.
Voor Uw hartelijke bewijzen van medeleven en belangstelling, in welke vorm ook betoond, tijdens
haar laatste levensjaren en na het overlijden van

De aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van deze aankondiging ter inzage DIJ de sector Eigendornmenbeheer, afdeling Plantsoenen,
Kamerlingh Onnesstraat 20. De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van

fonds te houden op woensdag 2(i mei 1993,

AUTORIJSCHOOL

SPAR
Zandvoort-Noord

PAMPERS Voordeelpak
Blijvend in prijs
verlaagd

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-359473
AUTOTEL 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478
Tjerk Hiddesstraat 29, Goed onderh. tweekam.app. op 2e etage. Balkon zuid/oost.
Ind. entree, hal, woonkamer, open keuken,
slaapk., badkamer met toilet en douche.
Serv.k. ƒ312,- p.m.Vr.pr. ƒ 129.000,-- k.k.
Dr C. A. Gerkestraat 50 zw, Gezellig gelegen benedenwon. met achtertuin zuid. Ind.
entree, hal, voor- en achterkamer, twee
slaapk., keuken, badkamer met bad en toilet.
Vr.pr. ƒ139.000,--k.k.
Zuiderstraat 8/8a, nabij centrum gelegen
woning met zomerhuis. Geschikt voor dubbele bewoning. Ind. souterrain: douche- en
wasruimte, beg.gr.: vestibule, gang, toilet,
woonkamer met serre en open haard, keuken, 1e et. 4 si.k. met wastafel, balkon zuid,
toilet. Zomerwon.: woonk., slaaphoek, keukenblok, douche, toilet, 1e et. 2 kamers.
C.v.
Vr.pr. ƒ 325.000,-- k.k.

OPEN HUIS
HOGEWEG 76, zat. 15 mei van 12.00-14.00
uur. Direct in centrum gelegen luxe appartementenvilla, bestaande uit 6 drïekam.app.
en een penthouse. Vormgeving, detaillering
en materiaalgebruik van zowel in- als exterieur geven het complex een grote mate van
exclusiviteit. Incl. garageplaats. Thans nog
3 driekam.app. beschikb.
Prijs vanaf ƒ 320.000,-- v.o.n.

ElOEWK£Hus

Wilt u een woning kopen
Wiit u een woning verkopen

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

VAN

SCHALK

nvPEN

energiebedrijf noord-hofland

MAKELAAR QG.

Op 21 mei, de vrijdag na Hemelvaartsdag, zijn onze kantoren gesloten.

Ledenraadsvergadcring ZAO Zorg\c.r7ckenngLii te houden op \voensdag 26 mei 1993.

Voor het melden van storingen zijn wij dag en nacht telefonisch
bereikbaar.

i uu ang 20 00 uur in het bednjtsrestaurant v an
ZAO, l logi.hil\M.i; 22 A m s t i r d m i

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

AGENDA
1

OrKiimt;

2 Verslag vergadering d d 24 tehru in 1993
} Heshntenh|st Ledenra.ul d d 24 hbru.in 1991
4 VaststelhngJ.iarreki.ning 1992
5

Bespreking |.ur\c.rsl ig 1992

(' Bespreking Sou.ialJ.iar\ irsl ig 1992
7

Voortgang s.mien\\ erkini; /lekentondsen

S Aan u ij/i n g a t t o t t n t intsk intoor
9

Rondxriag

KI sluiting

Nu voor
Besonia, vlijtig Liesje of Ageratum
Zondags geopend
MARCEL SCHOORL
Hut!e\u'i; 2 (naast Shell) Zamhooit
Tel 02007-14.320
W i] hivorjton ook im hi'stellmiwn van tumjjoed en maken
de hakken u>oi u op

Enun

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

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

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-1327S

1 Lorentzstraat 81, huur ƒ721,39 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met cv
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
minste bestaande uit 2 personen
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze wonmq maq max.
ƒ 4 500,-zijn
2 Van Lennepweg 10-1, huur ƒ436,38 per maand (excl stookkosten)
3-kamerflatwonmg
Toewijzing aan alleenstaanden, 2-persoonshuishoudens en (onvolledige)
gezinnen bestaande uit 2 personen
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze wonmq maq
max
y
ƒ 2 840,-zijn
3 Lorentzstraat 333, huur ƒ 729,63 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwonmg met cv
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woninq
maq
max
U
9
ƒ 4 570,-zijn
4 Dr. de Visserstraat 14, huur ƒ419,72 per maand (excl. stookkosten)
2-kamerwoning met cv.
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het bruto-maandinkomen voor deze woning mag max ƒ 2 640,- zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a s voor 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het
gevelkastje ten kantore van EMM
Toewijzingscritena liggen ter inzage op het kantoor van EMM BIJ het
genoemde gezamenlijk max. bruto-maandinkomen wordt het inkomen van
de meestverdiener voor 100% en de mmstverdiener voor 50% meegenomen
m de berekening
VRIJDAG 21 MEI A.S. DE DAG NA HEMELVAART ZIJN WIJ VOOR PUBLIEK GESLOTEN

GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf Juweeltjes m o a Essen,
Eiken, Anegre, Mahonie, Beuken en Kersen
Naturel, getint of m dekkende kleur gelakt Met
ronde of rechte kanten In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5 50 m In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen) Met
rechte of ronde kanten In vele tinten

Kies uit meer dan 70 kleuren Koel, warm fel of
dromerig met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang
Dus praktisch altijd kamerbreed1

ONGEKENDE KEUZE IN
PLAFOND
WANDEN!
Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!
DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie-decors Vrolijk, stemmig, exclusief don
ker of licht of m prachtige midden-tinten, teveel
om op te noemen Uitgevoerd met ronde kanten
Tussen de panelen kunnen strips m gelijke kleur,
contrasterend of -heel apart- spiegelstrips1

KASTENWAND-SYSTEMEN

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opberg
probleem, met ZEDK^ypuw- en schuifwanden
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf klassiek
modem en hyper-modern In legio afwerkingen
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren Naar
keuze met of zonder praktische kastinteneurs

Prijzen Amnesty
Kleurwedstrijd
ZANDVOORT - De kinderen
die vorige maand hebben meegedaan aan de kleurwedstrijd
van Amnesty International,
kunnen vanmiddag in het Gemeenschapshuis een prijs kornen ophalen. Dat begint om 4
uur en duurt tot ongeveer 5
uur.
„Alle kinderen krijgen wel
iets mee naar huis," verzekert
woordvoerder Arjan de Boer,
van afdeling Zandvoort. „We
hebben zoveel prijzen van de
Zandvoortse middenstand gekregen, dat we alle deelnemers
wel iets kunnen geven." Dat
zijn minstens 80 cadeautjes,
want zoveel tekeningen werden
er op Koninginnedag ingeleverd. De prijzen worden uitgereikt door de Zandvoortse
clown Didi (Dick Hoezee) en
zijn dochter.

Gemeente in de clinch
met eigenaar 'Toko'
ZANDVOORT - Cobraspen Vastgoed B.V. is deze
week in 'aanvaring' gekomen met zowel de gemeente
als met het Hoogheemraadschap Rijnland én met de
bewoners van de kampeerhuisjes op het strand. Cobraspen is eigenaar van de
voormalige Spar in de Zeereep langs de noordboulevard, tegenwoordig beter bekend als de 'Toko'.
Deze week is voor het gebouwtje een terras aangelegd,
zonder vergunning wel te verstaan. Bovendien strekten de
werkzaamheden zich uit tot
stukken zeereep naast het ei-

door Joan Kurpershoek
gendom van Cobraspen. Een
taouwverbod van afgelopen vrijdag werd genegeerd, en ook na
een procesverbaal, dinsdagochtend, gingen de werkzaamheden door. De werklui hadden
het voetpad, aangelegd door de
gemeente Zandvoort, overhoop
gehaald en zo ook moest een
strandafgang naar de eronder
liggende kampeervereniging eraan geloven.

Verbazing

De strandkampeerders waren 'geschokt' toen zij de werkzaamheden ontdekten. Zij 'vielen helemaal van verbazing van
onze stoel' toen het Hoogheemraadschap Rijnland het werk
Dierenambulance: 023-363476 toeliet. „Als het zand ter plaatse
of alarmnummer 023-334323 (24 blijft en er alleen maar wat mee
uur per dag), ook voor melding geschoven wordt, hebben we
van zoekgeraakte of gevonden daar niet zo'n moeite mee," aldieren.
dus inspecteur Severijnse van
Centrum Voor Vrijwillige Hulp- Rijnland. „We zijn bijzonder
verlening:: Voor informatie, ad- verontwaardigd over de gang
vies en hulp tel. 17373, op alle van zaken," zegt Kees van Ast,
werkdagen van 10.30-12.30 uur. een van de kampeerders. „Wij
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 mogen geen emmertje verplaatAC Zandvoort.
sen, maar hier mogen meters
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor Vervolg van voorpagina
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
Een motie is bovendien geen
dient men zich 24 uur van te 'besluit', zegt hij, tenzij er een
voren op te geven bij Huis in de besluit in de motie is opgenoDuinen, tel. 13141, tussen 11.00 men. 'De door de raad van
en 17.00 uur. De kosten per per- Zandvoort aangenomen motie
soon bedragen vanaf l juli 1991: spreekt een oordeel uit over de
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- handelwijze van enkele van
haar leden en verzoekt de voorvoor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk zitter een onderzoek door de
Zandvoort: Noorderstraat l, tel. Rijksrecherche te laten instel13459 bgg 023-320899 of 320464. len, én om inzage in het verslag
Spreekuur op werkdagen van van dit onderzoek. Alleen dit
9.00-10.00 uur, maandagavond laatste gedeelte kan als een bevan 19.00-20.00 uur. Verder vol- sluit worden beschouwd, nagens afspraak. Deze hulpverle- melijk een besluit houdende
ning, beschikbaar voor iedere het verzoek aan de voorzitter
inwoner van Zandvoort, is gra- een onderzoek te laten instellen.'
tis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.a- Onbeschoft
De fractievoorzitters van de
vond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging: van VVD en de PvdA hebben de
Huurders: Gratis advies voor brief ter kennisneming aangeleden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummër
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

| Weekenddiensten
Weekend:
15/16 mei 1993
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE:
Die
renbescherming:
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden: (alléén
voor
recepten):
zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur;
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden: informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige:
Verloskundigenpraktijk van Elizabeth de
Boer-Burgh, Astrid C.M. Gombert, Petra J. van der Deijl,
Kochstraat 6A, Zandvoort, tel.
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
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duinreep weggevaagd worden."
Daarnaast vrezen de kampeerders een hoop overlast van
zo'n groot terras, tussen de 60
en 100 vierkante meter, als de
Toko in gebruik wordt genomen als horecabedrijf. „Het
komt zowat tot in onze nek. We
overwegen dan ook om een jurist in de hand te nemen," aldus
Van Ast. „Maar wij huren van
de gemeente, dus die moet er in
feite voor zorgen dat alles in
orde komt.
Rijnland is gisteren de zaak
opnieuw komen onderzoeken,
toen bleek dat vrachtauto's van
de gemeente grote hoeveelheden zand wegreden vanaf de
Toko. Dit werd een paar honderd meter noordelijker gestort, waar werklui bezig waren
met een fietsenstalling. Het resultaat van dat onderzoek is
nog niet bekend.

Fel protest tegen
verkeersplannen
ZANDVOORT - De hele
Noordbuurt is tegen de tijdelijke
verkeersmaatregelen.
Met die boodschap stapt wethpuder Flieringa aanstaande
dinsdag naar het college van
Burgemeester en Wethouders. Wat voor standpunt hij
inneemt, de plannen laten
doorgaan of afblazen, kon hij
maandag nog niet zeggen.

Ondanks een bouwverbod is
het terras aan de 'Toko' alsnog
afgemaakt

Folo Bram Stijnen

werd aangelegd om het bouwwerk aantrekkelijker te maken.
Het bedrijf heeft er onlangs
zonder medeweten van de gemeente 1100 meter grond bijgekocht. Daaroverheen ligt het
voetpad van de gemeente, die
de grond voorheen van De Domeinen huurde.
De afdeling Voorlichting van
de gemeente kon de afgelopen
twee dagen geen nadere inlichtingen vergaren. Sectorhoofd
Dost, Grondgebied, was gistermiddag niet op de hoogte van
de actie met gemeente-vrachtwagens. Kort voor het sluiten
van de krant kon hij wel meiden dat er vandaag opnieuw
een gesprek zou plaatsvinden
met Cobraspen Vastgoed B.V.

Vervolg van voorpagina
Wethouder Ingwersen is wel
bereid tot een beperkte financiéle bijdrage aan een riolering
onder de boulevard. Hij wijst
op onderhandelingen tussen
Den Haag/Scheveningen en de
Zwijgen
strandpachters van die geWat Cobraspen exact van
meente. Den Haag was daar
'goed' uit gekomen met een geplan is, kan niemand bij het bedrijf vertellen. Directeur Prins
meentelijke bijdrage van drie
ton. „En Zandvoort is de tweewas afgelopen dagen niet voor
commentaar te bereiken. Ook
de badplaats dus denk ik zelf
de aannemer zwijgt in alle tadat een bedrag van 150 duizend
len. De kampeerdersvereniging
gulden wel redelijk is voor onze
gemeente," aldus Ingwersen.
weet te melden dat het terras
Toonen vindt dat 'appels met
peren vergelijken'. „Wij zijn
badplaats nummer één dus dan
zou Ingwersen met minstens
zes ton over de brug moeten
komen."
Als één van zijn argumenten
nomen, verdere actie valt van men zo met zaken omspringt,
hen niet te verwachten. Wel waar men naar anderen toe ver- noemt de wethouder dat de
hebben zij zich geëergerd aan wijten maakt." Dat slaat op het strandpachters 'voor buitengeeen reactie van burgemeester feit dat juist hij en Van Wester- woon lage bedragen' van het
en wethouders. Het college, dat loo verdacht werden gemaakt, strand gebruik kunnen maken.
van het ministerie een afschrift betreffende het verspreiden „Ze betalen fancy prijzen. Moehad gekregen, heeft de brief ge- van het vertrouwelijke, ambte- ten wij dan voor miljoenen een
riolering aanleggen?" Hij kreeg
copiëerd en onder de overige lijke stuk.
maandag al steun toegezegd
raadsleden verspreid. „Dat
van Annema, D66, en Kuijken,
vind ik ronduit onbeschoft,"
PvdA. Dit soort kosten zijn de
zegt Van Westerloo. „Het is Geheimhouding
correct dat het college een afInmiddels is gebleken dat strandpachters in het verleden
schrift heeft gekregen, maar de een strafrechterlijk onderzoek bespaard gebleven, meent Anverspreiding daarvan moet het naar het uitlekken hiervan niet nema. Dat geld hadden zij kunaan ons overlaten. De brief was mogelijk is. Dat kan alleen als nen reserveren voor de rioleaan ons gericht." Toen de brief er een plicht tot geheimhou- ring. „Het was al langere tijd
verspreid werd, was Tates nog ding is geschonden, dat was duidelijk dat die kosten eraan
op vakantie. Daardoor lag het hier niet het geval. Daarom zaten te komen."
Volgens Toonen zijn de
schrijven eerder bij andere heeft burgemeester Van der
raadsleden op tafel dan bij de Heijden voormalig rechter en
beide fractievoorzitters zelf. oud-gedeputeerde mr. J.W.
„Ik heb daar een duidelijke me- Rutgers uit Heemstede ingening over," reageert Tates. „Ik schakeld. Hem is verzocht een
ben niet verrast over de handel- onderzoek te doen en een 'rapwijze van dit college. Ik vind port van bevindingen' op te
het een beetje typerend dat stellen.

PvdA en VVDboos over copiëren brief
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ling gesprek, iedereen heeft vrij
toegang.

Armoede

Dinsdag 10.30 uur: dienst in
Huize Bodaan, dhr. H. de Jong
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A.
Selms, vlootpredikant
uit
Haarlem, collecte Jeugdwelzijn/kinderbescherming
Donderdag 20 mei, Hemelvaartdag, 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
Duijves
Zondag 10.30 uur: pastor D.
Duijves, Eerste Communieviering, m.m.v. kinderkoor
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders
19.00 uur: Engelstalige dienst
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.
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P Burgerlijke stand
Periode:
4 • 10 mei 1993
Ondertrouwd:
Zwemmer, Paul en Killestijn,
Anita Cornelia
Molenaar, Simon Jacob en Van
den Bergh, Simone
Daane, Martinus Gerardus en
Lindemans, Antoinette
Reinders, Cornelis Frangois en
Willemsen, Sandra Marina
Gehuwd:
Water, Jaap en Ameye, Sabine
Irene Rosa
Deinum, Huib Herman en Van
Nifterick, Jacqueline Ingeborg
Lange, René en Mooij, Hendri-

ka
Overleden:
Van Osch, Helena Wilhelmina,
oud 77 jaar
Koper, Jacob, oud 64 jaar
Vitters, Johannes, oud 93 jaar

1330 en 15.30

Jos van der Meij

Toen Jos van der Meij elf
jaar geleden naar Zandvoortmeeuwen kwam, was
de ploeg zojuist gepromoveerd naar de eerste klasse
KNVB. Daarna is het alleen
nog maar bergafwaarts gegaan met de club. Maar dit
heeft beslist niets met de
komst van Jos van der Meij
te maken.
door Everhard Hebly

J
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Dagelijks

Ondernemers in het af te sluiten deel van de Haltestraat en in
de af te sluiten Schoolstraat vrezen een ernstige inkomstenderving. „Ik heb het afgelopen dagen
aan mijn vaste klanten ge
vraagd," zegt sigarenverkoper
Lissenberg. „Maar negen van de
tien komt niet meer als ze de auto
niet voor de deur kunnen neerzetten." Drogist Moerenburg bevestigt dat. „Ik merk het nu meteen
al als de straat op een zondag is
afgezet." De oud-ondernemers-voorzitter ziet wel iets in centrumplannen, 'maar dan in hun
totaliteit'. Anders is het een auto
zonder wielen."
Over de afsluit-plannen voor de
Kerkstraat en zijstraten zijn vrijwel geen opmerkingen gemaakt.
Wat de totale buurt betreft, zal
Flieringa de bezwaren 'onverkort' weergeven in het college

'Ik ben een echt Meeuwtje'

(ADVERTENTIE)

Bioscoopprogrammering van Do.13 t/m Di.18 Mei

THE MOVIE

raadsleden onvoldoende op de
hoogte van de feiten. „Ze denken dat hier multimiljonairs op
strand zitten. Maar wij zijn
hard werkende ondernemers
die wel wat anders te doen hebben, dan te luisteren naar het
geleuter op het raadhuis. Wij
moeten tweeduizend gulden
per maand betalen voor een
stukje grond. Daarvoor huur je
in het dorp een groot pand.
Maar daarnaast heeft er jarenlang drie miljoen op het investeringsplan gestaan voor de
aanleg van een riolering voor
het strand. Het Rijk had er een
subsidiepotje voor, zodat ze die
konden aanleggen. Maar de gemeente heeft toen verzuimd die
subsidie aan te vragen. Nu dat
potje is afgeschaft, komen ze
ineens bij ons aan de deur. Wij
krijgen de rekening gepresenteerd van de nalatigheid van de
gemeente. We willen wel rioolrechten betalen, maar aan de
aanleg van de riolering betalen
we niet mee. Daar moet de gemeente voor zorgen, als een
goede huismeester."
Ingwersen wees er maandag
op dat het zijn persoonlijke
standpunt betreft. „Er is nog
geen collegestandpunt." Toonen: „Dan kun je nagaan hoe
laks ze zijn. Ze wisten al langer
dan een jaar dat het er aankwam. Hiermee is nog een keer
bewezen dat we geen slagvaardig college hebben."

Achter de Schermen

| Kerkdiensten
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: drs. H. Noordegraaf, secretaris sectie Sociale Vragen van de Landelijke
Raad van Kerken, houdt een inleiding met als titel: Geraakt
door armoede? Noordegraaf
houdt zich bezig met de probleniatiek van de groeiende armoede in Nederland. Er is gelegenheid tot discussie en onder-

'Strandpachters zijn
geen multimiljonairs'

Een dikke 150 centrumbewoners waren maandagavond op de
informatie-avond afgekomen Die
'informatie' kwam vooral van
hun kant, kort gezegd hadden ze
maar één boodschap: 'Iedereen is
tegen de tijdelijke plannen'. Dat
sloeg met name op de plannen m
het gebied rond de Haltestraat
het begin van die straat moet afgesloten worden tot aan de Pakveldstraat en het verkeer in het
resterende deel wordt omgedraaid. Ook in omliggende straten zou het verkeer de andere
richting uit gaan rijden.
De bewoners uit deze straten
waren daar fel op tegen. „Zodra
het een beetje mooi weer is, staat
er in de Prmsenhofstraat een file
van de Engelbertstraat tot aan de
Haltestraat." Volgens anderen
zou de verkeersdruk in de Kanaalweg, de Koningstraat, de Willemsstraat en de Diaconiehuisstraat toenemen. „Die straten
zijn er veel te smal voor. En we
zitten helemaal in een fuik als de
kermis op het Zwarte Veld staat."

A.L
Dagelijks
19.00

12 Jaar
Dagelijks
21.30

KINDERFEESTJE ??
VIER HET IN CIRCUS ZANDVOORT
voor slechts ƒ 12,50 of incl. Hamburger Menu ƒ 17,50 per kind
Gasthuisplein 5 • 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

OS VAN DER MEIJ heeft
er nu 35 jaar middenveld
en elf jaar Meeuwen op
zitten en kan zich niet herinneren ooit uit het veld gestuurd te zijn. Voordat Zandvoortmeeuwen in beeld kwam,
passeerde een groot aantal
clubs de revue. TZB, VVH,
SDW, Ripperda, RCH. Met
SDW acteerde hij zelfs nog
even op het hoogste niveau,
hoofdklasse, en hij noemt SDW
qua voetbal dan ook zijn mooiste tijd. Via de vader van de
gebroeders Witschge kwam hij
zelfs nog even voor een jaar bij
Haarlem terecht, maar daar zaten ze niet bepaald op een 26-jarige prof-in-de-dop te wachten.
Nu dan Zandvoortmeeuwen en
voor het eerst het genoegen van
een promotie.

Van der Meij: „Ik ben zo langzamerhand een echt Meeuwtje.
Ik heb vier degradaties mee
moeten maken. Van de eerste
klasse KNVB naar het afde- Zandvoortmeeuwen-speler Jos van der Meij (42): „Werk. voetlingsvoetbal. De promotie die bal en een biertje."
we nu in de nacompetitie hebVan der Meij is blijkbaar uit
ben afgedwongen maakt veel trainer Keur om toch nog een
goed. Het is heel goed voor de jaar door te gaan, kon hij met bijzonder hout gesneden dat hij
club, want hierdoor houden we naast zich neerleggen. „Ik kan nog altijd zonder mankemen
hopelijk in de toekomst onze het lichamelijk zonder proble- ten op dit niveau voetbalt
jeugd bij de club. KNVB-voet- men bijhouden, maar er komt
bal spreekt ze nu eenmaal meer ook een tijd dat je de jonge jonaan dan het afdelingsvoetbal." gens een kans moet geven, die Toktok City
„Na de winter is het elftal pas nu op de bank zitten. En we Hij reist dagelijks heen en \\eer
naar Barneveld, of zoalb hij hut
goed gaan draaien en hadden
zelf noemt 'Toktok City'. Vindt
we nauwelijks nog te maken
daarnaast nog tijd om twee
met schorsingen of blessures.
In de rubriek Achter
keer per week te trainen en is
Dat kan voor een groot deel
de Schermen gaat het
een fervent zaalvoetballer Pint,
worden toegeschreven aan de
Zandvoorts Nieuwsblad
dat hij een méér dan regelmati
invloed van Piet Keur. Hij
op zoek naar de 'mens'
ge bezoeker van rte plaatselijke
houdt je scherp en brengt veel
achter bekende persohoreca is, wat hem toch al snel
over van wat hij zelf in de praknen uit deze gemeente.
zeven avonden per week kost
tijk heeft geleerd. Je kijkt best
Deze week de 42-jarige
„Werk, voetbal en een biertje
wel tegen hem op omdat hij
Ja, wij leven nergens voor. dut
Jos van der Meij. de enitoch wat bereikt heeft in het
zeggen wij weieens."
betaald voetbal. Dat is anders
ge voetballer van Zanddan te trainen onder iemand
voortnieeuwen die na
„Mijn leven is inderdaad erg
die het uit een boekje heeft gevier degradaties eindeafgestemd op voetbal. Ik weet
leerd. Keur voelt het beter aan
lijk promoveerde.
niet wat ik zou doen als> ik nu
en is bovendien een sfeermazou stoppen, want ik kan me
ker. Hij pakt bij wijze van spreeigenlijk niet voorstellen om m
ken het liefst voor het douchen
het vierde te spelen. Elke zon
al een biertje."
hebben nu eindelijk een brede dag om half tien 's morgens op
selectie, dus ik zie wel hoe het het veld trekt me niet erg. BuiLeeftijd
volgend seizoen gaat. Mis-ten het voetbal doe ik mets an
Van der Meij is 42 jaar en het schien dat ik halverwege het ders. Vroeger heb ik nog wel
verschil met de 'nummer twee' seizoen wel stop. Ik geloof niet eens een jeugdteam begeleid,
in zijn team bedraagt zo langza- dat ik zo belangrijk ben voor dit maar het is niet meer te doen
merhand een jaar of tien. Van elftal, dat kan niemand zijn. Je En ze hebben me al een paar
der Meij liep nog even met de bent een team en volgens mij keer gevraagd om achter de bar
gedachte rond om er dit sei- kunnen we met dit materiaal te helpen, maar ik sta toch lie
zoen maar een punt achter te zonder problemen meedraaien ver aan de goede kant van de
bar."
zetten. Maar het verzoek van in de vierde klasse."
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Te huur
gevraagd
verrijdbare

HARINGKAR

VOORDELIGER, BETER. VAKKUNDIGER!

Voor individuele
evenementen

Tel.
02507-18893

155 Hl 3 S/T

; MICHELBN

Te Huur
per direct
ruime dichte

- ZJVJVX.OF

Garage
185,- p.m.
Tel. 071-414955

p.st. 99'

1175/70 R 13 S/T MXT

p.st. 129"

j 185/70 R 13 S/T MXT

p.st. 159"

145 R 13 S/T

SP6 p.st.

89.-

165 R 13 S/T

SP6

p.st.

99."

voo

Uitsluitend geldig voor Stomil.

Ie KWALITEIT NIEUWE STAAL
RADIAAL BANDEN
GARANTIES ^H
18 maanden
^^^m garantie

165 R 13 S/T

CT

p.st.

CT

p.st.

109"

118.128.-

*v c>

P
ge

I]

Renault R4

Peugeot 3O5

L, TL

CL, GR, CLS

'84 - 8/'86

Fiat 127

Ook voor uw'

900 cc

9/'83

954 cc

EJÏ

-6/'85

Suzuki Alto

1CÖ

FX

UO"

Peugeot 2O5

AKKU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

ALLE MATEN EN BEKENDE MERKEN IN VOORRAAD

1100,1300,1400,1600
Citroen BX
H W, W, 19

.
SS,
o«5
»«• en
i

v .o

ANWB

p.st. f79.1*

175/70 R 13 S/T CT

98.OQ
3FO?

KOMPLEET UITLAATSYSTEEM

Naast de fabrieksgarantie

79r

1.3

VWColfl
IWO(exW.CTJ)

Ford Escort M

Lada 1200, 1300,
.1500,1600

Kwik-Fit monteert uitsluitend
Ie klas merkprodukten
van de allerhoogste kwaliteit
ontvangt u een uitgebreide
Kwik-Fit garantie.
Bepalingen in overleg
«net:

OpelKadettE

ACHTER
DEMPER

4 HALEN 3 BETALEN

185/65 R 14 S/T SPé/65 p.st
135 R 13 S/T

v. Fenemaplein

MXT

ACHTERDEMPERS

1 NU GEMONTEERD
VOOR SLECHTS

'8

Mercedes 19O D CIO
2.0 L
9/'83-8/'88 J IO f

2/'83 - 9/'86

Exkl. kat.

OLIE VERVERSEN

Gevraagd

Kwik Fit

TREKHAKEN
Inkl. hulpkoppeling,
verlichtingsset
i montage

Inkl. FRAMoliefüteren
Mobil Super olie.

PART-TIME
KEUKENHULP

SCHOKDEMPERS

HOBBYAKKUI
VOOR BOOT, CARAVAN,
TV EN CAMPING.

f
IL'

^•^•^^^^^•^•^•^^•^•^•^•v

Topmerk CABRIEL
Met 3 jaar garantie

Prettig geregeld.

Paviljoen 21
Tel. 15524

VANAF

2 STUKS
VANAF

Amstelveen Amsterdamseweg 488,020-6435544. Amstelveen (R) Bouwerij 48,020-6414022. Amsterdam-O (R) Beyersweg 12, 020-6931596
Amsterdam-Z Ceintuurbaan 250/252, 020-6712161. Amsterdam-O (R) Cz Peterstraat 127/133, 020-6259559. Amsterdam-Osdorp (A/R)
Jan Rebelstraat 26,020-6195446 Amsterdam-N (R) Kamperfoeheweg 38,020-6367326 Arnsterdam-Bijlmer (R) Karspeldreef l, 020-6907768.
Amsterdam-N (R) Klaprozenweg 5,020-6325478 Amsterdam-W (R) Willem Kraanstraat 5,020-6137666. Amsterdam ZO (R) Lemelerbergweg
55, 020-6911211. Amsterdam-W (R) Overtoom 36/40, 020-6123479. Amsterdam-Z (R) Amstelveenseweg 88-92, 020-6188561. Amsterdam ZO
(A/R) Spaklerweg 44D, 020-6682998 Almere-Buiten (A/R) (DoeMere) Montrealstraat 31, 036-5329260. Almere-Stad (A/R) Vlaardingenstraat 2, 036-5345540 Hoofddorp Hoofdweg 662, 02503-15784. A / R ook APK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Remservice.

99:

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

06 Wit Verhuizingen

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

N WAT

FMERKENDE
VERHUIZERS
geeff u meer!

AMSTERDAMS MARIONETTENTHEATER PRESENTEERT:
^^

Mozarts kleinste opera's in Nederlands grootste marionettentheater:

III

IP
l

VRIJWEL
If l

DE IMPRESARIO
Op zondag 30 mei, maandag 31 mei en zondag 6 juni
om 14.30 uur presenteert het Amsterdam Marionettentheater Mozarts eenakter "De Impresario". Dit stuk
geeft het publiek een kijkje achter de schermen van het
operatheater uit Mozarts tijd.
BASTIEN EN BASTIENNE
Het Amsterdams Marionettentheater presenteert op
zondag 13, 20 en 27 juni om 14.30 uur Mozarts pastorale "Bastien en Bastienne". Dit kleine muzikale wonder
gunt u een blik in Mozarts wereld van poëzie en fantasie, van kinderlijke humor en vrolijke onbevangenheid.
De familievoorstellingen vinden plaats in het Amsterdams Marionettentheater, Nieuwe Jonkerstraat 8 (bij
de Nieuwmarkt) in Amsterdam
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon betalen onze lezers ƒ 10,00 per persoon in
plaats van ƒ 12,50 (max. 4 per bon). U kunt plaatsen
reserveren bij het Amsterdams Marionettentheater, tel.
020-6208027.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon en na
teleionische reservering (020-6208027) kan ik de voorstellmg "De Impresario" bijwonen op ... mei/juni om
14.30 uur met.... personen oi de voorstelling "Bastien en
Bastienne" op zondag .... juni om 14.30 uur met ....
personen.
De kosten voor de voorstellingen bedragen ƒ 10,00 p.p.
(max. 4 pers. per bon).
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

WEEM.

geeft u meer!

if i

50%
ZETEN OP SHOWROOMMODELLEN
MET
BIJ MEUBELPLEIN
LEIDERDORP!
ORTING!
l

(SIKHTS3 DAGEN!)

DONDERDAG ÉN VRIJDAG KOOPAVOND!

NA ttN RONDJE

MEUBELPLEIN LEIDERDORP AAEUBELPL
WOON JE VEEL LEUKER. LEIDERDOW
clpk'in l cnlcidiiip is spimsoi v.in Xïoale lijden, Skxhte njdiMi'. Alli. inciiliclcn in de/e TV-serie /ijn vcikiijgb.i.ir bij: B,ulhergeii Meubelen, Giuenewegeii Meubelen, I louweling Imeiieui, Kiinieniaii Meubelen, l.ederljnd,
Mijndeis Meubelen, Sl.i.ipk.iniei Centrum, StmuenbeeL WiiiiiReiuiuni, V.ilb.il Woonideeën. Informatie: 071-416585. A4, afslag Leiderdorp. Volop pat keen uimte.
Dpeningsiiiden: Maandag l VOO-17..50 iitii. Dinsdag. Woensdag, Vtijdag '). Ml-1 7. ï() uin. l")ondeidagkoopa\ond 'J.30-21.00 uur. X.a. M 30-17.00 iiui. EXT11A KOOPAVOND: Vrijdag 14 mei 9.30-21.00 uur.
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Achtervolgers
naderen leider
Louis Dambrink

Handballers Holland Casino-ZVM slaan toe

ZANDVOORT - De Holland Casino-ZVM handtaalteams leverden afgelopen
zondag uitstekende prestaties. De mannen van coach
Joost Berkhout versloegen,
na een knappe partij handbal, Alkmaar gedecideerd
met 20-13. Het vrouwenteam
van coach Geert Dijkstra
boekte een belangrijke 13-10
zege op het bezoekende
GVO. Degradatie kan nu nog
ontlopen worden.

ZANDVOORT - De strijd
om de eerste plaats in de
interne competitie bij de
Zandvoortse Schaak Club
duurt nog steeds voort. Leider Louis Dambrink voelt
de hete adem in de nek van
de achtervolgers.
Die achtervolgers, Edward
Geerts, Jack van Eijk en Lindeman profiteerden van de afwezigheid van Dambrink en liepen goed in. Het drietal schakers won de partij. Alleen John door Aaldert Stobbclaar
Ayress had het moeilijker in
zijn partij tegen Mare Kok. Ook
na de reguliere speeltijd is er
nog geen resultaat bij te schrijIn de strijd tegen Alkmaar
ven. De partij werd afgebroken. vertolkte Nik Grijekovic en
hoofdrol. Als opbouwer komt
De uitslagen: Geerts-Den Grijekovic veel beter tot zijn
Drijver 1-0, Van Eijk-Paap 1-0, recht dan als aanvaller. Met
Lindeman-Gude 1-0, Jansen -de gave akties stelde hij zijn medeOude 0-1, Berkhout-Gorter 1-0, spelers in staat tot scoren en
Klijn-Van Elk 0-l.Vanavond zal ook zelf wist hij menigmaal het
Dambrink proberen zijn laatste doel te vinden. In de aanval
en beslissende slag uit te delen. speelde op de rand van de cirkel
Vanavond is het voor de bijna Peter Pennings een slimme en
twintig kandidaten voor de goede partij, terwijl Kees Hoek
pionnen-, toren- en koningsdi- en Erwin Spruit door hun snelploma's erop of eronder. Dan heid vaak niet af te stoppen wamoet blijken of de opleiding ren.
van John Ayress en Louis DamVerdedigend zat het goed in
brink goed is overgekomen. elkaar bij de Zandvoorters en
Om half zeven gaat in het Ge- bovendien was Johan Molenaar
meenschapshuis de klok voor bijzonder goed op dreef. In de
hen lopen en moeten zo'n vijf- beginfase kon Alkmaar nog
tien vragen beantwoord wor- enigszins bijblijven. Nadat Holden.
land Casino-ZVM het tempo opVolgende week donderdag or- voerde werd de kloof van een
ganiseert
de
Zandvoortse doelpunt verschil snel uitgeSchaak Club het 13e Louis Blok bouwd naar drie doelpunten.
rapidtoernooi. Op Hemel- Ruststand 10-7.
vaartsdag wordt er vanaf elf
In de tweede helft bleef de
uur geschaakt. Huisschakers strijd bijzonder aantrekkelijk.
en de jeugd, een belangrijker De Zandvoorters wisten elkaar
pijler van de meer dan zestig goed te vinden en liepen uit naar
jarige vereniging, kunnen die een 14-9 voorsprong. De strijd
dag hun hart ophalen. Aanmel- leek gestreden. Holland Casinodingen kunnen gedaan worden ZVM nam gas terug en dat moet
tot uiterlijk volgende week je tegen een team als Alkmaar
woensdag via de volgende tele- niet doen. In korte tijd was de
foonnummers:
02507-13224, spanning weer terug. Enige ge14120 of 13644.
forceerde acties van de Zandvoorters werden door Alkmaar
afgestraft, 14-12.

Einde seizoen
badminton
ZANDVOORT - Het seizoen van badmintonvereniging Sporting Club Dirk van
den Nulft is beëindigd met
de finale-partijen voor respectievelijk dames-, heren-,
en gemengddubbel.
De enthousiaste leden van
Sporting Club hebben vanaf
september 1992 tot eind april
elkaar iedere donderdagavond
bestreden in de Pellikaansporthal. Uiteindelijk konden voorzitters Gerit van den Nulft en
Jaap Enderman op de laatste
bloedhete speelavond de felbegeerde prijzen uitreiken.
In het gemengd-dubbel waren het outsiders Joke van
Looy en Paul van der Meij de
Bie, die verrassend de routiniers Riet Groenendijk en Kees
van Loon naar de tweede stek
verwezen. Bij de dames-dubbel
waren het nieuwkomers Annemiek de Buyzer en Ute Klaassens die de strijd moesten aanbmden met Riet Groenendijk
en Emke Booiman. Na een
spannende strijd waren het Annemiek de Buyzer en Ute
Klaassens die de eerste plaats
opeisten.
De heren-dubbel finale gaf zoals de laatste jaren gebruikelijk
een ouderwets spannende partij te zien tussen Jaap Enderman/Evert Smits en Kees van
Loon/Richard Kerkman. Na
een bijzonder eneverende partij
wonnen uiteindelijk Enderman/Smits in drie zwaar bevochten sets.
De Sporting Club heeft voor
volgend seizoen nog plaats voor
enige dames om de gelederen te
versterken.
Er wordt gespeeld op donderdagavond van half negen tot
half elf in de Pellikaanhal. Het
seizoen begint in september en
eindigt in april 1994.
Wie op recreatieve wijze wil
badmintonnen kan zich opgeven bij Gerrit van den Nulft,
02507-19645 of Jaap Enderman,
02507-30952.

ZANDVOORT - Komende
zaterdag zal het gaan spannen voor het zaterdagteam
van Zandvoortmeeuwen. De
voetballers uit de badplaats
wonnen afgelopen zaterdag
met 2-0 van IJFC en houden
kans op promotie. De volgende partij tegen Velsenoord moet wel winnend
worden afgesloten. De wedstrijd wordt in Velsen gespeeld.
In de strijd der periode kampioenen was IJPC door een eerder geleden 3-0 nederlaag tegen
Velsenoord zo goed als uitgeschakeld. Zouden de mannen
van trainer Teun Vastenhouw
met vier doelpunten verschil
winnen dan zou een gelijkspel
tegen Velsenoord genoeg zijn.
Kansen op een ruimere overwinning heeft Zandvoortmeeuwen gehad maar niet benut.
"Ondanks dat je met 4-0
moest winnen konden we niet
met de deur open gaan voetballen", vond Teun Vastenhouw.
"Vanuit een gesloten defensie
hebben we geprobeerd toe te
slaan". Dat leek aardig te lukken. IJFC kreeg vrijwel geen
kans maar Zandvoortmeeuwen
daarentegen wel. Zo omzeilde
Fred Ipenburg de buitenspelval, omspeelde de doelman
maar zijn schot was te zacht
tegen de straffe wind in. Ook
Martin Visser kreeg de gelegenheid de score te openen. Willem
Buchel zette goed voor maar
Visser kwam net iets te kort.
IJFC probeerde toe te slaan,
maar in de Zandvoortse defensie speelde Chris Kuin een
overtuigende partij en dichtte
alle gaten. Vlak voor de pauze

Een gemiste strafworp van
Alkmaar deed de badgasten
wakker schrikken. Het tempo
ging weer omhoog en ook nu
bleek weer dat Holland CasinoZVM onder leiding van Joost
Berkhout de laatste jaren met
sprongen is vooruitgegaan.
Door een paar bijzonder fraaie
treffers stelde Holland CasinoZVM weer orde op zaken. In de
slotfase bepaalden de Zandvoorters de overwinning op 2013.
"In het begin en ver in de tweede
helft waren we even nonchalant", stelde coach Joost Berk-

kreeg IJFC de beste kans van
de wedstrijd, doch gelukkig
voor Zandvoortmeeuwen ging
de bal naast het doel.
In de tweede helft kreeg
Zandvoortmeeuwen mede door
de steun van de harde wind een
veldoverwicht.
Hoogstaand
voetbal was er echter niet te
zien. In de tiende minuut kreeg
Ferry van Ehee loon naar werken. Na een gave combinatie
met Bob Brune stiftte de ijverige Meeuwen-spits de bal over
de IJFC doelman in het doel, 10.
De Zandvoorters gingen op
zoek naar meerdere treffers.
Door meer aan te dringen kreeg
IJFC wat meer ruimte om tot
een tegenstoot te komen. Daarbij greep de Zandvoortse defensie nog weieens aan de noodrem. Dat leverde Wim Buchel
en Chris Kuin een gele kaart
op. De actieve bob Brune zag
een schot rakelings naast gaan.
In de blessuretijd was het invaller William Rubeling die de
Zandvoorters naar een dik verdiende 2-0 overwinning schoot.
"IJFC was, na de nederlaag
van vorige week, mentaal gesloopt",aldus
Vastenhouw.
"Toch moesten we de zaak in de
verdediging goed in de gaten
houden. Er is gevoetbald vanuit de gegeven opdracht en dat
hoort zo. Zaterdag moeten we
winnen. Ik ben gematigd optimistisch. Wat kwaliteit betreft
hoeven we niet onder te doen.
Velsenoord is fysiek sterker
maar conditioneel zijn wij sterker. We hebben dat in de thuiswedstrijd tegen Velsenoord bewezen. Met de steun van veel
supporters moet het kunnen".

Holland Casino-ZVM weet menigmaal het doel te vinden
hout. "Maar voor het overige
hebben we een geweldig leuke
partij gespeeld. Toen Alkmaar
terug kwam hielden we toch
goed het koppie erbij en we
wonnen terecht. Handbaltechnisch waren er prachtige doelpunten te zien. Het gaat goed
met dit team, het wordt een
hecht team".

maatregelen
genomen. Zo
mochten een paar vaste klanten
van het team in de dug-out
plaatsnemen en werden een
paar talentvolle junioren opgesteld. In de eerste helft leek het
geen succes te worden. "Dat
kwam omdat men te veel voor
zichzelf speelde", aldus coach
Dijkstra. "We waren geen collectief en dan loopt het niet ondanks het feit dat we wel tien
Vrouwen
opgelegde kansen kregen". GVO
Coach Geert Dijkstra had met kon de eerste helft nog met een
het oog op lijfsbehoud harde voordelige stand afsluiten, 4-6.
(ADVERTENTIE)

MOTORRIJSCHOOL

„GOEDE"
Tel. 14420

„SIMPLY THE BEST"
Gaaiko bedankt
Triker Hans

ZANDVOORT - Het surfgeweld van het seizoen 1993
is het weekend losgebarsten
met een paar uitstekende
wedstrijden. Voor het watersportcentrum van Tim
Klijn vochten zo'n honderd
surfers harde gevechten uit.
De organiserende Zandvportse Windsurf Vereniging zorgde voor een perfect
gebeuren.
Door de straffe wind was het
ideaal surfweer voor de Zandvoortse kust. De toeschouwers
lieten het nog afweten maar de
wedstrijdsurfers maakten er
een bijzonder fraai spektakel
van. Zowel zaterdag als zondag
kon vrijwel het gehele programma worden afgewerkt. Zaterdag werden twee slaloms gevaren die uiterst spectaculair waren. De felle strijd in deze voor
het Nederlands kampioenschap meetellende wedstrijd
werd zondag voortgezet met
een drietal course-races, die
eveneens de moeite waard waren om te volgen. De organisatie had een baan uitgelegd die
tweemaal gerond moest wor-

Theo Pauw
Bij de mannen ging de overwinning naar Theo Pauw, die
met kop en schouders boven de
concurrentie uitstak. Edwin
Junge werd tweede voor Adrie
Keet, die beslag legde op de der-

ZANDVOORT - Het derde
rapidschaaktoernooi van
Café Neuf/Chess Society is
zeer geslaagd verlopen. De
wedstrijdleiders Nico Handgraaf en Hans van 'Brakel
hadden de touwtjes strak in
handen en begeleidden de
64 deelnemers zonder wanklank bij de totaal 155 gespeelde partijen.
Nadat voorzitter Hans Drost

de plaats. Dorien de Vries bleek
de sterkste te zijn bij de vrouwen. Erna Driesen moest genoegen nemen met een tweede
plek voor Cornelin van der
Schilden. Ook de junioren waren van de partij en kwamen
uitstekend voor de dag. Winnaar werd Peter Volwater.
Remco de Weert pakte een
tweede plaats en derde werd
Roderick Klein.
"Deze surf wedstrijd is erg
aangeslagen bij de deelnemers", aldus Wouter Egas.
"Het werd weer tijd dat er wat
gebeuren ging in Zandvoort op
sportgebied. Er moet meer leven in de brouwerij komen. Dit
evenement was in ieder geval
erg geslaagd".

ZANDVOORT - Het Piz
Buin/Zandvoort tennisteam
speelde zondag tegen Tessa
Zutphen een bijzonder sterke partij. Door deze naaste
belager op de ranglijst met
6-2 terug te wijzen hebben
de Zandvoorters een riante
voorsprong genomen. Met
nog drie wedstrijden voor
de boeg heeft Piz Buin/Zandvoort een uitstekende
kans om binnen een jaar terug te keren naar het hopgste tennisniveau, de eredivisie.
Daar wil coach Paul van

gfmtroZ AND VOORT - Op zondag 6 juni aanstaande houdt
Holland Casino-ZVM handbal voor de tiende maal een grandioos mixtoernooi voor jong en oud.
De hele familie of bedrijf kan deelnemen aan deze sportieve
happening. De handbalregels zijn deze dag aangepast, want
het thema van het mixtoernooi is gezellig bewegen.
De inschrijving per team bedraagt twintig gulden. Totaal
kunnen er twintig teams geplaatst worden. De jeugd speelt in
een aparte jeugdpoule. Na afloop kan men deelnemen aan de
barbecue. De kosten hiervoor bedragen zeventien gulden en
vijftig cent per persoon. Inlichtingen en inschrijfformulieren
zijn te verkrijgen bij E. van der Linden, telefoon 14973 of
G.Dijkstra, telefoon 17788.

puzzel

1. Pe4-c3+, Kb5-c5; 2. Thl-h5,
Df4-fl; 3. Th5-h4, Dfl-f7+; 4.
e5-d7+, Df7xd7; 5. Kc7xd7 en
«it wint.
p

Duel tussen ZVM en IJFC

Foto Bram Slijnen

In de tweede helft, nadat Dijkstra in de rust de puntjes nog
even op de i had gezet, liep het
gesmeerd bij Holland CasinoZVM. De verdediging ging op
slot en aanvallend werd er beter
samengespeeld. Dat leverde
veel rendement op. "Er stond
nu een team", ging Dijkstra verder. "Er werd een stapje extra
gedaan en de combinaties waren van hoge kwaliteit. Zo kan je
een wedstrijd winnen".
En dat deed Holland CasinoZVM uiteindelijk. De achter-

stand werd snel omgezet in een
7-6 voorsprong. GVO werd overdonderd en kwam niet meer terug in de wedstrijd. De Zandvoortse dames wonnen uiteindelijk nog ruim met 13-10. "Je
moet je m dienst van het team
stellen. Dan kunnen we het nog
redden".
Doelpunten mannen:
Nik Grijekovic 6, Kees Hoek 5, Peter
Pennings 4, Erwin Spruit 2, Gouran
Bogojeyic l, Richard Vos l, Gerard
Damhoff l
Vrouwen:
Sylvia Blom 5, Mireille Martma 4,
Els Dijkstra l.DaniellBlom l.Manelle
Peet l, Wendy van Straaten l

het toernooi voor geopend had
verklaard vlogen de 64 schakers, ingedeeld in negen groepen van zes en twee van vijf
spelers, elkaar op het bord in de
haren. In groep l kon de Zandvoortse crack Fred van de Klashorst niet imponeren em moest
genoegen nemen met een vierde plek. Jan Bakker uit Lisse
schreef het toernooi op zijn
naam, terwijl Iwona Bos het zil- ver opeiste.
In groep 3 startte Olaf Cliteur
furieus en bond zowel favoriet
Thakoerdien als De Bruyn uit
Haarlem aan de zegekar. Drie
verliespartijen op rij verwezen
de nummer twee van Chess
naar een gedeelde vierde plaats,
die gezien de sterkte van de
groep met onverdienstelijk
was.
In groep 4 viel een dubbel
succes te melden voor Chess
Society. Nico Huyboom won
hier namelijk de tweede prijs,
terwijl Jacob de Boer de derde
envelop mee naar huis nam.
Helaas waren dit de enige Zandvoortse successen. In groep 6
stelden Chess speler Dennis
van der Meijden en Jack van
Eijk van de Zandvoortse
Schaak Club enigszins teleur.
Beiden kwamen niet verder
dan anderhalve punt en eindigden op een gedeelde vierde/vijfde plaats.

Kommer en kwel
Ook in groep 8 was het kommer en kwel. Chess voorzitter
Hans Drost verzamelde een zo-

Geuns nog mets van weten. "De
vooruitzichten zijn erg goed,
maar ik wil niet zeggen dat het
nu een eitje is", aldus Van
Geuns na afloop van de knappe
partijen tennis van Esmir
Hoogendoorn, Petra Kamstra,
Paul Dogger en Vincent van
Gelderen. "We hebben de sponsors een briefje gestuurd met
de tekst, " heeft u ook zo'n hekel aan de hoofdklasse", vervolgde de Zandvoortse coach.
"Dat zegt wel genoeg. We willen
zo snel mogelijk terug naar de
eredivisie, maar we zijn er nog
lang niet".
Aan het spel van zijn team zal
het zeker met liggen. Het spelpeil dat zondag tegen Tessa
Zutphen werd gehaald was van
een hoog niveau. Esmir Hoogendoorn gaf Tessa Price geen
enkele kans. Met zeer afwisselend tennis werd de Zutphense
van de baan gemept, 6-2, 6-1.
Petra Kamstra had het moeilijker. De eerste set verliep nog
soepeitjes voor de Zandvoortse
speelster, 6-3. Vervolgens stokte het ritme en moest Kamstra
door een 2-6 nederlaag een derde set spelen. Het herstel was
uitstekend gezien de 6-2 zege.
Paul Dogger lijkt zich bij Piz
Buin Zandvoort geheel thuis te
voelen. Met werkelijk oogstrelend tennis liet hij zijn tegen-

ZANDVOORT - Aanstaande zaterdagavond organiseert de Zandvoortse Autosportvereniging Sandevoerde een kaartleesrit in de gemeente Bloemendaal. Het is
al weer wat jaren geleden
dat er een rit in de tauurgemeente gehouden is.
Het organiseren van een nt
buiten de Zandvoortse gemeentegrenzen is niet een geheel
nieuwe ervaring, aangezien ook
gemiddeld een keer per jaar een
rit georganiseerd wordt in het
industriegebied Waarderpolder in Haarlem De rit in Bloemondaal is uitgezet door de ei varen uitzetters Derek Visser
en Jaap van de Pol.
De rit die beide heren hebben
uitgezet is een kaartleesrit.
Deelnemers krijgen een plattegrond van de gemeente Bloemendaal met daarop ingetekend een lijn die van start tot
finish zo nauwkeurig mogelijk
dient te worden gevolgd. Als de
lijn niet gevolgd kan worden m
verband met bijvoorbeeld een
verkeersbord "verboden in te
rijden" treden de omrijregels m
werking.
De oorspronkelijke route
moet dan zo kort mogelijk na
de onderbreking worden opgepakt. Uiteraard ontstaan op dat
moment pas de echte problemen, want veelal is het een
kwestie van meten welke omrijroute het kortste is.
Uitgaande van de rijke ervarmg van Visser en Van de Pol
mag het duidelijk zijn dat de rit
in het kronkelige Bloemendaal
uiterst boeiend beloofd te worden. De behoefte om meer ntten buiten Zandvoort te rijden
is mede ontstaan door het ontbreken van collegaverenigmgen in de regio Zuid Kennemerland. ASV Sandevoerde probeert door het organiseren van
ritten buiten de gemeente
Zandvoort ook liefhebbers van
deze tak van autosport te bereiken die niet uit Zandvoort ko-

genaamd eier-rekje met vijf
nullen op rij. Drost was vermoedelijk meer met z'n hoofd
bij de organisatie van het toer- men.
nooi. Hetzelfde lot was Ton
Inschrijven voor de rit van
Marquenie beschoren in groep
10. Ook hij liet alle punten aan zaterdagavond kan tussen half
acht en acht uur in de Beach
zijn tegenstanders.
Bar van Palace Hotel te ZandOndanks dat er veel tijd ge- voort aan het Van Fenemaplein
stoken wordt in de opleiding 2. De inschrijfkosten bedragen
van de Zandvoortse schaak- twaalf gulden per deelnemende
jeugd, moesten Nanouk Mar- equipe Leden van ASV Sandequenie en Florian van de Mool- voerde genieten een korting
en hun meerdere erkennen in van twee gulden per persoon
Vanaf acht uur zullen de eerhun leeftijdsgenoten uit Leiden. De overwinning van Na- ste equipes richting Bloemennouk Marquenie in de onderlin- daal vertrekken. De lengte van
gen partij was helaas het enige de rit is 45 kilometer. Speciaal
voor minder ervaren deeelnete melden wapenfeit.
mers is er ook een eenvoudiger
versie van de rit uitgezet met
Spanning
een lengte van 35 kilometer. TeKomend weekend is het weer vens is er voor hen een duidelijdruk en wordt het spannend ke schriftelijke uitleg aanwezig.
voor de leden van Chess SocieVoor meer informatie over de
ty. Vrijdagavond ontmoeten de
reserves van Chess en het team rit kan men zich wenden tot de
van de Zandvoortse Schaak uitzetters Derek Visser, teleClub elkaar m het Gemeen- foon 02507-19436, Jaap van de
schapshuis met als inzet de ti- Pol, telefoon 02507-12618 of tot
het bestuur, telefoon 02507tel in de vierde klasse G.
13391.
Zaterdag wordt het zo mogelijk nog spannender als een topviertal van de vereniging m Beverwijk met 15 andere teams
uit alle windstreken van het
land gaat strijden om de nationale snelschaaktitel voor tweede klas teams. De Chess Society
is bovendien aanstaande zaterdag om kwart van elf 's ochZANDVOORT - Door een
tends weer te beluisteren op benauwde maar dik verZFM 106,9 met haar eigen diende 1-0 overwinning op
schaakrubriek.
Castricum stelden de ZHC
mannen het derde klasserschap veilig. De ZHC hockeysters konden niet verhinderen dat Leidse Studenten door een 0-1 zege kampioen werd.

ZHC stelt
zich veilig

Piz Buin/Zandvoort op
een riante voorsprong

Mixtoernooi bij ZVM
Opgave nummer 16:
Wit begint en maakt remise

Foto Bram Stynen

Rapidtoernooi groot succes

Surfers openen
fel het seizoen

den.
Door de noord tot oostelijk
wind moest de Zandvoortse
Reddingsbrigade een paarmaal
assistentie verlenen bij afdrijvende surfers. "De veiligheid
stond hoog in het vaandel",
stelde Wouter Egas van de organiserende vereniging.

'*J-

De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club.
Méér informatie over de problcmcn/oplossingen is te krijgen tijdens de wekelijkse clubavonden van deze vereniging,
donderdags vanaf 19.00 uur In
liet Gemeenschapshuis aan de
L. Uaviclsstraat.

SPORf
Autorit bij
Sandevoerde

ZVM houdtkans
op promotie

Schaakprobleem

Oplossing vorige
(nummer 15):
Wit begint en wint:

s Zandvoorts
Nieuwsblad

strever alle hoeken van de baan
zien. Prachtige harde klappen
gevolgd door fijne drop shots
en de eerste set was binnen een
half uur gespeeld, 6-0. In de
tweede set wat meer tegenstand
voor Dogger, die zijn tegenstander echter niet liet ontsnappen,
6-4. Vincent van Gelderen trad
aan tegen Jan Willem Lodder
en die bleek iets te sterk. In de
eerste set heerste Van Gelderen
nog (6-1), maar vervolgens was
Lodder warm gedraaid en won
voor Zutphen het eerste punt,
3-6, 3-6.

De Zandvoortse mannen en
die van Castricum speelden een
goede partij hockey. Beide
teams gaven elkaar weinig toe
en de kansen werden aan
weerszijden niet benut. ZHC
had de punten hard nodig om
zich veilig te stellen m deze
klasse. De inzet was hoog, zo
ook m de tweede helft. Na een
kwartier spelen slaagde Wouter Slotenmaker erin, uit een
onoverzichtelijke situatie, de
bal in het Castricum doel te
werken.

ZHC had in deze periode het
betere van het spel, maar moest
alert blijven op de counters van
Castricum. Dat lukte perfekt.
De achterhoede gaf de voorvan Castricum geen
Het damesdubbel Hoogen- waartsen
waardoor de belangnjdoorn/Kamstra is goed inge- ruimte
speeld. Dat bleek tegen Zut- ke punten in Zandvoort bleven.
phen dat geen enkel kans
Leidse Studenten kon bij een
kreeg, 6-2, 6-1. Ook het koppel
Dogger/Van Gelderen speelde overwinning het kampioenseen gave partij tennis en won feest gaan vieren. Zover was het
eenvoudig met 6-3, 6-4. Daar- nog lang met want ZHC gaf bijmee was de zege voor Piz Bum- zonder goed partij. De beste
/Zandvoort een feit. De ge- mogelijkheden waren ook voor
mengdedubbels werden broe- ZHC maar het ontbrak aan een
derlijk gedeeld waardoor de juiste afwerking. Leidse StuZandvoorters een fraaie 6-2 denten wist beter raad met de
kansen en scoorde voor de rust
overwinning behaalden.
Paul van Geuns kan niet an- de naar later zou blijken beslisders constateren dat zijn team sende treffer.
goed bezig is. "Op dit moment
In de tweede helft heeft ZHC
speelt het team erg sterk en dat
moeten we gewoon vast zien te sterk aangedrongen om alsnog
houden. Verder doe ik nog geen angszij te komen. Het goede
voorspellingen, we wachten spel werd echter niet beloond
met de gelijkmaker.
rustig af".

donderdag 13 mei 1993
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SPAR
Zandvoort-Noord
PAMPERS Voordeelpak
Blijvend in prijs
verlaagd

5 /aar
Café Karin
Hartelijk gefeliciteerd
Je dinsdagavond
meiden

Ee>i kijkje aclitcr /iet nieitivs in

de Mozeshuis ZOMERSCHOOL 1993

Alleen
a.s. vrijdag en zaterdag
op ons ronde rek

vijf dinsdagen en donderdagen van 6 juli t/m 5
augustus.
Gerenommeerde inleiders, onderlinge discussies
en excursies.
OpeninKshijeenkomst met burgemeester Ed van
Thijn.

Acht programma's
* Verscheidenheid van culturen en religies
* Welkom en ongewenst; asielzoekers en
illegalen
* Criminaliteit en Gezelligheid
* Wonen en architectuur
* Amsterdam tussen trots en ergernis
* Kunst en Cultuur
in Amsterdam
* Milieu en
ontwikkeling
* Aan loze dromen
voorbij.
Voor programmaboekje
en opgave:
Mozeshuis
Waterlooplein 205.
1011 FG
AMSTERDAM
020-6221305

MONSTERCOLLECTIE
T-SHIRTS

SPAR
Zandvoort-Noord
PAMPERS Voordeelpak
Blijvend in prijs /
verlaagd
*

Maten s, m, l en xl

1/2 PRIJS

P

visser

Ê#

Haltestraat tel. 12159
Pasteurstraat tel. 17027

Weekreklame
AUTO'S AUTO'S
OVERAL AUTO'S!
MOTORRIJSCHOOL

ifO" .

frROELSTRASTRAAT 34
f l A N D V Q O R T
1 0 2 5 0 7 - 1 4 4 2 0

Nacht
van de
Kraak
28 mei van 22.00 uur
tot 29 mei 07.00 uur

ƒ 10,- per koppel
In het
Gemeenschapshuis

Grote Krocht 19, Zandvoort
Openingstijden: Maandag 13.00 -18.00 u.
DiVmVr. 10.00-18.00 u.
Zaterdag 10.00-17.00 u.

ƒ1,87
ƒ1,71
ƒ1,22

Super
Euro
Diesel

(bij Palace Hotel)

Terug voor de klas?

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

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel.: 02507-14160

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

3,10

nu 2 voor

zelfstandige afwashulp m/v
H O G E S C H O O L

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Suikerwafels

vraagt een flinke

SERVICESTATION

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Tel. 02507-14085
of 19652

•node met '*

BETAALT U
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

H A A R L E M

Nascholingscursus voor herintredende
vrouwen in het basisonderwijs
Het tekort aan leraren basisonderwijs en speciaal onderwijs neemt toe. De PABO/Hogeschool Haarlem
verzorgt een cursus voor vrouwen met een onderwijsbevoegdheid die na lange afwezigheid hun werk als
leerkracht in het basisonderwijs/speciaal onderwijs willen hervatten.
Er is een basiscursus waarin met name aandacht wordt besteed aan:
- de uitgangspunten en de ontwikkeling van het basisonderwijs/speciaal onderwijs in de afgelopen 10 jaar;
- nieuwe methoden en nieuwe vakgebieden;
- schoolorganisatie/vergadertechnieken;
- sollicitatie-vaardigheden
Deze cursus omvat 10 theoriebijeenkomsten van 3,5 uur (dinsdagochtend) en 10 dagdelen stage.
De cursus begint in september 1993.
Na de basiscursus zijn er keuzemogelijkheden voor een vervolgcursus op het gebied van:
- werken in de onder/bovenbouw
- verschillende vakgebieden
Aan het eind van de cursus wordt een certificaat uitgereikt.
De kosten voor de cursus bedragen ƒ 80,-

Informatie: PABO Hogeschool Haarlem
Bijdorplaan 75, 2015 CG Haarlem, tel: 023-27 1219

H O G E S C H O O L

Leeftijd onbelangrijk
Tel. 12932

Ochtendbladen

De Volkskrant en Trouw
vragen voor Zandvoort

bezorg(st)ers
- verdiensten ± ƒ 90,00 per week
min. leeftijd 15 jr.
Inl. 02507-18156 of 023-355434
(alleen overdag)

Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord
VERSE
VARKENSHAAS
van 29,50
VOOR

H A A R L E M

19,95 P

kg

Zaterdagavond vanaf 20.00 uur in

Soc. DE MANEGE Zandvoort
Programma
Aanvang 20.00-22.00 uur
Tropische cocktails van het huis
21.00-24.00 barbecue op het terras
7 Vanaf 22.00 tot 03.00 uur in dc nacht ccn grandioos Zuidamcrikaans dans,
muziek en eetfestijn.
(P
Uitsluitend ongeb. mensen vanaf 25 jr. Geen spijkerbroek.
A.u.b. kom vroeg of reserveer
tel. 02507-16023
Let op zat. 22 mei grandioos
Rock and RoII spektakel
met o.a. Ria Valk.

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

IJsheiligen
voorbij

Nu
volop
zomerplanten!

Nu in onze showroom. \ oor de
liefhebbers van exclusief' hchtmetaal:
De Peugeot -(05 Ace 'Prestige'
Een hmitecl echtion op basis van
de i()5 GR. Met zo\eel \ooideel dat u
gerust over advantage kunt spreken.
Alleieerst is er de rijke standaaiduitmsting met onder
andeie een zeer compleet
dashboard, een in hoogte
\eistelbaai stuui. getint glas,
(.enliale deur\eigiendelingen

van binnenuit verstelbare buitenspiegels niet verwarming
Alsol u hier nog niet genoeg
\ a n gaat glimmen, krijgt u eveneens
cle keuze uit \ ier prestigieuze tinten
eflEï

metaallak: Vert Sorrento, Rouge Alhambra, Gris Quartz of Gris Graphite.
Daarbij wordt deze Ace der
Azer. uitgerust met vier sportieve
lichtmetalen velgen.
Om de kosten hoeft u
dat niet te laten, want
uw voordeel op deze
fraaie extra's bedraagt niet minder
dan 2.000 gulden.
De 405 Ace

'Prestige' is leverbaar met 1.6 of 1.8
liter benzine-mjectiemotor of met een
1.9 liter dieselmotor. Verder is hij er
als Sedan (vanaf f. 37.685.-) en als
Break (vanaf f. 41.735,-)
Al met al kent de Peugeot 405
Ace 'Prestige' maar één beperking, de
voonaad.
Dus \\acht niet te lang en sla
nu uw slag in onze
showroom. U bent
van ha i te welkom.

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.
PRIJZEN INCL BPM EN BTW EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN AANBIEDINGEN GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

HEEMSTEDE, VAN SCHAGEN VAN 1890 B.V., ACHTERWEG 38, TEL: 023-293450.

PEUGEOT

donderdag 13 mei 1993
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Openbare zitting
schorsingsverzoek
Circuit Zandvoort
ZANDVOORT - In een
openbare zitting beslist de
Raad van State vandaag
over verzoek tot vernietioing of schorsing van de vergunning van het racecircuit
jn Zandvoort.

De Milieurechtswinkel eist
namens de Stichting Geluidshinder Zandvoort dat het circiiit al sinds jaar en dag ernstic;c geluidsoverlast veroorzaakt
voor meer dan achthonderd nabij gelegen woningen. In juni
1992 heeft het circuit een vergunning met een constaterend
Karater gekregen. Dit houdt in
dat de op dat moment gevonden geluidsbelasting als geidende waarde wordt goedgekeurd.
Deze vergunning is afgegeven
omdat het om een tijdelijke situatie zou gaan (interim-circuit), in afwachting van een
nieuw aan te leggen circuit.
Aangezien deze tijdelijke vergunning voor de omwonenden
geen vermindering van de geiuidsoverlast geeft, verzoekt de
Milieurechtswinkel om schorsing van de vergunning, waarbij
als voorlopige voorziening
wordt gevraagd om een drastische vermindering van het aantal racedagen. Deze voorlopige
voorziening wordt tevens gevraagd omdat een uitspraak in
de hoofdzaak nog één of twee
jaar op zich kan laten wachten.

Als strandpolitie niet meer mogelijk is:

Werklozen als strandwacht
ZANDVOORT - Werklozen inzetten als strandwacht, als er geen geld meer
is voor de strandpolitie.
Zandvoort en de overige
Noordhollandse
kustgemeenten buigen zich momenteel over die mogelijkheid om toch de komende
jaren de orde op het strand
te kunnen handhaven.

meenten. Met deze aanbevelingen willen zij proberen de regels voor het strand meer op
elkaar af te stemmen. Momenteel heeft elke gemeente haar
eigen regels, opgenomen in een
plaatselijke verordening. De
aanbevelingen zijn verwerkt in
een rapport, dat maandag in de
gemeente werd gepresenteerd.

Of en wanneer de strandwachten worden ingevoerd is
nog niet te zeggen, dat is nog
onderwerp van discussie. Tot
nu toe staan zij alleen vermeld
in een aantal aanbevelingen,
dat is opgesteld in opdracht van
de Noordhollandse kustge-

De strandwachten zouden de
huidige strandpolitie moeten
opvolgen, als daar geen geld
meer voor is. Door de regionalisatie van de politie, die volgend
jaar rond moet zijn, is de toekomst van de strandpolitie uiterst onzeker. Door nieuwe wet-

Vliegeren

geving kan een gemeente vanaf
1994 een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid
aanstellen,
zonder toestemming van de officier van justitie. Deze status
zouden de strandwachten moeten krijgen.
Hun taak is - eenvoudig gezegd - de orde handhaven op
strand: toezien op de naleving
van de regels. Andere aanbevelingen zijn onder andere het
aanwijzen van aparte strandgedeelten voor vliegeren en voor
het varen met waterscooters.
Honden en paarden zouden in
de zomer verboden moeten
worden op het strand, evenals
disco-avonden in strandpaviljoens.

OVZ deelt
bonbons uit

ANBO wil
seniorenraad
ZANDVOORT - De Algemene
Nederlandse Bond van Ouderen afdeling Zandvoort is van
plan over een tijd een politiek
forum te organiseren, in verband met de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar.
Daartoe is donderdag besloten
op een goed bezochte ledenvergadering in het Gemeenschapshuis. Meer dan 70 leden waren
daar aanwezig. Het forum was
een van de suggesties die gedaan werden. Daarnaast waren.
er voorstellen voor een lezing
over euthanasie en een seniorenraad. De ANBO verwacht
echter dat dat een 'zware dobber' wordt, vanwege de andere
benadering door het gemeentebestuur.
De ledenvergadering had een
extra feestelijk tintje gekregen,
in verband met het Europees
Jaar van de Ouderen. J.R. Berkenbosch, onder andere bestuursvoorzitter van de gefuseerde verzorgingshuizen HiK
en HiD, hield een praatje over
de ANBO in het algemeen en de
ledenwerving in het bijzonder.
Naar voren kwam dat de Zandvoortse ouderen van tegenwoordig twee generaties tellen
en dat zij rrieer voor zichzelf
opkomen. Daar moet de gemeente dit jaar eens extra op
gewezen worden, zo luidde de
conclusie tijdens deze ledenvergadering.

Muziekavond
Toonkunstkoor
ZANDVOORT - Toonkunstkoor Zandvoort houdt
vrijdag 4 juni 1993 een Muziekavond.
Gewoontegetrouw is gekozen
voor de Hervormde Kerk aan
het Kerkplein, als locatie voor
de Muziekavond. Aanvang
20.15 uur. Op het programma
staan werken van onder andere
Bach, Haydn, Mendelssohn en
Mozart. De solisten zijn Marijke Bleekemolen, sopraan, en
Frans Bleekemolen, vleugel.
Deze heeft tevens de algehele
leiding. Kaarten kosten 7,50
gulden en zijn te koop in de
kerk, of in de voorverkoop bij
leden van TOZ. Voor de adressen kan men het secretariaat
bellen: tel. 15451.

Ondernemers
Vereniging Zandvoort heeft vorige
week opnieuw het

winkelend

pu-

bliek verrast met
presentjes.
Dit
keer in verband

met

Moederdag.

In samenwerking

met het Weekmedia
(Zandvoorts
Nieuwsblad) Pro-

motieteam werden in het centrum en in noord
doosjes met bonbons uitgedeeld,
afkomstig van La
Bonbonnière van

Ab en Thea Lammers uit de Haltestraat
Foto
André Lieberom

TZB-softballers slaan van zich af
ZANDVOORT - Na de
mindere goede openingswedstrijd herstelden de
TZB softbalaspiranten zich
voortreffelijk. RCH kreeg
totaal geen kans en werd
met 26-5 van het veld geslagen.

Zandvoorter
geeft concert

Jan Peter Versteege studeert
voor het staatsexamen solozang. Het concert staat in het
teken van de voorbereiding van
zijn examen. In het programma
gaat de aandacht uit naar het
klassieke
en
romantische
kunstlied.
Liederen die Jan Peter Versteoge zingt zijn onder andere
'Fairest Isle' van Purcell en
'Bright is the ring of words' van
Vaughn Williams. Maar hij
zingt ook Duitse-, en Franse
werken. Bijvoorbeeld 'Von
dunklem Schleier umsponnen'
van Strauss en 'Le Bestiaire'
van Poulenc.
Het concert in gebouw Orangerie Elswout aan de Elswoutslaan begint om twaalf uur.

De meeste schilderijen die te
zien zijn, kwamen tot stand in
de Amsterdamse Waterleidingduinen. Alle schilderijen zijn
buiten in de duinen gemaakt en
daarna thuis uitgewerkt.
Frans van Rhijn is in 1948 in
Gouda geboren. Hij studeerde
biologie en heeft tijdens zijn
studie reizen gemaakt door de
tropische regenwouden van
Mexico, Brazilië en Colombia.
Ruim acht jaar geleden begon
Frans van Rhijn met teken- en

Kijk beste mensen, dat vind
ik nog eens een aardig idee. In
Zandvoort hebben we drie bejaardenhuizen. Het Huis in
het Kostverloren, Het Huis in
de Duinen en de Bodaanstichting. Bij elkaar herbergen die
enkele honderden bewoners.
Kroon is van plan al deze mensen op 26 mei te bezoeken.
Onze folklorevereniging 'De
Wurf' heeft al toegezegd deze
dag assistentie te willen verlenen. In originele oud Zandvoortse klederdracht natuurlijk.
De reden waarom Kroon dit
wil doen, ligt voor de hand.
„Het zijn juist deze mensen
waaraan wij zoveel te danken
hebben," vindt hij. Ik ben het
in dit geval volkomen met
hem eens. Publiciteit wilde
Kroon niet, vanwege dit goede
idee krijgt hij die toch.'Ere wie

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

nis. Dan namelijk zullen in
'Gebouw De Krocht' enkele
hoogtepunten uit de operette
'Der Zigeunerbaron' van de
componist Johan Strauss jr.
worden opgevoerd. Het wordt
zogezegd een blik in de toekomst met een - naar verwachting - sprankelend optreden
van onze plaatselijke solisten
en koor. De toegangskaarten
zijn nu al te koop en ze kosten
12,50 gulden. De kaarten zijn
te bestellen onder telefoonnummer 14012 en 16863. Op
zaterdagavond wordt er na afloop van het concert een bingo
gehouden. De netto-opbrengst
komt natuurlijk ten goede aan
de nogal kostbare uitvoering
aan het eind van dit jaar.

eerste plaats. De hollende opa,
de meppende oma of een buitelende pa of moe werkt nog
altijd aanstekelijk op de lachspieren. Derhalve is een kijkje
op deze dag dan ook alleszins
gerechtvaardigd. Voor de kosten hoeft u het niet te laten.
Entree wordt er bij TZB namelijk niet geheven.

Allerhande

U kent haar vast wel. De
oude dame achter haar kinderwagen. De laatste weken is
ze in het dorp niet meer gezien. Ze is ziek. Ze ligt al enige
tijd in het Spaarneziekenhuis
in Haarlem. De voormalige
Mariastichting op de afdeling
urologie op de zevende etage.
Mevrouw Grevenstijn heet ze
Familietoernooi
en ze ligt op kamer 704. MisEen leuke suggestie lijkt mij schien wilt u haar een kaartje
voor aanstaande zondag een sturen. Ik ben er van overbezoekje aan de sportaccom- tuigd dat ze dat best leuk zal
modatie van TZB aan de Ken- vinden.
nemerweg. Op die lokatie
wordt die dag weer het jaarEr komt waarschijnlijk een
lijkse familie-softbaltoernooi parkeergarage in Zandvoort.
gehouden. In het verleden Hij komt ergens in de buurt
heeft deze happening al bewe- van het NS-station te liggen.
zen bij het Zandvoortse pu- Ook het busstation aan de
bliek bijzonder goed aan te Louis Davidsstraat wordt over
slaan. Op dit moment hebben een tijdje die kant op ge-

De Scoutinggroep The Buffalo's heeft een derde plaats
behaald op de traditionele
scoutingwedstrijden die onlangs op het Naaldenveld in
Bentveld werden gehouden.
De Zandvoorters hadden een
team van zeven man ingezet.
In totaal deden er zestien ploegen mee. Omdat nummer twee
zich heeft teruggetrokken,
mogen de Zandvoorters nu als
hun plaatsvervanger het Haarlemse district vertegenwoordigen op de landelijke wedstrijden. Deze worden aanstaande Pinksterdagen in
Baarn gehouden.
Ganzen
U wordt aangeraden voorlopig maar uit de buurt van de
ganzen op het binnencircint te
blijven. Vorige week ging ik
daar een kijkje nemen. Enkele
dieren bleken doende hun eieren uit te broeden. Wie te
dicht bij deze dieren m de
buurt komt, loopt de kans
door deze vogels aangevallen
te worden. Voor kinderen is
het daar nu helemaal gevaarlijk.
Op het Gasthuisplem komt
een kapper te zitten. Hij
neemt zijn intrek in het voormalige pand van de enkele jaren geleden overleden sigarenboer Bluijs. John Pietersen
heeft het gekocht. Nadat het
oude pand was afgebroken
heeft hij er destijds een nieuw
pand (in oude stijl) voor in de
plaats gezet.
Op woensdag 26 mei vindt
vanaf 9.00 tot 17.00 uur op de
velden van de Zandvoortse
Hockeyclub het vierde Sectoren Spektakel plaats. Dit is
een sport en speldag met een
zeskampachtige formule voor
alle medewerkers van de gemeente Zandvoort. U begrijpt
natuurlijk al, dat op die dag de
gemeentelijke gebouwen gesloten zullen zijn. Alleen de afdeling Dienstverlening Bevolking van de sector Bewonerszaken zal tussen 9.00 en 9.30
uur uitsluitend voor de aangifte van geboorten en overlijden
geopend zijn.
Fred Paap van Cafeetje Koper aan het Kerkplein is deze
week vijftig jaar geworden (ik
had het hem niet gegeven).
Dit was het weer voor deze
week. Blijf gezond, tot de volgende week.
BRAM STIJNEN

Loterij. U maakt dan niet
alleen kans op tientjes, tonnen
en miljoenen. Met uw deelnaine steunt u ook belangrijke
organisaties als Natuurmonumenten, Novib, Wereld Natuur
Fonds, Unicef, VluchtelingenWerk en Artsen zonder Grenzen. Plus honderden kleine
andere projecten via Stichting
Doen. Mens, dier en n a t u u r
worden er beter van.
Vele goede redenen dus om

Een spelmoment uit de wedstrijd van de softbalaspiranten
tussen TZB en RCH.
werd echter keurig gevangen.
Ook in het veld speelde TZB
een goede partij. In het verdere
verloop van de strijd kon RCH
slechts eenmaal de thuisplaat

schilderlessen bij de Voorhoutse schilder Nicolaas de Waard.
Frans van Rhijn zette zijn
kunstzinnige
ontwikkeling
voort bij 'Ars Aemulae' in Lei-

bereiken. TZB stelde daar nog
een aantal punten tegenover.
De uiteindelijke stand werd
dan ook, welverdiend, 26-5, in
het voordeel van TZB.

den onder leiding van Ad Kroese en Frans de Haas. De technieken die hij gebruikt zijn:
aquarel, gouache, acryl- en olieverf.

Wandelen met de NWH
HAARLEM/VOGELENZANG - De Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen (NVVH) houdt weer activiteiten. De eerste is een
gewestelijke wandeldag op
dinsdag 18 mei. Er wordt gestart om elf uur bij Uitspanning De Oase aan de Eerste
Leyweg in Vogelenzang.

De wandelingen gaan door de
Amsterdamse waterleidingduinen. Er is een korte wandeling
van één uur en een lange wandeling, waarbij wordt gepicknickt en een rustpauze van een
ZANDVOORT - uit het pana Collecte opbrengst
uur wordt gehouden. Aanmelvan een, door brand verwoeste,
den kan door 12,50 gulden over
disco aan de Stationstraat is
ZANDVOORT/BENTVELD
''tereo-apparatuur gestolen tus- - De collecte van de Nederland- te maken op rekening 3610979
sen 2 en 6 mei. Ook zijn de gok- se Hartstichting in Zandvoort bij de Postbank ten name van
kasten opengebroken en is het en Bentveld heeft ruim 16 dui- Wandelclub NVVH Haarlem.
§eld daaruit meegenomen. Ver- zend gulden opgeleverd. Wie de Meer informatie kan verkregen
ftioedelijk zijn de daders het collectant heeft gemist, kan worden via tel. 023-379797
etablissement binnengekomen nog altijd een bijdrage storten (Leny Dinkla) of 023-380397
via de balkondeuren aan de op giro 300 ten name van de (Gré Korf).
achterzijde. De disco werd op 2 Nederlandse Hartstichting Den
Een fietstocht houdt de
'Hei verwoest door brand.
Haag.

Stereoapparatuur
gestolen uit disco

Zeebanket

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

plaatst. (Tenminste als we de
huidige wethouder van Ruimtelijke Ordening Piet Fliermga
moeten geloven.)

Jackpot loopt op
tot 3 miljoen!

Expositie van Frans van Rhijn

ZANDVOORT - De expositie 'Duinen in beweging'
van Frans van Rhijn is te
zien in de openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg
van 16 mei tot en met 30
juni. Het onderwerp is net
duinlandschap,
waarbij
vooral de natuurlijke processen in het duingebied
worden belicht.

Voor wat dit jaar betreft,
verandert er in ons dorp het
een en ander. Uit betrouwbare
bron heb ik vernomen dat
onze dorpsbewoner
Jaap
Kroon ditmaal voor een heel
andere manier van présenteren heeft gekozen. Zijn initiatief wil ik u graag doorgeven.
Jaap heeft iets nieuws bedacht. Hiermee heeft hij wat
mij betreft best een complimentje verdiend. Jaap heeft
besloten de eerste haring in
1993 nu eens niet aan een of
ander hooggeplaatst figuur of
'bobo' te schenken, maar aan
een groep mensen die vandaag
de dag veelal door ons dreigen
te worden vergeten: de Zandvoortse bejaarden of senioren
zoals ze tegenwoordig ook wel
worden genoemd.

ere toekomt. Mijn symboli- zich zo'n acht teams ingesche bos bloemen is deze week schreven. Zij zullen moeten
voor hem bestemd.
strijden om de hoogste eer en
de meeste punten. Het wmnende team krijgt een beker.
Operette
Voor degene die nog niet
Het gaat nog steeds goed weet wat dit toernooi inhoudt,
met onze Zandvoortse operet- even een korte uitleg. Elk
tevereniging. Eerder dit jaar team bestaat uit acht tot
schreef ik al dat deze zangclub twaalf mannen of vrouwen
reeds enige tijd bezig is met de (meisjes en jongens mag ook).
voorbereiding van het jaarlijk- Familieleden welteverstaan.
se concert, dat in dit najaar in Van deze leden wordt verde Stadsschouwburg van langd dat zij een potje gaan
Haarlem wordt gehouden. Het staan softballen. U begrijpt
wordt een jubileumconcert, wellicht dat dat weer een
want deze vereniging bestaat zooitje wordt. De meesten
dit jaar op de kop af 45 jaar. De hebben immers zelden of
volgende maand, op zaterdag 5 nooit een honkbalknuppel in
juni en zondag 6 juni, geeft de hun handen gehad. Uiteraard
Zandvoortse operettevereni- is dit ook niet de bedoeling,
ging alvast een voorproefje immers sportiviteit en humor
van deze feestelijke gebeurte- staat ook dit jaar weer op de

Het regent prijzen bij de Postcode Loterij

De eerste slagbeurt van TZB
begon voortvarend. Dennis
Greeff, Dustin Visser en Tijl
Siebeling gaven goede honkslagen en bovendien werd er goed
loopwerk verricht op de honken. Dat leverde TZB een 6-0
voorsprong op. In de gelijkmakende slagbeurt kreeg het
thuisspelende RCH de gelegenheid op het slaggeweld antwoord te geven. Dat gelukt
maar ten dele, zodat TZB met
een 6-4 voorsprong de eerste inning doorkwam.

In de volgende inning begon
de TZB-machine pas echt goed
op gang te komen en werd er
softbal gespeeld van hoog niveau. Aan slag ging het zo goed
dat iedereen aan beurt kwam,
hetgeen negen punten opleverde.
In de derde inning bleek TZB er
nog geen genoeg van te hebben.
Ook de tweede pitcher had geen
vat op het TZB team. Wederom
werden drie punten aan het totaal toegevoegd. Daarbij bleef
het alhoewel een zeer verre
ZANDVOORT/OVERVEEN klap van Yoni Halderman goed
- De Zandvoortse bas-bariton leek voor een homerun. De bal
Jan Peter Versteege geeft een
solo-concert in Overveen op 23
mei. Hij wordt begeleid door de
Russische pianiste Tatiana
Abashkina. Het koffieconcert
is de tweede uit een serie van
vier.

Als Jaap Kroon, van professie vishandelaar, mij gevraagd
had om een verhaal te schrijven over zijn 'eerste haringen',
dan had ik beslist 'nee' gezegd.
Voor commercie is in deze rubriek geen plaats. Ditmaal wil
ik echter een uitzondering maken. Zoals u als rechtgeaarde
Zandvoorter waarschijnlijk al
weet, wordt over ongeveer
twee weken (om precies te zijn
26 mei) de nieuwe haring weer
aan land gebracht. Deze gebeurtenis gaat ieder jaar met
de nodige feestelijkheden gepaard. Zo ook in onze badplaats. Vorig jaar werd het zeebanket officieel door de plaatselijke hotelliers min of meer
op ludieke wijze ten doop gehouden. Alleen genodigden
waren hierbij welkom. Ook
onze burgemeester mocht ooit
als 'eerste man' van deze lekkernij genieten.

NVVH op woensdag 19 mei. Er
wordt verzameld bij restaurant
Dreefzicht om half twee. Deelnemers moeten zelf voor een
fiets zorgen. Bij twijfelachtig
weer, kan gebeld worden naar
Jo Brero, tel. 023-360576.
Ook gaat de NVVH op 10 mei
eten in de Stationsrestauratie
op het NS-station in Haarlem.
Het menu bestaat uit: soep van
de dag, varkensrollade met peperroomsaus en garni, ijs en
koffie. Belangstellenden kunnen zich opgeven tot zaterdag
15 mei bij mevrouw Boer, tel.
023-337711 of bij mevrouw
Scheringa, tel. 023-334735.
Op dinsdag 25 mei houdt de
NVVH een wandeling in de Koningshop. Vertrek vanaf het
station Haarlem met bus 7 om
13.14 uur en uitstappen bij de
halte aan de Ramplaan. Leden
van Natuurmonumenten worden verzocht hun kaart mee te
nemen. In restaurant Roozendaal wordt uitgerust.

Deze winnaars waren totaal
overdonderd door hun hoofdprijs van 100.000 gulden.
De Postcode Loterij heeft de afgelopen maanden weer vele tienduizenden winnaars gelukkig gemaakt met kleine én grote geldprijzen. De Postcode Jackpot, de nieuwe superprijs van de
Postcode Loterij, viel op lotnummer 1816 NM 175 in Alkmaar.

Helaas was dit lotnummer niei
verkocht. De prijs van twee
miljoen gulden stijgt nu voor
de volgende trekking automatisch met een bedrag van één
miljoen gulden. Tot drie ,
miljoen dus!

Wilt u miljonair
worden? Vul
dan snel de bon
in en doe mee!

Die .superprijs van drie milioen gulden kan voor u zijn als
u nu de BON-VOOR-MULTIMILJOENEN invult en deelnemer wordt van de Postcode

mee te doen aan de Postcode
Loterij. Voor een tientje speelt
u al mee. Laat die kans op miljoenen niet aan uw neus voorbij gaan.
Vul snel de bon in en stuur 'm
op. U maakt dan meteen al
kans op 3 miljoen gulden in de
trekking van mei! •

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

Ij ƒ40,- (vier lotnummers)
[J ƒ30,- (drie lotnummers)

De winnende
Thuisbingonummers van
4 mei:
1
2
3
5
8

12
13
14
16
17

19
20
22
26
27

29 40
34 42
35 45
36
39

In Hitbingo elke week meerdere prijswinnaars van
25.000 gulden.

J f20,- (twee lotnummers)
J ƒ10,- (één lotnummer)

A ub uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Naam:

dhr.

_l mevr.

Adres:
Postcode: l l l l i-i

l l

Plaats:
1509305

Postbanknummer:

Datum:

;

!

Handtekening:

NATIONALE

Banknummer:

Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.
De loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890/098/17789, d.d
02-03-1993 Prijzen boven de duizend gulden worden belast met
25% kansspelbelasting Prijzen
worden automatisch op uw bank- of
girorekening gestort

t

l

l

1

1

• LOTE RIJ

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

SONYHI-8TRAVELLER

BAUKNECHT V A A T W A S S E R
TypeGSF2120,Luxeafwasautomaatgeschikt
voor12standaardcouverts,vanabeleservieskorf,
Sprogramma'smetprogrammaverloopaanduiding,
boven en onder s p r o e i a r m , zeer z u i n i g en
doorzelfremigendebinnenkantwemigonderhoud.
A d v i e s p n j s ' 1 1 99.-

SONY MIDI-SET MET C D - W I S S E L A A R
EN JAMO C O M P A C T L U I D S P R E K E R B O X E N
N E W S D 2 0 7 ; S l e c h t s 3 5 , 5 c m b r e e d ' V e r s t e r k e r 2x60 W a t t , 2 x 5
bands e q u a l i z e r , d i g i t a l e t u n e r , 30 p r e - s e t s , C D - w i s s e l a a r voor
5 C D ' s met S h u f f l e Play, dubbel c a s s e t t e d e c k . A f s t a n d b e d i e n i n g ,
Jamo ' C o m p a c t ' b o x e n , 2 - w e g s y s t e e m . A d v i e s p n j s ' 1 599.-

!
l

TR705. Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo Adviespnjs'3330 -

SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST

2199.-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

STEREOTRAVELLER

6 programma's, 12 couverts en
Type W750; Voorlader, RVS geruisarm: Adviespnjs'1099.trommel EN kuip, centrifugeert
ZANUSSI Z908/8SR
tot 1100 toeren p/m;buitenKOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast maar mantel tweezijdig geëmailBAUKNECHT VW 3PR
een echte koel/vries kombmatie. leerd. Adviespnjs '2199.Koelruimteop"ooghoogte". Laag
stroom verbruik Adviespnjs. '1179.-

Flat en Square Black Trimt- E10, Mini camcorder, motorzoom,
ron beeldbuis, euroscart, ste- autofocus, hi-fi stereo. '2799 reo, teletekst en afstandbedienmg Adviespri]s"2550.-

~~ 1649.PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

699.-

1449.-

SONYTRAVELLER

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

699.-

Q .

1599.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1299.JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1199.-

SONY CAMCORDER

i-J?jfef

849.-

1000 toeren. Adviespnjs'1878.-

1345.

Type ARG280; Adv. '1235,-

üiïft

MIELE VW G521

1499.-

WAS/DROOG KOMBINATIE
PHIL C0104 RVS 1000T

7QQ

j 99." Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:
MIELE KOEL/VRIES

F375, 8x motorzoom, fader,
3 lux, age msert. '2220.-

1349.-

1475.

AEG LAVAMAT RVS

BAUKNECHT SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

TOPMERKCAMCORDER

De grote AEG kollektie bij BCC
Type KGC2511; Adv. '1269.- te bewonderen! Wat zegt u
van deze AEG/BCCstuntaanbieding? Adv.'1549.-

F1 20; 1 2x zoom, autofocus,
fader, Hi-Fi. Adv.'2498.-

889.-

SONY55CMKVM2131
PANASONIC NVG1
SUPER TELETEKST
VHS videocamera. '1895.-

949.369.-

SIEMENS 1000 TOEREN BOSCH VW PS2100

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOEL/VRIES KOMBI

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1399.-

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER

1195.865.845.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

37CMKLEUREN-TV

BAUKNECHT WA6500
SONY VHS HI-FI VIDEO
SLV615; HQ TOPKLASSE! 4
koppen, longplay (8uur), audiodubbing, shuttle. Adv.'l 990.-

~~ 1199.PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

PANASONIC VHS HI-FI

Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Adviesprijs*749.-

F65; 4 koppen, VHS-HQ.' 1894.-

1099.-

Type 25GR5760; 63cm flat
square, m-lme, quikstart beeldbuis, stereo, teletekst en af- BLAUPUNKT VHS HI-FI
standbedienmg. Adv.*2075.- 750; 4 koppen, 8 uur. *2095.-

1395,

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

1595.-

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

1895.-

70 CM TELETEKST

445.-

830; TOPKLASSE' '1899.-

545.665.-

999.LOSSE
(COMPONENTEN

1299.-!

UU
715.'
l BOSCH 2-DEURS

845.485

PHILIPS HI-FI VIDEO

159.-

899.-

l SIEMENS KS2648

7J9.-

tl-rolllng
« -130.-

699.QI»

_

e ECHTE!

V315; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbedieninq. "1 220.-

' O O/ O

749.SONY VHS-HQ VIDEO

130 LTR. KOELKAST

RTV535; 3 koppen. Adv/1 445.-

-249.

999.

5UW --

cassette*

VSF200; Afstandbediend. '768.-

529.-

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

portable^" -"•

998.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

948.-

BLAUPUNKT55CM
SUPER TELETEKST

848.748.678.-

GRUNDIG 51 CMTEKST

ARISTONA 51 CM

GRUNDIGi 37
37 CM
CM
AFSTANDBEDIENING
IBEDIENING

498.-

LCD-afstandbedienmg. '1145.-

TypeKN5402WO;Adviesprijs*849.-

528.-

ETNA FORNUIS 14.00

598.-

INDESIT G/E FORNUIS

KN5404; Gas-elektro. * 1049.-

668.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

v.a."§%! • " TO 'MERKWASDROGER kl.grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs*1425.-

169-

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

948.269.
ATAG
GAS-ELEKTRO
ZANUSSI WASDROGER

C - s .

299. ,

GRUNDIGVIDEO + PDC

\

V

410; Gas-elektro fornuis. In-

AUDIO- & VIDEO CASSETTES

FK055/52/25A; Elektrische oven,
Type TD50; Adviesprijs*649.- inkl. grill en kookwekker. *1510.-

Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:

VS902; TELETEKST.'1409.-

SONYUX90II
TDK E180HS

679.-

GRUNDIG VHS VIDEO

10 voor
4voor

29.29.lOPZETVRIESKASTJE

VS900; HQ, 2 koppen, LCD-afstandbediening. ATTS. '999.-

399.499.-

599.-

378.-

HRDX20;Afstandbed.*879.-

1098.-

INDESIT WASDROGER ATAG INFRA TURBO

l Handig opzetvrieskastje, waar
l altijd een plaatsje voor te
l vinden is. Adviesprijs..*595.- PHILIPS /WHIRLPOOL
TypeAMB523; Adviesprijs'945.-

JVC VHS-HQ VIDEO

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*! 735.-

IZANUSSI VRIESKAST

579.-

|TypeZ6050; Adviesprijs*599.- BAUKN./BOSCH AEG

458.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO l
Inkl. afslandbediening'

(PHILIPS VRIESKAST

449.

KONDENSDROGER

l Type AFB594; Adviesprijs'725.-

498.598.- pTjg^
IBOSCH VRIESKAST E3E7
IBAUKNECHT LUXE"

BETER
EN
GOEDKOPER
PHILIPS 4 KOPPEN VHS VIDEO

7QQ
l «l«f.-

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

Elektronisch regelbaar. '1445.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

198^-

QQQ
«I«lï9.-

_=~~:^

iType GSD1311; Adv. *848.- MIELE DROGER

VR412; Perfekte beeldkwaliteit ook bij stilstaand beeld en
slow-molion, dubbele speelduur. afstandbediening. *1245.-

648.348.-

ISTUNTÜ VRIESKIST!!

699:
—-i Meer budget door de gratis
*J BCC-cnrd!
" Aanvraag-folder in de winkel!

395.445.545.-

ftH300;2x-

2SB12; VHS-HQ, LCD-afstandbediening. Adv. "1045.-

KLANTENKAART

INDESIT
FORNUIS

ELECTROLUX
KOELBOXEN

679

599.-

999.-

BOSCH KTF1540

ARISTONA VHS VIDEO

649.

nclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

PHILIPS 160 LITER

t-J'ïfL'f Ifctfc^ii ™
BLAUPUNKT 70 CM*
PHILIPS VHS-HQVIDEO
STEREO TELETEKST 312; 3 koppen, perfekt beeld,

1348.-

599.-

ZANUSS1140 LITER

SSS»-«r. rêcc

AKAI VHS-IHQ VIDEO

70KV9717; Adviespri|S*2275.-

29 liter, digitale bediening en
draaiplateau. Adviesprijs'899.-

799.-

TOPMERK. Adviesprijs*749.-

D«f«f.

549.-

BROTHER ER7341

AEG TURNETTE

145 LITER KOELER

1599.

cnn

499.-

ï§w 949.-

IINDESIT140 LITER

TECHNICSWM»;

J40; VHS-HQ, 3 koppen. '1 1 04.-

850 Watt, grill, 29 liter inhoud
en draaiplateau. Adv. '799.-

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
'HILIPS CC1000. Adv.' 1445.- SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180; 750 Watt+draaiplateau.

265.-

reboxen.
.-,,.•600.-

SONYV

PANASONIC VIDEO

319.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI

lOerdegelijke tabletop. Zeer
l fraaie uitvoering met formica 800TRNBOVENLADER
| bovenblad. Officiële garantie.

SSE12X75W.,

649
BLAUPUNKT VIDEO

PHILIPS/WHIRLPOOL
VHIRLPOOL

AVM610;20 liter..Adviespnjs'769.Adviespnjs'769.'

STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
+ héle-lucht oven + grill.

PHILIPS
350
TOEREN
BOVENLADER

229.

259.299.-

KOMBI MAGNETRON

VCH80; VHS-HQ.
•HQ. Adv.'l 299.-

\/212:afstandbediend. *1000.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

~~ 499.-

915.-

SHARP HI-FI
•Fl VIDEO

PHILIPS GR102137CM SONY3 KOPPEN VIDEO

grote ir-Ie

599.-

INDESIT PROMOTIE"

Type KS V; De nieuwe met 260
l liter inhoud. Adviesprijs'1199.- Type 2596; Adv.*799,-

VR502; VHSsterPo '1599 -

1095.-

699.-

STUNT! 550 TOEREN

1399-

MOULINEXFM1115

ZANUSSI WASAUTOM. PANASONIC 700 WATT

| BAUKNECHT 2304

63 CM TELETEKST

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

HOLL 1000 TOEREN

l PHILIPS /WHIRLPOOL

GRUNDIG HIFI VIDEO

VS940; VHS-HQ, 4 koppen,
inkl. TELETEKST. '1999.-

1395.- Ij:!/*! 1199."
1295.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

899.749.

| ZANUSSI 2-DEURS "

grote

Nederlandse Philipsgarantie. PHILIPS HI-FI VIDEO
VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle. '1795.Nederlandse Philipsgarantie.

Snel ontdooien en verwarmen.

INDESIT 2-DEURS
Voorlader, centrifugegang
Type R2240. Adviesprijs*849.- 1200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig. Adviesprijs*1299.- SAMSUNG RE570

999.

JVC VHS HI-FI VIDEO

MAGNETRON OVEN
INDESIT 1200TOEREN

PIN-CODE |

DE GROOTSTE

zonder extra kosten_ | Rivteradreef 37

l KeTenLm "De Beverhof» l ÜSSES
Be verhof 16 (alleen witgoed)
(Achter N

MERKCENTRIFUGE

VAN NEDERLAND

ETNA WASEMKAP
Krachtigemotor,3-standen. *310.-

169.-

118.-

OPENINGSTIJDEN:

overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur

kmedia
12/13 MEI 1993
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Consumentengids
publiceert koffietest
Welke eisen mag je stellen
aan het dagelijkse kopje
koffie. In ieder geval dat het
lekker smaakt en dat je er

niet teveel voor betaalt. Aan
die simpele eisen voldoet de
meeste koffie, zo blijkt uit

een test in de Consumentengids van mei, waarbij 54 koffiemerken met en zonder

cafeïne over de tong gingen.
Koffie kan lekker zijn, maar
ook leiden tot slapeloosheid,
zelfs al met één kopje na het
avondeten. Daarvoor bestaat
overigens een prima alternatief
dat steeds meer opgang maakt:
de cafeïnevrije koffie. Eén op
de tien kopjes koffie wordt inmiddels al cafeïnevrije gedronken.

Cruquius is technisch monument
1
W

De museumdichtheid
van Nederland is groot.
Behalve 'verplichte
nummers' als het RIjksmuscum, zijn er tal van
minder bekende bezienswaardige verzamelingen. Charles Soria
heeft een bezoek gebracht aan het Zuiderzeemuseum, het Natienaai Biermuseum en
Stoomgemaal Cruquius.
Everhard Hebly toog
naar het Flessenscheepjesmuseum en het
Stoommachinemuseum.

•IE DE TECHNIEK
in het algemeen en
oude stoommachines in het bijzonder een
warm hart toedraagt, moet
zeker eens een bezoek brengen aan museum de Cruquius in het Haarlemmermeer se plaatsje Cruquius
bij Heemstede.

Het uit 1869 daterende stoomgemaal 'Vier Noorder Koggen'

Stoom blazenin Medemblik

Bij een koffietest gaat het natuurlijk vooral om de smaak.
De hoofdconclusie van de proevers luidt dat de marges in het
eindoordeel smal zijn. Uitschieters naar boven of beneden zitten er nauwelijks bij. Welgeteld
één merk scoort goed: de cafemevrije Koffie Hag Roblend
(3,25 gulden), die daarmee als
'winnaar' uit de test komt. En
slechts twee soorten behaalden
de eindscore 'matig': het cafemevrije huismerk van Jac Hermans en de cafeïnevrije Finca
Irlanda, de duurste in de test
(zes gulden).
Beste koop (= goede kwaliteit
voor een redelijke prijs) in de
cafeïnevrije groep was de Gala
Cafeïnevrij (twee gulden). Beste koop in de cafeïnehoudende
groep de Albrecht Summa
(eveneens twee gulden); u kiest
er dan een met een pittiger
smaak. Wie een koffie met een
Max Havelaar-keurmerk of een
biologisch geteelde koffie verkiest, doet een goede koop met
de Café Natura (4,50 gulden).

De oude machines blazen in het weekeinde geruisloos stoom

1IEstrekt
HET LIEFST volanoniem mu-

w

snel uit. Maar je stapt wel goed
geïnformeerd en misschien wel
sea bezoekt en niet als lid van de vriendenvereniwil worden 'lastiggevallen' ging de deur uit.

door vrijwilligers of suppoosten doet er beter aan
niet naar het Nederlands
Stoommachinemuseum in
Medemblik af te reizen.
Daar word je namelijk met
open armen ontvangen en
ongevraagd rondgeleid.

Het museum is te danken aan
de heer C.P. Jongert, die begin
jaren zeventig met het restaureren van stoommachines begon.
De machines werden opgesteld
in een voormalige goederenloods bij het stationnetje van
Medemblik.

Aangezien de conservator en
25 vrijwilligers van het muIedereen wil weten wat z'n va- seum laaiend enthousiast zijn Schepraderen
Maar de publieke belangstelkantie bij benadering gaat kos- over de tentoongestelde stoomten. IrT~het blad Reizen (mei) machines loopt een bezoek al ling en het aantal machines
wönïen posten als de reis, het
onderdak en maaltijden voor
verschillende Europese landen
m^vergelijkende tabellen op een
rij gezet. Enkele conclusies:
Hotels en appartementen aan
de -Franse Middellandse Zeekust'zijn peperduur, de Duitse
Eifel biedt de goedkoopste hotelkamers, na Luxemburg heeft
Noorwegen de laagst geprijsde
bungalows, alleen in Hongarije
wordt minder geld aan eten uitgegeven dan thuis.

Vakantie

nam zo sterk toe, dat er al snel
een nieuwe behuizing nodig
was. Waar kon dat beter dan in
het uit 1869 daterende gemaal
'Vier Noorder Koggen' met kolen gestookte stoommachine.
Maar eigenlijk is ook deze
ruimte weer te klein, want niet
alles kan worden tentoongebteld. We noemen alleen maar
even een van de stoommachines uit het gemaal 'Schellingwoude' bij de Oranjesluizen.
Drie jaar geleden werd deze in
bruikleen gegeven aan het museum. De kolossale machine
met gigantische schepraderen
heeft een gewicht van 250 ton
en ligt naast het museum in de
buitenlucht opgeslagen. Een
roestig brok vergane glorie dat
door de vrijwilligers weer in ere
hersteld zal worden. Een klus
die enkele jaren in beslag gaat
nemen.
In de 'Vier Noorder Koggen'
zijn een dertigtal machines uit
schepen en industrie te bewonderen, die samen de ontwikkeling van de stoommachine
sinds 1705 in beeld brengen.
Alle getoonde machines verkeren in pico bello staat en verschillende staan elk weekend
vrijwel geruisloos stoom te blazen.

Computers

MOOJ,'

l—l schreef de zesjarige
Enkele jaren terug liet de
•*• •*- Roga in het gastenConsumentenbond weten voor- boek van het Flessen-

alsnog geen,apparatuur als cassettedecks "meer te testen omdat de nieuwe modellen in deze
branche elkaar zo snel opvolgden dat ze jil in de winkel staan
voordat de testresultaten van
hun voorgangers konden worden gepubliceerd. In de computerbranche gaat het er zo mogelijk nog sneller aan toe, maar
voor de consumentenbladen is
het een must de zaken op testgebied bij te houden.
Personal Computer Magazine
probeert in de pas te blijven
door in het mei-nummer maar
liefst 32 486-pc's onder de loep
te nemen, van SX tot DX2, van
25 tot 80 MHz. Voor Apple-liefhebbers is er apart een test van
de Quadra 800. In Computer!
i Totaal aandacht voor het harde
gedeelte: tests van 15 harde
schijven, drie tapestreamers en
een artikel over wat te doen als
er een crash van de harde schijf
plaatsvindt.

scheepjesmuseum te Enk-

huizen en daarmee had deze
kleine bezoeker het niet beter kunnen omschrijven.
In een van de oudste en mooiste pandjes van Enkhuizen, het
Spuihuisje, wordt sinds mei vorig een piepklein museum gerund: het Flessenscheepjesmuseum. De 14 vrijwilligers waken
er over de naar schatting 700
flessen en flesjes met daarin
miniatuurscheepjes. De oudste
dateert uit 1879 en deze is temeer opmerkelijk omdat het
een fles van heldergeblazen
glas betreft.

Het maken van scheepjes in
flessen is een volkskunst uit
vroeger jaren. Vooral onder
zeelieden was het gedurende de
periode van windstilte een geliefde bezigheid. Kortgeleden
kreeg het museum een flessenscheepje van recente datum
aangeboden. Gemaakt tijdens
een lange zeereis. Om een inGERRIT JAN BEL druk te geven van het gebruikte

BOES

Stampende stoommachine
Verder zijn er schaalmodellen van schepen te zien die vóór
de drooglegging van de Haarlemmermeer werden gebruikt
en prachtige oude landkaarten
en gravures. Op een videofilm
vertelt ex-nieuwslezer Fred
Emmer met koffiebrume stem
over de historie en de werking
van stoomgmaal de Cruquius.

Museum de Cruquius. Cruquiusdljk
27, Cruquius (gemeente Haarlemmermecr). Open van maandag tot en met
donderdag van tien tot \ Ijf uur; vrijdag
gesloten. Zater-, zon- en feestdagen:
tien tot v ijf uur. Toegankelijk voor rolstoelhouders. Openbaar vervoer: bus
140/l"4/n<> (Centraal Nederland). Uitstappen balte Cruquius.

Kijken hoe je grootou-

precies zoals die in vissersdorp- deren is er van alles te beleven

ders leefden enige decennia jes als Zoutkamp, Vollenhove m het buitenmuseum. Ze kungeleden. Of nog verder terug

en Urk bestonden.

Nederland rondstapten. He-

daan om het eilandkarakter
van het dorp - ooit was Urk een
keileembult van 80 hectare
groot - te suggereren. In het
Urker-gedeeite wordt de Lévende Geschiedenis Urk 1905 gepresenteerd.

nen klederdrachten passen en

De Urker buurt is wat hoger in de 'verkleedkist' en steltloin de tijd, naar de duistere
dan de rest van het bui- pen, hoepelen en schommelen
Middeleeuwen of naar de gelegen
tenmuseum. Dit is bewust ge- op een ouderwetse kinderspeelperiode dat de Romeinen in

plaats.
Op een steenworp afstand
van het buitenmuseum ligt het
binnenmuseum. Het is gevestigd in monumentale 17e-eeuwse pakhuizen en er zijn vier permanente tentoonstellingen te
bezichtigen. In de 14 meter
hoge Schepenhal kunt u een
Netten boeten
aantal houten zeilschepen die
'Live' kunt u meemaken hoe vroeger de Zuiderzee en de binhet dagelijks leven in het Urk nenwateren bevoeren in vol orvan rond de eeuwwisseling er naat opgetuigd bewonderen.
uit zag. Vissers en vissersvrouwen lopen in originele klederdracht en op klompen en hou- Walvisvaart
den zich bezig met netten boeIn het West-Indisch pakhuis
ten, wassen met tobbe en was- is een expositie over de Neder bord of het zingen van psalmen landse walvisvaart tussen de
met orgelbegeleiding. Loop 17e en de 19e eeuw. Op de eerste
eens binnen in zo'n Urker huis- verdieping van het complex,
je en aanschouw hoe bijna een tussen de Schepenhal en het
eeuw geleden de huizen waren peperhuis, wordt een overzicht
ingericht en hoe het huishou- van vijf eeuwen visserij op de
den werd gedaan.
Zuiderzee en de Noordzee gegeIn het buitenmuseum is over- ven.
al de markante geur van visroTen slotte is er de tentoonkerijen te ruiken. Wie zin heeft stelling Strijd tegen het water,
kan een vers gerookte haring of waar de waterstaatsgeschiedekipper proeven. De visroker is nis vanaf het ontstaan van de
gaarne bereid alles te vertellen Zuiderzee tot de afsluiting op
over zijn beroep.
28 mei 1932 wordt getoond.
Verder in het buitenmuseum: Prenten, schilderijen, dia's en
videofilms laten zien hoe door
de eeuwen heen de strijd tegen
het water is gevoerd. Ook de
technische ontwikkelingen van
windwatermolen tot stoomgemaal en verschillende mameren van dijkaanleg en -onderhoud passeren de revue.

Kaasstad bezit
Nationaal Biermuseum
M

Alkmaar staat het
fraai gerestaureerde pand
van het Nationaal Biermuseum de Boom. Misschien
voor sommigen uitermate
raar, een biermuseum in
een stad die toch vooral bekend staat om de kaas,
maar het is in werkelijkheid
allemaal minder

dan het lijkt.

vreemd

Immers, nog niet zo heel lang
geleden werd bier in Alkmaar

Straks hangen de schooltassen aan de vlaggestok.
Voor al die harde werkers
die met succes een leerperiode afsluiten, hebben
Gerrit Jan Bel en Leendert
Jan Vis een boekje gemaakt. Toepasselijk 'Eindelijk geslaagd' genoemd.
In korte teksten en met
veel illustraties wordt het
schoolbestaan met een
knipoog onder de loep genomen. Een boekje waarin
geslaagden ongetwijfeld
zichzelf en hun omgeving
zullen herkennen. Iets om
cadeau te doen aan opgeluchte schoolverlaters.
Eindelijk Geslaagd van Mondrla Uitgevers kost negen gulden
negentig en Is te koop in de boekhandel.

OMS ZOU JE willen dat tegronden van Zuiderzeeplaat- een zeilmakerij, een stoomwasje in de tijd kon reizen. sen zijn buurtjes gecreëerd, serij en een kuiperij. Voor kin-

S

IN DE histori1•IDDEN
sche stadskern van

Eindelijk geslaagd

Doe-Zelf School

In het Zuiderzeemuseum in
Enkhuizen lijkt het of de tijd
heeft stilgestaan. Dit unieke
museum bestaat uit een buitenen een binnengedeelte en geeft
informatie over wonen, werken
en leven in het Zuiderzeegebied
voordat de afsluitdijk in 1932
werd gedicht en de Zuiderzee
het IJsselmeer werd.
In het buitenmuseum bevinden zich zo'n 130 typen huisjes,
winkels en werkplaatsen uit
verschillende
kustgebieden
van de voormalige Zuiderzee.
Het accent ligt op de periode
1880-1932; de laatste vijftig jaar
vóór de gereedkoming van de
afsluitdijk. Sommige pittoreske pandjes zijn steen voor steen
Foto Flessenscheepjesmuseum, Enkhuizen uit Harderwijk, Edam, Hoorn
deze eeuw 'geflest'
of Urk naar Enkhuizen overgemateriaal: het schip is van vu- ste zal wel door een bedlegerige plaatst en aldaar weer opgerenhout, de mast van cocktail- zeeman in een ziekenhuis in el- bouwd. Andere, zoals bijvoorbeeld het kaaspakhuis uit
prikkers, de ra's van sateprik- kaar gepriegeld zijn.
Landsmeer, zijn in hun geheel
kers en de zee van Hema-stopHet
Flessenscheepjesmuseum
is
te
verf. „En," schreef de zeeman, vinden aan het Zuiderspui te Enkhul- naar het Zuiderzeemuseum
„het leegmaken van de fles zen en is dagelijks geopend van tien tot overgebracht.
Op basis van historische platDimple whiskey was zeer inspi- zes.
rerend."
De grote vraag is natuurlijk
hoe je zo'n kunstwerkje maakt,
want er zijn flessenscheepjes te
zien die eigenlijk onmogelijk
zijn. In het museum wordt het
antwoord op die vraag met behulp van onder meer een videofilm uitvoerig uit de doeken gedaan. Het enige dat we hier verraden, is dat het schip buiten de
fles wordt opgetuigd en vervolgens door de flessehals in zijn
thuishaven wordt geloodst.
Waarschijnlijk is het raadsel
nu nog groter. Afijn, gaat u zelf
maar kijken. Het museum is
een bezoek alleszins waard. En
om u uit te dagen: er zijn bouwpakketten verkrijgbaar.
Overigens gebiedt de eerlij kheid te melden dat het niet alleen om drankflessen gaat,
want er zijn ook schepen in
lampen te zien, ja zelfs een
schip in een urinefles. Die laat-

en inpoldering in Nederland
aan het publiek wordt getoond.

Terug naar de Zuiderzee

laas, tijdreizen is onmogelijk. Of toch niet helemaal?

£ -|- -m-ASTIKU

BrochiTe Cruquius Museum

De Urker Bult in het buitenmuseum toont 'levende geschiedenis' Foto Zuiderzeemuseum Enkhuizen

Kamperen-

Vijfmastvolschip uit begin van

Doorsnede van het stoomgemaal dat indertijd de Haarlemmemeer
mede
heeft
drooggelegd

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

Het Nederlands Stoommachinemuseum is te vinden aan de Oosterdljk te
Medemblik. Van woensdag tot en met
zaterdag is het museum van tien tot
vijf geopend, op zondag van 12 tot vijf.

Museum toont kleine
scheepjes in flessen

Steeds meer verschijnen "ze
op de camping: grills die op de
gasfles worden aangesloten.
Niet verwonderlijk, want ze zijn
gemakkelijk in gebruik, schoon
en leveren smakelijke produkten. De Kampeer en Caravan
Kampioen van deze maand publiceert de test van 32 van dergelijke grills die in prijs varièren van 47 tot 649 gulden.
In Op Pad (nummer 3) een
informatief artikel over microvezels. Men ging daarbij in op
de vraag of deze vezels een alternatief zijn voor Gore-Tex en
aanverwanten wanneer aan
buitensportkleding moet worden gedacht die zowel waterdicht moet zijn als moet kunnen ademen.

Stoomgemaal de Cruquius
werd in 1849 in werking gesteld
om samen met twee andere gemalen - de Lynden en de Leeghwater - het ruim 18 duizend
hectare grote Haarlemmermeer leeg te pompen. Een geweldige klus die in een recordtij d van drie j aar werd geklaard:
1852 was de Haarlemmermeerpolder een feit.
Stoomgemaal de Cruquius
werkte voor het laatst in 1932
en werd in 1933 een van de eerste technische monumenten in
Nederland, ja zelfs van de wereld. In het gebouw is een expositieruimte ingericht waar aan
de hand van tekstborden, een
diaserie, maquettes van typen
windmolens en op schaal nagebouwde stoommachines de geschiedems van de drooglegging

Het mooiste is toch wel de
machinekamer van het gemaal,
waar de eens machtig stampende stoommachine in goed geconserveerde staat en m al zijn
glorie is te bewonderen. Veel
gietijzer, rood- en geelkoper bij
deze grootste stoommachine
ooit in de wereld gebouwd.
En met een beetje fantasie
kun je de geur van stoom, kolen
en vet bijna ruiken en zie je
voor je hoe dit enorme apparaat gewerkt moet hebben. Welhcht blijft het niet bij fantaseren alleen. Sinds 1982 is namehjk een werkgroep van technici
bezig te onderzoeken in hoeverre het mogelijks is het oude
Stoomgemaal weer te laten werken.
Na bezoek aan het museum
kan men voor een drankje en
een versnapering terecht m de
tot theehuis omgebouwde voormahge opzichterswoning.

thentieke koperen brouwketel
en een bottelapparaat: een machine om flessen met bier te
vullen en van kroonkurken te
voorzien. Een opvallende bezienswaardigheid is de kuiperij, vroeger een aparte werkplaats in de brouwerij waar de
houten biervaten werden gekuipt. Kuipen was zeer zware
handarbeid. Bekeken kan worden hoe biervaten werden vervaardigd en met welke matenalen en gereedschappen een kuiper werkte.
Ook het biertransport door
de jaren heen komt m het biermuseum aan bod. Voordat de
vrachtauto zijn intrede deed,
werd bier vervoerd niet handkarren en paard en wagen. Of er
werd gewoon een vat aan een
zogenaamd bierjuk bevestigd
en door twee dragers getorst.
Wie na al deze informatie
over bier en bierbrouwen zin
heeft gekregen in een pilsje kan
in het bierproeflokaal in de keider van het museum terecht. In
een gezellige oudbrume kroegsfeer kan genoten worden van
Kuiperij
een Maltezer, een Elfde gebod,
Er staat een groot aantal ma- een Wieckse Witte of een Afflichines en apparaten opgesteld gem, allemaal van het vat. Aldie eind 19e, begin 20e eeuw in vast proost!
Nationaal Biermuseum de Boom.
Nederlandse bierbrouwerijen Houttil
Alkmaar. Opeit (tot noxemwerden gebruikt. Onder die ap- l H'r) \ an1.dinsdag
tot en met zaterdag:
paraten een zware gietijzeren één tot v Ier uur: zondag \an één tot \ ijf
uur:
maandag
gesloten.
Proeflokaal In
machine voor het schroten
kelder van het museum: 's zomers
(=malen) van mout, een au- de
niet terras.
in behoorlijke hoeveelheden gebrouwen. Geloof het of niet: de
kaasstad bij uitstek beschikte
zelfs eens over zo'n twintig
bierbrouwerijen.
In het Nationaal Biermuseum wordt onder andere de
geschiedenis van het bierbrouwen getoond. Duidelijk wordt
dat het drinken van een koel
pintje bier niet iets is van de
laatste eeuwen: duizenden jaren geleden brouwden de Babyloniërs en Egyptenaren al bier.
In het museum wordt ook tutvoerig informatie gegeven over
het proces van het bierbrouwen. Mouten, koken, gisten en
koelen, elke fase uit het brouwproces komt aan de orde.
Bierbrouwen is zeker geen
eenvoudige klus. Om uit gerst,
hop, water en gist een smakelijk biertje te fabriceren is nogal wat vakmanschap vereist.
Vooral het ambachtelijke
bierbrouwen in kleine brouwerijen krijgt in het museum veel
aandacht.

Rijksmuseum Zuiderzeemuseum.
Wierdijk 12. Enkhuizen. Buitenmuseum is open tot eind oktober. Binnenmuseuni is het hele jaar geopend, met
uitzondering \an de Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag. Open \an tien tot \ijl
uur. Bereikbaar per trein met NS-dagtochten nummer !l en (i:i. Uw hond mag
helaas niet mee.

Voor het eerst organiseert de Amsterdamse DoeZelf School in juli en augustus een twintigtal kortlopende cursussen. De
school heeft reeds 15 jaar
ervaring in het geven van
cursussen. Behalve bouwvakken bestaat het cursusaanbod onder andere uit
vele ambachten, zoals
boekbinden, interieurontwerpen, papier maken, restauratie antieke meubelen
en haar knippen. Na het
volgen van één van de cursussen zijn cursisten in
staat om met een eenvoudig gereedschap goede resultaten te bereiken.
Van maandag 26 tot en
met vrijdag 30 juli en
maandag 2 tot en met vrijdag 6 augustus vinden de
cursussen plaats op de
Doe-Zelf School aan de
Keizersgracht 18-sous te
Amsterdam. De inschrijfmiddagen zijn op de zaterdagen 15 mei en 5 en 26 juni
van 12 tot vier uur.
Lesrooster en InschrljfformuHer zijn ook telefonisch op te vragen onder nummer 020-624.7048.

Lesotho in museum
In het Afrika Museum te
Berg en Dal is tot en met 31
december een tentoonstelling te zien over Lesotho en
zijn inwoners. Lesotho is een
klein land, geheel omsloten
door de Republiek Zuid-Afrika. Het is ook het enige land
ter wereld waarvan het hele
oppervlak boven de 1400 meter ligt. De huidige bewoners, de Basotho, hebben
zich in de vorige eeuw onder
de legendarische Chief Moshoeshoe aaneengesloten tot
een koninkrijk.
In het Binnenmuseum
brengen mooie en bijzondere voorwerpen - sieraden,
kralen, aardewerk, rituele
objecten, kleding en wandkleden, de ontwikkeling van
het land tot op de dag van
vandaag in beeld. In het Buitenmuseum is een woonerf
van de Basotho nagebouwd
met drie volledig ingerichte
traditionele huizen.
Het Afrika Museum is te vinden
op de Postweg 6 in Berg en Dal.
Openingstijden tot en met oktober
maandag tot en met vrijdag van
tien tot vijf uur. Zaterdag, zon- en
feestdagen \an elf tot vijf uur. Voor
november en december gelden andere
openingstijden.
telefoon
088Ü5-420-14.

Zondag is het Filmdansen
De rock'n'roll-ülm La Bamba wordt zondagmorgen 16 mei
gedraaid als onderdeel van Filnidanben in Tuschmski. De voorstelling begint om halt elf. Na de film kan er in de foyer van
Tuschmski op de aanstekelijke filmmuziek, maar ook op andere
klanken, door jong en oud vrijelijk worden gedanst. Een professioneel danspaar geeft een korte demonstratie. Dansen duurt tot
uiterlijk één uur, dan schakelt de bioscoop over op het 'gewone'
programma.

Bon voor onze" lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de
kassa van Tuschmski betaalt u in plaats van ƒ 10,- slechts ƒ7,50
per persoon voor het Filmdansen in Tuschmski op zondagochtend
16 mei om 10.30 uur. Na de film kan er onder andere op de
originele filmmuziek in de foyer (met speciale houten vloer) worden
gedanst

Naam:,
Postcode:

Woonplaats:

Aantal personen (max. 4 per bon)-

geeff u meer!
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Escort 1 8 CLD, Estate, '89,
91 000 km, rood, 5 drs'versn ,
trekh / 10 750 022973276
FORD Granada station, '83,
autom , trekh vr pr ƒ2 250
apk mrt '94, 020 6432224
Autorubriek SHOWROOM verschiet elke week op vri|dag
m Hel Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en
de week daarop m alle edities van Weekmedia t w
Amsterdams Stadsblad, Bwtenveldertse Courant, Diemer
Courant, de Nieuwe Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
de Nieuwe Weesper, Amslelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20.00 uur Tel 0206658686 Fax 0206656321
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
Voor meer informatie of advies, bel

Ford Sierra 1 8 Laser '85,
116000 km, APK tot 02/94
autobedrijf JAN WALS
Tel 02902-61697

Mitsubishi

Suzuki

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
occasions. Tel.. 020 6433733

Amstelstein - Suzuki

Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Mitsubishi Colt 1 2 EXE 3D HB Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel.: 02975 • 62055
rood 5-88 benz. 80 000 km ,
gratis halen en brengen)
APK, sunroof Vr pr ƒ 7950 Inl
02963-4084 (Ouderkerk A )

Scorpio 20 CL, 1986, 138000 T k. Mitsubishi Colt 1400 GT
km , LM velgen, ABS, 2 kleur, LPG, APK 11'93, pr ƒ16500
spoiler,
ƒ 8900
Tel. 020-6799183/05210-13464
03402-65123 (Robert)
T k tegen handelspnjzen Ga
Tegen handelspnjzen Scorpio lantl 8GÜHB, wit, LPG,9-'90
20 CL, LPG, 9'89, 5-drs, ƒ14500 Colt 12GL,wit,5-'88
ƒ13500,- Sierra 20i CLX, 4- 7250 BEREBEIT, Amsteldijk
drs, LPG, 5-'91, ƒ19.500,-. Es- 25, A'dam, 020-6627777.
cort 1 3 L, 1-'82, ƒ3250,- Pnjzen incl BTW, NAP-pas aanw
BEREBEIT,
Amsteldijk 25,
A'dam, 020 6627777

Opel

Alfa Romeo

Honda

33 1,3, '90 grijs met, 90000 33 VL 91, rood, LPG, 80000
km, boekjes aanw Schadevrij, km Boekjes aanw , schadevrij,
a l s n w , ƒ 10750 01807-24553 als nw ( 17750 01807-24553

Honda Civic 3 d 1.5 GL,
01 '87 81 000 km
Autobedrijf JAN WALS
Tel'02902-61697

In opdracht van cliënt, te koop
VECTRA 1.6GL Bj. '89 blauw
met, getint glas, nwe APK
zeer goede auto ƒ 16250,Tel. 02503-14097

020-665 86 86

Austin
Te koop: Austin Mini 1000, automaat
b.j. febr. 1981, APK maart 1994,
zilver metallic, sportvelgen, sportstuur.
Vraagprijs ƒ1750. Tel. 020-6420828.

1-10

Opel Ascona 1 6 S 1983 LPG
APK t/m 3-94 nw bdn, schokbr, uitl ƒ2000 Tel: 020Honda Civic 3-d 1 3 aut 30 000 6624828 of 050-736091.
km, '85 Autobedrijf JAN WALS Opel Corsa 1.25, rood, bj. '87
Tel 02902-61697
APK 3-'94, 90000 km Prijs
ƒ9.000. Tel 023-310330

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:
l Auto Amttelxtad

020-6799100
l Hemonylaan 25A Amsterdam
l Auto Amstelstad
020-67 1 1 888
l Minervalaan 85 Amsterdam
l B.V. Autobedrijf van Deinum
020-61 48933
l Jarmuiden 29, Australiehaven
l Sloterdijk III Amsterdam
l B.V. Autobedrijf van Deinum
020 6831956
l Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
Luykx B.V.
020-6594330
l Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
l Autobedrijf van Wingerden
02503-5 1 347
Saffierlaan 14 Hoofdorp
Zeilemaker Landsmeer B.V.
02908-24343
Dorpsstraat 74 Landsmeer
Autobedrijf van Wingerden
02526-87383
l Zuiderdreef 6 Nieuw Vennep
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692
Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
CORRECTE SERVICE,
^e| ._, .„.
INRUIL EN FINANCIERING
S SUZUKI

Wagenpark JOHAN BOOM,
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp. Tel. 020 6105478
± 100 auto's v.a. ƒ500,tot/20000,Door heel Nederland bekend
om onze scherpe prijzen.
Garantie al v a ƒ1.000.Dag. geop van 9 tot 21 uur.

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers
busjes v a ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag. Bijna
50 jaar gevestigd: Bennebroe
kerweg 17, Rijsenhout bij
Aalsmeer, 02977-24229.
Ook t k gevraagd

JOHAN BOOM
Den lip 55, gem Landsmeer.
Klassiekers
± 50 auto's v a. ƒ 1000,- tot
ƒ 20.000,-. Alle auto's met nwe
en Oldtimers
APK. Garantie al v.a. ƒ 1000,Tel: 02908-24640.
OLDTIMER (ver)kopen' Bel het
oldtimerbestand v/h Ned. OldJOHAN BOOM
Den lip 55, gem. Landsmeer. timer Bureau. Tel 02990-34065
± 50 auto's va. ƒ1000,- tot Te koop: Ford Galaxy Sunliner,
ƒ 20.000,- Alle auto's met nwe. 1962, cabriolet, uitst.staat, 390
APK. Garantie al v a ƒ 1000,- CU inch T-bird motor. Te bevr.
Tel: 02908-24640.
na 18.00 uur Tel. 01184-16613.
Wagenpark JOHAN BOOM, Te koop wegens omstandighe
Zuider Akerweg 83, A'dam
den prachtige DS 20 BREAK,
Osdorp Tel. 020-6105478
1975, 16 jaar in bezit
± 100 auto's v.a. ƒ500,Vraagprijs ƒ18000,-.
tot ƒ20000,-.
Telefoon 05738-1695.
Door heel Nederland bekend
•De autorubriek
om onze scherpe prijzen.
„SHOWROOM" heeft
Garantie al v.a. ƒ1.000Dag. geop van 9 tot 21 uur. een oplage van 1,1 miljoen ex.

Accessoires en Onderdelen

ALTO GL AUTOM '88,30.000
Volkswagen
IN 24 UUR GELEVERD
KM, WIT, 1E EIG. IST.V.NW
Onderdelen
voor: Austin-RoverGolf 1,6 CL, '85, wit, LPG,
HYUNDAI OCCASIONS
ƒ8250. TEL. 020-6341350.
130000 km, als nw., APK,
2 jaar garantie alleen bij
Jaguar-MG-Triumph-Landrover
ƒ6250 Tel.. 01807-24553
Hyundai dealer AUTOKROOY Rekord 2.0 S, '82, grijs met.
KIMMAN
HAARLEM
T T Vasumweg 32
Toyota
123000 km, binnen gest, als
VW Kever 1303LS Cabrio
BMW
(a d Klaprozenweg A'dam-N) nw , APK, ƒ 3 250 01807-24553
Tel.
023
339069;
Fax
023 - 362381.
Karmann B.j. 1973, zeer vak020 6310615
kundig gerest., ATS velgen, kl
Tegen handelspnjzen Vectra
met. grijs, zwarte kap, prijs AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
BMW 3161, 1e eig , LPG, kl T k „Ferrari" Rode BMW 318 l
1.8iGLaut., 5-drs, LPG, 1-'91
Service en
Klaar terwijl u wacht.
ƒ24.500,-. Tel.' 6478690.
zwart, 1-'89, ƒ18500 BMW b j '90 sport uitv , vele extra's
ƒ22.500
Vectra
18i,
4-drs,
MEER
GARAGE
Ruilstarters
en
dynamo's.
ANWB
gek.
i
z
g
s
t
ƒ27000
Reparatie
316, groen met, schuifd , 7-'83,
LPG, stbekr., 5-'91, ƒ21.500
VW Polo C, '85, wit, APK 10/93,
VOOR GEGARANDEERDE
Hyundai dealer
Valkenburgerstraat 134.
m '84, ƒ6250 BMW 316, rood, incl verrassing 02977-21546
Kadett 16 S, 10-'85, ƒ 6950. Karijdt prima, boekje, sunroof,
OCCASIONS
Linnaeuskade
5-7
Tel.:
020-6240748.
APK
-igrote beurt v.a ƒ 299.6-'81, ƒ3250 BMW 318i aut,
dett 1 2 LS, 3-drs, station, LPG
ƒ4500, 020-6928905/6659785.
Amsterdam Oud Zuid
Tel. 020-692.95.48
DIESELSERVICE;
airco, 6-'81, ƒ3950
o.b, 4-'87, ƒ7250. Ascona 1.6
Chevrolet
2e Jan Steenstraat 42-48
VW POLO GT bj '80, 65000 Grote sortering ONDERDELEN brandstofpompen; verstuivers;
BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
S, LPG, 6-'82, ƒ 2750. Ascona
cil.koppen vlakken. Garage/
km., mech. prima, APK tot dec. van schade-auto's, alle
A'dam, 020-6627777
T k. Chevrolet Caprice Classic Sumatra20i, 16V CDA
16 S, 3-'84, ƒ3750 NAP-pas
Tel. 020-6763829 '93, ƒ1100. Tel. 020-6411686. merken, alle bouwjaren.
motorenrevisie FEENSTRA,
10-'91
33500
Stationwagon
KI
blauw,
b
j
aanw.
BEREBEIT,
Amsteldijk
BMW 518 b j '83 frontschade
GEBR. OPDAM B.V.
Industneweg 27, Duivendrecht,
Lantra 1 8 GT 25 spec. leer
1988,
120000
km,
APK
8-93
25,
A'dam,
020-6627777.
APK gekeurd. 0104508800
Tel.: 02502-45435.
Tel.: 020-6980639.
36500
Prima auto Tel 08365-43860 02-'93
Scoupe Turbo leer GTX
Missot. specialist REM- en
A P.K. KEURINGSSTATION
Volvo
10-'92
37.000
FRICTIE-MATERIAAL
Keuren zonder afspraak
Pony 1 3 LS 5 speed
Chrysler
Bosboom Toussamtstr. 43
Feenstra & Jimmink
03-'93
21.000
A'dam. Tel.' 020-6180443.
Asterweg 24A A'dam 6364702
COBUSSEN
TE KOOP AANGEBODEN:
Nissan Sunny 1500 HB
AMSTERDAM
Chrysler - Amstelveen
Autobedrijf CRYNSSEN
05-'90
15500
Noodservice
106 XR 1.1 '92, spec. model
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Crynssenstraat 10-14
ONDERDEELVERKOOP
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
106 XM 1.0 '92, spec. uitvoer
Tel.. 020-6184402.
DOE-HET-ZELF ADVIES
in
perfecte
staat!
Uitstekend
onderhouden.
Mazda
APK-keurstation, reparaties
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975-61212.
205 XE 1 1 '89 ... .ƒ12.700
op zaterdag van
(Gratis halen en brengen )
205 GTI 1.9 '90
ƒ25.200
alle merken en schaderegeling.
APK: april 1994. Prijs ƒ 6.250,-10.00-13.00 uur
205 XT AUT '90 .... ƒ 20.250
Telefoon:
01620-26789
Rijen
(N.Br.)
Kost
B.V.
MAZDA
OOK ZO DOL OP
Baarsjesweg 249-253,
Valschermkade 16, A'dam.
Citroen
AUTOPOETSEN ?
Van Vloten Car
Amsterdam. Tel: 020-6121824
Volvo 940 GL 2.3, LPG, 1991,
Wij
doen
dit voor u met het
Tel 020-6320202
Peugeot 305 GLS, 1982, i.g s.t,
115.000 km, rood met., cruise2 CV "eend", beschadigd,
Citroen GSA Break, bord rood,
unieke 123 Systeem Profeet
vr.pr.
ƒ
1350,
evt.
ruilen
voor
con.,
1
jaar
gar.
Prijs
ƒ34.500
motorisch perfect, APK 8-93, APK mei 1994, bouwj. 1984 121SEDGLX+ 1.3i '93/26000
Een nieuwe auto v.a. 95 piek
bootje. Tel.' 020-6643937.
Autobedr. Schipper:
ƒ900,- Tel 073-144068
Prijs ƒ 1800 03402-61129.
ALLE KLEUREN
Eventueel bij u afgehaald en
323HB GLX 1 3 '86 .. ƒ 9250
01846-13566.
OOK IN SPUITBUSSEN
thuisgebracht
323HB GLX 1 5 '87 .. ƒ11950 Peugeot 405 GR 1.6 '88
BX"16 mj. Progress 1-92,
Autobedrijf JAN WALS
VOLVO NIEROP
otto meuwenhuizen bv
. ..
13500 km. T k
2CV-Charleston, grijs, 323HB GLX 1 3 '88 .. ƒ 13950
TCP, Tel. 020-6620530.
Tel • 02902-61697.
1x Volvo 850 GLT, aut. . '92 760 GLE, km 80.000, '89. 740 Overtoom 515 Amsterdam
BX 14 Pallas 12/88 60000 km 1985, i g s t , veel extra's, 323HB GLX 1.5 '89. ƒ15950
3e Schinkelstr. 49 (hoek
(020) 6129804
GL,
Black-lme,
'90
240
GL
Se1x
Volvo
940
GL
23
'93
323HB
GLX
1
3
LPG
'90/
15950
BX 14 7/85
ƒ3250,-. Tel 02206-3199
Schinkelkade) Amsterdam
4x Volvo 740
'89-'90 dan, aut., '90, 240 GL, station,
323HB GLX 1 6 '91 . ƒ 22950
ZX '1 4 Reflex 5-drs 10/91
3x
Volvo
240
'84-'87
aut.,
'89.
480
ES,
km
70000,
T.h.
gevr.
IMPERIAAL
van
21/5
VOORJAARSAKTIE
APK keu323HB LX1.6iaut '92/27500
Renault
2 x 1.4 Sportuitvoenng 1/92
3x Volvo 460
'90-'91 '90. 740 GL Estate, LPG, '90.tot 14/6 voor Nissan Micra b.j ringen ƒ70, klaar terwijl u
Diverse AX'en vanaf 88 t/m 92 XM V6 '90
ƒ 27 500 323SED LX 1.6-16V '93/27500
10x Volvo 440
'90-'92 440 DL, aut., km 14.000, '91. '87, of ter overn. 020-6835300. wacht. Garagage West-Center:
Citroen. Wim van Aalst
XM 20i Ambiance '90 ƒ 27 500 323FGLX 1.6i '90 ...ƒ22950
RENAULT BENELUX
2x Volvo 360 2,0 .. ..'87-'88 Div. 440 DL/GL (ook met LPG) T.k. gebruikte onderdelen van 020-6122476 (zonder afspraak)
XM 20i Comfort '90 ƒ 22 500 626HB GLX LPG '90 ƒ 22950
Tel 02979-84866
AMSTELVEEN
4x Volvo 340
'87-'90 v.a. '89 t/m '91. Div. 340/360 alle type's BMW, Mercedes en 2e Helmersstraat 15, A'dam.
626HBGLX20LPG'86/ 8950
XM 20i Comfort LPG
V a. ƒ 85. 5 veerbollen
'89 4x Volvo 340 aut. ... '88-'90 v.a. '84 t/m '89.
626SED GLX 2.0-8V '88/ 16950 Renault 19 TXE
'90
ƒ
23
500
Peugeot. Garagebedrijf C. Zelf aan uw auto sleutelen!
op druk brengen bij de Citroen
Vancouverstraat 2-12
'92
ƒ 27 500 626SED GLX PS '90 . ƒ 22950 Renault 19 16 V
Schrauwen,
feteringsedijk HEINING HOBBYHAL verhuur
Spec. in Zaanstad Garage. XM Diesel '90
Renault
19
TR
'89
A'dam-West,
020-6183951.
BX Turbo Diesel '90 ƒ 19 500 626 Wagon GLX PS '88/ 14950
134, Breda. Tel.: 076-214918. v. spuitcab.-hefbrug-staplaalsRENE SPAAN, 075-281193
Renault
19
GTR
'89
ƒ17 500
lasapp. enz 02907-6999.
Vraag tevens naar onze inrui- BX TZD '90
• De advertentie-afdeling beRenault 21 GTL HB . . . '90
Amsterdam
SPECIALE AANBIEDINGEN
BXTD'91
ƒ15500
lers en aantr'rep. prijzen
houdt zich het recht voor adRenault
25
TX
'92
Rijscholen
BX D'90
ƒ12500 Subaru Justy 3 d. '91 ƒ 15250
Uw Volvo-dealer vertenties eventueel zonder
'89
Citroen HY-bus, b j '78, APK BX RD Break '89
ƒ 14 500 Fiesta 3 d CLX '91 .. ƒ 17950 Renault 25 TX
opgaaf van redenen te weigeTel.
020-6369222,
MeeuwenRenault
Clio
'91
AUTORIJSCHOOL
COPPEN
Motoren/Scooters
dec, i.z.g.st. ƒ3000. Tel. BX 16TZI '90
ƒ17.500 Escort 3 d. CL 1.4 '87/11.950
laan 128, Amsterdam-Noord, ren (Art. 16 regelen voor het Aanbieding: spoedcursus van01650-37664
BX 16 TRI '86 LPG ƒ 7500 Charade 3 d. TX '90 . ƒ 16950 Renault Clio Baccara .. '91
advertentiewezen).
uit
de
Utunnel
2x
rechtsaf
Kawasaki
750 Itd Chopper met
Renault
Espace
'89
af
ƒ970,incl.
examen,
gratis
Citroen
VISA CABRIOLET BX 19 TRS '89 LPG ƒ 12.900 Record 2 d. S 2.0 '81 ƒ 2950 Renault Safrane RT ... . '92
eerste en laatste les. U kunt riem-aandrijvmg ƒ 7500.
BX
14
TE
LPG
'90
ƒ12500
-rz.gst b j '85, 45000 km,
kiezen tussen schakel en auto- Tel. 08370-20856.
SIJPERWEG 18
BX 14 RE LPG '88
ƒ 7500
DEMO'S
ƒ 11 000, tel. 030-293940.
maat. Info 020-6938644.
AMSTERDAM-N
AX 14 TRS '89 5 drs ƒ11500
Renault 19 Cabrio
'93
Met pijn in mijn hart heb ik toch
GSA '82, groen, geen roest, als AX 10 E, '89 5 drs. ƒ 9500
(BIJ FEBO & PRAXIS)
Renault Espace V 6 ...
'93
besloten mijn BMW R 60/5 te
Autorijschool Ferry
±50 auto's, APK gek. Den VW Golf Caddy, Diesel
nw , APK, goed onderhouden, Visa 11 RE '88
ƒ 6500
verkopen. Hij is van 1971, maar
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Garantie
Financiering
Inruil
T.k MAZDA 323 LX HB, 10-'89,
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat '90
ƒ 1750. Tel • 01807-24553.
ƒ14.950
ziet er nog goed uit, mankeert
Tel.: 020-6932074..
VISA Garage BV
BANKRASHOF
krast 68.000, vr pr. ƒ16.500
Haarlemmerweg, bij molen. Mercedes 240 TD
motorisch niks en heeft nog
Ruime keuze in 2 CV occasions
Houtmankade 37
AUTORIJSCHOOL
'DIK
MILET'
AMSTELVEEN
Tel 0206475838
020-6844079. Tevens INKOOP. '84
ƒ12500
geen 30.000 km gelopen.
alle leeftijden. Citroen Centrum Amsterdam, tel. 020-6278410
1e
10
lessen
a
ƒ
32
per
uur.
020-6453251
Rat Panda 750 L
Hoewel mogelijk meer waard,
RENAULT BENELUX
Leende Tel. 04906-1528
Gratis halen en brengen.
'87
ƒ 6.950
lijkt/ 5000 me een keurige prijs.
Mini
Alfetta
2.0
'86
Tel.
A'dam:
020-6942145.
Renault 4 GTL, '85, blauw, APK
Peugeot 305
TIMO DE BRUYN
Telefoon(beantw) 020-6169181
Citroen BX TR D
'89 '85
Voor occasions en reparaties.
ƒ 5.500 Celie, ANWB erkend, Redelijk
Daihatsu
Diverse gebruikte Mini's vindt u 8/'93, km 111.000, in perfekte Ford Escort 1.4 CL
'91
T.k. HondaCM400T'81,47PK,
staat,
roest/onderhoudsvrij,
van BX, Visa en 2CV6.
Opel Corsa 1.2 SR
in prijs, hoog in kwaliteit. i.z.g.st., incl. koffers en veel exonder de Rover rubriek
Ford Escort 1.4 CL
'90 '84
APK klaarmaken tegen gered Daihatsu CUORE '88, black
stereo,
ƒ4700.
02154-20560.
ƒ
5.950
020-6416607.036-5345119
MINOR MOTORCARS
Ford Sierra 2.0 CL
'90 Volvo 340 Diesel
tra's. Vr.pr. ƒ 5000.071-124740.
pnjz Verk van losse onderd pearl, apk mei'94, in nieuwst
Sloterkade 40-44
RENAULT AMSTERDAM
Ford Sierra 1 6 CL
'89 '84
EXAMENGARANTIE
Tel 020-6680820 en 075-219777 vr pr. ƒ 8250, 020-6432224.
ƒ
4.250
T.k.
HONDA 0X500 custom,
T e l . 020-6177975
Top occasions met 1 jaar
Mazda 626 GLX Coupé .. '90
bij Autorijschool Michel
b.j. 1982, kl. bruin, i.g.st., vr.pr.
VAN OSTADE GARAGE
garantie
alle herexamens gratis
Mazda 626 GLX Coupé . . '89
ƒ4250. Tel.: 02963-5435.
Van Ostadestraat 182
Wibautstraat 224
Mazda 626 HB
'90
Voorwaarde: Lessen volgens
Fiat
Nissan
Amsterdam,
020 - 561 96 11
Yamaha XJ 700 S Maxim
Mercedes 200D
"het Michel lessysteem"
020-6625428
'90
020-6853693 bgg. 020-6181775 Custom '89, z.g.a.n. ƒ8950.
Nissan Cherry Trendy 1300, T k. Ren. 21 Nevada stat met Nissan Sunny 14
Maandag t/m vrijdag
036-5321238 en 02990-34768 Tel. 079-516246.
'90
1986, 58000, als nieuw ƒ 9750 blauw, LPG, b j '88, pr. st Opel Kadett 1.6
Peugeot 205 XRD Van ... '90 VW Golf CL, '89 ....ƒ14500
Bovag Dealer 02220-18227.
ƒ8500. Tel.-020-6716203
Volvo 440 GL aut
'92 Renault 19 GTD '89 .ƒ15.450 •Bewijsnummers van een geplaatste „SHOWROOM" adverVolvo 340 autom
'85 Seat Ibtza L 1.2 '89 .ƒ 9.500 tentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de
Suzuki Alto GL 88, rood
. .
. . . 44 000 km
ƒ10.800 advertentie kenbaar maakt.
Garantie - Rnancienng - Inruil Volvo 360 i, '88
Rover
Panda 750 L, 02/87, blauw .
.
.
. 69 000 km
Cobussen 020-6121824.
De kosten daarvoor bedragen ƒ 4,50.
Panda 1000 Dance 08/89, zwart .
. . 48 000 km
BANKRASHOF AMSTELVEEN

Hyundai

Opel rekord 19 N LPG,
APK t/m '94 ƒ 1350.
Tel. 02902-61697.

Autofinanciering
en verzekering
Autoverzekering laagste betaImg per maand/kwartaal.
Celie voor alle verzekeringen
020-6416607 of 036-5345119.
Goedkope autoverz m termijnbet., bromfietsplaatje bel
of bezoek onze infowmkel De
Rijpgracht 2 'A'dam. 0206869356 PWO Ass (ook wkd).

Auto's te koop
gevraagd

VOLVO

autolak

occasions

Van Vloten

Panda 1000 CL, 04/87, rood
.
Panda 1000 CL, 02/89, rood . . .
Panda 1000 S 10/86, zilver met
.
.
Uno 45 'üdo' 01/89, blauw met
Uno 45 S, 04/92, groen met
Uno 75 'Riviera', 5-drs 10/89, blauw met
Uno 70 S, 5-drs , 03/90, zwart
Uno 75 SX, 5-drs 01/90, antraciet
Tipo 1 4, 03/89, d blauw
.
Tipo 1 4 DG F, 10/88, antraciet .
Tipo 1 4 AGT/S, 09/90, zilver met
Tipo 1 6 DGT, 08/89, d blauw
Tempra 1.6 i e , 01/91, wit, . .
Tempra 1 6 SX, 11/90, antraciet
Tempra 1 6 SX, 03/91, schuifdak, groen met
Tempra 20 SX, 10/90, blauw/groen met
Tempra T D SX, 04/91, d blauw
Tempra T D SX, SW, 08/91, groen met, div. opt
Croma C H T , 11/87, grijs met
Croma i e S, 10/89, d blauw, L.P G
Croma i e, S, 01/90, anthraciet
Croma i e Turbo, 05/91, blauw met
Ronno 1 7, Diesel, 08/90, wit
Fiorino 1 7, Diesel 04/91, wit

. 75000 km
28000 km
115000 km
50000 km
27 000 km
87 000 km
76000 km
26000 km
67 000 km
59000 km
52 000 km
40 000 km
48000 km
40000 km
23000 km
61 000 km
100 000 km
29000 km
140000 km
160 000 km
86000 km
39 000 km
57 000 km
28000 km

Tevens keuze uit div demo's en companycars

Off. Fiat dealer

KIMMAN

020-659 48 59
Rat Uno 70 - 1 4 5-drs Sep 92
km stand 3 700 Schuif-kanteldak/spoilers, stuur + pook leer
bekleed Prijs ƒ23000,Tel 02290-35392

T k a tegen handelspnjzen
Fiat Croma 20 lE, aut, stuurbekr,5-drs, 1-'90,ƒ 15500 Rat
Croma 20 i e , 5-drs, l m wielen, 1-'89, 12500 Rat Croma
GOUDSMIT FIAT Amstelveen 20 Turbo diesel ID, 5-'91,
Keuze uit 50 gouden Fiatƒ 20 500 Fiat Tipo Turbo diesel
occasions Tel 020-6470909 DGT, 4 '89, lichte schade,
Uno, 55 S, '83, rood, APK f 12 500
Amsteldijk
25,
100000 km, paar plekjes, BEREBEIT,
A'dam, 020 6627777
ƒ 1750 Tel 01807-24553

Ford
Ford Taunus 1 6 '82 APK 04'94 Ford Escort 1 8, 16V, okt '92,
ƒ1250 Tel 02902-61697
rood, km st 4 900, alarm, radio
Part biedt aan Escort 16D, cd-wiss , bumpers/spoiler/
nov '87, elec ramen, stereo, spiegels in kl gesp Incl 2,5 jr
Prijs ƒ26500,Tel
alarm, l m velgen, spoiler Prijs gar
0206176404 na 1800 uur
ƒ10950,- Tel 02290-40938

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel 020-6754193

Let opi BOVAG autobedr verkoopt gratis uw aanb. in zijn
Showr. Medembl. 02274-4999.
Te koop gevraagd
Auto's a contant
JOHAN BOOM
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp. Tel.: 020-6105478
Wilt u uw auto v a. 1989 direkt
a contant verkopen' Belt u
voor ml. 03410-19354
DE HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto a contant
met vnjwanngsbewijs
Tel.. 02990-37825
DE HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto a contant
met vnjwanngsbewijs
Tel • 02990-37825
Te koop gevraagd
Auto's a contant
JOHAN BOOM
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp Tel. 020-6105478

QUKEBAAS
niet duur!!!
Studenten 10% korting.
- koelwagen & oprijauto
- 9-pers. bussen en pick-up's
- Rat 500 tot Chrysler Voyager
- Nu ook Campers111

Avond- & nachttarief
bestelwagen gehaald na 16.30
uur en de volgende morgen
retour tegen 4 uur-tarief
020-6794842, 020-6908683.
D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,
per dag, ex BTW
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Tel.' 020-6371826.
LAGE HUUR
Nwe bestel- en vrachtw. m ra
dio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44,p.d., 100 km vrij. Tevens pers
wagens. Autoverhuur Sloothaak. Tel. 020-6431220.
Vracht/bestel/luxe v a ƒ42
BAKKER
020-6124047/6152674.

Campers
BURSTNER-TEC
Camper VW Tabbert fabneks
Overjarige en showmodellen camper douche, w.w. boiler
met enorme korting
220/12 volt aansl. schoon waHOUSECAR CARAVANS
tertank 80 L., vuilwatertank,
Rijksweg A 5, A'dam-Haarlem, rondzitachter, koelk , extra acIndustrieterrein Halfweg,
cu's, kinderslaapbak voorin
1001 Accessoires, Bovag erk. incl. voortent 5T/2 m x 2Vi m
werkplaats.
010-4508800.
Camper Renault Saviem SG2
diesel 1980,4-6 pers., 60 dgkrt.
njbew. B, stahoogte, compl. inger.
Douche-keuken-koelk.
ƒ 12.500. Tel.. 08813-2353.
De scherpste prijzen voor

TOERCARAVANS
60 occas. met Bovaggarantie
ook grote kampeerart.shop
HULSKER LEIMUIDEN
Oosterweg 1, 01721-8913,
10 min. A'dam

Gezien op tv ? Huur onze
Dolphm USA-Camper met aut
v.a. 995,- p.w. last minute -10%
Adventure Cars - 02990-30613
Renault Estafette 1000, bj. '77,
leuke auto om zo mee weg te
rijden. Tel. 02974-324.
T.k 2 pers. camper, i.zg.st.,
Citroen C15D, '85, grijs kent,
APK,
vr.pr.
ƒ5800,
05483-62744, za na 13.30 u

• Helaas ontvangen wij nog veel 1 in 3 MINI-advertentieopdrachten te laat door foutieve adressering.
Wij maken u er op attent dat de snelste manier om uw
schriftelijke opdrachten aan ons te doen toekomen is, als u
deze als volgt adresseert:
AFDELING 1 IN 3 MINI-ADVERTENTIES
POSTBUS 1518
1000 BM AMSTERDAM

U KUNT ZICH NOG WEI
EVEN OMDRAAIEN
(De nieuwe c o l l e c t i e is t o c h noq niet binnen]

Voorkom verloren uren Begin de werkdag produktief met PCT Want PCT
rijdt s nachts en levert voor de ochtend M
Bel voor informatie 0 3 4 0 2 - 5 9 9 0 0
•

Met een advertentie in SHOWROOM
is dé verkoop van uw
auto één fluit je van een cent.».
,
.- .

M. »

n „.

-

-' :

v

"-••-'- ,_"'..••••

\•

\CJf a riu zelf een ShowtoQm-hebtoif-'aw.auto blinkend voor'dedeatsM*,- \ \,
m«£eeibadvertentie in StiOWÏlppM^ii uw auto pas ec&ti»fdesehifawerpers. !, is de speciale amôrabriek-vtó Het Parool, Ifcöaw en- U I >* ^
"
*"

____, \ Totalè'b.pla^e 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM is daaröïee de autorubriek
me* de hoogste oplage van geheel bl^dand. SHOWIUDOM verscfegitic op vrijdag m ";
Het Pak>ô!, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop ops woensdag «tr donderdag in «10
nleaws e» hais-aaö-huisbladeri van Weekmedia. |Vbor één voordelige prijs!
-'
'
- x - # ™ "^-;>, ^
j__
1

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/ curuciicque.

GEBR. HAAKER B.V.
Kamerlmgh Onneslaan 10 in Badhoevedorp

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR. OPDAM B V
Tel • 02502-45435.

020-6453251

AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
Al onze occasions boven de
off. Rover/Land rover dealer
ƒ3000,Rover 216 Gsi aut rood
.
. . .
. .
. 1993 3 tot 6 maanden garantie
Rover 820 Si 5 drs groen
1990 LADA SAMARA 1 3,
Mini Cooper zwart
1993 LADA SAMARA 1 3, 5d .1989
1990
Range Rover grijs
1992 Black Beauty
Mini Moke groen
1991 LADA SAMARA 1 1 ... .1991
LADA SAMARA 11 ....1990
SCHIPHOLWEG 5
LADA SAMARA 13 ....1987
LADA 2107 1.6
1987
023 - 33 90 69
LADA 2105 15
1989
LADA 2105 15
1987
MINOR MOTORCARS
Saab
LADA 2104 1.5, Ipg ....1990
Rover dealer biedt aan
Subaru Legacy 1.8 GL . .1990
SAAB 96, bj '77 (rood) in g.st., Rover 416 GSI
04/91
Subaru 16 GL Coupe .. .1989
APK gek. maart '94, vrpr Rover 214 SI, 5-drs,
.11/90
Subaru Mini Jumbo DL .1987
ƒ2500 Tel 020-6233722
Rover 827 Vitesse 2 x, . 88-90
Suzuki Alto GL Fortissimo1989
Rover 827 Sterling aut.. 03/89
SAAB SERVICE
Opel Corsa 13 Club ....1987
Mini Studio 2, 2x, .. . 90-91
MOLENAAR
Itroen AX Plaisier
1991
Mini 1000 Special
90
onderh , rep , APK
Zwanenburgerdijk 503
Mini 1300 Cooper uitv 02/91
en diverse andere gebruikte Zwanenburg. Tel/ 02907-6572
Royal Class Saab's
Rovers bij
Diverse occasions1
AUTOSERVICE WIEGBRUG
MINOR MOTORCARS
Renault 19 GTS, '89, ƒ 16.500
Sloterkade
40-44
Hoofddorp, 02503-14097
Opel Kadett 1,2 S,'86,/ 7.850
Tel 020-6177975
T k SAAB 99, kl rood, b j okt.
Daihatsu Cuore.TX '89,/ 9.500
'81, kmst
230000, vrpr
Rat Uno 45, '85,
ƒ 3.850
Rat Uno 45, '84,
ƒ 2.750
ƒ2250 Tel 020-6932176,10-17
Subaru
uur, 075-159614, na 19 uur.
Renault 9 TL, '83,
ƒ 2.950
:itroen Visa, '84,
ƒ 2 950
Bewijsnummers van een
laihatsu minibus '86 ƒ 3950
geplaatste "SHOWROOM"
w inruil met APK v.a./ 750
advertentie krijgt u alleen toe2e Kostverlorenkade 25
gezonden als u dat bij de opOok voor diverse
Tel. 020-6185076
jave van de advertentie kenrecente occasions T.k.a. inruilauto's: VW Jetta CL
Daar maakt. De kosten daar1 6, 4-drs., 4/85, ƒ 6250.- BMW
voor bedragen ƒ4,50.
Occasions v.d. week 316,
6/81, ƒ3250,-. BMW 318i
Legacy 1.8 GL
autom., airco, 4/81, ƒ3750,-.
Mazda 626 20 GLX, 5-drs,
Seat
stationwagon
stuurbekr., LPG, 4/85, ƒ 5500,-.
4x4
WD'90.
ƒ29.500
Mitsubishi Colt, 5/88, ƒ 7250,-.
Ronda L 1 2, '85, rood, binnen
Kadett 1.6 S, 6/85, ƒ 6950,-. Asgestaan, nw , 88 000 km, APK,
1.8 GL II sedan,
cona 16 S, LPG, 2/82, ƒ 2750,-.
:rekh, ƒ4250 01807-24553
4x4
WD
'89
O
18.000
Citroen Visa 11 RE, 2/87,
Seat Ibiza XL 1 5 mj bj 2/90,
ƒ4250,-. Ford Granada 2.3 Ri14 500 km , 1e eig , Autobedr.
che, 10/83, ƒ3250,-. Suzuki
Wim van Aalst 02979-84866.
Swift 1.3 GL, 5/86, ƒ7250,-.
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Opel Rekord 2.0 s, 5-drs, stav d Madeweg 23,
• „SHOWROOM",
tion, autom., b.j. 3/85, ƒ 6250,-.
A'dam - 0206686146.
de autorubriek in
Opel Ascona 1.6 S, LPG, 3/84,
AUTOBOULEVARD
Het Parool, de Volkskrant, ƒ3750,-. Ford Escort 1.3, 1/82,
en
•
Trouw en Weekmedia.
ƒ3250.-.
Haarlemmerweg 49a
Oplage 1,1 miljoen ex.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Leiden 071-214011
Tel 020-6658686
A'dam, 020-6627777.

HAARLEM

(s)loopauto's
• HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-6198691

Autoverhuur

DE HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto a contant
met vnjwanngsbewijs
Tel. 02990-37825

Algemeen

Vakantievoordeel

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

Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Bel voor info 020-6369515.

Peugeot

VOLVO 340 spec. 1986,

Autosloperijen

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

MOOY & ZN

Pnjs incl
BTW.

1

—

2

46,94
62,80
78,67
94,53
110,39
126,25
142,12
157,98

3

"1
K
rj
C
rt

4
5
6
7
8
9
10

Telefoonnummer:.

Naam:
Adres:

Handtekening:.

Postcode + Plaats:.

l

Auto's in SHÓWROO1V vliegen de deur uitl ; ^ ^ j^

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWRD0M»vft9*fcUs 156,
1000 AD -AMSTERDAM of-afgeven bij Het Patoy^WitèUtsèaai;; -131,
Afgeven kan ook bij de Volgende Weekmediabntpi»iü,Anjstèlveseii;;<5ebou
Laan uer
rteienoe Meesters
meesters tAiDt
uuuiuurn, StaUonssteaat
oiauwiaüMiRiai, 70;
/u, Weësj
wcc^f, Nieuwkfaat:
*>iicu\v!H.ia«n. »jj,der Helende
421B^ Uithoorn,
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020-6è563 21.
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AT IS EEN gebruikte auto
nog waard?
Deze prangende vraag stelt iedereen
zich die een occasion gaat
aanschaffen of die zijn
auto wil verkopen. Sinds 3
mei exploiteren de. ANWB
en BOVAG gezamenlijk
een 06-lijn met voice-response systeem.

LandCruiser
Skybound
Voor een stoere, onverwoestbare maar mooi uitgevoerde terreinauto haaste men zich naar de Toyota-dealer alwaar in beperkte oplage een tweetal door
de fabriek verfraaide versies van de LandCruiser
verkrijgbaar is.

Hierin zijn 34 merken met
ruim duizend types opgenomen. De vrouwelijke computerstem vraagt de beller onder andere naar het merk en
type, de uitvoering, motorinhoud, bouwjaar en kilometerstand. Op sommige vragen

Het gaat om de 2.4 Hardtop Turbodiesel Commercial en 4.2 FRT-Top Commercial in Skybound-uitvoering. En zo kan het dus
gebeuren dat je tegen je
buurman moet zeggen dat
je de gelukkige eigenaar
bent geworden van een
Toyota LandCruiser 2.4
Hardtop Turbo Diesel Skybound. Zeg dat maar eens
vloeiend zonder ademhalen. Het pakket extra's
waarmee de auto's zijn uitgerust, levert een voordeel
op van vijfduizend gulden.

Tien minuten later nog
maar eens geprobeerd. Toen
verstond de computer wel alles, maar moest er weer een
informatrice aan te pas ko'Ik verstond Volkswagen. Be- men.
treft het een Golf?'
'Nee. Passat.'
De informatielijn kan dag
Dit begreep ze eindelijk waar- en nacht gebeld worden. Het
na een aantal vragen volgden nummer is: 06-35031040 en de
die netjes en accentloos beant- kosten bedragen 75 cent per
woord werden. Conclusie van minuut. BOVAG en RAI gede computer:
ven ook elke twee maanden
'Op basis van de door u opge- een zeer overzichtelijk boekgeven informatie komen teveel je uit met alle richtprijzen.
auto's in aanmerking voor het Dit kost veertien gulden en
bepalen van de waarde. Wij lijkt een aanmerkelijk goedkunnen u doorverbinden met kopere oplossing als je nog
een van onze informatrices. Als niet exact weet welke type
u liever de verbinding ver- auto je wilt aanschaffen.
breekt, kies dan een negen.'
(Zucht).
EVERHARD HEBLY

06-koerslijn: Is dit juist?
moet je inspreken, op andere
kun je volstaan met het intoetsen van gegevens, maar hiervoor is wel een toonkies-telefoon nodig. Volgens het persbericht 'verstaat' de computer de
ingesproken teksten, waarbij
rekening is gehouden met diverse dialecten. Aan de hand
van de ingesproken gegevens
deelt de computer de verkoopen inruilprijs mee.
Wij hebben het even met
onze beste computerstem geprobeerd en de eerste ervaring
is niet om over naar huis te
schrijven. Het 'gesprek' duurde

bijna vijf minuten (ofwel drie
gulden 75) en verliep ongeveer
als volgt:
'Spreek het merk van de auto
in.'
'Volkswagen.'
'Ik verstond Ford. Is dit juist?'
'Nee.'
'Spreek het merk van de auto
in.'
'Volkswagen.'
'Ik verstond Mercedes Benz. Is
dit juist?'
'Nee!!'
'Is het een Citroen? Is dit juist?'
(Aargh) 'Nee!! Volkswagen!'

Normale autorijder vaak in de fout

Volvo
Duettendag
De Volvo V-44 Vereniging houdt op zaterdag 30
mei een showdag. Het thema is de onlangs geïntroduceerde Volvo 850 Estate,
de nieuwe stationcar van
Volvo waarvan het eerste
exemplaar in de vorm van
een PV 445 (Duett) precies
veertig jaar geleden werd
gepresenteerd.
En dus krijgen we een
Duettendag en wel in Veldhoven bij de Volvodealer
aldaar. Er zullen tenminste vijftig oude Duetten te
zien zijn. Verder worden de
afgelopen
veertig jaar
nauwkeurig in beeld gebracht. De toegang is gratis.
(ADVERTENTIE)

AIRCO IN DE AUDI'S.
AIRCO IN DE
SHOWROOM.
DAT HEBBEN DE
GEMOEDEREN WEL

NHAALONGEVALLEN' zijn niet voorbehouden aan agressieye rijders, snelheidsmaniakken of voordringers. Uit een Duits in
opdracht van Volkswagen
blijkt dat het vaak normale
automobilisten zijn die bij
dit soort ongevallen taetrokken zijn.
Inhalen op tweebaanswegen
behoort tot de moeilijkste en
gevaarlijkste rij manoeuvres en
als het mis gaat, is het meestal
goed mis. De meeste ongevallen
gebeuren nog altijd op de 80
km-wegen. Je moet inschatten
of de beschikbare afstand voldoende is en of je eigen auto wel
genoeg
accelleratiesnelheid
heeft om die auto voor je in te
kunnen halen.
De Duitse verkeerspsycholoog professor Benedikt von
Hebenstreit was nauw betrokken bij het onderzoek dat in
opdracht van Volkswagen gehouden werd. „Als je de veroorzakers van 'inhaalongevallen'
beziet", aldus Von Hebenstreit,
„blijken het niet alleen wilde
rijders of chronisch haastigen
te zijn, die meedogenloos naar
voren dringen. In de meeste ge-

NODIG...

Nieuwe kippers
voor Steenkorrel
AUDI CENTRE
Buitenveldertselnan

AUDI OP Z'N MOOIST
020 - 6422066

AMSTERDAMSE recyHETclingbedrijf
Steenkorrel

hun gedachten waren ze heel
ergens anders. De routinematige handelingen gaan dan nog
wel goed, maar in kritische situaties reageren ze verkeerd of
te laat."
Een andere groep ongevallen
was toe te schrijven aan haast.
De veroorzaker van het ongeval
was zo geconcentreerd om zijn
doel op tijd te bereiken dat hij
zich roekeloos ging gedragen.
„Daar reken ik dus ook de ongevallen toe die ontstaan door
ongeduld, zoals een automobilist die noodgedwongen lang
achter een langzaam rijdende
vrachtwagen moet blijven rijden. Ongeduld maakt blind.
Het bleek ook dat sommige
weggebruikers
zich lieten
meeslepen door het ongeduld
van anderen."
ledereen maakt zulke fouten
vallen gaat het om volkomen zocht. Vaak was de eerste reacnormale automobilisten. Ze tie na het ongeval: wat manmoeten op het fatale moment keerde die man of vrouw nou
totaal afwezig zijn geweest of eigenlijk en waarom haalde hij
zich anders dan normaal heb- of zij hier in? Uiteindelijk kwaben gedragen. Blijkbaar vallen men zes oorzaken regelmatig
ze af en toe uit hun rol."
om de hoek.
Von Hebenstreit: „Ten eerste
In het onderzoek werd een betrof het vaak een beginner.
groot aantal 'inhaalongevallen' De bestuurder was bang om
op tweebaanswegen onder- langs het ingehaalde voertuig te
schuren of te ver op de linkerweghelft te komen. Dus keek
hij teveel naar de in te halen
auto of naar de linkerberm.
Maar waar je naar kijkt, word je
door aangetrokken en onbewust rijd je dan ook in die richting. Als hij zich op de weg had
geconcentreerd was er niets gebeurd."

BV heeft twee nieuwe MANkippers in gebruik genomen. Ze
zullen worden ingezet voor het
vervoer van bouw- en slooppuin en de na bewerking hiervan ontstane granulaten.
Deze worden onder meer toegepast in de wegenbouw. De kippers hebben een voor vierassers zeer groot nuttig laadvermogen
van 25 ton.

De tweede grote groep van
ongelukken had te maken met
de leeftijd. Nu eens geen jeugdige overmoed, want die zaten al
in de eerste categorie, maar ouderen met een slecht gezichts-

vermogen. „Als iedereen de bril
zou dragen die hij in werkelijkheid nodig heeft, zouden er
minder van dit soort ongevallen gebeuren", meent de verkeerspsycholoog.
De derde oorzaak die uit het
onderzoek naar voren kwam

was oververmoeidheid. Von
Hebenstreit: „Bij langere ritten
komen ongelukken steeds vaker voor. Vermoeidheid beïnvloedt de precisie in het waarnemingsvermogen, de reactiezekerheid en -snelheid. Hetzelfde ging op voor mensen die
overmatig belast waren. Met

D

E DALING van het aantal verkochte nieuwe
personenauto's blijkt
vergeleken met de ons omringende landen mee te vallen. Ook de toekomstverwachting is voor de Nederlandse automobielbranche
gunstiger dan elders.
In de eerste drie maanden
van het jaar werden 114.327 auto's in Nederland verkocht.

Smit gaf Buitenveldert nieuw gezicht

Vergeleken met het eerste
kwartaal van 1992 toen er nog
170.200 verkocht werden betekent dit een daling van 32,8 procent. Zo op het eerste oog een
schrikbarend percentage, maar
vanwege het zogenaamde BPMeffect kunnen de cijfers niet
zonder meer met die van vorig
jaar vergeleken worden. De
werkelijke daling bedraagt volgens de RAI ongeveer veertien
procent.

Normaal gesproken worden
aan het einde van het jaar minder auto's geregistreerd en is er
een overloop naar het nieuwe
jaar. Hierdoor vindt een registratie plaats waardoor een auto
optisch een jaar jonger is. Dus
iemand bestelt een auto in oktober en laat het kenteken pas
in januari registreren. Dat kan
bij een latere inruil al gauw duizenden gulden schelen.
Het afgelopen jaar deed zich
echter een omgekeerd effect
voor. De onzekerheid over het
wetsvoorstel Belasting op Personenauto's en Motorfietsen

H

Buitenvelderts nieuwe gezicht is namelijk het eerste
Audi Centre van Nederland.
Alle 180 VAG-dealers van
Nederland hebben in hun
showroom een combinatie
van VW en Audi, zoniet
W.W. Smit. Sinds januari
staan in de showroom aan
de Buitenveldertselaan Audi's; de VW's staan in zijn
bedrijf te Amstelveen. Smit:
„Het assortiment van beide
merken is zo enorm breed
geworden, dat je ze niet
meer bij elkaar in een showroom kunt tonen. Een klant
kan nu eindelijk zien en
voelen wat hij wel of niet
koopt. Als je voor een lederen interieur kiest, wil je
dat toch eerst een keer gezien hebben. We hebben
alle modellen en uitvoeringen in de showroom. Ook
een Cabrio. Die staat er het

het de klant naar de zin te
maken. Als je net een koopcontract hebt ondertekend,
krijg je bijvoorbeeld een
pen in de kleur van je nieuwe aanwinst mee naar huis.
Smit heeft brochures in het
Duits en Engels en voor de
Japanse klanten, en dat zijn
er toch nogal wat, is er zelfs
een Japanse Audi-brochure
beschikbaar.

Directeur W.W. Smit (achter het stuur) en salesmanager A. Kreuger. „ledere VAGdealer die de kans heeft, kiest voor een aparte Audi-showroom."Foto: Bram de Hollander
hele jaar en niet alleen in de
zomermaanden. Het is juist
leuk om te laten zien wat
Audi allemaal te bieden
heeft. Ik denk dat iedere
VAG-dealer die de kans
heeft voor deze scheiding
zou kiezen."

Familiebedrijf
W.W. Smit is de derde generatie in het bedrijf dat
volgens de Kamer van
Koophandel in 1921 werd
opgericht. Zijn grootvader,
ook al een W.W. Smit, begon in dat jaar aan de Am-

stelveenseweg 888 een smederij. In 1969 kwam de huidige directeur in het bedrijf,
dat toen zojuist Fiat-dealer
was geworden. Smit: „Ach,
Fiat ben ik alweer bijna vergeten. Fiat was in zijn glorietijd een merk zoals nu
Volkswagen is en had een
groot marktaandeel. Later
werden we ook dealer van
Lancia, dat je toen kon vergelijken met wat Audi nu is.
In 1977 zijn we overgestapt
naar VW en Audi. We werden benaderd door de VAGimporteur Pon's Automobielhandel, die ons graag als

dealer in Buitenveldert wilde. In eerste instantie twijfelden we nog even, want we
waren op dat moment de
grootste Lancia-dealer van
Nederland.
Uiteindelijk
hebben we toch de stap gewaagd en achteraf is het een
goede keuze gebleken."

Voorbestemd
Van Smit wordt beweerd
dat hij soms wat eigenzinnig is („Schrijf je dat op?").
In elk geval heeft zijn Audi
Centre een eigen gezicht.
Niets wordt nagelaten om

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

Bevrijdingskaarten
De Frans-Amerikaanse
landing in Cavalaire en
Saint Tropez. De tanks van
Patton die doorstoten naar
de Ardennen. Generaal Leclerc die Strasbourg binnentrekt. Drie beslissende
momenten voor de bevrijding van Frankrijk. In 1947
wijdde Michelin er een serie historische kaarten
aan, die al jaren niet meer
te vinden waren.

Sinds kort liggen ze echter in vernieuwde uitgave
met de nummers 103, 104
en 105 in de boekwinkel.
Kaart 102 met daarop de.
Slag in Normandië kenden
we al. De kaarten zijn meer
historisch dan toeristisch
en tonen de exacte ontwikkeling van de bevrijding.
Als extra wordt een nauwkeürige weergave gegeven
van de dagelijkse opmars
van de troepen. De kaarten
kosten vijftien gulden vijf-"
«g.

Meer
zomerbanden
Zomerbanden zijn niet
echt populair in Nederland. Dit blijkt uit een onderzoek naar het gebruik •
van zomer- en winterbanden in Nederland, België,.
Duitsland,
Engeland,
Frankrijk en Oostenrijk.
De totale Europese markt
voor zomerbanden is tussen 1989 en 1992 met 12,3'
procent gegroeid.
Dit is vooral te danken aan
de toename van het gebruik in Duitsland en Engeland. Het aandeel van
Nederland en Frankrijk in
het totaal is gedaald. In ab-solute aantallen is de
markt in Nederland enigs- ï
zins gedaald. De markt
voor winterbanden is met
bijna veertig procent gestegen en wordt in toenemen-.
de mate gedomineerd door
onze oosterburen.

Daling autoverkopen minder dramatisch

Minder waard

ET NIEUWE gezicht van Buitenveldert
wordt
overheerst door
zwart graniet, spiegels
aan het plafond en de
kleuren wit, beige en
messing. En natuurlijk
door Audi.

De laatste groep tenslotte betrof hen die gewoonweg een
verkeerde inschatting maakten
door slecht zicht, nevel, regen
of duisternis. Toch kwam hierbij ook sterk naar voren dat
veel automobilisten hun eigen
auto niet goed kenden of overschatten en twee in plaats van
een auto dachten in te kunnen
halen.

mei 1993

Smit kwam in 1969 als 22jarige jongeman in de zaak.
Is er een ander leven denkbaar? „Ik heb altijd het idee
gehad dat ik was voorbestemd voor het autobedrijf.
Ik weet niet beter en ben
meer dan gemiddeld geïnteresseerd in auto's en vooral
in de techniek. Maar het is
niet zo, dat ik privé voortdurend over auto's praat. Heel
af en toe sta ik nog weieens
in de showroom, maar dan
meer als gastheer dan als
verkoper. Het verkopen is
een gespecialiseerd vak geworden en ik weet niet alles
van ieder model. Daar hebben wij gelukkig verkopers
voor. Mijn zoon wil nu ook
het autovak in en als ik eerlijk ben, doet me dat wel
goed."

(BPM), waardoor auto's per l
januari 1993 aanzienlijk duurder zouden worden, heeft ertoe
geleid dat een aantal kopers
zijn nieuwe auto toch in de laatste maanden van 1992 heeft laten registreren. En dus is de
auto bij inruil weer veel minder
waard, maar goed, daar hebben
ze waarschijnlijk nog niet over
nagedacht. In elk geval was het
resultaat dat de automobielbedrijven in de laatste maanden
van 1992 zeer goede zaken deden.
Om een correcte vergelijking
tussen beide eerste kwartalen
te maken en een zuiver beeld te
krijgen van de marktontwikkeling moet dit BPM-effect uit de
cijfers worden gelicht. Dat kan
door de registraties in november en december even in het
geheel te betrekken en dan
blijkt het leed te overzien.
Van november 1991 tot en
met maart 1992 werden 211.248
nieuwe auto's geregistreerd en
van november 1992 tot en met
maart 1993 182.097. In december 1991 werden 9.795 auto's geregistreerd, terwijl dit aantal

vorig jaar in december op liefst
32.307 lag. Ook in november
werden aanmerkelijk meer auto's geregistreerd. De werkelijk
daling van de automarkt bedroeg daarom 'slechts' veertien
procent.

Somber
De RAI schrijft de daling toe
aan de conjucturele ontwikkeling en het afgenomen vertrouwen in de economie. In Nederland is de daling van de autoverkoop overigens nog vrij beperkt in vergelijking met de
meeste andere Europese landen.
Gemiddeld bedroeg deze in
Europa de afgelopen maanden
ruim zeventien procent. Volgens verwachting van de Europese vereniging van automobielfabrikanten (ACEA) zal de
afzet dit jaar in Frankrijk,
Spanje en Italië tien tot vijftien
procent lager zijn dan vorig
jaar. Voor Zweden gaat men uit
van een daling van vijftien tot
twintig procent en voor Duitsland ziet het er met een daling
twintig procent somber uit
voor de automobielbranche.

Nieuwe Accord Europees produkt

H

IJ KOMT pas over een
maand in Nederland
op de markt, maar we
willen hem u toch niet onthouden: de nieuwe Honda
Accord, de eerste Honda
van Europese makelij.

De Accord die in juni de weg
op gaat, is ontwikkeld door
Honda's Research and Development-afdeling in Duitsland
en wordt geproduceerd in een
gloednieuwe autofabriek te
Swindon (Engeland). De produktie wordt stapsgewijs opgevoerd tot de volle capaciteit,
50.000 in 1994. Hierbij wordt
voor tachtig procent gebruik
gemaakt van grondstoffen en
componenten die worden ingekocht van 139 Europese toeleveranciers. Volgens de regels
van de Europese Commissie
kunnen we de Accord daardoor
aanmerken als een volledig Europese auto.
De nieuwe Accord krijgt een
plaats in het Honda-programma naast de bestaande in Japan
en Amerika geproduceerde Accord-serie, die normaal in produktie blijft. Het nieuwe model
is een slank gelijnde, sportieve

sedan die wel wat weg heeft van
een coupe. Het front van de Accord is een duidelijke verwijzing naar de vormgeving van de
Prelude. Met zijn dynamische
en representatieve uitstraling
moet de Accord vooral in de
zakelijke markt gaan scoren.
Voor de aandrijving heeft
Honda gekozen voor de bekende 2.0 liter injectiemotor, in
twee specificaties. Beide versies zijn voorzien van vier kleppen per cilinder en van twee
balans-assen, die motortriUingen haast tot een nulpunt reduceren. In de Accord 2.0i levert

de motor een vermogen van 85
kW/115 pk en in de uitvoeringen S, LS en ES 91 kW/131 pk.
Later in het jaar wordt het
programma nog uitgebreid met
een 2.3i versie, die ook leverbaar wordt met een elektronisch geregelde viertraps automaat. Een aantal van de genoemde versies beschikt standaard over een airbag en/of
ABS. Tot de veiligheidsuitrusting behoren verder verstevigingstauizen in de portieren. In
eerste instantie wordt de Accord uitsluitend leverbaar in de
versies S en LS. De prijzen zijn
nog niet bekend.

donderdag 13 mei 1993
Oproepen
Mededelingen

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
\I|['lu-.lc!uilli'iilir> umi /.ikrllMmn ('M li.irtii'ilüri kunnen
\\itldcn i^r/rl ou-r l <il 2 knlommrtl hicnllc in diverse
Irtlriiiinulli'li.
l\ll tifllIiiMcii viTVM|/rn ui| tui. ir (ie -pcCKlIr Ixtn u|i <!<•
|>.i!:in.i ..MICUO'S".
X\M)\()()HTS MKl'ftS
/ ' O . H PIT niillimrlrr.
Sliiiliiijj-liiil: ilin-ilap l .").(!() uur.
l kunt nu ti-Ul leleloni-c'lir opp-u'ii: ( > : > . Ï I > 7 - ] 7 I 6 ( > c,i
iil^c\cn//cnilcM a;in:

•*• XumKoiMl- \iiMiu-hhiil. <;:l»llnji*|>Iriii 12.

2012 JM X.iiicliiiiiii:
l'hiaNm;; i* ook iiiii^cli|k in de vnl^rndc rnmEiinalir:
/,. XiiiHh.MHN \inms|,|;ic].

Wh-lu-rn- \\n-kbliul. l'il-

hnuin-r (IniiKMil. de Kmidr \ rrirr.
IMIll. Jlllr riJilir- \nil lid

\;il-rm*rr(lrr GIII-

\m~lr|<l.i m - Slüfl-hlllll. (Ir

N'irtiwc \\ ri'-|>iT. / .").2.'l per millimrlri.
SluitLiiiïMijrl: v r i j d a g 10. (K) uui.
*

ItiloniMlir < ) \ < • [ • on/r overijl- .uinhrkkclijkr .irKritnitirrotnlnii.itir^ MI de Micro > /ijn op ;i;m\rn;ii; ii|> on/e
LuilMH'M vrrkrij^ha.ir.
•*: \ ooi linexcn onder i ui in nier \\ordl l lejid e\lr;i in
tckenin- "t-liiii.-lil. alMiicdc ./ 7.05 ad. n. koelen.
* Bij plaat-inj; in de MK-HI"-. uordcti fjeen lifuijsmirniiK-r-.
verstuurd. Op \er/ock \\ordt aan adverteeiders huilen
hel \eisprt'idiiii,r>-iiel!ied een kranl \i-r--tiiurd. Hiervoor
wordl J 1.00 in rekenini; ^uhnirht.
L' kunt de lek.-t \ a n im Micro-acKeitenlieconihinalii' X
trlHoni-rh Mpj:r\rii:

020-562 62 71
(dil nuiTiiner is nii-l \oor lie/orjj;klaelilen) ot /enden aan:
Micro's NWrkiiHMUïi
PoMluih 156 - 1000 AI) Amsterdam
De sluilin^siijdcn. gelden \u(tr phuilsin^ in df/elfde ueek.
\oor de hetalinfï onl\ani;t n een acceptgirokaart.

l.v.m. Hemelvaartsdag afwijkende sluittijden
Divers personeel gevraagd

Schinkelhaven
een wijkgericht verzorgingshuis met 122 bewoners. Tevens
verzorgen wij voor de buurt warme maaltijden. Voor de
keuken zoeken wij per 1 juli voor 40 uur per week een

keukenhulp/winkelbediende m/v
voor alle voorkomende werkzaamheden in de keuken en in de
winkel, als mede kassabediening tijdens de openingsuren
van onze winkel.
WAT BIEDEN WIJ:
• een gezellige werksfeer
- optimale, secundaire arbeidsvoorwaarden
- werken in team-verband
• honorering volgens CAO bejaardentehuizen.

Een pruik als het
nodig is!

Bertha de Vries-de Hond
(1885-1959). Mensen die zich
haar herinneren, in verbanc
met Jordaan (Goudsbloem
straat),
Speeltuinverbonc
(ASV) en/of CPN, wordt ver
zocht contact op te nemen
met Wouter Gortzak, Geer
dinkhof 512, 1103 RH Amster
dam. Telefoon 020-6951813
Fax 020-6950775.
BROODJES BESTELLEN?
Broodje Burger Bellen

18789
Dus ... maakt u voor
optimaal advies even een
/ 2,50 bezorgkosten
afspraakl
boven ƒ25,- gratis bezorgd.
* Garnalen Ge en culinaire CHARLOTTE COIFFURES
Dien, 40 jaar bijeen.
EN HAARWERKEN
Komt het zien!
Cel
GROTE VLOOIENMARKT
(3e5rvoo'iscvi J -n .
15/5
Uithoorn, sporth. de
Scheg, van 9-16 uur, toeganc
ƒ2,50: 22/5 Vinkeveen, sport
hal de Boei; 29/5 Hoorn
sporthal
Vredehof; 30/5
Landsmeer, sporth. en theaterz. Het Dorpshuis; 2/6 buitenmarkt Alphen a/d Rijn
Voor trouwfoto's
marktterrein, (alleen tweedehands). Inl.: 020-6140616.
Foto Boomgaard
* Hartelijk dank voor de ka- Grote Krocht 26
dobonnen t. gel. van ons 45
jar. jubileum, ereleden ZOV.
* Heb je de versiering op de Win nu een gratis
Wilhelminaweg gezien? Van- SUPERNINTENDO.
wege het feest van Ge - Dien. Bel 06-9777 (100 cpm.).
* Help de Polen. Stuur 'n * Zandvoort en Vlieland 15
voedselpakket! Wij hebben mei op zijn kop. Dien en Ge
evt. 'n adres: 02907-5235.
40 jaar bijeen, wat een mop
* Muziekav. 4 juni Ned. Herv. Zandvoorts
mannenkoor
kerk, 20.15 u. Toonkunstkoor, vraagt tenoren en bassen
z. alg. l. F. Bleekmolen.
Rep. di.av. 20 uur Gemeen
NACHT VAN DE KRAAK
schapshuis. Tel.: 16778.
28 mei van 22.00 uur tot 29
•*• Raymond, heel veel succe:
mei 7.00 uur.
met je examen volgende
ƒ 10,- per koppel.
week. Papa en mama.
Tel. 02507.14085 of 19652
*Sandra, heel veel kusjes
In het gemeenschapshuis.
Mike en Jeffrey, dat help
* Opa, gefeliciteerd met je van
vast. Succes!!!
70e verjaardag.
Michael, Janine.
Kunst en antiek
* Opa, proficiat met je 70e
verjaardag. Marielle, Melanie,
Remo.
Veilinggebouw Amstelveen,
Overigens, mijnheer de voor- heden inbreng van goederen.
zitter, zijn wij van mening dat Frans Halslaan 33. Tel.: 020de Herman Heyermansweg 6473004. Ma. gesloten.
moet worden doorgetrokken.
Wij behouden ons het
* Pap, gefeliciteerd met je recht voor zonder opgave van
70ste. Len, Carolien, Evelyn, redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.
Rene, Jeanette, Ben.

J. van Campen & Zn

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

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

cimco
een zaak van vertrouwen

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

Reparatie 's morgens gebeld, dezelfde dag hersteld. 65+
10% korting. Ook weekends. 3 Maand garantie.

Tel. 020-6960054.
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

Computerapparatuur)
en software
Gratis PC-software catalogus. Programma's v.a. ƒ5,25
aer disk. Bel Econo-Ware:
013-563779.

POWER GAMES
verkoopt en verhuurt de
nieuwste Super Nintendo en
Sega spellen tegen de laagste prijzen. Tel.: 17385.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

J. van Campen & Zn

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Lv.m. Hemelvaart is de sluittijd afwijkend. Micro-advertenties kunnen uiterlijk maandag
17 mei tot 14.00 uur worden aangeleverd bij ons kantoor in Zandvoort of worden gestuurd naar 'het postbusnummer in Amsterdam.

Zandvoorts Nieuwsblad

6 regels ƒ 9,31
7 regels ƒ 10,86
8 regels ƒ 12,41
9 regels ƒ 13,96
10 regels ƒ 15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:

Adres:
Postcode: ..

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

IKMAN

NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

REPARATIE
ALLE MERKEN

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072

Maandags gesloten
Muziekinstrumenten
T.k.: piano, merk Wagner, ei
ken ombouw, pr. n.o.t.k. Tel.
02507-12447/19037.

Boeken
Tijdschriften
*Te koop: „'t Beste" boekjes, ƒ0,50 per stuk, 3 a ƒ1,-.
Tel.: 02507-19968.

WORDPERFECT 5.1
leer je in één week.
Info M.C.O.
Amsterdam 020-6853057
Den Haag 070-3465346
Utrecht 06-52716921
•*• Zwemles bij de Zeeschuimers, vanaf 5 jr., ma.- en do.
Schoonheid en
16.00 tot 18.00 u. Tel.: 17735.
verzorging
* Zwemles voor volwassenen bij de Zeeschuimers,
^EDICURE voor uw complete wo.av. 18.30 u. Inl.: 17735.
voetverzorging en voetmassage. Behandeling bij u aan
Zalenverhuur
huis is mogelijk. 02507-12698.
RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels
VERENIGINGSGEBOUW

Philips sun mobile

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

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Bloemen, planten
en tuinartikelen

f f ƒ Het Buidelmuseum ƒ ƒ ƒ
t.o. De Beurs, A'dam). Van
15/5-15/11: geeltjes, joetjes,
rooie ruggen uit Oud Egypte.

Rrma Meynckens
voor al uw tuin- en tegelwerk,
sierbestrating. Ook schuttingen plaatsen en bomen verwijderen. Tevens metselwerk.
023-382253 b.g.g. 358380.
Tuinbedrijf De Linde voor al
uw tuinwerkz. ƒ 12,50 p.u.,
alles leverbaar. 023-402991.
Tuinman heeft nog tijd voor al
uw tuin-, tegel-, en hekwerk.
Alles leverbaar.
ƒ 10,- p.u.
Tel. 023-314047.

Dieren en
dierenbenodigdheden

Te koop
gevraagd
diversen

*T.k: grote vogelkooi b.v.
/oor Beo of Valkparkieten
75; aquarium ƒ50. 12698.
* T.k.gevr.: konijnenhok of
houten ren voor in de tuin.
el.: 02507-19785.

* Gevr. v. Albanië: jongenski.
136-142, schoen 27-29. Meisjes 160, schoen 38. T. 16548.
*Te koop gevr.: magazijnstelling,
vitrinekast. Tel.:
02507-14472, na 18.00 uur.

Postzegels
Munten

J. van Campen & Zn
KWALITEIT
SCHOENREPARATIES
Corn. Slegersstr. 2
Tel. 02507-15449

Te koop
aangeboden
diversen
*T.k.: 2-pers. grenen bed,
ƒ125; witte legk. ƒ25; Teutonia kinderw. ƒ 150. Tel. 16973.
T.k.: tafelmodel koelkast ƒ 65;
gasfornuis ƒ 35; antiek, koperen één persoons ledikant
ƒ275. Tel.:023-246777.
T.k. voor openhaard, dubbelwandig rookkanaal, uitwendig
vierkant 25 cm, inwendig rond
20 cm. Prijs ƒ 450,-.
Tel. 17383.
* T.k.a.: keukenblokje ƒ 100,-;
1 kinderfiets, 5-8 jr, ƒ 35,-.
Tel.: 02507-13310.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Lessen en clubs

rugtassen
en
shoppers
Corn. Slegersstr 2
Tel. 02507-15449

Foto - Film
1 regel ƒ 4,65
2 regels ƒ 4,65
3 regels ƒ 4,65
4 regels ƒ 6,20
5 regels ƒ 7,76

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

All Tech TV Video

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

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

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

Radio, tv en video

Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk. Vrijblijvende prijsopgave. Tel. 19800
na 18.00 uur.
Uw paadje of straatje defect?
Ik kom direct! Ook schuttingen, ruim 30 jaar ervaring.
D. v. Duyn. Tel. 02507-19593
of na 6 uur 17833.

voor departiculier

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

ZOEK DE M I S L U K T E

Tel. 13529

* Raymond, doe je best, de
WAT ZOEKEN WIJ:
komende twee weken. De
Woninginrichting
• een enthousiaste medewerkende
Haldermannetjes.
- iemand tussen de 19 en 24 jaar.
* Sandra, je bent een meid
Lijsten op maat
Uw schriftelijke soll. kunt u binnen 14 dagen richten aan: met pit, dus niet nerveus dan
VERZORGINGSHUIS SCHINKELHAVEN
lukt het heus. Ruud.
bij
t.a.v. het secretariaat
* Sandra, veel succes met je Foto Boomgaard
Schinkelkade 69
examen. We duimen voor je.
1075 VM AMSTERDAM.
Grote Krocht 26
vlama.
Gevr.: 5 full-/10 parttime, m/v,
Tel. 13529
* Sandra, zet hem op laat je
Personeel
voor promotionele activiteiniet op je kop zitten!!! Erwin. Te koop wegens samenwoten. 020-6991770/6002279.
aangeboden
nen: inboedel (kasten, meubilair, etc.). Bel na 19.00 uur:
075-213588.
Weggelopen of
Voor al uw straatwerk + siervoor
* T.k.a.: eethoek, inkl. 4 ledebestrating
van
oprit
en
terras.
gevonden dieren
alle sleutels
ren stoelen, i.z.g.st., kl. zwart,
Tel.:02507-13511.
en
ƒ300,-. Tel.: 02507-16333.
• Wij behouden ons het l
sloten
•*T.k.a: Manou zithoek inkl.
*Wie heeft onze poes ge- recht voor zonder opgave van
Corn. Slegersstr. 2
kussens, i.g.st. ƒ300,-. Tel.:
zien? Groot, grijs/wit, roep- redenen teksten te wijzigen |
Tel. 02507-15449
02507-15626.
naam Muis. 02507-16258.
of niet op te nemen.
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WWB: A'dam-Zuid gestoff. 2kmr.won. voor 1 p. ƒ 1215
incl., e.v.a. woonr. ƒ 1200 tot
ƒ2500; 20 kmrs: ƒ200 tot
f600 voor 1 p. 020-6991194.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
* 2 St., j/m, zoeken per 1 juli
woonr. Tel.: 02507-15520.
Nette vrouw zoekt spoedig
woonr., min. 2 k., n. gemeub.,
hr tot ± ƒ650,-. Tel.: 13320.
WWB vraagt in A'dam en
omg. altijd voor stud. en zakenm., tot 20.00 u. 's avonds.
Tel. 020-6991194.

Woningruil
800
RUILADRESSEN
in
A'dam. Informatie bij Het
Oosten, 020-588.2283.
Aangeb. in A'dam, 3 k.w. op
winkelplein + uitvalswegen
met gr. terras o/z, 1e et. Huur
ƒ 346,-. Gevr. woning in of om
Z'voort. Tel.: 020-6853058.
Aangeboden: twee-kamerflat
in de Troelstrastraat.
Gevraagd: 4-kamerwoning of
flat. Tel.: 19652 of 14085.

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Vakantie
buitenland
Sta-caravans t.h. in de Ardennen al v.a. ƒ200 all-in,
nl. 04459-1598.
> Rubrieksadvertentie? Zie
•oor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.

Hete meisjes van 18 willen
snel een sexafspraak! Nu direkt: 06-320.326.66 (75cpm).
Hete MEISJES van 18 willen
sexkontakt. Nu met nummer.
Bel 06-9665
(75 c/m).
Hete vrouwen bij jou in de
buurt willen sexkontakt.
Bel 06-9709
(100cpm).
Hete vrouwen die alleen thuis
zijn zoeken sexkontakt.
06-320.330.42
(75c/m).
HOMO: Waar gebeurd,
knullen onder elkaar
06-320.327.01
(75c/m). .
Homo: Zoek je 'n hete boy
Rest. El Chef
voor 'n sex-afspraakje?
06-320.330.18
(75cpm).
Bloemendaal
HOMO-DIREKT-APART:
Direkt privé met een hete gay.
Druk op de nul voor meer
hete jongens van 18.
Hartelijk bedankt
06-320.322.61
(75cpm).
Homojongens (18) onder elvoor net heerlijke
kaar. Hoor ze heet TEKEER
gaan: 06-320.330.88 (75cpm).
Spaans-Portugese eten
HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy?
Je Zandvoortse en
06-320.330.95
(75cpm).
Noorse vrienden
LADY DOMINA. Boeien, onderdaan, bondage, rubber.
75 cpm.
06-320.321 66.
LESBISCHE Meisjes, 18 jr. Na.
het sporten wordt haar lijfje
Top S & M. 06-320.324.34!
door mevrouw verwend.
Bel je meesteres en wees eer 75 cpm. 06-320.323.37.
Rijwielen,
dienaar! 75 cpm.
motoren,
Live sexbox 24 u., 75 cpm'
TRIOKONTAKT voor sex afbromfietsen
Live 06-320.320.61
spraakje met 2 vrouwen.
06-320.325.04
(100cpm) NATASJA doet het met 2
Disselkoen
Assurantiën
hete buurjongens van 18. ..
Vanavond al 'n afspraakje!
bromfietsverzekeringen.
06-320.324.11
(75c/m),
Altijd
succes
als
je
op
zoek
Aut./snor./versn. 020-6978958
bent
naar
'n
leuke
vriend(in):
Nieuw:
LESBIKONTAKT,
ook
b.g.g. 023-337543/350148.
06-9899
(100cpm). voor trio en partnerruil.
Elke zaterdag v.a. 10 uur gro06-320.326.01
(75cpm).'
te verkoop gebruikte fietsen, VERPLEEGSTER. Ik verzorg
graag
mannen
in
mijn
uniNU
direkt
een
afspraakje
met ,
ook kinderfietsen. Bors v. Waverenstraat 35, Amstelveen. form, zonder iets eronder. een leuk meisje van 18
Kijk en voel maar.
06-320.322.33
(100cpm)'.
* Nostalgie Tomos brom- 06-320.329.30. 75 cpm.
Onderdanige jongens van 18
fiets, jaren '60, i.g.st., ƒ295.
Vluggertje: leuke meisjes van bellen met strenge meesters.'
Tel.: 17225 na 18 uur.
18 zoeken lekkere jongens S.M. voor 2 (direkt apart)
Te koop: Puch Maxi, prijs van 18. Bel 06-9662(75 cpm.). 06-320.329.99
(75cpm).
n.o.t.k. Tel.: 02507-17207.
Wegens enorme drukte, met ONDEUGENDE huisvrouwspoed DAMES/MEISJES ge- tjes en schoolmeisjes van 18
vraagd voor escort en/of club zoeken voor straks sexkonRijles auto's
Haarlem. Bel tussen 13.00 en takt, vraag naar hun tel.nr.
en motoren
22.00 uur 02507-16141 of
Bel 06-9661
(75 c/m).
023-400130.
PARTNERRUIL
privélijn,
di-'
Alblas Verkeersscholen
Zandvoort BOYS en GIRLS rekt apart met vrouwen en
in 5 dagen
escort. Geopend van 18.00mannen voor sexruil.
tot 03.00 uur. Telefoon 06-320.330.91
UW RIJBEWIJS
(75cpm).
02507-16141.
Nieuwkoop, 01724-8361.
POLITIEAGENTE06-97.93. Je,
wordt streng aangepakt. Met
ZAPPSEX
Diverse clubs
Draai of toets om heen en knuppel en boeien! 75 cpm. '
terug te spoelen, het lekker- PRIVE-KONTAKT
ste kun je blijven herhalen!
Je krijgt direkt 'n meisje aan'
06-320.322.27. Riek, moeder 75 cpm.
de lijn; 06-9570
(100cpm).
van 3 kinderen wil jongens (18 Shooljuffrouw
06-96.08
Rijpe
jr). Bel 06-320.322.27 1gpm. Effe Vlug
06-96.92
ZWARTE MEID
06-320.323.13. HARDLESBI! Meisjes (18 jaar) .. 06-96.40
06-97.91
06-320.323.43 100 cpm
Wij gebruiken de wildste hulp- S & M Club
06-97.92 RIJPE vrouwen zoeken snel
stukken! Gluur maar! 75 cpm. Negerin
06-97.94 ;exkontakt
06-320.326.17. STRAATMEID! Hardcore
(75cpm),
18 Jaar. In de bus gaat ze Zij, 18, naakt bukt ze! Jij staat 06-320.330.60
tegen je aan staan! Voel achter haar! Op z'n Grieks!
3IJPE zwarte vrouw! Ze
75 cpm.
06-320.327.06. draagt graag rose doormaar, zegt ze! 75 cpm.
zichtige slipjes! 75 cpm.
06-320.328.99. Rijpe, Dikke, Zoek je privé-adresjes
06-320.327.70.
Mollige vrouwen. Live staat voor echte hete meiden?
06-350.222.41
(75 cpm.). 3UIGE Sexmeiden! Wild en
ze voor je, naakt! 75 cpm.
06-95.05. Grieks standje. Live Zoek jij wulpse meisjes van ekker strak gekleed! 75 cpm.
06-320.323.40.
alleen! Ik buk alvast overde- 18? .Bel.Supersexkontakt.
06-320.320.44
(75cpm). Ruim 300 ondeugende vroutafel. 100 cpm.
wen zoeken 'n slippertje.
06-95.07. STEWARDESSEN. Direkt Snel Sexkontakt
06-320.321.44
(75c/m).
SEX-KONTAKTLIJN
In de pantry liet Saskia zich
(100c/m). Sabrina en nog veel meer.
heerlijk in d'r blouse pakken 06-320.320.32
door een passagier. 75 cpm. Direkt telefoonkpntakt met meiden willen direkt apart.
(75cpm).
06-96.09. Rijpe vrouwen. Live meer dan 400 meisjes van 18. 06-320.322.88
(75cpm). Schoolmeisjes van 18 zoeken
gesprek met jou! Graag jon- 06-320.322.11
gens, 18 jaar jong! 100 cpm. ECHTE SEX!!!
een ervaren man. Sexdating.'
06-320.330.43
(75cpm).
06-96.25. WINKELMEISJES. (ook voor vrouwen)
De 18 jarige Bea wordt heet 06.320.328.06 100 cpm.
SEX voor 2, direkt kontakt
achter de kassa en verdwijnt Een chique vrouw met haar met jonge meiden/jongens
het toilet in. Jij loopt er achter buurmeisje van 18. Sex!
van 18 en huisvrouwtjes.
aan. Pak me! 100 cpm.
(75cpm).
75 cpm.
06-320.320.39. 06-320.330.46
06-96.36. Als u een live-ge- Effe een vluggertje? Ik wacht SEXAFSPRAAKJE met 'n
sprek met mij wilt. Voorzichtig op je in het toilet! 75 cpm.
meisje (18). Vraag haar tel.nr.
hoor! Ik ben 18 jr. 100 cpm. 06-320.326.19. Meisje 19 jr.
Bel 06-9502
(75cpm).
06.97.11 "Zapp sex" draai of Er zijn genoeg meiden die SEXSTANDJES! Grieks getoets van meisje naar meisje. ook het bed in willen.
Dukt! Mond vol Frans!
Het hoogtepunt kun je herha- Luister op 06-9603 (75 c/m). Vrijen, zoenen, zalig.
len, zovaak je wilt 75 cpm
06-320.326.63
100 cpm.
Erotische contacten voor
06-97.33. Als je op z'n Frans
Sexy tienertje (v.a. 18 jr), stop
dames,
heren
&
paren,
wilt! Bel en je mag alleen op
m'tussen mijn lichtbruine b...
een lijn met mij. M'n mond Info 020-6731027, 24 u p/d. zei
ze
opgewonden...
staat open. 100 cpm.
Genoeg ondeugende meisjes 06.320.350.30 100 cpm.
35 Plus sexdating. Rijpe vrou- van 18. Ben jij ook op zoek? SIDDERENDE meisjes, 18 jr.
Bel 06-96.02
(75c/m).
wen zoeken sexkontakt.
k ga bij je op schoot zitten.
06-9616
(100 cpm.). Gratis sexkontakt, 400
Wat voel ik nou?
ondeugende hete meiden.
75 cpm. 06-320*320*66.
Afluister Sexlijn. 75 cpm
(100 cpm.).
06-320.323.78 . . . Meisjes 18 06-320.330.45
SM KONTAKTEN bij jou in de
06-320.327.47 Jong en strak HARDCORE. 75 cpm.
buurt (ook homo).
06-320.323.63 .. Rijp en Ordi 06-320.324.04 .. Onderdanig 06-320.325.80
(100cpm).
06-320.324.54 .. Rijp Chique 06-320.326.18 ... Meesteres
06-320.340.44 .Lesbi 35/18 j. 06-320.326.77 . . . . Ruige sex
Diversen
Allemaal leuke meiden willen 06-320.325.54 . . . Volle Bolle
direkt kontakt
Harde, ruige, wilde sex! 0606-320.330.77
(75c/m). 320.322.76. Rooie lampen. <.Y.Z. B.V. verhuizingen en
Doorzichtige lingerie! 75 cpm. «amerverhuizingen. Voll. verz.
Alles kan op de
Hete meisjes van 18 willen Dag-nachtserv. 020-6424800.
Live Sex
snel Sexkontakt. Nu met tel. » Zie de colofon voor opgaSwitch Box
nr. 06-320.330.66
(75c/m). 'e van uw rubieksadvertentie.

Hans Honschoten

06-9745

1,- pm. (toets 9 v. uitleg)
BI-SEX voor 2, direkt apart
met een heet meisje (18) of |
een lekkere jongen (18).
06-320.330.87
(75cpm).
BLACK GIRLS! Sexy uitdagend, lekker vol, wil jou!
75 cpm. 06-320.322.27.
Buurvrouw geeft buurmeisje
van 18 sexles! Geniet maar
lekker van die twee! 100 cpm.
06-320.328.27.
Dames die zich overdag vervelen zoeken telefoonsex.
06-320.320.36
(75cpm).
De allerleukste meiden bellen
met de FLIRTBOX.
06-320.330.01
(75cpm).
DIREKT apart met een meisje
(18) of 'n lekkere jongen (18)
voor live heet sexgesprek.
06-320.330.81
(75cpm).
Direkt een leuk meisje van 18
aan de telefoon, direkt apart.
Bel 06-9880
(100cpm).
Direkt een leuk meisje van 18
aan de lijn. Vraag naar haar
tel.nr. voor 'n avondje uit. Direkt apart 06-9810 (75cpm).
DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje van 18! Bel snel
06-320.330.90
(100cpm).
Direkt kontakt met meisje van
18. Druk op de nul voor meer.
06-320.322.05
(75 c/m).
Direkt sexkontakt met 'n hete
vrouw bij jou in de buurt.
06-320.320.55
(75cpm).

Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord
VERSE

VARKENSHAAS
van 29,50
VOOR

.

.

one,
Gezellig eten op een
unieke lokatie.
Ook voor kleine partijen
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

donderdag 13 mei 1993
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Selenium. Wel doen...
niet doen?

GEZONDHEID
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Zal ik nou wel een voedingssupplement met selenium gebruiken of zal ik alles bij het oude laten en
er maar vanuit gaan, dat mijn dagelijkse voeding
wel goed genoeg is. Een voedingssupplement met
selenium blijkt namelijk het risico op bloedstolsels
te kunnen verminderen. Selenium zou mogelij kerwijs ook de kans op bepaalde vormen van kanker
kunnen verminderen, volgens een nieuw Nederlands onderzoek, dat in januari 1993 gepubliceerd
werd door de Nederlandse Kankerbestrijding.

Fw kind ziek?
omeopathie kan
itkomst bieden
n de ontwikkeling van baby tot puber maakt elk
dnd de nodige ziekten en ontwikkelingen mee. Als
iiider kunt u veel lichte aandoeningen zelf behandeen, natuurlijk met enige kennis van zaken. Steeds
neer ouders kiezen daarbij voor een natuurlijke
reneeswijze, zoals homeopathie.
fomeopathische geneesmidlelen blijken juist voor kinleren bijzonder geschikt. Ze
ij n veilig en vertonen geen
ijwerkingen. Homeopathie
nderdrukt de klacht niet,
naar stimuleert de eigen afveer van het lichaam. Daarij blijkt dat kinderen heel
roed reageren op homeopahische
geneesmiddelen,
'an het homeopathie-merk
'£'M zijn zelfs speciale kiniermiddelen
verkrijgbaar.
Dit zijn kleine tabletjes, die
leutraal smaken en snel
melten in de kindermond.
(indermiddclcii
iet homeopathische kinderniddel waar jonge ouders
iet eerste mee in aanraking
ramen, is meestal Chamo:ent. Dit middel verlicht de
and- en oorpijn tijdens het
loorkomen van de tandjes,
feeft uw kind door het kille
•oorjaarsweer een verkoudleid of griepje- opgelopen?
Dan is het middel Nisykind,
e kindervariant van Nisyeen, een goede keuze. De
lomeopathische bestanddeen zijn speciaal afgestemd
ip het kinderlichaam. Voor

een slijmhoest of blafhoest
is er Tussikind. Ook dit zijn
kleine tabletjes, die handig
te doseren zijn. Vatbare kinderen krijgen een betere
weerstand als u ze Caltrivat
geeft. Dit middel is tevens
nuttig voor een goede botopbouw. Spijsverteringsstoornissen, zoals diarree en braken, kunt u behandelen met
Kindigest. Is uw kind zenuwachtig of onrustig of
slaapt het slecht, dan is Kindival een aanrader.
Kindergids
De homeopathische behandeling van tientallen kinderziekten en kwaaltjes staat
beschreven in De Homeopathische Kindergids. Voor
ƒ 14,90 is deze gids verkrijgbaar bij apotheek, drogisterij en de boekhandel of
rechtstreeks te bestellen bij
Uitgeverij Homeovisie. Voor
meer informatie over homeopathische produkten en
boeken kunt u (gratis) bellen met de VSM Homeopathielijn: O6 - 099 66 62.
Vraagt u dan meteen de
gratis folders aan.

Veel Nederlanders nemen
nu extra selenium in, maar
kijk goed uit bij het kiezen
van seleniumtabletten. Want
als u de tekst op de achterkant van het doosje niet
goed leest, dan loopt u de
kans thuis te komen met
een seleniumprodukt dat bijna niet door het lichaam opgenomen wordt en dat daarom onvoldoende beschermt
tegen bijvoorbeeld hartziekten.
Een gebruikerstest met tien
seleniumprodukten'
laat
zien, dat het lichaam één
bepaalde soort selenium be-

ïén op de vier vrouwen
leeft na haar zestigste last
'an ingezakte of gekneusde
vervels. In Nederland brecen naar schatting jaarlijks
:nkele tienduizenden vrouven een heup. Mannen beloren ook tot die groep,
naar bij hen begint het

vaak op latere leeftijd en
komt het wat minder vaak
voor. Toch kunt u het proces vertragen of stoppen.
Maar voorkómen is natuurlijk het beste! Voldoende
zuivelprodukten en lichaamsbeweging staan daarbij centraal.

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en
Particulier Verzekerden
Uw adres voor:
MEDISCH ELASTISCHE KOUSEN/PANTY'S
ook naar maat

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid
Tel. 12305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging
Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

DE GAPER DRUGSTORE
DROGISTERIJ &
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT

TEL. 02507-12513

,

Oud worden met
een jong uiterlijk

ter opneemt dan alle andere,
namelijk het natuurlijke
1-selenomethonine. In deze
vorm komt het ook voor in
het preparaat Bio-Seleen +
Zink van Pharma Nord, dat
verkocht wordt bij apotheken, drogisten en in reformzaken.

45 microgram per dag, terwijl in veel landen 300 microgram via het voedsel ingenomen wordt.
De Nederlandse landbouwgrond behoort tot de meest
selenium-arme gebieden ter
wereld, want de ijstijd, samen met verontreiniging,
zure
regen en kunstmest,
Selenium tekort
hebben dit mineraal aan de
Als vele voedingsdeskundi- grond onttrokken. In Fingen aanbevelen om extra se- land, waar het seleniumgelenium in te nemen, komt halte in de grond eerder net
dat door het lage selenium- zo laag was als in Nedergehalte in het Nederlandse land, trok de overheid daarvoedsel. Het gemiddelde is uit de consequentie: ze stel-

de het verplicht om selenium aan kunstmest toe te
voegen.
In Nederland moet iedereen
er zelf voor zorgen genoeg
selenium binnen te krijgen.
Vis, lever en nieren zijn goede bronnen van het waardevolle spoorelement. Bovendien nemen veel mensen
voor de zekerheid elke dag
een tablet Bio-Seleen + Zink
in.
Voor meer informatie, bel de
Bio-Voedingssupplemen tenlijn: 08385 - 52760.

Teunisbloemolie biedt natuurlijke oplossing

Prikkelbaar
of pijn vóór de menstruatie?
U kent het wel. Die dagen vóór de menstruatie. Je
bent prikkelbaar, kunt minder hebben en hebt last
van zeurende pijnen. Of erger. De een is huilerig en
onevenwichtig, de ander klaagt over hoofd- en gewrichtspijn of pijnlijke borsten. Kortom, je maakt
als vrouw een rotperiode door.

daags 2 capsules inneemt,
zult u het verschil merken.
En dat is natuurlijk wel zo'n
prettig gevoel.

Week voorafgaand
Vanaf nu kunt u deze vervelende situatie aanpakken.
UltraVit
Teunisbloemolie
zorgt er namelijk voor dat
de lichamelijke ongemakken

UltraVit Teunisbloemolie bevat natuurlijke bestanddelen. De capsule-inhoud bestaat uit pure Teunisbloemolie met een hoog percentage
gamma-linoleenzuur
(GLA), een meervoudig onverzadigd vetzuur, en natuurlijk vitamine E. Naast
de algemene werking heeft
de natuurlijke vitamine E
ook nog een activerende invloed op de werking van de
Teunisbloemolie. U ' voelt (voldoende voor l maand) en
zich hierdoor geestelijk en is verkrijgbaar bij drogist,
lichamelijk beter. Door de apotheek en reformhuis.
natuurlijke opbouw van dit
preparaat heeft UltraVit Voor gratis informatie kunt
Teunisbloemolie geen bij- u een briefje of kaartje stuwerkingen. UltraVit Teunis- ren naar: Kernpharm B.V.,
bloemolie is er in een ver- Antwoordnummer 33, 5460
pakking van 40 capsules VB Veghel.

van die dagen minder aandacht vragen. Teunisbloemolie is een natuurlijke olie,
die in een capsule wordt ingenomen. Als u één week
voor de menstruatie 3 maal

ord geen brekebeen!
otontkalking ofwel osteoporose komt bij zeer veel
rouwen voor en begint doorgaans tijdens de overang. Tijdens die periode stokt de aanmaak van het
lormoon oestrogeen en neemt het lichaam minder
aleium op.

Natuurlijke crème geeft rimpels geen kans

Culciuni-pliis,
volledige aanvulling
In veel gevallen, zoals in de
overgangsleeftijd, bij beginnende botontkalking, tijdens
zwangerschap
en
borstvoeding is aanvulling
in de vorm van een preparaat aan te raden. De voeding kan dan de aanbevolen
hoeveelheid niet meer dekken. In die gevallen is Calcium-plus het aangewezen
preparaat. Het vult namelijk
niet alleen kalk aan, maar
ook vitamine D dat ervoor
zorgt dat calcium beter door
het lichaam benut wordt! Vitamine D is ook belangrijk
voor mensen die weinig buiten komen, want zonder
UV-straling kan het lichaam
geen vitamine D produceren.
Melkvrij dieet
Ook wanneer melk geen
deel uitmaakt van de voeding is Calcium-plus een
volledige aanvulling'. Naast
kalk zit er ook vitamine B2
in. Sojamelk bevat onvoldoende kalk en B2 en daar-

Natuurlijke oplossing

Rimpels en kraaiepootjes, voor veel vrouwen een
ergernis die hoort bij het ouder worden. Toch zijn er
vrouwen die oud worden met een jong uiterlijk. Wat
is hun geheim? Dure cosmeticaprodukten of misschien een face-lift? Eenvoudiger en goedkoper is
het gebruik van een goede crème op natuurlijke
basis.
Rimpels en kraaiepootjes
kunnen op verschillende
manieren ontstaan. Personen met een levendige mimiek hebben vaak gewoonterimpels. Ook oververmoeidheid, zorgen en ziekte kunnen rimpels veroorzaken.
Uitdroging door te veel zonlicht of een te droge atmosfeer in huis zijn andere
boosdoeners. En tenslotte
natuurlijk het verouderingsproces. Daardoor verliest de
huid gaandeweg haar elasticiteit en vocht. De schade
kan binnen de perken blijven, wanneer de huid goed
wordt verzorgd. Dat is niet
alleen belangrijk vanuit cosmetisch oogpunt, maar ook
omdat de huid een aantal
belangrijke functies vervult.
De huid is onder meer een
uitscheidingsorgaan
en
draagt er toe bij dat het lichaam op de juiste temperatuur blijft. Het spreekt vanzelf dat een zo belangrijk
orgaan een goede verzorging verdient. Een gezonde
leefwijze vormt de basis. A.
Vogel's Crème Symvita biedt
daarnaast de huid extra ondersteuning, waar eigenlijk
niemand zonder kan.
Huid blijft langer jonj;
A. Vogel's Crème Symvita is
speciaal ontwikkeld voor de
ouder wordende huid. Deze
natuurlijke crème vertraagt
het ontstaan van rimpels en
kraaiepootjes. Een belangrijk bestanddeel van Crème
Symvita is een extract van
de plant symphytum officinale, beter bekend onder de

naam smeer wortel. Deze
plant heeft een samentrekkende werking en bevordert
de doorbloeding. Ook het
driekleurig viooltje is terug
te vinden in deze crème. Dit
bloempje wordt van oudsher
toegepast ter bevordering
van een zuivere huid. Een
derde belangrijke plant is de
centella asiatica. Deze plant
verbetert de vorming van
collageen en verstevig-t daardoor de huid.
A. Vogel's Crème Symvita is
verkrijgbaar bij apotheek,
drogist en reformhuis met
drogisterij-erkenning. Bel
voor meer informatie: A. Vbgel's Infolijn: 05250 - 5237.

Blessures: koele of
warme geneesmiddelen?
om is het belangrijk naast
dit produkt ook Calciumplus te gebruiken. Om het
algehele welbevinden te bevorderen en te ondersteunen
vult het ook ijzer, vitamine
C, en enkele B-vitamines
aan.

Sinds enige tijd is er een homeopathische gel voor
de behandeling van pijnlijke aandoeningen van
pezen en gewrichten zoals verrekkingen, verstuikingen, lichte kneuzingen en blauwe plekken. Het
zonder recept verkrijgbare geneesmiddel bevat 5
plantaardige extracten en is in samenwerking met
fysiotherapeuten ontwikkeld. Dit middel, Midal
Groen, is afkomstig van de makers van het vertrouwde Midalgan.

Jong heginiieii
Tot het 35ste levensjaar
maakt het lichaam botweefsel aan. Wanneer je dan veel
bot hebt opgebouwd, zullen
de gevolgen van botontkalking na de overgang langer
kunnen worden uitgesteld.
Na die leeftijd zorgt een goede kalkvoorziening ervoor
dat er zo min mogelijk botweefsel wordt afgebroken.
Calcium-plus is verkrijgbaar
bij drogisterij, apotheek en
reformhuis. Voor meer informatie kunt u (gratis) bellen met Pharmafood:
06 - 0995522.

Koel of wurm?
Vanuit de praktijk blijkt het
van groot belang te zijn na
te gaan of men met warmte
of juist koelte moet behandelen. Een verstuikte enkel
mag men bijvoorbeeld nooit
warm behandelen! Maar
voor vastzittende koude
spiermassa's bij spit of gewone spierpijn is warmte
juist het beste. De bloedvaten worden hiermee verwijd,
de bloedsomloop gestimuleerd, waardoor de afvalstoffen sneller worden afgevoerd.

Fysiotherapeuteen
Omdat er ook veel behoefte
is pijnlijke aandoeningen
zoals verrekkingen en verstuikingen koel te behandelen, is Midal Groen in samenwerking met fysiotherapeuten ontwikkeld. In een
onderzoek bij 526 fysiotherapie-praktijken, waar 5634
behandelingen
plaatsvonden, werd bij 77% een goed
resultaat waargenomen. Het
werd bij een groot aantal
verschillende blessures toegepast van serieuze aard
waarbij koelte nodig was zo-

als: verrekkingen, verstuikingen, achillespeesblessures, littekenweefsels, blauwe
plekken,
kniebandletsels,
peesontsteking'en, zweepslagen, polsblessures en enkelbandbeschadigingen.
Plantenextracten
Homeopathie versterkt het
zelfgenezend vermogen van
ons lichaam en Midal Groen
bevat de 5 belangrijke plantenextracten om dit te bereiken. Symphytum is bereid
uit smeerwortel en heeft een
stimulerende werking bij de
vorming van nieuw bot- en

bindweefsel. Rhus Toxicodendron (gifsumak) staat
bekend om zijn pijnstillende
werking. Tenslotte bevat het
Ledum (moerasrozemarijn).
Ruta (wijnruit) en vooral
Arnica (wolverlci) tegen
blauwe plekken.
Midal Groen is verkrijgbaar
bij drogist en apotheek
Voor meer informatie of een
gratis monster kunt u
schrijven naar Sterling
Health, Antwoordnummer
736, 2000 VC Haarlem. Wilt
u dan wel aangeven wat u
nu gebruikt en waarom u
Midal Groen gaat proberen

Doorbraak bij zonneprodukten

Probleemloos zonnen zonder huidirritatie
Na een mild winterseizoen kijken we halsreikend uit naar de lente
en zomer. Op allerlei
plekken worden de nodige voorbereidingen getroffen. Als de eerste'
warme
zonnestralen
zich aandienen, geniet
iedereen er met volle
teugen van. Maar toch
mogen we niet al te
lichtzinnig met de zon
omspringen.
De zon geeft ultra-violette
straling af die is onderverdeeld in UV-A en UV-B. Wie
zich zonder goede bescherming langdurig blootstelt
aan de zon weet dat zonnebrand of allergische reakties
het pijnlijke gevolg kan
zijn. De meeste zonnebrand- Over het algemeen geldt die
artikelen bieden daartegen alleen tegen UV-B (B = vereen vorm van bescherming. branden), maar niet (of on-

voldoende) tegen UV-A (A =
ag'ing' = vroegtijdig verouderen van de huid). Door de
steeds dunner wordende
ozonlaag krijgen de ultraviolette stralen steeds meer
vrij spel. Het is dus van het
allergrootste belang dat we
onze huid tegen deze schadelijke effecten optimaal beschermen.
"Natuurlijk" zoiiiiefilter
De Sun E45 produkten van
Dr. E. J. Swaab houden terdege rekening met alle negatieve effecten van een zonnebad. Sun E45 bevat namelijk één niet-chemische zonnefilter dat naast bescherming tegen UV-B ook de
schadelijke gevolgen van
UV-A (rimpelvormmg) tegengaat. Het bevat geen
kleurstoffen en is ongeparl'umeerd zodat het zelfs door

de gevoeligste kinder- of
'volwassen' huid kan worden verdragen. De zonnebrandserie bestaat uit twee
milks (factor 8 en 15) en een
blocker-cream (factor 25),
die geschikt zijn voor alle
huidtypen. Alle produkten
zijn klinisch en dermatologisch getest, maar niet op
dieren. Daarbij zijn ze zuinig' in gebruik zodat ze
makkelijk een hele zomer
lang- mee gaan. Niet alleen
in de zon moet de huid met
zorg woi'den behandeld,
tnaar ook daarna. After-Sun
E45 helpt uitdrogen en vervellen te voorkomen zodat u
langer en mooier bruin
blijft. Uitgebreide informatie
over Sun E45, met een speciale actie voor gratis
strandtas. staat in een gratis folder die u kunt aanvragen bij Crookes Healthcare
B.V.. Postbus 290, 1200 AG
Hilversum.

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie
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LICHTMETALEN

KLAPSTOEL
„UNICA,, MODEL
CHEBELLA
SHAMPOO
11acorv200 ml

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

COFFEECREAMER
pot 400 grarn^
DUYVIS
MIXEN
zakje

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

ZAANSE ROEM
SLASAUS
fles 750 ml

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

SÜDMILCH
HALFROOM
seMOcups

BRINKERS
BAK & BRAAD
pakje 200 grani_

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD ' ~>~

CALIFORNIA
TOMATENSOEP
blik 4 borden

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

SPAGHETTI
VLUGKOKEND
baal 500 gram_

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

INEX
DRINKYOGHURT

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

BARONIE
CHOCOLADEREEP

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

•

75 gram
C.S.M.
GELEISUIKER
pak 1 kilo

CHINESE
SPERCIEBONEN
blik 567 gram_
BAR LE DUC
BRONWATER

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

literfles

ELDERS

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

PAARDJES
MONTILLA
fles 0.75 liter

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

LU
TUC
pak 100 gram

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

GEPELDE
TOMATEN
blik 400 gram

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

POPLA1000
TOILETPAPIER
pak 4 rollen

•

miPER
KATTEBAKVULLING
baal 5 kilo

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

EDET VOCHTIG
TOILETPAPIER
pak 50 vellen^

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

LINCO
MARGARINE
pakje 250 gram

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

ORIVA
JUS D' ORANGE

i?4§^
w^vff
*-S *"-'

GOLDPACK
GRpENTESOEP

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

zakje

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

DOUCHE-HANGER
ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

V-W" c
'.', f\

- K-M
c«-sai

r~3 ir*1

ALTIJD

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

! .."HST,
ÜtiJ

V^tf

FLOREX KEUKENROLLEN

'Xi'Ö

sterke tissuekwaliteit

LUPACK
KNAKWORSTJES
pot 8 stuks

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

ALTIJD
LAAG

VOORDEELPAK Pu
»4
ROLLEN
"

ALTIJD

ELDERS 2*9t

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

ALTIJD
LAAG
jsryli ,<f
GEPRIJSD '•"•-• l"J

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

SUNWARE
STERKE KUNSTSTOF

al uw toiletartikelen binnen
handbereik
fcr^ff
per stuk ELDERS

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

FAVORITA
PATATES FRITES
baal 1 kilo

BIJPASSENDE
HOUTEN STEEL ELDERS

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

P>'? b*
«- ••=-•"'

ELDERS 2M

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

literpak

'

GOLDBERG
SPINAZIE
pak 450 gram

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

f )

T'""*/

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

ALTIJD
y , fv,-j
LAAG
( - •,*,<<
GEPRIJSD •"-- <-'

.

.

fljjg?
K.2V/i.
~ 'J

diverse bekende titels
o.a. André van Duin,
Donald Duck en vele
anderen. Per stuk

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

/W

STRIPBOEKEN

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

blik 68 gram

i

ELDERS

m>
l©

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

ITALIAANSE
TOMATENPUREE
.

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

KRISTAL
HUISHOUDBLEEK
literflacon

f "'\•-\
1
-

f£T) pjl;

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

BENBITS KAUWGOM
SUIKERVRIJ
3 pack

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

ALTIJD

literfles_

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

KOOPMANS
MAIZENA
pak 400 grarn^

_-

BOTERHAMZAKJES
rol 100 stuks

met houten armleuningen,
in diverse vrolijke dessins

REMIA
FR1TUURVET
pak 500 gram

ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

fraaie HEREN BERMUDA-SHORTS
ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD

METBINNENBROEK
ideale vrijetijds- en strandkleding. Mooie kwaliteit.
100% katoen, diverse kleuren.
Maten: M, L, XL en XXL
per stuk ELDERS

^MAGË^KUNDjR-^

S?^

GRAPPIGE WENSKAARTEN

* «BANANENm üji lm
^
M-c: .•^"••.V.lVï'V'ftjia

«-'""^-a^

kf£&xf::!-y
1

iésï:»*'-

zuiver plantaardig rjg
PAK 250 GRAM "J,
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LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum
Hannie Schaftplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat
• ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof.

EN NU OOK: VICTORIEPLEIN - AMSTERDAM (ZUID)
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Gemeentelijk voetpad met hek en berg stenen afgesloten

Gemeente dreigt met gerechtelijke
stappen tegen *Toko'-eigenaar
ZANDVOORT - De gemeente heeft gedreigd met gerech
telijke stappen tegen de eigenaar van de Toko aan de
Boulevard Barnaart De eigenaar, Cobraspen B V uit
Overveen heeft het voetpad ten noorden van het gebouwtje
in z'n geheel afgesloten Vandaag moet het pad hersteld
zijn en het terras verwijderd, anders schakelt de gemeente
de officier van justitie in

vóór vandaag niet meer te ver
wachten „Er vindt woensdag
(vandaag, red ) een bespreking
plaats met de eigenaar," aldus
een medewerkster van het ge
meentehjk bureau Voorhch
ting
De ondernemer heeft tal van
De 'Toko', een al jaren gele de camperparkeerplaats De ge overtredingen begaan
een
den dicht getimmerde winkel, meente zou de situatie ter plek bouwvergunning en een aanleg
ligt in de zeereep bij de noord ke gisteren opnieuw bekijken, vergunning voor het terras ont
boulevard, iets ten noorden van maar verdere stappen waren breken, het voetpad is een
openbare weg en mag daarom
met zomaar aan deze bestem
ming onttrokken worden, zon
der vergunning is het verboden
de verharding van een weg op te
breken Daarnaast worden zo
wel fiets als voetpad zonder
vergunning gebruikt voor au
to's en worden op de parkeer
plaats bouwmaterialen opge
slagen
Ondanks dreigementen van
de gemeente heeft de aannemer
eind vorige week zijn werk
zaamheden gewoon voortgezet
Gedurende het weekend was
het hele voetpad met een hek
afgesloten Daarachter lag een
grote stapel stenen, die de door
gang eveneens onmogelijk had
gemaakt Wandelaars moesten
via een trap omhoog naar het
fietspad om daar hun wande
ling voort te kunnen zetten

Wonderbaarlijke visvangst

ttillem van der Veen met zijn reuzesnoek
ZANDVOORT Willem van der Veen sloeg donderdagmiddag
van verbazing bijna stijl achterover Ga je in 't Zwanemeertje in
zuid een nieuwe hengel uitproberen, krijg je een snoek van 125
centimeter aan je haak'
Voor een snoek is het een hele grote „Hier schrik je echt van,"
zegt Van der Veen achteraf „Dit vang je maar één keer in je
leven " Hij was vooral, verbaasd over de vangst, omdat hij alleen
maar op karper uit was, met maïs als aas De snoek is voorzichtig
u eer teruggezet, nadat hij onderwater had mogen 'uitrusten'
Het is zo'n wonderlijke vis, die mag je niet meenemen "
Volgens de boeken worden snoeken maximaal 120 meter, grote
re zijn exeptioneel, al staat het record in Nederland op l 48 meter
Vongjaar had Willem van der Veen hier al eens een snoek van 75
centimeter gevangen, maar zo'n grote had hij 'm zo'n klein meer
tje' niet verwacht „Er gingen wel verhalen over een snoek van
1 20 meter, maar die heb ik nooit geloofd "

Reddingsbrigade heeft
'de handen vol gehad'
ZANDVOORT De Zandvoortse Reddings Brigade
heeft vorig jaar 'de handen
vol gehad' aan haar werk op
en rond het strand In totaal
moest er 65 keer assistentie
verleend
worden
aan
strandbezoekers of watersporters Dit wordt vermeld
m het jaarverslag over 1992
Het is een seizoen geworden
waarin wij onze handen vol
todden aan het bewaken van
vaders, zwemmers en alle andere recreanten op ons strand,'
zegt secretaris Henk van der
Mij e in zijn jaarverslag De
voornaamste 'oorzaak' was het
mooie weer, dat veel badgasten

Nachtbus rijdt
hele jaar door
ZANDVOORT De nachtbus
an lijn 80 komt dit weekend
Weer terug in Zandvoort Het
verschil met vorig jaar is, dat de
nachtbus permanent gaat rij
den, het hele jaar door
Zaterdagnacht oftewel zondagochtend vroeg, om 0144
uur, vindt de eerste rit van de
nachtbus plaats, naar het Hout
Plein m Haarlem Daar is verwndmg
te krijgen met een aan
'a' andere nachtbussen naar
steden in de omgeving De bus
Se
n rijden elke vrijdag- en zater
«agnacht De vertrektijden in
Zandvoort zijn 01 44, 02 24 en
W 04 uur Uit Haarlem richting
'andvoort vertrekt de bus om
°121, 0201 en 02 41 uur
Op 23 mei gaat een gehele
•Jieuwe dienstregeling in van de
NZH Over de veranderingen is
lb'J het busstation aan de L Dar'dsstraat een folder te krijgen
v

Cadeautje voor 'De Meeuwen'

DEZE WEEK
Levenswerk
Toon Lavertu is van
n
daag 70 jaar geworden
O
Bijna zijn hele leven heeft hij
besteed aan de Zandvoortse
begraafplaats Deze week m
de rubriek Achter de Scher
men

wacht de gemeente dat zowel
het pad als de eronder gelegen
kabels en leidingen kunnen
blijven liggen Voor het pad
heeft de Dienst der Domeinen
indertijd een vergunning afge
geven, wat de kabels en leidin
gen betreft zou er sprake zijn
van gewoonterecht

Succes
Voor familietoernooien
*j
bestaat veel belang
O
stelling zo bleek dit weekend

Tijd
Het gaat goed met de
n
Zandvoortse wedstrijd
O
tennissers Het kampioen
schap lijkt binnen handbereik
Vragen over bezorging'
vrijdag 9-12 uur
tel 17166
Advertenties .
tel. 17166
Redactie . .
tel 18648

Woedend
De kampeerders, die op enke
Ie meters voor het hun strand
huisje hebben staan, zijn woe
dend over de houding van de
ondernemer „We zijn heel
kwaad Vooral omdat het Hoog
heemraadschap Rijnland dit
toestaat, dat begrijpen we niet,"
aldus een woordvoerder van
Kampeer Vereniging Amster
dam (KVA) „De individuele
kampeerder voelt zich zwaar
belazerd " Wanneer het terras
in gebruik wordt genomen, als
deel van een horeca gelegen
heid, is een aantal kampeerders
zijn privacy achter en in het
strandhuisje volledig kwijt
Een aantal is die al kwijtge
raakt Zij bevinden zich recht
onder de zuidelijke strandaf
gang die nu enigszins is ver
legd „Het lijkt zo of je de huis
j es binnenloopt"

Eisen

Staangeld

De gemeente eist direct her
stel van het voetpad, van de ka
bels en leidingen die nu stukge
trokken zijn, en van de afrastenng Daarnaast eist zij dat de
tegelverharding aan de achter
zijde van het gebouw wordt op
gebroken, voor zover deze de
eigendomsgrens heeft overschreden Eveneens aan de ach
terzijde moet het dumtalud tus
sen de eigendomsgrens en het
hoger gelegen fietspad onder
profiel worden gebracht, zono
dig moet er een keermuur ge
plaatst worden om het zand op
te vangen De reactie van Co
braspen moet nog worden afge
wacht Directeur Prinsen was
afgelopen week met voor de
pers bereikbaar
Hoewel Cobraspen de grond
onder het voetpad heeft overge
nomen van De Domeinen, ver-

Bovendien zijn de kampeer
ders een goede verbinding kwijt
met het fietspad, dat iets zuide
lijker 'afdaalt' tot naast het
voetpad Menigeen doet zijn
boodschappen per fiets maar
moet daarmee nu de trap op en
af De kampeerders overwegen
de gemeente aansprakelijk te
stellen als de situatie niet ver
anderd „Ons staangeld is zo
juist met tien procent ver
hoogd, waarmee de gemeente
eigenlijk al buiten haar boekje
is gegaan," aldus de kampeer
der van KVA „Want nergens
anders in het land zijn de prij
zen met tien procent gestegen
Maar dan krijg je er dit nog
eens voor terug We overwegen
een jurist m te schakelen, maar
we wachten nog even af wat er
de komende dagen gaat gebeu
ren"

(ADVERTENTIE)

l! d C! El ©S Laatste voorlichting opleiding
cursus '93-'94 leraar basisonderwijs

naar Zandvoort trok, waardoor
IPAiO AMSTERDAM Jan Toor»pstraat l 36 zaterdag 29 mei 10-l 1.30 uur
het een druk seizoen werd
IPAIO ALKMAAR
Van de Veldelaan 920 zaterdag 29 mei 10-11.30 uur
Daarnaast waren er hoogtepun
ten zoals de viering van het
70 jarig bestaan en de opening
Voorlichting deeltijdopleiding leraar basisonderwijs
van de nieuwe reddingspost
IPAIO AMSTERDAM Jan Tooropstraat l 36 zaterdag 29 mei 10-11.30 uur
Ernst Brokmeier, die door de
vorm direct al de bijnaam
'Zuidwester' kreeg Die dag
kwam er een nieuwe branding
boot bij, de Rescue 2, een ca
deautje van de Provincie
Noord Holland Later in het
jaar kon de vereniging de oude
Landrover vervangen door een
ZANDVOORT - OnderneToyota
mers uit de Haltestraat en

Dieven stelen hele
zomercollectie
ZANDVOORT Uit een mo
dezaak aan de Thorbeckestraat
is donderdagnacht de gehele
zomercollectie
ontvreemd
Deze bestond uit ruim 1800
T shirts, truien, blouses, polo's,
leggings en zo nog meer De in
koopwaarde bedraagt ruim 20
duizend gulden De inbrekers
zijn de zaak aan de achterzijde
binnengedrongen Daar werd
een traliewerk voor een raam
weggebroken, waarna het raam
werd uitgenomen

Inbrekers opgepakt
ZANDVOORT Drie mannen
en een vrouw zijn woensdag
aangehouden na een inbraak in
een woning in Bentveld Het
viertal, afkomstig uit Amster
dam, werd betrapt tijdens de
inbraak en vluchtte daarna in
de richting van de hoofdstad
De politie Haarlem kon hen op
de Schipholweg aanhouden De
buit lag m de auto, deze be
stond uit diverse gouden en zil
veren sieraden
De mannen (respectievelijk
WD-raadslid en oud-wethouder Fnts van Caspel onthult in nieuwbouwwijk De Meeuwen het 30, 32 en 33 jaar oud) en de
beeldje 'Le ciel enfantm' van Kees Verkade
Foto Bram stijnen vrouw (20) zijn voor nader on
derzoek overgedragen aan de
ZANDVOORT
nenden valt het beeld m de veert dat „Na de academie in politie van Zandvoort
VVD raadslid en voormalig smaak „Ik kijk er precies op Den Haag heb ik dertien jaar in
wethouder Fnts van Caspel uit," zegt een bewoonster „Ik Zandvoort gewoond en ge
heeft donderdag in de vind het heel erg leuk " Het werkt, in de Smedestraat Dat
ZANDVOORT Bij een rood
nieuwbouwwijk De Meeu beeldje zelf 'kijkt uit' op de kin pandje bestaat nu geloof ik met licht
controle op de Zand
wen een bronzen beeld van derspeelplaats „Het heeft ook meer Hier heeft weliswaar een voortselaan
zijn vorige week 24
met kinderen te maken," belangrijke fase van mijn ont
Kees Verkade onthuld Het direct
bestuurders bekeurd De con
zegt
beeldhouwer
Verkade
„De
wikkeling
plaatsgevonden,
beeld, 'Le ciel enfantm', is naam van het beeld betekent maar een echte binding met trole werd 's morgens in Heem
aangeboden door de bouwer
zoiets als een kind dat ho Zandvoort heb ik niet Ik woon stede gehouden tussen 08 15 en
van de woningen, Slokker ook
09 00 uur, op de kruising Zand
gerop wil Dat kun je natuurlijk nu in Monaco "
Vastgoedontwikkehng Hui- ook vertalen naar een nieuw
voortselaan/Herenweg/Lanck
zen b v
horstlaan
bouwwijk'
Toen Slokker een beeld ca Stuk of zes
De onthulling was bedoeld deau wilde doen, is het contact
Uniek is het beeld Le ciel en
als afronding van de inrichting met Verkade via Van Caspel fantin met „Ik had er al een
ZANDVOORT Een 62 jarige
van de wijk, die gelegen is tus ontstaan Zoals vaker in het paar van gemaakt, een stuk of
sen de Van Lennepweg, de M verleden is Verkade bijna hm vijf, zes " Daarvan staan exem Zandvoorter is vrijdag zijn
Nijhoffstraat, de Nic Beetslaan nengehaald als een 'Zandvoort plaren onder andere in Ridder snorfiets door diefstal kwijtge
en de Vondellaan Bij omwo se' beeldhouwer Hijzelf relati kerk en Oegstgeest „Voor raakt Een adspirant koper
Zandvoort heb ik er eentje ex maakte een proefrit met de
snorfiets maar kwam daarvan
tra gegoten "
De onthulling vond plaats on niet meer terug De waarde van
der toeziend oog van voorna de brommer bedraagt ruim
mehjk omwonenden, ambtena 1800 gulden
ren, bestuursleden en mede
werkers van wonmgbouwver
«8! eniging Eendracht Maakt
Macht, plus de destijds door
ZANDVOORT Een zaterdag
EMM ingeschakelde architect op de Vondellaan gestolen Mer
Hans Wagner Van politieke zij cedes personenauto is diezelf
de was de belangstelling be de avond teruggevonden in
perkt voor de handeling van de Zwanenburg, gemeente Haar
oud VVD wethouder, die in de lemmermeer De auto eigen
cember uit het college is 'ge dom van een Duitser, werd
wipt' het huidige college was rond kwart voor acht ont
vertegenwoordigd door D66 vreemd Anderhalf uur later
wethouder Jan Termes Verder werd het voertuig door de poli
waren er voornamelijk raadsle tie Haarlemmermeer terugge
den van VVD en PvdA te be vonden Van de daders ontbrak
elk spoor
speuren

Bekeuringen

'Proefrit'

Ruim 150 handtekeningen voor Priet Praat

Zwemmers
De zorg van de ZRB ging me
rendeels uit naar het bewaken
van baders, zwemmers en alle
andere recreanten op het
strand Aan zwemmers moest 7
keer hulp verleend worden, aan
surfers 17 keer, zeilers 20 keer,
motorboten drie keer en rub
berboten twee keer In totaal
moest er in 1992 108 keer
EHBO verleend worden Het
aantal zoekgeraakte en terug
gevonden kinderen bedroeg
145 De ZRB werd vorig jaar
twee keer geconfronteerd met
verdrinkingsongevallen
Om alle kwesties op te lossen
zijn er 1339 radiogesprekken
geregisti eerd, tegen 1083 in
1991 Alle boten zijn in 1992 uit
gerust met mobilofoons Daar
door is een groter bereik op zet.
mogelijk en is de ontvangst verbeterd ten aanzien van de por
tofoons De 'Werkgroep Oefe
nmg' heeft m 1992 een aantal
kleine oefeningen georgani
seerd om de vaardigheden van
de leden te verbeteren en hun
kennis van het reddingswerk
over te dragen

Naast deze oefeningen heeft
men in samenwerking met an
dere organisaties op het hulp
verlenende vlak oefening Blik
sem gehouden, waarbij het ver
voer en de verzorging van
slachtoffers m de praktijk werd
fatum HW LW
HW LW
9mei 0308 1034 1526 2335 geoefend Met het stranddeta
mei 0339 11 24 1600 2355 chement van de politie vindt re
gelmatig overleg plaats Naast
mei 0411 -- 1631 1210
mei 0448 0046 1705 1300 de bewakingstaak heeft de ZRB
mei 0521 01 15 1746 1334 medewerking verleend aan di
mei 0557 01 56 1826 1420 verse surf en zeilwedstrijden
* mei 06 35 02 25 19 08 14 44 plus andere evenementen voor
mei 0720 0310 1951 1536 de kust
ï!
mei 0805 0355 2046 1616 Aan het eind trekt hrj nog een
andere conclusie „De Zand
aanstand
voortse Reddings Brigade is
vrijd 21 mei 16 06 uur
gtij 23 mei 0521 uur nog altijd een bruisende verem
ging is "
+111cm

Waterstanden!
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vaste klanten hebben rond
de 150 handtekeningen ver
zameld om Priet Praat te
helpen Het horecabedrijf
mag geen terras meer voor
de deur hebben omdat de
stoep te smal is Volgens de
eigenaren valt of staat het
met drie centimeter

„We komen volgens de ge
meente een halve stoeptegel te
kort," zegt Jan Huis in 't Veld
Samen met Ed van Ree is hy
sinds vorig jaar eigenaar van
Priet Praat „Maar als je de
stoeprand erbij meet, kom je
nog maar drie centimeter te
kort Ik vraag me af of de ge
meente wel zo aan je broodwin
nmg mag komen " Ook enkel
stoelen voor de deur werd afgelopen weken niet toegestaan

Auto terug

n
die krant moet ik hebben
j Omdat ik graag \vil welen wal 7ich m
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik hel
Zandvoortb Nieuwsblad

Appelpunt
De eigenaars, voorheen uitba
ters van de strandtent onder
Paviljoen Zuid, voelen zich ern
stig gedupeerd „We hebben be
taald voor een bedrijf met ter
ras Kijk, als de mensen er niet
langs kunnen, dan is het wat
anders Maar iedereen, ook kin
dei wagens en invahdewagens,
kan er makkelijk langs Er is
hier al tien jaar een terras, er
zijn nog nooit problemen ge
weest Het is ook een rustig pu
bliek, er wordt geen alcohol ge
schonken Voornamelijk koffie
met een appelpunt, of een ont
bijtje "
De actie die Trees Mok, me
dewerkster van het verderop
gevestigde Surfers Paradise,
twee weken geleden m deze
krant aankondigde, is volgens
haar een succes geworden
Ruim 150 winkeliers plus vaste
klanten hebben hun handteke
nmg gezet Zij pleiten ervoor,
toch het terras toe te staan
„Het is anders onmenselijk,"

13 weken voor maar ƒ 12,50
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l
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l

Postcode/Plaats l
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L

l

Adres LJ

„We komen maar drie centimeter te kort voor een terras," zeggen Jan Huis in 't Veld en Ed van
Ree, eigenaars van Priet Praat. „Er blijft voldoende ruimte over voor kinderwagens en voor
invalidewagens."
rotu Bnm Mijnen
aldus Trees Mok Samen Frank
van der Stad, klant van Priet
Praat, heeft zij de handtekenm
gen dinsdag bij burgemeester
Van der Heijden af gegeven „De
burgemeester heeft toegezegd
de situatie opnieuw te bekrj
ken," zegt zij naderhand „Met
name of het niet mogelijk is al
leen de stoeltjes neer te zetten "
Van der Heijden zelf was voor
het ter perse gaan van deze
krant niet voor een reactie te
bereiken

In 't Veld en Van Ree zeggen verplichten 40 tot 50 duizend
dat de burgemeester ook aan gulden uit te geven voor een
hen enige tijd geleden heeft toe open pui," zeggen beide onder
gezegd de situatie nog eens te nemers „En dat voor die drie
centimeter En voor elf stoel
bezien
tjes "

Open pui
Volgens het bureau Voorhch
ting kan er in ieder geval wel
een terrasvergunning verleend
worden als de voorpui van de
zaak iets naar achter wordt ver
plaatst „De gemeente wil ons

Van Ree en Huis m 't Veld
overwegen een schadevergoe
ding Die kan fors oplopen,
want tijdens mooie dagen blijft
het publiek weg Inmiddels
hebben zrj een advocaat in de
hand genomen
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Daarna word ik abonnee en betaal per
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* Voor postabonnees gelden andere tarieven
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opgeven 02056262 11
Stuur deze bon in een open envelop naar
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FAMILIEBERICHTEN

Op 27 mei a s vieren oiue ouders
Kees en Joke Versteege
hun 50-jang huwelijksfeest
De eucharistieviering uit
dankbaarheid is om 13 30 uur in de
Agatha-parochie alhier
Wij willen vrienden en bekenden in
de gelegenheid stellen om onze
ouders te feliciteren tijdens de
receptie in gebouw De Krocht, Grote
Krocht 41 te Zandvoort
De/e receptie is van
16 00 uur-17 30 uur

woensdag 19 mei

Errun

aanleg trottoir oostzijde Thomsonstraat
GEBOUWEN
OPENBARE

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

WIJZIGING VUILOPHAAL
RAADSVERGADERING

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

De gemeenteraad vergadert dinsdag 25 mei
1993 m het openbaar De vergadering wordt
gehouden in de raadzaal en begint om 20.00 uur.

1 De Schelp 107, huur ƒ614,78 per maand (excl stookkosten)
2-kamerwonmg met cv
Toewijzing aan alleenstaanden
Het bruto-maandinkomen voor deze woning mag max ƒ 3 750,- zijn
Reactie: uiterlijk dinsdag a s voor 12 00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12 00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM

De vergadering zal beginnen met een presentatie van het voorlopige schetsontwerp voor de
uitbreiding van het Raadhuis
Op de agenda staan verder onder meer de volgende punten

Toewijzingscntena liggen ter inzage op het kantoor van EMM
BIJ het genoemde gezamenlijk max bruto-maandinkomen wordt het inkomen van de meestverdiener voor 100% en de minstverdiener voor 50% meegenomen m de berekening

Wij /ijn volkomen verslagen door het geheel onverwacht overlijden van mijn lieve zoon, on/e
broer, /wager en oom

„Nieuw"

Henry Clowting
op de leeftijd van 51 jaar
M Clowting-Benjaiïient,
M M Willemsen Clowting
P Willemsen
Annemieke en Rob
Sandra en Kees
2042 TD Zandvoort, 11 mei 1993
Burgemeester Fenemaplein 13-5
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden

ADVERTENTIES

Na 3 jaar hebben wij besloten om de naam
't Boekaniersnest te wijzigen in

„Les Dunes"
* met een eerste klas kok
* een nieuwe menukaart
* een splinternieuwe naam

ISABELLE
Patncia en Michel
v Bennekom

Amnesty International Zandvoort

- Stichting Aktiviteitencentrum Zandvoort,
Naschoolse opvang "De Boomhut"

N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ het
bureau Voorlichting (02507-61492) kunt u terecht voor nadere informatie over de agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar

De aanvraag ligt van maandag 24 mei tot en
met 21 juni 1993 ter inzage bij de sector
Bewonerszaken, afdeling Welzijn, Onderwijs &
Cultuur, Raadhuis, Swaluestraat 2 Gedurende
deze periode kan men schriftelijk bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Nacht
van de
Kraak

ƒ 10,- per koppel

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplem12, Zandvoort

Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

Haltestr 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Maraned

SPAR
Zandvoort-Noord

PAMPERS Voordeelpak
Blijvend in prijs ,
verlaagd
\

1SINGER

NAAIMACHINES ZANDVOORT

lessen in
Nissan „Primera"

JTï*
EIG E W NEHIS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM EO. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

Stationsplein 6, Zandvoort

SPAR
Zandvoort-Noord

>
RITSEN
GARENS
>
NAALDEN
SCHAREN
*
>
BIASBAND
FOURNITUREN
KNOPEN
P E M Stokman
reparatie alle merken KLËDINGREPARATIE

verschijning.

Grote sortering tuingoed
Speciale aanbieding:

Blijvend in prijs ,
verlaagd
'
Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 2995,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

24 tuinplantjes 12,50
4 geraniums
10, —
Hangsysteem
Nu voor
Begonia, vlijtig Liesje of Ageratum
Zondags geopend

MARCEL SCHOORL
Hogexves 2 (naast Shell) Zandxoort
Tel 02507-14320
W ij bezorgen ook u\\ bestellingen \an tuingoed en maken
de bakken xoor u op

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

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

Meldingen, zoals bedoeld m de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze
zijn welvia het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezichten Milieu, Raadhuisplein 4

TENTOONSTELLING;;
CULTUREEL CENTRUM'
in het Cultureel Centrum is van 26 mei t/m
11 juli 1993 een dubbele tentoonstelling te
zien
* ATTYNIVARD MEIJER, composities van vogelveren
* DE SPEELKAART, speelkaarten van 1550 tot
heden
Het Cultureel Centrum is gevestigd aan het
Gasthuisplein 9b te Zandvoort, telefoon 0250761570
Openingstijden woensdag t/m zondag van
14 0 0 - 1 7 00 uur

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

Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord

VERSE
VARKENSHAAS
van 29,50

kijkje neemt onder de motorkap, treft u

opvallend door bescheidenheid. Geen

een krachtige Turbo Diesel, een 2,5 liter

toeters

en

bellen, maar

Neem

zijn

een stoere terremauto. Want als u een

CHRYSLER HEEMSTEDE/HAARLEM
Cruquiusweg 29, 2102 LS Heemstede . Telefoon
023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m
vrijdag 8.30 - 17.30 uur. Zaterdag 10.00 - 17.00
uur. Donderdag koopavond 19.00 - 21.00 uur

tiele styling.

Super
Euro
Diesel

ƒ1,87
ƒ171
ƒ1,22
SERVICESTATION
) (bij Palace Hotel)

P-kg

VOOR

vormgeving,

uiterst sub-

PAMPERS Voordeelpak

i

92106B Frans Zwaanstraat 70 uitbreiden
bijgebouw
93022B Thorbeckestraat 38 plaatsen
dakkapellen

WORDEN
MANNEST
WEER JONGENS ?
De Jeep Cherokee is een verrassende

BETAALT U
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

Vondellaan 1 , Zandvoort

>

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

AUTORIJSCHOOL

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL 023-359473
AUTOTEL 06-52804326

"E 02507-20072
Maandags gesloten

>

Drogisterij "BOUWMAN"
B Hammmga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort Tel 12327

Marcel Schoorl

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Het Station

\

Tei. 02507-14085
of 19652

Grote Krocht 1 8, Zandvoort

T. Goossens

Fa. De Vonk

In het

Gemeenschapshuis

Verleende bouwvergunningen

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
• De advertentie afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties eventueel zon
der opgave van redenen te
weigeren (art 16 Regelen
voor het Advertentiewezen)

PRINSENHOFSTRAAT 7
t/o garage Versteege

Zandvoorts Nieuwsblad

De Spar

Op grond van de Verordening Kinderopvang
gemeente Zandvoort 1990 hebben Burgemeesteren Wethoudersvan de navolgende instelling
een aanvraag om een vergunning voor het openhouden van een kindercentrum ontvangen

93043B Haarlemmerstraat 12 plaatsen garagi

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondge^
bied, Raadhuisplem 4, np dinsdag- en vrijdagmorgen van 9 00 - 12 30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn

Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks m hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB binnen
dertig dagen na verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
,

KINDERCENTRUM

Aangevraagde bouwvergunningen

Zandvoortselaan 187, tel. 12401.

28 mei van 22.00 uur
tot 29 mei 07.00 uur

Kerkstraat 12, Zandvoort

VERGUNNING OPENHOUDEN

BOUWVERGUNNINGEN

Wij hopen u graag in de toekomst weer te
mogen ontmoeten.
Behalve de naam blijft alles onveranderd.

bedankt:
Ab van der Moolen, Hans v. Pelt,
Dick en Joyce Hoezee, Ako, Take
Five, Jaap Kroon - Vis, Ussalon Pico
Bello, Hema, Circus Zandvoort,
Kenta C.D.-shop, MacDonalds,
Bakker Keur, Sunset, Speeltuin
Groenendaal, Tim Kleijn, Marcel
Schoorl, Gran Dorado,
Pannekoekhuis de Duinrand.

Fa. P. Klein

In verband met Hemelvaartsdag, donderdag
20 mei zijn alle afdelingen gesloten
Bovendien zal het huisvuil van de donderdagwijk op vrijdag 21 mei opgehaald worden
* Ook vrijdag 21 mei zijn alle gemeentelijke afdelingen gesloten
Behalve de afdeling Reiniging (Kam Onnesstraat 20)
In verband met het Sectoren Spektakel voor de
medewerkers van de gemeente Zandvoort zijn
de gemeentelijke gebouwen op woensdag
26 mei gesloten Alleen de afdeling Dienstverlening Bevolking zal tussen 9 00 en 9 30 uur
uitsluitend voor de aangifte van geboorte en
overlijden geopend zijn

- Overdracht taken Regionaal Educatief Plan aan
Gewest
- Beëindigen deelname aan Gemeenschappelijke
Regeling Muziekcentrum
- Voorjaarsnota 1993
- Voorbereidingsbesluit perceel Burgemeester
Engelbertsstraat 21
- Voorbereidmgsbesluit voetpad naast perceel
Passage 33
- Voorbereidmgsbesluit perceel
Max Euwestraat 18
- Krediet t b v uitwerking plan
Stationsomgeving"
- Krediet t b v actualisatie basisnoleringsplan
- Meerjarenprogramma Restauratie Monumenten
- Aanvulling van lijst te verkopen gemeentewoningen
- Invoeren gescheiden inzameling van huisvuil
(GFT)

GEMEENTE
Iedereen hartelijk bedankt voor de
• kado's en bloemen bij de geboorte van
onze

Aangevraagde aanlegvergunning

SLUITING GEMEENTELIJKE

VRIJDAG 21 MEI A.S. DE DAG NA HEMELVAART ZIJN WIJ VOOR PUBLIEK GESLOTEN

(Hans)

1993

Binnemn is de Cherokee standaard
voorzien van de nodige luxe. stuurbe-

miectie of
een 4,0 liter
automaat
Deze kracht-

bronnen bedienen de legendarische Jeep
vierwtelaandnjving.

krachtigmg, fraai beklede stoelen, een in

Als uw jongenshart nu sneller begint

hoogte verstelbaar en met leder bekleed

te kloppen, kunt u niet meer om een

stuurwiel, getint glas en zo kunnen we nog

avontuurlijke proefrit heen.

even doorgaan. Toch praten we hier over

& Jeep, The American Legend.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

AMSTELVEEN

schilders- en ctfwerkingsbedrijf

RUUD JONKER

Muuicoatags Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

J J Homehnkstraot 111
2033 LK Haarlem
Tel 023330944
Tel 02507 30663

s e i z o e n 1993 1994 is uit!

j u i b U; l 1 1 M y t

Jeep Cherokee: vanaf f 62.65CV
voor het „betere" schilderwerk

Atfc<.bi.i:ldJeepCh<.roki.i:40iSf67990,- Prijzen iml BTW, jf importeur, Lxcl kosten njkl.ur nuken
Wij:i(!int;i.n\oorbüioudi.n Chrysler Import Holland b \ Tiltfoon 070 3411100

woensdag 19 mei 1993

Weekmedia17

Historische auto's
ZANDVOOET - Op het circuit worden zaterdag en zondag
de Europese Kampioenschapsraces gehouden voor historische auto's. De organisatie is in
handen van de Historische
Auto Ren Club. Het programma start zaterdagochtend om
10 uur met trainingssessies, om
16 uur vindt de eerste race
plaats. Zondag start de eerste
race om 13.00 uur. Entreeprijs
voor beide dagen: 15 gulden, 35
gld. als men ook toegang tot het
rennerskwartier wil. Kinderen
halve prijs.

Honderd jarige
ZANDVOORT - Morgen, donderdag 20 mei, hoopt mevrouw
M.E. Wagner 100 jaar oud te
worden. Zij woont in de Bodaanstichting in Bentveld. Het',
burgemeestersechtpaar
Van
der Heijden komt de jarige
morgenochtend feliciteren.

Beachvolleybal

*De begraafplaats in Zandvoort is mijn levenswerk'
Toon Lavertu
In de rubriek Achter de
Schermen gaat het
Zandvoorts Nieuwsblad
op zoek naar de 'mens'
achter bekende personen uit deze gemeente.
Deze week natuursteenhouwer Toon Lavertu,
die vandaag 70 jaar
wordt.

door Everhard Hebly

„Toen ik vier jaar was verhuisden we vanuit Amsterdam
naar Zandvoort. Voor mijn gezondheid. Mijn vader had in die
tijd een zaak in Amsterdam en
op mijn veertiende ben ik bij
hem gaan werken. Toen maakte ik al grafzerken, als veertienjarige jongen dacht je daar hélemaal niet bij na. In de jaren
dertig was je allang blij dat je
J kon werken. Mijn vader heeft
me alles geleerd. Die man had
Diensten:
of alarmnummer 023-334323 (24 een hekel aan machines en we Toon Lavertu heeft altijd veel gedaan voor station Zandvoort van de reddingmaatschappij.
22/23 mei 1993
uur per dag), ook voor melding deden alles met de hand. Dertig Daarom werd hij zaterdag tot zijn verrassing door de KNRM gehuldigd voor zijn 70-ste Toekomst
Foto KNRM
van zoekgeraakte of gevonden jaar geleden ben ik in Zand- verjaardag: midden op zee op de dr.ir. S.L. Louwes
„Ik ben nu 70 jaar en een hélePOLITIE:
Alarmnummer dieren.
voort met een zaak begonnen.
boel mensen in het dorp vragen
06-11. In andere gevallen: tel. Hulpverlening:
Ik heb er nog altijd het oude
„Elke steen is anders. Ik ben vijftig jaar nog aan'. Daarom is wijderd en kapotgeslagen. Op hoelang ik nog doorga, ik ben
Centrum Voor Vrijwillige gereedschap liggen en een heel drie avonden per week op pad het belangrijk dat een graf er het oude deel van de begraaf- tenslotte de enige in Zandvoort
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer Hulpverlening: Voor informa- enkele keer gebruik ik het nog. om nabestaanden te bezoeken goed uitziet. Vrijwel zonder uit- plaats in Zandvoort zijn hier- die grafzerken maakt. Maar ik
06-11. In andere gevallen tie, advies en hulp tel. 17373, op Als ik alle grafzerken die ik de en dan vorm ik me een beeld zondering willen nabestaanden door al veel stenen van mij en weet het niet. Voorlopig bevalt
023-159500 of - voor info over- alle werkdagen van 10.30-12.30 afgelopen 56 jaar gemaakt heb, van de overledene. Uiteindelijk de mooiste steen en af en toe mijn vader verdwenen. Crema- het me prima. Zolang ik het liuur. Schriftelijk: Postbus 100, zou moeten tillen, kom ik gelijk probeer ik dan een steen te ma- moet ik ze zelfs weieens afrem- tie? Ik wil zelf niet gecremeerd chamelijk nog kan opbrengen
dag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 2040 AC Zandvoort.
in China terecht. Bergen graf- ken die bij iemand of bij een men."
worden, maar ik ben wel erg en ik geen opvolger heb, zal ik
„Het doet me trouwens wel blij dat het bestaat. Stel je voor wel in het marmer blijven. Als
06-11. Anders: tel. 023-319191 Stichting Welzijn Ouderen zerken. De begraafplaats in situatie past. Een steen wordt
(ongevalllen). Centrale Post Zandvoort: (voorheen Dien- Zandvoort, dat is mijn levens- dan heel persoonlijk. Zoiets pijn als ik bemerk dat er niet dat je iedereen moet begraven, ik na de dood ooit terugkom,
Ambulancevervoer (CPA) Ken- stencentrum) Koninginneweg werk. Ik schat dat ik daar 99,5 geeft achteraf enorm veel vol- meer betaald wordt voor het dan zou je niet meer over de waar ik overigens niet in geloof,
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur procent van alle grafzerken ge- doening. Mijn vader zei altijd: onderhoud van een graf. De begraafplaats kunnen lopen. Ik word ik weer steenhouwer in
i nemer land.
'Jongen, die steen kijkt je over steen wordt dan namelijk ver- kan bovendien nu al haast het Zandvoort."
l DIERENAMBULANCE: Die op dinsdag- en donderdagmid- maakt heb."
'renbescherming
023-246899 dag van 13.30 tot 15.00 uur.
j (gratis), Regionale Dierenam- Belbus: Om van de belbus (voor
bulance
alarmnummer bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
! 023-334323.
j HUISARTSEN: De volgende dient men zich 24 uur van te
(huisartsen hebben een geza- voren op te geven bij Huis in de
! menlijke
waarnemingsrege- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
jling: J. Anderson, B. van Ber- en 17.00 uur. De kosten per perZANDVOORT - Hele faHet toernooi trok meer dan satoren. En dat was minder een schouwers viel er veel te beleigen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. soon bedragen vanaf l juli 1991: milies kwamen dit weekend honderd sportievelingen. Ani- probleem. Jong en oud, opa's ven op deze familiedag, die
j Paardekooper, H. Scipio-Blü- ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- bij elkaar op de velden van mo genoeg dus om de knuppel en oma's met hun kleinkinde- voor de vijfde alweer georgani^me, F. Weenink. Informatie voor een retour.
softbalvereniging TZB. ter hand te nemen en de bal te ren, vaders en moeders, ieder- seerd wordt om het softbalseidaarover tijdens weekend, Alg. Maatschappelijk Werk Voor sommigen was het net raken. Geen gemakkelijke op- een verscheen op de grasmat. zoen te openen.
.avond/nacht vanaf 16.30 uur, én Zandvoort: Noorderstraat l, tel. één grote reünie. Maar niets gave voor de niet getrainde soft- Een niet allerdaags verschijnftijdens feestdagen via telefoon- 13459 bgg 023-320899 of 320464. was minder waar: men ballers, gezien de prestaties die sel. 'En daarom juist zo ludiek/
jnummer 30500. De spreekuren Spreekuur op werkdagen van kwam tegen de anderen in sommige 'professionals' aan de vindt men bij TZB. 'Gezellig om Loting
De prijsuitreiking had enige
fvan de dienstdoende arts zijn 9.00-10.00 uur, maandagavond het strijdperk om de hoog- dag legden. Maar humor en te doen en gezellig om naar te
'zowel op zaterdag als zondag van 19.00-20.00 uur. Verder vol- ste prijs in het Familiesoft- sportieve strijd, dat waren de kijken.' En daarin hadden ze voeten in de aarde: er waren
fvan 11.30 tot 12.00 uur en van gens afspraak. Deze hulpverle- baltoernooi.
uitgangspunten voor de organi- gelijk, want ook voor de toe- twee winnaars, zodat het lot
moest beslissen. De beker ging
f.17.00 tot 17.30 uur.' Een af- ning, beschikbaar voor iedere
uiteindelijk
naar het 'Ster
inwoner van Zandvoort, is graJspraak is niet nodig.
(ADVERTENTIE)
Team'. Zij behaalde evenals 't
jTandarts: Hiervoor de eigen tis.
Telef. Meldpunt Sexueel GeNieuwe Eerste' zes punten. Zij
jtandarts bellen.
werden gevolgd door achter«Apotheek: Zeestraat Apotheek, weid? tel. 023-329393 op werkdaeenvolgens: 'The Zandvoort
U.W. Neutel, tel. 13073. Zaterdag gen 12.00-14.00 uur en ma.aJankees', 'Het Loos Team', 'The
jen zondag alléén voor recepten, vond 19.00-21.00 uur.
Lions' en 'The Birds'. 'Het
Openingstijden: 11.30-12.30 en Zandvoortse Vereniging van
Moonrakers Team' en 'Dream
|17.00-18.00 uur. Buiten de ope- Huurders: Gratis advies voor
Team.
fningstijden informatie over de leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
•regeling via tel.nr. 13073.
-Wijkverpleging: Voor spoedge- uur: 19783. Schriftelijk: Postvallen is het Kruiswerk Zuid- bus 287, 2040 AG Zandvoort.
-Kennemerland 's avonds, 's Woningbouwvereniging EMM:
nachts en in het weekend te be- Klachtentelefoonnummer
reiken via de doktersinforma- technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eertiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Eliza- ste dinsdag van de maand van
beth de Boer-Burgh en/of 19.30 tot 20.00 uur.
Verzekeringsbank:
mevr. A.C. Gombert, Koch- Sociale
straat 6A, Zandvoort, tel. spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Gemeenschapshuis, L. DavidsThorbeckestraat 17 te Zand- straat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
voort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver- 61500.
eniging v.h. welzijn der dieren Taxi: tel. 12600.
(02507) 14561, Vermissings- Openbare bibliotheek: Prinsesdienst 023-383361, Asiel Zand- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
voort
(tevens
pension) 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
Bioscoopprogrammering van 19 t/m 26 Mei.
02507-13888, Asiel Haarlem 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
023-244443. Stichting Regionale 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
Bekijk in onze etalage aan de PASSAGE (tegenover het
Dierenambulance: 023-363476 10-14 uur.
ZANDVOORT - Zondag
wordt bij surfcentrum Tim
Klijn het Nederlandse Beachvolleybaltoernooi
geopend.
Vrijwel alle toppers zijn hierbij
aanwezig. Aanvangstijd nog onbekend.

Bestemmingsplan
Circuitgebied

werk niet meer aan. Maar ik
heb soms wel de indruk dat nabestaanden later spijt krijgen
van een crematie, omdat ze niet
ZANDVOORT - De provincie
naar een graf kunnen."
heeft het bestemmingsplan Circuitgebied goedgekeurd. Dit is
een belangrijke voorwaarde
Mooie plek
voor het realiseren van een ge„Ik heb kortgeleden een comprimeerd circuit. Maar het
mooie plaats voor mijn eigen garandeert nog niet dat de prograf gekocht op het oude ge- vincie akkoord gaat met alle
deelte van de begraafplaats. Er voorwaarden uit het Plan van
staat nu nog een bank, maar in Aanpak Nationaal Circuit
de toekomst ligt daar mijn Zandvoort, zegt het College van
steen. Ik ga nu weieens op die Gedeputeerde Staten. Het probank zitten, het is een mooie vinciebestuur wijst erop dat er
plek. Volgende maand begin ik nog aan andere voorwaarden
aan mijn eigen steen, samen voldaan moet worden. Met
met mijn vrouw heb ik er een name moet er nog een vergunuitgezocht. Ik ben beslist met ning komen ingevolge de Wet
bang voor de dood, mijn groot- geluidhinder, plus een goed
ste zorg is mijn gezondheid. Ik duinbeheer.
wil geen lijdensweg hebben, het
moet gewoon afgelopen zijn. Ik
heb voor de zekerheid een euthanasieverklaring getekend."
(ADVERTENTIE)
„Doodgaan heeft altijd erg in
de taboesfeer gelegen, zo van
'mijn buurman gaat dood maar
ik niet'. Maar als je geboren
Het liefst
wordt, weetje datje op een goeverkopen wij
de dag zult sterven. Je gaat net
zo snel als dat je komt, voor je
u eennieuwe
het weet kan het afgelopen zijn.
Suzuki...
Neem het leven daarom zoals
GS 500 £. middenklasse
het is en geniet iedere dag dat je
voor beginners en gemnl&óen '
er nog bent. Maar hou er rekening mee dat het eens afgelopen is."

Achter de Schermen
„Ik zit al 56 jaar in het
marmer. De hele familie
was natuursteenhouwer. Ik
ben de laatste Lavertu die is
overgebleven, de rest is
naar de eeuwigheid. De
oudste broer van mijn
vader werkte een jaar of
tien aan het Vredespaleis.
Ook aan het Paleis op de
Dam, het Hirsch-gebouw op
het Leidseplein en het
Centraal Station hebben we
veel gewerkt. Vroeger werd
er veel natuursteen
verwerkt in gebouwen, dat
is nu voorbij. Ik maak zelf
eigenlijk alleen nog maar
grafzerken en af en toe een
gedenksteen. Hier in
Zandvoort en omstreken
staan overigens ook veel
verzetsmonumenten die ik
gemaakt heb. Het is een
mooi, maar zwaar vak. En
het is ook ongezond, ik heb
er stoflongen van
gekregen."

Zandvoorts
Nieuwsblad

| Weekenddiensten

een occason
bent u
ook welkom.
'Exclusief hosten njklaar maken

Motoport Setting
Amsteldi|lTl61 1O79 LH Amsterdam
Telefoon O20-644S369
Alles voor de verwende Motorrijder

Families binden de strijd tegen elkaar aan

VAN DER

Een van de jongste deelnemers van het familiesoftbaltoernooi haalt - onder aanwijzingen van vader - uit naar de

EIJDE

ZFM 'verschuift'

HUIS KOPEN?

NS station) het huidige huizenaanbod op VIDEO!

| Kerkdiensten
Hemelvaartdag en
weekend 22/23 mei 1993
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Donderdag, Hemelvaartdag,
10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharmg.
Hoofd commercie: J.F. Sas.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 02507 - 18648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Mananne Timmer (emdred).
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Boskelion (chef), Paul Busse, Pieter
Hendal.
Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 1013, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
u
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenttes tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
verkoopmanager: M. Christiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 17,- per
wartaal;
; 31,. per half jaar; ƒ 54,- per jaar. Voor
Postabonnees gelden andere tarieven
Losse nummers ƒ 1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
"ia t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)562.6211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.

02507-17166.

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
'n 1941.

HUIS VERKOPEN!
Een foto maken wij ook, maar wat meer zegt is een
video-opname die wij aan potentiële kopers presenteren.

Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:

Zondag 10.00 uur: ds. Kr. Smit,
Heemstede

Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Donderdag (Hemelvaart) 10.30
uur: pastor D. Duijves en pastor
C. van Polvliet
Zaterdag 19.00 uur: dames
Bleijs en Wassenaar
Zondag 10.30 uur: dames Bleijs
en Wassenaar
Ned. Protestanten Bond (NPB),

Brugstraat 15:
Zondag 17.00 uur: Agapé-maaltijd
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders
19.00 uur: ds. A. Snijders, H.A.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: E. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.

THE MOVIE
Geheel Nederlands
gesprol en

ZANDVOORT
A FEW
GOOD MEN

In de gezellige dorpskern zijn 9 luxe appartementen
gerealiseerd.
Ligging:

Oranjestraat, op loopafstand van de boulevard en
het strand, midden in het centrum, nabij diverse
winkelstraten.
Parkeren: afgesloten parkeerplaats in eigen parkeergarage.
Veiligheid: entreebeveiliging d.m.v. videocamera.
Zonligging: balkon/terrassen op het zuidwesten.

OTMttm BEftlSnSEB.l'iD HllSFOlUI

023-244553.

[ Burgerlijke stand
Periode:
11 - 17 mei 1993
Gehuwd:

A.L

Dagelijks
1330 en 1530

16 Jaar
Dagelijks
21.30

Fahrendorf, Pascal en Van der
Velde, Jessica
Bontje, Franciscus Johannes
Gerardus en Doves, Monique
Roest, Richard Jacobus en Van
Toornburg, Mirjam

KOOPSOM: vanaf ƒ355.000,- v.o.n.
Eventueel ook te huur.

bal

Foto Biam Stijnen

ZANDVOORT - De frequentie
waarop de lokale omroep ZFM
via de kabel uitzendt, verschuift enigszins. De nieuwe
frequentie wordt met ingang
van aanstaande maandag 105.0
FM. Het was 105.8 FM. Via de
transistor blijft ZFM op 106.9 te
ontvangen. „Het heeft voor ons
geen consequenties," aldus
woordvoerder Michael Reyenga. „Alleen de discjockeys moeten even uitkijken dat zij niet
over hun tong struikelen, bij
het uitspreken van de frequentie."

Zwemdiploma's
uitgereikt
ZANDVOORT - De Zandvoortse Reddings Brigade heeft
onlangs weer aan leden een
aantal diploma's kunnen uitreiken. De examens waren eind
april afgelegd. De jongste geslaagden waren de vijfjarigen
Ivo van Nes, Riek de Leeuw,
Joyce Vonsee en Laura Jongeneel. Zij waren opgekomen
voor het 'elementair zwemmen', een cursus voor kinderen
vanaf vijf jaar, waarmee vorig
jaar is gestart. Bij het brevet
zwemmen van de Koninklijke
Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) werden 38
brevetten gehaald plus negen
diploma's.

üw krant niet
ontvangen?

Alle driekamer-appartementen hebben een speelse indeling.
De woonkamers varieren van 40 tot 63 m2.

MODELWONING TE BEZICHTIGEN OP
ZATERDAG 22 mei 1993 van 10.00-12.00 uur

of op afspraak.

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

Geboren:

Isabelle Charlotte, dochter van:
Van Bennekom, Michel en
Keur, Nana Patricia
Overleden:

Clowting, Henry, oud 51 jaar
Van der Vorm, Coenraad Jan,
oud 76 jaar
Keur, Maartje, oud 72 jaar

het jn.Giycus.Zandyoort
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

PASSAGE 36-38-40
2042 KV ZANDVOORT
TELEFOON 02507-15531
FAX 02507-19127

17166
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GROTEMERKEN-KLEINEPRUZEN!

Zandvoort-Noord

PÜ'i-:'

•'

PAMPERS Voordeelpak

yjfcjj?j}''-;'

ÜJvend in prijs

AI

39,95

OA

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

enz
Deskundig advies

Pinot blanc
Medaille bronze 1991

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

In het noord oosten van fr ranknjk ingeklemd tussen de Vogezen en de Rijn
ligt de Elzas Onder dezelfde naam als de druivesoorten zoals bijv Riesling
Pmot blanc Tokay Gewurztrammer etc brengen de wijnboeren hun beroemde
wyntn W ij selecteerden voor u een Pmot blanc van Arthur Metz
De Pinot blanc heeft een droog karakter doch kent een rondeur die bij
iedereen m de smaak valt
Onze keuze werd bovendien onderscheiden met een Bronzen Medaille op de
Foirc Nationale des Vins a macon in 1992 tijdens een proeverij van de top
witte wijnen van Frankrijk Daar hoeven wij lijkt ons niets meer aan toe te voegen
alleen de wel zeer scherpe prijs

MOBIL STATION
te Zandvoort vraagt

pompbediende m/v
Roulerende diensten ± 20 jr opl Mavo/Havo niveau
Tel na 19 00 uur 025071986

DE KUYPER
VIEUX
HELE LITER
ELDERS ^-95"

SURFERS
PINA
COLADA
ELDERS-tt-SS"

Soc. De Manege
Zandvoort

^SSÏS.

J$*

\\LITERFLES

licht geel
fruitig en fns
enigszins droog
maar soepel

KIH

SLIJTERIJEN

HAARLEM: Cahfornieplem 17
ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21

\ NU

presenteert a s zaterdagavond voor
ongebonden mensen

MANSION
HOUSE
SCHOTSE WHISKY
ELDERS^t^S"

181* IKM

PROEFNOTITIES;
Kleur
Geur
Smaak

HOOGHOUDT
JONGE JENEVER
HELE LITER

W A A R O M M E E R BETALEN VOOR P R E C I E S HETZELFDE! l

Ria Valk
begeleid met Rock and Roll
dansdemonstratieteam

Vrouwelijke

dansen, sfeer en live entertainment
m 3 zalen

keukenhulp
gevraagd
Part-time

Vanaf 25 jaar, corr kleding a u b
Entree ƒ 15- Info 16023

Tel. 15524

"DIT MOET U
GEZIEN
EN
GEHOORD
HEBBEN"
B&O MX 7000/VX 7000
Dit volmaakte TV/Videosysteem heeft niet alleen perfekt beeld
en opname en weergavemogehjkheden maar is ook voorzien
van vier aktieve luidsprekers voor optimaal stereo geluid'
Inclusief uitgebreide afstandbediening

Als u wilt weten waarom
de Peugeot 306
zo'n sterke concurrent is,
moet u niet gaan lezen.
Maar komen rijden.

Kom langs en overtuig uzelf van de superieure B&O kwaliteit'

SUl HEGEMAN

AUDIO/ VIDEO

Bang&Olufsen Centers
Amsterdam By/antium Stadhouderskade 24A Tel 020 61 65 596 Amstelveen Amsterdamseweg 507 Tel 020 6 4 1 4 0 1
Technisch Centrum Amsterdam Overtoom 550 Tel 020 61 80 795

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort Tel 17093

k.
b.

s^1

ZOMERPLANTEN
Groot assortiment

geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums

Speciale mest
voor geraniums
en bloeiende
zomerplanten

Speciale mengsel
voor het vullen van
plantenbakken
™ p zak

Div bloembakken
-Roodsteen -Plastic
Tumaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

Peugeot introduceert de
306 Een auto die u zal verbazen
Met z n veihgheidsvoorzienmgen Z n geluidsisolatie Z n
soepele motoren Z n excellente
afwerking en z n fraaie styling

Maar wat ei aan de Peugeot
306 vooral uniek is, is zijn uitzonderh]k goede ujgedrag
Of liever het plezier dat u
daai als bestuurder van zult
hebben Dat is wat de 306 zo'n

sterke concurrent maakt
Het liefst zouden we hier
nog veel meer over de nieuwe 306
willen vertellen
Maar eigenlijk is het beter
wanneer u gewoon even bij ons

langskomt voor een proefrit
Want om de nieuwe 306
écht te leren kennen, heeft u
niet zozeer informatie nodig Maar
de sleuteltjes

PEUGEOT

PEUGEOT 306. DE RIVAAL.
AFGEBEELD PEUGEOT 306 XT l 8 (74 kW/103 pk) LICHTMETALEN VELGEN TEGEN MEERPRIJS ER IS AL EEN 306 l 4 (55 kW/75 pk) VANAF F 28 990

INCL BPM EN BTW EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN WIJZIGINGEN VOORBEHOUUEN

HEEMSTEDE, VAN SCHAGEN VAN 1890 BV., ACHTERWEG 38, TEL: 023-293450.
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Tenniskampioenschap
nog kwestie van tijd

Titel voor
handbalsters
ZANDVOORT - Het dames junioren A team van
Holland Casino-ZVM is
zondag ongeslagen kampioen geworden.

ZANDVOORT - Er lijkt
voor Piz Buin/Zandvoort
geen vuiltje meer aan de
lucht. Het kampioenschap
in de hoofdklasse van de
tenniscompetitie lijkt een
kwestie van tijd. En lang
hoeft dat niet te duren. Aanstaande zondag kan bij een
ruime overwinning het feest
al gevierd gaan worden.
Zondag werd de volgende
stap op weg naar de titel gezet door het bezoekende
TRR uit Raalte met 6-2 weg
te spelen.

Door een ruime overwinning op het team van De
Bunkert werd de titel in de
veldhandbalcompetitie behaald. Gezien de sterke tegenstand is dit een prima
prestatie.
Gedurende het hele seizoen waren de junioren een
maatje te groot voor de andere ploegen. Momenteel
draait het Zandvoortse
team nog mee in de bekercompetitie.

ZVM-toernooi
gaat van start
ZANDVOORT - Voor de
23e keer organiseert Zandvoortmeeuwen het grote
zaalyoetbaltoernooi in de
pellikaanhal aan de A.J. van
der Moolenstraat. Om het
de laatste jaren enigszins in
verval geraakte toernooi
weer meer inhoud te geven
is voor een andere opzet gekozen. Gezien het gepresenteerde en fraaie programma
boekje, lijken de organisatoren daar nu reeds ingeslaagd.
Zo zijn er geen vier divisie
meer, maar twee. De poules zijn
van acht teams naar zes teruggebracht. Omdat de bovenste
drie en de onderste drie geindigde teams vervolgens weer in
een winnaars- en verliezerspoule worden ingedeeld speelt elk
team evenveel wedstrijden als
vorige seizoenen. „We hebben
voor een andere formule gekozen om de terugloop tegen te
gaan", aldus Henk Kinneging.
„De kans op doodbloeden was
vrij groot dus moesten we voor
iets anders kiezen. Zo hebben
we de commissie uitgebreid en
dat werkt een stuk gemakkelijker."
De 48 teams zijn verdeeld
over twee klassen van vier poules. In de liga Forza komen de
vorig jaar in de eerste divisie en
een gedeelte van de tweede divisie uit. Het andere gedeelte van
de tweede divisie, tezamen met
de veteranen en de recreanten
vormen de liga Amiga. „Ik denk
dat we met deze opzet een stuk
spanning Bn sensatie terugbrengen. Ik hoop ook dat we
door deze opzet meer toeschouwers zullen krijgen. Slagen we
hierin en hoor je na afloop de
mensen zeggen 'het is weer
goed georganiseerd' dan ben ik
tevreden", gaat Kinneging verder.

_s Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 19 mei 1993

Toch vielen er een paar verrassingen te noteren. Esmir
Hoogendoorn, die in deze competitie nog niet had verloren, en
zelfs met overmacht alles had
gewonnen, moest nu haar
meerdere erkennen in de Belgische Daphne van de Zande. Van
de Zande speelde een degelijke
partij en maakte weinig fouten.
Esmir Hoogendoorn speelde
zeker geen slechte partij maar
moest na drie sets haar eerste
nederlaag incasseren, 2-6, 6-4,
3-6.
Toen was de partij van Petra
Kamstra al ten einde. De Zandvoortse aanwinst had totaal
geen moeite met het jonge talent uit Raalte, Carolien Stok.
Ondanks de aanleg van Stok
bleek Kamstra duidelijk een
maatje te groot en sloeg met
tweemaal 6-1 keihard toe.
Vincent van Gelderen kon
zijn niveau van de eerste weken
niet halen. Als excuus kan Van
Gelderen aanvoeren dat hij de
hele week ziek was geweest. De
geroutineerde Ed Schol profiteerde van deze situatie. In de
beginfasde kon Van Gelderen
nog aardig partij geven, maar
Petra Kamstra (foto) had totaal geen moeite met het jonge talent Carolien Stok. Kamstra was moest de eerste set nipt verloduidelijk een maatje te groot en sloeg met tweemaal 6-1 keihard toe
(Archieffoto) ren geven, 5-7. Van Gelderen

Handbalsters stellen zich veilig
ZANDVOORT - De handballers van
Holland Casino-ZVM hebben het seizoen prima afgesloten. Door de uitwedstrijd tegen Lacom met 19-19 gelijk te spelen werd beslag gelegd op de
tweede plaats. De Zandvoortse dames
hebben zich zo goed als veilig gesteld
door de belangrijke uitwedstrijd tegen
Break Out met 10-14 te winnen.

land Caisno-ZVM versterking van een drietal junioren, die eerste nog elders hadden
gespeeld. Coach Dijkstra kon nu speelsters
wisselen. Break Out wilde echter nog niet
van opgeven weten en kwam terug tot 1011. De spanning was te snijden, maar de
Zandvoortsen hielden het hoofd koel. In de
slotfase bepaalde Holland Casino-ZVM de
eindstand op een dik verdiende 10-14.
„Iedereen verdient een groot compliment", vertelde Geert Dijkstra. „Er was
De strijd tussen Break Out en Holland een geweldige inzet en met z'n allen hebCasino-ZVM ging om degradatie. Break ben we dit resultaat bereikt. De tweede
Out vertoefde voor deze wedstrijd een punt helft stond bol van de spanning ook al
boven de Zandvoortse dames. Het team omdat er veel op het spel stond. Uiteindevan coach Geert Dijkstra begon aan de lijk hebben we het gered".
wedstrijd zonder wissels. Dat leek geen
De Zandvoortse mannen spelen dit seigoed uitgangspunt maar de start was feil- zoen een prima partij handbal. Ook in de
loos van Holland Casino-ZVM. Met uitste- laatste wedstrijd, om de tweede en derde
kend handbal werd Break Out naar een 2-6 plaats, was Holland Cassino-ZVM goed op
Maandag
achterstand geschoten. De laatste tien mi- dreef. Alleen in de eerste tien minuten had
Het toernooi begint volgende nuten van de eerste helft verliep wat stroe- de strijd rommelig karakter. Daardoor
week maandagavond. Op elke ver. Break Out zette fel aan en kwam terug keek Holland Casino-ZVM al snel tegen
speelavond wordt gespeeld van tot 4-7.
een 4-1 achterstand aan. Het herstel kwam
kwart voor zeven tot kwart over
De Zandvoortse doelvrouwe Monique spoedig. Lacom moest een stapje terug
elf. Ook wordt elke avond een Nijssen was bijzonder goed op dreef. Be- doen, door het hoge tempo van de Zandloterij gehouden met fraaie halve uitstekende reddingen stopte zij vier voorters. Bij de rust leidden de Zandvoorprijzen.
strafworpen. In de tweede helft kreeg Hol- ters met 9-10.
De toegangsprijs bedraagt
voor volwassenen twee gulden
vijftig en voor kinderen tot
twaalf jaar vijftig cent. Bovendien zijn er passepartouts te
verkrijgen voor de somma van
vijfentwintig gulden. SpelersZANDVOORT - De Zanddameskaarten kosten een tien- voortse slag om het kampite.
oenschap in de vierde klas-

In de tweede helft waren de teams geheel
aan elkaar gewaagd. Beide teams gaven
elkaar geen duimbreed toe. Bij een 18-19
versprong kregen de Zandvoorters, met
nog een minuut te spelen, de tiende, straf worp van deze wedstrijd. De eerste negen
waren allemaal benut, doch de tiende trof
geen doel. Lacom brak uit en forceerde
daarop een strafworp, die wel werd benut,
19-19.

kon in de tweede set geen tegenstand meer bieden, 2-6.

straalt er bij dit koppel vanaf.
Ze hebben er erg veel zin in".

„Het was nog niet eerder
voorgekomen dat we met 1-2
achterstonden", stelde coach
Ton Bavinck. Die achterstand
bleef niet lang op het wedstrijdformulier staan. Het was Paul
Dogger, die wederom een geweldige partij tennis speelde.
Net als in de eerste confrontaties van deze competitie gaf
Dogger tennisles. Gijs Verheyen ondervond de kracht van de
bij Piz Buin/Zandvoort opgebloeide Amsterdammer. Met
zeer afwisselend spel sloeg
Paul Dogger in de eerste set zijn
tegenstander naar alle hoeken
van het veld, 6-2. Ook al bood
Verheyen in de tweede set meer
tegenspel, tegen het zeer gevarieerde tennis van Dogger was
geen kruid gewassen, 6-4.
„Gezien de kwaliteit van de
tegenstander leek me een 4-4
gelijkspel het meest waarschijnlijk", vervolgde Bavinck.
Doch het Zandvoortse team
dacht er kennelijk anders over.
De rustpauze had Vincent van
Gelderen kennelijk goed gedaan want samen met Paul
Dogger vormde hij een ijzersterk koppel in de mannendubbel. Zeer ontspannen spelend
werd de partij met 7-5 en 6-2 in
winst omgezet. „Het plezier

Het damesdubbel Hoogendoorn/Kamstra was toen al
klaar. Het samenspel van dit
Zandvoortse dubbel groeit met
de week. Dat ondervond het
dubbel uit Raalte. Met simpel
en uiterst degelijk tennis werd
de partij met 6-1 en 6-3 in Zandvoorts voordeel beslist. Piz
Buin/Zandvoort leidde met 4-2.
Het gemengde-dubbel Petra
Kamstra en Paul Dogger besliste uiteindelijk de partij door
met tweemaal 6-2 te winnen.

erg in de eerste set. Raalte won
met 4-6, die eerste set. „De overwinmng is wel binnen, maar
toch wil ik wel winnen", ging
Ton Bavinck verder. „Ik heb
toen gesteld, 'wat doen we, wéggeven of maken we er nog wat
van'. Het hielp want ze deden er
een schepje boven op en wonnen met 6-4 en 6-2. Ik denk nu
dat we zondag kampioen kunnen worden. Het zou me met
verbazen dat, dat ging gebeuren. De sfeer in het team, spelers en begeleiders is heel erg
goed. De ploeg past uitstekend
bij elkaar. Nogmaals, naar mijn
idee gaat het niet meer mis".

ZANDVOORT - Voor de derde maal wordt op de verharde
handbalvelden van Holland Casinp-ZVM het Straatvoetbal kampioenschap van Zandvoort georganiseerd. Dit kampioenschap,
dat op zondag 13 juni wordt gehouden, is voor F-, E-, D-, en Cjunioren.
Inschrijvingen voor dit zogenaamde 4 tegen 4 toernooi kan
geschieden bij Teun Vastenhouw telefoon 17470 of Geert Dijkstra
telefoon 17788. De inschrijfkosten zijn zeer laag gehouden, slechts
vijftien gulden per team. Dit lage bedrag is mogelijk door de steun
van een aantal sponsors. De F- en E-junioren voetballen 's morgens en de D- en C-junioren spelen 's'middags.

TZB bedwingt Pino's
ZANDVOORT - Na een ui-

Tij l Siebeling hadden eveneens
de honken bezet toen Manon
Zijlstra aan slag kwam. Zij produceerde een gigantische klap
in het rechtsveld, die goed was
voor een home-run en dus voor
drie punten, 9-3 in het voordeel
van TZB.

Alle wedstrijden staan onder
leiding van officieel door de
Haarlemse Voetbal Bond aangestelde scheidsrechters. Het
geheel belooft zes weken zaalvoetbalamusement op alle niveaus.

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zand\oortse Schaak Club. Méér informatie over de problemen/oplossingen Is te krijgen tijdens
de wekelijkse clubavonden van
deze vereniging, donderdags
*anaf 19.00 uur in het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat.

se G is gewonnen door de
reserves van Café Neuf/Chess Society. In een bijzonder spannend duel,
dwong het tweede achttal
van Chess afgelopen vrijdag, de hoofdmacht van de
Zandvoortse Schaak Club
een gelijkspel af. Dat was
voldoende voor het bemachtigen van de titel.

Al vanaf het begin van het seizoen werd er met spanning uitgekeken naar de eerste officile
ontmoeting tussen de beide
Zandvoortse schaakverenigingen. Mede temeer daar van te
voren reeds voorzien werd dat
de derby ook best wel eens de
finale zou kunnen worden. De
competitieleider had inderdaad geen beter draaiboek kunnen schrijven, want bij het ingaan van de laatste ronde had
Chess Society 2 slechts een

De strijd begon afgelopen
vrijdag met een snelle overwinning van Jack van Eijk op
Alexander Enthoven, waardoor
Chess op een 0-1 achterstand
kwam. Mare Kok sloeg echter
hard terug, door n van de toppers van de Zandvoortse
Schaak Club Edward Geerts te
verslaan. Dit zou zoals later zou
blijken een belangrijk punt
worden.

Op de Zandvoortse heuvel
was Manon Zijlstra in top
vorm. Pino's scoorde slechts
twee punten en Zijlstra zorgde'
daarna persoonlijk voor drie
nullen, 9-5. TZB kon aan slag in
de volgende inning, op een
nieuwe pitcher weinig uitrichten.

Als uitspelende ploeg mocht
Sportieve strijd
Pino's aan slag beginnen en het
„Het was een stevig maar sportieve opnemen tegen pitcher Manon
strijd, die overigens onder prima leiding Zijlstra. Door een fout in het
stond", vond coach Joost Berkhout. „Het veld en door vier wijd kwamen
was jammer dat we niet in alle wedstrijd twee honken bezet. De korte
compleet waren. Overigens was het een stop van Pino's sloeg prompt
uitstekend seizoen. In het team zit een een honkslag hetgeen twee punOok Pino's slaagde er niet in
duidleijk vooruitgang wat volgend jaar ten opleverde. Verder liet TZB
het niet komen, want door goed te scoren. Daar was vooral eervoortgezet moet worden."
werpen van Manon Zijlstra en ste honkman Mike de Waal
Doelpunten dames: Margreet Sterren- een vangbal van Dennis Greeff voor verantwoordelijk met een
burg 5, Sylvia Blom 4, Janna ter Wolbeek 2, was de slagbeurt van Pino's wel zeer fraaie vangbal. De vijfWendy van Straaten 2, Mireille Martina 1. voorbij.
de inning leverde beide teams
een punt op, 11-6. In de zesde
Mannen: Peter Pennings 8, Kees Hoek 4,
Erwin Spruit 2, Gouran Bogojeyic 2, Nik
Doordat de pitcher van Pi- inning liep TZB nog verder uit
Grijekovic 2, Jan van Duijn 1.
no's veel vier wijd gooide kon toen Manon Zijlstra Dustin VisTZB driemaal scoren, 3-2. Het ser binnensloeg, 12-6.
TZB veld begon steeds beter te
In de laatste slagbeurt prospelen. Pino's kon in de tweede
inning eenmaal scoren, mede beerde Pino's tevergeefs de achdoordat Dustin Visser met een terstand weg te werken. De
fraai dubbelspel meerdere pun- spanning was te snijden, maar
ten voorkwam, 3-3. De Pino's het TZB-team hield het hoofd
een fraaie zege op Pepijn Paap de tot de formaliteiten. Voor de pitcher had nog steeds moeite koel. Pino's slaagde er wel in te
de thuisclub weer aan de lei- Chess Society betekende dit, met de controle waardoor de scoren, maar twee punten wading, doch de wijze waarop het derde kampioenschap in honken volliepen. Ralph Wij- ren te weinig. De 12-8 zege was
Hans Lindeman, ten koste van drie jaar tijd. Teamleider Olaf ers, Menno Ovaa en Stephan zeer verdiend na een spectacuSimon Bosma de ploegen weer Cliteur was dan ook zichtbaar Pouw kwamen zodoende over laire en spannende partij softnaast elkaar bracht, wekte tevreden met dit resultaat.
de thuisplaat. Dennis Greef en bal.
evenwel bewondering.

Voorsprong
Dennis van der Meijden zette
Chess op een 2-1 voorsprong
door een fraaie zege op Wim
Gude. John Ayress had moeite
met kersvers Chess-bestuurslid Nico Handgraaf, maar wist
toch door een winstpartij de
stand in evenwicht te brengen.
Peter van de Beek bracht met

Met de partijen Drost-Jansen
en Koper-Ter Bruggen nog aan
de gang leek het er even op dat
het gemis van Hans van Brakel,
die noodgedwongen te vaak ingevallen was in het eerste, Café
Neuf/Chess Society fataal zou
worden. De ontknoping liet
echter niet lang op zich wachten. Ter Bruggen raakte een
stuk achter, kreeg echter toch
nog winstkansen, doch liet deze
lopen. Kees Koper greep zijn
kans en besliste de partij met
schaakmat. Team leider Olaf
Cliteur kon toen het sein geven
tot het openen van de champagneflessen.
Dat Hans Jansen, overigens
zeer bekwaam, Hans Drost opzij zette en daarmee de eindstand op 4-4 bepaalde, behoor-

Riek de Haan topscorer seizoen '93

Oplossing vorige puzzle (num«Ier 15), Wit begint maakt remlse: 1. Lf8-g7, Th8-h7; 2. Kh3-g4,
Kb8xa7;
3. Kg4-h5, Pd4-f5; 4.
L
&7xb2, Th7xh6; 5. Kh5-g5,
Th6-h2; 6. Lb2-e5, Th2-f2; 7.
Le5-f4, Pf5-d4; 8. Lf4-e3, Tf2-f5; 9.
Kg5-g4, Tf5g4; 10. Kg4-f4, Ka7-b6;
U. Kf4-e4, Kb6-c5; 12 Ke4-d3 en
'naakt remise.

„Ons uitgangspunt was, niet
degraderen", stelde trainer
Teun Vastenhouw. „En als je
dan aan de nacompetitie meedoet voor promotie dan is het
seizoen geslaagd". De Zandvoorters moesten het in dit
duel doen zonder Chris Kuin en
Wiim Buchel, die door de bond
geschorst waren. Desondanks
begon Zandvoortmeeuwen fanatiek. William Rubeling brak

door maar werd neergelegd
zonder dat er gefloten werd. Na
de flitsende opening, Zandvoortmeeuwen had aan een gelijkspel niet voldoende, kwam
Velsenoord meer in de wedstrijd.
Na ruim twintig minuten
kreeg de thuisclub een vrije
trap en daaruit zou het eerste
doelpunt ontstaan. Op de half
geraakte bal was de voortreffelijk op dreef zijnde Michel Winter kansloos, 1-0. De Zandvoorters waren van slag en hadden
het aan doelman Winter te danken dat de schade niet verder
op liep. Driemaal reageerde de
Zandvoortse doelman perfect.
In de tweede helft trok Zandvoortmeeuwen meer ten aanval. Daardoor meer druk op het
Velsenoord doel, maar wel

ruimte om te counteren. Het
overwicht van Zandvoortmeeuwen leverde niets op. Wel een
kans voor William Rubeling,
die echter miste. De uitvallen
van Velsenoord leverden des te
meer op. Tweemaal werd de
Zandvoortse defensie verschalkt, 3-0.
De badgasten bleven strijden
voor een beter resultaat maar
de strijd was verloren. „Velsenoord won terecht", meende
Vastenhouw. „Ondanks dit verlies ben ik over het gehele seizoen erg tevreden. Het was
zwaar maar ik heb er veel van
geleerd. Ik moet wel even zeggen dat de samenwerking met
Pieter Keur erg goed was. Samen hebben we veel overlegd.
En dat is zeer positief. Als we zo
doorgaan kan het alleen maar
beter worden."

Volgend jaar zullen de niet
geslaagden zeker weer present
zijn. Een voordeel hebben zij
dan omdat het stukje examen
vrees achter de rug is. Volgende
week donderdagavond is in het
Gemeenschapshuis de prijsuitreiking van de jeugdcompetitie.
Vorige week donderdag werd
de voorlaatste ronde in de interne competitie gespeeld. De
slechts zes partijen, die gespeeld werden leverden geen
schokkende resultaten op.
Louis Dambrink won zijn partij, evenals De Oude, Pepijn
Paap en John Ayress. Edward
Geerts nam het zekere voor het
onzekere door de punten met
Walther Franck te delen.
Jack van Eijk en Mare Kok
konden het die avond nog niet
eens worden over het resultaat
en braken hun partij af. De afgebroken partij uit de 27e ronde
tussen John Ayress en Mare
Kok werd zonder verder te spelen remise gegeven.

Louis Blok-toernooi
ZANDVOORT - Morgen organiseert
de
Zandvoortse
Schaak Club nu al voor de 13e
keer het bekende Louis Blok
Rapidtoernooi. Vorig jaar
speelden de meer dan zestig
schakers in een tropische hitte.
De schaakstrijd begint morgenochtend om elf uur terwijl de
prijsuitreiking rond de klok
van half vijf wordt verwacht.

Bridgeseizoen
bijna ten einde
ZANDVOORT - De competitie voor de leden van de
Zandvoortse Bridgeclub zit
er bijna op. In deze laatste
competitie doet iedereen er
nog een schepje bovenop
waardoor de spanning groot
is.
In de A-lijn was het echtpaar
Van der Meulen goed op dreef
door met een score van 61,43
procent eerste te worden. Op
niet al te grote achterstand
volgde het echtpaar Potharst
en derde werden mevrouw
Spiers en de heer Emmen.
Spiers/Emmen hebben de koppositie weer overgenomen van
Mevrouw Molenaar en de heer
Koning, terwijl het echtpaar
Van der Meulen oprukte naar
de derde positie.
Het echtpaar Hoogendijk
speelde in de B-lijn een gedecideerde wedstrijd en werd eerste. Op kleine afstand volgden
de dames Van Beek en Stocker,
terwijl de dames Berkhemer en
Verhage goede derde werden.
De heren Overzier en Van der
Staak blijven onveranderd bovenaan staan. De tweede plaats
bleef in handen van het echtpaar Hoogendijk. Het echtpaar
Smink heeft nu echter beslag
;elegd op de derde plaats.

ZVM-zaterdag uitgeschakeld
ZANDVOORT - Het zaterdagvoetbalteam van Zandvoortmeeuwen heeft de promotiestrijd tegen Velsenoord niet succesvol kunnen afronden. Door een 3-0
nederlaag is er een einde gekomen aan het voetbalseiOpgave nummer 17: Wit begint zoen dat toch wel succesvol
mag worden genoemd.
maakt remise

Meerdere jeugdleden van de
Zandvoortse Schaak Club
slaagden er niet in het fel begeerde diploma te behalen, nadat er het hele seizoen toch keihard voor was gewerkt. Het
meest succesvol was de 12-jarige Dmitri Herders, die maar
liefst twee examens met goed
gevolg aflegde.
Remco Roode, Martine Botman, Bart Timmermans, Mare
Habets, Niels Filmer, Jan Koning en Bas Wakker wisten
eveens een diploma in de wacht
te slepen.

Nullen

Reserves Chess Society kampioen
punt voorsprong op het eerste
team van de Zandvoortse
Schaak Club. De rest van de
concurrentie was, zij het met
enige moeite, afgeschud.

Wisselend succes
schaakexamens

ZANDVOORT
De
schaakcompetitie
loopt
naar het einde toe. Dat was
duidelijk te merken in de
strijd bij de Zandvoortse
Schaak Club. Slechts zes
partijen werden gespeeld.
De jeugd was wel volop aanwezig om de diverse schaakexamens af te leggen. Dat
Het tweede gemengde-dub- gebeurde met wisselend
bel, Esmir Hoogendoorn en succes.
Vincent van Gelderen, liep niet

Straatvoetbal kampioenschap

terst spannende partij softbal versloegen de aspiranten van TZB het zeer sterke
Pino's met 12-8. Vooraf
werd tegen deze partij erg
opgezien omdat Pino's een
korte stop in huis had, die
geselecteerd was voor Jong
Oranje. Des temeer een uitstekende prestatie.

SPORT

C-lijn
In de C-lijn speelde de heer
Verburg met gelegenheidspartner Mevrouw Van Duyn, Dat
ging erg goed gezien de eerste
plaats die bereikt werd. De dames Rudenko en Rudolphus
scoorden deze week erg goed
met een percentage van 60 procent.

Sportverslaggever Aaldert Stobbelaar reikt de 'Gouden Schoen' uit aan Riek de Haan
Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - De opvolger van Paul Lon- tie treffers. Het succes voor De Haan was dit
gayroux is geworden Riek de Haan. De Zand- seizoen compleet. Naast het winnen van de
voortmeeuwen-spits vertoefde vanaf de ope- door het Zandvoorts Nieuwsblad beschikbaar
ning van het seizoen aan de top van de rang- gestelde topscorerstrofee promoveerde hij
lijst en is daar niet meer vanaf gekomen. De met Zandvoortmeeuwen naar de vierde klasse
succesvolle spits scoorde zeventien competi- KNVB.

Dit was weliswaar voldoende
voor een tweede plaats, maar
iet was nog net niet voldoende
om zich bij de eerste vier, die
promoveren, te plaatsen. Wel.icht lukt het in de laatste wedstrijd. Derde werden mevrouw
Visser en de heer Van Leeuwen.
Aan kop blijven Visser en Van
Leeuwen. De heren Stomps en
Verburg nestelden zich op de
tweede plaats, waarbij zij mevrouw Verhaaff en de heer Van
der Meer naar de derde plek
verwezen.

Amsterdam is omsingeld.
Twee nieuwe stationsingenomen,
Minuten reistijd overwonnen.

Open dag met gratis vervoer. Zien is nog altijd
geloven. Daarom nodigt NS u graag uit om op zondag
23 mei de nieuwe spoorlijn uit te proberen. Op die dag
kunt u tussen 11.00 en 17.00 uur gratis reizen tussen de
stations Amsterdam RAI, Duivendrecht en Diemen Zuid.
Bent u uitgereden en -bewonderd, dan kunt u zich
storten op de vele evenementen die rondom deze stations
plaatsvinden, zoals muziek, optredens en kinderattracties.

Zoals u op het kaartje kunt zien, zijn belangrijke

Bovendien demonstreren we de aanleg van een

bestemmingen als de RAI en Schiphol veel beter bereikbaar

stuk spoor en onze computersystemen, waarmee we de

geworden. De omweg via het Amstel en Centraal Station

reizigersinformatie en de treinenloop regelen.

hoeft u dus niet meer te maken.
NS werkt verder. De nieuwe Zuidtak is een mijlpaal
Vele minuten tijdwinst. Om u een indruk te geven
van de tijdbesparing die dit oplevert: op het traject Utrecht-

in de uitvoering van Rail 21, het ambitieuze plan waaraan
wij de komende tien jaar nog hard zullen doorwerken.

Schiphol gaat de reistijd terug van 55 naar 36 minuten.

Elke volgende mijlpaal zal ook weer een verbetering

Reizigers uit Lelystad boeken daar ook een tijdwinst

van de Nederlandse infrastructuur betekenen.

van zo'n 20 minuten en doen er nog maar 52 minuten

Daarom vonden wij de opening van de Zuidtak meer

over. Komt u uit Hilversum, dan duurt de tocht naar de

dan genoeg reden voor een feestje. Viert u met ons mee?

luchthaven 37 in plaats van 47 minuten.
Amsterdam heeft een ringspoorbaan. Het was een

Station Duivendrecht en Diemen Zuid. Met de Zuid-

hele operatie, maar op 23 mei is het dan zover.

. AMSTOIDAMCS

tak krijgt Amsterdam ook de gloednieuwe stations

Door het gereedkomen van de zogenaamde 'Zuidtak'
krijgt Amsterdam haar lang verwachte ringspoorbaan.

Duivendrecht en Diemen Zuid erbij. Hierdoor wordt het
openbaar vervoer voor veel mensen weer een stuk

Dat is niet alleen goed nieuws voor Amsterdammers,

toegankelijker.

maar ook voor iedereen die vanuit Flevoland, 't Gooi en

Omdat we verwachten dat er steeds meer reizigers

SPOORUm
DEZUIDT»

Utrecht richting Amsterdam-Zuid of Schiphol wil reizen.

komen, hebben we bovendien station RAI uitgebreid.

Kom naar de feestelijke open dag van de Zuidtak op 23 mei.
Het telefoonteam zit voor u klaar

Hoe maak ik kans

Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord

f

visser

Haltestraat tel. 12159
Pasteurstraat tel. 17027
Zandvoort,"*885"

VERSE
VARKENSHAAS
van 29,50
VOOR

P "9

Weekreklame
donderdag t/m donderdag
Kipkerry-broodje
normaal 1,95
nu 2 voor

3,60

TJERK HIDDESSTRAAT 77
Tweekam. app. op 5e etage met balkon
zuid/oost. Ind. entree, hal, woonk. met
open keuken, slaapk., badk. met douche, wastafel en toilet. Serv. k. ƒ312,p.m. Vr. pr. ƒ127.500,- k.k.

TJERK HIDDESSTRAAT 123
Tweekam. app. (vh 3) op 8e et. met balkon zuid/oost. Eventueel met garage te
koop. Ind. entree, hal, toilet, woonk.,
badk. met ligbad en wastafel, keuken,
ruime slaapkamer. Serv. k. ƒ 467,- p.m.
Vr. pr. ƒ169.000,- k.k.
Garage ƒ15.000,- k.k.
DR. J. G. MEZGERSTRAAT 113
Driekam. app. (vh 4) op 1e et., balkon
zuid/oost. Ind. entree, ruime hal, toilet,
open keuken, woonk., 2 si. k., badk.
met douche en wastafel. Serv. k.
ƒ253,- p.m. Vr. pr. ƒ189.000,-- k.k.
Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Tot hoever kan de prijs oplopen?
De Jackpot kan oplopen totmaximaal ZEVEN MILJOEN
GULDEN. Als hij dan weer
op een onverkocht lot valt,
trekt de notaris een nieuw lotnummer, net zolang tot er een
winnaar is.

IDEAAL LEREN...?
De Zateréagacademie is erkend door
Opleidingen:
de Minister van Onderwijs en Weten
Introductie PC-gebruik. Werken met MS-DOS
sèappen op grond van de Wet op
Tekstverwerken met WordPerfect
de erkende onderwijsinstellingen.
PDI modules MG. l, MG.2 en MG.3
De mondelinge lessen worden
AMBImodulesHE.OenHE.I
gegeven op zaterdagochtend
Public relations: Basiscursus, NGPR-A enNGPR-B
van 9 M12 uur.
Effectief opleiden
Praktijkdiploma
marketing, NIMA-A en NIMA-B
leslokalies:
Management-assistent(e)
I en II
Amsterdam (Diemen),
Management middenkader I en II
Arnhem, Den Bosch,
Logistiek management
Den Haag, Rotterdam,
Basiskennis boekhouden
Utrecht, Zaandam
Praktijkdiploma boekhouden (ook deelcertificaten)
en Zwolle.
Moderne bedrijfsadministratie (ook deelcertificaten)
Slartdata:
Praktijkdiploma loonadministratie
Basiscursus belastingrecht
vanaf 18 sepToerisme/recreatie. SEPR I
tember J 993

f v i s i e zaterdagochtend: het betere alternatief
Z A T l

R D A C, a f

A D f

M

Aankpop/Verkopp/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944'/Fax 02507-17596

Het telefoonteam van de Nationale Postcode Loterij
krijgt elke dag vragen van mensen die precies willen
weten hoe de Postcode Jackpot in elkaar zit. De
meest gestelde vragen, en de antwoorden daarop, zetten we hieronder nog eens op een rij.
Wat gebeurt er met de Jackpot
wanneer die op een niet verkocht lot valt?
Dan blijft de pot staan en wordt
hij met een miljoen gulden
verhoogd. Bij de eerste
p trekking is dat gebeurd.
|
l
l

Postbus 20 8200 AA Lelvstad tel. 03200-26895 fax 03200-26334
Zend mij vrijblijvend de gratis studiegids 1993/94

dhr/mw
xiraal
postcode/plaats
telefoon
Mijn interesse gaat uit naar

VAN

MAKELAAR O.G,

Henny Huisman legt precies uit
hoe de Jackpot in elkaar zit.

l E

04841

SGHAIK

Spelen alle loten mee in de
Jackpot?
Ja. Alle loten, verkocht of niet,

Ochtendbladen

De Volkskrant en Trouw
vragen voor Zandvoort

bezorg(st)ers
- verdiensten ± ƒ 90,00 per week
min. leeftijd 15 jr.
Inl. 02507-18156 of 023-355434
(alleen overdag)

Wilt u miljonair

In de Jackpot zit nu al drie
miljoen gulden. Dat maakt de
volgende trekking nog spannender!

1
4
6
7
8

14
15
17
20
24

25
26
29
31
32

33
34
35
37
40

41
42
43
45

Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.
De loterij is goedgekeurd door de
Staatsecretaris van Justitie onder
nummer LO 890/098/177.89. d.d.
02-03-1993. Prijzen boven de duizend gulden worden belast met
25% kansspelbelasting. Prijzen
worden automatisch op uw bank- ol
girorekening gestort.

Hoe en wanneer wordt de
trekking bekendgemaakt?
De trekking van de Jackpot
wordt bekendgemaakt in het
programma Hitbingo, dinsdag-

Hoe speel ik mee met de Jackpot?
Als u vandaag de BONVOOR-MULTI-MILJOENEN
invult en opstuurt, speelt u
volgende maand al mee voor
de Postcode Jackpot. Natuurlijk dingt u ook mee naar de
honderdduizenden andere prijzen in de Postcode Loterij en
Hitbingo.•

Nog vragen?
Bel dan:

020 - 6795656.

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

worden? Vul
dan snel de bon
in en doe mee!
De winnende
Thuisbingonummers van
11 mei:

spelen mee voor de Jackpot.
Dat betekent dat de prijs ook
kan vallen op een lot dat niet
verkocht is.

avond, 20.30 uur op RTL 4.
Of de Jackpot deze maand
valt, kunt u zien op l juni.

Q ƒ40,- (vier lotnummers)
Q ƒ30,- (drie lotnummers)

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

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen metblokletters

Q dhr. ü mevr.

Naam:
Adres:
Plaats:

Postcode: l l l
Postbanknummer:

Handtekening:
Banknummer:

150.93.05

Datum:

• NATIONALE •

POSTCODE
• LOTERIJ*

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag
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PvdA en VVDopgestapt uit protest
tegen bestuurlijke onkunde college
ZANDVOORT - De fracties van de Partij van de Arbeid en de VVD hebben een
verklaring opgesteld over
hun houding in de gecombineerde commissievergadering over de Structuurschets Zandvoort, op 29
april.

en onverkwikkelijke situatie te
beëindigen, stelde burgemeester Van der Heijden het college
voor om uitdrukkelijk als collegestandpunt naar buiten te
brengen dat (kort gezegd) de
concept-structuurschets
op
hoofdlijnen wordt onderschreven en dat Zandvoort een proces van revitalisering diende in
'De wijze waarop wethouder te gaan. Dit voorstel wred door
Flieringa donderdag 29 april het college unaniem aanvaard,
jongstleden tijdens een gecombineerde vergadering van alle
raadscommissies de concept-structuurschets voor Zandvoort wenste te behandelen,
heeft de fracties van PvdA en
VVD ten zeerste verbaasd en
ontstemd. Bovendien bleek
deze vergadering allerklunsigst
te zijn voorbereid. De procesgang die moest leiden tot de
vaststelling van de Structuurschets door de gemeenteraad
wordt hierdoor uiterst ondui- Jeanette van Westerloo
delijk, zodat de belangstellende
burger er zo langzamerhand fractievoorzitter van de PvdA
(Archieffoto)
geen touw meer aan kan vastknopen.
Het bestuurlijk gehannes be- waarna dit collegestandpunt
gon al een jaar geleden. Nadat openbaar werd gemaakt.
het college, in toenmalige saGroot was daarom de verbamenstelling, unaniem de concept-structuurschets had aan- zing van in elk geval de fracties
vaard en van de raadscommis- van de PvdA en WD toen de
sies toestemming had verkre- opvolger van de afgetreden wétgen dit beleidsstuk als voorlo- houder Van Caspel, de heer
pige
gemeentelijke Flieringa, donderdag 29 april
standpuntbepaling voor in- verklaarde dat het college nog
spraak aan de bevolking voor te steeds geen standpunt over de
leggen, deden de wethouders concept-structuurschets had
Ingwersen en Termes plotse- ingenomen. De verwarring was
ling mededelingen aan de pers op dat moment weer compleet.
dat zij met achter (belangrijke Ook over de door de bevolking
onderdelen van) bedoeld con- (al vele maanden geleden) gelecept stonden en dat het college verde inspraak had het college
hierover nog geen standpunt zich nog steeds geen mening gehad ingenomen. Deze onder- vormd: er was nog niets mee
mijnende, in strijd met de door gedaan! Grote onduidelijkheid
het college en raadscommissies ontstond vervolgens over de begenomen besluiten en een be- doeling van de gecombineerde
hoorlijke en logische proces- commissievergadering.
gang verstorende mededeling
van beide wethouders leidde
Ter vergadering bleek uit de
alom tot grote verwarring.
mededeling van wethouder
Flieringa dat het eigenlijk niet
ging om een commissievergaOnverkwikkelijk
denng maar om een hoorzitTen einde deze onduidelijke ting van het college, waarbij de

raadsleden 'inspraak' kregen
over de concept-structuurschets. Met andere woorden:
degenen die tezijnertijd over de
vaststelling van de structuurschets moeten beslissen (de
raadsleden dus), kregen de gelegenheid van het college om
hun eigen besluitvorming te beïnvloeden. Het was de heer Flieringa niet bij te brengen dat het
absurd is, raadsleden 'inspraak' te geven over zaken
waarbij diezelfde raadsleden
als beslissers optreden.

Publiek

wonnen adviezen niet beschikbaar werden gesteld - een zinvolle discussie over bedoelde
wijzigingen onmogelijk was.

Boos
Mede hierover en omdat naar steeds weer blijkt - dat een
normaal gesprek met de heer
Flieringa uiterst moeilijk is,
(hij luistert niet, wordt snel
boos en onhebbelijk en gaat
schreeuwen) hebben de fracties van de PvdA en WD uit
protest en gêne over de door
het college - onder aanvoering
van wethouder Flieringa - vertoonde bestuurlijke onkunde
en de bedroevende gang van zaken, de vergadering verlaten.
Op de vervolgens door de gemeentelijke voorlichter tijdens
een schorsing van de hoorzitting ondernomen bemiddehngspoging om terug te keren
ter vergadering, wensten de beide fracties in te gaan indien de
heer Flieringa bereid was om
over een procedurevoorstel van
deze fracties te praten, ten einde te trachten de vergadering
alsnog een zinvolle inhoud te
geven. Hierop werd negatief
door de heer Flieringa gereageerd. De door het raadslid Versteege ondernomen 'bemiddehngspoging' was van een dermate triviaal niveau, dat de beide fracties deze poging onmogelijk serieus konden nemen.
De fracties van PvdA en WD.

Ter vergadering bleek dat
ook het publiek was uitgenodigd om inspraak te leveren,
het college had tevens een aantal personen en instanties apart
uitgenodigd. Dit was vreemd
want het publiek had al de geleZANDVOORT - Voor de kust en op het strand van Zandvoort is
genheid gehad tot inspraak;
zaterdagochtend een grootscheepse oefening gehouden. In totaal
met de geleverde inspraak had
lagen er tijdens deze actie zo'n veertien boten in zee. Aan de
het college echter - zwak gezegd
oefening werd vanuit Zandvoort deelgenomen door de Zandvoort- tot dusver nog niets gedaan.
se Reddings Brigade, de politie, de Lotus-groep van het Rode
Volgens de heer Flieringa ging
Kruis, de watersportverening en Station Zandvoort van de Kohet thans (anders dan de comninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Ook de KNRM-stamissie-agenda aangaf) uitsluitions Umuiden en Noordwijk deden mee, evenals de kustwacht en
tend om inspraak over de wijzide rijkspolitie te water. Met de actie werden vier drijvende poppen
gingen die het college voorneplus een vierde pop op een rubberbootje 'gered'. Zij waren 's
mens was in de concept-strucmorgens al rond zes uur door enkele Zandvoorters op zee gedumpt.
tuurschets aan te brengen.
Hoewel uit het onlangs gewijzigde collegeprogramma bekend is dat het college het concept wil wijzigen op de punten
die betrekking hebben op de
Hoofdwegenstructuur en de zoZANDVOORT - De prijs- Hij legde uit dat de organisatie
genaamde 'middenboulevard',
uitreikmg van de kleurwed- zich inzet voor mensen die ten
liet de heer Flieringa in het
strijd voor Amnesty Inter- onrechte gevangen zitten en/of
duister wat die wijzigingen prenational is dankzij de mede- slecht worden behandeld. De
cies inhielden.
werking van clown Didi en kleurwedstrijd had tot doel
De op de Hoofdwegenstruczijn dochter Joyce een waar hieraan meer bekendheid te getuur betrekking hebbende rapDat is goed gelukt, want op
kinderfeest
geworden. In to- ven.
porten van het extern verkeersalle Zandvoortse basisscholen
taal
zijn
er
twintig
prijzen
kundig bureau en de overigens
hebben leerlingen deelgenouitgereikt.
pp de voorgenomen wijzigingen
men aan de wedstrijd. Bovendien hebben de kinderen met
ingewonnen ambtelijke adviezen waren noch voor het puAmnesty International afde- hun tekening kleur en vrolijkbliek noch voor de raadsleden
ling Zandvoort wilde er donder- heid gegeven aan dit onderter inzage gelegd. PvdA en WD
dagmiddag in het Gemeen- werp.
vonden dan ook dat - zolang het
schapshuis een vrolijke bijeencollege niet duidelijk wenste te
komst van maken. Ook al
Clown Didi en zijn dochter
maken welke wijzigingen het in
houdt Amnesty zich met een Joyce waren gevraagd de midde
concept-structuurschets Wilfred Tates, fractievoorzit- somber onderwerp bezig, zo dag te presenteren. Zij maakten
(Archieffoto) vertelde Ge Stoop bij aanvang. er een waar kinderfeest van,
wilde aanbrengen en de inge- ter van de WD

Veertien boten op zee voor grootscheepse oefening
De actie, waarbij de Zandvoortse watersportvereniging voor de
brandstofbevoorrading van de kleine boten zorgde, liep gesmeerd.
Dezelfde avond moest de Zandvoortse reddingboei 'Louwes' opnieuw in actie komen, omdat er een gebroken surfmast was gevonden. Na drie uur zoeken werd er niemand op zee aangetroffen. Deze
actie liep iets minder gesmeerd dan 's morgens: de (nieuwe) regionale meldkamer van de politie, sinds kort centraal in Haarlem,
moet de coördinatie op zich nemen, maar deze was zaterdagavond
niet te bereiken.
„We kregen alleen een bandje te horen," zegt Chris Kemp, secretaris KNRM-Zandvoort. „En dat is een kwalijke zaak."

Kleurwedstrijd Amnesty wordt vrolijk kinderfeest
waar veel werd gelachen. Daarnaast waren drie mensen gevraagd om een jury te vormen:
Ge Stoop, Pauhne van de Veen
en de bekende Zandvoortse tekenaar Hans van Pelt. Zij zochten van elke leeftijdscategorie,
van 4 tot en met 13 jaar, de twee
mooiste tekeningen uit. In totaal waren er zo'n 80 tekenmgen ingeleverd. Twintig kinderen wonnen een prijs.
De Zandvoortse middenstand had voor een enorme
hoeveelheid prijzen gezorgd.
Door de presentatie van Didi
'regende' het bijna letterlijk
CD's, boeken, bioscoopkaar-

tjes, en tegoedbonnen voor onder andere surflessen, pannekoeken eten, ijsjes eten, diners
en zwemmen. Niemand hoefde
met lege handen naar huis,
voor iedereen was er een pakketje met speelgoed, drinken en
snoepgoed. Daarna waren er
zelfs nog prijzen over. Die werden - tot hun grote verrassing afgeleverd bij de kinderen van
het Plantinghuis.
Volgens Amnesty-medewerker Arjan de Boer was de actie
een succes. „Het was een stukje
promotie van Amnesty International dat duidelijk in goede
aarde is gevallen, zowel bij de
kinderen als bij hun ouders."

MOTORRIJSCHOOL
TROELSTRASTRAAT 34
Z A N D V O O R T
0 2 5 0 7 - 1 4 4 2 0

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

Waterpret bij uw bakker.

WAT DACHT JE VAN EEN TOEKOMST WAARIN JE MENSEN KUNT HELPEN,
NAAST ZE KAN STAAN...
TABITHA is op zoek naar mensen die er willen zijn voor een ander, die iets willen
doen, iets willen betekenen voor de ander. Kortom, die opgeleid willen worden
vooreen veel gevraagd beroep, met veel toekomstperspectieven. Dat kan, want:;In
september 1993 beginnen we weer met

DE OPLEIDING TOT ZIEKENVERZORGENDE

telefoon 023-385478

In de opleiding leer en werk je tegelijk. Na een eerste beroepsvoorbereidende
periode van zeven maanden, duurt de opleiding twee jaar. Daarna kun je meteen
bij ons als gediplomeerd ziekenverzorgende aan de slag.

Uw bakker heeft de lente in zijn bol. Dat betekent dat er
elke dag een zee van heerlijke broodjes, bolletjes, puntjes en
croissantjes uit zijn oven stromen.
Kom snel naar onze winkel, want bij al dat lekkers hebben
we voor uw kinderen ook nog een aardigheidje in petto.

Wil je meer informatie over dit beroep en/of opleiding, dan kun je ook eerst onze
informatiebrochure aanvragen.
En laat je nou nooit meer wijsmaken dat je zo weinig verdient in de gezondheidszorg. Waar heb je b.v. als 18-jarige, terwijl je een opleiding volgt, een maandsalaris
van ruim ƒ 1.000,00 schoon?
Wil je nog wat weten? Bel ons op! Je kunt vragen naar Esther Hageman, dienst
Personeel & Organisatie of Hetty Visser, praktijkbegeleidster.

WEEKENDAANBIEDING:

5 croissants
10 mini bolletjes

4,95
3,50

Als je straks van school komt, met bijvoorbeeld een diploma M.A.V.O. of L.B.O. op
C- niveau en als je er niet tegenop ziet om te leren en te werken tegelijk... Grijp die
kans!!

Gezellig eten op een
unieke lokatie.

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

Ook voor kleine partijen
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

TABITHA is een instelling waar een Christelijke levensovertuiging uitgangspunt en inspiratiebron is voor het scheppen van een goed leef- en
werkklimaat.

Stichting verpleeg- en verzorgingshuizen
„Tabltha"-Amsterdam
Jan Bongastraat 5 1067 HZ AMSTERDAM. Telefoon: 020-6110011
Antwoordnummer 46102 1060 WB AMSTERDAM

ledere woensdag gesloten

Als u 'iis wist wat Van der Vlugt in huis heeft!!!
\.

Bijna alles om uw huis te verfraaien
en uw woonkomfort te verhogen!
Kom eens naar onze showroom aan
de Cornwallstraat in Umuiden. Of...
VRAAG VRIJBLIJVEND OFFERTE.

\ILUQT

VAM DER;
Cornwallstraat 6

Umuiden 02550-30624

ANTWOORDCOUPON
D Stuurt u mi| meer Informatie over (s v p invullen)
O Neemt u kontakt op voor hel maken van een afspraak over
(s v p invullen)
O SCHUIFPUIEN/ VOUWWANDEN/ SCHUIF-KIEPDEUREN
D HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU
KUNSTSTOF RAAMSYSTEEM)
D WERU AKF-SYSTEEM
D WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN
D WERU VOORDEUREN
O VELUX DAKRAMEN
G VELUX CABRIO SYSTEEM
D HÖRMANN GARAGEDEUREN
D HORREN
D ISOLEREND GLAS
D THERMOPLUSSUPERUTEGLAS
D INBRAAKVERTRAGENDGLAS
D GELUIDWEREND GLAS
D ZONREFLEKTEREND GLAS
D DAKKAPEI1EN
D SERRE'S
D SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN
NAAM
ADRES

Ramen+Deuren

GLAS

POSTKODE+PLAATS .

TELEFOON

U kunt deze antwoordcoupon in een envelop zonder postzegel
l zenden aan Van der Vlugt, Antwoordnummer 311,1970 VB Umuiden

PHILIPS

ALKALINE BATTERIJEN

l IMJ. LLL

PENLIGHT

AÏKALWI-

nieuwe formule-gaat 20% langer mee.

kalk

PAK 4 STUKS

ELDERS

MICROWAVE

VUILNISBAKZAKKEN

MAGNETRON- OF
OVENSCHALEN

METTREKBANDSLUITING

FILTERHULZEN

geeft 20% meer vulcapaciteit, ook ideaal
op vakantie voor was- of vuil goed

maak voordelig uw eigen sigaretten.
Superieure kwaliteit

KINGSIZE MASCOTTE

ROL

STUKS

STUKS

DOOS
500 GRAM/

ELDERS

ELDERS

ELDERS

ELDERS

beschermt uw
wasmachine

FLACON
500 ML

LONGDRINKGLAS

ELDERS

ELDERS

MINI FOTOALBUM

fraai hoog
modei met
sterke bodem.
Per stuk

goed voor
36 foto's
van 9x13 cm,
in diverse leuke
omslagen

ELDERS

ELDERS

CALVE
SLA-FRIS

PRINCES

PINKZALM

naturel of
yoghurt

mooie rose
hele moot
voor een
heerlijke
salade

DUBBELBLIK
419 GRAM

ELDERS

f'' " r, ' \$iï$%m
i ^LïSï ïiï-1
.' ,>• l'it'-^^c-J^
••-.'' ^%r

ELDERS , }"

-'/fP-V.

FLES
400 ML

LUXE FLESJE HALFROOM
voor een romig wolkje in de koffie

FLES
100
GRAM

plu
/fÜ
fi.&&
/•g:Mj'
'"*yasypl

ELDERS

runder- of kippebouillon of met soepballetjes

ELDERS
PER
STUK

ORIGINEEL FRIES
LIEFST 400 GRAM ZWAAR

ELDERS £4&

SET 4 GROTE KUIPJES
ELDERS 3.4e

POT
340 ML

LEKKERE PITTIGE

ELDERS

OUDE KAAS
PONDSTUK
ELDERS 8.29

JO SCHOLTEN

PANNEKOEKMIX

ABEE

de kleintjes zijn er dol op

VLEESSALADE

PAK 400 GRAM

WIT STOKBROOD
WESTER GOUDSTROOP
FLES
500 GRAM

110 ML

VRUCHTENKWARK

J2M

om te schenken,
ook heerlijk op
de pannekoeken

SPUITBUS

MONA YOKI • DUBBEL OOKI

HEDI'S
BOUILLON

ELDERS

AXE DEODORANT
subtiele charme verenigd met koele frisheid.
Diverse
geuren

PER
STUK

J9T

Th LITER
i^

Es?;l#

in handige
doseerpomp

tuk-50% polyester en 50% katoen,
ca. 700 grams polyester vezelvullmg

FLES

ip

VLOEIBARE
HANDZEEP

HOOFDKUSSEN

regular, bruisend lekker

81

SOSOFT

ROYAAL FORMAAT

COCA
COLA

CALGON ONTKALKER

diverse
modellen,
vaatwasmachine
bestendig

vacuumvers verpakt
dus altijd vers op tafel

BAYMAN
CRACKERTJES

CROKY CHIPS
naturel, paprika of bolognese

luchtig & krokant, heerlijk als toastje

LIEFST
200
GRAM

GROOT
PAK
250
GRAM

ELDERS

ELDERS

UITDEELDOOS 12 ZAKJES

KUIP 200 GRAM
ELDERS 1.99
T» nuTE r,ROENTBFRUIT AFDELlNG_

HEERLIJKE SPAANSE

GALIA MELOEN
ELDERS

PER STUK 2.98
IN ONZE AMBACHTELIJKE SLAGERIJ 5§

VAN DEN BROEK

00 GRAM
^*^
LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum
Hannie Schaftplein • HOOFDDORP: Marktiaan (centrum), Toolenburg
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat
1
-ZWANENBURG: Dennenlaan -ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof.

EN NU OOK: VICTORIEPLEIN - AMSTERDAM (ZUID)
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Wintermode:
schoenen in
sobere
mannen-look

Accu opladen
in jachthaven
Vrijwel alle jachthavens beschikken over walstroom op de
steiger; reden waarom steeds
rneer bootbezitters een acculader inbouwen. Ze genieten
daardoor van onbeperkt televisie kijken, gekoelde drankjes
uit de koelkast en volop licht.
En, het belangrijkste, de volgende morgen start de motor
als een zonnetje, want de accu's
zitten vol.
Maar doen alle laders wat de
folders beweren? Laden ze het
aantal ampères dat de fabrikant aangeeft en zijn ze veilig?
De Waterkampioen ging hierop
uitvoerig in. Nummer 7 van dit
blad publiceerde de testresultaten van tien acculaders tot 750
gulden, in nummer 8 komen nejen laders vanaf 750 gulden aan
bod en is een artikel opgenomen waarin wordt beschreven
hoe men precies met laders en
accu's moet omgaan. Bij de laders tot 750 gulden bleek de
duurste (de Professionel Mariner van 735 gulden) ook het
best te zijn.
„Laatst kwam ik thuis met
Bij de duurdere laders bleek 17 paar nieuwe schoenen," •
de verhouding tussen prijs en zegt coördinatrice M. J. G.
kwaliteit onduidelijker dan bij
Bergs van het Modecende eerste groep, al scoorde ook trum voor de schoen- en lehier de duurste (de Leab Main
derbranche. „Als je hier
25A van 1827 gulden) het best. werkt, word je vanzelf een
Bij dit laatste nummer ook
schoenenfreak." Het eeneen bijlage: het 'staandemast'- trum
is de snuffelpaal van
routeboekje. Daarin wordt voor de Nederlandse
leerhandel:
Noordzeezeilers die met hun
wat wordt de trend de koschip nu eens niet over zee van
mende herfst en winter?
Willemstad naar Delfzijl willen
uitvoerig de route 'binnendoor'
N HET KANTOOR van
beschreven, met daarbij alle gehet modecentrum in
gevens over sluizen, bruggen,
Nieuwegein hangt een
etc. die men zich kan wensen. collage met daarop de mode

Jongeren dragen
weer plateauzolen

I

voor zomer 1994. Compleet
met stukjes stof, lapjes leer
en uitgeknipte fotomodelVoor velen is het een droom: len. „Wij werken een jaar
een eigen zwembad. Voor polyzegt coördinatrice
ester-, betegelde of met folie be- vooruit,"
M.J.G. Bergs.

Zwembaden

klede baden bent u al snel vele
tienduizenden guldens kwijt.
Toch is een privé-zwembad niet
alleen voor de 'happy few' wéggelegd. Voor minder geld dan
wellicht wordt gedacht kan er
een zwembad in uw tuin komen, zo zegt De Woonsonsument (nummer 5). Het blad
keek namelijk naar de veel
goedkopere
zelfbouwbaden.
Zogenaamde 'opzetbaden' die
rond of ovaalvormig zijn. Van
een doorsnee van ruim 3,5 meter tot baden van 12,5 bij 6,5
meter of zelfs groter. De meeste
zijn 1,2 meter diep.
Voor enkele duizenden guldens kunt u een eigen zwembad
in uw tuin hebben, maar de
aanleg van zo'n bad moet met
meer mensen gebeuren en is
geen klus voor iemand met
twee linkerhanden. Als richtpnjzen wordt aangegeven van
4100 gulden (bij een diameter
van 3,6 meter) tot 12.200 guldenm (diameter 8,5 nieter).

Auto's
Bestaan er werkelijk tovermiddelen die de autocarrosserie tegen weer en wind beschermen, of zijn het niet meer dan
loze beloften waarmee de consument geld uit de zak wordt
geklopt? AutoWeek (nummer
18) nam een viertal veelbelovende glanselixers onder de
loep (Color Magie, Lustre-7,
Auri en Chemoclean PolySchutzschild) waarvan de prijzen varieerden van 39 tot ruim
57 gulden voor 500 ml. De conclusie: 'Na 3 proefmaanden vragen we ons af of er wel een wax
bestaat die shampoo- en wastunnel-vast is. Laat staan een
wax die een heel autoleven lang
meegaat of krassen onzichtbaar maakt. Met andere woorden: wie dergelijke reclamepraatjes gelooft gelooft ook in
sprookjes.' Men ging met de wagen tot slot ook nog langs bij
een bedrijf dat is gespecialiseerd in het reconditioneren
van occasions. En dat bleek uitemdelijk het meest bevredigende resultaat te geven.
Autokampioen (nummer 10)
besteedt speciaal aandacht aan
de 4 x 4. Niet alleen door verschillende artikelen en een lijst
tnet prijzen en gegevens van
deze terreinauto's, maar ook
door een test van de Jeep Cherokee, de Mitsubishi Pajero en
de Toyota Landcruiser.

Foto
Canon heeft nu een zoomobJectief dat werkelijk alles slaat:
de EF 35-350 mm. Tienmaal
zoom, voor videocamera's al
lang geen bijzonderheid meer,
maar bij fototoestellen nog wel.
Focus (mei) testte deze lens,
evenals de EF 20-35 mm. Verder in het blad twee compactcamera's: de Olympus MJU Zoom
f'past in de borstzak') en de Ricoh RZ-105 Zoom Date ('concurrerende zoomcompactca'nera').
Ook al kun je hem zelf niet
betalen: een test van een Rolls
Royce zal door iedere autoliefhebber worden gelezen. Dat
geldt op fotogebied ook voor de
nieuwe Hasselblad 205 TCC.
Een
juweel van een 6x6 camera
v
an een kwaliteit die buiten kijf
staat, zo zegt het blad Foto
'mei) na een test. Dat mag dan
ook wel, want wie aan er mee
aan de slag wil moet toch wel
eerst 20 duizend gulden op tafel
'eggen. Maar het is dan ook het
gereedschap van de echte
Profs.
GERRIT JAN BEL

door Maaike Miedema
„September 1992 vergaderde
de internationale schoenbranche in het Zwitserse Zürich. Er
waren vertegenwoordigers van
22 Europese landen. Ieder land
bracht een aantal favoriete
kleuren in, daarvan werd de
kleurenwaaier voor herfst- en
wintercollectie samengesteld."

ENT U EEN last-minu-

B

te boeker of worden de

plannen voor de zomervakantie al bij de olie-

bollen op

lijke ontwikkelingen," zegt lange laarzen. Als je over mode
Bergs. „Inspiratie kan komen praat, zijn de bermuda's de eniuit de filmwereld of de architec- ge korte kledingstukken die kotuur. Op dit moment houdt het mende tijd gedragen kunnen
milieu mensen bezig. Dat vind worden. Liefst met een lange
je dan weer terug in het mode- rok er overheen. Voor de jeugd
beeld." Wat de schoenmode be- is er de short met maillot en
treft, blijft Italië het toonaange- sportieve booties, voor de wervende land. Daar werden afge- kende vrouw de bermuda met
lopen
jaar
16 denier panhoofdzakelijk
ties en pumps
bruine
en
met plateauzwarte schoezolen."
nen verkocht.
De schokBergs: „Wij
demperschoezaten hier in ------- -^---- nen waarmee
Nederland
popster Elton
met felle kleuren als sinaasap- John in de zeventiger jaren fupeloranje en gifgroen. Die rore maakte, komen terug in
schoenen kwamen in de uitver- het modebeeld. Schoendesigkoop terecht, terwijl bruin en ner Jan Jansen verkoopt in Amzwart ook in Nederland goed sterdam inmiddels exemplaren
verkochten. Dit jaar hebben we met plateauzolen van tien cende collectie dan ook aange- timeter dik. De mode voor jonpast."
geren is met zolen van een tot
vier centimeter wat minder extreem. Daarnaast komen en
Rijglaarsjes
trotteurs op dikke profielzolen
Nieuw dit najaar is de terug- en booties met elastiek, veters
keer van de lange laars: slanke, en gespen.
soepele paardrijlaarzen, rijglaarsjes met haak- en vetersluiting en voor de jeugd mo- Nubuck
tor- en westernlaarzen. „Kort is
De materiaalkeuze sluit aan
uit," zegt Bergs beslist. „Onder bij de terug-naar-de-natuur
de lange rokken horen elegante trend: gevette leersoorten, nu-

De Zwitserse club bedenkt ieder seizoen een aantal thema's
om kleuren en modelijn op af te
stemmen. Onderwerpen voor
de periode '93-'94 zijn Magie Forest en Bacfc to Nature met daarin veel bostinten als bruin, olijf
en zwart. In Junior & Sport zitten de meer uitgesproken kleuren nachtblauw, violet en lakrood.
„Mode volgt de maatschappe-

Per tandem door de Dordogne

oudejaarsavond

beslist, vindt wellicht in

deze selectie enige tips van
zijn gading.
door Leni Paul

BOES

Sportief er op uit trekken
sombere straten en moedeloos
makende gebouwen! Sinds
deze Schotse stad Europa's culturele hoofdstad was, is daar
heel veel te genieten, prachtige
art deco gebouwen en Victoriaanse architectuur. Een belevenis op zich is hier te gaan thee
drinken in de in 1904 door Rennie Mackintosh ontworpen, in
zilveren-lila art nouveau gehouden tearoom. Drie maal per dag
vliegt Air UK (telefoon 020 601.0633) van Amsterdam naar
Glasgow.
NOSTALGIE In een Mercedes
30-zitter uit 1953 naar Weissen
Rössl in Wolfgangsee rijden en
daarna op een rondvaart op de
Traunsee, waarna de Burcht
van Keizer Maximilian I zal
worden bezocht. Men wordt
ontvangen door een achterkleinzoon van keizerin Elisabeth ofwel Sisi. Romantischer
kan het haast niet en liefhebbers van deze 'Habsburgse Nostalgie-Bus' kunnen hiervoor

postbus 2104,

1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Tuindecoraties
Op landgoed Beeckestijn
in Velsen wordt tot en met
donderdag 20 mei de vierde
Home and Garden Fair gehouden. Gedurende deze
driedaagse fair worden decoraties voor binnen en buiten
gepresenteerd alsmede speciale planten, zaden, kruiden
en geuren. De piramide-tenten, waarin de deelnemers
uit heel Nederland zich presenteren, staan in een 18e
eeuwse formele tuin naar
een ontwerp van J.G. Michaël. Ook de serre komt
eveneens ruimschoots aan
bod.

glimt niet. Daardoor heeft nubuck een warme uitstraling die
uitstekend past bij de winter."
Huize Beeckestijn Is te vinden
Nieuw is goretex: een vochtaan de Rijksweg: 136 te Velsen-Zuid.
De openingstijden zijn woensdag
o doorlatende en waterafstotendonderdag van tien uur 's mor| de stof die tot nu toe voorname-en
gens tot negen uur 's avonds. En2 lijk in sportkledmg werd vertreeprijzen: volwassenen 15 gulden
en kinderen (tot en met 12 jaar)
•2 werkt. Voor de heren blijft
7,50 gulden.
- naast de sportieve, stoere lijn
~ ook het klassieke schoeisel bestaan.
„Heren- en damesschoenen
Open 'milieu-dag'
j
j gaan steeds meer op elkaar lijM ken," zegt Bergs. „Werkende
De Kleine Aarde houdt op
o vrouwen hebben behoefte aan
zondag 20 juni haar jaarlrjk° praktische kleding. Een korte
se open dag op het terrein in
£ rok kruipt omhoog, in een kosBoxtel. Tal van milieuvrien£ tuum voel je je vrij. Het krijtdelijke bedrijven en instelo streeppak voor vrouwen is een
lingen zijn op deze dag aan|j van de mode-artikelen van dit
wezig om te laten zien hoe
J najaar, daar horen schoenen bij
men op verschillende manie„ in de sobere mannen-look."
ren rekening kan houden
's Schoenen van afgelopen winmet een 'goed' milieu. On£ ter, kunnen in de kast blijven.
derwerpen als voeding, tuibuck en zacht leer met reptiel- Bergs: „De nieuwe mode is gronieren, bouwen en wonen,
ver, sportiever, met meer carprints voeren de boventoon.
energie, natuur en milieu koBergs: „Geschuurd leer of nu- rés. Vrouwen hoeven zich komen uitgebreid aanbod in de
buck houdt door zijn ruwe op- mend jaar niet meer in spitse
aanwezige stands. Speciale
pervlakte de kleur goed vast en modellen te wringen."
aandacht is er dit jaar voor
recreatie en milieu.
Verder is er op het terrein
van De Kleine Aarde een ecologische groenteproduktie-,
kruiden- en moestuin te bezichtigen.

Savooiekool
met pepermunt

Pepermunt is lid van de grote
muntfamilie.
Tegenwoordig
wordt dit kruid nog gebruikt in
medicijnen, snoep, kauwgom
en tandpasta. De Romeinen gebruikten de pepermunt als
kruid om de tafel mee in te wrijven als teken van gastvrijheid,
en om de eetlust op te wekken.
Ook werd het wel gebruikt als
parfum in badwater. Pepermuntolie wordt gebruikt in likeur zoals Bénédictine, Crème
de Menthe, Chartreuse. Met pepermuntolie ingewreven gezicht en ledematen weerhoudt
muggen om te steken.
Pepermunt houdt van een
schaduwrijke, vochtige plaats.
Het kan in mei in de volle grond
worden gezaaid en na drie weken worden uitgeplant. Ook
kunnen oudere planten worden
gescheurd. Zet de planten ongeveer vijftig centimeter van elkaar. Het kruid kan ongeveer
zeventig centimeter hoog worden. Het is overblijvend. Van de
plant wordt het blad gebruikt.
Men kan oogsten van het voorjaar tot het najaar.

gemaakt? Wie nog niet heeft

BULGARIJE Soep kost er zeventig cent, een taartje hebt u
er voor een gulden en een diner
komt zelden boven de vijf gulden. In het goedkope vakantieland Bulgarije is er bovendien
veel te beleven: natuur en cultuur, zandstranden en fietstochten in de bergen rond het
beroemde Rila Klooster. Over
een achtdaagse fietstocht door
noord-oost Bulgarije meer informatie bij Balkan Holidays,
telefoon 020 - 620.9400.
DORDOGNE Nog meer fietsen en dan op tandems door de
Dordogne. Bagage wordt vervoerd terwijl u slaapt in een hotel of op een camping. Ook dagtochten vanuit een kasteelhotel
of een idyllisch boerderijtje zijn
mogelijk. Informatie France
Individuelle, telefoon 020 626.8898.
ASPERGES Een fietstocht
met culinaire trekken, dat is de
fietsdriedaagse door het Limburgse land op 11,12 en 13 juni.
Uit Weert kan worden gekozen
voor dertig en zestig kilometer
en langs de route liggen 35 aspergerestaurants, waar in allerlei variates het 'witte goud', zoals men hier deze groente
noemt, kan worden gegeten. Informatie: telefoon 077 - 543800.
SENIOREN Oud is 'out', we
spreken in het Europees Jaar
van de Ouderen liever over senioren. Voor hen speciaal organiseert de al 25 jaar bestaande
Stichting Senior Vakantie Plan
reizen waarbij rekening wordt
gehouden met de speciale wensen van oudere vakantiegangers. In 1992 kozen 3300 Nederlanders voor deze formule. Gratis reisprogramma aanvragen
in Bussum, telefoon 02159 33017.
GLASGOW Nooit meer bij
deze naam denken aan mijnen,

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

bellen met de VW ter plekke,
telefoon 09 43 732 2123.
lOOQ-FIETSENPLAN Milieuvriendelijk toerisme, zo kan
men het 1000-Fietsenplan
'Overstap' van de WV Overijsel wel noemen. Uit de Randstad aankomend per trein of
auto kan voor 15 gulden het
Overstap-paspoort worden gekocht dat recht geeft op speciale Overstap-fietsen in het gebied en op het de hele dag gebruik maken van de vele buslijnen in het gebied. Voor een luttel bedrag kan bovendien een
kano worden gehuurd om zorgeloos te peddelen in deze waterrijke provincie. Informatie
telefoon 05490 - 18767.
TUNESIË Niet alleen maar
zand, zon en overvolle stranden
in dit goedkope vakantieland,
maar vooral in het noorden
veel cultuur. Carthago, het
schilderachtige Sidi Bou Sai'd
waar in het begin van deze
eeuw onder anderen Franse

schilders en schrijvers veel verbleven en Bizerte en Tabarka,
nu nog niet ontdekt door het
massa-toerisme en de moeite
waard. Goedkoop is om vanuit
de hoofdstad Tunis in de zogenaamde groepstaxi's te stappen
en u te laten vervoeren door dit
boeiende land. Informatie: Tunesisch Verkeersbureau, telefoon 020 - 622.4971.
BOSWACHTER Welkom bij
de boswachter in het DrentsFriese Wold, waar men volop
wilde bloemen zoals Gentiaan
en vleesetende planten, zestig
vogelsoorten en reeen aantreft.
Op een wandelkaart van Staatsbosbeheer die de kleinste paadjes aangeeft, zijn diverse recreatieve mogelijkheden vermeld.
De mogelijkheden in dit stukje
Nederland zijn legio en ook vele
musea zoals het Openluchtmuseum in Schoonoord, het Natuurmuseum Drouwenerzand
en het Museumdorp Orvelte
liggen binnen handbereik.

Bewaren
Pepermunt kan diepgevroren
of gedroogd worden bewaard.
Bij het drogen verliest het
kruid echter veel geur.

Recept (vier personen): Savooiekool met pepermunt,
l kg savooie kool, (zout), l eetlepel klein gesneden pepermuntblad, l eetlepel margarine, peper.
Snijd de schoongemaakte
kool klein, en zet de groente op
met weinig water (en zout).
Kook hem gaar in ± 20 minuten. Schenk de kool af. Maak de
kool op smaak met margarine,
peper en klemgesneden pepermuntblad. Per portie: 330 kJ (80
kcal), 5 g eiwit, 2 g vet, 9 g koolhydraten.
Menusuggestie, champignonsoep, hamburger met chutney,
savooiekool met pepermunt,
aardappelen.
Men kan pepermunt ook gebruiken: in thee of trek er thee
van door er heet water op te
schenken, te laten trekken en te
drinken met citroensap; in
kruidenazijn; in vruchtensalades; in chocolademelk; bij snijbonen; bij wortelen; in koolsoorten.
Wie rneer wil lezen over tuinkruiden, kan de brochure
'Tuinkruiden' bestellen door
4,40 gulden over te maken op
gironummer 43 23 700 van het
Voorlichtingsbureau voor de
Voeding te Den Haag onder vermelding van brochurenummer
128.

De open dag duurt van tien tot
vijf uur en de toegang is gratis. Het
adres van De Kleine Aarde is het
Klaverblad l In Boxtel, tel. 0411684921.

Luilakrondleiding
Artis houdt op luilakmorgen, zaterdag 29 mei, een
evenement voor vroege vogels. Vroeger dan normaal,
namelijk om half zeven 's
morgens, gaan de hekken
van de dierentuin opend
voor het publiek. In kleine
groepjes wandelen de bezoekers door de dierentuin onder begeleiding van een
rondleider. Sommige dieren
ontwaken langzaam, andere
beginnen al aan hun ontbijt.
In het Reptielenhuis kan
men een python van heel
dichtbij bewonderen, terwijl
men ook nader kennis kan
maken met Simon, één van
de kleine chimpansees.
Na deze ochtendwandeling van ruim een uur zal in
het Planetarium een programma van een kwartier
worden vertoond. In de Flamingoserre wordt na de film
een uitgebreid ontbijt geserveerd.
Volwassenen betalen voor deze
ochtend (Inclusief ontbijt) 25 gulden en kinderen van vier tot negen
jaar 17,50 gulden. Telefonisch reserveren Is gewenst: 020-523.3427 of
523.3400.

Met vragen o\er \oeding kunt u op
werkdagen \an twaalf tot vier uur de
Y'oedlngstelefoon van het Voorlichtlngsbureau \oor de Voeding raadplegen: 070-351.0810.

Is de garantie in orde?
De Stichting Rechtswinkel
Amsterdam geeft in een korte
serie artikelen op deze ATVpagina nuttige adviezen.
Vandaag behandelt Cornc van
der Wilt de garantiebepalingen.
ISSCHIEN BENT U wel
bekend met de volgende
situatie: u heeft anderhalf jaar geleden de televisie
van uw dromen gekocht maar
op een dag verschijnt er alleen
maar sneeuw op uw beeld. U
gaat naar de winkel waar u de
televisie gekocht heeft en de
verkoper deelt u mee dat hij wel
bereid is de televisie te maken,
maar dat u voor de kosten moet
opdraaien. U heeft namelijk
geen garantiebewijs of de garantietermijn is al verstreken.
Heeft de verkoper gelijk?
Sinds l januari 1992 zegt onze
wet dat de koper bepaalde eigenschappen van het gekochte
produkt mag verwachten. Als
het produkt niet aan die eigenschappen voldoet, kan de koper
aanspraak maken op gratis herstel of vervanging. Van een televisie mag u verwachten dat ze
het een aantal jaren doet.
U staat dan ook in uw recht
als u naar de verkoper gaat om
de televisie gratis te laten repareren of te vervangen. Ook als
uw garantie verlopen is of u helemaal geen garantie heeft. Of u
recht heeft op herstel of vervanging hangt af van hetgeen het
produkt mankeert. Als er bijvoorbeeld alleen iets mis is met

M

de volumeknop kunt u niet van
de verkoper verwachten dat hij
u een andere televisie geeft. Let
op: dit alles geldt alleen voor
zaken die u na l januari 1992
heeft gekocht.
Archicffoto Weekmedia

Fabrieksgarantie
Naast de rechten die u heeft
ten opzichte van de verkoper,
heeft u soms ook rechten tegenover de fabrikant. Het kan namelijk zijn dat u in de verpakking van het produkt dat u net
gekocht heeft een fabneksgarantie vindt. Als u dit garantiebewijs opstuurt, is de fabrikant
verplicht het produkt onder bepaalde voorwaarden gratis te
repareren of te vervangen als er
iets mee aan de hand is.
U moet dit beschouwen als
een extra service van de fabrikant. Als u het garantiebewijs
opstuurt, is hij aan zijn aanbod
tot vervanging of herstel gebonden en kunt u ook bij hém terecht als er iets mankeert aan
het door u gekochte produkt.
Van belang zijn nog de volgende punten: bewaar altijd uw
kassabon en ga zo snel mogelijk naar de verkoper of de fabrikant als het produkt kapot
gaat. Als u niet snel genoeg reageert, verspeelt u namelijk uw
rechten.
De Ilechtsulnkel In Amsterdam is
\oor Informatie te bereiken: op werkdagen \.m twaalf tot vier uur op Ieleroônnunimer 020 «25 5!l 56.

Prentenboeken
Uitgeverij Zirkoon heeft
twee nieuwe kinderprentenboeken op de markt gebracht onder de titels: 'Kan
je wel!' en 'Arm Schaap'. Beide boeken zijn vertalingen
uit het Engels.
'Kan je wel!' gaat over de
aanstekelijke werking van
pesten. De illustraties zijn
vrij ongewoon en de teksten
zijn soms wat verwarrend.
Desalniettemin is het boek
zeker alleen al door de vormgeving de moeite waard.
Leeftijd vanaf vijf jaar.
Helder en duidelijk zijn de
teksten van 'Arm Schaap'.
Het boek vertelt het verhaal
van een té aardig schaap dat
zelfs in de winter al haar wol
weggeeft. De illustraties zijn
getekend in primaire kleuren. Als voorleesboek geschikt vanaf vier jaar.
'Arm Schaap', gebonden 22,50 gulden. ISBN SO^>177-495-0. 'Kan Je
wel', gebonden 24.95 gulden. ISBN
!)0-6177-183.
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Goudsmit biedt aan:

1-16
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE;
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
brandstofpompen; verstuivers;
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen cil.koppen vlakken. Garage/
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
motorenrevisie FEENSTRA,
(gratis halen en brengen)
Industrieweg 27, Duivendrecht,
Tel.: 020-6980639.

Amstelstein - Suzuki

Peugeot

OOK ZO DOL OP

PANDA 750 CL, 4-'87
ƒ6950
AUTOPOETSEN ?
PANDA 1000 L, 3-'90
ƒ 9900
Wij
doen dit voor u met het
UNO 1.1 S ie, 4-'92
ƒ18.500
unieke 123 Systeem Protect
UNO 1.4 S ie, 5 drs., 4-'91
ƒ 16.950
Een nieuwe auto v.a. 95 piek
TIPO 1.4 DGT, 11-'89
ƒ18.950
Gebruikte Peugeot's:
Eventueel bij u afgehaald en
TIPO 1.4, 8-'92
ƒ23.950
45.000 km 01/90 ƒ 18.950,thuisgebracht
A.P.K. KEURINGSSTATION
TEMPRA 1.6 S + st.bekr., 8-'92
ƒ29.950 205 GR, wit
Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week op vrijdag
54.000 km 06/90 ƒ 18.450,Keuren zonder afspraak
in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en
GOUDSMIT Fiat B.V. Amstelveen, Oranjebaan 2-4, 020-6470909. 205 GL, wit, airco
RENAULT
BENELUX
JOHAN
BOOM
205 Accent, rood
45.000 km 04/91 ƒ 16.950,TCP
Feenstra & Jimmink
de week daarop in alle edities van Weekmedia t.w.:
Den lip 55, gem. Landsmeer.
Rat Panda 1000 CL km.st.
205 XRD 1.8, bruin met. . . . 102.000 km 08/86 ƒ 12.450,- Alfetta 2.0
'
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Asterweg 24A A'dam 6364702
Tel.
020-6620530.
±
50
auto's
v.a.
ƒ
1000,tot
95.000, 1986, kleur wit. Vr.pr.
205 XL 1.1 rood
43.400 km 09/90 ƒ16.450,- Citroen BX TR D
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
'89
Autobedrijf CRYNSSEN
3e Schinkelstr. 49 (hoek
ƒ5.000,-. Tel. 020-410778.
de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse
309 GRD, grijs met
100.000 km 08/91 ƒ 19.750,- Ford Escort 1.4 CL
'91 ƒ20.000,-. Alle auto's met nwe.
Crynssenstraat 10-14
Schinkelkade)
Amsterdam
APK. Garantie al v.a. ƒ 1000,Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant en Zand309
GR
1.4,
bruin
met
43.000
km
03/90
Ford
Escort
1.4
CL
'90
ƒ
19.750,FIAT VERMEY B.V.
Tel.: 020-6184402.
Tel.: 02908-24640.
voorts Nieuwsblad.
XR
1.4,
rood
46.000
km
04/89
Ford
Sierra
2.0
CL
'90
ƒ
14.950,Keuze uit ruim 35 occasions.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
GR 1.9 break, beige met
22.000 km 10/91 ƒ35.250.- Ford Sierra 1.6 CL
'89 + 50 auto's, APK gek. Den APK-keurstation, reparaties
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
alle merken en schaderegeling.
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
GL
1.6,
blauw
57.000
km
03/89
Honda
Civic
1.3
L
'82
ƒ
16.950,Tel. 02975-62020.
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
20.00 uur. Tel. 020-0658686. Fax 020-6656321.
405 GLi 1.6, beige met
44.400 km 07/90 ƒ22.450,- Mazda 626 GLX Coupé .. '90 Haarlemrnerweg, bij molen. VOORJAARSAKTIE APK keuT.k. nieuwe Rat Cinquecentp
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
405 GR 1.9 blauw met
50.000 km 05/90 ƒ26.950,- Mazda 626 GLX Coupé .. '89 020-6844079. Tevens INKOOP. ringen ƒ70, klaar terwijl u
Autoverzekering laagste bètaSHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
met.groen, aflevering 4 juni,
405 GL Break, LPG, wit . . . . 105.000 km 06/90 ƒ23.450,- Mazda 626 H B
'90
wacht. Garagage West-Center: ling per maand/kwartaal.
nw. pr. ± ƒ 17.000 nu ƒ 14.000.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131,
CITY - CARS
405 Ml 1.6, rood
86.000 km 04/89 ƒ28.950,- Mercedes 200D
'88
3-daagse
020-6122476 (zonder afspraak)
Celie voor alle verzekeringen
020-5501710 werkdagen 9-17 u
Amsterdam.
505 GR 2.2 inj„ grijs met. . . . 55.000 km 04/89 ƒ20.950,- Nissan Sunny 1.4
'90 Talbot Solara, '84 .. .ƒ 2.650 2e Helmersstraat 15, A'dam.
compleet
020-64166070(036-5345119.
Opel Kadett 1.6
'90 Ford Sierra 1.6, '84 . .ƒ 5.850
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
T.k.a. tegen handelsprijzen:
309 XL DEMO
Amstelveen, Gebouw AemsteTstijn, Laan van de Helende
Peugeot 205 XRD Van ... '90 Opel Kadett 1.3 S, '87/ 6.950 Zelf aan uw auto sleutelen!
Rat Croma 2.0 lE, aut., stuur•De autorubriek
HEINING HOBBYHAL verhuur
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Peugeot 309 GR
'89 Rat Uno 45, '89
bekr.,5-drs,1-'90, ƒ 15.500. Rat
ƒ 9.250 v. spuitcab.-hefbrug-staplaats„SHOWROOM" heeft
Gasthuisplein 12; Uithoorn, Stationsstraat 70.
Volvo 440 GL aut
'92 Fiat Uno 60 S, '86 ..ƒ 3.950
Croma 2.0 i.e., 5-drs, Lm. wieeen oplage van 1,1 miljoen ex.
lasapp. enz. 02907-6999.
Volvo 340 autom
'85 Rat 500 L, '69
len, 1-'89, 12.500. Fiat Croma
ƒ 6.950
Alle opdrachten |zowel telefonische als schriftelijke) die
2.0 Turbo diesel ID, 5-'91,
Garantie - Rnanciering - Inruil Citroen AX Mistral, '90./ 1.2950
vóór donderdag 1 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
ƒ 20.500. Rat Tipo Turbo diesel
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
BANKRASHOF AMSTELVEEN Citroen 2CV, '84 ... .ƒ 3.750
DGT,
4-'89, lichte schade,
Adverteren in „Showroom"
BMW 518 '84, st. bekr./ 5.500
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
020-6453251
5 STERREN AUTO- & MOTORRIJSCHOOL
ƒ 12.500.
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Tel. 020 - 665.86.86
Renault 11 GTX, '87 ƒ 7.250
Amsterdam, Almere en Zaanstreek
BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
Wagenpark JOHAN BOOM,
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.
FAX 020 - 665.63.21
Peugeot 205 GL, '85 .ƒ 5.450
A'dam, 020-6627777.
Zuider Akerweg 83, A'dam
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Mitsubishi Cordia, '85.ƒ 3.950
SUPER STUNT
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
Daihatsu Cuore, '83 .ƒ 1.950
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen Osdorp. Tel. 020-6105478
voor nieuwe leerlingen
± 100 auto's v.a. ƒ500,Mazda 626 GLX/85 .ƒ 5.950
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
3 regels
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in Europa
ƒ 39,95
tot ƒ20.000,-.
Suzuki Alto GL,'84 . .ƒ 4.250 als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvulVoor elke extra regel
ƒ 13,50
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd. Door heel Nederland bekend Renault 5 Paris, '82 .ƒ 1.950
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 950,mm-prijs
ƒ 8,35
om onze scherpe prijzen.
FORD ESCORT 1.6 DIESEL CL T.k. w. omst.: FORD SCORPIO
VW Passat GL, '86 . .ƒ 7.450
of
mm-prijs met vignet
ƒ
8,35
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
Garantie al v.a. ƒ1.000.wit, 09/87, 3-drs., 5 versn., APK 2.0i GL '88 z. luxe uitv. o.a.
Talbot Solara, '81 .. .ƒ 1.650
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ700,Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Dag. geop. van 9 tot 21 uur.
09/93, trekhaak, radio, weg.bel. stuurbekr., ABS, lm velg. brede
Motorrijlessen ƒ 45,00 per les
Alle auto's 1 jaar APK en
1/7, 1e eigenaar, i.v.m. lease, banden, autom. zeer fraaie
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Autorijlessen ƒ 36,00 per les
ASCONA 16S '83 LPGf 1990 afleverings beurt. v.a. ƒ 4.000,nwe.
banden,
ƒ6800.
Tel.
auto
si.
ƒ
12500,-.
02502-45463.
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
Theoriecursus op Video GRATIS
VWPolloCshopper'SS/ 5400 incl. 3 mnd. gar. Inr./fin. mog.
Voor meer informatie of advies, bel
02975-40938.
1183 JG Amstelveen
SEAT Ibiza L '88
ƒ 7990 Lumeystr. 2-8,1056 VW A'dam Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
Tel.: 020 • 6455451
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.
HYUNDA Pony 15 L'89/ 7990
020-6182524.
Ford Sierra 1.8 Laser '85,
Halte Sneltram: „Zonnestein"
KADETT diesel '88
ƒ 12500
116.000 km, APK tot 02/94.
Mercedes 240 TD
Autorijschool Ferry
CITROEN BX 19 T21
autobedrijf JAN WALS
COBUSSEN
'84
ƒ 12.500
Honda Civic 1.51 GL, t.k. per
Peugeot 305 D '86, bestel
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
LPG '90
ƒ 14950
Tel.: 02902-61697.
AMSTERDAM
Rat
Panda
750
L
27/5/93 i.v.m. vertr. buitenl.,
met ramen, APK dec. '93,
Tel.: 020-6932074.
CHEVROLET
Honda CB 750 F2 i.z.g.st., '80,
'87
ƒ 6.950
Ford Taunus 1.6 '82 APK 04'94 b.j. '90, wit, ± 112.000 km. 106 XR 1.1 '92, spec. model ƒ4500, tel. 020-6175184.
Caprice '90
ƒ 17500
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' ƒ3600. CB 650 custom, nieuw!
Saab 99 GL LPG
ƒ 1250. Tel.: 02902-61697.
LPG, 1e eig., alle pap. aanw., 106 XN 1.0 '92, spec. uitvoer
Inr./fin. mog.
Peugeot 405 GR 1.6 '88
'84
ƒ 6.750 1e 10 lessen a ƒ 32 per uur. '84/4950. CB 750 Bold'or, 1e
ƒ12.700
Te Koop: FORD ESCORT, 100%. ƒ 15.500: 02979-84483. 205 XE 1.1 '89
Tel.: 020-6369515.
Autobedrijf JAN WALS
Alfa 164 2.0 TS, in opdracht
Gratis halen en brengen.
eig., '84, met toerscherm
Opel Corsa 1.3 SR
205 GTI 1.9 '90
ƒ25.200
Honda Civic 3-d. 1.5 GL,
van klient, jan. '92, kleur zwart, Alfa Romeo 33, bouwj. juni '90, bouwjaar '89. Rondom spoilers
Tel.: 02902-61697.
Tel. A'dam: 020-6942145.
ƒ5300 + div. andere motoren.
'84
ƒ 5.950
205 XT AUT. '90 ....ƒ20.250
AUTO SERVICE WETTER
+
sportvelgen.
Ziet
er
mooi
uit.
36.500
km,
grijs
metallic,
mooi.
01-'87.
81.000
km.
± 37.000 km, ƒ36.000 incl.
Rat Ritmo
Te koop wegens bedrijfsauto:
Subaru en Lada dealer
Celie, ANWB erkend, Redelijk Van der Heul Motoren, UitVraagprijs ƒ 15.500.-.
Baarsjesweg 249-253,
Autobedrijf JAN WALS
BTW.
BEREBEIT, Amsteldijk ƒ 15.000,-. Tel. 020-6430817.
ƒ 4.750 in prijs, hoog in kwaliteit. hoorn. Tel. 06-52840370.
PEUGEOT 205 ACCENT, april Al onze occasions boven de '86
Tel.nr.:
020-6828200.
Amsterdam.
Tel.:
020-6121824.
Tel.:
02902-61697.
25, A'dam, 020-6627777.
Volvo 340 Diesel
'91, kleur rood, 1e eigenaar,
ƒ3000,020-6416607.036-5345119
'84
ƒ 4.250
open dak, radio/cass.rec., zeer
3
tot
6
maanden
garantie
EXAMENGARANTIE
Peugeot 205 GR, 1.4, okt. '86,goed onderhouden, vaste prijs
VAN OSTADE GARAGE
bij Autorijschool Michel
kl. rood, 5-drs, APK gekeurd, ƒ14.750,-. Tel. werk: 020-LADA SAMARA 1.3 . . . .1990
Van Ostadestraat 182
LADA SAMARA 1.3, 5d 1989
alle herexamens gratis
vr.pr. ƒ 8.000,-. Tel. 02946-4745. 5622726, privé: 075-354257.
Austin Maestro 1.6, '83, 5 drs.,Chevrolet Corsica 2.2, bj. '90
Amsterdam,
HYUNDAI OCCASIONS
LADA SAMARA 1.1 ....1991
Voorwaarde: Lessen volgens
MEER GARAGE
82.000 km, APK 9-'93 ƒ2500 5d, ANWB-fgar.vr.pr ƒ 17.250
020-6625428
2 jaar garantie alleen bij:
LADA SAMARA 1.1 ....1990
"het Michel lessysteem"
Hyundai dealer,
Tel.: 020-6233472 na zessen. 023-286659/328900.
Maandag t/m vrijdag
Hyundai-dealer AUTOKROOY
LADA SAMARA 1.3 ....1987
020-6853693 bgg. 020-6181775
occasions
niet duur!!!
TT. Vasumweg 32
LADA
2107
1.6
1987
036-5321238 en 02990-34768
Linnaeuskade 5-7
RENAULT BENELUX
(a.d. Klaprozenweg A'dam-N)
Studenten 10% korting.
LADA 2105 1.5
1989
RENAULT AMSTERDAM
SNELLER
JE
RIJBEWIJS
(A/B).
Tel.
020-692.9548
AMSTELVEEN
020-6310615.
- koelwagen & oprijauto
LADA 2105 1.5
1987
Top occasions met 1 jaar
Euro Drive Verkeersschool.
Subaru Legacy 1.8 GL . .1990 70 BESTELAUTO'S en pers.
- 9-pers. bussen en pick-up's
Chrysler - Amstelveen
Renault 5 TR
'90
garantie
Cursus
duur:
2
tot
8
wkn.
- Rat 500 tot Chrysler Voyager
Subaru 16 GL Coupe .. .1989 busjes v.a. ƒ3500. Garage
Renault Louisiane
'86
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Wibautstraat 224
2 tot 3 dgn. theorie op video.
- Nu ook Campers!!!
Subaru Mini Jumbo DL .1987 Rijsenhout, lid Bovag. Bijna
Renault 11 TL
'88
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
020-561 96 11
jaar gevestigd: Bennebroe- Kst. min. ƒ 895,-, 2 pers. -ƒ 200,'86 Renault Clio 1.4, okt. '91,3-drs, Suzuki Alto GL Fortissimo1989 50
Avond& nachttarief:
Lancia Ypsilon, bj. '87, kl. antra- T.k. landrover 109 met tropen- Renault 5TS
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
Rijtest
ƒ
42,50:
lessen/wkn,
ook
Opel Corsa 1.3 Club....1987 kerweg 17, Rijsenhout bij
'89
ciet, APK gek., in pr.st. Prijs dak, b.j. 1960, vr.pr. ƒ4000. Renault 19TXE
(Gratis halen en brengen.)
autom. 020-6840154/6828426. bestelwagen gehaald na 16.30
Aalsmeer, 02977-24229.
km
st.
20.000,
vr.pr.
ƒ
18.000,-.
Citroen
AX
Plaisier
1991
Renault 19 16 V
'92
f6.250,-. Tel. 071-763229.
uur en de volgende morgen
Tel.: 02290-49052.
Ook t.k. aevraaad.
Renault 19 TR
'89 Tel.: 02975-63554.
Zwanenburgerdijk 503
retour tegen 4 uur-tarief.
Renault 19 GTR
'89 T.k. Renault Express 1.1, 1986Zwanenburg. Tel.: 02907-6572
020-6794842, 020-6908683.
Renault 21 GTL HB
'90 150.000 km., APK t/m maart '94
Autosloperij A. de Liede
D. FAAS
AUTOSERVICE WIEGBRUG
AX 1.4 TGD diesel '91 ANWB V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
'92 m. trekhaak Vr.pr.: ƒ5500.
Renault 25 TX
Neem geen risico: orig.
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,Mazda 929 3.0i V6, '89, 48.000 Renault 25 TX
op druk brengen bij de Citroen
keur. gar. vr.pr. ƒ 14.250.
'89 Tel.: 01749-42245 na 18 uur. Renault 19 GTS, '89, ƒ 16.500
PTT-vrijwaring RDW
per dag, ex. BTW
MAZDA
km, i.z.g.st., 5 versn., el. dak, Renault Clio
ƒ 12.900 DAIMLER Doublé Six serie
Spec. in Zaanstad Garage.
023-286659/328900.
'91 T.k.m. lichte beschadigingen: Mercedes 190 D
Grasweg 3, A.'dam-Noord
abs, cruise contr., trekh., Renault Clio Baccara
Opel
Kadett
1,2
S,
'B6,f
7.850
(s)loopauto's
RENE
SPAAN,
075-281193.
bj.
'79,
i.z.g.st.
ƒ
16.000.
'91
Van Vloten Car
BX break. 1.6 RS 6/86, APK,
Renault 25 TX 2.2, blauw met., Daihatsu Cuore.TX '89 J 9.500
Tel.: 020-6371826.
ƒ 22.000:03418-52808 (na 19 u) Renault Espace
Vraag
tevens
naar
onze
inruiTel.
03440-10030.
HOOGSTE
PRIJS
'89
kl. bl. metal. vr.pr. ƒ8.750,11-'89, ƒ 13.000. R19TS, 3-drs.,
Tel 020-6320202
ƒ 6.350
lers en aantr. rep. prijzen.
Renault Safrane RT
'92 rood LPG, 1-'90, ƒ11.500. Re- Fiat Uno 45 '87
Tel.: 020-6198691
LAGE HUUR
met gar. 023-286659/328900.
Saab
95
V4
combi
'78,
carr.
en
Fiat Uno 45, '85,
ƒ 3.850
Nwe bestel- en vrachtw. m. raVisa 1.7 DSL, 8/84, nwe motor, 121SEDGLX 1.3i '91 ƒ18950
DEMO'S
nault
Escape
2.0
Turbo
Diesel
mot.
prachtstaat,
APK
ƒ9000.
Grote
sortering
ONDERDELEN
3
Citroen 2500 diesel bj. '85 d. bl.
Rat Uno 45, '84,
ƒ 2.750
'93 DX, 7-pers., 1e eig., 6-'88,
van alle schade-auto's, alle dio, van 6 t/m 23 m , v.a. ƒ44,hwe mot. APK gar vr. pr ƒ 6750. APK, ƒ3.750,- of elk redelijk 121SEDGLX 1.3i '93 ƒ26000 Nissan Micra 1.2 b.j. 1-'90, Renault 19 Cabrio
Renault 9 TL, '83, ƒ 2.950 Tel. 03483-4309.
p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
bod: 023-286659/328900.
Renault Espace V 6
'93 ƒ29.500. BEREBEIT, Amstelmerken,
alle
bouwjaren.
323HBGLX
1.3
'86
..
ƒ
9250
023-286659/328900.
60.000 km, wit, i. uitst. st.
Daihatsu minibus '86 ƒ 3.950 Te koop'wegens omstandighewagens. Autoverhuur Sloot323HBGLX 1.5 '87.. ƒ11950
Garantie - Financiering - Inruil dijk 25, A'dam, 020-6627777. Opel Kadett Combi ^ 6.950 den prachtige DS 20 BREAK, GEBR. OPDAM B.V.
haak. Tel.: 020-6431220.
Citroen BX 16tri, wit 9-'86. XM 3.0 V6 aut. airco leer ABS 323HBGLX 1.3'88 .. ƒ 13950 ƒ 14.000,-. Tel.: 020-6977538.
Tel.:
02502-45435.
ƒ34.500
Div. inruil met APK v.a./ 750 1975, 16 jaar in bezit.
BANKRASHOF AMSTELVEEN
i.g.st., el. bed. rmn, centr. dr rad.cass'90
T.k. wegens lease-auto
323HBGLX
1.5
'89
..
ƒ
15950
ƒ 27.500
2e Kostverlorenkade 25
Vraagprijs ƒ 18.000,--.
Het HOOGSTE BOD?? Bel Vracht/bestel/luxe v.a. ƒ42.
020-6453251
vrgr., ƒ 7500. Tel. 02284-2607. XM 3.0 V6 '90
NISSAN PRIMERA 1,6 LX waBAKKER
XM 20i Ambiance '90 ƒ 27.500 323HB GLX 1.3 LPG '90/ 15950
Tel.:
020-6185076
voor
vrijblijvende prijsopgaaf.
Telefoon
05738-1695.
gon, bj. febr. '91, 44.000 km, R9,'88, ex douane, APK & RDW
020-6124047/6152674.
GSA '84, LPG, APK 2-94,
XM 20i Comfort '90 ƒ22.500 323HBGLX 1.6'91 ..ƒ22950
Loop,
sloop
en
schadeauto's
grijs metallic, trekh., raamspoi- gek., 120.000 km, smetteloze Diverse VW KEVERS
incl. radio/cass. ƒ 1250,-.
XM
20i
Comfort
LPG 323HB LX 1.6i aut. '92f 27500
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
lers en veel andere extra's, staat, ƒ6950,-. 020-6226124.
020-6751210.
'90
ƒ 23.500 323SED LX 1.6M6V '93/ 27500
1200, 1300, 1303 en 1303S,
prijs ƒ 25.000. Tel. 036-5313282.
323FGLX
1.6i
'90
...ƒ22950
XM Diesel'90
ƒ27.500
alle in nieuw staat.
Renault 19 GTS Chamade
OTO/ICI Citroen
IN 24 UUR GELEVERD
BX Turbo Diesel '90 ƒ 19.500 626HB GLX 2.0 LPG W 8950 T.k.a. tegen handelsprijzen: donk.grijs metall. 06/90, 55.000
Hogeweyselaan 21
RUSKA
BEDFORD CAMPER 1978 2-3
3x BX TZD '90
ƒ 17.500 626SED GLX 2.0-8V '88/ 16950 Bluebird 2.0 LX, LPG, 4-drs, 1- km, in perfekte staat, ƒ 16.000.
1380 AG WEESP
Onderdelen
voor: Austin-Roverpers., compl. inger., in g.st.,
626SED GLX PS '90 . ƒ 22950 '88, ƒ7750. Bluebird 2.0 SLX Tel.: 02946-5239 na 19.00 uur. Automobielen B.V.,
BX
TD
'91
ƒ
15.500
02940-16661
1e eig., APK 06/94, ƒ4000.
Jaguar-MG-Triumph-Landrover
HB, LPG, 3-'89, ƒ 10.500. Sunny
Lauriergracht 115-127,
BX RD Break '90
ƒ 19.500
Inkoop auto's tegen
Tel. 023-240309.
BX 14
90 ƒ 19.250 BX RD Break '89
Rorida 1.6i SL, 5-drs, LPG, 1-Renault 5 TL, b.j. '86, grijs kenƒ 14.500
Amsterdam.
626
Wagon
KIMMAN
HAARLEM
ANWB/BOVAG-koerslijst.
BX 16 TRI
87 ƒ11.750 BX 16 TZI '90
De scherpste prijzen voor
'91, ƒ 14.950. Sunny 1.4 LX, 3- teken, goed onderh. Vraagpr.
ƒ 17.500
Bel voor info 020-6369515.
ƒ3900. Tel.:030-721832.
BX 14 TE
90 ƒ 18.000 BX 16 TZI LPG '90 ƒ 14.900 GLX PS '88 ƒ 14950 drs, 1-'90, ƒ11.500.
Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
TOERCARAVANS
Golf Pasadena mrt. '91 Grijs
BX TZ diesel
90 ƒ 19.950 BX 16 TGI Br. LPG '9Qf 19.500
Let op! BOVAG autobedr. ver- 60 occas. met Bovaggarantie
BEREBEIT, Amsteldijk
25,
met 3 mnd. importeursgaranBX 14Cannes ....91 ƒ20.900 BX 19 TRS '89 LPG ƒ 12.900 SPECIALE AANBIEDINGEN
koopt gratis uw aanb. in zijn
ook grote kampeerart.shop
A'dam, 020-6627777.
tie. In perfecte staat ƒ 19.950, AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
BX 14
85 ƒ 4.950 BX 16 TRS LPG '86 ƒ 7.500 Subaru Justy 3 d. '91 ƒ 15250
Klaar terwijl u wacht.
Showr. Medembl. 02274-4999.
HULSKER LEIMUIDEN
020-6479311 of 06-52-820356.
BX Turbo Diesel ..91 ƒ29.550 BX 16 TRS LPG '85 ƒ 5.000 Resta 3 d. CLX '91.. ƒ 17950
Ruilstarters en dynamo's.
Oosterweg 1, 01721-8913,
Te koop gevraagd
Daihatsu Cuore ...91 ƒ11.500BX 14 Palass '91
Valkenburgerstraat 134.
10 min. A'dam
ALLE KLEUREN
ƒ 16.900 Escort 3 d. CL 1.4 '87/11.950
T.k. VW Passat Station Diesel
Auto's a contant
Renault 5TR
90 ƒ 14.750 BX 14 Palass '90
Tel.: 020-6240748.
OOK IN SPUITBUSSEN
ƒ 13.900 Charade 3 d. TX '90 . ƒ 16950 SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
model '82, APK 12-'93, dakraiJOHAN
BOOM
'Gezien
op
tv ? Huur onze
Peugeot 205 Ace. .87 ƒ 13.750 BX 14 TE '89
ƒ 9.950 Record 2 d. S 2.0 '81 ƒ 2950
otlo nieuwenhuizen bv
v.d. Madeweg 23,
ling ƒ2500, 02503-31058.
Grote sortering ONDERDELEN
Zuider Akerweg 83, A'dam - Dolphin USA-Camper met aut
Overtoom 515. Amsterdam
Ook voor diverse T.k.a. tegen handelsprijzen: van schade-auto's, alle
Ruime keuze in 2 CV occasions BX 14 TE LPG oct '90/ 12.500
A'dam - 020-6686146.
Osdorp. Tel.: 020-6105478.
v.a. 995,- p.w. last minute -10%
SIJPERWEG 18
(020) 6129804
ƒ11.500
alle leeftijden. Citroen Centrum A X 1 4 T R S 5 d ' 8 9
AUTOBOULEVARD
recente occasions VW Passat, 1.8 CL, 4-drs., 1- merken, alle bouwjaren.
Wilt u uw auto v.a. 1989 direkt Adventure Cars - 02990-30613.
AMSTERDAM-N
AX 14 TRS'90
ƒ11.500
en
Leende. Tel.: 04906-1528.
'90, ƒ17.500. VW passat 1.8 GEBR. OPDAM B.V.
(BIJ FEBO & PRAXIS)
AX 10 E 5d '89
ƒ 9.950
Haarlemrnerweg 49a
Ter overname van de 1e eige- a contant verkopen? Belt u T.k. Camper Hanomag, 3 pers.,
Te koop: Citroen Visa re 11.
CL, LPG-o.b., 4-drs., 7-'90, Tel.: 02502-45435.
voor inl. 03410-19354.
incl. 'luifel, trekhaak ƒ3.500,-.
5x Visa C15 D bestel
Leiden.
071-214011
ANWB gekeurd/APK okt.'93.
ƒ 18.500. VW Jetta 1.6, 6-'85, Missot. specialist REM- en naar een autofauteuil, fabrikaat
Tel. na 18 uur: 020-6239110.
'90
ƒ 9.950
Sctieel model 600 S compleet
DE HOOGSTE PRIJS
ƒ 3200.-. Tel.: 020-6913153.
ƒ5.500. BEREBEIT, Amsteldijk
FRICTIE-MATERIAAL.
met hoofdsteun en universeel voor elk merk auto a contant VW Westfalia camper, oud moVISA Garage BV
Bosboom Toussaintstr. 43 inbouwmateriaal. Vr.pr.: ƒ750.
TIMO DE BRUYN
Weg. opn. in verpl.huis! Subaru 25, A'dam, 020-6627777.
met vrijwaringsbewijs.
del, APK mrt '94, ƒ4500.
,
Houtmankade 37
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Voor occasions en reparaties: Amsterdam, tel. 020-6278410.
Justy 1.2 autom., bj 08-'91, si. Weg. omst.h., z.g. onderh. Golf
Tel.: 020-6963987.
Tel.: 02990-37825
020-4904336.
!
GoldCar biedt aan:
van BX, Visa en 2CV6.
9.000 km, pr. ƒ 15.000,-.
C 1600 10-'81, APK 2-'94. Moet
T.k. gebruikte onderdelen van
COLT 1.3 EL, 9-'89
ƒ 17.950 Inl. 03408-84760.
APK klaarmaken tegen gered,
Noodservice
weg. Tel. 020-6845269.
alle type's BMW, Mercedes en • Helaas ontvangen wij nog veel 1 in 3 MINI-advertentieGALANT 2.0 GLSi, 4-'88
ƒ 17.950
prijz. Verk. van losse onderd.
ONDERDEELVERKOOP
Peugeot. Garagebedrijf C. opdrachten te laat door foutieve adressering.
ECLIPSE 2.0 16 V, 9-'92
ƒ 57.500
Tel 020-6680820 en 075-219777
DOE-HET-ZELF
ADVIES
Schrauwen,
Teteringsedijk Wij maken u er op attent dat de snelste manier om uw
Daihatsu Feroza EL2 all opt 3000 GT VR 4, 12-'92
ƒ 139.500
op zaterdag van
T.k. tegen handelsprijzen: Ci- van; erg mooi m. fabr. garantie,
134, Breda. Tel.: 076-214918. schriftelijke opdrachten aan ons te doen toekomen is, als u
L 300 VIP, bus + airco, '88
ƒ 29.950
Tegen handelsprijzen: Corolla 740 GL Stationwagen 12/'90,
10.00-13.00 uur
troen BX 16 RE Break, 12-'88, vr.pr. ƒ 27750,-. 020-6790587.
PAJERO 2-5 TD, L.B., airco, 8-'90
ƒ 49.950
deze als volgt adresseert:
Adverteren in
model '89, ƒ 11.000. BX 16 RE,
Kost B.V.
GoldCar Mitsubishi Amstelveen, Oranjebaan 2-4, 020-6433733 1.6 XLi, 4-d., 3-'91, LPG, 55.000 km, airco/LPG onderAFDELING 1 IN 3 MINI-ADVERTENTIES
„SHOWROOM"
Adverteren m
ƒ16.500. Camry 2.0 XLi, LPG,bouw, ƒ 39.500,- GM-dealer Het
LPG, 3-'89, ƒ 9.500. Visa 11 RE,
Valschermkade 16, A'dam.
POSTBUS 1518
Tel. 020 - 665.86.86
„SHOWROOM"
3-'87 ƒ 3.950. BEREBEIT,
T.k. Mitsubishi Colt 1400 GT T.k.a.: Mitsubishi Colt GL b j 7-'90, ƒ 14.500. BEREBEIT,
Motorhuis Katwijk 01718-23200
1000 BM AMSTERDAM
FAX: 020 - 665.63.21
Amsteldijk 25, 020-6627777.
LPG, APK 11-'93, pr. ƒ1.650. nov.'88, met. blauw, i.g.st., Amsteldijk 25, 020-6627777.
Volvo 340 Spec. 1986 zoekt
020-6799183/05210-13464.
Vr.pr. ƒ 12.500,-. 020-6157174.
Toyota Tercel 4 WD station nieuwe zorgzame baas!
•SHOWROOM: De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
1985, APK 1-'94, prima staat, Wil goed onderhouden blijven.
Fiat
Oplage 1,1 miljoen ex.
vr.pr. ƒ 8500. 033-806763.
APK 3-'94. Prijs ƒ5.900. ProefElke week in Het Parool, de Volkskrant, Trouw én
rit? Bel: 01612-26789.
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA.
(Rijen N. Br.)
e linde, hndengrachi 227. tel 02
Ascona h.b. 1.6 S, b.j. 10-'83, Opel record 2.0, b.j. '82, APK
Tel. 020-6658686.
APK 4-'94, veel nwe onderd. 4/'94, zeer betrouwbaar en zuiVOLVO NIEROP
ƒ 2650. 020-4200915 na 18 u. nig, ƒ 1350,-. Tel.:020-6927944.
760 GLE, km 80.000, '89. 740
GL, Black-line, '90. 240 GL SeIn opdracht van cliënt, te koop: T.k. Opel Corsa 14 l Strada, bj.
15.000, vr.pr.
dan, aut., '90, 240 GL, station,
VOOR GEGARANDEERDE
VECTRA1.6GLB.J. '89, blauw '91, km.st.
ƒ 17.000. 020-6256366 na 18 u.
aut., '89. 480 ES, km 70.000,
OCCASIONS
met., getint glas, nwe. APK,
Suzuki Alto GL 88, rood
44.000 km zeer goede auto: ƒ 16.250,-.
'90. 740 GL Estate, LPG, '90.
ALLE ONDERHOUDST.k. Opel Record 20S, bj. '83,
Panda 750 L, 02/87, blauw
69.000 km Tel: 02503-14097.
90.000 km, goed onderh., APK WERKZAAMHEDEN, A.P.K., 440 DL, aut., km 14.000, '91.
Panda 750 CL, 01/88, rood
66.000 km
Div. 440 DL/GL (ook met LPG)
SCHADE-EXPERTISE
gekeurd, bruin metallic, 4Kadett 2.0 GSi
Panda 1000 CL, 04/87, rood
75.000 km
v.a. '89 t/m '91. Div. 340/360
Amsterdam Oud Zuid
deurs. Vr.pr. ƒ 2950,-.
Panda 1000 CL, 02/89, rood
28.000 km zwart, in opdracht van cliënt, Opel Record 17N, automaat,
v.a. '84 t/m '89.
2e Jan Steenstraat 42-48
\ Of a nu zelf een Showroom hebt of uw, auto blinkend voor de deur zet; > \\
Panda 1000 S 10/86, zilver met
115.000 km april '89, ƒ 19.500. BEREBEIT, APK gekeurd, LPG en benzine,
Vancouverstraat 2-12
l mee een advertentie in SHOWROOM zet Si uw auto pas echt in de schijnwerpers,
Uno 45 'üdo' 01/89, blauw met
50.000 km Amsteldijk 25, 020-6627777.
A'dam-West, 020-6183951.
l SHOWROOM is de speciale autoruhtiek van Het Parool, Trouw en
. N ,.
Tel. 020-6763829
schuifdak, trekhaak, ƒ 750,-.
\ de Volkskrant en alle nieuws- en huis-ïan-huisbladen vanWeekmedia.
-s,
Uno 45 S, 04/92, groen met
27.000 km
Tel. 01719-42100 (toestel 408)
J
Totale
oplage
1,1
miljoen
exemplaren.
SHOWROOM
is
daarmee
de
autorubriek
Uno 75 'Rivièra', 5-drs. 10/89, blauw met
87.000 km Omega Station 1,8, aug. '89,
Kamernummer 208.
,____
met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM verschijnt op vrijdag in ,"*}
Uno 70 S, 5-drs., 03/90, zwart
76.000 km 67.000 km. Van part. Prijs
- ', Het Patooi, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en donderdag m deUno Turbo 06/90, antraciet, div. opt
61.000 km n.o.t.k. Tel.: 02263-53995.
nieuws en huis-aan-huisbladen van Weekmedia, Voor één voordelige prijs!
'
•
N
Tipo 1.4, 03/89, d.blauw
67.000 km Opel Kadett 1990, 50.000 km
Tipo 1.4 DGT, 10/88, antraciet
59000 km gelopen.
MINOR
MOTORCARS
Pr. n.o.tk. Tel.
Tipo 1.4 AGT/S, 09/90, zilver met
52.000 km 03406-62309.
Rover dealer biedt aan
Tipo 2.0 GT, 02/91, l. blauw met
35.000 km
l Auto Amstelstad
020-6799100
Rover 416 GSI
04/91
Opel rekord 19 N LPG,
/ eUIULUCLJUC.
Tempra 1.6 i.e., 01/91, wit
48.000 km
l Hemonylaan 25A Amsterdam
1'njMml
Roveri214 SI, 5-drs, . . . 11/90
APK t/m '94 ƒ 1350.
UTW
Tempra 1.6 SX, 11/90, antraciet
40.000 km
l
Auto
Am«tel«tad
020-6711888
Rover
827
Vitesse
2
x,
.
88-90
Tel.:
02902-61697.
Sclinjt'hier
in
btokMtm
Tempra 1.6 SX, 03/91, schuitdak, groen met. . . 23.000 km
1
l Minervalaan 85 Amsterdam
Rover
827
Sterling
aut..
03/89
uw tektt, l letter per
Tempra 2.0 SX, 10/90, blauw/groen met
61 000 km Te koop Opel Corsa Swing 1.4i,
T
B.V. Autobedrijf van Doinum
020-6148933
90-91
Tempra T D SX, 04/91, d. blauw
100.000 km bordeaux rood, div. extr. Vr.pr. Mini Studio 2, 2x
l Jarmuiden 29, Australiëhaven
3
46.94
en timenruimtcii tellen
Mini
1000
Special
90
l Sloterdijk III Amsterdam
Tempra T.D. SX, SW, 08/91, groen met., div. opt. 29.000 km ƒ15.750,-. 6-'91, 24.000 km,
voor l letter Minstens
62.811
•f, •<
Mini 1300 Cooper uitv. . 02/91
Croma C H.T , 11/87, grijs met
140.000 km z.g.a.n. Tel. 02977-23775.
3 rebels beschrijven Aan
B.V. Autobedrijf van Deinum
020 6831956
78.67
ë5
en diverse andere gebruikte
Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
de hand \an de diamant
Croma ie. S, 10/89, d.blauw, L.P.G
160.000 km
94.53
Rovers bij
geplaatste uneseit kunt u 5 6
Croma ie, S, 01/90, anthraciet
86.000 km Tegen handelsprijzen: Omega
Luvkx B.V.
020-6594330
110,39
< 7
lelt" uitrekenen wat u\\
MINOR MOTORCARS
Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
Croma i.e Turbo, 05/91, blauw met
39.000 km 2.0i, antr.grijs, stuurbekr., 2-'91,
advertentie kost
K
126.25
Sloterkade 40-44.
Fiorino 1.7, Diesel, 08/90, wit
57.000 km ƒ20.750. Kadett 1.4i, 4-drs.
l Autobedrijf van Wingerden
02503-51347
9
142.12
Tel.: 020-6177975
l Saffierlaan 14 Hoofdorp
Fiorino 1.7, Diesel, 04/91, wit
28000 km LPG, rood metall., 2-'91,
157.98
III
ƒ14.750. Kadett 1.6i, LPG, wit,
Zeilemaker Landsmeer B.V.
02908-24343
Tevens keuze uit div. demo's en companycars
l Dorpsstraat 74 Landsmeer
5-'89, ƒ 10.750. Vectra 1.8 GLS,
Telefoonnummer:.
Naam:
l Autobedrijf van Wingerden
02526-87383
LPG, 4-drs., zwart, 3-'90,
* 333,33 *
SAAB SERVICE
l Zuiderdreef 6 Nieuw Vennep
ƒ18.500. Vectra LSiGLaut. 5Adres:
MOLENAAR
LITER BENZINE BIJ EEN GEBRUIK VAN 1-5 IS 5000 KM.
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692
drs., LPG, 1-'91, ƒ21.500.
Handtekening:
Postcode + Plaats: _
onderh., rep., APK
Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
EEN GOED BEGIN VOOR UW VAKANTIE!
Vectra 1.8i, 4 drs., LPG,
DIVERSE
OCCASIONS
IN
VOORRAAD
st.bekr.,
5-'91
ƒ20.500.
Kadett
Off. Fiat dealer
Royal Class Saab's
CORRECTE SERVICE, .
1.6 S, 10-'85, ƒ6.950. Kadett
Auto'» In SHOWROOM vliegen de deur uit!
,
Diverse occasions!
INRUIL EN FINANCIERING
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, ,,' ;\;'/<
1.2LS3-drs. Station, LPG o.b„
1000 AD AMSTERDAM of afgeven bij Het Parool, Wibaütsttaat 131, AmsttHtbrri. ^
4-'87, ƒ7.250. Ascona 1.6 S,
Hoofddorp, 02503-14097
Afgeven kan ook bij de volgende 'Weefcmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn,
LPG, 6-'82, ƒ 2.750. Ascona 1.6
Kamerlmgh Onneslaan 10 in Badhoevedorp
Laan der Helende Meesters 421B; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33;'
S, 3-'84, ƒ3.750. NAP-pas T.k. Saab 99 GL, 3 deurs, '78, Suzuki Swift GTI 1.3, b.j '88 Suzuki Alto 3d, 47.000 km.
6xnr. 020-6656321Zandvoort, Gasthuisplein 12, Faxen kan ook, is wel ZO snel en duidelijk: 020 - 665 63 21.
aanw. BEREBEIT, Amsteldijk APK tot aug. '93, grijs metallic, wit, APK, i.z.g.st., ± 114.000,-i bj. '86 wit. vr. pr / 6450.
a!. + centr. vergr. 02979-86628. met gar. 023-286659/328900.
25, A'dam, 020 6627777.
.500, tel. 046-528913.

Meer Waar Voor Uw Geld!

Algemeen

Ferrari

24 HEURESI
LE MAMS....

Autofinanciering
en verzekering

met hoge korting (model '92)
Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Rijscholen

Ford

Koudijs Autobedrijf B.V.

020-665 86 86

Honda

Motoren/Scooters

Alfa Romeo

Austin

Chevrolet

Autoverhuur

Hyundai

QUKEBAAS

Renault

Chrysler

Bedrijfsauto's

Lancia

Citroen

Land/Rangerover

Klassiekers
en Oldtimers

Mazda

Autosloperijen

Nissan

Volkswagen

Accessoires en Onderdelen

Auto's te koop
gevraagd

Subaru

Seat

Campers

autolak

MOOY & ZN

Mitsubishi

Daihatsu

Toyota

Volvo

Service en Reparatie

Opel

APK ƒ 50.- all-in.

* 333,33 *

(liter benzine gratis)

Met een advertentie in SHOWROOM

is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent*..

Suzuki

Rover

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,

Saab

GEBR. HAAKER B.V.

SUZUKI

020-6658686

020-659 48 59

Auto's & Motoren^
week 20

18/19

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

Renault
en het milieu
„De aarde is niet van de
mensen, maar de mensen
zijn van de aarde. De mens
heeft niet het leven geweven, hij is slechts een
draadje in het weefsel, en
, alles wat hij het weefsel
l aandoet, doet hij zichzelf
aan", aldus sprak het opperhoofd van de Duwamish indianen in 1855 te
Seattle.
Prachtige
woorden,
maar wat heeft het met auto's te maken, zult u denken. Wel, het zijn de beginwoorden van een mooie
brochure die Renault het
. levenslicht liet zien. De titel luidt 'Renault respecteert het milieu' en er staan
fraaie foto's in van onder
andere witte bergen, klaprozen en een lachend kind
met een albino konijntje.
Wist u dat Renault jaarlijks een half miljoen ton
industrieel afval voortbrengt en dat er naarstig
aan gewerkt wordt om dit
te beperken? En dat er een
proeffabriek
ontwikkeld
: wordt voor het hergebruik
van zogenaamde thermohardende kunststoffen? Of
,'dat Renault al sinds 1991
als eerste autofabrikant in
Europa begonnen is met
het inzamelen van afval by
haar dealers? Er werd al
meer dan achtduizend ton
plastic en drie miljoen liter
aan ontvettings-en oplosmiddelen ingezameld. Re- nault doet er dus wel degeIrjk wat aan.

Nieuwe
Saab 900
In juli presenteert Saab
de nieuwe 900 aan pers en
dealers. In september is dé
auto voor het eerst te zien
op de publieksbeurs in
, Frankfurt.
Hij vertoont wat betreft
vormgeving en techniek
" duidelijke
overeenkomsten met zijn voorganger.
De traditionele kenmerken
z^'n versterkt en aangevuld
met de laatste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, milieu en rijplezier. Hij wordt onder meer
uitgevoerd met een gloednieuwe V6-motor en een
nieuwe 190 pk sterke tweeliter 16-kleps turbo-motor.

Limited edition
216Cabrio
Rover heeft een Limited'
Edition van de 216 Cabriolet op de markt gebracht.
Hij is alleen verkrijgbaar in
de kleur British Racing
Green.

Het eerste prototype

De Strand-kini

Eens een DAFfer, altijd een DAFfer
w

AAR DE verzamelwoede van een
vrachtwagenchauffeur al niet toe leiden kan. DAF en Eindhoven
hebben er hun eigen museum aan te danken. De colHet DAF-museum
lectie is sinds kort voor pu- De eerste DAF 600
bliek toegankelijk. Op de een lampje datje gemaakt had? zonnen. Een sigaret na het eten was toch overduidelijk besmet maar had binnen een jaar vijfplaats waar het ooit begon. Wij bouwden vrachtwagens! De was bijvoorbeeld een Dafterdi- met het DAF-virus.
tig man personeel. Dankzij een
door Everhard Hebly
Voor het echte 'Wij van DAF'gevoel moet je eigenlijk onder
Meneer Hub en Meneer Wim
gewerkt hebben. Wat het precies is kunnen de oudgedienden ook niet precies omschrijven, maar dat vooral Meneer
Hub er een stevige bijdrage aan
leverde is duidelijk. „Als je
vroeger in de kroeg naast iemand van Philips zat, was het
toch anders om te kunnen zeggen datje bij DAF werkte", vertelt G. Heiligers, verantwoordelijk voor de public relations van
het DAF Museum.
„Hoe kon je nou trots zijn op

Miss Micra Universe

MISS van het Jaar in de Auto van het
DEJaar.
Dat leek ze bij Nissan wel een
aardig idee en dus rijdt Angelique van Zalen, de Nederlandse Miss Universe, nu met
een gloednieuwe Nissan Micra rond. Dat
zijn zo de aardige bijkomstigheden van
haar functie.

De sleutels werden haar onlangs overhandigd
door Bart van Thienen, pr-manager van Nissan.
De reden is natuurlijk niet dat Nissan zo blij is
met Angelique. Ze heeft sinds haar uitverkiezing
nogal wat representatieve verplichtingen her en
der in het land en waar Angelique voortaan te
zien is, is ook de Nissan Micra te zien.
Het is voor haar te hopen dat ze net zo gemakkelijk prijzen in de wacht sleept als de Micra.
Het Duitse blad Autobild heeft de wagen inmiddels vereerd met de titel Koning der Dwergen. In
een vergelijkende test met tien concurrenten

geschiedenis van de twee bedrijven is een beetje identiek,
maar de Van Doorne's hadden
een veel sterkere band met hun
personeel. Meneer Hub ging
elke dag de fabriek door. Dan
kwam hij eerst bij mij langs,
want op mijn kamer lagen de
pakjes King's Cross-sigaretten.
Stopte hij acht pakjes in zijn
jaszakken en ze waren leeg tegen de tijd dat hij terugkwam.
Tegen iedereen die hij aansprak zei hij 'Sigaret?' en thuis
kon je dan tegen je vrouw zeggen dat je een sigaret van Meneer Hub gekregen had. Het
bleef altijd Meneer Hub en Meneer Wim. Ook zo mooi waren
de woordspelingen die we ver-

ner. In het museum hebben we
nu een Daffetaria."

Heiligers kwam al in 1944
voor Hub van Doorne werken.
Hij plukte 28 jongens van de
ambachtschool en bracht ze
onder in zijn eigen 'schooltje'.
„Toen in 1946 de tekenaar van
de onderdelenboeken plotsklaps met de noorderzon verdween, was ik het 'menneke in
de fabriek' dat wel aardig kon
tekenen. Meneer Hub gaf altijd
eerst zijn eigen mensen een
kans voordat hij iemand van
buiten inschakelde. En dus
ging ik ook foto's maken toen
de fotograaf uitviel. Een reclamebureau? Dat deden wij allemaal zelf. Ik bedacht de slogan
en maakte,ook de:-tekeningen:
..Meneer Hub was voor mij een
soort godfather."

In een oude textielfabriek te
Glanerbrug bij
Enschede
bracht hij zijn verzameling onder, het DAF-Museum. Toen de
gepensioneerde DAF-directeur
Wibaut in 1986 het museum bezocht, viel hij van de ene verbazing in de andere. Nog in hetzelfde jaar werd Lammers een
DAFfer met als taak beheerder
van de collectie en manager van
het museum. Er was een voorwaarde: het museum moest
verhuizen naar Eindhoven.

De voormalige Bierbrouwerij
De Valk werd uitverkoren als
meest geschikte locatie. In het
DAF-Museum wordt duidelijk
waarom. In de jaren twintig
werkte Hub van Doorne voor
de Firma Mandigers als onderhouds- en klusjesman in de
brouwerij, eigendom van Arnold Hendrik Huenges. Deze
had al snel in de gaten dat Van
DAF-virus
Doorne een paar gouden hanDit laatste moet voor meer den op. Toen Huenges eens een
oud-DAFfers gelden, want het vervelende 'klop' in zijn
museum wordt vrijwel geheel Knight-motor hoorde, loste
gerund door mannen met een Van Doorne het euvel snel op.
DAF-verleden. Eens een DAFfer, altijd een DAFfer. Het muHeiligers vertelt dat werkneseum is te danken aan de vroe- mers van Meneer Hub altijd bij
gere
vrachtwagenchauffeur hem konden aankloppen als ze
Rob Lammers uit Enschede. in de problemen zaten. Als het
Zoals een ander in de ban van financiële zaken betrof, werd
postzegels is, verzamelt Lam- dat vaak vanuit de vestzak geremers DAF-vrachtwagens. In geld. Van Doorne zal het ge1959 begon hij met DAF-speld- leerd hebben van Huenges, die
jes en aanverwante artikelen, in in 1928 tienduizend gulden be1968 had hij op 16-jarige leeftijd schikbaar stelde aan de 'C.V.
kwam hij als beste uit de verf. In Engeland werd zijn eerste DAF-personenauto Hub van Doorne Machinefahij kortgeleden winnaar in de klasse Supermi- en in 1973 volgde de eerste briek en Reparatie-inrichting'.
ni's. De jury prees de Micra onder meer om zijn vrachtwagen. Hij had nooit gèVan Doorne kreeg een kleine
werkt voor Meneer Hub, maar ruimte naast de brouwerij,
vriendelijke uitstraling.

Chantal van der Sluis is in de ban van de racerij

'Of je onder de douche vandaan komt'

D

E

MEI 1993

23-JARIGE

Chantal van der
Sluis uit Amsterdam hoopt komend weekend voor de
Europacup Renault Clio
mee te rijden op het stratencircuit van Monaco.
Ze is nieuw in dit internationale milieu en
noemt Monaco 'super'.

Chantal van der Sluis
raakte al op 13-jarige leeftijd in de ban van de racerij.
Via een schoolvriend kroop
ze achter het stuur van een
kart en vooral het eerste
jaar dat ze hierin wedstrijden reed, was ze succesvol.
Het was een opstap naar
meer.
Voor dit seizoen kreeg ze
een aanbieding van Renault
en Marlboro om nationaal
en internationaal mee te rijden in de Clio-klasse. Ondanks een haperende wagen
wist ze tijdens haar eerste
internationale optreden in
Barcelona op het nippertje
één van de dertig plaatsen
voor Monaco veilig te stel-

Chantal van der Sluis en
haar Renault Clio
len. Van dit aantal kunnen
in Monaco slechts 26 rijders
aan de start verschijnen,
maar met Barcelona in gedachten reist Chantal van
der Sluis met een gerust
hart af naar Monaco.
Ze is naar eigen zeggen
een beginneling in de Clioklasse en komt daardoor
nog ervaring te kort, maar
een kans om internationale
races te rijden laat je niet
lopen. „Natuurlijk rijd je
mee om te winnen, maar je
moet wel beseffen dat je als

broekie binnenkomt in een
klasse waar oude rotten
met veel ervaring meerijden. Onze team-manager is
Michael Bleekemolen en
van zo iemand steek ik
enorm veel op. De kans om
internationale ervaring op
te doen moet je altijd grrjpen, ook al presteer je minder. Ik reed vorig jaar in de
Citroen AX-klasse, dat is
een doorstroomklasse. In
de Renault Clio-klasse
komt het meer op ervaring
aan en wordt ook harder en
agressiever gereden. Op het

circuit van Monaco bijvoorbeeld rijd je heel dichtbij elkaar op een paar centimeter
afstand van de vangrail.
Een fout en je ligt eruit. Monaco is super."
„De liefde voor de racerij
zit voor mij puur in de
sport, niet in de techniek.
Deze sport pakt je of pakt je
niet. Ik zie het als hobby en
sport, ik houd vooral van de
snelheid. Het gevaar telt
haast niet, want er wordt
werkelijk van alles gedaan
om het zo veilig mogelijk te

maken. Ik ben vorig jaar in
de Tarzanbocht met een
snelheid van tegen de 200
km/uur door de reclameborden geschoten, maar ik
had geen schrammetje."
„Het is wel een zware
sport. Na een race ben je
helemaal kapot. Het kost
weieens moeite om dit over
te brengen aan buitenstaanders. Als je uit je auto stapt
is het of je onder de douche
vandaan komt. Om de motor zo goed mogelijk te koelen staat de verwarming tijdens een race voluit en in
verband met de stroomlijn
blijven de ramen dicht. Dan
heb je nog je pak, muts en
helm. Je kunt het niet vergelijken met hardlopen, maar
je bent na een race wel een
kilo lichter. De Clio-klasse
is zwaarder dan de klasse
waarin in vorig jaar reed en
ik sport nu dan ook veel
meer. Ik heb geen vastomlijnd ideaal dat ik in de racerij wil bereiken. Ik ben nu
23 jaar en wil dit jaar zo
goed mogelijk presteren.
Daarna zie ik wel weer verder."

werknemer van het eerste uur
kon de smidse van toen in het
huidige DAF-Museum ingericht worden. De latere van
Doorne's Aanhangwagen Fabriek verhuisde diverse keren
maar is nu weer terug bij zijn
wortels.

Rijdende Regenjas
De collectie van Rob Lammers is aangevuld met de verzameling van Martien van
Doorne, zoon van Hub. Dit betreft voornamelijk personenauto's. Het aardige is dat de collectie diverse prototypes omvat
van zowel vrachtwagens als
personenauto's. Bijvoorbeeld
de Rijdende Regenjas uit 1942.
Heiligers: „Hij was nogal onstabiel en had in eerste instantie
alleen aan de rechterkant een
portier. Daarom kreeg hij later
een open dak, zodat je toch nog
kon ontsnappen als hij onverhoops omviel." Via vele omwegen slaagde Heiligers c.s. er ook

in de eerste DAF 600 terug te
halen naar Nederland. In een
vlaag van verstandsverbijstering was deze aan Volvo Car in
Zweden gegeven.
Heiligers: „Hij stond daar
niets te doen en eigenlijk zagen
ze hem liever niet dan wel." Het
gaat om het exemplaar dat in
1959 aan mevrouw SmuldersBeliën geschonken werd, toen
de enige vrouwelijke burgemeester van het land. Een
uniek exemplaar is verder de
DAF-kini die Willem Alexander
gedoopt werd. Hij is jarenlang
door de koninklijke familie tijdens vakanties in het Italiaanse
Porte Ercole gebruikt. Kortgeleden legde het museum de
hand op twee pick-ups die speciaal voor de Bataafse Petroleum Maatschappij gemaakt
werd. Dankzij het tv-programma 'Spoorloos' werden ze gevonden in Venezuela en Curacao. De twee worden 'samengesmolten' tot een klokgaaf exemplaar.
Het DAF Museum Is alleen op zondag geopend van 11 tot 17 uur. Op
werkdagen is het museum op afspraak
voor groepen geopend. De toegangsprljs bedraagt tien gulden, voor klnde;
ren tot vijftien jaar, mits onder geleide, vijf gulden. Van 5 juli tot 20 augustus is het museum ook van maandag
tot en met vrijdag geopend van 10 tot
17 uur. Het museum Is te vinden aan
de Tongelresestraat 27 te Eindhoven.
Telefoon 040-144520.

Als aanvulling op de;
standaarduitrusting van de •;
216 krijgt de Limited Edi-^
tion een met leer bekleed:
stuurwiel en idem versnel-.
lingspook, een Stone beige
lederen interieur en Stone j
beige kap. De wagen is i
voorzien van een 1.6 16- 5
kleppen motor en Ieverti90 \
kW/122 pk bij 6800 toefen j
per minuut. De topsneM
heid bedraagt ruim 190
km/uur. Wie in het bezit"
van dit eenmalige exemplaar wil komen, zal 58.000
gulden mee moeten brenv
gen.
,:,

(ADVERTENTIE)

Slecht ter been? <
De Arola brengt u \
overal heen.
Door weer en wind, binnen en
buiten de bebouwde kom. Op*.
volle tank 120 km! Max.
snelheid 40 km/uur. Ook leverbaar als rolstoel-inrij wagen-r- {
Vraag documenlatie over '
deze fantastische twee-zitter,.-»
(Uitsluitend voor gehandicapten.)' •{

M6MIJENBERG bv
Keienbetg48 1101 GC Amsterdam Z O
lel. 020-6910518
Servicepunten in heel Nederland

t
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Seat Ibiza voor elk wat wils

M

ET RECHT voor elk
wat wils. Daarmee
kunnen we de in
juni te verwachten
vernieuwde Seat Ibiza wel
typeren. Het aantal modellen is ongekend groot. Alleen de naam doet nog herinneren aan de oude Ibiza.
Verder heeft de auto in alle
opzichten een metamorfose
ondergaan.

Eerst maar even een gerucht
uit de wereld helpen. Seat
maakt zoals wellicht bekend
deel uit van het VAG-concern
waartoe ook VW, Audi en Skoda behoren. Dit betekent echter
geenszins, dat de nieuwe Ibiza
een omgebouwd Volkswagenconcept is. Alleen al de maatvoering van de Ibiza wijkt af
van alle bestaande VW-modellen. Sterker: de Seat 1.6 liter
motor is voortaan ook in de
Golf te vinden. De nieuwe Ibiza
heeft beslist een eigen stijl die
aansluit bij de Seat Toledo,
vooral het front van beide auto's vertoont sterke overeenkomsten.
Seat wil met de Ibiza een
nieuw en breed publiek aanspreken. Dan kan er niet volstaan worden met twee modellen. De Spaanse autofabrikant
heeft bij aanvang 22 modellen
beschikbaar. Er zijn vier uitrustingsniveaus, twee carrosserievormen en vijf motoren. Op
termijn zijn zelfs acht verschillende motoren, waaronder een
turbodiesel en 16-klepper, leverbaar.

De driedeurs Ibiza heeft een
sportieve uitstraling met vloeiende lijnen. De vijfdeurs wijst
met zijn drie zijruiten meteen
op de forse binnenruimte. Ten
opzichte van zijn voorganger
groeiden de buitenmaten met
128 mm in de lengte, 30 mm in
de breedte en 14 mm in de hoogte. Ook de spoorbreedte van
voor- en achteras nam toe met
als resultaat een aanmerkelijk
beter weggedrag. In zijn klasse
biedt de Ibiza extreem veel binnenruimte, de hoogte boven de
achterbank is met 949 mm een
record.
Ook op het gebied van veiligheid scoort hij hoog. In de portieren zijn beschermingsbalken verwerkt en verstelbare
gordelhoogte is standaard. Seat
heeft ook voorzien in een spe-

ciale bevestiging van de pedalen, die doordat bij een aanrijding wegvouwen in de voetenruimte. De gordels hebben een
kleminrichting die bij aanrijdingen voorkomt dat de gordel
nog een klein stukje uitrolt. De
brandstoftank is van speciale
kunststof vervaardigd, wat het
risico beperkt dat de tank bij
een aanrijding scheurt.
Het interieur van alle uitvoeringen is standaard zeer compleet. Bij motoren vanaf 1.6 liter krijgt de Ibiza stuurbekrachtiging en de 2.0 liter is
rondom voorzien van sclirijfremmen. Als extra kan de auto
nog voorzien worden van ABS,
op wens zelfs in combinatie
met EDS elektronische tractieregeling, iets unieks in deze
klasse.

Tipo eindelijk als driedeurs
HEEFT zijn Tipovernieuwd. De beFIATreeks
langrijkste
vernieuwing is de introductie van
een driedeurs versie. Fiat
richt zich hiermee op een,
aldus de importeur, groep
gebruikers die een compacte auto met origineel, jeugdig en sportief uiterlijk op
prijs stellen.
Op Europees niveau geeft
dertig procent van alle kopers
in dit marktsegment de voorkeur aan een driedeurs versie
boven een vijfdeurs. In Nederland zou dit percentage zelfs op
68 procent liggen, waarmee wij

het hoogste scoren. Italië met een indrukbaar element.
scoort met zes procent opval- In geval van harde aanraking
lend laag en ook in Frankrijk met het lichaam van de beblijkt men niet erg gechar- stuurder wordt het element inmeerd van drie portieren. Vol- gedrukt om de klap op te vangens het onderzoek is de drie- gen en de kans op verwonding
deurs in Nederland vooral zo te verkleinen. Verder heeft hij
populair in verband met de la- dwarsbalken in de portieren en
gere prijs. Het zal eens niet zo is de structuur van de carrossezijn. In elk geval hebben de ko- rie verstevigd. Tegen meerprijs
pers een aantal gemeenschap- zijn airbag en gordelspanners
pelijke kenmerken: veelal jong verkrijgbaar.
en vaak vrouw, ongehuwd,
Stilistische wijzigingen zijn
hoog opleidings- en inkomens- vooral de nieuw vormgegeven
niveau.
grille, de smallere koplampen
Op het gebied van de veilig- en de beschermstrips op./'de
heid is de Tipo er beslist op flanken. De goedkoopste Tipo
vooruit gegaan. Hij is voorzien driedeurs is uitgerust met een
van een zogenaamd Energie 1.4 liter motor en kost 27.000
Absorberend Stuurwiel (EBS) gulden.

SONY HI-FI MIDI-SET INKL. CD-WISSELAAR +

SONYHI-8TRAVELLER
TR705; Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo Adviespnjs'3330 -

BOSE LUIDSPREKERBOXEN
NEWS-D207 Slechte 35.5cm breedi Versterker 2x60 Wan. 2x5 bands
equalizer, tuner digitaal, 30 pre-sets, dubbel-cassettedeck, high-speed
dubbing dolby-B CD-wisselaar, lade voor 5 CD's, Shuttle Play Infrarood
afstandbediening'
BOSE boxen: Uniek 'Direct Reflecting System' voor stereo m de hele
kamer1 Totaal adviesprijs'2128 -

A

^J?ANMVp7cCnKr!rREN"TV

+ AFSTANDBEDIENINCi
Type 37KE1022; 37cm kleuren-tv 40 voorkeuzezenders
automat.sch zenderzoeksysteem. 90 mmuten timer
On Screen D,splay, afneembare telescoopantenne en
infrarood afstandbediening Adviesprijs 815.-

2199.-

SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST
STEREO TRAVELLER
Flat en Square Black Trinit- E10, Mini camcorder, motorzoom,
ron beeldbuis, euroscart, ste- autofocus, hi-fi stereo '2799 reo. teletekst en afstandbediening Adviespnjs'2550 -

1799.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
ZANUSS! Z908/8SR
tot 1100 toeren p/m;buitenKOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast maar mantel tweezijdig geemaileen echte koel/vries kombnatie. leerd. Adviesprijs *2199.Koelruimteop "ooghoogte". Laag
stroomverbruikAdviespnjs. *1179 -

1449.-

SONY TRAVELLER
TR50, Lichtgewicht camcorder.
8x zoom, hifi, autofocus '2550-

699.-

1599.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOEL/VRIES KOMBI
Type ARG280; Adv. *1235,Ftift
7ÜQ
Lrtfcf
j 3*1 •
MIELE KOEL/VRIES

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1399.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1299.-

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1199.-

SONY CAMCORDER
F375; 8x motorzoom, fader,
3 lux, age msert *2220.-

1349.-

949.369.-

SONY VHS HI-FI VIDEO
SLV615; HO TOPKLASSE' 4
koppen, longplay (Buur), audiodubbing, shuttle. Adv.'l 990 -

1595.-

1895.-

Eén dag voor levering
van 14 00 tol 16 00 uur

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO/TELETEKST

1095.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanksgroteinhoudkompakte
afmetingen. Adviespnjs*749.-

445.-

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

219.-

495.-

JVC VHS HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE' *1899.-

899.749.-

ZANUSSI 2-DEURS

HOLL. 1000 TOEREN
PHILIPS /WHIRLPOOL

GRUNDIG HIFI VIDEO
VS940; VHS-HQ, 4 koppen,
mkl. TELETEKST. '1999.-

665.-

ESr^!

699.-

STUNT! 550 TOEREN
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260 INDESIT PROMOTIE
liter inhoud. Adviesprijs*11 99.- Type 2596: Adv.*799„-

1199

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502;VHSsterpo *1599 -

239.259.-

MOULINEX FM1115

ZANUSSI WASAUTOM. PANASONIC 700 WATT

BAUKNECHT 2304

1395.- ~~

1295.-

845.-

INDESIT 1200TOEREN
INDESIT 2-DEURS
Voonader, centrifugegang
Type R2240. Adviesprijs*849.- 1200tm/mm.t rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs'1 299.- SAMSUNG RE570

70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie. PHILIPS HI-FI VIDEO
VR702;MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle. *1795.63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

BAU KNECHT WA6500

"-*SSsBS

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760, 63cm flat
square, m-lme, quikstart beeldbuis, stereo, teletekst en af- BLAUPUNKT VHS HI-FI
standbedienmg. Adv.*2075.- 750; 4 koppen, 8 uur. *2095.-

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

865.-

TIJDENLIJN
020-6476219

rJS^V-£&

1199."

1395.-

1195.-

DEN HAAG

PANASONIC VHS HI-FI
F65;4koppen.VHS-HQ.-l894 -

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

WASDRCOGKOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u m één machine: l

PHILIPS/WHIRLPOOL

Ti|dslip van levering7
Bel de BCC

IN

849.1499..-

MIELEVWG521

889.-

Geen p',5-irfo i v "i no"!»u"enl>e
Aid konsumenlenbelangen
Ma l'm Vr 100010116 00 uur

MAMMOET
FILIAAL

37 CM KLEUREN-TV*

749.-

SIEMENS 1000 TOEREN BOSCH VW PS2100
IpOOtperen. Adviesprijs* 1878.-

AEG LAVAMAT RVS
BAUKNECHTSUPER
De grote AEG kollektie bij BCC
KOEL/VRIES KOMBI
1
Type KGC2511; Adv. '1269.- te bewonderen Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbiedmg' Adv.*1549.-

INFO-LIJN
020-6474939

SONY55CMKVM2131
PANASONIC NVG1
SUPER TELETEKST
VHS videocamera. '1895.-

699.-

BAUKNECHTVW3PR

1475.-

vraag, opmerking, probleem •
Bel de BCC

TOPMERK CAMCORDER
F60, 6x zoom, Super impose,
autofocus, adv *2299,-

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts en
geruisarm Adviesprijs'1099 -

299.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
AVM610,20 liter. Adviespnjs*769 -

319.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI
850 Watt, grill, 29 liter inhoud
en draaiplateau. Adv. *799.-

499.-

SIEMENS KS2648

915.-

SHARP HI-FI VIDEO
VCH80; VHS-HQ. Adv.'l 299.-

KOMBI MAGNETRON
STUNT" 3 in 1 M Magnetron
+ hete-lucht oven + grill.

549.-

PHILIPS

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

850

PHILIPS GR1021 37CM SONY 3 KOPPEN VIDEO
V315; VHS-HQ, prefekt beeld i
LCD-afstandbedienmq.*1220.-

TOEREN
BOVENLADER
Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1 000. Adv.*1445.-

SONY VHS-HQ VIDEO
V212;afstandbediend *1000.-

130 LTR. KOELKAST
Oerdegehjke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica 800TRNBOVENLADER
bovenblad. Officiële garantie.

845.-

485.-

BLAUPUNKT VIDEO
RTV535, 3 koppen . Adv.' 1 445.-

INDESIT 140 LITER

BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en
draaiplateau. Adviespnjs'899.-

599.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180; 750 Watt+draaiplateau.

649.

AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

\x

PANASONIC VIDEO
J40;VHS-HQ,3 koppen. *11 04.-

\
528.-

INDESIT
FORNUIS
TypeKN5402WO;Adviespnjs*849.-

l-flK? 699.AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSF200; Afstandbediend. *768.ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV9717, Adviespnjs'2275.-

529.-

ETNA FORNUIS 14.00

INDESIT G/E FORNUIS
KNS404; Gas-elektro. * 1 049.CCQ

CHEr 144ö."
BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

1348.-

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

998.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

948.-

BLAUPUNKT55 CM
SUPER TELETEKST

848.748.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbedienmg.' 1145.-

DDO.

679.

ARISTONA VHS VIDEO
2SB12; VHS-HQ, LCD-afstandbedienmg. Adv.'1045.-

TOPMERKWASDROG
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

569.-

Voorongekend lage prijzen. Bijv.:

SONY UX90II
TDK E180HS

679.-

678.-

GRUNDIGi 37
37 CM
CM
'BEDIENING
AFSTANDBEDIENING

599.-

ZANUSSI VRIESKAST
TypeZeoSO; Adviesprijs*599.- BAUKN./BOSCH/AEG

458.

STUNT! VHS-HQ VIDEO |
Inkl. afstandbediemngi

KONDENSDROGER
IPHILIPS VRIESKAST
l Type AFB594; Adviesprijs*725.TQQ

498.-

498.IBAUKNECHT LUXE
598.-

BETEB
EN
GOEDKOPER
TURBO-DRIVE VHS-HQ VIDEORECORDER

ff if%l.
ELEKTRONISCHE
SUPER KOOKPLAAT
KONDENSDROGER
4-pits gaskookplaat. *298.Elektronisch regelbaar. "1 445.-

198.-

IBOSCH VRIESKAST
iType GSD1311; Adv. '848.- MIELE DROGER

Super snel bandtransport, perfekt e beeldkwaliteit,
afstandbediening met LCD-display. Adv.*945.-

648.348.-

579:

STUNT!! VRIESKIST!!

PIN-CODE

»

399.

29. 29.-

378.-

JVC VHS-HQ VIDEO
HRDX20; Afstandbed. *879.-1

i Meer budget door de gratis
J BCC-cardf
Aanvraan-folder in de winkelt

10 voor
4voor

INDESIT WASDROGER ATAG INFRA TURBO
OPZETVRIESKASTJE
KFF452; Luxe gas-elektro
Handig opzetvneskastj'e, waar
fornuis met hete-luchtoven,
altijd een plaatsje voor te
l vinden is. Adviesprijs. .*595.- PHILIPS /WHIRLPOOL grill, kookwekker en gratis
TypeAMB523; Adviespnjs"945.- kookboek. Adviespnjs'1735.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS900; HO, 2 koppen, LCD-af-1
standbediening. ATTS. '999 •

GRUNDIG51CMTEKST

ARISTONA 51 CM

269.-

ATAG GAS-ELEKTRO
l ZANUSSI WASDROGER FK055/52/25A; Elektrische oven,
TypeTDSO; Adviesprijs*649.- inkl. grill en kookwekker. *1510.-

AUDIO- & VIDEO CASSETTES

GRUNDIG VIDEO+ PDC
VS902;TELETEKST *1409.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
41 0; Gas-elektro fornuis. Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs*1425.-

Electronisch betalen
met uw PIN-code
zonder extra kosten

MERKCENTRIFUGE

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

ETNA WASEMKAP
Krachtige motor, 3-standen. *310.-

169.
i..m.i.n.i..it.BTT!i

118.1 tot 6 3O uur
9 tot 5.30 uur

KOOPAVOND:
zaterdag .9 tot 5 uur.
LEM
BEVERWIJK
ALKMAAR
l^m^m Cl CUTOf\
Cl IDCDC Badhoavedorp vrijdag
7 tot 9 uuf
elcentrum "Schalkwijk" l Winkelcentrum De Beverhof" l Huiswaarderplein 11
1 / RVliV-1 E V», ^££.5
Maarssanbroalt vrijdag
7 tot 9 uur
radreef 37
l Beverhof 16 (alleen witgoed) ((Achter Noorderkade/G. O=„, O ,K,I l mr IIM Ub RAIMUSTAD overiga filialen donderdag
7 tot 9 uur
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MiCRO's
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Micro-advertenties voor 7akenman en particulier kunnen
worden gezel over l of 2 kolommen breedte m diverse
lettergrootten
Particulieren venvijzen wij naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ 0,44 per millimeter
Sluitingstijd: dinsdag 1500 uur
U kunt uw tekst telefonische opgeven 02507-17166 of
afgeven/zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Casthuisplem 12,
2042 JM Zandvoort;
Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatieZ Zandvoorts Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uitboornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Weesper ƒ 5,23 per millimeter
Sluitingstijd, maandag 15.00 uur.
* Informatie over onze overige aantrekkelijke adverlenttecombinaties in de Micro's 7ijn op aanvraag op onze
kantoren verkrijgbaar
if Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 7,05 adm kosten.
* Bij plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ 4,00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-adverlentiecombinalie Z
telefonisch opgeven'

020-56262 71
(dit nummer is niet voor bezorgklachten) of zenden aan
Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing m dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Winkelpersoneel gevraagd

Vakantiewerk
ALBERT HEIJN ZOEKT NOG

Vakantiewerkers/sters
voor juli en augustus
* kassières
* vulmedewerkers/sters
INL ALBERT HEIJN,
GROTE KROCHT 9 ZANDVOORT,
TEL 02507-12657

Radio, tv en video

Oproepen
Mededelingen
* Gerda, hartelijk gefelic
teerd met je verjaardag
Je vriendin Trix
Grote vlooienmarkt 22 me
Vinkeveen sporthal De Boe
van 9 tot 1600 uur Toeganc
ƒ 2,50 29 mei Hoorn sportha
Vredehof, 30 mei Landsmee
Sporth en theaterz He
Dorpshuis (alleen 2e hands;
Buitenvl markt 2 juni en 30 jun
Alphen a/d Rijn, Thorbecke
plein Inl 0206140616
* Help de Polen Stuur
voedselpakket' Wij hebben
evt 'n adres 02907 5235
* Jaap Kroon, de autorit wai
vorstelijk
Lieve opie, een man van 79
nog zo vitaal en jong, vol var
humor en gezelligheid, blij
nog lang bij ons Van harte
gefeliciteerd Jan, Jannie en
uw kleine meid
*Minke, Pieter, Ankie, Jac
ques, het was geweldig
Minke, Pieter, Ankie, Jac
ques, Dees, Henk, Caroline
Jan De versiering was prach
tig en geruisloos
* Muziekav 4 juni Ned Herv
kerk, 20 15 u Toonkunstkoor
z alg l Fr Bleekemolen
NACHT VAN DE KRAAK
28 mei van 22 00 uur tot 29
mei 700 uur
ƒ 10,- per koppel
Tel 02507 14085 of 19652
In het gemeenschapshuis
Overigens, mijnheer de voor
zitter, zijn wij van mening dal
de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v a ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bi]

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020-6413187
VERHUUR van PIANO'S
al v a ƒ 50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden
02946-4292, Fa Holla & Zoon

Dieren en
dierenbenodigdheden
.ast van tochtige vaarzen
<oop 'n Anti-Tochtstnp en
voorkomt ook nog overtollig
vee Stichting Mest met Mate
T k Maltezers en Yorkjes
gratis bezorgd 08385-54176

Lessen en clubs

WORDPERFECT 5 1
eer je in één week
nfo M C O
Amsterdam 020 6853057
Den Haag 070-3465346
*• PETER en SASKIA een hele Utrecht 0652716921
fijne dag 21 mei
* Raymond nog 1 w examen
Zalenverhuur
op de Mavo, daarna nog twee
jaar op de Havo Succes, Cm
VERENIGINGSGEBOUW
*Theo Jan van "De krocht'
in één woord fantastisch
De Krocht
*Veel geluk
Irote Krocht 41, Zandvoort,
PETER en SASKIA
el 02507-15705 b g g 19932
21 mei
voor
Voor onze MOOI OPGE- BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
MAAKTE SCHALEN hoeft u
zelf geen boodschappen
meer m huis te halen

Broodje Burger
Schoolstraat 4, tel 18789

All Tech TV Video

Muziekinstrumenten

Bloemen, planten
en tuinartikelen

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

ïrma Meynckens
Reparatie 's morgens gebeld, dezelfde dag hersteld. 65+
'oor al uw tuin- en tegelwerk
10% korting Ook weekends 3 Maand garantie
sierbestratmg Ook schuttm
gen plaatsen en bomen ver
Tel. 020-6960054.
«ijderen Tevens metselwerk
023-382253 b g g 358380
i Foto Boomgaard
Verloren en
Grote Krocht 26
* Vrienden en bekenden har- 'uinbednjf De Linde voor a
Telefoon 13529
gevonden
telijk dank voor de bloemen, uw tuinwerkz ƒ 12,50 p u ,
UW FILM OP VIDEO
kado's, kaarten Dien en Ge alles leverbaar 023-402991
ƒ1,75 per minuut met
* Wie heeft een siertuin eikel
gratis achtergrondmuziek
* Vrijdag 21 mei trouwen mijn
grijs beton, 30 cm hg gevon kleinzoon Peter en Saskia
Onroerende
* Philips kleuren tv, 12 kana- den (gestolen)1? Tel 16050
Veel geluk, oma
goederen te koop
len, perfect beeld, spelend te
gevraagd
zien, ƒ200,- Tel 17357
Win nu een gratis
Kunst en antiek
SUPERNINTENDO
Bel 069777 (100 cpm)
GARAGE
Personeel
Veilinggebouw Amstelveen,
TE KOOP GEVRAAGD
aangeboden
heden inbreng voor veiling 7
Tel. 02507-14534
Onderhoud,
en 8 juni Frans Halslaan 33
reparatie,
Voor al uw straatwerk + sier- Tel 020- 6473004 Ma geOnroerend goed
doe-het-zelf
bestratmg van oprit en terras sloten
en woonruimte
Tel 02507-13511

Woninginrichting

Lijsten op maat

bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

* T k 4 eetkstoelen, eiken
zitting goudgeel velours +
eetk taf el uitklapbaar 12636
* T k grote moderne leren
stoel z g a n , kleur amber
/4.J5 Tel 02507-16348
T k a Gotisch dressoir eiken
bijbehorend kastje Samen
ƒ500 Tel 02507-14319
*Voor kamerbew
glazen,
potten, schalen, kleedjes etc,
ƒ15, Tel 02979-41360
Wegens
omstandigheden
t k zgan.lindegroenleren2
3 zits-bank, van ƒ7000,voor/3500,- 02507-14104
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

te huur
aangeboden

Computerapparatuur
en software

Te koop
aangeboden
diversen
Bolderwagens, fietskarren,
wielen, direct van bedrijf
Folder tel 059041804
*Centrifuge 2800 t, vrpr
ƒ45, electr huish smjmach
ƒ40 Tel 02507-16154
* Te koop bad + standaard
voor op ligbad ƒ35,Tel 02507-16720
Te koop hardglazen windschermen, 16 stuks, afmeting
710 x 1625 mm, dikte 5 mm
Kunnen desgewenst van een
omlijsting worden voorzien
Prijs ƒ 40,-/stuk, telefoon
023-31 90 36
* Te koop
wandelwagen
incl voetenzak en parasol,
ƒ75,- Tel 02507-16720
* T k 2 pers grenen bed
ƒ 125, witte legk ƒ 25, 2 enkel
stalen mkl bed ƒ50 16973
T k ca 200 ansichtkaarten
Ned en ca 100 st kunst, al
les oud Tel 02507-15199
*T k camping vouwfiets
z g a n ƒ 125, kast ƒ 35
Tel 02507-13745
T k Weber barbeque, bolmodel 0 47 cm, kl zwart, z g a n ,
vaste pr ƒ225 02507-18170
T k a 1 zonnescherm 2 15 m
en 1 zonnescherm 3 15 m,
kleur effen geel Tel 15872

GELD NODIG VOOR JE HOBBY OF
ZAKGELD MEE OP VAKANTIE?
Voor ons filiaal in Zandvoort vragen wij m/v:

VAKANTIEMEDEWERKERS
(Leeftijd vanaf 15 jaar).
Voor kassa- en wmkelwerkzaamheden.
Wij verwachten datje minimaal 3 aaneengesloten weken kunt werken
Heb je belangstelling? Vul dan onderstaande bon in.
(een postzegel is niet nodig)

Aan Dirk van den Broek Supermarkten B V
Antwoordnummer 15570
1000 R2 Amsterdam t.a.v Mevr F. Postma
Ik ben geïnteresseerd in de funktie vakantiemedewerker
O kassawerkzaamheden O winkelwerkzaamheden

BON
Naanr
Adres:
Plaats/Code:

Telefoon
Opleiding:
Ervaring:
Geb datum'

M/V

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste bnevenbushchting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
C. Voorneveld-Hesp te Wilnis
C. J. v.d. Klooster te Aalsmeer
Eiske Berga te Amstelveen
H. v. Wijk-Koopman te Amsterdam

cunco
f ^^mm^m • • • • • . •*.

Woningruil
800
RUILADRESSEN
in
A'dam Informatie bij Het
Oosten, 020-588 2283
Aangeboden twee kamerflat
n de Troelstrastraat
Gevraagd 4-kamerwoning of
'lat Tel 19652 of 14085

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 02507-14534

Vaar/surfsport
T k nwe stalen ROEIBOTEN,
4 mtr lang, met spanen Prijs
ƒ995 Tel 02158-23978

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
* T k racefiets, merk Gazele, 10 versn , frame 61 cm,
prijs ƒ 250,- 02507-17794
T k zwarte scooter Honda Vision, nog geen jaar oud
ƒ3000,- Tel 02507-17321

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361

6-96 09 Rijpe vrouwen Live
isprek met joui Graag jon
ins, 18 jaar jong1 100 cpm
6-96 25 WINKELMEISJES
e 18 jarige Bea wordt heet
chter de kassa en verdwijnt
et to'let m Jij loopt er achter
an Pak mei 100 cpm
6-96 36 Als u een live geprek met mij wilt Voorzichtig
oor' Ik ben 18 jr 100 cpm
697 11 "Zapp sex" draai of
ets van meisje naar meisje
et hoogtepunt kun je herhan, zovaak je wilt 75 cpm .
6 97 33 Als je op z'n Frans
il*1 Bel en je mag alleen op
en lijn met mij M'n mond
aat open 100 cpm
5 Plus sexdating Rijpe vrou
en zoeken sexkontakt
6-9616
(100 cpm)
Afluister Sexlijn 75 cpm
6-32032378
Meisjes 18
6-320 327 47 Jong en strak
6-320 323 63
Rijp en Ordi
6-320 324 54
Rijp Chique
6-320 340 44 Lesbi 35/18 j
llemaal leuke meiden willen
rekt kontakt
6-320 330 77
(75c/m)
lies kan op de

ive Sex
iwitch Box
6-9745

- pm (toets 9 v uitleg)
I-SEX voor 2, direkt apart
et een heet meisje (18) of
en lekkere jongen (18)
6-320 330 87
(75cpm)

Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord

VERSE
VARKENSHAAS
van 29,50

. een zaak van vertrouwen

Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk Vnjblijvende prijsopgave Tel 19800
Caravans
Software voor PC (DOS)
na 1800 uur.
'e huur garage de Schelp Inl
Vouwwagens
vraag gratis catalogus
9 t/m 23/5 Tel 30372
Schilder heeft nog tijd voor
Tuin/zomerhuisjes
o a 100 spellen ƒ55,binnen- en buitenwerk Vnjblij- /VWB kamers (A'dam en
800 programma's ƒ 195,vende
prijsopgave
Tel
img ) ƒ 200 tot ƒ 650, appart
Bel van 17 tot 21 uur
.'e koop vouwwagen merk
19800 na 18 00 uur
1200 tot ƒ 3000 6991194
Tel. 04120-32281
Walker Viva 407, vr pr ƒ 700,
Uw paadje of straatje defect?
• Rubrieksadvertentie'' Zie Ik kom direct' Ook schuttin
el 02507 12670
Onroerend goed
voor adres en/of telefoonnr gen, ruim 30 jaar ervaring
en woonruimte
de colofon m deze krant.
D v. Duyn Tel 02507-19593
Diverse clubs
te huur gevraagd
of na 6 uur 17833
Schoonheid en
Voor al uw timmer-, schilder6-320 323 13 HARDLESBI'
en
behangwerkzaamheden
verzorging
2 St, j/m, zoeken per 1 juli ij gebruiken de wildste hulpen winkelverbouwingen aan- /voonr Tel 02507-15520
ukken' Gluur maari 75 cpm
nemersbedrijf C Fraza,
D
VWB vraagt m A'dam en b-32032617 STRAATMEID'
EDICURE voor uw complete telefoon 0206682534
mg altijd woonruimte voor 8 Jaar In de bus gaat ze
voetverzorging en voetmastud en zakenm , tot 20 00 u
sage Behandeling bij u aan
gen je aan staan' Voel
s avonds. Tel 0206991194
huis is mogelijk 02507-12698
aar, zegt ze1 75 cpm
-Film
Foto
D
edicure/manicure na telf af6-32032899 Rijpe, Dikke,
spraak, ook werk ik bij u aan
Te koop
ollige vrouwen Live staat
huis Tel 02507-30210
voor je, naakt' 75 cpm
gevraagd
Foto Boomgaard
RENT A SUN ZANDVOORT
6-95
05 Grieks standje Live
diversen
ook voor
Verhuur van zonnehemels
eeni Ik buk alvast over de
portretfoto's,
fel 100 cpm
Philips sun mobile
pasfoto's,
* Gevraagd electnsche tyreceptiefoto's,
Huur prijs ƒ 100,- p w
6-95
07 STEWARDESSEN
emachine Tel 16017
groepsfoto's aan huis
Gratis bezorgd en gehaald
de pantry liet Saskia zich
Grote Krocht 26
e koop gevr
lbakoven eerlijk m d'r blouse pakken
Bel voor reservering en
Tel 13529
el 02507-1652
inlichtingen 02507-30183
oor een passagier 75 cpm
Deze onderneming behoort tot de Samenwerkende Dirk van den Broek
Bedrijven en exploiteert een 21-tal supermarkten m de regio Amsterdam
maar ook daarbuiten zoals Hoofddorp Nieuw Vennep Oostzaan Volendam
Zandvoorl en Zwanenburg terwijl nieuwe uitbreidingsplannen gereed liggen

ZOEK DE M I S L U K T E

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET
Buurvrouw geeft buurmeisje
van 18 sexles1 Geniet maa
lekker van die twee1100 cpm
06 320 328 27
Dames die zich overdag ver
velen zoeken telefoonsex
06-320 320 36
(75cpm)
De allerleukste meiden bellen
met de FLIRTBOX
0632033001
(75cpm)
DIREKT apart met een meisje
(18) of 'n lekkere jongen (18]
voor live heet sexgesprek
06-320 330 81
(75cpm)
Direkt een leuk meisje van 18
aan de telefoon, direkt apart
Bel 06-9880
(100cpm)
Direkt een leuk meisje van 1E
aan de lijn Vraag naar haar
tel nr voor 'n avondje uit Direkt apart 06-9810 (75cpm)
DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje van 18' Bel snel
06-32033090
(100 cpm)
Direkt kontakt met 'n meisje,
18 Druk op de nul voor meer
06 320 322 05
(75 c/m)
Direkt sexkontakt met 'n hete
vrouw bij jou m de buurt
06 320 320 55
(75cpm)
Direkt Snel Sexcontact
SEX-KONTAKTLIJN
06-32032032
(100 cpm)
Direkt telefoonkontakt met
meer dan 400 meisjes van 18
06-320 322 11
(75cpm)
ECHTE SEX"'
(ook voor vrouwen)
0632032806 100 cpm
Een chique vrouw met haar
buurmeisje van 18 Sex1
75 cpm
06-320 320 39
Effe een vluggertje? Ik wacht
op je m het toilet' 75 cpm
06-320 326 19 Meisje 19 jr
Er zijn genoeg meiden die
ook het bed in willen
Luister op 06-9603 (75 c/m)
Erotische contacten voor
dames, heren & paren,
Info 020 6731027, 24 u p/d
Genoeg ondeugende meisjes
van 18 Ben jij ook op zoek?
Bel 06 96 02
(75c/m)
Gratis sexkontakt, 400
ondeugende hete meiden
0632033045
(100 cpm)
HARDCORE 75 cpm
06 320 324 04
Onderdanig
0632032618
Meesteres
06-320 326 77
Ruige sex
06-320 325 54
Volle Bolle
Harde, ruige, wilde sex' 06320 322 76 Rooie lampen
Doorzichtige lingerie' 75 cpm
* Hemelvaart Jezus ging terug naar de vader om plaats
te maken voor Christenen'
Hete meisjes van 18 willen
echt snel sexcontact Nu met
tel nr 06 320 330 66 (75 cpm)
Hete meisjes van 18 willen
snel een sexafspraak' Nu direkt 0632032666 (75cpm)

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

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

Homojongens (18) onder el
ZAPPSEX
kaar Hoor ze heet TEKEER Draai of toets om heen en
gaan 06-320 330 88 (75cpm) terug te spoelen, het lekkerste kun je blijven herhalen'
HOMOKONTAKT
75 cpm
Zoek je een lekkere boy'
06-96 08
06-320 330 95
(75cpm) Shooljuffrouw
Effe Vlug
06-96 92
LADY DOMINA Boeien, on Meisjes (18 jaar)
06-9640
derdaan, bondage, rubber S & M Club
06-97 91
75 cpm
06-320 321 66 Negerin
06-97 92
06 97 94
LESBISCHE Meisjes, 18 jr Na Hardcore
het sporten wordt haar lijfje Zij, 18, naakt bukt ze' Jij staat
door mevrouw verwend
achter haar' Op z'n Grieks'
75 cpm 06-320 323 37
75 cpm
06-320 327 06

PARTNERRUIL pnvelijn d, Live sexbox 24 u 75 cpm
rekt apart met vrouwen en Live 06-320 320.61
mannen voor sexruil
0632033091
(75cpm) NATASJA doet het met 2
hete buurjongens van 18
POLITIEAGENTE 06 97 93 Je 0632032411
(75c/m)
wordt streng aangepakt Me
1
Nieuw
LESBIKONTAKT,
ook
knuppel en boeien 75 cpm
\/oor trio en partnerruil
PRIVÉ KONTAKT Je krijgt di 3632032601
(75 cpm)
rekt n meisje van 18 aan de
NU
direkt
een
afspraakje
met
lijn 069570
(100cpm)
sen leuk miesje van 18 Bel
RIJP & OPEN
snelde 320 322 33 (100 cpm)
Getrouwde Vrouwen
Onderdanige jongens (18)
1gpm 0632032227
Dellen met strenge meesters
Rijpe
3 M voor 2 (direkt apart)
ZWARTE MEID 3632032999
(75 cpm)
0632032343 100 cpm
TRIOKONTAKT voor sex af
RIJPE vrouwen zoeken sne spraakje met 2 vrouwen
sexkontakt
06 320 325 04
(100cpm)
06-320 330 60
(75cpm)
Vanavond al n afspraakje1
1
RIJPE zwarte vrouw Ze Altijd succes als je op zoek
draagt graag rose door
bent naar 'n leuke vnend(in)
zichtige slipjes1 75 cpm
069899
(100cpm)
06 320 327 70
VERPLEEGSTER Ik verzorg
RUIGE Sexmeideni Wild en graag mannen in mijn uni
lekker strak gekleed1 75 cpm form zonder iets eronder
06 320 323 40
Kijk en voel maar
Ruim 300 ondeugende vrou 0632032930 75 cpm
wen zoeken n slippertje
Vluggertje leuke meisjes van
06 320 321 44
(75c/m) 18 zoeken lekkere jongens
Sabnna en nog veel meer van 18 Bel 06 9662(75 cpm )
meiden willen direkt apart
Wegens enorme drukte met
06 320 322 88
(75cpm) spoed DAMES/MEISJES ge
Schoolmeisjes van 18 zoeken vraagd voor escort en/of club
een ervaren man Sexdating Haarlem Bel tussen 13 00 en
06 320 330 43
(75cpm) 2200 uur 02507 16141 of
023 400130
SEX voor 2, direkt kontakt
met jonge meiden/jongens Zandvoort BOYS en GIRLS
:scort Geopend van 18 00
van 18 en huisvrouwtjes
06-320 330 46
(75cpm) tot 0300 uur Telefoon
02507 16141
SEXAFSPRAAKJE met n
meisje (18) Vraag haar tel nr Zoek je privé adresjes
Bel 06 9502
(75cpm) voor echte hete meiden?
0635022241
(75 cpm )
SEXSTANDJES' Grieks ge1
Top
S
&
M
06
320
324 34'
bukt Mond vol Frans'
Bel je meesteres en wees een
Vrijen, zoenen, zalig
06-320 326 63
100 cpm dienaar' 75 cpm
Sexy tienertje (v a 18jr), stop Zoek jij wulpse meisjes van
18' Bel Supersexkontakt
'm tussen mijn lichtbruine b
0632032044
(75cpm)
zei
ze
opgewonden
0632035030 100 cpm
SIDDERENDE meisjes 18 jr
Ik ga bij je op schoot zitten
Diversen
Wat voel ik nou"?
75 cpm 06 320*320*66
SM KONTAKTEN bij jou in de X Y Z B V verhuizingen en
buurt (ook homo)
camerverhuizmgen Voll verz
0632032580
(100cpm) Dag-nachtserv 020 6424800

WONING STOFFERING

SCHILDERWERK

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

VOOR 19,95 p.

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

Vrijblijvend

offerte.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

MiCHOs
voor de particulier

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

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

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

Of afgeven bij.
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad

Hete MEISJES van 18 willen
sexkontakt Nu met nummer
Bel 06 9665
(75 c/m)
Hete vrouwen bij jou m de
buurt willen sexcontact
Bel 06-97 09
(100 cpm)
Hete vrouwen die alleen thuis
zijn zoeken sexkontakt
06-320 330 42
(75c/m)
HOMO Waar gebeurd, knullen onder elkaar
0632032701
(75 cpm)
Homo Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje'?
06-320 330 18
(75 cpm)
HOMO-DIREKT-APART
Direkt privé met een hete gay
Druk op de nul voor meer
hete jongens van 18
06-320 322 61
(75cpm)

ONDEUGENDE huisvrouw
tjes en schoolmeisjes van 18
LACK GIRLS' Sexy uitda- zoeken voor straks sexkon
end, lekker vol, wil jou'
takt, vraag naar hun tel nr
5 cpm 06 320 322 27
l Bel 06 9661
(75 c/m)

prijsopgaaf.

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

4,65
4,65
4,65
6,20
7,76

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

9,31
10,86
12,41
13,96
15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:
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rachtig velourstapijt in diverse zachte tinten
Geschikt voor de slaapkamer Foamrug Breedte
iQO cm Per strekkende meter
VAN
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SLAAPKAMER
TAPIJT!
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WOLLEN FRISE TAPIJT! &&&& '-

Schitterend wollen fnsé tapijt Woonkamergeschikt
Verkrijgbaar in o a groen Action-back rug Breedte
400 cm Per str mtr ^f^f^^ ^f^^
GELEGD VAN
^M^T^^^tm

309199
KINDER TAPIJT!
Exclusief kindertapijt met disneyfiguurtjes, speciaal
voor de kinderkamer In drie pasteltinten Foamrug
Breedte 400 cm Per str mtr
GELEGD VAN

PRAKTISCH VINYL!
Praktisch vinyl, geschikt voor licht huishoudelijk
gebruik Verkrijgbaar m diverse dessins Op een viltBreedte 200 cm Per str mtr

ROL/JK

BOUCLE TAPIJT!
Fijn boude tapijt Verkrijgbaar m diverse fraaie
kleuren Geschikt voor de woonkamer Jute-rug
Breedte 400 cm Per str mtr
GELEGD VAN

VELOURSTAPIJT
Modern kortgezet velourstapijt, geschikt voor de
slaapkamer In diverse smaakvolle tinten Foamrug
Breedte 400 cm Per str mtr
GELEGD VAN
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LUSSEN TAPIJT Bergoss
Schitterend woonkamertapijt met fijne lussen In
diverse fraai gemêleerde tinten Jute-rug Breedte
400 cm Per str mtr
GELEGD VAN

KAMEF
Prachtig kamerbreed vinyl in diverse dessins en
kleuren Woonkamergeschikt Sterke isolerende rug
Breedte 400 cm Per str mtr
VAN

DESIGN VINYL!
Schitterend kamerbreed vinyl Geschikt voor woon
kamergebruik In diverse all over- en granitodessins
Breedte 400 cm Per str mtr
GELEGD VAN

155

109
FRAAI VINYL!
Schitterend kwaliteits vinyl In diverse tinten en
smaakvolle dessins Makkelijk schoon te maken
Breedte 300 cm. Per str mtr
GELEGD VAN

breed. Per str. mtr
GELEGD VAN

125
KWALITEITS VINYL!
Kamerbreed design vinyl, verkrijgbaar m diverse
mooie kleuren Ook voor de woonkamer
Breedte 400 cm Per str mtr
GELEGD VAN

RELIEF TAPIJT!
Elegant woonkamertapijt met een fraaie hoog-laag
struktuur In diverse mooie tinten Jute-rug Breedte
400 cm Per str mtr ^^f ^^ ^g^^
GELEGD VAN
^f Mm ^l^ft

129

195 149
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TAPIJTTEGEL! Heuga
Supersterke haartegel, exclusief voor Carpet-land
' s e tinten, o a in licht

HOOGPOLIG TAPIJT!
Schitterend hoogpolig tapijt, geschikt voor de woonkamer, diverse kleuren Action-back rug Breedte
400 cm Per str mtr
GELEGD VAN
f

STERKE LUXE BOUCLE!
Supersterk gemêleerd boude tapijt met een grove
nop Vuilwerend behandeld Action-back rug 400 cm
breed Per str mtr
GELEGD VAN

199

, >

Ingekocht door vakmensen: Bij de beste tapijten vinyl-fabrieken in Europa, massaal en scherp
ingekocht voor alle 260 Superstores in Europa.
Geadviseerd door vakmensen: Onze verkopers
zijn echte vakmensen met een gedegen
opleiding. Daarom weten ze precies welke
vloerbedekking voor u het meest geschikt is.
Gelegd door vakmensen: Onze vloerenleggers
weten in alle omstandigheden precies hoe ze
moeten spannen, lijmen en leggen. Gegarandeerd!
Afgeprijsd voor u: Nóg een zekerheid is dat u bij
ons de laagste prijzen vindt.

KLASSIEK KARPET!
Prachtig klassiek karpet met een fraai dessin
Gemaakt van 100% synthetische garens
Maat 170 x 230 cm ^^ ^g^ ^^^

VAN

209

Aanbiedingen geldig t/m 13 juni 1993

ano, ook uit voorraad leverbaar.
p

l GROOTSTE

TAPIJTSPECIALIST

LEIDEN

HOOFDDORP

HAARLEM

BEVERWIJK

Zoeterwoudseweg 9
(naast Bouwvana).
Tel. 071 -322300
Geopend: Maandag t/m vrijdag

Kruisweg 785a
(naast Brugman Keukens).
Tel. 020-653 34 41
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-J 8.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

Spaarndamseweg 74-76

Parallelweg 99
(meubelboulevard).
Tel.02510- 11589
Geopend: Maandag 13.00-17.30 uur
Di/vr. 9.30-17.30 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

l O 00-18 00 uur

Zaterdag 9.00-17.00 uur
Donderdagavond tot 21 00 uur.

98107
^Bj^^^^j^aara^-agi^iTiag^jig^.-^'^^^--. J

Merkartikelen van Desso, Bergoss, Forbo Bonapa

EUROPA'S

^m^^^mm

Tel. 023 - 27 27 47

Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

OOK IN: Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Amsterdam (5),
"
Apeldoorn, Arnhem, Beverwijk, Capelle a/d IJssel,
Den Bosch, Den Haag (2), Dordrecht, Eindhoven, Enschede,
Haarlem, Heerlen (2), Hoofddorp, Hoorn, Maastricht,
Muiden, Nijmegen, Purmerend, Rotterdam (2), Roosendaal,
Spijkenisse, Utrecht (2), Veenendaal, Zutphen.
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Horeca Zandvoort hoopt nog op
versoepeling van terrassenbeleid
ZANDVOORT - Burgemeester en Wethouders
hebben een nieuw verzoek
om versoepeling van het terrassenbeleid afgewezen. Horeca-voorzitter Fred Paap
en GBZ-raadslid Jaap Methorst waren dinsdag naar
burgemeester Van der Heijden gestapt naar aanleiding
van de situatie rond Priet
Praat in de Haltestraat. Dat
mag dit jaar voor het eerst
geen terras meer op de
stoep zetten omdat er niet
voldoende ruimte voor is.
Paap en Methorst bestrijden dat. Zij hebben de hoop
nog niet opgegeven.
„De vrije doorgang van 1.20
meter voor voetgangers moet
gehandhaafd blijven, maar de
ondernemer moet zelf kunnen
bepalen of hij op de resterende
ruimte een terras kan exploiteren," zegt Fred Paap, voorzitter
van Horeca Nederland afdeling
Zandvoort. Daarmee bestrijdt
hij het argument van het college dat een terras op een meter
niet exploitabel zou zijn. „Maar
los daarvan, het is niet aan de
burgemeester om te bepalen

wat goed is voor de bednjfsvoering van een horeca-zaak. Bovendien is een terras er met alleen om geld te verdienen, je
kunt het ook beschouwen als
een etalage van je bedrijf."

Teleurgesteld
Evenals Methorst vond hij
het 'uiterst positief' dat burgemeester Van der Heijden de
kwestie met hen wilde bespreken, om 'm goed samenspel tot
een oplossing te komen.' Nu
zijn zij 'zeer teleurgesteld' over
het besluit van het college.
„Met name omdat de burgemeester de zaak opnieuw in de
commissie voor Bestuurlijke
Zaken aan de orde zou stellen,"
aldus Paap. „Het is jammer dat
het op deze gronden wordt afgewezen. Ik hoop dat er alsnog
raadsleden zijn die er vragen
over zullen stellen."
Beiden hadden gehoopt dat
er een nieuwe discussie zou
ontstaan over de normen voor
de terrasruimte. Nu moet de
stoep minimaal 2.40 nieter
breed zijn: 1.20 meter voor een
vrije doorloop, 1.20 nieter als
minimale ruimte voor het terras. Die laatste afmeting is ver-

eist, om te voorkomen dat de
tafeltjes en stoeltjes alsnog
voor een deel op de voetgangers-doorloop komen te staan.
Voor diverse horeca-bedrijven
in Zandvoort betekent dit, dat
zij geen terras kunnen neerzetten. Voor Priet Praat is dat extra pijnlijk, omdat deze zaak
voorheen altijd wel een terras
mocht hebben. De nieuwe eigenaars, Jan Huis in 't Veld en Ed
van Ree, hebben vorig jaar ook
voor de aanwezigheid van een
terras betaald.

Televisie
Het publiek blijft nu weg bij
mooi weer, om elders een terras op te zoeken. „Terwijl onze
stoep maar drie centimeter te
smal is," aldus beide eigenaren,
die vinden dat de trottoirband

DEZE WEEK
De Lip

ook meergerekend moet worden. De kwestie heeft inmiddels al de landelijke pers gehaald, maandag kwam een
TROS-cameraploeg opnamen
maken. Volgens Fred Paap en
Jaap Methorst moet Priet Praat
alsnog in de gelegenheid worden gesteld om een terras neer
te zetten. Zij hebben bij burgemeester Van der Heijden erop
aangedrongen de normen voor
terrassen te versoepelen. Paap:
„Als de vrije doorgang van 1.20
meter gewaarborgd is, spring
dan wat soepeler om met de
inrichting van een terras. Dat
moetje kunnen vrijlaten." Een
horeca-ondernemer kan met
creatief denken ook een terras
creëren dat minder ruimte nodig heeft dan 1.20 meter, is de
filosofie van beide heren.
Vervolg op pagina 3

Piet de Lip, onder die
n
bijnaam is een van
i3
Zandvoorts oudste winkeltjes
algemeen bekend Peter Versteege is er trots op. Deze
week in de rubriek Achter de
Schermen

Kampioen
Met nog één wedstrijd
te gaan is het Zandvoortse tennis-viertal nu al verzekerd van het kampioenschap
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur — tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

9

Inbraak paviljoen
ZANDVOORT - In een
strandpaviljoen is vrijdag tussen drie en acht uur 's nachts
ingebroken. Om binnen te komen forceerde de dader de toegangsdeur.

Primeurtje voor Zandvoorts oudste

Verkeersplannen
terug in de ijskast

ZANDVOORT - De tijdelijke verkeersmaatregelen
in het centrum gaan voorlopig niet door. Het College
van Burgemeester en Wéthouders heeft de maatregelen 'opgeschort'. Dat is gebeurd op voorstel van wéthouder Flieringa.

De helicopter van de rijkspolitie scheert over, terwijl vrijwilligers de duinen uitkammen op
zoek naar de vermiste vierjarige
ZANDVOORT - De verdwijning van de vierjarige Esther
uit Zandvoort heeft woensdag aan het eind van de middag tot een grootscheepse
zoekactie geleid. Tientallen
buurtbewoners en andere
vrijwilligers hielpen mee de
zuidduinen uit te kammen.
Zelfs een helicopter van de
rijkspolitie werd ingezet.
Tevergeefs, er werd niets
gevonden, wat leidde tot een
flinke neerslachtigheid. Later op de avond, rond kwart
voor twaalf werd Esther alsnog gevonden, ver weg in het
Limburgse Weert. Het meisje
was meegenomen door een
onbekende man en in Weert

uit zijn auto gezet. Zij was echter seksueel misbruikt, de man
had ontuchtige handelingen
met haar gepleegd. De politie is
nog op zoek naar de ontvoerder. Zijn signalement luidt:
leeftijd 35 a 40 jaar, gezet postuur met buik, zwart krullend
haar en zwarte snor. Hij was
gekleed in een zwarte broek en
een wit overhemd of jack/jasje.
Hij droeg zwarte schoenen.

Opsporing
De politie wil graag antwoord
op de volgende vragen. Wie
heeft woensdag 19 mei omstreeks 15.30 uur het meisje in
gezelschap van de man in een
vierdeurs donkerkleurige per-

sonenauto zien stappen aan
de Cort van de Lindenstraat
in Zandvoort. Wie heeft ergens in Nederland tussen
15.30 en 23.40 uur de man
zien thuiskomen of weggaan
in gezelschap van het meisje.
Haar signalement luidt: leeftijd 4 jaar, lang blond haar in
ponymodel, gekleed in rood
T-shirt, korte rose broek, witte sokken en blauwe plastic
waterschoentjes. Getuigen
worden verzocht contact op
te nemen rnet de districtsrecherche van de politie Kennemerland-Zuid onder telefoonnummer 023-225500, of
met de politie in d eigen
woon- of verblijfplaats.
Zie ook pagina 5

Plieringa kreeg deze maand
tweemaal een storm van protest over zich heen, naar aanleiding van de voorgenomen tijdelijke verkeersplannen in het
centrum. De plannen omvatten
de afsluiting van de Kerkstraat,
plus de hierop uitkomende
straten, plus een deel van de
Haltestraat. In het resterende
deel, tussen de Zeestraat en de
Pakveldstraat zou de verkeersrichting moeten veranderen,
evenals her en der in de Noordbuurt.
De bedoeling van de plannen
was 'de verblijfssituatie in het
centrum te verbeteren'. Maar
veel bewoners uit dit deel van
het dorp, voorspelden een verkeerschaos plus de bijbehorende overlast. Daarvoor was er
ook al in de commissie voor
Ruimtelijke Ordening van 6
mei de nodige weerstand tegen
de plannen. Naar aanleiding
van de opmerkingen heeft Flieringa het College van Burgemeester en Wethouders voor-

gesteld de plannen in te trekken. „Tijdens de informatiebijeenkomst zijn zeer relevante
opmerkingen gemaakt," zo verklaart burgemeester Van der
Heijden deze beslissing. „En
omdat we de mensen serieus
nemen, hebben we het voorstel
even ingetrokken. We zullen
kijken of er aanpassingen mogelijk zijn." Als er alsnog maatregelen genomen worden, zal er Mevrouw Van de Bergh-List (103) mag als een van de eersten
volgens hem wel degelijk reke- Nieuwe proeven
ning gehouden worden met belangrijke opmerkingen uit het
ZANDVOORT - De Hollandse vierd worden, dacht de plaatseNieuwe is er weer. Volgens de lij ke ambulante vishandelaar
publiek.
kenners 'lekker vet', met een Jaap Kroon. De gedachte dat
vetgehalte van rond twintig het 't Jaar van de Ouderen is,
Alternatieven
procent. Gemiddeld is dat onge- bracht hem er op gisteren alle
Volgens de afdeling Voorlich- veer 16 procent. Gisteren werd bewoners van de Zandvoortse
ting zullen er nu 'alternatieve de nieuwe haring voor het eerst verzorgingshuizen op Hollandplannen worden ontwikkeld'. dit jaar in grote hoeveelheden se Nieuwe te tracteren. Een geDeze plar"pn zijn mede ge- op de Nederlandse markt ge- baar dat bijzonder werd gestoeld op de nota over de ver- bracht. Dat moet feestelijk ge- waardeerd. Zandvoorts oudste
keersstructuur. 'Want los van
de tegenwerpingen tegen de nu
ingetrokken maatregelen bestaat er volgens het college weinig meningsverschil over het
feit, dat maatregelen noodzakeZANDVOORT - Zandlijk zijn,' aldus Voorlichting.
De stichting Triathlon Zand'De nieuwe plannen zullen van- voort moet in 1994 vier dazelfsprekend aan de commissie gen lang 'bol' staan van al- voort heeft grootse plannen.
RO en aan de gemeenteraad Ier lei feestelijke activitei- „En die worden verwezenlijkt,"
worden gepresenteerd. Daar- ten. Deze vormen de 'entou- zegt John van der Horst, een
naast zal een nieuwe informa- rage' voor een grote Triath- van de organisatoren. „Dat kan
tiebijeenkomst worden georga- lonwedstrijd op 11 septem- ik nu al zeggen." De Stichting
niseerd. De termijn waarop de ber in de badplaats. Het Zandvoort Promotie geeft de
plannen zullen zijn afgerond, is aantal deelnemers wordt ge- nodige ondersteuning bij de orgamsatie en er zijn al contacten
nog niet bekend.'
schat op zo'n achthonderd. gelegd met mogelijke sponsors.
De festiviteiten rond het sportevenement moeten geschikt
zijn voor allerlei mensen. Ook
voor degenen die op dat moment alleen maar voor de zon
naar Zandvoort komen. De organisatie daarvan is in handen
van het WEM, het World Wide
Event Management. Rob
Drommel van de reddingsbrigade begeleidt het zwemonderdeel, wielervereniging De Kampioen het fietsen.

in Nederland van de Hollandse
Foto Bram Stgnen

inwoonster, de 103-jarige mevrouw Van de Bergh-List uit
het Huis in de Duinen, had de
primeur. 'Voor 't fotootje'
mocht zij dinsdag al de eerste
haring in ontvangst nemen. De
Hollandse Nieuwe was toen al
de Nederlandse grens gepasseerd. De kwaliteit is volgens
Zandvoorts oudste: „Heerlijk!"

Triathlon-evenement in september '94
worden: een aantrekkelijke
wedstrijd voor profs omdat
deze er 'tussendoor' gedaan
kan worden. Een hele triathlon
kost maanden voorbereiding
plus vele weken om weer 'op
adem' te komen. Ook voor amateurs is deze afstand goed te
behappen, bovendien hebben
zij zo de kans zich eens te meten met de profs. Het houdt in:
2,5 km zwemmen, 80 km fietsen
en 20 km hardlopen. En dat alles in en rond Zandvoort. De
gemeenschap hoeft er niet aan
mee te betalen, belooft Paagman van Zandvoort Promotie.
Het wordt een 'zelfdragend evenement'. De twee internationale topatleten die dinsdag al
even in Zandvoort kwamen kijken, Wolfgang Dittrich en Paula Newby Fraser, waren enthousiast over omgeving en
parcours.

Circuit mag doorgaan 'Brahms is mijn lievelingscomponist'
van Raad van State
ZANDVOORT - De geluidhindervergunning voor Circuit Park Zandvoort wordt
niet opgeschort. De Raad
van State heeft de eis yan de
Milieurechtswinkel uit Amsterdamvan de hand gewezen.
Volgens de Milieurechtswin-

Auto gestolen

kei, die opgetreden is namens
de Stichting
Geluidhinder
Zandvoort, veroorzaakt het circuit al jaar en dag geluidhinder
voor zo'n achthonderd woningen. Het circuit heeft in juni
1992 van de provincie weliswaar een vergunning gekregen
in het kader van de Wet Geluidhinder, maar dat verandert
niets aan de overlast, aldus de
Milieurechtswmkel.

ZANDVOORT - Vroeg
naar bed en vroeg weer op,
zo word je honderd. Dat
geldt in ieder geval wel voor
mevrouw Wagner, die donderdag in de Bodaanstichting haar 100-ste verjaardag
vierde. Stilzitten is er de
meeste jaren niet of nauwelijks bij geweest.

Pianospelen, dat doet Maria
Elisabeth Wagner nog regelmatig. Ook al houden niet al haar
medebewoners van klassieke
muziek, vaak is er wel een moment te vinden om haar hobby
uit te oefenen. Vroeger was het
veel meer dan een vrije tijdsbesteding, zij heeft destijds zanglessen plus een opleiding voor
muziekpedagogie gevolgd. Jarenlang heeft zij vanuit haar
woonplaats Amsterdam dit beroep uitgeoefend. „Twee leerlingen van mij zijn doorgegaan
naar het conservatorium." Als
bijvak had zij kunstgeschiedenis. Op haar 65-ste is zij gestopt
rnet werken.

Circuitdirecteur Hans Ernst
lijkt trots op de uitslag van de
rechtszaak. „Om in voetbaltermen te spreken: wederom hebben de tegenstanders het onderspit moeten delven. Immers
al jaren lang spannen enkele
mensen procedures aan tegen
het circuit. We hebben ze allemaal gewonnen, maar blijven
op onze hoede. We hebben een
sterke verdediging en de aanval
doen we met daden. Zoals een
gezonde bedrijfsvoering en
overleg met alle betrokkenen
om het Circuit Park Zandvoort
zo sportief en gezond mogelijk Verhuizen
Elf jaar geleden verhuisde
te
| Waterstanden B laten functioneren."
mevrouw Wagner naar het verzorgingshuis van de BodaanGrand Prix
slichting in Bentveld. Vroeger
HW LW HW LWDutum
Elen zelfde kwestie kwam in woonde zij in Amsterdam, bij97 ~,.- 08 OR 0355 2046 16.16
28 mei 09.06 04.46 21.44 16.55 1986 aan de orde. Ook toen was voorbeeld vijftig jaar in de Van
29 mei 10.26 05.36 23.00 18 04 de Afdeling Geschillen van de Speykstraat. Daarvóór heeft zij
30 mei 11.29 06.45 ~.-- 19.25 Raad van State van mening dat op veel verschillende plekken
31 mei 00.07 08.06 12.3120.35 het circuit in de gelegenheid gewoond. „Mijn moeder hield
' juni 01.08 09.00 133521.34 moest worden gesteld, ook in van verhuizen," aldus de hon2 juni 02.06 09.54 14.3522.15 de toekomst te functioneren derdjarige. In totaal is het gezin
3 juni 02.59 11.00 15.2723.15 Inclusief de Grand Prix races. 24 keer van woning veranderd.
De familie Wagner telde
de circuitdirectie
•t juni 03.47 11.45 16.19 --.~ Volgens
wordt 'binnen afzienbare ter- naast Maria Elisabeth nog drie
^aanstond:
mijn het Grand Prix Circuit ge- zoons en een dochter. Deze
EK vrnd. 28 mei 20.21 uur
Doodty 29 mei 23.00 uur realiseerd, zodra de A-status laatste is echter al op haar
N
25-ste overleden. „Zij had een
aan Zandvoort is toegekend.'
AP+62cm
ZANDVOORT - Een Honda
Legend van een Zweedse toerist
's tussen donderdag 20 en vrijöag 21 mei gestolen vanaf de
Boulevard Paulus Loot.
De auto is op 21 mei teruggev
onden door de politie van het
bureau Meer en Vaart in Amsterdam.
De wagen stond geparkeerd
en had een vals kenteken. Verder was het contactslot verwrjderd en een portierslot geforceerd. De auto is weer aan de
eigenaar teruggeven.

Het moet een halve triathlon

1VT o 'H 11| f*\
J11r die krant moet ik hebben,
i~ **«•** *•«•••• A1J-IVJ Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,50

Nieuwsblad
Naam: (m/v) l
Adres- i_J

De honderdjarige mevrouw Wagner speelt nog regelmatig piano. Op haar verjaardag liet zij
burgemeestersechtpaar Van der Heijden een stukje horen
Foto Biam stynen
afwijking aan een hartklep, ze
is overleden aan kinkhoest."
Haar oudste broer is 73 jaar geworden, vader Wagner ('Hij
heeft nooit een pensioen gekregen') werd 89. Mevrouw Wagner heeft lang bij haar ouders in
huis gewoond en de zorg voor
hen op zich genomen. Getrouwd is zij nooit. „Ik had altijd wel succes bij dansfeestjes.
Ik was knap en ging goed ge-

kleed. Maar verder werd het at," zegt zij. „Ik wordt elke morgen om half acht wakker en om
nooit wat."
tien uur, koffietijd, ben ik er
altijd bij." Naar bed gaan geTrapje
beurt ook op tijd, elke avond
De honderdjarige geniet nog om tien uur. Tot haar spijt
een goede gezondheid. Ex- komt zij vrijwel niet meer buitreem gezond heeft zij nooit ge- ten. „Daarom had ik ook dolleefd, maar tegenwoordig zijn graag aan de zeekant willen woeen glaasje en een sigaretje er nen." Haar liefste wens is dan
niet meer bij. „Op mijn 88-ste ook: „Met een auto naar het
klom ik nog het trapje op en strand, bij de Rotonde."
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Daarna word ik abonnee en betaal per
H kwartaal ƒ 17,00 D halfjaar ƒ 31,00 D jaar f 54,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 'V 10371 "017003"
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FAMILIEBERICHTEN

Heden is in alle rust van ons heengegaan onze
goede broer en zwager en altijd meelevende oom
SLUITING GEMEENTELIJKE GEBOUWEN

Jan Hendrik Koning

Jeannette en Ewout
trouwen op

zaterdag 29 mei
om 11.00 uur
in het Raadhuis
van Zandvoort.

Wij wensen hun een
onvergetelijke dag.
De familie

40 Jaar getrouwd

A. Herfst en
A. M. Herfst-v. Turenhout
Van harte gefeliciteerd.
Rita en Theo
Annelie
Martin en Helene

* 18 september 1904
121 mei 1993
Met heel veel dankbaarheid blijft hij in onze herinnering voortleven.
Driebergen:
Fam. C. J. v.d. Sluijs-Koning
Zeist:
Fam. J. C. v.d. Sluijs-Breebaart
Maarsbergen:
Fam. F. J. L. M. Cremer-v.d. Sluijs
Krimpen a/d IJssel:
Fam. Hornyak-v.d. Sluijs
2042 LP Zandvoort
Haltestraat 62
De begrafenis heeft op 26 mei plaatsgehad.

Jan zijn banjo-muziek
zullen we in gedachten altijd horen.
Bedroefd geven wij u kennis dat onverwacht uit
ons midden is weggenomen mijn lieve man en
onze pappa

Johannes Gerardus Molenaar
Jan (Bonnie jr.)
op de leeftijd van 51 jaar.
Therèse Molenaar-Deutekom
Janine
johan
24 mei 1993
Haarlemmerstraat 39
2042 NZB Zandvoort
Jan is overgebracht naar het uitvaartcentrum aan
de Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar gelegenheid
tot condoleren en afscheid nemen donderdag van
19.30 tot 20.00 uur.
De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 28 mei
om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats aan
de Tollensstraat te Zandvoort.
Voor uw belangstelling en steun, ondervonden tijdens
de periode van ziekte en uw medeleven na het toch nog
onverwachte overlijden van mijn dierbare man, onze
zorgzame vader en opa

Hans Jongbloed
op de leeftijd van 65 jaar.
Tineke Jongbloed-Spoelder
Chris en Louise
Linda
Sophia
Loeki en Bob
M. Jongbloed-Jonker
24 mei 1993
Frans Zwaanstraat 40
2042 CD Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De teraardebestelling zal plaatsvinden vrijdag 28
mei om 10.00 uur op de Algemene Begraafpalats
aan de Tollensstraat te Zandvoort.
Tevens is er gelegenheid tot condoleren na afloop
van de plechtigheid in de ontvangkamer van de
begraafplaats.

Met ontsteltenis hebben wij kennisgenomen van
het plotseling overlijden van onze sportvriend en
stimulator

Hans Jongbloed
Erelid van ZSV Zandvoottmeeuwen
Drager gouden speld van de KNVB
Wij wensen de familie veel sterkte om dit zware
verlies te kunnen dragen.
Bestuur en commissies
ZSV Zandvoortmeeuwen

betuigen wij u onze hartelijke dank.
Uit aller naam:
A. van Deursen-Sietsema
Zandvoort, mei 1993

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

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

Diep geschokt waren wij bij hel horen van het
bericht, dat volkomen onverwacht is overleden

Hans Jongbloed
Wij allen leerden hem kennen als sportman in
hart en nieren en groots organisator binnen onze
vereniging.

Neeltje Christina Petronella
Giskfcs-Koning
Sinds 3 december 1963 weduwe van J. P. Giskes
in de ouderdom van 86 jaar.
1). Giskes
24 mei 1993.
Haarlemmerstraat 80,
2042 NE Zandvoort.
De begrafenis heeft heden donderdag 27 mei
plaatsgehad op de Algemene begraafplaats aan
de Tollensstraat te Zandvoort.

VOORGENOMEN BOUWVERGUNNINGEN
(ART. 19 WRO PROCEDURE)
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te verlenen
voor:

Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 4.260,- zijn.
4. Nieuwstraat 48, huur ƒ 480,62 per maand.
2-kamerwonmg met cv.
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.685,- zijn.
5. Nieuwstraat 18, huur ƒ 460,83 per maand.
2-kamerwomng met cv.
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.555,- zijn.
6. Garage Celsiusstraat T, huur ƒ 116,24 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen aan de Celsiusstraat.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de op zijn/haar naam
gestelde kentekenbewijzen 1,2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.

- Het bouwen van een zwembad op het perceel Westerduinweg 14

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 schriftelijk bij EMM, voorzien van naam, adres en
geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het gevelkastje ten kantore
van EMM.

De gemeenteraad heeft op 27 april 1993 besloten dat op grond van artikel 21
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) een bestemmingsplan wordt
voorbereid voor:

Toewijzmgscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

- Het perceel Westerduinweg 14

Dit bouwplan ligt met ingang van 27 mei 1993 gedurende veertien dagen voor
een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector
Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling is geopend van
maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 12.30 uur.
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt kunnen schriftelijk gemotiveerde bezwaren worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

VOORBEREIDINGSBESLUIT (ART. 22 LID 2 WRO)

Dit besluit ligt met de bijbehorende tekeningen, waarop met rode omlijning het
perceel is aangegeven, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van
de Sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling is geopend
van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

't FAMILIE
RESTAURANT

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv

zoekt

De burgemeester van Zandvoort,
M.R. van der Heijden.

GEMEENTE

PART-TIME
medewerker m/v
voor de
bediening.

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

Leertijd tot ± 25 jaar.
Inl. 12537.

Café the Twenty's

Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord
VERSE
VARKENSHAAS
van 29,50
VOOR 19,95

geopend 7 dagen.
Iedere vrijdag happy hour

van 21.OO u - 23 .OO u.

Open van 19.OO u tot 03.OO u.

p.
k
P-kg

Haltestraat 59

SPAR
Zandvoort-Noord
PAMPERS Voordeelpak
Blijvend in prijs
verlaagd

Verhuizen is vakwerk!

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel.: 02507-14160

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

AMSTERDAM OP DE FIETS
VOOR MAAR 70 CENT

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Doe mee met de fietstocht "Amsterdam op de fiets"! De
7e editie voor maar 70 cent.

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

Wit Verhuizingen

Buren, kennissen, vrienden,
politie etc.
Heel hartelijk bedankt voor alle hulp
en belangstelling bij de vermissing
en thuiskomst van

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

VRHUIZERS

Esther
Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers

DE ZEESCHUIMERS
ZANDVOORT
hebben weer ruimte voor nieuwe leden!
ZWEMLES JEUGD
ma. en do. 16.00-18.00 uur.
Diploma's A en B.
Erkend door NRZ.

tel. 14764-14090

VERVOLGOPLEIDING
ZWEMMEN JEUGD

Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

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

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

39,95

geeft u- rneeri

VERHUIZEN?

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Wij wensen zijn familie veel sterkte om dit grote
verlies te dragen.
Selectiespelers, trainer en
begeleiding zondag A-seleclie
ZSV Zandvoortmeeuwen

Met droefheid geef ik U kennis dat, na een dappere strijd, vredig is heengegaan mijn innig geliefde moeder

2 personen.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Roos - Uijleman - Huneker

Een groots promotor van het jeugdvoetbal binnen onze vereniging is ons ontvallen.
Hans bedankt voor alles!
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte om dit grote verlies te
dragen.
Jeugdcommissie
ZSV Zandvoortmeeuwen

1. Burg. Beeckmanstraat 7, huur ƒ 504,30 per maand.
4-kamereengezinswoning.
Toewijzing aan 2 persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit
twee personen.
Het (gezamenlijke) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 3.065,- zijn.
2. Staringstraat 6, huur ƒ 535,02 per maand.
5-kamereengezinswoning.
Toewijzing aan gezinnen en (onvolledige) gezinnen met minimaal 2 kinderen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 3.260,- zijn.
3. Lorentzstraat 79, huur ƒ 721,39 per maand (excl. stookkosten).
4-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan 2 persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste

In verband met Pinksteren, maandag 31 mei zijn alle afdelingen gesloten.
Bovendien zal het huisvuil van de maandagwijk op dinsdag 1 juni opgehaald
worden.

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

Volkomen onverwacht werden wij geconfronteerd rnet het plotseling overlijden van

Hans Jongbloed

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

Jacobus Everardus Marie van Deursen

ADVERTENTIES
Met grote verslagenheid geven wij kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve
man, onze vader, schoonvader en opa de popa,
mijn zoon

WIJZIGING VUILOPHAAL

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

(na B-diploma):
Elke wo. vanaf 15.45
Vervolgdiploma's

uur.

KUNSTZWEMMEN
(voor meisjes met 2 diploma's)
wo. 17.15-18.30,
vrij. 17.30-19.00,
za. 08.30-10.00 uur.
Bijna ballet in het water.

ZWEMLES
VOLWASSENEN
Wo. vanaf 18.30 uur.
Diploma's A en B.
Afzwemmen in eigen bad.

BAANTJES TREKKEN
(swim-jogging)
ma. en do. 17.20-18.00,
wo. 20.00-20.45 uur.
Voor volwassenen.

zondag 6 juni 1993

In Amsterdam en omgeving zijn heel veel goede fietsroutes. De Gemeente Amsterdam en de stadsdeelraden werken hard aan het verbeteren van het fietsroutenet en regelmatig worden er nieuwe f ietsroutes in
gebruik genomen. Tijdens "Amsterdam op de fiets"
maakt u kennis met de nieuwe fietsroutes en tegelijkertijd krijgt u een gevarieerd beeld van al het moois, dat
Amsterdam te bieden heeft. En omdat het Amsterdams
Stadsblad, één van de organisatoren, dit jaar 70 jaar
bestaat, is de deelnemersprijs dit keer maar 70 cent.
Dit jaar wordt tijdens de tocht aandacht geschonken
aan de opening van de zuidtak van de ringspoorbaan
waardoor nieuwe snelle treinverbindingen ontstaan.
In het kader van de campagne "Werk samen aan een
schone wereld" schenkt het Milieucentrum Amsterdam
dit jaar aandacht aan het thema groen in Amsterdam.
De fietstocht laat zien dat veel mooie fietsroutes door
dit groen lopen (zie ook de routebeschrijving). De tocht
gaat ook door "Nieuw Sloten", een woonwijk die nog
volop in aanbouw is.
U kunt kiezen uit een tocht van 37 kilometer (3,5 uur
fietsen) of 43 kilometer (4 uur ). Aan de tocht is een
prijsvraag verbonden. Bovendien is er voor iedere
deelnemer een aandenken.
U kunt inschrijven en direct starten tussen 10.00 en
13.00 uur op één van de volgende startpunten:
- Amstelveld, bij Reguliersgracht
- Sloterparkbad, bij de fietsenstalling
- De Molen van Sloten
- NS-station Zuid/WTC, bij de fietsenstalling
- NS-station Duivendrecht aan de Bijlmerzijde
Vooraf aanmelden is niet nodig. Deelname kost dit jaar
slechts 70 cent p.p. en kinderen tot 12 jaar kunnen
onder begeleiding gratis mee. U kunt een fiets huren bij
Station Zuid/WTC (reserveren 020-6737026) of bij station Duivendrecht (reserveren 020-6915487).

Bon voor onze lezers
HEEFT U GEEN FIETS
en wilt u het eens uitproberen hoe het is door
Amsterdam te fietsen, dan stelt het Amsterdams Stadsblad in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting en de ANWB 70 fietsen beschikbaar voor de 70
mensen die het eerst reageren (maximaal 2 fietsen per
aanmelding). U kunt zich aanmelden door deze bon te
sturen aan:
Fietsersbond ENFB
Projectburo
W.G.-plein 84
1054 RC AMSTERDAM
U krijgt dan informatie
thuisgestuurd.
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Eén/twee fietsen (doorhalen wat niet van toepassing is)

Wedstrijd- en instruktiebad Gran Dorado, ingang Vondellaan te
Zandvoort. Kom kennismaken of bel voor inlichtingen: tel. 0250716511/17735/15155.

geeff u meer!
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prijswinnaars
Kleurwedstrijd
ZANDVOORT - De kleurwedstrijd in het Zandvoorts
fjieuwsblad van 6 mei, in het
leader van Moederdag, heeft
veel inzendingen opgeleverd.
Tien kinderen hebben een prijs
gewonnen, speelgoed van Intertoys ter waarde van 15 gulden.
Een van hen, Kirsten Schmidt,
Krijgt een extra prijs. Zij komt
m de maand juni samen met
haar moeder in de krant, op de
'Metamorphose-pagina' van het
Zandvoorts Nieuwsblad De
prijswinnaars zijn: Kirsten
Schmidt, Bobbie Daan, Jimmy
Colin, Robert Jan de Groot,
Emma Koper, Martijn de
Groot, Carola Reurts, Wendy
Vastenhouw, Stan Bluijs en
Anouk van Deursen. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

donderdag 27 mei 1993

Pennings organiseert voor 25-ste keer schoolhandbaltoernooi
ZANDVOORT - De Zandvoortse jeugd kan zaterdag
12 juni weer aantreden in
het traditionele schoolhandbaltoernooi op de velden van Casino-Zandvoortmeeuwen Handbal. Omdat
Wim Pennings dit evenement al 25 jaar organiseert,
is er een jubileumboekje gedrukt. Pennings ontving afgelopen week het eerste
exemplaar.
Het toernooi, dat al zo'n 31
jaar bestaat, is erg populair bij
de Zandvoortse basisscholen.
Jongens en meisjes strijden de
hele dag op sportieve wijze om
de bekers en natuurlijk om de
fel begeerde wisselbeker. Daar-

Weekenddiensten
Wrekend:
Pinksteren 1993
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
\MBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE:
Die
renbescherming:
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregehng: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zaterdag: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Muider, tel. 13185. Openingstijden:
(alléén
voor
recepten):
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur.
Zondag en maandag: Zeestraat
Apotheek, J.W. Neutel, tel.
13073. Alléén voor recepten,
openingstijden: 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden: Aerdenhout Apotheek, Zandvoortselaan 164
Heemstede/Aerdenhout, tel.
023-240758.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk ZuidKennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Verloskundigenpraktijk van Elizabeth de
Boer-Burgh, Astrid C.M. Gombert, Petra J. van der Deijl,
Kochstraat 6A, Zandvoort, tel.
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zand-

voort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuur lijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u. zat.
10-14 uur.

van is er dit jaar er een geheel
nieuw exemplaar. De Oranje
Nassauschool won vorig jaar
voor de derde achtereen volgende keer de wisselbeker en
mag deze beker dus houden.
Wim Pennings organiseert het
toernooi al 25 jaar lang. Vanwege dit jubileum wilde hij er dit
jaar wat extra 'cachet' aan geven.

Aandenken

terras. „We hebben geen gronden gevonden om het beleid te
„Ik heb terrasjes gezien die veranderen," aldus burgemeeszelfs ruim binnen een meter ter Van der Heijden. „Het bebleven," aldus Methorst. Paap leid moet eenduidig zijn."
wijst op een officieel onderVolgens Methorst is het juist
zoek: „Het is op meerdere
plaatsen bewezen." Volgens het op dit moment gerechtvaardigd
college, dat vorig jaar met een om soepel op te treden. „Het
motie van de gemeenteraad experiment met het afsluiten
juist 'opdracht' heeft gekregen van de verkeerswegen in het
om scherper op te treden tegen centrum is opgeschoven. Dan
'voorwerpen' op het trottoir, is vind ik het te billijken om die
er toch 'geen ruimte' voor een mensen een tijdelijke onthef-

Nieuwsblad

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 02507 -18648 Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
geen gehoor 020-6451515 tijdens
kantooruren
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Mananne Timmer (eindred).
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Hendal
Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel 02507 - 17166
Postadres postbus 26, 2040 AA
Zandvoort Faxnummer. 0250730497 M. Oosterveld. Kantoor geopend maandag 13-16 u ; dinsdag 1013, 14-16 u ; woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12
u
Regiokantoor' Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres
Postbus 51, 1180 AB Amstelv
een Faxnummer- 020-6475449 Mioo-advertenties tel 020 - 562.6271.
faxnummer: 020 - 665 6321.
Verkoopmanager: M Chnstiaanse
Abonnementsprijzen: ƒ 17,- per
kwartaal
/ 31,. per half jaar, ƒ 54,- per jaar Voor
Postabonnees gelden andere tarieven
Losse nummers ƒ 1,85.
Opgave abonnementen, verhuizin9en,etc:
"ia t/m vr 0830-17 uur, tel (020)5626211.
"ezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel

02507-17166

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
'11941.

B Burgerlijke stand
Periode:
18 - 24 mei 1993
Gehuwd:

Koopman, Werner Rodger Paul
en Verhoeven, Maria Laurentia
Josepha
Kerkman, Benno en Bakker,
Wendy
Schinkel, lij a en Kowski, Silvia
Elizabeth
Koning, Angelo Attilio en Vork,
Dorothea Cornelia Johanna
Overleden:
Koning, Jan Hendrik, oud 88
jaar
Jongbloed, Johannes, oud 65
jaar
Molenaar, Johannes Gerardus,
oud 51 jaar

fing te verlenen, indien die 1.20
meter doorgang gewaarborgd
wordt." Daarmee zou in feite de
situatie van vorig jaar nog even
voortgezet worden. Ook toen
mocht Priet Praat zijn terras
neerzetten, hoewel de nieuwe
regelgeving al vóór de zomer
was ingegaan. De 1.20 zou makkehjker te controleren zijn dan
met de huidige 'spijkers', als de
doorloop een ander patroon of
een andere kleur tegel zou krijgen."
Jubilaris Wim Pennings kreeg uit handen van Rini Cappel het
eerste exemplaar van het nieuwe toernooi-boekje uitgereikt
Folo Ri.im Stiinen

Achter deSchermen

Peter Versteege

'Ik ben in de laatjes geboren'

ZANDVOORT - Bezoekers
die op hun motor komen naar
de Pinksterraces op 31 mei op
het circuit van Zandvoort kunnen hun motor op een speciaal
ingericht terrein parkeren. Dat
is mogelijk geworden door de
samenwerking tussen de Gemcente Politie Zandvoort, de
Parking Watchers en de MAC
Zandvoort. De motorfietsen
kunnen op de parkeerplaats
naast de hoofdingang van het
Circuit Park gestald worden.
De motorrijders krijgen by bmnenkomst een speciaal merkteken op hun kentekenbewijs en
hun voertuig. Bi] vertrek moeten deze twee identificaties
overeenstemmen. De circuitexploitant hoopt hiermee het parkeerprobleem, vandalisme en
diefstal op te lossen.

Postzegelclub

ZAKELIJK

ZANDVOORT - De Zandvoortse Postzegel Club houdt
op vrijdagavond haar maandehjkse clubavond in het Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat. Bestuursleden
de club zijn aanwezig om
woordig een 'dynamische on- van
te verstrekken. Ook
dernemer' is. Marketing Re- informatie
is er een aanbod van kavels. De
sults: 'De drogist, die een on- zaal
gaat om zeven uur open.
misbare schakel vormt tussen De veiling
begint begint om half
fabrikant/groothandel en consument, opereert m een con- negen.
currentiegevoehge en soms ondoorzichtige markt. Enerzijds Groot scherm
beoogt de actie 'Drogist van het
ZANDVOORT - ToeschouJaar' speciale waardering te ge- wers
kunnen tijdens de Pinkven aan drogisten die zich - on- sterraces
31 mei de races op
danks de toenemende competi- het CircuitopPark
Zandvoort via
tie - staande weten te houden. een televisiescherm
28 vierDaarnaast wordt door een 'spel- kante meter volgen.van
matige opzet' gepoogd bij te kan het publiek vanaf Hierdoor
de tribudragen aan kennisvermeerde- ne het rennerskwartier
en op
ring bij de drogist over promo- grote
gedeelten van de duinen
tionele methoden.
de wedstrijden zien.

'De Gaper' genomineerd
ZANDVOORT - De Gaper
Drugstore in de Kerkstraat
is één van een tiental drogisten die genomineerd zijn
voor de titel Drogist van het
Jaar. De uitslag wordt op 9
juni bekend gemaakt.
De verkiezing is georganiseerd door Marketing Eesults,
onafhankelijk vakblad voor
zelfzorg en zelfmedicatie m
drogisterij en apotheek, onderdeel van uitgeversmaatschappij Keesing Noordervliet.
De reden is de drogist wat
meer in het zonnetje te zetten
en te laten zien dat het tegen-

(ADVERTENTIE)

Peter Versteege achter de toonbank van 'Piet de lip': „Ik heb een keer de binnenkant van de
voordeur geschilderd. Vroegen de klanten waar ik mee bezig was..."
Foto Bram sujnen

P

Kerkdiensten

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

Parkeren bij circuit

'Terrasbeleid moet eenduidig zijn'
Vervolg van voorpagina

Kleding inzamelen
ZANDVOORT - Stichting
Mensen m Nood houdt op 25 en
26 juni de half-jaarlijkse kledinginzamelmg. Goede en nog
draagbare kleding, schoeisel,
dekens en lakens kunnen op
deze twee dagen worden ingelevcrd De stichting verzoekt alles m gesloten zakken aan te
bieden De zakken kunnen ingeleverd worden op 25 juni tussen 19 en 20 30 uur bij de Nicolaasbasisschool aan de Prof.
Zeemanstraat, de Hervormde
kerk aan het Kerkplein, de Gerefoi meerde kerk aan de Julianaweg, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap aan de Brugstraat en de Katholieke kerk
aan de Grote Tocht Op 26 juni
kan de kleding tussen 10 en 13
uur ingeleverd worden bij de
Nicolaasbasisschool en de
Rooms Katholieke kerk.

andere alle schoolhoofden,
oud-medewerkers, burgemeester Van der Heijden en de wéthouder voor sportzaken, Termes. De jubilaris kreeg gisteren
uit handen van Cappel het eerste exemplaar uitgereikt. Pennings, bekend als een bescheiden man die nooit op de voorgrond wil treden, was zichtbaar
ontroerd en blij verrast toen hij
het eerste boekje doorbladerde.

'Teveel eer' voor hemzelf,
vond hij. Volgens Pennings is
Zo krijgen bijvoorbeeld alle
hij veel dank verschuldigd aan
deelnemers een persoonlijke
al degenen die hem al jarenlang
herinnering aan het toernooi.
Daarnaast draagt ook de plaathebben 'gesteund bij de organisatie, die gefloten hebben bij
selijke middenstand bij. De kinhet toernooi, die geholpen hebderen krijgen van jeugdhandben in het clubhuis, enzovoorts
bal sponsor Rabobank eveneens een aandenken, andere exenzovoorts.' „Zonder deze fijne
tra's werden mogelijk dankzij Eerste exemplaar
mensen kan zo'n toernooi nu
Aan het boekwerkje is mede- eenmaal niet draaien," aldus
een groot aantal adverteerders
in het jubileumboekje.
werking verleend door onder Pennings.

ETER VERSTEEGE
kreeg laatst een berichtje van de Kamer
van Koophandel dat zijn
zaak honderd jaar bestaat.
Om het nog wat feestelijker
te maken: het winkelpand
aan de Pakveldstraat is dit
Kerkdiensten
van Polvliet
jaar
precies tachtig jaar
Pinksteren 1993
Zondag 10.30 uur: pastor C. van oud. Bij
menigeen is VerPolvliet.
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Week voor de Nederl. missiona- steege's Ijzerhandel nog altijd bekend als 'Piet de lip'.
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van rissen

Leeuwen, m.m.v. Hervormd Ned. Protestanten Bond (NPB),
Kerkkoor en Muziekgroep. Brugstraat 15:
Pinkster-zendingscollecte
Zondag 10.30 uur: dienst verOereformeerde Kerk, Juliana- zorgd door eigen leden
\veg 15:
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de 218, Haarlem.
Vate
Zondag 10.30 uur: ds. A. SnijRoomskatholieke Kerk, Grote ders
Krocht 45:
Jehova's Getuigen:
Zaterdag 19.00 uur: pastor C. Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
Zandvoorts
023-244553.

Hierin is met oude artikelen
en foto's uitgebreid aandacht
besteed aan de geschiedenis
van het schoolhandbal én aan
de historie van de handbalvereniging. Beide zijn immers nauw
aan elkaar verbonden. Het toernooi werd 31 jaar geleden geintroduceerd door Cees van Limbeek senior, indertijd voorzitter van de handbalvereniging.
Pennings trad 26 jaar geleden
toe en nam een jaar later de
hele organisatie over. „Hij zorgde ervoor dat het schoolhandbal zijn uiteindelijke gezicht
kreeg," zegt Rinie Cappel, eveneens betrokken bij de organisatie en samensteller van het
boekje.

Zandvoorüs
Nieuwsblad

door Everhard Hebly
Grootvader Piet Versteege
liet zich in 1893 met een smederrj registreren bij de Kamer van
Koophandel. Hij voerde zijn
zaak aan het Dorpsplein en verkaste later naar de Pakveldstraat. Behalve het smeedwerk
ging hij ook kachels aanleggen
en sloten aanbrengen. De smederij bleef tot na de Tweede Wereldoorlog het hoofdbestanddeel. De spijkers, schroeven en
allerhande ijzerwaren volgden
later. Op de plaats waar nu de
winkel is, was vroeger zijn
woonkamer.
Het leverde hem, als geboren
Hillegommer nota bene, een
bijnaam op die tot vandaag in
het dorp te horen is: Piet de Lip.
Die had hij te danken aan de
klornpebandjes die hij verkocht, waarmee een versleten
klomp net even langer meeging.
Tot op de dag van vandaag maken de 'lipjes' nog altijd deel uit
van het assortiment en zijn
kleinzoon Peter verkoopt er
jaarlijks een stuk of tien. Het is
een erenaam, volgens kleinzoon Peter. Ijzerhandel De Lip
klinkt voor velen nog altijd vertrouwder dan Versteege's IJzerhandel.

geen toestemming van de gemeente omdat er al teveel van
Versteege in deze hoek zat."
Versteege's Ijzerhandel is
om het vriendelijk te zeggen
een gezellige chaos en eigenaar
Peter Versteege is het er volmondig mee eens. Hij weet ech-

In de rubriek
Achter de Schermen
gaat het Zandvoorts
Nieuwsblad op zoek
naar de 'mens' achter
bekende personen uit
deze gemeente.
Deze week
Peter Versteege
van de dit jaar 100-jarige
Versteege's Ijzerhandel.

ter alles blindelings te vinden,
maar sorns staat hij zelf ook
wel enigszins verbaasd van wat
hij allemaal verkoopt. Peter
Versteege: „Ik zeg weieens: ik
ben in de laatjes geboren. Het is
een ouderwetse ijzerhandel zoals je die vrijwel niet meer tegenkomt. Klanten kunnen afknappen op de prijs, maar met
omdat ik iets niet in huis heb."

Pak koffie

mijn vader ooit eens zo'n ding
had gemaakt. Hij hing keurig
met een kaartje tussen de andere sleutels, waarvan ik er ongeveer 1500 op voorraad heb."

Bezitsdrang
„Het is een soort bezitsdrang
van me. Als er een nieuw produkt op de markt komt, wil ik
dat in mijn winkel. Daarom is
het hier niet te ordenen, ik zou
niets meer terugvinden. Toch
accepteren de klanten deze
puinhoop. Toen ik de verfafdeImg erbij kreeg, zeiden klanten:
Je gaat toch geen moderne winkel bouwen? Er staat daar tegenwoordig een moderne verfcomputer en ik moest echt wat
overwinnen om hem aan te
schaffen, want het is natuurlijk
geen gezicht in zo'n winkel.
Maar goed, het eisenpakket van
klanten is zo enorm veranderd."
„En ik heb een keer de binnenkant van de voordeur geschilderd. Vroegen ze waar ik
mee bezig was. Dat hoort niet
bij deze winkel, vonden ze. Ik
geef eerlijk toe dat het er niet
uitziet, maar ik laat het bewust
zo. Er wordt hier al honderd
jaar geleefd en ik ga nog steeds
elke dag uuitend naar mijn
werk. Ik houd van deze tent.
Het lijkt hier af en toe wel een
coffeeshop, vaste klanten weten feilloos het koffiezetapparaat te vinden. Er is zelfs een
vertegenwoordiger die hier zelf
de koffie zet als ik het druk heb.
Dat kan hier allemaal."

„Er kwam eens iemand van
Van Gend en Loos een bestelling afleveren. Toen hij de winkel zag, zei hij: 'Ik heb hier twee
pallets, maar dat kan nooit in
orde zijn. Dat krijg je nooit in
die winkel.' Klanten begrijpen Op de lat
Dat geldt ook een beetje voor
soms ook niet waar ik alles vandaan haal. Had ik een klant met de verhuurafdeling. Ik geef eereen soort boodschappenlijstje. lijk toe dat ik soms niet weet
Lippleintje
Onderaan stond een pakje Pall aan wie ik nu wat verhuurd
„Mijn vader heette Frans van Mail. Ik had toevallig een slof heb. Of dan neemt een van de
Automobilia veiling Piet de Lip. Eigenlijk zou ik in liggen voor mezelf, dus toen vaste klanten weer wat mee
ZANDVOORT - Beach Int- het kader van het honderdjarig heb ik een pakje verkocht. Je zonder het te zeggen. Komt
centives Zandvoort, BIZ, en het bestaan het pleintje naast de had die ogen moeten zien. Ik vanzelf wel weer terug en dat
Veilinghuis Chriblie's uit Am- winkel wel Lippleintje willen verkoop ook weieens een pak moet toch ook kunnen. Het enige lastige is weieens dat er zosterdam houden tijdens het noemen, maar dat zal wel weer koffie als dat zo uitkomt."
veel op de lat verkocht wordt,
weekend van de Historische niet mogen van de gemeente.
„Klanten verwachten dat ik maar daar valt niets aan te verGrand Prix 1993 een veiling van Tot voor kort hadden famiheleautomobilia ten bate van UNI- den hiernaast een garagabedrijf alles heb en ik vind dat ik geen anderen. Dat is een erfenis van
CEF. De helm met handteke- en er zit ook nog een rijwielhan- nee mag zeggen. Ik bewaar ook vroeger. Een winkel als deze
ning van Nigel Mansell en de del. Allemaal Versteege. Het alles, er komt altijd wel eens leeft gewoon en daar moet je
overall van Jan Lammers wor- zijn ondernemende lui die je een keer iemand die het nodig niets aan willen veranderen.
den onder andere geveild. De door heel Nederland met gara- kan hebben. Laatst kwam er Als ik ergens in een modern
veiling is op 28 augustus en be- ges, rijwielhandels en ijzerhan- een man die een sleutel zocht pand zou gaan zitten, verlies ik
gint om half vijf 's middags in dels treft. Toen mijn vader een voor een dertig jaar oude Por- vijftig procent van mijn klankeer wilde uitbreiden, kreeg hij sche 765 en ja hoor, bleek dat ten."
het Elysee Beach Hotel.

Bioscoopprogrammering van 27 Mei t/m 2 Juni

THE MOVIE;
Geneel Nederlands
M feit1
1TK.U-

THE KiD

Vr t/m Wo
13.30 en 15.30

KINDERFEESTJE ??
VIER HET IN CIRCUS ZANDVOORT
voor slechts ƒ 12,50 of incl. Hamburger Menu ƒ 17.50 per kind
Gasthuisplein 5 • 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686
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SPAR
Zandvoort-Noord
PAMPERS Voordeelpak
Blijvend in prijs
verlaagd

%
f

Maak van uw baby
een bofkontje,,,

BETAALT U
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

Sudocrem helpt luieruitslag voorkomen!
• Hypo-allergene lanoline • Effectief tegen rode billetjes
• Doordachte formulering • Prettige geur _-

39.95
Sudocrem

visser

B

U LUIERUITSLAö

B

Haltestraat tel. 12159
Pasteurstraat tel. 17027
Zandvoort

Rest. Queenie

Tjerk
Hiddesstraat
29,
Goed
onderh
tweekam app op 2e et, balkon zuidoost Ind
entree, hal, woonk, open keuken, badk met
douche en toilet Servk ƒ312,— p m

Vr.pr./129.000,Zuiderstraat 8+8a, woonh met aparte zomerwon , geschikt voor dub bewoning Ind Souterram douche- en wasruimte, beg gr vestibule,
gang, toilet, woonk met serre, keuken, 1e et 4
si k met wastafel, balkon zuid, toilet Ind zomerwon beg gr entree, woonk met slaaphoek
en keukenblok, douche, toilet, 1e et 2 si k ,
Vr.pr. ƒ 325.000,- k.k.
Voor cliënt: KOOPWONINGRUIL
aangeboden benedenwonmg nabij centrum en
duinen met ruime zonnige tuin, woonkamer, 3
slaapk, mooie grenen keuken, badkamer en
kantoorruimte
gevraagd goed gesitueerde eengezinswoning
met veel ruimte

De Gaper Drugstore

Wilt u een woning kopen
Wiit u een woning verkopen

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

NB Een monster per klant Zolang de voorraad strekt

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

MAKELAAR O.G.

Pinksterbrood

voor vrijdag, zaterdag en zondag

Ochtendbladen
De Volkskrant en Trouw

J £,

2e Pinksterdag vers brood
Open tot 1 uur

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
Dinsdagmiddag na 10.00 uur gesloten.

Stel z e l f uw a b o n n e m e n t s a m e n

In samenwerking met het luxueuze 4 sterren hotel Gol
den Tulip Barbizon Maastricht biedt Weekmedia haar
lezers een 3 landenmidweekarrangement aan Vanwe
ge de centrale ligging in de Euregio is Maastricht de
stad bij uitstek voor wandel- en autotochten in het
naburige buitenland Middels een uitgebreid mforma
tiepakket bezoekt u o a steden zoals Hasselt en Aken
kastelen in de dnegrenzenstreek en het Labynnth nabij
het Dnelandpunt in Vaals

uit meer dan 200 v o o r s t e l l i n g e n .

Stuur voor 1 juni het bestelformulier in.

lessen in
Nissan „Primera"

28 mei van 22.00 uur
tot 29 mei 07.00 uur

ƒ 10,- per koppel
In het
Gemeenschapshuis
Tel. 02507-14085
of 19652
Het 3 landen arrangement bestaat uit
een verblijf van 4 dagen/3 nachten in het luxe Barbi
zon hotel Uw kamer is voorzien van telefoon televisie
radio föhn minibar en een badkamer met bad/dou
che en toilet
3 x uitgebreid ontbijtbuffet
2 x 4 gangen diner m Barbizon Restaurant
een informatiepakket met diverse routes en beziens
waardigheden m de Euregio waardebonnen voor
hapjes en drankjes onderweg entreekaartjes voor het
Labynnth m Vaals en natuurlijk ook informatie over
Maastricht
De kosten voor dit arrangement bedragen f 395 p p op
basis van een tweepersoonskamer De toeslag voor een
eenpersoonskamer bedraagt f 50 per nacht Kinderen
tot 6 jaar verblijven gratis in de kamer van de ouders en
tot 12 jaar ontvangen zij S0% korting Dit arrangement is
iedere dag van de week geldig m de periode van l juli
tot 25 augustus 1993
Voor meer informatie Golden Tulip Maastricht Forum
110 Maastricht tel 043 838281
Boeken is alleen mogelijk door middel van het sturen
van onderstaande volledig ingevulde bon naar
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

Bon voor onze lezers
Deelname aan het 3 landen arrangement is alleen
mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde
bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres

CHRIS HARDENDOOD
was-,

reparatie dienst
droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Marcel Schoorl

Grote sortering tuingoed
Speciale aanbieding-

24 tuinplantjes 12,50
4 geraniums
10, —
Hangsysteem

Mnrtm
AHms

'FFP?
CI*Uu

Wnnnplnnts
Arrntnl porsnnon

Nu voor
Begoma, vlijtig Ltes]e of Ageiatum
Zondags geopend

MARCEL SCIIOORL

geeft u meer!

Tennissen doe je op de handbalvelden
Baanhuur 165 gulden per seizoen
Inl G Seders, tel 18451

SOC. DE MANEGE
HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL 023-359473
AUTOTEL 06-52804326

Nacht
van de
Kraak

KORTE VAKANTIE
IN HET HART VAN EUROPA

Jaap Methorst, Gerard Seders, GIJS
Molanus en Jaap Koper met de inschrijving
van de 200ste lestennisser Een mijlpaal i

Artiesten Gala Night

AUTORIJSCHOOL

Het Theaterprogramma

Bel voor een gratis gids 020 547 51 61

geeft u meer/

Postcode

Winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

voor ongebonden mensen

seizoen 1993-1994 is uit!

vragen voor Zandvoort

Teleioonnr
Keuze data

Drogisterij Ton Goossens

ARTIESTEN GALA NIGHT

ƒ U, (J

5 meergranen bolletjes

Inl 02507-18156 of 023-355434
(alleen overdag)

Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305
* ook gemagnetiseerd water verkrijgbaar

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

met of zonder spijs

4 muffins met rozijnen

- verdiensten ± ƒ 90,00 per week
mm leeftijd 15 jr

IRISCOPIE
MAGNETISEREN

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

WEEKAANBIEDING:

bezorg(st)ers

VOOR 19,95 p. kkg

feliciteert

SCHAIK

enz

Kerkstraat 31
Zandvoort

AMSTELVEEN

Tel. 13599.

VARKENSHAAS
van 29,50

Het bestuur van
Holland/Casino
Zandvoortmeeuwen Handbal

VAN

vraagt per direct een

INTERIEURVERZORGSTER

Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord
VERSE

iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

coupon

APPELRONDO 2 ...r 3,60
Pinkstertiollen

ƒ1,71
ƒ1,22

~i
lfl SERVICESTATION
B
|
*J (bij Palaee Hotel)

-ageiijks gebruik helpt Sudocrein
'uieruitslag te voorkomen

.met dit buitenkansje

Weekreklame
donderdag t/m donderdag

ƒ1,87

Super
Euro
Diesel

Dr C.A. Gerkestraat 50 zw, gezellig gelegen
benedenwonmg met voor- en achtertuin (zuid)
Ind entree, hal, voor- en achterkamer, 2
slaapk , keuken, badk met bad en toilet
Vr.pr. ƒ 139.000,- k.k.

Hogcwcn i (naast Shell) Z,md\oort
Tel 02507-14320
\\ij bezorgen ook im lit'htellincen \an tumnotd tn maken
ik lukken \oor u op

organiseert zat.avond
weer een single party tot 03 00 uur
in de nacht met div artiesten,
hve-muziek en entertainment in
3 zalen
ElG E W NEHLS

Vanaf 25 jaar, corr. kleding a.u.b.
Entree/15,-. Info 16023

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

Postcode Loterij helpt mee aan Derde Wereldbos

Bomen voor Brabant, akkers
voor Kenia
In het Brabantse Wouw
wordt op vrijdag 28 mei
het Derde Wereldbos
geopend. De Nationale
Postcode Loterij sponsort 1.500 van de 5.000
bomen in het park. De
opbrengst gaat naar een
landbouwproject in
Kenia.
Het Derde Wereldbos is een
prachtig wandelgebied geworden Midden m het park staat
een Afrikaanse hut, met een
tentoonstelling over het biodynamische landbouwproject
van pater Paul Stevennk in het
Keniaanse Kisn
De Nederlandse pater probeert
de oprukkende woestijn een
halt toe te roepen door de bodem weer vruchtbaar te maken Daarmee krijgt de plaatselijke bevolking de kans om
een nieuwe toekomst op te
bouwen

Mens en milieu
Het Derde Wereldbos biedt de
mensen in Brabant een mooi
park, terwijl ook in Kenia de

Wilt u miljonair worden?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!

mensen en het milieu er baat
bij hebben De Nationale
Postcode Loterij steunt dan
ook graag - via de Stichting
DOEN - de aanleg van het
Derde Wereldbos
Via de Postcode Loterij steunt
u vele goede doelen én maakt
u tegelijkertijd kans op prijzen
van een tientje tot zeven miljoen in de maandelijkse trekking, Hitbmgo en de Postcode
Jackpot
Doet u nog niet mee
aan de
Postcode Loterij 9 Vul dan
vandaag nog de BON-VOORMULTI-MILJOENEN m en
speel volgende maand al mee
Maak kans op de honderdduizend gulden én de Jackpot van
minimaal 2 tot maximaal 7
miljoen, of op een van de tienduizend overige prijzen in de
loterij met een groen f
Zorgvuldig worden de boompjes
begoten. Later zullen ze met hun
taaie wortels de grond vasthouden
en beschermen

Uitslagenlijn:

06 - 97 99

BON-VOOR-MULTI-MILJOENEN
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Hitbmgo Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand
het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven

ƒ40,- (vier lotnummers) G ƒ20,- (twee lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers) Q ƒ10,- (één lotnummer)

De winnende
Thuisbingonummers van

Naam:

18 mei:

Adres

1 12 17 30 41

2 13 19 32 43
7 14 20 36 44
9 15 21 37
11

Aub u w keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Postcode: i i

i

i-i

i

i

Plaats

Datum
Handtekening

Banknummer
De loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890/098/177 89 d d
02 03 1993 Prijzen boven de dui
zend gulden worden belast met
25% kansspelbelasting Prijzen
worden automatisch op uw bank of
girorekening gestort

i

1509305
Postbanknummer

16 25 38

Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.

Q dhr. Q mevr

• NATIONALE •

POSTCODE
• LOTERIJ»

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

*•li

\
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Politie krijgt veel steun burgers bij zoekactie

?m

W^ti§^pw

dé 3badölaa||,|ioè

AMERICAN HOTEL SALES!

•**L*.-* * .j/

ONGEKEND GOEDKOpT
FABRIEKSVERKOOPÜ!

Wachtcommandant Lagendijk, die de leiding op zich nam,
had ook al ondersteuning gekregen van onder andere de
vrijwillige politie, de reddingsbrigade en de reddingsmaatschappij. Het toeval wilde dat
deze net bij elkaar waren om de
oefening van vorige week zaterdag te evalueren.

Fietspad

Op de Boulevard Barnaart vloog woensdagavond deze auto
spontaan in de brand. De brandweer, die snel ter plaatse was,
kon niet meer voorkomen dat het voertuig helemaal uitbrandde.
De eigenaar, een bedrijfsjurist uit Hoevelaken, werd tijdens het
rijden gewaarschuwd doordat er rook te voorschijn kwam.

ZANDVOORT - Een 51-jarige
Zandvoorter is maandag overleden, nadat hij zondag met zijn
fiets was gevallen. De Zandvoorter fietste samen met zijn
vrouw over het fietspad aan de
zeezijde van de Boulevard Barnaart. Toen zij een heuvel afreden, kwam het echtpaar een
groep van vijf jongemannen tegen. De doorgang van de man
werd hierdoor versperd. De
Zandvoorter gaf een schreeuw,
waarop de groep opzij sprong.
De fietser kwam echter toch
met één van de jongemannen in
aanraking en viel met zijn
hoofd op het wegdek. Hij is
toen met ernstig hersenletsel
overgebracht naar een ziekenhuis in Haarlem, waar de Zandvoorter maandag overleed.

Aan alles komt een eind.
Ruim vier jaar lang heb ik u
op de hoogte gehouden van
het wel en wee in onze badplaats. Kleine zaken, die normaal gesproken nooit de
krant hadden gehaald, werden door mij - veelal op badinerende wijze - voor het voetlicht gehaald. Soms waren
deze berichten gelardeerd
met kritiek op met name de
politiek. Veelal werd mij dat
door betrokkenen niet in
dank afgenomen. Een ander
maal voerden de nostalgie, de
humor of het sentiment de
boventoon. Jaap en Willem
verdwijnen nu van het toneel.
Jaap de 'sikkeneurige' dorpsgenoot. De zwartkijker, wars
van een lach. Willem zijn
compaan en tegenpool. De
man die weet dat ook achter
de dikste wolken nog altijd de
zon schijnt.

De verslagenheid is groot bij brigadier Lagendijk (links) als hij en de vele vrijwilligers terugkomen bij parkeerterrein De Zuid. De helicopter is geland voor overleg
en zal daarna vertrekken

ZANDVOORT - Tientallen vrijwilligers hebben
woensdag deelgenomen aan
de speurtocht naar de 4-jarige Esther. Bewoners uit de
wijde omgeving kwamen af
op de helicopter die alsmaar
rondjes draaide boven de
zuidduinen. Spontaan boden zij hun hulp aan.

Man overlijdt na
val met fiets

•' ,,M,

's Middags was de moeder
van Esther al op de fiets op
zoek gegaan in de omgeving
van de zuidduinen, tot en met
een eind op het fietspad richting Noordwijk. „We kwamen
elkaar af en toe tegen, maar we
vonden geen van beiden iets,"
zegt de moeder van Erik, een
5-jarig buurjongetje van Esther. Ook zij was gaan zoeken
nadat haar zoontje was thuisgekomen met het verhaal dat Esther door een vreemde meneer
Een minuut later stond de wagen in lichterlaaie, mede doordat was meegenomen. Samen met
de dieselolie uit de Drandstotleiding vlamvatte. De inzittenden twee vriendjes was zij de duikwamen er ongedeerd vanaf, zij hebben zelfs nog enkele van nen ingegaan. Toen zij met haar
hun bezittingen kunnen redden.
fietsje gevallen was en haar
knietje had bezeerd, bood die
Foto J. Drayer 'meneer' aan om haar naar huis

te brengen. Op het moment dat
er geen spoor van Esther te bekennen is, behalve het achtergelaten fietsje, neemt de ongerustheid onder de ouders snel
toe. Rond zeven uur wordt de
politie ingeschakeld, die besluit onmiddellijk tot een zoekactie over te gaan. Vanwege de
onbegaanbaarheid van het terrein wordt een helicopter ingeschakeld. Onder leiding van Lagendijk, die met behulp van de
enige megafoon die er is, de helpers instrueert, wordt het gebied zo goed en zo kwaad als
het gaat uitgekamd.

Nog altijd staan zij 's zomers boven aan de rotonde
en 's winters onder de luifel
bij Jupiter op het Raadhuisplein. En nog steeds nemen
zij ons dorp en haar bewoners kritisch in ogenschouw.
Genadeloos werden de afgelopen vier jaar allerlei vermeende misstanden door
Jaap aan de kaak gesteld,
waarna ze door Willem wer-

Stokken
Later, op de terugweg, raakt
de groep langzaam uit elkaar.
Maar nog steeds duiken burgers tussen de struiken of ze
prikken erin met stokken. Op
verschillende locaties worden
twee mannen aangehouden,
even later blijkt dat zij er niets
mee te maken hebben. Kort
voor het duister invalt zijn de
zoekers terug bij het beginpunt,
parkeerterrein De Zuid. Koffie
voor de helpers, die langzaam
bijkomen.
Verslagenheid heerst: geen
spoor van Esther. Wilde verhalen over ontvoeringen steken
de kop op.
De politie besluit tot stand op
de plaats en trekt zich voorlopig even terug op het bureau.
Drie uur later komt het bevrijdende telefoontje van de politie
in Weert: Esther leeft.

den gerelativeerd tot ware
feiten. Het waren voor mij
vier enerverende jaren. Soms
zat ik mij te verkneuteren
achter mijn schrijfmachine.
Een ander maal barstte ik zowat van ergernis. Als ik merkte dat mijn medemens onrecht werd aangedaan, kon ik
mij behoorlijk opwinden. Ontelbaar waren de telefoontjes
in de nachtelijke uren van
mensen die zich de afgelopen
jaren door hun medemens tekort gedaan voelden. Vooral
tegen kersttijd was het bij mij
thuis soms hoogseizoen. U
hoeft zich niet bezwaard te
voelen als u mij ooit uit mijn
slaap hebt gehaald. Het hoorde er immers bij.
Dit was het weer voor deze
week. Blijf vooral gezond.
BRAM STIJNEN
Tijdens de zomerstop van Oog
en Oor, verschijnt op deze
plek weer onze zomerse rubriek 'Strandkorrels'. Heeft u
iets leuks, geks, interessants te
melden met betrekking tot alles wat met Zandvoort als
badplaats te maken heeft, dan
kunt u terecht op ons redactiekantoor, Gasthuisplein 12. U
kunt natuurlijk ook even bellen: 18648 of 17166.
REDACTIE

Muziekonderwijs nog mogelijk
ZANDVOORT - Zandvoortse
leerlingen kunnen komend jaar
gewoon les krijgen op het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland. Dat zegt directeur Nuyten
naar aanleiding van het gemeenteraadsbesluit, om per l
januari 1994 uit de gemeentschappelijke regeling Muziekcentrum te treden. De betaling
is in ieder geval geregeld tot l
januari 1994. „Voor daarna hopen we tot overeenstemming te
komen met de gemeente en de
leerlingen," aldus Nuyten, die

de beslissing van de gemeente
'betreurt'. Er is wel hoop voor
de Zandvoortse pupillen: op
voorstel van de PvdA onderzoekt wethouder Ingwersen de
mogelijkheid van een individuele subsidie-regeling voor
leerlingen.
De deelnamekosten voor volgend jaar waren geschat op zo'n
130 duizend gulden, 1000 gulden per leerling. Vorig jaar
heeft de raad echter bepaald
dat er niet meer dan 78 duizend
gulden uitgegeven mag worden.

Sjoukje en Sanders
hebeen deze maand een
bank om te kussen!

'Bomers moet weg'
ZANDVOORT/HAARLEM De meeste priesters, diakens en
pastoraal werkers uit het'Bisdom Haarlem willen dat bisschop Bomers aftreedt. Dat
blijkt uit een verklaring van de
Vereniging van Pastoraal Werkenden, die maandag tijdens de
jaarvergadering is bekrachtigd.
Bij het VPW zijn 170 van de 251
priesters aangesloten, bijna alle
pastoraal werkers plus enkele
diakens. Meest recentelijk hebben zij zich gestoord aan de
komst van een nieuwe, conservatieve priesteropleiding in
Nieuwe Nieuwdorp. Maar de ergernis duurt al veel langer: 'Wij
schamen ons over de wijze
waarop bisschop Bomers bijna
tien jaar ons bisdom frustreert
en ontmoedigd.' De VPW vindt
zijn werkwijze simplistisch,
eenzijdig en te conservatief.
Een delegatie van de dekens
heeft bij de pauselijke nuntius
haar beklag gedaan over Bomers. De bisschop zelf reageert
niet op de uitlatingen.

Lekker-luie-Sioukieplof-maar-neer-bank
GRATIS KREDIET.
Nu kopen*
Over 6 maanden
pas betalen met
0% rente!

Hoe bespaart
u ruimte, tijden
geld op u w
krantenarchief?

• Ruime zithoek (2'/2-2'/2).
• Zwart/wit gestreept.
• Met losse kussens in verschillende dessins.
• Exclusief bij Sanders Meubelstad.
• Grondig getest.
• Direct uit voorraad leverbaar.
Van 2999.- voor

Sanders

2499,

MEUBELSTAD

< Amsterdam. Overtoom 557, tel. 020- 6184733/6850551. liigen parkeergarage. < Bcrkel en Roclenriis, Industries eg 19, Industrieterrein Rodemijs, tel. 01891 - 13855.
• Beverwijk. Meubelboulevard. Parallelweg 120, tel. 02510 - 20816/20817. • Duiven, Nieuw-graai'-1, afslag Westcrvoort, tel. 08303 - 15151. • Groningen. Meubelboulevaid Groningen, Hoendiep 97D, tel. 050 - 18-1022.
• Zwolle. \Voonboule\ard Zwolle, Grote Voort 88, tel. 058 -210600. • Heerlen, Woonboulevard Heerlen, In de Craraer 190, tel. 0-15 - 75-1132. • Oo-iterhout-Zuid. BeneluwcgS, tel. 01620 - 5015-1.
• Son, Meubclplcin Ëkkcrsriit A121, lel. 0-1990 • 72065. • Utrecht. Woonboulevard Utrecbt, Winthonllaan 4. boek Europal.un. lel. 050 - 889 M. • Vlaardingen-Wcst. Haringbuisuegöô, Industrieterrein 't Scheur, tel. 010- -4559800.

WEEKMEDIA OP MICROFICHE

TEL 020-562.2485

••~~ «.x.^". -„£^15(^1 ?SÏÊ?

Dit is de laatste aflevering van 'Met oog en oor de badplaats
door', geschreven door Bram Stijnen. Na de zomer keert de
rubriek terug in het Zandvoorts Nieuwsblad, gestoken in een
nieuw jasje.

halve sets
v.a. ƒ199,hele sets
v.a. ƒ499,graphite sets v.a. ƒ999,trolleys
v.a. ƒ 89,golftassen
v.a. ƒ 69,Alle merken met garantie!
verkoop uitsluitend op:
zondag 30 mei (l 0-1 8 uur) &
maonaagSl mei (10-1 8 uur)
V.d. Valk Hotel Schiphol
bij Brug Restaurant
(A4 afslag Amsterdam-Den Haag)
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MICRO'S
Succesvolle kleine advertenties
>oor de /akenman en particulier

Winkelpersoneel gevraagd

ZOEK DE M I S L U K T E

DE GAPER DRUGSTORE

MiCRO

Drog parfumerie speciaalzaak zoekt met spoed enkele me
dewerkers/sters in de leeft van 1618 jaar voor zondagmid
dag en/of vakantieperiode Reacties aan P Olieslagers
Tel 02507 12513

Praxis
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020-5626271

Werkzaamheden kassawerk kassa administratie de verhuur
afdeling produkt informatie en retouren
Gevraagd HAVO/MAVO niveau en bij voorkeur ervaring in
vergelijkbare werkzaamheden maar vooral gevoel voor ver
antwoordelijkheid inzicht en klantvriendelijkheid
Leeftijd vanaf 25 jaar
Graag uw reactie naar Praxis DHZ centre Worker B V Draai
erweg9 1032 KS A dam Tel 0206340534 dhr B de Ruiter

Vakantiewerk
ALBERT HEIJN ZOEKT NOG

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste brievenbushchting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden
Prijswinnaars vorige week
R Vogler - Amsterdam
K Been - Aalsmeer
J M Schneider-van Gils - Aalsmeer
E Quelle - Amsterdam

Vakantiewerkers/sters
voor juli en augustus
* kassières
* vulmedewerkers/sters
INL ALBERT HEIJN
GROTE KROCHT 9 ZANDVOORT
TEL 0250712657

(tilt nuiniiK i is mt t \uoi h< /orrkl u htc n) of /< udt n i in

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

Woninginrichting

'M i< ro s \V < < kim <liu

Postbus 1 S 6 - 1000 M) \imti nlam
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l.v.m. feestdagen afwijkende sluittijden
Oproepen - Mededelingen
Grote tremenbeurs te Amstelveen-Zuid

Lijsten op maat

STOKMAN!

bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

Tel 13529

REPARATIE

* Te koop vloerkleed ± 2 x 2
mtr 3 kleuren beige ƒ50
Tel 02507 12636
* Te koop vloerkleed ± 2 x2
mtr hoogpolig wit ƒ30
Tel 0250712636
* T k 4 eiken eetk stoelen -tuitsch tafel T e a b
tel 02507 12636

op zaterdag 29 mei in Keizer Karelcollege Elegast 5 Van
10 15 uur met trembaan in caravan Komt u kijken ruilen
(ver)kopen9 Inl 02990 40354 Volgende beurs 6 november
1 juni is de dag dat Betsie 65 * Het is echt waar onze lieve
jr geleden het levenslich oma Zonneveld wordt 1/6 65
zag Leo Agnes Jan Mies jr HG van M P l D M R J
Nico Pim
* Het is hem niet aan te zien
* Baas van harte en veel ge maar wel waar Jaap word
luk in de toekomst
dinsdag 30 jaar Pa Ma
Kunst en antiek
Het personeel
* Hiep hiep hoera Oom Jaap
Brigitte en de Kennemer Girls v harte gefeliciteerd met uw
prettige vakantie op Texel 30 ste verj knuffel Maarten Veilinggebouw Amstelveen
neden inbreng voor veiling 7
maak het niet te onveilig
* HOERA Ans en Aat
:n 8 juni Frans Halslaan 33
Ed Gerry
40 jaar getrouwd
020 6473004 Ma gesloten
* Brigitte het examen is bijna Kern en Dien
gedaan dan kun je op Texe: * Hoera hoera ons zusje
uit feesten gaan Ed Gerry Betsie wordt 1 juni 65 jr
Onderhoud,
DAGJE UIT
Riet en Toos
reparatie,
VERGADERING
* Hoera onze papa word
doe-het-zelf
RECEPTIE
zaterdag 30 jaar'
BEGRAFENIS
Danielle en Mireille
belegde broodjes * Inge en Marcello zaterdac Schilder heeft tijd voor binnen
gesorteerd op schaal bij u een fijne dag met jullie verlo en buitenwerk Prijsopgave
tel 19800 na 18 00 uur
thuisbezorgd
BROODJE ving mam en pap
9
BURGER Tel 02507 18789
Inge en Marcello een fijne Jw paadje of straatje defect
k kom direct' Ook schuttm
* De liefste oma wordt 65 dag Veel geluk Oma
gen ruim 30 jaar ervaring
Marleen Peter Inge Donen Edward Rien en Anneke
D v Duyn Tel 02507 19593
Melanie Roei en Jochem
1
* Ja Rik ook jij bent vana of na 6 uur 17833
* Di 1 6 is de dag dat je vandaag echt oud Van harte
ANNULERINGEN van uw
Jaapie v d bakker feliciteren Richard
advertentieopdrachten kunt u
mag de sporthal 9 30 u We
* Jaap van harte en een fijne UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
* Dinsdag 1 juni wordt mijn dag want 30 is niet niks
ichten aan Centrale Orderaf
baassie 30 jaar Hartelijk ge Doedel + Einstein
deling Weekmedia Postbus
feliciteerd Sacha
* Jaap van harte gefelici 156 1000 AD Amsterdam
* Een goede raad aan sport teerd Op naar de 60' Maartje
vissers Eerst pierewaaien
Radio, tv
dan een zeemeermin aaien * Jaap we wensen je een fij
* Eli heeft zijn mes vergeten ne dag maar vooral een hefti
ge avond Ria en Moon
in Denemarken

STOK B V

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072

* Borstcrawl leren zwemslag

Computerapparatuur verbeteren konditie opvoe
ren' Zeeschuimers 15155
en software
MS DOS OS/2 WINDOWSprogramma s spellen enz
Na 18 00 uur 020 6229930

POWER GAMES
verkoopt en verhuurt de
nieuwste Super Nintendo en
Sega spellen tegen de laag
ste prijzen Tel 17385

Hobby's en
verzamelingen
"Dierfiguren"
1001 dierfiguren een show
room vol Haarlemmerdijk 89
Amsterdam Tel 6206700

en video

* Lachen gieren
brullen Reparatie s morgens gebeld dezelfde dag hersteld 65+
Jaapsch pullen 1/6 de dag 10% korting Ook weekends 3 Maand garantie
die hij niet vergeten mag Wu

Tel 020-6960054

* Leo Lus welkom bij de
club van ouwe Jan Los vast
* Lieve Ron vandaag alwee
een jaar samen Ik hou van
jou
Lmda
Overigens mijnheer de voor
zitter zijn wij van mening da'
de Herman Heyermanswec
moet worden doorgetrokken
* Papa van harte gefelici
teerd met uw 30ste verjaar
dag Melissa
* PETER en SASKIA het was
m een woord grandioos
OMA
Vlooienmarkt 30 mei Lands
meer sporth en theaterz Hel
Dorpshuis (alleen 2e hands]
van 9 16 uur Toegang ƒ 2 00
Buitenvlooienmarkt 2 juni en
30 juni Alphen a/d Rijn Thor
beckeplein 19 juni Bodegra
ven Oude Markt van 9 16 uur
Vrij toegang Inl 020 6140616

* Misschien komt het 1/6 wel
op de tv want dan krijgt onze
moeder AOW D KR MC JC
Moeder Bets van harte gef
met je 65ste verj dag 1 juni
Je koffieborrelvnendje S
Hopend mogen er nog vele
zaterdagen volgen
* Muziekav 4 juni Ned Herv
kerk 20 15 u Toonkunstkoor
z alg l Fr Bleekemolen
NACHT VAN DE KRAAK
28 mei van 22 00 uur tot 29
•nei 7 00 uur
/ 10 per koppel
Tel 02507 14085 of 19652
In het gemeenschapshuis
Op 28 en 29 mei a s en 4 en 5
mei a s hebben wij weer
Voor trouwfoto's
onze jaarlijks? verkoop van
welfare spulletjes Vanaf 10
Foto Boomgaard
uur tot 4 uur zijn wij weer
present op het Raadhuis
Grote Krocht 26
plein Er is voor elk wat wils
Tel 13529
* OPA en OMA Zwembad
zijn na 40 jaar
* Wie heeft het fileermes van
nog steeds een paar
Elias P gevonden?
* Oproep v de leden van de Win nu een gratis
Z voortse Zeevis vereniging SUPERNINTENDO
Wie heeft t mes gevonden9 Bel 069777 (100 cpm)

Weggelopen of
gevonden dieren
Vermist de kat van Eldorado
Cypers 8 jr Spires draagt
een bruine vlooienband en
een grijze halsband met
adreskoker Vermist sinds 24
5 op het naaktstrand Belo
nmg ƒ 100 plus gratis diner
Weggelopen op zondag 23 5
Billy zwart poesje met wit
neusje en vlekjes op borst en
poten blauw bandje 7 mnd
krols Haar broertje Bob mist
haar erg en wij ook Tegen
beloning terug te bez Ko
ningsstraat 3 Tel 17976

Personeel
aangeboden

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Ervaren huish nulp gezocht
door stel zonder kind voor
4 a 5 uur p w Eventueel na
de zomervak liefst eerder
nl tel (02507) 17383 18648
Jevr z s m ervaren huishou
delijke hulp voor ons huis in
Zandvoort werktijden etc in
overleg Bel tijdens kantoor
uren) 023 424378 of s avonds
0250731102 en vraag naar
~ Vink

Foto - Film

Foto Boomgaard
Man 32 jr zoekt bijverdienste
in het weekend m de horeca
Tel 02507 16025 s avonds
Voor al uw straatwerk + sier
bestrating van oprit en terras
Tel 0250713511

ook voor
portretfoto s
pasfoto s
receptiefoto s
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

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

Kwaliteit op maat9 Losse hifi'
Harm Kardon Sony/ES Teac
Technics Yamaha 7kan/dsp
Infinity JBL Div aanb + occ
CARIDAX HIFI Adm de Ruy
terw 131 Asd 0206837362

Schoonheid en verzorging
PEDICURE voor uw complete
'oetverzorging en voetmas
iage Behandeling bij u aan
huis is mogelijk 02507 12698
RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Een pruik als het
nodig isl

Huur prijs ƒ 100 p w
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507 30183

* Te koop gevraagd houten
«jnynenhok of rennetje voor
n de tuin Tel 02507 18940
* T k hamsterkooi ƒ 10
el 0250719531/19086

Zalenverhuur

* opai e
pos u mie
ir (u me
[
o e ng n
hoa werken
PD p u ten

bezoek aar
hu s of n
hel
zekenhus
zekenfonds
leve anc er

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

CHARLOTTE COIFFURES

EN HAARWERKEN
Oo(
jespec a/see'd r
Te ei fmoai)we te i
sTOR

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Srote Krocht 41 Zandvoort
el 02507 15705 b g g 19932
voor
BRUILOFTEN RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Huwelijk en
kennismaking

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden

Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRE
Info 0251050092
Bedrijfsruimten te huur
* Kom kunstzwemmen bij de Het Bedrijvencentrum Voor Vrouwen (BW) gevestigd in het
Zeeschuimers Wo vrij en voormalige geheel gerenoveerde Burger Ziekenhuis te Am
za in de Duinpan Inl 16511 sterdam Oost heeft op korte termijn voor vrouwelijke onder
* T k Teutonia kinderwan nemers 2bedrijfsruimten te huur
delwagen
compl
ƒ 125 - 50 m2 begane grond straatzijde
nieuww ƒ1250 Tel 16973 - 24 m2 eerste verdieping straatzijde
- 34 m eerste verdieping straatzijde
T k a 2 zitsbank + 3 zits Voor informatie bel BW telefoon 020-6932309
bank i g st grijs gemêleerd
modern ƒ350 heel oude ra WWB 25 kmrs 200 tot 650
Caravans
dio ant mod met lampen 1 p div app 1000 tot 3000
speelt prima uit 45 ƒ250 A dam en omg 020 6991194
Vouwwagens
bruidsjurk maat 38/40 met
Tuin/zomerhuisjes
sluier en kroontje lang ƒ 250
Woningruil
snlJmachlneƒ50 Alles te bez
vanaf vnjd Lorentzstraat 50
T k Caravan merk Knaus 4
RUILADRESSEN in slaappl in perfecte staat
* Tk a
kinder /wandelwa 800
gencombmatie incl dekbed Adam Informatie bij Het ƒ1750 Tel 0250714376
je ƒ175 Tel 0250717190 Oosten 0205882283
Zonneschrm als nw 1 zoom Aang 5 kam eengezms
Rijwielen,
oud b 250 ƒ 250 KI en gr hoekhuis gerenov cv gr
motoren,
campingwas ƒ50 en ƒ75 tuin + achterom hr ƒ655
grasm ƒ 25 kl en gr kndrbed Gevr 3 a 4 kam etage of
bromfietsen
ƒ 35 en ƒ 70 vouwb wandel ben huis of seniorenwon Br
wagentje ƒ 50 130x40 los on o nr 76478114 v d blad
derschuifbed ƒ 40 mooie bin Aangeboden twee kamerflat * T k
pracht damesfiets
nenvenngmatr ƒ50 stretch in de Troelstrastraat
ƒ300 handrem en remnaaf
bed ƒ20 herenfiets ƒ100 Gevraagd 4 kamerwoning of z g a n Tel 02507 16964
droogtrm ƒ 150 02507 17421 flat Tel 19652 of 14085
T k Vespa scooter pkSOXL 4
* Zwemdiploma s A en B Woningruil Zandvoort Noord versn kleur met grijs i z g s
voor jeugd en volwassenen 4 kmr top flat 5e etage a/d Prijs ƒ 900 Tel 0250714353
Bel voor informatie 17735
duinen ƒ797 incl verw
T k Yamaha Mint 91 70000
km zwart ƒ 1250
* Zwemles A en B voor volw Ruilen Zandvoort dorp Haar
wo avond vanaf 1830 In lem e o woning mag kleiner Tel 02507 18681
zijn Tel na 1900 uur
schnjv ml tel 17735
02507 30253
* Te koop dames sportfiets
10 versn , frame 57 cm, prijs
Bloemen, planten
ƒ 125 Tel 02507 17794

en tuinartikelen

Philips sun mobile

Dieren en
dierenbenodigdheden

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

Uithoorn, Adm Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Lmnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplem 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Abcoude, Hoogstraat 26-28

Maandags gesloten

All Tech TV Video

* Hartelijk gefeliciteerd Rik
ook eindelijk dertig
Marja en Richard
* Help de Polen Stuur n
voedselpakket1 Wij hebben
evt n adres 02907 5235
* Henk Bluijs bedankt voor
de vistrip naar Denemarken
De Denemarken gangers

HASSING B V

ALLE MERKEN

Rrma Meynckens
voor al uw tuin en tegelwerk
sierbestrating Ook schuttm
gen plaatsen en bomen ver
wijderen Tevens metselwerk
023 382253 b g g 358380
Tuinbednjf De Linde voor al
uw tumwerkz ƒ 12 50 p u
alles leverbaar 023 402991

Te koop
aangeboden
diversen
* Surfpak ± 52 ƒ 100 camp
bedje ƒ 40 4 p kookpl nw
oranje ƒ 75 stofz ƒ25 17421
T k aangeb 2 fietsen 5 tot 8
jr en 8 tot 12 jr ƒ50 pst
tafelmodel koelkast Philips
ƒ50 Tel 0250713310
* T k commode + gasfor
nuis Tel 02507 12636

D r sdars g° loi»n
\/
H«>ms «des aal 28
bh HoofdJapplen Tel 0206157107

Bolderwagens
fietskarren
wielen direct van bedrijf
Folder tel 059041804

Onroerend
goed te koop

Te koop
gevraagd
diversen

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 02507 14534

*T k damesfiets ƒ50 en
jongensfiets voor + 7jr/25
Tel 02507 19531 /19086
* T k kleine Honda Vision
voor onderdelen 02507 16183

Hete vrouwen bij jou in de
buurt willen sexcontact
Bel 06 97 09
(100 cpm)
Hete vrouwen die alleen thuis
35 Plus sexdating Rijpe vrou
zijn zoeken sexkontakt
wen zoeken sexkontakt
06 320 330 42
(75c/m)
069616
(100 cpm)
HOMO Waar gebeurd knul
Afluister Sexlijn 75 cpm
len .onder elkaar
06 320 323 78
Meisjes 18
06 320 327 01
(75 cpm)
06 320 327 47 Jong en strak
Homo
Zoek
je
n
hete boy
06 320 323 63 Rijp en Ordi
voor n sex afspraakje9
06 320 324 54
Rijp Chique
0632033018
(75 cpm)
0632034044 Lesbi 35/18 j
HOMO
DIREKT
APART
Allemaal leuke meiden willen
Direkt privé met een hete gay
direkt kontakt
Druk op de nul voor meer
06 320 330 77
(75c/m)
hete jongens van 18
Alles kan op de
0632032261
(75cpm)
ZWARTE MEID
Live Sex
Homojongens (18) onder el
0632032343 100 cpm
kaar Hoor ze heet TEKEER
Switch Box
RIJPE zwarte vrouw1 Ze gaan 0632033088(75cpm)
draagt graag rose door
06-9745
HOMOKONTAKT
zichtige slipjes1 75 cpm
1, pm (toets 9 v uitleg)
Zoek je een lekkere boy9
06 320 327 70
BI SEX voor 2 direkt apart
06 320 330 95
(75cpm)
met een heet meisje (18) of Ruim 300 ondeugende vrou
LADY DOMINA Boeien on
wen zoeken n slippertje
een lekkere jongen (18)
(75c/m) derdaan bondage, rubber
06 320 330 87
(75cpm) 06 320 321 44
75 cpm
06 320 321 66
Sabnna en nog veel meer
De allerleukste meiden bellen meiden willen direkt apart
LESBISCHE Meisjes 18jr Na
met de FLIRTBOX
06 320 322 88
(75cpm) het sporten wordt haar lijfje
06 320 330 01
(75cpm)
door mevrouw verwend
Schoolmeisjes van 18 zoeken
DIREKT apart met een meisje een ervaren man Sexdating 75 cpm 06 320 323 37
(18) of n lekkere jongen (18) 06 320 330 43
Live sexbox 24 u 75 cpm
(75cpm)
voor live heet sexgesprek
Live 06-320.320 61
06 320 330 81
(75cpm) SEX voor 2 direkt kontakt
met jonge meiden/jongens NATASJA doet het met 2
Direkt een leuk meisje van 18 van 18 en huisvrouwtjes
hete buurjongens van 18
aan de telefoon direkt apart 06 320 330 46
(75cpm) 0632032411
(75c/m)
Bel 06 9880
(100cpm)
|H
Nieuw
m
A
dam
De
goed
Direkt een leuk meisje van 18 SEXAFSPRAAKJE met n
aan de lijn Vraag naar haar meisje (18) Vraag haar tel nr koopste en de gezelligste
(75cpm) open sexclub De gehele dag
tel nr voor n avondje uit Dl Bel 06 9502
rekt apart 069810 (75cpm) SEXSTANDJESi Grieks ge relaxen met alle 16 jonge
naakte meisjes voor ƒ 150
1
1
DIREKT KLETSEN 1 met een bukt Mond vol Frans
all m Gratis drankjes sauna
leuk meisje van 18 Bel snel Vrijen zoenen zalig
hapjes en hottwirlpool
100 cpm Geop ma t/m za van 10 02
0632033090
(100 cpm) 0632032663
Direkt kontakt met n meisje Sexy tienertje (v a 18 jr) stop uur Balt Flonszstr 37hs
A dam 020 6762176 All ere
m tussen mijn lichtbruine b
18 Druk op de nul voor meer
dit accepted (gastvr gevr)
ze
opgewonden
06 320 322 05
(75 c/m) zei
0632035030
100
cpm
Nieuw LESBIKONTAKT ook
Direkt sexkontakt met n hete
SIDDERENDE meisjes 18 jr voor trio en partnerruil
vrouw bij jou m de buurt
(75 cpm)
zitten 06 320 326 01
06 320 320 55
(75cpm) Ik ga bij je op schoot
9
Wat
voel
ik
nou
NU
direkt
een
afspraakje
met
Direkt Snel Sexcontact
75 cpm 06 320*320*66
een leuk miesje van 18 Bel
SEX KONTAKTLIJN
0632032032
(100 cpm) SM KONTAKTEN bij jou in de snel 06 320 322 33 (100 cpm)
buurt (ook homo)
Onderdanige jongens (18)
Direkt telefoonkontakt met 0632032580
(100cpm) bellen met strenge meesters
meer dan 400 meisjes van 18
5 M voor 2 (direkt apart)
0632032211
(75cpm) Top S & M 06 320 324 34'
(75 cpm)
Bel je meesteres en wees een 06 320 329 99
ECHTE
dienaar' 75 cpm
(ook voor vrouwen)
Zij 18 naakt bukt zei Jij staat
TRIOKONTAKT voor sex af achter haari Op z n Grieks'
0632032806 100 cpm
spraakje
met
2
vrouwen
75 cpm
06 320 327 06
Een chique vrouw met haar 0632032504
(100cpm)
buurmeisje van 18 Sex1
Zoek je privé adresjes
1
75 cpm
06 320 320 39 Vanavond al n afspraakje
voor echte hete meiden9
succes als je op zoek 06 350 222 41
(75 cpm )
Effe een vluggertje9 Ik wacht Altijd
bent naar n leuke vnend(in) Zoek jij wulpse meisjes van
op je in het toileti 75 cpm
069899
(100cpm)
06 320 326 19 Meisje 19 jr
189 Bel Supersexkontakt
(75cpm)
Er zijn genoeg meiden die VERPLEEGSTER Ik verzorg 06 320 320 44
graag mannen m mijn uni • Wij behouden ons het
ook het bed m willen
zonder iets eronder recht voor zonder opgave van
Luister op 06 9603 (75 c/m) form
Kijk en voel maar
redenen teksten te wijzigen
Erotische contacten voor
0632032930 75 cpm
of niet op te nemen
dames heren & paren
Vluggertje leuke meisjes van
Info 020 6731027 24 u p/d
18 zoeken lekkere jongens
ZAPPSEX
Genoeg ondeugende meisjes van 18 Bel 06 9662(75 cpm ) Draai of toets om heen en
van 18 Ben jij ook op zoek' Wegens enorme drukte met terug te spoelen het lekker
Bel 06 96 02
(75c/m) spoed DAMES/MEISJES ge ste kun je blijven herhalen1
vraagd voor escort en/of club 75 cpm
Gratis sexkontakt 400
Haarlem Bel tussen 13 00 en Shooljuffrouw
ondeugende hete meiden
06 96 08
0632033045
(100 cpm) 22 00 uur 02507 16141 of
Effe Vlug
06 96 92
023 400130
Meisjes (18 jaar)
069640
HARDCORE 75 cpm
06 97 91
06 320 324 04
Onderdanig Zandvoort BOYS en GIRLS S & M Club
06 97 92
0632032618
Meesteres escort Geopend van 1800 Negerin^
06 97 94
06 320 326 77
Ruige sex tot 0300 uur Telefoon Hardcore
06 320 325 54
Volle Bolle 02507 16141
069636 Als u een live ge
Harde ruige wilde sex1 06 Hete meisjes van 18 willen sprek met mij wilt Voorzichtig
320 322 76 Rooie lampen echt snel sexcontact Nu met hoor' Ik ben 18 jr 100 cpm
Doorzichtige lingerie' 75 cpm telnr 06 320 330 66 (75 cpm) 06 97 11 Zapp sex draai of
Hete meisjes van 18 willen toets van meisje naar meisje
BLACK GIRLSi Sexy uitda snel een sexafspraak' Nu di Het hoogtepunt kun je herha
gend lekker vol, wil jou1
rekt 0632032666 (75cpm) len zovaak je wilt 75 cpm
75 cpm 0632032227
Hete MEISJES van 18 willen 06 97 33 Als je op z n Frans
Buurvrouw geeft buurmeisje sexkontakt Nu met nummer wilt1 Bel en je mag alleen op
van 18 sexles1 Geniet maar Bel 06 9665
(75 c/m) een lijn met mij M n mond
lekker van die twee' 100 cpm
staat open 100 cpm
06 320 328 27
0632032899 Rijpe Dikke
Mollige
vrouwen
Live
staat
06 320 326 17 STRAATMEID1
Dames die zich overdag ver ze voor je naakt1 75 cpm
18 Jaar In de bus gaat ze
velen zoeken telefoonsex
1
06 320 320 36
(75cpm) 06 95 105 Grieks standje Live tegen je aan1 staan Voel
alleen Ik buk alvast over de maar zegt ze 75 cpm
0632032227 Riek moeder afel 100 cpm
van 3 kinderen wil jongens (18 06 95 07 STEWARDESSEN
Diversen
r) Bel 06 320 322 27 1gpm
n de pantry liet Saskia zich
06 320 323 13 HARDLESBIi leerlijk in d r blouse pakken
Wij gebruiken
de wildste hulp door een passagier 75 cpm vlISS TICA ruimt op kristallen
bukken1 Gluur maar' 75 cpm 06 96 09 Rijpe vrouwen Live bollen speel + Tarotkaarten
overballen en een punthoed
gesprek met jou1 Graag jon
06 96 25 WINKELMEISJES gens 18 jaar jong' 100 cpm <ijk voor info in uw koffiedik
De 18 jarige Bea wordt heet
achter de kassa en verdwijnt 3IJPE vrouwen zoeken snel XYZ BV verhuizingen en
.amerverhuizingen Voll verz
het toilet m Jij loopt er achter sexkontakt
aan Pak mei 100 cpm
(75cpm) Dag nachtserv 020 6424800
06 320 330 60

Diverse clubs

ONDEUGENDE
huisvrouw
tjes en schoolmeisjes van 18
zoeken voor straks sexkon
takt vraag naar hun tel nr
Bel 06 9661
(75 c/m)
PARTNERRUIL privelijn dl
rekt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil
06 320 330 91
(75cpm)
POLITIEAGENTE 06 97 93 Je
wordt streng aangepakt Met
knuppel en boeien' 75 cpm
PRIVÉ KONTAKT Je krijgt dl
rekt n meisje van 18 aan de
lijn 069570
(100cpm)
Rijpe

Auto's en
auto-accessoires
Subaru mini Jumbo 1984
APK okt 1993 motorisch
100% (1 op 18) ƒ 1 100
Tel 0250718611
* Te koop safety autostoel
918 kg ƒ75 Tel 17290
T k a Volvo Amazone
1966 vrpr ƒ12000
Tel 17249 b g g 16904
Zie ook de pagina s
SHOWROOM
in deze krant

voor de particulier
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
vrijdag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.
l.v.m. de feestdagen zijn de sluittijden afwijkend.

Rijles auto's
en motoren

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

Alblas Verkeersscholen

aangeboden
Amstelveen 4 k flat 4e verd2
md keuken woonk + 24 m
3 si kam balkon op het oos
ten en westen berging vr pr
ƒ139500 k k 030313061

Ik koop dames pockets Bou
quet e d ? Bel 020 6254004

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

^antr leraar 47 jr si 1 84
laar jaar alleen gevoelig
Iroge humor moet af en toe
Vaar/surfsport
Heen zijn zkt vriendin tot 44
n rok si (voorl) LAT rel
GARAGE
md welkom antw verz Br T k nwe stalen ROEIBOTEN
TE KOOP GEVRAAGD
tel nr o nr 755 78108 blad 4 mtr lang met spanen Prijs
Tel 0250714534
ƒ995 Tel 0215823978
Reflectanten op adverten
es onder nummer gelieven
Sportartikelen
rvoor te zorgen dat het num
Lessen en clubs
mer in de linker bovenhoek
p de envelop staat vermeld
* T k aangeb paardrij jasje
n dat de brief geadresseerd WORDPERFECT 5 1
mt 140 ƒ 50 paardnjlaarzen
vordt aan Centrale Order leer je m een week
mt 35/36 ƒ 40 Tel 13310
fd Weekmedia Postbus Info M CO
56 1000 AD Amsterdam Dit Amsterdam 020 6853057
Zie ook de pagina s
oorkomt vertraging m de be Den Haag 070 3465346
SHOWROOM
andelmg
Utrecht 06 52716921
m deze krant

m 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop 017248361
Zie ook de pagina s
SHOWROOM
m deze krant

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
* 2 St j/m zoeken per 1 juli
woonr Tel 02507 15520
Aankomend student zoekt
met spoed woonruimte tot
ƒ450 incl Tel 02507 13869
Nette vrouw zoekt zonnige
woonr liefst Zandv (A dam)
± ƒ 500 p m (bereid om zo
mer meer te bet) evt tijd of
ruil A dam Tel 0206381140
WWB vraagt in A dam en
omg altijd woonruimte voor
stud en zakenm tot 20 00 u
s avonds Tel 0206991194

-

4,65
4,65
4,65
6,20
7,76

6 regels ƒ 9,31
7 regels ƒ 10,86
8 regels ƒ 12,41
9 regels ƒ 13,96
10 regels ƒ 15,51

Wilt u ook naam, adies, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis
adverteren Alle prijzen incl 17 5% BTW
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Telefoon

S v p in rubriek

I \Veekmedia V,

donderdag 27 mei 1993

WE H

Lekker asperges eten
AART VEER niet vergeten
Hollandse Roomwitte

ASPERGES
gratis geschild

Heerlijke
ASPERGE SALADE
en eigengemaakte
ASPERGESOEP

AART VEER
Groente en Fruit

2652 ZITPLAATSEN
VOOR U
GERESERVEERD

Grote Krocht 25,
tel. 14404

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

Nieuwsblad
zoeken wij nog enkele

bezorg(st)ers
Telefoon =02507-17166

Zelden zag u zo'n
enorm gevarieerde
collectie zitmeubelen
bij elkaar. Typisch iets
voor Meubelplein

one
Gezellig eten op een
unieke lokatie.

MEUBELPLEIN LEIDERDORP

NA EEN RONDJE
MEUBELPLEIN LEIDERDORP
WOON JE VEEL LEUKER.

Ook voor kleine partijen
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

Dat kan ook
Leiderdorp,
deze zit-show.
op Tweede Pinksterdag.
Dat is weer zo'n gezelMet stijlvolle eetlige
Meubelplein dag.
kamerstoelen, lekkere luie
Tussen 10.00 en
fauteuils, comfortabele
bankstellen, handige
12.00 uur wordt er gratis koffie met gebak*
krukjes en niet te vergegeserveerd!
ten prachtige bedden.
Voor vroege vogels is
Loop een dezer dagen
het dus extra feest bij
eens binnen en ga d'r
MeLibelplein Leiderdorp!
even lekker voor zitten.

MEUBELPLEIN
LEIDERDORP

Meubel plein I CKlmlnrp is spnnsoi ui n 'Cïoetle lijden. Slechte tijden'. Alle meubelen m de/e l V-serie /i|H \erkn jgki.u hi|: B.i.ilbeii;en Meubelen, Cln>enc\\e£en Meubelen, l h muil mg Imeneui, Kiuucnun Meubelen, ^m |T§111 jl H >1 fT
I eilerl.md, Mijnders Meubelen, Slaapkamer Centrum, Sttuilenbeek Vi't» uitent rum, Valhal XVoonideeen. Inioiin.itie* 071—1 HiSSS. /Vi, aKlag I eideidorp. Volop paikeerrtninte. Dpemiigsiijdcir Ma.ind.ii; H 00-1 ~. W
" ""
uur. Dinsdag. Woensdag, Vrijdag 9.30-17.30 uur. Donderdag koop.ivund 9. Mï-21.00 uui. /a. 'X W-17 00 uui. 2c Pinksterdag 10.00-17.00 uur. *Uiteiaaul kunt u ei beier vioeg h i j /ipr op is op1

KOOPAVOND!

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF

Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord
VERSE
VARKENSHAAS
van 29,50

Van Stolbergweg 1
Zandvoort Tel. 17093

ZOMERPLANTEN

VOOR 19,95 p. kkg

Groot assortiment

geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums

Speciale mest
voor geraniums
en bloeiende
zomerplanten

Speciaal mengsel
voor het vullen van
plantenbakken

Div. bloembakken
- Roodsteen - Plastic
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

5,-

p. zak

„CO-v

de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd

SPAANS/PORTUGEES

RESTAURANT

Eten bij 'EL CHEF' Is als een avond met vakantie gaan!

El Chef presenteert
1ste en 2de Pinksterdag
levende muziek.

Duo Tikal
Zeeweg 82, Bloemendaal aan Zee
Telefoon 023-251840.
Geopend van 17.00 tot 22.30 uur
Dinsdag gesloten.

Als Feyenoord maandag

IDEAAL UREN...?

kampioen wordt en u bent
net zo blij als wij, dan kunt u
dinsdag trakteren
4 tompoucen

ƒ 5,—

4 moorkoppen

ƒ 5,95

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

WANNEER
JIJ?

De Zaterdagacademie is erkend door ƒ Opleidingen:
de Minister van Onderwijs en Weten- ƒ i mmt | llct j e pc-gehruik. Waken met MS-DOS
sèofpenopgrondvmdeWetop
ƒ Tekstveiwerkeirmei WoidPcitcct
de erkende onrferwi/s;njfe//mjen. / PDI imH|u|Cs M G. l. MG.2 en MG.3
De mondelinge lessen worden
/ AMBI modules l IE.O en I IL. i
gegeven op laterdagothtend / p u hh L - relations: Busistuisus. NGPR-A en NÜPR-B
van 9 tot U uur.
ElTectiet'opleiden
Pruktijkdiploma marketing. N I M A - A en N I M A - B
leshkaties:
Manageinent-assistenUe) l en II
Amsterdam (Diemen),
Management middenkader l en I I
Arnhem, Den Bosch,
Logistiek management
Den Haag, Rotterdam,
Basiskennis boekhouden
Utrecht, Zaandam
Praktijkdiploma boekhouden (ook deelcatihcaten)
en Zwolle.
Moderne beiiri|fsudmiiusti\uie (ook deelcertificaten)
Startdata:
ƒ Praktijkdiploma loonadniimsiiatie
vomrf/Ssep- / Basiscursus heliiitingiechi
tember 1993 / Toensnie/recieatie. SÏEPR l
^HT

* i

I A T f

MOTORRIJSCHOOL

•

Jrv i s i e
R D A

zaterdagochtend: het betere alternatief

A C A D [ U l l

l'oslluis 20 8200 \ \ l.d.Nsliicl lel. 03200-20895 l:i\ 032(10-20334
/end mij \rijhlijtend de gratis studiegids 1993/94
tlhi/niu

TROELSTRASTRAAT 34
Z A N D Y O O R T
0 2 5 0 7 - 1 4 4 2 0

siia.il
postcodc/pUials
telclooii

Mweurdnamer 234

Mi|n mk'icsse gaal uil naai
II-IS5')

BESPAAR
3 DOPPELDOUCHE

SONY E 180 VIDEO B AND
CLARITY & DURABILITY; voor perfekte weergave
ook na langdurig gebruik, V.H.S. systeem.
Voor 3 uur kijkgenot

ELDERS

t

HANDIGE
WESPENVANGER

i

,V\

HAMMERPLAST

*

de schoonheidsverzorging voor sterren,
diverse geuren

LIEFST
("- "- s ƒ~ , y-~\
125 GR. [±( i > \ O" ;
PER STUK -^ ,- ^' ,Vi>?

F't$ ^*im.m

ei
nPRC /,/&,*?
tLUchO
^/
L

"^^^
„

^-'^

4x< fw^h-mWi&ê
>'>rm ftïm
Jklv
EAüJüJö! Iï2èï*'

diverse formaten
van 0,25 tot liefst
2 liter inhoud

LUX TOILETZEEP

^^ ^^ ^^

u ^. È_ •* v:v QM

f"'' $ n^^^:y \>';'r'^''>"'

ELDERS

:PN\ DIEPVRIESDOZEN

GROTE

FLACON
250 ML.

een milieuvriendelijke
oplossing van
uw wespenprobleem,
werkt langdurig

ir^~~"-~
f

ORIGINELE

shampoo en
j doucheschuim
' in één, handig na
het sporten,
diverse geuren

ELDERS

K„/-

,TA

ELDERS

ULTRA COMPACT
ULTRA

u

•jrlo!l!-

BROEKLU1ERS

TÉRS

9.t8

k9

r"

GRAPPIGE

voor girls en boys, hersluitbaar,
gedessineerd band comfort met
echt lycra elastiek, super absorberend,
in handige verpakking met handgreep

ƒ
t

LUCKY
TROLLS

1

ZWARE KWALITEIT
STRANDLAKENS

' H - r^,
'

*> i

100% katoen,
diverse zomer
dessins,
maal
90 x 150 cm

y

PAK 36 STUKS

ORIGINELE BALLARINI
KOEKEPAN
met onver-

ELDERS

OVENVERS KAAS/UIEN

HALFVOLLE

MOOIE
BLANKE
GESNEDEN

KOFFIE
MELK

CHAMPIGNONS
YOVOL l DELMONTETROPICALE
YOGHURTDRINK MET VRUCHTENSMAAK IN HANDIGE MEENEEMPAKJES

een heerlijke mix van mango en
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"DE PARIS"

ANNABEL COMPOTES
zoek uit: appel-, rabarber- of appel/
abrikozencompôte

BUK 314 ML

POT

FRitUURVET

10l.'anlardig, voorduren

PAK

500
GRAM
ELDERS

'

.

RIJK OPGEMAAKTE

HUZAREN SALADE

&RESSOT
ROMIGE KRUIDENKAAS
KUIP 221,5 GRAM

ELDERS ^3&
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CHAMBOURCY DISNEY

handig voor
thuis maar
ook voor op
de camping
400 GRAM
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37 CL EiiV^
ELDERS *__) ,y<

COFFEECREAMER

POT

LIEFST 200 GRAM ZWAAR

SCHOTEL 500 GRAM
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CAFITA

DIAMANT

ZOEK UIT:
ELDERS

ELDERS
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PAK
500 GRAM

ROYALE ZEEM: 35 x 40 CM, STERKE DWEIL:
53 x 55 CM. of SET 3 VAATDOEKJES
pluizen niet en...
wasmachine
bestendig
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VILEDA KWALITEITS
SCHOONMAAK ARTIKELEN

woestbare
anti-aanbak
laag, voor gas
of elektra,
0 24 cm.
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een echte
rage onder
de kinderen
vanaf 3 jaar

VOLLE VRUCHTENDIMA
AARDAPPEL-KROKETJES
lekker krokant

me, een tune smaak

BAAL
450
GRAM

ACAPULCO
ROOMIJSSTAM
met chocolade-, vanille- en
hazelnootijs

LIEFST
g& P
1000 ML J||filig^k-

CHIPOLATA TAART
rijk opgemaakt met o.a.: slagroom,
gebruneerde amandelen en vruchten
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KWARKJES
SET 12 KUIFJES
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HANDAPPELEN
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DIRK VAN DEN BROEK

FIJN GEKRUIDE
l a m. ffêi|
3

ELDERSj9ï98T

K«1t

SAAal
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500 GRAM
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LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum
Hannie Schaftplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat
• ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof.

EN NU OOK: VICTORIEPLEIN - AMSTERDAM (ZUID)

.
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Rapidtoernooi
Schaak Club
groot succes
ZANDVOORT - Het bestuur en leden van de Zandvoortse Schaak Club kunnen terecht terugkijken op
het zeer geslaagde Louis
Blok-rapidtoernooi. Met 88
deelnemers (vorig jaar zestig) en een sterke bezetting,
in diverse groepen, blijkt de
formule nog steeds aan te
slaan.
Voor de 13e keer organiseerde de Zandvoortse Schaak Club
haar bekende Rapidtoernooi.
De 88 deelnemers kwamen niet
alleen uit de regio maar ook
Bodegraven,
Voorschoten,
Vlaardingen, Driebergen en
Castricum had zeer sterke spelers naar dit bekende toernooi
afgevaardigd. Wat in 1980 als
een eenmalig gebeuren, in verband met het vijftig jarig bestaan werd gehouden, behoort
nu tot een van de gerenomeerde
rapidtoernooien uit de regio.
Ook de schaakjeugd was zeer
sterk vertegenwoordigd. De
jongste deelnemer van zes jaar
had zelfs een reis achter de rug
vanuit Rotterdam. De toernooiwinnaar Richard Duijn, uitkoniende in de Ie klasse van de
KNSB voor VHS uit Haarlem
wist al zijn partijen te winnen.
Hij moest dit resultaat delen
met het jeugdige lid van de
Zandvoortse Schaak Club,
Henk Willemse.
Het beste Zandvoortse resultaat kwam op naam van Chessschaker Olaf Cliteur. Met vier
punten uit vijf partijen werd
Cliteur winnaar in zijn groep.
De jongste deelnemer, die met
een prijs naar huis ging was de
achtjarige Olmo Schiltmeijer
van Oosten Toren uit Amsterclam. In zijn tweede schaaktoernooi behaalde hij een fraaie
derde plaats.

Geldwisselautomaat
eerste langs de kust
ZANDVOORT - De Zandvoprtse Rabobank heeft een
primeur. Duitse en Belgische toeristen kunnen tegenwoordig 24 uur per dag
en zeven dagen in de week
hun geld wisselen bij een automaat.

De 'ESB Valutawisselaar',
een logische opvolging van de
bekende geldautomaat, staat
bij het kantoor aan de Grote
Krocht. De machine werd tot
nu toe voornamelijk gebruikt
op Europese luchthavens. De
Zandvoortse automaat is gericht op de Belgische en de
Duitse toerist. Zij kunnen hun
francs en marken hier omwisselen voor Nederlands geld. De
machine rekent met de gangbare dagkoers, maar de kosten
per transactie zijn lager dan die
van de baliehandeling.
Het plaatsen van de valutawisselaar is het gevolg van
'marktgericht denken binnen
de Rabo-organisatie', zegt de
Rabobank in een persbericht.
'Met de wisselautomaat biedt
de bank haar cliënten een vorm
van praktische zelfbediening.
Dat past uitstekend in de filosofie van de bank.' Die cliënt heeft
'recht op één 24-uurs service'
wat met deze automaat mogelijk is geworden. Een verwacht
voordeel voor de vaste klanten
is, dat het a'an de balie minder
druk wordt.

donderdag 27 mei 1993

Zandvoort terug in de tennis-eredivisie
ZANDVOORT - Na een verblijf
van een jaar in de hoofdklasse
heeft het toptennisteam van Piz
Buin/Zandvoort dit jaar keihard
teruggeslagen. Door met 1-7 te
winnen van Bosheim is de concurrentie op een dermate grote achterstand gezet, dat de laatste wedstrijd niet meer van belang is.

In de strijd tegen Bosheim was het
krachtsverschil te groot om er een
echte wedstrijd van te maken. Het
Zandvoortse team bleef ondanks de
zwakte van Bosheim geconcentreerd
tennissen. De enkelspelen waren al
voor de middag in Zandvoorts voordeel beslist. Esmir Hoogendoorn, die
weinig nachtrust had gehad omdat zij
kwalificatiewedstrijden in Parijs had
gespeeld, (in de tweede ronde werd zij
uitgeschakeld), begon de strijd tegen
Het team van coaches Paul van Buntschoten rustig. Toen zij echter de
Geuns en Ton Bavinck, heeft met gro- slaap had weggespoeld, bleef er weinig
te overmacht geheerst in de hoofd- van de Buntschoten over, 6-1, 6-3.
klasse. Vanaf de eerste wedstrijd zat
de sfeer en spirit in het team. Zo spelend zal het in de eredivisie zeker mo- Flonkerend
gelijk zijn een aardig partijtje mee te
Petra Kamstra moest aantreden, teblazen.
gen de op papier lastige Karin Bak-

kum. De dit jaar voor het eerst in
"De tegenpartij wilde wel, maar het
Zandvoort spelende Kamstra liet er verschil was te groot", vond coach Ton
echter geen twijfel over bestaan. In Bavinck. "Ook de dubbels wonnen we
twee flonkerende sets besliste zij de vrij simpel". Het damesdubbel Kampartij en Piz Buin Zandvoort stond op stra/Hoogendoorn en het herendubeen 2-0 voorsprong.
bel Dogger/Van Gelderen gaven een
ware tennis demonstratie. Beide
Paul Dogger speelde tegen de erva- Zandvoortse dubbels bleken een klasren en slimme Willem Groeneveld. Zo- se en soms twee klassen te sterk. Door
als eerder opgemerkt is Paul Dogger de 6-0 voorsprong, en gezien de tussenin Zandvoort opgebloeid en de rust die standen bij de concurrenten, had Piz
Dogger uitstraalt werkt vernietigend Buin/Zandvoort nog slechts een punt
voor de tegenstander. Met 6-2 en 6-4 nodig.
haalde Paul Dogger het derde Zandvoortse punt binnen. Het lijkt erop of
Gezien het Zandvoorts optreden in
Vincent van Gelderen zich optrekt aan deze competitie twijfelde daar niehet spel van zijn ploeggenoot. In deze mand meer aan. De champagne fleswedstrijd was het tennis van Vincent sen werden al voorzichtig te voorvan Gelderen van een te hoog niveau schijn gehaald. Dat bleek een juiste
voor Van Eekeren, 6-4 en 6-2.
handeling te zijn, want binnen korte

ZANDVOORT - Het zeilseizoen werd afgelopen
weekend geopend met de
Tweedaagse van Zandvoort. Voor dit door de Watersport Vereniging Zandvoort georganiseerde evenement bestond een matige belangstelling. De zeiIers die er wel waren
zorgden echter voor goede
watersport.

ZANDVOORT - Op maandag tweede Pinksterdag is
op het Circuit Park Zandvoort één van de hoogtepunten van dit seizoen te beleven. In een buitgewoon gevarieerd programma komen niet alleen alle open racewagens in de drie
Formule-klassen aan de
start, maar ook de drie uiterst populaire categorieën
van de produktiewagens
zijn van de partij.

voor vele miljoenen guldens op
de baan. Het grootste aantal rijders kiest, net als tijdens de
openingsrace in België, voor
een Porsche 911. Waarschijnlijk is Toine Hezemans aanwezig met een nieuwe supersnelle
Porsche. Ook het Ferrari-kamp
krijgt versterking. Rinie van
der Velden gooit met zijn Ferrari F40 hoge ogen.
In de Frami Produktiewagens komen drie klassen aan de
start. Zoals gebruikleijk wordt
in deze klassen op veel vuurwerk gerekend. Hetzelfde gaat
Centraal staat de race om het op voor de Formule-rijders. Op
Europese kampioenschap met tweede Pinksterdag komen ook
de Renault Clio 16-kleppers. de Formule Fords naar ZandDeze race belooft ongetwijfeld voort, maar ook de zwaar geeen topper te worden. Omdat spoilerde bolides van de Forde Nederlandse delegatie het mule Renault en de nog snellecircuit kent als hun breokzak is re Formule Opel. De APM Cide verwachting dat de punten troën AX GTi zorgt zonder twijvoor dit kampioenschap in dit fel weer voor spectaculaire
land blijven. De drie rijders van beelden.
het Marlboro Renault Dealerteam, Micheal Bleekemolen,
Allard Kalff en Chantal van der Trainingen
Sluis behoren tot de favorieten.
De trainingen voor de PinkDe andere vier EK-rijders die in sterraces worden aanstaande
de successen willen delen zijn, zaterdag verreden, terwijl de
Frans Verschuur, Marcel van race op maandag tweede PinkVliet, Hendrik-Jan de Vries en sterdag begint om twaalf uur.
Eric van Vliet.
De entreeprijs voor de trainingen op zaterdag bedraagt tien
gulden. Voor de race op maanFerrari/Porsche
dag bedragen de entreeprijzen
Bij de exclusieve automobie- vijftien gulden voor het duinlen wordt allereerst gedacht /tribune-terrein en vijfendertig
aan het duel tussen de Ferrari's gulden voor het rennerskwaren Porsches. In de Ferrari-Por- tier. Kinderen tot twaalf jaar
sche Challenge komt namelijk betalen de helft.

Doordat vele andere zeilevenementen langs de Nederlandse kust werden gehouden
was de opkomst voor de openingszeilwedstrijd van dit seizoen maar matig. Slechts 21
deelnemers hadden de moeite genomen zich te melden
voor dit zellgebeuren. Op zaterdag werden twee races gevaren en op zondag drie. De
beste vier resultaten telden
mee voor het eindklassement.
De vijf wedstrijden leverden snelle en spannende zeilsport op. In het totaal klassement werd de eerste plaats
opgeëist door Peter Snijders
en Dirk Broekmenten.

Interne competitie Zandvoortse Schaak Club
Zandvoorter Hans Klok,
met een A-catamaran, sloot
de derde wedstrijd winnend
af.
In het eindklassement legde
Klok beslag op een tweede
plaats.

ZANDVOORT - Vanavond spelen de leden van de Zandvoortse
Schaak Club de laatste ronde van de interne competitie. Louis
Dambrink kan het clubkampioenschap niet meer ontgaan en
Edward Geerts heeft genoeg aan een remise om zijn tweede plaats
veilig te stellen. Wie de derde of vierde plaats gaat innemen blijft
moeilijk te voorspellen. Jack van Eijk, die derde staat, heeft nog
een afgebroken partij lopen tegen Mare Kok. John Ayress winnen
om zijn plaats te behouden. De jeugd komt niet meer in actie.
Vanavond vindt de uitreiking plaats van de jaarlijkse prijzen.
Clubkampioene werd de 10-jarige Rebecca Willemse.

Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Fred van
de Klashorst, Olaf Cliteur,
Ben de Vries en Hans van
Brakel hebben op het Nederlands snelschaakkampioenschap te Beverwijk
een fraaie vierde plaats behaald bij de tweede klassers.
De start was dramatisch
slecht, maar in de laatste
vier ronden werkte het viertal van Café Neuf Chess Society zich op van de elfde
naar de vierde plaats.

derde team van Bloemendaal.
Na Zandvoortse overwinningen
in zowel de competitie als bij de
voorronden, moest Bloemendaal ook de derde maal het
hoofd buigen, 3-1. In de achtste
ronde werd remise gemaakt
met Pioniers uit Alkmaar, terwijl ronde negen het Utrechtste
Oud Zuylen met 3-1 werd verslagen.

achtste plaats. In de slotronde
moest aangetreden worden tegen het vier plaatsen hoger
staande Probleem uit Amsterdam. De Zandvoorters hielden
de opgaande lijn vast en speelden de Amsterdammers met 3,5
tegen 0,5 van het bord. Dankzij
dit resultaat kwam Chess Society toch nog op een fraaie
vierde plaats terecht.

Ommekeer

Toernooi

Ook in de ronden tien en 11
kon het Café Neuf/Chess Society viertal niet de vorm te pakken krijgen. De ommekeer
kwam echter in de twaalfde
ronde. Fred van de Klashorst
en Ben de Vries vonden hun
vorm terug en wonnen vrijwel
alles. Olaf Cliteur en Hans van
Brakel continueerden hun redelijke scores en Chess Society
schoot de laatste ronden als
een raket omhoog.

"Met een iets betere start waren we zeker in de prijzen gevallen," concludeerde een toch wel
tevreden Olaf Cliteur. "Ondanks dat gegeven is een vierde
plek op zo'n toernooi natuurlijk altijd een resultaat waar je
best blij mee mag zijn."

Na twee ronden stond het
Zandvoortse team puntloos onderaan. In de ronden drie en
vier herstelden de schakers
ZANDVOORT - Op de Zee- zich door respectievelijk DOS
weg is zondagavond een reegeit Amsterdam en Krommenie
door een auto aangereden. Het met grote cijfers te verslaan.
dier kwam plotseling tevoor- Vervolgens werd Ooievaar uit
schijn uit de middenberm en Den Haag een gelijkspel afgetrachtte de weg over te steken. dwongen, echter daarna was
De auto reed op dat moment op het weer mis gezien de ruime
de linkerrijbaan richting Over- nederlaag tegen Oost Flakkee.
Door fraaie en ruime overHet zevende duel was een
veen. De reegeit heeft de klap
echte streekderby tegen het winningen steeg Chess naar de
niet overleefd.

Reegeit steekt
Zeeweg over

Hockeyclub
ZANDVOORT - Komend Pinksterweekend
wordt door de Zandvoortsche Hockey Club
wederom een groot jongens en meisjes A toernooi georganiseerd.
De wedstrijden worden
op zaterdag en zondag afgewerkt. Aan het toernooi,
dat wederom wordt gesponsord door makelaar
Cense, doen verenigingen
mee uit het hele land, onder andere uit Maastricht,
Winschoten,
Helmond,
Vlaardingen, Oostvoorne,
Schiedam, Liempde en
Purmerend.
Het toernooi met de
achttien
deelnemende
teams begint zaterdagochtend om elf uur en de finales zullen zondag Ie pinkersterdag zijn.

Koetswerk 'oudjes'
niet gespaard
tijdens races
ZANDVOORT - Het was
weer smullen geblazen voor
de liefhebbers van historische automobielen. Het circuit Park Zandvoort stond
gedurende het weekeind geheel in het teken van de State of Art Historie Zandvoort
Trophy. Voor dit unieke
race-evenement
bestond
met ruim vierduizend toeschouwers grote belangstelling.
Behalve dat de 'oudjes' het
tegen elkaar opnamen in snelheidswedstrijden is de traditonele schoonheidswedstrijd, het
Concours Sportif, een van de
i hoogtepunten. De zeer vakbe-

ZANDVOpRT - Op 65-jarige leeftijd is maandag geheel onverwachts Hans
Jongbloed overleden. Jongbloed heeft zich in de loop
der jaren zeer verdienstelijk
gemaakt voor zijn voetbalclub Zandvoortmeeuwen.

Toen
Zandvoortmeeuwen
moest verhuizen, in verband
met woningbouw, van de complexen aan de Van Lennepweg
en Vondellaan, bleek de markante Jongbloed voor zijn club
een geweldig onderhandelaar.
Het nieuwe complex dat Zandvoortmeeuwen kreeg kwam
Dertig jaar lang heeft de gebo- voor een groot deel tot stand
ren Amsterdammer in het be- door zijn vastberadenheid. In
stuur van de Zandvoortse voet- november 1992 deed Jongbloed
balvereniging zitting gehad. Bo- een stapje terug. Na dertig jaar
vendien was Jongbloed zeven- bestuurslid te zijn geweest, betien jaar begeleider van het eer- sloot hij het wat rustiger aan te
doen.
ste elftal.
Diverse andere activiteiten
Wel bleef hij onder andere achadden bij hem de aandacht. tief bij de organisatie van het
Zo was hij betrokken bij het zaalvoetbaltoernooi. Dat zou
vervaardigen van de clubkrant, maandag, op de dag van zijn
organiseerde hij loterijen, kla- overlijden beginnen. Zandverjasavonden en was hij de voortmeeuwen heeft besloten
grote animator achter het gi- dit toernooi twee dagen uit te
gantische zaalvoetbaltoernooi stellen. De begrafenis is vrijHet was weer smullen tijdens de historische races
in de Pellikaanhal.
dagmorgen om tien uur.

kwame jury, van dit door Auto
Ren Club georganiseerde concours, had het uiterst moeilijk
de fraaiste uit te kiezen. De jury
was echter eensgezind en besloot de fraaie Morgan-vierzitter uit 1957 van eigenaar Andre
van den Born uit Soest tot winnaar te verklaren.
Ondanks dat vele wagens
zeer fraai waren opgepoetst tot
glimmende vierwielers, gingen
vele coureurs er keihard tegen
aan in de race. De gentlemendrivers uit onder andere Nederland, Duitsland en Engeland,
met daarbij de beroemde Sterling Moss zorgden voor spectaculair bochten werk. De oude
wagens waren motorisch in
perfekte staat en haalden vaak
snelheden van boven de honderd kilometer.
Het fraaie bochtenwerk en de
gewaagde inhaalmanoeuvres
liepen niet altijd goed af. Menig
fraai koetswerk werd flink beschadigd na een mislukte actie
op het bochtige circuit.

Hans Jongbloed overleden

^

"Achteraf is het erg gemakkelijk gegaan", vervolgde Bavinck. "Het team
heeft ontzettend goed gepresteerd, de
motivatie was goed en de sfeer was
uitstekend. Je moet altijd afwachten
hce het loopt met nieuwe spelers in
het team, maar het klikte van het taegin af aan. Nadat we de eerste wedstrijd met sterk spel wonnen, groeide
ZANDVOORT - Onder onhet zelfvertrouwen en verliep het erg verwacht gunstige weersgemakkelijk. Natuurlijk zijn we erg omstandigheden werd door
blij met dit resultaat".
de ZHC-golf voor de derde

Pinksterraces
moeten hoogtepunt
seizoen worden

Vierde plaats Chess op
Chauffeur geschopt kampioenschap snelschaken
ZANDVOORT - Een Haarlemse tankwagenchauffeur is
dinsdagmiddag op de Seinpostweg in Zandvoort zodanig mishandeld, dat hij in een ziekenhuis moest worden opgenomen. De chauffeur, die bezig
was bij een klant, kreeg ruzie
met een onbekende man. Deze
schopte hem tegen de grond
waarna hij doorging met schoppen, met name tegen het hoofd.
De chauffeur liep een gebroken
kaak en hersenletsel op. Hij is
overgebracht naar de intensive•careafdeling van het Zeewegziekenhuis in IJmuiden.

tijd scoorde Piz Buin/ Zandvoort het
zevende punt. De laatste partij, die nog
bezig was, was niet meer van belang en
werd daarom aan de thuisclub cadeau
gedaan. Grote vreugde in het Zandvoortse kamp bij het behalen van de
titel.

TTk«

Matige opkomst
bij opening
zeilseizoen

Bram

Zandvoorts
Nieuwsblad

maal het Zonnehoek golftoernooi verspeeld. Johan
en Wilma Beerepoot hadden in samenwerking met
de evenementencommissie
beide dagen voortreffelijk
georganiseerd.

Dankzij de medewerking van
de Gemeente Zandvoort, Zandvoortmeeuwen
en
Zandvoort'75 kon Jan Kraaijenoord
een uitermate pittig parcours
van tien holes uitzetten over
alle velden, welke menig golfer
de nodige hoofdbrekens heeft
bezorgd. De eerste wedstrijd
vond plaats tussen teams volgens het seramble systeem, hetgeen bij allen in zeer goede aarde viel, temeer daar men in golf
zelden in teamverband tegen elkaar speelt.
In totaal namen ruim veertig
leden aan deze wedstrijd deel.
Als eerste eindigde het team
Leo Buursema-John PhilippoNico Balk en Eugenie Spiers.
De tweede prijs ging naar Wilma Beerepoot-Jan ZwemmerHans Roelofs en Anneke Polak.
Als derde plaatste zich het
team Jan Meyer-Ans Buursema, Leo Zonneveld en Willem
Paap.
Vervolgens werd door 64 leden deelgenomen aan een strokeplay wedstrijd met handicap
verrekening, welke over hetzelfde parcours werd verspeeld. Aangezien hierbij op individuele basis werd gespeeld
was het nemen van risico's een
hachelijke zaak en werd het
parcours nog moeilijker dan de
dag daarvoor. Bij het team spelen kan men wel iets wagen en
speelt men wat vrijer, daar een
speler met een goed gespeelde
bal een misser van een teamgenoot weer teniet kan doen.
Bij de dames won uiteindelijk Ans van Brero, gevolgd op
de tweede plaats door Eugenie
Spiers. Goede derde werd Erna
Meyer. Bij de heren was Jan
Oonk veruit de sterkste. Cor
Leising legde beslag op de tweede palats terwijl de derde plek
ging naar Leo Kloos. De "neary" werd gewonnen door Lida
Groen, terwijl de "longestdrive" bij de dames werd gewonnen door Rini Boom en bij de
heren door Herman Sikkens.

Prix de Joke
ZANDVOORT - De uitreiking
van de Prix de Joke vindt
hoogstwaarschijnlijk plaats op
30 augustus aanstaande. De
aankondiging van de Loeres-uitreiking is binnenkort
waarschijnlijk te verwachten in
de Vijf-uur-show op RTL 4. De
kandidaten staan ongetwijfeld
te trappelen, het Nationaal l
April Genootschap heeft zo'n
zestig inzendingen gekregen.
Het genootschap had de uitreiking van de Bronzen Loeressen
uitgesteld wegens 'bijzondere
omstandigheden'. Met name
omdat er gewerkt werd aan een
nieuwe opzet. Maar het zou
geen afstel worden, zo beloofde
secretaris-generaal Edo van
Tetterode. Aan die belofte lijkt
nu tegemoetgekomen.

öw krant
Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

Schaakprobleem

De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Méér infontiatie over de problemen/oplossingen is te krijgen tijdens de
wekelijkse clubavonden van
deze vereniging:, donderdags
vanaf 19.00 uur in het GemeenEnerverende strijd
De een-uursrace werd een bij- schapsliuis aan de L. Davidszonder eneverende strijd. Een straat.
nummer 18: Wit begint
Italiaan kreeg problemen met Opgave
z'n uitlaat en werd door de wed- en maakt remise
strijdleiding gewaarschuwd.
Toen deze niet snel genoeg,
naar de zin van de wedstrijdleiding, reageerde werd de Pacecar ingezet om in te grijpen.
Vrijwel het gehele deelnemersveld bleef toen achter de auto
van de organisatie rijden. Dit
was in het geheel niet nodig.
Dat begrepen de Nederlanders
David Hart en Hans Hugenholtz jr. wel. Zij passeerden het
achter elkaar rijdende deelnemersveld om zodoende naar
een derde plaats te racen.
Oplossing vorige puzzle (nuinOndanks enig tumult na af- mer 17). wil begint maakt remiloop keerde de ontspannende se: 1. d(i-d~, LfS-hö; 2. La3-fü,
sfeer snel terug en werd het Lhö-f4; 3. Lf8-dG, Lt'4xd6: 4.
succesvolle evenement voort- cl~-d8T. Ld«-f4: 5. Td8-d2. Lf4-a;5:
gezet.
(i. Ttl2-tl5, Ke3-W: ~>. Td5-rt2.
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Ford

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week op vrijdag
m Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en
de week daarop m alle edities van Weekmedia t w.:
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uilhoornse
Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vriidag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 0206658686 Fax 020-6656321
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook Het Parool, Wibautslraat 131,
Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, Gebouw Aemstelshjn, taan van de Helende
Meesters 421 B, Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplem 12, Uithoorn, Stationsstraat 70.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18 00 uur m ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
Voor elke extra regel
mm-pri|s
mm-prijs met vignet
Alle prezen zi|n excl. 17,5% BTW
Gewone advertenties, tarief op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

ƒ 39,95
ƒ 13/50
ƒ 8,35
ƒ 8,35

Escort XR3i '89 75 000 km rood
Bovag gar/inr/fin ƒ 18750
Autobedrijf Accuraat
Maarssenbroek, 03465-65083
Ford Sierra 1 8 Laser '85,
116000 km, APK tot 02/94
autobedrijf JAN WALS
Tel 02902-61697
Ford Sierra 2 O CL 5-drs, grijs
'89, 46600 km, z g s. Vr prijs
ƒ 16 500,- Tel 020 6739853.

Honda

Hyundai

HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij.
BMW 315, b j '83, APK tot okt. Hyundai-dealer AUTOKROOY
T T. Vasumweg 32
'93, zwart, LPG, vr pr ƒ 2950
(a.d. Klaprozenweg A'dam-N)
Tel. 020 6310653
020-6310615.
Van part. 318i, 10 mnd oud,
Bnllantrot, 14.500 km, st.b,
MEER GARAGE
abs, c.v , rad/cass., ƒ 47.000 In
Hyundai dealer,
nw.staat Tel. 070-3603140.

BMW

Audi 100 CL, '82, 5 cil,
APK 5-94, goede nette auto
ƒ 1575.-020 6794998
• De autorubnek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 1,1 milpen ex

occasions
Linnaeuskade 5-7
Tel. 020-692.9548

Chrysler
Chrysler - Amstelveen

Renault

Saab

RENAULT BENELUX
AMSTELVEEN
Renault 5 TR
'90
Renault 5 Campus .. .. '86
Renault 5 TS
'86
Renault 9 Louisiane . . . . '86
Renault 19 16 V
'92
Renault 19 TXE
'89
Renault 19 TR
'89
Renault 19 GTR
'89
Renault 21 GTL HB
'90
Renault 21 TL
'86
Renault 25 TX
'92
Renault 25 TX
'89
Renault Clio
'91
Renault Clio Baccara
'91
Renault Espace
'89
Renault Safrane RT
'9;

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh, rep., APK

FORD Sierra Sedan 23 D GL
dec '87 blmet mooi/ 10250
DEMO'S
FORD Granada 23 l '85 d bl
Renault 19 Cabrio
'93
ƒ3250 Tel 03418-54865
Renault Espace V 6 . ... '93
Tegen handelspnjzen Sierr; Garantie - Financiering - Inruii
20i CL Autom, 4-drs , 5-'91
stuurbekr, wit, schuifdak, ± BANKRASHOF AMSTELVEEN
020-6453251
50 000 km ƒ20500 Sierra 2 O
CLX, 4 drs, zwart, LPG, 5-'91 R4 GTL b.j. '83 APK mei '94
ƒ19000 BEREBEIT, Amstel vrpr. ƒ1250
02290-44231
dijk 25, A'dam, 020-6627777
Km.st. Tel.. 120.000.
T k voor de liefhebber Ford Renault 5 SLS 6, 3-d., rood,
Granada 23 GL, 6 cil. Prijs 87/88, 75000 km., perfect,
n o t k Tel 020-6439722
ƒ 7950,-Tel 02990-41322

Honda Civic 3-d 1 5 GL,
01-'87 81.000 km.
Autobedrijf JAN WALS
Tel 02902-61697

020-665 86 86
Audi

Escort 16 CL, Wagon '87
Scorpio 2 0 CL Wagon '92
Sierra 1 8 D CLX, Wagon, '90
Resta XRZ Turbo '90 ALBEFT
AUTOBEDRIJF, 02963-1767

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11
T k tegen handelspnjzen.
Renault 25 TX 2.2, blauw met.,
11-'89J12500. Renault 25 TX
2 2, zilver met., 9-'89, ƒ 13.950.
R19 TS, 3-drs, rood, LPG, 1'90, ƒ11.500. BEREBEIT, Amsteldijk
25,
A'dam,
020-6627777.

TWINGO
by

Ronday B.V.
PI Middenlaan 19-21
1018 DA Amsterdam
Tel • 020-6237247
Fax.: 020-6220371

Lada

Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Lada 1200 S, eind '86, APK 10
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel: 02975-61212.
'93, nette en goede auto, njdl
(Gratis halen en brengen )
100%. ƒ 1375,-. 020-6794998.

Citroen

Lancia

Volkswagen

Algemeen

Seat

Seat Ibiza GL, mod '85,90.000 ± 50 auto's, APK gek. Den
km, 1 16. Perf. st., nwe APK, Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen.
ƒ2950,-. Tel. 075-179035
020-6844079. Tevens INKOOP.
Seat Marb. sport, '90, in nw.st
AUTOSERVICE WIEGBRUG
pr. ƒ 8650 Tel.: 020-6958430.
Renault 19 GTS/89, ƒ 16.500
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Mercedes 190 D
ƒ 12.900
v.d. Madeweg 23,
Opel Kadett 1,2 S,'86,/ 7850
A'dam - 020-6686146.
Daihatsu Cuore,TX'89J 9 500
AUTOBOULEVARD
Escort Ghia, aut.'85 ƒ 6450
en
Hat Uno 45,'87
ƒ 6.350
Haarlemmerweg 49a
Rat Uno 45/85,
ƒ 3.850
Leiden. 071-214011
Fiat Uno 45/84,
ƒ 2.750
Renault 9 TL/83,
ƒ 2.950
VW Golf diesel/81
ƒ 2.500
Daihatsu minibus'86 ƒ 3.950
Skoda 105 S, aug. '87, APK, Opel Kadett Combi
60.000 km, goede auto, geen '86
ƒ 6.950
roest, ƒ 1675 020-6794998.
Div. inruil m. apk v a ƒ
750
2e Kostverlorenkade 25
Skoda Rapid coupé '84, APK 2Tel.: 020-6185076
'94. Sunroof, sportvlg., 60.000
km. ƒ 1375,-. 020-6794998.
Wagenpark JOHAN BOOM,
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp. Tel. 020-6105478
+ 100 auto's v.a. ƒ500,tot ƒ 20.000,-.
Door heel Nederland bekend
om onze scherpe prijzen.
Garantie al v.a. ƒ1.000.Ook voor diverse
Dag. geop. van 9 tot 21 uur.

Skoda

Subaru

MOOY & ZN
recente occasions

Weg. opn. m verpl.huis! Subaru
Justy 1 2 autom., b.j. 08-'91, si.
9.000 km, pr. ƒ 15.000,-.
Inl. 03408-89760.

ASCONA 16S '83 LPGƒ 1990
CITROEN BX 1.9 GT '85/ 4950
VW Polo C shopper'85/ 5400
SEAT Ibiza L '88
ƒ 7990
HYUNDAI Pony L '89 ƒ 7990
KADETT diesel'88
ƒ9990
CHEVR. Corsica '90 ƒ 17500
Inr./fm./gar. mog.
Tel.' 020-6369515.

Toyota

Rover
MINOR MOTORCARS
Rover dealer biedt aan
Rover 820 SI, nwe. type, absschuifd., 14000 km ... 10/92
Rover 214 SI, 3 drs 04/91
Rover 416 GSI
04/91
Rover 214 SI, 5-drs, ... 11/90
Rover 827 Sterling aut.. 03/89
Mini Studio 2
02/91
Mini 1000 Special
90
en diverse andere gebruikte
Rovers bij
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 40-44.
Tel.' 020-6177975

Mercedes 240 TD
.ƒ 12.500
Toyota TERCEL zuinig, prima 84
auto 9-'82, APK 10-'93, ƒ 1500. Fiat Panda 750 L
'87
ƒ 6.950
Tel. 020-6163628.
Saab 99 GL LPG
'84
.ƒ 6.750
Opel Corsa 1.3 SR
'84
ƒ 5.950
Peugeot 305 GL, LPG,
VOOR GEGARANDEERDE
'85
.ƒ5500
OCCASIONS
Rat Ritmo
ALLE ONDERHOUDS'86
ƒ 4.750
WERKZAAMHEDEN, A.P.K., Volvo 340 Diesel
SCHADE-EXPERTISE
'84
ƒ 4.250
Amsterdam Oud Zuid
VAN OSTADE GARAGE
2e Jan Steenstraat 42-48
Van Ostadestraat 182
Amsterdam,
Tel. 020-6763829
020-6625428
Maandag t/m vrijdag

Suzuki

Mitsubishi

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:

Nissan

JOHAN BOOM
Den lip 55, gem. Landsmeer.
+ 50 auto's v.a. ƒ 1000,- tot
ƒ 20.000,-. Alle auto's met nwe.
APK. Garantie al v.a. ƒ 1000,Tel.: 02908-24640.

Kost B.V.

Fiat

autolak

* 333,33 *

ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam
(020) 6129804

Volvo

(liter benzine gratis)

Suzuki Alto GL 88, rood
.
Panda 750 L, 02/87, blauw
. .
Panda 750 CL, 01/88, rood
.
.
.
Panda 1000 CL, 04/87, rood
.
.
Panda 1000 CL, 02/89, rood
. .
Panda 1000 S 10/86, zilver met
Uno 45'Lido'01/89, blauw met
Uno 45 S, 04/92, groen met
Uno 75 'Riviera', 5-drs 10/89, blauw met
Uno 70 S, 5 drs , 03/90, zwart
Uno Turbo 06/90, antraciet, div opt
Tipo 1 4, 03/89, d blauw
.
Tipo 1 4 DGT, 10/88, antraciet
Tipo 1 4 AGT/S, 09/90, zilver met
Tipo 20 GT, 02/91, l blauw met
Tempra 1 6 i e , 01/91, wit,
Tempra 1 6 SX, 11/90, antraciet
.
Tempra 1 6 SX, 03/91, schuifdak, groen met
.
Tempra 1 9 DS SW, 07/92, rood met
Tempra TD SX, 04/91, d blauw
Tempra T D SX, SW, 08/91, groen met, div opt
Croma C H T , 11/87, grijs met
Croma i e S, 10/89, d blauw, L P G
Croma ie, S, 01/90, anthraciet
Croma i e Turbo, 05/91, blauw met
Rormo 1 7, Diesel, 08/90, wit
Fiorno Thema IE 889, bl petrol, 98000 km

44 000 km
69 000 km
66 000 km
75.000 km
28000 km
115000 km
50 000 km
27 000 km
87 000 km
76000 km
61 000 km
67 000 km
59000 km
52000 km
35000 km
48000 km
40000 km
23000 km
12000 km
100000 km
29000 km
140 000 km
160 000 km
86000 km
39000 km
57 000 km

Tevens keuze uit div demo's en companycars

* 333,33 *
LITER BENZINE BIJ EEN GEBRUIK VAN 1-5 IS 5000 KM
EEN GOED BEGIN VOOR UW VAKANTIE!

Off.

Fiat dealer

GEBR. HAAKER B.V.
Kamerlmgh Onneslaan 10 in Badhoevedorp

020-659 48 59
T k a tegen handelspnjzen Fiat Regatta 85S, 4-drs, b j '84,
Rat Croma 2 O lE, aut, stuur APK tot juli '93, alles elektr
bekr,5drs, l '90,ƒ 15500 Rat v p / 1900 Tel 020-6310653
Croma 2 O i e , 5-drs, l m wie- Fiat Tipo 14 dgt b j 9-88,
len, 1-'89, ƒ 12500 Rat Croma 81000 km, grijs met Prijs
20 Turbo diesel ID, 5-'91, / 15 000 Tel 020-6100131
ƒ 20 500 Fiat Tipo Turbo diesel
DGT,
4-'B9, lichte schade,
ƒ 12 500
Adverteren in
BEREBEIT, Amsteldi|k
25,
„SHOWROOM"
A dam, 020 6627777
FAX 020 6656321

Opel
Kadett 2.0 GSi
zwart, m opdracht van cliënt,
april '89, ƒ19500 BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777
Opel Corsa 1 3N, Swing '88, 3
deurs, diverse extra's, vr pr
ƒ9550,- Tel. 0297984533
Opel Kadett 1 GS, Stat, 5-drs ,
autom , '84 Nette auto, weinig
km, ƒ3550,- 0206794998
Opel Rekord 19 N LPG,
APK t/m '94 ƒ 1350
Tel 02902-61697
Tegen handelspnjzen Omega
2 Oi, antr grijs, stuurbekr, 2-'91,
ƒ20750 Vectra 1 8i GL A u t , 5
drs, LPG, 1-'91, ƒ21500
Vectra 181, 4-drs, LPG,
stbekr,5-'91, ƒ20500 Kadett
16 S, 10-'85, ƒ6250 Kadett
12 LS, 3-drs, Station, LPGo b , 4-'87, ƒ 6 500 Ascona 1 6
S, LPG, 6 '82, ƒ 2 750 Ascona
16 S, 3-'84, ƒ 3 750 Ascona 1 6
S, 5-'83, 4-drs , ƒ 2 950 NAPaas aanw BEREBEIT, Amsteldijk25, A'dam, 0206627777.
Weg vertrek U S A CALIBRA
20i, zwart, sept '91, i z . g s t ,
ƒ40000,- Tel 08360-30539.

Peugeot
^eugeot 309 14 GL Profil,
•ood, Imt vlg , 8/90, wegkl,
trekh, ƒ17500 020-6910547

T.k Volvo 240 GL aut., VAN, 740 GL Estate LPG l m. velgen,
groen, metall '83,125 000 km. rood, '90. 240 GL Aut. Estate,
'r. ƒ 9500 Tel. 020-6640654. el. sch.d., '89, 740 GL Blackline, airco, '90. 240 GL Sedan
Aut., el. sch.d., '90. 480 ES,
sunroof, radio/cass., '90. 440
DL Aut, 11-'91. 440 GL, LPG
'89.440 GL, LPG, '90 440 Sunray, wit, '91.440 Spec., wit, '90.
360 DL Sedan, '86 360 DL Sedan, LPG, '86. 340 GL, 5 drs ,
Aut, '89. 340 GL Spec.; 5 drs ,
aut, '89. VOLVO NIEROP Vancouverstraat 2-12, A'dam200-700-900
West. 020-6183951
940 GL Est, 30000 km 1-'92
240 DL, 100.000 km .. 3-'90
740 GL, 100000 km . ,10-'88
'40 GL Estate
. .. 12-'87
760 GLE, 55.000 km . .10-'90

VOLVO

Amsterdam
Occasions

VOLVO

400

occasions

GL, 26 000 km
. 8-'911x Volvo 850 GLT, aut . '92
GLE Inj, 25000 km 1-'92 1x Volvo 940 GL 23
'93
GL, 27000 km .. . 1-'91 4x Volvo 740
'89-'90
GL, 17000 km .. .12-'91 3x Volvo 240
'84-'87
3x Volvo 460
'90-'91
440 GL, 92000 km .. . 1-'89 10x Volvo 440
'90-'92
440 GLT, 47 000 km .. 8-'91 2x Volvo 360 2,0 . . '87-'88
440 GLT, 63 000 km . 8-'91 4x Volvo 340
'87-'90
440, 44 000 km
3-'91 4x Volvo 340 aut
'88-'90
440 DL Inj., 6000 km . 2-'92
440 GL, 23.000 km .. 9-'91
440, 50.000 km ...
. 6-'91
440 DL, 30 000 km, airco 1-'90
Amsterdam
440 DL, 62 000 km . . . . 6-'89
Uw Volvo-dealer
440 DL, 33000 km .. . 1-'91
440 GL Inj., 45.000 km . 6 '91 Tel. 020-6369222, Meeuwen440 GL, 120000 km . .10-'88 aan 128, Amsterdam-Noord,
440 GL, 120 000 km . .10-'89 uit de Utunnel 2x rechtsaf.
440 DL Inj., 15.000 km 2-'92
440 DL Aut, 20000 km 2-'92 Volvo 340 dies. '84, nwe motor,
136.500 km, APK trekh., metall.
/ 25 000. Rolde 05924-1978
460
460
460
460

Van Vloten

Te koop Peugeot 205 Soleil,
300
1988, blauw, 44 000 km, APK 4- J40 DL Spec , 78 000 km 10-'87
'94, open dak, radio/cass,
340 DL, 49000 km . . . .12-'B7
z g o h Prijs ƒ11 500,340 DL Spec , 89 000 km 5-'88
Tel 030-714622
340 GL, 47 500 km
. 3-'90
Te koop zeer nette
340, 41 000 km . . . . 2-'89
PEUGEOT 405 '91
340 GL, 55.000 km ...
6-'90
Type GR 1.6 Vele extra's zoals
elec. ramen, cv, elec schuifKollenbergweg 13
dak, get glas, trekh etc Kleur
Amsterdam Z-0
wit, 59000 km Prijs ƒ19500
Tel 023-260409

020-6966811.

Volvo 360 GL, 5-drs, eind '85,
nw mod '86, d.blauw, stereo,
dubb. sp., trekh., get. gl., APK,
nw st, ideale caravantrekker,
ƒ4950 Tel: 075-179035.
• „SHOWROOM",
de autorubriek m
Het Parool, de Volkskrant,
Trouw en Weekmedia.
Oplage 1,1 miljoen ex
Tel 0206658686

Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling

HUKEBAAS
- niet duur!!!

Studenten 10 % korting.
- koelwagen & oprijauto
Wij doen dit voor u met het VOORJAARSAKTIE APK keuringen ƒ70, klaar terwijl u - 9-pers bussen en pick-up's
unieke 123 Systeem Protect
Een nieuwe auto v.a. 95 piek wacht. Garagage West-Center: - Rat 500 tot Chrysler Voyager
• Nu ook Campers!!!
Eventueel bij u afgehaald en 020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
thuisgebracht
Avond- & nachttarief
NU OOK CARAVANS!»!
bestelwagen gehaald na 16.30
uur en de volgende morgen
TCP,
retour tegen 4 uur-tarief.
Tel. 020-6620530.
020-6794842, 020 6908683.
3e Schmkelstr. 49 (hoek
Schinkelkade) Amsterdam

Zelf aan uw auto sleutelen!
HEINING HOBBYHAL verhuur
v. spuitcab.-hefbrug-staplaatslasapp. enz. 02907-6999.

Autofinanciering
en verzekering

D. FAAS
Autoverzekering laagste beta- Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,per dag, ex. BTW
Img per maand/kwartaal.
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Celie voor alle verzekeringen
Tel. 020-6371826.
020-6416607 of 0365345119.
LAGE HUUR
Nwe bestel- en vrachtw. m. radio, van 6 t/m 23 m3, v a. ƒ 44,p.d., 100 km vrij. Tevens pers
5 STERREN AUTO- & MOTORRIJSCHOOL
wagens. Autoverhuur SlootAmsterdam, Almere en Zaanstreek
haak. Tel. 020-6431220.

Rijscholen

SUPER STUNT
voor nieuwe leerlingen
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in Europa
als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 950,of
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ700,Motornjlessen ƒ45,00 per les
Autorijlessen ƒ 36,00 per les
Theoriecursus op Video GRATIS
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.

AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
Al onze occasions boven de
ƒ3000,3 tot 6 maanden garantie
Autorijschool Ferry
LADA SAMARA 1.3 . ...1990
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
LADA SAMARA 1.3, 5d 1989
Tel.: 020-6932074.
LADA SAMARA 1.1 . .". 1991
LADA SAMARA 1.1 . ...1990 AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
LADA SAMARA 1.3 ....1987
Gratis halen en brengen.
LADA 2107 1.6
1987
Tel, A'dam: 020-6942145.
LADA 2105 1.5
1989
LADA 2105 1.5
1987 Celie, ANWB erkend, Redelijk
Subaru 16 GL Coupe .. .1989 in prijs, hoog in kwaliteit.
Subaru Mini Jumbo DL .1987 020-6416607. 036-5345119
Opel Corsa 1.3 Club... 1987
EXAMENGARANTIE
Citroen AX Plaisier
1991
bij Autorijschool Michel
Zwanenburgerdijk 503
alle herexamens gratis
Zwanenburg Tel.: 02907-6572 Voorwaarde: Lessen volgens
"het Michel lessysteem"
020-6853693 bgg. 020-6181775
036-5321238 en 02990-34768

Vracht/bestel/luxe v.a. ƒ42.
BAKKER
020-6124047/6152674.

Campers
De scherpste prijzen voor

TOERCARAVANS
60 occas. met Bovaggarantie
ook grote kampeerart.shop
HULSKER LEIMUIDEN
Oosterweg 1, 01721-8913,
10 min. A'dam

•Auto te koop? Plaats een
Gezien op tv ? Huur onze
SHOWROOM advertentie U Dolphin USA-Camper met aut
zult verbaasd staan over het
v a 995,- p.w. last minute -10%
resultaat.
Adventure Cars - 02990-30613

Klassiekers
en Oldtimers

Moet nu weg! Mangiuz Deutz
S3500, '52, i.r.st., voorde hoogste bieder. 05700-13962.
OLDTIMER (ver)kopen? Bel het
oldtimerbestand v/h Ned. Oldtimer Bureau. Tel. 02990-34065.
Te koop: Caverda 1000 lota,
750 SF, MotoGuzzi Le Mans l.
Tel. 085-439196, Fred.
Van den Plas princess 4 Itr.
rolls royce in originele nieuwstaat 1966. Prijs ƒ40.000,Tel.: 04188-1449.

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag. Bijna
50 jaar gevestigd: Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij
Aalsmeer, 02977-24229.
Ook t.k. gevraagd.

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

Valschermkade 16, A'dam.

OOK ZO DOL OP
AUTOPOETSEN i

RENAULT BENELUX

IN 24 UUR GELEVERD
Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
1000-13.00 uur

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

Alfetta 20
'86
Citroen BX TR D
'89
Ford Escort 1.4 CL
'90
Ford Sierra 2.0 CL
'90
Ford Sierra 1.6 CL
'89
Honda Qvic 1.3 L
'82
Mazda 626 GLX Coupé .. '89
Mazda 626 H B
'90
Mercedes 200D
'88
Nissan Sunny 1.4
'90
Peugeot 205 XRD Van ... '90
Peugeot 205 XE
'85
Peugeot 309 GR
'89
Volvo 340 autom
'85
Garantie - Rnancienng - Inruil
BANKRASHOF AMSTELVEEN
020-6453251

Accessoires en Onderdelen

Noodservice

Autoverhuur

Service en Reparatie

T.k. Audi 80, '81, grijs met., Audi 80, b.j. '78, rijdt fantas
ƒ2.500.-, ig.st.: 02942-61019. tisch, nwe accu en koppeling
Vr.pr. ƒ1.100. 020-6715239.
T.k a. tegen handelspnjzen:
VW Passat 1.8 CL, blauw, 4Royal Class Saab's
drs., 1-'90,/17.500.VWPassat T.k.: mooie VW KEVER FerrariDiverse occasions!
1.8CL, LPG-ob., wit, 4-drs., 7- rood i.z.gst B.j.'70, ƒ4000,'90, ƒ 18 500. VW Passat GL, APK tot 12-'93. 085-216021.
Hoofddorp, 02503-14097
LPG-ob., antracietgnjs met,
T.k a. wegens verhuizing bui april '91, zonw. glas, c.v,
Weg. omst.h. VW KEVER 1302
tenland Saab 900i, b.j. 11-'87
ƒ22.500. VW Jetta 1.6, 6-'85, Special, bj '72, kl. metal. flad blauw, LPG install., airco
ƒ5.500. BEREBEIT, Amsteldijk mengo, i.g.st. Pr. ƒ5250 incl,
240.000 km, vrpr. ƒ9000,25, A'dam, 020-6627777.
vele extra's. Tel. 020-6178878
03453-1760 of 020-6442066.

2CV6 club, blauw '82 APK 5-'94 Xantia 1 8 mj. BX opt bj. 3/9:
ƒ 1600 en scooter Larnbretta XM 2 O mj. BX 1 6 inj bj 5/90 LANCIA DELTA 1 3, grijs metal
'63 Tel-055 419353
ZX 1 4 mj. 5d sp uitv bj 1/9: lic, 5-d., eurol v bj. 1989, vrpr
ƒ12.750 Inl. 020-6390993.
AX 11 TGE, '90, 3-drs, ANWB ZX 1.4 mj 5d. refl. bj. 10/9
AX 1.1 mj 3d Rrst bj. 5/92
keur., vrpr ƒ11 500,-.
AX 1.1 mj. 3d. Axion bj 10/90
020-6411491/Fax 6450333
AX 1 1inj 3d Image bj 3/90
Citroen AX 11 RE 5-drs 6-89, AX 1 1 3d. K-way
bj 8/89 T k a. tegen handelspnjzen:
i z g s t . , 72.000 km, ƒ9000.
AX 1 1 5d. K-way
bj. 4/89Mazda 323 F 1.6i LX Coupé, 3Tel: 040-852834.
AX 3d. Spirit
bj. 11/89 '91, zwart, LPG, ƒ19.500.
Citroen BX 14RE Palmares bj. AX 1.1 3d TRE
bj. 5/88 BEREBEIT, Amsteldijk
25,
12-'88, wit, 5-bak, 87.000 km in BX 1 4 Palmares
bj. 12/88 A'dam. Tel/ 020-6627777.
Inruil, lease, financiering en
goede s t , weg i v.m auto v/d
12 mnd. garantie mogelijk.
zaak ƒ 8 500. Tel. 020-6371217.
Autobedrijf Wim van Aalst.
Amstelstein - Suzuki
OTO/ICI Citroen
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Hogeweyselaan 21
\ Communicatieweg 6 Mijdrecht.
Tel.: 02979 - 84866
Lancer GL Diesel '86, 130000 Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
1380 AG WEESP
\
km,
v.
part,
i
perf.st.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.. 02975 - 62055
XM 3.0 V6 '90
ƒ 24.500
02940-16661
023-272400
(gratis halen en brengen)
BX 14
.90/19250 XM 20i Ambiance '90 ƒ 27.500
BX 14 TE
90 ƒ 18.000 XM 20i Comfort '90 ƒ 22.500 Mitsubishi 1.6 GL Galant. '84,
BX TZ diesel
.90 ƒ 19 950 XM 20i Comf LPG '90/ 23.500 APK 4-'94. Mooie auto. Met.
ƒ 27 500 groen ƒ2550,- 020-6794998.
BX 14 Cannes
.91 ƒ 20.900 XM Diesel '90
ƒ 17.500
BX 14
.85 ƒ 4.950 3 st. BX TZD '90
l Auto Amitalrtad
020-6799100
ƒ15500 Mitsubishi Colt GL, eind '89,
BX Turbo Diesel .91 ƒ 29 550 B X T D ' 9 1
44.000 km, l.bl met. lak, n a.
l Hemonylaan 25A Amsterdam
BX
RD
Break
'90
ƒ19500
Renault 5TR .
.90 ƒ 14.750
ƒ14000,-.
020-6437184.
l Auto Ammtalmtad
020-6711888
ƒ14500
Peugeot 205 Ace 87 ƒ 13 750 BX RD Break'89
l Mmervalaan 85 Amsterdam
BX 16 TZI '90
ƒ 17.500
l B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6148933
Ruime keuze m 2 CV occasions BX 16 TZI LPG '90 ƒ14900
l Jarmuiden 29, Australiëhaven
alle leeftijden Citroen Centrum BX 16 TGI Br LPG W 19.500
l Sloterdijk III Amsterdam
Leende. Tel. 04906-1528
BX 19 TRS LPG '89 ƒ 12.900
l B.V. Autobedrijf van Deinum
0206831956
BX 16 TRS LPG '86 ƒ 7 500 NISSAN BB Turbo SR, nov. '87,
l Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
TIMO DE BRUYN
alle opties, two-tone, 230 km
BX
14
Palass
'91
ƒ16900
Voor occasions en reparatiesLuvkx B.V.
020-6594330
BX 14 Palass '90
ƒ 13 900 p u , v p ƒ 12 500 020-6337-108
Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
van BX, Visa en 2CV6
BX
14
TE
'89
ƒ
9.950
T
k
aangeb.
van
particulier,
1e
APK klaarmaken tegen gered,
l Autobedrijf van Wingerden
02503-51347
l Saffierlaan 14 Hoofdorp
pnjz Verk. van losse onderd BX 14 TE LPG oct '90/ 12.500 eig , NISSAN PRAIRIE 1 8 SGL,
AX
14
TRS
5d
'89
ƒ11.500
bj
'84.
Techn
toest.
uitsteTel 020-6680820 en 075-219777
l Zeitomaker Landsmeer B.V.
02908-24343
AX 14 TRS'90
ƒ11500 kend, prijs ƒ6000,-. Inl. tel/
l Dorpsstraat 74 Landsmeer
V a ƒ85 5 veerbollen
AX 10 E 5d '89
ƒ 9.950 020-6620112, na 1800 uur.
Autobedrijf van Wingerden
02526-87383
op druk brengen bij de Citroen 5 st Visa C15 D '90 ƒ 9950
l Zuiderdreef 6 Nieuw Vennep
Tk. weg auto v d zaak, Nissan
Spec in Zaanstad Garage.
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692
VISA Garage BV
Sunny 1 4 LX, wit, 3-d , 15-3RENE SPAAN, 075-281193
Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
Houtmankade 37
'90 020-6153103/03200-56131.
Vraag tevens naar onze inruiDIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
Amsterdam, tel. 020-6278410
Iers en aantr rep prijzen
T k a. tegen handelspnjzenCORRECTE SERVICE,
^ _. ._. _ _ _ _
Bluebird20 LX, LPG, 4-drs, 1l INRUIL EN FINANCIERING
SUZUKI
'88, ƒ7750. Bluebird 20 SLX
HB,LPG,3-'89J 10500 Sunny
Suzuki Alto FX, 4-drs., '83,
Flonda 1.6i SL, 5-drs, LPG, 1APK 5-'94, 70.000 km, mooi en
'91, ƒ 14950 Sunny 1.4 LX, 3goed. ƒ 2475,-. 020-6794998.
drs, 1-'90, ƒ11500 Sunny 14
L, 3-drs, nw model 5-'91,
ƒ15000 BEREBEIT, Amsteldijk 25, A'dam, 0206627777.

Mazda
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Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel: 02502-45435.
T.k. gebruikte onderdelen van
alle type's BMW, Mercedes en
Peugeot. Garagebedrijf C.
Schrauwen,
Tetenngsedijk
134, Breda. Tel.: 076-214918.
Adverteren in „Showroom"
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Motoren/Scooters
2 m 1: Moto Guzzi Le Mans
1000. 18 mnd., 2500 km. Perf.
st. Nissan, 280zx, APK 5-'94,
zg.st. ƒ26500.- 020-6370325.
Honda V30 Magna 500 cc,
21.000 km, bouwjaar 1984, prijs
n.o.Lk. Pascal 020-6450490.
T k aang. 1985 BMW K 100
ƒ 13250.
Bel Friso 020-6814060.
Yamaha XTZ750 Super Tenéré, b j. '89, incl. GlVI-koffers,
tanktas. l.z.g.st.: 020-6657899.

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

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel.: 020-6198691
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel: 02502-45435.
Het HOOGSTE BOD'? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Auto's te koop
gevraagd
nkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koershjst.
Bel voor info 020-6369515.
.et op! BOVAG autobedr. ver(oopt gratis uw aanb. in zijn
Showr. Medembl. 02274-4999.
Te koop gevraagd
Auto's a contant
JOHAN BOOM
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp. Tel: 020-6105478.

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

020-6656321

DE HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto a contant
met vrijwanngsbewijs.
Tel.: 02990-37825

Met eë*pvertent!è in SHOWROOM
is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent..
|,Of a mi zelf een Showroom hebt of uw. auto blinkend voor de. ilesir ast, * *
/ >"."
p met «én advertentie In SHOWROOM -ZES:« uw auto pas echt in 'de schijnwerpers. \ *•
SHOWROOM is de speciale* aatorobriek van Het Parool, ,TxcHW en' \
/*\>•'
: dé'Volfekrant en alle nieuws- enttuis*aan-hukbladen van Wwkmedia.
i Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM is daarmee de autorubriek
,x
5
met de hoogste oplage van geheel Nederland, SHOWROOM versehyét op vrijdag in * *
Het ifööbi, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en itiÜè week daarop «p woensdag «h donderdag In ds
nieuws ea hais-aa»4«iisbladeri van Weekmedia, Voor één voordelige prijs!
*','-,*'\'*

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal- / cuitjciicquc.
l'njs incl
U T W.

Schrijf hier in blokletten;
\
uw tekst, I letter per
2
hokje. Cijfers, leestekens
3
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens
usa 4
3 regels beschrijven Aan
5
de hand van de daarnaast
6
c
geplaatste tarieven kunt u
< 7
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.
8

.

9

10

Naam:

46,94
62,80
78,67
94,53
1 10,39
126,25
142,12
157,98

_. Telefoonnummer:.

Adres:
Postcode + Plaats: -

Handtekening:

Auto's in SHOWROOM vliegen de deur uit]
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156,
-!
1000 AD AMSTERDAM of afgeven bij Het Parool, Wibat£tstotót*131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende "Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw AezöStel
Laan der Helende Meesters 421Bf Uithoorn, Stationsstraat 70; Weefcji Nieuwstraat 33;
Zandvoort, Gasthuisplein 12, Faxen kan'bok, is -wel zq snel en duidelijk: 020 - 665 63 21

020-6658686,
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Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104, 1000 CC
Amsterdam.

Nieuwe
Astra-motoren
Opel heeft twee nieuwe
benzinemotoren ontwikkeld voor de Astra. In de
eerste plaats een zeer zuinige 1.6 liter motor met een
vermogen van 52 kW/71 pk.
Opvallend voor deze motor
is de hoge compressieverhouding van 10:1, die borg
staat voor een laag tarandstofverbruik. Verder beschikt hij over een hoog
koppel dat al bij lage toerentallen beschikbaar is.
Het gemiddeld verbruik
ligt volgens Opel op 1:15,6.

Porsche
Speedster

De tweede noviteit is de
1,8 liter 16-kleppen motor
met 92 kW/125 pk. Het gaat
om het derde lid van de moderne ECOTEC-motoren
en hij gaat de 2.0 liter vervangen. Uitgangspunten
voor de constructie van
deze motor waren een laag
brandstofverbruik, milieuvriendelijk en een hoog
vermogen. De topsnelheid
bedraagt 208 km/uur en hij
accellereert in negen seconden naar 100 km/uur.
Het gemiddeld verbruik
schommelt rond de 1:13.

Nieuwe
Rover 600
Hij wordt pas in het najaar in Nederland geïntroduceerd, maar in Engeland
rijdt hij al op de weg: de
nieuwe Rover 600. Het
front kenmerkt zich door
de even herkenbare als
fraaie grille van de 800 en
400. De nieuwe 600 moeten
we plaatsen in de top van
de middenklasse. Hierbij
kan worden opgemerkt dat
hij zich door zijn grotere
afmetingen toch wat onderscheidt van soortgenoten als Audi 80, BMW 3serie en Mazda 626. Ook
wat betreft zijn uiterst stijlvolle en hoge uitrustingsniveau doet de 600 aardig van
zich spreken. De prijzen
zullen tussen de 43.000 en
55.000 gulden liggen.

Civic twintig jaar springlevend
D

E HONDA Ciyic bestaat twintig jaar en
een paar maanden en
overleefde
menig
oliecrisis. De Civic is nog altijd springlevend en staat
nog altijd te boek als meest
gezichtsbepalende model
van Honda.

en daarmee doelt men dan op
de Civic. Laten we eens even
terug in de tijd gaan. Het is eind
1972 als Honda een compacte
gezinsauto lanceert met de
naam Civic. Het bleek een heet
ijzer in het vuur van de naderende oliecrisis, want het mobiel ging reuze vriendelijk om
met de schaarse brandstof. Een
klein trendsettertje toen en dat
'Time flies when you're ha- is het ook altijd gebleven.
In de folders van 1973 komen
ving fun', is in sommige reclame-uitingen van Honda te lezen we zowaar het woord 'milieu-

De Vredestein Quatrac

M

ET DE nieuwe Quatrac
introduceert
Vredestein een band
die de kwaliteiten van een
winterband combineert met
het rijcomfort en de eigenschappen van de moderne
zomerband. Daarmee is de
volledig nieuw ontwikkelde
Quatrac een volwaardige
vierseizoenenband geworden, geschikt voor snelheden tot 190 km/uur.
Het All Season karakter uit
zich in een aantal specifieke eigenschappen. Dankzij moderne lamellentechniek en nieuwe
loopvlakmengsels beschikt de
Quatrac zelfs onder de meest
extreme omstandigheden over
een optimale grip op de weg en
een uitstekend remvermogen.
Brede lengte- en dwarsgroeven
vormen een effectief middel tegen aquaplanning en zorgen

voorheen beter remgedrag op
nat wegdek. De speciale zijkantconstructie staat aan de
basis van een goed rijcomfort.

vriendelijk' tegen. We lezen:
'Want hoe je ze ook bekijkt, ze
voldoen aan alle eisen die aan
moderne auto's gesteld kunnen
worden. Kompakt, met een
kleine draaicirkel en een maximum aan binnenruimte. Maar
ook een opvallend soepele motor, (...) die milieuvriendelijk
en stil is.'
Opmerkelijke auto's heetten
de Civic's toen te zijn. Hij was
voorzien van Honda's revolutionaire CVCC-motor, waarmee
in 1973 als een van de eerste
voldaan werd aan de nieuwe en
strenge Amerikaanse eisen betreffende
uitlaatgas-emissies
en laag brandstofverbruik.

Pretijzer

Beste Importauto in de Verenigde Staten. Maar ook de
Shuttle, de vervanger van de
staioncar-versie, mocht er wezen en Honda liet er geen misverstand over bestaan een
greep te doen naar een positie
tussen de spacewagons. De motor werd ook aangepakt en
groeide uit tot 12-klepper.

doel is een volledig recyclebare
auto. De vijfde generatie is al
ver op de goede weg in dit opzicht. Maar ook bewijst Honda
met de laatste Civic wederom
voorop te willen lopen op gebied van design, onmiskenbaar
een van de belangrijkste o verwegingen voor iemand om een
Civic aan te schaffen. Opvallend is toch ook het leveringsHet waren de jaren dat auto- programma van de Civic waarfabrikanten een moordende in we onder één naam modellen
concurrentiestrijd begonnen, tegenkomen met een volstrekt
waarin alleen nog plaats zou
zijn voor het beste. In 1985 al
kwam de vierde generatie Civic
met als zeer opvallend detail de
aanwezigheid van een 16-kleppenmotor in het programma.
Deze generatie was in feite direct gebaseerd op de techniek
die Honda eerder in de racerij
beproefde. De rijprestaties en
wegligging waren beslist om
over naar huis te schrijven.

BMW 525 td: schoner dan benzine

Vredestein komt hiermee
ook tegemoet aan automobilisten die brede en sportieve banden op prijs stellen, zonder nu
direct over te moeten gaan tot
aanschaf van dure hoge snelheidsbanden, voorzien van de
letter V of Z.

In 1979 verscheen de tweede
generatie Civic ten tonele, die
evenals het eerste model direct
geconfronteerd werd met een
oliecrisis. De Civic overleefde
de economische stormen met
moeite. Het marktaandeel van
de Civic liep achteruit en een
tegenzet van Honda kon niet
uitblijven.

„Veelal kan worden volstaan
met een band uit de T-serie tot
190 km/uur. Bovendien zijn de
V-banden typische zomerbanden. Voor winterse omstandigheden is dit type band minder
geschikt en moest je aparte
winterbanden
aanschaffen.
Met de Quatrac hoeft dit niet
meer'omdat het een echte All
Season-band is", aldus ir. K.T.
Hettema, directeur Marketing
en Verkoop van Vredestein.

In 1983 werd de derde generatie Civic geïntroduceerd. Ook
dit keer was het uitgangspunt
'maximum space for utility, minimum space for mechanism'.
Het resultaat was een Civic in
vier verschillende modellen,
waarvan voor velen de compacte sportwagen CRX wellicht de
meest opvallende was. Een Design
'pretijzer' met de eigenschapDe produktiemethoden van
pen van een kart. In 1984 werd Honda zijn de laatste jaren aandeze Civic zelfs uitverkoren als zienlijk verbeterd en het eind-

Inmiddels leeft de vijfde generatie van de Civic, waarbij
woorden veiligheid, recycling,
milieuvriendelijkheid zeer centraal staan. Dit laatste komt
vooral sterk tot uiting in een
zeer fraai staaltje van techniek,
de uiterst zuinige VTEC-motor.
Ook hierin zijn de ervaringen
uit de racerij naar de serieprodukten vertaald. Voorzien van
de VTEC-E heeft een Civic voor
honderd kilometer voldoende
aan vijf liter brandstof.

Victor Sterke en Isabella Vijverberg zijn verliefd op oudjes

Bianciimo voor Italiaanse gebakjes

V

ORIGE
WEEK
opende in NieuwVennep een uniek
garagebedrijfje
zijn deuren: Bianciuno.
Een uit de hand gelopen
hobby van twee liefhebbers van Italiaanse gebakjes.
In het Italiaans gekleurde
magazijn van Bianciuno liggen de gebakjes twee hoog
opgestapeld. Oude en afgeschreven
Autobianchi's
A112, Fiatjes 600 en een Alfa
Romeo's. Ze wachten op
een tweede, of derde leven.
En ze weten het: zodra zich
een koper voor ons roest
meldt, worden wij opgeknapt. „Het is begonnen uit
pure noodzaak", vertelt Victor Sterke (41) die samen
met Isabella Vijverberg (31)
Bianciuno runt.

ja, de carrosserie ging
scheuren vertonen, dat hebben al die oude Italiaanse
gebakjes. Hij zag er wel
goed uit, maar onderhuids
was het een puinhoop. Hij
beviel me echter zo goed dat
ik hem ben gaan restaureren en er een Abarth-motor
ingehangen heb."

„Ik reed dagelijks met
„Tot 1988 hadden Itaeen oude Alfa heen en weer
tussen Amsterdam en Den liaanse auto's slecht plaatHaag. Op zeker moment werk en de Al 12 was ook
werd de vergoeding terugge- roestgevoelig. Je moet daarschroefd waarna ik een om weten hoe je zo'n auto
klein autootje ben gaan zoe- kunt conserveren om er pleken. Toen kwam ik bij een zier aan te beleven."
Drie jaar geleden resuloude Autobianchi Al 12 terecht. Betrouwbaar, start teerde zijn inspanningen in
altijd en lekker snel. Maar een eigen bedrijfje: A112

Victor te Lisserbroek. Een
stoffige schuur vergeleken
bij de nieuwe behuizing in
Nieuw-Vennep, volgens Isabella Vijverberg. Ze is grafisch ontwerpster en helpt
in de garage waar nodig. De
liefde voor Italiaanse auto's
zit ook bij haar diep.
Isabella: „Tien jaar geleden kocht ik een Fiat 600 uit
1968, mijn eerste autootje,
en die gaat er nooit meer
uit. Het was een echt gebakje. Ik ben veel naar Italië
geweest voor onderdelen en
heb hem zelf gerestaureerd.
Op het laatst was hij zo
mooi, dat ik er nauwelijks
nog mee durfde te rijden. Ik

andere carrosserie. Heel trendy
en haast Amerikaans is de
tweedelige achterklep. Het bovenste glazen gedeelte kan onafhankelijk worden geopend en
het onderste gedeelte heeft een
draagkracht van liefst 150 kilogram.
Deze aardigheid is later overigens ook door BMW in de 5serie touring ingebracht. Het is
duidelijk dat de levenslustige
Honda Civic nog steeds een opmerkelijke auto is.

Iri 1993 dertig jaar Porsche 911 en in 1994 veertig
jaar Porsche Speedster.
Het idee werd in 1954 geboren waarmee een Amerikaanse droom in vervulling ging. De Speedster was
een zuivere tweezitter met
volledig neerklapbare kap
en zeer lage voorruit. De
kap was in feite alleen bestemd voor acute noodgevallen. In de volksmond
heette het wel 'zigeunerkap'. Dat de Speedster uitgroeide tot een van de
meest geliefde sportwagens had niet alleen te maken met James Dean die er
eentje aanschafte, maar
vooral met zijn superieure
klasse.
De nieuwste Speedster
die Porsche nu op de markt
brengt, is afgeleid van de
911 Carrera 2. Hij wordt .
uitsluitend gebouwd op basis van de carrosserie van
de Carrera Cabriolet en
dus niet op de brede turboversies. Geheel in traditie
is de kap handbediend, al
moet wel opgemerkt dat hij
aanzienlijk verbeterd is ten
opzichte van zijn voorganger uit 1989. De kritische
kwaliteitscontroleurs van
Porsche garanderen zelfs
de waterdichtheid van de
Speedster met gesloten
kap.
Speedster betekent een
minimum aan auto en een
maximum aan kwaliteiten.
Over de kwaliteiten hoeven
we verder niet moeilijk te
doen, maar Porsche licht
wel enigszins de hand met
het 'minimum aan auto'.
Hij beschikt namelijk over
veel meer comfort dan de
buitenkant doet vermoeden.

te vinden. We krijgen nogal
eens Autobianchi's aangeboden en die slaan we dan
op. De meeste liefhebbers
willen een Al 12 in originele
staat. In Duitsland wordt
hij veel meer opgefokt,
vooral motorisch. Dat zien
we veel tijdens de internationale treffens. Maar het
blijkt steeds dat onze getunede standaardwagens veel
betrouwbaarder en zelfs
even snel zijn omdat we
heel veel aan de wegligging
gedaan hebben. Die van ons
hebben een beestachtige
wegligging."

heb nu een Al 12 uit 1973
voor dagelijks gebruik en
In de garage wordt niet
we rijden allebei in een A112 slechts gerestaureerd en gein de internationale Abarth- tuned, maar ook gereparaceklasse."
reerd. Ze richten zich met
name op de oude garde zonVictor: „Als je een Al 12 der moderne elektronica.
netjes afstelt, blijft hij je Isabella: „Wij vangen de
dankbaar dienen. En je mensen met een oude auto
moet hem op tijd zijn beur- op die niet meer gehoord
ten geven. Dat is het enige. worden in een moderne gaHet zijn leuke auto's met rage. Ik heb het zelf meegeeen zeer goede wegligging. maakt met mijn 600, dat ik
Het is geen consumptie- te horen kreeg dat repareauto zonder eigen karakter. ren geen zin meer had en
In 1986 is de Al 12 uitgestor- dat het enorm veel geld zou
ven, maar wij proberen er gaan kosten. Ik deed er bezoveel mogelijk levend te ter aan een andere auto te
houden. Het wordt toch een kopen. In nieuwe garages is
collectors-item. Zelfs in Ita- vaak de liefde voor oude aulië zijn ze nog maar weinig to's vervlogen."

De BMW 525 TD

D

IESELS WORDEN
nog altijd argwanend
tegemoet getreden en
zijn zelfs op hun retour in verkoopaantallen,
maar de sinds half mei leverbare BMW 525 td is het
bewijs van hoe het pok kan.
Schoner dan menig benzine-auto.
De BMW 5-serie is uitgebreid
met een viercilinder benzinemotor en twee dieselmodellen.
Hiermee komt het aantal modellen waaruit gekozen kan
worden op zeventien, een breder programma dan ooit tevoren. Opvallendste verschijningen zijn de sinds half mei leverbare 525 td sedan en touring,
opvolgers van de 524 diesel,
voorzien van de zescilinder turbodiesel uit de 325. In de al bekende 525 tds levert deze dieselmotor dankzij een interkoeler
105 kW/143 pk. Nog niet eerder
werd in een standaard produktiediesel zo'n hoog specifiek

\ \\v :

vermogen gerealiseerd en in de brandstof bij lage buitentempeinhoudsklasse tot 2,5 liter ligt raturen gebeurt in de brandde tds dan ook aan de top.
stoffilter.
De 525 td doet het iets rustiger, maar is nog altijd goed voor
85 kW/115 pk waarmee je binnen dertien seconden naar 100
km/uur snelt en een topsnelheid van 194 km/uur scoort. De
touring-versie
haalt
188
km/uur. Het gemiddeld verbruik schommelt rond de
1:13,5. De standaarduitrusting
is grotendeels gebaseerd op de
520i.
Ten opzichte van de 524 td is
de nieuwe dieselmotor van de 5serie een ideale combinatie van
beproefde constructie en innoverende ontwikkelingen. Hij is
op veel mechanische punten
verbeterd. Om een paar van de
belangrijkste te noemen: de zuigers zijn lichter zodat krukas
en lagers ontlast worden, de
zuigerpennen zijn versterkt, de
dynamo is lichter en compacter, het verwarmen van de

De BMW zes cilinder Turbo Diesel

Verder munt de motor uit in
moderne regelelektronica, die
de brandstof zo doseert, dat een
'gespreide' verbranding volgt
zonder het bekende genagel bij
een koude start. BMW spreekt
van tweede generatie Digitale
Diesel Elektronica (DDE II).
De voordelen hiervan zijn een
lager brandstofverbruik, langere levensduur en milieuvriendelijker.
Mits uitgevoerd met de dieselkatalysator, BMW was de
eerste met dergelijke voorziening voor diesels, voldoet deze
motor aan de zwaarste Europese voorschriften. Hij blijft zelfs
onder de Duitse Töpfernorm.
Sterker: we hebben hier te maken met een diesel die schoner
is dan benzinemotoren die voldoen aan de zg. US 83-norm,
automobielen waarop de Nederlandse regering subsidie
verleent.

j
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WE'RE NOT ONLY NO. l IN SPACE, BUT ON EARTH AS WELL
WIJ HEBBEN DE EEBSTE ZONNESTEEK AL TE PAKKEN. VERNIEUW NU
UW SLAAPKAMER TEGEN ABSOLUTE BODEMPRIJZEN!
,É^^É,Éfc>^ **<éA^p^é**t*p^$*
AUPING AURONDE COMBINATIES UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Met Drakacel SG40 matras
16 cm dik + wollen afdeklaag
140x200 handverstelbaar
automaat

ƒ1550,ƒ1695,-

160x200 handverstelbaar
automaat

ƒ1850,ƒ2095,-

180x200 handverstelbaar
automaat

ƒ1895,ƒ2150,-

Met Pirelli latex matras 14 cm
en tweezijdig ingegoten
ventilatiesysteem + zomer-en
winterkant.
140x200 handverstelbaar ƒ1950,automaat
ƒ2095,160x200 handverstelbaar ƒ2295,automaat
ƒ2495,180x200 handverstelbaar ƒ 2395,automaat
ƒ 2595,Behalve de best verkochte ruimte-auto ter wereld, is de

OOK LEVERBAAR IN 210 EN 220 CM LANG!!
KEUZE UIT 14 KLEUREN. GEBEITSTE KLEUREN HEBBEN ƒ50,- MEERPRIJS

BIJ AANKOOP VA» EEN BED OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE 2 KUSSENS CADEAU!!

banken kunt u makkelijk verwijderen, verschuiven of neerklappen.

Chrysler Voyager ook één van de allerruimste personenauto's

Daarbij rijdt de Chrysler Voyager als een limousine, met

ter wereld. De Chrysler Voyager biedt volop zit-, been-, arm- en
hoofdruimte aan zeven volwassen passagiers* Maar de zitplaatsen

een krachtige 2,5-liter injectiemotor, de perfect zittende stoelen,

kunt u ook opofferen voor extra bagageruimte. De twee achter-

Stuk voor stuk voorzieningen die bij Chrysler standaard zijn.

riant zicht op de weg, stuurbekrachtiging, getint glas en een airbag.
Wilt u nog meer power, luxe en comfort dan is er de

SLAAP THUIS, ZOALS
IN HET HILTON-HOTEL!

IMDF LEDIKANT
„TIGNES"

Chrysler Voyager LE met onder meer een 3,3-liter V6 injectiemotor

CROWN

met 4-traps automaat, speed control, een verstelbaar stuur en een

iBEDDINC

elektrisch verstelbare bestuurdersstoel. Diezelfde voorzieningen treft

Crown Bedding:
Leverancier aan o.a.
Hilton, Holiday-lnn,
Ramada en andere
Compleet mei lattenbodem
Ook leverbaar met 2 verstelbare latten- top-hotels in heel
+ matras van 15 cm dik
bodems + 2 Rawi Poly matrassen met Europa.
90x200
ƒ 398,- stretch hoes
120x200
140x200
160x200
180x200

ƒ589,ƒ598,ƒ698,ƒ798,-

Compleetpnjs
140x200
160x200
180x200

ƒ 895,ƒ950,ƒ995.-

CROWN BOXSPRING

+ Royaldon Oxford
ELECTRISCHE LATTENBODEM VAN BEKEND MERK binnenveringmatras met
Stabiele veerlatten (5x gelaagd). Ophanging in scharnierende rubber
schapewollen afdeklaag
Twin-doppen Versterkte variabele middensektor. Extra hoofdknik.
Uit voorraad leverbaar!"
20 cm dik en 10 jaar
garantie.
70x200
80x200
90x200
90x210

normaal
n -rmaal
normaal
normaal

ƒ 995,ƒ 1095,ƒ 1195
ƒ1295

in de Chrysler Voyager LE 4WD, plus 4-wielaandrijving
en ABS. Verder zijn er een Voyager Turbo Diesel en een
extra grote Grand Voyager.
Kom bij ons langs voor een enerverende
ruimtereis om uit te vinden welke Voyager het
beste bij u past.
" Uitgezonderd de Chrysler Voyager 2.5i S.

Nu compleet:»
80x200 ... J
90x200... ƒ

® CHRYSLER
Built to set yoü f ree.

698,-

DB CHRYSLER VOYAGER MET STANDAARD AIRBAG: VANAF f 49,575,140x200... ƒ l09ur*
160x200... ƒ 1295,-

CHRYSLER HEEMSTEDE/HAARLEM
Cruquiusweg 29, Heemstede . Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30
-17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur. Donderdag koopavond 19.00 - 21.00 uur.

GRATIS GEBRACHT EN GEMONTEERD; NOG DEZE WEEK IN HUIS
Afgebeeld de Chryslcr Voyager 3.3i V6 LE f 80.735,-(2 stoelen achter optie) Prijzen incl B T W , af importeur, excl. kosten njklaar maken.
Wijzigingen voorbehouden. Chrysler Import Holland b v. Telefoon 070-341 1100

UIT ONZE MATRASSENHOEK
15 CM DIK
EENZIJDIG
DOORGESTIKT
80x190
90x190
90x200
100x200
120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

Draka Polyether S.G. 40

ORIGINEEL DRAKA
POLY MATRAS
S.G.30, 2 ZIJDIG
MET DAMAST
DOORGESTIKT

POLYETHER

16 cm dik, met keurmerk.
Deze goudcel matras is
voorzien van een origineel
Draka Polyether interieur,
eenzijdig afgedekt met
schapewollen winterkant
rondom gestikt met een
mooie damast.

CFK-VRIJ
GEPRODUCEERD,
ƒ139,ƒ149,- (met
ƒ159,- kwaliteitslabel)
ƒ169,ƒ189,- 80x190
ƒ169,ƒ 198,ƒ198,- 90x200
ƒ189,- 120x190
ƒ269,ƒ189,- 120x200
ƒ289,ƒ198,- 140x200
ƒ298,ƒ398,ƒ 298,- 160x200
ƒ 349, 180x200
ƒ469,-

80x190
90x190
70x200
80x200
90x200
100x200
120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

ƒ198,ƒ229,ƒ229,ƒ239,ƒ249,ƒ298,ƒ329,ƒ349,ƒ369,ƒ389,ƒ398,ƒ498,ƒ598,-

ROYALDON OXFORD
5-SLAGS BONELL
BINNENVERING

20 CM DIK!!
WOLLEN AFDEKLAAG
10 JAAR GARANTIE!!
80x190
ƒ269,90x190
ƒ289,90x200
ƒ298,100x200
ƒ349,120x190
ƒ389,120x200
ƒ398,130x190
ƒ398,140x190
ƒ469,140x200
ƒ498,160x200
ƒ598,180x200
ƒ698,-

2-PERSOONS
STALEN BUISBED

MOBIL STATION
te Zandvoort vraagt:

POMPBEDIENDE M/V
Roulerende diensten ± 20 jr. Opl. Mavo/Havo-niveau.
Tel. na 19.00 uur 02507-19861.

140x200 + spiraal +
15 cm polyether
matras
Normaal ƒ 698,nu compleet

ƒ 498,-

Alles uit voorraad leverbaar en gratis bezorgd!!
Wij zijn tevens dealer van:

CROWN
BEDDING

normn DunioDIHo
matrassen en bedbodems

Textielhandel „Pia"
Albert Cuypstraat 203b, tel. 020-676.04.09 (A'dam)
'S MAANDAGS GESLOTEN - Overige dagen geopend: 8.30 tot 17.00 uur

Vanaf 1 juni 1993 staat deze stoel
tot uw beschikking

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

geen
koopavond

Nu

of nooit!

SPAR
Zandvoort-Noord
PAMPERS Voordeelpak
Blijvend in prijs
verlaagd

39,95

GEEF HET DOOR...
EET VIS VAN FLOORÜ!
OPENING, FEEST OF PARTIJ,
EEN HARING HOORT ERBIJ,
DE NIEUWE HARING,
EN DE "OUDE" KAR,
HEBBEN WIJ!!!
Verhuur van

1e kennismaking

29 mei a.s.

van 16.00 tot 19.00 uur.

Volgens afspraak van dinsdag tot zaterdag
Openingstijden van 8.30-17.30 uur
Zaterdag van 8.30-15.00 uur

OPENINGSAANBIEDING:
Bij elke permanentbehandeling
GRATIS KLEURING
Geldig van 1 t/m 12 juni

HANS CLAESSEN
KAPPER
Kleine Krocht 2a 2042 JN ZANDVOORT
Tel. 02507-31088

"OUDE"
HARINGKAR
of HARINGBAKFIETS
(OOK LEEG)
Voor uw party
of tuinfeest.

Eventueel met
strandjuttersversiering.
Ook 3 marktkrarnen
364 dagen beschikbaar.

VIS VAN

FLOOR
TEL. 02507 - 15201

De 500 allerlaatste
Renaults 5
voor slechts f 18.995,-.
Een rasechte klassieker, de Renault 5. Geen
installatie op de achterruit. En de prijs is al even
wonder dat zoveel mensen er maar niet genoeg
vriendelijk. De oplage van de Five is maar zeer
van kunnen krijgen. Speciaal voor Qo g VcHI ReilclUlt beperkt, dus kom snel naar onze
showroom, voordat de Renault 5
hen vervaardigde Renault nog één
voorgoed is uitverkocht!
slotuitvoering: de Five. Gratis uitgerust met sympathieke extra's, zoals bijvoorbeeld de wis/wasRenault adviseert Elf Olién. Prijs inclusief BTW en exclusief kosten rijklaar maken.
Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden.

Williams Renault. World Champion Formule 1 • 1992.

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-13360/12424 (showroom).

RENAULT
GEEFT JE
LEVEN KLEUR

f
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papaja kan wel
zes kilo wegen

Papaja's zijn de vruchten
van de papaja- of meloenZe kunnen wel zes
per stuk wegen. De papaja's die in Nederland te
ko'op zijn, wegen meestal
300 a 400 gram. Ze komen
van oorsprong uit CentraalAinerika, maar zijn nu over
de hele tropen verspreid.
Een onrijpe papaja is groen.
BIJ rijping verschijnen er gele
plekken op de schil. Het
jruchtvlees, zalmroze tot geeloranje, geeft bij lichte vingerafmee. Door de kleur is het
een gewaardeerd ingrediënt in
oernengde tropische vruchtensalades.
Papaja's smaken zacht meloenachtig. De smaak komt het
best tot zijn recht wanneer hij
erg rijp is. In het midden van de
uucht zit een holle ruimte die
gevuld is met een gelei-achtige
niassa met zwarte pitjes. Ze
v orden niet meegegeten.
De vruchten zijn het hele jaar
te koop, ze worden ingevoerd
uit onder andere Brazilië en
Ivoorkust. Nog niet rijpe papaja's zijn vrij lang houdbaar op
een koele plaats (12° C) en kunnen narijpen op kamertemperatuur. Rijpe zijn hoogstens
twee dagen te bewaren op een
koele plaats, maar liever niet in
de koelkast

Recept
Papajasalade (4 personen): l
lupfilet a 100 gram, 15 gram
margarine, 2 eetlepels slasaus,
l theelepel ketjap, mespuntje
kerrie, l papaja, slabladen, peper en zout.
Bestrooi de kipfilet met peper en zout. Bak de filet gaar in
de margarine. Snijd het kippeilees in kleine blokjes en laat
het afkoelen. Meng de slasaus
met de ketjap en de kerrie.
Schil de papaja, verwijder de
pitjes en snijd het vruchtvlees
m blokjes. Vermeng de papaja
en het sausje met de^kip. Leg op
uer borden een gewassen slablad en verdeel hierover de salade. Geef de salade als voorgerecht.
Menu-suggestie: Papajasalade, gerookte ham, Chinese
kool, rósti.
Mei vragen over voeding kunt u op
«erkdagen van 12 tot 16 uur de Voedin?steiefoon van het voorlichtingsbureau voor de Voeding raadplegen: 070151.0810.

Buxusgids
Ireen Schmid putte uit
tientallen jaren ervaring
met buxus in vele vormen
en soorten voor het schrijven van de praktische gids
Buxux. Alle teeltechnische
aspecten komen aan de
orde, met het accent op het
zelf stekken en opkweken.
Zaken als oppotten, bemesting en overwintering in
potten zijn niet vergeten,
evenmin de snoeitechniek
voor het creëren van moderne en traditionele heggen.
Het boek kost 32 gulden 90 (paperback, geïllustreerd, 112 pagina's). ISBN 90 210 05786.

Natuurexpositie
In het Pieter Vermeulen
Museum te LJmuiden
wordt van 28 mei tot en
met 28 oktober de tentoonstelling 'Natuur in Uitvoering* gehouden. De expositie laat zien hoe de mens in
de loop der eeuwen met de
natuur is omgegaan. De invloed van de mens op de
natuur is steeds toegenomen. Aanvankelijk leefden
de mansen als jager/verzatnelaar waarbij nauwelijks
sprake was van invloed op
de natuur. Met de komst
van de landbouw werd de
invloed al veel groter.
De uitvinding van de
stoommachine luidde het
industrieel tijdperk in dat
opnieuw ingrijpende gevolgen had voor de natuur.
Ook laat de tentoonstelling
zien wat er aan gedaan
wordt om de natuur te beschermen en te behouden.
Alles op de tentoonstelling
Wordt gepresenteerd volgens 'pop-up' systeem.
'Pop-up's' zijn uitklapvoorstellingen zoals die soms in
Wenskaarten of kinderboeken
te vinden zijn. Dit geeft
e
en ruimtelijke werking.
De bezoeker kan ook van
alles verschuiven .
Het museum Is te vinden aan
«et Moerbergplantsoen 20 te IJgulden. Openingstijden maan*>g tot en met vrijdag van half
"en tut vijf uur. Eerste zondag
Vi
>n de maand van elf tot vijf uur.

Metri maakt meubels en interieurs op maat
Wie uitgekeken is op wat
de doorsnee meubelzaak te
bieden heeft, met eigen
ideeën over de vormgeving
van meubels rondloopt of
dolgraag een zelf ontworpen
interieur uitgevoerd wil
zien, kan terecht bij galerie
Metri in Amsterdam. De
vormgevers van Metri maken niet alleen stoelen, tafels, kasten en keukens op
maat, ook complete interieurs worden afgestemd op
de wensen van de opdrachtgever.

tuurlijke, milieuvriendelijke
laksoorten."

Sinds vorig jaar kunnen collega-ontwerpers hun werk in
galerie Metri exposeren. Ook
Actuele informatie over
schilderijen, glaswerk en keraToerisme en Vrije Tijd
miek worden in de galerie getoond. Tot en met 3 juli is een Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
tentoonstelling te bewonderen
1000 CC Amsterdam,
die Metri in samenwerking met
tel. 020-5622840
de Open Scholengemeenschap
(niet op vrijdag)
Bijlmer heeft georganiseerd.
Onder het motto 'Zitten doe je
op je kont' hebben leerlingen
hun fantasie laten gaan over alA'dam op de fiets
les wat maar met zitten te maOp vijf verschillende
ken heeft. De stoel-ideeen van
plaatsen in Amsterdam
ETRI OPENDE in
de leerlingen zijn in de werkkunnen belangstellenden
plaatsen van Metri uitgevoerd.
1984 haar deuren aan
zondag 6 juni tussen tien
de Koningsstraat in
en één uur op de fiets stapde Amsterdamse Nieuwpen om mee te doen aan
Schietstoel
marktbuurt. Pal naast, of eihet evenement 'Amster„Je laat de creativiteit van 15genlijk palboven, het metrodam op de fiets'. En omdat
jarige
kinderen
zien,"
vertelt
station Nieuwmarkt. Een
het Amsterdams Stadsblad
Jaap enthousiast. „Ze denken
unieke locatie in een unieke
(en het Amstelveens WeelcStoel
naar
idee
van
leerlingen
van
Open
na
over
wat
een
stoel
is
en
over
buurt.
blad) het 70-jarige bestaan
Scholengemeenschap Bijlmer, in model
materialen, vormgeving en
viert, kan iedereen voor zeKast 'Wajang*. Ontwerp en uitvoering
Interieur, ontworpen door Metri
uitgevoerd in samenwerking met Metri
sfeer. Het is vooral leuk om te
ventig dubbeltjes meefietdoor Charles Soria
J.v. Duyvendijk
Foto G. Zwetsloot
Foto Wouter Nollen
horen waardoor de leerlingen
sen (kinderen tot 12 jaar
zich laten inspireren. Soms is
onder begeleiding kunnen
dat een paddestoel of een luie
Het gebouw waarin Metri is
gratis mee).
gevestigd, is eveneens markant. Sommige klanten komen zelf timmerman omscholen en in Amsterdam en meubelmake- de gemiddelde man niet echt stoel, maar dat kan bij voorDit jaar wordt tijdens de
rij Het Woud in Weesp.
gewaardeerd. Het resultaat ziet beeld ook een elektrische stoel
Veel glas, waardoor een goede met een schets of een model werkte een tijd in de bouw.
tocht aandacht geschonEen leerzame periode, waarer fantastisch uit!"
of een schietstoel zijn."
lichtinval is gegarandeerd. Dit voor een meubelstuk of inteken aan de pasgeopende
In de jaren tachtig waren
„Elke opdracht is weer een
Op de vraag welke opdracht
alles geeft de in de galerie ten- rieur naar ons toe. Anderen in hij het vak van houtbewerker
Zuidtak
van de ringspoortoongestelde meubels onmis- hebben een bepaalde wens en gedegen onder de knie kreeg. uitdaging," merkt Jaap op. „Re- vooral strakheid en zakelijk- hij met Metri nog eens zou wilbaan, de woonwijk 'Nieuw
kenbaar een extra cachet. De leggen die aan ons voor. Het Na op de Rietveld Academie te centelijk hebben we het inte- heid in de vormgeving troef. len uitvoeren, antwoordt Jaap:
Sloten' en het thema
meubels zijn allemaal door de idee van de opdrachtgever is al- hebben gezeten kwam hij in de rieur van een kapperszaak in Maar volgens Jaap kiest het pu- „Een kantoor. Ik zou best een
'Groen in Amsterdam'.
Amsterdam ontworpen. De op- bliek tegenwoordig meer voor kantoor van groot formaat wilontwerpers van Metri vervaar- tijd het uitgangspunt, maar na- vormgeving terecht.
De tocht is georganiseerd
Van Duyvendijk laat foto's dracht was: bedenk een inte- warme, relaxte meubels in een len inrichten. Zo iets groots
digd en kunnen worden ge- tuurlijk geven we wel adviezen.
door de Fietserbond ENFB
kocht of als inspiratiebron die- Zo kan het zijn dat iemand een zien van opdrachten die Metri rieur waardoor mannen aange- rustig interieur. „Men is de aanpakken lijkt me geweldig
met de gemeente Amsternen voor klanten.
meubel wil om aan te werken, in de loop der jaren heeft uitge- trokken worden om naar bin- laatste jaren ook milieubewus- om te doen. We hebben er de
dam en het Amsterdams
„Onze klantenkring bestaat maar dat ook gebruikt kan wor- voerd. Zo is er voor cafés in nen te gaan. Het is namelijk zo ter geworden," zegt Jaap. „Dat kennis en de mensen voor!"
Stadsblad.
voor dertig procent uit bedrij- den om er een tv of muziekin- Delft en Utrecht een complete dat mannen over het algemeen is te merken aan de keuze voor
Men kan kiezen uit een
Voor
meer
Informatie:
Galerie
Meven en voor zeventig procent stallatie in op te bergen. Geza- bar met toebehoren vormgege- minder snel een kapsalon bin- de houtsoorten. Tropisch hard- tri, Koningsstraat 3fi, 1011 EW Amstertocht
van 37 kilometer (3'/2
hout is passé. Mensen kiezen dam, tel.: 020-627.5318. Openingstijden:
uit particulieren," vertelt vorm- menlijk kijken we dan wat er ven. Voor een Japans restau- nen stappen dan vrouwen."
uur fietsen) of 43 kilometer
„We kozen daarom voor een nu dikwijls voor kerse-, note- of woensdag en vrijdag 12 tot 18 uur. Zarant in Amsterdam-Zuid en een
gever/meubelmaker Jaap van allemaal mogelijk is."
(vier uur). Aan de tocht is
koffiebranderij in de buurt van bedaarde, maar moderne vorm- perehout. Synthetische lakken terdag 12 tot 17 uur. Eerste zondag van
Duyvendijk. Samen met Wileen prijsvraag verbonden
maand 12 tot 16 uur. Buiten deze
het Centraal Station vervaar- geving. Veel eikehout, metaal, zijn minder geliefd. Men wil na- de
lem Scholtens is hij een van de
uren op afspraak.
en voor iedere deelnemer
Houtbewerker
digde Metri het interieur. De leer en glas. Alles zo toegepast
oprichters van Metri.
is een aandenken. Men kan
Jaap van Duyvendijk studeer- opdrachten worden in twee dat het geen al te koele, cleane
„We richten ons specifiek op
inschrijven op één van de
mensen die hun eigen creatieve de bouwkunde aan de HTS in werkplaatsen uitgevoerd: in boel werd. En rustige kleuren.
volgende startpunten: Ammeubelmakerij
De
Kromboom
Roze
bij
voorbeeld,
wordt
door
ideeën willen laten uitvoeren. Den Haag. Later liet hij zich tot
stelveld (bij Reguliersgracht), Sloterparkbad (bij
fietsenstalling), de Molen
andere de spullen die u in een
De Stichting Rechtswinkel
van Sloten, NS-station
Amsterdam geeft in een korte winkel kunt kopen, rust de verZuid/WTC (bij fietsenstalserie artikelen op deze ATV-pa- plichting om veilige produkten
ling) en NS-station Duivengina nuttige adviezen. Vandaag te leveren. Als een produkt niet
drecht (aan Bijlmerzijde).
behandelen José Geerdes en
veilig blijkt te zijn, is de produHeeft u geen fiets en wilt
Marco Loos de garantiebepalin- cent in beginsel altijd aansprau toch graag meedoen aan
gen.
kelijk bij schade als gevolg van
deze fietstocht dan kunt u
persoonlijk letsel. Het is duidebij
beide stations een fiets
TEL: U KOOPT een fles lijk dat u van een colafles mag
huren. Bovendien stelt de
cola bij de supermarkt. verwachten dat hij niet ontNederlandse Hartstichting
Als u hem wilt opdrin- ploft. De fles is dus niet zo veiin samenwerking met de
ken, ontploft hij in uw han- lig als hij had moeten zijn. Voor
ANWB, via een bon elders
de
kosten
van
de
oogoperatie
den. Welke schade komt nu
in deze krant, voor de zein aanmerking voor vergoe- draait de cola-fabrikant dan
ventig mensen die het eerst
ook
op.
ding en wie draait voor die
reageren fietsen beschikschade op?
baar (maximaal twee fietsen per aanmelding).
500
ECU
Dat hangt af van de soort
schade en de hoogte van de
Zoals gezegd, was ook het taschade. De fles is vernield en de pijt volkomen vernield. Wie
cola kunt u dus niet opdrinken. daar voor opdraait, hangt af
Een deel van uw schade bestaat van de hoogte van de schade.
uit het feit dat u iets gekocht Als die hoger was dan 1263,85
heeft, maar niet kunt gebrui- gulden (=500 ECU) draait ook
ken zoals u het wilde. De super- hier de cola-fabrikant voor op.
markt is verplicht deze schade Is de schade aan het tapijt late vergoeden door u uw geld ger, dan moet u bij de verkoper
terug te geven of u een nieuwe zijn, bij de supermarkt dus.
fles aan te bieden.
Als het produkt gewoon van
windharpen. Openingstijden:
Het kan natuurlijk ook zijn slechte kwaliteit was (de cola
OLGENS HET laatste
dinsdag tot en met vrijdag tien dat de cola op uw nieuwe tapijt smaakte naar rioolwater) dan
NlPO-vakantkieonGrote belangstelling bij de
tot vijf uur, zaterdag en zondag is terecht gekomen en dat dat kunt u niet bij de producent
derzoek vonden van de
fietstocht van vorig jaar
volkomen
vernield
is:
de
cola
is
terecht.
De
verkoper
is
dan
aanvan
12
tot
vijf
uur.
12 miljoen vakanties van het
ArchiefToto Weekmedia
er
niet
meer
uit
te
krijgen,
hoe
sprakelijk
voor
eventuele
schaafgelopen jaar zeventig prohard
u
ook
boent.
Daarnaast
is
de.
U
moet
dan
wel
kunnen
aanMALEISIË Hier bereidt men
cent in het buitenland
zich voor op het Visit Malaysia- er glas in uw oog gekomen, tonen dat de schade het gevolg
Snoeptocht
plaats en dertig procent in
jaar 1994 en nu al hebben diver- waardoor u geopereerd moet is van de slechte kwaliteit van
het binnenland. Frankrijk
In
de
Zaanstreek wordt op
se touroperators aardige arran- worden. Ook deze beide vor- het produkt.
zaterdag 29 en zondag 30
blijft de buitenlandse bemen van schade zijn het directe
gementen
naar
dit
boeiende,
Voor
alle
soorten
schade
mei een 'Snoeptocht' gestemming nummer één,
tropische land met in het deel gevolg van de ontploffing van geldt: onderneem snel actie.
houden. Vanaf tien uur kan
Turkije scoort eveneens
Malakka wat Nederlandse spo- de colafles. Wie draait hier voor
men bij Stijlkamermuhoog en ook verre bestemVoor vragen kunt u de Rechtswinkel
ren. Naast stranden, cultuur en op?
seum 'Het Noorderhuis' op
op werkdagen van 12 tot 16
mingen blijven lokken.
Op producenten van onder bereiken
bloemen (nog) stille eilandjes &
uur op telefoonnummer 020-625 59 5(i.
de Zaanse Schans de 'lekHierbij wat tips in eigen
la Robinson Crusoë. Informakere' route van drie of 4'A
land en over de grens.
tie: Maleisisch Verkeersburo,
küometer verkrijgen. De
(ADVERTENTIES)
tel. 020-638.1146.
route begint in het Politiemuseum, waar alleen dat
HAVENS Met P&O Ferries
weekend en voor de eerste
varend naar Engeland verlaat
door Leni Paul
keer de unieke tentoonstelje doorgaans direct de Engelse
ling 'Blik op Verkade' te
havens
waar
je
aankomt.
Niet
CULTUUR (1) Een cursus
zien is. Zowel oude koekterecht, want zowel Dover,
klassieke muziek volgen in een
blikken
als nostalgische
Portsmouth als Felixstowe
middeleeuws Frans kerkje.
plaatjesboeken
zijn hier te
hebben veel attracties in huis,
Niet zelf muziek maken, maar
bewonderen.
zoals Romeinse vuurtorens
onder leiding van docenten
De wandeling leidt verder
luisteren, leren en avondcon- Vlieger uit Japan. Binnenkort te zien in het Tilburgse Textiel- (Dover), het schip van Lord
langs typische Zaanse
Collectie Vlieger-Op, Den Haag Nelson (Portsmouth) en een
certen van jonge Nederlandse museum
huisjes, prachtige fabriekschitterend
strand
(Felixstocomponisten bijwonen. In juli
spanden, musea en momet
stranden,
meren,
klassieke
we).
Een
paar
dagen
in
de
haleerd
hoe
je
een
bergwand
moet
en augustus is dit mogelijk,
lens. Op de Zaanse Schans
beklimmen.
Zelfs
zesjarigen
schoonheid,
doorgaans
mooi
vens
blijven
is
de
moeite
waard.
waarbij naast (een halve dag)
kan men de molenaar in
muziek er kan worden gewan- lukt dat na enige oefening. De weer en lekker eten. Informa- Gratis folder hierover bij P&O,
Oliemolen 'De Bonte Hen',
Hoofddorp,
telefoon
02503deld, getennist, gekanoëd, enzo- klimwand staat binnen en er tie: Italiaans Verkeersbureau,
de
kaasmaker, de klom21888.
voort. Informatie: Prance Indi- zijn in de weken van 11 tot 16 telefoon 020-616.8244.
penmaker en de tinnegieviduelle, telefoon 020-626.6320. juli en van l tot 6 augustus nog
ter aan het werk zien.
VLIEGERS Vliegeren is van
BLOEMEN Wie tussen 22 en
meer avonturen te beleven. InCULTUUR (2) Wie van Grieg- formatie: Oostenrijks Toeris- alle tijden, zo kan men van 19 29 juni in Malta is, moet daar
Informatie over deze 'Snoepmuziek houdt, moet deze zo- tenbureau,
tocht' kan men verkrijgen bij du
telefoon 020- juni tot 26 september zien in zeker het Mdina Bloemen &
mer naar zijn landgoed Trold- 612.9682.
Zaanse WV, Gedempte Gracht
het Nederlands Textielmu- Folklore Festival meemaken.
76, Zaandam, tel. 075-162221 of
haugen in het Noorse Bergen
seum in Tilburg waar 2500 jaar De stad Mdina, ook wel stad der
351747.
waar vanaf 19 juni concerten
GOEDKOOP Jammer voor de vliegergeschiedenis wordt uit- stilte genoemd, zal die week
worden gegeven. Er zijn vanuit Italianen, maar leuk voor ons: gebeeld. Zeker is dat de vlieger versierd zijn met duizenden
Brussel ook speciale busreizen de lire is gezakt. Kregen we er oorspronkelijk uit China stamt bloemen en er exotisch, kleurig
voor Griegfans. Informatie: te- vorig jaar nog maar 630 voor en dat 'onze' kooplieden hem in en fleurig bijliggen. Een uitbunHofjestochten
lefoon 09 32 2 5271066.
onze harde gulden, dit jaar 890, de 17e eeuw meebrachten naar dig feest dus vol straattheater, De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam
De regionale VW ZuidKLIMMEN Kinderen staan dus je kan met je geld tenmin- Europa. Bij deze vlieger- muziek en dans. Informatie:
Kennemerland organiseert
Verkeersbureau Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891
centraal in Stiermarken, waar ste eenderde meer doen. Italië expositie kan worden geluis- Nationaal
zogenaamde 'Hofjestochten' in Haarlem. Een desin Weng tot oktober wordt ge- blijft een mooi vakantieland terd naar de ijle muziek van Malta, tel. 020-620.7223.
kundige gids vertelt tijdens
deze anderhalf tot twee uur
durende stadswandeling
allerlei wetenswaardigheden over de hofjes en de
bewoners. De wandelingen
starten om tien uur vanuit
Heidense kast met secrétaire,
het VW-kantoor te HaarEngels model m gloedvol
lem, iedere zaterdag in de
mahomeoftaxus
maanden mei tot en met
GedeluxchesterfieldbankuitdeRo^al AntiqueCollection
september. In de maanden
Dikvolaniline-volnert-Racschapeleder.handgekleurdrnet
exclusieve RA Cnatuurpigmenten en kleurwas
juni, juli en augustus worden de tochten ook op
Van Reeuwijk m Diemen heeft voor u een collectie
(opmerken samengesteld op het gebied van
woensdag gehouden.
totaal-wonen die uniekis voor Amsterdam en
Bij het VW-kantoor Haaromgeving Opmerkeh|ke service, informatie en
lem zijn de kaarten è 7 gultopkwaliteit staan garantvooreen verantwoorde
den 50 per persoon verkeuze Neem bijvoorbeeld hetchiqueklassiekuitde
krijgbaar. Inlichtingen: tel.
collectievanGedeluxen Heidense Een detail uit het
023-319059.
exclusieve droomwonen bij van Reeuwi|k
Elke vrijdag om elf en één
uur start er een soortgelijke wandeling door Alkmaar onder leiding van een
Gedelux chesterfield tauteuil
gids. De kaarten zijn vermodel RegencyuitdeRoyal
krijgbaar bij de WV AlkAntiqueCollection
maar en kosten 7 gulden 50
per persoon. Inlichtingen:
tel. 072-119841.
Sniep 7, Meubelboulevard Diemen, Ringweg afrit S-113/Diemen. (020) 6994111 fax (020) 6903881

M

De ontploffende cola-fles

BOES

S

Frankrijk blijft vakantietopper

V

het Westen

DROOM KLASSIEK

vanReeuwijk

Tot Kijk bij.,

PHILIPS 55 CM KLEUREN-TV STEREO TELETEKST |

STEREO

Type 21GR9750, 55cm flat square beeldbuis, momtorlook,
60 voorkeuzezenders, automatisch zenderzoeksysteem, stereo,
teletekst met geheugen, groene toets, scart-aansluitmg en
infrarood afstandbediening Adviespnjs'1595 -

SONYHI-8TRAVELLER

PHILIPS HQ-VHS VIDEORECORDER
INKL. TELETEKST EN PDC

TR705 Topklasse beeldkwaliteit
HiFi stereo Adviespri|s'3330

SONY70CMKVX2921
STEREO TELETEKST
Flat er Square Black Trimt
ronbee'dbuis euroscart ste
reo tele'ekst en afstindbe
diening Adviospnjs'2550

1799.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

~~ 2199.-

VR223,Simpel programmeren (TXT), opname wordt exact op tijd
gestart door de zender (PDC), 2 videokoppen, autom
koppenremiger,
elektronische
zenderafstemming,
42 voorkeuzezenders, Spinner Dial, Easy Logic afstandbediening Adviespnjs*1245 -

STEREOTRAVELLER

E10 Mini camcorder motorzoom
autolocus hi d stereo '2799

1449.-

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

6 programma s 12couvertsen
Type W750, Voorlader, RVS geruisarm Adviesprijs" 1099
trommel EN kuip, centrifugeert
ZANUSSI 2908/8SR
tot 1100 toeren p/m,builen
KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast maa mantel tweezijdig geemail
BAUKNECHT VW3PR
een echte koel/vries kombinatie eerd Adviesprijs "2199
Koelruirnteop'ooghoogte Laai
stroomverbmikAdviespnjs "1179

699.-

799:

SONY TRAVELLER

TR50 Lichtgewicht camcorder
Sxzoom hifi autofocus '2550

699.-

Type ARG280 Adv "1235

799.-

SONY CAMCORDER

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

F375 8x motorzoom fader
3 lux age msert '2220

MIELE KOEL/VRIES

1349.-

BAUKNECHTSUPER
KOEL/VRIES KOMBI

INFO-LIJN
020-6474939

F60 6x zoom Super impose

Type KGC2511, Adv "1269

889.-

Geen pri|S-mlo i.v.m konkurrentie

Ald.konsumenienbelangen
Ma. t/mVr. 10.00 tol 16.00 uur

SONY55CMKVM2131
PANASONIC NVG1
SUPER TELETEKST

VHS videocamera "1895

1!

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie

io ^r IG\^ v>^1 *™"—

_^^^_.

F65 4 koppen VHS HQ "1894

845.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
i- /-*rtiintGr t6Q6n *JH Ondanks grote inhoud kompakte

*-k/t VQ GCH 11 *t* 11 "—

afmetingen Adviespnjs*749 -

1099.-

445.-

INDESIT 2-DEURS

Type R2240 Adviespnjs*849 -

999.-

JVC VHS HI-FI VIDEO
830
"1899

ZANUSSI 2-DEURS

999.

'

VS940 VHS HQ 4 koppen
nkl TELETEKST "1999

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

845.
485.-

STUNT! 550 TOEREN
.

1399

IV.

l Type KSV, De nieuwe met 260 NDESIT PROMOTIE
Ilitermhoud Adviespnjs'1199 - ype2596 Adv '799,-

«* ' -

279.
,.-öQO--

369.'

MHC1100; «*rk co-spel«r.
tuner.dubbemeck.cu
«V Q_.

KOMBI MAGNETRON
STUNT" 3 m 1 " Magnetron
hete-lucht oven + grill

549.-

PHILIPS
50
'OEREN
BOVENLADER

V315 VHS-HQ prefekt beeldM
LCD afstandbedienmq "1220 lB!??r"pRÏI§J

' O O/ O

749.-

130 LTR. KOELKAST

BROTHER ER7341

29 liter digitale bediening en
draaiplateau Adviesprijs"899

599.-

'ypeAWG089 Opvolger van
e nu reeds legendarische
'HILIPSCC1000 Adv'1445- SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180 750 Watt + draaiplateau

949.-

799,

649.-

AEG TURNETTE

BLAUPUNKT VIDEO

INDESIT 140 LITER

RTV535 3 koppen Adv"1445
pTgal
C*Q

U-m? ÖT-il."
jf'A'rf' PK l J S]

•

"

999.-

p

IZANUSS1140 LITER

,

TypeKN5402WO,Adviespnjs"849

528.-

VSF200 Afstendbediend "768

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV9717 Adviespri)S"2275

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
3" 2 3 koppen periekt beeld
LCD afstandbedienmg '1145

PHILIPS 160 LITER"

ETNA FORNUIS 14.00

BOSCH KTF1540

INDESIT G/E FORNUIS

ELECTROLUX
KOELBOXEN

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

679.-

ARISTONA VHS VIDEO

va.nlïf •"

569.-sgEcpRj.£i
679.-

GRUNDIG VIDEO + PDC »5»«tmmw*U
_

----^

SONYUX90II
TDKE180HS

^^

10 voor
4 voor

VS900 HQ, 2 koppen LCD al
standbediening ATTS '999

29.29.OPZETVRIESKASTJE

599.579.-I

G®

MOULINEX
OVEN

JVC VHS-HQ VIDEO

£}

378.-

|TypeZ6050,Adviesprijs*599 tu»m.opro»n

Inkl afstandbediening 1

399.-

1098.-

499.-

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

599.-

ZANUSSI VRIESKAST

STUNT! VHS-HQ VIDEO l

458.-

288.

948.-

ATAG GAS-ELEKTRO

NDESIT WASDROGER ATAG INFRA TURBO

l Handig opzetvneskastje, waar
l altijd een plaatsje voor te
l vinden is Adviesprijs '595- PHILIPS/WHIRLPOOL
ype AMB523,Adviespnjs*945 -

HRDX20 Afstandbed '879

J PHILIPS VRIESKAST

3AUKN./BOSCH/AEG

2§ffirv.a649.;ONDENSDROGER

l Type AFB594, Adviespnjs'725 -

SET 799.498.IBAUKNECHTLUXE"

/*
^

LEKTRONISCHE
;ONDENSDROGER

598.- iS^ 999.-

SUPER KOOKPLAAT
4 pits gaskookplaat "298

lektronisch regelbaar '1445

gPcPRU^

IBOSCH VRIESKAST

Supersnel bandtransport, perfekte beeldkwaliteit,
afstandbediening met LCD-display Adv *945 -

iType GSD1311, Adv '848-

GRILL

579:
PIN-CODE [
l Maar budget door d* gratis
JBCC-card!
anvraag-foldar in de winkel!

410, Gas-elektro fornuis In
kl grill draaispit en mixed

OPMERK WASDROGER grill set Adviespnjs*1425 -

FK055/52/25A, Elektrische oven
ypeTDSO, Adviespnjs'649 - mkl grill en kookwekker "1510-

Voor ongekend lage prijzen BIJV

GRUNDIG VHS VIDEO

lENGOEWEft
TURBO-DRIVE VHS-HQ VIDEORECORDER

668

üH
269.:ANUSSIWASDROGER

AUDIO- & VIDEO CASSETTES

_-.~~'" ' J-y' C/IQ .• |Mttdu

449.-

KN5404, Gas elektra "1049

Vasdroger Adviespnjs*495 -

VS902 TELETEKST '1409

GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

598

!reo,wn.control-

2SB12 VHS HQ LCD af
standbediening Adv '1045

ARISTONA 51 CM

V
INDESIT
FORNUIS

AKAI VHS-IHQ VIDEO

GRUNDIG 51 CM TEKST

\\00000

nclusief aparte 2800-toeren
entnfuge Adviesprijs'1375

1145 LITER KOELER
ITOPMERK Adviespnjs'749 -

PANASONIC VIDEO

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

649.-

lOerdegelijke tabletop Zeer
l fraaie uitvoering met formica JOOTRNBOVENLADER
l bovenblad Officiële garantie

399.

V212 afstandbediend "1000

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

SHARP 2 IN 1 KOMBI

499.

915.-

e v e -

CQQ _

SONY VHS-HQ VIDEO

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610 20 liter Adviespnjs'769

| SIEMENS KS2648

PHILIPS GR102137CM SONY 3 KOPPEN VIDEO

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

MOULINEX FM1115

850 Watt, grill, 29 liter inhoud
en draaiplateau Adv "799

SHARP HI-FI VIDEO

i-fM? Dyy.-

599.-

BOSCH 2-DEURS

349.

PHILIPS HI-FI VIDEO

rrgai cnn

699.-

BAUKNECHT 2304

SONY

J40 VHSHQ3koppen "1104

OOD
aC3«J

749.-

KOMPONENTEN

PHILIPS HI-FI VIDEO

199.-I

MET o99.~ Fffii
liwfe?

ZANUSSI WASAUTOM. PANASONIC 700 WATT

1299.-I

VCH80 VHS HQ Adv "1299

NDESIT1200TOEREN

Snel ontdooien en verwarmen

i/oorlader centrifugegang
200trn/mm , rvs trommel,
eerzumig Adviesprijs*1299 - SAMSUNG RE570

PHILIPS/WHIRLPOOL

VR502 VHSsterpn "iwi

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

MAGNETRON OVEN

HOLL. 1000 TOEREN

© &

GRUNDIG HIFI VIDEO

63 CM TELETEKST

1195.-

&?£&

1199.-

VR702 MATCHLINE 4 koppen
ongplay Jog shuttle "1795
Nederlandse Philips garantie

De grote AEG kollektie bij BCC
e bewonderen' Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbieding' Adv'1549 -

865.-

Type 25GR5760 63cm flat
square m line quikstart beeld
buis stereo teletekst en af BLAUPUNKT VHS HI-FI
standbediening Adv'2075
750 4 koppen 8 uur "2095

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

AEG LAVAMAT RVS

l

PANASONIC VHS HI-FI

1499.-

BAUKNECHT WA6500

Eén dag voor levering
van 14.00 tot 16.00 uur.

SLV615 HO TOPKLASSE' 4
koppen longplay (8uur) au
dipdubbing shuttle Adv"1990-

MIELEVWG521

Tegen meerprijs wast er
droogt u in een machine

TIJDENLIJN

SONY VHS HI-FI VIDEO

~~

1345.-

WAS/DROOG KOMBINAT1E
PHILC0104RVS1000T

PHILIPS/WHIRLPOOL

Tijdstip van levering?
Bel de BCC

MAMMOET
FILIAAL
IN
DEN HAAG

37 CM KLEUREN-TV

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

1000 toeren Adviespnjs'1878

1475.-'

Vraag, opmerking, probleem?
Bel de BCC

TOPMERK CAMCORDER

749.849.-

SIEMENS 1000TOEREN BOSCH VW PS2100

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOEL/VRIES KOMBI

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER

PANAS

648.348.-

ISTUNTÜ VRIESKISTÜ

dlELE DROGER

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

R
BEVERWIJK
l ALKMAAR
El.ctronisch betalen |"^, LEIVI
l WinhelMntrum "Schalkwijk" l Winkelcentrum "De Beverhof" l Huicwaarderplein 1 1
met uw PIN-cod«,
Rivièradreef 37
zonder extra kosten
l Beverhof 16 (alleen witgoed) l (Achtar Noordarkada/Groamarkt)

1299.169.-

^IERKCENTRIFUGE"

i C D l AlVm
" C II L./AI il L/
"•' •••*""••^

ETNA WASEMKAP
Krachtige motor 3 standen '310

118.

OPENINGSTIJDEN:
1 tot 6.30 uu,
maandagmiddag
9 tot 9.30 uur
dinsdagtfmvrijdag
zaterdag .9 tot • uur.
KOOPAVONp:
7 tot 9 uur
PI PKTRO.S1IPFR<« ladhoavadorp vrijdag
7 tot 9 uur
na nc D AHine-r An IW««r«tanbroak vrijdag
IIM DE RANDSTAD ovariga fillalan dondardag
7 tot 9 uur

r
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'Open delen afdekken en vieze lucht filteren'

Oplossing stankoverlast
ij afvalwater-zuivering
ZANDVOORT - Het eind
lijkt in zicht van de stankoverlast van de afvalwaterzuivering aan de KamerImgh Onnesstraat in Zandvoort-noord. Het Hoogheemraadschap van Rijnland denkt een oplossing
gevonden te hebben. In verband daarmee is er maadagavond voor de bevolking een
voorlichtingsbijeenkomst.

wetvergunning die bij de gemeente is aangevraagd, met
name of er bezwaren tegen ingediend worden. De ontwerpvergunning ligt tot 15 juli ter
inzage op het raadhuis. In verband hiermee wordt er op
maandagavond 7 juni in het
raadhuis een voorlichtingsbijeenkomst voor de bevolking gehouden, die om 8 uur begint.
Vertegenwoordigers van het
Hoogheemraadschap én de gemeente zullen hier zowel de
Het
Hoogheemraadschap Bezwaren
Of de startdatum gehaald plannen als de procedure nader
van Rijnland is van plan bepaalde installatie-onderdelen af te wordt, hangt af van de hinder- toelichten.
dekken. Dat geldt met name
voor die onderdelen, waar het
afvalwater direct met de open
lucht in contact komt. Vervolgens wordt de vieze lucht afgezogen en gereinigd met een zogenaamd biofilter. Het Hoogheemraadschap hoopt eind augustus met de werkzaamheden
te kunnen beginnen, deze duren dan tot eind december.
Met deze plannen komt het
' Hoogheemraadschap van Rijnland tegemoet aan de klachten
ZANDVOORT - Burge- slachtoffer werd van 'ontuchdie in de loop der jaren uit de
meester Van der Heijden tige handelingen'. De tweede
is geschokt door de twee keer, woensdag 19 mei, werd
misdrijven vorige maand de vierjarige Esther ontin Zandvoort, waarbij voerd. Zij was door een nog
man uit de zuidtwee kleine kinderen het onbekende
meegenomen en werd
slachtoffer werden. Naar duinen
laat op de avond m het Limaanleiding daarvan doet burgse
ZANDVOORT - Vijf kinWeert uit de auto gehij
in
een
open
brief
een
deren zijn zaterdagavond
oproep aan de Zandvoor- zet.
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'Spektakel' onder ambtenaren

DEZEWEËK
Duimen
Het is alti|d duimen
o
voor goed weer Dat
O
zegt organisator Wim Pennings als het over het school
handbaltoernooi gaat
,,lk
hoop dat men voor het komende jubileumloernooi boven
een beetje rekening met ons
wil houden " Deze week in de
rubriek Achter de Schermen

wijde omgeving zijn gekomen.
Al jarenlang wordt met name
het noordelijk deel van Zandvoort, vooral nieuw-noord, geregeld overvallen door stank
van de zuiveringsinstallatie
voor afvalwater. Af en toe, als er
op dat moment noord tot
noordoosten wind staat, dringt
het luchtje ook door m het centrum.

Roeien
De deelnemers van het
-j
Rotary
Zomerzotten
f
festival moeten zondag voor
het eerst ook op zee roeien

Seizoenopening
postkantoor
begint in juli

ZANDVOORT - De zaterdag-openstelling van het
PTT-postkantoor aan de
Louis Davidsstraat, elk zomerseizoen, gaat dit jaar
een maand later in dan normaal. Dat gebeurt nu op zaterdag 3 juli.

Burgemeester doet oproep aan bevolking:

Wakend oog tegen
ontucht met kinderen

Kinderen gewond
bij circuit-ongeval

gewond geraakt tijdens een
ongeval op het circuit. Na
behandeling in het ziekenhuis konden zij naar huis.

De kinderen, variëren in leeftijd van 3 tot 10 jaar. Zij bevonden zich in een aanhangwagentje achter een kleine, driewielige motorfiets. De motor werd
bestuurd door een 33-jarige IJmuidenaar, die met de kinderen (waarvan twee van hémzelf) na de trainingen op het
circuit nog een rondje over de
racebaan wilde rijden. Op het
rechte stuk, bij een snelheid
van ongeveer 30 kilometer per
uur, raakte het aanhangwagentje los waarna het kantelde. De
kinderen werden daardoor uit
het wagentje geslingerd.
In eerste instantie hebben zij
hulp gekregen van de EHBO•post op het circuit, vervolgens
zijn zij overgebracht naar een
ziekenhuis in Haarlem. De kinderen liepen schaafwonden op
en enkelen een gat in het hoofd.
Tegen de Umuidenaar is proces-verbaal opgemaakt. Hij
wordt ervan verdacht de aanhanger niet goed te hebben
vastgemaakt.

D66 openbaar
ZANDVOORT - D66 afdeling
Zandvoort buigt zich vanavond
over de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, in maart
1994. Dit is een van de agendapunten van een openbare bijeenkomst in Les Dunes, voorheen 't Boeckaniersnest, aan de
Zandvoortselaan 167. Aanvang
20.00 uur.

ters om toch vooral op te
Een en ander heeft onder
letten.
de Zandvoortse bevolking tot

Het eerste misdrijf vond
vorige maand in het Kostverlorenpark plaats, een kwestie
waaraan de politie destijds
geen ruchtbaarheid gaf. Er is
alleen bekend dat een kind

de nodige verontrusting geleid, ook bij de gemeenteraad
en burgemeester Van der
Heijden. Deze vraagt in zijn
open brief de bevolking om
'te waken'. De inhoud van de
brief volgt hieronder.

Brief M.R Van der Heijden
'Beste Mede-Zandvoorters.
Het zal u allen zijn vergaan,
zoals het mij verging toen ik
onlangs op de hoogte werd
gesteld van twee opeenvolgende momenten van misdrijf waarbij twee jonge kinderen uit ons midden op brute wijze het slachtoffer werden van ontuchtige handelingen. Er gaat een gevoel van
woede en machteloosheid
door je heen. Je vraagt je af
hoe het in hemelsnaam mogelijk is dat sommige mensen
zo ver kunnen gaan dat zij
jonge kinderen op grove wijze misbruiken. Blije en spelende kinderen die in de vaart
van hun spel de gevaren die
hen bedreigen niet kunnen
zien aankomen.

jes. Veel aandacht is in die
gevallen vaak nodig. Aandacht van buren, vrienden,
de school of van zomaar
mee-levenden.
Ik beschouw het als mijn
plicht U allen op te roepen
ervoor te waken dat de gebeurtenissen van de afgelopen weken in Zandvoort geen
kans meer krijgen. Probeer
uw jonge kinderen te wijzen
op gevaren die hen kunnen
bedreigen. Verlies hen bij het
buiten spelen niet uit het oog!
Spreek af in uw buurt wie
van u er op de kinderen let als
zij buitenshuis zijn.

Want wat is gebeurd, mag
niet wéér gebeuren. Geef hen
die met kwalijke plannen
Van het ene moment op het rondlopen, geen enkele kans.
andere veranderen zij van Laten wij het beschouwen als
vrolijke speelkameraadjes in een vorm van burgerplicht
slachtoffertjes van bruut ge- dit na te streven! Laat Zandweld. Een veelal traumati- voort voor onze eigen kindesche situatie, niet alleen voor ren een veilige plaats blijven!
de slachtoffers zelf, maar ook De burgemeester van Zandvoor ouders, broertjes en zus- voort, M.R. van der Heijden.

De ambtenaren van de sector Grondgebied bezig met een 'grondactie', onder leiding van Jaap Hoogendijk en gecoached door
Foto Persbureau Zanchooit
sectorhoofd Nico Dost
ZANDVOORT - De Zandvoortse gemeente-ambtenaren
konden vorige week weer eens
flink de spieren losmaken tijdens het vierde Ambtenaren
Spektakel. Het Raadhuis ging
dicht en iedereen begaf zich
naar de hockeyvelden van ZHC

voor een uitgebreide sport- en zorgd, met de meest uiteenlospelletjesdag,
georganiseerd pende denk- en doe-spelletjes,
door de gemeentelijke perso- waaronder een quiz, een stormbaan en 'Tik een eitje'. De daneelsvereniging.
mes en heren konden flink met
De Stichting Recreatiewerk elkaar 'in de clinch'. Sector EiNoord-Holland had voor de gendommen I was de 'titelverspektaculair programma ge- dediger', maar deze winnaar

van vorig jaar kwam er dit keer
niet aan te pas. Dit jaar was riet
de sector Middelen die alle registers ver genoeg opentrok.
Het team eindigde - fanatiek
gecoached door het nieuwe sectorhoofd Ronald Mauer - als
eerste.

en krachtig postuur (als een body-builder), lengte ongeveer
1.75 meter, heel kort geknipt
zwart haar. Hij was gekleed in
een grijs shirt met korte mouwen en een grijze loggingbroek
met afgeknipte pijpen in bermuda-model, de man liep op
sportschoenen. Verder had hij
In het ene geval gaat het om een bruine pit-bull terriër met
de man die vorige week dinsdag een witte bef bij zich.
op de Seinpostweg een tankwagenchauffeur in elkaar heeft geslagen en getrapt. De chauffeur,
afkomstig uit Haarlem, moest Aanranding
Verder zoekt de regionale pomet een gebroken kaak en hersenletsel worden opgenomen litie drie mannen die op 26 mei
op de intensive-careafdeling bij de Oosterpias in de Kennevan het Zeewegziekenhuis in merduinen een 20-jarige vrouw
uit Santpoort aangerand hebUmuiden.
ben. Dat gebeurde tussen half
Van de dader is het volgende vier en half vijf 's middags. De
signalement bekend: leeftijd vrouw zat op het strand bij de
ongeveer 25 jaar, gebruind ui- Oosterpias toen zij door de drie
terlijk, gedrongen maar breed mannen benaderd werd. Eén
van hen pakte haar van achteren vast, waarna een ander haar
onzedelijk betastte. Daarna liepen zij weg. De daders voldoen
aan het volgende signalement:

'Verbeterplan oud-noord moet
nog dit jaar uitgevoerd worden'
ZANDVOORT - Het 'verbeterplan' voor Zandvoort
Oud-Noord moet nog dit
jaar uitgevoerd worden. Dat
is de mening van woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht, plus een aantal raadsleden. De bewoners
rekenen erop dat de gemeente binnenkort de straten en pleintjes in hun buurt
een flinke opknapbeurt
komt geven. Het College
van Burgemeester en Wéthouders wilde dat tot volgend jaar uitstellen, door
politieke druk komt daar nu
mogelijk verandering in.
EMM heeft haar mening duidelijk gemaakt in een brief aan
het gemeentebestuur. Het heeft
vooral betrekking op het gedeelte Oud-Noord tussen de

Tollensstraat en de Nicolaas
Beetslaan. In deze omgeving
heeft EMM afgelopen jaren uitgebreid groot onderhoud gepleegd aan haar woningen, die
werkzaamheden zijn vorig jaar
september afgerond. De bewoners waren daarmee akkoord
gegaan, nadat ook de gemeente
had toegezegd de woonomgeving te verbeteren. Dat zou aansluitend op het groot onderhoud gebeuren. Het huidige
College van Burgemeester en
Wethouders wil daar nu op terugkomen: de verbeterplannen
moeten naar 1994 opgeschoven
worden.

ting van de gemeente. Dat besluit valt pas na een onderzoek
én overleg met de bewoners van
de wijk. Maar gedacht wordt
aan verbetering van de verlichting, het wegdek, de troittoirs
en de mogelijkheden om te parkeren.

j Waterstanden!
Datum
3 jun

4 jun

5 jun
6 jun
7 jun

8 jun
9 jun
10 jun
11 jun

HW
02.59
03.47
04.36
05.18
06.01
06.45
07.29
08.15
09.06

LW
11.00
11.45
00.06
00.56
01.39
02.36
03.15
04.00
04.35

VM vrijd. 4 juni
Springtij 6 juni ..
NAP

HW LW
15.2723.15
16.19 -.17.0612.34
17.4813.29
18.3514.25
19.2015.04
19.5915.44
20.3916.24
21.2516.55
Maanstand:
.. 15.02 uur
.. 05 18 uur
+113cm

1. lengte ongeveer 1.90 meter,
donker glad haar met krul in de
nek, licht snorretje, kleding
e.d.: groen base-ball jack met op
de rug een rode letter S of het
cijfer 5, een beige spijkerbroek,
witte sportschoenen, lange
goudkleurige halsketting, groene rugzak. Beide anderen zijn
ongeveer 1.85 meter, hebben
kort donker haar, een blauwe
spijkerbroek en een spijkerjas.
De een droeg een wit T-shirt, de
ander een blauwe polo

Reusachtig gebied
Het betekent wel dat de heren een groot gebied onder hun
hoede hebben. Van Bloemendaal tot en met het naaktstrand
meet het bijna 14 kilometer.
„Het is inderdaad een reusachtig gebied," bevestigt Tromer.
„En bij mooi weer met grote
drukte én hoog water kan het
natuurlijk best wel eens moeilijk zijn." Vandaar dat politie

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons

kantoor, telefoon

17166

(ADVERTENTIES)

GROTE FABRIEKS UITVERKOOP
Wegens verhuizing
ALLE BLOUSES, ROKKEN, TRUIEN,
BROEKEN, etc. etc.

De brief van EMM leidde vorige week tot vragen in de gemeenteraad. „Die wijk heeft
dringend een facelift nodig," aldus Kuyken (PvdA). Volgens
GBZ-wethouder
Fliermga,
Ruimtelijke Ordening, is het
geen kwestie van geld, maar
van prioriteiten stellen: het
ambtenaren-apparaat kan dit
er niet bij hebben. „Maar als de
gemeenteraad het anders wil,
Wegdek
kunnen we daar verandering in
Wat er exact gedaan moet brengen."
worden in het kader van het
'verbeterplan' staat nog niet
vast, aldus het bureau voorlich- Vervolg op pagina 3

0_

35,00

ook stoffen
per stuk
OP ZATERDAG 5 JUNI 10.00-16.00
MARION FORSTER MODES B.V.
NIEUWE HEMWEG 5E, AMSTERDAM
(INDUSTRIETERREIN HEMPOINT)

Hoe krijg je de
automatische piloot
op tijd in de cockpit?
Met een MBO opleiding logistiek aan het Nederlands Luchtvaart

ZANDVOORT
De
Strandpolitie is weer terug
op de Rotonde. De ordebewakers gaan dit jaar vooral
letten op honden en op
'schennisoverlast' in de
zuidduinen. Daarbij krijgen
zij hulp van de bereden politie. De strenge aanpak van
het parkeren heeft al zijn
vruchten afgeworpen.
Op 15 mei alweer hebben de
agenten hun intrek genomen in
de strandpost Rotonde. Traditiegetrouw wordt dat morgen
gevierd met een kleine receptie.
In totaal bestaat het stranddetachement uit vier beroepskrachten, al zijn die wegens de
wisselende diensten nooit alle
vier tegelijk aanwezig. Dit zijn
strandcommandant Paul Tronier, Paul Walgien, Ed Hendriks en Edwin Hol. Deze laatste komt uit Bloemendaal,
want ook daar gaat het stranddetachement dit jaar weer surveilleren. „Dat is vorig jaar als
erg positief ervaren," zegt Tromer, die de leiding heeft over
het detachement. „Ook binnen
Bloemendaal zelf. Bijvoorbeeld
de strandpachters, die waren er
erg tevreden over."

üw krant niet
ontvangen?

EMM betreurt voornemen gemeente om plannen uit te stellen

Politie zoekt daders Strandpolitie let op honden en schennispleging
van twee misdrijven
ZANDVOORT - De politie
Kennemerland-Zuid is op
zoek naar vier mannen die
van een misdrijf verdacht
worden. Inlichtingen kunnen doorgegeven worden
via de telefoonnummers
13043 of 023-225500.

De openingstijd is van 9 tot 12
uur, deze extra serviceverlenmg duurt tot en met 28 augustus. De openingstijden op doordeweekse dagen blijven het
hele jaar door gelijk: van maandag tot en met donderdag van
half negen tot half zes, op vrijdag van half negen tot half zeven.
In het verleden begon de seizoen-openstellmg aan het begin
van de maand juni. De laatste
jaren was het echter behoorlijk
stil op de zaterdagochtenden in
deze maand.

College maak je de beste start voor een carrière binnen de
luchtvoartbronche Heb je binnenkort het Mavo of VBO diploma
op zak' Kies don nu voor een opleiding aan het NLC

Bel vliegensvlug voor de brochure Tel: 020- 694 68 76
of schrijf naar postbus 3 1 3 3 , 2 1 3 0 KC Hoofddorp.

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
OmJdt ik graag wil welen wat /ich in

mijn omgeving alspeell. Ter kennismaking ontvang ik hel

Zanclvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,50

Nieuwsblad

Het stranddetachement onderhoudt nauwe contacten met onder andere de watersportvereniging. Hier begroet commandant Tromer (derde van rechts) een delegatie na het 'admiraalzeilen'.
Daarmee werd dit weekend het watersportseizoen geopend.
Foto Peisbuieau z.mchoori
om zich te verplaatsen afwisselend gebruik maakt van de twee
Jeeps, de vierwielige motor en
de boot.
De heren worden bijgestaan
door vijf leden van de reservepolitie. Bovendien zijn er dit
jaar twee posten voor de kinderopvang voor kinderen die
hun ouders kwijt zijn. Marga
Groenendijk gaat op de Eotonde haar derde jaar in als 'kinderjuf', de Zandvoortse Lia Sol
opent in Bloemendaal een kinderopvang-post. Daarnaast onderhoudt het team nauwe contacten met onder andere de
strandpachters, de reddingsbri-

gade, de reddingmaatschappij
en de watersportvereniging.
Sommige zaken, bijvoorbeeld
reddingsacties, kunnen immers gezamenlijk worden aangepakt.

Schennis
De prioriteit ligt dit jaar bij de
controle op honden en schennisoverlast in de zuidduinen.
Honden zijn verboden op het
strand met uitzondering van
het gedeelte tussen paviljoen
Freddy en Paul en het naaktstrand. Verder zijn zij alleen
toegestaan ten noorden van
Parnassia in Bloemendaal. De

controle op schennisoverlast
vindt vooral plaats langs het
fietspad in de zuidduinen. Daar
krijgt het detachement hulp
van de reservepolitie en de
rijkspolitie te paard, de zogenaamde 'bereden politie'.
Daarnaast blijft men letten
op waterscooters (dit weekend
kreeg een Duitser nog een proces-verbaal) en het parkeren op
de strandafgangen. „Maar dat
hebben we aardig onder de
knie," aldus Tromer. „Dat hebben we vorige jaren streng aangepakt en dat heeft duidelijk
zijn vruchten afgeworpen." Het
detachement blijft op de Rotonde aanwezig tot half september.
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FAMILIEBERICHTEN

Heel bh] zijn wij met de geboorte van onze zoon
Desley Justin
28 mei 1993

Angelique v.d. Burg
en
Dennis de Vries
v. Lennepweg 53/7
2041 LB Zandvoort

Mogen wij even om t hoekje kijken
naar wat daar in 't bedje ligt te prijken ?
Wij vinden 't even lief, of t nou huilt of lacht;
wij zijn blij dat 't beebietje bij ons is gebracht...
je broertjes
Michael, Mitchelljason.
Héél gelukkig zijn wij mei de geboorte van onze
dochter en zusje

Jackie Geneviève

_ '

24 mei 1993
gewicht: 3550 gram

Wij hopen haar een héél gelukkige
toekomst te geven.
Michiel en Belinda Schuurman
Zandvoortselaan 44
2042 XB Zandvoort
tel.: 02507-18502
, ,, frr*Z.
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Langs deze weg willen wij u allen bedanken voor de
vele attenties tijdens ons 55 jarig huwelijk.

Na jaren van woelige baren
afgewisseld met kabbelende zeetjes
is Ane - na een ziekbed van enkele
maanden - vredig ingeslapen.
„Bonne Muit"
Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden
van onze lieve vader, schoonvader, opa, broer,
zwager en oom

Arie Molenaar
weduwnaar van M. B. van Lenl
op de leeftijd van 73 jaar.
Betty en Jan Wijker
Annelies en Gert-Jan de Roode
Gijs
en verdere familie
Zandvoort, 27 mei 1993
Correspondentieadres:
H B. M. E. Wijker-Molenaar
Fazanten straat 5
2042 CK Zandvoort
De begrafenis heeft plaatsgevonden op l juni j.l.
Voor het medeleven dat wij mochten ondervinden na
het plotseling overlijden van mijn lieve vrouw, onze
moeder en oma

Hendrika Johanna Kok-de Graaf
(Riek)

VERSE
VARKENSHAAS
van 29,50

p. kkg
VOOR 19,95 D.
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

op de leeftijd van 84 jaar.
W. Paap-Kraaijenoord
Henk Paap
en verdere familie
2041 PM Zandvoort, 29 mei 1993
Burg. Beeckmanstraat 5
De crematie heeft woensdag 2 juni plaatsgevonden.

Velen zeggen: Wie zal ons
het goede doen zien?
Psalm 4 vers 7
Verdrietig delen wij u mede, dat na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis „Zilverschoon" te Nijkerk, is overleden onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Eszter Keizer-Madocsai
weduwe van Pieter Keizer
geboren 2 februari 1911
overleden l juni 1993
te Szalkszentmarton, Hongarije
te Nijkerk
Nijkerk:
B. Rot-Keizer
M. Rot
Zandvoort:
J. Keizer
E. M. C. Keizer-Bos
en kleinkinderen
Nijkerk. l juni 1993
Correspondentieadres:
B. Rot-Keizer
Wilgenlaan 12
3862 VE Nijkerk
De dienst van Woord en Gebed zal gehouden
worden op zaterdag 5 juni a.s. om 10.30 uur in de
aula van de Algemene Begraafplaats, Tollensstraal te Zandvoort. waarna de begrafenis zal
plaatsvinden in het familiegraf aldaar.
Gelegenheid tot afscheid nemen in liet Uitvaartcentrum Poststraat 7 Ie Zandvoort' vrijdag 4 juni
van 19.00-20.CX) uur.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.
Degene die onverhoopt geen circulaire heeft ontvangen. moge deze advertentie als kennisgeving
aannemen.

Heden is. na een langzaam afnemende gezondheid, joistig ingeslapen mijn lieve zuster en ons
aller Tanni

Antje Terol
op de leeftijd van (58 jaar.
Zandvoort:
A. Schuiten-Terol
Zandvoort:
Hecli en Bob
Kinderen en kleinkind
Zandvoort. l juni 1993
Hobbemastraat 27
Correspondentieadres:
Dorpsplein 7
2042 JK Zandvoort
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 4 juni a.s.
om 10 15 uur in het crematorium „Velsen" te
Driehuis-Westerveld.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Uitvaartcentrum, Poststraat 7 te Zandvoort: donderdag 3
juni van 19.00-19.30 uur.
Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats „Westerveld".

1 Opening
2 Vaststellen nieuwe statuten
Een afschrift ligt voor de leden ter inzage
op het hoofdkantoor Hogehilweg 22
te Amsterdam
3 Presentatie over een actueel onderwerp
4 Rondvraag
5. Sluiting

Ralf Arning
Voor al uw dak-, zink- en
loodwerken.

Hans Jongbloed

DOKTERSBERICHTEN

J. G. Anderson, arts
Afwezig van 11 juni tot 2 juli
Waarneming
C. A. Jagtenberg, huisarts
F. B. Weenink, huisarts

ADVERTENTIES

uw drukker voor:
geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk
kerkpad 6-tel. 02507-12793

DE TELEFOONDIENST LEVERDE
AFGELOPEN JAAR EEN
HOGERE PRODUKTIE

ER ZIJN NOG 120 82
WMHTENDEN VOOR U

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7
Tel. 02507-13278

Cfutte. jLoine,
WEEKAANBIED1NG:

Gezellig eten op een
unieke lokatie.
Ook voor kleine partijen
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

SPAR
Zandvoort-Noord
PAMPERS Voordeelpak
Blijvend in prijs
verlaagd

Aardbeien
Bavaroise
taartje

39,95

schilders- en ofwerkingsbedrijf

RUUD JONKER

Muurcootings Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

J J HamelirLkstraat 111
2033 LK Haarlem
Tel 023-330944
Tel 02507-30663

Bakkerij PAAP

Wilt u een woning kopen
Wiit u een woning verkopen

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

VAN

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

voor het „betere" schilderwerk

ë

info 15110 of 18533

EIND

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
RECTIFICATIE

DE WONING B. BEECKMANSTRAAT 7 IS OP 27 MEI JL TEN ONRECHTE GEADVERTEERD DAAR DIT EEN WONING VOOR MINDER-VALIDEN IS. ALLE INSCHRIJVINGEN VOOR DEZE WONING
KOMEN TE VERVALLEN
1 Heimanstraat 10, huur ƒ651,81 per maand (excl stookkosten) 4kamereengezinswoning met cv
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
minste bestaande uit twee personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag
max ƒ 4 250,- zijn.
2 Garage Voltastraat S, huur ƒ 88,83 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen aan de Voltastraat
3 Garage Voltastraat P, huur ƒ 88,83 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen aan de Voltastraat
4. Parkeerplaats Lijsterstraat M, huur ƒ 7,35 per maand
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen aan de Lijsterstraat
Reactie: uiterlijk dinsdag a s voor 12 00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12 00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzmgscritena liggen ter inzage op het kantoor van EMM. BIJ het genoemde gezamenlijk max. bruto-maandinkomen wordt het inkomen in de
meestverdiener voor 100% en de mmstverdiener voor 50% meegenomen in
de berekening
Toewijzing van de garages en parkeerplaats zal geschieden op basis van
het hdmaatschapnummer BIJ het tekenen van de huurovereenkomst dient
de nieuwe huurder/ster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen 1,
2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
RUILRUBRIEK
1. 2-kamerwoning, De Schelp ƒ 614,15 excl stookkosten per maand. Gevraagd 3- of 4-kamerwoning, omgeving centrum
2 2-kamerwoning, Mr. Troelstrastraat ƒ512,52 excl. stookkosten per
maand Gevraagd 4-kamerwonmg
Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidnummer en geboortedatum uiterlijk op 30 juni 1993 bij EMM. Toewijzingscritena liggen ter
inzage op het kantoor van EMM

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

- Het uitbreiden van een slijterij aan de zuidzijde
van het perceel Burgemeester Engelbertsstraat 21

Zeestraat 41
vraagt

't staat in de krant
iedere week weer

u itvaartverzorg ing
kennemerland bv

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

DENK OM UW TUIN

Dubrovnik

seizoenhulp
voor het
restaurant

Geen zomer
zonder bloemen
van

BLOEMENHUIS
J. BLUYS
De specialist in al uw bloemwerken
Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 120 60

drukkerij van petegem b.v.
postbus 54- 2040 ab Zandvoort

Tel.: 023-32 87 50

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

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Voor info Ronneke Goossens
Tel. 12305 of 19041

Parklaan 36, Haarlem,

Tel. 02507 - 30890

In plaats van kaarten
Langs deze weg willen wij u bedanken voor de overweldigende belangstelling die u heeft getoond na het overlijden van mijn man, onze vader en opa
Tineke Jongbloed-Spoelder,
kinderen en kleinkinderen

Uitvaartcentrum
Haarlem

AGENDA

Zwangerschapsyoga
Hendrik Paap

Ledenraadsvergadering ZAO Zorgverzekermgen te houden op woensdag 23jum 1993,
aanvang 20.00 uur in het bedrijfsrestaurant van
ZAO, Hogehilweg 22, Amsterdam

willen wij u allen hartelijk danken.
Uw belangstelling en hartverwarmende reakties hebben
ons diep geroerd en aangetoond hoe geliefd zij was.
W. Th. Kok
Zandvoort, juni 1993

Fam. de Muinck

Bedroefd geven wij U kennis, dat van ons is heengegaan, mijn lieve man, zorgzame vader, onze
broer, zwager en oom

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

Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN
De volgende commissies vergaderen volgende
week m het Raadhuis

- dinsdag 8 juni 1993 20.00 uur commissie
Maatschappelijke Welzijn
- woensdag 9 juni 1993 20.00 uur commissie
Bestuurlijke Zaken
- donderdag 10 juni 1993 20.00 uurcommissie Ruimtelijke Ordening
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de receptie m de hal van het Raadhuis
BIJ het bureau Voorlichting kunt u terecht voor
nadere informatie over de punten die op de
agenda staan
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar Het publiek heeft tijdens de
commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te
voeren

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Per 1 september 1992 wordt het KCA ingezameld
op bepaalde punten m het dorp
De zogeheten Ecocar rijdt een route met enkele
halteplaatsen Het KCA kan op bepaalde tijden
naar deze plaatsen worden toegebracht

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag
8 juni!
De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
8 15 - 9 00 uur
Schuitengat
9 1 5 - 1 0 00 uur
Brederodestraat/
Friedhoffplein
1 0 1 5 - 1 1 00 uur
Tolweg
11 15 - 12 00 uur
Sophiaweg
12 4 5 - 1 3 30 uur
Van Lennepweg/
J P Thijsseweg
13 45 - 14 30 uur
Prof v d Waalstraat
14 45 - 15 30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15 45 - 16 30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn De data inclusief route zullen elke
maand worden gepubliceerd

VOORGENOMEN
BOUWVERGUNNINGEN (ART. 19
WRO PROCEDURE)
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van artikel 19 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te
verlenen voor

GEMEENTE

Dit bouwplan ligt met ingang van 4 juni 1993
gedurende veertien dagen voor een ieder ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te
Zandvoort Deze afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag 9 00 tot 12 30 uur
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage
ligt kunnen schriftelijk gemotiveerde bezwaren worden ingediend bij het college van
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
veranderen
voorgevel
93045B Koninginneweg 20 vergroten
dakkapel
93046B Zandvoortselaan 80 plaatsen
dakkapel
93044B Koningstraat 13

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplem 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9 00 - 12 30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schi iftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betiokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn

VOORLICHTINGSAVOND
MAATREGELEN
ZUIVERINGSINSTALLATIE
Het hoogheemraadschap Rijnland zal maatregelen treffen om de stankoverlast van de
zuiveringsinstallatie voor afvalwater aan de
Kamerlmgh Onnesstraat m Zandvoort te beeindigen
Daartoe worden ondermeer onderdelen van de
installatie afgedekt en wordt een biofilter geplaatst
Om de maatregelen uit te kunnen voeren is DIJ
de gemeente een Hinderwetvergunning aangevraagd
De plannen worden nader toegelicht op een
voorlichtingsavond op

zullen tevens geïnformeerd worden via een
bewonersbrief Voor nadere informatie bureau
Voorlichting, 02507-61492

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
93021B Herman
Heyermansweg 73

uitbreiden
keuken

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

AFKONDIGING
VERORDENINGEN M.B.T.
WOONWAGENS
De gemeenteraad heeft op 23 februari 1993
drie verordeningen met betrekking tot woonwagens vastgesteld
De verordeningen zijn

*Verordening op het gebruik van standplaatsen voor woonwagens 1993
*Toewijzingsverordening voor woonwagens1993
*Verordening staangeld woonwagencentra in Zandvoort 1993
De verordeningen treden m werking op 6 juni
1993
De verordeningen liggen tevens gedurende drie
maanden na deze publicatie ter inzage bij het
bureau Voorlichting van de gemeente Zandvoort, telefoon 02507-61492

VOORBEREIDINGSBESLUIT

(ART. 22 LID 2 WRO)
De gemeenteraad heeft op 25 mei 1993 besloten dat op grond van artikel 21 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening (WRO) een bestemmmgsplan wordt voorbereid voor

maandag 7 juni 1993
om 20.00 uur
in het Raadhuis van Zandvoort
(ingang bordes Raadhuisplein)

- het perceel Burgemeester
Engelbertsstraat 21
- het perceel Max E u westraat 18
- voetpad naast perceel Passage 33

Alle belanghebbenden worden hierbij voor deze
bijeenkomst uitgenodigd De omwonenden

Dit besiuit ligt met de bijbehorende tekeningen,
waarop met rode omlijning het perceel is aangegeven, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling van de Sector Grondgebied,
Raadhuisplem 4 te Zandvoort Deze afdeling is
geopend van maandag tot en met vrijdag van
9 00 tot 12 30 uur
De burgemeester van Zandvoort,
M R van der Heijden

vVeekmedia 17

Dronken man
botst met auto
ZANDVOORT - Een dertigjarige Duitse toerist veroorzaakte zaterdag een aanrijding op de
Diaconiehuisdwarsstraat. De
man reed met zijn auto over de
Diaconiehuisstraat en sloeg de
Diaconiehuisdwarsstraat
in.
Daar schrok hij van twee kinderen die plotseling vanaf het
trottoir de rijbaan oprenden.
Toen week hij uit en botste tegen een geparkeerde auto aan,
die vervolgens op zijn beurt
twee andere auto's raakte. Alle
auto's werden zwaar beschadigd. De bestuurder, die na de
aanrijding was weggelopen,
kon in de buurt worden aangehouden. Hij bleek onder mvloed van alcohol te verkeren.
Dat bleek uit een ademtest.

donderdag 3 juni 1993

'Heerlijk om samen aan een musical te werken'
ZANDVOORT - De Gertenbach Mavo heeft een
oude traditie in ere hersteld:
na zo'n zeven jaar is de jaarlijkse, traditionele toneeluitvoering weer terug. Een
twintigtal leerlingen en één
leraar brachten donderdag
en vrijdag voor een bomvol
Circus-theater met succes
de musical 'Hier zit een
luchtje aan'. Muziekleraar
Peter Geurts zorgde zowel
voor de tekst als voor de regie.
door Joan Kurpershoek
Het hele jaar door oefenen,
op vrijwillige basis, twee keer
later zelfs drie keer per week,
buiten de schooluren om, zelfs
in de vakantie. Dat ging vooraf

Weekenddiensten
Diensten:
5/6 juni 1993

of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
POLITIE:
Alarmnummer dieren.
06-11. In andere gevallen: tel. Hulpverlening:
13043.
Centrum
Voor Vrijwillige
BRANDWEER: Alarmnummer Hulpverlening: Voor informa06-11. In andere gevallen tie, advies en hulp tel. 17373, op
023-159500 of - voor info over- alle werkdagen van 10.30-12.30
dag - (02507) 61584.
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
AMBULANCE: Alarmnummer 2040 AC Zandvoort.
06-11. Anders: tel. 023-319191 Stichting Welzijn Ouderen
(ongevalllen), Centrale Post Zandvoort: (voorheen DienAmbulancevervoer (CPA) Ken- stencentrum) Koninginneweg
nemerland.
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
DIERENAMBULANCE: Die- op dinsdag- en donderdagmidrenbescherming
023-246899 dag van 13.30 tot 15.00 uur.
(gratis), Regionale Dierenam- Belbus: Om van de belbus (voor
bulance
alarmnummer bewoners van 55 jaar en ouder)
023-334323
gebruik te kunnen maken,
HUISARTSEN: De volgende dient men zich 24 uur van te
huisartsen hebben een geza- voren op te geven bij Huis in de
menlijke
waarnemingsrege- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
hng: J. Anderson, B. van Ber- en 17.00 uur. De kosten per pergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. soon bedragen vanaf l juli 1991:
Paardekooper, H. Scipio-Blü- ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,me, F. Weenink. Informatie voor een retour.
daarover tijdens weekend, Alg. Maatschappelijk Werk
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
tijdens feestdagen via telefoon- 13459 bgg 023-320899 of 320464.
nummer 30500. De spreekuren Spreekuur op werkdagen van
van de dienstdoende arts zijn 9.00-10.00 uur, maandagavond
zowel op zaterdag als zondag van 19.00-20.00 uur. Verder volvan 11.30 tot 12.00 uur en van gens afspraak. Deze hulpverle17.00 tot 17.30 uur. Een af- ning, beschikbaar voor iedere
spraak is niet nodig.
inwoner van Zandvoort, is graTandarts: Hiervoor de eigen tis.
tandarts bellen.
Telef. Meldpunt Sexueel GeApotheek: Zeestraat Apotheek, weld: tel. 023-329393 op werkdaJ.W. Neutel, tel. 13073. Zaterdag gen 12.00-14.00 uur en ma.aen zondag alléén voor recepten, vond 19.00-21.00 uur.
openingstijden: 11.30-12.30 en Zandvoortse Vereniging van
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- Huurders: Gratis advies voor
mngstijden informatie over de leden. Telefonisch spreekuur
regeling via tel.nr. 13073.
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
Wijkverpleging: Voor spoedge- uur: 19783. Schriftelijk: Postvallen is het Kruiswerk Zuid- bus 287, 2040 AG Zandvoort.
Kennemerland 's avonds, 's Woningbouwvereniging EMM:
nachts en in het weekend te be- Klachtentelefoonnummer
reiken via de doktersinforma- technische dienst: 17577. Betiedienst: tel. 023-313233.
stuurlijk spreekuur: iedere eerVerloskundige: Mevrouw Eliza- ste dinsdag van de maand van
beth de Boer-Burgh en/of 19.30 tot 20.00 uur.
mevr. A.C. Gombert, Koch- Sociale
Verzekeringsbank:
straat 6A, Zandvoort, tel. spreekuur tijdens de 'even' we02507-14437.
ken op woensdag 10-12 uur, in
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Gemeenschapshuis, L. DavidsThorbeckestraat 17 te Zand- straat 17. Inl. 023-152152.
voort, tel. 15847.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
Dieren: (Overige diensten) Ver- 61500.
eniging v.h. welzijn der dieren Taxi: tel. 12600.
(02507) 14561, Vermissings- Openbare bibliotheek: Prinseschenst 023-383361, Asiel Zand- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
voort
(tevens
pension) 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
02507-13888, Asiel Haarlem 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
023-244443. Stichting Regionale 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
Dierenambulance: 023-363476 10-14 uur.

aan twee succesvolle uitvoeringen vorige week van 21 leerlingen van de brug-, de tweede en
de derde klas. Maar hetzelfde
gold voor 'acteur' Huub Schrage en muziekdocent Peter
Geurts. Ze hadden er allemaal
vele uren op zitten. „Maar we
hebben er zelf voor gekozen,"
verklaart een van de jonge deelneemsters het uithoudingsvermogen van de groep. „En het is
harstikke leuk om te doen,"
zegt haar vriendin. „Je bent gezellig met elkaar bezig," zegt
weer een ander. Behalve de toneelspelers waren ook de twee
souffleuses en de geluidsman
leerlingen. De regie-assistente
en de man voor het licht waren
respectievelijk een lerares en
de conciërge van de school.
Regisseur en tekstschrijver
Geurts zelf had ook veel plezier
in de voorbereidingen, al was
het niet altijd even makkelijk.
„Je werkt met kinderen die
geen enkele toneelervaring hebben, dus je moet echt helemaal
van voren af aan beginnen."
Toch was selectie in oktober
streng geweest. Iedereen mocht
aan de auditie meedoen, met
zingen, acteren én motiveren
waarom hij of zij zo graag bij de
toneelgroep wilde. Behalve bij
de 21 leerlingen lukte dat ook
bij één van de leerkrachten,
gymleraar Huub Schrage, die
vorige week dus ook dansend
en zingend op het toneel was te
zien.
„Ik zal wel een beetje gek
zijn," zo probeert de 28-jarige
Geurts zijn vrijwilligerswerk te

Na maandenlang repeteren
staan 'brugpiepers', tweede en
derde klassers van de Gertenbach eindelijk op het toneel
van het Circus-theater
Foto P f l v b i U L . i u X . i i u l u m i i

Volgens Tates (VVD) is het
zelfs de bevoegdheid van de gemeenteraad en niet van het college om aan te geven wat het
belangrijkst is. Bosman, CDA,
heeft op zich geen moeite met
het uitstel. Net als GBZ-raadslid Landman wil zij eerst overleg voordat er toch geschoven
wordt in de huidige prioriteitenstelling. D66 kende de brief
nog niet. Flieringa komt in augustus met een lijst van dergelijke werkzaamheden die nog in
de gemeente moeten gebeuren.
Aan de hand daarvan zal de
raad beslissen of het werk in
oud-noord toch nog dit jaar zal
plaatsvinden.
'De samenhang met een ver-

verklaren. Officieel geeft hij
maar vier uur les op de Zandvoortse mavo, het begeleiden
van de leerlingen deed hij er
voor zijn plezier bij. Dat was
met de eerste keer, zo blijkt.
Ook op andere scholen in de
regio heeft hij al musicals uitgevoerd. „Ik red het net om één
stuk per jaar te schrijven. Dit
heb ik m de vakantie van 1991
geschreven en ik ben nu al bezig met een stuk voor volgend
jaar."
Geurts is altijd al gek: geweest
van musicals. „Ik was 8 toen ik
er zelf voor het eerst aan meedeed." Tegenwoordig treedt hij
alleen nog maar achter de
schermen op, als regisseur. Vijf
jaar geleden is hij afgestudeerd
op het conservatorium in het
vak algemene muzikale vor-

ming. Hij is een 'man van de
praktijk', zegt hij. Naast zijn leraarswerk regisseert hij nog de
volwassenen theatergroep 'De
voorste rij' en speelt hij vijf
avonden in de week als pianist
in het Stadscafé in de Zijlstraat
in Haarlem. „Daarnaast treedt
ik ook met een band op, op
bruiloften en partijen. Nee,
geen hoempa-muziek, maar
verder van alles. Bijvoorbeeld
de betere disco, Rock & Roll,
Latin en Reggae."
ZANDVOORT - Toon„Het is heerlijk om samen kunstkoor Zandvoort houdt
aan zo'n musical te werken," morgenavond, vrijdag 4
zegt Geurts. „Door de samen- juni, een 'ode aan de muwerking en doordat ieder een ziek'. Dat gebeurt op de trastuk
verantwoordelijkheid ditionele muziekavond in
draagt, schep je een band met de Hervormde Kerk. Alle gede leerlingen, die uniek is." zongen werken gaan over...
Ook tussen de leerlingen on- muziek.
derling is een band ontstaan.
De muziekavond heeft twee
verschillende 'gezichten': voor
de pauze komen religieuze liederen aan bod, na de pauze zijn
het meer wereldse liederen die
worden, dan moet je die toch de revue passeren. „Het ene
nakomen?" zegt Peter Kramer, deel is wat ernstiger, het andere
hoofd technische dienst bij wat luchtiger," verduidelijkt H.
EMM. Over het eigen belang de Hoop, ad interim-voorzitter
van de woningbouwvereniging van het 71 leden tellende koor.
zegt hij: „Als wij de woningen Het is een aantrekkelijk proweer op niveau brengen, moet gramma, zegt hij. „De kracht
ook de woonomgeving op ni- van de muziekavonden is voorveau getild worden. Je kunt de al de afwisseling in het prowoningen nog zo mooi maken, gramma. Het is van alles wat.
maar als het op straat een troep En de ervaring leert dat het publijft, schiet je er weinig mee bliek dat op prijs stelt."
op. Dat spreekt de bewoners
niet aan." Alleen als een wijk op
beide punten wordt aangepakt, Vleugel
De muziekavonden onderverbetert het wooncomfort en
blijft het netjes, aldus Kramer. scheiden zich verder van de tra„Een goed voorbeeld is de flat
in de Lorentzstraat. Daar hebben EMM en de gemeente prima samengewerkt. Dat moeten
we zo voortzetten."

TOZ houdt 'ode aan de muziek'

beterplan voor Oud-Noord was
voor de bewoners een factor die
heeft meegewogen in de uiteindelijke instemming met de onderhoudsplannen,' zegt EMM-voorzitter Marijke Herben in
de brief aan de raadsleden. 'Het
is pijnlijk dat de bewoners nu
moeten constateren dat van de
geplande samenhang voorlopig
niets terechtkomt.'

Troep
Als het uitstel toch doorgaat,
zal dat negatieve gevolgen hebben voor de onderhandelingen
met de bewoners van andere
woningcomplexen waar groot
onderhoud gepleegd moet worden.
„Als er toezeggingen gedaan

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel 02507 - 18648 Postadres
postbus 26, 2040 AA Zandvoort BIJ
geen gehoor 020-6451515 tijdens
kantooruren
Dick Piet (red chef), Joan Kurpersnoek, Mananne Timmer (emdred)
Vormgevmg/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Hendal
Advertentieverkoop: Gasthuisplem
12, Zandvoort, tel 02507 - 17166
Postadres postbus 26, 2040 AA
Zandvoort Faxnummer. 0250730497 M Oosterveld Kantoor geopend maandag13-16u ,dmsdag1013, 14-16 u , woensdag 9-11 u., donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12
u
Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres Postbus 51, 1180 AB Amstelveen Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel 020 - 562 6271
Faxnummer 020-6656321.
Verkoopmanager. M Christiaanse
Abonnementsprijzen: l 17,- per
kwartaal,
/ 31, -per half jaar; ƒ 54,- per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven
Losse nummers ƒ 1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-

5626211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel
02507-17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
m 1941

Ondertrouwd:
Van Hemert, Dirck Ghijsbrecht Formijn en Delies, Linda
Schniedewind,
Gertjan en
Schouten, Célestine Lisette
Hendrika
Gehuwd:
Auberlen, Roy Edward en Vandenbij laard, Bela Esther
Van Hooijdonk, Thomas Adrianus Maria en Nijs, Elisabeth
Gertruda Gerarda
Vlieland, Marco en Paap, Linda
Van Koningsbruggen, Peter en
Bruinsma, Linda Christine
Brouwer, Albertus Petrus Maria en Westdijk, Berlinda
Van den Berg, Ewout Jasper en
Van Bruggen, Jeannette Paulina Amalia
Geboren:
Hichem, zoon van: Khachnaoui, Mohieddine en Zwemmer, Leonara
Torn, zoon van: Geusebroek,
Franciscus Jacobus en Verschoor, Nicolette
Jackie Geneviève, dochter van:
Schuurman, Michiel Renger
Ewe en Bakkenhoven, Belinda
Brigitta
Overleden:
Giskes geb. Koning, Neeltje
Christina Petronella, oud 86
Molenaar, Arie, oud 73 jaar
Le Vino, Theo Willem, oud 72
Van Deursen, Henricus Alphonsus Maria, oud 57 jaar
De Vries, Elisabeth, oud 80 jaar
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Toonkunstkoor Zandvoort tijdens een van haar jaarlijkse muziekavonden
AI c hief foto
ditionele grote najaars-uitvoeringen in de muzikale taegeleidmg. Tweemaal een orkest mhuren is onbetaalbaar, vandaar
dat dingent/pianibt Frans
Bleekemolen op de muziekavonden meestal zelf de begelei
ding op zich neemt De eigen
vleugel van het toonkunstkoor
wordt daarvoor speciaal naar
de kerk aan het Kerkplein verhuisd. Bleekemolen, die de de
algehele leiding heeft, zal ook
als solist enkele stukken ten gehore brengen. De andere solist

ib zijn echtgenote, de sopraan
Marijke Bleekemolen, mmiddels een bekende gastzangeres
van het koor. Op het programma staan werken van onder andere Bach, Haydn, Mendelssohn en Mozart.
De muziekavond in de Hervormde Kerk begint om 20.15
uur. Kaarten kosten 7,50 gulden en zijn te koop in de kerk,
of in de voorverkoop bij leden
van TOZ. Voor de adressen kan
men het secretariaat bellen: tel.
15451.

Achter de schermen - Wim Pennings

In de rubriek Achter de
Schermen gaat het Zandvoorts Nieuwsblad op zoek
naar de 'mens' achter bekende personen uit deze gemeente. Deze week Wim
Pennings (54) die al 25 jaar
de man achter het schoolhandbal is. Achter de schermen voelt hij zich ook het
meeste thuis.

Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: mevr. ds.
L.C.M. Blomjous-Maillette de
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Buy Wenniger, uit Aerdenhout
Zondag 10.00 uur: dr. J.J. Beu- Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
mer, uit Haarlem
218, Haarlem.
Gereformeerde Kerk, Juliana- Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijweg 15:
ders
Zondag 10.00 uur: dr. M.E. 19.00 uur: ds. A.W. Snijders, GeBrinkman, uit De Bilt
bedsdienst
Koomskatholieke Kerk, Grote Jehova's Getuigen:
Krocht 45:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
Zaterdag 19.00 uur: pastor D. te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
Duijves
uur en maandag 19.00 - 21.00
Zondag 10.30 uur: pastor C. van uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Polvliet, H. Drieëenheid
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
Ned. Protestanten Bond (NPB), 023-244553.

Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV Hoofdred.: J M. Pekelharmg
Hoofd commercie J F Sas
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'Ik mag niet te laconiek zijn'

Weekend:
5/8 juni 1993

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT - De Zandvoortse Postzegel Club houdt
op zaterdag 5 juni een postzegelverzameltaeurs in het Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat. Van twaalf tot vijf
's middags kunnen gemteresseerden er terecht voor postzegcls, poststukken, brieven en
andere dingen die met postzegels te maken hebben Het Gemoenschapshuis is te bereiken
met bus tachtig of 81.

Personalia

Kerkdiensten

Burgerlijke stand

Postzegelclub

accepteren, anders kunnen ze
met goed met elkaar acteren."
Slechts twee leerlingen waren afgevallen omdat het to
neelwerk teveel was naast
school of andere activiteiten
„Sommigen moetje tegen zich
zelf in bescherming nemen," al
dus Geurts. De rest heeft met
veel enthousiasme doorgewerkt. Voor Geurts een extra
Plaatbgenote L\clia Akkerstimulans om volgend jaar man <25) is doctorandus in de
door te gaan met dit proiect economie geworden. Op de
„Als je ziet hoeveel plezier de Vrije Universiteit in Amstervolgens Geurts noodzakelijk kinderen erin hebben! OC dar dam kreeg zij vorige week haar
voor een goede uitvoering. „Je hun ouders achterover vallen buil uitgereikt Haar scriptie,
werkt met eerste klassers, de van verbazing, over het acteren met als titel 'Nederlandse overzogenaamde 'brugpiepers', en van zoon of dochter Dan heb heid buiten spel' ging over de
met tweede en derde klassert.. je je doel toch duizend keer be kartelvorming m de bouwwercld
Die moeten elkaar volkomen reikt?"

EMM:'Toezeggingen moetje nakomen'
Vervolg van voorpagina

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Bioscoo pgro g ra mmcring van 3 t/m 9 Juni 93
P1CTURKS presenteert

ASTRIX

door Everhard Hebly

! i

EN DE

KNALLENDE
KETEL
i !

RICK MQRAHIS

HONÊTl
THE KID
Dagelijks
13.30 en 15.30 u.

ZANDVOORT - 'Het
schoolhandbal is Wim Pennings én andersom', schreef
iemand in het jubileumboekje dat hij vorige week
kreeg aangeboden ter gelegenheid van de vele jaren
trouwe dienst. Het boekje
schetst Pennings zoals hij
is: uiterst bescheiden en op
de achtergrond. Volgens
een ander niet bepaald eentje die je het schuim van het
bier kletst, je op de schouders ramt of zich op de voorgrond dringt. Geen woprden, maar daden. De enige
die in de uitgave niet aan het
woord komt, is Penriirigb
zelf.

A.L.
Dagelijks
19.00 u.

A.L.
Dagelijks
21.30 u.

KINDERFEESTJE ??
VIER HET IN CIRCUS ZANDVOORT
voor slechts ƒ 12.50 of i nel. Hamburger Menu ƒ 17.50 per kind
Guitthuisptein 5 - 2042 JM ZamUnnrt. Telefoon: 02507-18686

„Ik houd van organiseren,"
vertelt hij daags voor het toernooi. „Het is leuk om te doen,
schenkt veel voldoening en is
een goede propaganda voor de
vereniging. Na elk toernooi
melden zich altijd wel twee
nieuwe leden. Ik heb vijf jaar
geleden mijn vertrek al aangekondigd, laat een ander het nu
maar eens doen. Ruud Wijdema heeft zich hiertoe bereid
verklaard, hij helpt al een paar
jaar en lijkt me een goede
man."
„Ik heb het zelf vrij druk met
mijn werk en daarnaast heb ik
een volkstuin die tijd vraagt.
Bovendien ben en blijf ik
scheidsrechter op regionaal mveau. Ik vorm een vast koppel
met J. Molenaar, samen hebben
we 55 jaar ervaring. We worden
nog altijd veel gevraagd, onder
andere voor de Nederlandse
kampioenschappen. Het fluiten van een handbalwedstnjd
is, denk ik, gezelliger dan een
voetbalwedstrijd. Er heerst een
andere mentaliteit en sfeer. Het
is ook beslist niet ondankbaar
en het prettige is dat je met
twee man bent."
„Ik ben op mijn negentiende
jaar met handbal begonnen. Ik
was lid van de voetbalafdehng
van Zandvoortmeeuwen, maar
dat beviel me niet omdat ik
geen vast elftal had. Op een gegeven moment was er een handbaltoernooi waar ze spelers te

Wim Pennings: „Het is altijd duimen voor goed weer én afwachten of alle scholen komen"
Kuto Pii^huit.ui Xiinihuuit

weinig hadden, toen ben ik m- boven een beetje rekening met
gevallen Ondanks dat ik het ons houden."
eerst een meidenspoit vond
Maar ik kwam er al snel achter
dat dit onjuist was. Gelukkig Afwachten
,.En verder ib het altijd afmaar, want ik heb ei mijn
wachten of alle scholen komen.
vrouw door leren kennen "
En Zandvoort leerde er Wim Het ib namelijk weieens voorgePenmngb door kennen. Op aan komen dat er een wegbleef, een
drang van Ceeb van Lnnbeek br lont van die school We hebben
besloot Pennings een schuids hot programma toen met gewijrechterscursub volgen. Hij kon /5iüd. maai gewoon die wedstnjinmiddels zelf niet meer hand cleii geschrapt Als er echter
ballen door een hardnekkige twee scholen met zouden koschoudertaletsure. In 1968 floot men. moet je wel het hele prohij zijn eerste wedstrijd en ging gramma switchen. Daar moet
hij Van Limbeek assibteien bij je maai niet aan denken. Ik blijf
de organibatie van het school in dit boort situaties wel coriect
handbaltoernooi. Al eenjaar la en uibüg, maar leuk is het met.
ter deed hij dit helemaal alleen Er is nooit een moment gePennings- „Het was toen nog wcebt dat ik me afvroeg waar ik
over twee dagen veideeld, maar mee bozig was of dat ik wilde
onder druk van de leerkrachten stoppen Ik kan me ook met
hebben we het toernooi naar herinneren dut iemand weieens
één dag gebracht. Dat scheelde commentaar op het toernooi
heelt gehad."
ze een vrije dag."
„Wat me overigens wel opviel
„Het vereist wel een strak m dat boekje, is dat er met in
schema en ik kan op du toer- naar voren kwam dat we nooit
nocidag met te laconiek ^ijn een probleem hebben gehad om
Van Limbeek had ook al <5o'n scheidsrechter te vinden. Voor
grote stiptheid. En ik kan tevre- zo'n dag heb je er toch tien noden vaststellen dat we altijd op dig. In "het begin floot ik zelf
tijd klaar zijn. Tijdens het tooi ook Meestal de toen traditionenooi voel ik wel een bepaalde le wedstrijd tussen leerkrachspanning, maar zeker geen ten en scheidsrechters. We
stress. Het is altijd duimen zorgden er zoveel mogelijk
voor goed weer Ik heb het een voor dat het in een gelijkspel
keer twee weken moeten ver- eindigde. Het ib jammer dat die
plaatsen m verband met regen \vedbtnjd al een paar jaai niet
en ik heb een keer twee uur meer gebpeeld wordt. De leergestaakt. Ik hoop dat men vooi krachten hadden er met zoveel
het komende jubileumtoernooi ^m meer m "
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DRIVE IN OCCASIONS SHOW
AAN DE
MUNTERSLAAN
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Ookvoor
service, reparaties
en schade-reparaties.

l
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Tijdens de show
voor alle kinderen
een mini auto kado

OCCASION VAN DE DAG

Zaterdag 5 juni staan voor het pand van Nefkens aan de
Munterslaan meer dan 90 gebruikte auto's van alle merken
zoals: o.a. Peugeot, Seat, Citroen, Fiat, Volkswagen, Renault,
Opel, enz.

205 XE-ACCENT 1.1 inj. '91
zwart
18.500
licht met. velgen
2.000
20.500
dagkorting
2.550

Tijdens de show extra lage prijzen

17.950

plus

KOOP NU EN BETAAL PAS IN NOVEMBER '93
of
MINIMAAL 15OO,- VOOR UW AUTO
Kom kijken naar deze unieke drive in show bij het pand van
Nefkens, Munterslaan 2, Haarlem

Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord
VERSE
VARKENSHAAS
van 29,50
VOOR 19,95 p. kkg

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

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

GEEF HET DOOREET VIS VAN FLOOR!!!
OPENING, FEEST OF PARTIJ,
EEN HARING HOORT ERBIJ,
DE NIEUWE HARING,
EN DE "OUDE" KAR,
HEBBEN WIJ!!!
Verhuur van
"OUDE"
HARINGKAR
of HARINGBAKFIETS
(OOK LEEG)
Voor uw party
of tuinfeest.
Eventueel met
strandjuttersversiering.

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

f

Ook 3 marktkramen
364 dagen beschikbaar.

visser

VULA ,A
KOEKEN 2 ,.
1, 10

FLOOR
TEL. 02507 - 15201

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

Naanr
Adres
Pobtcde + Plaats-

. . . i
*
i i,

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle Luxaflex producten
U kri|gt de stalen bi| u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergeleken

Vroog vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

NOVILON MARMOLEUM

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MEIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

V/ORDEN
MANNEN
WEER JONGENS ?
De Jeep Cherokee is een verrassende

een stoere terremauto. Want als u een

verschijning. Neem zijn vormgeving,

kijkje neemt onder de motorkap, treft u

opvallend door bescheidenheid. Geen

een krachtige Turbo Diesel, een 2,5 liter

toeters

en

bellen, maar
uiterst subtiele styling.

CHRYSLER HEEMSTEDE/HAARLEM
Cruquiusweg 29, Heemstede .
Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
Donderdag koopavond 19.00 - 21.00 uur.

Binnenin is de Cherokee standaard
voorzien van de nodige luxe: stuurbe-

injectie of
een 4,0 liter
automaat.
Deze kracht-

bronnen bedienen de legendarische Jeep
vierwielaandrijving.

^j

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
que.
Sthnjf hiir in oloklelters
im tekst l letter per
hokje Cijfers leestekens
enlusseiinninluitellin
\ o u r l klier Minstens.!
regels besdinju'ii .Vin
de h a n d \ a n de daarnaast
Kepla.itsk' lane\en kunt n
/elf uitrekenen «al uw
adu rtenlie kosl

WONINGSTOFFERING

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Haltestraat tel. 12159
Pasteurstraat tel. 17027

WEEKREKLAME
donderdag t/m donderdag

vis VAN

SCHILDERWERK

46.94

krachtiging, fraai beklede stoelen, een in

Als uw jongenshart nu sneller begint

hoogte verstelbaar en met leder bekleed

te kloppen, kunt u niet meer om een

stuurwiel, getint glas en zo kunnen we nog

avontuurlijke proefrit heen.

even doorgaan. Toch praten we hier over

e

The American Legend.

62.80
78.67
94,53
110,39
126,25
142,12
157,98

Telefoonnummer:
Handtekening:

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,?|
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 70.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686

faxnr. 020-6656321

Jeep Cherokee: vanaf f 62.65CV
Afgebeeld Jeep Cherokee 4 Oi S f 67 990,- I'nj:en incl BTW. af importeur, excl kosten njklaar maken
Wijzigingen» oorbehouden Chrysler Import Holland b x Telefoon 070-3411100

l
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'Nergens komje zoiets als Schiphol tegen'

Schiphol kan in de
nieuwe Terminal West
gemakkelijk zo'n
twintigduizend mensen per
dag ontvangen. Dat blijkt
zaterdag als de buren op
bezoek komen. Massaal
heeft de omgeving gehoor
gegeven aan de uitnodiging
van de luchthaven-directie
om de jongste uitbreiding
eens te komen bekijken.
Meer dan twintigduizend
buren willen nu wel eens
zien wat al die
bouwactiviteiten op de
luchthaven hebben
opgeleverd.

heeft nog meer bedrijvigheid,
zoals de omvangrijke scheepsbouw en talloze jachthavens.
Aalsmeer heeft Schiphol niet
nodig," zo laat deze gemeente
weten.
Schiphol schuwt de kritiek
niet. Daarom krijgen de Dorpsvereniging Zwanenburg/Half weg en de de Dorpsvereniging
Nieuwe Meer gelegenheid hun
kritiek te laten horen. Zwanenburg: „Wie zwijgt wordt overdonderd, wie niet zwijgt ook."
Hoe overdonderend het geluid
van vliegtuigen is laat de
Dorpsvereniging Nieuwe Meer
horen. Het is de enige keer dat
het lawaai van de vliegtuigen
daverend door de hal klinkt.
Van de vliegtuigen buiten is
nauwelijks iets te horen.

door Jaap Kok
PSTAPPUNT De
Kwakel' staat op de
uitnodiging. Maar op
het afgesproken uur
blijkt er geen bus te bekennen.
De hoop gloort even als een
bus met een vlaggetje erop nadert, het blijkt een gewone lijnbus. Op het busstation in Uithoorn wordt het duidelijk. Er
wordt vertrokken vanaf de
bloemenveiling. Het grote terrein voor het opslaan van bloemenkarren is nu veranderd in
een gigantisch parkeerterrein
annex busstation. Zo vijftien
bussen staan klaar om de mensen naar Schiphol te vervoeren.
De rit naar de luchthaven levert geen enkele moeilijkheid
op. Rustig voegen de bussen
zich in het verkeer. De passagiers worden afgezet bij de
nieuwe vertrekhal. Dat levert
zo te zien ook geen moeilijkheden op. Een beeld zoals dat bekend is van Schiphol. Aan- en
afrijdende bussen, geen overdreven drukte. „Ieder half uur
tweeduizend bezoekers," vertelt een stewardess in de bus.

Schiphol heeft er voor gezorgd dat de mensen zich niet
alleen hoeven te vergapen aan
alle nieuwigheden. Overal muziek, verschillende draaiorgels,
in de vertrekhal een acrobatenpaar, Tineke is druk aan het reSchiphol ontvangt meer dan twintigduizend bezoekers en toch lijkt de drukte niet overstelpend
Foto Luuk Gosewehr peteren, maar vooral is er het
feestterrein. Daar kunnen de
ring is dat als ze dat wel weten mensen onder een vriendelijk
druk van de vertrekhal is over- gen kunnen zien," zegt archieens dat het een uitstekende
blijven. De heer Klein uit Rijweldigend. Maar men heeft, zo tect Jan Benthem. Maar dat
gedachte van de luchthaven is
senhout vindt het geheel overze toch anders over de luchtha- zonnetje bijkomen van alle vergeldt alleen voor de passagiers. om de omgeving uit te nodigen. weldigend. „Het is toch groots ven gaan denken," aldus Schip- moeienissen.
in het begin, nauwelijks oog
hol-voorlichter Ruud Wever.
voor de balies in de nieuwe ver- De bezoekers van zaterdag krij- „De organisatie is perfect het
Bingo met vliegreizen als
dat Schiphol een zo vooraantrekhal. Onmiddellijk wordt
gen in de vertrekhal geen vlieg- geheel is ontzettend leuk," alstaande plaats inneemt in EuDe omliggende gemeenten
prijs, zangeressen in een
dus de Aalsmeerder Keessen,
krijgen de gelegenheid zich via circusachtige tent; een luchtdoorgeschoven naar de ruimte tuig te zien. De ramen zijn geropa. Ach, in Rijsenhout merblindeerd met grote schermen, die aanvankelijk zijn naam ook ken we nauwelijks iets van geeen aantal foto-panelen te pro- kussen. Een van de tax-freesachter de douane. Vooral de
winkels moeten worden bekeop die schermen zit zelfs prik- niet wil zeggen, maar "er woluidshinder. Misschien krijgen moten, zeker waar het gaat om hops heeft de handel naar het
keldraad.
nen zoveel Keessens in Aalswe wat meer last als straks die de relatie met Schiphol. Amken. Ze zijn volledig ingericht
feestterrein gehaald en bij alles
meer."
en bemand, maar men kan niet
nieuwe baan evenwijdig aan de stelveen is erg internationaal
drukte, veel drukte. Even loopt
Ook hij is van mening dat
ingesteld, laat deze gemeente
kopen. Op een groot bord
Kaagbaan er komt. Maar ja,
het fout met de afvoer van de
weten. „Tal van Amstelveners
wordt verteld dat 'ook alle Ne- Trots
Schiphol door zal gaan. „Dat is dan moet ik maar uit Rijsenmensen in de bussen. Er koHoe dichter de bezoekers uit gewoon een kwestie van vraag. hout weggaan, want Schiphol
leven met en van de luchtmen teveel mensen op de rijderlanders die vanaf Schiphol
vaart." „Haarlemmermeer is
vliegen nu in alle tax-freeshops de buurt van Schiphol komen, Dat kun je niet tegenhouden.
verplaatsje niet. Ik moet wel
weg, de bussen kunnen niet
hoe minder ze in de openbaar- Natuurlijk is het goed dat er
eerlijk zijn. Ik heb er wel betopscorer als het gaat om sucweg. Dus moet er worden gemogen kopen'. Waarvan akte.
heid willen verkondigen dat ze een vereniging is als GEUS,
lang bij dat Schiphol uitbreidt. cesvolle bedrijfsvestigingen,"
probeerd de mensen sneller af
want als je helemaal niets doet Ik ben expediteur."
vermeldt een ander bord. En
te voeren. Buiten de 140 busEen verdieping hoger, boven eigenlijk best trots zijn op de
Amsterdam vertelt dat het van sen die rijden worden er nog
gaat alles voor Schiphol veel te
de vertrekhal repeteert Tineke, luchthaven. Men toont een zekere gêne om die trots uit te
gemakkelijk," aldus Keessen.
Schiphol heeft een onderbelang is voor de hele regio dat eens veertig ingezet. De afvoer
want haar show komt ditmaal
spreken. De naam mag dan
Twee dames uit Amstelveen
komt weer op gang.
live vanaf de luchthaven. De
zoek verricht naar haar jmago Schiphol mainport wordt.
vertellen dat zij veel hebben ge- in de omgeving. En daaruit
Alleen Aalsmeer valt uit de
Ook tijdens de terugtocht
Frangaise Patricia Kaas is aan ook beslist niet in de krant.
reisd per vliegtuig. „Maar ner- blijkt dat de mensen best latoon. Die gemeente heeft eigen- blijkt dat het zaterdagse verhet oefenen. Haar geluidsvolu- Dat geldt niet voor de heer
tent trots zijn op de luchthalijk alleen maar last van de
keer niet druk genoeg is om
me overstemt met vele decibel- Roubos uit Nieuw-Vennep. „Ik gens op de wereld kom je zoben niet echt tegen de de uitiets als Schiphol tegen. Dit is
ven, maar dat onder invloed
luchthaven. „Aalsmeer dankt
last te ondervinden van de buslen dat van de vliegtuigen.
breiding. Die gaat toch door. Ik toch prachtig. Alleen zijn we
van de actiegroepen, niet in het zijn welvaart aan de bloemen
sen. En een buspassagier: „EiVoor iedere bezoeker is er
„De bedoeling is dat iedere
bang dat we nog jaren in de
openbaar durven te zeggen.
en planten. De invloed van de
genlijk is het een gewoon stapassagier zich op de luchthavind dat er soms wel wordt
een lunchpakket en een tasje
troep moeten zitten. Want we
luchthaven op de bedrijvigheid tionsgebouw, zoals je dat op
Vandaar dat de luchthaven er
met daarin informatie over de
ven thuisvoelt. Dat hij ook con- overdreven als men het heeft
over de last van Schiphol. Voor hebben eens rondgekeken
in Aalsmeer valt mee. Slechts
elke luchthaven vindt, met een
aan denkt het 'dagje Schiphol'
luchthaven en de looproute. De tact heeft met de vliegtuigen.
mij blijft het een fascinerende
maar er wordt eigenlijk overal in ere te herstellen. „Want veel tien procent van de geëxpoaankomsthal, een vertrekhal,
vertrekhal, de aankomsthal en Daarom heb ik een gebouw
nog gebouwd," aldus de dames mensen weten niet wat er op de seerde bloemen en planten
douane en tax-freeshops. Maar
de bagage-afhandeling mogen
ontworpen met veel glas, zodat wereld waar ik graag kom."
Maar iedereen is het erover
die verder onbekend wensen te luchthaven gebeurt. De ervagaat door de lucht. Aalsmeer
de passagiers ook de vliegtuihet is wel mooi."
worden bekeken. De eerste in-

'O

Wim Voogd, organisator van het Amsterdamse Vlieger/eest:
„Het geeft een gevoel van
vrijheid, hè. Waar je ook
bent, op een bergtop in
Zwitserland of op het
strand van Terschelling,
vliegeren kun je overal."
Komend weekend is het
weer zo ver als op
Spaarnwoude voor de
tiende maal het
Amsterdamse Vliegerfeest
losbarst. Wim Voogd van
het organiserende
Vliegertuig, en zelf een
groot liefhebher, blikt
vooruit.

'Zo'n koude poolwind is
voor mij 't bittere einde'

door Arnoud van Soest
[OMMIGE MENSEN
KOPEN zo'n vlieger
kant-en-klaar, maar
de meeste mensen
fioüwen hem tegenwoordig
zelf," legt Voogd uit. „Ze worden bijna allemaal door hetzelfde virus aangestoken. De sensatie als zo'n samenraapsel van
stof en stokken ook echt de
lucht in gaat, het gevecht datje
tnet de wind aangaat..."
„Natuurlijk erger je je als het
touw in de knoop raakt of als de
stokken breken, maar het geeft
een hoop voldoening. Zo'n kouwe poolwind uit het noord-westen, dat is voor mij het einde.
Dat heb ik liever dan zo'n ware, kleffe zomerdag. Nee, geef
mij maar van die prachtige witte wolken tegen de achtergrond
van een blauwe hemel, waar
fel gekleurde vlieger tussenin danst."
En je kunt er meer mee doen
dan menigeen denkt, zo vervolgt hij. „Vliegers staan niet
alleen maar in de lucht. Frank,
één van onze beste klanten, laat
wel eens een beertje met een
Parachute omlaag zweven. Op
het vliegerfeest willen we dat
trouwens met tien beertjes teielijk doen. De grootste beer
krijgt een matrasvormige parachute om, die op afstand te besturen is, zodat hij rondjes kan
draaien en hopelijk wat langer
in de lucht blijft."

Capriolen
Je hebt een heel groot scala
aan modellen, maar in principe
zijn het variaties op twee vorhet delta-model en het
ffiatras/parachute-model.
Voogd: „En daar kun je dus al'erlei capriolen mee uithalen.
Een rechte duik naar beneden
, bijvoorbeeld, en die
vlieger een halve meter boven
grond weer optrekken. Is

Het Vliegerfeest belooft evenals vorig jaar een uiterst kleurrijke aangelegenheid te worden

moeilijk ja, want ben je een halve seconde te laat dan ligt het
ding aan gruzelementen."
„Je hebt trouwens ook mensen die het maken van een
nieuw model veel leuker vinden dan het vliegeren zelf. Die
vliegeren een half uurtje en
hup, zitten ze al weer achter de
naaimachine. Ja, vooral mannen hebben daar in het begin
grote moeite mee, maar als ze
eenmaal hebben ervaren hoe

makkelijk dat gaat, zijn ze niet
meer achter de naaimachine
weg te slaan"
Een vast programma is er komend weekend overigens niet.
Veel hangt van de wind af, maar
dat Nederland als land van
wind en regen een gunstig vliegerland is, staat buiten kijf.
Voogd: „Het strand van IJmuiden is een geliefde plek, maar
het Westelijk Havengebied is
ook in trek, omdat je er nog

Foto: Jens Astnjp

eens een geslaagde poging gedaan om het hoogterecord te
breken. Nee, hoe hoog ze zijn
gekomen weet ik niet meer,
maar het ging wel om een paar
kilometer. Je hebt dan wel verschillende vliegers nodig om
die lijn in de lucht te houden.
Maar in het algemeen worden
er op dat gebied niet zo veel
competities gehouden. GelukKrachtvliegeren
kig gaat het vaak meer om de
„Op Vlieland hebben ze wel schoonheid."

open ruimten en weinig bomen
hebt. Bij de Gaasperplas zie je
ze ook, maar in het Amsterdamse Bos weer niet. Daar is
het namelijk verboden, omdat
je anders het vliegverkeer hindert. Honderd meter is de limiet en dat kan daar al gevaarlijk zijn."

Boete geëist
„Neem dat kracht-vliegeren,
pitbull-vliegeren noem ik het
ook wel eens, daar raak ik toch
een beetje op uitgekeken. Natuurlijk is dat pas het echte gevecht met de wind, maar het is
ook knap uitputtend. Als ik vijf
minuten bij windkracht zes heb
gevliegerd, zijn m'n armen appelmoes en moet ik iemand
smeken om het van me over te
nemen."
Voogd zal het niemand aanraden. „Zeker dat man-lifting
niet, dat natuurlijk weer uit
Amerika is overgewaaid. Dat
zijn van die idioten die zich met
een touw aan een auto vastbinden en zich door zo'n vlieger de
lucht in laten trekken. Zo'n
vlieger kan namelijk makkelijk
driehonderd kilo tillen, maar
als zo'n touw breekt val je wel
als een natte dweil omlaag. Levensgevaarlijk dus; het eerste
dodelijke ongeluk heeft al
plaatsgevonden. Nee, geef mij
maar zo'n poster met figuren,
die je zoal met een vlieger kunt
maken en ik verlies elk besef
van tijd." Eén van de aardigste
onderdelen van het komende
Vliegerfeest is het nachtvliegen, vindt Voogd. „Dat wordt
heel betoverend met al die
lichtjes in de lucht, want het
zijn net lampionnetjes die worden opgelaten."
Maar minstens zo leuk worden de metershoge, opblaasbare objecten, die bij wijze van
blikvanger worden opgesteld:
een gigantische globe, clown,
olifant en niet te vergeten de
Berlijnse beer, want de opblaasbare jumbobeesten zijn
door een Berlijnse kunstenaar
gemaakt.
„Vorig jaar was ik op een Berlijns vliegerfeest en zo ben ik
dat op het spoor gekomen. Het
wordt gesponsord, anders is zoiets niet te betalen. Maar dan
hebben we tenminste wat achter de hand, want in Berlijn
stond er tijdens het festival
geen zuchtje wind. Ja, dat zal je
maar gebeuren."
Het Vliegerfeest begint zowel zatcrita(f als zondag om tien uur. Kecreatlegebled Spaarnwoude ligt bij Halfweg,
tussen Amsterdam en Haarlem In. Het
Is tien kilometer fietsen vanaf de
hoofdstad, maar bus 80 stopt er ook. De
entree Is vrij en ledereen, met of zonder vlieger Is welkom. Vliegers kunnen ter plekke worden aangeschaft,
maar kinderen kunnen plastic liooilschappcntassen of vuilniszakken meenemen en met hulp zelf een vlieger in
elkaar zetten.
Daarnaast zijn er opblaasbare speelkussens, er kan geschminkt worden,
er zijn acrobaten en De Fanfare van de
Eerste Llefdesnacht swingt als vanouds. Het nachtvllegeren begint als de
duisternis Is ingevallen. Volgspots en
een livc-band zorgen voor een passende omlijsting.

ZANDVOORT - Bij het Amsterdamse gerechtshof is tegen
de gemeente Zandvoort een
boete van 30 duizend gulden geëist in verband met illegaal
storten van rioolslib. Dat zou
gebeurd zijn in de periode van
december 1989 tot september
1990. Eerder legde de Haarlemse politierechter de gemeente al
een boete van vijfduizend gulden op, ondanks verweer van
toenmalig wethouder Van Caspel. Het slib was afkomstig uit
rioolputten en werd gestort op
het terrein van de rioolwaterzuivering van het Hoogheemraadschap Rijnland in Zandvoort-noord.

Agent gewond na
achtervolging
van autodieven
ZANDVOORT - De politie
heeft dinsdagnacht na een
wilde achtervolging drie
mannen uit Den Bosch aangehouden die rondreden
met een auto met valse,
Duitse
kentekenplaten.
Daarbij raakte een agent uit
Heemstede licht gewond en
een pplitie-auto zwaar taeschadigd. De mannen worden verdacht van autodiefstal en het overvallen van
een koerier.

De inzittenden konden na de
aanrijding aangehouden worden. Van hun auto ontbrak een
ruit en in de wagen werd een
vuurwapen gevonden. De auto
is een week geleden ontvreemd
in de Duitse stad Keulen en
daarna voorzien van valse kentekenplaten. Daarnaast worden
de mannen verdacht van een
overval op een pakjeskoerier in
Vianen. In verband daarmee
zijn zij overgedragen aan de districtsrecherche van Leerdam.

Blokkade
De zaak kwam aan het rollen
doordat twee Zandvoortse
agenten de auto nogal opvallend weggedrag vonden vertonen. Toen zij de bestuurder een
stopteken gaven, werd dat genegeerd. De mannen gingen er
met hoge snelheid vandoor
naar de Zandvoortselaan richting Bentveld/Heemstede. De
politie zette de achtervolging in
en waarschuwde ondertussen
de collega's uit Heemstede. Die
blokkeerde vervolgens de
Zandvoorterweg ter hoogte van
de Grenslaan.
Daar met grote snelheid aangekomen wist de bestuurder
van de Duitse auto niet meer op
tijd te remmen: de politie-auto
werd vol aan de zijkant geraakt.
Beide auto's raakten zwaar beschadigd. Op dat moment zat er
nog een agent in de auto. Hij
raakte lichtgewond en moest
later in een ziekenhuis behandeld worden wegens een kleine
hoofdwond en rugklachten. Hij
kon dezelfde dag na behandeling naar huis.

Kijken en eten
op Vis-/haringdag
ZANDVOORT/IJMUIDEN - In en rond de vishallen in IJmuiden wordt zaterdag 5 juni een 'vis- en haringdag' gehouden met varen, eten, kijken, 's avonds
luisteren naar George Baker, Piet Veerman en Annie
Schilder, en op 6 juni om 12
uur een 'nautica-veiling'.
Kijkdagen voor deze veiling:
zaterdag en zondag vanaf
10.30 uur.
In de vishal is - naast een presentatie van bedrijven - een
grootse uitstalling van een verse vistafel te vinden, met soorten uit alle wereldzeeën. Tevens is er een demonstratie visverwerking. Om 3 uur wordt er
een
haringschoonmaakwedstrijd gehouden door professionele haringsnijders. Daarna begint om half vijf in de feesttent
een haringeetwedstrijd, men
kan ter plekke inschrijven.
Als extra attractie is ook het
Rijksinstituut voor Visserij-onderzoek geopend, gevestigd Haringkade 1. Het publiek kan
gratis de zee-aquaria en kweekbasins bezichtigen. Ook de
vuurtoren is opengesteld voor
het publiek, entree 2,50 gulden.
Vanaf 10 uur kan men bij hal E
voor 5 gulden per persoon opstappen op de visserijschepen
De Dolfijn en Simon de Danser
voor rondvaarten in het havengebied.

ZAKELIJK BEKEKEN

Nefkens introduceert:
drive-in occasionshow
ZANDVOORT/HAARLEM - De Nederlandse autowereld heeft vorige maand
kennis kunnen maken met
een nieuw fenomeen: de drive-in occasionshow. Het initiatief, naar Amerikaans
voorbeeld, lag bij Peugeot-dealer Nefkens, gevestigd
aan de Munterslaan in
Haarlem-Zuid. Wegens het
succes wordt de drive-in
nog één keer herhaald: aanstaande zaterdag 5 juni.
De bezoekers van de drive-in
occasionshow kunnen zittend
in hun eigen wagen naar een
gebruikte auto van hun keuze
zoeken. Als zij die gevonden
hebben, kunnen zij hun eigen
auto ernaast parkeren. Die kan
ter plekke bekeken worden
door een van de taxateurs van
Nefkens. Het grote voordeel is,
dat men binnen enkele minuten weet hoeveel er bijbetaald
moet worden voor de nieuwe
auto, bij inruil van de oude wagen.
Op de occasionshow van aanstaande zaterdag zijn vele merken vertegenwoordigd waaronder uiteraard Peugeot, maar
bijvoorbeeld ook Seat, Citroen,
Fiat, Volkswagen, Renault en
Opel. Alle auto's zijn APK gekeurd en voorzien van BOVAG•garantie. Elke garantie kan
worden verlengd tot een jaar.
Volgens het garagebedrijf zijn
alle auto's aantrekkelijk ge-

prijsd: 'Soms wel duizenden
guldens lager'. Met betalen kan
de klant desgewenst nog even
wachten. Nefkens houdt tijdens deze show een actie met
twee mogelijkheden: 'Nu halen
en in oktober betalen', of 'Minimaal 1500 gulden terug voor uw
oude auto'. De Munterslaan ligt
vlakbij de kruising Leidsevaart- Westelijke Randweg.

Fiatwinnaars te
gast bij Casino
ZANDVOORT - Maar liefst 82
casinowinnaars komen vrijdag
naar Holland Casino Zandvoort om hun Fiat Ciquecento
in ontvangst te nemen. De wagens, in een speciale 'mystery-uitvoering', staan aan het begin van de middag voor hen
klaar op het plein voor de
hoofdingang. De winnaars zijn
gasten die in de periode van 8
april tot en met 9 mei in een of
meerdere van de acht Jackpotclubs van de Holland Casino's
hebben gespeeld. Geheel willekeurig en zonder dat daar een
winnende combinatie op de
speelautomaat voor nodig was,
vielen de Fiats als 'mystery-prijs'.
Overigens opent Holland Casino's binnenkort haar negende
vestiging en wel in Eindhoven
aan de Heuvel Galerie 134. Dit
casino wordt aanstaande dinsdag aan de pers gepresenteerd.
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RIBW

De Regionale Instelling Beschermde Woonvormen fRIBWj
PC-Hooft telt 5 locaties met woonhuizen, 2 dagactiviteitencentra en een PWV. In totaal zijn er 169 plaatsen.
Om meer marktgericht te kunnen opereren worden de
activiteiten in de toekomst geconcentreerd in 3 sectoren.
PC-Hooft, onderdeel van de Stichting Verpleeghuizen
Amsterdam (S. V.A.j, is met 7 20 medewerkers een relatief
kleine instelling, maar kent een zeer bijzonder zorgconcept.
Het gaat om chronisch psychiatrische patiënten die
zijn 'uitbehandeld', maar wel in verschillende gradaties
zorg, ondersteuning en bescherming nodig hebben.

PC-Hoo
'.'C '"* .-':
/' - > lGEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bi| De Graaf Juweeltjes m o a Essen,
Eiken Anegre Mahome. Beuken en Kersen
Naturel getint ol in dekkende kleur gelakt Met
ronde of rechte kanten In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden De Graaf
biedt u m lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5 50 m In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs m gefineerd wit Essen) Met
rechte of ronde kanten In vele tinten

Kies uit meer dan 70 kleuren Koel. warm, fel of
dromerig met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang
Dus praktisch altijd kamerbreed1

Welke begeleider Dagactiviteitencentrum
weet het beste uit onze patiënten te halen?

ONGEKENDE KEUZE IN
LAFOND

WANDEN!

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!
DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie decors Vrolijk, stemmig, exclusief donker of licht of m prachtige midden-tinten, teveel
om op te noemen Uitgevoerd met ronde kanten
Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,
contrasterend of -heel apart- spiegelstrips'

•

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

S

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graal, klassiek,
modem en hyper-modern. In legio afwerkingen
spiegel, houtstructuur, m tinten en kleuren Naar
keuze met of zonder praktische, kastinteneurs

Marcel Schoort

SPAR
Zandvoort-Noord

Veelzijdige activiteiten introduceren en daar
uitvoering aan geven.

Wat u van ons kunt verwachten.

Ristaurante Pizzeria

geopend 7 dagen.

Ochtendbladen

De Volkskrant en Trouw

op 6 juni a.s. in het

tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

Iedere vrijdag happy hour

van 21.0O u - 23.0O u.

Open van 19.00 u tot 03.00 u.

Haltestraat 59

24 tuinplantjes 12,50
4 geraniums
10,—
Hangsysteem
22,50
Nu ook met AARDBEIENPLANTJES

vragen voor Zandvoort

GRANDORADO
TE ZANDVOORT

bezorg(st)ers
- verdiensten ± ƒ 90,00 per week
min. leeftijd 15 jr.

Rotary Zandvoort nodigt u uit dit zeer spectaculaire zeskamp-achtige evenement bij
te wonen. De entree is gratis.

Inl. 02507-18156 of 023-355434
(alleen overdag)

Er zullen 16 teams (o.a. Gamma Bouwmarkten, Holland Casino en BK-Gas) strijden om de ZOMERZOTTEN TROPHEE.
Deze teams vertegenwoordigen de sponsors van dit evenement, waarvan de opbrengst ten goede komt aan o.a. het ZWERFKINDEREN PROJECT KENNEMERLAND.

Begonia, vlijtig Liesje of Ageratum
Zondags geopend

MARCEL SCHOORL

AUTORIJSCHOOL

Hogew-cK 2 (naast Shell) Zandvoort
Tol. 02507-1-4320
Wij bezorjren ook u\v bestellingen van tuingoed en maken
de bakken voor u op.

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-359473
AUTOTEL. 06-52804326

BETAALT U
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

lessen in
Nissan „Primera"
GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

Uw sollicitatiebrief, met c.v., kunt u binnen tien dagen
richten aan de RIBW PC-Hooft, t.a.v. de heer
P. Dubach, manager P & O, Postbus 67004.
1060 JA Amsterdam.

4e zomerzotten
festival

Ook zeer geschikt voor kleine partijtjes

Speciale aanbieding:

Is afwisseling uw reactie waard?

Neemt u dan voor meer informatie contact op met de
heer D. van Niel, coördinator DAC-Noord. telefoon
(020) 633 60 61.

organiseert het

Grote sortering tuingoed

Café the Twenty's

Een gevarieerde baan in een deskundig en collegiaal
werkend team. Een prettige, open werksfeer, met alle
ruimte voor eigen initiatief. De kans uw expertise op
een breed terrein in te zetten en in de praktijk toe te
passen. Uw salaris is ingeschaald in functiegroep
40 van de FWG. De overige arbeidsvoorwaarden zijn
geregeld in de CAO voor het Ziekenhuiswezen.

ROTARY
ZANDVOORT

„La Rondine"
Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

39,95

U heeft een relevante opleiding op minimaal MBOniveau (bijvoorbeeld diploma Basiseducatie) en werkervaring in de gcestelijke-gezondheidszorg.

Gerichte opleiding en ervaring, plus een grote dosis
flexibiliteit.
Om met genoemde patiéntencategorie om te gaan.
dient u (m/v) niet alleen zeer flexibel te zijn, maar ook
onder druk goede prestaties te kunnen leveren. U bent
pragmatisch ingesteld en weet de mogelijkheden en

Boulevard Paulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
Tel. 02507-18178

PAMPERS Voordeelpak
Blijvend in prijs
verlaagd

beperkingen van mensen met een chronisch psychiatrische problematiek te herkennen en erkennen.
U heeft affiniteit én ervaring met laagdrempelig
werken, en voelt zich daarin ook thuis.

Werkend in het team draait u de zogenaamde kofficshopdiensten en organiseert u allerlei activiteiten voor
de bezoekers. Daarbij valt te denken aan educatie,
ontspanning, en het ontwikkelen van sociale en
praktische vaardigheden. U bent niet alleen begeleider. maar ook en vooral een inspirator die het beste uit
de bezoekers weet te halen, verborgen talenten ontdekt en die alle kansen geeft. Door uw inzet en manier
van doen zorgt u voor een goede sfeer.

KASTENWAND-SYSTEMEN

lafonds

Ons Dagactiviteitencentrum-Noord fungeert als
ontmoetingsplaats voor chronisch psychiatrische
patiënten, die er een zinvolle dagbesteding vinden.
De circa twaalf deskundige medewerkers bieden laagdrempelige professionele begeleiding, en stimuleren
de patiënten waar en wanneer dat maar kan.
Ze zoeken nu per l juli een nieuwe collega, voor
32 uur per week.

Bij de SPAR
in Zandvoort-Noord
VERSE
VARKENSHAAS
van 29,50
VOOR

19,95

Ook u kunt uw bijdrage geven aan dit goede doel door mee te doen aan het Prijzenfestival en loten te kopen a ƒ2,50 per stuk. Er zijn schitterende prijzen te winnen
zoals een Kleuren-TV, Audioapparatuur en horloges en vele andere schitterende
prijzen.
De trekking zal om 17.00 uur plaatsvinden door Notaris Gielen en de uitslag wordt
in deze krant bekendgemaakt.
Programma
12.00 uur Start in Zandvoort hal Grandorado
15.00 uur Start spectaculaire estafette op strand en zee (roeien)
Reddingspost Piet Oud (noord)
17.00 uur Prijsuitreiking

D.
h
p. kg

AAAAAAAAAA

JSINGER

Entree: gehele dag gratis.

4 NAAIMACHINES ZANDVOORT

Super
Euro
Diesel

ƒ1,87
ƒ1,71
ƒ1,22

.4 PRINSENHOFSTRAAT 7
t/o garage Versteege

•& 02507-20072
Maandags gesloten

,_ RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND

Ben jij een spontane
meid, die in de leukste
boetiek van Zandvoort
part-time een leuke
baan wil hebben, bel
dan snel 02507-30356.

Exclusieve Hollandse kaas

Geitenkaas
Van 2,55 per 100 gr
Nu slechts

A

per 100 gr Lv

Kerkstraat 23, Zandvoort
7 dagen per week geopend

Zandvoorts Nieuwsblad
UUHAUK>J»*»t-4ttFa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Maraned
Het Station

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF

Gevp. betrouwbare bekwame
hulp in de huishouding

Van Siolbergweg 1
Zandvoort
Tel 17093

vanaf 45 jr.
Dagelijks van ma. t/m vrij.
2 uur van 13.30 -15.30 uur.

ƒ15,- p. uur.
Tel. 19250

ZOMERPLANTEN
Groot assortiment
geraniums

Haltestr. 9, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Fa. De Vonk

iiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

•••] SERVICESTATION
*•J (bij Paloce Hotel)

Celsiusstraat 192. Zandvoort

Weekmedia

AKO

•

Vondellaan 1 , Zandvoort
Thorbeckestraat 7, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

Meisjes die de hele
dag zeuren, hoeven
niet te reageren!

SPAR
Zandvoort-Noord
PAMPERS Voordeelpak
Blijvend in prijs
verlaagd

Oostenrijkse

hang-geraniums
Speciaal mengsel

voor geraniums

voor het vullen van

en bloeiende

plantenbakken

zomerplanten

39,95

hangend en staand

Dlv bluembaKKen

Roodsteen - Pla..i„
l uinaarde - Bemestin,,
Bestrijdingsmiddelen

torn [mm...?
OP i ArnoAG STUDEREN*.

De Zaterdagttcodemie h erkend door
' Opleidingen:
de Minister van Onderwijs en WetenIntroductie PC-gebrtiik. Werken met MS-DOS
séappen op grond van de Wel op
Tekstverwerken met WurdPerfect
de erkende onderwijsinstellingen.
PD1 modules MG.I. MG.2 en MG.3
De mondelinge lessen v/orden
AM B l modules H E.O en HE. l
gegeven op lalerdagoétend
Public relations: Busiscuisus.NGPR-A enNGPR-B

van 9 tot 12 uur.

Effectief opleiden
Praktijkdiploma
muiketing. N1MA-A en NIMA-B
leslokaties:
Managemem-assisteni(e) l en II
Amsterdam (Diemen),
Management middenkader l en 11
Arnhem, Den Bosch,
Logistiek
management
Den Haag, Rotterdam,
Basiskennis boekhouden
Utrecht, Zaandam
/ Prakti|kdiploma boekhouden (ook declceilificutcn)
en Zwolle.
/ Moderne bedrijfsadministratie (ook deelceilificaten)
Startdata:
/ Pruktijkdiploma loonadministratie
Biisiscuisus belastingrecht
vanaf 18 sepTocnsme/iecreatie. SEPR I
temher 1993
.
zaterdagochtend: het betere alternatief

sn e

l A l l R D A G, 4

C K D [ M / f

l'ustlius 20 8200 A A I.ehstud lel. 03200-26 «95 fax «3200-26334

/KW n

Zend mij \rijblij\cnd de gratis studiegids 1993/W

posteoile/pUuUs
Iclcloon
Mi|ii
JMS77
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Corps Consulair
maakt kennis
met Zandvoort
ZANDVOORT - In totaal 47
van even zovele landen
k\vamen gisteren naar de kust
v oor een dagje Zandvoort. Een
hezoek dat goed past in het
.,treven naar Zandvoort als 'Europese badplaats', actueel door
t openen van de landsgrenVan der
7cn. Burgemeester
Heijden ontving het Corps Consiilair op het raadhuis. Het parKeerterrein achter het raadhuis
v/erd - tegen de gewoonte in enige uren afgezet en voor de
oasten gereserveerd. Daarna
"naakte het gezelschap uitgeeid kennis met de faciliteiten
van het Circuit Park Zandvoort, waar race-auto's, karts
en ander materiaal voor de gasten klaarstonden. De open 'racemonsters' moesten echter
olijven staan: de gasten werden
overvallen door een forse Hollaiidse regenbui. Na afloop
zocht het gezelschap een droDe 47 consuls werden op het circuit overvallen door een fikse regenbui, Gewapend met paraplu's werden de sportauto's
2er oord op: de middag werd
hesloten met een bezoekje aan opgezocht. Een ritje in een open racewagen moest achterwege blijven
Foto Bram do Hollandci
het Holland Casino Zandvoort.
Lonsuls

Rotary Zomerzottenfestival
dit jaar ook op zee en strand

ZANDVOORT - Wonderwheels, rolmattenrace,
skilattenloop en potlodenspel. Deze en andere spelen
maken waarschijnlijk deel
uit van het Zomerzottenfestival 1993, dat aanstaande
zondag 6 juni wordt gehouden. Het zeskamp-achtige
spel wordt georganiseerd
door Rotaryclub Zandvoort.
Loterij

Dit vierde Zomerzottenfestival wordt op twee locaties gehouden: vanaf 12 uur Gran Dorado-taoulevardgebouw en vanaf half vier op het strand vóór
Reddingspost Piet Oud van de De deelnemers moeten zondag - net als bij het roeifestijn van de
Zandvoortse Reddings Briga- reddingsbrigade - in kleine boten de zee op
de, ter hoogte van het Elysee
(Aichiuflbto)
Beach Hotel. Het evenement,
dat om 12 uur in de ZandvoortVolgens de Rotaryclub wordt Deze stichting gaat van start
hal door Rotary Zandvoort het 'zeer spectaculair'. In de hal met een 'pension opzet' in
voorzitter W. Jubels wordt ge- vormen twee onderdelen het Haarlem, ten behoeve van zo'n
opend, is voor iedereen gratis hoogtepunt: een immens grote 25 a 30 dakloze jongeren. Het
toegankelijk.
ophlaas-stormbaan plus het zo- doel daarvan is niet alleen om
genaamde Wonderwheels. Dat deze jongeren voor korte tijd op
zijn grote, opblaasbare wielen te vangen. Zo mogelijk wordt er
waarin twee mensen 'lopen'. met hen een werk- en/of schoolNieuw is een uniek spel op -/opleidingplan gemaakt en
strand, maar wat dat precies in- wordt er geprobeerd definitieve
houdt, wordt nog niet 'ver- huisvesting voor hen te vinden.
klapt'. Bekend is, dat het spel Volgens de Rotary hebben alle
start op het strand zelf. Daarna steden zwerfjongeren, dus ook
moet in een roeiboot een boei Haarlem en omgeving. In Neop zee 'gerond' worden, terwijl derland zijn er ongeveer 7000
het team een ludieke opdracht jongeren in de leeftijd van 8 tot
uitvoert. Dit onderdeel wordt 23 jaar die langer dan drie
georganiseerd in nauwe samen- maanden dak- en thuisloos zijn.
werking met de ZRB. In totaal Acht van de tien kinderen behodoen er zestien teams mee.
ren tot de oorspronkelijke beToeschouwers kunnen mee- volking van ons land, 20 prodoen aan een pnjzenfestival en cent is afkomstig uit gezinnen
loten kopen waarmee schitte- uit het buitenland.
rende prijzen te winnen zijn, zoals TV's, audio-apparatuur en
Met de vorige drie Zomerzothorloges. De prijsuitreiking en tenfestivals haalde Rotarycluta
de trekking van de loterij zijn 's Zandvoort elke keer zo'n 50
middags om ongeveer 5 uur a duizend gulden op. Dat geld
half zes m het Gran Doradoho- werd ondermeer besteed aan
tel. De totale opbrengst van het projecten voor jonge, terminale
evenement komt ten goede van kankerpatientjes en blinde kineen aantal projecten voor hulp- deren. Ook dit keer hoopt de
behoevende jongeren en oude- organisatie een dergelijk taeren in de regio Kennemerland. drag bijeen te brengen.
Die gelden worden voor een belangrijk deel bijeengebracht
door de sponsors, bedrijven waaronder Holland Casino
Zandvoort - die ieder met een
deelnemersteam van elf persoZANDVOORT - De Zandnen vertegenwoordigd zijn.
vportse Operette VereniRotary Zandvoort voorzitter Willem Jubbels en Gran DoradoEr zal met name aandacht be- ging geeft zowel zaterdag als
-directeur Conny Westdijk met de wisseltrofee van het Zomer- steed worden aan het Zwerfkin- zondag een concert in gezottenfestival
deren-project Kennemerland bouw De Krocht. Kaarten
(Archieffbto) van de Stichting Spaarnezicht. zijn nog verkrijgbaar.

(ADVERTENTIE)

ZOV zingt selectie
uit Zigeunerbaron

Max. sterkte van -4 tot +4 enkelvoudig tot cilinder 2. Aanbieding geldig van 1 t/m 19 juni '93. Andere kortingsregelingen niet van toepassing,

II

Jackpot van de Nationale Postcode Loterij & Hitbingo loopt op!

JACKPOT NU AL VIER MILJOEN!
Hef wordt al spannender en spannender, want
de Jackpot van de Nationale Postcode Loterij is
opgelopen tot vier mil/oen gulden! Wie gaat
straks, bij de trekking van juni, viervoudig
miljonair worden?
U weet het: als de Jackpot bij eerstvolgende
drie trekkingen niet valt, gaat-ie er in september
gegarandeerd uit. Dat betekent de allergrootste
prijs die in Nederland ooit is gevallen: een Jackpot van liefst zqven miljoen gulden!

In ieder geval onze gelukwensen aan de eigenaar van postcodelot 2676 BC 012, die de
hoofdprijs van honderdduizend gulden heeft
gewonnen. En aan de 21 winnaars van de
PostcodeStraatpri/s 5231 WR die per lot 3.000
gulden uitgekeerd krijgen.

Nü meedoen

Bent u nog geen deelnemer? Wilt u kans maken
op multi miljoenen ? Stuur dan snel de Jackpot-

bon van deze pagina op. U kunt al meedoen met
één lot, maar natuurlijk worden uw kansen
groter met méér loten. Stel u voor: vanaf de
volgende maanden kansen op een Jackpot van
minimaal 4 miljoen en maximaal 7 mil/oen
gulden! En nog eens op het Seizoenmiljoen dat
er in juni zeker uit gaat. Terwijl u tegelijk
projecten voormens en natuur steunt. Van
organisaties als Novib, Wereld Natuur Fonds,
Vluchtelingenwerk, Artsen Zonder Grenzen,

Natuurmonumenten en Unicef. Want de Natlonale Postcode Loterij is de loterij met een 1? l

Hitbingo
De Thuisbingocijfers van
de afgelopen maand

UITSLAG TREKKING MEI: KIJK WAAR DE ANDERE PRIJZEN VALLEN!
Op 26 mei heeft Notaris Van Os te Amsterdam de trekking van mei verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in
dezelfde postcode als de winnaar, wint - tot 3.000 gulden - • dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters
weggelaten. Zetfouten voorbehouden. Maximaal 499 loten. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt.
1011
500,- 3039 RJ
50,- 1713 WV
25,25,- 3563 HK
50,- 4424 AZ
JOO,- 5491 GR
25,- 6088 AW
500,- 6621 BE
25,RE
2517 RG
50,- 7622 TD
t013
WN
2524 TB
50,- 3042 AS
50,- 1724 NR
50,25,- 3564 G H
25,- 4463
10,- 5502 JP
700,- 6163 BM
500,- 6651 KR
50,- 7641 EP
700,1018
500,- 6171 VN
70,700,- 3042 HG
25,- 3582
70,- 4536 GW
25,- 5504 AG
50,- 6654 AJ
50,- 7711 EJ
700,DR
25- 1761
2525 BG
1021
500,- 1771 ET
700,- 2525 VZ
25,- 3051 AV
50,- 3607 DA
25,- 4553 CH
50,- 5531 ER
700,- 6191 RT
700,- 6661
25,GZ
70,- 7771 XG
1025
50,- 3053 CA
25,- 5551 RA
50,- 6191 TD
700,- 6662 TR
25,- 1775 AN
50,- 3701 VT
25,- 4554 BO
50,- 7778 HC
700,RJ
2$- 2531 BJ
3054 AC
1032
25,- 6666 DN
70,100,- 3708 GK J000,- 4571 BL
JOOO,- 5551 TC
25,- 6212 CV
25,- 7815 KA
50,1054 ND
25,3061 SE
50,- 3721 CH
25,- 5556 VL
25,- 6225 BJ
50,- 6681 W
700,50,- 4571 JW
25,- 7815 SV
5231 WR
1054
MO
30,700,- 6241
25,100,- 3721 GW
25,- 5571 TV
70,- 6691 CR
50,- 7831 EL
NE
50,- 4583 SM
POSTCODESTRAATPRUS 3067
1054 TP
3068 VP
25,- 6702 CP
50,- 3722 XK
25,- 4635 BP
50,- 5582 AJ
25,- 6241 CL
25,- 7991 AC
500,50,1057 BL
3071 LK
25,- 6247 AL
25,- 6706 KJ
50,- 8014
500,1000,- 3731 VJ
25,- 4651 XE
25,- 5582 KL
70,ƒ 3.000,1063 TS
3071 NN
50,- 4664 BC
25,8016 DC
700,25,25,- 3738 SC
3074 KA
1067
25,- 3738 SH
500,- 4681 AW
25,8022
70,BL
25,1068
25,8032
70,25,1781 SP
50,- 2531 SM
25,- 3075 BK
500,- 3754 NL
25,- 4706 KH
GX
KH
ES
8032
JC
25,1072 AV
50,50,- 2533
25,- 3077
rOO,1782 LA
25,- 3765 ES Ï000,- 4707 BV
2541 HT
8033 BN
100,1073
3079 XK
25,25,100,- 3768 XW 500,- 4707 BW
50,KT
1785 HR
1073
50,8051 XJ
50,LR
1000,- 1813 JX
100,- 2544 XL
50,- 3771 KT
25,- 4721 AE
II 3081 BX
1074 XX
KA
50,KL
8064
70,25,2545
3085
50,- 3781 PL
50,25,1825 SW
25,- 4812 JH
1074 XZ
50,25,8081
70,100,- 1827
10,2552 KA
3085 XL
500,- 3812 BM
25,- 4812 PK
1075 RS
8162 BB
100,50,2553
3085 ZN
25,- 4834 XV
50,25,1931 CP
10,25,- 3814 RV
1091 CC
25,3117 LD
25,8162 PN
50,100,- 1934 CK
25,2555 RT
25,- 3817 ZK
25,- 4841 CT
1092
50,8191 BJ
25,3121 KD
50,EW
25,25,2562 HV
3828 HH
50,- 4872 SH
1942 EZ
8223 DX
25,1097
25,3132 XT
3828 JL
25,- 5022 CE
JOO,KB
1945 AC 1000,- 2562 ND
25,en
voor
ledere
deelnemer
In
100,- 3136 AL
8224 CP
25,1098
50,100,- 1945 XB
50,2565 MN
50,- 5025 KP
RE
25,- 3841 DP
8225 KB
50,3137 GM
25,de postcode 2676 BC een
1102 AD
50,50,25,25,- 3844 DG
50,- 5044 HC
1946 RH
2571 CS
3141 SG
8225 SV
500,1102 BF
25,25,25,50,2583 KK
25,- 3861 CH
500,- 5044 HC
1962 PG
troostprijs
van
ƒ
1
.000,3141
8226
SB
50,1974
TG
VS
1102
50,- 2587
50,25,- 3871 DA
25,- 5051 RP
ÏOO,DN
25,SR
8231 KJ
7001102 GH
25,3145 BN
2525,1991
70,- 2591 CV
25 - 5095 BL
50,- 3904 I_T
1104
50,- 6717 AA
700,- 8232 AK
25,3151 GP
50,- 5121
50,- 2592 AG
25,500,- 3905 HB
10,- 5614 HD 7000,- 6271 BS
HB 1000,- 1991 MJ

1
2
3
5
8
12
1
2
7
9
11
12

2676 BC 012

HOOFDPRIJS
ƒ 100.000,-

JG
KC
MK
EC
GT
JC
PC
PX
SE
XD
NN
XN
KN
WH
CD
AA
PN
EB
NL
TM

1104
1104

1104
1106
1106
1106
1107
1183
1185
1186
1211
'271
1333
1333
1383
1432
1433
1445
1462
1483
1504
1505
1506
1511
1531
1544
1566

AW
NR
XJ
HC
SP
TB

»,700,25,50,-

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

500,25,50,-

500,25,25,-

100,10,25,-

700,25,50,7000,50,-

2012
2032
2037
2042
2103
2132
2133
2134
2135
2150
2191
2201
2221
2221
2223
2231
2241
2251
2264
2284
2284
2286
2287
2291
2316
2321
2352

HM
GM

AD
VC
ER
AD
KB
CZ
f£
BG

AK
TD
JM
XV
TP
BL
VM
AK
JL
GP
AB

LB
VJ
HK

50,25,70,25,700,50,25,25,50,50,50,70,50,500,700,50,25,50,50,25,50,25,7000,25,70,50,25,-

Gran Dorado Prijzen
2801
3171
3204

LJ 001 6415 SX 010
AW 102 8232 HL 102
GV 139
/^^^^
>„*-«.eUr
'*/j iffx/^-vT^iiS
.-**"^
'fTT***

j_

1622
1623
'628
1647
1671

iseg

IöT
CD
JX
AN

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

2396
2402
2405
2421
2511
2515
2516

EP
HK
VS
ZE
SP
RC

50,10,-

100,50,-

700,25,50,-

2592
2593
2596
2623
2628
2628
2631
2665
2678
2692
2711
2717
2722
2722
2723
2728
2741
2741
2811
2841
2841
2861
2871
2871
2907
2911
2914
2925
2935
2975
2983
2988
2991
2992
2995
3011
3014
3021
3021
3031
3031
3035
3036
3039

VX
RE
BB
GD
DW
GL
PX
EL
DP
WC
ZB
AE
AX
EG
MP

50,.
25,25,25,-

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

100,10,-

SV
VL
KL
WG
NA
CD
BV
SC
LE
BM
JB
PE
VA
AL
XK
JB
VM
CL
WE
SE
BC
DB

100,50,-

10,25,25,500,70,25,25,700,10,-

100,25,25,25,25,50,25,50,25,50,25,-

100,25,-

100,-

3155
3161
3195
3195
3201
3205
3207
3207
3208
3221
3225
3232
3253
3255
3261
3297
3311
3312
3312
3312
3313
3314
3328
3332
3333
3334
3334
3341
3355
3431
3431
3437
3438
3445
3451
3481
3481
3511
3511
3527
3531
3533
3553
3555

ND
HB
RC
PC
CT
BC
PH
PC
BX
AE
AN

LA
KX
AB
GK
TB
HN
DV
SW
GC
SX
VA
RB
HN
VP
RH
RP
XB
ER
PR
XV
CD
XJ
HD
GT
EB

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

3911
3921
3956
3961
3971
3992
4001
4003
4033
4105
4133
4191
4209
4214
4251
4251
4251

NT
DG
JE
GG
EV
CL
AJ
EN
AR
GV
VG

25,700,50,50,10,500,25,10,500,25,25,25,25,TOO,25,25,25,-

5121
5121
5126
5144
5172
5213
5215
5223
5237
5252
5261
5262
5262
5281
5305
5331
5334

AE
WE
CZ
TJ
RD
CK
ET
HD
BN
CR
RP
RS
LR
CK
VJ
JW

100,25,50,25,10,25,ÏOO,25,50,25,25,100,25,25,25,25,50,-

5623
5628
5642
5642
5652
5682
5684
5684
5702
5708
5731
5737
5914
5922
5926
5971
5975

LK
ZB
DC
DD
LC
EG
VB
RJ
GT
RM
CT
XJ
EC
RB
CW
PS

25,25,25,50,25,100,70,25,500,25,700,25,25,50,500,700,25,-

6325
6336
6361
6371
6374
6412
6413
6418
6431
6432
6451
6462
6464
6511
6531
6531
6533

CN
VT
HT
EG
TG
AG
LN
CV
AR
JA
DD
EN
CA
LK
AH
KW

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

6717
6721
6741
5823
6826
6832
6836
6843
6844
6871
6904
6915
6916
6921
6932
6983
6987
7009

NX
GT
XE
DW
ES
DH
GL
XT
ED
DL
NK
VG
BB
XW
EK

ML

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

•^•**•q^^v^a

EXTRA PRIJZEN VOOR DE LEZERS VAN ONS BLAD
1012
1013
1021
1021
1025
1033
1034
1051
1057
1058
1062
1067

25,50,50,10,10,50,25,25,25,25,50,-

NB
DG
EZ
XD

4321
4336
4336
4382
4421

TM
BE
JV
RD
DS

AZ 25,BZ 100,NZ 100,VG 25,SN 25,PJ 100,SW100,GX 50,EX 50,VX 100,10,10,50,25,50,Ï00,50,-

1068 CA 50,1068 GB 25,1069 AL 25,1071 HC100,1075 RN 50,1079 LT 100,1082 EW 25,1083 GK 50,1097 BR 25,1097 BT 25,1098 LW 25,1102 AL 50,-

5361
5386
5402
5403
5481

BX
GG
DA
WJ
RC

25,ÏOO,»DO,25,50,-

1103
1104
1104
1106
1106
1106
1112
1186
1187
1334
1406
1422

6001
6026
6031
6044
6085

PC
BE
KE
DE
EC
NE
PT
PB
SB
CN
NG
RC
CS
BA
BE
SG
CM

25,25,50,50.50,25,25,25,25,25,25,25.25,50,7000,700,50,-

1423
1443
1447
1505
1521
2101
2102
2104
2136
2142
2153
2161

AB 100,BC 100,BX 25,WP 25,AM 25,HR 25,XA 25,MK 25,NH 50,LC 50,GE 50,10.-

6533
6542
6546
6585
6605

NM
KM
JV
AB
PP

700,50,25,50,700,-

7083
7141
7201
7204
7251
7251
7261
7314
7329
7335
7336
7361
7413
7443
7461
7462
7471
7471
7482
7555
7573
7577
7600
7602
7607

AT
TJ
LS
LP
JC
VK
BE
LC
DB
AZ

AX
CG
GP
ZC
CH
KG
MD
ES
BJ
GM
EE
NA
PW

50,25,25,700,50,25,25 50,50,7000,70,25,700,700,25,7000|700,500,50,50 50,50,50,70,7000,-

8242
8243
8244
8252
8256
8265
8331
8355
8381
8412
8433
8443
8462
8467
8491
8899
8911
8915
8926
8931
9001
9051
9203
9241
9331
9406
941 1
9481
9502
9511
9607
9615
9663
9675
9723
9724
9731
9737
9737
9771
9865
9934
9936

XB
CZ
CJ
CJ
EH
AC
CA
AL
BV
MC
CB
TD
SG
GS
AM
BH
KN
CW
CE
GL
KD
GA
MG
HH
TA
PM
RS
AZ
HG
BX
ET
KE
MK
MA
XB
AL
BJ
LS
GG

• ••

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

4 mei
11 mei
13 22 36 1 15 29 37
14 26 39 4 17 31 40
16 27 40 6 20 32 41
17 29 42 7 24 33 42
19 34 45 8 25 34 43
20 35
14 26 35 45
18 mei
25 mei
13 20 37 1 11 23 38
14 21 38 2 12 24 39
15 25 41 3 13 29 42
16 30 43 5 17 32 43
17 32 44 6 18 34 45
10 22 35
19 36

Met de felicitaties van gastvrouwe
Caroline Tensen.

STUUR DEZE SPECIALE JACKPOTBON SNEL OP
VOOR VEEL KANSEN OP 4 TOT 7 MILJOEN GULDENSÊ

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

J ƒ40,- (vier lotnummers) 'J ƒ20,- (twee lotnummers)
J ƒ30,- (drie lotnummers) U ƒ10,- (één lotnummer)
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletlers

Naam:

J dhr. J mevr.

Adres:
Postcode: i

Plaats:

____
150.93.06

Postbanknummer:

Datum:
Handtekening-

NATIONALE

Banknummer.

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

MODIEUZE SPORT
POLO SHIRTS *

.k

K

ideaal •
maten: M, L en XL

GEPLASTIFICEERDE

KWALITEITS KWASTEN-SET

POLO-RIB DEURMAT

ELDERS

ELDERS

ENGELSE
AARDEWERK BEKERS

van Chinees zuiver haar -1 breed/plat model
• 1 rond klein model
• 1 rond groot model

TAFEL
KLEDEN

mooi smal,
met oor,
in diverse
bloemmotieven

met kleurechte prints,
afneembaar met spons.dus makkelijk in onderhoud, 100% polyester,
zware kwaliteit,
maat 135 x
180 cm, ook in
rond model

ELDERS

ELDERS

;\.\'

STRAND EN CAMPING KOOPJES

^REKKIES
MALSE
BROKJES

IV)

sr***1.--^-;.-

VOOR DE KAT, MET VIS-,
KIP-OFVLEESBROKJES

SJORBAND
/

voor alles wat stevig
vast moet zitten,
5 meter

BLIKKEN

/

RIETEN
STRANDMAT

OPBLAASBARE PLASTIC

STRANDBAL

onmisbaar

voor de kleintjes,
met fraaie decors

OPBLAASBARE ARMZWEM BANDJES
met veiligheidsventiel,
SET 2 STUKS

CANVAS 5 BAANS

LUCHTBED
éénpersoons,
maat 180x74 cm

ELDERS 185 ELDERS ^09" ELDERS 2£& ELDERS 28& ELDERS 1&5Ö

SLIPPERS

BEHENDIGHEIDSVANGBALSPEL

met klitteband en antislipzool, voor dames of heren

met 2 bats en
1 zuignap-balletje

STRAND- of SAUNA-

HANDIGE STAAF-

LANTAARN
compleet met 2 batterijen

ELDERS JMKT ELDERS &95" ELDERS 2£&

ELDERS
PER
PAAR

OVENVERS ROGGE-TARWE

NOSTALGISCHE,

GLAZEN
CAVEAU STOPWIJNEN FLES

S»"* StWhni

ROYAL CLUB

CASSIS
lekkere fruitige
vruchten limonade
Hl""*!!

LITERFLES

&

HAK GROENTEN
in die handige kleine potjes,
keuze uit diverse soorten

POT

210 ML

r

ELDERS

mm

kan zowel in de oven als in de frituur

-J-

/

KOFFIE
SNELFILTERMALING

FONDSPAK

'Aism

naiéfi

„ERK MILD AROMA

1KILO

UNIE KA AS

FRISSE
ZOMERZUURTJES

CAVEAU

HEEL POND
ELOERS 5.79

MONA HALFVOLLE
VANILLE FRUITKWARK
PERZIK-BEKER 450 GR.

REDDY

ELDERS Ï.4&

ZONNE-

'////,>\ BLOEMmtA OLIE
reddy

PRINCES

\

ELDERS
1 N

(v

l f *'

3SB3J
Botoq»ise Sa*

smakelijke
deegkussentjes

SMITHS FRITE STICKS

gehakt in
pittige bolognésesaus

ZWANBOERENLEVERWORSJ
LIEFST 400 GRAM

gevuld met

naturel of paprika

e3e£

*PJUÜ&S

RAVIOLI

ZUIVER
PLANTAARDIG

LITERFLES

^C3

JONGE VOLVETTE

ELDERS

SJNNËBLÖÉMÓy

'&l,
^

ELDERS

TER KENNISMAKING

BAAL

GALA ROODMERK

DAGEUIKS
'
VERS
l GEBRAND

boordevol
gevuld met
liefst

ifMnLU
n

L

i

MC CAIN 1-2-3
OVENFRITES

rood of wit
FLES 3/4 LITER

GESNEDEN EN VERPAKT HEEL BROOD

BLDBRSZ4&
V&

._

f .V. n^7F r,RQENTE/FRUIT AFDELING!

GROTE HAGELWITTE
BAAL
100
GR t,»v .J ^ \^,i « <
' uuun
ELDERS plj^j ÈTV^
««tu

"

ELDERS 2.49

'*tui-a*'

DIRK VAN DEN BROEK

MET HAM
+ KAAS

100 GRAM
LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum
Hannie Schaftplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat
•ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof.

EN NU OOK: VICTORIEPLEIN - AMSTERDAM (ZUID)
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Krachtsverschil
zaalvoetbalteams
bleek erg groot
ZANDVOORT - Na het
plotselinge overlijden van
mede-organisator
Hans
Jongbloed, werd er voor de
wedstrijden een minuut stilte in acht genomen.
Het 23e Zandvoortmeeuwen-zaalvoertbaltoernooi
kwam daarna langzaam,
maar zeker op gang. De eerste schermutselingen met
de bal leverde al diverse
spannende partijen op,
maar in sommige wedstrijden was het krachtsverschil
wel heel erg groot.
Zo haalde in klasse 2 D de
Banana's keihard uit. PontMeyer was in het geheel niet
opgewassen tegen het uitgekiende zaalvoetbal van het
team van coach Johan Hoogeveen en verloor met 20-1. Met
deze overwinning heeft Banana's zich meteen tot favoriet in
deze afdeling gepromoveerd.
Ook een aanzienlijke uitslag
viel er te noteren in de strijd
tussen Kroon Vis en Reproproof. Kroon Vis behaalde een
14-1 overwinning en lijkt een
vooraanstaande rol te gaan spelen in 2 B.
In deze afdeling was Bakkerij
Paap ook op schot. De Smit Pellikaan Boys moesten er met 9-2
aan geloven. De derde wedstrijd in deze klasse toonde
meer evenwicht. Basta en Weber's zorgden voor een aantrekkelijke en spannende partij
zaalvoetbal. Weber's bleef met
4-5 aan de goede kant van de
score.
De
gemeenteambtenaren,
spelend onder de naam Duvak,
maakten een nog wat onwennige indruk in de zaal. De Klik-

Dambrink
kampioen
schaken

spaan profiteerde en won geflatteerd met 1-4. Het altijd lastige Rabbel Boys vocht een verbeten duel uit met Grandorado.
De Rabbels boekten een zwaar
bevochten 3-4 overwinning. In 2
C gaf Café Bluijs zaalvoetballers aan Niveau Offset. Bluijs
was te sterk en won met 8-3.
Ook Repropartners kwam goed
uit de startblokken en boekte
een 7-2 zege op Nihot/Take
Five. Fred Hehl Auto's zorgde
tenslotte voor een nipte 4-3 zege
op Fritures D'Anvers.

ZANDVOORT
Het
schaakseizoen zit er op. Vorige week waren er slechts
wat formaliteiten af te wikkelen bij de Zandvoortse
Schaak Club. Al enige weken was het duidelijk dat
Louis Dambrink het clubkampioenschap niet meer
kon ontgaan.
De enige verrassing in de interne competitie was de nederlaag van Mare Kok tegen Ruud
Schiltmeijer. Daardoor zakte
Kok van een zevende naar een
negende positie op de eindranglijst. De toppers maakten geen
fout. Edward Geerts speelde remise, terwijl John Ayress, Lindeman en Jack van Eijk hun
partij wonnen.
Eindstand: l en clubkampioen Louis Dambrink, 2. Edward Geerts, 3. Jack van Eijk, 4.
John Ayress, 5. Lindeman, 6.
Pepijn Paap, 7. Van Elk, 8.
Hans Jansen, 9. Mare Kok, 10.
Jan Berkhout.

Kop er af
Bij de toppers in de eerste
klasse is de kop er ook af. Establo zegevierde met 5-0 over
Sam Sam en Turn Turn behaalde een enigszins verrassende 52 overwinning op Café De Kater. Totaal geen krachtsverschil in de strijd tussen De Stal
en EDO/Jacro. Na veel spanning bleef De Stal met 2-1 EDO
de baas. In l B maakte De Wurf
een uitstekende indruk. Jacro
Montage was niet opgewassen
tegen het team van coach Eli
Paap en verloor met 8-2. Willemse en Lou-Lou gaven elkaar
geen duimbreed toe en speelden met 4-4 gelijk.

Snelschaken

Aantrekkelijk
Mondo Produkties haalde in
l C hard uit door Schoten met
10-2 van het veld te spelen. Het
favoriete Play In had de grootste moeite met Plavuizenspecialist. Play In won toch verdiend
met 3-2. Radio Stiphout en De
Fles zorgden eveneens voor een
aantrekkelijk partij zaalvoetbal. Goede en snelle combina-

ties, gevolgd door fraaie schoten en spectaculair keeperswerk. Uiteindelijk ging de zege
naar Stiphout met 5-3.
Donderdag: 18.45 uur Jacro Studio aan Zee, 19.30 uur Café
Neuf - Gratama, 20.15 uur Willemse - Bad Zuid, 21.00 uur De
Wurf - Lou Lou, 21.45 uur Artimes - De Kater, 22.30 uur Beach

In verband met het overlijden van Hans Jongbloed werd voor de wedstrijden een minuut stilte
in acht genomen
Foto Bram stijnon

Him - Imex.
Vrijdag: 18.45 uur Repropartners - D'Anvers, 19.30 uur Fred
Hehl - Café Bluijs, 20.15 uur
Nieveau Offset - Nihot/Take
Five, 21.00 uur Plavuizen -.
Schoten, 21.45 uur JL Mondo -

De Fles, 22.30 uur Stiphout Play In.
Maandag: 18.45 uur Bakkerij
Paap - Basta, 19.30 uur Lou Lou
- Jacro, 20.15 uur Reproproof Weber's, 21.00 uur Kroon Vis Smit Pellikaan, 21.45 uur Stu-

dio aan Zee - Willemse, 22.30
uur Bad Zuid - De Wurf.
Dinsdag: 18.45 uur Establo EDO, 19.30 uur Turn Turn - De
Stal, 20.15 uur Fred Hehl - Niveau Offset, 21.00 uur D'Anvers
- Nihot/Take Five, 21.45 uur

Bij de jeugd vond de
prijsuitreiking plaats.
Voor het eerst in de geschiedenis van de Zandvqortse Schaak Club
wist een meisje, Rebecca Willemse, de titel te
winnen.

ZANDVOORT - Slechts
twee jaar en acht maanden
bestaan en dan reeds voor
de derde maal de kampioensvlag mogen hijsen. Dat
succes was weggelegd voor
de schakers van het Zandvportse Café Neuf/Chess Society. Na twee kampioenschappen van het eerste,
was het dit seizoen het net
gestarte tweede wat direct
succesvol was.

De jeugdleider John Ayress reikte haar de zwaar
verzilverde beker uit. Op
de tweede plaats' eindigde
de kampioen van vorig jaar
Florian van der Moolen.
Als zeer goede derde eindigde Thomas Hesse.
De nummers een en twee
van het afgelopen seizoen
speelden na afloop van de
prijsuitreiking een simultaan tegen de overige
jeugdleden. Tegen vijf tegenstanders behaalde Rebecca Willemse slechts een
overwinning. Florian van
der Moolen deed het beter
en kwam tot drie uit vijf.
Het succesvolle tweede team'van Chess Society

Foto Arnold van der Zee

Kees Koper, Hans van Brakel, Hans Drost en Simon Bosma, maakten alle drie de kampioenschappen als speler mee,
terwijl Olaf Cliteur het derde
kampioenschap mocht vieren
als non-playing captain. De succes-stqrv van het. inmiddels
landelijk bekende Chess Society duurt onverminderd voort.
Het begon dit seizoen alle-

maal vrij moeizaam voor Chess
Society 2 in de bloemenstad
Aalsmeer.
Ternauwernood
werd met 3,5 tegen 4,5 gewonnen. De tweede en derde ronde
leken de bedoelingen van de
Chess-reserves echter duidelijk. Met tweemaal 5,5 tegen 2,5
werden respectievelijk De Uil
en Bloemendaal verpletterd.
Na drie ronden stond Chess
reeds drie punten los van de
concurrentie. Maar hoogmoed
komt voor de val zoals in de
volgende ronde zou blijken.
Juist op dat moment ging het
compeet mis en werd thuis met
1-7 verloren van HWP 5 uit
Haarlem.
Doordat de ronde daarna met
0,5 tegen 7,5 werd gewonnen en
de Zandvoortse Schaak Club de
andere concurrent de Uil met
6,5 tegen 1,5 verpletterde ont-

Titel voor Spiers/Emmen Van Vliet meest succesvol bij

Dit gebeurde na een spannende competitie. Als goede tweede
eindigden mevrouw Molenaar
en de heer Koning, terwijl het
echtpaar Van der Meulen de
derde plaats opeiste. Het best
spelende paar van de B-lijn waren de dames Gotte en Koning.
De dames Van Duyn en Veldhuizen kwamen het best voor
de dag in de C-lijn.
Tussen de competitiewedstrijden in het seizoen worden
voorrondes voor het "Koningsbeker" kampioenschap gespeeld. De besten daarvan
speelden afgelopen woensdagavond de finale. Evenals vorig
jaar werd deze finale gewonnen
door de dames Van Mancius en
Veltman. Een opmerkelijk goede prestatie.

Tweede
Als tweede eindigde het echtPaar Van der Meulen. Voor diegenen die zich niet geplaatst
hadden was er een troostfinale
en deze werd gewonnen door
het echtpaar Heidoorn. Het

Tiende plaats
Jan Lammers
ZANDVOORT - Tijdens het
fnatemaüonaal Fia Formule
•^OO kampioenschap in Pau
'Frankrijk) legde Jan LamJwers, ondnaks remproblemen,
beslag op de tiende plaats.
Ondanks zijn technische pro"lernen wist Lammers tijdens
«e race de derde snelste rondehjd te realiseren. De overwinJJing
ging naar de Portugees Per
o Lamy.

Kabeljauw
bijt goed

Chess Society hijst voor
derde keer kampioensvlag

Titel voor
Rebecca Willemse

ZANDVOORT - Voor de
leden van de Zandvoortse
Bridgeclub zit het winterseizoen er op. In de zomer
wordt er bridge gespeeld in
een zogenaamde zomercompetitie. In de hoogste
lijn, de A-lijn, pakten mevrouw Spiers en de heer
Emmen voor de derde achtereenvolgende keer het
clubkampioenschap.

Vanavond is de laatste avond
van het schaakseizoen. De leden van de Zandvoortse
Schaak Club spelen dan om het
snelschaakkampioenschap. In
Café Bluijs - Repropartners, partijen van twee maal vijf mi22.30 uur Café De Kater - Sam nuten binden de schakers de
Sam.
strijd aan op het bord maar ook
Woensdag: 18.45 uur Duvak - en voornamelijk tegen de klok.
Grandorado, 19.30 uur De Klikspaan - Banana's, 20.15 uur Pim
Janssen - Sensimilia, 21.00 uur
HB Beveiliging - REA, 21.45 uur
PontMeijer - Rabbel Boys, 22.30
uur De Gier - Van den Heuvel.

clublid dat gedurende het seizoen de meeste keren slem
biedt mag zich slemkampieon
noemen. De heer H.Emmen behaalde 17 punten en behaalde
deze titel.
Aan de zomercompetitie kunnen ook niet-leden meedoen.
Er wordt gespeeld op woensdagvonden in het Gemeenschapshuis, aanvang kwart

voor acht. Van de deelnemers
wordt een kleine vergoeding
verlangt voor de zaalhuur. De
resterende gelden worden aan
het einde van de zomercompetitie onder de deelnemers als
prijs verdeeld. Inlichtingen betreffende de bridgeclub zijn te
verkrijgen bij de wedstrijdleider de heer H.Emmen, telefoon
18570, alleen 's avonds.

Vistrip Denemarken
levert goede vangst
ZANDVOORT - Vorige week
maakten 16 vissers van: de
Zeevisvereniging Zandvoort
een trip naar Denemarken.
En het werd een zeer geslaagd verblijf op de wateren van Denemarken. Goede vangsten en zeer fraai
weer.
In de haven van Helsingor,
nabij Kopenhagen, verzamelden de Zandvoortse vissers
zich. Om negen uur zou de boot
afvaren. Door de onbekendheid
met het water en de vistechniek
ter plaatse was de vangst voor
sommige vissers de eerste dag
niet overweldigend te noemen.
Maar de stemming zat er goed
in en na enige uitleg betreffende lijn diktes, zwaarte van de
pilkers, en dergelijke, begonnen de vissers met frisse moed
aan de tweede dag. Voor deze
visdag was een wedstrijd uitgeschreven voor de vangst van de
zwaarste kabeljauw.
Al bij een van de eerste worpen haalde Ruud Schwegler
een kabeljauw van ruim zeven
pond aan boord. Dat was niet
de zwaarste van de gehele trip.
Die kabeljauw, 11,5 pond, werd
gevangen door Willem Krijnen
op de eerste dag, toen er geen
wedstrijd op het programma
stond. Ook A.Chambon sloeg
toe met de vangst van een geep
van 88 centimeter en 855 gram.
De derde visdag splitste de
groep zich in tweeën daar sommigen vier dagen vissen op de
boot wel wat te veel van het
goede vonden. Zij hielden zich

op een andere manier met vissen bezig door het vanaf de
kant te proberen. De scharren,
koolvis en kleine kabeljauwtjes
waren daarbij in trek. De schar
viel het meest in de smaak.
Exemplaren van boven de 30
centimeter waren eerder regel
dan uitzondering en dan wel
zo'n honderd in het uur.

Koningin
Behalve het vissen waren de
Zandvoorters nog getuige van
de afvaart van het koninklijke
jacht van Denemarken met aan
boord de koningin. Begeleid
door de kanonnen van het fort
Helsingor en het gejuich van de
Zandvoortse vissers vertrok
het jacht.
De vierde dag werd wederom
de kabeljauw belaagd. Herman
van Drunen had de dag van zijn
leven door maar liefst 13 kabeljauwen binnen boord te halen.
De kroon spanden echter Henk
Bluijs en Arnold Bluijs, die gebroederlijk naast elkaar 32 kabeljauwen vingen.
Moegestreden, die laatste
zondag, lieten de leden van de
Zeevisvereniging Zandvoort
zich verwennen in het Sobakkenhus, het pension waar men
verbleef, met een Zandvoorts
duinaardappeltje. Maandagmorgen keerden de vissers met
bruinverbrande koppen terug.
Het succes van vier zonnige en
leuke dagen was en feit. Volgend jaar zijn de vissers zeker
van plan opnieuw Denemarken
met een bezoek te vereren.

Internationale Pinksterraces

ZANDVOORT - Volop
strijd was er tijdens de Internationale Pinksterraces
op het Circuit Park Zandvoort. Zo'n achtduizend toeschouwers genoten van
spetterende autosport. Voor
Marcel van Vliet was het
een uitstekend weekend.
Een derde plaats behaalde
hij in de Renault Clip Cup
en er was een overwinning
voor Van Vliet in de Produktiewagens boven tweeduizend cc.
In de Renault Clio Cup-strijd
leek het er op dat Allard Kalff
de voornaamste gegadigde was
voor de overwinning. Na een
perfecte start lag Kalff tweede
achter de Spanjaard Eduardo
de Aysa. Marcel van Vliet sloot
sterk aan op een derde positie.
Beide Hollanders gingen op
jacht naar de Spanjaard, maar
slaagden er niet in deze voorbij
te komen. Kalff moest zelfs,
door motorpech, behoorlijk
veel terrein prijsgeven en eindigde uiteindelijk op een vijftiende plaats. Van Vliet moest
in de slotfase de Zwitser Menghini voorbij laten gaan maar
was best te spreken over zijn
derde plaats.

had de zege voor het grijpen.
Twee ronden voor het einde
moest Kox echter met een lekke band naar de kant waardoor
Marcel van Vliet op schoof naar
een winnende positie. De kop
van de wedstrijd gaf Van Vliet
niet meer uit handen. Van Vliet
kwam door deze overwinning
aan de leiding in de strijd om
het kampioenschap.

hadden beide rijders echter
orde op zaken gesteld.
Wolfgang Schrey lag op kop,
op de voet gevolgd door Rinie
van der Velden. Ook de uiteindelijk als derde eindigende
Frits Kroymans kon aan deze
situatie niets meer veranderen.

ZANDVOORT - Ongeveer
veertig vissers van de Zeevis
Vereniging Zandvoort trokken naar Den Helder om
met de boot 'Mercuur' de
derde Noordzeewedstrijd te
houden. In het begin van de
strijd was de vangst matig
maar allengs ging het beter.
Onder de gevangen kabeljauwen waren er een paar
van flinke afmetingen.

stond er een Zandvoortse finale. Chess stond nog altijd een
punt voor en had derhalve voldoende aan een gelijkspel. Na
een zinderend duel bleef de score inderdaad precies op 4-4 steken, waardoor Chess de titel beOp het eerste wrak werd wat
machtigde.
steenbolk en kleine kabeljauw
gevangen. Na tachtig minuten
vissen was de vangst nog erg
Topscorer
matig en besloot de schipper
Chess Society promoveert naar een ander wrak te varen.
dankzij dit kampioenschap Wederom werd er steenbolk en
naar de derde klasse en zet der- kabeljauw gevangen en zelfs
halve de achtervolging in op het een makreel moest er aan geloeerste, dat op een haar na het ven. Frans Castien pakte hier
kampioenschap in de tweede een pollak van 41 centimeter.
klasse miste. Absolute topscoNa opnieuw tachtig minuten
rer van het team werd Dennis trok de visclub verder naar het
van der Meijden met 5,5 uit 6. derde wrak. Op deze stek werd
Ook de scores van Kees Koper goed gevangen. Er werd been Peter van de Beek, beiden 5 hoorlijk veel kabeljauw uit het
uit 6, zijn natuurlijk ijzersterk. water gehaald waarvan een van
Daarnaast zijn ook de zeer goe- 75 centimeter. Ton Haak ving
de scores van Hans van Brakel, de grootste, namelijk een van
2,5 uit 3 en Mare Kok 3 uit 5 van 86 centimeter met een gewicht
groot belang geweest voor dit van ruim zes kilo. Na 240 minusucces en hebben uiteraard ook ten vissen werd de stand opgede andere spelers hun steentje maakt en bleek dat Bart van
bijgedragen aan deze promotie. der Tass winnaar was geworden met een totale lengte van
Het nooit aflatende Chess be- 578 centimeter gevangen vis.
stuur heeft dan ook alweer volop nieuwe plannen. CommisOp de tweede plaats eindigde
sie-lid Nico Handgraaf, samen Cas Al met 422 centimeter gemet Olaf Cliteur verantwoorde- vangen vis, terwijl Gerrie Drielij k voor de in- en externe com- huizen, met 404 centimeter vis,
petitie gaan proberen volgend goede derde werd. In de compeseizoen met een derde team te titie staat Cas Al nu op de eerste
starten. Ondanks de naderende plaats, gevolgd door Gerrie
zomer blijft de club voorlopig Driehuizen en Henk Bluijs.
gewoon schaken op de vrijdag- Voorlopig ligt het wrakvissen
avond in het gemeenschaps- op de Noordzee stil tot eind oktober.
huis.

Kapot
In de klasse tot twee liter was
er eveneens het nodige vuurwerk te zien. Nissan-coureur
Roger Ciapponi reed een ijzersterke race. Tot de laatste ronde leek er niets aan de hand
maar een kapotte versnellingsbak vergalde het feestje, dat er
leek aan te komen, voor Ciaponni. De op de loer liggende
John Bosch, eveneens Nissan,
profiteerde van de omstandigheden en drukte zijn wagen als
eerste over de finish.

Een zeer spectaculaire strijd
viel er te bewonderen tussen de
Ferrari's en Porsches. Voor
deze race mocht Rinie van der
Velden vanaf pole-position vertrekken, geflankeerd door de
Duitser Wolfgang Schrey. Na
de start raakten de Porsche en
Ferrari elkaar in de Tarzanbocht, waardoor de beide couDe race was nauwelijks afge- reurs een aantal plaatsen moessloten of Marcel van Vliet ten inleveren. Na zes ronden
kroop achter het stuur van zijn
Lotus Turbo om mee te strijden
in de Produktiewagens boven Franc ten Wolde stuurde zijn
twee liter. De gehele race had Formule Renault naar een
overwinning
Peter Kox het initiatief en hij

ZANDVOORT - Tijdens de
wielerstrijd om het kampioenschap van Noord-Holland bij de
veteranen legde een ijzersterk
fietsende Willem Koene beslag
op de titel. Geen van de tachtig
deelnemers was in staat het
wiel van de 39-jarige Zandvoorter te houden.
De renners moesten ruim zeventig kilometer afleggen op
een loodzwaar parcours in Putveld. Loodzwaar was het voor-

Willem Koene kampioen N-H
namelijk door de stormachtige
wind, kracht zeven a acht. In
deze strijd over 12 ronden van
zes kilometer vormde zich in
de eerste ronde al een kopgroep
van tien man. De attent rijdende Willem Koene liet zich niet
verrassen en nam plaats in deze
sterke kopgroep.
De Zandvoorter had er kennelijk zin en, want meestal

sleurde hij aan de kop van de
leidersgroep. En dat ging vaak
zo hard dat er elke ronde wel
een renner moest lossen. Met
nog een kleine tien kilometer
voor de wielen, liet Koene zien
duidelijk de sterkste te zijn.
Een flitsende demarrage kónden zijn drie overgebleven
mede-vluchters niet beantwoorden.

In hoog tempo sloeg Willem
Koene een groot gat, dat voldoende was voor de overwinning. Op een kleine minuut
volgde Blom als tweede.
Achter het geweld van de
kopgroep fietste Kees Bruin,
op twee minuten en dertig seconden achterstand, naar een
zeer verdienstelijke
vijfde
plaats. De overwinning van
Koene betekende plaatsing
voor de strijd om de Nederlandse titel.

Brand
ZANDVOORT - In een restaurant op het binnenterrein
van het circuit brak vorige
week brand uit. De brand ontstond rond negen uur 's morgens. In eerste instantie werd
gedacht aan brandstichting,
maar na onderzoek van de technische recherche bleek dat de
oorzaak van de brand een storing in een dimmer was.
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SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S is de wekelijkse auto
rubriek d e op vn|dag verschijnt in Het Parool op zater
dag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop m alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad Bui
tenveldertse Courant Diemer Courant de Nieuwe Bijlmer
Nieuwsblad Gaasperdam de Nieuwe Weesper Amstel
veens Weekblad Uithoornse Courant de Ronde Vener
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad

BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
XM

1 4 E 4 87
ƒ 5000
14 RE 11/87
/ 5700
1 6 TRI 11/87
ƒ 7500
14
8/88
ƒ 7800
1 6 RS Break 4/91 ƒ 12500
19 D 10/90
ƒ11800
1 6 RE 3/89
/ 9900
1 4 TGE 10 90
/ 10900
1 9 TRD 4/87
ƒ 7800
1 9 TRD 10/89
ƒ 10900
19 TZI 7/90
ƒ 11400
2 O l Amb 2/90 ƒ 22900
Tel 03564444/61842

Citroen AX Byou bj
89
ƒ9750 mr mogel 075 163008

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?

Citroen GSA bj 82
ƒ 1250 075 163008

1-16

APK

XM V6 90
ƒ 24 500
XM 20i Ambiance 90 ƒ 27 500
XM 20i Comf LPG 90ƒ 23 500
XM Diesel 90
ƒ 27 500
3 st BX TZD 90 v a ƒ17 500
BX TD 91
ƒ 15 500
BX RD Break 91
ƒ 19 900
BX RD Break 90
/ 17500
BX RD Break 89
ƒ 14 500
BX 16 TZI 90
ƒ16500
BX 16 TZI LPG 90
ƒ 14900
BX 16 Bearntz 90
ƒ 15500
BX 16TGI Br LPG 90/19500
BX 19 TRS LPG 89 ƒ12900
BX 16 TRS LPG 87 ƒ 7500
BX 14 Palais 91
ƒ 16900
BX 14 Palais 90
ƒ 13900
BX 14 TE 89
ƒ 9950
BX 14 TE LPG oct 90/12500
AX 14 TRS 5d 89
ƒ 1 1 500
Visa C15 D best 90 ƒ 9950
Visa 11 RE 85
ƒ2950
VISA Garage BV
Houtmankade 37
Amsterdam tel 0206278410

PARKE ERPROBLEEM
O PC E LOST

OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 16661
AX 11 RE 5 drs 88 ƒ10950
AX 11 First 92
ƒ16950
Visa 11 RE 86
ƒ 4 950
Afgeven kan ook bij Het Parool Wibaulstraat 131 Am
BX 14 Cannes 90
ƒ18950
sterdam of bij de volgende Weekmediakantoren
BX 14 Cannes 91
ƒ20900
BX 14 TE 90
ƒ18000
Amstelveen kantoor Aemstelstijn Laan van de Helende
BX
14
85
ƒ
4 950
Meesters 421 B Weesp Nieuwstraat 33 Zandvoort Gast
BX 14 Lpg 87
ƒ 8750
huisplein!2 Uithoorn Stationsstraat 70
BX 16 TRI Lpg 87
ƒ 9750
TIMO DE BRUYN
BX Turbo Diesel 91 ƒ29550
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
Voor occasions en reparaties
ZX Diesel 92
ƒ 26 900
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
voor donderdag l 8 00 uur m ons bezit zijn worden de
van BX Visa en 2CV6
Amsterdams Stadsblad Buitenveldertse Courant Diemer
3 12 maanden garantie
volgende dag m Het Parool geplaatst zaterdag m Trouw
APK klaarmaken tegen gered
Courant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam de
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws en
Ruime keuze m 2 CV occasions pnjz Verk van losse onderd
Nieuwe Weesper Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant
huis aan huisbladen van Weekmedia
alle leeftijden Citroen Centrum Tel 020 6680820 en 075 219777
de Ronde Vener Aalsmeerder Courant Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage l l m Ijoen exemplaren
Leende Tel 04906 1528
V a ƒ85 5 veerbollen
Het Parool Trouw de Volkskrant
Citroen BX 16TGI groen bj op druk brengen bij de Citroen
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21
91 40000 km mr mogel Spec in Zaanstad Garage
AUTO 1-IN-3 MINI'S?
RENE SPAAN 075281193
ƒ17500 075163008
Vraag tevens naar onze inrui
3 regels
ƒ 39,95
Citroen C15t bj 90 50000 Iers en aantr rep prijzen
km wit ƒ9500lncl mr mogel
voor elke extra regel
ƒ l 3,50
GSA 82 groen geen roest als
075 163008
mmprijs
ƒ
8,35
nw APK goed onderhouden De IDEALE VAKANTIEAUTO
Kadett 1 6 l aut b j dec 88
Citroen C25 turbo diesel ƒ 1750 Tel 0180724553
mm prijs met vignet
f
8,35
Nissan Sunny type 86 met of APK dec 93 kleur zwart 1e
66000
km
6
pers
ƒ18500
AUTO/MAXI S per mm
ƒ
9,90
zonder
LPG
ƒ4950
evt
ook
eig schadevrij prijs ƒ 12 250
075 163008
ruilen 0206999545
Tel na 18 00 uur 0206416947
(AUTO/MAXI S zijn gewone advertenties
Adverteren in deze rubriek
met breder dan twee kolommen)
Kadett 1 7 D Car 1/90/ 12500
Tel 020 6658686
Charade TX 1 3i 16V sept 90 Wegens lease van 1e eig
Kadett 1 6 D HB 2/89 ƒ 8900
FAX 020 665 6ó 21
rood speciale uitv 50 000 km NISSAN SUNNY LX Diesel
5
drs
mei
91
grijs
metall
Alle prijzen zijn excl l 7 5°o BTW
Kadett 1 7 D Van 7/90/ 9500
Postbus 156 1000 AD Adam div ace ƒ14950 0341751314
trekh stuurbekr / 17800 Tel
Kadett 1 7 D Car 6/89/ 10600
Gewone advertenties (breder dan twee kofommen) ta
040532281
Kadett 1 7 D HB 7/89 ƒ 8900
rief op aanvraag
Kadett 1 3 S 4/87
ƒ 7400
Kadett 1 6 S 1/82
ƒ 2200
Voor meer informatie of advies bel
Goudsmit biedt aan
Omega 2 O l Pearl 4/90 ƒ 15900
PANDA 750 CL 4/87 wit 66 000 km
ƒ 6 950 205 XLD 1/89
ƒ 9500 Omega 1 8 Car 1/87 ƒ 9800
PANDA 1000 L 3/90 zwart 63000 km
ƒ 9900 205 XS 6/90
ƒ 13700 Omega 2 O l Pearl 6/90/ 15500
UNO 1 1 S ie 4/92 groen met 18500 km
ƒ 18500 309 1 9 G LD 10/90 ƒ 12400 Omega 2 3 D Van 3/91 ƒ 16900
UNO 1 4 S ie 5 drs 491 rood 50000 km
ƒ16950 405 GL 7/89
ƒ 10600 Record 2 O S Trav 2/87 ƒ 5500
TIPO 1 4 DGT Abarth 11/89 wit 72000 km
ƒ 18950 405 GLD 6/89
ƒ 14500 Record 2 O S 2/86
ƒ 3900
TIPO 1 4 8/92 grijs met 18000 km
ƒ23950 405 GR 1/89
ƒ 14500
ƒ11900 Vectra 1 6 l 5/89
TEMPRA 1 6 S + st bekr 8/92 blauw met 19 600 km ƒ 29 950 405 19 GR 1/89
ƒ 15400
ƒ11300 Vectra 1 6 l 6/90
GOUDSMIT Fiat B V Amstelveen Oranjebaan 2 4 020 6470909
ƒ16400
405 GLD 5/89
ƒ 14100 Vectra 1 8 l 12/90
ƒ15200
405 GLD 10 89
ƒ 13600 Vectra 1 6 1 11/90
Tel 03564444/61842
405 1 9 GRI BR 12/90 ƒ 17900
405 GLD Break 6/90 ƒ 17200 Kadett CARAVAN 1 6 D 5 drs
405 GL 1 6 1/88
ƒ 9700 3 87 in uitst st part extra s
Van 830 1030 uur op Luilakmorgen zat 29/5
Tel 03564444/61842
Pr ƒ7750 Tel 0206932133
norm prijs
vr vogels
COBUSSEN
Opel Ascona 1 8 2 drs b j 87
Panda 1000 Cue 90 rood YS13GL ƒ10500
ƒ 9500
AMSTERDAM
APK 9 93 i z g st ƒ 7950
Panda 1000 Cue 90 zwart YD 89 NS ƒ10500
ƒ 9500 106 XR 1 1 92
ƒ22700 inruil wegmotor mogelijk
Panda 1000 CLie 90 rood YB 98 RS ƒ 10 500
ƒ 9 500 205 XL 1 1 90
ƒ 15 300 Tel 0297972417
Panda 1000 CLie 90 blauw Y K 8 6 R Y ƒ10500
ƒ 9500 309 GL pro/13 88 ƒ11 400
Opel Corsa 1 2S grijs kent b j
Panda 1000 Sie 91 wit ZB89PJ
ƒ13750
ƒ12750
en nog vele anderen
86 m zijramen 92000 km
Uno üdo 89 blauw met TY 76 FM
ƒ10750
ƒ 9750
Ook andere merken
nwe APK ƒ 4950 0250720046
U n o l O i e 91 zwart ZR 10 KK
ƒ15750
ƒ14750
Baarsjesweg 249 253
Uno 1 1 Sie 92 gr met FB RZ 99
ƒ18750
ƒ17750
Tel 0206121824
Opel Rekord 19 N LPG
Uno 1 4 Sie 5 drs 90 zwart YH 33 DD ƒ 16 750
ƒ 15 750
APK t/m 94/1350
EXCLUSIEF
i"
DAIHATSU CUORE
Uno Turbo 90 antr YN40GH
ƒ23750
ƒ22750
Tel 0290261697
PEUGEOT
106XN
7/92
4800
okt 1981
ƒ 1800
ƒ 17 750
Fiat Panda 1000 ie CLX 9/90 Tipo 1 4 AGTS 90 zilv met YT 37 TG ƒ 19 750
km gris magnum incl Spoiler Te koop Opel record 2 Itr Berli
Tel 035 64444/61842
ƒ20250
ƒ18250
39 500 km zwart met Bovag T i p o 1 4 D G T 90 wit Y J 8 7 V D
v met mistlampen spoiler a + na 83 prima APK tot 6 94
ƒ22750
ƒ20750
Ford Granada Combi 2 3
garantie
ƒ 8 950 Tipo 1 6 DGT 90 bl met YS 55 SB
dakspoiler GTI look m sport ƒ3000 Tel 0206327612
Tipo
1
4
ie
92
bl
met
DX
GL
23
ƒ
23
750
ƒ
21
750
bj 6 81 Apk 6/94 ƒ 1950
Tel 020 6825983
T e m p r a 1 6 i e 91 wit ZB 24 ZV
ƒ24500
ƒ22500 velgen en verlaagd Nieuwprijs Tegen handelspnjzen Kadett
Tel 0297984866
ƒ27800 Nu ƒ 21 950
Suzuki Alto GL 10 88 rood Tempra 1 6 SX 90 antr Y Y 7 3 P L
ƒ24750
ƒ22750
20GSi 10 89 ƒ19500 Ome
COBUSSEN AMSTERDAM
Mazda 626 LX 84 wit APK 46 000 km ƒ 8750
TempraSWDS 92 rood met FLBG21/37500
ƒ35500
ga 2 Oi antr grijs stuurbekr
Baarsiesweg
249
253
ƒ3500 VISA GARAGE B V Gebr Haaker b v Badhoeve Croma ie S 90 zilv met YB 15 KG
ƒ21750
ƒ19750
2 91 ƒ20750 Vectra 1 8i GL
Tel 0206121824
Houtmankade 37 Amsterdam dorp Tel 0206594859
Renault 19 GTR 89 gr met XX 74 GD ƒ 15 750
ƒ 14 250
Aut 5 drs LPG 1 91
tel 0206278410
Suzuki Alto GL 88 rood TR 61 KB
ƒ 9 250 ƒ 8 250 T k tegen handelspryzen Peu ƒ21500 Vectra 1 81 4 drs
1
VW
GOLF
1
6
beige/met
geot 605 2 O SLi blauw elektr LPG st bekr 5 9 1 ƒ 20 500
Vakantiekoopjes ± 50 auto s
* Voorbeeld
km 95000 11 84 ƒ 5 750
v a ƒ300 JOHAN BOOM
NAP pas aanwezig
830 u 900 u 930 u 1000 u 1030 u schuifd LPG 2 9 1 ƒ 24 750
NIEROP
DAIHATSU
Peugeot 405 1 6 GLi LPG
Den lip 55 Gem Landsmeer
BEREBEIT Amsteldijk 25
Panda
1
O
90
ƒ
9500
ƒ
9750
ƒ
10000
ƒ
10250
ƒ
10500
TEL 0206183951
8 91 ƒ 16500 Peugeot 405 1 6
Tel 0290824640
tel 0206627777
Tipo 1 4 AGTS 90/ 17 750 ƒ 18 250 ƒ 18 750 ƒ 19 250 ƒ 19 750 GL 3 90 ƒ14750 Peugeot
Croma leS 90
ƒ 19 750 ƒ 20 250 ƒ 20 750 ƒ 21 250 ƒ 21 750 405 1 6 GL LPG 9 89
T k Opel Kadett E 16i bj
ƒ13500 Peug 405 16 GL
Inruil en financiering mogelijk
1989 60000 km pr n o t k
Break LPG o b 1 90
Tel 029434608
ƒ
18
500
BEREBEIT
Amstel
Off Rat dealer Gebr Haaker B V
dijk 25 A dam 020 6627777
Van 1e eig Opel Ascona 1 6
BMW 316 l augustus 1989
Kamerlmgh Onneslaan 10 m Badhoevedorp
ROVER 16 E
87 Nw st veel kofferruimte
ƒ 15600
ƒ 11 500
juli 1990
4 deurs Tel 020 6440525
Tel 035 64444 61842
Tel 035 6444461842
FIAT UNO 5 drs Aut 44300
SUBARU COUPE 1 6 GL
P S U ziet dus hoe vroeger U komt hoe groter Uw voordeel
km 7 87 groen met ƒ 11 950 juni 1990
ƒ 11200
(Zelfs tot ƒ 2 000 per auto )
19 GTD 3/90
ƒ 13700
GOUDSMIT FIAT
MINOR MOTORCARS
Tel 035 6444461842
ƒ 10400
Croma 25 D 11/88
ƒ 11400 FIAT Tipo 14 dgt b j 89 kl 19 TS 3 drs 7 89
Tel 0206433733
19 GTS Chamade 2/91/ 14200
Rover dealer biedt aan
SUZUKI SWIFT 1 3 GL
Tipo
1
9
Turbo
DS
6
90/
15400
blauw alle opties o a Sebnng
Renault 19 GTR 5 drs 12 89 30 COO km okt 1990
ƒ 5000 Rover 820 SI nwe type abs
Tipo 1 4 IE 8 89
ƒ 9500 uitl verl sportvelg 15 inch 21 GTS 7/86
groen met 56000 km / 14 750
21 GTD Nevada 7/89 ƒ 12400 schuifd 14 000 km
10/92
ƒ 13 900
Tel 0356444461842
band
Kenwood rad cass 21 GTS HB 5 drs 6/90/ 13900 Rover 214 SI 3 drs
Gebr Haaker b v Badhoeve
04/91
Tel 035 6444461842
T k FIAT 500 1972 APK mei Vrpr ƒ13000 0206837621
dorp Tel 0206594859
21 SD HB 5 91
ƒ 15200 Rover 416 GSI
04/91
T k tegen handelspnjzen
94 i g st Met taxatie rapport
21 GTS H B 6/90
ƒ 13200 Rover 214 SI 5 drs
11/90
FIAT VERMEY B V
RENAULT 5 TR 90 3 deurs Toyota Camery 20 XL Lpg ƒ4000 Bel 020 6262616 (werk)
25
GTS
Aut
8/89
ƒ
13900
Rover 827 Sterling aut 03/89
Keuze uit ruim 35 occasions
63 000 km
donker blauw stuurbekr
elec
ramen of thuis 020 6181800
25
TX
10/87
ƒ
7800
Mini Studio 2
02/91
A Philipsweg 13 Uithoorn
ƒ14750 ƒ 14500 Tel 0206627777
Tel 03564444/61842
Mini 1000 Special
90
Fiat Ritmo b j 84 APK t m 2 Tel 0297562020
Tel 02940 16661
en diverse andere gebruikte
94 motor goed ƒ 1500 Tel
RENAULT AMSTERDAM
FIAT
PANDA
750L
bj
87
0206111012
Rovers bij
Top occasions met 1 jaar
50 000 km ƒ4750 075163008
MINOR MOTORCARS
garantie
Sloterkade 40 44
Wibautstraat 224
Tel 0206177975
020 561 96 11
Rover
214
SI
5
d
11
90
blau
v
Escort
1
6
CL
wagon
87
Chevrolet Corsica m 91
T
k
Rover
GTi 91 44 000 km
MINOR
MOTORCARS
HYUNDAI
OCCASIONS
T
k
tegen
handelspnjzen
Scorpio
2
O
CLX
wagon
92
1e eigen abs nieuwstaat
rad trekh alle opties ƒ 20000
Sloterkade 40 44
2 jaar garantie alleen bij
Renault 25 TX 22 zilver met
Sierra 1 8 D CLX wagon
90
ƒ 17500 Inr fin gar mog
Tel 0206177975
Fiesta XR2 Turbo
90 Hyundai dealer AUTOKROOY 9 89 ƒ 13950 BEREBEIT Am 020 6594235 na 20 00 u
Tol 0206369515
T T Vasumweg 32
steldijk 25 020 6627777
ALBERS AUTOBEDRIJF
T k tegen handelspnjzen
(a d Klaprozenweg A dam N)
02963 1767
1 90
• Auto te koop" Plaats in deze VW Passat 1 8 CL
0206310615
rubriek U zult verbaasd staan ƒ 1 7 7 0 0 BEREBEIT Amstel Escort 1 8 D Van 5 90 ƒ 8700
Mooie Saab 900 GLS 1983
dijk 25 A dam 020 6627777
over het resultaat
Escort 1 6 D 6 88
ƒ 8900
ƒ3500
Tel
030517923
MEER GARAGE
Escort 1 8 D 8 89
ƒ 9200
(Antw app)
Hyundai dealer,
Scorpio 2 O CL 8 90 ƒ 13900
SAAB 900 gle automaat open
occasions
Sierra 2 3 CLD 5 d 288/ 9600
dak trekh bj 80 moet opge
Linnaeuskade 5-7
Exclusipf ' Peugeot 106 XN Tovota Landcruiser 2 4 T Dsl Sierra 1 6 CL 5 drs 590/12700
knapt t e a b 079411370
Tel. 020-692.9548
Sierra 2 O CL 7 90
ƒ13400
met vele extra b / e a d x e r t e i Hardtop 89 zwart div ace
PI Middenlaan 1921
Taunus 38 l Aut 2 90/22400
Saab 900 Turbo b j 10 84
ie onder Peugeot rubriek
ƒ 29 500 Toyota Brouwer
1018 DA Amsterdam
Tel 0356444461842
APK tot 1 94 onderhoud dea
Cobusscn \ dam 6121824
Hamorbtr 3 15 0206360401
Tel 0206237247
Ier weinig km pr n o t k
Ford Sierra 1 8 Laser 85
Ha* Panda au 21 500 km Uno 1 5 Selecta (automaat)
Fax 0206220371
0206150851 zondag na 11 u
Lada 2105 kl beige okt 87
91 rood
/ 14950
4 92 gr bl met 32000 km 116000 km APK tot 0294
APK 10 93 75225 km Prijs
autobedrijf JAN WALS
Saab 96 GL 1979 80 bruin 2e
GOUDSMIT FIAT
ƒ 23 750
Gebr Haaker b v
ƒ2300 Tel 0206199184
Tel 0290261697
eig
162000 top conditie
Tel 0206433733
Badhoevedorp 0206594859
FORD TAUNUS 1 6 82 APK T k (weg overbodig) gave Ibiza XL 1 5 inj b j 2 90 ƒ 8 950 slechts 0297941828
OLDSMOBII E Cutlass Sierra VOLVO 440 DL Special
Lada 86 APK 4 94 Prijs 14500 km Autobedrijf Wim SAAB 96 GL bj 78 rood
01 94 vaste prijs ƒ 2000
i99!
12000
iies
wit nov 1°92 l blauw net
ƒ1250 Tel 0206969038
van Aalst Tel 02979 84866
Tel 0206001187
i g st v v ruilbak/motor
/ 27 950 CITY CARS
12600 krn ƒ29750
Tel 02061825^4
VAN VLOTEN 020 6369222 Granada Combi 2 3 b] 6 81
Ronda L 1 2 85 rood binnen ƒ3500 Tel 0175177866
WESTDORP
gestaan nw 88 000 km APK
Ruime keus uit nieuwe
SAAB SERVICE
PougLOt XR 1 1 92
Vo vo 940 ESTATE 7 91 rood APK 6 94 / 1950 Wim van
trekh ƒ 3 7 5 0 0180724553
en jonge LADA S
MOLENAAR
ƒ 22 700
40 000 \• i aircond ƒ 47 500 Aalst Tel 0297984866
met BOVAG garantie
onderh rep APK
COBUSSEN AMS'ERDAM
Volvo Amsterdam Kollenberg T k ORION 1 4 iCL 9 91 wit
SEAT AUTO KOHLER SEAT
Biarsiesweg 249 612 1824
v eg 13 ZO Tel 0206966811 19 000 km z g a n prijs n o t k Ook DIVA NIVA en Automaat
v d Madeweg 23
100% Financieren of leasen
Royal Class Saab s
Adam 0206686146
Tel 0206465773
OCCASION VAN DEZE WEEK
Diverse occasions1
AUTOBOULEVARD
T k tegen handelspnjzen Sier Samara 1 5 3 1990 ƒ 9 750
en
ra 2 Oi CL Autom 4 drs 5 91
Hoofddorp 02503 14097
Haarlemmerweg 49a
T k aaig BMW 320 l 84 APK stuurbekr wit schuitdak ± Adm de Ruijterweg 396 398
Mudi 100 2 3 CC an r grijs 93 rood ƒ 9 000 i z g st
Adam Tel 020 6825983
Leiden 071 214011
50
000
km
/
20
500
Sierra
2
Oi
Lhuifd LPG 5 85 , 7250 Tel 0206890142
CLX 4 drs zwart LPG 5 91
BEREBEIT
Ams ddijk
25
T k BMW 323i b j eind 83 /1900U BEREBEIT Amstel
A dam tel 020 662777"
De scherpste prijzen voor
APK mei 94 veel ace met dijk 25 A dam 020 6627777
TOERCARAVANS
323 LX HB 4 91
ƒ 15900
Kenvood inst V r p r ƒ 13700
60 occas met Bovaggarantie
626 20 LX W 11 89 / 13900
TQ| 0206160840
ook grote kampeerart shop
626 18 LX HB 690
/ 13400
HULSKER LEIMUIDEN
Tel 035 64444 61842
Ook voor diverse
Oosterweg 1 01721 8913
T k Mini b j 84 rood 78 000 626 2 O GLX Coupe 85 alles
10 mm Adam
recente occasions
km APK mei 94 vr pr ƒ 3500 elec 5 bak grijs met APK
Chrysler - Amstelveen
Gezien
op
tv 9 Huur onze
7
94
ƒ6750
0297983131
Tel 030 542117
vignet Ruysdaelkade 75
Dolphm USA Camper met aut
Wiegorbiumlaan 73 Uithoorn
Doller voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
v a 995 p w last mmute 10%
Ruysd.iHk.irir 'S » dam O 2
N euw en gebruikt ui voorraad Tel 0297561212
Adventure Cars 02990 30613
Inlo
020-S6P3IS/
i/32153
(Gratis halen en breigen)
UNIEKE camper M B 608 d
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020 605 86 86 Fax 020665 63 21
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S Postbus 156 1000
AD Amsterdam

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

SHOWROOM

Nissan

Opel

Daihatsu

Fiat

Peugeot

020-665 86 86

* Vroege Vogels Voordeel *

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

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

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

020-659 48 59

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

Ford

Renault

Rover

Hyundai

Saab

TWINGO
by

Auto's te koop boven ƒ 20.000,-

Ronday B.V.

Lada

Seat

Audi

AUTOSERVICE WIEGBRUG
Renault 19 GTS 89 / 16 500
Mercedes 190 L
ƒ12900
Opel Kadett 1 2 S 86 ƒ 7 850
Amstelstein - Suzuki
Daihatsu Cuore TX 89 ƒ 9 500
Wiegerbrumlaan 73 Uithoorn
APK KEURINGSSTATION
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen Escort Ghia aut 8 5 / 6 450
Keuren zonder afspraak
Fiat
Uno
45
87
/
6
350
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 62055
Feenstra & Jimmink
Fiat
Uno
45
85
ƒ
3
850
(gratis halen en brengen)
Asterweg 24A A dam 6364702
Fiat Uno 45 84
ƒ 2 750
Autobedrijf CRYNSSEN
Renault 9 TL 83
/ 2 950
Crynssenstraat 10 14
VW Golf diesel 81
ƒ 2 500
Tel 0206184402
Daihatsu minibus 8 6 / 3 950
APK keurstation reparaties
l Auto Amxtalmtad
0206799100 Opel Kadett Combi
86
/ 6950 alle merken en schaderegeling
l Hemonylaan 25A Amsterdam
750
OOK ZO DOL OP
~
l Auto Amstelitad
020-6711888 Div inruil m apk v a ƒ
2e Kostverlorenkade 25
l Minervalaan 85 Amsterdam
AUTOPOETSEN ?
hoek
De
Clerqstraat
B.V. Autobedrijf van Demum
020 6148933
Wij doen dit voor u met het
Tel 0206185076
l Jamnuiden 29 Australiehaven
unieke 123 Systeem Protect
l Sloterdijk III Amsterdam
CITY CARS
Een nieuwe auto v a 95 piek
l B.V. Autobedrijf van Demum
020 6831956 Fiat UNO 45 89
ƒ 9250 Eventueel bij u afgehaald en
l Jan van Galensiraat 115 Amsterdam
Suzuki Alto 84
ƒ 4250 thuisgebracht
Luykx B V
Q20 6594330
Ford Sierra 1 6 84
ƒ 5850
NU OOK CARAVANS"»
l Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
VW Passat CL 86
ƒ 7450
Autobedrijf van Wingerden
02503 51347
TCP
Opel
Kadett
1
3
S
87
ƒ
6950
Saffierlaan 14 Hoofdorp
Tel 0206620530
Escort 1 6 Aut m 85 ƒ 6750
Zeilemaker Landsmeer B V
02908-24343
3e Schmkelstr 49 (hoek
Mits Lanc GLX 88 lpg/9950
Dorpsstraat 74 Landsmeer
Schinkelkade) Amsterdam
ƒ 6950
Autobedrijf van Wingerden
02526 87383 Opel Corsa TR 85
Renault 11 GTX 87
ƒ 7250 VOORJAARSAKTIE APK keu
Zuiderdreef 6 Nieuw Vennep
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075 164692 Peug 305 GR Lpg 84 ƒ 3500 ringen ƒ70 klaar terwijl u
BMW 520 i 83
ƒ 3950 wacht Garagage West Center
Zuideinde 44 Koog a/d Zaan Zaanstad
Austin Maestro 84
ƒ 750 020 6122476 (zonder afspraak)
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
CORRECTE SERVICE,
^k> ««.. .... fm^-m Talbot Sol 81 +84 va ƒ 1250 2e Helmersstraat 15 Adam
ƒ 1750
l INRUIL EN FINANCIERING
S SUZUKI Daihatsu Cuore 83
Opel Ascona 20 SR
ƒ 2500
1
Citroen AX Mistral 90/13750 Zelf aan uw auto sleutelen
Swift 1 3 GS b j 8 91 32000
HEINING
HOBBYHAL
verhuur
1 jr APK v a ƒ 4000 3 m gar
km rood Subdealer Wim van
v spuitcab hefbrug staplaats
Tel 0206182524
asapp enz 029076999
Aalst Tel 0297984866
Mercedes 240 TD
84
ƒ12500
Fiat Panda 750 L
87
ƒ 6950
Canna 1 6 HB 12/89 ƒ11400
Diverse VW KEVERS Saab 99 GL LPG
Corolla 1 8 XLD St 9/89/ 9800
84
/ 6750
1200 1300 1303 en 1303S
Tel 03564444/61842
Opel Corsa 1 3 SR
alle in nieuw staat
Inkoop auto s tegen
Starlet 1 3 de luxe 3 d 30 000
84
/ 5950 ANWB/BOVAG koerslijst
RUSKA
km APK mrt 93 bruin metall
Peugeot 305 GL LPG
Bel voor info 020 6369515
prima
staat
ƒ4250
Tel
Automobielen B V , 85
/ 5500
Gevr
Toyota Corolla Canna
0206125544/6228494
Volvo 340 Diesel
Lauriergracht 115 127
84
/ 4250 Datsun Sunny Bluebird, Lan
Amsterdam
Toyota Landcruiser 2 4 T Dsl
eer Galant Daihatsu Charm
Hardtop 89 zwart div ace Golf 1 6 CL 85 wit LPG
VAN OSTADE GARAGE
Zonder APK mag 020 6978743
TOYOTA BROUWER Hamer 130000 km als nw APK
Van Ostadestraat 182
Let op1 BOVAG autobedr ver
Amsterdam
straat 3 15 020 6360401
ƒ6250 Tel 0180724553
koopt gratis uw aanb m zijn
020
6625428
Toyota Previa 24 automaat T k VWPoloGT75pk bj 1991
Showr Medembl 022744999
Maandag t/m vrijdag
11/1991 45000 km
45 000 km div extra s na 18 00
Te koop gevraagd
JOHAN BOOM
TOYOTA BROUWER Hamer uur Tel 0206958333
Den lip 55 gem Landsmeer
straat 3 15 020 6360401
VW Golf LS 1600 bouwjaar
Auto s a contant
± 50 auto s v a ƒ 1000 tot
1981 APK vrpr ƒ1800
JOHAN BOOM
ƒ 20 000 Alle auto s met nwe
Tel 02507 16183
Zuider Akerweg 83 A dam
APK Garantie al va / 1000
Osdorp Tel 0206105478
VW Passat 1 8 CL LPG OB
Tel 0290824640
9/89 ƒ15800 VW Passat
VOOR GEGARANDEERDE
19 CLD 6/90 ƒ13900
OCCASIONS
Tel 035 64444/61842
ALLE ONDERHOUDS

Suzuki

Service en
Reparatie

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:

Toyota

Volkswagen

Accessoires en Onderdelen

WERKZAAMHEDEN A P K
SCHADE EXPERTISE
Amsterdam Oud Zuid
2e Jan Steenstraat 42 48

Tel 020-6763829

• De advertentie afdeling be
houdt zich het recht voor ad
vertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weige
ren (Art 16 regelen voor het
advertentiewezen)

Volvo

VOLVO

Volvo 245 b j 1978 ƒ750
Tel 0206943795/6683614
Volvo 340 dies 84 nwe motor
136 500 km APK trekh metall
ƒ5000 Rolde 059241978

Amsterdam
Occasions
940
940
940
940
740
740
760

GL Estate 45 000
GL Est 40 000 km
GL Est 30 000 km
GL 30 000 km
GL 100 000 km
GL Estate
GLE 55 000 km

2
8
1
3
10
12
10

400

Chrysler

Campers

Subaru

GoldCar biedt aan

Citroen
Te koop
CITROEN AX 11 TGE
inj motor bouwj nov 90
Km 8000 5 \ersn Ichtmet
velgen radio cassette
s \\mtors in garage
/ 14500
Te Ie l 02069b QQ 91

CX 20 RE Break grijs kente
ken 11 86 APK 4 84 zilver
meta'l ƒ6500 075286346
Diverse AX en 3 en 5 drs van
af 88 t m 92 Citroen Wim van
A i s Midrccht 0297984866

COLT 1 3 EL 989 wit 38 000 km
/ 17 950
LANGER 1 5 GLXi 690 HB groen met 81 000 km ƒ22950
GALANT 2 O GLSi Sedan 488 zilver 110 000 km
ƒ17950
GALANT20GLSI 690 HB zwart 60000 km
ƒ26950
E C L I P S E 2 0 1 6 V 992 zwart 13000 km
ƒ52500
3000 GT VR 4 1292 zilver 8000 km
/ 139 500
GoldCar Mitsubishi Amstelveen Oranjebaan 2 4 020 6433733
Galant 1 8 GLI HBS 90/12900
Lancer 1 8 D W 7 89 / 9200
Tel 03564444 61842

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO S en pers
busjes va ƒ3500 Garage
Rijsenhout lid Bovag Bijna
50 jaar gevestigd Bennebroe
kerweg 17 Rijsenhout bij
Aalsmeer 0297724229
Ook t k gevraagd

1977 inb 1990 alle opties
Vrpr M8500 0206448361

Diversen
T k Fairlain Mirage 27 b j 1980
185 PK Volvo Penta turbo die
sel met ligplaats op prachtige
locatie Evt klem schip inruilen
geen bezwaar Vr pr ƒ 67 000
Tel 0206178001/02521 15217

Missot specialist REM en
FRICTIE MATERIAAL
Bosboom
Toussamtstr
43
Adam Tel 0206180443

autofak

VOLVO
occasions

Rijscholen

Van Vloten

Algemeen

Autoverhuur

QUKE BAAS

Autosloperijen

IN HARTJE

Autosloperij A de Liede
Neem geen risico ong
PTT vrijwaring RDW

Nwe bestel en vrachtw m ra
dio van 6 t/m 23 m3 v a ƒ 44
p d 100 km vrij Tevens pers
wagens Autoverhuur Sloot
haak Tel 0206431220

HOOGSTE PRIJS
Tel 0206198691

Vracht/bestel/luxe v a ƒ42
BAKKER
0206124047/6152674

(s)loopauto's

AMSTERDAM

Mini

Mitsubishi

AUTO ELEKTRA HECHRI BV
,<laar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo s
Valkenburgerstraat 134
Tel 0206240748

91
92
• Bewijsnummers van een geplaatste advertentie in deze ru
91
92 bnek krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de
91 1x Volvo 850 GLT aut
1x Volvo 940 GL 23
93 advertentie kenbaar maakt
91
89 90 De kosten daarvoor bedragen ƒ 4 50
89 4x Volvo 740
84 87
91 3x Volvo 240
90 92
91 4x Volvo 460
90 92
91 10x Volvo 440
88 90
92 4x Volvo 340 aut
91
5 STERREN AUTO & MOTORRIJSCHOOi91
Amsterdam Almere en Zaanstreek
90
SUPER STUNT
Amsterdam
89
voor nieuwe leerlingen
91
Uw Volvo-dealer
GRATIS 3 HOTEL OVERNACHTINGEN in Europa
89
88 Tel 020 6369222 Meeuwen als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van
laan
128
Amsterdam
Noord
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 950
89
of
92 uit de IJtunnel 2x rechtsaf
10 Motornjlessen + Examen voor ƒ700
92
Motorrijlessen ƒ 45 00 per les
Autonjlessen ƒ 36 00 per les
300
Theoriecursus op Video GRATIS
340DLSpec 78 000 km 10 87 ± 50 auto s APK gek Den Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk
340 DL 49 000 km
12 87 Brielstr 18 Adam zijstraat
Ruys de Beerenbrouckstraat 157 159 tel 6138473 Adam
340 DL Spec 89 000 km 5 88 Haarlemmerweg bij molen
Autorijschool Ferry
340 GL 47 500 km
3 90 020 6844079 Tevens INKOOP
1e 5 lessen voor ƒ 147 50
340 41 000 km
2 89 Wagenpark JOHAN BOOM
Tel 0206932074
Zuider Akerweg 83 A dam
Osdorp Tel 0206105478
Kollenbergweg 13
AUTORIJSCHOOL DIKMILET
± 100 auto s v a ƒ500
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur
Amsterdam Z-0
tot ƒ20000
Gratis halen en brengen
Door heel Nederland bekend
020-6966811
Tel Adam 0206942145
niet duur"'
om onze scherpe prijzen
Celie ANWB erkend Redelijk
240 GL sedan aut 87 240 G L
Studenten 10 % korting
Garantie al v a ƒ 1 000
in prijs hoog m kwaliteit
sedan aut 90 240 GL station Dag geop van 9 tot 21 uur
koelwagen & opnjauto
0206416607 0365345119
aut 89 740 GL sedan LPG 85
9 pers bussen en piek up s
740 GL black line sedan 90 ASCONA 16S 83 LPGƒ 1990
Fiat 500 tot Chrysler Voyager
EXAMENGARANTIE
ƒ 4950
740 GL estate LPG o b 90 BMW 518 84
Nu ook Campers"1
bij Autorijschool Michel
480 ES km 55 000 87 440 GL CITROEN BX 1 9 GT 85ƒ 4950
alle herexamens gratis
Avond& nachttarief
LPG 89 440 GL LPG 90 440 VW Polo C shopper 85ƒ 5400 Voorwaarde Lessen volgens
bestelwagen gehaald na 1630
ƒ 7990
GL rood 89 440 GL wit 90 SEAT Ibiza L 88
het Michel lessysteem
uur en de volgende morgen
ƒ 9990
440 DL automaat 91 360 GL KADETT diesel 88
retour tegen 4 uur tarief
ƒ 9900 020 6853693 bgg 0206181775
sedan 86 360 GL sedan LPG VW Golf 1 6 87
036 5321238 en 02990 34768
0206794842 0206908683
86 340 GL aut 89 VOLVO CHEVR Corsica 90 ƒ17500
SNELLER JE RIJBEWIJS (A'B)
Inr/fm/gar mog
NIEROP Vancouverstraat2 12
Euro Drive Verkeersschool
D FAAS
Tel 0206369515
A dam West 0206183951
Luxe & Bestelauto s v a ƒ 38
Cursus duur 2 tot 8 wkn
2 tot 3 dgn theorie op video per dag ex BTW
Grasweg 3 A dam Noord
Kst min ƒ895 2 pers ƒ200
Rijtest ƒ 42 50 lessen/wkn ook
Tel 0206371826
autom 0206840154/6828426
LAGE HUUR
460
460
460
460
460
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440

GL 26 000 Km
8
GLE Inj 25 000 krn 1
GL 27 000 km
1
GL 17 000 km
12
Turbo 45 000 km
4
GL 92 000 km
1
GLT 47 000 km
8
GLT 63 000 km
8
44 000 km
3
DL Inj 6000 km
2
GL 23 000 km
9
50 000 km
6
DL 30 000 km airco 1
DL 62 000 km
6
DL 33 000 km
1
Turbo
1
GL 120000 km
10
GL 120000 km
10
DL Inj 15000 km 2
DL Aut 20 000 km 2

91
91
92
92
88
87
90

440
440
440
440
440
460

IN 24 UUR GELEVERD
Onderdelen voor Austin-RoverJaguar-MG-Tnumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
Tel 023 - 339069, Fax 023 - 362381

Grote sortering ONDERDELEN
van schade auto s alle
GL 2/91
ƒ16400 merken alle bouwjaren
ALLE KLEUREN
DL 5/91
ƒ15900 GEBR OPDAM B V
OOK IN SPUITBUSSEN
DL 3/90
ƒ 13700 Tel 0250245435
olto nieuwenhuizen bv
GL 3/90
ƒ11500
Overtoom 515 Amsterdam
DL 7/90
ƒ11500
Noodservice
(020) 6129804
GLE 4/90
ƒ15500
ONDERDEELVERKOOP
Tel 03564444/61642
DOE HET ZELF ADVIES
T k gebruikte onderdelen van
op zaterdag van
alle type s BMW Mercedes en
1000 1300 uur
Peugeot
Garagebedrijf C
Kost B V
Schrauwen
Tetenngsedijk
Valschermkade 16 A dam
134 Breda Tel 076214918

BMW

Mazda

Auto's te koop
gevraagd

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

SHOWROOM
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad Buitenveldertse Courant Diemer
Courant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaaïperdam de
Nieuwe Weesper Amstelveens Weekblad Uilhoornse Courant
de Ronde Vener Aalsmeerder Courant Zandvoorts Nieuwsblad

Het Parool Trouw de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

rote sortering ONDERDELEN
van alle schade auto s alle
meiken alle bouwjaren
"iEBR OPDAM B V
Tel 0250245435
Harley Davidson 1992 XLH 883
Het HOOGSTE BOD" Bel Hogger extra large gastank
custöm 2 tone ruby cream
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop sloop en schadeauto s paint saddle backs and othe'
m vrijwaring Tel 0206754193 goodies/13000 or bestofte'
Call Matt 020 6203423

Motoren/Scooters

Autofinanciering
en verzekering

- Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in de?p
rubriek krijgt u alleen
e
Autoverzekering laagste bèta toegezonden als u dat bij o
opgave
van
de
advertentie
ling per maand/kwartaal
Celie voor alle verzekeringen kenbaar maakt De koste"
daarvoor bedragen ƒ 4 50
02064166070)0365345119
• De autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke wee"
m Het Parool Trouw de Volkskrant en alle nieuws en huis aan j
huisbladen van WEEKMEDIA
Oplage ruim 1 1 miljoen exemplaren
Tel 0206658686 Fax 0206656321

Weekmedia

Auto's & Motoren

1-17

2/3 juni 1993

Fiat offert jaarlijks honderden
auto's op aan veiligheid

Droomauto
Jaarboek
288 pagina's vol prachtige foto's van en verhalen
over hypermoderne en vergeten automerken.
Het Droomauto Jaarboek 93/94 ligt in de winkels en ziet er weer imposant uit. Het is het zesde
deel in de inmiddels bekende serie. Dankzij het
catalogusgedeelte van alle
in produktie zijnde droomauto's is het een haast onmisbaar naslagwerk voor
de dromer over onbereikbare idealen. De jaarboeken l tot en met 5 zijn nog
beperkt voorradig. Wie de
serie compleet wil hebben,
kan deze nog bestellen via
telefoonnummer 0125945612.

Stoplock
Een autoslot is snel gekraakt. Een stuurslot ook.
Een elektronisch alarm horen we zovaak loeien dat
niemand er nog aandacht
aan besteedt. Misschien
dat de Stoplock eindelijk
uitkomst gaat brengen.
Stoplock is een staaf van
gehard staal bekleed met
kunststof die ook voor
dashboards wordt gebruikt.
De staaf is zo gebogen
dat hij over en door het
stuur wordt aangebracht
en het uiteinde zich om het
stuur sluit. Hij heeft een
tuimelslpt met 10.000 cijfercombinaties en is van
buiten duidelijk zichtbaar.
Wat wel een voordeel is
ten opzichte van bijvoorbeeld een crooklock is dat
je je niet in bochten hoeft te
wringen tijdens het in- en
uitstappen. Ook het aanbrengen is eenvoudig. De
politie in het Engelse Midlands beveelt het aan als
bescherming tegen autodiefstal. De Stoplock kost
150 gulden en is verkrijgbaar in autoshops. Informatie: 020-6846226.

V

EILIGHEID is een
hot item in de automobielindustrie.
Welke inspanningen
getroost een fabrikant zich
om zijn produkten zo veilig
mogelijk te maken? Fiat beschikt in Orbassano over
één van de grootste en best
uitgeruste veiligheidscentra
ter wereld.
Ruim dertig jaar geleden zei
Dante Giacosa, hoofd van Fiats
ontwerpafdeling: „Ik denk dat
het juist is te zeggen dat veiligheid begint bij een goed ontwerp, verder gaat met goede
wegen, maar verloren gaat met
een slechte automobilist. De
mensen die de auto's ontwerpen kunnen dus slechts een
deel van het probleem oplossen, maar spelen wel een zeer
belangrijke rol. Er mag geen
twijfel zijn over de functionele
veiligheid van de auto's die in
zulke grote aantallen op onze
wegen rijden. En als ik veiligheid zeg, bedoel ik niet alleen
erop kunnen vertrouwen dat
onze auto's veilig rijden. Ik bedoel dat we gevaar daadwerkelijk moeten terugdringen."

maakt. In totaal werden 65.000
foto-afdrukken gemaakt.
Het centrum werkt vanuit diverse invalshoeken. Er wordt
bijvoorbeeld lange termijn-onderzoek gedaan naar zaken
waar nog weinig van bekend is
of naar wezenlijke zaken waar
nooit genoeg kennis over bestaat, zoals aanrijding tussen
auto's van verschillend gewicht
en de vraag hoeveel een lichaam kan verdragen.
Het veiligheidscentrum van Fiat in Orbassano
laat met kooiconstructies, verstevigingsbalken in portieren,
airbags en inklapbare pedalen.
Veiligheid staat sterk in de picture, maar ook in de zestiger
jaren wrongen de fabrikanten
zich in alle mogelijke bochten
om je zo'n veilig mogelijk gevoel te geven.

Als voorbeeld nemen we
maar even Fiat. In de jaren zestig had men daar het Veiligheidslaboratorium bij de Mirafiori-fabriek. Het was destijds
een modern onderzoekscentrum met de meest geavanceerde test- en meetapparatuur.
Eén van de ruimtes op de begaDit laatste is meer dan ooit ne grond werd gebruikt voor
van belang in de automobielin- het testen van complete voerdustrie, die zich niet onbetuigd tuigen, met behulp van kata(ADVERTENTIE)

SUBARU
PREMIERE

pults of slmgersystemen. Met
de katapult van het Veiligheidscentrum kon Fiat botsproeven
doen met snelheden tot 80
km/uur. In een andere ruimte
stond een grote wegsimulator
om metaalmoeheid en trillingen op auto's te testen. De simulator bootste de meest
schrikwekkende ongevallen na.

Veiligheidscentrum
Met het voortschrijden van
de techniek werd het noodzakelijk het Veiligheidslataoratorium uit te breiden. Het resulteerde in het Fiat Veiligheidscentrum, dat nog altijd één van
de grootste en best uitgeruste
veiligheidscentra ter wereld is.
Het centrum ligt in Orbassano,
enkele kilometers buiten Turijn, en heeft een oppervlakte
van 110.000 vierkante nieter.
Ter vergelijking: het oude laboratorium telde 6.000 vierkante
meter.

Jaarlijks offerde Fiat in botsproeven 500 eigen auto's. Ze
werden met naar de schroothoop gebracht, maar kregen
een plaatsje in het grote 'archief' ergens buiten Turijn. Dit
werd een informatiebron voor
de ingenieurs, die op elk gehet centrum van Orbassawenst moment de details van noInwerken
tachtig ingenieurs
een bepaalde test opnieuw kón- en specialisten
en het maakt
den onderzoeken.
deel uit van de ontwikkelingsafdeling van Fiat Auto. Overigens
worden op het immense complex ook tests en experimenten
uitgevoerd voor Fiat-dochters
en in sommige gevallen zelfs
voor derden. Er zijn acht verschillende testbanen voor botsproeven. Sommige hiervan
zijn de langste (420 meter) en
snelste die er bestaan. Vrachtauto's rijden er met 100 km/uur
tegen obstakels en personenau-

H
MOOIJ & ZOON, AMSTERDAM PRESENTEREN
een GRANDIOZE SUBARU-SHOW
OP 4, 5 EN ZONDAG 6 JUNI 1993
in het NOVOIhL aan de EUROPABOULEVARD. BUITENVELDERT
Test nu de nieuwe IMPREZA of VIVIO.
Infotelefoon: 6732853.

ET SINDS mei leverbare jongste model
van Subaru heet Impreza. Een betaalbare middenklasser die over
tal van goede eigenschappen beschikt. En zoals we
van Subaru gewend zijn, is
ook dit model leverbaar met
vierwielaandrijving.

De vierwielaangedreven Impreza 1.8 GL beleefde tijdens de
Zwitserse Autosalon zijn publieksdoop. Subaru had toen al
diverse andere versies in petto.
Er is nu keuze uit twee motoren (1.6 en 1.9), twee transmis-

Tour Feminin - geen tijd voor vakantiefoto's

G

ERA
Westerink
(25) en Corrie Buizert (37) vormen
de
Nederlandse
equipe die van 12 tot en
met 19 juni deelneemt
aan de Tour Feminin
1993 van Parijs naar
Saint Raphael. Een Camel Trophy in het klein.

Tijd voor het nemen van
vakantiekiekjes is er tijdens
de Tour Feminin niet bij.
De dames moeten werken.
De Nederlandse afvaardigmg van vorig jaar was al na
twee dagen afgeknapt. Het
bleek dat iedereen het iets
te gemakkelijk had opgevat
en zowel de terreinwagen
als de dames erin waren te
licht voor de zware trialproeven. De selectie-procedure voor dit jaar werd
daarom stevig herzien en
vooral op het gebied van trialrijden moest flink gepresteerd worden.
Snelheid speelt namelijk
geen rol tijdens de reis naar
Saint Raphael. Zeventig
procent van de 1500 af te
leggen kilometers liggen
naast de verharde weg. Het
klassement wordt grotendeels bepaald door behendigheid en oriéntatievermogen.

bouwen. De snelheid is niet
van belang. We leggen in
acht dagen 1500 kilometer
af en zitten per dag ongeveer dertien uur in de auto
dus de gemiddelde snelheid
ligt heel laag. We zijn ook
verplicht om andere equipes die ergens vastzitten te
helpen. Ik zie het als een
enorme belevenis om mee
te doen, maar het wordt een
zware week. We worden 12
juni om twaalf uur in Parijs
verwacht voor de keuring
en ik moet zelf op 11 juni
nog tot tien uur 's avonds
werken. Maar omdat het
voor ons een sport en hobby
is, is het ook ontspannend.
Als je zo druk bezig bent,
vergeet je je zorgen."

Gera Westerink en Corrie Buizert bij hun Toyota
Westerink en Buizert vormen sinds enkele maanden
een koppel en werden bijeengebracht door Kangeroe
4x4 uit Zandvoort, een
stichting die 4x4-reizen organiseert en tevens de selectie verzorgde. Beiden staan
bij de club bekend als rustig
en beheerst.
Westerink: „Dit soort
wedstrijden win je niet door
het gaspedaal zo hard mogelijk in te trappen. In het
terrein gaat het erom dat je
gecontroleerd gas geeft. Alles draait om beheersing.
Als je hard gas geeft, kom je

Vrijwel iedere situatie kan er
worden nagebootst, dus bijvoorbeeld de koprol, kettingbotsing en zijdelings of frontaal
onder een bepaalde hoek. Voor
de botsproeven worden de voertuigen aan speciale karretjes
bevestigd, die worden getrokken door een kabelsysteem.
De botssimulator die Fiat
momenteel in gebruik heeft
bootst effecten van aanrijdingen na. Het voordeel is dat geen
enkel onderdeel daadwerkelijk
wordt vernietigd. Het is een bijzonder bruikbaar hulpmiddel
bij het perfectioneren van voorzieningen als airbags, veiligheidsgordels of kinderzitjes.
In het archief is plaats voor
duizend 'geproduceerde' wrakken. Het afgelopen jaar voerde
het centrum 250 tests op complete voertuigen uit, 450 op de
botssimulator en tweeduizend
op onderdelen. Van de tests
werden 16.000 foto-negatieven
en vijftig kilometer film (duizend beeldjes per seconde) ge-

Het Veiligheidscentrum is tevens nauw betrokken bij de
ontwikkeling van nieuwe modellen, al vanaf de tekenbordfase. Het gaat na of nieuwe modellen voldoen aan de wetgeving in hun toekomstige afzetgebieden. Een belangrijke aspect bij deze activiteit is het
zogenaamde 'fijnslijpen' van
een nieuw model. Dit proces begmt bij het eerste prototype en
eindigt bij het laatste voorproduktie-model. In later stadium
wordt met regelmaat een auto
van de produktielijn gehaald en
getest om te zien of hij nog voldoet aan de oorspronkelijk gestelde veiligheidsspecificaties.

Subaru Impreza: veelzijdige middenklasser

De nieuwe Subaru Impreu,
ontdek 'm nu bij uw Subaru-dealer.

Ruime parkeergelegenheid aanwezig

to's ondergaan proeven met
snelheden tot 140 km/uur.

De krachten die tijdens aanrijdingen op de inzittenden
worden uitgeoefend, worden
geanalyseerd door middel van
dummy's waarvan Fiat er 47 in
gebruik heeft. De dummy's beschikken over geavanceerde
meetapparatuur waaruit mformatie te halen is over het gedrag van de verschillende lichaamsdelen tijdens een aanrijding. Ze vertegenwoordigen
mensen van verschillende geslachten, leeftijden en afmetingen en zijn ontworpen voor gebruik bij frontale of zijdelingse
aanrijdingen.

alleen maar dieper vast te
zitten. Voor het terreinrijden moet je een auto leren
beheersen en niet gelijk de
eerste de beste zandafgraving inrijden. Ik ben zelf
sinds een jaar heel actief in
deze sport. Na de eerste serieuze kennismaking was ik
verkocht. Ik vind het een
enorme kick geven om hoog
boven de andere auto's aan
het verkeer deel te nemen.
Zo'n auto geeft een veilig gevoel."
Buizert: „De Camel Trophy is een mannenwereld
waar je als vrouw niet of

nauwelijks tussenkomt. Er
heeft nog nooit een vrouw
aan meegedaan en er moeten tijdens de selectieprocedure testen worden afgelegd die niets met terreinrijden te maken hebben.
Frankrijk besloot al een
paar jaar geleden hier wat
aan te veranderen en kwam
met speciale ritten voor dames. De Tour Feminin is de
enige internationale rit.
Minder zwaar dan de Camel
Trophy, maar we rijden wel
door rivieren, modderbakken en over boomstammen
en moeten ook bruggen

Westerink: „Op karakter
en ervaring hopen we bij de
eerste tien te eindigen. Winnen is punt twee. Het Nederlandse gevoel begint
trouwens ook langzaam te
komen. Straks bij de start,
compleet met Nederlandse
vlag en alle drukte eromheen, zit dat er goed in. Met
de auto zit het dit jaar ook
veel beter dan vorig jaar.
We rijden in een Toyota
Landcruiser
Lunenborg.
Hij is speciaal geprepareerd
voor deze rit. Bovendien
rijdt in ons kielzog een servicewagen mee."

sies, twee aandrijfsystemen,
twee uitrustingsniveaus en een
vierdeurs sedan of praktische
vijfdeurs versie, de Plus. Bij de
ontwikkeling stonden woorden
als sportiviteit, stijl, elegantie
en karakter centraal.
Daarnaast moest de auto uiteraard, hoe kan het anders,
voldoen aan de eisen van hedendaagse
automobilisten.
Welke die zijn? Een ruim en
hoogwaardig interieur, compacte buitenmaten, een hoog
veiligheidsaspect, besparing
van grondstoffen en een onderscheidende styling.

Design

liteit en ergonomie. Dit uit zich
onder meer in optimaal verstelbare stoelen, een in hoogte verstelbaar stuurwiel, veel opbergmogelijkheden en een grote bagageruimte. De standaardversies zijn er zeker niet bekaaid
afgekomen. Alles wat je nodig
hebt is aanwezig. Zelfs de motortoerental-afhankelijke
stuurbekrachtiging op de eenvoudigste uitvoering.
Het comfortabele onderstel
van de Subaru Legacy met onafhankelijke
wielophanging
rondom is ook terug te vinden
onder de Impreza. De auto
heeft hiermee een stabiele wégligging in combinatie met een
hoge mate van rijcomfort. Voor
het technisch gedeelte onder de
motorkap heeft Subaru gekozen voor de boxermotoren. De
beide viercilinder krachtbronnen zijn voorzien van zestien
kleppen en multipoint brandstofinspuiting. Ze onderscheiden zich vooral door een minimale onderhoudsbehoefte.

Dit alles vraagt een doordacht design. Als thema is gekozen 'vloeiende lijnen', waarmee, aldus Subaru, wordt verwezen naar de tijdloze, sierlijke
silhouetten van bijvoorbeeld
zwanen en ganzen in vlucht. De
lage voorzijde met de naar de
hoge achterpartij oplopende lijDe 1.6 liter levert een vermonen, past eveneens binnen dit
gen van 66 kW/90 pk en de 1.8
design-thema.
liter 76 kW/103 pk. In de lage
Het front kenmerkt zich door toerentallen beschikken beide
een opvallend kleine grille. An- over een grote mate van trekdere kenmerken aan het exte- kracht. De topsnelheden van
rieur zijn het ontbreken van respectievelijk 175 km/uur en
raamstijlen aan de portieren, 180 km/uur zijn voor velen
de lage motorkaplijn, het grote waarschijnlijk niet om vreseglasoppervlak en bij de vijf- lijk enthousiast van te worden,
deurs een tot op het dak doorlo- maar, laten we eerlijk zijn, het
pende achterruit.
is natuurlijk meer dan voldoende. En dit geldt eigenlijk voor
Het interieur is ruim en de hele Impreza. De auto scoort
wordt bepaald door functiona- een voldoende op alle fronten.

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

Twingo
Oplettende weggebruikers hebben hem al zien de
rijden: de Renault Twingo
is sinds kort leverbaar en
staat met prijskaartjes van
20.750 gulden in de showrooms. De Twingo is leverbaar in zeven carrosseriekleuren. De enige twee leverbare opties zijn een vouwdak en airconditioning.
In Frankrijk behaalde de
kleine nieuweling in april
een marktaandeel van 3,4
procent. In de eerste
maand na zijn introductie
werden ruim 5400 auto's op
kenteken gezet en het aantal verkooporders
in
Frankrijk is volgens Renault ongekend. Het totaal
aantal bestelde Twingo's
ligt al rond de 24.000. In
Nederland hoopt Renault
dit jaar 8.000 Twingo's te
verkopen.

Daverende
Doe-Dagen
Komend weekend verandert het complex van de
Brabanthallen in 's-Hertogenbosch in een Motorcity,
want van 4 tot en met 6 juni
vinden daar de Drie-Daverende-Doe-Dagen voor motorminnend
Nederland
plaats. Kenmerk is vooral
dat de bezoekers met hun
eigen motor actief kunnen
zijn, onder meer door deel
te nemen aan een van de
toertochten. Op het buitenterrein is van alles te beleven.
Er is een 'dragstrip' waar
iedereen eens zelf een echte sprint kan trekken en
waar ook demonstraties
gegeven worden. Hoogtepunt hiervan is op vrijdagavond de 'fire-burnout', dit
zijn dragracers die als een
kogel tussen metershoge
vlammen wég-accelereren.
Daarnaast is er de mogelijkheid het vermogen van
uw motor te laten meten of
te zien hoe een Technokeuring in zijn werk gaat. Verder Motoball, trials en
jeugdmotorcross.
In de 10.000 m2 grote Brabanthal vindt gelijktijdig
met de buitenevenementen
een beurs plaats voor kleding, helmen, accessoires
en nieuwe/gebruikte onderdelen.

Groene band
Bandenfabrikant
Continental heeft nu een band
voor milieubewuste automobilisten: de ContiEcoContact.
Omdat dit echter nauwelijks is uit te spreken (ziet
u zichzelf al in de bandenhal staan) heeft Continental het over een groene
band. Hij vermindert de
rolweerstand van de auto
met 23 procent wat een forse brandstofbesparing oplevert en dus ook minder
uitstoot van CO2 te zien
geeft. Volgens Continental
is de besparing voor een gemiddelde kleine auto over
de totale levensduur van de
band al snel 180 liter brandstof. En bovendien is de
slijtage elf procent minder
dan een 'normale' band.
Verder is de groene band
gefabriceerd van natuurhjke materialen.

Mazda 323
Solid
Solid heet het nieuwste
actiemodel van de Mazda
323 1.3 LX Hatchback. Hij
is voorzien van uiterlijke
franje als lederen stuurwiel en idem schakelpook,
toerenteller, brede banden
met fraaie wieldoppen en
een uitlaat met een dikker
eindstuk. De portieren zijn
voorzien van extra verbtevigingsbalken.

Citroen Xantia trekauto van het jaar

D

E Citroen Xantia 2.0 is
gekozen tot trekauto
van het jaar 1993. Een
jury van acht autojournalisten koos de Xantia
na twee dagen testen uit een
twintigtal auto's van het
modeljaar 1993.
De verkiezing werd dit jaar
voor de derde keer gehouden en
is een initiatief van het ANWBmagazine Kampeer- en Caravankampioen. Vorige winnaars
waren de Nissan Primera in
1991 en de Golf m 1992.
De Xantia heeft volgens
jury alles mee voor een perff -e
caravantrekker: een flink eigen
gewicht, een goed weggedrag en
een uniek veersysteem. Deze eigenschappen kwamen goed tot
uiting tijdens de vijf verschillende praktijkproeven, die op
de testbaan van DAF in Sint
Oedenrode werden afgewerkt.
De jury bekeek de wagens op
stabiliteit, prestaties, comfort,

bedieningsgemak en het vanuit
stilstand wegrijden op een helling. De testen werden met diverse typen caravans van het
merk Avento uitgevoerd. De
deelnemende auto's waren onderverdeeld in vier klassen. De
winnaars hiervan waren in de

klasse tot 32.000 gulden de Ci
troen ZX, van 32.000 tot 40.000
gulden de Renault 19 Sedan 1.8,
boven de 40.000 gulden de Xantia 2.0 en in de dieselklasse de
Opel Astra 1.7 td. Uit deze vier
winnaars kwam de Xantia als
sterkste uit de bus.

INDESIT800 TOEREN WASAUTOMAAT
800 toeren wasautomaat, trommel roestvrijstaal,
vele wasprogramma's, regelbare centrifugegang,
halve wasknop, o p t i m a a l b e d i e n i n g s g e m a k en
formica bovenblad. Adviesprijs*999.MICROCD-COMPO + B O X E N

SONYHI-8TRAVELLER

Versterker 20 Watt, tuner, cassettedeck, equalizer,
CD-speler(3-Beam-laser). Af nee m bare 2-weg boxen.
Voor net- en batterij voeding. A d v i e s p r i j s * 3 9 9 . -

TR705. Topklasse beeldkwaliteit.
HiFi stereo Adviesprns'3330 -

,SONY 70 CM KVX2921
;STEREO TELETEKST

2199.-

6 programma's, 12 couverts en
Type W750; Voorlader, RV geruisarm. Adviesprijs* 1099.trommel EN kuip, centrifugeer
ZANUSSI Z908/8SR
tot 1100 toeren p/m,buiten
KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast maa mantel tweezijdig geemail
BAUKNECHT VW3PR
een echte koel/vries kombinatie eerd. Adviesprijs '2199.Koelruimteop"ooghoogte". Laai
stroom verfaiuik AoViespnjs. '1179.

ron beeldbuis, euroscart, ste- E10. Mini camcorder, motorzoom
'reo, teletekst en afstandbe autofocus hi-fi stereo '2799 'diening Adviespnjs'2550 -

1799.

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

~~ 699.-

SONYTRAVELLER

749.-

TR50, Lichtgewicht camcorder.
8x zoom, hifi, aulofocus "2550-

SIEMENS 1000TOEREN BOSCH VWPS2100

UI 1499 STEREO TELETEKST

PHILIPS /WHIRLPOOL
KOEL/VRIES KOMBI

m 1149.-

1345.-

Type ARG280; Adv. '1235,

SONY CAMCORDER
F375; 8x motorzoom, fader,
3 lux, age msert '2220.-

n$& 1199. •TOPMERK1349.CAMCORDER
JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

649.-

ntgit 7 n n

WAS/DROOGKOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T

MIELE KOEL/VRIES

Tegen meerprijs wast er
droogt u in één machine:

1ïM?

f 5fïJ B "

BAUKNECHT SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

F60, 6x zoom, Super impose
autofocus, adv '2299,-

Type KGC2511; Adv. '1269.

889.-

SONY55CMKVM2131
PANASONIC NVG1
SUPER TELETEKST

1475.-I
1195.865.-

BAUKNECHT WA6500

845.

SONY VHS HI-FI VIDEO
SLV615; HQ TOPKLASSE' 4
koppen, longplay (8uur), audipdubbing, shuttle. Adv '1990.-

1149.-

PANASONIC
iNIC VHS HI-FI

sn, VHS-HQ. *1894.•1894.F65; 4 koppen,

1099.-

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

\

Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Adviespnjs*749.-

MAGNETRON OVEN
INDESIT2-DEURS
Type R2240. Adviesprijs*849.-

999.-

Nederlandse Philips garantie

Pffi4 QQQ _

749.

PHILIPS /WHIRLPOOL

GRUNDIG HIFI VIDEO

ccc

DDü-

715.

PHILIPS HI-FI VIDEO

699.FTgifr
599.- lJ?Jftf

ITUNT! 550 TOEREN

Type KSV; De nieuwe met 260 NDESIT PROMOTIE
liter inhoud. Adviespnjs'1 1 99.- pe 2596; Adv.*799,-

SIEMENS KS2648

t-fïfLf

915.-

SHARP HI-FI VIDEO

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

V315; VHS-HQ, prefekt beeldi
LCD-afstandbedienmq. '1220.-

130 LTR. KOELKAST
V212; afstandbediend. '1000.-

INDESIT 140 LITER

BLAUPUNKT55CM
SUPER TELETEKST

TypeKN5402WO;Adviespnjs*849.-

528.598.-

445.545.-

ETNA FORNUIS 14.00

INDESIT G/E FORNUIS

BOSCH KTF1540

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

KN5404;Gas-eleklro.*1049.-

575.-

312, 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbedienmg.*1145.-

668.-

ELECTROLUX
KOELBOXEN

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410; Gas-elektro fornuis. Inkl.grill, draaispit en mixed

ARISTONA VHS VIDEO
2SB12, VHS-HQ, LCD-afstandbedienmg. Adv.'1045.-

'OPMERKWASDROGER grill-set. Adviesprijs'1425.-

yjsdrpger. Adviesprijs*495.-

569.

VS902; TELETEKST '1409.-

SONYUX90II
TDKE180HS

679.-

GRUNDIGVHSVIDEO
'

ARISTONA 51 CM

HRDX20,Afstandbed '879.-

10 voor
4 voor

ZANUSSIWASDROG'ER

Handig opzetvrieskastje.waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs. .*595.-

k\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\VYN

MOULINEX
OVEN

378.-

Type Z6050; Adviesprijs*599.-

458.-

ITUNT! VHS-HQ VIDEO

nkl. afstandbediening 1

PHILIPS VRIESKAST

449.BETER EN GOEDKOPER!
498.-

399.499.-

1098.-

599.-

1298.

NDESIT WASDROGER ATAG INFRA TURBO

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
HIÜPS/ WHIRLPOOL grill, kookwekker en gratis
ype AMB523; Adviespnjs*945.- kookboek. Adviesprijs*1735.-

ZANUSSI VRIESKAST

579.-

948.-

ATAG GAS-ELEKTRO

FK055/52/25A; Elektnscheoven,
ypeTDSO; Adviesprijs*649.- inkl. grill en kookwekker. * 1510.-

29.29.OPZETVRIESKASTJE

599,-t

JVC VHS-HQ VIDEO

~~ 269.-

AUDIO& VIDEO CASSETTES
Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:

üRUNDIGVIDEO + PDC

nffi^
7AO
t-JüK?
l **Qm

GRUNDIG37CM
AFSTANDBEDIENING

999.-

PHILIPS 160 LITER"

VS900, HQ, 2 koppen, LCD-afstandbedienmg. ATTS. '999.-

GRUNDIG 51 CM TEKST

nclusief aparte 2800-toeren
entrifuge. Adviespnjs.*1375.-

ZANUSS1140 LITER

70KV9717;Adviespri)S'2275.-

948.

649.-

INDESIT
FORNUIS

VSF200; Afstandbediend. *768.-

998.-

949.-

TOPMERK. Adviesprijs*749.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

~m 599.-

'ype AWG089; Opvolger van
Ie nu reeds legendarische
HILIPSCC1000.Adv.*1445.- SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180; 750 Watt+draaiplateau.

145 LITER KOELER

PANASONIC VIDEO

AKAIVHS-IHQ VIDEO

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

BROTHER ER7341

29 liter, digitale bediening en
draaiplateau. Adviesprijs'899.-

799.-

J40; VHS-HQ, 3 koppen. • 1104.

1348.-

liSKf 549."

AEG TURNETTE

BLAUPUNKT VIDEO
RTV535; 3 koppen Adv.' 1445.-

1448.-

m

KOMBI MAGNETRON

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica 800TRNBOVENLADER
bovenblad. Officiële garantie.

SONY VHS-HQ VIDEO

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

"Hi5i

STUNT!! 3 m 1 n Magnetron
+ hete-lucht oven + grill.

PHILIPS
850
OEREN
BOVENLADER

PHILIPS GR102137CM SONY3 KOPPEN VIDEO

Iteletekstl

9-fri

019.SHARP2IN1 KOMBI
850 Watt, grill, 29 liter inhoud
en draaiplateau. Adv. '799.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

VCH80; VHS-HQ. Adv/1299.-

GARANTIE

Z99.

PHILIPS/WHIRLPOOL

AVM610;20 liter. Adwespnjs'769.-

BOSCH 2-DEURS

VR502, VHSsterPo *15<W -

845.
465.

MOULINEX FM1115

ZANUSSI WASAUTOM. PANASONIC 700 WATT

BAUKNECHT 2304

63 CM TELETEKST

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

899.-

HOLL 1000 TOEREN

VS940; VHS-HQ, 4 koppen,
i nkl. TELETEKST. '1999.-

Snel ontdooien en verwarmen.

Voorlader, centrifugegang
200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs'1 299.- SAMSUNG RE570

ZANUSSI 2-DEURS

830; TOPKLASSE! *1899.-

VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle. *1795.Nederlandse Philips garantie

NDES1T1200TOEREN

495 • "

JVC VHS HI-FI VIDEO

1895.- EMr 1299.-

70 CM TELETEKST

cc; waarna nog
u heeft!

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

Type 25GR5760; 63cm flat
square, in-line, quikstart beeldKT VHS HI-FI
buis, stereo, teletekst en af- BLAUPUNKT
n, 8 uur.
uur.'2095.'2095.
standbedienmg. Adv.*2075.- 750; 4 koppen,

1495.-

"n reeds 24 jaar op

PHILIPS/WHIRLPOOL

349.-

1295.-

KOOP ZONDER
RISICO

De grote AEG kollektie bij BCC
e bewonderen' Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbieding? Adv.*1549.-

37CMKLEUREN-TV

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

MIELE VWG521

AEG LAVAMAT RVS

VHS videocamera '1895.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

849.1499.-

1000 toeren. Adviespnjs*1878.-

f_WLi_f^y B^T^J^^rH
SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

Ëi1299.PANASONIC 63 CM*

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

'Flat en Square Black Tnnit- STEREOTRAVELLER

3AUKN./BOSCH/AEG

ONDENSDROGER

Type AFB594; Adviesprijs*725.-

498.- iiu& 799.598.- RïP^ QÜQ .

BAUKNECHT LUXE

LEKTRONISCHE
ONDENSDROGER

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

Elektronisch regelbaar. '1445.-

PHILIPS 14GR1227/10B
37CM PORTABLE
KLEUREN-TELEVISIE

BOSCH VRIESKAST

liiiiicT

^J^t^f .

Type GSD1311; Adv. '848.- MIELE DROGER

648.- EïïZÊr 1Z99."
169.348.-

Adviesprijs*745.-

STUNT!! VRIESKIST!!

-CODE
zonder extra kosten

MERKCENTRIFUGE

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
Beverhof 16 (alleen witgoed)

(Achter Noorderkade/Gro^arK,.

ETNA WASEMKAP
Krachtige motor, 3-standen. '310.-

118.

OPENINGSTIJDEN:
l maandagmiddag ....

ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD ov.r^. fm.T.n dôndlrd.g' -.

t o t -
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Huurverhoging Zomerzotten Festival levert vijftig mille
afgelast voor
slechte huizen

ZANDVOORT - Voor een
honderdtal woningen van
Woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht in
Zandvoort-Noord plus een
aantal gemeentewoningen
in Bentveld wordt geen
huurverhoging
doorgevoerd. Er wordt eerst groot
onderhoud aan de woningen gepleegd.
Woningbouwvereniging
EMM lijkt serieus werk gemaakt te hebben van de nieuwe
huurverhogingsregeling. Die
conclusie trekt de Zandvoortse
Vereniging van
Huurders
(ZVH) bij monde van penningmeester Jarg Weidema. Zandvoort is een van de weinige gemeenten van het Gewest Zuid-Kennemerland waar de huren
per l juli 'variabel' verhoogd
worden. Het is de verhuurders
voor het eerst toegestaan om de
nieuwe huurprijzen zélf vast te
stellen.

Harde eis

baar systeem gehanteerd, dat
overigens nog wel enige verbetering behoeft," zegt Weidema.
„Elk complex woningen werd
met maximaal vier punten gewaardeerd. Hoe meer punten,
hoe groter de huurverhoging.
Wij hadden echter wel als harde eis dat woningen die in aanmerking komen voor groot onderhoud buitenspel zouden
blijven." EMM heeft hieraan
gehoor gegeven voor de woningcomplexen zes, zeven en
acht in Zandvoort-Noord, gelegen rond de Pellikaanhal. Het
gaat om ongeveer honderd woningen, waarvan bij enkele
zelfs een douche ontbreekt.
De Zandvoortse Huurders
Vereniging zegt met de nieuwe
huurverhoging van EMM te
kunnen leven. Weidema: „Wij
hadden liever gezien dat de woningbouwvereniging op 4,75
procent voor het gehele bezit
was blijven steken. Daar zit ze
nu met ongeveer een half procent boven. Voor oudere eengezinswoningen wordt de huur
met zes procent verhoogd, terwijl dit volgens ons best minder
had gekund."

De huurverhogingen mogen
maximaal zes procent bedragen maar over het gehele bezit
moet er een huurverhoging van
minimaal 4,75 procent komen. Te traag
Ofwel: het ene percentage moet
De ervaring met het Gemeenhet andere compenseren.
telijk Woningbedrijf noemt
„EMM heeft een goed werk- Weidema van een andere orde.
Dit ambtelijk apparaat werkt
volgens hem voor geen meter
én te traag. „Begin mei was er
nog niets bekend over de verhogingen. Pas nadat wij een brief
aan de gemeenteraad hadden
ZANDVOORT - De politie gestuurd, kwamen de politici in
heeft vrijdag twee mannen actie. Evenals EMM zijn zij tot
aangehouden, verdacht van een gedifferentieerde huurverinbraak in een auto. Een hoging gekomen, maar wel veel
derde is nog voortvluchtig. ruwer. Woningen die te goedDe eigenaar, een 39-jarige koop zijn krijgen zes procent
Haarlemmer, bevond zich op verhoging, de woningen in
een camping aan de Boulevard Bentveld die voor groot onderBarnaart en werd 's ochtends houd in aanmerking komen,
rond half zes wakker van het blijven gelijk in huur. De rest
auto-alarm. Toen hij pools- krijgt 5,5 procent verhoging."
„Het was ons vooral om die
hoogte ging nemen, zag hij nog
juist drie jonge mannen hè nul procent in Bentveld te doen
duingebied in lopen. Zijn auto en daarin zijn we volledig gewas opengebroken. De Zand- slaagd. Het mooiste zou zijn als'
voortse politie hield samen met geen enkele huurder huurvercollega's uit Bloemendaal, hoging krijgt, maar dat is niet
Heemstede en Haarlem een reëel. Uiteindelijk zijn we als
zoektocht, aan de hand van de ZVH tevreden, met uitzondering dan over de manier waarop
opgegeven signalementen.
Twee van de drie verdachten, de gemeente te werk is gegaan,"
twee Amsterdammers van 21 aldus Weidema.
en 20 jaar, konden worden aangehouden. Bij nader onderzoek
bleek uit een andere auto, geparkeerd achter het opengebroken voertuig, het contactslot
verwijderd. Dat werd even saZANDVOORT - Het bedrijf
men met een deukentrekker teruggevonden in een tas van de Eurotel wil nog steeds een hoverdachten, die was opge- tel bouwen op de locatie naast
spoord met behulp van een het Holland Casino. Vanavond,
speurhond. De mannen hadden donderdag 10 juni, is de direcde auto met het verwijderde teur van , de heer S. Schale, te
gast in de commissie voor
contactslot gestolen.
Ruimtelijke Ordening. Deze
vergadering op het raadhuis begint om 8 uur.
ZANDVOORT - Een 19-jarige
Pool is zaterdagochtend rond
Het terrein naast het casino
half twaalf zwaar gewond ge- ligt al een paar jaar braak, op
raakt na een aanrijding door een locatie waar veel toeristen
een bestelauto. De man stak op langs komen. Dat is menigeen
de Boulevard Barnaart plotse- een doorn in het oog. Het uitling de rijbaan over, waar op stel werd ondermeer veroordat moment de bestelwagen zaakt, doordat de eigenaar geen
aankwam, bestuurd door een exploitant voor het te bouwen
55-jarige Zandvoorter. De Pool hotel kon vinden. Een alternais met vermoedelijk een sche- tief zou zijn, dat de 70 meter
delbasisfractuur en een gebro- hoge toren werd ingericht als
ken kaak opgenomen in het zie- appartementengebouw. Maar
kenhuis.

Autokrakers gepakt
door politiekorpsen

Oplage: 5.200

Editie 17

Biografie
De avonturen van Ba*5
bet, de 'pennevrucht'
<y
van Gerand Delft, vormen min
of meer een biografie van het
gezin van de schrijver.

Weerbericht
„Het
weerbericht
c
maakt oeel uit van mijn
«3
dagelijks leven." Dat zegt
strandpachter Jaap Paap, al
34 jaar met een eigen paviljoen gevestigd op het strand.
Deze week in de rubriek Achter de Schermen.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Getuigen gezocht
van fietsongeval
ZANDVOORT - Een 69 jarige Zandvoortse is zaterdag
in de Jacob Catsstraat
zwaar gewond geraakt. Vermoedelij k is zij geraakt
door een bromfiets. De politie zoekt nog getuigen.

ZANDVOORT - Het Zomerzotten Festival van Ro
tary Club Zandvoort heeft
een bedrag van 50.735 gulden opgeleverd. Het geld
gaat naar goede doelen,
daarbij wordt met name gedacht aan ouderen en jongeren. Het Rank Xerpxteam,
dat voornamelijk uit leden
van de Zandvoortse Reddings Brigade bestaat, won
voor de derde keer de wisseltrofee. Deze is eveneens
ter beschikking gesteld van
een goed doel.*
„Een fantastisch resultaat,"
reageerde
Rotary-voorzitter
Willem Jubels zondagavond,
toen de uiteindelijke opbrengst
van het Zomerzottenfestival bekend werd gemaakt. Opnieuw,
net als vorige jaren, was de club
op ruim vijftig duizend gulden
gekomen. Het bedrag was voornamelijk bijeengebracht door
de sponsoren die tevens met
een team deelnamen aan het
zeskamp-achtige
spektakel.
Het evenement vond gedeelte-

Het ongeluk is gebeurd vlak
nadat de vrouw voor haar woning op de fiets was gestapt.
Haar man hoorde een klap en
zag verderop in de straat nog
net een bromfietser rijden, aan
die kant van de weg waar het
ongeval was gebeurd. Vermoedelijk had de bromfietser een
witte helm op. Het is echter
niet zeker of deze met het ongeluk te maken had. De politie is
op zoek naar deze bromfiets(t)er en getuigen. Zij worden
verzocht contact op te nemen
met het politiebureau, • tel.
13043.

Het Zomerzotten Festival vond voor het eerst ook op strand en zend'gulden waard, onmiddelzee plaats, om het evenement een typisch Zandvoorts karakter lijk weer terug aan Rotaryte geven
-voorzitter Willem Jubels. „Wij
geven het beeld weer terug, om
lijk plaats in de sporthal van dicap' ingebouwd voor het het te verkopen tijdens een volGran Dorado .
roei-onderdeel. Toch wonnen gend feest. De opbrengst is dan
ze dit ook, op de hielen gezeten bedoeld voor het Kinder Kandoor Zandvoortse agenten, al- kerfonds." 'Een houding die
Zandvoorts
thans het deelnemende team een winnaar past,' vond presenOm het Zomerzotten Festival van de plaatselijke politie. tator Peter Keiler.
een typisch Zandvoorts karak- ZRB-teamleider Cees Gornelister te geven, werd het tweede se nam de wisseltrofee in ontdeel op het strand afgewikkeld. vangst, na drie overwinningen Zinderend
De inbreng van reddingspost' was deze definitief eigendom
Ook Keiler spreekt van een
Piet Oud betekende dat de 'da- van het team. Maar Cornelisse 'fantastisch evenement'. „Met
mes en heren' ook het water op gaf het kleinood, een paar dui- een z i n d ' ' ^ e finale! En het is
moesten. Onder het • oog van
een kleine maar zeer enthousiaste schare toeschouwers
werd de 'kruip-door-sluip-door'
en roeiproef afgelegd. De weersomstandigheden waren uitstekend. „Ik heb er enorm van geZANDVOORT - De ge- mengd met afvalstoffen die eernoten," reageerde een deelne- meente moet 345 duizend der door derden is gestort. Het
mer dan ook na afloop. „En ik gulden uittrekken voor het gaat om brokken asfalt, draaddenk dat ik ook namens de an- schoonmaken van de ge- gaas, plastic, metalen golfplaat,
deren kan spreken."
luidswal tussen Gran Dora- metselwerk- en betonpuin. Dat
Het Rank Xerox team verza- do en het circuit. De 'dader' kwam allemaal aan het licht bij
melde de meeste punten. Het die het vuil gestort hééft, een inspectie van het provinciebestond vooral uit leden van de blijft onbekend: het politie- bestuur, op 5 en 6 september
reddingsbrigade, om die reden -onderzoek is niet uitge- 1990.
was er voor hen een extra 'han- voerd.
Het Zandvoorts Nieuwsblad
trof bijna een jaar daarvoor al
Als de gemeenteraad ak- dit soort stoffen aan, getuige
koord gaat met het voorstel, bijgaande foto. Volgens de toenkomt er een eind aan langdurig malige directeur Publieke Wertouwtrekken met Gran Dorado. ken was het puin afkomstig van
Beide partijen wezen in het ver- de ontruiming van de teellandleden naar elkaar als verant- jes. Het zou er tijdelijk gestort
woordelijk voor de verontreini- zijn, luidde toen zijn reactie.
ging van de grond waarmee het • Het afval op de foto was van een
zandlichaam is opgebouwd. De zelfde samenstelling als het
Zandvoortse politie zou een on- materiaal dat zich nu in de wal
derzoek instellen naar de ver- bevindt.
oorzaker, maar daarvan is niets
Het College van Burgemeesterechtgekomen. „We hebben ter en Wethouders vindt verder
er niet voldoende mankracht onderzoek zinloos. Het puin
voor," aldus burgemeester Van moet - in opdracht van de proder Heijden. Officieel stelt het' vincie - vóór 16 september zijn
college dat het zand is ver- verwijderd.

een echt' Zandvoorts evenement geworden, waarbij de
Zandvoortse elementen zee en
strand een grote rol hebben gespeeld. Daarmee konden we
een oude wens in vervulling
doen gaan, dankzij de glanzende samenwerking met Rob
Drommel en zijn mensen van
Post Noord, van de reddingsbriDe vrouw zelf kan zich niets
gade. Zij zijn echt een paar dagen lang dag en nacht bezigge- meer herinneren van het ongeweest om een en ander rond te val. Zij is met hoofd- en schouderletsel plus een zware herkrijgen."
senschudding in het ziekeni
Vervolg op pagina 5 huis opgenomen.

Opschonen geiuidwal kost

Toelichting hotelketen op bouwplan

Aanrijding

het College van Burgemeester
en Wethouders is daarop tegen.
Daarnaast moest er worden
voorzien in voldoende parkeerruimte. Omdat die op die locatie verboden is door het Hoogheemraadschap van Rijnland,
werd geëist dat er een parkeergarage op het 'watertorenplein'
zou worden gebouwd. Met de
machtswisseling in het college,
is die eis waarschijnlijk van de
baan. Gemeente en ES Hotel
Holding A.G. lijken nu over een
en ander dichter tot elkaar gekomen te zijn. De ondernemer
is inmiddels met een aangepast
schetsontwerp gekomen. Dit
moet nog verder aangepast
worden aan de eisen in een
knelpuntennotitie van de gemeente.

(ADVERTENTIES)

Het schetsontwerp van de hoteltoren moet nog aangepast
worden aan een knelpuntennotitie

AANGEBODEN VAKANTIEWERK
ZIE PAGINA VRIJE TIJD

In 1989 werd er al puin gestort in de strook duin tussen Gran
Dorado en het circuit
(ArciiicfTotoi

Plant de kabelboom Ondernemers en bewoners vernieuwen galerij
ZANDVOORT - De winkeliers van de galerij aan de
in de cockpit van
Thorbeckestraat, plus de
bewoners van het pand hebeen Fokker 100.
ben de handen ineen geslagen. De galerij 'oogt weer'

graag een zaak bij in een toeristenplaats."

Met een MBO opleiding vliegtuigbouwkunde aan het Nederlands
Luchtvaart Col/ege maak je de beste start voor een carrière
in de vliegtuigtechniek. Heb je binnenkort het Mavo of VBO
diploma op zak? Kies dan nu voor een opleiding aan het NLC.
Bel vliegensvlug voor de brochure. Tel: 020- 684 30 17
of schrijf naar postbus 3133, l \ 30 KC Hoofddorp.

| Waterstanden B
Datum
10 jun
H jun

12 jun
13 jun

14 jun
15 jun
> jun

HW
08.15
09.06
09.55
10.55
11.55
00.25
01.35
02.26
03.06

LW
U4.00
04.35
05.10
05.44
06.44
07.44
08.50
09.44
11.05

HW LW
20.3916.24
21.2516.55
22.2017.45
23.2618.30
-.-19.40
13.2020.55
14.1622.06
14.4522.55
15.2923.46

1
jun
^aanstand:
• zat. 12 juni 07.36 uur
13 juni 23.16

.

uur

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

17166

door een grondige renovatie
en is nu weer aantrekkelijk
voor passanten en winkelend publiek. Burgemeester
Van der Heijden verricht
woensdagmiddag om half
twee de feestelijke opening.

„We hopen dat de Zandvoorters dit stukje van hun dorp
weer zullen ontdekken," zegt
Marijke van Wonderen. Als eigenaresse van 'Maraned' (souvenirs, snoepgoed en vliegers
en dergelijke) is zij een van de
zes ondernemers in de Passage.
De overige vijf zijn het Griekse
restaurant Artemis, kleding- De galerij aan de Thorbeckestraat is grondig gerenoveerd en
zaak Modern Art, Radio Stip- wordt woensdagmiddag feestelijk geopend
hout, de Kiteshop en Saskia B.
wind te maken heeft of in ieder daal, op nummer 11, opende
geval 'de lucht in kan'. Van vlie- drie maanden geleden haar
Kinderkleding
gers tot en met jongleerballen. winkel annex atelier 'Saskia
De laatste twee zijn pas sinds Kindervliegers maar bijvoor- B.'. Zij verkoopt kinderkleding,
kort in de galerij gevestigd. De beeld ook exemplaren van 5 damesjassen van Engelse stof
Kiteshop van Sabine Windus meter breed, die een driewielig en bodywarmers. Alles naar ei('de mensen vinden'mij n naam wagentje plus bestuurder kan gen ontwerp. „Ik had al vijfjaar
een winkel in Alkmaar," zegt de
erg toepasselijk') verkoopt voorttrekken.
sinds l april van alles dat met Buurvrouw Saskia Blanken- 24-jarige. „Maar ik wilde er

Natuurlijk,

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

De galerij is in 1954 gebouwd
en werd destijds geopend door
burgemeester Nawijn. Modern
Art is de oudste zaak op het
rijtje, zegt eigenaresse Anneke
Bottinga. Haar zaak is geopend
in 1955. De opknapbeurt, die al
een paar jaar in de pen zat,
heeft enkele tienduizenden guldens gekost. Deze wordt betaald via de vereniging van eigenaren, waarbij winkeliers en de
bewoners van de woningen erboven zijn aangesloten.

Vrolijk
De galerij heeft een nieuw
plafond gekregen, nieuwe vloeren en trappen. De pilaren zijn
omkleed en de zijkant van de
galerij heeft een vrolijke blauw-witte zijkant gekregen. Een en
ander is gebeurd onder supervisie van voorzitter Verschuur.
Voor de opening is Tootsie de
clown uitgenodigd.. Die onthaalt de kinderen op een ballonswedstrijd, met als hoofdprijs een Mountainbike. Voor
het winkelend publiek is er een
aardigheidje.

13 weken voor maar ƒ 12,50

|
|
l
|

Naam: (m/v) l
J l l l L
l l l
Adres: l l l l l
Postcodè/Plaats:L
Telefoon: l l l l l l l l l l l I.
.m,i, h,,„Ti„..i | KI [ |
Giro/Banknr.: l l l l l l l l l l
|
Daarna worci ik abonnee en betaal per
|
D kwartaal ƒ 17.00 D half jaar ƒ 31.00D jaar ƒ 54,00
|

l

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

'
|
|
i

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-5u2.62.ll.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371"017003"!
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FAMILIEBERICHTEN

Wij willen iedereen lifirtclijk
bedanken voor het onvcrgetelijk n ifiken van ons vijftigjarig
huwelijksfeest.

Voor een gezellig avondje uit in Zandvoort

Italië was . . .
fantastisch.
Bedankt allemaal!

Wij zijn intens gelukkig
dat wij op 4 juni 1993
het mooiste geschenk
aan elkaar hebben gegeven

1.

Lorentzstraat 605, huur ƒ 529,78 per maand (excl. stookkosten)
2-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ 3.325,- zijn.

3.

Garage Celsiusstraat T, huur ƒ 116,24 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen aan de
Celsiusstraat, v. Leeuwenhoekstraat en Pasteurstraat 7 t/m 25.

ADVERTENTIES

Een zoon . . . en hij heet

Robin Johannes

Met grote droefheid geven wij kennis dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan onze zuster,
schoonzuster en tante

Dina Francisca van Orden
„Soes"
-fr 4 februari 1920
14 juni 1993
Namens de familie:
F. de Jong
Correspondentieadres:
ir. F. de Jong, executeur-testamentair
Hallsteinnes 8
1862 AS Bergen NH
Gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren
woensdag van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donderdag 10 juni om 15.15 uur in het crematorium Velsen te Driehuis (Westerveld).
Na de crematie is er gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer van het crematorium.
Vertrek van de Poststraat 7 om 14.45 uur.

PRESENTEERT

DANNY LUKASSEN
Juni - Juli
Donderdag - Vrijdag - Zaterdag - Zondag

SYNCRON DUO BAND
RUSSIAN BALLET
MISS LOLITA
LES SIRTAKI

Garage Da Costastraat D, huur ƒ 77,71 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen aan de
Da Costastraat e.o.

Toewijzing van de garages zal geschieden op basis van het lidmaatschapnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe
huurder/ster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen 1, 2 en 3
alsmede het rijbewijs te tonen.

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
Rob en Nicole Winnubst
Brederodestraat 60 I
2042 BH ZANDVOORT

7 dagen per week geopend
van 20.00 tot 03.00 uur

Lorentzstraat 132, huur ƒ 759,76 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijke) belastbare maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ 4.750,- zijn.

2.

4.

ARBERTUS

KerKsteeg 2. Zandvoort

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

Papa
en
Mama

Wij zullen er nog tong met een
warm gevoel aan terug denken.
Joke en Kees Versteege

IJMPERIVJM

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Grieks duo

3 ROSES FROM LITHOUWEN

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het
gevelkastje ten kantore van EMM.

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

Div. GASTOPTREDENS
Bij a! onze dranken zeer exclusieve hapjes van het huis.
Speciale prijzen voor groepen

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

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

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel.: 02507-14160

AUTORIJSCHOOL

Zandvoorts Nieuwsblad

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

fa. P. Klein

HOGEWEG 67 -ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL 023-359473
AUTOTEL. 06-52804326

NIEUW IN ZANDVOORT
Geef uw auto de eeuwige jeugd.
Een professionele
autoreinigingsbehandeling bij

H. W. Visser
De Poetsspecialist

lessen in
Nissan „Primera"

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort

Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort

EIG E W NEHLS

Fa. Veldwijk

Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

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

Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Bel voor info of een afspraak
02507-31817
STICHTING R.I.B.W. KENNEMERLAND, AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN
Postbus 466
2040 AL ZANDVOORT

t

Petrus Josephus Stokman '
weduwnaar van Maria Johanna Heemskerk
•fr 18 september 1905
18 juni 1993
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Zandv9ort,8juni 1993
„Huis in de Duinen"
Herman Heyermansweg 73
Correspondentieadres:
A. M. M. van Leeuwen-Stokman
Willem Drayerstraat 18
2042 EC Zandvoort
De Eucharistieviering zal gehouden worden op
zaterdag 12 juni a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Agatha, Grote Krocht te Zandvoort, waarna de begrafenis zal plaatsvinden, omstreeks 11.00 uur, in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats, R.K. Deel, Tollensstraat te
Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Uitvaartcentrum, Poststraat 7 te Zandvoort: vrijdag 11
juni van 19.30-20.00 uur.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond na
het heengaan van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Jeanne Keur-van der Schaar
betuigen wij U onze oprechte dank.
Uit aller naam:
Spaarne Ziekenhuis Haarlem:
L. Keur
Haarlem, juni 1993

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Thorbeckestraat 7, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

Het Station

De Stichting beheert beschermende woonvormen, die onder meer gevestigd zijn in Zandvoort, Haarlem, Umuiden en Beverwijk.

HUISHOUDELIJK MEDEWERKER
(M/V)

l

l)e, Qutte, Toine,
Eten kunt U overal.

Gulle Toine, ook op het terras.

A. Herfst
A. M. Herfst-van Turenhout

Div. vis- en vleesspecialiteiten.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

bedankt voor de oppos

geraniums hangend en sfaand
Oostenrijkse hang-geranii/ms
Speciale mest
voor geraniums
en bloeiende
zomerplanten

Café the Twenty's
geopend 7 dagen.

Weekmediamicrofiche.

,„„,„.

4e«ere,vwjdag happy. B
*ü <*-*••..

x

.,

Haltestraat 59

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

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Roodsteen - Plastic
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

ovz

De Welstandscommissie vergadert donderdag 17 juni 1993 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuisplein 4, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.

Super
Euro
Diesel

ƒ1,87
ƒ1,71
ƒ1,22

SERVICESTATION
(bij Paloce Hotel)

Directe hulp bij een
sterfgeval
Begrafenis en
crematieverzorging.

en

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

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

Hl Nieuwsblad

organiseren in de krant van 17 juni a.s.

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

Speciaal mengsel
p
.,
voor het vullen van k m
plantenbakken
V/1
p.zak

Div. bloembakken

>

Open van 19.00 u. tot 03.00 u.

BETAALT U
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

Groot assortiment

ledere woensdag gesloten

WELSTANDSCOMMISSIE

Cor en Jopic

ZOMERPLANTEN

Sollicitaties: schriftelijk, binnen 14 dagen te richten aan de afdeling personeelszaken op bovenstaand adres.
Inlichtingen: de heer E. Constantine, Hoofd, tel.
02507-14941.

- maandag 14 juni 1993 20.00 uur commissie Financiën

Hartelijk dank voor alle kado's, bloemen en
felicitatiekaarten bij ons 40-jarig huwelijk.
Het was een onvergetelijke dag.

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

Aanstelling geschiedt volgens de CAO voor
Dagverblijven en Tehuizen voor gehandicapten.

Dineren doet U bij de

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

\ KWEKERIJ
L^ P. VAN KLEEFF

Voor Beschermende Woonvorm de Meent te
Zandvoort vragen wij voor enkele ochtenden
per week een

De volgende commissie vergadert volgende week in het Raadhuis:
Dankbetuiging

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Telefoon 02507-14941

Een man van weinig woorden
en met een gevoelig hart.
Een half jaar na het overlijden van zijn lieve
vrouw, hebben wij afscheid moeten nemen, na
gesterkt te zijn door de H. Sacramenten van de
Zieken, van onze lieve, zorgzame vader, schoonvader, opa en overgrootvader

uitvaartverzorging
kennemerland bv

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507 - 14420

GROTE VADERDAGPUZZEL
Met als prijzen: 10 slagroomschnitt's van Bakker Keur
en een hoofdprijs van herenmode Eldert de Boer t.w.v. ƒ 100,Ook zal ons promotieteam zaterdag 19 juni a.s. het winkelende publiek een
vaderdagattentie aanbieden, beschikbaar gesteld door de

Gaper Drugstore

OVZ

en

Nieuwsblad

€d en Mieke
een ijzersterke combinatie!

\Veekmedia 17

Vrouw beroofd
in eigen huis
ZANDVOORT - Een 92-jarige vrouw is zondagavond
in haar woning aan de Van
Lennepweg beroofd van
haar portemonnee en een giromapje.

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 10 juni 1993

'Een biografie van mijn gezinnetje'
ZANDVOORT - De Zandvoortse auteur Gerard Delft
heeft een nieuw jeugdboek
uitgebracht. De bundel is
genoemd naar de vijfjarige
hoofdpersoon, 'Babet'. De
_-_ meeste verhaaltjes zijn gebaseerd op ervaringen met
Delfts dochter Shira. „Het
boek Babet is in zekere zin
een biografie van mijn ge- zinnetje geworden."

Gerard Delft

ook de auteur zelf en zijn vrouw
een rol. „Shira is de hoofdrolspeelster, het gezin is het decor."

„Al met al voor mij een document over een levensfase van je
kind, die veel te snel voorbijgaat. Voor de lezer of voorgelezene naar ik hoop veel herkenbare situaties." Delft heeft de
gebeurtenissen zodanig bewerkt, dat ze ook voor de jonge
lezer (4 tot ongeveer 8 jaar) interessant zijn geworden. „Je
door Joan Kurpershoek
moet ze als het ware verhevigen, maar toch de kleinschahgheid van het geheel in het oog
Die belevenissen werden al
„De tweederde van de ver- houden. Het blijven immers de
haaltjes is op ware gebeurtenis- alledaagse belevenissen van je opgetekend toen zijn dochter
sen gebaseerd," zegt Gerard dochter."
vijf jaar oud was en Delft heeft
dan ook al de nodige verhalen
Delft, in het dagelijks leven beter bekend als schooldirecteur
van 'Babet' gepubliceerd. OnGerard van de Laar. In de mees- Moederdagversje
der andere twee in het ZandHij noemt een aantal voor- voorts Nieuwsblad. Van de vijfWeekend:
Dierenambulance: 023-363476 te gebeurtenissen heeft zijn - nu
19 - 20 juni 1993
of alarmnummer 023-334323 (24 7-jarige - dochter Shira een beelden: „De uitleg die ik van tien verhalen in de bundel zijn
POLITIE: Alarmnummer 06-11. uur per dag), ook voor melding hoofdrol gespeeld. Met uitzon- mijn dochter krijg als ik haar er tien in het tijdschrift Bobo
In andere gevallen: tel. 13043. van zoekgeraakte of gevonden dering van één van de verhalen, een dag naar school breng als ik geplaatst. Bovendien publiBRANDWEER: Alarmnummer dieren.
Pannekoeken zonder spek, dat ATV heb. Ik word dan maar ceert hij nog steeds in het be06-11. In andere gevallen Centrum Voor Vrijwillige Hulp- is gebaseerd op vragen van zijn voor dom aangezien, want ik kende jeugdblad Okki. Onder023-159500 of - voor info over- verlening: Voor informatie, ad- zoon Mischa. Verder speelden weet niet eens waar haar melk- tussen is Shira zover opgedag - (02507) 61584.
vies en hulp tel. 17373, op alle
AMBULANCE: Alarmnummer werkdagen van 10.30-12.30 uur.
06-11. Anders: tel. 023-319191 Schriftelijk: Postbus 100, 2040
(ongevalllen), Centrale Post AC Zandvoort.
Ambulancevervoer (CPA) Ken- Stichting Welzijn Ouderen
nemerland.
Zandvoort: (voorheen DienDIERENAMBULANCE: Die stencentrum) Koninginneweg
renbescherming:
023-246899 l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
(gratis), Regionale Dierenam- op dinsdag- en donderdagmidbulance
alarmnummer dag van 13.30 tot 15.00 uur.
023-334323.
Belbus: Om van de belbus (voor
ZANDVOORT - Kapper
HUISARTSEN: De volgende bewoners van 55 jaar en ouder) Hans Claessen heeft begin
huisartsen hebben een geza- gebruik te kunnen maken, deze maand zijn nieuwe
menlijke
waarnemingsrege- dient men zich 24 uur van te kapsalon aan de Kleine
ling: J. Anderson, B. van Ber- voren op te geven bij Huis in de Krocht 2a geopend. Claesgen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 sen is geen 'onbekende in
Paardekooper, H. Scipio-Blü- en 17.00 uur. De kosten per per- Zandvoort.
me, F. Weenink. Informatie soon bedragen vanaf l juli 1991:
daarover tijdens weekend, ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,Hans Claessen (40) is na
ruim drie jaar teruggekeerd in
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én voor een retour.
tijdens feestdagen via telefoon- Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort, dit keer als zelfstannummer 30500. De spreekuren Zandvoort: Noorderstraat l, tel. dig ondernemer. De afgelopen
van de dienstdoende arts zijn 13459 bgg 023-320899 of 320464. paar jaar had hij bij Loni Korzowel op zaterdag als zondag Spreekuur op werkdagen van ver in Haarlem gewerkt, daarvan 11.30 tot 12.00 uur en van 9.00-10.00 uur, maandagavond voor ruim vier jaar ~bij een
17.00 tot 17.30 uur. Een af- van 19.00-20.00 uur. Verder vol- Zandvoortse kapsalon. „Ik voel
spraak is niet nodig.
gens afspraak. Deze hulpverle- me hier lekker," zegt hij over de
Tandarts: Hiervoor de eigen ning, beschikbaar voor iedere badplaats, waar hij al weer
inwoner van Zandvoort, is gra- ruim twee jaar woont. „En het
tandarts bellen.
is leuk om weer bekenden teApotheek: Zandvoortse Apo- tis.
theek, H.B.A. Mulder, tel. Telef. Meldpunt Sexueel Ge- gen te komen. Ik hou van de Hans Claessen: „Ik wilde graag terug naar Zandvoort" •
Foto Persbureau Zandvoort
13185. Openingstijden (alléén weid: tel. 023-329393 op werkda- gezellige sfeer in Zandvoort.
voor
recepten):
zaterdag gen 12.00-14.00 uur en ma.a- Daarom wilde ik graag terug,
ook al zijn er natuurlijk al aarEen van die dingen is de aan10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur. vond 19.00-21.00 uur.
Zondag
11.30-12.30
en Zandvoortse Vereniging van dig wat kappers. Maar ik heb dacht voor de make-up. „Als je
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- Huurders: Gratis advies voor een leuk contact met mijn col- net een leuke coupe hebt gekregen, toont het toch heel anders
ningstijden informatie over de leden. Telefonisch spreekuur lega's."
Claessen zit al 19 jaar in het als ook je make-up in orde is?"
regeling via tel.nr. 13185.
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
Wijkverpleging: Voor spoedge- uur: 19783. Schriftelijk: Post- vak. In die tijd heeft hij ook Claessen kan zorgen voor een
gewerkt bij Roch in Amster- complete make-up behandevallen is het Kruiswerk Zuid- bus 287, 2040 AG Zandvoort.
-Kennemerland 's avonds, 's Woningbouwvereniging EMM: dam, waar veel mensen uit het ling, de klant (dames én heren)
modevak over de vloer komen. kan er in feite terecht voor alle . ZANDVOORT - . Zanger
nachts en in het weekend te be- Klachtentelefoonnummer
Ben Cramer heeft vorige
reiken via de doktersinforma- technische dienst: 17577. Be- „Dat was een klassezaak waar soorten behandelingen.
De salon van Hans Claessen week nightclub Imperium
stuurlijk spreekuur: iedere eer- ik veel heb geleerd. .Maar na
tiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Verloskundi- ste dinsdag van de maand van zeven jaar wilde ik toch weer is gevestigd in een klein pandje heropend, gevestigd aan de
graag onder de 'normale' men- met toch opvallend veel ruimte, Kerksteeg nummer 2. De
genpraktijk van Elizabeth de 19.30 tot 20.00 uur.
Verzekeringsbank: sen werken." Een kapper moet aan de Kleine Krocht, ter hoog- zaak is 'gigantisch verBoer-Burgh, Astrid C.M. Gom- Sociale
bert, Petra J. van der Deijl, spreekuur tijdens de 'even' we- volgens hem voor z'n ervaring te van de hoofdingang van het bouwd' aldus een van de eiKochstraat 6A, Zandvoort, tel. ken op woensdag 10-12 uur, in in verschillende zaken gewerkt raadhuis. Hij werkt alleen op genaars.
afspraak. Tel. 31088.
Gemeenschapshuis, L. Davids- hebben.
02507-14437.
De verbouwing heeft dngeDierenarts: Mevrouw Dekker, straat 17. Inl. 023-152152.
veer een half jaar geduurd. In
Thorbeckestraat 17 te Zand- Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
die tijd is de zaak fors uitgevoort, tel. 15847.
61500.
breid. In totaal zijn er nu zo'n
Dieren: (Overige diensten) Ver- Taxi: tel. 12600.
80 zitplaatsen, waarvan onder
eniging v.h. welzijn der dieren Openbare bibliotheek: PrinsesZANDVOORT - Bij Jaap geschaatst." Volgens hem zijn andere een aantal op het nieuw
(02507) 14561, Vermissings- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
dienst 023-383361, Asiel Zand- 14-17.30/18.30-20.30 uur, di. Bloem Sport, Kerkstraat 16, in Zandvoort vooral de boule- gecreëerde balkon. Daar zijn
voort
(tevens
pension) 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij. zijn zaterdag tussen 10 en 6 vard en het Van Fenemaplein ook VIP-loges gesitueerd. De
02507-13888, Asiel Haarlem 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat. uur gratis rollerskates te geliefd als skate-mogelijkhp- twee eigenaars typeren hun
zaak als een perfecte dansgele023-244443. Stichting Regionale 10-14 uur.
leen. Fabrikant Roces komt den.
Met de actie van Bloem en genheid. Deze is dagelijks open
met een promotiebus met
Roces-importeur Rodolfo's In- van 20.00 tot 03.00 uur, maar
allerlei soorten en maten ternational
B.V. kan iedereen eigenlijk zou een dergelijke
skates.
de rollerskates eens een dagje zaak tot 5 uur 's nachts open
De rollerskates, 'schaatsen uitproberen. De promotiebus moeten kunnen blijven, vinden
Zondag 10.30 uur: mevr. ds. S. op wieltjes', hebben tegenwoor- komt zaterdag voor de winkel beide heren.
Weekend:
Correcte kleding is vereist,
dig allerlei namen. Zo worden in de Kerkstraat te staan. Er
v.d. Meer uit Haarlem
12/13 juni 1993
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg ze bijvoorbeeld ook 'in-line ska- zijn twee ervaren skaters aan- sportkleding wordt niet toegetes' of 'roadskates' genoemd. wezig om uitleg en advies te ge- staan. Dansen kan op de nieu218, Haarlem.
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: gemeen-Zondag 10.30 uur: ds. A. W. Snij- De belangstelling voor de ska- ven. De skates worden gratis we, witte marmeren dansvloer.
tes neemt voortdurend toe, meegegeven, maar men moet Bovendien zijn er elke dag
schappelijke
Geref./Herv. ders (H.A.)
pleinen en wandelpromenades als borg wel een rijbewijs of shows. Zo is er bijvoorbeeld een
dienst in Gereformeerde Kerk, 19.00 uur: Zendingsdienst
zijn populaire plaatsen om te paspoort achterlaten, of een be- contract met zanger/entertaids. J.A. van Leeuwen
Jehova's Getuigen:
Gereformeerde Kerk, Juliana- Gem. Elswoud, Smedestraat 37 'rollerskaten'. Het verschil met drag van 400 gulden. Na aan- ner Danny Lucassen. Op het
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 de vroegere rolschaatsen is, dat staande zaterdag gaat Jaap programma van de 'floor-show'
weg 15:
Zondag 10.00 uur: gemeen- uur en maandag 19.00 - 21.00 alle wieltjes bij de skates in el- Bloem zelf ook rollerskates staan onder andere Russisch
schappelijke
Geref./Herv. uur. Inl.: R. van Rongen, L. kaars verlengde staan. Boven- verhuren, voor een bedrag van ballet plus de optredens van
dienst in Gereformeerde Kerk, Meeszstraat 14, Haarlem, tel. dien zijn er met dit moderne 24,95 gulden per dag. Ze zijn een zangeres uit Litouwen, het
materiaal veel hogere snelhe- ook te koop, prijzen vanaf Griekse duo Daphne en een
023-244553.
ds. J.A. van Leeuwen
Hongaarse band. „Het is net
149,95 gulden.
den mogelijk.
Roornskatholieke Kerk, Grote
Het Italiaanse Roces heeft een kleine uitvoering van het
„Het wordt in Zandvoort al
Krocht 45:
vrij veel gedaan," zegt Jaap voorheen de 'Rollerblade' ge- Moulin Rouge," aldus een van
Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
Bloem. „Er komen ook steeds maakt, maar dat merk is ver- de eigenaars.
Duijves
Consumpties zijn er vanaf 10
meer toeristen binnen op rol- kocht aan Nordica, dat de proZondag (Sacramentsdag) 10.30
lerskates. Sommigen komen duktie van skates zelf ter hand gulden, de bezoeker krijgt grauur: pastor D. Duijves, 'Fami- Periode:
met de trein en schaatsen dan heeft genomen. Roces is daar- tis tappa's geserveerd. Voor
l - 7 juni 1993
lie-dag' m.m.v. beide koren
vanaf het station naar de boule- na, vorig jaar, begonnen met de groepen en/of touroperators
Ned. Protestanten Bond (NPB), Ondertrouwd:
Schulz, Ralf Rudolf Max en vard, anderen komen helemaal produktie van in-line skates on- zijn speciale arrangementen
Brugstraat 15:
mogelijk (tel. 18850).
Heidebrink, Gesina Wilhelmi- op hun skates uit Amsterdam der eigen naam.
na
Schuurman, Serge Bastiaan en
Neerincx, Barbara Louise
Zandvoorts
Pieterse, Rob en Akkerman,
Nieuwsblad
Flora Christine
Gehuwd:
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
ZANDVOORT - Het 'CasmoGöbel, Bertus Benjamin en
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
-plein' aan de Thorbeckestraat
Schilder, Helena Elisabeth
en Aerdenhout Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J M. Pekelharmg.
Lever, Engel Laurens Gerardus stond vrijdagochtend zwart van
Hoofd commercie' J F. Sas.
en Van Bochove, Monique An- de... auto's. Tweeëntachtig Fiats Cinquecento stonden te
gélique Cecile
Redactie: Gasthuisplein 12, ZandJansen, Anton'Pieter en Lee- wachten op hun nieuwe eigevoort, te! 02507 - 18648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
vendig, Leontine Madeleine Ga- naars. Mensen uit het hele land
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
plus zeven geluksvogels uit het
briëlle
kantooruren.
Schwarz, Rudolf Hendrikus buitenland kwamen in ZandDick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Mananne Timmer (emdred)
voort hun 'mystery'-prijs ophaFerdinand en Muller, Bianca
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
len. Die was hen te beurt gevalGeboren:
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Priscilla Josefa, dochter van: len terwijl zij in een van de acht
Hendal.
Keur, Maarten Joseph en Til, casino's in Nederland aan een
Advertentieverkoop: Gasthuisplein
speelautomaat stonden. De
Josefa Maria Cecilia
12, Zandvoort, tel 02507 - 17166.
prijzen
waren op willekeurige
Lieselotje
Maria,
dochter
van:
Postadres- postbus 26, 2040 AA
Nelissen, Antonius Johannes momenten en plaatsen gevalZandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld Kantoor geen Van Duivenvoorden, Liesje len. Vrijdagochtend werden de
opend. maandag 13-16 u., dinsdag 10Michelle, dochter van: Stra- winnaars feestelijk ontvangen
13, 14-16 u., woensdag 9-11 u , donvers, Leonardus Johannes en in het Holland Casino Zandderdag 10-12 en 13-17 u., vrijdag 9-12
voort. Behalve met een ItaAkersloot, Janetta
u
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Natasha, dochter van: Luijk, liaanse auto ook met Italiaanse
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Arie Hutarecht en Paap, Moni- drankjes, Italiaans gebak, kaas,
Amstelveen, tel 020-6475393, Postapasta, ijs én een optreden van
que
dres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449 MiDesley Justin, zoon van: De Sound Mix-winnaar Marco
cro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Vries, Dennis Hendrik Herman Borsato.
Faxnummer: 020 - 665.6321
en Van der Burg, Antje CathariDe Stichting Holland CasiVerkoopmanager. M. Christiaanse.
no's heeft ruim een miljoen gulna
Abonnementsprijzen: ƒ 17,- per
Overleden:
den uitgegeven aan de auto's.
kwartaal,
In totaal wonnen 75 NederlanPaap, Hendrik, oud 84 jaar
ƒ 31,- per half jaar, ƒ 54,- per jaar. Voor
ders een Fiat, daarnaast één Exact 82 prijswinnaars kwamen vrijdag op het 'Casino-plein'
Terol, Antje, oud 68 jaar
postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ 1,85.
Consent, Johannes Hermanus, Zweed, een Belg en vijf Duit- hun nieuwe Fiat ophalen
Opgave abonnementen, verhuizinsers. „We wilden ons een beetje
oud 85 jaar
gen.etc:
Van Beets geb. Geestman, Ma- amuseren toen we in Nijmegen moesten wel ontzettend la- met de boodschap thuis dat hij
ma t/m vr 08.30-17 uur, te! (020)ria Johanna Bernardina, oud 62 waren," zegt een echtpaar uit chen." De auto zal waarschijn- een auto had gewonnen. Maar
562.6211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel.
de Duitse plaats Essen tijdens lijk verkocht worden. „We heb- het heeft een hele tijd geduurd
jaar
02507-17166.
Paap, Gerhardus Johannes, de pasta-maaltijd. „Daarom ben er al twee." Een bezoekster voor ik hem geloofde." Wanzijn we het casino binnengelo- uit Oss toont zich gelukkiger. neer er weer een zelfde actie
oud 63 jaar
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
In 1941
Stoppelman, Arnold, oud 90 pen. We waren niet echt ver- „Wij kunnen de auto heel goed wordt gevoerd, is nog niet bebaasd over de prijs, maar we gebruiken. Mrjn man kwam kend.
jaar
De vrouw had een gerucht gqhoord op de gang en liep daar
de inbreker tegen het lijf. De
man was net de woning binnengedrongen via een openstaand
slaapkamerraam.
Zijn signalement luidt: leeftijd 23 a 24 jaar, lengte tussen
1.75 en 1.80 meter, zeer slank
postuur, gekleed in een spijkerbroek en spijkerjack. De man 'Babet', de nieuwste uitgave
had opvallend lichte, grote uit- van Gferard Delft
puüende ogen.

| Weekenddiensten

'Rondje schatkist
in de sacristie'

beker moet staan, haar jas
moet hangen enzovoorts. Mijn
dochters pop, die inderdaad
Sjakkeliene Sjakkelotte heet en
haar schoolvriendinnetje Laura, die echt bestaat. Of het moederdagversje, dat ik letterlijk
heb gecopieerd. Het kopen van
een pijltjespistool, waar we eigenlijk als ouders zelf tegen
zijn op die leeftijd. Maar even
later doen we even hard mee
met schieten." Na het verschijnen van de bundel kreeg Delft
commentaar van Shira: „Er zaten geen vier maar vijf pijlen in
het pak."

ZANDVOORT - In de
Agathakerk vindt zondag
geen gewone kerkdienst
plaats, maar een 'Kerkmis'
die ook 'Kermis' is.

l

ZAKELIJK BEKEKEN

Hans Claessen opent eigen kapsalon

Elke dag shows
in Imperium

Gerard Delft, in het dagelijks leven schooldirecteur, heeft een
nieuwe verhalenbundel voor kinderen uitgebracht (AniniMfnio)
groeid, dat zij de verhalen nu boek genomen voor hun jaarzelf ook kan lezen. Het werk is lijkse, traditionele gastoptregeïllustreerd door Monica dens op scholen in de regio.
Maas en uitgebracht door Uit- Maar er komt geen vervolg op
geversmaatschappij Holland. de Babet-verhalen, zegt de auHet ligt deze week voor het teur. Tenzij de uitgever dat zou
eerst bij de boekhandel, de ver- vragen. Momenteel is hij wel
koopprijs bedraagt 19,90 gul- bezig met een avonturenroman
voor de jeugd van 11 a 12 jaar
den.
oud. Dat duidt op een constante
ontwikkeling m zijn auteurAvonturenroman
schap. Acht jaar geleden begon
Van de Laar had al enkele hij met toneelstukken voor de
jeugdboekjes
uitgegeven. jeugd, later volgden gedichten,
Laatst nog in oktober vorig jaar daarna de Bataet-'verhaaltjes'
'Snorrekat en Morremuis'. De en nu de jeugdroman. „Dat vind
leerlingen van de IVO-Mavo 't ik een hele uitdaging. Ik heb
Heuveltje uit Aerdenhout heb- mezelf er een jaar de tijd voor
ben fragmenten uit dit kinder- gegeven."

Om te beginnen krijgt de viering met zowel het kinderkoor
als het St. Caecüiakoor een
feestelijk tintje. Daarna volgen
nog meer feestelijkheden. Om
half twaalf zijn er koffie en
broodjes achter m de Kerk, om
12.15 uur start de eigenlijke
'Kermis' Bijvoorbeeld met een
speur-wandeltocht door Zandvoort, kermisspelen m de parochietum en 'rooms raden'. Dat
betekent onder andere de taaiquiz Tien voor taal m hemelse
sferen' en geestige fragmenten
op video. Op het programma
staat ook een ontdekkingstocht
door de kerk, met als hoogtepunt een rondje schatkist in de
sacristie.
in de pastorietum zijn er bezigheden als ballen gooien,
schminken, snoeprad en stokbroodje bakken. Voor de allerklemsten is kinderopvang geregeld, voor ouderen is er een gezellig zitje. Om 3 uur start de
cabaretvoorstellmg 'Nog effe':
twee kritische gelovigen nemen
de hedendaagse kerk op de korrel. Voor de jongeren is er poppenkast. De feestelijkheden
worden door de evenementencommissie georganiseerd, met
hulp van de Zandvoortse scoutinggroepen.

'TOZ' en 'ZOV' goed op dreef
ZANDVOORT - Aan cultuur wordt door sommige
groeperingen hard gewerkt
in Zandvoort. Dat bleek afgelopen weekend tijdens optredens van zowel het Toonkunstkoor Zandvoort als de
Zandvoortse Operette Vereniging.

rol aan de vleugel. De muziekavond werd verrijkt door een
zeer gewaardeerd optreden van
zijn vrouw, de sopraan Marijke
Bleekemolen. Het staand applaus na afloop was terecht.

zov
De Zandvoortse Operette
Vereniging moest optreden
voor een bescheiden publiek.
Het optreden was pas laat in de
publiciteit gebracht. Menig liefhebber van operettemuziek
heeft daardoor een uitstekend
optreden moeten missen. Ook
ZOV weet (na 45 jaar!) nog
steeds een boeiend programma
op te stellen. Dit keer met medewerkmg van de gastsolisten
Anette Geurts, Cor Kist, Waldy
Roes, Leo van der Geer en
Evert Gort. De eigen solisten

TOZ kwam vrijdag voor een
vrijwel volle Hervormde Kerk
met een opvallend programma.
Dat bevatte kerkelijke liederen
plus wereldse met de muziek
als onderwerp. Het koor blonk
uit door beheersing en presentatie, afgestemd op het onderwerp. De uitgebreide voorbereidingen onder leiding van dirigent/piamst Frans Bleekemolen wierpen hun vruchten af.
Bleekemolen speelde vrijdag
zelf eveneens een opvallende

Ineke Groen, Win de Vries en;
Astrid Kraayenoord deden het;
met 'voor minder'. Hoogtepun-;
ten van Der Zigeunerbaron van;
Johan Strauss passeerden za-;
terdag en zondag in De Krocht;
de revue. Als voorproefjes voor
een optreden later dit jaar inHaarlem.
•

Auto's weggesleept:
ZANDVOORT - Wild parket
ren, mede in verband met de.
grote drukte, heeft zondag voor
de nodige overlast gezorgd in
Zandvoort. De politie liet drie
auto's wegslepen. De bestuurders konden hun voertuig na
betaling van de bekeuring en de
sleepkosten weer meenemen.

(ADVERTENTIE)

Rollerskates dagje uitproberen

j Kerkdiensten

B Burgerlijke stand

Bioscoopprogrammering van 10 t/m 16 juni '93
EENKtlVANEENfILM!
Pa c i n
DE NEDERLANDS GESPROKEN
ASTERIX FILM

o

£

82 Fiats op Casinoplein

< MARTIN BRESTr,<„,

,-,'^f'

Scent
ora
oman

.-,~^M_.~

EXTRAFIIM PÜOOUKIION/CAUMONT PRODUCTION
presenteren een liltn ion PHILIFPE GRIMOND
gebroeid on Je albums van GOSCINNY en UOERZO
ïers<hcnenti|AlBERIRENE
MEI DE STEMMEN VAN O A

ARNOLD GELDERMAN
M l-" I'
ALS ASTERIX
MARCO BAKKER ALS OBELIX

LICHT FILMS ir*..
ALPACINO'-SCENTOFAftOMAN"

•luwsps ~Mf MCICM.W ii
" Uitgebracht door UiP (Neterlands) b v

A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30 u.

A.L.
Dagelijks
19.00 u.

A.L.
Dagelijks
21.30 u.

KINDERFEESTJE??
VIER HET IN CIRCUS ZANDVOORT
voor slechts ƒ 12,50 of incl. Hamburger Menu ƒ 17,50 per kind
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686
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GROTE MERKEN-KLEINE PRÜZEN!

OPEN HUIS
Dr. J. G. Mezgerstraat 25, zat. 12 juni van
12.00-14.00 uur. Nabij strand gelegen drivein-woning met hemelkamer en dakterras. Ind.:
entree, inpandige garage, tuinkamer. 1e et.: hal,
L-vormige woonk., half open keuken, balkon. 2e
et.: 3 sl.k., badk. met ligbad, wastafel en toilet.
3e et.: hemelkamer met dakterras.
Vr.pr. ƒ 379.000,- k.k.

CRODINO

Max Planckstraat 31, representatieve
kantoorruimte op begane grond. Opp. 90 m2. Huurprijs
ƒ 1.050,- per maand excl. b.t.w.

APERITIVO NON-AUCOHOLICO

BARLEDUC
MINERAALWATE

Te koop gevraagd voor cliënt: eengezinswoning
bij voorkeur met zomerhuis, in omgeving van de
watertoren.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

BUZET 1990

VAN

De Côtes de Buzct is een eeuwenoud wijngebied, gelegen ten
zuiden, van Bordeaux. De belangrijkste druivesoorten zijn
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot en Semillion.
De wijnen worden op traditionele wijze gevinifieerd
en rijping vindt plaats op eikehouten vaten. De inkopers van
Dirck III, altijd op zoek naar goede, betaalbare wijnen,
selecteerden met zorg de Buzet 1990, Appellation Controlée,
Mis en bouteille a la propriété par les Vignerons de Buzet.
Er werden ruim 42000 flessen gekocht en de prijs per fles
bedraagt slechts:

SCHAIK
MAKELAAR O.G.

PROEFNOTITIES:

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

Kleur
Bouquet
Smaak
Houdbaarheid
Aanbevolen bij

diep rood-paars
vol en geurig
zacht en fluwelig
: 3 a 4 jaar
: vlees en kaas

JOHN HAIG
WHISKY
GOLD LABEL
ELDERS

GIJSBRECHT
JOSEPH GUY
HERTOG JAN
VAN AEMSTEL
PILS
• ittift
JONGE JENEVER
FRANSE COGNAC KRAT 24 FLESSEN
HELE LITER
vergelijkbare prijs
ELDERS
ELDERS

SLIJTERIJEN
HAARLEM: Californiëplein 17
ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21

W A A R O M M E E R BETAL ENV OOR PRECIES HETZELFDE!

CHRIS HARDENDOOD

Verloren
gouden armband
slot stuk - omg. Dirk v.d. Broek.
Hoge beloning.
Inlichtingen telefoon 18 46 5

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

a.s. zaterdag 12 juni
TS een dag:
RO LLERSKATES
Lichten uitzicht
verhogen hetwoonkomfortvan ieder huis.
Bovendien vergroot u met een dakkapel de
ruimte enorm en maakt u onder het dak een
volwaardige living mogelijk.
Van der Vlugt levert dakkapellen naar iedere
maat. O.a. van kunststof, dus géén groot
onderhoud meer. Standaard voorzien van
dubbele beglazing.
En...Van der Vlugt zorgt
voor een perfekte montage
... ,.
zodat u nóg meer plezier
beleeft van uw
verstandige
investering!

JAAP BLOEM

VINTER

PAKT UIT !!!

Kerkstraat 16
van 1O.OO-18.OO uur.
paspoort of rij
mee anders toetaald u ƒ 4OO,- borg.

Geen mens is hetzelfde
Omdat geen mens hetzelfde is, is werken bij het

Derksen (79) schaamt zich dat hij zichzelf niet meer

Telefoon: 02550-30624

kan wassen. Voor de opleiding tot ziekenverzorgende

weru
Ramen+Deuren Q|
*- ' L»/AS
\*aS

zoeken we mensen, die willen leren in beide gevallen
juist te reageren. Ben je creatief, zakelijk en

W

ANTWOORDCOU

mensgericht? Vul dan de bon in.

D Stuurt u mij meer informatie
over (s.v.p. invullen)
D Neemt u kontakt op voor het
maken van een afspraak over
(s.v.p. invullen)
D SCHUIFPUIEN/VOUWWANDEN /SCHUIF-KIEPDEUREN
D WERU KUNSTSTOF RAMEN
EN DEUREN
D HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ALUMINIUM RAMEN EN
DEUREN
D ROLLUIKEN
D DAKKAPELLEN
D VELUX DAKRAMEN
D VELUXCABRIO-SYSTEEM
D SERRES
D HÖRMANN GARAGEDEUREN
D HORREN

Begin september start de f uil-time opleiding tot

D Sudsidie- mogelijkheden •
D Financierings- mogelijkheden

z i e k e n v e r z o r g e n d e ,(v/m)

In het Flevohuis, een modern en veelzijdig
verzorgingscentrum in Amsterdam-Oost, wonen
300 voornamelijk oudere Amsterdammers. Het
Flevohuis is hun thuis. Dat betekent in onze
ogen dat de bewoners zelf bepalen hoe ze hun
leven inrichten. Bij de verzorging gaan we uit
van hun behoeften en wensen.

De opleiding begint met een korte periode op school.
Daar leer je niet alleen hoe je iemand vakkundig uit
bed tilt, maar ook hoe je met verschillende mensen
om moet gaan. In deze periode krijg je al loon.
Daarna ga je twee jaar de praktijk in. Je ontvangt dan
een salaris afhankelijk van leeftijd.

POSTKODE:.
PLAATS:
TELEFOON:-

U kunt deze antwoordcoupon in een envelop zonder postzegel zenden aan:
Van der Vlugt, Antwoordnummer 314,1970 VB Umuiden

WAAL
De Zaterdagacademie 'a erkend door
de Umister van Onderwijs en Weten-

Opleidingen:

Introductie PC-gebruik, Werken met MS-DOS
Tekstverwerken met WordPerfect
de erkende onderwijsinstellingen.
PDI modules MG.l, MG.2 en MG.3
De mondelinge lessen worden
AMBI modules HE.O en HE. l
gegeven op aterdagoditend
Public relations: Basiscursus, NGPR-A en NGPR-B
van 9 lot] 2 m.
Effectief opleiden
Praktijkdiploma marketing, NIMA-A en N1MA-B
Leslokaties:
Management-assistent(e)
I en II
Amsterdam (Kernen),
Management middenkader I en II
Arnhem, Den Bosch,
Logistiek management
Den Haag, Rotterdam,
Basiskennis
boekhouden
Utrecht, Zaandam
Praktijkdiploma boekhouden (ook deelcertificaten)
en Zwolle.
Moderne bedrijfsadministratie (ook deelcertificaten)
Startdala:
Praktijkdiploma loonadministratie
Basiscursus belastingrecht
vanaf 18 sepToerisme/recreatie, SEPR I
tember 1993

fv js ie

ZATIRDACi A

zaterdagochtend: het betere alternatief
C A D [

M l

[

Postbus 20 8200 AA Lelystad tel. 03200 - 26 8 95 fax 03200 - 26 3 34

NAAM:_
ADRES:.

Grote Krocht 19, Zandvoort

(86) het heerlijk in bad te worden geholpen. Piet

Umuiden

D VENTILATIE-ROOSTERS
D ISOLEREND GLAS
D THERMOPLUS EXTRA
ISOLEREND GLAS
D INBRAAKVERTRAGEND GLAS
D GELUIDWEREND GLAS
D ZONREFLEKTEREND GLAS
D GLAS IN LOOD

Voor de opruiming begint
doet u uw voordeel met
sterk afgeprijsde
voorjaarsmode

Flevohuis iedere dag anders. Zo vindt Jannie Jansen

VANDEF^JLUGT
Cornwallstraat 6

met #

Je moet' minimaal een LBO-diploma met twee vakken
| v e r ; o r g i n g s c o n l r u m | J ^ ^'f <| i Hl KI
op C-niveau hebben. De minimum leeftijd is zestien
jaar en acht maanden.
Q Stuur mij informatie en een sollicitalielormulier
Werknemers van het Flevohuis vallen onder de
rechtspositieregeling van de gemeente Amsterdam.
naam:
,
Qv Qm leeftijd: _
adres: ~

tel:

Sluur deze bonYóór25 |uni een open envelop zonder postzegel naar Verzorgingscentrum
Flevohuis, ald.POSO. Antwoordnummer 19158,1000 WC Amsterdam
Je tan ook bellen, we slaan je graag te woord- 020-5607800

Zend mij vrijblijvend de gratis studiegids 1993/94
dhr/mw
, ' straat
postcode/plaats
telefoon
Mijn interesse gaat uit naar

/ JZAM XÏÏ/fltfr/IK

1M8M
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échter de schermen...

Jaap Paap
Het toeristenseizoen is goed
op gang gekomen, het
strand staat weer centraal in
Zandvoort. Tijd dus voor de
rubriek 'Strandkorrels'. Het
Zandvoorts
Nieuwsblad
maakt vanaf deze week
weer een keuze uit de vele
gebeurtenissen
op
het
strand. Tips zijn welkom op
de redactie.

'Ik leef dagelijks met het weerbericht'
In de rubriek Achter de
Schermen gaat het
Zandvoorts Nieuwsblad op
zoek naar de 'mens' achter
bekende personen uit de
gemeente. Deze week
strandpaehter Jaap Paap
(64) van paviljoen
Trefpunt, tevens voorzitter
van de
Strandpachtersvereniging.
Hij is bezig aan zijn 34ste
seizoen op het strand.

> *

J

AAP PAAP houdt zich op
het strand onder andere
veel bezig met het weer.
„Het weerbericht is een
onderdeel van mijn dagelijkse
leven. Daar leef ik mee, het
hoort bij dit beroep. Ik laat de
wekker vlak voor zes uur aflopen zodat ik het weerbericht
kan horen, 's Avonds kijk ik
ook altijd naar de berichten op
televisie, liefst dat van RTL."

door Everhard Hebly
„In grote lijnen zeggen alle
weermannen natuurlijk hetzelfde, maar RTL heeft het
meest uitgebreide weerbericht.
En Radio Noord-Holland geeft
's morgens de weersvooruitzichten van Schiphol, dat is
ook vrij betrouwbaar. Strandpachter is een mooi beroep met
een enkele negatieve kant, en
dat heeft bijna altijd met het
weer te maken. Er zijn me twee
stormen bijgebleven. Op 2 april
1973 was het kantje boord en
een jaar of zeven geleden kreeg
ik een windhoos over mijn terras. Van het ene op het andere
moment vijftienduizend gulden schade. Op zo'n moment
besef je wat je bent, geen grote
kerel dus. Ik heb tien minuten
als een daas en onherkenbaar
rondgelopen."

Huiskamer
Jaap Paap draaide tiidens de

geerde met 'waarom nemen we
hem niet? Hij is er een van Kees
Mok, dus hij kan goed praten'.
De vader van Jaap Paap was
gemeenteraadslid geweest.
Dat Jaap een 'broekie' was,
maakte in dit geval niet uit.
Drie jaar later werd hij al voorzitter, wat hij tot op de dag van
vandaag is gebleven. Hij maakte vier burgemeesters mee. Fenema was geen strandganger,
maar gaf wel de aanzet tot het
jaarlijks gesprek met de strandpachters. Een traditie die onder de huidige burgemeester
tot een einde kwam.

Diep dal

Strandpaehter Jaap Paap: „Er zijn me twee stormen bijgebleven. Op 2 april 1973 was het kantje
boord en een jaar of zeven geleden kreeg ik een windhoos over mijn terras" Foto Persbureau Zandvooi t
warme zomer van 1959 zijn eerste seizoen met Trefpunt. Hij
werkte voordien als huisschilder in de bouw totdat zijn
schoonvader op een goede dag
zei dat hij beter voor zichzelf
kon beginnen. „Dan vind je nog
eens een kwartje tussen de dubbeltjes". Het werd eerst een patatzaak en al snel daarna Trefpunt dat hij van Jan Termes
kon overnemen. Zijn paviljoen
is naar eigen zeggen nog 'een
beetje ouderwets' en hij tracht
het huiskameridee na te bootsen. Een plantje, een bloemetje,
centrale verwarming, voor de
kleinkinderen een box en geen
harde muziek.
In 1959 verschenen de eerste
hoezen aan de stoelen, Paap is
nu een van de laatste die ze nog
heeft. Dat geldt ook voor de
houten bedden die steeds vaker
ingewisseld worden voor plastic bedden. Jaap Paap verwacht
er zelf ook aan te moeten geloven. Dat geldt tevens voor de

fraaie plastic schermpjes, want
men ligt tegenwoordig liever op
het strand dan in de bak.
Paap: „Ik was in 1959 een
broekie tussen al die oude
Zandvoorters op het strand. In
die jaren had je nog geen pachters van buiten Zandvoort,
want je mocht je paviljoen niet
verkopen aan een buitenstaander. Dat dateerde nog uit de tijd
dat de gemeente dit werk toestond, om Zandvoorters in de
zomermaanden aan een bijverdienste te helpen. De pachters
hadden toen opslagschuren
tussen de badinnchtingen.

Flonders
Elke dag zetten ze een linnen
tent beneden op het strand
waar je koffie, thee en limonade
kon kopen. Rond 1926 is men
ertoe overgegaan de tenten aan
de schuur te zetten, dat heette
de serre."
„In de crisisjaren had Zand-

voort ongeveer tachtig strandpachters met elk twintig strekkende meters. In 1947 waren er
nog maar twintig over. Toen ik
in 1959 begon was ik vrij jong.
Maar ik wist één ding: als een
oude Zandvoorter iets tegen je
zegt, kun je het beter opvolgen.
Ik had het paviljoen net opgebouwd, dat ging allemaal wel,
maar ik kreeg de flonders met
goed in het zand. Totdat er een
oude Zandvoorter langskwam
die ook pachter geweest was.
Hij zei 'Mokkie, dat moet je anders doen'. Uiteindelijk bleek
het een ABC'tje."
Een maand na de start van
het seizoen kwam Paap al in
het bestuur van de strandpachtersvereniging terecht. Tijdens
een vergadering moest een
nieuw bestuurslid gekozen
worden en niemand wilde hiervoor in aanmerking komen.
Paap echter had als nieuweling
gelijk zijn mondje geroerd,
waarop een oudgediende rea-

Paap maakt zich weieens zorgen over de toekomst van Zandvoort. „We zitten wat betreft de
samenwerking met de gemeente in het diepste dal. Ik ga met
meer voor mijn plezier naar het
gemeentehuis en dat ligt niet
aan de ambtenaren. Wet is wet
en er valt nergens meer over te
praten. Maar we laten natuurlijk niet alles over ons heenkomen. De pachters moeten zelf
voor de kosten van de aanleg
van een riolering opdraaien,
dat is drie miljoen gulden met
veertig ondernemers. We hebben al de strandstoelbelasting
en straks krijgen we mogelijk
ook nog te maken met terrasstoelbelasting. Je zou haast
denken dat de gemeente de
strandpaviljoens liever kwijt
is."

een opbrengst van honderdduizend gulden komen. Daarbij
komen nog eens de acties voor
Joegoslavië. We hebben in dit
jaar drie zendingen van volle
40-tons trucks verzorgd en zelf
gecontroleerd of het aan de
juiste mensen werd uitgereikt."
Die zendingen hadden een gezamenlijke waarde van ongeveer
150 duizend gulden, waardoor
de totale opbrengst dit jaar op
ongeveer 2,5 ton komt.

Zwerfjongeren
Een deel van de opbrengst
van het Zomerzotten Festival
gaat naar een project in Haarlem voor de opvang van zwerf-

Hoewel de strandpachters alweer enkele maanden op strand aan het werk zijn, is het strandseizoen deze maand traditioneel geopend. Onder andere door het admiraalzeilen van de watersportvereniging en - afgelopen - vrijdag een informele bijeenkomst op de politiepost Rotonde. De heren zijn
weer dagelijks present, en ook de 'kinderjuffen' zijn
terug op het strand. Gelukkig ib de zee dit jaar een
stuk schoner, zo bleek onlangs uit een Rijksonderzoek. Dat weten ze ook m Amsterdam' binnenkort
komen er weer tientallen kinderen naar Zandvoort
voor het jaarlijkse Jeugdstrand Zandvoort.

Zomerzotten Festival van Rotary Club Zandvoort.
Er moest fors geroeid worden door de deelnemers.
Dat staat overigens ook anderen nog te wachten, de
deelnemers aan 'ut Zandvoorts Roeispektakel'. Dat
wordt dit jaar gehouden op vrijdagavond 30 juli bij
post Piet Oud van de Zandvoortse Reddings Bngade. De ZRB is ook de organisator van dit evenement, dat al voor de vijfde keer wordt gehouden.
Een klein jubileum dus. Daarom zal het 'spectaculairder' zijn dan ooit, voorspellen de organisatoren.
De voorinschrijving van vorig jaar is al begonnen.
Bekende ploegen hebben zich al ingeschreven De
inschrijving voor de overige ploegen begint binnen'ut Roeispektakel'
kort. Voor inlichtingen kan men bellen' tel. 16283 of
Een van de meest opvallende activiteiten was het 14318.

'Ik heb een Zandvoort-tik gekregen'
Tussen de menigte zonaanbider beter uit dan vroeger. Het mders rond strandpaviljoen De
veau is erg omhoog gegaan De
Wie is de badgast die naar
Wurf bivakkeert badgast Vahstal
strandpachters investeren veel
Zandvoort komt. En waarom
uit Ede. Al 28 jaar geleden heeft
om de boel op te knappen. En ik
zoekt hij of zij het bruine tinthij Zandvoort tot zijn favoriete
vind een strandpaviljoen het
je en verkoeling nou juist in
vakantieoord verheven. Hij
'smoel' van het strand."
deze badplaats. Het Zanddenkt er nog steeds hetzelfde
In de loop der jaren heeft de
voorts Nieuwsblad zoekt dit
over. „Van kinds af aan woonden
brumpebrande badgast veel menseizoen wekelijks een badwe m de bossen. En dan was het
sen ontmoet op dit - naar hij zegt gast op om hem deze en/of
zo, dat je vakantie hield aan zee.
sfeervolle strand. Een praatje
andere vragen voor te legIk hou van strand, zon en zee, ik
maken met buurman of buurgen. Vanaf deze week in de
zit hier al twintig jaar bij De Wurf
vrouw op het terras of m de zonrubriek Strandkorrels.
op strand. Toen ik hier kwam,
nebak hoort bij het strandgetaeuklikte het meteen. Ik heb echt
ren. „Ik heb mensen gezien van
een Zandvoort-tik gekregen."
nieten. Is het slecht weer dan ga verliefdheid tot en met hun huik lekker m'n krantje in het pavü- welijk, en daarna ook weer scheiZo'n zes weken lang komt Vah- joen lezen, kijk naar de zee of dmg. Na een paar jaar zie je ze
stal zomers op Zandvoort. In sep- maak een lekkere wandeling."
weer terug met nieuwe echtgenotember is hij er nog eens twee
tes. Dat is heel erg leuk. De eigeweken. „Als het maar enigszins
Vahstal kent Zandvoort inmid- naar van De Wurf, Jan Paap, is
kan, gaan we naar het strand. Te- dels op zijn duimpje Hij heeft - inmiddels wel wat ouder geworgen drukte heb ik geheel geen be- naar hij zegt - 'de teruggang van den. Hij heeft ook voor drie vrouzwaar, maar als het wat rustiger de badplaats meegemaakt'. Nu wen te zorgen. Maar zolang hij
is, is het gezelliger. We zoelten ziet hij dat Zandvoort 'weer m de blijft, hoop ik nog vele jaren naar
altijd de goede plekjes uit, om het lift zit'. „De boulevards zijn opge- het Zandvoortse strand te komeest van de zon te kunnen ge- knapt en de strandpaviljoens zien men."

„Mijn grootste zorg is dat het
hier zo zwaar belast wordt, dat
het met meer kan. Ik ben altijd
lid geweest van de PvdA en heb
nog nooit overgeslagen te stemmen. Maar op welke partij
moet ik hier in Zandvoort volgend jaar stemmen? Vertel het
me maar. Je wordt door elke
partij verkocht en verraden.
Zandvoort moet op zijn tellen
passen om bij te blijven, al
moet ik zeggen dat we er nog
aardig afkomen dankzij het eiZANDVOORT - Bijzondegen gezicht. Zandvoort loopt re speelkaarten én kunstniet achter, het gaat gewoon werken van 'vogelveren'.
een eigen weg."
Het Cultureel Centrum

Bijzondere expo's in Cultureel Centrum

Zandvoort herbergt deze
weken twee opmerkelijke
tentoonstellingen: 'De speelkaart heden en verleden' en
'Atty Nivard-Meijer'. Beide
zij n te zien tot en met 11 juli.

Rotary dit jaar zeer actief
Vervolg van voorpagina
Het Zomerzotten Festival is
volgens Keiler een uitstekende
manier om 'geld te genereren
voor een goed doel'. „De sponsors krijgen er een hoop voor
terug, in ieder geval al een leuk
evenement. Maar daarnaast
ook een uitgelezen kans voor
teambuilding, voor een ploeg
die de hele dag leuk wordt geëntertained. Plus naamsbekendheid." Samen met dit evenement zijn de afgelopen twaalf
maanden een van de meest actieve jaren in het zevenjarig bestaan van Rotary Club Zandvoort geworden. „Er vielen
twee zomerzottenfestivals binnen één jaar, waardoor we al op

In deze rubriek wordt tijdens het zomerselzoen bericht ovei
gebeurtenissen op het strand. De redactie houdt zich aanbevolen voor tips en reacties. Het telefoonnummer Is: 18648.

jongeren uit Kennemerland.
Dit zorgt voor tijdelijke opvang
in Pension Spaarnezicht en begeleidt bij het zoeken naar
woonruimte en werk. „Het doet
me een genoegen dat we hieraan een bijdrage kunnen léveren," aldus Keiler. „Het zouden
ook kinderen uit je eigen straat
kunnen zijn. Kinderen die 20
onderaan de maatschappij hangen, zijn een kansarme groep,
die bedreigd worden door verder verval in een crimineel milieu. Ze zijn nog net geen junks,
nog net geen heroïne-hoertjes.
Bedreigingen die er aan komen
als een aanstormende trein. De politie van Kennemerland-Zuid, hier in actie in de Gran
Dan moeten wij hen toch op tijd Dorado-sporthal, eindigde bij het Zomerzotten Festival op de
elfde plaats
Foto Persbureau Zandvoort
van de rails halen?"

Speelkaarten
Pin-Up, Nederlandse artiesten, stripverhalen als Suske en
Wiske, klederdrachten, de Boerenoorlog en andere militaire
onderwerpen. Het zijn slechts
enkele voorbeelden van de honderden speel- en waarzegkaarten waarmee de bovenverdieping van het Cultureel Centrum vol hangt. Ze zijn er in
allerlei soorten, vormen en maten. Antieke (vanaf 1550), moderne, gekke, en zeer zeldzame.
Rechthoekige, kegelvormige,
ronde en miniatuurkaarten. De
kaarten komen van de verzamelaars Kenter, Sinselmeijer

en Rijnen. Door hun medewerking was het mogelijk om een
groot aantal spellen compleet
te maken en te tonen.
De expositie geeft een aardig
beeld van de ontwikkeling in
het vervaardigen van speel- en
waarzegkaarten, met name gedurende de laatste eeuwen. Een
van de oudste exemplaren is
een spel van Italiaanse 'Trappola'-kaarten, houtsneden uit
1570. Wat 'luxer' al weer is een
Duits spel uit 1690, uitgesneden
en versierd met stukjes zijde.
De kaarten geven vaak een
beeld van de cultuurperiode
waarin zij gemaakt zijn. Bijvoorbeeld de ikoon-kaarten uit
Perzié (1850). Bijzonder is ook
het Amsterdamse spel uit 1720
met als onderwerp een satire
op de 'windhandel'. In die tijd
verkocht de Schotse financier
John Law aandelen in zijn verzonnen Zuid-Zee Compagnie en
zijn Mississippi Compagnie.
Tot hij in 1720 de benen nam
naar.... België. Kennelijk was
dat toen ver genoeg om aan zijn
bedrogen slachtoffers te ontko-

men. Die bleven achter met
niets anders dan waardeloos
papier.

Vogelveren
Beneden in het centrum is
het werk van de 86-jarige Atty
Nivard-Meijer te vinden. Haar
tentoonstelling werd twee weken geleden geopend in het bijzijn van haar familie en anderen. Atty Nivard-Meijer is autodidact en werkt voornamelijk
met vogelveren, van fazanten,
eenden, pauwen, junglehanen,
Vlaamse Gaaien en nog veel
meer andere vogels. De structuur ervan wordt dienstbaar gemaakt aan diverse patronen.
Haar inspiratie haalt zij onder
andere uit geometrische en architectomsche vormen, mantra's, logo's en symbolen. Maar
ook uit plotselinge gebeurtenissen en invallen.
Het Cultureel Centrum Zandvoort is gevestigd aan het Gasthuisplem 9b en is geopend van
woensdag tot en met zondag 's
middags van 2 tot 5 uur.

'Dat vliegen is ongelooflijk gaaf, man!'
R

ECHTS in de aankomsthal op Schiphol bevindt zich een
wachtkamer. Daarin
zitten een stuk of vijftig
mensen. Ze zijn zichtbaar
nerveus. Sommigen wippen
op hun stoel; anderen giechelen, enkelen zoeken het
toilet op. Het gaat echter
niet om de wachtkamer in
een ziekenhuis, maar om de
wachtruimte Binnenlandse
Vluchten. De 'patiënten'
gaan niet naar de dokter,
maar voor het eerst vliegen:
een rondvlucht boven Nederland. Vandaar die nervositeit.
door Marianne Timmer
Het zijn vooral de volwassenen die het vliegen eng vinden,
al komt niet iedereen er openlijk voor uit. Maar de krampachtige gezichten, de friemelende handen en het laten vallen
van tickets spreken boekdelen.
De kinderen, die zijn in de minderheid, vinden het vooral
spannend.
Een groot deel van de wachtruimte is gevuld met de familie
Straver uit Vlaardingen. Pa en
ma zijn 25 jaar getrouwd en
hebben de kinderen en kleinkinderen een rondvlucht cadeau gedaan. Niemand heeft
nog gevlogen.
Een rondvlucht boven Nederland blijkt een populair cadeau.
Ook vader Brandjes heeft ter
ere van zijn 63-jarige verjaardag
een vlucht gekregen van zijn
kinderen. „Hij wilde zo graag
eens vliegen," vertelt zijn dochTter. „Maar we hadden het thuis
niet zo breed en met het vliegtuig op vakantie naar het buitenland zat er niet in." Moeder
Brandjes wilde aanvankelijk
niet mee. Zij durfde niet, maar
ter plekke op Schiphol besloot
ze toch de sprong te wagen.

Net zoals bij vluchten naar
het buitenland, duurt het ook
bij een rondvlucht lang voordat

Tot en met 23 oktober worden er k«.irt over twee en kwart o\er drie.
elke zaterdag en zondag rondvluchten Een halfuur vliegen kost 75 gulden
met de KLM-Cityhopper georgani- \oor \olwassenen en \ijftig gulden
seerd. De vluchten vertrekken om

het vliegtuig betreden mag worden. Na ongeveer een halfuur
wachten, wordt het gezelschap
doorgesluisd naar een 'andere
ruimte. ledere passagier moet
door het poortje van de marechaussee. Als het piept, bijvoorbeeld omdat er ijzeren gespen
aan de kleding zitten, wordt de
reiziger uitgebreid gefouilleerd.
Ook in deze wachtkamer moet
nog een kwartier gewacht worden, want het vliegtuig heeft
vertraging. Net echt. Alleen taxfree inkopen doen, is er niet bij.
De marechaussee checkt ondertussen de bus die ons straks
naar het vliegtuig zal brengen.
Vader Brandjes kijkt zorgelijk en vraagt zich af: er is toch
niet iets aan de hand? Er zal
toch geen bommelding zijn?
Hij vlucht maar weer naar het
toilet. „Routinecontrole," verklaart de marechaussee de controle van de bus. „Je weet immers nooit of er bijvoorbeeld
een wapen in de bus verstopt is,
dat later door een passagier
meegenomen zou kunnen worden."
Uiteindelijk is het zo ver. De
'Bordeaux' een Fokker 50 staat
klaar en we mogen instappen.
Camera's zoemen en als ware
VIP's zwaaien de vrouwen naar
hun filmende eega's. De stewardess geeft aan waar de zuurstofkapjes vandaan zouden komen,
in geval van nood. De passagiers worden er niet geruster
op. De stoelen worden rechtop
gezet, de seatbelts vastgemaakt
en de 'Bordeaux' gaat taxiën.
Eerst langzaam, dan sneller en
jawel, hij komt van de grond.
De wielen wurden ingeklapt.
Het vliegtuig draait een bocht
en de gordels mogen los.

looflijk," vindt ook Mariette
Straver.
Dan drukt de 'Bordeaux' zijn
neus naar rechts en helt over.
.,O Heer," prevelt Mariette, om
direct weer de controle te hervinden. Tegen haar man die
met zijn videocamera voor het
raam hangt: „Kan je het wel
goed filmen?"
Onder ons ligt het Zandvoortse strand. Zo te zien is het druk.
Op zee zien we wat zeilers of
surfers. Verderop het circuit.
Vanuit de lucht lijkt het een
modelracebaan. We kunnen de
Pinksterraces goed volgen. We
Verbijstering bij de passa- koersen aan op IJmuiden.
giers: veel ooooh's en aaaaah's. „Links ziet u het Hoogoven„Dit is gaaf man," roept Patri- complex," roept de piloot om.
cia Straver, terwijl ze zich tegen
het raampje aandrukt. Onder
Vrijwel direct daarna begint
ons ligt als een lappendeken de het vliegtuig enorm te schudHaarlemmermeer. We vliegen den. De enthousiaste filmer
richting Zandvoort over duinen wordt zonder pardon in de
en bossen. De bomen lijken op schoot van zijn vrouw geworboerenkoolstruiken.
„Onge- pen. Meneer Brandjes, die ach-

>oor kinderen. Reserveren kan bij
KLM Cityhopper. 020-B495U70 en bij
het KLMPassagckantoorof hetrelsbureau.

WLZK
BERICHT BESTEMD VOOR DE INWONERS VAN DE
GEMEENTE ZANDVOORT.
Vanaf 14juni 1993t/m25juni 1993zullen medewerkersvan
Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV de watermeters
opnemen in de gemeente Zandvoort.
Zij komen uitsluitend WATERMETERS opnemen en
kunnen zich legitimeren.

terin het vliegtuig zit, trekt wit
weg. Patricia Straver slaakt een
gil, peuters beginnen te huilen.
Het schudden duurt een paar
minuten, waarna het vliegtuig
zich weer herstelt en de stewardessen glaasjes water uitdelen
aan de geschrokken kinderen.
„Deze turbulentie werd veroorzaakt door de luchtverontreiniging," meldt de piloot later
droog. We vragen ons af of het
een sadistisch trekje van de piloot is, dat hij ons niet even van
tevoren waarschuwt. Volgens
stewardess Kingmans is de turbulentie nooit zó erg.
De Cityhopper keert ter hoogte van Alkmaar en vliegt over
het IJsselmeer, Volendam en
Marken huiswaarts naar Schip
hol. Sommige passagiers nemen een kijkje in de cockpit.
Meneer Brandjes verlaat ook
zijn stoel. Hij zegt, echter niet

met volle overtuiging, het vliegen fantastisch te vinden, maar
voegt er aan toe last van zijn
maag te hebben en draaiierig te
zijn. De spanningen spelen hem
parten.
„We vliegen nu over de Bijlmermeer om te landen op de
Buitenveldertbaan," aldus de
gezagvoerder. De naam Bijlmer
is nog altijd goed voor de nodige op- en aanmerkingen.
Bordeaux' wielen klappen uit
en het luchtschip landt zo zachtjes, dat we het nauwelijks in de
gaten hebben. Het applaus is
dit keer terecht. De bus brengt
ons weer naar de balie Binnenlandse Vluchten. Wie wil kan
een luchtdoopcertificaat laten
ondertekenen.
Terugkijkend op de vlucht
heeft de familie Straver slechts
één kritiekpuntje: „Een half
uur vliegen is tekort. Je wilt
meer!"

Wij verzoeken u plantengroei, isolatiemateriaal, e d. te verwijderen, zodat de meterput goed te bereiken en de meter af
te lezen is.
Voor informatie kunt u bellen naar Waterleidingbedrijf
Zuid-Kennemerland NV, afdeling Verbruiksadministratie,
telefoonnummer 023-24 04 24, toestel 45.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV

Postbus 6085
2001 HB Haarlem
Stephensonstraat 38

Telefoon (023) 24 04 24

Fax (023) 24 74 92

donderdag 10 juni 1993

Weekmedia 17

PROVINCIE

WIN EEN
MOUNTAINBIKE
Heropening van onze gerenoveerde Galerij
vindt plaats op 16 juni om 13.30 uur door
burgemeester van der Heijden.
Om het geheel een feestelijk tintje te geven organiseren de
ondernemers van de Galerij een grandioze ballonnenwedstrijd met als hoofdprijs een mountainbike. De ballonnen worden uitgedeeld door Tootsie de Clown. Na de opening om
14.00 uur is het startsein om de ballonnen los te laten.

Wil je winnen? Kom dan ook!

HET ONTWERP-BODEMSANERINGSPROGRAMMA VOOR 1994
Gedeputeerde staten van Noord-Holland maken, ingevolge de
Interimwet bodemsanering het volgende bekend.

KIJK!

Typisch Hans Anders: al-

De Interimwet bodemsanering bevat regels die tot doel hebben
verontreiniging van de bodem en de schadelijke gevolgen daarvan
op te heffen, zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen.
Krachtens deze wet dienen gedeputeerde staten -het dagelijks
bestuur van de provincie- jaarlijks een saneringsprogramma voor
bodemverontreiniging vast te stellen. In dit programma worden
de binnen het grondgebied van de provincie gelegen lokaties
opgenomen waar de bodem mogelijk zo verontreinigd is dat
onderzoek en eventueel sanering noodzakelijk zijn.

tijd de leukste vaderdagkado's. Een klein

Ter inzage
Het ontwerp-bodemsaneringsprogramma voor 1994 ligt op
werkdagen (tijdens kantooruren) vanaf 1 1 juni tot 1 1 juli 1993
ter inzage:
- op het Provinciehuis van de provincie Noord-Holland,
Dreef 3 te Haarlem;
- bij de Dienst Milieu en Water van de provincie NoordHolland, inlichtingen bij kamer 3046, Houtplein 33 te Haarlem.

handig venrekijkertje* voor maar 11.75,-

PROVINCIE

klantenpas- Supervoordelig dus, net als
brillen en contactlens-

BEKENDMAKING

Noord-/TJo//and

vloeistoffen.

PROVINCIALE MILIEUVERORDENING (EERSTE DEEL)
VAN DE PROVINCIES ZUID-HOLLAND EN NOORD-HOLLAND
TER INZAGE.
Gedeputeerde staten van Zuid-Holland en van Noord-Holland
hebben op l juni 1993 resp. 8 |uni 1993, een ontwerp voor een
eerste deel van een provinciale milieuverordening vastgesteld.
De twee provincies hebben besloten het eerste deel van deze
verordening reeds op l januari 1994 m te voeren. Dat eerste
deel bevat regels over de samenstelling en bevoegdheden van een
commissie of raad die het provinciaal bestuur adviseert over de
hoofdlijnen van het milieu- en waterbeleid, regels over de
inspraak op provinciale milieubeleidsplannen, regels over bodemsaneringsprogramma's en over de omgang met gevaarlijke stoffen.
Ter inzage ligt een gezamenlijke tekst van het ontwerp van de
verordening voor beide provincies.
Onderlinge verschillen tussen de Noordhollandse en Zuidhollandse ontwerp-verordening zijn daarin aangegeven.
Ter inzage
In verband met de vakantieperiode is de termijn van tennzageleggmg bepaald op 7 weken m plaats van 4 weken. Het ontwerp
van het eerste deel van de verordening ligt op werkdagen (tijdens
kantooruren) vanaf 14 juni tot en met 2 augustus 1993 ter
inzage:
- bij de Dienst Milieu en Water van de provincie NoordHolland, inlichtingen bij kamer 3046, Houtplein 33 te Haarlem;
- bij de Dienst Water en Milieu van de provincie ZuidHolland, inlichtingen bij kamer A S 14, Koningskade l te
Den Haag.
- op de gemeentehuizen van alle Noordhollandse en
Zuidhollandse gemeenten.
Desgevraagd kunnen de stukken ook gedurende drie aaneengesloten uren buiten de kantooruren worden ingezien.
Reacties
Tot en met 2 augustus 1993 kan eenieder zijn/haar zienswijze
geven op dit eerste deel van deze verordening:
a) Schriftelijk,
voor de Zuidhollandse versie (onder vermelding van nummer
DWM-57l46)bijhet
college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
Postbus 90602,
2509 LP DEN HAAG
en voor de Noordhollandse versie bij het college van
gedeputeerde staten van Noord-Holland, Postbus 3088,
2001 DB HAARLEM
b) mondeling tijdens de volgende openbare zittingen:
voor Zuid-Holland op maandag 28 juni 1993 om 19.30 uur
in de Statenzaal van het Provinciehuis, Koningskade l
te Den Haag;
voor Noord-Holland op dinsdag 29 juni 1993 om 10.00 uur
in de Statenzaal van het Provinciehuis, Dreef 3
te Haarlem.
Voor nadere informatie en voor het bestellen van extra exemplaren van de tekst van het ontwerp van de verordening, kunt u
telefonisch contact opnemen met de heer W.P. Rijkhold Meesters
(023-143979) van de Dienst Milieu en Water van de provincie
Noord-Holland en met mevrouw A J. Waterloo of de heer
R. Soekhlal (070-31 16565) van de Dienst Water en Milieu van de
provincie Zuid-Holland.

Provincie Zuid-Holland

BEKENDMAKING

•^•B

N o o rc/-/Do//a n d

ding 18
1993

Voorts ligt het ontwerp-progratnma ter inzage:
- op de gemeentehuizen van alle binnen de provinciegrenzen van Noord-Holland gelegen gemeenten;
- bij de openbare bibliotheken van Noord-Holland.

De aanbie-

geldig t/m 19 l-

of zolang de kijker-

Bezwaren
ledereen kan schriftelijk bezwaren indienen tegen het ontwerpprogramma tot uiterlijk l l juli 1993 bij het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland, Postbus 3088,
2001 DB HAARLEM.
Degenen die bezwaar hebben gemaakt worden, nadat het
programma definitief is vastgesteld, ingelicht over hetgeen ten
aanzien van de ingebrachte bezwaren is overwogen.

tjes voorradig zijn.
Poeh, poehl

Hans Anders
winkel'

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met
mevrouw J. Bakker (023-143864) van de Dienst Milieu en Water
van de provincie Noord-Holland.

* «-

-0226776
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Haltestraat tel. 12159
Pasteurstraat tel. 17027
^ Zandvoort
i(
^

WEEKREKLAME
donderdag t/m donderdag

APPELFLAPPEN 2 v,,, 3,60

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

>

"

Gedeputeerde staten voornoemd,
J.A. van Kemenade, voorzitter.
C.J.N. Versteden, griffier.

ROMMELMARKT'
12 JUNI A.S.VAN O9.3O - 16.OO UUR

IN EN RONDOM DE KANTINE VAN
v.v. AMSTELVEEN - OSCARS

SPORTLAAN - AMSTELVEEN

RAD VM AVOMM

Postcode Loterij: deze maand óók het Zomer Miljoen

Jackpot stijgt naar 4 miljoen!
pechvogel aan de Vlaardingse
Lmdendreef die drie miljoen
gulden aan zich voorbij ziet
gaan. De Jackpot loopt nu met
l miljoen gulden automatisch
op tot 4 miljoen gulden. Een
ware megaprijs, waar steeds
meer mensen van durven dromen.

Tutti Frutti

Corn. Slegersstraat 2
vanaf
maandag 14 juni

En terecht! Want als u vandaag nog de WIN-VIER-MILJOEN-BON invult, speelt u
deze maand al mee in de
Postcode Loterij. Met deze
maand kans op meerdere miljoenenprijzen.- Want naast de
fantastische Jackpot trekt de
Postcode Loterij deze maand
ook het Zomer Miljoen! En
niet alleen u heeft prijs! Als
deelnemer steunt u tegelijkertijd vele goede doelen voor
mens en natuur. Zo helpt u
mee de wereld leefbaar te houden. Doe mee! Want de Postcode Loterij is de loterij met
een V.

UITVERKOOP
20 - 50 %
KORTING
geopend 10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur
ma-do.ochtend gesloten

DIRK VAN DEN BROEK

Dezo onderneming behoort tot do Samenwerkende Dirk van don Broek
Bedrijven en exploiteer! een 21-tal supermarkten in do regio Amsterdam
maar ook daarbuiten zoals Hoofddorp Nieuw Vennep Oostzaan Volcndam
Zandvoort en Zwanenburg terwijl nieuwe uitbreidingsplannen gereed liggen

GELD NODIG VOOR JE HOBBY OF
ZAKGELD MEE OP VAKANTIE?

Bij de jongste trekking
van de Nationale Postcode Loterij zijn weer
tienduizenden prij/en
uitgekeerd; van een tientje tot een ton! De Postcode Jackpot bleef staan
en loopt op tot het
opwindende bedrag van
4 miljoen gulden!

Geheel door het dolle heen zijn deze tonwinnaars. Natuurlijk was er
voor hen een bloemetje en champagne.'
De maandhoofdprijs van
100.000 gulden viel deze keer
in de Rijnmond, in Maasdijk.
De PostcodeStraatprijs kwam
terecht in Den Bosch op 5231

Uitslagenlijn:
06 - 97 99

WR, waar in de winnende
postcode 21 deelnemers een
prijs van 3.000 gulden tegemoet kunnen zien.
Rijnmond is ook de regio waar
de Postcode Jackpot zou zijn
gevallen. Helaas was het winnende lotnummer 3137 CL
114 niet verkocht. Het is een

VAKANTIEMEDEWERKERS
(Leeftijd vanaf 15 jaar).
Voor kassa- en winkelwerkzaamheden.
Wij verwachten dat je minimaal 3 aaneengesloten weken kunt werken.
i

Aan Dirk van den Broek Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 15570
1000 RZ Amsterdam t.a.v. Mevr F. Postma
Ik ben geïnteresseerd in de funktie vakantiemedewerker
O kassawerkzaamheden O winkelwerkzaamheden
NaamM/V
Adres:
Plaats/Code:
Telefoon:
OpleidingErvaring:
Geb. datum:

BON

_XjVATIONAl.E""7

POSTCODE
_r\LOTERIJ/

r

JACKPOT _

Nu 4 miljoen!

-»&•

Voor ons filiaal in Zandvoort vragen wij m/v:

Heb je belangstelling? Vul dan onderstaande bon in.
(een postzegel is niet nodig).

(

Wilt u miljonair worden?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!
De winnende
Thuisbingonummers van
1 juni:
2
4
9
11
15

16
18
19
20
21

24
27
28
31
32

33 43
37 44
38 45
39
40

Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.
De loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890/09BM77 69, d d
02 03 1993 Pri|zen boven de dui
zend gulden worden belast met
25% kansspelbelasting Prijzen
worden automatisch op uw bank of
girorekening gestort

WIN-VIER-MILJOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Hitbingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand
het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:
Ij ƒ40,- (vier lotnummers? Q ƒ20,- (twee lotnummers)
J ƒ30,- (drie lotnummers) IJ ƒ10,- (één lotnummer)
A ub uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

.

Naam:

IJ dhr.

G mevr.

Adres:
Postcode: l

i

i

i

i-i

Postbanknummer:

l

l

Plaats:

150.93.06

Datum:
Handtekening:

NATIONALE

Banknummer:

! ; |

BLOTER! J

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

donderdag 10 juni 1993
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Gravitamon nu niet foliumzuur

Homeopathie ook effectief als
after-sun en muggenmiddel

Extra ondersteuning

Een stralende zomerzon
heeft niet alleen een positieve invloed op ons
humeur. Ook voor onze
huid is de zomer een bijzonder jaargetijde. Blote
armen, benen en andere
huiddelen kunnen vrij
genieten van zomerzon
en frisse lucht. Maar...
pas op voor zonnebrand
en muggebulten! Gelukkig zijn er natuurlijke
produkten verkrijgbaar
bij drogisterij en apotheek, die een snelle oplossing bieden voor deze
ongemakken .

bij zwangerschap
en borstvoeding
Mensen die gezond en gevarieerd eten krijgen dagelij ks voldoende vitamines en mineralen binnen.
f,Iaar er zijn situaties' waarin het lichaam baat
heeft bij extra ondersteuning, bijvoorbeeld tijdens
een zwangerschap of in de borstvoedingsperiode.
pan is het aan te bevelen om als aanvulling op de
voeding extra vitamines en mineralen -te gebruiken.
Vrouwen die in verwachting
moeten dubbel zo alert
zijn op hun voeding. Het
fabeltje dat ze 'voor twee'
moeten eten is allang ach;erhaald, maar hun lichaam
heeft wel een verhoogde be:ioefle aan diverse voedingsstoffen. Daarom is er Gravitiimon, een multivitaminecii mineralenpreparaat specifiek
ontwikkeld
voor
zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven
en samengesteld volgens de
adviezen van de Nederlandse
Voedingsraad. Naar aanleiding van diverse onderzoeken naar het effect van de
voeding op de ontwikkeling
van het ongeboren kind,
>verd de samenstelling van
Gravitamon met foliumzuur
(vitamine Bil) aangevuld.
z i]n

Functie
Foliumzuur is belangrijk
voor de korrekte ontwikkeling van de zogeheten neutrale buis, het weefsel van
de ongeboren vrucht waaruit hersenen en ruggemerg
ontstaan. Onderzoek heeft
aangetoond dat foliumzuur
vóór en tijdens de zwangerschap een preventieve werking kan hebben op het ontstaan van aangeboren af wij kingen, zoals open ruggetje.
De andere vitamines in Gravitamon zijn ook onmisbaar
tijdens een zwangerschap.
Zo helpt vitamine A bij de
vorming van botten, tanden
en goede ogen en is ook
nodig voor een gezonde
huid en goed funktionerende slijmvliezen. De B-vitami-

nes zijn belangrijk voor de
produktie van energie, voor
de stofwisseling en het zenuwstelsel. Vitamine C verhoogt de weerstand en vilamine D bevordert de opname
van kalk uit het voedsel. Vitamine E helpt onder andere
de lichaamscellen te beschermen tegen schadelijke
stoffen. Gravitamon bevat
geen kleur-, geur- of smaakstoffen en geen conserveermiddelen. Het is verkrijgbaar bij apotheker en drogist, waar u ook voor meer
informatie terecht kunt.

Het oog is een teer orgaan dat heel nauwkeurig
wordt beschermd. De oogkassen, de oogleden, wimpers en wenkbrauwen zorgen ervoor dat ze niet
makkelijk te kwetsen zijn. Bovendien maken
traanklieren traanvocht aan, dat het oog 'schoonhoudt' en uitdroging voorkomt. Door met de oogleden te knipperen wordt er ongeveer twintig keer
per minuut een flinterdun filmpje vocht over de
oogbollen verspreid.
In deze tijd doen we een
steeds groter beroep op onze
ogen. We kijken televisie en
werken ermee achter de
computer. Het zijn verworvenheden die ons leven veraangenamen en vergemakkelijken, maar ook hun
schaduwkant hebben. Lange
tijd onafgebroken naar de
televisie of het beeldscherm
kijken, veroorzaakt
vermoeidheid aan de ogen en
kan zelfs tot oogirritaties
leiden. Zelfs de centrale verwarming, waarmee we ons
woonklimaat regelen, vormt

door de lage vochtigheidsgraad die automalisch ontstaat, een aanslag op de
ogen. Om ze recht te doen is
goede oogverzorging van
groot belang.
Oogclouche en druppels
Onder normale omstandigheden kunnen ogen zichzelf
goed beschermen. Maar omdat onze ogen het tegenwoordig niet eenvoudig hebben, mogen we de natuur
gerust een handje helpen.
Rook. vuil, droogte, fel zon-

licht, zee- en chloor water
zijn verre van weldadig voor
de ogen. Ook stress, oververmoeidheid en
vooral
hooikoorts hebben branderige en vermoeide ogen tol
gevolg. Alle irrilaties, branderigheid en vermoeidheid
zijn snel verdwenen als de
ogen regelmatig een Optrex
oogdouche krijgen. Naast
het verkwikkende en verzachtende effect van het
plantaardige Hamamelis-extract heeft Optrex ook een
antiseptische werking. En
op deze manier krijgt de natuurlijke reiniging een extra steunlje. Oplrex is verkrijgbaar in een 300 ml flacon, inclusief een bijbehorend oogbadje. Daarnaasl is
er ook een handige zakflacon, die zich makkelijk laat
mee nemen in jaszak of
handtas. Zodra je voelt dat
je ogen het nodig hebben,
zijn een paar druppels Op-

B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en
Particulier Verzekerden
Uw adres voor:
MEDISCH ELASTISCHE KOUSEN/PANTY'S
ook naar maat

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid

Tel. 12305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging
Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

GAPER DRUGSTORE
DROGISTERIJ &
PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 02507-12513

Om het alledaagse probleem
van transpiratiegeur intelligenl aan te pakken zijn er
de Therme produkten van
Dr. E. J Swaab. De deodo-

Heeft de zon uw huid verbrand? Calémi milk is een
natuurlijk after-sun produkt. De homeopathische
bestanddelen in deze milk
herstellen de vochthuishou-

ding en doorbloeding van de
huid. Vergeet in de zomer
niet de lippen tegen uitdrogen te beschermen, bijvoorbeeld met Calémi stick. Bij
verminderde weerstand kctn
door inwerking van UV—
straling een koortslip ontstaan Deze stick werkt ontstekingsremmend, huidgenezend en licht pijnstillend.
Heeft u vragen over homeopathische zomerprodukten?
Belt u de VSM Homeopathielijn. 06 - 0996662 (gratis).
Vraagt u dan meteen de
gratis folder aan. Ook met
andere vragen over zelfniedicatie met homeopathie
kunt u hier terecht.

De plannen zijn altijd goed, maar in de praktijk
houden veel mensen lijnen maar enkele dagen vol.
Zeker als je elke dag maar heel weinig te eten
krijgt. Met de nieuwe Pluspunt-kuur is dat probleem gelukkig opgelost. Lekker afvallen op een
gezonde manier en in je eigen tempo. Ideaal voor
mensen die snel een paar kilo willen afvallen.

trex voldoende voor frisse,
schone en ontspannen ogen.
Optrex is verkrijgbaar bij
drogisl en apolheker. Voor
meer
mformalie:
Bools Healthcare,
tel. O35 - 853851.

Het menselijk lichaam
bestaat voor het grootste deel uit vocht. De
lichaamshuid
bevat
maar liefst twee miljoen
zweetkliertjes die helpen de liehaamstemperatuur te regelen en die
ook de afvalstoffen uit
het lichaam ver wijderen. Om die reden zweet
iedereen altijd. Niet alleen als men het warm
heeft. Iemand die gespannen of opgewonden
is, zal het 'zweet uitbreken'. Zweetkliertjes reageren namelijk ook op
pijn, angst, boosheid,
schaamte en geestelijke
spanningen.
Op zich is transpiralievocht
geurloos. Dit geldl niel voor
de bacteriën die altijd op de
huid aanwezig zijn. In de
warme en vochtige omgeving die zweten nu eenmaal
schept, gaan de bacteriën
rollen en veroorzaken een
onaangename luchl: zweetluchl. De besle manier om
deze onaangename geur Ie
voorkomen is grondig was
sen, vooral op plaatsen waar
veel bacteriën voorkomen en
waar de zweelklierljes hel
hardst werken, zoals in de
oksels. Andere maatregelen
zijn: regelmatig schone kleren aantrekken en een deodoranl onder de armen gebruiken. De deodoraiil moei
altijd eerst drogen voordat
de kleren worden aangetrokken.

steken? Als u gestoken bent,
is Prrrikweg gelei een goed
middel. Het is een zeer speciale homeopathische gelei
ter behandeling van insektesteken. Uil onderzoek
kwam naar voren dat dit
middel de jeuk vermindert
en pijnlijke bulten sneller
doet verdwijnen. Ook bij
kwallebeten kunt u deze gelei goed gebruiken.

Snel weer slank

Huidvriendelijke deodorant
houdt ons de hele dag fris
Drogisterij „BOUWMAN5J

Niet zonder
bescherming de zon in

Nieuwe dieetformule

Als je last hebt van je ogen...
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Vernieuwde Sehamed zonneprodiikten

jeii W«M-»'II

Vooral 's avonds en 's
nachts zijn muggen actief.
Een lange zomeravond buiten zitten zónder gestoken
te worden, is echter heel
goed mogelijk. Uitgebreid
onderzoek in Engeland heeft
uitgewezen dat Prrrikweg
stick langdurig muggen op
afstand houdt. Het is één
van de beste natuurlijke
muggenweerders die men
ooit heeft getest. De stick
smeert prettig, trekt snel in
en is ook geschikt voor kinderen.
Miififï<-l)iilt sneller \ve«ï
Wist u dat muggen zelfs
door kleding heen kunnen

GEZONDHEID

De opbouw van Pluspunt is
heel gevarieerd met Ijomplete maaltijdrepen in verschillende frisse smaken. Geen
zakjes meer die je in melk of
water moei oplossen. Elke
maallijd beval alle benodigde'vitaminen, mineralen en
ei willen die je lichaam nodig heefl. Je blijft je dan ook
fil voelen zonder dat slappe
gevoel dat een dieet toch
vaak veroorzaakt. Met deze
kuur is de juiste balans gevonden tussen zo min mogelijk kalorieen en toch verantwoord omgaan met je gezondheid Eventueel kun je
dil Pluspunl-dieet nog aanvullen met wat groente,
rauwkostsalade of een appellje. Maar dat hoefl niel
In het Pluspuntpakkel zil
alles wat je nodig hebt. Als
je snel een paar kilo wilt
afvallen, kun je met Pluspunt alle maaltijden vervangen. Alleen het ontbijt en de

lunch kan ook. Makkelijk is
zo'n manier van lijnen naluurlijk ook voor onderweg
of op kanloor.
G<MM! resultaat
In de praklijk blijkl inmiddels dal Pluspunl goed
werkl. De resultaten geven
een gemiddeld gewichtsverlies van zo'n 3 kilo in een
week. Hel Pluspunl-dieel beval een kompleel pakkel
voedsel voor een hele week.
Bovendien leer je mei Pluspunt bewuster eten; je gaat
rekening houden met de kalorieen die je binnen krijgt.
Dat helpt natuurlijk ook om
je gewichl blijvend op een
laag mvo Ie brengen en te
houden. Verkrijgbaar bij de
drogist, reformzaak en apoIheek.

Tegenwoordig weten we
dat het onverstandig is
om onze huid onbeschermd aan te veel zonlicht bloot te stellen. De
huid heeft toch al zoveel
te lijden van luchtverontreiniging, stress
of slechte gewoonten.
Dus kunnen we er maar
beter zuinig op zijn.
Om te kunnen leven is zonlicht absoluut noodzakelijk.
Hel speelt niel alleen een rol
bij de aanmaak van vitamine
D, maar heeft ook effect op
de totale stofwisseling en
het welzijn. Maai' voor alles
geldt dat overdaad schaadt
Te veel zonlicht bijvoorbeeld,
kan de opperhuid onherstelbaar beschadigen Om de
natuurlijke
bescherming
van de huid intacl te houden, heeft Sebamed een speciale reeks dermatologische
zonneprodukten ontwikkeld
met een pH-waarde van 5,5
(de zuurgraad van de gezonde huid). Naast beschermende bestanddelen en zonnefilters bevatten de produkten
ook verzorgende ingredienten, die niet alleen vroegtijdige veroudering tegengaan, maar tevens het herslel van beschadigde huidcellen bevorderen.
Verschillende
huidtypeii
Het zonne-assortiment van
Sebamed is afgestemd op de
verschillende huidtypen. De
zonne-emulsie voor de normale en vetle huid is verkrijgbaar in faclor 4, 6, 8 en
15. Het bevat hoogwaardige
filters die de schadelijke
UV-B stralen opnemen en
zeer fijne micropigmenten

(litaan dioxide) die in slaat
zijn slechts een gedeelte van
de zonnestralen door te laten en de rest terug te kaalsen. Op deze manier wordt
de huid ook beschermd tegen U V-A. De zonnecrème
in factor 15 (voor de droge
huid) en de zonnegel m faclor 4 (voor de bijzonder gevoelige huid) hebben deze
speciale eigenschappen ook
Alle zonnebrandproduklen
zijn waterproof, behalve de
zonnegel factor 4, die is vrij
van vel en emulgatoren.
Afïerbiin
Niet alleen de inwendige
mens. maar ook de huid
heeft na een zonnebad behoefle aan verkoeling De
Sebamed Aftersun huidbalsem bevat daarom diverse
kalmerende stoffen, zoals
kamille en menthol, die een
ontspannende werking op
de huid hebben. De zonneproduklen van Sebamed zijn
verkrijgbaar bij apotheker
en drogist. Voor meer informalie:
Imgroma,
tel.:
043-687581.

Voor meer informatie, bel de
dieet-mfoliin. O4928 - 3012.

Die vervelende dagen voor de menstruatie
gramma is een uniek ras'
onlwikkeld De zaden van
dil ras hebben een conslanle
kwaliteit en een vast percenlage werkzame stof. Hierop
heeft Efamol patent

Veel vrouwen hebben
maandelijks terugkerende klachten zoals hoofdpijn, pijnlijke borsten,
een opgeblazen gevoel
en stemmingsveranderingen.

rant (roze) voorkomt dat
transpiratievocht een vervelend luchtje krijgt met behulp van de stof Sinodor.
dat in alle Therme produkten is verwerkt. Bij overmalig transpireren biedt Therme antitranspirant (groen)
een ideale oplossing'. Deze
antitranspiranl
beslrijdt
niet alleen de bacteriën op
de huid, maar vermindert
tegelijkertijd de hoeveelheid
vocht die wordt uilgescheiden door het vernauweii van
de zweelporién, zonder deze
Ie verstoppen. De Therme
produkten zijn vriendelijk
voor de huid en hebben een
aangenaam en bescheiden
parfum. Hel gebruik van
Therme geeft u de zekerheid
dat niemand anders iets
ruikt dan een uiterst subtiel
vleugje frisheid! Beide produklen zijn verkrijgbaar bij
drogist en apotheek in de
vorm van een verstuiver,
roller, stick en crème. Voor
meer informatie: Crookes
Healthcare, tel. 035-853851

Deze zogenaamde premenslruele klaclilen kunnen zo
hevig zijn, dal ze uw leven
volledig kunnen gaan beheersen.
Weienschappers
pralen bij bovengenoemde
klachlen over hel premenslrueel syndroom ofwel
PMS. Bij 70% van de vrouwen wordl PMS veroorzaakl
doordal hun lichaam belangrijke velzuren weigerl
Ie produceren. Deze belangrijke vetzuren komen in onze voeding helaas niet voor

Extra vitumino

Klaniol helpt
Dr Michael Brush. één van
de bekendsle Engelse artsen
op hel gebied van de beslrijdmg van PMS. was de eersle
die leunisbloemohecapsules
(Efamol) onderzocht als nuddel tegen PMS Hij testle het
produkt bij meer dan 1OO
vrouwen mei ernstige PMS.
Bij 2/3 van de vrouwen verdwenen de symptomen heleniaal of' bijna helemaal Deze
teunisbloemolie blijkt ntimelijk de ontbrekende vetzuren
111 de juiste verhouding aan
Ie kunnen vullen.
Zaclilc huid
De veiligheid van Efamol is
inmiddels m tal van onderzoeken vast komen te staan.
Ook blijken deze leunisbloemoliecapsules gunstige
effecten te hebben op de
huid In onderzoeken heeft
men gevonden, dat vooral
eczeempatienlen er baal bij
hebben, maar dat ook gezonde mensen er een gladdere
en zachte huid van krijgen.
Overigens, teunisbloemolie
van Efamol is zeer bijzonder. Door middel van een
intensief plantenkweekpro-

Vrouwen met premenstruele
klachlen hebben van sommige vitamines en mineralen
een aanvulling nodig. Daarom is er speciaal voor vrou-

wen met PMS nu Efamol
PMP. Een uitgekiende kombinatie van Efamol teunisbloemohecapsules en Efavite
labletten (mei o a. Zink en
vitamine B6). Er is een verpakking' voor l meiistrualiecyclus en een voordeelverpakkmg voor 3 cycli Verkrijgbaar bij apolheek. drogislerij en reformhuis
Bel voor meer informatie (30
et per minuut) naar de informatiehjn van Pharmalood 06-35033088

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

02507-17166

DAN GRIJPT U
STRAKS NIET MIS
J -. •"

, LAAT UW CHARME
SPREKEN-

f SLA NU VAST IN!

ORIGINELE

VLOEJBARE

AXE
AFTERSHAVE

»'

m musk, amber
of marine geur

ü

vakantie-

^fr

FLACON100ML

ELDERS

ELDERS

r^ ^ •

WILKINSON SWORD
EENMALIGE

MATEN

~~>

h-^i;.-J

•\J&tï [*•&-.

DIVERSE

STUNT
PRIJS
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voor ca
20 wasbeurten

CHEBELLA DOUCHESCHUIM OF MILDE
ELKE DAG SHAMPOO

MODIEUZE

, met 2 extra zijvakken
en 1 groot voorvak,
allen voorzien van sterke
rits. Compleet met extra
schouderriem

FLACON
500 ML

SCHATTIGE

ELDERS

:-^A.

SPORTTAS
ELDERS

ELDERS

SCHILDERIJTJES

L«^

huidvnendehjk, flacon 150 ml

met diverse motieven m gestreepte houten
^
houten lijst
met passe\
partout, ca
28 x 23 cm
Per stuk

-.;*,",

HELE GROTE FRAAIE

CREMEZEEP

LPt

FRAAIE STERKE

WASHANDJES

luxe uitvoering
met zilverkleurige
metalen dop
in doosje

op.

ELDERS

WIPP EXPRESS

m moderne zachte pastelkleuren
met grote
vochtopname
Per stuk

ELDERS

voor dat handige wasje tussendoor

TUBE
200 ML
ELDERS

ELDERS

L99T

ELDERS
l.tIJ*w

•«t^*-
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PION P/LS

/£/?>

wrg FLESSEN
(0.3 liter)
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CALVE
ROMIG ZACHT
EN TOCH
LEKKER FRIS

ALLEEN BIJ ONS
Exclusieve smaken

FLACON
500 ML

REMIA

DIPSAUZEN
m handige kant & klare kuipjes,
zoek uit cocktail/kerne, knoflook/kerne
of knoflook/ cocktail

'

SET

2

stuks '

ELDERS

'

,""
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BLUE BAND

MAGNUM'S
heerlijk room-ijs m een dikke jas van
chocolade Zoek uit' met bruine of met
U/lttP
" ' ^***
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CROKY CHIPS
probeer ze alle 3, met ketchup-, baconofpicklessmaak
/ < ,wJ= .'A

^"^^^

chocolade | ^ % '-!\ * "^

C^\ ^

DOOS O f i-' ^- Vm

3 STUKS [ _ ' ^ ( tl/ x'^'
ELDERS ( ƒ ^

PONDSKUIP
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een helderrode wi)n met een f ruitig
bouquet, ideaal bi| vlees en kaas, of

KUIP ISO Ml - ELDERS J£&
ELDERS

ELDBRSJJÓ
ABEE

KRISTALPOEDER

een helderwtte wi)n met een 1i|ne
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KUIP 500 GRAM
ELDERS 4.75
T! o»7EftBOENTBFRUITAFDELING^

NIEUWE OOGST!

KIWI'S"»
& NIEUWZEELANt
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PER POND 2.49
IN ONZE AMBACHTELIJKE SLAGERIJ S

DIRK VAN DEN BDOEK

/ MA GERE RUNDERBRAADLAPJES

HEEL KILO
LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum
Hannie Schaftplem • HOOFDDORP- Marktlaan (centrum), Toolenburg
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat
• ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof.

EN NU OOK: VICTORIEPLEIN - AMSTERDAM (ZUID)
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'De strijd aangaan met de
natuur geeft een enorme kick'

SPORT
Snelschaaktitel
John Ayress

De Zandvoortse surfpioniers
\Vouter Egas, Tim Klijn en Johan Driehuizen kozen in 1976
niet een plank de Noordzee
voor de Zandvoortse kust op.
pe surfsport kreeg steeds meer
aantrekkingskracht en op een
gegeven moment besloten de
cirie genoemde Zandvoorters
zich maar te verenigen. „We
moeten verenigd zijn," aldus
\Vouter Egas. „Alles en iedereen was "óp het water, maar er
was niets geregeld."
Voordat het zover was dat
watersporters een beetje in de
Zandvoortse branding konden
surfen moest er nog veel geleerd worden. In het begin was
liet een zootje. De cracks van
liet binnenwater konden er ook
niets van. Ze moesten het op
zee ook nog leren.

gens, schouders er onder
en
liefde voor de surfsport1, dat is
belangrijk."
Na een enigszins matte periode op surfgebied heeft de in
Al jaren trekken Tim Klijn
1978 opgerichte Zandvoortse Windsurf Vereniging besloten
en Wouter Egas de kar van de
daar verandering in te brengen. Onder aanvoering van de
surfsport. Het gaat volgens hen
enthousiaste bestuursleden Wouter Egas en Tim Klijn
best weer goed met de surf- •
klimt de surfsport en vooral het brandingsurfen voor de
sport gezien de weinig vrije
kust weer uit een dal. Vooral de Zandvoortse jeugd hopen
plekken op het strand als het
zij te inspireren tot het beoefenen van de surfsport.
surfweer is. Toch hopen zij dat
„Zandvoort eens de bakermat van het surfen moet weer in vooral
de Zandvoortse jeugd
een adem met deze sport genoemd worden",menen Egas en zich meer bij de club gaat aanKlijn.
sluiten. Het argument van 'de
kosten voor het beoefenen van
deze sport zijn hoog', weerlegt
Tim Klijn eenvoudig met de
volgende woorden. „Het hoeft
door Aaldert Stobbelaar
echt niet duur te zijn. Ik vind
dat je het geld beter in deze
sport kan doen dan in de flipperkast zoals dat nu vaak gebeurt. Wat wil je nog meer, je
hebt hier het mooiste water
ten, veel schade op. „Nu hebde organisatie het circus er
voor de deur. Ik zou zeggen:
ben we perfe'ct materiaal. Het
omheen belangrijker vond dan 'Zandvoortse jeugd, kom op, er
Materiaal
gebeurd wat buiten op zee'."
was bovendien de meest gezel- het surfen. Er was geen surfMet het organiseren van de
Ook met de ontwikkeling
lige tijd. Deze sport en ook de
cup meer en het surfen stortte
in.".
15e Zandvoortse Brandingcup
van het materiaal, zoals plank, ontwikkeling van de veiligNa.die paar magere jaren
op 15 en 16 augustus rekent de
zeil of zwaard hebben Klijn en heidsvoorschriften heeft ons
veel plezier gebracht," gaat
hoopt de Zandvoortse Windwindsurfvereniging weer op
Egas het nodige nuttige "werk
surf Vereniging de mensen .
veel beweging in de badplaats.
en onderzoek verricht. „De
Egas verder.
weer enthousiast te maken
„Nu we weer in stijgende lijn
plank die er toen was, was niet
geschikt voor de zee," legt Tim
voor deze, zoals de bestuursle- zijn, moet de Brandingcup het
den het noemen, uiterst specta- hoogtepunt van dit seizoen
Klijn uit. „We doken met plank Commercie
Op een gegeven moment was culaire sport. „Het springen op worden," meent Wouter Egas.
en al de golven in maar het luk„Er moet toch meer actie kote in het begin niet. Dan zette je de brandingssurfsport dermate de golven, het aangaan van de
gewoon de zaag in de plank en populair geworden dat de com- strijd met de natuur geeft echt men in Zandvoort op sportgemercie er op in haakte. De Hol- een geweldige kick. We hopen
bied. Surfen, een triatlon zijn
maakte je hem geschikt voor
goede zaken voor Zandvoort.
de zee. Zo ging het ook met het land Surfpool wedstrijden ont- met het nieuw leven inblazen
stonden en vervolgens ligt
van evenementen het surfen
We hebben hier uitstekende
eeschikt maken van zeil of
accommodaties voor dergelijzwaard. Door ondervinding en World Surf Cup nog vers in het weer aantrekkelijk te maken.
geheugen. „We hebben dat hier
ke evenementen. Op waterdaarna uitproberen van matenaar toegehaald," gaat Egas
riaal hebben we veel bijgedrasport gebied kan veel meer geJeugd
beuren, het is hier een uitstegen aan de ontwikkeling van de verder. „Er kwam onwijs veel
publiek. Het was nieuw en de
We willen weer goodwill
kende stek."
surfsport.
mensen wilden dat graag zien.
kweken. Op het water moet er
Door het vele pioneren en
Tim
strijd zijn, maar voor ons staat Brandingsurfpioniers
onderzoek naar geschikt mate- Nu lopen ze er niet zo warm
Klijn en Wouter Egas
meer voor. Het is eigenlijk
de gezelligheid voor op. We
riaal liepen de Zandvoorters,
Foto Persbureau Zandvoort
hebben gesteld, 'kop op jontoen beginners nu ervaren rot- naar z'n grootje gegaan omdat

Jeugddag
hockeyclub
ZANDVOORT - Nu het
hockeyseizoen afgelopen is
houdt de Zandvoortsche Hockey Club op de velden bij Duintjesveld in Zandvoort een grootse jeugddag op zaterdagmiddag
en -avond 12 juni aanstaande.
Het programma ziet er als volgt
uit: drie uur tot half zes kinderen van zes tot tien jaar. Er worden dan allerlei spelletjes gedaan en de aanwezigen kunnen
kennismaken met de hockeysport. Van zes uur tot half negen
kinderen van tien tot 14 jaar.
Voor deze groep wordt het hockey en een kinderdisco. Voor
de oudere jeugd is er van negen
uur tot twee uur 's nachts een
disco. Informatie over dit evenement via telefoon 16414.

Handbaltoernooi
ZANDVOORT - Aanstaande
zaterdag wordt het traditionele
schoolhandbaltoernooi georganiseerd door Holland CasinoZVM. Zoals reeds eerder vermeld is Wim Pennings voor de
25e keer met de voorbereiding
van dit evenement bezig. De zes
Zandvoortse basisscholen strijden zowel bij de meisjes als de
jongens om de fraaie bekers.
De aanvang van het schoolhandbal is om tien uur.
De wedstrijden worden gespeeld op de verharde handbalvelden in het voormalige circuitterrein.

Straatvoetbal
ZANDVOORT - Ook op de
verharde handbalvelden van
Solland Casino-ZVM wordt het
Straatvoetbal kampioenschap
van Zandvoort gespeeld. Deze 4
tegen 4 wedstrijden voor E-, F-,
C- en D-junioren worden kotnende zondag gehouden. Dit
leuke evenement voor de jeugd
komt in een steeds grotere belangstelling te staan. De E- en
P-junioren beginnen 's mor'ens om half tien, terwijl de Ce
n D-junioren één uur van start
Saan.

I

Zaalvoetbal met de dag beter Chess-schakers vallen
ZANDVOORT - Met.de
dag worden de wedstrijden
in het 23e zaalvoetbaltoernooi van Zandvoortmeeuwen beter en spannender.
Met de nieuwe opzet, namelijk vijf wedstrijden in een
poule, kan er al na een paar
wedstrijden een beslissing
vallen of een team doorgaat
of niet. Door deze nieuwe
opzet ook veel meer toeschouwers dan in de voorgaande jaren.

respectievelijk Willemse (6-5)
en Lou-Lou (4-8).
In 1B voert Play In de ranglijst aan na twee wedstrijden.
Het team van coach Guus Marcelle was te sterk voor Radio
Stiphout: 5-1. Play In is het enige team in deze poule zonder
puntverlies. De Stal heeft het
voor het zeggen in poule IC. Dit
team gaat aan kop, na drie wedstrijden, mede door een sterke
5-2 overwinning op Turn Tum.
Ook hier hebben, de overige
teams al punten "móeten inleveren. Steackhouse Establo volgt
„Het verloopt lekker," zegt nog goed ondanks de 5-0 nederHans Alblas. „Er wordt aan- laag tegen EDO.
trekkelijk en sportief gespeeld
en het bezoekersaantal is
Van de tweede klasse zijn algoed." En bij de vele partijen leen in poule C drie wedstrijden
zaalvoetbal zijn er inderdaad gespeeld. Fred Hehl Auto's is
veel van een goed niveau. Zo daar de grote kanshebber door
maken in poule l B de mannen de volle honderd procent te scovan Strandpaviljoen De Wurf ren. Nadat eerste Café Bluys
het waar. Met uitstekend zaal- met 5-3 opzij werd gezet moest
voetbal heeft De Wurf de eerste ook Niveau Offset het onderdrie wedstrijden gewonnen.
spit delven: 8-3. Café Bluys herstelde zich vervolgens door met
De strijd tegen Bad Zuid was 5-2 van Repropartners te winbijzonder aantrekkelijk. Tot nen. Fritures D'Anvers deed
vlak voor het einde hielden de goede zaken door Nihot/Take
beide strandpaviljoens elkaar Five met 8-3 af te troeven.
in evenwicht, maar uiteindelijk
won De Wurf met 6-4. Studio
In 2A gaan Café Neuf en Imex
aan Zee en Jacro Montage vol- Brilmode met vier punten aan
gen goed door overwinning op kop. Neuf won nipt van Grata-

ma (3-2), terwijl Imex het altijd
lastige Beach-him met 4-1 terugwees. In 2B maken Kroon
Vis, Weber's Schoonmaakbedrijf en Bakkerij Paap de dienst
uit. Kroon Vis maakte korte
metten met de Smit Pellikaan
Boys (13-3), Bakkerij Paap
klopte Eetcafe Basta met 3-1 en
Weber's had de grootste moeite
met Reproproof: 2-1.
<'
Het elk jaar goed voor de dag
komende Rabbel Boys, gaat het
ook nu voor de wind in 2D. De
tweede overwinning werd op
Duvak behaald met 7-3. Veel indruk maakte het team van De
Klikspaan door met maar liefst
17-1 PontMeyer van de Pellikaanvloer te spelen. De Banana's doét het zeker niet slechter. Ook dit team weet gemakkelijk het doel te vinden. Grandorado werd met 8-2 naar het
vakantiepark teruggezonden.

Programma
DONDERDAG: 18.45 uur
Smit Boys - Weber's, 19.30 uur
Bakkerij Paap - Kroon Vis,
20.15 uur Mondo - Play In, 21.00
uur De Fles - Schoten, 21.45 uur
Stiphout - Plavuizen, 22.30 uur
Reproproof - Basta.
VRIJDAG: 18.45 uur Imex -

Internationale autorensport
ZANDVOORT - Zondagmiddag wordt op het Circuit
Park Zandvoort de zesde
ronde verreden van het Nederlandse
autorensport
kampioenschap. De Nederlandse Autorensport Vereniging organiseert die dag
acht races. De eerste wedstrijd start om één uur en de
racedag wordt besloten met
een race om half zes.

De Ascona-rijders bijten het
spits af, waarna de Frami Produktiewagens tot 1400 cc het
strijdperk betreden. Dat wordt
De wekelijkse schaakrubriek een strijd tussen Rover en SuKordt verzorgd door de Zandoortse Schaak Club. In verand met de vakantieperiode is
e eerstvolgende clubavond in
'et Gemeenschapshuis pas
'eer op donderdag 2 septem'er. Méér informatie over de
roblemen/oplossingen is tot
ie tjijd te krijgen via Postbus
•'a5, 2040 AA in Zandvoort. Be»gstellenden voor de Zandv
oortse Schaak Club kunnen
'uk bellen: tel. 13644, 13244 of
''272.

Schaakprobleem

ZANDVOORT - De laatste
clubavond bij de Zandvoortse
Schaak Club stond zoals gebruikelijk in het teken van het
snelschaken. Er werd gestreden om het clubkampioenschap snelschaken. John Ayress bleek na vele ronden snelschaken het beste met de
schaakstukken uit de voeten te
kunnen en werd kampioen.
Na loting werden twee groepen gevormd. In groep A eindigden na een voorronde gespeeld
te hebben Jack van Eijk, Louis
Dambrink en Lindeman op de
eerste drie plaatsen. Jack van
Eijk had een bijzonder fraaie
score opgebouwd van vijf punten uit vijf wedstrijden. In de Bgroep behaalden Geerts, Ayress
en de pas 12-jarige Florian van
der Moolen de topposities.
Florian van der Moolen is een
groot talent binnen de Zandvoortse Schaak Club. Na de
herindeling bleek dat hij veel
had gegeven en het nu moest
afleggen tegen de oudere clubgenoten.
In die finalegroep was na de
voor laatste, negende ronde, de
situatie ontstaan dat de meest
plaatsen reeds vaststonden. De
laatste ronde kon voor slechts
weinig wijzigingen zorgen. Om
de titel ging de strijd tussen
Louis Dambrink en John Ayress. Ayress wist echter zijn
hoofd het meeste bij de partij te
houden en in een spannende
partij zette hij zijn tegenstander duidelijk rnat. De strijd om
de derde en vierde plaats ging
tussen Jack van Eijk en Edward Geerts. In deze'partij was
Van Eijk de winnende schaker.

zuki. Voor het eerste dit jaar is
er een wedstrijd om de Trofeo
Club Alfa. Deze Alfa Romeo's
waren voorheen bekende verschijningen op de internationale racecircuits. GTA's, GTV's
en nog vele andere typen maken nu weer hun opwachting
op de Zandvoortse racepiste.
De Frami Produktiewagens
tot twee liter rijden daarna een
wedstrijd over 45 minuten.
Voor de tweede maal dit jaar
komen de Donkervoorts in actie. Het is voor Peter Kox te
hopen dat zijn BMW in de Mobil Produktiewagens boven
2000 cc eindelijk eens de volle
buit kan binnenhalen. Het zit

overal in de prijzen
ZANDVOORT - Behalve
een fraai kampioenschap van
het tweede achttal, een rapidtitel en uitstekende klasseringen in toernooien in Hoogwoud en Beverwijk, hebben
de laatste weken van het seizoen ook een groot aantal individuele successen opgeleverd voor de schakers van
Café Neuf/Chess Society. Op
diverse toernooien in het
land vielen de schakers uit
Zandvoort in de prijzen.
De succesreeks voor Café
Neuf/Chess Society begon in
Beverwijk waar Nico Huijboom op het veteranen-kampioenschap van Noord-Holland een zeer fraaie vierde
plaats bemachtigde. Huijboom onderstreepte zijn
klasse door als enige van de
uiteindelijk provinciaal kampioen Spaan te winnen. Ook
Chess-speler Jako Otte kon
zeer goed meekomen en eindigde in het, precies tachtig
deelnemers tellende deelnemersveld, op de negentiende
plek.

Olaf Cliteur droeg ook zijn
steentje weer bij aan de successen van de enthousiaste vereniging. Op een snelschaaktoernooi in Dordrecht won de dertigjarige Zandvoorter met een
schitterende score van acht uit
negen de sterke tweede tienkamp. Ook in Wageningen
deed Cliteur van zich spreken.
Op een aldaar gehouden rapidtoernooi, dat maar liefst 11
groepen van acht spelers telde,
legde hij met vijf punten uit zeven partijen beslag op het
brons in de tweede groep, hetgeen hem een envelop met inhoud opleverde.

Vrouwen
Ook de twee vrouwelijke leden van Chess Society beoefenen de schaaksport met veel
enthousiastme. Zeer verheugd
werd er dan ook binnen de vereniging gereageerd toen bekend
werd dat op het dames-vierkamptoernooi in Heemskerk
Carolien Stam-de Jonge haar
vierkamp had gewonnen. Het

betekende het eerste succes
van vrouwen voor Chess.
In het 13e Louis Blok-toernooi waren de schakers van
Chess zeer succesvol. Mare
Kok werd met een score van
4,5 uit vijf winnaar van groep
negen terwijl Dennis van der
Meijden met drie uit vijf beslag legde op het brons in
groep zes. Hans van Brakel
mist op een haar na de hoofdprijs in de sterke vierde
groep. Met drie remises en
twee overwinning werd Van
Brakel tweede. Olaf Cliteur
maakte het Chess-feestje
compleet door met vier uit
vijf groep twee op zijn naam
te brengen.
De Chess Society is morgenavond en volgende week
vrijdag nog te vinden ih het
Gemeenschapshuis. Daarna
is er wat betreft de wekelijkse
clubavond een zomerpauze
ingelast van twee maanden.
In de zomermaanden staan
er echter tal van andere
schaakevenementen in Zandvoort op de kalender.

Mijlpaal bij
handbalvereniging

ZANDVOORT - Vorige week
de Eindhovenaar tot nu toe niet
mee op Zandvoort. Nostalgie werd in het clubhuis van handbesluit de volle racedag op het balvereniging Holland Casinocircuit met een wedstrijd in de ZVM de tweehonderdste lestenMG-klasse en de altijd specta- nisser in de bloemetjes gezet.
De tennisafdeling van de
culair driftende Squadra Bianhandbalvereniging heeft geduca's.
rende liaar vijfjarig bestaan beDe toegangsprijs voor zondag wezen, dat zij voorziet in een
bedraagt 15 gulden, terwijl de tennisbehoefte voor Zandvoort
toeschouwers voor 35 gulden en omgeving.
zowel op de tribune kunnen
De groep lessers is in de afgeplaatsnemen als het rennerskwartier bezoeken. De zater- lopen twee jaar gegroeid naar
dagtrainingen kunnen bijge- tweehonderd. De 12-jarige Minwoond worden voor tien gul- ke Kortekaas werd op deze
den. Kinderen tot 12 jaar beta- middag gefeliciteerd door tenlen de helft van genoemde be- niscoördinator Jaap Methorst
en bestuurslid Jan Draijer.
dragen.
Minke Kortekaas kreeg uit
handen van Draijer, namens
het bestuur, een cadeaubon,
terwijl de genodigden getrakteerd werden op een stuk taart.
De aanwezige trainers en tennismoeders werden vervolgens
voorzien van een tennissweater.
Minke Kortekaas tussen de
heren Methorst en Draijer

Slotwedstrijd formaliteit tennissers
ZANDVOORT - De laatste
tenniswedstrijd was voor
Piz Buin/Zandvoort een formaliteit, aangezien het kampioenschap reeds lang in
het bezit is van de Zandvoorters. Tegen het op bezoek zijnde Halfweg werd
nog eens duidelijk aangetoond dat Piz Buin/Zandvoort duidelijk te sterk is
voor de hoofdklasse: 6-2.

l'gave nummer 19: Wit begint
'n niaakt remise
Plossing vorige puzzle (num^i' 18), wit begint maakt remi*' 1. TeG-e4, h4-h3; 2. Te4xd4,
S3-K; 3. Ka7-a8, h3-h2; 4.
l^-dl, LK-gl; 5. Tdl-d5, h2-hlT; Ook de Alfa Romeo's komen dit weekend op Zandvoort in actie
'' Td5-h5 en maakt remise.

Artimes, 19.30 uur Bad Zuid Lou Lou, 20.15 uur Willemse Jacro, 21.00 uur Studio aan Zee
- De Wurf, 21.45 uur Café Neuf De Kater, 22.30 uur Gratema Beach-him.
ZONDAG: 10:45 uur Smit
Boys - Basta, 11.30 uur Reproproof - Bakkerij Paap, 12U5 uur
Play In - Schoten, 13.00 uur Weber's - Kroon Vis, 13.45 uur De
Fles - Plavuizen, 14.30 uur Mondo - Stiphout, 15.15 uur Café
Neuf - Imex, 16.00 uur Artimes Beach-him, 16.45 uur De Kater Gratama.
MAANDAG: 18.45 uur Café
Bluijs - Nihot, 19.30 uur Van
den Heuvel - HB, 20.15 uur
D'Anvers - Niveau Offset, 21.00
uur Fred Hehl - Repropartners,
21.45 uur Pim Janssen - REA,
22.30 uur De Gier - Sensimillia.
DINSDAG: 18.45 uur Banana
- Duvak, 19.30 uur Rabbel Boys
- De Klikspaan, 20.15 uur Sam
Sam - Tum Tum, 21.00 uur De
Stal - Establo, 21.45 uur Grandorado - PontMeijer, 22.30 uur
EDO - De Kater.
WOENSDAG: 18.45 uur Stiphout - Schoten, 19.30 uur Gratama - Imex, 20.15 uur de Kater Beach-him, 21.00 uur Café Neuf
- Artimes, 21.45 uur Play In - De
Fles, 22.30 uur Mondo - Plavuizen.

(ArchielToto)

Zondag werd de zevende
competitie afgewerkt en het betekende ook de zevende ruime
overwinning van Piz Buin/Zandvoort. Het kwartet Esmir
Hoogendoorn, Petra Kamstra,

voortse kampioenen gehuldigd
worden en mede daardoor werden de twee mixeddubbels niet
meer gespeeld en geschonken
aan Halfweg, zodat de eindstand op 6-2 werd bepaald.
Na afloop was de stemming
in het Zandvoortse clubhuis
opperbest. Alle kampioensteams van de Zandvoortse tennisclub werden door het beVoorsprong
stuur in het zonnetje gezet. DisVoor Halfweg was er geen eer trictsvoorzitter Giebels feliciaan te behalen. De vrouwen- en teerde de club van harte met
mannendubbel leverde ook al het behaalde succes.
geen problemen op waardoor
Piz Buin/Zandvoort een 6-0
voorsprong had genomen. Na Groot belang
Hij was van mening dat het
de wedstrijd zouden de ZandPaul Dogger en Vincent van
Gelderen had geen medelijden
met Halfweg. Zoals gebruikelijk dit seizoen speelden zij de
tegenpartij van het gravel. Na
de singles stond de zo langzamerhand bekende 4-0 tussenstand op het wedstrijdformulier.

van groot belang is voor het tennisdistrict Haarlem dat Piz
Buin/Zandvoort weer in de eredivisie gaat spelen.
Onderstaande stand laat aan
duidelijkheid niets te wensen
over. Met overmacht behaalde
de Zandvoortse tennisclub het
kampioenschap van de hoofdklasse.

Stand
1. Piz Buin/Zandvoort 7/44-12,
2. Tessa Zutphen 7/34-22, 3. Amstelpark 2 7/34-22, 4. Leimonias
7/31-25, 5. Haffweg 7/30-26, 6. S.
en F. 7/25-31, 7. Bosheim 14-42,
8. Levob/Melkhuisje 7/13-43.

SONY M I D I - S E T I N K L . C D - S P E L E R EN B O X E N
NEWSD105. 2x40 Watt + regelbare Surround Sound.
D i g i t a l e t u n e r m e t 3 0 p r e - s e t s ; Dubbel c a s s e t t e d e c k
met dolby B, C D - s p e l e r 1 - B i t , S h u f f l e Play Sony b o x e n
2 - w e g s y s t e e m . A f s t a n d b e d i e n i n g . A d v i e s p n j s ' 1 000.S H A R P 2 IN 1 KOMBI MAGNETRON
Inhoud 2 9 l i t e r , 8 5 0 W a t t v e r m o g e n , g r i l l - e l e m e n t
(1 000 Watt), 5 standen, eenvoudig e bedien in g. draai plateau,
magnetron en grill gekombmeerd te gebruiken.
60 minuten t i j d klok en g r a t i s k o o k b o e k . A o v i e s p r i j s ' 7 9 9 . -

SONYHI-8TRAVELLER
TR705;Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviespnjs'3330.-

,SONY 70 CM KVX2921
;STEREO TELETEKST
'Flat en Square Black Trinit'ron beeldbuis, euroscart, ste'reo, teletekst en afstandbe'diening Adviesprijs'2550.-

1799.

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

2199.STEREO TRAVELLER

MIELE 1100TOEREN
A/ASVOLAUTOMAAT

6 programma's, 12couvertsen
ype W750; Voorlader, RVS geruisarm: Adviespnjs'1099.rommel EN kuip, centrifugeert
ZANUSSI Z908/8SR
ot 1100 toeren p/m;buitenKOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast maar mantel tweezijdig geëmailBAUKNECHT VW 3PR
een echte koel/vries kombinatie. eerd. Adviesprijs '2199.Koelruimte op "ooghoogte". Laag
stroomveibrukAdviespnjs. "1179.-

E10; Mini camcorder, motorzoom,
autofocus, hi-fi stereo. "2799.-

1449.-

SONY TRAVELLER

TR50, Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi, autofocus. '2550.-

699.-

1499.SONY 63 CM KTV

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOEL/VRIES KOMBI

SUPER TELETEKST

Type ARG280; Adv. '1235.-

1299.PANASONIC 63 CM

STEREO TELETEKST

F375; 8x motorzoom, (ader,
3 lux, age msert. '2220.-

1349.-

1149.-

000 toeren. Adviespnjs'1878.-

^1345.-

Pffijj 7QQ

MIELE KOEL/VRIES

'egen meerprijs wast en
Iroogt u in één machine: J

• -• -^

BAUKNECHTSUPER
KOEL/VRIES KOMBI

TOPMERK CAMCORDER
JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST F60; 6x zoom, Super impose

SIEMENS 1000TOEREN BOSCH VWPS21 00

WAS/DROOG KOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T

U'JfvT

SONY CAMCORDER

1199.-

889.-

1299.1149.-

ISONY55CMKVM2131 PANASONIC NVG1
SUPER TELETEKST
VHS videocamera. '1895.-

949.-

349.-

MIELEVWG521

1499,-

m 1475.-1

AEG LAVAMAT RVS

TypeKGC2511; Adv. '1269.-

autofocus, adv. "2299,-

37 CM KLEUREN-TV

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER

De grote AEG kollektie bij BCC
e bewonderen 1 Wat zegt u
an deze AEG/BCC stuntaanieding? Adv.*1549.-

m 1195.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

865.845.-

BAUKNECHT WA6500

SONY VHS HI-FI VIDEO
SLV615; HQ TOPKLASSE' 4
koppen, longplay (8uur), audiodubbing, shuttle. Adv."1990.-

T 1149.PHILIPS 63 CM KTV
l STEREO TELETEKST

1295.1495.

PHILIPS 28PV7976
| 70 CM MATCHLINE
70 CM TELETEKST

Nederlandse Philips garantie.

63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

l

F65; 4 koppen, VHS-HQ. '1894.-

1099.-

i Type 25GR5760; 63cm flat
square, m-lme, quikstart beeldbuis, stereo, teletekst en af- BLAUPUNKT VHS HI-FI
| standbediening. Adv.*2075.- 750; 4 koppen, 8 uur. '2095.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

\ETS

PANASONIC VHS HI-FI

**

el

\cer iets OPZ»t

oebeurenl W '£ c al ve\e lange jaren

999.999.-

WDf

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

* :: 79 een mamm^ •-•

^moet-vesliging

ter

tegen »F Ondanksgrote inhoud kompakte
afmetingen. Adviesprijs*749.-

m 445.-

vriende»iiKe

INDESIT 2-DEURS

Voorlader, centrifugegang
Type R2240. Adviesprijs"849.- 1200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig. Adviesprijs* 1299.-

bffiJr

JVC VHS HI-FI VIDEO

995.-

830; TOPKLASSE! *1899.-

GRUNDIG HIFI VIDEO

COP597;

VS940; VHS-HQ, 4 koppen, l
mkl. TELETEKST.'1999.-

1299.-I

715.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

\m\tiMc,

Shuttle-'
custu" 1

PHILIPS HI-FI VIDEO

[ SIEMENS KS2648

899.-

915.

H V v *• • " •

SHARP HI-FI VIDEO

DM

_

SONY 3-'

; E ECHTE'.

7>1Ü _

130 LTR. KOELKAST
loerdegelijke tabletop. Zeer
l fraaie uitvoering met formica
| bovenblad. Officiële garantie.

•SE12.7SW..

265.345.-

BLAUPUNKT VIDEO

|INDESIT 140 LITER

RTV535; 3 koppen. Adv.'l 445.-

529.-

70KV9717; Adviesprijs'2275.-

998.-

ARISTONA
A 55 CM
STEREO TELETEKST
TELETEKST

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening.'1145.-

w 698.-

ARISTONA 51 CM

m 648.-

GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

478.-

,'lzer.CD-speier,.

l

679.-

INDESIT G/E FORNUIS

KN5404; Gas-elektro. '1049.-

668.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

E3Ef

Wjsdroger. Adviesprijs'495.-

^/ *

GRUNDIG VIDEO + PDC l-lJI

AUDIO- & VIDEO CASSETTES

VS902; TELETEKST. '1409.|-7(/cA
4^^V^%

MAXELL SX-II90

^K2i^^^MH^^^^"^^^H *~1
n f H ••.M"...
u..>mn

SONY E240V

GRUNDIG VHS VIDEO *

10 voor

29. -

3voor

29.-

k\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WI

MOULINEX
OVEN

nrgii CQQ
lf;lh? U«f«f>-

l Handig opzetvrieskastje, waa
(altijd een plaatsje voor te
l vinden is. Adviesprijs. .*595.

378.-

JVC VHS-HQ VIDEO
HRDX20; Afstandbed. '879.-

IZANUSSI VRIESKAST

nffii C7O
t^fj>? ül51.-

948.-

TypeTD50;Adviesprijs*649.- inkl. grill en kookwekker. '1510.-

lOPZETVRIESKASTJE

VS900; HQ, 2 koppen, LCD-afstandbediening. ATTS. '999.-

410; Gas-elektro fornuis. Inkl.grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs'1425.-

GAS-ELEKTRO
ZANUSSIWASDROGER ATAG
FK055/52/25A; Elektrische oven,

Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:

ll& M LA

l Type Z6050; Adviesprijs'599.

1098.-

INDESIT WASDROGER ATAG INFRA TURBO

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

BAUKN./BOSCH/AEG

1298.

va
458.- KONDENSDROGER

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl. afstandbediening!

l PHILIPS VRIESKAST

449.-

7ÜÜ
f SfSf.-

l Type AFB594; Adviesprijs'725.

498.598.- IAfA? 999.648.-

|BAUKNECHTLUXE*

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

Elektronisch regelbaar.*1445.-

IBOSCH VRIESKAST

449.-

|TypeGSD1311; Adv. '848.

MIELE DROGER

ISTUNTÜ VRIESKIST!!

MERKCENTRIFUGE

348.PIN-CODE |

Meer budget door de gratis
J BCC-cardf
Aanvraag-folder in de winkel!

269.399.499.-

DIAMOND

569." •^f-'rHKiJ^

PHILIPS 14GR1227/1 OB
37CM PORTABLE
KLEUREN-TELEVISIE
PRIJS

528.598.-

ETNA FORNUIS 14.00

lELECTROLUX
KOELBOXEN

_. m • n ^ n l

2SB12; VHS-HQ, LCD-afstandbediening. Adv. '1045.-

BE7ER EH GOEDKOPER!
Adviesprijs*745.-

TypeKN5402WO;Adviesprijs"849.-

ARISTONA VHS VIDEO

L^A^^^^fc

| GRUNDIG 51 CM TEKST

INDESIT
FORNUIS

l BOSCH KTF1540

948.- rum?
BLAUPUNKT55CM

SUPER TELETEKST

999.-

545.575.-

Portat> leCO "

R8180; 750 Watt+draaiplateau.

Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs/1375.-

445.IPHILIPS 160 LITER

OISCMAH

599.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI

799.-

IZANUSS1140 LITER

VSF200; Afstandbediend. "768.-

429.

29 liter, digitale bediening en
draaiplateau. Adviesprijs"899.-

395.-

AKAIVHS-IHQ VIDEO

850 Watt, grill, 29 liter inhoud
en draaiplateau. Adv. '799.-

AEGTURNETTE

<. Adviesprijs*749.

J40; VHS-HQ, 3 koppen '1104.-

319.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI

549.-

949.SOOTRNBOVENLAD'ER

1145 LITER KOELER

PANASONIC VIDEO

AVM610;20 liter. Adviesprijs"769.-

BROTHER ER7341

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv.'l445.-

V315; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbedieninq. '1 220.-

299.-

PHILIPS/ WHIRLPOOL

STUNfiiSin 1 !! Magnetron
+ hete-lucht oven + grill.

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

ntl-ro«lng

ARISTONA 70 CM
| STEREO TELETEKST

239.-

MOULINEX FM1115

KOMBI MAGNETRON

VCH80: VHS-HQ. Adv.'l299.- l

649."

1348.-

599.499.-

Type KSV; De nieuwe met 260 INDESIT PROMOTIE
l liter inhoud. Adviesprijs'1199.- Type 2596; Adv.'799,-

V21 2; afstandbediend. "1000.-

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

STUNT! 550 TOEREN

l BOSCH 2-DEURS

VR702;MATCHLINE. 4 koppen, l
longplay, Jog-shuttle. "1795.-

PHILIPS GR1021 37CM SONY 3 KOPPEN VIDEO

BLAUPUNKT70CM
| STEREO TELETEKST

699.-

|BAUKNECHT 2304

Jts.atneemba.rt'

f **3.SONY VHS-HQ VIDEO

219.'

SAMSUNGRE570

545.- m 749.259.ZANUSSI WASAUTOM. PANASONIC 700 WATT

665.-

!KOMPONENTEN

~~ 1199.-

Snel ontdooien en verwarmen.

| PHILIPS/WHIRLPOOL

229.-

CSZÊr 1448."

mi 899.-

HOLL 1000 TOEREN

.6B„CO-speler,

! PHILIPS 55CM KTV
| SUPER TELETEKST

465.-

495."

ZANUSSI 2-DEURS

VR502;VHSsterpo ' 1 5 9 9 - 1

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

MAGNETRON OVEN
NDESIT 1200TOEREN

Electronisch betalen

mrtuwPIN.code
zonder extra kosten

k C Dl
Al\ir\
Itnl
*AIMIJ
*•* •fc-^*1 • *^

BEVERWIJK
ALKMAAR
Winkelcentrum "De Beverhof" l Huiswaarderplein 11
l Beverhof 16 (alleen witgoed) | (Achter Noorderkade/Groamarkt)

118.

l OPENINGSTIJDEN:
l maandagmiddag
l tot 5.3O uur
l dinsdag t/m vrijdag
9 tot 5.30 uur
zaterdag .9 tot 6 uur.
KOOPAVOND:
Cl ClfTRn Cl IDCDClBadhoevedorp
vrijdag
7 tot 9 uu'l
KV^ S«»iJ;r1IÏAl5llvl«»f«ienl'roek vrijdag
7 tot 9 uur l
IN DE RANDSTAD l overige filialen donderdag
7 tot 9 uurl

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

l Winkelcentrum "Schalkwijk"
| Rivièradreef 37

169.-

ETNA WASEMKAP
Krachtigemotor,3-standen.'310.-

/-

Weekmedia
, /'/A '////'

M • • t
tijd

/

1-15

Koken voor meer weerstand

Vakantie '93
Het is mooi weer, bijna
halverwege de juni-tnaand
en dus staat de vakantie
weer bij velen van ons sterk
in de belangstelling. Vandaar dat onze rubriek deze
keer helemaal is gewijd aan
dit onderwerp.

Reisverzekeringen
In de Consumentenreisgids
(no. 2) worden reisverzekeringen nader bekeken. Naar aanleiding daarvan vraagt men
zich af of een bagageverzekering vandaag de dag nog wel
zinvol is. Alle reisverzekeraars
hanteren in de polisvoorwaarden namelijk een zogenaamde
voorzichtigheidsclausuïe, die
inhoudt dat niet wordt vergoed
wanneer u niet voorzichtig genoeg omspringt met uw bagage.
Niet alle maatschappijen hanteren de voorwaarden óp dezelfde wijze: wat bij de één wel
acceptabel is komt bij de ander
niet in aanmerking voor ver
goeding. En er zijn bepalingen
bij die allerminst eenduidig
zijn. Dit kan als gevolg hebben
dat de verzekeraar achteraf uw
interpretatie van de voorzichtigheidsclausule niet accepteert.
Hetzelfde probleem komt
voor bij de dekking van riskante sporten, zoals parasailing,
deltavliegen of wildwatervaren.
Stelt u geen prijs op een bagagedekking of accepteert u een eigen risico, dan bieden Aegon,
ANWB en Amersfoortse de
goedkoopste verzekering zonder dekking voor bagage. Met
een eigen risico van ƒ 250 of
meer kunt u het voordeligst terecht bij UAP, Aegon, Univé,
Amlon en ISIS/NBBS.

Wat is gezond. Iedereen
vraagt het zich zo nu en dan
wel af en luistert kort of
langer naar raadgevingen
als: melk moet, brooddagen,
10 glazen water, rauwkost,
sapvasten. En stapt over
van het ene 'gezonde' dieet
op het andere. Of het een
hetere gezondheid oplevert
is nog maar de vraag. De
weerstand van de mensen
neemt duidelijk af. Ze zijn
om de haverklap ziek, zwak
en misselijk. Ze voelen zich
vaak slachtoffer van dit
jachtige leven met z'n
milieuvervuiling. Of
kunnen er door hun 'aanleg'
hoegenaamd niets aan doen.
Maar langzamerhand groeit
het besef dat er met onze
voedingsgewoonten iets mis
is. Datje met de keuze van
je voedsel je gezondheid
kunt beïnvloeden. Want
zeiden de ouwe Grieken al
niet: 'voedsel is de beste
medicijn'. En dat geldt nog
steeds.

Foto Kushi
Instituut

die de laatste jaren door de
mensen gegeten wordt in verhouding tot vroeger", voert ze
aan. „De mensen zijn daardoor

de laatste vijftig jaar enorm gegroeid met alle problemen van
dien. Daarbij zijn er steeds
meer mensen allergisch voor

Commerciëleverzinsels
omlijsten vaderdag

zuivel en kinderen die het al
helemaal niet meer kunnen
verdragen." Dat ook het grote
vlees- en suikergebruik en alle

(ADVERTENTIE)

Fietszangreizen
naar Toscane
Als het om fietsen
gaat, is Nederland goed
voor heel wat wereldprimeurs. OAD Cycletours
claimt nu de eerste te
zijn die fietszangreizen
organissert.
Voor iedereen die graag
met fietsvakantie gaat en
van zingen houdt. Het zijn
zeventiendaagse fietskampeertrektochten in Toscane onder begeleiding van
profesionele zangdocenten.

Met auto op vakantie
In de Autokampioen (no. 11)
ook extra aandacht voor de vakantie. Er wordt daarbij onder
andere ingegaan op -de vraag:
pakken we de auto, of worden
met bus, trein, vliegtuig en autotrein de vakantiefiles vermeden? Er is berekend wat een
doorsnee gezin (man, vrouw en
twee kinderen onder de 12 jaar)
kwijt zullen zijn voor hun reis
naar het Spaanse Salou. Het rekenwerk levert op dat de auto
bij vakantievervoer vooralsnog
de middellange-afstandskampioen blijft.
Handig in deze Autokampioen zijn de kalenders voor de
maanden juni, juli, augustus en
september waarop is aangegeven op welke dagen je moet rekenen op extra verkeersdrukte Vader moet nodig weer eens
in Duitsland, Frankrijk en
in het zonnetje gezet
Spanje. Verder is te lezen op
worden. Niet zozeer om
welke manier alle bagage het
onze gevoelens tot
best kan worden meegenomen:
uitdrukking te brengen in de auto, erop, of erachter.
daar hebben we vaderdag
niet voor nodig - maar
Autoweek besteedt al enige gewoon, omdat pa de liefste
tijd aandacht aan de Europese van de wereld is die we af en
vakantielanden. In nummer 21
toe een extra
was Frankrijk aan bod, in numschouderklopje willen
mer 22 Spanje, deze week is het
geven.
Duitsland en voor de weken 24,'
25, 26 en 27 staan respectievedoor John de Rijke
lijk Italië, Zweden, Engeland en
Nederland op het programma.
Steeds twee pagina's informaWe zouden er trouwens niet
tie voor de automobilist met omheen kunnen. Daar zorgt de
o.a. de afstanden vanaf Breda commercie wel voor, al geven
tot diverse plaatsen in het va- we graag toe dat het tegen elkantieland, de belangrijkste au- kaar afwegen van de verschiltowegen, prijzen van tolwegen, lende geschenkartikelen best
afwijkende verkeersregels, wat moeilijk is.
te doen bij pech, brandstofprijzen, zomerevenementen en wat
General Cosmetics heeft een
u mag invoeren.
cadeautje ontwikkeld dat weiWie met de caravan op va- licht bij vaders, die veel (of
kantie wil moet ook een goede graag) autorijden, in de smaak
auto hebben. Een kleine Suzu- kan vallen. Voortbordurend op
ki is bijvoorbeeld best een han- de populariteit van Amando aföig autootje in de stad, maar je ter shave wordt de uit vier geukunt er zeker niet alles achter ren bestaande serie vanaf begin
hangen. De Kampeer en Cara- juni aangeboden met een exvan Kampioen (no. 6) testte traatje in de vorm van een
twintig interessante auto's van 'geurwiel'. Behalve en spray-flahet modeljaar '93. Men was het con bevat de luxe cadeaudoos
er over eens dat de nieuwe Xan- een miniatuur van een autotia 2.0 van Citroen het meest stuur, waarvan de grap is dat
recht heeft op de titel 'Trekauto het een heerlijk frisse geur at
van het jaar'. Het was dan ook jeeft. Het wordt met klemmewel een wagen uit de hoogste cjes bevestigd aan één van de
Prijsklasse (boven ƒ 40.000). In ventilatieroosters en door aan
öe klasse tot ƒ 32.000 ging een
andere Citroen met de eer strijken: de ZX 1.8. De Renault 19
1.8 bleek de beste in de klasse
van ƒ 32.000-/ 40.000 en in de
öieselklasse was dat de Opel
Astra 1.7 td.

tropische en subtropische pro- er niet steeds een ontzettende
dukten die dagelijks in onze klus aan heeft. Vrijbloed: „Zo
winkels worden aangevoerd dra anders wordt gegeten, zijn
onze conditie ondermijnen, de darmklachten vaak snel ver
daar is zij van overtuigd.
holpen. Maar om je darmcondi
Een mens moet zich leren tie echt te verbeteren is meer
wapenen tegen 'aanvallen' van tijd nodig, want darmen die javirussen en bacteriën door een ren slecht behandeld zijn hebgoede weerstand op te bouwen. ben wel even nodig." Ook het
Een goede weerstand vindt z'n bereiden van volwaardige voeoorsprong in een goede kwali- ding zal wat meer tijd vergen
teit van het bloed. Om dat voor dan het leegschudden van een
elkaar te krijgen heb je niet al- pakje. Maar met enige planning
leen goed voedsel maar' ook en ervaring lukt het op den
sterke darmen nodig. En dat duur best.
mankeert er bij de meeste men„Ook door de Amerikaanse
sen aan door alle junk-food, gezondheidsorganisatie is het
witbrood, blik- en diepvries- ideale voedselpatroon inmidvoer, vetten en
dels bijgesteld
bergen eiwiten ondergeten. Ze verbracht in een
slappen
de
pyramide. Ondarmen.
deraan de gra„Heel veel
nen en graanmensen hebprodukten,
ben
tegendaarboven de
woordig last __^^___ __^_^____ verschillende
van verstopsoorten groenping of het tegenovergestelde, ten, dan dierlijke en plantaardihaast niemand gaat meer nor- ge eiwitten en op het topje vetmaal 's morgens gelijk na het ten en suiker. „Het is al een
opstaan naar de wc", betoogt eind in de goede richting'',
Henny Vrijbloed die kookles- beaamt Henny Vrijbloet.
sen geeft in de Natuurwinkel in
Een ander voedingspatroon
Amsterdam. „Er wordt te veel aanwennen vereist enig doorgeraffineerd voedsel, suiker en zettingsvermogen. Je moet op
vlees gegeten. Voedsel dat het nieuw leren koken met granen,
lichaam verzuurt en het kwets- peulvruchten en verse produkbaar maakt voor ziekten. Voed- ten. Maar je krijgt er wat voor
selarm aan mineralen, vitami- terug, je voelt je beter. Het besnen en vezels. Vezels die nodig te is naar kooklessen te gaan
zijn om het eten te verteren, waar je op weg wordt geholpen
zodat de darmen niet stagne- en die gegeven worden in Amren. Het voedsel blijft anders te sterdam, Haarlem maar ook in
lang gisten in de darm waar- Abcoude. Voor informatie kan
door er problemen ontstaan." worden gebeld met het Kushi
Om darmen te versterken Instituut, tel. 020-6.257.513 en
zijn vezelrijke produkten no- de Natuurwinkel, tel. 020dig, volle granen en volkoren- 6.384.083, beide aan de Wetebrood liefst met zuurdesem ge- ringsschans in Amsterdam, het
bakken en stevige gekookte Lerarencollectief in Haarlem,
groenten. Maar wat ook belang- tel. 023-251.843 en het Kursurijk is, is het voedsel goed te sprojekt te Abcoude, tel. 02946kauwen zodat de spijsvertering 4340.

'Natuurvoeding
niet langer voor
halve zolen'

Kooklessen
aan het
Kushi
Instituut

Ineke van Schooten, kooklerares in natuurvoeding bij het
Kushi Instituut in Amsterdam
Treinpassen
weet wel zeker dat eten invloed
Reizen per trein is bij veel heeft op de gezondheid. „Neem
mensen, vooral jongeren, erg in alleen al de hoeveelheid zuivel
trek. Daarvoor kan een treinpas worden gekocht, waarmee
een bepaald aantal dagen onbeperkt in het betreffende land
kan worden gereisd. De Consumentenreisgids inventariseerde de treinpassen en besteedde
daarbij speciaal aandacht aan
de verkrijgbaarheid in ons
land. Aan bod kwamen daarbij
de volgende vakantielanden:
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Italië, Luxemburg, Noorwegen,
Oostenrijk, Spanje,' Zweden en
Zwitserland.

Elke reis heeft een eigen
zangthema zoals Beatlesmedley . (vertrek 9 juli).
Creatief met de stem (23
juli), Opera (6 augustus) en
Wereldmuziek (20 augustus).
Wie belangstelling voor
zp'n bijzondere fietsvakantie heeft kan contact zoeken met OAQD Cycletours,
Keizersgracht 181,1016 DR
Amsterdam,
tel. 0206262601.
het stuurtje te draaien kan pa
zelfs de sterkte van de geur regelen. Hoe verzin je het! 'Amando' is verkrijgbaar bij drpgisterijen, parfumerie-speciaalzaken en in warenhuizen. De prijs
van deze vaderdagaanbieding is
ƒ 14,95.

Om verlegen
Nu we het toch over vaders
auto hebben, een oplaadbare
lamp is natuurlijk ook iets
waarmee we hem kunnen verrassen. In die richting vermeldt
de nieuwe Philips catalogus behalve de 'Compact Car Torch'
voor algemeen gebruik in auto,
boot en caravan, een bij 'pech
onderweg' onmisbare vier-inéén lamp. Eerstgenoemde
Krypton-lantaarn (met een adviesprijs van ƒ 49,50) is uitgerust met een magnetische standaard, heeft een 12 volt aansluiting en een LED oplaadindicator. De zogeheten pechlamp
wordt gevormd door een fluorescentielamp, een oranje knipperlicht en een staaflantaarn.
Met snoer, aanstekercontact en
12 volt aansluiting, komt dit
type op ƒ51,95. Een praktisch
cadeau waar vader beter mee
dan om verlegen kan zijn.

de contractant en u heeft zelf de
schulden gemaakt. Voor de
nieuwe rekeningen ligt het iets
anders. Doordat u het contract
niet heeft opgezegd, kon het
energiebedrijf niet weten dat u
verhuisd was en heeft het de
levering voortgezet. Ook voor
de nieuwe schulden zult u in
het beginsel moeten opdraaien.
De rechter vindt echter dat ook
het energiebedrijf actie behoort
te ondernemen als de rekeningen gedurende een bepaalde
termijn niet worden betaald
(meestal geldt hiervoor ongeveer 4 maanden).
Valt u verder niets te verwijten, dan hoeft u slechts te betalen voor de oude rekeningen en
voor de eerste vier maanden na
uw verhuizing. Als u bijvoorbeeld wist dat uw ex de rekeningen niet betaalde en u toch de
overeenkomst niet heeft opgezegd, dan zult u ook de nieuwe
rekeningen moeten betalen.

Stel: u woont met iemand
samen. Op zeker moment
besluit u uit elkaar te gaan.
De gas- en lichtrekening
stond op uw naam en u laat
dat verder ook zo. U verhuist en schrijft u bij het
Bevolkingsregister op uw
nieuwe adres in. U spreekt
met uw ex af dat die de laatste rekeningen zal betalen.
Een jaar later valt echter
een brief van het energiebedrijf in uw brievenbus: zowel de oude als de nieuwe
rekeningen zijn niet betaald
en of u dat binnen twee weken alsnog wilt doen. Wat
Vaak zal het energiebedrijf u
niet alleen aansprakelijk stelVaderdag '93 mag dan een kunt u hiertegen doen?

commerciële omlijsting hebben gekregen, de vreugde van
Wat betreft de oude rekeninhet geven is er in elk geval niet gen: die zult u zonder meer
moeten betalen. U bent immers
minder om geworden.

j WIL CAViWAkTERS-TU'JS WILW5

Creditcards

VY

Jeugd kan geld verdienen . . .

De krant gaat niet op vakantie!
AMSTERDAM - Zo langzamerhand kruipt het vakantiegevoel bij iedereen weer
naar binnen. Witte stranden, palmen en de bijna onverdraagbare zon maken dit
beeld compleet. We kijken
er allen naar uit. Toch gaat
niet iedereen probleemloos
de zomerperiode tegemoet
want zoals de titel al aangeeft: de krant blijft verschijnen!

voor jou in de omgeving een
tijdelijke kranten- en/of folder-

wijk. Tevens bestaat de mogelijkheid om in groepsver-

band gedurende de hele dag
enkele wijken te gaan bezorgen. Je wordt met een busje
opgehaald en gaat met enkele leeftijdsgenoten die wij-

ken bezorgen, waar geen vervanger voor gevonden is.
Uiteraard dient de krant ook

in de zomerperiode tijdig beTenslotte wil men tijdens de zorgd te worden! Interlanden
vakantieperiode ook op de Spreigroep is de organisatie
hoogte blijven van de regio- die verantwoordelijk is voor
nale activiteiten! Uiteraard willen pok onze bezorgers na
een jaar hard werken van een

de

verspreiding

van

deze

krant. Heb je of heeft u van
de zomer (of wellicht voor een

welverdiende vakantie genie- wat langere periode) nog tijd
ten. Het probleem is echter
om voor iedere wijk een ver-

beschikbaar om wat geld bij
te verdienen, neem dan zo

vanger te vinden. Daarom spoedig mogelijk contact met
bovenstaande organisatie op.
kunnen we nog vele vakantiehulpen gebruiken. Indien je Tel. 020-6138444 (tijdens
ouder dan 15 jaar bent en je
wilt voor enkele weken wat
bijverdienen, dan zoeken we

kantooruren). Ook kan de bon

•uit de advertentie elders op
deze pagina ingevuld worden.

De onbetaalde gas- en lichtrekening
De Stichting Rechtswinkel
Amsterdam geeft in een
korte serie artikelen pp
deze ATV-pagina nuttige
adviezen. Vandaag
behandelt Marco Loos de
onbetaalde gas- en
lichtrekening.

len voor onbetaalde rekeningen, maar bovendien dreigen
met afsluiting van gas en licht
op uw nieuwe adres. Of het

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

Nostalgisch dagje
De Stichting Amsterdams Openbaar vervoer
Museum organiseert op de
woensdagen 20 juni, 21 juli
en 18 augustus een nostalgisch dagje West-Friesland. Om tien uur vertrekt
de boot vanaf steiger 7/8
achter het Centraal Station
in Amsterdam. Na een vier
uur durende boottocht
over het IJsselmeer langs
Durgerdam en Pampus bereikt u het plaatsje Hoorn.
Men kan daar deelnemen
aan een uitgestippelde
stadswandeling of op eigen
gelegenheid Hoorn gaan
verkennen. Op woensdag is
daar onder meer oude ambachtenmarkt. Na dit bezoek gaat u met de stoomtram via Hoorn naar Medemblik waar men de gelegenheid krijgt om het Bakkerij-,
en
het
Stoommuseum of Kasteel
Radboud te bezoeken. Een
moderne bus brengt iedereen weer naar Amsterdam
(aankomsttijd
ongeveer
zes uur). Het is ook mogelijk deze tocht in omgekeerde volgorde te maken.
U vertrekt dan om elf uur
met de bus naar Medemblik en vaart 's middags terug. Voor beide tochten
moet eerst gereserveerd
worden op werkdagen van
negen tot één uur, tel. 020695.3426.
Prijs van deze tocht is ƒ37,50

Foto General Cosmetics B.V.

BOES

Wie van plan was speciaal
vnor
de vakantie een creditcard
a
an te schaffen moet de Consuftientengids van juni lezen.
want een creditcard is wel vei'ig en makkelijk, maar ook
öuur als u hem alleen voor dit
doel aanschaft, zo blijkt uit het
^rtikel. Vertrouw er ook niet
blindelings op. Bovendien kun
Je lang niet altijd terecht bij beJaalautomaten. Op vakantie
olijven
geld en cheques dan pok
a
ltijd nodig als noodoplossing.
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energiebedrijf met afsluiting
mag dreigen, hangt af van een
aantal omstandigheden. Gaat u
in zo'n geval zo snel mogelijk
naar het Buro voor Rechtshulp
of een advocaat.

Het is natuurlijk beter om
problemen te voorkomen.
Zorgt u er daarom voor dat u de
overeenkomst op uw oude
adres opzegt als u gaat verhuizen. Uw ex-partner kan vervolgens op eigen naam een nieuwe
Indien u de rekeningen be- aansluiting verkrijgen.
taalt, kunt u die overigens verhalen op uw ex: die is immers
Voor vragen kunt u de
degene geweest, die de energie Rechtswinkel bereiken op
heeft gebruikt en is dus degene, werkdagen van 12.00 tot
die uiteindelijk voor de kosten 16.00 uur op telefoonnumbehoort op te draaien.
mer 020-625 59 56.
(ADVERTENTIE)

AANGEBODEN VAKANTIEWERK
In de maanden juni t/m september gaan veel van onze
vaste bezorgers op vakantie.
Wil jij dit werk in jouw omgeving overnemen, dan staat
hier een goede beloning tegenover.
Tevens zoeken wij voor deze periode medewerkers die
in groepsverband voor meerdere dagen per week beschikbaar zijn.
Vanuit een centraal punt ga je dan met één van onze
auto's mee om in' diverse plaatsen wijken te bezorgen.
Ben je in het bezit van een (groot) rijbewijs, een groep
begeleiden kan ook.
\
Goed bevallen?
Ook na de vakantieperiode kunnen we je hulp goed
gebruiken voor een vaste wijk in jouw omgeving.
Vul nu snel onderstaande bon in en stuur deze naar
Interlanden Spreigroep, Antwoordnummer 15002, 1000
PW Amsterdam (een postzegel is niet nodig) of bel tijdens kantooruren naar 020-6138444.
NAAM
'
ADRES
POSTCODE
WOONPLAATS
TELEFOON
RIJBEWIJS A/B/C/D/E
LEEFTIJD
Ik ben beschikbaar van
t/m
voor:
O Bezorging in eigen omgeving
O Bezorging in groepsverband
vak g3

voor volwassenen en ƒ 32,50 voor
kinderen van vier tot en met elf
jaar, 65+ en Stadspas volwassenen

Instructieband
Van der Meer Video in
Zandvoort geeft video-banden uit, waar instructies op
staan om nog betere opnamen te leren maken. Deze
VHS-videotapes behandelen diverse onderwerpen
die voor iedere camcorderbezitter interessant zijn.
Men ziet handige en nieuwe accessoires gedemonstreerd en krijgt veel praktijkgerichte tips voor nog
betere opnamen. Alle grote
videomerken hebben hun
medewerking verleend aan
deze honderd minuten durende produktie die onder
de naam Video Hobby
Journaal in de videospeciaalzaak te koop zijn of te
bestellen zijn bij Jan van
der Meer, tel. 02507-17701.

Klederdrachtendag
Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem
staat op zaterdag 12 juni in
het teken van de Nationale
Klederdrachtdag. Alleen
de absolute top van de
streekdrachtvereniging is
daarbij aanwezig. Op de
twee grote podia (waarvan
één overdekt) worden die
dag van half elf tot vier uur
presentaties gegeven. Een
aantal
gezelschappen
schenkt daarbij ook aandacht aan de plaatselijke
dans- en zangcultuur. De
groepen die dag hun medewerking hebben toegezegd,
vertegenwoordigen vrijwel
alle provincies van Nederland. Met trots showen zij
hun drachten. Het dagelijks kloffie, maar ook
feest- en rouwkleding
wordt aan het publiek gepresenteerd met deskundig uitleg over de typische
kenmerken van de kleding
en de ontwikkeling daarvan in de geschiedenis.

Fietsgidsen
ANWB en VVV introduceren samen een uitgebreid assortiment toeristische kaarten en gidsen
voor recreatie in Nederland. Inmiddels zijn er nu
dertien fietsgidsen verschenen. In elke fietsgids
staan twintig routes met
een lengte tussen de dertig
en vijftig kilometer. Per
route is er een gedetailleerd kaartje en informatie
over het gebied waar wordt
gefietst. Voorin de gids een
beknopte inleiding over
het landschap, de natuur
en de bewoners van de betreffende streek.
De fietsgidsjes zijn voor
ƒ 12,95 per stuk verrkijgbaar bij de ANWB, WV en
in de boekhandel.

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S is de wekelijkse autorubriek die op vri|dag verschijnt m Het Parool, op zater
dag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop m alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad, Bui
tenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bi|lmer,
Nieuwsblad Gaasperdam de Nieuwe Weesper, Amstel
veens Weekblad, Uithoornse Courant de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020665 86 86 Fax 020665 63 21
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraat 131 Am
sterdam of bij de volgende Weekmediokantoren
Amstelveen kantoor Aemslelsti|n Laan van de Helende
Meesters 421B Weesp Nieuwstraat 33, Zandvoort Gast
huisplem l 2 Uithoorn Stationsstraat 70
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 18 00 uur m ons bezit zijn worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws en
huis aan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren

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

ƒ 39,95

ƒ 13,50
ƒ 8,35
ƒ 8,35
ƒ 9,90

(AUTO/MAXI'S zi|n gewone advertenties
niet breder dan rwee kolommen)
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OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 16661
AX 11 RE 5 drs 88/10950
AX 11 First
92 ƒ16950
8 6 / 4 950
Visa 11 RE
BX 14 Cannes
90 ƒ18950
91 ƒ20900
BX 14 Cannes
90/18000
BX 14 TE
85 ƒ 4950
BX 14
BX 14 Lpg
8 7 / 8 750
BX 16 TRI Lpg
8 7 / 9 750
BX Turbo Diesel 91 ƒ29550
ZX Reflex, 3 drs 92 ƒ 24 500
3 12 maanden garantie

1-16

Accessoires en Onderdelen

ASCONA 16 S eind '82, APK 5
93, 1e eig, 83000 km
Nw staat ƒ 2275 0206146392

T k ASCONA 1 6S juli '83, nwe
APK, 130 000 km, 2e eig Uit
zonderl mooi en goed Pr
IN 24 UUR GELEVERD
Kadett 1 7 D Car 1/90/ 12500 ƒ3500 Tel 0206226124
Kadett 1 6 D HB 2/89 ƒ 8900 T k i v m lease Opel Astra
Onderdelen voor: Austm-RoverKadett 1 7 D Van 7/90/ 9500 GLS 1 61, s t w g , zwmet +
Jaguar-MG-Tnumph-Landrover
Kadett 1 7 D Car 6/89/ 10600 LPG + t r h k , j '93, ƒ34000
Kadett 1 7 D HB 7/89 ƒ 8900 Inr mglk 0889422864
KIMMAN
HAARLEM
Kadett 1 3 S 4/87
ƒ 7400 OPEL Kadett 12 S, HB, 4-'83,
Tel.
023
339069;
Fax
023 - 362381.
Kadett 1 6 S 1/82
ƒ 2200
APK 94, 3 drs, zeer mooi
Kadett 1 6 D Com 2/89/ 8400
AUTO ELEKTRA HECHRI BV
ƒ2475 Tel 0206146392
Omega 2 O l Pearl 4/90/ 15900
Klaar terwijl u wacht
Omega 1 8 Car 1/87 ƒ 9800 Opel Kadett HB 1 6i bj 1988,
Ruilstarters en dynamo s
Omega 2 O l Pearl 6/90/ 15500 APK 11/'93, alarm, open dak
Valkenburgerstraat 134
Omega 23 D Van 3/91 ƒ 16900 ƒ12500,- Na 1800 u tel
ALLE KLEUREN
Tel 0206240748
Record 2 O S 2/86
ƒ 3900 020 6133793
OOK IN SPUITBUSSEN
Grote sortering ONDERDELEN
Vectra 16 l 11/89
ƒ14400
otto nieuwenhuizen bv
Opel Rekord 2 l S, 1986
Ruime keuze in 2 CV occasions
van schade auto s, alle
Vectra 1 6 l 5/89
ƒ 14500
Overtoom 515 Amsterdam
groen metallic, trekhaak,
alle leeftijden Citroen Centrum
merken, alle bouwjaren
Vectra 1 8 l 12/90
ƒ 16400 nwe banden, hele mooie auto
(020) 6129804
Leende Tel 049061528
GEBR OPDAM B V
Vectra 1 6 1 11/89
ƒ15200
Tel 0290261697
Tel 0250245435
TIMO DE BRUYN
Vectra 1 8 l HB 12/91 ƒ20500
Voor occasions en reparaties
Tel 035564444/561842
T k gebruikte onderdelen van
Noodservice
van BX Visa en 2CV6
alle type s BMW, Mercedes en
APK klaarmaken tegen gered
ONDERDEELVERKOOP
Peugeot
Garagebedrijf
C
R9,'88, ex douane, APK & RDW
pnjz Verk van losse onderd
DOE HET ZELF ADVIES
Schrauwen
Tetenngsedijk
Tel 020 6680820 en 075 219777 205 XLD 1/89
op zaterdag van
ƒ 9500 gek, 120000 km, smetteloze
134,
Breda
Tel
076214918
10001300 uur
BX 1 4 E 4/87
ƒ 5000
ƒ 10200 staat, ƒ6400, 0206226124
T k Citroen "snoek' D special, 205 XRD 8/89
BX 14 RE 11/87
ƒ 5700
Missot specialist REM- en
ƒ 12400 Renault 5 GTL, 5 d , blauw, '86
Kost B.V.
1970, APK mei 94, ƒ8500 309 1 9 GLD 10/90
BX 1 6 TRI 11/87
ƒ 7500 Tel 052192184
FRICTIE-MATERIAAL
405 GL 7/89
ƒ 10600 sunroof, apk, 5 94,110 000 km
Valschermkade 16 A'dam
BX 14
8/88
ƒ 7800
Bosboom Toussaintstr
43
405 GLD 6/89
ƒ 14500 ƒ6000 Inl 0206342553
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
BX 16 RS Break 4/91 ƒ12500 V a ƒ85 5 veerbollen
A'dam Tel 0206180443
405 GR 1/89
ƒ11900
RENAULT AMSTERDAM
Amsterdams
Stadsblad
Buitenveldertse
Courant
Diemer
op
druk
brengen
bij
de
Citroen
BX 19 D 10/90
ƒ11800
405 GLD 5/89
ƒ 14100
Top occasions met 1 jaar
Courant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam de
BX 1 4 TGE 10/90
ƒ 10900 Spec in Zaanstad Garage 405 1 9 GRI BR 12/90 ƒ 17900
garantie
Nieuwe Weesper Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant
BX 1 9 TRD 4/87
ƒ 7800 RENE SPAAN, 075281193 405 GLD Break 6/90 ƒ 17200
Wibautstraat 224
de Ronde Vener Aalsmeerder Courant Zandvoorts Nieuwsblad
BX 1 9 D 7/88
ƒ 8400 Vraag tevens naar onze inrui- 405 GL 1 6 1/88
ƒ 9700
020 561 96 11
BX 19 TRD 8/89
ƒ11500 lers en aantr rep prijzen
Het Parool Trouw de Volkskrant
405 9 1 GLD 7/89
ƒ 13400
Tel 035564444/561842
405 GLD 7/90
ƒ 15600
Tel.
020
- 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21
Xantia 1 8 SX bj 3 '93,
405 1 6 GLI 3/91
ƒ 16900
Garage De Linde, Lindengracht 227. tel. 020-6254782
Citroen Visa 82 super 11E 5000 km, voordeel
ƒ4000 405 1 9 GRI 4/91
ƒ
16400
R
14
TS,
20
000
km
ƒ3500,
APK 10 93, perfekte staat ZX 1 4 inj, sportuitvoermg,
405 1 6 GLI 7/90
ƒ 13900 R 18, 1985
ƒ3750,
roestvrij, ƒ 2900 020 6980923
APK KEURINGEN ƒ /U,
Autobedrijf CRYNSSEN
bj 01/92
ƒ27900
Tel 035564444/561842
R 18, 1982
ƒ2250,
klaar terwijl u wacht
Crynssenstraat 10 14
ƒ13950
CX 25 Turbo D, bj 85, APK AX 1 1 10/90
R
5,
1985
.
ƒ4750,
Garage West Center
Tel 0206184402
ƒ9950 Peugeot 205 accent, kl rood,
10/ 93, gerev Moet weg Pr AX 1 1 TRE, 05/88
R
5,
1984
ƒ3900,
020 6122476 (zonder afspraak)
APK keurstation, reparaties
AX 1 1 Spint, 11/89 ƒ11950 bj nov 86,90 000 km apk gek
ƒ3750 Tel 0571273743
Peugeot
305
ƒ3250,
240
GL
sedan
aut
'87,
240
GL
2e Helmersstraat 15, A'dam
alle merken en schaderegeling
AX 1 1, 5 drs, 04/89 / 11 950 ƒ6900, Tel 0297566109
PI Middenlaan 1921
Eend t k 1987 (laatste lichting)
station aut '89, 740 GL sedan
APK KEURINGSSTATION
Citroen Wim v Aalst, Peugeot 309 14 GL Profil,
LPG inbouw Zaandam Nieuw
1018 DA Amsterdam
pr n o t k 071 130550
LPG 85, 740 GL black line se
rood Imt vlg , 8/90, wegkl,
Keuren zonder afspraak
v a ƒ 1550 mcl btw Gebruikt
02979 84866 Mndrecht
Tel 0206237247
Gido/071 215621 Hanneke
dan 90, 740 GL estate LPG
trekh, ƒ16250 0206910547
Feenstra & Jimmink
va ƒ1050 mcl btw Gratis
Fax 0206220371
o b 90, 440 GL LPG '89, 440
Asterweg 24A A'dam 6364702 leenauto A C A, 075351651
GL LPG '90, 440 GL rood 89,
PEUGEOT 505 benz 5'85, Van 1e eig aangeb
Motor revisie Zaandam
APK 12 93 110 000 km mooie RENAULT 21 Nevada TL, kleur 440 GL wit 90, 440 DL auto
Ruilmotoren en cyl kappen zo
auto ƒ 3975 0206146392
wit 50000 km Prijs ƒ19500 maat '91, 360 GL sedan 86,
Chrysler - Amstelveen
360 GL sedan LPG '86, 340 GL
wel diesel, Ipg als benzine voor
T k Peugeot 309 GL, 5 drs, wit, Na 1500 u 0206113083
aut '89 VOLVO NIEROP, Van 940 GL Estate, 45 000 2-'91 nagenoeg alk type auto Een AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
b j '86, APK 494, i z g s t ,Van part Renault 11 GTX, '85,
940
GL
Est,
40
000
km
8
'91
couverstraat 2-12, A'dam
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur
aar garantie en evt gratis leen
Dealer voor A'veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen 85 000 km ƒ 6500, 01720 44433
4 drs, nwe APK, m nieuwstaat, West Tel 0206183951
940 GL Est, 30000 km 1-9: auto A C A Tel 075351651
Gratis halen en brengen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 0297561212
ƒ3350,Tel
0206681616
940
GL,
30
000
km,
3-'9l
(Gratis halen en brengen )
Tel A'dam 0206942145
T k tegen handelsprijzen Peu
440 GL 2/91
ƒ 16400 740 GL, 100 000 km
OOK ZO DOL OP
10 '88
ƒ 13700 440 DL 5/91
geot 605 2 O Sü, blauw, elektr 19 GTD 3/90
BIJ Ferry alle rijlessen ƒ35
ƒ 15900 740 GL Estate
AUTOPOETSEN '
12-'87
schuifd, LPG, 2 91, ƒ24750 19 TS 3 drs 7/89
ƒ 10400 440 GL 3/90
ƒ11500 760 GLE, 55 000 km
halve
prijs
10 '90 Wij doen dit voor u met het Herexamens
Peugeot 405 1 6 Gü, LPG,
19 GTS Chamade 2/91/ 14200 440 DL 7/90
ƒ11500
Spoedcursus mogelijk va
unieke 123 Systeem Protect
87 8 91 ƒ16500 Peugeot 4051 6 21 GTS 7/86
ƒ 5000
DAIHATSU Cuore TX '89, Escort 1 6 CL wagon
Tel 035564444/561842
Een nieuwe auto v a 95 piek ƒ925, Tel 0652821994
400
92 GL 9 89, LPG ƒ13500 Peu 21 GTD Nevada 7/89 ƒ 12400
44000 km APK, 1 94, Met Scorpio 2 O CLX wagon
Eventueel bij u afgehaald en b g g 020-6932074
Sierra 1 8 D CLX wagon
90 geot 405 GLi 1 6 5 drs Station- 21 GTS HB 5 drs 6/90/13900
460 GL, 26 000 km
8'91 thuisgebracht
gr/bl, 5 versn 020 6963237
EXAMENGARANTIE
Resta XR2 Turbo
'90 car, L P G o b , 1 90 ƒ18500 21 SD HB 5/91
460 GLE Inj, 25000 km 1-'92
ƒ 15200
NU OOK CARAVANS»"
Feroza EL II limited, groen,
bij Autorijschool Michel
ALBERS AUTOBEDRIJF
460 GL, 27 000 km 1-'91
BEREBEIT
Amsteldijk
25, 21 GTS HB 6/90
ƒ13200
37 000 km, 6/92 Charade Turalle herexamens gratis
02963 1767
460 GL, 17000 km
12'91
Adam Tel 0206627777
25 GTS Aut 8/89
ƒ 13900
TCP,
bo Diesel, 65000 km, 4/91 Cu
Voorwaarde Lessen volgens
460
Turbo,
45
000
km
4
'91
25
TX
10/87
ƒ
7800
Tel
0206620530
ore TS 6300 km 9/89 Nierop
"het Michel lessysteem"
440 GL, 92 000 km 1-'89
Tel 035564444/561842
3e Schmkelstr 49 (hoek
ƒ 8900
Daihatsu Vancouverstr 212 Escort 1 6 D 6/88
020 6853693 bgg 0206181775
440
GLT,
47
000
km
8
'91
Schinkelkade)
Amsterdam
Escort
1
8
D
8/89
ƒ
9200
1x
Volvo
850
GLT,
aut
'92
A dam West 0206183951
Part R-21GTL(div extra), nog
036 5321238 en 02990-34768
440 GLT, 63 000 km
8'91
Escort 18 D Van 4/89 ƒ 7400
1x Volvo 940 GL 23
93
geen 4 j r , nog geen ƒ 10 000
Zelf aan uw auto sleutelen'
MINOR MOTORCARS
440,
44
000
km
3
'91
Scorpio 2 O CL 8/90 ƒ13900
RIJSCHOOL ROLF
4x
Volvo
740
89
'90
Tel 0297560135
HOBBYHAL verhuur
Rover dealer biedt aan
440 DL Inj, 6000 km 2-'92 vHEINING
Scorpio 2 9 l 7/89
ƒ14400
Rijden bij Rolf wordt een begrip
3x Volvo 240
84 87
spuitcab
hefbrug-staplaatsRover
820
SI,
nwe
type,
abs
440 GL, 23 000 km
9'91 lasapp enz 029076999
m Amsterdam Met een goed
4x Volvo 460
90 92
Croma25 D 11/88
ƒ11400 Sierra 2 3 CLD 5 d 2/88/ 9600 schuifd, 14000 km
10/92
440, 50 000 km
6 '91
team instructeurs/trices geven
10x Volvo 440
90 '92
Tipo 1 4 IE 10/89
ƒ 9500 Sierra 1 6 CL 5 drs 5/90/ 12700 Rover 214 SI, 3 drs , 04/91
440 DL, 30 000 km airco 1-'90
ƒ13400
wij op een psychologische ma
4x Volvo 340 aut
'88 90
Tipo 1 4 IE 01/89
ƒ 10600 Sierra 2 O CL 7/90
SAAB
SERVICE
Rover 416 GSI
04/91
440 DL, 62 000 km
6 '89
nier intensief les en nog leuk
Tipo 1 9 Turbo DS 6/90 ƒ 15400 Scorpio 2 O CL 8/86 ƒ 7400 Rover 214 SI, 5 drs,
MOLENAAR
11/90
440 DL, 33 000 km 1-'91
ooki Hoog slagingsperc en
Tipo 1 4 IE 8/89
ƒ 9500 Taunus38l Aut 2/90/22400 Rover 827 Sterling aut 03/89
onderh , rep , APK
440 Turbo
1-'89
Tel 035564444/561842
1e 10 lessen ƒ30 per vo! l
Tel 035564444/561842
Rover 114 GTA, 3 drs, 09/90
440 GL, 120 000 km 10-'88 Autoverzekering laagste beta- toch
uur'Tel 6868063/6332405 PS '
Royal
Class
Saab's
Amsterdam
Rat Panda lOOOCLie, mrt '89,
en diverse andere gebruikte
440 GL, 120 000 km
10'89 Img per maand/kwartaal
Ford Sierra 1 8 Laser '85,
Wij verzorgen ook versnelde 4
Diverse occasions1
22 000 km i z g s
Rovers bij
440 DL Inj, 15 000 km 2 '92 Celie
Uw Volvo-dealer
116000 km, APK tot 02/94
voor alle verzekeringen of 8 weekse cursussen Exa
Tel 0215258746
MINOR MOTORCARS
autobedrijf JAN WALS
Tel 0206369222, Meeuwen 440 DL Aut, 20 000 km 2-'92 0206416607 of 0365345119
menroutes rijden is vanzelfspr
Hoofddorp, 02503-14097
Sloterkade 40-44
Tel 0290261697
laan 128, Amsterdam Noord,
FIAT UNO 45, i z g st
Tel
0206177975
Celie,
ANWB erkend, Redelijk
T
k
SAAB99GLbj
1981,
LPG,
•
Uw
felicitatie
overbrengen
uit
de
IJtunnel
2x
rechtsaf
B j 8'83, APK 4-'94 ƒ2000, Ford Sierra 23 D laser '85,
APK 27-11 '93, t e a b
via een 1 in 3 MINI is een leuke m prijs, hoog m kwaliteit
020 6902964/035 215755
300
'
APK 6 '94, trekhaak, wit ƒ 4750
Volvo
360
GLT
inj,
1983,
LPG,
0206416607 0365345119
080784118 (Nijmegen)
verrassing'
Tel 0215389394
GOUDSMIT biedt aan
APK, kopp bijna versleten 340 DL Spec , 78 000 km10-'87
340 DL, 49000 km
12-'87
PANDA 750 CL, '87, ƒ 6 950 T k Escort XR3i '86, APK
Daarom ƒ1900 0204201818
5 STERREN AUTO- & MOTORRIJSCHOOL
340 DL Spec , 89 000 km 5-'88
XXIPE 16GL6/90 ƒ11200
PANDA 1000 L, 90, ƒ 9900 02/94, 112000 km, voll m
Amsterdam, Almere en Zaanstreek
Volvo
343
DLS
2
O,
'81,
340
GL,
47500
km
3'90
X)UPE
1
6
GL
7/89
ƒ
9
900
UNO 1 1 S ie, 92,
ƒ 18 500 spoil, pr n o t k 0297972015
met LPG en APK, sterke,
IBIZA
1
5
XL
inj,
bj
2-'90,
340,
41
000
km
2-'89
SUPER STUNT
Tel
035
-564444/561842
UNO 14 S ie,'91,
ƒ16950
Crono kmst 14500 Van 1e betrouwbare auto, ƒ 1650
voor nieuwe leerlingen
TIPO 1 4 DGT, 89, ƒ 18 950 Zwarte FORD ESCORT 1,6 die
Tel 033-722831/721260
eig ƒ14 500 Autobedrijf
GRATIS 3 HOTEL OVERNACHTINGEN m Europa
TIPO 1 4, '92
ƒ 23 950 sel 1987, APK '94, i z g s t ,
Kollenbergweg 13
Wim van Aalst, 02979 84866
als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van
TEMPRA 1 6 S, 92, ƒ 29 950 vrpr ƒ7950 0206170578
Adverteren in
Amsterdam Z-0
20 Autonjlessen + Examen voor ƒ950,
GOUDSMIT FIAT Amstelveen,
deze rubriek
SEAT AUTO KOHLER SEAT
of
Oranjebaan 2 4, 020 6470909
Tel 020-6658686
'
020-6966811.
v d Madeweg 23,
Ook voor diverse
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ700,
A'dam - 020 6686146
T k a tegen handelsprijzen
Motornjlessen ƒ 45,00 per les
recente occasions
AUTOBOULEVARD
HYUNDAI OCCASIONS
Rat Croma 2 O lE, aut, stuur
Autonjlessen ƒ 36,00 per les
en
2 jaar garantie alleen bij
bekr.Sdrs, 1 90,ƒ 14500 Rat
Theoriecursus op Video GRATIS
Haarlemmerweg 49a
Tipo Turbo diesel DGT, 4 '89 Hyundai dealer AUTOKROOY
nlo OJO bb?3!6/ 6/328S3
+ 50 auto's, APK gek Den
CITY - CARS
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk
Leiden 071 214011
T T Vasumweg 32
lichte schade, ƒ11500
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat Rat UNO 45,'89,
ƒ9250
Ruvs de Beerenbrouckstraat 157-159, tel 6138473 A'dam
BEREBEIT
Amsteldijk 25 (a d Klaprozenweg A'dam N)
Haarlemmerweg, bij molen Suzuki Alto '84,
ƒ4250
020 6310615
A'dam, 020 6627777
020 6844079 Tevens INKOOP Ford Sierra 1 6,'84
ƒ5850

XM V6 90
ƒ 24 500
XM 20i Ambiance 90 ƒ 27 500
XM20iComf LPG 90/23500
XM Diesel '90
ƒ27500
3 st BX TZD 90 v a ƒ 17 500
BXTD'91
ƒ15500
BX RD Break 91
ƒ 19 900
BX RD Break '90
ƒ 17 500
BX RD Break '89
ƒ 14 500
BX 16 TZI 90
ƒ16500
BX 16 TZI LPG 90 ƒ14900
BX 16 Bearntz 90
ƒ15500
BX 16TGI Br LPG 90/19500
BX 19 TRS LPG 89 ƒ12900
BX 16 TRS LPG '87 ƒ 7500
BX 14 Palais 91
ƒ16900
BX 14 Palais 90
ƒ13900
BX 14 TE 89
ƒ 9 950
BX 14 TE LPG oct 90/ 12 500
AX 14 TRS 5d '89
ƒ11500
Visa C15 D best 90 ƒ 9950
Visa 11 RE '85
ƒ2950
VISA Garage BV
Houtmankade 37
Amsterdam tel 0206278410

PARKEER-

PROBLEEM
OPCELOST

Renault

Peugeot

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

Service en Reparatie

APK ƒ 50,- all-in.

Ronday B.V.

Volvo

VOLVO

Amsterdam
Occasions

Chrysler

Alle pri|zen zijn excl 17,5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), ta
rief op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

autolak

Rijscholen

Ford

Daihatsu

VOLVO
occasions

Rover

Fiat

Saab

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,DAIHATSU CUORE
okt 1981
ƒ1800
Tel 035 564444/561842

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

Audi 100 23 CC, antr grijs,
schuifd, LPG, 5 85, ƒ7250
Mazda 626 LX 84, wit, APK BEREBEIT
Amsteldijk
25,
ƒ3500- VISA GARAGE B V , A dam, tel 020 6627777
Houtmankade 37 Amsterdam
Citroen BX 14 E 89 rood
tel 0206278410
ƒ 9950
RENAULT 14 TS
GOUDSMIT FIAT
20000 km, ƒ3500Tel 0206433733
RONDAY B V
FIAT UNO, 5 drs Aut 44 300
020 6237247
km, 7/87, groen met ƒ9950
GOUDSMIT FIAT
Vakantiekoopjes1 ± 50 auto s
Tel 0206433733
va ƒ300 tot ƒ5000
Johan BOOM, Den lip 55, Gem SEAT IBIZA 1989, 38000 km,
Landsmeer Tel 02908 24640 zwart weg omst spec prijs,
ƒ8900 Tel 0206456773
• Bewijsnummers van een Toyota Corolla 1 8 XLD Station
geplaatste advertentie in deze sepember 1989/9800
rubriek krijgt u alleen
Tel 035564444/561842
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
Adverteren in
kenbaar maakt De kosten
deze rubriek
daarvoor bedragen ƒ 4 50
FAX 020 - 665 63 21

Auto's te koop van
ƒ 10.000,- tot ƒ 15.000,AX 11 RE 5 drs wit, 35000
km 1988
/ 10 950
OTO/ICI WEESP
Tel 0294016661

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Rat Panda, aut 21500 km Toyota Camry 2 2 GL 9/91, (dir
1/91, rood
ƒ14950 auto) 17000 km ƒ42500
GOUDSMIT FIAT
TOYOTA BROUWER
Tel 0206433733
Hamerstr 315 020 6360401
ROVER 114 GTA 1400 cc,
VOLVO 460 GL 20 rood,
3drs, 09/90 ƒ14950
stuurbekr, schuifdak enz
MINOR MOTORCARS
16 800 km okt 92, ƒ 38 950020 6177975
VAN VLOTEN 020 6369222
ROVER 216 E
juli 1990
ƒ 11 500
Tel 035 564444/561842

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

Volvo 940 ESTATE 7/91 rood,
40000 km aircond ƒ47500
Volvo Amsterdam Kollenberg
weg 13 ZO Tel 0206966811

Van Vloten

Subaru

Seat

MOOY & ZN

Hyundai

Algemeen

Suzuki

Honda

Lancia

1976 i z g s t ,
100% origineel
nieuwe Anza uitlaat

Prijs ƒ 11 500,Telefoon 0206734620, na 1800 uur

Mazda

Alfa Romeo

Mitsubishi

Amstelstein - Suzuki
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen • Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 62055
(gratis halen en brengen)

„.•«i

LANCIA BÈTA COUPÉ 2.0

Chevrolet

zwart 33000 km ƒ14950
VAN OSTADE GARAGE
T k aang BMW 320 l 84 APK 020 6625428
93 rood ƒ7000 i z g st
• Bewijsnummers van een
Tel 0206890142
geplaatste advertentie m deze
Van part BMW 520i aut bj rubriek krijgt u alleen
nov 86 diamant zwart met toegezonden als u dat bij de
recaro int
afst alarm elec opgave van de advertentie
schuifd antenne etc 118000 kenbaar maakt De kosten
km prijs ƒ9950
Tel 020 daarvoor bedragen ƒ 4 50
6643825 kant 6645502

MEER GARAGE
Hyundai dealer,
occasions
Linnaeuskade 5-7
Tel. 020-692.9548

Honda Prelude 1 8 ex '86
LPG, abs, elek schuifdak ma
t/m vr na 1900 u 020 6389098

Off Dealer BERKELAAR b a
323 F, zwart,
92 1 6i
323 F, zwart,
'91 1 6i
Chevr cel station aut crctr 85,
323 F rood, PS
92, 1 8i
i z g st wit kl Amenk mooi
323 F, rood,
91, 1 6i
RENAULT 19 GTS 1989 ƒ7500 Tel 0162033279
626 4 drs wit GLX 91, 22i
ƒ16500
626 5 drs LX PS
91, 1 8i
Adverteren m deze rubriek
AUTOSERVICE WIEGBRUG
Tel 0297982929
Tel 020 6658686
020 6185076
FAX 020 6656321
T k tegen handelsprijzen MazPostbus 156 1000 AD A'dam da 323 1 3 GLX 16V HB, 9 90
nw mod ƒ 14950
SUZUKI SWIFT 1 3 GL,
BEREBEIT, Amsteldijk 25
30000 km Okt 1990
Alfa 164 20 TS in opdr van
Adam Tel 0206627777
ƒ13900
cliënt 1e eig 1/92 zwart
Tel 035 564444/561842
37000 km ƒ36000 Alfa 33
Tegen handelsprijs Renault 25
15 LPG 1/86 ƒ6250
BEREBEIT
Amsteldijk 25 TX 22 zilver met 9/89 v 1e
eig ƒ13950 BEREBEIT Am Galant 1 8 GLI HB 8/90Y 12900
Adam Tel 0206627777
Lancer 1 8 D W 7/89 ƒ 9200
steldijk 25 020 6627777
ALFA ROMEO Jullietta 16
Tel 035564444/561842
eind 83 APK eind 93 4 drs 5 Toyota Carma 1 6 H B
December
1989
ƒ
11
400
GALANT
2 3 GLX turbo diesel
bak M 775 Tel 0206146392
APK 7/94, st bekr + trekhaak
Tel 035 564444/561842
VW GOLF CADDY diesel 1990 i g s t M900 Tel 0206311114

BMW

323 LX HB 4/91
ƒ15900
626 2 O LX W 11/89 ƒ13900
626 1 8 LX HB 6/90 ƒ13400
626 2 O GTI 3/87
ƒ 7800
626 1 8 GLX sed 2/92/21400
Tel 035564444/561842

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
l NAAR:
Auto Amstelstad
Hemonylaan 25A Amsterdam
| Auto Amstelstad
Minervalaan 85 Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
| Jarmuiden29, Australiehaven
Sloterdijk III Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
| Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
Luykx B.V.
Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
| Zeilemaker Landsmeer B.V.
Dorpsstraat 74 Landsmeer
B.V. Autobedrijf Booy a Zn.
Zuidemde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
CORRECTE SERVICE,
INRUIL EN FINANCIERING

020-6799100
020-67 11888
020-61 48933
020 6831956
020-6594330
02908-24343
075-164692

_. ._, ,,~,
SUZUKI

Mercury/Lincoln

Suzuki Alto GL 1990, wit, APK
MERCURY SABLE GS aut juni 1 '94,65 000 km met accessoi
89, gnjsmet, alle opties, sport res ƒ 8900 Tel 05788 3061
velg , radio/cass , m nw s t , SWIFT 13 GE, bj 8'91, 32 000
M 8 750 Tel 0297987885
km, rood, ƒ20500 Incl 12
mnd garantie Suzuki Wim van
Aalst, 02979 84866

Wie helpt ons' T k a v part
Suzuki Alto GL, 5d , 78600 km,
9 86, APK '93, grijs met, izgst
Onze garage geeft 12 mnd
garantieii ƒ 7500 020 6880493

Nissan

MICRA DX bj 1 '89, 74 000
km blauw ƒ 11 500
Autobedrijf Wim van Aalst
Tel 0297984866
NISSAN Micra 1 O Bj 3 89,
38 000 km Blue met, i z g st
Tel 030 719158 (part)

Toyota
TOYOTA STARLET 1.3 XLI
grijs metallic, 42800 km, bouwjaar 8/'91,
fabneksgarantie t/m 8 '94, 3 deurs
Prijs ƒ 16 000, tel 020 6714760

T k a tegen handelsprijzen
Nissan Laurel 3 O SGE Aut, air
• Deze autorubriek staat elke week m Het Parool,
co 6 89, ƒ17500 Sunny 1 4
Trouw de Volkskrant en Weekmedia
LX 3 d , 1 90, ƒ11500 Sunny
Oplage 1,1 miljoen ex Tel 0206658686
1 4 LX, 3 d 1 90 ƒ 11 500
Sunny 1 4 L, 3 d nw model 5
Starlet 1 3 de luxe, br met 3
91 ƒ15000 BEREBEIT
Amsteldijk
25
A dam d , '83 slechts 30000 km, APK
ƒ 8900
mrt 94, goed onderh , ƒ 3850 GOLF 1 6 D 11/88
020 6627777
GOLF165bak 10/87ƒ 8400
Tel 0206228494/6125544
Weg auto v d zaak Nissan
Passat 19, CLD, 6/90,/13900
Mitsubishi Lancer 1500 GLX Sunny 1 4 LX, 3 drs, wit 51 000
Passat 1 8 CL,
3 90, ƒ13500
020
Lpg, ob, 9/89,
ƒ15800
Weg omstandigh t k fraaie • Auto te koop7 Plaats in deze MD 87, LPG, dec , van part, km
6153103/0320056131
Tel 035 564444/561842
goed onderh BMW 316, 2 drs rubriek U zult verbaasd staan mr mog nwst 0215264019
bj 87 ƒ8200 0206005573
over het resultaat
PASSAT 1 8 CL b j '90,87 000
VOOR GEGARANDEERDE
km, metallic zwart, alle keur
OCCASIONS
toegest ƒ19950,0297985885
ALLE ONDERHOUDS
Tegen handelsprijzen Kadett T k Kadett Sedan 1 3 GL 4
WERKZAAMHEDEN, A P K , T k VW Golf Madison 1 6, bj
20 GSi nov 89, ƒ19500 drs bj 85 APK 94 i g s t
SCHADE EXPERTISE
'90, zwart met, GTI ass , LPG,
Omega 20i, antracietgnjs, Pr n o t k Tel 02977-28005
Omdat ik m een 'auto van de zaak moet gaan rijden
Amsterdam Oud Zuid
APK 3/94 Tel 0206611484
stuurbekr ,2 91 ƒ20500 Vee
T
k
Opel
Kadett
Sedan
1
6i
bj
moet ik tot mijn spijt mijn Citroen BX Palais verkopen
2e Jan Steenstraat 42 48
tra 1 8i GL Aut, 5 drs LPG, 1
T k VW Polo GT75pk,bj 1991,
Kentekenbewijs januari 1990 125 duizend kilometer
91, ƒ21 500 Vectra 1 8i GL 5 89, APK 6/94, 60 000 km, vr pr
000 km div extra's na 18 00
ƒ14000
Tel
029434608
voornamelijk gereden gedurende lange ritten
Tel. 020-6763829 45
drs, LPG, 5 91, ƒ20500 Ka
uur Tel 0206958333
Uitstekend onderhouden LPG, radio donkerblauw metallic dett 1 3 LS, LPG, 6 86/7250 Van part Opel Caravan 1 6
vijf versnellingen getint glas
Kadett13S,4-'87/8250 N A - diesel
87 geelkent, nwe • Auto te koop' Plaats m deze VW Golf 13 CL '91, wit,
Informatie Bert Wagendorp Woerden,
pas aanw BEREBEIT, Amstel APK, m nieuw staat ƒ5250, rubriek U zult verbaasd staan 45000 km, pracht auto
tel 0348024713 of Groenlo 05440 64759
Tel 074772176
over het resultaat
dijk 25 tel 020 6627777
Tel 0206681616
GOLDCAR biedt aan
Colt 1 3 EL, 89
ƒ 17950
Lancer 15 GLXi, 90 ƒ 22950
Galant 20 GLSi 88 ƒ 17950
Galant 2 0 GLSi 90 ƒ 26950
Eclipse2016V 9/92 ƒ 52500
3 0 0 0 G T V R 4 12/92/139500
GOLDCAR AMSTELVEEN
Oranjebaan 2 4, 020 6433733

Opel

Citroen

Autofinanciering
en verzekering

Volkswagen

Wagenpark JOHAN BOOM,
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp Tel 0206105478
± 100 auto's v a ƒ 500,tot ƒ 20 000,
Door heel Nederland bekend
om onze scherpe prijzen
Garantie al v a ƒ 1 000
Dag geop van 9 tot 21 uur
AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
Al onze occasions boven de
ƒ3000
3 tot 6 maanden garantie
LADA SAMARA 1 3
1990
LADA SAMARA 1 3, 5d 1989
LADA SAMARA 1 1
1991
LADA SAMARA 11
1990
LADA SAMARA 13
1987
LADA 2107 1 6
1987
LADA 2105 1 5
1989
LADA 2105 1 5
1987
Subaru 16 GL Coupe 1989
Subaru Mini Jumbo DL 1987
Opel Corsa 1 3 Club 1987
Citroen AX Plaisir
1991
Mitsubishi Galant 1 8 GLX1990
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel 02907 6572
AUTOSERVICE WIEGBRUG
Renault 19 GTS/89 ƒ 16 500
Mercedes 190 D
ƒ12900
Daihatsu Cuore.TX' 89/ 9 500
Escort Ghia, aut 85 f 6450
Rat Uno 45,'87
ƒ 6350
Rat Uno 45/84
ƒ 2750
Opel Corsa TR, '83 ƒ 3250
Opel Kadett diesel, '84/ 4 250
Renault 9 TL/83
ƒ 2 950
VWGolf diesel/81
ƒ 2500
Daihatsu minibus 86 ƒ 3950
Opel Kadett Combi
'86
ƒ 6950
Div inruil m apk v a ƒ 750
2e Kostverlorenkade 25,
hoek De Clerqst'aat
Tel 0206185076
BMW 518 '84
ƒ 4950
ITROEN BX 1 9 GT '85/ 4950
VW Polo C shopper 85/ 5400
SEAT Ibiza L '88
ƒ 7990
KADETT diesel '88
ƒ 9990
VW Golf 1 6 '87
ƒ 9900
HEVR Corsica '90 ƒ 17500
Mercedes 250 TD
automaat 86
ƒ29750
Inr/fm/gar mog
Tel 0206369515

Motoren/Scooters

VW Passat CL,'86
ƒ7450
Opel Kadett 1 3 S, '87 ƒ6950
Escort 16, Aut,m '85 ƒ6750
Mits Lanc GLX, 88, \pg,f 9950
Opel Corsa TR '85,
ƒ 6950
Renault 11 GTX '87,
ƒ7250
Peug 305 GR, Lpg '84/3500
BMW 520 i,'83,
ƒ3950
Austm Maestro '84,
ƒ 750
Talbot Sol 81 + 84, va ƒ 1250
Daihatsu Cuore '83,
ƒ 1750
Opel Ascona 20 SR
ƒ 2500
Citroen AX Mistral '90,/13750
1jr APK, v a ƒ 4000-3 m gar
Tel 0206182524

Autosloperijen

Autoverhuur

Autosloperij A de bede
Neem geen risico ong
PTT-vrijwarmg RDW

QUKEBAAS

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel 0206198691
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade auto's, alle
merken, alle bouwjaren
~EBR OPDAM B V
Tel 0250245435

niet duur!!!
Studenten 10 % korting
- koelwagen & opnjauto
- 9 pers bussen en piek up s
- Rat 500 tot Chrysler Voyager
• Nu ook Campers"!

Avond- & nachttarief

Het HOOGSTE BOD?? Bel bestelwagen gehaald na 1630
ujr en de volgende morgen
'oor vrijblijvende prijsopgaaf
Tnumph Spitfire 1978, Austm .oop, sloop en schadeauto's
retour tegen 4 uur tarief
Ghder 1300 aut 1972, Rat 128 m vrijwaring Tel 0206754193
020 6794842, 020 6908683
1977 APK 93, Volvo 66 station
D FAAS
1976 APK 2-'94, Volvo 66 APK • Uw felicitatie overbrengen
Luxe & Bestelauto's v a ƒ38
5 94, Mini 1100 1078 geen via een 1 in 3 MINI is een leuke
per dag, ex BTW
verrassing'
APK Tel 073 144306
Grasweg 3, A 'dam-Noord
VW Passat Diesel Van,
Tel 0206371826
'88
ƒ9500
LAGE HUUR
Ford Resta
'84
ƒ4950,
Nwe bestel en vrachtw m ra
Comm Camper
ƒ2750,dio van 6 t/m 23 m3, v a ƒ44
VW Polo
'86
ƒ5950,- nkoop auto's tegen
p d , 100 km vrij Tevens pers
ANWB/BOVAG koerslijst
VAN OSTADE GARAGE
wagens Autoverhuur Sloot
Bel voor info 020 6369515
Van Ostadestraat 182
haak Tel 0206431220
1
Amsterdam,
.et op BOVAG autobedr ver020 6625428
koopf gratis uw aanb in zijn
Maandag t/m vrijdag
Showr Medembl 022744999
JOHAN BOOM
De scherpste prijzen voor
Te koop gevraagd
Den lip 55, gem Landsmeer
TOERCARAVANS
Auto's a contant
60 occas met Bovaggarantie
± 50 auto's v a ƒ 1000, tot
JOHAN BOOM
ƒ 20 000 Alle auto's met nwe
ook grote karnpeerart shop
Zuider Akerweg 83, A'dam
APK Garantie al v a ƒ 1000,
HULSKER LEIMUIDEN
Osdorp Tel 0206105478
Tel 0290824640
Oosterweg 1, 017218913
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
10 mm A'dam
merk auto a cont met vrijwar
Gezien
op
tv ? Huur onze
bewijs Tel 0290824640
Dolphin USA Camper met aut
70 BESTELAUTO'S en pers
v a 995,- p w last minute 10°=
busjes v a ƒ3500 Garage • De advertentie afdeling be
Adventure Cars - 02990 30613
Rijsenhout, lid Bovag Bijna
houdt zich het recht voor ad
50 jaar gevestigd Bennebroe vertenties eventueel zonder Glendale/Bedford,
'80, fa
kerweg 17, Rijsenhout bij
opgaaf van redenen te weige br opb , 4 pers , compl, 2oe
Aalsmeer, 02977 24229
ren (Art 16 regelen voor het accu, douche, geiser etc
Ook t k gevraagd
/16 500,- Tel 078135774
advertentiewezen)

Auto's te koop
gevraagd

Campers

Bedrijfsauto's

Klassiekers
en Oldtimers
Aangeboden Volvo Amazone,
bj 1968, rood, tweedeurs, m
89 gerestaureerd, rekeningen
ter inzage, recent getaxeera,
vraagprijs
ƒ 14 500,
Tel
0290821429 (Landsmeer l
OLDTIMER (ver)kopenV Bel het
oldtimerbestand v/h Ned Oldtimer Bureau Tel 02990 34065

Voor liefhebber Zeer mooie
BMW 525 BAVARIA, 1976,
Kawasaki 750 Itd Chopper met koraalrood, met schuifkantel
riem aandrijving ƒ 6500
dak, trekhaak, licht metalen
Tel 0837020856
velgen en nieuwe APK, ƒ 4750
T k Chopper Honda CM400T Tel 033722831 of 721260
81 rood, i z g st met koffers • Nummerbneven, die volen veel extra's 071-124740
gens ons oordeel niet ter
Yamaha XTZ750 Super Tene zake doende reageren op de
e, b j 89 mcl GIVI koffers, inhoud van de advertentie,
anktas I z g s t 0206657899 worden niet doorgezonden

Communiceren
zonder
misverstanden
ons faxnummer is

020-6656321
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Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Uitbreiding
Espace
Nieuws voor liefhebbers
van de Franse Renault Espace. De versies met V6motor zijn voortaan ook
verkrijgbaar met een automatische versnellingsbak.
Hiermee zegt Renault te
willen antwoorden op de
Amerikaanse concurrenten en haar leidende positie op de Europese markt
te kunnen behouden. Vooral de Chrysler Voyager is
een geduchte concurrent.
De Espace RT Automaat
kost ruim 81.000 gulden, de
RXE Automaat 97.000 gulden. Renault heeft daarnaast twee nieuwe versies
in het Espace-programma:
Helios en Alizé.

Handmate
in Britain

Rijkspolitie kiest
voor Volvo 850 GLT

Groot-Brittaniè heeft een
rijke traditie op het gebied
van sportwagens. Sommige
daarvan zijn nog altijd
springlevend en trachten
zelfs nadrukkelijker voet
aan Europese vaste wal te
krijgen. De produktie wordt
veelal nog uitgevoerd door
oude rotten in het vak die de
handen letterlijk uit de
mouwen steken. Jaguar.TVR en Morgan: handmate m Britain.

Nissan Q-Bic
onderscheiden
Nissan's veelzijdige bestelwagen op basis van de
Sunny, de Q-Bic, is onderscheiden met de titel 'International Van of the Year
1993'. De jury bestond uit
journalisten van toonaangvende taladen uit dertien
Europese landen.
De Q-Bic werd omschreven als een comfortabele
bestelwagen met een hoog
uitrustingsniveau en goede
rij-eigenschappen. Ook de
beide motoren -(1.6 liter
benzine en 1.7 liter diesel)
werden als pluspunt opgevoerd. Prestaties, efliciency, trekkracht en het lage
lage geluidsniveau kregen
een bijzondere vermelding.
De Q-Bic nam het op tegen
de Ford Courier, Toyota
Lite-Ace, Ford Escord Van,
en Volkswagen LT.

De nieuwe Jaguar XJS Coupe

Nieuwe Jaguar XJS beter maar goedkoper
B

IJ ONS krijg je
waar voor je
placht
A A -_-geld",
7 7 •"""^ men bij Jaguar
te zeggen. Dit is wel heel erg
letterlijk vertaald bij de
nieuwe XJS-serie. De per
mei leverbare 'nieuweling'
overtroeft zijn voorganger
op vele fronten.
Zelfs in de prijs. Geheel tegen
de trend van deze tijd heeft Jaguar namelijk de prijzen van de
XJS met enkele duizenden guldens naar beneden gebracht.

Als je de oude naast de nieuwe zet en vervolgens constateert dat de prijs verlaagd is,
vraag je je haast af of al die
gelukkigen in het verleden
soms teveel betaald hebben. De
nieuwe prijzen schommelen
tussen 170.000 gulden en
230.000 gulden. Vroeger was dit
respectievelijk
183.000 en
234.000. Op dit soort bedragen
maakt duizend gulden weinig
uit, maar opmerkelijk is het
wel in een tijd dat alles duurder
wordt. Een prestatie van Jaguar. Value for Money, heet de
nieuwe XJS-serie te zijn.

Dat het niet nodig is auto's
elke vier jaar compleet te vernieuwen om ze succesvol te laten blijven, bewijst Jaguar overtuigend. De nieuwe XJS-serie
biedt twee sportieve coupes en
twee luxueuze convertibles, die
met behoud van alle goede eigenschappen op positieve wijze
afwijken van de vorige modellen. Hiermee gaat de XJS, die in
1975 als coupe het levenslicht
zag, een nieuwe fase in. De per
mei 1993 doorgevoerde wijzigingen zorgen er zonder twijfel
voor dat deze luxueuze, sportieve modellen onverminderd begeerlijk en concurrerend blijven.

Nieuwe V12
Een belangrijke technische
wijziging is er een die te verwachten was: de XJS-modellen
met V12-motor hebben nu ook
de 6.0 liter motor en viertraps
automaat die eerder al in de XJ
en Daimler Doublé Six werd geïntroduceerd. Comfort en prestaties komen daarmee op een
nog hoger niveau. Bij de XJS
4.0 zescilinder lijnmotor werden geen technische veranderingen doorgevoerd.
De V12 6.0 is afgeleid van Jaguars fameuze lichtmetalen 5.3
V12, die in 1971 debuteerde in
zo'n ander fraai exemplaar: het
E-type. Die motor werd oorspronkelijk ontwikkeld voor
wedstrijddoeleinden en be-

achterruit kunnen achter de ten. De sportvering is, tegen benieuwe achterbank worden op- stelling, tevens op de Convertigevouwen, zonder dat het neer- ble-modellen leverbaar. Ook
gevouwen dak hoger wordt dan het interieur is met ontkomen
op het vorige model. De afdek-' aan de vergaande hang naar
king is niet meer in stof uitge- perfectie. Het gaat hierbij voorvoerd maar in duurzaam kunst- al om details. Bijvoorbeeld zonleder. Door de introductie van nekleppen met verlichte spieeen achterbank moest de elek- gels, nieuwe binnenverlichting
Het heeft anno 1993 geresul- trische bediening van de kap en een betere airco.
teerd in een fraai staaltje tech- worden verplaatst naar de baniek. Dit mede dankzij de nieu- gageruimte.
Nick Scheele, Chairman van
Jaguar, zegt over de vernieuwe viertraps automaat met
wingen bij de XJS: „De nieuwe
twee
schakelprogramma's:
auto's zien er moderner uit en
Sport en Normaal. Bij laatstge- Sportonderstel
Verder werd een verbeterd rijden fijner. De V12-modellen
noemde wordt de eerste versnelling in principe niet ge- sportief onderstel ontwikkeld bieden uitstekende prestaties
bruikt. In Sport-stand schakelt voor de Coupe-versies. De ve- en een niveau van verfijning dat
de bak sneller naar een andere ring werd wat harder en de we- uniek is, zeker gezien de prijs.
gligging en stuureigenschap- De nieuwe Convertible is extra
versnelling.
pen liggen nu op een hoger ni- interessant geworden voor een
veau. Wie meer prijs stelt op bredere doelgroep. We denken
Kinderen
hoog comfort kan zich zonder in het segment van luxueuze en
Een andere in het oog sprin- bijkomende kosten de soepeler sportieve auto's een grotere rol
gende verandering is de intro- Touring-vering laten aanme- te kunnen spelen."
ductie van twee zitplaatsen
achterin de Convertible, die nu
dus als 2 + 2 door het leven kan.
De bodemplaat achter de voorstoelen werd hiertoe gewijzigd
en voorzien van een frame voor
montage van een kleine achterbank in plaats van een bergruimte. De auto biedt hierdoor
achterin plaats aan twee kinderen. Behalve ten behoeve van
een korte rit, is de achterbank
nauwelijks geschikt voor volwassenen. Achterin zijn veiligheidsgordels gemonteerd.
De achterruit is iets smaller
EN DAGJE stoeien in het Engelse Weavers Down. Op zondag
dan de ruit in de softtop van de
25 juli wordt de jaarlijkse Suzuki Rhino Rally gereden en ook
oude XJS Convertible. Kap en
Nederlandse bezitters van een Suzuki terreinwagen kunnen aan
dit evenement deelnemen. Natuurlijk gaan de wagens ruw terrein
in.
Verder zijn er behendigheidswedstrijden en een concours d'elegance, waarbij de mooiste Suzuki wordt beloond met een prijs. Er
zijn honderd plaatsen voor Nederlandse deelnemers gereserveerd
op de veerboot. De karavaan vertrekt vrijdag 23 juli vanaf de
Suzuki-importeur in Heinenoord. Het inschrijfgeld bedraagt 25
l en een groei van het vermogen gulden. De overtocht kost 370 gulden per auto met een inzittende.
tot 550 pk doorstond hij zonder Voor iedere extra inzittende moet 190 gulden worden bijbetaald.
problemen. De AJP-motor is Voor dit geld krijgt u aan boord een goede slaapplaats, diverse
produktierijp en zodra de nieu- maaltijden, barbecue op zaterdagavond en een plaats op een
we fabriek in Blackpool gereed camping. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Suzuki-dealer of
bij de importeur (tel. 01862-7705//7732).
is, start de fabricage.
schikt dan ook over grote reserves. In de afgelopen jaren is nij
regelmatig aangepast en verder
verbeterd, onder meer door toepassing van elektronische inspuiting en High Efficiency cilinderkoppen die een lager
brandstofverbruik opleveren.

Suzuki Rhino Rally

E

Griffith: handwerk als visitekaartje
T
VR, de grootste sportwagenfabrikant van
Groot-Britannië,
heeft zijn zinnen
erop gezet om voor het jaar
2000 het Europese vasteland te veroveren. Het heetste ijzer in het vuur is de
Griffith. In de nabije toekomst'is hij zelfs verkrijgbaar met een 368 pk sterke

V8.

zijn brood met het onderhoud
van modale automobielen.
Maar hij had gouden technische handen en wilde meer. Hij
kocht een oude Alvis Firebird
en verving de tot op de nagel
verroeste carrosserie door een
lichtmetalen opbouw. Het werd
zijn eerste open tweezitter onder de naam TVR.

In 1953 slaagde hij erin een
zelf ontwikkelde auto in serie
te gaan bouwen, waarbij hij veel
gebruik maakte van componenten van andere autofabrikanten. En de klant kon kiezen: een
kant-en-klare TVR of een bouwpakket. Het kon niet op. De
groei zat er flink in en Wilkinson verhuisde naar een groter
pand. Daarna kwam de klad er
echter in en het ene faillissement volgde de ander op. Arthur en Martin Lilley namen de
zaak over en bliezen TVR Engineering nieuw leven in.

TVR is één van de laatste oerBritse merken dat de voorbije
jaren heeft overleefd. Vanaf
1986 is er sprake van een stijgende lijn in het aantal verkopen, dat vorig jaar op 1100 eindigde. (In 1986 waren dit er
500). De geschiedenis van TVR
is er toch eentje om even in te
lijsten. Het begon in 1947 toen
Trevor Wilkinson besloot om
een bestaan als vrije jongen op
te bouwen. Zijn bedrijfje noemde hij Trevcar Motors en hij
vestigde zich te Blackpool. In
In 1981 stond Peter Wheeler
eerste instantie verdiende hij voor de deur. Hij had een bank-

rekening waar je u tegen zegt.
De eigenzinnige Brit nam uit
hobby en interesse TVR over.
Onder zijn aanvoering kreeg de
kwaliteit een injectie en werden
steeds meer onderdelen in eigen beheer geproduceerd. Vijf
jaar later deed het bedrijf een
bewuste keuze om zich voortaan op de Britse markt te richten. Dat was de enige mogelijkheid om de handmatige produktie te kunnen blijven volhouden. Als TVR m Amerika
een poot aan de grond had willen krijgen, zouden jaarlijks minimaal 5000 auto's voor die
markt geproduceerd moeten
worden. En handwerk is nu
eenmaal het visitekaartje van
TVR.

Onlangs heeft Wheeler besloten zich meer te concentreren
op het Europese vasteland en
dan met name op Duitsland.
Hij rekent op een stijgende afzet vanwege de belangstelling
voor opvallende auto's met uitzonderlijke prestaties. De Grif-

fith is daar een ernstig voorbeeld van en daarom brengt
Wheeler deze in Engeland goed
verkopende auto dan ook naar
'Europa'. De Griffith is voorzien van een 4.3 liter V8 die
goed is voor 280 pk en 250
km/uur. Binnen vijf seconden
snelt de 1060 kg wegende auto
naar 100 km/uur. Het buizenframe, zoals de traditie voorschrijft handmatig gelast,
wordt gekenmerkt door een uitzonderlijke stijfheid. Hierdoor
beantwoordt de wegligging van
de Griffith, mede door een
nieuw ontwikkeld onderstel,
aan zeer extreme eisen. De carrossene is van met glasvezel
versterkt polyester.

Nog dit jaar wordt hij leverbaar met een sterkere krachtbron: een V8 4.2 liter met een
vermogen van, schrik niet, 368
pk. De motor is door het research-centrum AJP van TVR
ontwikkeld. Het monster weegt
slechts 150 kilogram. Zelfs de
toepassing in een Lola Formule

Morgan houdt tradities in ere

E

VENALS TVR is Morgan een uniek produkt omdat de auto
vrijwel geheel handmatig gemaakt wordt. De
nieuwe eigenaar is zelfs van
harte welkom in de Malyern
Link om toe te kijken bij de
bouw van zijn toekomstige
auto.

Sinds de jaren dertig is de
techniek van Morgan natuurlijk sterk veranderd, maar wat
is gebleven zijn de klassieke lijnen. Morgan houdt de Britse
traditie op het gebied van sportWagens netjes in ere. Handwerk
derhalve. Het plaatwerk wordt
met de hand geklopt en toegewijde vakmensen verwijderen
de kleinste onvolkomenheden lende kleuren mogelijk. Wat
m de lederen bekleding.
het vooral zo aardig maakt, is
dat een koper welkom is in de
Een Morgan wordt ook niet produktiehallen te Malvern
vanuit voorraad verkocht, Link om te zien hoe zijn wagen
maar uitsluitend op bestelling getekend, gezaagd, geklopt, genaar de wensen van de trotse veild, geslepen en gespoten
liefhebber. Zo kunnen ze kie- wordt.
zen voor een dashboard van gelakt notefineer of essehout,
Voor het nieuwe modeljaar
kunnen kap en tonneau cover heeft Morgan zijn modellen
iri mohair worden uitgevoerd voorzien van nieuw ontworpen
en zijn er liefst 30.000 verschil- achterschokdempers. Verder is

Begin dit jaar maakte de
nieuwe Plus Four zijn Nederlandse debuut. Hij is verkrijgbaar als twee- en als vierzitter.

Het vernieuwde model wordt
gebouwd op het chassis van de
Plus Eight. Voor de aandrijving
zorgt de Rover T16 motor, een
tweeliter 16-klepper. Hij voldoet uiteraard aan alle nieuwe
milieu-normen en is uitgevoerd
met geregelde driewegkatalysator met lambda-sonde De prijs
van de nieuweling bedraagt
ruim 93.000 gulden. Hettopmodel blijft de Plus Eight met een
V8 3.9 liter motor.

OK
Veiligheidsgordel
AMD Duitsland heeft
voor kinderen en volwassenen tot 1.50 meter een OK
Veiligheidsgordel ontwikkeld. Hij is eenvoudig te bevestigen tussen heup- en
schoudergordel.

De lengte wordt vervolgens zo ingesteld dat de
schoudergordel ook als zodanig functioneert. Als de
zitplaats door een volwassene wordt gebruikt, hoeft
de OK Veiligheidsgordel
niet verwijderd te worden.
De gordel voldoet aan alle
Europese veiligheidsnormen. Hij is verkrijgbaar in
autoshops, kinderspeciaalzaken en warenhuizen.
Voor meer informatie: Serenco Nederland, tel. 030896094.

'Check me over'
Voor 38 gulden en vijftig
cent geeft de Opel-dealer
uw Opel op twintig belangrijke punten een vakantiecontrole. Deze speciale service gaat het leven in onder
de naam 'Check me over'
en moet voorkomen dat de
vakantie van Opel-rijders
wordt vergald door bijvoorbeeld losgeraakte of verteerde waterslangen, een
lekke radiateur, een kapotte uitlaat, versleten schokbrekers of een veel te zachte reserveband.

'Nunc est Bibendum'

K

brilletje. Hij wordt geflankeerd door twee treurig
kijkende concurrenten, die
in niet al te goede staat verkeren. 'Nunc est Bibendum! Op uw gezondheid.
De Michelin-band verzwelgt het obstakel', wenst
de bandenman ons toe.
Een paar maanden later
spreekt Thery ineens over
Bibendum. Een uitstekend
idee oordeelde Michelin, al
is die naam na 95 jaar nog
altijd niet ingeburgerd
want we hebben het allemaal over Michelm-mannetje.

'ENT U HEM?
Het grappige,
dikke en ronde
Michelin-mannetje dat ons overal ter
wereld zo" vriendelijk
staat toe te lachen. Dit
jaar is hij al 95 jaar oud.
Zijn naam is Bibendum.
Vrijwel niemand kent
het Michelin-mannetje als
Bibendum. Toch is dat de
naam die de bekende autocoureur Thery hem 95 jaar
geleden gaf, toen hij tijdens
de rit Parijs-Amsterdam
ingehaald werd door André
Michelin. „Daar gaat Bibendum!", riep Thery hem
na. Bingo, dacht Michelin
terwijl hij zijn rit met volle
snelheid vervolgde, zo
moet mijn Michelin-mannetje voortaan heten.

Bierdrinker

de beveiligingsclip van de motorkap verstevigd en de achteruitrij ver lichting
aangepast.
Deze bestaat nu uit een lamp,
net boven de bumper geplaatst.
Morgan grijpt hiermee vooruit
op de nieuwe Europese regelgeving.

Het Korps Landelijke
Politiediensten
(KLPD,
voorheen AVD) heeft de
Volvo 850 GLT gekozen als
nieuwe surveillancewagen
voor de Nederlandse snelwegen. Uit vergelijkingen
met concurrenten kwam
de 850 GLT als beste naar
voren.
De eerste vijf zijn inmiddels afgeleverd bij de
KLPD. De rijkspolitie is al
jaren trouwe klant bij Volvo. Van de 400-serie zijn
ruim 1500 exemplaren geleverd. Om de 850 GLT geschikt te maken voor zijn
nieuwe taak was slechts
een technische aanpassing
nodig: een ruitewisser op
de achterruit omdat, aldus
Volvo, de Rijkspolitie onder alle weersomstandigheden in de gelegenheid
moet zijn om snel achteruit te rijden.

ches heft een dikke bierdrinker het glas voor een
overwinningsdronk. Als reclameslogan prijkt boven
zijn hoofd een beroemde
uitspraak van de Latijnse
dichter Horatius: 'Nunc
est Bibendum'. Ofwel: Nu
moet er gedronken worden.

Niet lang daarvoor was
zijn broer Edouard in
Lyon bij een tentoonstelling waar Michelin een
stand had. Hij zag bij de
ingang enkele stapels banden liggen en kreeg een ingeving die hij in de stand
direct aan Andre meedeelDe bierdrinker van O'Gade. „Met armen eraan lijkt
het net een leuk kereltje." lop deed André direct sterk
denken aan het bandenIn diezelfde periode, mannetje waar zijn broer
welk een toeval, liet teke- het over had. Bovendien
naar O'Galop een aantal af- herinnert het 'Nunc est Bifiches en schetsen aan An- bendum' hem aan het dedre zien. Op één van de affi- vies dat hij al veel eerder

De levensloop van Bibendum hangt nauw samen met de inspiratie van
tekenaars en ontwikkeling
van de band. In 1901 kreeg
hij voor het eerst armen en
benen. Het grote aantal cirkels van de eerste Bibenlanceerde: 'De Michelin- dum komt omdat de banband verzwelgt het obsta- den in die jaren nog vrij
smal waren.
kel'.
Michelin laat er geen
De tekenpennen van
gras over groeien en geeft
O'Galop meteen opdracht O'Galop en zijn opvolgers
om zo snel mogelijk alle lieten Bibendum vaak ingedachtenspinsels uit te haken op het leven van alle
werken. De brierdrmker dag en datzelfde gebeurt
moet een bandenman xvor- nu nog steeds. Bibendum
den en het bierglas kan be- wordt al 95 jaar omgeven
ter vervangen worden door door fantasie. Hij wordt
een mooie champagnecou- vermenselijkt en levend
pe met daarin spijkers en gemaakt. En al die jaren
glasscherven. Het is niet heeft hij als belangrijkste
tegen dovemansoren ge- taak het raadgeven aan auzegd. O'Galop maakt er tomobilisten en een geeen rondborstig kereltje waardeerde vriend zijn van
van, compleet met knijp- zijn gebruiker.
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Fa. Gansner & Co.
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Controleer uw eigen
auto op de
volgende punten:

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

Toerenteller
wel/niet

Service-interval

REMY MARTIN

Stuurbekrachtiging
btuurbete
wel/niet

In 2 delen neerklapbare
achterbank met antidiefstal slot wel/niet

Getint glas
wel/niet

In hoogte verstelbare
bestuurdersstoel wel/niet

Verlicht en afsluitbaar
dashboardkastje
wel/niet

550 liter kofferruimte
wel/niet

Van binnenuit
verstelbare
buitenspiegels
wel/niet

In de lakkleur
meegespoten
bumpers
wel/niet

VfcDESTEINSS)

Voor deze banden
bent u bij Kwik-Fit altijd
voordeliger uit!

135 R 13 S
SPRINT+

PÉifSTUK

112.- P*
152.
175/70 R13 T SP+

Mr PA 168.-M.

185/60 R14 H SP+

BINNEN ZONDER AFSPRAAK
KLAAR TERWIJL U WACHT

Extra
brede banden
(185/60R14)

MICHELIN

wel/niet

135 R 13 T
• MXT

135 R 13 S
SP6

TEACHER'S JACQUES
deLUZE

Scotch

Mousserende
wijn
O 75 liter

Blijkt na controle dat uw eigen auto meer 'niet' dan 'wel' heeft? Kom dan bij ons langs en maak een
proefrit in de Vento Die is namelijk wél ruim bemeten, uiterst -.^M f OC QVl^)
compleet en standaard voorzien van alle mogelijke opties V»Cl» I OJ«O l^r/

Kom bij ons langs.

Auto Strijder B.V.
Off. dealer Zandvoort e.o.

p.st. 119."

175/70RHTMXT

185/65RMTSP6/65 p.st. "|29."

185/70 R13 T MXT

175/70RUTSP6

ALLE MATEN EN BEKENDE MERKEN IN VOORRAAD
VOOR BOOT, CARAVAN,
M CAMPING

ITLATEN

B. v. Alphenstraat 102

ACHTERDEMPERS

Tel. 02507-145 65

SPAR-SLIJTERIJ

Opel Coru 1.05,1.2S, 1.3S QQ _
OpdKadcttEU
7O«

ÊANDVOORT NOORD
Prijzen zijn vanaf -prijzen inclusief BTW en BPM exclusief kosten rijklaar maken
Afgebeelde velgen niet standaard Wijzigingen voorbehouden

Telefoon 02501 - 14361

J. van Carnpen en Zoon

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folaer met waardevolle tips.

HAKKENWEEK
van 11 juni t/m 19 juni

p.st. 159."

108,118.-

NU GEMONTEERD
VOOR SLECHTS

Met 3 jaar
garantie!
Voor o.a.
Opel Ascona. |
SPECIAAL VOOR DE
BAGAGEWAGEN AANHANGER

Buitenband

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!
AKKU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

Alle dameshakken voor

ƒ

9,-•

Alle herenhakken voor

ƒ 12,50

06 Wit Verhuizingen

Kwik Fit
Prettig geregeld.

Corn. Slegersstraat 2
A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

VRHUZERS

Amstelveen Amsterdamseweg 488,020-6435544. Amstelveen (R) Bouwerij 48,020-6414022. Amsterdam-O (R) Beyersweg 12,020-6931596
Amsterdam-Z Ceintuurbaan 250/252, 020-6712161. Amsterdam-O (R) Cz. Peterstraat 127/133, 020-6259559. Amsterdam-Osdorp (A/R)
jan Rebelstraat 26,020-6195446. Amsterdam-N (R) Kamperfoelieweg 38,020-6367326. Amsterdam-Bijlmer (R) Karspeldreef l, 020-6907768.
Amsterdam-N (R) Klaprozenweg 5,020-6325478. Amsterdam-W (R) Willem Kraanstraat 5,020-6137666. Amsterdam ZO (R) Lemelerbergweg
55,020-6911211. Amsterdam-W (R) Overtoom 36/40,020-6123479. Amsterdam-Z (R) Amstelveenseweg 88-92,020-6188561. Amsterdam ZO
(A/R) Spaklerweg 44D, 020-6682998. Almere-Buiten (A/R) (DoeMere) Montrealstraat 31, 036-5329260. Almere-Stad (A/R) Vlaardmgenstraat 2, 036-5345540. Hoofddorp Hoofdweg 662, 02503-15784. A/R ook APK en Remsenrice in deze vestigingen (R) ook Remservice.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
UITNODIGING
Uitnodiging aan alle leden van woningbouwvereniging „Eendracht
Maakt Macht" te Zandvoort voor de algemene vergadering op donderdag 24 juni 1993, aanvang 20.00 uur in gebouw De Krocht, Grote
Krocht 41, Zandvoort.
AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van de algemene vergadering van 15 oktober, van 10
november 1992 en van de bijzondere ledenvergadermq
van
y
a
29 april 1993
(ter inzage aan de balie op kantoor)
4. Jaarrekening verslag 1992
Aan de orde zijn de jaarrekening, het jaarverslag en de rekening
en verantwoording van het bestuur, alsmede het controlerapport
van de accountant en het verslag van de kascommissie. De stukken liggen vanaf 10 juni 1993 ter inzage op het kantoor van EMM.
Daar Kunt u ook een mondelinge toelichting krijgen. Voor een
zorgvuldige behandeling van uw vragen en/of opmerkingen verzoekt het oestuur u deze schriftelijk in te dienen bij de werkorganisatie van EMM, minimaal één dag vóór de algemene vergadering.
5. Bestuursverkiezingen
Volgens het roostenreden af de heren Schaap en Berkenbosch.
Het bestuur stelt voor de heer Schaap te herbenoemen als bestuurslid van EMM. Het doen van een bindende voordracht kan
ook geschieden door 20 leden. Deze voordracht moet tenminste 7
dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur
worden ingediend. Hierbij dient een lijst gevoegd te worden met
de handtekeningen en de namen van de leden die de voordracht
steunen en een door de desbetreffende kandidaat getekende verklaring, waarin hij/zij vermeldt een eventuele benoeming te zullen
aanvaarden.
De heer Berkenbosch stelt zich niet herkiesbaar. In verband met
de te voeren discussie over de nieuwe bestuursstructuur zal de
vacature niet worden opgevuld.
6. Vaststelling datum najaarsvergadering
Datumvoorstel: donderdag 14 oklober 1993
7. Vaststelling contributie
Entreegeld en contributie dienen jaarlijks door de algemene vergadering te worden vastgesteld.
8. Verkiezing kascommissielid
9. Rondvraag
10. Sluiting
Zandvoort, 10 juni 1993
M. A. Koper, secretaris

TWiMGO.
REKEMT AF

TWiJvJGO.

DE LEUKSTE \/EM/\JDER.I'/\JG
'

JE lE\/E/vJ.

MET HET
DEMKEM.

Denk niet langer in hokjes, plaats niet langer in vakjes
en laat je niet meer in een
hoekje d ri j
D L .;

ven. Bekijk
het voortaan

platteland, raad van bestuur
of forse kofferset, kinderfeestje of een zee van rust. En wil

Nieuw. De Twingo van Renault.
TT^n. -.*•*.
Vanaf f 20.750,-.

Twingo. Rond, licht, kleurig
en fleurig. In een Twingo zijn
alle uitersten mogelijk. Stad of
Prijs Intl BTW, exclusief
3*cluslef kost
kosten rijklaar maker» Prijs en spccificatlewijziglngen
voorbehouden Renault adviseert Elf oliën 8 jaar plaatwerkgarantie

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-13360/12424 (showroom).

je erin sla

Pen^

,

-

slaap
zacht.

Geef jezelf en je opvattingen
rondom de ruimte. Geef jezelf
een Twingo van Renault.
WILUAMS RENAULT WORLD CHAMPION FORMULE 1 • 1992

RENAULT
GEEFT JE
LEVEN KLEUR

Weekmedia 17

donderdag 10 iuni 1993
België gangers bescherming l
heggevoorziening, organisa-|
tie, bedankt!
DE GENDARMERIE
* Help de Polen. Stuur 'n l
voedselpakket! Wij hebben |
evt. 'n adres: 02907-5235.

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-advcrlenlies voor /.akenman en particulier kunnen
worden ge/et over l of 2 kolommen breed (c in diverse
lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,44 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of
afgeven/Veilde n aan:
' ir Zandvoorts Nieuwsblad, Castbuïsplein 12,
2042 JM Zandvoort;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
/,. Znndvoorts Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uilboornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, alle edities van bet Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Wccspcr. ƒ 5,23 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Informatie over on/c overige aantrekkelijke advertcntiecombinalies in de Micro's /.ij n op aanvraag op on/c
kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
reken'mg gebracht, alsmede ƒ 7,05 adm.kosten.
* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten
bet verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 4,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advcrtenticconibinalie Z •
telefonisch opgeven:

020-5626271
(dit

nummer is niet voor be/.orgklaclilen) of zenden aan:

* Gymvriendinnen bedankt
voor de mooie plantenmarid. |
Hartelijke groeten van Bets.

Verloren en
gevonden
Verloren: wit pluchen aapje +
18 cm, afgelopen weekend,
misschien
Haltestraat of
strand. Tel.: 020-6921892.

Weggelopen of
gevonden dieren

Videotheek

De nieuwste films
Body guard
Sister act

A league of their own
Thunder heart

Winkelpersoneel
gevraagd

*Weggelopen zw. poes m. Videotheek Dombo zoekt me
witte pootjes en bef. Graag dewerker/ster voor ± 2 dagen
bericht. Tel.: 19987 of 13621. per week. Inl.: 02507-12070.

All Tech TV Video
Reparatie 's morgens gebeld, dezelfde dag hersteld. 65+
10% korting. Ook weekends. 3 Maand garantie.

Tel. 020-6960054.
Foto Boomgaard

Lijsten op maat

Oproepen - Mededelingen

Personeel
aangeboden

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Overigens, mijnheer de voorzitter, zijn wij van mening dat
de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken.
D
astoor Duyves en de koren
leel hartelijk bedankt voor julie onvergetelijke bijdrage op
ons feest. Geweldig.
Joke & Kees Versteege.
* Rien bedankt voor je tomeoze inzet v. het schoolhandsaltoernooi. Wim Pennings.
*Ruud, de Papie's wensen
jou, succes.
* Sponsors hartelijk dank
voor Uw financiële bijdrage
aan het schoolhandbaltoernooi: het is fantasties. Namens Holland Casino/Zvm.Handbal Wim Pennings.
Tafeltje Dekje zoekt rijders
voor woensdag en vrijdag. Inlichtingen: Welzijn Ouderen,
tel. 19393, mw. Lindeboom.
Voor onze MOOI OPGEMAAKTE SCHALEN -hoeft u
zelf geen boodschappen
meer in huis te halen.

Broodje Burger
Schoolstraat 4, tel. 18789.

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

-•\.
* aparte
pasruimle
* ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

* bezoek aan
huis of in

het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook
gespecialiseerd in
neren!maal]werken
Dinsdags gesloten.
Heemstedestraat 28
b.h. Hoofddapplein. Tel. 02M157I07
:
am. Smit van "De Krocht"
heel hartelijk bedankt voor de
goede zorgen op ons
50-jarige feest.
Joke en kees Versteege.

Lieve Sharon, Danny, Odaccar, (schoon)familie en vrienden + innen, bedankt voor de
onvergetelijke avond! l love
you all. Ronnie(Sara) XXX.

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

Woninginrichting

*T.k. kleuren tv, 12 kanalen,
66 cm, spelend te zien, ƒ 100,Tel.: 17357.

f en pruik als het
nodig is!

Prijswinnaars vorige week:
mevr. Arens - Amsterdam
C. H. v.d. Kraats - Uithoorn
M. v.d. Nesse - Uithoorn
E. J. M. Sloot - Amsterdam

Radio, tv en video

De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

* Mijk deed aan zijn examen
mee. Het slagen is ook geen
gek idee.

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

Raising Caine

Grote'Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam

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

DOMBO

* Eiken bankstel (2-zits) met
losse kussens beige/groen
ƒ 100,-. Tel.: 02507-12385.

bij

Gepens. huisschilder zoekt
nog werk. Tel.: 02507-18248.
Voor al uw straatwerk + sierbestrating van oprit en terras.
Tel.:02507-13511.

HASSING B.V.

*Te koop eiken verstelbare
fauteuil, beige
bekleding
ƒ 125,-. Tel.: 12815.
*T.k. gevr.: geloogd grenen
salontafel met laadje. Tel.:
02507-18829 of 14336.
Divers personeel
*T.k. stevige, beuken hang/
leg kast, kl. br„ 170 H 100 B
. gevraagd
58 D. Tel.: 02507-12109 ƒ 95,-.
Wij hebben plaats voor en- T.k.a.: grote wandkast, d.
bruin, glanzend, prijs n.o.t.k.
thousiaste leerlingen. Wij
bieden een gezellige werk- Tel.: 02507-13518, na 18 u.
sfeer en goede opleiding.
• Wij behouden ons het
Haarmode 2000, tel.: 020recht voor zonder opgave van
6441695. Vragen naar José. redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Computerapparatuur
en software
Software voor PC (DOS)
vraag gratis catalogus
o.a. 100 spellen ƒ55,800 programma's ƒ 195,Bel van 17 tot 21 uur
Tel.: 04120-32281.

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

STOKMAN
NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

REPARATIE
ALLE MERKEN

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072

Maandags gesloten

STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

*Gratis af te halen
180
straattegels 30 x 30.
Tel.: 02507-15609.
Schilder heeft tijd voor binnen
en buitenwerk. Prijsopgave,
tel.: 19800, na 18.00 uur.
Uw paadje of straatje defect?
Ik kom direct! Ook schuttin
gen, ruim 30 jaar ervaring.
D. v. Duyn. Tel. 02507-1959C
of na 6 uur 17833.

Schoonheid en
verzorging

3 regels
Gratis!

Hobby's en
verzamelingen

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

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

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

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

4,65
4,65
4,65
6,20
7,76

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

9,31
10,86
12,41
13,96
15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Corn. Slegersstraat 2b
tel. 12070
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

Bloemen, planten
en tuinartikelen
Tuinbedrijf De Linde voor a
uw tuinwerkz. ƒ 12,50 p.u.,
alles leverbaar. 023-402991.

800
RUILADRESSEN
in
A'dam. Informatie bij Hel
Oosten, 020-588.2283.
Aangeb. Amsterdam grote 4
kam.won., 1 hg, hr ƒ475,-.
Gevr. woonruimte in -Zandvoort. Tel.: 020-6812404.
Aangeboden: twee-kamerflat
in de Troelstrastraat.
Gevraagd: 4-kamerwoning of
flat. Tel.: 19652 of 14085.
Rubrieksadvertentie? Zie
* T.k. 6 zilv. Oostenrijkse gro- voor adres en/of telefoonnr
te munten in cassette pr. de colofon in deze krant.
ƒ45,-. Tel.: 02507-17193.
* T.k. centen alle jaren '<.
Te koop
cent p.st. Tel.: 02507-17193.
aangeboden
1001 dierfiguren, een showroom vol. Haarlemmerdijk 89,
Amsterdam. Tel.: 6206700.
*Te koop Meccano, vr.pr.
ƒ200,-. Tel.: 02507-17038. '
* T.k. 10 voorbespeelde cassettebandjes nu nieuw klassiek/20,-. Tel.: 02507-17193.
* .T.k. 5 zilv. vingerhoedjes,
mooi bewerkt, ƒ 25,- per stuk.
Tel.: 02507-17193.

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534
* Te koop gevraagd: garage.
Tel. ma. t/m vr. na117.00 uur.
Hoge prijs. 02507-17116.

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
VA ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
*Te koop 3 wielligefiets, 3
versn., verstelb. zitting ƒ 200,Tel.: 61241. •
* Te koop: crossfiets, leeftijd
8/10 jaar ƒ50,-. Tel.: 12536.
* Te
koop
damesfiets
i.z.g.st. ƒ 150,-. Tel.: 14250.
* T.k. scooter kleine Honda Vïsion. Moet gerepareerd worden ƒ300,-. Tel.: 02507-16183.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen

* Gratis straattegels weg te
lalen bij blvd. Paulus Loot
nummer 35.

Vaar/surfsport

Lessen en clubs

Ontvang ons bestand m. foto's + tel.nrs. en kies thuis
ZELF uw partner. Info:
St. 'DE KETEN' 010-4200958.

Amstelveen 4-k.flat, 72 m 2 ,4e
verd., ind.: keuken, woonk., 3
sl.kam., balkon op het oosten
en westen, berging, vr.pr.
ƒ 139.500,-k.k. 030-313061.

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

DOMBO

WORDPERFECT 5.1
leer je in één week.
Info M.C.O.
Amsterdam 020-6853057
Den Haag 070-3465346
Utrecht 06-52716921

Onroerend
goed te koop
aangeboden

diversen

en gr. campingwas. ƒ 60
en ƒ 95, kinderbed ƒ 35, box
ƒ40, campingbedje ƒ35, vogelk. ƒ75. Tel.: 17421.
*Te koop: lederlook draaiU ook?
fauteuil (bruin), z.g.a.n. ƒ 150,Tel.: 02507-12815.
Corn
*Te koop: lafelmodel koelSlegersstraat 2b
kast ƒ 60,-. Tel.: 02507-16902.
tel. 02507-12U70
*'T.k. baby-autost. t/m 9
mnd. ƒ50, wipstoel ƒ35, fles
w. ƒ20, draagz. ƒ20, 19225.
Dieren en
T.k. laag, leren, d.bruin 3+1
dierensankstel ƒ 150,-, eiken eetbenodigdheden
hoek ƒ 250,- + gratis wit geverfde salontafel. Surfplank +
karretje + pak ƒ 300,-.
* Amazone, 13 jr ervaring, Tel.: 20152.
b.z.a. als bijrijder.
*T.k. uitzoeken uit 100 Ip's,
Tel.: 02507-15585.
nu als nieuw, jaren 60 en 70,
* Gratis af te halen: 2 cyper- ƒ1,- p.st. Tel.: 02507-17193.
se poesjes, geb. 1-4-93, liefst
*T.k.a. Bebe comfor. wan1 adres. Tel.: 31159.
delwagen geh. compleet
ƒ150,-. Tel.: 17353.

Huwelijk en
kennismaking

Postcode:

/25,-

"Dierfiguren"

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

Adres:

5 films
hele week

Woningruil

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

Naam:

DOMBO

MET "AIR-BAG" WC-PAPIER
Grote Krocht 41, Zandvoort,
kunt u gerust de pot op
tel. 02507-15705 b.g.g 19932
Geluid- en vochtwerend
voor
'
Vraag het uw toilet-juffrouw
BRUILOFTEN - RECEPTIES
RENT A SUN ZANDVOORT
KOFFIETAFELS
Verhuur van zonnehemels
Huur prijs ƒ 100,- p.w.
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183.

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

Videotheek

De Krocht

Philips sun mobile

voor de particulier

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

Betamax
films te koop

ƒ5Verhuur van
Nintendo spelletjes
en Game Boy

Videotheek

Dombo
Corn Slegersstraat 2b
Tel 02507-12070

T.k. nwe stalen ROEIBOTEN,
4 mtr lang, met spanen. Prijs
ƒ995. Tel.: 02158-23978.

LEKKER VROUWTJE
geeft zichzelf, haar adres en
haar telefoonnummer bloot.
06-96.80
100 cpm

Onderdanige jongens (18)
bellen met strenge meesters.
S.M. voor 2 (direkt apart).
06-320.329.99
(75 cpm).
PRIVE-KONTAKT. Je krijgt diLEKKERE VROUWTJES
Corn. Slegersstraat 2b
rekt 'n meisje (18) aan de lijn:
geven hun adres en tel.nr.
tel. 02507-12070
06-95.70
(100 cpm).
06-95.98
100 cpm.
Geopend dagelijks van
RIJPE vrouwen zoeken snel
LESBISCHE Meisjes 18 jr.
13.00-21.00 uur.
sexkontakt!
Na het sporten wordt haarlijfAltijd de nieuwste
06-320.330.60
(75 cpm).
je door mevrouw verwend.
premièrefilms, tevens
75 cpm. 06-320.323.37.
RIJPE zwarte vrouw! Ze
veruit de grootste
draagt graag rose doorzichtiLive sexbox 24 u., 75 cpm
keuze in Zandvoort.
ge slipjes! 75 cpm.
Live 06-320.320.61
Verhuur van
06-320.327.70.
movieboxen.
NATASJA doet het met 2|
Ruim 300 ondeugende vrouhete buurjongens van 18.
Corn. Slegersstraat 2b
wen zoeken 'n slippertje.
06-320.324.11
(75 cpm). l
Zandvoort
06-320.321.44
(75 cpm).
Tel. 02507-12070
Nieuw: LESBIKONTAKT, oo
Sabrina en nog veel meer
voor trio en partnerruil.
meiden willen direkt apart.
Direkt Snel Sexkontakt.
06-320.326.01
(75 cpm)
06-320.322.88
(75 cpm).
SEX-KONTAKTLIJN
NU direkt een afspraakje me 06-320.320.32
(100 cpm Schoolmeisjes (18) zoeken
een leuk meisje (18).
een ervaren man. Sexdating.
06-320.322.33
(100 cpm) Direkt telefoonkontakt me 06-320.330.43
(75 cpm).
meer dan 400 meisjes (18
(75 cpm; SEX VOOR 2, direkt kontakt
06-96.36 Als u een livege 06-320.322.11
sprek met mij wilt. Wel voor Donker TIENERTJE van 18
met jonge meiden (18), huiszichtig. Ik ben 18 jr. 100 cpm in voor alle standjes.
vrouwtjes en jongens (18).
(75 cpm).
06.320.323.43
100cpm 06-320.330.46
06-96.93 SECRETARESSE
Met open blouse en kort rokje Een chique Vrouw VERPES
SEXAFSPRAAKJE met een
meisje (18). Vraag naar haar
zit ze jou heet te maken. Ze haar buurmeisje met Sex!
wil een wip maken. 75 cpm 75 cpm. 06-320.320.39.
tel.nr. Bel 06-95.02 (75 cpm).
06-97.11 "Zapp sex" draai o Effe een vluggertje? Ik wach SEXSTANDJES!
Grieks gebukt! Mond vol
toets van meisje naar meisje op je in het toilet! 75 cpm.
Frans! Vrijen, zoenen zalig.
[18). Het hoogtepunt kun je 06-320.326.19. Meisje 19 jr.
blijven herhalen. 75 cpm.
100 cpm. 06-320.326.63.
Er zijn genoeg meiden dii
SIDDERENDE meisjes 18 jr.
06-97.33 Als je op z'n Frans ook het bed in willen.
wil! Bel en je mag alleen op Luister op 06-96.03(75 cpm) Ik ga bij je op schoot zitten.
een lijn met mij. M'n monc
Wat voel ik nou!
Genoeg ondeugende meisje: 75 cpm. 06-320.320.66.
staat open. 100 cpm.
(18). Ben jij ook op zoek?
35 plus sexdating. Rijpe vrou- Bel 06-96.02
(75 cpm) SM KONTAKTEN bij jou in de
buurt (ook homo).
wen zoeken sexkontakt.
Gratis
sexkontakt,
meer
dan 06-320.325.80
06-96.16
(100 cpm)
(100 cpm).
400 ondeugende hete me
Aantr. vrouw zoekt gr. gesch den. 06-320.330.45(100 cpm) Top S&M 06-320.324.34! Bel
mannen, negers zeer weije meesteres en wees een
HARDCORE 75 cpm.
dienaar! 75 cpm.
kom. 06-320.322.27 (1 gpm).
06-320.324.04 . . .Onderdanig
Afluister Sexlijn 75 cpm.
TRIOKONTAKT
voor sex-af06-320.326.18 . . . .Meesteres
06-320.323.78 ....Meisjes 18 06-320.326.77 .. . .Ruige se> spraakje met 2 vrouwen.
(100 cpm).
06-320.327.47 .Jong en strak 06-320.325.54 . . . .Volle Boll. 06-320.325.04
06-320.323.63 . .Rijp en Ordi
Vanavond al 'n afspraakje!
HETE
exotische
meid.
Hoge
06-320.324.54 .. .Rijp Chique
Altijd succes als je op zoek
06-320.340.44.Lesbi 35+ 18 j. hakken volle lippen lekke bent naar 'n leuke vriend(in):
ordi...06.320.350.30 100 cpm
06-98.99
(100 cpm).
Allemaal leuke meiden willen
Hete meisjes (18) willen sne
direkt kontakt.
VERPLEEGSTER. Ik verzorg
een
sexafspraak!
Nu
direkt
06-320.330.77
(75 cpm).
06-320.326.66
(75 cpm) graag mannen in m'n uniform'
zonder iets eronder! Kijk en
BETTY'S ESCORT
Hete
meisjes
(18)
in
de buurt voel maar.
020 - 6340507 - na 19.00 uur.
Amsterdam-sexdating.
75 cpm. 06-320.329.30.
BI-SEX voor TWEE, direkt 06-350.211.41
(75 cpm)
Vluggertje: leuke meisjes (18)
apart met een meisje (18) of
Hete MEISJES (18) willen sex zoeken lekkere jongens (18).
een lekkere jongen (18).
kontakt.
Nu
met
nummer.
06-320.330.87
(75 cpm).
Bel 06-96.62
(75 cpm).
Bel 06-96.65
(75 cpm)
BLACK GIRLS (18 jaar)
Zandvoort BOYS en GIRLS
06-320.323.46
(1 gpm). Hete meisjes (18) willen ech escort. Geopend van 18.00
snel Sexkontakt. Nu met tel tot 03.00 uur. Telefoon
Ze wil het op z'n Grieks.
nr. 06-320.330.66 (75 cpm) 02507-16141.
Buurvouw geeft' buurmeisje
(18) sexles! Geniet rnaar lek- Hete vrouwen bij jou in de
ZAPPSEX
ker van die twee! 100 cpm. buurt willen sexkontakt.
Draai of toest om heen en.
Bel
06-97.09
(100
cpm)
06-320.328.27.
terug te spoelen, het lekkerDames die zich overdag ver- Hete vrouwen die alleen thuis ste kun je blijven herhalen!
75 cpm.
zijn zoeken sexkontakt.
velen zoeken telefoonsex.
06-95.09
(75 cpm) Schooljuffrouw
06-320.320.36
(75 cpm). 06-320.330.42
Effe Vlug
06-95.92
De allerleukste meiden bellen HOMO: Waar gebeurd, knul- Meisejs
06-96.40
en onder elkaar.
met de FLIRTBOX.
S & M Club
06-97.91
(75 cpm). TOPSEX 26+
06-320.330.01
(75 cpm). 06-320.327.01
06-97.92
06-97.94
Direkt apart met 'n meisje (18) Homo: Zoek je 'n hete boy Hardcore
of 'n lekkere jongen (18), voor voor 'n sexafspraakje?
Zij 18, naakt bukt ze voorover!
06-320.330.18
(75 cpm) Jij staat achter haar! Op z'n
'n live heet sexgesprek.
06-320.330.81
(75 cpm). HOMO-DIREKT-APART:
Grieks! 75 cpm 06-320.327.06
Direkt een leuk meisje (18) Direkt privé met een hete gay. Zoek jij wulpse meisjes (18)?
aan de lijn. Vraag naar haar Druk op de nul voor meer Bel Supersexkontakt.
tel.nr. voor 'n avondje uit. Di- iele jongens (v.a. 18 jaar).
06-320.320.44
(75 cpm).
(75 cpm).
rekt apart 06-98,10(75 cpm). 06-320.322.61
• Wij behouden ons het
Direkt een leuk meisje (18) Homojongens onder elkaar. recht voor zonder opgave van
aan de telefoon, direkt apart. Hoor ze heet TEKEER gaan. redenen teksten te wijzigen
(75 cpm). of niet op te nemen.
Bel 06-98.80
(100 cpm). 06-320.330.88
• HOMOKONTAKT
DIREKT KLETSEN, met een
Zoek je een lekkere boy?
leuk meisje (18)! Bel snel
Diversen
(75 cpm).
06-320.330.90
(100 cpm). 06-320.330.95
Direkt kontakt met een meisje n sexy lingerie komt ze voor
VOETBALTELEFOON .
(18). Druk op de nul voor e zitten en trekt haar slipje
Elk uur het laatste nieuws
meer. 06-320.322.05(75 cpm). opzij. Doe alles met me
vraagt ze hunkerend.
06-97.76
(100 cpm).
Direkt Sexkontakt met 'n hete 06.320.328.06
100cpm
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
vrouw bij jou in de buurt.
06-320.320.55
(75 cpm). 'ARTNERRUIL privélijn, di- kamerverhuizingen. Voll. verz.
ekt apart met vrouwen en Dag-nachtserv. 020-6424800.
Wegens enorme drukte, met mannen voor sexruil.
spoed DAMES/MEISJES ge- 06-320.330.91
(75 cpm). • ANNULERINGEN-van uw
vraagd voor escort en/of club
advertentieopdrachten kunt u
Haarlem. Bel tussen 13.00 en POLITIEAGENTE 06-97.93
Ie wordt streng aangepakt UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
22.00 uur 02507-16141 of
met knuppel en handboeien richten aan Centrale Orderaf023-400130.
'ernederd ze jouw! 75 cpm. deling Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.

Videotheek

DOMBO

WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS.
'In het kader van een
optimale participatie wordt
van iedere deelnemer
een ruime dosis
zelfwerkzaamheid verwacht.'

Diverse clubs
020 - 6328686. Amber Escort
lieve (jonge) dames, dagelijks
na 19 uur. (Geen chauffeur bij
U binnen - geen extra kosten).
06-320.323.13 HARDLESBI!
Wij gebruiken de wildste hulpstukken! Gluur maar! 75 cpm.
06-320.326.17 STRAATMEID!
(18). In de bus gaat ze tegen
je aan staan! Voel maar zegt
ze! 75 cpm.
06-320.328.99 Rijpe Dikke
Mollige Vrouwen, live staat ze
voor je naakt! 75 cpm.
06-95.05 Grieks standje.
Live alleen! Ik buk alvast over
de tafel. 100 cpm.
06-95.07 STEWARDESSEN
75 cpm. In de pantry liet Saskia zich heerlijk in d'r blouse
pakken door een passagier.
06-96.09 Rijpe vrouwen.
Live gesprek met jou! Graag
jonge jongens! 100 cpm.
06-96.25
WINKELMEISJES
3ea wordt heet achter de
<assa en verdwijnt het toilet
in. Jij loopt er achter aan.
Pak me! 100 cpm.
ONDEUGENDE
huisvrouwtjes en schoolmeisjes (18)
zoeken voor straks sexkon:akt, vraag naar hun tel.nr.
Bel 06-96.61
(75 cpm).

'Je moet zelf
ook watdoen.'

'Zeg dat 9
dan meteen .
Met deze advertentie wil SIRE in samenwerking met
dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen.

SIRE

ÜUÖ§n€|

AURONDE1000

DMHMM^B^^^^^MI^V^HaM^^H^^^H^^^^^lHHBMM^HHI^HM^^

vlak
880,-

80x190 cm
90x190
140x190
140x190 '
160x190 '
180x190 '
80x200

handv.
995,1030,1265.1445.1470,1495,1020,-

915,1205.1240.1270.895.-

1220.1260,1315.975,1325,1345,1020.1405,-

200x200 '
90x210
160x210 '
180x210 '
90x220
180x220 '

2835.2860.2890.1705,17-10,1775.-

1095,1235,1285.1470,1515,-

955.-

100x200
120x200
140x200
140x200 '
160x200 '

1595!1115,1605,1625,1160.1685.-

electr.
2135.2170,-

extra
1690.1725.-

1850.1245,1850.1885.1290.1945.-

2850,
2885,2920,2950,1795.-

3750.
3780,2150,2190,
2225.2410.2465.3740.3775,3820,3850.2245.-

2985,1840.3045.-

3885.2290.3945.-

auping

Is uw Auronde al
helemaal uitgerust?:

Slaapkamer 22 uw Auping-dealer heeft vele
maten en kleuren direct uit voorraad leverbaar!!!
DE AUPING AURONDE. HET BED
DE MEESTE MOGELIJKHEDEN.

Auronde achterwand

Ellipsvormig kastje

Aureo bedlamp 425.

MET

S MATRASSEN:
Auronae/uaronat
Latex 700/706
700 soepel
706 stevig
Hoogte 16 cm

Reflex 600/606
600 soepel
606 stevig
Hoogte 16 cm

Latex 700/706

Reflex 600/606

570,640.675.-

*»*»«»»*»« .*s^

1030.-

"lvr«*'X>rx,

590,655,690,775.925,1060.690.725.790,-

Voorzien van 2 eenpersoons spiralen;
:e compleleren mei 2 eenpersoons matrassen

805.905,950,-

70x190 cm
80x190
90x190
140x190
70x200
80x200
90x200
100x200
120x200
140x200
80x210
90x210
90x220

1455,830.-

925.975,1095.1315,1505,-

975.1025.1120,-

Auronde achter«l«m«nt

Ket Auronde bed, uit solide
beukehout, is er ook in extra
loge uitvoering.
Dat is soms erg comfortabel;!
Dij in- en uitstappen en bij
het opmaken van het bed.

Nreuitvoerng±

55 cm

'Meerprijs "V 45 f;
Auronde achterwand
bijpassende achterwand en
Auronde tafeltje

tafeltjes verkrijgbaar.
_
ïVlak (als niet verstelbare uitvoering)
fcHandversteibaar (rug- en voetendeei /i
met de hand m hoogte v e r s t e l b a a r )
Auronde matras
1
hoogte
lAutomat (rugdeei ts rn b v een Koordje
A u p n i g l R-c 11 m.Krissen il
hoogte
verstelbaar voeiendeei is met de hand
pRxies /i|n .itiicstaiul op
verstelbaar)
SExtramat (rugdeei is eiectnsch in hoogte verstelbaar
voetendeei is met de hand m hoogte verstelbaar)
SElectromat (rug- en voetendeei z<\n eiectnsch m elke
gewenste stand te brengen)

Auronde 1000
bed en accessofres zijn van
gelaagd beukehout
in de kleuren:
alpine wit
sable wit (licht beige)
parelgrijs
siena (beige)
zwart

* Snelle levering * Gratis thuisbezorgd * Gratis montage

naturel beuken
blank beuken
kersen gebeitst
mahonie gebeitst
ferrit
bleu
purper
platine

90 cm
100
120
140
160
180
200

de vier houttinten geldt een toeslag

1570,•1575,1580,1585.Ï
1590,1595,1600.-

mm
--•

l

'-i 'l

V

, • ,M

Originele
hotelcombinatie

/. /

_

l

r v-V- cr_\

zoekt u een

leciale aanbieding:

LEDIKANTRICK

1
O-VV

verstelbaar
slaapsysteem?

VN

l

ONGEMONTEERD
e geruisloos, geen gepiep of gekraak
B door de ..zachte", lichte en stevige bô5y
gemakkelijk te verplaatsen (zwenkwieltjes of grote meubelglijders, vooral handig bij schoonmaken en stofzuigen)
B geen pijnlijk harde sta-in-de-weg bij b. v.
stofzuigen.
B past perfect in elk slaapkamer-interieur
(ook practisch voor hen. die hun „oude
bed" willen vervangen, maar de rest van
het
slaapkamer-interieur
willen
behouden)
»is zeer duurzaam en vergroot de duurBzaamheid van uw matras aanzienlijk
maar is vooral: geweldig comfortabel,
goed voor uw rug!

BOXSPRINGCOMBINATIE

2 kwaliteitsboxsprings ("hotelbed") + 2
kwaliteitsbinnenvering

ongemonteerd

i poten waarvan 2 met
een zwenkwiel.

matrassen.

Leverbaar in: 2 van 80 x 200 (compleet)

Oerdegelijk ledikant
140x200
'
+ latenbodem compleet met
2 nachtkastjes

NU COMPLEET
VAN.125ÜTVOOR
(excl. matras)

of 2 van 90 x 200 (compleet).

Alles is uit voorraad leverbaar en
wordt gratis bij u thuis bezorgd,
informatie: 023-313039

Deze combinatie is normaal
Nu is deze combinatie compleet
Nu 700.- voordeel zolang de voorraad strekt

Mooi algeronde hoeken
inclusief 2 hoofd-en
voeteneinde verstelbare
lattenbodems
2sup«rkwaliteits
polyether matrassen
s a.40Dim. Hcmdik
140x200 COMPLEET

180x200 COMPLEET

M.D.F.-ledikanf \.....
"
speciale maat van 120 x 190, met een
stevige houten lattenbodem, compleet
met een kwaliteitsbinnenegg _
'eringmatras, NU
' '
KRIJGT U
_
ieze combinatie is ook leverbaar in de
l HRFS?
verrijdbaar
LUUCO.'
metlattenspeciale maat 120 x 200
Meeneemprijs bodem incl.
+ binnenveringmatras, NU
Nu
17Q .
matras.
(kleur zwart: meerprijs ƒ 100.-)
Korlom design om verliefd op te zijn.

Blank houten R!
»>.w; ',.* .-;:";

'.^fffi

tóSfe^S'i'-i'ïV*
i

795,-

Mooi algerorioe hoeken
inclusief 2hoofd-en
lattenbodems
+ 2 superkwaliteits
polyether matrassen
s.o.40plm. Ucmdik

M.D.F. ledikant

80 x 190 voor 460.90 x 200 voor 495.-

ELEKTRISCH VERSTELBARE LATTENBODEM

van een

Verstelbaar: Zowel hoofd- als voeteneind
zijn onafhankelijk door middel van twee]
electromotoren traploos instelbaar.
Het hoofdeind is voorzien van een extra
hoofdsteun welke automatisch meet gaat. Het voeteneind heeft een extra
scharnierpunt op kniehoogte.

^r;Q

ook in de maat 90x210 en
90x220 uit voorraad leverbaar.
EDBAK MET LADEN

inclusief
lattenbodem

2 LEDIKANTEN
Inclusief 2 spiralen
Een tante, een oom, een broer; è'eTztTs,
"ONGEMONTEERD
Dil ledikant kan ook geleverd een vriend of een vriendin.
worden met Auping
l ledereen krijgt wel eens een onverwachte
dwarsgespannen spiralen. | gast. En soms wel twéé

50,

140x200 COMPLEET
160x200 COMPLEET
180x200 COMPLEET 1 229.-

van 279.- NU

Ledikant in de maat
80x190 * 2 laden of
80x200 + 2 laden ol
90x200 * 2 laden

,,Susanne

i uf t

W it

zeer bekend merk

90x200

1-429.1-4S9.-

KRIJGT U
LOGES?

^>ONGEMONTEERD
Losse lade

zwaar massief blank houten
ledikant inclusief een stevige
houten lattenbodem

spiralen en S G 40
polyether matrassc"
160x200 COMPLEET
180x200 COMPLEET

Blijf je slapen ?

Massief hout
Ledikant in de maat
80x190 + 2 laden ot
80x200 + 2 laden ot
90x200 + 2 laden

ONGEMONTEERD

'm

160x200 COMPLEET

BEDBAK MET LADEN

inclusief
j*
lattenbodem
v
ONGEMONTEERD. an -108 „'

Wit M D F ledikant
ook verknigbaar met
[dwars gespannen.nandverslelbare

Modern ledikant mclusiel
dwarsgespannen spiralen.
NACHTKASTJE 440.'
Verschillende kleuren leverbaar (ook in eénpersoons
Txcl. matras) vlak
handverst. automaat
leverbaar). Bijpassende
140x200
H10.1 3 9 0 - 1660achterwand:
gcc
80x200 i695T-nu.
160x200
1145.1425.1695.Kleuren:
_180 x 200
1180.1460173090x201)
J6§5T- nu.
wit/zwart.
groen/zwart, zwart/zwarl

- donker eiken gebeitst
- blank eiken gebeitst

beniorenledikant 90x200'compleet
met hoofd- en
voeteneindeverstelbare lattenbodem
+ kwaliteitspolyelher matras S.G40
Dit seniorenledikant 90 x 200 is leverbaar met een
handverstelbare Auping spiraal + kwaliteits
polyether matras S.G. 40. Compleet nu . .
KWALITEITS SCHUIMRUBBER MATRASSEN

i ll

Gekke maten - gekke prijzen
eciaie maten ook leverbaar.
levertijd Z dagen.

1

s
s
E

kwaliteitspolyelhermatras

s g 40 extra dik. hoog soortelijk gewicht, dus extra duurzame,
comfortabele stramheid beide slaapziiden dooraestikt
80x190 nu voor

120x190 nu voor..

80x200 nu voor

130x190 nu voor..

90x200 nu voor
90x210 nu voor

naar

198,
223,

140x200 nu voor..
160x200 nu voor..
180x200 nu voor..

kwaliteitspolyethermatras

•r..

80x200 nu voor

209,-

120x190 nu voor

229,-

130x190 nu voor
140x190 nu voor

319.
359.
398.

90x190 nu voor

249,-

90x200 nu voor

249,-

160x200 nu voor

90x210 nu voor

279.-

180x200 nu voor

140x200 nu voor

329,359,398,398,449,498-

Slaapkamer 22

Maandag 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.
Donderdag koopavond van 19.00 tot 21.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Schuimrubber matras OP + OP!

schuimrubber-

Speciale maten ook leverbaar.

bi-nnenvering

120x190van-?g9 f >nu498,130x190 van-7497- nu 498,140x190 van-ZöST- nu 498,-

matras_

matras

topkwaliteit, S.G. 44, extra dik 16 cm. hoog soortelijk gewicht,
dus extra duurzame, comfortabele stramheid. beide slaapziiden doorgestikt.
80x190 nu voor

140x190 nu voor..

90x190 nu voor

^Soecïaié maten bolk leverba.ar,
2 dagen. ^T:

lichtgewicht

i 16 cm dik, comfortabele, duurzame, lichtgewicht binnenvering
matras, beide slaapzijden voorzien van een slijtvasle afdekking.
80x190 nu voor

219,-

120x190 nu voor

80x200 nu voor

239,-

130x190 nu voor

90x190 nu voor

259,-

140x1^0 nu voor
140x200 nu voor

90x200 nu voor

259,-

160x200 nu voor

90x210 nu voor

298,-

180x200 nu voor

uw

aupng

HILVERSUM
Havenstraaf43

AMERSFOORT
Kamp 44

UTRECHT
Mariaplaats 3

035-218975

033-721295

(Zadelstraat)
Tel.:030-310248

339,369,419,419,459,519,-

80x200 nu voor

439,-

90x190 nu voor

489,-

90x200 nu voor

489,-

90x210 nu voor

549,-

130x190 nu voor
140x190 nu voor

specialist VAN

voor zetfouten zijn wij
niet aansprakelijk en
prijswijzigingen onder
voorbehoud.

een ± 15 cm dik schuimrubber matras voor echte verwende slapers,
soepele, duurzame comfortabele volschuimrubber matras, ook geschikt
voor verstelbare becibodems. 100% katoenen overtrek.
120x190 nu voor
80x190 nu voor
429,-

140x200 nu voor
160x200 nu voor
180x200 nu voor

Haarlem
Houtplein 6
023-313039

ovzm

Zandvoorts
d Nieuwsblad

DOE MEE MET ONZE
VADERDAGPUZZEL!
KOM ZATERDAG A.S. WINKELEN,
WANT...
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Weekmedia

Principe-akkoord over
ho telt oren van 70 meter
ZANDVOORT - Eurotel
mag op het Badhuisplein,
naast Casino Zandvoort,
een appartementengebouw
bouwen van zo'n twintig
verdiepingen en ongeveer
zeventig meter hoog. De
commissie voor RuimtelijIce Ordening ging donderg 'in principe' akkoord
met een gebouw van die
hoogte. Daardoor kan Eurptel de plannen verder uit\verken.
Het uiteindelijke ontwerp
moet wel uitvoerig in de windtunnel worden getest. Dat heeft
de commissie als voorwaarde
gesteld, om nadelige windwer\elingen op en rond het Badtmisplein te voorkomen. Van
het appartementengebouw is
tot nu toe bekend, dat het ellipsvormig wordt. Dit model
kwam er het beste uit bij een
voorlopig
windtunnelonderzoek, waarbij verschillende
ontwerpen werden onderzocht.
Het gebouw krijgt beneden een
parkeergarage met zo'n honderdzestig
parkeerplaatsen.
Daarboven of eronder komt
een winkelgalerij.
Hier bovenop worden min-

Geen woningbouw
onder watertoren
ZANDVOORT - De bouw van
:en garage plus woningen op
iet parkeerterrein onder de waertoren, lijkt van de baan.
ES Hotel Holding AG, bouver van het toekomstige Euroel-appartementenhotel aan het
iadhuisplein naast het casino,
iet kans de vereiste parkeerilaatsen in dit gebouw zelf oner te brengen. Daardoor hoeft
net meer uitgeweken te woren naar het 'watertorenplein'.
)e gemeente had voorgesteld
aar een - gedeeltelijk onder[rondse - parkeergarage te bouv
en, met daar bovenop twee of
rie lagen woningen. Volgens
directeur Schale is dat finanleel niet haalbaar, daarom
vorden in het hotel zelf enige
erdiepingen hiervoor geresereerd. De gemeente gaat daarmee akkoord.
De garage op het Badhuisplein komt bovengronds omdat
ndergronds door het Hoogheemraadschap van Rijnland is
erboden. De ernaast gelegen
Parkeergarage van het casino
Mocht wel ondergronds gewd worden, omdat er geiruik gemaakt werd van een
oormalige kelder.

stens 14 verdiepingen gebouwd, van 85 meter beter zou zijn dan
waardoor het gebouw ongeveer 65 meter, maar voor ons is het
zeventig meter hoog wordt. Ho- geen vereiste dat wij hoger kunger dus dan het Palace Hotel, nen dan die 75 meter."
iets noordelijker aan de bouleBezwaren van zonverlies in
vard, dat zestig meter meet.
de omgeving worden door Eurotel min of meer weggewimpeld. „Schaduw komt er, dat is
Geen laagbouw
duidelijk," zegt Schale. „Maar
Een lager maar breder ge- we hebben een zonnediagram
bouw is uitgesloten, zegt direc- laten maken. Daaruit blijkt dat
teur S. Schale, van ES Hotel de woningen eromheen maxiHolding AG. „Als we ook voor maal één uur en 45 minuten in
onze eigen parkeerruimte moe- de schaduw liggen. Maar de uitten zorgen, kunnen we in laag- eindehjke duur hangt ook af
bouw hooguit vijftig kamers van de tijd van het jaar." Alle
kwijt. Om het project rendabel partijen in de commissie voor
te maken, moeten we minimaal Ruimtelijke Ordening gingen
tweehonderd appartementen donderdag 'm principe' akrealiseren. Om dat te kunnen koord met de hoogbouw. D66
bereiken, moet het gebouw tus- na enige aarzeling. Voorwaarde
sen 68 en 75 meter hoog wor- is een gunstige uitslag van het
den." De appartementen wor- windtunnelonderzoek. Hierden - net als bij het Beach Hotel mee is het voor Eurotel zinvol
- verkocht en vervolgens door geworden de plannen verder te
de hotelorganisatie voor de ei- gaan uitwerken. De voorwaargenaren verhuurd.
de van de gemeente om een parkeergarage op het 'watertorenplein' te bouwen, inclusief apZonverlies
partementen, lijkt daarmee van
„Het advies van de stede- de baan.
bouwkundigen
onderbouwt
onze wens om de hoogte in te
gaan," aldus Schale. „Zij heb- Hekken
ben zelfs gezegd dat een hoogte
Directeur In 't Veld van Holland Casino Zandvoort is 'blij
met het akkoord'. „Dat geeft
weer voortgang. Het is jammer
dat de uitstraling van het plein
al die tijd niet tot z'n recht
komt." Het terrein is al lange
tijd afgesloten met hekken.
Een verzoek vanaf de publieke
tribune om die 'ontsierende
hekken' weg te halen, werd van
Het apparte- de hand gewezen. „De aanwernentengezigheid van baldadige jeugd en
bouw van Eu- dergelijke maakt dat onmogerotel
krijgt lijk," aldus Schale. Hij is bang
ongeveer
dat het terrein verder overhoop
twintig ver- wordt gehaald door jongeren en
diepingen
mensen die er hun brommer of
motor stallen. Bovendien zou
het reclamebord ter waarde
van negenduizend gulden vernield kunnen worden. Als de
voorbereidingen voor de bouw
rond zijn, wordt er een tijdelijk
verkoopkantoor neergezet. •
(ADVERTENTIE)

Per 1-7-1993 de glasmeldingen
van de EMM woningen melden via

:r?
* l

rj-7
ItCl |D //GLASSERVICE
IXlZU rlASCHILDERWERKEN
ZANDVOORT L—/L—/

06-35034022

De vrouw liep rond twee uur
'aar
de zogenaamde 'kipper
ap'
toen
zij plotseling van acher
door het drietal werd vaste
° Pakt. Nabij twee garages
|*erd zij door een van de man-

Waterstanden
atum
HW
LW HW LW
lun 02.26 09.44 14.4522.55
1UH 03.06 11.05 i 5.29 23.46
lun 03.45 12.00 16.09 -.lun 04.25 00.20 16.4712.56
jun 05.05 01.06 17.2713.24
Jun 05.40 01.24 18.11 14.05
lun 06.22 02.15 18.5614.29
!iun 07.05 02.56 19.41 15.16
'JUn 22.55 03.35 20.2815.49
ffanstand
1
zat. 12 juni 03.52 uur
22 juni 05.40 uur

Rijtje
„Je moet ze goed op
n
een rijtje hebben ' Dat
O
zegt Jarg Weidema over zijn
vrijwilligerswerk bij de Zand
voortse Vereniging van Huur
ders (ZVH) Deze week m de
rubriek Achter de Schermen
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur.... tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Weihouder fin cm den:

Pachtsom strand
in'97 fors omhoog
ZANDVOORT
De
strandpachters kunnen rekenen op een fikse verhoging van de pachtsom. Die
voorspelling deed de wéthouder Ingwersen maandag
in de commissie voor Fmancién. Reden is, dat de
strandpachters aan een aantal zaken niet willen meebetalen.

Ouders kijken toe bij straatvoetbal
Onder toezicht van vele ouders werd er dit weekeind voetbal
gespeeld op het handbalveld van ZVM. Het inmiddels jaarlijks
terugkerende straatvoetbalkampioenschap voor de jeugd is ook dit
keer een groot succes geworden.
Volgend jaar probeert de organisatie dit evenement in het centrum

van Zandvoort te houden. „De Prinsesseweg lijkt ons daar het best
geschikt voor. Straatvoetbal is de basis van de voetbalsport en dat
moeten we zoveel mogelijk promoten," vindt organisator Teun
Vastenhouw.
Foto
reisbureau Z.mdvooit

„De strandpachters krijgen
in 1997 een hele vette rekening," aldus CDA-wethouder
Ingwersen. In dat jaar loopt het
huidige pachtcontract af, het
nieuwe zal volgens de wethouder een stuk duurder worden
voor de pachters. Het college
wil hierin allerlei zaken gaan
doorberekenen, waaraan de
pachters 'met willen bijdragen'.
„Waar de strandpachters tegen
zijn, wordt nu allemaal genoteerd!"
Tussen gemeente en strandpachters bestaat sterk meningsverschü over de betahngsplichten. Niet alleen over de
strandstoelenbelasting, waarover nog geprocedeerd wordt.
Ook over de toekomstige kosten voor een riolering onder de
boulevard. Binnen enkele jaren
moeten alle strandpaviljoens
daarop zijn aangesloten. Op dit
ogenblik verwacht de gemeente
ook een bijdrage van 6666 gulden van de pachters aan het
project 'Parkmgwatchers' van
de Zandvoortse politie. Het circuit betaalt eveneens dit bedrag
en volgend jaar zijn waarschijnlijk ook de parkeerpachters aan
de beurt.Vervolg op pagina 'A

Wethouder Financiën reageert op geruchtenstroom:

'Geen sprake van terrasstoelenbelasting'
ZANDVOORT - Over terrasstoelenbelasting wordt
op dit moment op het raadhuis nog niet gesproken of
gedacht, volgens de wethouder van Financiën, Peter
Ingwersen. Hij reageert
daarmee op geruchten dat
het invoeren van een dergelijke belasting wordt overwogen. Het idee is tot nu toe
alleen nog maar geopperd in
de commissie voor Financiën.

lasting," aldus Ingwersen. „Het
is ook niet wijs om nu uit te
zoeken of die belasting mogelijk is, zolang we nog aan het
procederen zijn over de strandstoelenbelasting." Beide partijen moeten zelfs nog naar het
hoger hof, aldus de wethouder.
Als de strandstoelenbelasting
wordt goedgekeurd, betekent
dat volgens hem niet automatisch hetzelfde voor een terrasstoelenbelasting. „Het één is
principieel iets heel anders dan
het ander."

Terrasstoelenbelasting, de
naam zegt het al: de horeca-ondernemer moet over elke terrasstoel die hij heeft, belasting
betalen. Net als de toeristenbelasting voor elke overnachting
in een hotel of de strandstoelbelasting op het strand. Het is
niet duidelijk of de hoogte van
de belasting ook afhankelijk is
van het aantal klanten dat per
dag op de stoel zit. Maar dat is
niet uitgesloten: het kan kennelijk nog alle kanten op met de
terrasstoelenbelasting, omdat
er volgens wethouder Ingwersen zelfs nog niet over nagedacht is.
„We zijn absoluut niet zo ver,
dat we serieus denken over het
invoeren van terrasstoelenbe-

'Fluisteren'
Het geruchtencircuit over
het invoeren van terrasstoelenbelasting is op gang gekomen,
nadat GBZ-raadslid Methorst
hierover vragen had gesteld.
Dat gebeurde enige weken geleden in de commissie van Financién. Methorst vroeg zich toen
af, of het college plannen had in

die richting. Hij had er wel eens
over horen 'fluisteren'. „Maar
memand is ermee naar voren
gekomen. En als raadslid mag
je toch ook ideeën aandragen?"
Het antwoord van Ingwersen
luidde toen dat er met over gesproken werd. Maar in de toekomst zou er wellicht over nagedacht kunnen worden.
Op zich voeH Methorst er wel
voor crn uit te luten zoeken of
er terrasstoelenbelasting geneven kan worden. Daarin vindt
hij steun van PvdA-raadshd
Van Gelder. VVD-er Tates voelt
er niets voor, zijn partij is 'nog
steeds voor liberalisering van
het terrassenbeleid'. Volgens
Methorst zou er eerst 'uitvoerig
overleg met de Zandvoortse horeca,' moeten komen. „Bovendien moet dan eerst het centrumplan gerealiseerd zijn, met
auto-luwe straten en pleinen.
Als er dan meer terrassen k
men, bijvoorbeeld over het hè!

Kerkplein, Raadhuisplein of
Gasthuisplein, dan heeft het
wellicht zin. Op dit ogenblik
nog niet."

Baatbelasting
Volgens Methorst kan de terrasstoelenbelasting worden gezien als een soort 'baatbelastmg', vooral als de straten zo
worden aangepast dat de ondernemers een terras kunnen
neerzetten of uitbreiden. Dat
zou afgewogen kunnen worden
tegen de huidige precanorechten die de horeca betaalt. Daarnaast zou de belasting doorberekend kunnen worden aan de
klanten. Dat laatste kan ook bij
de strandstoelenbelasting.

(ADVERTENTIE)

AANGEBODEN VAKANTIEWERK
ZIE PAGINA VRIJE TIJD

Uw krant niet Onderscheiding voor Annie Schelvis-Bakkenhoven
ZANDVOORT - De opontvangen? richtster
van Lunchroom
Berkhout, Annie SchelvisBel vrijdag voor

12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166
Vrouw bruut verkracht
ZANDVOORT - In de
"acht van vrijdag op zater'ag is in de Spoorbuurt'traat een 31-jarige Zand'oortse vrouw verkracht.
barbij waren drie Duits
Prekende mannen betroken. De politie, die spreekt
'an een 'brute verkrach'ng', zoekt nog getuigen.

DEZEWÈËm

nen verkracht. Ondertussen
bracht een tweede haar enkele
verwondingen toe, door met
een mes over haar borst te kerven. De derde man stond erbij
te kijken. Toen de mannen gestoord werden door twee voorbijgangers, liepen zij de Spoorbuurtstraat verder in, richting
Prinsenhofstraat. De vrouw
kon pas na behandeling van
haar verwondingen in een ziekenhuis naar huis.
De politie is nog op zoek naar
de daders en hoopt in contact te
komen met eventuele getuigen.
Met name met de twee voorbijgangers. Zij kunnen bellen:
(02507) 13043. Naast het feit dat
zij Duits spraken, is van de daders het volgende signalement
bekend. Dader 1: leeftijd 28-30
jaar, 1.80 a 1.85 meter, kort donker haar, kalend, donkere ogen,
gekleed in blauw spijkerjack en
-broek, okergeel overhemd. Dader 2: ong. 35 jaar, 1.65 a 1.70
meter, kort donker haar en iets
langer in de nek, breed krachtig
postuur, dikke nek, gekleed in
blauwe spijkerbroek en donker
leren jack. Dader 3: 25-30 jaar,
1.80 m., halflang middelblond
haar met slagen, breed grof gezicht met brede kaken, gekleed
in blauwe spijkerbroek en
zwart leren jack.

-Bakkenhoven, is maandag
op haar 80-ste verjaardag
koninklijke onderscheiden.
Burgemeester Van der Heijden spelde haar de eremedaille in zilver op, verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau.

Lunchroom Berkhout zat
maandagmiddag propvol. Te
midden van familie, vrienden
en zelfs oude schoolvriendinnen liep Annie Schelvis-Bakkenhoven verbaasd rond. „Niemand had me iets verteld," verklaarde zij. Met de onderscheiding werd bewondering uitgesproken
voor
deze
onderneemster, die 47 jaar geleden in de Kerkstraat haar
lunchroom begon. In het pand
waar vroeger haar grootouders
woonden en haar ouders voor
de oorlog een melkhandel annex 'salon' hadden. Zelf is zij er
geboren.
In de melksalon konden de
klanten hun pakje brood opeten, als ze tenminste een glaasje
melk kochten. Annie Bakkenhoven ventte als 17-jarige al
met melk. „Maar omdat alle
grote hotels waren gesloopt,
viel er na de oorlog niet veel
meer te verdienen in de melkhandel. Daarom ben ik met een
lunchroom begonnen." Het bedrijf, inmiddels uitgegroeid tot
restaurant, neemt nog steeds
een belangrijke plaats in, in de
Kerkstraat. Als er vroeger onderscheidingen waren geweest
voor ondernemers, dan was zij
er beslist voor in aanmerking
gekomen, vond burgemeester
Van der Heijden.
„Het zit in m'n vingers," zegt
Annie Bakkenhoven. „Als ik
wat doe, dan doe ik het goed.

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 12,50

Nieuwsblad
Naam: (m/v) l
Adres: [_ L J

Annie Schelvis-Bakkenhoven: „Als ik
wat doe, dan
doe ik het
goed"
Foto Pcisbuicau
Zanchooit
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Giro/Banknr.:
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Daarna word ik abonnee en betaal per
H kwartaal ƒ 17,00 i ] half jaar ƒ 31.00 P jaar ƒ 54,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-502.62.11.

En ik kan verkopen als een dui- loopt zij nog steeds te bedienen zij, terwijl zij het komen en
vel." Twintig jaar geleden deed in de lunchroom. Haar hulp gaan van klanten nauwlettend
zij de zaak over aan haar kinde- wordt hoog gewaardeerd. „Ik in de gaten houdt. „En ik ben
ren Martha en Theo, maar zelf ben er altijd voor de zaak," zegt heel tevreden zo."

Stuur de/ie bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsletdam. U hoeft geen post/egel Ie plakken. 8 "710371 "d 17003"

l
donderdag 17 juni 1993
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POSTAGENTSCHAP PASTEURSTRAAT
WINKELCENTRUM NOORD

FAMILIEBERICHTEN

RAYMOND
Hartelijk Gefeliciteerd met het
behalen van je diploma.

Wij zijn intens gelukkig
dat wij op 4 juni 1993
het mooiste geschenk
aan elkaar hebben gegeven

WIJ ZIJN TROTS OP JE
Pap,

Rob en Nicole
Gansner-Winnubst
Brederodestraat 60-1
2042 BH ZANDVOORT

Mam en Cindy

VADERDAG TIP

postagentschap is elke morgen open van

en

div. SHOPPERS

9.00 tot 10.00 uur.

REISTASSEN

Kerkstraat 31

Poststukken girobetaalkaarten enz.
tijdens onze vakantie af te halen
postkantoor Zandvoort L. Davidsstraat.

en

3e bij de Nationale verkiezing

SPORTTASSEN

Drogist v/h jaar.

en

RUGTASSEN

Om dit te vieren bieden wij
al onze klanten

bij

vrijdag 18 juni

J. van Campen & Zn.

een kopje koffie met gebak aan.

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

Hartelijk gefeliciteerd
We zijn héél trots op je

Corn. Slegersstraat 2
tel. 15449

Tu padre, mama, Karin, Alex, Oma,
Tommy en Bas

Van harte gefeliciteerd
met |ulhe
21/2-|ang huweh|k.

Pappa en mamma

BIG BROTHER
DENNIS
van harte gefeliciteerd
Nu word je dan STUDENT

Dinsdag 22 juni
zijn mijn mamma
en pappa
Chiquita en René Penning
\2Vz jaar getrouwd
Hartelijk gefeliciteerd
Roy

Je Little brother A.B.

P.S. Paul en Gertie
Olieslagers en de hr.
Olieslagers Sr. bedanken
hierbij ook hun voltallige
verkoopploeg, want
zonder hen hadden we dit
resultaat nooit bereikt.

^AAAAAAAAAAAAAAAAAAA K

Op naar de 25 |aar.

v_

DRUGSTORE

ALLEEN VOOR POSTBUSSEN

Hoera

Manuela is geslaagd
voor 't Atheneum!
Cniquifa en Rene

WIJ GAAN MET VAKANTIE
VAN 21 JUNI TOT 5 JULI

Uitvaartcentrum
Haarlem

4

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

<«

SINGER l
NAAIMACHINES ZANDVOORT

4 PRINSENHOFSTRAAT 7
^ t/o garage Versteege

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

« 02507-20072
Maandags gesloten

jr RITSEN
'l GARENS
p
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN

4 P E M Stokman

t»

(JJ] uitvaartverzorging
kennemerland bv

KNOPEN

4 reparatie alle merken KLEDINGREPARATIE

A
4

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

4

4

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

TTTTVTYTTTYWVWWT

Voor de liefhebber

t

van ASPERGES

Zalig zijn de eenvoudigen van gest,
want aan hen behoort het Rijk der Hemelen.
Zij kon plezier hebben in kleinigheden, lang is zij
vrolijk door het leven gegaan. Maar drie verhuizingen was wel wat veel voor haar. Het oyerlijden
van Moeder een halfjaar geleden is zij niet meer
te boven gekomen En toen vijf dagen geleden
Vader overleed kon Klaartje niet verder meer.
Een dag na zijn begrafenis, op 13 juni 1993, is zij
haar beide ouders gevolgd.
Wij zijn verslagen, verpletterd. Totaal onverwacht
hebben wij nu afscheid moeten nemen van ons
lief zusje, schoonzusje en tante

Clara Adriana Anna Stokman

tot en met St. Jan (24 juni)
kunt u nog profiteren van onze unieke service.

ovz
Ondernemers Vereniging Zandvoort

Speciaal geselecteerd

1e kwaliteit asperges
(gratis geschild)

„Klaartje"
Dochter van
Petrus Josephus Stokman
en
Maria Johanna Heemskerk
Geboren te
Overleden te
Zandvoort
Heemstede, Hartekamp
27 februari 1929
13 juni 1993

DOE MEE AAN ONZE

GROTE
VADERDAGPUZZEL
Met als prijzen: 10 slagroomschnitt's van Bakker Keur
en een hoofdprijs van herenmode Eldert de Boer t.w.v. ƒ 150,-

We zullen haar nooit vergeten.

AART VEER

Broers en Zusters
Zwagers en Schoonzusters
Neven en Nichten
Zandvoort, 17 juni 1993
Correspondentieadres:
A. M. M. van Leeuwen-Stokman
Willem Drayerstraat 18
2042 EC Zandvoort

Groente en Fruit

Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van
de H. Agatha hebben wij haar vandaag begraven
in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats
aan de Tollensstraat te Zandvoort.

ADVERTENTIES

Nieuwsblad

J

•

Grote Krocht 25,
tel. 14404

Emm

WAT U DOEN MOET:
Zoek in de advertenties de boekjes met het cijfer en de letter.
Zet de letter op de aangegeven plaats en breng of stuur uw
oplossing naar kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2042 JM Zandvoort, maar wel vóór 26 juni 1993

1 2 3 4 5 6

7

8

9

10 11 12

13 14

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Ncnnè: voor jou geen slingers
gister aan de wand,
daarom deze advertentie in de krant.
Nogmaals van Harte

gefeliciteerd.

Ik hou van je!
TR

Bedankt

PAP
Voor het lenen van de auto en het
doen van de boodschappen en
alle andere lieve dingen
Hdly

\'

\

\

Y

\

Y

Y

Hoera
DENNIS GESLAAGD
Van harte gefeliciteerd.
Heel veel sterkte
en succes
de komende 4 jaar
Pa en Ma
A

\

V

het faxnummer is

020-5626283

\

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Lorentzstraat 246, huur ƒ743,85 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwonmg met cv
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag
max ƒ4650,- zijn.
2 Keesomstraat 171, huur ƒ734,50 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwonmg met cv
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag
max ƒ4640,- zijn.

O
15 16 17 18 19 20 21 22 23

30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

Deze oplossing is ingeleverd door:

Naam:

Toewijzmgscritena liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Postcode + plaats:

BLOEMENHUIS
J. BLUYS
De specialist in al uw bloemwerken
Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 120 60
DENK OM UW TUIN

29

l

Reactie: uiterlijk dinsdag a s voor 12 00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum
Voorlopige toewijziging: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het
gevelkastje ten kantore van EMM

Ook een bloemetje voor de
„sterkste" papa van de wereld
haal je bij

24 25 26 27 28

Adres:

DE PRIJZEN WORDEN ONDER DE GOEDE INZENDERS VERLOOT.

KOM ZATERDAG WINKELEN
een promotieteam zal aan het winkelend publiek een
vaderdagattentie aanbieden beschikbaar gesteld door de
Gaper Drugstore

OVZ

en

Nieuwsblad

een ijzersterke combinatie
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Inbraak met
huissleutels
ZANDVOORT - In een woning aan de A.J. van der Moolenstraat werd m de nacht van
U op 12 juni ingebroken. Er
vverd onder meer een videorecorder en een stereo-installatie
gestolen. Van het slachtoffer
werd op 4 mei een rolstoeltas
ontvreemd met daarin de huissleutels. Vermoedelijk heeft de
dief met behulp van deze sleutels de inbraak gepleegd.

Brommer gestolen
ZANDVOORT - Een 19-jarige
Amsterdammer is op 10 juni
omstreeks vier uur verdacht
van diefstal van een bromfiets.
De jongeman viel op doordat
hij zonder helm op het voertuig
over de Boulevard Barnaart
reed. Hij vertelde de bromfietste hebben geleend van een
vriend. Doordat korte tijd later
aangifte van diefstal gedaan
werd door de eigenaar, een 17jarige Amstelvener, werd de
Amsterdammer voor nader onderzoek ingesloten.
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Waarnemend korpschef Bruntink naar Haarlem

Pachtverhoging
strandpachters

Nieuwe teamchef voor politie
ZANDVOORT/HAARLEM - Rijkspolitieman Gerrit Jan Rookhuijzen uit Castricum wordt Teamchef
Zandvoort bij de regionale
politie Kennemerland. Rein
Bruntink, momenteel waarnemend korpschef in de
badplaats, gaat na het zomerseizoen in Haarlem-Noord als teamchef werken. J. Hempenius en
J.N.M. Konijn worden beide
'uitvoerend teamchef basisteam Zandvoort'.
De verschuivingen zijn een
gevolg van de regionalisering
van het politiekorps. Zij zijn
voorbereid door de Plaatsmgs
Advies Commissie (PAO. De
korpsbeheerder, de burgemeester van Haarlem mevrouw mr.
E.M.A. Schmitz, heeft alle ad-

| Weekenddiensten

viezen zonder uitzondering gehonoreerd. De medewerkers
van de regionale politie Kennemerland zijn vorige week
woensdag op de hoogte gebracht van hun definitieve
werkplek.
'Natuurlijk is het zo dat lang
niet alle mensen op de plaats
zijn gekomen waarop zij misschien hadden gehoopt,' aldus
de afdeling Voorlichting. 'Desondanks verwacht de PAC dat
het aantal bezwaarschriften
dat naar de Bezwaren Advies
Commissie gaat, uiterst gering
zal zijn.' Een aantal mensen is
er onverwacht op vooruit gegaan, een aantal is daarentegen
in een lagere schaal terecht gekomen. De korpsleiding ver-'
wacht dat de loonsom met 1,3
miljoen gulden zal stijgen.
Door plaatsing van mensen op
een lagere schaal wordt er - op
den duur - een 'inverdien effect'
voorspeld van zo'n 450 duizend
gulden.

of alarmnummer 023-334323 (24 Rookhuizen
uur per dag), ook voor melding
Gerrit
Jan Rookhuijzen
van zoekgeraakte of gevonden krijgt de dagelijkse leiding over
POLITIE:
Alarmnummer dieren.
de Zandvoortse politie als
Teamchef Zandvoort. Als zoda00-11. In" andere gevallen: tel. Hulpverlening:
Centrum
Voor Vrijwillige
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer Hulpverlening: Voor informa06-11. In andere gevallen tie, advies en hulp tel. 17373, op
023-159500 of - voor info over- alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
dag - (02507) 61584.
VMBULANCE: Alarmnummer 2040 AC Zandvoort.
06-11. Anders: tel. 023-319191 Stichting Welzijn Ouderen
(ongevalllen), Centrale Post Zandvoort: (voorheen DienAmbulancevervoer (CPA) Ken- stencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
nemerland.
DIERENAMBULANCE:
Die- op dinsdag- en donderdagmidlenbescherming
023-246899 dag van 13.30 tot 15.00 uur.
(gratis), Regionale Dierenam- Belbus: Om van de belbus (voor
bulance
alarmnummer bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende dient men zich 24 uur van te
huisartsen hebben een geza- voren op te geven bij Huis in de
menlijke
waarnemingsrege- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
hng: J. Anderson, B. van Ber- en 17.00 uur. De kosten per pergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. soon bedragen vanaf l juli 1991:
Paardekooper, H. Scipio-Blu- ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,Na korpschef
Menkhorst
me, F. Weenink. Informatie voor een retour.
daarover tijdens weekend, Alg. Maatschappelijk Werk (voor) vertrekt nu ook Brunavond/nacht vanaf 16.30 uur, én Zandvoort: Noorderstraat l, tel. tink (achter) naar Haarlem
(Archieffoto)
tijdens feestdagen via telefoon- 13459 bgg 023-320899 of 320464.
nummer 30500. De spreekuren Spreekuur op werkdagen van
van de dienstdoende arts zijn 9.00-10.00 uur, maandagavond
zowel op zaterdag als zondag van 19.00-20.00 uur. Verder volvan 11.30 tot 12.00 uur en van gens afspraak. Deze hulpverle17.00 tot 17.30 uur. Een af- mng, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is graspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen tis.
Telef. Meldpunt Sexueel Getandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, weid: tel. 023-329393 op werkdaJ.W. Neutel, tel. 13073. Zaterdag gen 12.00-14.00 uur en ma.aen zondag alléén voor recepten, vond 19.00-21.00 uur.
openingstijden: 11.30-12.30 en Zandvoortse Vereniging van
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- Huurders: Gratis advies voor
mngstijden informatie over de leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
regeling via tel.nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedge- uur: "19783. Schriftelijk: Postvallen is het Kruiswerk Zuid-* ~bus 287, 2040 AG Zandvoort. Kennemerland 's avonds, 's Woningbouwvereniging EMM:
nachts en in het weekend te be- Klachtentelefoonnummer
reiken via de doktersinforma- technische dienst: 17577. Bestuur lij k spreekuur: iedere eertiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Eliza- ste dinsdag van de maand van
beth de Boer-Burgh en/of 19.30 tot 20.00 uur.
Verzekeringsbank:
mevr. A.C. Gombert, Koch- Sociale
straat 6A, Zandvoort, tel. spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Gemeenschapshuis, L. DavidsThorbeckestraat 17 te Zand- straat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
voort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver- 61500.
enigmg v.h. welzijn der dieren Taxi: tel. 12600.
(02507) 14561, Vermissings- Openbare bibliotheek: Prinsesdienst 023-383361, Asiel Zand- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
voort
(tevens
pension) 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
02507-13888, Asiel Haarlem 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
023-244443. Stichting Regionale 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
Dierenambulance: 023-363476 10-14 uur.
Diensten:
19/20 juni 1993

Vervolg van voorpagina
nig valt hij nog onder C.J.A.
Het circuit, de parkeerpachCouzijn uit Heemstede, disters en de strandpachters zoutrictschef Kennemerland Zuid
den 'de meest belanghetabenen uiteraard onder de regionale,
den' zijn bij het project Parking
korpschef, M.A. Straver uit
Watchers, omdat hun klanten
Haarlem.
beschermd worden tegen autoRookhuizen (45) heeft sinds
-inbraak en diefstal. Buiten Ing1966 diverse 'posthuizen' gewersen is dat ook de mening
zien, of te wel: hij heeft op vervan de meeste commissieleden.
schillende plaatsen gewerkt.
Volgens VVD-fractievoorzitter
Op sommige werd hij ingezet
Tates moeten er vanaf 1997
als 'problem shooter'. In een
'korte termijn contracten' koeerste reactie zegt hij het 'een
men voor de strandpachters.
uitdaging' te vinden om als
„De gemeente kan de pachtteamchef in Zandvoort aan de
sommen dan eerder bijsturen "
slag te gaan. Hij vond de uitslag
Strandpachtersvoorzitter
van de PAC 'verrassend'. Zelf
Jaap Paap reageert koel „Inghad hij verwacht in Umuiden
wersen heeft ons hiermee al
terecht te komen. Rookhuizen
eerder uitgedaagd. Maar dat de
is momenteel nog bezig met
gemeente te weinig geld zou
een studie bedrijfskunde. Zijn
krijgen van de strandpachters,
taak in Zandvoort gaat hij 'met
vertrouwen tegemoet'.
Zo'n zestig parochianen van de St. Agathakerk van een positieve kant te laten zien. Met onder is bij de vorige onderhandelmhebben zondag deelgenomen aan de zogenaamde andere een 'rondje schatkist' in de sacristie, een gen over de pachtsom rechtge'Kermis', die - voornamelijk - in de tuin van de wandeling over strand en 'rooms raden' een ge- trokken. De toenmalige wétBruntink
houder zei toen: 'Met dit bedrag
parochie plaatsvond. Doel was onder andere om slaagde dag, die voor herhaling vatbaar is.
Ook voor Rem Bruntink (47) de kerk, een gemeenschap van 'gewone mensen',
Toto PL-isbuie.ui /Candvoort komen we uit'. Wij doen niet
mee aan de Parkingwatchers
was de benoeming in Haarlemomdat we een normale verem-Noord 'een verrassing', maar
ging zijn met een normaal mkohij gaat 'met een open instelling
men. We hebben daar geen geld
aan de slag'. Bruntink, die in
voor. Wat dat betreft zijn we te
1964 m Utrecht zijn pohtiecarvergelijken met de gemeente."
nère begon, maakt eerst nog dit
seizoen m Zandvoort af, voor
hij als Teamchef basisteam
Zelf bepalen
Noord aan de slag gaat. Hij
„Als Ingwersen een bijdrage
heeft elf jaar in Zandvoort gewil vragen, moet hij bij de
werkt, sinds hij hier m 1982 als
strandpachters zelf zijn. Zo bechef algemene dienst en plaatsvervangend korpschef in dienst
ZANDVOORT - De toe- jaar wordt voorgesteld de 'be- langhebbenden zijn in Zand- paalt ieder van ons ook zelf, of
trad. Na enige tijd werd hij chef komst van de Zandvoortse langhebbenden' te laten beta- voort, die van het toerisme le- hij wel of niet meebetaalt aan
executieve dienst. In zijn Zand- Parking Watchers, jongeren len. Volgens de politie, waaron- ven. Zie hiervoor het artikel het VVV of aan de Stichting
voortse periode heeft hij zich die toeristen helpen om au- der de Parking Watchers mo- over de pachtsomverhoging, el- Zandvoort Promotie."
„Maar als het voorkomen van
onder andere beziggehouden toinbraken te voorkomen, menteel draaien, is het name- ders in dit blad. De stichting
met de bouw van. het nieuwe hangt aan een zijden draad- lijk geen politietaak om conti- Exploitatie Circuit Park Zand- auto-inbraken geen gemeentepolitiebureau aan de Hogeweg. je. De gemeenteraad aarzelt nue op de boulevard te voort heeft het bedrag al toege- taak is, is het dan wel een taak
Na het vertrek van korpschef om zesduizend gulden uit te surveilleren.
zegd. Maar van de pachters van van de strandpachters? Dan
Henry Menkhorst heeft hij de geven voor dit project van
de parkeerterreinen valt dit moeten we bij elke auto ondertaken van die functie waargenojaar
mets meer te verwachten. zoeken of de eigenaar voor het
de Zandvoortse politie.
Gemeentetaak
men.
De tarieven zijn pas geleden al dorp of de gemeente komt, of
De Parking Watchers fietsen
De vraag of het een gemeente- verhoogd. Omdat daarbij geen voor het strand. Je kunt hoogMenkhorst, die al enige tijd langs de parkeerplaatsen om taak is, 'is niet zonder meer po- rekening is gehouden met een uit alle ondernemers laten meein Haarlem bivakkeert, is divi- automobilisten tips te verstrek- sitief te beantwoorden.' 'Hier is bijdrage aan de Parking Wat- betalen die van het toerisme lesiechef geworden van de Regio- ken, om inbraken en autodief- sprake van het aanbieden van chers, wil het gemeentebestuur ven. Maar dat zijn er veel meer
nale Recherche. B. ten Have, stal tegen te gaan. Volgens de diensten waar een maatschap- dit jaar hun deel van de kosten dan alleen de strandpachters."
eveneens uit Zandvoort, heeft politie is er dit jaar 20 duizend pehjke behoefte aan ten grond- overnemen. De politieke partijde functie gekregen van mede- gulden nodig om het team te slag ligt,' zegt het College van en zijn echter nog verdeeld
werker financiële controlhng laten functioneren. Vorig jaar Burgemeester en Wethouders. hierover. De commissie voor
op de afdeling Beleidsontwik- heeft het project voornamelijk 'Een dienst derhalve die in Bestuurlijke Zaken wees dit
keling.
gedraaid dankzij sponsors, dit pnncipe door de belanghebben- min of meer af, de commissie
den dient te worden bekostigd, voor Financien stelde zich wat
maar waarvan gesteld kan wor- milder op.
ZANDVOORT - De toeden, dat er bij de gemeente een
gangsweg naar het Duintjestaak ligt om er voor zorg te draveld wordt waarschijnlijk
gen dat een en ander wordt ge- Promotieteam
nog dit jaar verbeterd. De gereahseerd.'
Door de inzet van de Parking meente legt haar plannen
Het voorstel is nu, om het Watchers is vorig jaar m Zand- hiervoor ter inzage.
geld - jaarlijks - bijeen te laten voort het aantal auto-inbraken
De plannen zijn te zien van 18
brengen door drie partijen die en diefstallen drastisch ge'profijt' hebben van het team: daald. Toen werkten de jonge- juni tot en met 2 juli bij de secde pachters van de parkeerter- ren voornamelijk langs de tor Eigendommenbeheer aan
reinen (zij kunnen de kosten noordboulevard. Op dagen dat het Raadhuisplem 4, op de afdedoorberekenen aan de automo- zij aanwezig waren, is daar geen hng Civieltechniek en Bouwbilist), de strandpachters én enkele auto opengebroken of kunde (tel. 61556). Tijdens de
het circuit. Ieder moet 6666 gul- gestolen. Toeristen vonden, zo inzagetermijn kan er eventueel
den betalen. Volgens de politie bleek uit een enquête, dat hun schriftelijk bezwaar worden mén het gemeentebestuur zijn auto op een veilige plaats stond gediend. De plannen betreffen
deze ondernemers het meest als de Parking Watchers aan- het gedeelte tussen de Lorentzgebaat met een goede beveili- wezig waren. Dit jaar zijn de straat en de reeds aangelegde
ging. Veel bezoekers van strand jongeren ook langs de zuidbou- weg naar de sportvelden van
Zanden circuit komen met de auto: levard actief. Andere gemeen- Zandvoortmeeuwen,
als er veel inbraken zijn, als ten hebben inmiddels het voor- voort'75 en Casino ZandvoortZandvoort een reputatie krijgt beeld gevolgd en hebben nu een meeuwen Handbal.
De weg ligt m een grondwaterals onveilige badplaats, komen zelfde 'promotie-team' ingezet.
zij niet zo gauw meer terug en
Volgens de Zandvoortse poli- -beschermingsgebied. Daarom
dat betekent inkomstenverlies tie is het team ook een 'uitste- is bij de provincie ontheffing
kende promotie van de bad- aangevraagd. Zo ook een aanlegvoor deze ondernemers.
plaats'. Automobilisten worden vergunnmg voor een trottoir
bij aankomst 'persoonlijk be- aan de oostzijde van de ThomBelanghebbenden
groet' én ze krijgen een prettige sonstraat. Of de werkzaamheDe strandpachtersvereniging dag toegewenst. Bovendien den in het najaar kunnen beginweigert te betalen. Ten eerste heeft het team hulp verleend bij nen, hangt mede af van de teromdat zij hiervoor geen geld verkeersongevallen. Met Eer- mijn waarbinnen de procedure
heeft, ten tweede omdat zij het ste Hulp maar ook door met de bij de provincie is afgerond.
niet als haar taak ziet, en ten portofoon uitgebreider hulpderde omdat er veel meer be- verlening op gang te brengen.

Kosten Parking Watchers gaan naar ondernemers

' Voorkomen van auto-inbraken is
geen taak van politie of gemeente'

Betere toegang
tot Duintjesveld

Achter de schermen....

Jarg Weidema

'Met veel dingen tegelijk bezig'

Onderwijsplan D66

(ADVERTENTIE)

| Kerkdiensten
Weekend:
19/20 juni 1993
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, m.m.v. Jongerenkoor
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
Rooinskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: mevr. A.
Beijnes en dhr. P. v.d. Smaal
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Zondag 10.30 uur: mevr. A. Beijnes en dhr. P. v.d. Smaal, Verhalenzolder
Ned. Protestanten Bond (NPB),
Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: geen dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders (H.A.)
19.00 uur: Engelstalige dienst,
ds. Dan Powers
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. InL: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

De ZVH kost Jarg Weidema een kleine twintig uur per week: „Je bent met zoveel dingen tegelijk
bezig, je probeert alles te volgen"

door Everhard Hebly

Foto Persbureau Zandvoort

huurwoningen, ingedeeld in
een twintigtal wijken, komen
om de beurt aan bod. ledere
maand een andere wijk. Na
twee jaar herhaalt zich dit
weer. Door vergelijking met de
oude enqênte-uitslag wordt duidelijk of de dienstverlening
daadwerkelijk is verbeterd.
Weidema: „Een huurdersvereniging heeft een hoop mogelijkheden maar veel mensen beIn de rubriek Achter de
seffen dat niet. Vooral omdat je
Schermen gaat het Zandminder met de concrete problevoorts Nieuwsblad op zoek
men 'van dit moment' bezig
naar de 'mens' achter bebent, maar meer met het beleid
kende personen in deze gegericht op de toekomst. De
meente. Deze week Jarg
Weidema (29), penning- mensen herkennen minder
snel hun belang hierin en dat is
meester van de Zandvoortjammer. Neem de laatste ledense Vereniging van Huurvergadering in mei. Daar zaten
ders (ZVH). Een vrijwillislechts zes van de 600 leden tegersbaantje dat hem twingenover een bestuur van zeven
tig uur per week kost.
mensen."

het bestuur. Je bereikt als
huurder veel meer als je de
krachten bundelt. Tot 1990 hebben we het heel druk gehad en
ik moet zeggen dat er veel veranderd is bij EMM. We vinden
er nu een luisterend oor."
„De laatste vijf jaar heeft de
ZVH er 350 nieuwe leden bijge-

Jarg Weidema heeft het 'kantoor' van de ZVH ondergebracht in zijn flat in Noord. Nog
een paar maanden, want vanaf
volgend jaar krijgt de ZVH
waarschijnlijk de beschikking
over een ruimte onder een van
de flats m de Lorentzstraat. Het
gaat om een ruimte van vier bij
zes meter die nu nauwelijks
door EMM gebruikt wordt.
Weidema: „De ZVH is met bijna 600 leden voor Zandvoortse
begrippen een grote vereniging,
maar heeft geen eigen ruimte.
Toch is dit dringend nodig,
want van huiskamervereniging
is ze de laatste jaren uitgePeriode:
groeid tot een - zeg maar - vol8 • 14 juni 1993
waardige organisatie die redeOndertrouwd:
Hellingman, Martin en Roose, lijk professioneel werkt."
„We hebben een tijd in 't
Anita .
Berendsen, Peter en Van Dam, Stekkie gezeten, maar dat kregen, we zitten nu tegen de
werkte niet goed. De ruimte die 600. Het grootste probleem is
Sabine
Koper, Peter en Van Ravens- we nu krijgen biedt de moge- het vinden van actieve leden, er
lijkheid om vanuit een centraal is heel weinig betrokkenheid.
berg, Joyce
punt de werkzaamheden te Dit is overigens niet typisch
Gehuwd:
Führhop, Erik en Koning, Bri- coördineren. Dan kunnen be- Zandvoorts, je hoort het overal.
stuursleden ook onafhankelijk Er heerst, denk ik, een beetje
gitta
Van der Meel, Rudolphus Leo van elkaar aan het werk. Moge- het vakbondsidee. Zo van 'we
Maria en Van Buchem, Esther lijk dat we dan het bezoek- worden wel geïnformeerd' en
-spreekuur weer invoeren. Nu 'indien nodig kloppen we weiMaria
houden we alleen telefonisch eens aan'."
Geboren:
Keur, Kevin, zoon van: Keur, spreekuur. Dankzij een eigen
Mattheus Wilhelmus en Baese, ruimte is de ZVH herkenbaar
Enquête
en is de drempel lager."
Brigitte
Het afgelopen jaar heeft de
Gansner, Robin Johannes AlZVH voor het eerst sinds jaren
bertus, zoon van: Gansner, Rob
te kampen gehad met een lichte
Jan en Winnubst, Nicole Josep- Vakbondsidee
Weidema kwam in 1987 in daling van het ledenbestand.
ha Maria
aanraking met de ZVH. Hij had Om meer bekendheid aan de
Overleden:
Van den Ende, Francina Thona net een gloednieuwe woning vereniging te geven, start de
van
woningbouwvereniging vereniging eind deze maand
Wilhelmma, oud 97 jaar
Stokman, Petrus Josephus, EMM betrokken waar het nodi- met de zogenaamde Verhuurge aan mankeerde. De huur- derstoets, een enquête die ontoud 87 jaar
Van Orden, Dina Francisca, ders werden volgens Weidema wikkeld is door de Nederlandse
als slachtvee behandeld door Woonbond. Met de uitslag in de
oud 73 jaar
Que geb. De Kater, Jacoba Cor- een toen tamelijk patriarchale hand hoopt de ZVH met de verwoningbouwvereniging. „Als huurders (onder andere genelia, oud 72 jaar
Van Uchelen, Wilhelmina Sara, prive-persoon.was het vechten meente en EMM) tot afspraken
tegen de bierkaai, herinner ik te komen. Doel ervan is, de
oud 89 jaar
Joachimsthal, Thérèse, oud 78 me. Ik ben toen lid geworden dienstverlening naar een hoger
van de ZVH, in 1988 kwam ik in peil te brengen. De Zandvoortse
jaar

B Burgerlijke stand

Dagtaak
De ZVH 'kost' Jarg Weidema
een kleine twintig uur per
week, naast zijn fulltime baan
bij Nieuw Unicum. Maar hij
zou er evengoed een volledige
dagtaak aan kunnen hebben.
Het bestuur bestaat uit zeven
mensen en dat is volgens Weidema te weinig. „Je bent met
zoveel dingen tegelijk bezig en
probeert ook alles te volgen.
Het zal voor een gemiddelde
Zandvoorter wel een moeilijke
materie zijn. Ik wil niet denigrerend zijn, maar je moet ze
goed op een rijtje hebben."
„Als je wilt, kun je tal van
cursussen volgen via onder
meer de Nederlandse Woonbond. Maar dat doe ik niet. Ik
vis mijn informatie uit publicaties en houd me dus vooral
schriftelijk van alles op de
hoogte. Ik heb het voordeel dat
ik gemakkelijk lees en eenvoudig de dingen 'in me opneem.
Het kost mij een grote tijdsinvestering, maar ik blijf het doen
zolang ik het leuk en belangrijk
vind."

VAN DER

EIJDE
U WILT UW HUIS
VERKOPEN?
Met onze nieijwe video-presentatie
kunnen wij alle bijzonderheden van uw
appartement of woning met foto(s)
en/of plattegrond uitvoerig aan belangstellenden tonen.

U WILT EEN HUIS
KOPEN?
Op elk gewenst moment van de dag
kunt u van buitenaf onze nieuwe videopresentatie bedienen en de voor u van
belang zijnde gegevens opvragen van
ons huizenaanbod.
PASSAGE 36-38-40
2042 KV ZANDVOORT
TELEFOON 02507-15531
FAX 02507-19127

ZANDVOORT - De gemeente
kan leerlingen die muziekonderwijs willen, ook rechtstreeks
subsidieren. Dat is de basisgedachte van een voorstel van
D66. De partij geeft hiermee een
alternatief, nu de gemeente besloten heeft uit het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland te
stappen. Daardoor zou het muziekonderwijs toch behouden
kunnen blijven voor Zandvoort.
Het voorstel is in de commissie
voor financiën positief ontvaneren. Binnenkort meer hierover.

ZAKELIJK
BEKEKEN
'De Gaper' derde
Drogist van het jaar
ZANDVOORT/HOUTEN De Gaper Drugstore uit de
Kerkstraat is derde geworden bij de verkiezing van de
'Drogist van het jaar 1993'.
Eerste werd Etos Beauty
Case uit Hoorn.
De jaai hjkse verkiezing wordt
georganiseerd door Marketing
Results, onafhankelijk vakblad
voor drogist en apotheker. Het
juryrapport zegt over de zaak
van 'de ambitieuze drogist Paul
Olieslagers': 'Gelegen in het
centrum van een meer dan modale badplaats, richt deze drogisterij zich qua assortiment en
uitstraling primair op de bewoners van het marktgebied De
heer Olieslagers zet zich met
hart en ziel in om het imago van
Zandvoort als een plaats waar
het prettig winkelen is, te versterken. Het personeel, gestoken in moderne bedrijfskleding,
staat de klanten behulpzaam en
vriendelijk te woord en biedt
hen net dat beetje extra wat inkopen doen m deze drogisterij
tot een feest maakt.' De Gaper
Drugstore behoort hiermee 'tot
het selecte gezelschap van de
tien beste drogisten van Nederland', aldus Marketing Results.
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WONINGTOEWIJZING
'GROOT KIJKDUIN'

9 0 0 - 1 2 30uurvan18junit/m2juli1993bij
de sector Eigendommenbeheer, afdeling Civieltechniek & Bouwkunde, Raadhuisplein 4, telefoon 02507-61556
Gedurende de inzagetermijn kan men schriftelijk bezwaren indienen bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

BIJ de gemeente kan men zich inschrijven voor de
HAT-eenheid

Exclusieve Hollandse kaas
Aanbieding geldig t/m 20 juni

1 kilo jong belegen

9,00
Kerkstraat 23, Zandvoort
7 dagen per week geopend

PAKT UIT!!!

Stationsplein 47 (complex Groot Kijkduin)
De huur bedraagt f 467,38 (inclusief f 29,servicekosten)
Wil men in aanmerking komen, dan dient men bij
de gemeente ingeschreven te staan als alleenstaande woningzoekende
De toewijzing zal gebeuren volgens het gemeentelijk(urgentie)puntensysteem Hierbij wordt ook
het norminkomen betrokken
Reacties, voorzien van naam, geboortedatum en
adres, kunnen schriftelijk worden ingediend bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort, t,a v sector
Bewonerszaken, afdeling Dienstverlening Bevolking onder vermelding van inschrijving HAT.
De inschrijftermijn sluit op dinsdag 22 juni
1993 om 12.00 uur.

VERBETERING
ONTSLUITINGSWEG

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Grote Krocht 19, Zandvoort

Is uw limiet ook

65 kilo

Wilt u een woning kopen
Wiit u een woning verkopen

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G,
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

ATTENTIE!

FITNESS PARADISE

of mag het iets
minder zijn???
LIMIET 65 AFSLANKDRUPPELS
zijn 100% plantaardig
LIMIET 65 AFSLANKDRUPPELS
stillen het hongergevoel
LIMIET 65 AFSLANKDRUPPELS
zijn vet afbrekend
LIMIET 65 AFSLANKDRUPPELS
voorkomen vocht ophoping
LIMIET 65 AFSLANKDRUPPELS
geven tijdens het kuren nieuwe
energie
LIMIET 65 AFSLANKDRUPPELS
nemen makkelijk in, 2x daags
8 druppels in een half glas water
Met limiet 65 kunt u normaal eten
en drinken toch vermindert uw
gewicht 2 tot 4 kilo per week.
Maand kuur voor maar ƒ 37,50

Gelet op het bepaalde m de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester
en Wethouders besloten tot het aanleggen van
een gereserveerde invahdenparkeerplaats ter
hoogte van Nicolaas Beetslaan 8
Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld bij de Afdeling
voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag,
binnen 30 dagen na publicatie van het besluit
Het beroepschrift dient m tweevoud te worden
ingediend Tevens is f 170,-- aan griffierechten
verschuldigd

VOORGENOMEN

Voor nadere informatie kan men terecht bij
de balie van de sector Bewonerszaken.
Openingstijden ma. t/m vrij. 9.00 -12.30 uur.

CHRIS HARDENDOOD

Voor de opruiming begint
doet u uw voordeel met
sterk afgeprijsde
voorjaarsmode

VERKEERSBESLUITEN

DUINTJESVELD
Najaar 1993 wil de gemeente het laatste gedeelte van de ontsluitmgsweg naar het sportpark
Duintjesveld verbeteren Het betreft het gedeelte
tussen de Lorentzstraat en het reeds aangelegde
deel naar de sportvelden Zandvoortmeeuwen en
Zandvoort '75
Vanwege het feit, dat de weg m het grondwaterbeschermingsgebied 2 van de provincie
ligt, heeft de gemeente ontheffing bij de provincie aangevraagd
De afhandeling van deze procedure is mede
bepalend voor het tijdstip waarop met de werkzaamheden kan worden begonnen
De benodigde aanlegvergunnmg voor het trottoir ten oosten van de Thomsonstraat is ook
aangevraagd
De plannen liggen ter inzage op werkdagen van

HINDERWETVERGUNNING

(WABM)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
zijn voornemens onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te
ondervangen, een vergunning ingevolge van de
Hinderwet te verlenen tot
een afvalwaterzuiveringsinrichting gelegen aan
de Kamerlingh Onnesstraat 6 te Zandvoort,
De ontwerp-beschikkmg en de andere stukken
die op de aanvragen betrekking hebben liggen
met ingang van 17 juni 1993 tot 18 juli 1993 ter
inzage bij de sector Grondgebied, afd Bouwtoezichten Milieu, Raadhuisplein 4 U kunt daar
ook terecht voor een mondelinge toelichting
Het kantoor is geopend op werkdagen van
9 00 - 1 2 30 uur De stukken liggen tijdens de
openingsuren ook ter inzage bij de Openbare
Bibliotheek, Prmsesseweg 34
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 18 juli
1993 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stuk-

(De (jutte 'Tornt
Eten kunt U overal.
Dineren doet U bij de
Gulle Toine,
ook op het terras.
Div. vis- en vleesspecialiteiten.

5

E

Boul. Barnaart 14
ledere woensdag gesloten

*
*
*
*
*

Voor meer informatie

FITNESS PARADISE
Paradijsweg 1 t.o. politiebureau Zandvoort
tel. 02507-17742

Hoera!!
geslaagd??

Haltestraat 1 Zandvoort
tel. 02507-16123

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

uitbreiden
woningen
93048B M Molenaarstraat 24 uitbreiden
woning
uitbreiden
93049B Westerduinweg 14
woning
plaatsen
93050B Westerduinweg 14
zwembad
plaatsen
93051B Grote Krocht 12,
kantoor/
14a/b,16
woningen
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplem 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9 00 - 12 30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn
Verleende bouwvergunningen
93002B Herman
uitbreiden
Heyermansweg 73
keuken
93026B Frans Zwaanstraat 88 plaatsen
dakkapel
93027B Frans Zwaanstraat 86 plaatsen
dakkapel
93031B Wikkelaan 11
vergroten
dakkapel
Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB
binnen dertig dagen na het verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

Vaderdag!l
Walt Disney Stropdassen 49,90
Shorts
van 45,- tot 89,90
Zwemshorts
T.shirts
Zwemslips

29,90 tot 49,90

v.a. 14,90
van 29,90 tot 49,00

schilders- en ofwerkmgsbedrijf

RUUD JONKER

veel meer

Muutcooüngs Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

J J Hamelinkstiaat 111
2033 LK Haarlem
Tel 023-3309 44
Tel 02507-30663

AKTIE VAN DE

voor het „betere" schilderwerk

Kerkstraat

20,

Z a n d v o o r t

MAAND

«SROEPSRETOUR
ZUID
FRANKRIJK

ALMAT KEUKENLEASE

PRACHTIGE KUNSTSTOF KEUKEN SOFTLINE WIT

22,50

93047B Kerkstraat 2D-2E

Keukens te kust en te keur bij vendoploni

Bakkerij Paap
chip., vruchten en
slagroom enz. enz.
vanaf

BOUWVERGUNNINGEN

en nog

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

haal maar
snel iets
om te
trakteren
bij

DIV. TAARTEN
IN ALLE SMAKEN

AANGEVRAAGDE

!•-S

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel 12932

NU DE HELE WEEK GEOPEND,
DUS OOK OP ZONDAG!!
Fitness Dames en Heren
* Figuurcorrectie
Cardio Fitness
* Sauna + turks bad
Aerobic
* Zonnestudio
Steps
* VITAMINEN
Callanetics
* Voedingsadvies

Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de
bovengenoemde wijze en een ieder die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe m staat
is geweest krijgt in een volgend stadium van de
procedure gelegenheid om beroep in te stellen
bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur
van de Raad van State

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

Alleen
verkrijgbaar
bij

drogisterij-parfumerie
schoonheidssalon

ken ter inzage gelegd Degene die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken

Alm 270 cm Kompleet met DUROPAL uerkblad Inbouwgaskook
plaat m kombmatie met elektrische oven geïntegreerde 170 liter
koelkast en u usemkap Deze keuken kan worden aangepast aan
uu situatie
* Zo lang de voorraad strekt

KEUKEN PLANTAFEL
Elke keuken is anders Dus ook
de uwe Daarom kunt u uu
keuken heel gemakkelijk indelen
op onze keukenpluntafel Alles
nauwkeurig op schaal Gratis
met Polaroid loto en ollerte
AMSTCLVLEN, ARNHLM, BREDA, DLN HAAG, EINDHOVEN

Genieten vanaf f 25,- per week en geld achter de
hand houden voor andere uitgaven Vendoplan
biedt u deze mogelijkheid ALMAT KEUKENLEASE
biedt u namelijk een groot aantal voordelen zoals
10 jaar garantie, zelfs op de apparatuur van het
merk ATAG Uw keuken is 10 jaar lang verzekerd
tegen brand-, water- en diefstalschade
Overlijdensrisiko is eveneens meeverzekerd Wilt
u aan het eind van de lease-periode de keuken
inruilen7 Dan ontvangt u gegarandeerd 10% terug
van de aanschafwaarde U hoeft zich geen zorgen
te maken over het onderhoud, ook dit is inbegrepen Laat daarom DEZE MAAND een offerte
maken m een van onze showrooms en u ontvangt
van ons een SCHITTEREND KOOKBOEK om alvast
de heerlijkste gerechten voor te bereiden voor in
uw nieuwe Almat keuken

GRATIS HUISBEZOEK
Onze keukenadviseurs komen graag bi] u thuis om te luisteren
naar uw keukenwensen Zi| bekijken de mogelijkheden Nadat
alle maten zi|n genomen en duidelijk is geworden in welke sfeer
u zich het prettigst voelt wordt er voor u een GRATIS ONT WERP
gemaakt met POLAROID FOTO, welke de werkelijkheid •prima
benadert Bent u geïnteresseerd belt u dan 04242 92222

V&D, UW WARENHUIS \§>
AMSTELVEEN 2^ ETAGE

PRACHTIGE KUNSTSTOF KEUKEN SOFTLINE IVOOR
Afm 270x150 cm Kompleet met DUROPAL werkblad Inbouwgaskookplaat m kombmatie met elektrische oven, geïntegreerde
170 liter koelkast en wasemkap Deze keuken kan worden uangepast aan uw situatie
* Zo lang de voorraad strekt

GRATIS KEUKENHOEK
Belt u dan 04242 - 92222
en vraag het gratis ALMAT
Keukenhoek met kode QC
Van maandag t/m vrijdag
van 09 00 tot 19 00 uur

JE VAKANTIE-AUTO HAAL JE
UIT JE EIGEN KRANT.

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

Het Parool Trouw de Volkskrant
GRONINGEN, LEEUWARDEN, ROTTERDAM-C, UTRECHT.

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21
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Plesmanschool en Van Heuven Goedhartschool
moeten met ingang van l augustus '94 fuseren

Geslaagd
ZANDVOORT - Op de
Wim
Gertenbachschool
voor MAVO is dinsdag de
uitslag bekend gemaakt
van het eindexamen.
Zestien leerlingen zijn in
één keer geslaagd. Dat zijn:
Michelle Bijster, Bülent
Ceyran, Gerard van Diemen, Mireille Koning, Ester Koper, Daniëlle Kuling,
Cynthia Kuiper, Vincent
van der Meulen, Turkan
Özgen, Claudia Paap, Mario Schrader, Saskia Sebregts, Mark Spolders, Ra- •
mon Vermey, Mariska van
de Wetering en Mark van
Wijk.

Majoor Bosshardt
in Zandvoort
ZANDVOORT - De bekende
Majoor Bosshardt komt dinsdagmiddag 22 juni naar Zandvoort. Zij is er te gast bij de
Algemene Nederlandse Bond
voor Ouderen, afdeling Zandvoort. De majoor komt er vertellen over haar jarenlange
werkzaamheden in Amsterdam, voor het Leger des Heils.
De bijeenkomst, die ook voor
niet-leden toegankelijk is, vindt
plaats in\ het Gemeenschapshuis aan'de L. Davidsstraat, nabij het busstation. Aanvang 2
uur.

Vrijspraak
voor gemeente
ZANDVOORT - De gemeente
Zandvoort heeft geen milieudelict gepleegd en is dus niet
strafbaar. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag bepaald. De rechtszaak betrof het storten van vervuild
rióolslib op het terrein van de
rioolwaterzuivering in Zandvoort-Noord, terrein van het
Hoogheemraadschap van Rijnland. Bij de rechtbank werd een
boete van 30 duizend gulden geëist. Maar volgens het hof is er
geen wettelijke regeling waardoor het storten van afvalstoffen strafbaar is. Daarom werd
de gemeente ontslagen van
rechtsvervolging. De storting
had plaatsgevonden tussen december 1989 en september
1990. De economische politierechter in Haarlem had de gemeente tot een boete van 5000
gulden veroordeeld.

ZANDVOORT - De Plesmanschool en de Van Heuven Goedhartschool moeten fuseren. Het College van
Burgemeester en Wethouders heeft hiertoe besloten.
De medezeggenschapsraad
van de Van Heuven Goedhartschool gaat mogelijk in
beroep tegen dit besluit. De
kans dat zij in het gelijk
wordt gesteld, is echter
klein.

ter van de medezeggenschapsraad van de Van Heuven Goedhartschool. „Je voelt jezelf aan
de kant gezet. Je gaat wel in een
noodfonds, maar dat betekent
dat je overal op moet solliciteren en elke baan moet aannemen. En als wij bijvoorbeeld in
Haarlem worden aangenomen,
moeten daar weer jongere leerkrachten weg." Als de brief van
de gemeente binnen is, bepaalt
de medezeggenschapsraad of
hij wel of niet in beroep gaat.
Volgens andere bronnen is de
„Het college heeft besloten, kans dat hij in het gelijk wordt
definitief over te gaan tot fusie
van de Plesmanschool en de
Van Heuven Goedhartschool."
Die mededeling deed wethouder Ingwersen maandag in de
commissie voor Financiën en
Onderwijs. Beide scholen krijgen deze week bericht hierover.
ZANDVOORT - De langZo ook de medezeggenschaps- ste dag van het jaar is in
raden, waarin ouders en leer- zicht. Voor de Zandvoortse
krachten zijn vertegenwoor- horeca het sein voor het
digd. Die van de Van Heuven jaarlijkse MidzomernachtGoedhartschool overweegt nog festival. Dat brandt zaterin beroep te gaan bij de Geschil- dagavond om 8 uur los met
lencommissie in Den Haag. diverse muziekoptredens.
„We hopen dat zij dat niet
doen," aldus Ingwersen. „We
houden de discussie liever op
Het wordt weer een veelzijdig
het lokale vlak, bovendien geeft festival, zegt Andries Filmer,
het de nodige vertraging." Hij een van de organisatoren.
streeft ernaar, de fusie per l „Maar het wordt voornamelijk
augustus 1994 rond te hebben. swingende, gezellige buitenmuziek, goed voor een groot puBeide scholen apart dreigen bliek." In het dorpscentrum is
niet te voldoen aan het mini- het evenement verdeeld over
mum aantal leerlingen, dat vier podia: op het Kerkplein,
vastgesteld is door het ministe- het Gasthuisplein, de Halterie van Onderwijs. Vooral de straat en een op de hoek HaltePlesmanschool kampt met een straat/Pakveldstraat. ,
laag aantal. „Als de scholen niet
zouden fuseren, zou de PlesOp dat laatst genoemde podimanschool doodbloeden," al- um treedt La Stampa op, gecondus Ingwersen. „Dan zouden tracteerd door Café Neuf en
alle mensen op straat staan." Chin Chin. Verderop in de HalDe fusie betreft niet alleen de testraat, richting Zeestraat,
leerlingen, ook de leerkrachten treedt Soulfull Blues Quality
van beide scholen worden sa- op voor La Bastille, De Slop en
mengevoegd. De leerkrachten Twenties.
van de Van Heuven Goedhartschool zien dat als een bedrei- Op het Gasthuisplein is 'Oude
ging: zij hebben over het alge- liefde roest niet' te gast van het
meen minder dienstjaren dan Wapen van Zandvoort, Sesto
hun vier full-time collega's van Senso en Circus Zandvoort. Op
de Plesmanschool. Daardoor het Kerkplein speelt The Funk
zouden zij als eersten op straat Academy, gecontracteerd door
komen te staan.
de horecabedrijven Café Koper,
Scandals, Beregoed en Febo.
De optredens duren tot 12 uur.

gesteld, erg klein. Dat zou bete- vaak in de buurt. Een en ander
kenen dat de fusie vrijwel zeker bleek een tijdje geleden al uit
doorgaat.
een enquête van de Plesmanschool.
Beide scholen verwachten
dat een aantal leerlingen van de
Plesmanschool niet mee gaat Kleine groepjes
naar de Van Heuven Goedhart„Een en ander heeft wel als
school. Menig ouder uit deze voordeel, dat je hele kleine
wijk zal zijn kind sturen naar groepjes krijgt op de nieuwe
de dichterbij gelegen Beatrix- school," zegt Gerda Weidema,
school of Nicolaasschool, óf - directeur van de Plesmanals hij toch voor openbaar on- school. „Je krijgt onderwijs dat
derwijs kiest - de Hannie zich helemaal op het kind kan
Schaftschool in het centrum. instellen. En dat kan best een
Veel ouders komen daar toch al grote aantrekkingskracht heb-

ben op ouders." Zij vat de fusie
positief op, ook al was zij persoonlijk een voorstander van [n deze rubriek wordt tijdens het zomcrseizocn bericht ovci
een nieuwe basisschool in oud- gebeurtenissen op het strand. De redactie houdt zich aanbc-noord zelf. „Maar dat bekostigt volen voor tips en reacties. Het telefoonnummer is: 18Ü48.
Den Haag niet." Haar collega
Gerard van de Laar, schooldirecteur van de Van Heuven
Goedhartschool, stelt zich 'op
persoonlijke titel' eveneens positief op. „Het wordt een jaar
dat we ons moeten gaan verloven. En als het om de kinderen
gaat, dan kan daar best een
goed huwelijk uit voortkoNa een paar prachtige zomerse dagen, waarbij de duimen."
zenden strandtaezoekers verkoeling zochten bij en in

Was de zee maar
dichter bij Zwolle

Midzomernachtfestival op vier locaties

Noodfonds

Tot 1998 is er wel een werkgarantie voor alle leerkrachten,
maar dat kan ook betekenen
dat zij tijdelijk elders te werk
worden gesteld. Daarna treedt
er een noodfonds in werking.
„Bij ons vallen de klappen,"
zegt Nel Veenhuyzen, voorzit-

Met de politie zijn goede contacten gelegd, vooral dankzij
mede-organisator Henk Vermeulen.
De straten blijven de hele
avond afgesloten, zodat er genoeg ruimte is voor een veeltallig publiek. Bij de meeste zaken

(ADVERTENTIE)

zijn de drankjes en hapjes ook
op straat te krijgen.
De Manege aan de Zandvoortselaan, sociëteit voor ongebonden mensen, viert zaterdag
eveneens Midzomernachtfeest,
oftewel een 'Brasilian Night'
van 8 uur 's avonds tot 3 uur 's
nachts. Er is een heus Braziliaans orkest gecontracteerd, inclusief een tiental Braziliaanse
danseressen. Er is in drie zalen
verschillende muziek. Op het
programma staan verder taarbecue op het terras en Braziliaanse cocktails. Entreeprijs 25
gulden, inclusief barbecue en
cocktails. Gran Dorado houdt
vrijdagavond een 'Midzomernachtcruise' voor haar zakelijke relaties. Het boulevardrestaurant wordt hiervoor 'omgedoopt' tot cruiseschip.

„Het bevalt ons uitstekend hier aan de kust," zegt dochter
Velthuis. „Het is lekker uitwaaien op het strand. Gisteren
toen het regende was het slecht weer, maar nu is het prachtig. Het is voor ons iets aparts om de zee te zien. Voor mijn
moeder is het zelfs de eerste keer dat zij aan zee is. Ik zou
hier best willen wonen. Was de zee maar dichter bij Zwolle."
Dochter Velthuis heeft al meerdere keren de kuststrook bezocht. Zo deed zij eerder Noordwijk aan en was zij van de
winter al eens te gast in het Grandoradopark.

Blote konten
„Ik woon in Zwolle maar de zee vind ik zo geweldig. Het aanrollende water de ruimte van de zee, het is prachtig. Zoals
het nu is vind ik het strand het mooist. Het hoeft voor mij
niet zo druk te zijn. Een strand, vol met blote konten hoeft
voor mij niet."
Voor de beide Velthuizen is het lekker uitblazen in Zandvoort. Een frisse neus halen en lekker genieten van de rust.
Gezien de enthousiaste reacties is het vrijwel zeker dat Zwolse gasten niet voor de laatste keer Zandvoort hebben aangedaan.

(Aichieffoto)

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naarde redactie van deze krant, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het Gasthuisplem 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.

Haarlemmerstraat en busweg: circuit

Het verbaast mij iedere keer
weer. Als ik in mijn tuin zit en
zie hoeveel fietsers en knetterende brommers ('snorfietsen',
haha) in de tegenovergestelde
richting over het fiets- en voetpad vanaf de katholieke kerk
de Haarlemmerstraat in rijden,
dan kan de Zandvoortse gemeente de kas aardig spekken.

Namelijk door het uitschrijven
van bekeuringen, met als belangrijkste factor de levensbedreigende situatie voor onze
kinderen en ook de ouderen
welke daar veel lopen.
Bij het spelen voor zover dit
mogelijk is op het smalle voetpad, moet de boel angstvallig in
de gaten worden gehouden om
in te grijpen als er weer zo'n
dwaas aankomt. Op een drukke
dag moeten de kinderen worden opgesloten achter het tuinhek. Moet er dan eerst een ernstig ongeluk gebeuren voordat
hier wat aan gedaan-, wordt?
Hetzelfde geldt voor de dwaze coureurs welke met circuit-snelheden vanuit de Haarlemmerstraat de busweg op ra-

cen, wat zonder ontheffing geheel verboden is. Daar zie je
nooit een politie-agent.
Het tekort van de Gemeente
Zandvoort nogmaals kan hiermee aardig aangezuiverd worden en dan hoeft het niet over
de ruggen van de Zandvoortse
bewoners, welke - in wat voor
een vorm dan ook - toch al genoeg belast worden. Laat ik duidelijk zijn: het belangrijkste argument voor het schrijven van
dit ingezonden stuk is vooropgesteld natuurlijk de veiligheid
van onze kinderen en alle andere mensen die in de Haarlemmerstraat spelen, wonen en lopen. Ik hoop dat de Zandvoortse politie er wat aan gaat doen.
J.B. Téunisse
Zandvoort

Collectesubsidie voor verenigingen

Bioscoopprogrammering van 17 t/m 23 Juni.

Pa c in o

EEN KEI VAN EEN FILM!
DE NEDERLANDS GESPROKEN
AS1ERIX FILM

KTIAFIIM FRODUKTION/GAUMONtPRODUaiON
premieren een Hm van PHILIPPE GRIMOND
geboseenl on de o'bunts von GOSCINNY en UDERZO
venteen ÉiAlBERT K
HEIDE STEMMVANOA

ARNOLD GELDERMAN
M F'P
ALSASTERIX
f^
MARCO BAKKER ALS OBELIX MHsE

A.L.
Dagelijks
13.30 en 15.30 u.

Candyman

Braindead

Body
of
Evidence
Met
en

WILLEM DAFOE

HORRORNACHT
23 juli 23.45

Het Anjerfonds houdt zich op
plaatselijk en regionaal niveau
bezig met cultuur- en natuurbehoud. De activiteiten worden in
Zandvoort en omgeving opgezet door het Anjercomité Zuid-Kennemerland, een voortzetting van het Anjercomité Haarlem. Door deze nieuwe naam,
aangenomen per l juni 1993, is
het - naast Haarlem - nu ook
mogelijk om in Zandvoort en
de overige regiogemeenten te
werken. Er zijn contacten gezocht in Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en
Zandvoort. Binnenkort volgen
ook
Haarlemmerliede
en
Spaarnwoude. Er wordt nog

een vertegenwoordiger uit het
verenigingsleven van Bennebroek en Zandvoort gezocht.
Voor deelname aan de actie
van 20 tot en met 26 juni worden alle verenigingen uitgenodigd, die werkzaam zijn op het
gebied van het Anjerfonds. Een
derde van hun opbrengst krijgen zij terug als incidentele
subsidie. Momenteel hebben
zich in heel Zuid-Kennemerland zo'n tweehonderd collectanten aangemeld, die zowel op
straat als aan de deur willen
collecteren. De actie wordt in
Zandvoort op zaterdagmiddag
26 juni van 2 tot 3 uur ondersteund door een optreden van
de Davo-Band Haarlem.

Toneeldecor

soonlijke bijdrage. Het Anjercomité Haarlem heeft sinds de
oprichting in 1978 tot l juni
1993 een bedrag van 244.394,54
gulden bijeengebracht. Dat
gaat bijvoorbeeld naar een grote trom voor het muziekkorps,
de restauratie van een dorpspomp, geluid- en projectieapparatuur voor een kindertheater,
decors voor een toneelvereniging en zo nog vele andere zaken waar de verenigingen of instellingen zelf geen geld voor
hebben. Meer inlichtingen zijn
te krijgen bij M.A. Hagenaars,
tel. 023-334252.

Schietpartij op het strand

Op het strand nabij restaurant Riche ontstond zondagmiddag rond half twee ruzie. Een 49-jarige Zandvoorter stond te
vissen en sprak de begeleiders van twee honden aan. De nonden liepen los om de visspullen van de man heen, waarop hij
het gezelschap, twee mannen en een vrouw, toeriep of het de
honden niet kon vasthouden. Ook liet hij de wandelaars weten dat het op het strand verboden was voor honden.
Hierop ontstond een woordenwisseling, waarbij één van de
mannen het karretje met visspullen omtrapte en tegen de
Zandvoorter zei dat als hij teveel praatjes had, hij hem voor
zijn hoofd zou schieten. De Zandvoorter voelde zich daardoor bedreigd en pakte een vismes. Daarop trok man een
vuurwapen, waarna de Zandvoorter het mes teruglegde.
De man maakte een zwaaiende beweging en het vuurwerp
ging af. Er raakte niemand gewond. Op aandrang van de
vrouw liep het gezelschap vervolgens in noordelijke richting
over het strand.
Van het drietal is het volgende signalement bekend:
De schutter heeft een leeftijd van 35 a 38 jaar, slank postuur,
lengte 1.80 a 1.85 meter, donker blond haar tot in de nek met
een pony aan de voorzijde. Hij droeg een bril met kleine ronde glazen en een metalen montuur en was gekleed in een
donker leren jack.
Van de vrouw is slechts bekend dat zij lang donker sluik
haar had. Van de tweede man is geen signalement bekend.
Zij waren in het gezelschap van twee honden: een jonge bruine pitbull en een grote witte pitbull-terrier.

'Hotdog'

ZANDVOORT - De politie heeft zich vorige week op een 'hot
dog' gestort. Niet op een broodje met worst ertussen, maar
op een hond die last had van de hitte. Het incident gebeurde
op 9 juni rond een uur. De auto stond geparkeerd op de Boulevard Barnaart en was afgesloten. Daar het toen prachtig
weer was, was de temperatuur in de wagen behoorlijk opgelopen. De politie heeft de hond vrijgelaten en tegen de eigenaar, een dertigjarige Amsterdammer, proces-verbaal opgemaakt wegens dierenmishandeling. De eigenaar heeft de
hond weer terug gekregen.

Eigenaar paviljoen blijkt fraudeur
De politie heeft vorige week een Zandvoorter aangehouden,
die verdacht wordt van 'bedrieglijke bankbreuk'. De man
verkocht in april zijn strandpaviljoen waarna hij zijn faillissement aanvroeg. Hij wordt ervan verdacht een gedeelte van
de opbrengst van de verkoop buiten de boekhouding om te
hebben ontvangen.
Nadat de curator aangifte had gedaan werd de man aangehouden. Hij ontkent.

ZOV bereidt zich voor op jubileum-uitvoering

Als er op een adres niemand
thuis is, wordt er een acceptgirokaart in de bus gedaan. Daarnaast krijgen ongeveer honderd grote bedrijven een verzoek om een gift. Bij verschillende verenigingen worden op
aanvraag onder de leden 514 envelopjes verdeeld voor een per-

Verhuisdatum woonwagens
Thijsseweg niet haalbaar

MADONNA

A.L.
Dagelijks
19.00 u.

ZANDVOORT - Verenigingen die deelnemen aan
de Anjercollecte van 20 tot
en met 26 juni krijgen een
derde deel van hun opbrengst uitgekeerd als incidentele subsidie. Dat geldt
voor verenigingen die zich
bezighouden met het terrein van het Anjerfonds: cultuur en natuur.

In de paviljoens is het rustig en ook voor de vishandelaar is
het niet druk genoeg. Een enkele wandelaar doet zich te
goed aan een stuk zeebanket; een ander geniet lekker op een
bankje van de zon. Zo ook moeder en dochter Velthuis uit
Zwolle. Zij verblijven voor een mid-week m Grandorado en
hebben het, naar het lijkt, erg naar hun zin in Zandvoort.
Het onderkomen in het vakantiepark bevalt de Zwollenaren
erg goed, maar vooral strand en water moeten het doen.

Lekker uitwaaien

Muziekliefhebbers kunnen zaterdag weer op straat swingen

J.B. Téunisse uit de Haarlemmerstraat schrijft mede namens een aantal andere bewoners uit deze straat. Zij pleiten
voor maatregelen tegen onverantwoord gedrag van bromfietsers en automobilisten in de
Haarlemmerstraat en op de
busweg. De situatie is er volgens
hen levensgevaarlijk.

de zee is het weer stil op het strand. De temperaturen
kelderden zo'n 15 graden, het miezerde zelfs behoorlijk een dag, maar af en toe kwam de zon deze week
toch even om de hoek kijken.

A.L
Dagelijks
21.30 u.

Dust Devil

Hellraiser

Gasthuisplein 5 - 2042 J M Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

ZANDVOORT - Voor de
woonwagens bij de Jac.P.
Thijsseweg is vóór l september geen andere locatie
te vinden. Dat zegt het Zandvoortse gemeentebestuur in
een brief aan het provinciebestuur. Het College van
Burgemeester en Wethouders gaat niet akkoord met
het voorstel van Gedeputeerde Staten, om het huidige kamp voor die datum te
ontruimen.
Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland zijn van mening
dat de wagens er illegaal zijn
geplaatst. Het huidige kamp
past immers niet in het bestemmingsplan voor dit gebied.
Daarom moeten de woonwagens daar op korte termijn verdwijnen, ook al is er nog geen
definitieve plek bekend voor
een nieuw, tweede kamp in
Zandvoort. Volgens het ge-

meentebestuur is er zelfs geen
andere plek bekend voor een
tijdelijk kamp. Het College van
Burgemeester en Wethouders
wil met het provinciebestuur
gaan praten over deze kwestie.
GS hebben hierop nog niet gereageerd.
De bewoners hebben eerst
een tijd op het woonwagenkamp aan de Keesomstraat gewoond, maar vertrokken daar
ruim een jaar geleden in verband met een hoogoplopende
ruzie. Met de gemeente werd
vorig jaar mei afgesproken dat
zij tijdelijk mochten bivakkeren op een oud stuk circuitbaan, dat in het verlengde van
de Jac. P. Thijsseweg ligt. Een
half jaar later, vorig jaar november, werd daar een forse
bungalow neergezet. In een aanvankelijk - geheime nota
van de gemeente staat dat de
woonwagenbewoners niet gedwongen kunnen worden, te
verhuizen.

De Zandvoortse Operette Vereniging gaf onlangs alvast een voorproefje van de jubileumopvoering1
Foto PcisbuuMU Zamhuot
ZANDVOORT - De Zandvoortse Operette Vereniging houdt komend najaar weer een grote
voorstelling in de Haarlemse Stadsschouwburg.
De kosten worden geschat op zo'n 40 duizend
gulden. Het wordt een opvoering van Der Zigeunerbaron van Johan Strauss, waarvan vorige
week in de Krocht alvast een voorproefje gegeven werd. De vereniging is onder leiding van
repetitor en dirigent Vera Bos al druk bezig met

de verdere voorbereidingen. Als eigen solisten
treden op: Ineke Groen, Wim de Vries en Astnd
Kraayenoord. Daarnaast komen er ook gastso
listen, plus orkestbegeleiding. De kaarten zijn
vanaf heden te koop, ze zijn te bestellen via de
telefoonnummers 14012 en 16863.
Het wordt een jubileumvoorstelling, want
ZOV, dat zo'n 50 koorleden telt, bestaat 45 jaar

donderdag 17 juni 1993
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Bij het ontwikkelen en afdrukken
van uw volle film ontvangt u
één gratis rolletje.

Een bezoek aan...

ZANDVOORT

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

meer dan de moeite waard!
in deze speciaalzaak vindt u .

ZOMERPLANTEN
Groot assortiment

DE REMEDIE TEGEN
ZADELPIJN!

Geraniums hangend
en staand

HET SILICONEN-GEL ZADELDEKÜ!

Oostenrijkse
hang-geraniums

De variant op rauwe biefstuk slechts
Gratis één week proberen,
niet goed geld terug.

ƒ 79,95

Foto BOOMGAARD
Grote Krocht 26
2042 LX Zandvoort
tel. 02507-13529

ZANDVOORT
De Tweewielerzaak voor Zandvoort en omstreken.
Haltestraat 31
Zandvoort

Voor een gezellig avondje uit in Zandvoort

IJMPERIVJVI
Kerksteeg 2 Zandvoort

Speciale mest
voor geraniums
en bloeiende
zomerplanten

Speciaal mengsel
voor het vullen van
plantenbakken

5,-

p. zak

Div. bloembakken:
Roodsteen - Plastic

Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

METAMORFOSE
Ervoor

7 dagen per week geopend
van 20.00 tot 03.00 uur

DEZE KEER IN „METAMORFOSE"
DE WINNARES VAN DE GROTE
MOEDERDAGKLÈURWEDSTRIJD
TE ZAMEN MET HAAR MOEDER
Het zijn mevrouw Henny v.d. Koekelt
en haar dochter Kirsten

PRESENTEERT

Henny heeft heel makkelijk haar met een prachtige rood blonde
kleur. Er is voor een kort model gekozen, ten eerste omdat het goed
bij haar gezicht past en ten tweede omdat zij een druk leven heeft
dus weinig tijd om uren voor de spiegel te staan. Kirsten heeft maar
één wens en dat is het haar op één lengte vandaar dat er voor een
korte bob gekozen is.

DANNY LUKASSEN
Juni - Juli
Donderdag - Vrijdag - Zaterdag - Zondag

SYNCRON DUO BAND
RUSSIAN BALLET
MISS LOLITA
LES SIRTAKI
3 ROSES FROM LITHOUWEN
Div. GASTOPTREDENS
Bij al onze dranken zeer exclusieve hapjes van het huis.
Speciale prijzen voor groepen

Haltestraat 1 Zandvoort
tel. 02507-16123

Bij schoonheidsspecialiste Jolanda van Parf. Moerenburg kreeg
Henny een schoonheidsbehandeling met produkten van Clinique.
Haar wimpers werden zwart geverfd en haar wenkbrauwen bruin.

Foto Boomgaard

Daarna werden een gekleurde dagcrème, terracotta poeder, ogenschaduw en lippenstift van Dior aangebracht.
De kleding van de dames is verkrijgbaar bij Rosarito.

Ook voor uw
portretten en
bruidsfoto's

Gebloemd jasje „Rosarito" (Something Else) 139.95
Ceintuur 49.95 T shirt King Louie 59.95 "
Spijkerbroek Donovan. De kleding die Kirsten draagt is de
kleinste dames maat.
De kapsels zijn gedaan door Hairwave
Henny door Cora Kleijn
en Kirsten door Ria Pauw

Grieks duo

drogisterij-parfumerie
schoonheidssalon

Grote Krocht 26
tel. 13529, Zandvoort

HAIR^VE

PERSCOMBINATIE

Cora Klijn

Perscombinatie is uitgeefster van Het Parool, Trouw,
de Volkskrant en de Weekmediabladen.
Ten behoeve van onze moderne otTsetdrukkerij zoeken wij op
korte termijn

part-time
rollensterbedieners
m/v

Zeestraat 56,2042 LC Zandvoort
Telefoon: 02507 - 30838

Aan deze pagina
werkten mee

Hairwave
Zeestraat 56

De werkzaamheden worden verricht in een
drie-ploegendienst
I
dinsdag
19.00-00.00 uur
woensdag 19.00-00.00 uur'vrijdag
06.00-15.30 uur
II
zondag
00.00-05.00 uur
dinsdag
00.00-05.15 uur
vrijdag
22.30-06.15 uur
III
zondag
maandag
dinsdag
vrijdag

00.00-05.00 uur
00.00-05.15 uur
00.00-05.15 uur
22.30-06.15 uur

Foto Boomgaard

Rosarito

Grote Krocht 26

Rosarito
Beach and Body
Grote Krocht 20b

Ook voor vaderdag kunt u
bij ons terecht

Parf.
Moerenburg

Rosarito
Kerkplein 10

Haltestraat l

Vaderdagtip

De gemiddelde werkweek bedraagt 19.75 uur.

Boxershort

Het weekloon bedraagt, inclusief plocgentocslag. voor
werknemers van 21 jaar en ouder ƒ 519,13 bruto.

voor
Maar ook voor uw T-shirts,
spijkerbroeken, polo's, sokken etc. en
natuurlijk voor uw damesmode en
lingerie

Zij die voor deze functie in aanmerking wensen te komen,
dienen minimaal te beschikken over een afgeronde
LTS-opleiding op C-nivcau. of MAVO + wiskunde.
De minimum leeftijd is gesteld op 18 jaar.
Ervaring in een soortgelijke functie is gewenst, doch niet
absoluut noodzakelijk.
Vrouwen wordt uitdrukkelijk verzocht te solliciteren.

bij
GROTE KROCHT 20b
Tel. 15697

Nadere informatie kunt u inwinnen bij de heer Ch. Kok, chef
drukkerij/verpakking, telefoon 020-562.2962, of bij diens
afwezigheid bij de groepsleider drukkerij, telefoon
020-562.2524.

Rosarito

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór vrijdag 25 juni 1993
richten aan de afdeling Personeelszaken, ter attentie van de heer
A. Schermer. Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, onder
vermelding van vacaturenummer AS/93.05.

Foto's Bram Stijnen

Erna

Heeft de wetenschap het geheim
van de eeuwige jeugd ontdekt?
Het gebeurt maar zelden
dat er een stof ontdekt
wordt, die van zo grote
betekenis is voor de gezondheid als ubichinon.
De onderzoekers zijn enthousiast en verbluft over
de ontdekking dat de eigenschappen van de stof
Q10 preventief blijken te
werken bij ziekte.

• De onderzoekers kunnen ons - nog- geen eeuwig leven geven, maar ze hebben bewezen dat ubichinon Q10 ouderdom kan uitstellen, omdat
de stof ons beschermt tegen de ziektes, die ons vroegtijdig doen verouderen. Vandaag de dag gebruiken heel veel mensen Q10 om verzekerd
te zijn van een langer en gezonder leven.
• Parodontitis
• Verouderingsprocessen
• Tekort aan antioxidanten
Zo werkt ubichinon QIO
Als je benzine op een vuur giet,
brandt het ineens veel beter. Dat-

zelfde gebeurt ook, als het lichaam ubichinon QIO binnenkrijgt. De stof dringt de cellen
binnen en "steekt het vuur aan",
zodat we meer kunnen presteren.
Wetenschappelijk geformuleerd
worden de "energiefabrieken"

Ubichinon QIO
tegen
parodontitis
Een groot aantal Nederlanders viel ten prooi aan "de ziekte van de losse tanden", oftewel
parodontitis, maar het is gebleken dat er een verband bestaat tussen de ziekte en de
hoeveelheid ubichinoaQlO in het tandvlees. Er zijn weefselproeven gedaan bij een grote
groep patiënten en uit de analyse kwam naar voren, dat de concentratie van QIO in het
tandvlees naar verhouding'laag was.
Uit onderzoek komt ook naar voren, dat het mogelijk is om parodontitis tot staan te brengen
met ubichinon QIO. De resultaten zijn dat de kans op bloedingen kleiner wordt en dat de
tanden weer vast gaan zitten.
Het is tragisch om de eigen tanden al op jonge leeftijd te moeten vervangen door een
kunstgebit, maar de combinatie van de juiste tandverzorging en een voedingssupplernent
met QIO lijkt een veelbelovende manier te zijn om de vele gevallen van parodontitis te
voorkomen.

Onderzoekers
kiezen voor
bepaald type QIO
Wanneer je optimaal profijt wilt
hebben van een voedingssupplement met QIO, is het van belang
een preparaat te gebruiken, dat
gemakkelijk door het lichaam
'opgenomen wordt (grote bio-opnamecapaciteit). Bijna alle onderzoekers gebruiken in soya opgeloste QIO in zachte gelatinecapsulds
(zoals
Bio-Quinon
Q10), omdat het in deze vorm het
best door het lichaam opgeno•men wordt. Dit werd onlangs beschrcven in het Deense "Weekblad voor Artsen".
Bij het ontwikkelen van BioQuinon werden vooraanstaande
experts gevraagd om advies te
geven. Eén van hen was de internatipnual hoog aangeschreven
professor dr. Karl Folkers uit de
Verenigde Staten, die jarenlang
onderzoek naar Q I O heeft gedaan. Dr. Folkers adviseerde om
de zachte gelatinecapsule te gebruiken met QIO dat in soyaolie
opgelost was. Velschillende andere onderzoekers gaven hetzelfde advies. Dit kan beschouwd
\vorden als een kwaliteitsgarantie
en als een belangrijke verklaring
van het feit dat zoveel gebruikers
in het hele land zo tevreden zijn
over het gebruik van Bio-Quinon
QIO.

QIO versterkt ons belangrijkste orgaan;,

Nieuwe kr
voor het
Sommige mensen hebben een
hart dat niet sterk genoeg is om
het bloed goed in het lichaam
rond te pompen. Dit wordt cardiomyopathie genoemd en het
wordt in de volksmond "een
zwak hart" genoemd. In bepaalde gevallen moet de patiënt een
harttransplantatie ondergaan om
te kunnen overleven, maar de
laatste tijd hebben onderzoekers
over de hele wereld ondcr/oek
verricht naar Q I O als alternatief.
Metingen laten zien. dat cardiomyopathiepaliënten maar half zo
veel Q I O in het hart hebben, dus
door hen een extra hoeveelheid
van de slof te geven, kan hun vcrmogcn om bloed rond te pompen
feitelijk verhoogd worden. Een
soort conditietraining voor hel
hart.

Al na een paar jaar zijn de Denen
ubichinon QIO als bron van energie en een groter gevoel van wel/ijn, gaan prefereren. Ondertussen zijn onderzoekers intensief
bezig geweest om het mysterie
van deze wonderstof te ontrafelen, die kennelijk van beslissend
belang is voor onze gezondheid.
Voorlopig staat vast, dat ubichinon de hele energieproduktie in
het lichaam sterk doet toenemen
door het omzetten van voedsel in
pure energie in de cellen te verhogen. Deze energie hebben we
nodig, onder andere om ziektes in
het lichaam te bestrijden.
We kunnen niet zonder QIO
Ubichinon Q I O is een stof, waar
niemand van ons zonder kan. We
krijgen het voor een deel binnen
via het voedsel, maar veel onderzoekers zijn van mening, dat we
het gunstige effect van de stof
optimaal kunnen benutten door
dagelijks een voedingssupplement in te nemen.
De lijst van eigenschappen is vrij
lang en voorlopig kunnen we met
/ekerheid stellen dat ubichinon
kan helpen in de volgende gevallen:
• Vermoeidheid
• Futloosheid, gebrek aan energie
• Hartkwalen
• Hartzwakte
• Hartoperaties
• Verhoogd cholesterolgehalte
• Verhoogde bloeddruk
• Spierzwakte

De/.e pagina staat onder redactie van Insight Media. Postbus 126 - 3990 DC Hoijtëji

• Q10 is de voorwaarde voor elk menselijk leven, zegt professor dr.
Karl Folkers. President George Bush reikt hem een prijs uit, de
Amerikaanse tegenhanger van de Nobelprijs, voor zijn onderzoek naar
de "vitamine Q10".

(mithochondrieën) geactiveerd,
zodat er meer energie onttrokken
wordt aan de voedingsstoffen die
passeren. De verhoogde energieproduktie kan daarna gebruikt
worden voor van alles, van lichamelijke werk tot het bestrijden

van ziektes in het lichaam.
Alle functies van het lichaam zijn
afhankelijk van energie. Dit gaat
op voor zowel lezen, lopen als
denken - maar pok het immuunsysteem heeft energie nodig om ons te beschermen.

koint in Bio-Quinon QIO. Als de
behandeling afgebroken werd. kwamcn de symptomen snel terug.
Hel gunstige effect dat Q I O op
het hart uitoefent, ontslaat ssaar-

s c h i j n l i j k dooitkit ei meer ene'igie in de cellen sart het hau gpvomid svordt. /odat het mepi
kracht krijgt om het bloed dooi
het lichaam te pompen.
•

Interessante onderzoeken
In een van de grootste onder/oeken die tot nog toe zijn uitgcvoerd, gaven de artsen 641 patiënten met ernstige hartzwakte
extra QIO, dat ze tegelijk met hun
gewone
medicijnen moesten
innemen. Na een jaar was er
sprake van minder gevallen met
vocht in de longen en hevige'
ademnood, wat er op wijst, dat
QIO de hartfunctie versterkt had
bij de desbetreffende patiënten.
Een vergelijkbaar onderzoek in • Alle spierbewegingen komen tot stand door energie. De stof cohet Rijksziekenhuis in Kopenha- enzym Q10, die in Bio-Quinon zit, is van doorslaggevend belang voor
gen wees uit, dat ongeveer 67% de energieproduktie, die in alle cellen van het lichaam plaatsvindt. We
van de patiënten met ernstige krijgen een deel Q10 binnen met ons dagelijkse voedsel, maar men
hartzwakte het beter maakte, als heeft ontdekt, dat een dagelijkse aanvulling belangrijk is om optimaal
ze werden behandeld met het ty- te functioneren. Bio-Quinon is verkrijgbaar bij apotheken, drogisterijen
pc ubichinon, zoals dat o.a. voor- en in reformwinkels.

QIO maakte de 70-jarige Bent O. en Inger Rasmussen nog gelukkige^:

Door Bio-Quinon kreeg ik
bloeddruk als iemand van
Met een brede glimlach nam directeur Bent O. Rasmussen vorig jaar afscheid van zijn arts, na zijn
jaarlijkse keuring. De 70-jarige Rasmussen kreeg namelijk te horen, dat hij ondanks zijn zware baan, nog
steeds in topconditie was. QIO heeft ons leven ongetwijfeld in positieve zin veranderd, zegt het echtpaar
Rasmussen.
"Het hart, de longen en de bloeddruk zijn net zo goed als die van
iemand van dertig. Uw gezondheid wordt kennelijk steeds beter
met het ouder worden."
Het wekt geen verbazing, dat de
70-jarige directeur Bent O. Rasmussen gelukkig en trots was.
toen hij het bovenstaande te hpren kreeg van zijn arts bij zijn
laatste jaarlijkse keuring.
Ik zal natuurlijk niet zeggen, dat
ik me net een jongkerel voel.
Maar ik kan met een gerust hart
stellen, dat zowel mijn vrouw, Inger, die ook zeventig is, als ik ons
nooit beter hebben gevoeld dan
nu, zegt Bent O. Rasmussen, die
ondanks zijn leeftijd nog steeds
werkt als directeur in zijn zaak
voor internationale agentuur.
Het zijn geen inspannende trainingsprogramma's of vervelende. strenge diëeten. die het echtpaar noemt als oorzaak van hun
goede gezondheid. We leven zoals we dat altijd gedaan hebben,
maar we zijn Bio-Quinon QIO
gaan innemen en voor ons heeft
dat tot twee wezenlijke veranderingcn geleid in ons bestaan: sve
hebben meer energie gekregen en
we voelen ons over de hele linie
veel beter, zegt het echtpaar.
Effect bleef niet uit
In hel begin van de zomer van
1992 trad er een positieve verandering op in het bestaan van Inger
en Bent O. Rasmussen. Hun
dochter van vijfenveertig had last
gekregen van parodontitis en in
een poging om haar tanden te
kunnen houden svas ze begonnen
met het innemen van Bio-QuinonQlO.
Het effect bleef niet uit, en stralend vertelde ze haar vader en
moeder over de resultaten van dit
voedingssupplement.
Het duurde maar even. voor we
allebei merkten dat er iets svezenlijks veranderd was in ons
bestaan, zegt directeur Bent O.
Rasmussen. Hoewel ik nog nooit
ernstig ziek ben geweest en ik op
de zaak altijd goed door mijn
werk heen kon komen, kreeg ik
ineens extra energie en voelde ik
me veel beter. Hel is misschien
teveel gezegd, dat ik me tsvintig
jaar jonger voel. maar het
verschil was in ieder geval heel
goed merkbaar.
Mijn man en ik zijn nooit zo voor
wonderkuren gesveest en behalve
fietsen en het maken van lange
wandelingen, hebben sve nooit

veel aan sport gedaan om in conditie te blijven, zegt Inger Rasmussen. We drinken 's ochtends
vaak een glas geperst sinasappelsap, maar we zijn ons er allebei
van bewust dat het leven er
fysiek gezien niet gemakkelijker
op wordt als je zeventig bent - integendeel. Maar met Q l O hebben
we een middel gevonden, dat het
in vele opzichten heel wat leuker
maakt om de dagelijkse beslommeringen het hoofd te bieden.
Hoopt nog lang
door te kunnen gaan
De 70-jarige Bent O. Rasmussen
werkt nog iedere dag volop in
zijn zaak en hij hoopt daarmee
door te kunnen gaan zolang hij
gezond is. Ik moet veel reizen in
verband met mijn werk en ik zou
overdrijven als ik zei. dat ik niet
nierk dat ik op leeftijd ben. Maar
ik voel mij ongelooflijk goed
door QIO en ik denk en hoop dat
ik nog jarenlang door kan gaan.
Het deed me ook goed toen mijn
arts me kort geleden vertelde, dat
de vitale organen in mijn lichaam
functioneren alsof ze van een
jonge man zijn, /.egt Bent O. Rasmussen. Het is niet iets svaar ik
trots op ben. Ik ben er alleen maar
dankbaar voor.
Mijn man en ik zijn er ons hele
leven op tegen geweest om medicijnen te slikken, als het niet be-

• Bent O. en Inger Rasmussen zijn geen "gezondheidsmaniakken", maar dankzij Q10 voelen ze zich nu
prima, volgens het echtpaar.
slist nodig svas. zegt Inger Rasmussen, die voor ze gepensioneerd werd verpleegster was. We

hebben zelfs nooit vitaminepillen geslikt, dus sve /ijn ook niet
hals over de kop Q I O gaan inncmen omdat we als oudere mensen graag de eeuwige jeugd svillen hebben. We /ijn er alleen
maar blij mee. dal sve ons /o goed
voelen en dat svillen sve ook
graag zo houden.
Ik ben altijd bang gesveest vooi
hel moment waarop ik gepensioneerd /ou worden, zegt Bent O.
Rasmussen. Ik mag graag iets om
handen hebben, iets waar ik m'n
tanden in kan zetten. Als de prijs
voor een goede conditie is. dat ik
Bio-Quinon QIO moet innemen,
ja, dan ben ik bereid die prijs te
betalen.

Luie mensen krijsen goede
conditie door QIO
Het is niet zo vreemd dat het
echtpaar Bent O. en Inger Rasmussen meer energie gekregen
heeft door QIO in te nemen.
Quinon verhoogt namelijk de
cnergicomzetting in het lichaam,
zodat we het voedsel dat we bm• Inger is gepensioneerd verpleegster, terwijl Bent O. Rasmussen een nen krijgen betei kunnen omzeteigen zaak heeft en van plan is die aan te houden zolang hij gezond len in pure energie. Populair geblijft en energie genoeg heeft. -Ik ben er van overtuigd, dat ik door Q10 zegd. sve rijden meer kilometers
langer actief kan blijven als zakenman, zegt Bent O. Rasmussen (70). per liter brandstol. De stof ubi-

chinon komt \ a n nature \ooi in
alle menselijke cellen. Naarmate
men oudei \soidl neemt de uhi
ehinonproduktie in ons lich.iam
af en daarom is een aaimilhng
noodzakelijk. Er best.iai yeen
tsvijlel DS ei, dat Quinon menden
veel meer eneigie geeft, lic n
team van ondei/oekci 1 - m Bui'
sel deed /elfs de \ciba/ingssel>
keilde ontdekking, dat men letteilijk m conditie kon komen cloi r
gewoon te bli|S'en /itten en Qu,non m te nemen. De Belgisch.'
ondcr/oekeis lieten een gtoe,i
ge/onde. maar luie jonge 111.111nen geduicnde acht sseken Quinon innemen. Al na siei sseken
piesteerden hun hanen i 5 ' <
meer. Een ongelooflijk iesulu.il.
/egt de leider san het ondei/oek.
J.H.P. san Fraeeliem. Ondei IKVmaie omstandigheden /uu een
dergelijke serbetenng san cV
conditie alleen beieikt kunnen
ssorden door een intensiese turning. Maar deze jonge testpeisi
nen deden absoluut niets aan hun
conditie. Ze namen alleen QIO m
en ye boekten, in de loop san
slechts een paar weken, het /elide plezierige resultaat als het echtpaai Bent Ö. en Inger Rasmussen
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LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum
Hannie Schaftplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat
• ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester.
Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof.

EN NU OOK: VICTORIEPLEIN - AMSTERDAM (ZUID)
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TW/MGO.

Voor de sterkste
papa
van de hele wereld!

DE UUKSTE

REKEMT /AF

/M j'e

MET MET
DEMKEM.

Bloemenmagazijn

„Erica"
Grote Krocht 24
Tel. 12301

Denk niet langer in hokjes, plaats niet langer in vakjes
en laat je niet meer in een
hoekje

Brasilian Night

*U*' Nieuw. De Twingo van Renault.

ven. Bek| k
Vanaf f
het voortaan
Twingo. Rond, licht, kleurig
en fleurig. In een Twingo zijn
alle uitersten mogelijk. Stad of

•""•

voor ongebonden mensen

Soc. De Manege Zandvoort
presenteert

za.av. a.s. spectaculair
Braziliaans Orkest

B

J

w

xx^vr^
20.750,-.

Prijs incl BTW, exclusief kosten rijklaar maken Priji en specif i« t ie wijzigingen
voorbehouden Renault adviseert EK oliën 8 jaar plaatwerkgarant ie

„Samba Tropical"

platteland, raad van bestuur
of forse kofferset, kinderf eestje of een zee van rust. En wil

Cocktails Copa Cabana
onbeperkt op het terras

en

P -

, sla
slaa

p

dan zacht.
Geef jezelf en je opvattingen
rondom de ruimte. Geef jezelf
een Twingo van Renault.

^-7
WILUAMS RENAULT WORLD CHAMPION FORMULE 1 • 1992

Autobedrijven Rinko

Programma:
v.a. 20.00-22.00 uur

je erin

RENAULT
GEEFT JE

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-13360/12424 (showroom).

LEVEN

KLEUR

21.00-24.00

Barbecue op het terras
Samba-, Lambada- en exotische danseressen
Een tropisch dansfestijn in 3 zalen
tot 03.00 uur in de nacht.
Corr. kleding. Entree 25.- all in

Kom vroeg of reserveer
Tel. 16023

Te huur
zomerhuisje

NIEUWS.

met K.D.T.

• ^

Mif>nuu«:hlarf
Nieuwsblad
Gaasperdam t x
de Nieuwe
Wecsper _

Vrije opgang

- .mstelweens
ïï Weekblad

650,- inkl.

Urthoornse
&£ Courant;

Tel. 18766

Amstelvec
.: Weekbla

Postcode Loterij helpt een handje

Stichting Ark geeft de
natuur vrij baan
Foto Focus 1 uur Service
HALTESTRAAT 37, TEL 15810
Uw kleurenfoto in 1 uur afgedrukt.
Natuurlijk op KODAK papier.
Standaard 10x15

Tussen de grote rivieren laat
de Stichting Ark de natuur
zijn gang gaan. Met een
nieuwe vorm van natuurbeheer bereikt de Ark spannende resultaten. De Postcode Loterij steunt dit initiatief graag.
Natuurbeheer in Nederland
betekent meestal dat planten

mogelijk, maar verder doet de
natuur zelf het werk. Planten
komen op of verdwijnen, dieren verschijnen of vertrekken
en het water komt of gaat.

Vrij en leerzaam

De Stichting Ark beheert nu
een aantal uiterwaarden waar
de zomerdijken zijn weggehaald, zodat het land geregeld

Boven: Wie krijgt het eerst iets te
zien? Links: Kinderen onderzoeken de natuur op de Ewijkse
Plaat, bij Beuningen, één van de
gebieden van Stichting Ark.

Vergroting 13x18
15x21
20x30

van Stichting Ark omdat het
voor heel veel mensen(o.a.
voor scholieren) een hele leerzame kennismaking met de
natuur is. Bovendien mag er
vrij worden gewandeld zodat
iedereen ervan kan genieten.

Foto Focus Superieur in Kwaliteit en Service
* Want onze zaak is bekroond met het KODAK CERTIFICAAT voor de Beste Kwaliteit
en Optimale Service.

worden gezaaid en dieren worden uitgezet. De Stichting Ark
doet sinds enkele jaren iets
heel anders.
De stichting herstelt de natuurlijke omstandigheden zoveel

Wilt u miljonair worden?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!
WAARDEBON

voor ƒ5,op een vergroting
van 20x30
bij het ontwikkelen van uw
kleinbeeld kleurenfilm

OP ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

De winnende
Thuisbingonummers van
8 juni:

2 12 19 35 42
4
5
6
8

13
14
17
18

25
29
30
31

36 43
38 44
40
41

Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.
De loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890/098/177 89. d d
02-03-1993 Pnjzen boven de duizend gulden worden belast met
25% kansspelbelasting Prijzen
worden automatisch op uw bank- of
girorekening gestort

overstroomt. Halfwilde paarden en runderen, die altijd buiten zijn, houden het land in
stand. Én verder groeit en
bloeit er van alles. De Stichting Doen steunt de projecten

Bijdragen aan projecten voor
mens en natuur. Daar gaat het
om bij de Nationale Postcode
Loterij. En wie meespeelt
maakt natuurlijk ook elke
maand kans op een van de

honderdduizenden prijzen. Van
een tientje tot de Seizoenprijs
(in juni gaat het miljoen er
weer uit!) en de vele miljoenen in de Postcode Jackpot.
Speelt u nog niet mee? Vul
dan vandaag nog de WINVIER-MILJOEN-BON in en
maak kans op een prijs in de
Postcode Loterij, Hitbingo en
de Jackpot. Wint u niet, dan
wint in ieder geval het goede
doel. •

Uitslagenlijn:
06 - 97 99

WIN-VIER-MILJOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Hitbingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand
het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:
J ƒ40,- (vier lotnummers)
ij ƒ30,- (drie lotnummers)

^j ƒ20,- (twee lotnummers)
J ƒ10,- (één lotnummer)

A ub uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Naam:

Q dhr. D mevr.

Adres:
Postcode: l l l l i-l l
Postbanknummer:

Plaats:

150.93.06

Datum:
Handtekening:

NATIONALE

Banknummer:

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

ARISTONA 51CM KLEUREN-TV
51cm grootbeeld kleuren-tv, 40 voorkeuzezenders,
automatisch zenderzoeksysteem, monitorlook, On Screen
Display, kinderslot en infrarood afstandbediening
Adviespnjs'1095.SONYHI-8TRAVELLER

ft,SONY 70 CM KVX2921
ft;STEREO
TELETEKST

BLAUPUNKT VHS-HQ
3 KOPPEN VIDEORECORDER
RTV540(=Panasonic NVJ40); Perfekte beeldkwaliteit,
storingvnj stilstaand beeld en variabele slow-motion, timer
voor 8 programma's m 31 dagen, autom. koppenreiniging en
snel loopwerk. Afstandbediening met LCD-display en
barcode-scanner. Adviesprys*1195.-

TR705, Topklasse beeldkwaliteit.
HiFi stereo Adviespnjs'3330 -

2199.-

'Flat en Square Black Trmit- STEREO TRAVELLER
ron beeldbuis, euroscart, ste- E10; Mini camcorder, motorzoom,
ft'
Veo, teletekst en afstandbe- autofocus, hi-fi stereo '2799 •
Adviespnjs'2550.-

&

"ift

r-4
PANASONIC 70 CM
f) STEREO
TELETEKST
ft'

1449.-

SONY TRAVELLER

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

Type W750; Voorlader, RV
trommel EN kuip, centrifugeer
ZANUSSI Z908/8SR
tot 1100 toeren p/m;buiten
KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast maar mantel tweezijdig geemail
een echte koel/vries kombinatie. leerd. Adviesprijs "2199.Koelruimte op "ooghoogte" Laag
stroomverbruikAdviespnjs '1179.-

699.-

Q .

1499 •"

Type ARG280; Adv. '1235,-

799.MIELE KOEL/VRIES

SONY CAMCORDER
PANASONIC 63 CM
M STEREO TELETEKST

F375, 8x motorzoom, fader,
3 lux, age insert. '2220.-

1 199.

1349.-

TOPMERK CAMCORDER
JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST F60; 6x zoom. Super impose
autofocus, adv. "2299,-

LÖE7 1149."
SONY55CMKVM2131
PANASONIC NVG1
SUPER TELETEKST
VHS videocamera. "1895 -

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts en
geruisarm: Adviespnjs'1099 -

629.-

BAUKNECHTVW3PR

749.-

SIEMENS 1000 TOEREN BOSCH VWPS2100
1000 loeren. Adviesprijs'1878.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOEL/VRIES KOMBI

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

m

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

1345.-

WAS/DROOG KOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T

Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

849.-

MIELEVWG521

1499.-

1475,

PHILIPS 37CM KLEUREN-TV + AFSTANDBEDIENING
Type 14GR1221; 37cm kleuren-tv, 40 voorkeuzezenders, BAUKNECHTSUPER AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
automatisch zenderzoeksysteem, 90 minuten timer, On Screen KOEL/VRIES KOMBI
bewonderen 1 Wat zegt u
Display, afneembare telescoopantenne en infrarood TypeK6C2511; Adv. *1269.- te
van deze AEG/BCC stuntaanafstandbediening. Adviesprijs*745.bieding? Adv.'1549.-

SONY HI-8 TRAVELLER CAMCORDER
"BEST'getest! Superieure beeldkwaliteit. Hi-Fi stereo,
autofocus, 8x motorzoom. 3 lux, superimpose, fader en
infrarood
afstandbediening. Slechts
790gram!
Adviesprijs*3330.-

889.-

1195.865.845.-

nreji 040 .

PHILIPS/WHIRLPOOL

37 CM KLEUREN-TV

BAUKNECHT WA6500

349.- SONY VHS HI-FI VIDEO
SLV615; HQ TOPKLASSE' 4
koppen, longplay (8uur), audiodubbing, shuttle. Adv.'l 990 -

~~
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

1149.-

PANASONIC
INIC VHS HI-FI

F65; 4 koppen,
en, VHS-HQ. *1
"1894894 -

1099.-

Type 25GR5760; 63cm flat
square, in-line, quikstart beeldbuis, stereo, teletekst en af- BLAUPUNKT
KT VHS HI-FI
standbedienmg Adv."2075.- 750; 4 koppen,
n, 8 uur. '2095.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Adviespnjs'749.-

•inffin

ZANUSSI WASAUTOM. PANASONIC 700 WATT

1895.- Ijffi? 1299.PHILIPS HI-FI VIDEO

~ 1295.-

VR702;MATCHLINE.4koppen,
longplay. Jog-shuttle. '1795.-

Nederlandse Philips garantie.

1245.PHILIPS 55 CM KTV

STEREO TELETEKST

995.-

BAUKNECHT2304

ïjdslip van levering
' ReldeBCC

L;V(j>f

SSKffi»

extra
weldig

PHILIPS HI-FI
I-FI VIDEO

VR502; VHSsterpo
; sterPO "159P
'159' -

899.SHARP HI-FI
-Fl VIDEO
VCH80: VHS-HQ.
-HQ.Adv.-12S
Adv/1299.-

199.

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

f IO."

BOSCH 2-DEURS

1199.

63 CM TELETEKST

6 v

ft
K

STEREO TELETEKST

998.-

949.800TRNBOVENLADER
QCC
799.^Qü.~ AEG TURNETTE

INDESIT 140 LITER

*R

bS^
445.PHILIPS 160 LITER
ijjii^
545."
BOSCH KTF1540

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbedienmg '1145.-

679.

AFSTANDBEDIENING

478.-

KN5404; Gas-elektro. "1049.-

ELECTROLUX
KOELBOXEN

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

49.-

2SB12, VHS-HQ, LCD-afstandbediening. Adv '1045.-

668,

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

569.-

1098.-

O/ÏJ."
OPZETVRIESKASTJE

VS900; HQ, 2 koppen, LCD-af- BprCHRlJS
standbediening. ATTS. '999.-

Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vindenis. Adviesprijs. .*595.-

[ÏÏgii

O7Q

INDESIT WASDROGER ATAG INFRA TURBO

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
PHILIPS /WHIRLPOOL grill, kookwekker en gratis
Type AMB523; Adviespnjs*945.- kookboek. Adviesprijs'1735.-

1298.-

wm? Of O."

HRDX20; Afstandbed. '879.- t°rCFmLtTl
|:f«
C"7Q
••ïUI'V.l*

ZANUSSI VRIESKAST

Type Z6050; Adviesprijs*599.-

BAUKN./BOSCH/AEG
pljgjii
fMQ

PHILIPS VRIESKAST

KONDENSDROGER

nrgüi VICQ
iM& *töö." Lüfcf v.a.OHrïJ.

Inkl. afstandbedieningi

449.

rrgij T n n
nrg% yino i^f;y 19P«I.IJ'^i? *lïlö.- ELEKTRONISCHE
TypeAFB594; Adviespnjs'725.-

BAUKNECHT LUXE

598.-

De snelste videorecorder ter wereld met perfekt beeld.|B!B;i**WsW?
4 koppen, dubbele speelduur, LCD-afstandbediening.|lBCCi'K'ii^»j
Off. Ned. Philips garantie. Adviesprijs*1395.IBJIII«IIIMBM«

AUDIO& VIDEO CASSETTES
Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:
MAXELLSX-II90

10 voor

SONY E240V

3voor

29.-

KONDENSDROGER
Elektronisch regelbaar.'1445.-

BOSCH VRIESKAST

PTJP4
L^frf

QQQ _
333.

Type GSD1311; Adv. '848.-

MIELE DROGER

STUNT!! VRIESKIST!!

MERKCENTRIFUGE

pTgil CAO
taafif D4-O •" Pför%19QQ
tïititkf l£«7w. .

29.-

348.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
Meer budget door de gratis
BCC-cmrdf
ianvraag-folder in de winkel!

948.

TypeJDSO; Adviesprijs*649.- inkl. grill en kookwekker. '1510.-

GRUNDIG VHS VIDEO _ , ,

749.-

410; Gas-elektro fornuis. Inkl.grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs'1425.-

GAS-ELEKTRO
ZANUSSI WASDROGER ATAG
FK055/52/25A; Elektrische oven,

BETER
EN GOEDKOPER i^i
TURBO-DRIVE VHS
PRIJS

598.

INDESIT G/E FORNUIS

rwij C7C
i^fi? Of O."

ARISTONA VHS VIDEO

rwii cyio
Lfjfef ü^fö." ri^rw U/O.
iï GRUNDIG37CM
STUNT! VHS-HQ VIDEO

fi
n

TypeKN5402WO;Adviespnjs"849.-

ZANUSS1140 LITER

GRUNDIG51CMTEKST rRj4 CQQ
FTj^ CQQ
13;Wkf
WWV."
>JT^j.f D^IO." JVC VHS-HQ VIDEO -,„
ARISTONA 51 CM

649.-

Inclusief aparte 2800-toeren

nrgii onc
LM? O3ü.-

n STEREO TELETEKST
VIDEO + PDC
n PTfEi (MQ GRUNDIG
VS902: TELETEKST '1409.Bafef
940
•
i
pTjgii C"JQ
BLAUPUNKT 55 CM

pijgij oyio
Ij'jfi? O4O."

R8180; 750 Watt + draaiplateau.

145 LITER KOELER

529.-

»J?Jfi?

599.

SHARP 3 IN 1 KOMBI

TOPMERK. Adviespnjs"749.-

VSF200; Afstandbediend. '768.-

H ARISTONA 55 CM

SUPER TELETEKST

29 liter, digitale bediening en
draaiplateau. Adviesprijs*899.-

FWJ
oyic centrifuge. Adviesprijs.*1 375.l^fcf O1O."

^

1348.GRUNDIG P50-450

BROTHER ER7341

RTV535;3koppen.Adv."1445.-

699.

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

549

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

Lrtfcf

AKAI VHS-IHQ VIDEO

IMVHVKJI

STUNTM 3 m 1 ij Magnetron
+ hete-lucht oven + grill.

rrgij

J40; VHS-HQ, 3 koppen. * 1104.-

D JTJft9

SHARP2IN1 KOMBI

KOMBI MAGNETRON

649.
BLAUPUNKT VIDEO

70KV9717; Adviespnjs'2275 -

O1
O l «f.

fi r;^

915.-

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

649.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

599.'

130 LTR. KOELKAST

PANASONIC VIDEO

n
n
n
f\
n
A
ft

1§

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1 000. Adv.*1 445.-

V212;afstandbediend. "1000.-

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610;20 liter. Adviespnjs'769.-

SIEMENS KS2648

rachtig
Moetnetje •' * «i-iizen van weuc
, tn aai ^
dus e«»
een ~i»"
laagste p"l* uitstekende
na* rc«*rwac
htenvar
va
nit iaar zijn D~- - • _* or dus
> N de laag»^.!*•••_llUst ekendena*
wachten
Kuntverwennen.^ ^ Affn^EN^ tpdlgmn^^ Zoals u mag v^ n-et?
vindt,is d^BU^ ass0rtiment,^ a^d _grat.(S^erland. vërr

i kleuren-w s
•lle «nd»'

OQÜ
£_ ^m^m

850 Watt, grill, 29 liter inhoud
endraai plateau. Adv. '799.-

V315; VHS-HQ, prefekt beeld'
LCD-afstandbedienmq. '1220.-

..derdeelvanuww
vraag trom!

STUNT! 550 TOEREN

Type KSV; De nieuwe met 260 INDESIT PROMOTIE
liter inhoud. Adviesprijs'1199.- Type 2596: Adv."799,

D

795.PHILIPS GR102137CM SONY 3 KOPPEN VIDEO
445.749.
SONY VHS-HQ VIDEO
GARANTIE

MOULINEX FM1115

PHILIPS/WHIRLPOOL

GRUNDIG HIFI VIDEO

Nederlandse Philips garantie.

SAMSUNG RE570

HOLL 1000 TOEREN

VS940; VHS-HQ, 4 koppen,
inkl. TELETEKST. '1999.-

70 CM TELETEKST

m 495.- SET 899.~
nwi c/IC
h^>W 34u."
m 749.rw«i CCC
LT^fcf OOü."
SE? 699.'
pWi 71C

Snel ontdooien en verwarmen.

ZANUSSI 2-DEURS

830; TOPKLASSE' '1899.-

1495.- Ijffi? 999.-

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

MAGNETRON OVEN

Voorlader, centrifugegang
Type R2240. Adviespnjs'849.- 1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviespnjs*1299.-

999.1295.- JVC VHS HI-FI
PHILIPS 70 CM KTV
VIDEO

STEREO TELETEKST

lüfiKy
445.- INDESIT 1200TOEREN
INDESIT 2-DEURS

Electronisch betalen
HAARLEM
BEVERWIJK
l ALKMAAR
met uw PIN-code.
l Winkelcentrum "Schalkwijk" l Winkelcentrum "De Beverhof" l Huiswaarderplein 1 1
zonder extra kosten | Rivièradreef 37
| Beverhof 16 (alleen witgoed) l (Achter Noorderkade/Gro.morkti

169.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. "298.-

198.ETNA WASEMKAP
Krachtige motor,3-standen. '310.-

118.1 tot Ö.3O uur

. S tot 5.30 uur
KOOPAVOND:
. .. 7 tot 9 uur
P I PKTRO <%l IPPDQ
d H t a .
EL tlU^ R O -SUPE fi ^S M..rsS.nbroTh «rijd?»
.... 7 tot 9 uur
IN DE RANDSTAD overig, f ili.l.n dondetd.g
7 tot 9 uur
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Straatvoetbal
slaat goed aan
ZANDVpORT - Het inmiddels jaarlijks terugkerende straatvoetbalkampioenschap voor de jeugd is
ook dit keer een groot succes geworden. De jeugdige
voetballertjes legden op de
verharde
handtaalvelden
van Holland Casino-ZVM
leuke partijen voetbal neer.
Volgend jaar probeert de orjanisatie dit evenement in
liet centrum van Zandvoort
te houden.
Bij het straatvoetbaltoernooi
wordt vier tegen vier gespeeld.
Daarbij zijn zoals in het verleden, toen nog op straat gevoetbald kon worden, de regels aanoepast. Zo is er geen hoekschop, maar geldt de regel driemaal hoekschop is strafschop.
Buitenspel is er niet en er
wordt zonder doelman gespeeld. Dat levert vaak vele
doelpunten op en dat is de bedoeling van het spel.
„Ik denk dat iedereen tevreden is," stelt de woordvoerder
van het organisatie comité
Teun Vastenhouw. „We hadden geluk met het weer en bovendien een record aantal deelnemende teams. We kunnen tenigzien op een geslaagd evenement. Dit moet gewoon doorgaan. De sponsor heeft zijn
medewerking voor de komende
jaren reeds toegezegd.
Wel proberen we vergunning
e krijgen om dit evenement in
het dorp te houden. De Prinses«eweg lijkt ons daar het best
jeschikt voor. In het dorp krijg
e nog meer publiek. Het straat'oetbal is de basis van de voetbalsport en dat moeten we zo•eel mogelijk promoten."

SPORT

junioren. Na diverse spannende voorrondes plaatsten zich
voor de finale bij de E-junioren
de Yellow Boys en Faber. In
een gelijkopgaande strijd met
kansen voor beide teams op de
zege ging de eerste prijs uiteindelijk naar Faber, door een 4-3
overwinning.
Ook de F-junioren voetbalden of hun leven er vanaf hing.
Felle, maar uiterst sportieve
strijd tussen spelertjes die in de
competitie ploeggenoten zijn.
Molly en Co, dat in de voorronde de beste indruk had achtergelaten leek ook de meeste
kans te hebben op de titel. In de
finale bleef Aaldert Boys echter
verrassend, na een zeer spannende partij voetbal, met 3-1
aan de goede kant van de score.
In de middag kwam de oudere jeugd op het asfalt van de
handbalvereniging in actie. Bij
de D- en C-junioren zit veel
voetbaltalent. Hier ziet men
dan ook goede combinaties,
leuke individuele acties en keiharde schoten. Hier waren de
finales minder spannend. Het
krachtsverschil in de finale van
de D-junioren viel nog mee.
Turbo 2000 was echter met een
5-1 overwinning te sterk voor
het Dream Team, dat genoegen
moest nemen met de tweede
plaats.

Zwarte Veldje

Het favoriete Zwarte Veldje,
dat al tweemaal eerder de strijd
had gewonnen, was ook nu, bij
de C-junioren, vele maatjes te
groot voor de andere teams. Na
in de voorronde alle tegenstanders met ruime scores opzij gezet te hebben werd ook de finale met ruim verschil gewonnen.
Reaal Santifortyco bood taai
Voorrondes
verzet, maar kwam duidelijk te
Het toernooi begon zondag kort tegen het Zwarte Veldje.
met de strijd bij de F- en E- Eindstand 12-4.

Strandschaken
Chess Society
ZANDVOORT - Bij bijna
alle
schaakverenigingen
loopt het seizoen van september tot eind mei. Dan
volgt de vakantie-periode
van juni tot eind augustus.
Tijdens deze drie maanden
ligt het schaken in clubverband stil. Om toch gedurende deze periode verbonden
te blijven met de schaaksport heeft Café Neuf/Chess
Society wat evenementen
georganiseerd.
Een daarvan is het zogenaamde Strandschaken. Hans
van Brakel organiseerde in
1988 zo'n toernooi op het terras
van strandpaviljoen Kerkman.
Het werd een zeer geslaagd
strandtoernooi en de reacties
waren dusdanig lovend, dat een
voortzetting in 1989 noodzakelijk was. Inmiddels is dit
strandschaak uitgegroeid tot
een jaarlijks festival, waarbij
vorig jaar het eerste lustrum
werd gevierd.
Goed en sportief spel in het scholieren-handbaltoernooi
ZANDVOORT - Voor de
25e keer kon de organisator
van Holland Casino-ZVM,
Wim Pennings, terugzien op
een geweldig schoolhandbaltoernooi. Ondanks de
matige weersomstandigheden maakten de Zandvoortse basisscholen er een ware
happening van. Uiteindelijk
legde de Oranje Nassauscnool beslag op de totaalwisselbeker door zowel bij
de meisjes als de jongens te
zegevieren.
Na een kort welkomstwoord
door Wim Pennings, werd om

Foto Persbureau Zandvoort

Oranje Nassau de sterkste
precies tien uur gestart met de
eerste partij handbal. Zoals vermeld werkte het weer niet erg
mee, het motregende bijna de
gehele dag, maar desondanks
werd er keihard gevochten voor
de punten. De publieke belangstelling was erg groot, waardoor er nog geïnspireerder gehandbald werd.
Op een enkele wedstrijd na
was het krachtsverschil niet
erg groot zowel bij de jongens

als de meisjes. Bij de meisjes
kwamen drie teams sterk naar
voren. Zo eindigde de Oranje
Nassauschool met 11 punten
als eerste, gevolgd door de Van
Heuven Goedhartschool met
negen punten. Uiteindelijk
werd de Hannie Schaftschool
derde met zeven punten.
Bij de jongens vrijwel een
zelfde situatie, alhoewel hier de
krachtsverschillen nog kleiner
waren. Eerste werd met tien

Casino-ZVM in
Ongeval overschaduwt race
bekerfinale
ZANDVOORT - De jonge
adspiranten van handbalvereniging Holland CasinoZVM hebben zich geplaatst
•oor de finale in de bekerompetitie van Holland
Vlidden. Deze finale wordt
jespeeld op zondag 27 juni
n Almere.
Na de thuiswedstrijd tegen
iet sterke Aalsmeer, plaatste
iet jeugdhandbalteam zich
oor de halve finale» Aalsmeer
verd volledig oveEklast.vVorige
veek dinsdag moest het Zandoortse team aantreden tegen
lavas uit Almere. Bij winst zou
ie finale gehaald zijn. Supporers en coaches Berkhout en
)oorgeest voelden al snel aan
at de finale te halen viel. Het
Zandvoortse team presteerde
e laatste tijd erg goed zodat
ol zelfvertrouwen de strijd
rerd aangepakt.
Al in de eerste helft bleek de
uprematie van Holland Casilo-ZVM. Hoewel Havas pro^eerde het doel van Martijn
Cappel te belagen, kon niet tot
coren worden gekomen. Door
en perfecte verdediging en
nelle break-outs van Holland

Casino-ZVM werd al snel een
De races op Circuit Park ning. Door een kapotte versnelvoorsprong genomen. Havas Zandvoort werden over- ling moest Bosch echter afhamoest dan ook genoegen ne- schaduwd door een tragisch ken.
'-'
men met een 10-1 achterstand ongeval. Fokko Otto vloog
Zijn teamgenoot Raymond
bij de rust.
met zijn wagen uit de Tar- Coronel nam de leiding over.
Ook in de tweede helft bleven zanbocht door een remde- Door tijdens de verplichte pitsde Zandvoorters doorgaan met fect aan zijn Austin Healy. stop sneller te handelen dan de
snel en afwisselend handbal.
De vijftigjarige coureur uit concurrentie bouwde Coronel
een aardige voorsprong op. In
Reeuwijk werd zwaar ge- het
tweede gedeelte van de race
wond in ligt nog in coma in naderde
Vertragen
de Amsterdamse AlfaHavas trachtte het Zand- het Jphannes de Deo zieken- rijder Roger Ciapponi de koplohuis
in
Haarlem
voortse spel te ontregelen door
per vliegensvlug. De race duurde wedstrijd te vertragen. De
Sportief hoogtepunt werd de de echter te kort voor Ciapponi
adspiranten uit de badplaats lange-afstandsrace bij de pro- om Coronel voorbij te streven.
gavan Havas daar geen enkele duktiewagens tot 2000 cc. Vijf- Een goede prestatie leverde
kans voor. De eindstand werd tig minuten en een ronde lang Roeland Reinders uit Aerdenbereikt met een gigantische 20- schotelden de coureurs de drie- hout door uitstekend derde te
5 overwinning. De overige fina- duizend toeschouwers een sen- worden.
listen zijn nog niet bekend. Ge- sationele race voor. In eerste
In de klasse boven tweeduizien het door Holland Casino- instantie leek de 'van pole-posi- zend cc ging de zege_ naar Peter
ZVM vertoonde spel wordt veel tion gestarte Nissan coureur Kox. Kox werd echter uit de
verwacht van de finale wedstrij- John Bosch de belangrijkste ge- uitslag geschrapt omdat de
gadigde voor de eindoverwin- auto 3,5 kilo te licht zou zijn. De
den op 27 juni aanstaande.

Inbraak
ZANDVOORT - In een galerijwoning aan de Thorbeckeitraat is op 9 juni tussen tien
over drie en tien over vier ingeoroken. De dieyen forceerde de
oordeur. Er zijn een videore
corder, een aantal gouden mun
en en sieraden en een bedrag
>'an duizend gulden gestolen.

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
fordt verzorgd door de Zandoortse
Schaak Club. In ver:
>nd met de vakantieperiode is
Iell eerstvolgende clubavond in
't Gemeenschapshuis pas
'*er op donderdag 2 septem'<*. Méér informatie over de
'fobiemen/oplossingen
is tot
"3 e tijd te krijgen via Postbus
- 2040 AA in Zandvoort. Be'"gstellenden voor de Zand"ortse Schaak Club kunnen
«k bellen: tel. 13644, 13244 of

P'osslng
vorige puzzle (numer
19), wit begint maakt remi. Td4-d8+, Kh8-g7; 2. Td8-d3,
3. Ka4-b4+, g3-g2; 4.
;-g+,
Kg7-f6; 5. Kb4-c5,
1
"•b -; 6. Kc5-d4, Ii7-h5; 7.
J-cS, h5-h4; 8. Ke3-f2,

Overwinning verspeeld
In de Opel Ascona klasse verspeelde Rene van Ling uit Zwanenburg een grote kans op de
overwinning, door tijdens een
gele vlagsituatie een coureur te
passeren. Bij de gele vlag is dat
niet toegestaan en Van Ling Peter Kox won, maar werd gediskwalificeerd omdat zijn auto te
moest achteraan aansluiten. licht was
Van Ling zette een geweldige
inhaalrace in, maar reikte niet
verder dan de derde plaats. De
overwinning ging naar Evert
Bolherheij voor de prima racende
Zandvoorter
Peter
Furth.

Zaalvoetbal in
beslissende fase
ZANDVOORT - De strijd
in het ZVM-zaalvoetbaltoernooi komt in een beslissende fase. De poulewedstrijden worden deze week afgesloten waarna een splitsing
wordt gemaakt in de zogenaamde kampioenscompetities en de promotiecompetities. In sommige poules
zijn al enige teams zeker
van een plaats in de competitie voor de kampioenen.
Zo is in l B De Wurf al zeker
van plaatsing. De vierde overwinning werd behaald tegen
Studio aan Zee. De Wurf won
ruim met 8-3. Willemse maakt
een goed kans als tweede te volgen door een 7-4 zege op Jacro.
In l C maakt Play In de dienst
uit. Ook dit team gaat zich op
maken voor de hogere klasse.
Play In was duidelijk te sterk
voor Schoten (14-3) en gaat met
acht punten aan de leiding.
Stiphout, door een 7-2 winst op
Mondo, en Plavuizen, door een
5-3 zege op De Fles, zijn de belangrijkste gegadigden voor
plaatsing in de tweede ronde.

In l A is nog geen beslissing
gevallen maar Van den Heuvel
maakt goede kans door een 5-1
overwinning HB. Sensemillia
doet het ook goed en is vrijwel
zeker van plaatsing door een 7-1
winst op De Gier. In l D gaat De
Stal over. Dit team versloeg Establo met 6-1, dat ondanks deze
nederlaag nog kansheeft. Sam
Sam dat Tum Turn met 7-2
klopte is eveneens een belangrijke kandidaat.

elftal onder 14 jaar, wat be- Noord-Holland. In een enorm
aantrekkelijk wedstrijd tegen
trel't het veldvoetbal.
Drente, een finale waardig, hielAls zaalvoetballer van Zand- den de teams elkaar in evenvoort'75 werd Jerry Vasten- wicht, 2-2. Doordat Drente verhouw geselecteerd voor het volgens verrassend met 5-1 verHaarlemse
zaalvoetbalteam loor van Noord-Holland mocht
voor 12- en 13 jarigen. In de eer- het team van Jerry Vastenhouw
ste wedstrijd, in Den Helder, gelijkspelen tegen Friesland.
werd fraai gewonnen van Den Het Haarlemse team nam echHaag met 5-1. Ook de tweede ter geen risico en won verdiend
partij leverde een 5-1 overwin- met 3-1 hetgeen de nationale tining op. Slachtoffer werd tel opleverde.

Ook deze zomer, en wel op
zaterdag 19 juni en zaterdag 14
augustus, zal er voor de leden
van Café Neuf/Chess Society en
enkele genodigden weer bij
strandpaviljoen Kerkman twee
strandtoernooien
plaatsvinden.
Op een zaterdag in juli, de
datum is nog niet bekend, zal
een tiental van Chess Society
aantreden tegen een tiental van
de bevriende schaakvereniging
De Raadsheer uit Amsterdam.
Inzet zal zijn de Café Neuf/Chess Society strandcup.
Naast dit strandspektakel gaan
de verenigingsavonden van
Chess Society op vrijdagavond
gedurende de zomermaanden
gewoon door.

Visclub vangt
aardig wat tong

Geen beslissing

Jerry Vastenhouw toont de beker, behorende bij het Nederlands kampioenschap zaalvoetbal

nummer 20: Wit begint
wint.

punten de Oranje Nassauschool en ook hier eindigde de
Van Heuven Goedhartschool
als tweede en wel met negen
puntne. De Beatrixschool wist,
met acht punten, de derde
plaats te bemachtigen. Door
deze resultaten kwam de wisselbeker dit jaar in het bezit
van de Oranje Nassauschool.
Mede door de goede leiding
van de tien aanwezige scheidsrechters kan worden terug ge-

zien op een goed en sportief teornooi. De dames van het Rode
Kruis hadden door het sportieve spel vrijwel geen verwondingen te verzorgen.
De prijsuitreiking werd verricht door de erevoorzitter van
Holland Casino-ZVM, Jaap
Brugman, die organisator Wim
Pennings bedankte voor het
vele werd dat hij de afgelopen
25 jaar heeft verricht. Tijdens
de druk bezochte en geanimeerde receptie, die Pennings
kreeg aangeboden, kreeg hij de
erespeld uitgereikt van het Koninklijk Nederlands Handbal
Verbond.

zege ging nu naar Langeberg
met een Lotus Espirit Turbo
voor de BMW rijder Pe'llinkhof.
Frans Vörös deed het in een
BMW heel goed met een derde
plaats.

Succes voor talent Jerry Vastenhouw

ZANDVOORT - Voor de
Zandvoortse jeugdvoetballer Jerry Vastenhouw was
het vorige week een enorm
succesvolle week. Geselecteerd in het Haarlems zaalvoetbalteam werd het jeugdige talent met zijn team
kampioen van Nederland.
Vervolgens kreeg hij een
eervolle uitnodiging om een
selectiewedstrijd te spelen
voor het Nederlands jeugd-

Zandvoorts
Nieuwsblad

De spanning is groot in 2 A.
Café Neuf, Aurora emn Imex
Brilmode gaan met zes punten
aan de leiding en zullen zich
wel plaatsen voor de volgende
ronde. Dat geldt ook voor
Kroon Vis in 2 B. Kroon Vis
maakte korte metten met Weber's, 9-1. Bakkerij Paap volgt
goed door een knappe 8-1 overwinning op Reproproof.

Afgelopert
dinsdagavond
heeft Jerry Vastenhouw, veldvoetballend bij Zandvoortmeeuwen, een selectiewedstrijd gespeeld voor het Nederlands elftal, onder 14 jaar. Deze
wedstrijd werd gehouden in
Wapenveld, vlak bij Zwolle. Het
zal voor het Zandvoortse voetbaltalent een zware dobber
worden, maar deze eervolle uit- Fred Hehl
nodiging is reeds een groot sucFred Hehl Auto's is veel te
ces.
sterk voor de concurrentie in 2

C. Ook Repropartners had geen
kans en werd met 7-2 weggespeeld. Fred Hehl is zeker van
de volgende winnaarsronde.
Café Bluijs en D'Anvers zullen
waarschijnlijk volgen. In 2 D
heeft Banana's vier partijen gewonnen en is zeker van de volgende ronde. Tegen het nog
puntloze Duvak had Banana's
het erg moeilijk. Pas in de slotfase werd de overwinning veilig
gesteld, 3-1. De Klikspaan, Rabbel Boys en Grandorado gaan
uitmaken wie volgen. Klikspaan pakte belangrijke punten
door Rabbel Boys met 6-3 te
verslaan en Grandorado had
geen moeite met PontMeijer:
15-2.

Programma
DONDERDAG: 18.45 uur
Kroon Vis - Basta, 19.30 uur Reproproof - Smit Pellikaan, 20.15
uur REA - De Gier, 21.00 uur
Bakkerij Paap - Weber's, 21.45
uur Sensimillia - Van den Heuvel, 22.30 uur Pim Janssen - HB.
VRIJDAG: 18.45 uur PontMeijer - Duvak, 19.30 uur Studio aan
Zee - Lou Lou, 20.15 uur Bad
Zuid - Jacro, 21.00 uur Willemse - Du Wurf, 21.45 uur Grandorado - De Klikspaan, 22.30 uur
Rabbel Boys - Banana.
ZATERDAG: 10.45 uur HB - De
Gier, 11.30 uur Café Bluijs D'Anvers, 12.15 uur Café de Kater - Establo, 13.00 uur Nihot Fred Hehl, 13.45 uur Tum Tum
- EDO, 14.30 uur Repropartners
- Niveau Offset, 15.15 uur Sam
Sam - De Stal, 16.00 uur Pim
Janssen - Sensimillia, 16.45 uur
Pim Janssen - Van den Heuvel.

ZANDVOORT - 14 leden
van de Zeevis Vereniging
Zandvoort kwamen vorige
week donderdagavond opdrayen voor een strandwedstrijd. Het weer was bijzonder goed en na een matige
start werd er toch nog wat
tong gevangen.
In het begin van de avond vingen de mannen van de visclub
niet veel. Toen de vloedstroom
flink op gang kwam werd er zo
links en rechts wat tong gevangen. Menigeen hoopte op een
maaltje paling, doch dat zat er
niet in. Aan het eind van de
wedstrijd hadden de meeste
vissers wel één of meerdere
tongen in bezit.
Jan Terol, die lange tijd niet
aan het strand gevist had, was
het niet verleerd en pakte de
eerste plaats. Arnold Bluijs
ving een paar centimeter minder en eindigde op de tweede
plaats, terwijl Hans Roest op de
derde plaats beslag legde. Na
vijf wedstrijden, de helft van
het seizoen, is de eerste plaats
voor Joop van Kempen, gevolgd door Rob Dröse. De gedeelde derde plaats is voor Cas
Al en Willem van Esveld.
De eerste acht deelnemers
liggen heel dicht bij elkaar,
waardoor een spannende tweede helft van de competitie
wordt verwacht.

Succes voor
zeilers Zandvoort
ZANDVOORT - Tijdens
de Europese Prindle kampioenschappen, gehouden bij
Texel, behaalden leden van
de Watersport Vereniging
Zandvoort goede resultaten.
Onder schitterende omstandigheden werden zeven wedstrijden gevaren waarvan de
laatste door de windkracht vier
bijzonder spannend was. De
zeilers waren erg aan elkaar gewaagd hetgeen tot spectaculaire races leidde. In de Prindle 19,
waarin 22 boten deelnamen,
kwamen de Zandvoortse zeilers tot een fraaie tweede en
vierde positie. Steef Nielen en
Chris 't Sas kwamen op een
fraaie tweede plaats terwijl Pjoter Skotnicki met Ute Klaassens op de vierde plaats verrassend voor de dag kwamen.

Voortuinverkoop kan doorgaan
ZANDVOORT - Er is geen
aanleiding om het raadsbesluit
tot verkoop van voortuinen ter
vernietiging voor te dragen. Dat
zegt het college van B&W na
onderzoek. Aanleiding was een
klacht van VVD en PvdA, dat
twee raadsleden persoonlijk
voordeel zouden hebben van
het besluit. De stemming was
niet conform de gemeentewet,
erkent het college. Maar als de
twee raadsleden zich van stem-

ming onthouden zouden hebben, zou het voorstel toch aangenomen zijn. De stemming
zou dan zijn: acht voor, vijf tegen.
Het betreft de voortuinen aan
de Zandvoortselaan, Haarlemmerstraat en Hogeweg. De bewoners hebben inmiddels bericht gekregen dat de verkoop
kan doorgaan, voor l gulden
per perceel.

Weekmedia 17

donderdag 17 juni

Haltestraat 7, Zandvoort

Badmode van Huit

De Topslager weet er alles van.
Wi| hebben voor u twee standaard schotels samengesteld. U kunt natuurlijk ook uw eigen keus maken.
BARBECUE SCHOTEL DE LUXE
TOPGRILLWORSTJE
ENTRECÖTE
SATÉ (2 stokjes)
SHASLICK
LAMSKOTELET
per persoon

Bijpassende salades en
sauzen o a.

Dikke plakken vleeswaren,
heerlijk op de barbecue, denk
eens aan. GRILLWORST gebr. GEHAKT - BOTERHAMWORST - gek. HAM enz.
Maak eens een spies met
blokjes vleeswaren. De kinderen zijn er dol op

VLEESSALADE
RAUWKOSTSALADE
KNOFLOOKSAUS
COCKTAILSAUS
enz.

SCHILDERWERK

T.C. van der Schelde

BARBECUEEIM
IS FEEST!

BARBECUE SCHOTEL POPULAIR
TOPGRILLWORSTJE
DRUMSTICK
gemarineerde
KARBONADE
HAMBURGER
per persoon

12

1993

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOYILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle Luxaflex producten
U kri|gt de stalen bi| u thuis en kunt m uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergeleken

Vraog vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

Lingerie van
Huit
Dim

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG.

Charnos
Scholier
Sloggi

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507 - 14420

WIN EEN ELEKTRISCHE TAFELGRILL OF
EEN VAN DE BARBECUE-SCHOTELS
Haal de barbecue aktiekaart bij uw topslager
in Zandvoort

VHttbUnÜ

D

Tip voor Vaderdag
DE STERKSTE BEITS VOOR BUITEN:
CETABEVER VERFBEITS SUPER HIGH SOLID

Voor barbecueën zonder zorgen naar
l ƒ O C! C O l IQ /"*

v.d. MEIJE

Maasstraat 13a. Tel. 15186

Haltestraat 54 - Tel. 02507-12451

F

Zandvoart

visser

Haltestraat tel. 12159
Pasteurstraat tel. 17027
Zandvoort

Café the Twenty's
geopend 7 dagen.

Anna-Lies - Cheri
Phaedra - Dries
Netty - Skylla
Emke - Eugenie
Marja - Kees
Carlos - Henk
Arend
Renee - Ton
Herman

ledere vrijdag happy hour
van 21.00 u. • 23.00 u.

Vulkoeken

Open van 19.00 u. tot 03.00 u.

2 voor

Haltestraat 59

Er is een nieuwe, ijzersterke beits voor buiten:
CetaBever Verfbeits Super «IGH SOLID. Een zijdeglanzende, dekkende beits met superieure eigenschappen. Samengesteld volgens een geheel nieuwe formule
laat hij zich verwerken als gewone verf.
Het revolutionaire aan deze beits is de geringe hoeveelheid oplosmiddel: in vergelijking met de traditionele beitsen (op terpetinebasis) is het percentage meer dan
gehalveerd. Dat houdt in: minder belasting voor het
milieu. CetaBever Verfbeits Super HIGH SOLID.

AUTORIJSCHOOL

Bedankt voor jullie
medewerking
ii

WEEKREKLAME
donderdag t/m donderdag

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-359473
AUTOTEL. 06-52804326

Fa. Gansner & Co.

Dier-Plezier"

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

Marcel Schoorl

KEUR en ZOON

13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein
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Geslaagd?
Een ruikertje voor hem of haar
staat bij Schoorl's bloemenkiosk
voor u klaar.

Zondags geopend

BETAALT U
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

Paradijsweg 2 (t.o. het politieburo).
Zandvoort - Tel. 02507-15602.

Grieks
£ specialiteiten
restaurant
a

SYMPOSION"
(v h. pannekoekenhuis)

Chinees
Restaurant

EXOCHIKON

ƒ1,87
ƒ1,71
ƒ1,22

MARCEL SCHOORL

SERVICESTATION

HoKC\u'U 2 (naast Shell) Zanchoort
Tol 02507-14320
\Vij bezorgen ook uw bcstullinjren van tuintioed en maken
de hakken \oor u op.

stukjes lamsvlees
geivikkeld in bladerdeeg
uit de oven
GENIET VAN DE SFEEIl EN ONZE
BEKENDE GRIEKSE SPECIALITEITEN

1-1
j

L

U bent van harte
welkom.
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(bij Palace Hotel]

Haltestraat 69, tel. 17897
Opruiming
30% - 50% korting
Dames- en herencollectie
CRISCA
COLLETTE
KEMPER
POOOLS

*Surfer:

STUDIO MILANO
OTTO KERN
STRELLSON
E.A.

ZOJKA FASHION
MAASSTRAAT 125
(bij

RAI-Rooseveltlaan) Tel. 020-664.09.90
Dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur

SAM-SIN MENU

Wij bieden u de mogelijkheid om uit

18 gerechten uw 3 favoriete gerechten te kiezen

34,50

AFHAALPRIJS

12. Foe Yong Hai

1. Sijeo Paai Kwa
(geroosterde varkenskrabbetjes, een bekend
Cantonees gerecht)

Z. Babi Pangang speciaal
3. Babi Pangang a la Heng Kong

/

(geroosterd mager vlees met champignons m
zeer scherpe pikante saus)

4. Babi Pangang (spek)
(origineel geroosterd speenvarken, lekker knapperig met aparte saus, een bekend Cantonees
gerecht)
(varkensvlees bereid met ketjap en diverse Chmese en Indische kruiden)

Haltestraat 62a Zandvoort
dagelijks geopend van 10.00 tot 20.00

Alles om
„VADERDAG"
te doen slagen?

Speciale Vaderdag Korting

6. Cha Sijeo
(geroosterd mager vlees op originele Cantonese
wijze bereid met pikante saus)

7. TjapTjoy
(gebakken gemengde verse groenten met vlees)

8. Koe Lou Yoek
(gepaneerde varkensvleesballet|es met zoetzure
saus, een bekend Cantonees gerecht)

10 /o op alle merken

9. Ka Lee Kai

Shorts en badslippers

10. Kip Malaka

(geroosterde kip met kernesaus)
(geroosterde kip met sambalsaus)

*
*
*
*

Chiemsee
O'Neill
Brunotti
Reef

Natuurlijk naar

LA BONBONNIERE
T\

Thea en Ap Lammers
Haltestraat 39A
Tel. 15584

11. Yin Young Saté
(2 stokjes varkenssate en 3 stokjes gegrilde kipsate met pindasaus)

Speciale aanbieding:
op Vaderdag GRATIS kroepoek

(omelet met vlees en groenten in tomatensaus)

13. Po Lou Klai
(stukjes kip met ananas m heerlijke kippesaus)

(geroosterd mager vlees met tauge in pikante
saus)

5. Babi Ketjap

* Quick Silver
* Rusty
* Mossimo
* T en C

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

Zeestraat 38, tel. 13758
Deze week:

Super
Euro
Diesel

ARNING
Tel. 02507-30890

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

Deskundig advies.
Tel.

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
v/h Frank
Voor al uw dak-, zink- en loodwerken.
En alle reparaties

'essen in
Nissan „Primera"

enz.

3JO

14. Yu Kwo Kai Ting
(kipfilet met champignons en cashewnoten)

15. Sji Tjap Kai
(kipblokjes met tausiesaus, een saus met knoflook, gedroogde zwarte boontjes, paprika en diverse Chinese kruiden. Een bekend Cantonees
gerecht)

16. Si Tjap Yoek
(gesneden varkensvlees m tausiesaus, een bekend Cantonees gerecht)

17. Si Tjap Ngau Yoek
(gesneden biefstuk m tausiesaus, een bekend
Cantonees gerecht)

18. Sambalvlees
(rundvlees m scherpe sambalsaus)
Als u Sam-Sm wilt bestellen, dan eerst de naam
Sam-Sm vermelden en dan de 3 nummers van de door u
gewenste gerechten noemen.

Sam-Sin gerechten
zijn met 2x witte rijst.
l.p.v witte rijst is nasi of bami ook mogelijk. Service van
de zaak1

Gerechten met mihoen of
Chinese bami

ƒ4,50 extra

1-
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Mooi Holysloot in 'the middle of nowhere'
Waterland. Een natuurgebied dat gedeeltelijk op
Amsterdams grondgebied ligt, maar voor velen volstrekt
onbekend is. Maar als Koning Willem I in 1828 zijn oren
voor Amsterdam en de Kamer voor Koophandel had
gesloten, was alles nu anders geweest.

„Ga je zondag mee roeien", stelde ze voor, „in Holysloot." Nu
houd ik slechts van gemotoriseerd watersporten en een roeitochtje trok me in het geheel
niet. Maar er gingen meer menseri mee, dus er was hoop dat
een ander aan de riemen zou
zitten. „In Holysloot? Bestaat
dat of maak je een geintje?"
Ik moest de Ringweg AIO ter
hoogte van Zunderdorp en
Ransdorp verlaten, dan kwam
ik er vanzelf. Afslag Monnickendam. Die bewuste zondagmiddag heb ik heel Waterland
per auto doorkruist. Bewonderde gehuchten waar ik nooit van
had gehoord, zag prachtige
voor mij onbekende water- en
weidevogels met soms wonderlijke snavels en verbaasde me
over de stilte. Maar Holysloot
vond ik niet. Stond ook niet
mijn ANWB-kaart van Nederland.
Lang na de afgesproken tijd
trof ik eindelijk vlak buiten
Ransdorp een bordje Holysloot. Een paar uur later was ik
verbrand door de zon en had ik
blaren op mijn handen van het
roeien, want ik zat natuurlijk in
de 'verkeerde' boot. Maar de
schoonheid van Waterland en
vooral Holysloot maakte veel
goed.
Vorige week keerde ik er terug en weer moest ik even zoe-

ken. Holysloot ligt in de 'middle of nowhere' en lijkt op het
einde van de wereld. Na Holysloot is er niets meer. Je hoort
er alleen de wind en veel vogels.
Een paar huizen, een telefooncel, de een lokaal tellende Holyslootschool en tevens peuterspeelzaal 'De Vrijbuitertjes',
een niet veel gebruikte speeltuin en een botenverhuur. Op
nummer 53 hangt een mooi
badpak eenzaam aan een waslijn. Bij de buren is een bordje
op een hek getimmerd: Verboden eieren te rapen.
Er staan zelfs twee kerkgebouwen, waarvan er maar een
gebruikt wordt, omdat de hervormden en gereformeerden
van Holysloot samen op weg
gaan. In het ene kerkgebouw is
een gedenksteen aangebracht
die herinnert aan de laatste grote watersnoodramp die Waterland trof in 1916. De ramp vergde tientallen slachtoffers en
leidde tot de aanleg van de Afsluitdijk.
Toch had het zo anders kunnen zijn. In 1825 verdedigde ir.
Goudriaan, de Administrateur
voor de Waterstaat en hoogste
ambtenaar op het ministerie,
bij Koning Willem I een plan
om Amsterdam een betere verbinding met de Zuiderzee te geven dan via Pampus waar het

hebben we het Ooster- en Westerdok, de Oranjesluizen en het
Noordzeekanaal te 'danken', de
laatste was ook voorgesteld
door Goudriaan.
Als zijn plannetje was doorgegaan, was Holysloot een belangrijke plaats geworden. Nu is
Holysloot slechts de laatste
halte van een kleine buurtbus.
Met de uitgegraven grond van
het kanaal heeft men Ransdorp
met Holysloot verbonden.
Evenals de andere dorpen en
gehuchten van Waterland was
ook Ransdorp groter en bekender geweest. Onleefbaar misschien zelfs. Wat was er dan
van die bijzondere 33 meter
hoge toren in Ransdorp overgebleven? Vijf eeuwen geleden
was dit het belangrijkste en
meest welvarend dorp van Waterland. Nu is het, zoals Ton
Koot in 1944 in zijn boek 'En nu
... rondom Amsterdam' schreef,
een speelgoeddorp. De toren
noemde hij de Sfinx van WaterPittoreske plekjes kan men in land.
Het is een vreemde toren met
Waterland overal vinden. Het
plaatsje Zunderdorp geeft daar plat dak. Het torenhaantje
staat op een lange ijzeren mast.
een goed voorbeeld van
De spits ontbreekt. Niet omdat
Foto VVV Noord-Holland
deze er, zoals wel voordehand
ligt, door de Spanjaarden af geschoten is. Uit de archieven
visserij zouden de wachttijden blijkt dat de toren bewust nooit
aan de sluis te lang duren.
voltooid is. De bodem was zo
Toen Willem I dit in 1828 week dat men het niet aandurf hoorde, liet hij de uitgravingen de de toren nog zwaarder te maonmiddellijk staken, waarop ken.
Amsterdam verklaard zou hebben nooit meer lastig te zullen
Wat zou er terecht zijn gekozijn. Men was toen al drie jaar men van het lieflijke Durgerbezig aan het kanaal. Aan de dam, van Uitdam, het Kinselvergissingen van Goudriaan meer of Marken? En zou Waterland zo'n broedgebied voor
weidevogels zijn geweest? Door
de aanleg van de Afsluitdijk zou
het kanaal van Goudriaan nauwelijks nog functie hebben gehad. Om van een roeitochtje
door het Holysloter en Uitdammer Die maar te zwijgen.

door Everhard Hcbly

veel te ondiep begon te worden
voor de scheepvaart.
Hij had onder meer een kanaal van IJdoorn (bij Durgerdam) naar Marken in gedachten. Amsterdam deinsde echter
terug voor het idee om het IJ af
te dammen. Goudriaan had
Willem I er voor gewaarschuwd dat 'Amsterdam al ja-

ren overal tegen is en vooral voor de argumenten van Goutegen de Koning.' Bovendien driaan en liet een kanaal uitgralag Goudriaan zelf voortdurend ven. Daar is het bij gebleven.
in de clinch met zijn collega Het kanaal werd een flop, omBlanken, de man achter het dat Goudriaan een paar grove
Noordhollands Kanaal en die misrekeningen had gemaakt.
samen met Goudriaan aan het In de plannen ontbrak een hahoofd van 's Rijks Waterstaat ven aan de oostkant van Marstond.
ken, het kanaal was te ondiep
Willem I gaf zich gewonnen voor grote schepen en voor de

Genieten in het Hollandse polderland
Het warme voorjaar heeft
bloem en blad uit de
knoppen gedreven en het
gras uit de bemeste klei
gestuwd. Hier en daar bloeit
nog een late vlier en in de
boerderijtuin begint een
enkele akelei al aan een
tweede bloei. Op de dijk
vormen wilde margrieten
heldere plekken wit.
Pimpelmezen vliegen met
hun in nestverse
zomerpakjes gestoken
kroost tussen het rijke
groen in stad, dorp en
•' landerij. Tijd voor een
zomerse verkenningstocht!
Waterland, het polderland
gelegen boven Amsterdam en
ingeklemd tussen Zaanstad en
het IJmeer, leent zich heel goed
voor fietstochten. Fietsroutes
zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke VVV's; echter in dit prachtige polderlandschap kun je
ook willekeurig een eind wégfietsen.
Vrijwel boomloos is dit
Noordhollands landschap. De
brede vaarten, die de drassige

door Bram Wolthoorn
weiden doorsnijden, gaan soms
over in grote plassen. Brede
rietkragen
beheersen
de
oevers. Dorpen als Zuiderwoude en Holysloot hurken er met
fraaie houten huizen rond de
kerk, onder de hoge Hollandse
hemel.
Eenmaal buiten de bebouwing van de grote stad slingert

(ADVERTENTIE)

AANGEBODEN VAKANTIEWERK
In de maanden juni t/m september gaan veel van onze
vaste bezorgers op vakantie.
Wil jij dit werk in jouw omgeving overnemen, dan staat
hier een goede beloning tegenover.
Tevens zoeken wij voor deze periode medewerkers die
in groepsverband voor meerdere dagen per week beschikbaar zijn.
Vanuit een centraal punt ga je dan met één van onze
auto's mee om in diverse plaatsen wijken te bezorgen.
Ben je in het bezit van een (groot) rijbewijs, een groep
begeleiden kan ook.
Goed bevallen?
Ook na de vakantieperiode kunnen we je hulp goed
gebruiken voor een vaste wijk in jouw omgeving.
Vul nu snel onderstaande bon in en stuur deze naar
Interlanden Spreigroep, Antwoordnummer 15002,. 1000
PW Amsterdam (een postzegel is niet nodig) of bel tijdens kantooruren naar 020-6138444.

de oude zeedijk zich richting
Uitdam en Marken langs groene, met koeien bestippelde weilanden en verdwijnt hij in een
bocht' in de verte. Hoog in de
lucht trilt ijl de melodie van een
leeuwerik en vanuit een rietkraag stijgt met driftig vleugelgeklapper een koppel eenden
op.
In de berm bloeien koekoeksbloemen, die als het regent buigen, zodat de nectar droog
blijft. Uit de kop van een knotwilg bij een boerderij tuimelt
het slanke geveerde blad van
een varen. Ergens halverwege
de gespleten stam bloeit dapper
met helderblauwe bloemetjes
het gewone ereprijs.
In de bermsloot groeit het
dikke plompeblad en hier en
daar is al een grote gele bloem
te zien. Als je goed kijkt, zie je
precies tussen twee bladeren de
spiedende ogen van een kikker,
die wacht tot zijn plompeblad
door een argeloze vlieg als landingsplaats wordt gekozen.
Aan de oever priemen de sten-

gels van de gele lis omhoog. De
eerste bloemen hebben hun
grote gele lippen al ontvouwen.
Een zwaluw komt in razende
vaart over het water aangevlogen.
Hier en daar gaan de weiden
over in moerasjes met brede
rietkragen. Elzen, wilgen, een
enkele berk en lijsterbes ma-

dief vliegt laag over de elzen op
zoek naar jong vogelgrut. Vlinders dwarrelen schijnbaar doelloos door de lucht. Hommels,
de achterpoten vol stuifmeel
zoemen boven het hete asfalt
van de weg.
Ten oosten van de dijk ligt
het IJmeer. Als er even geen
auto of ander gemotoriseerd
verkeer in de buurt is, kom je
een mengeling van geluid tegemoet. Zoals de verwaaide kreten van een groep meeuwen,
zwevend boven de dijkkruin,
alsof zij hun broeders, die met
z'n zevenen als wachters op de
dijk staan, willen waarschuwen. De heldere roep van scholekster en tureluur, vermengd
met het schelle geluid van tientallen sterntjes, die laag over
het water op insekten jagen.
Hoog op een scheefgezakte
paal in het meer zit een aalscholver. Op de rand van het
water in het slik bloeit zulte
(Aster tripolium) met talloze
geel-paarse buisbloempjes. Het
blad van de zulte wordt als een
lekkernij beschouwd (lamsoor). De lucht om de bloemen
trilt van de vele bijen en hommels, die op de sterke honinglucht afkomen.
De dijk slingert als een beschermende arm rond Uitdam,
waar de huizen, met tuinen vol
uitbundig bloeiend zomergoed,
rond de kerk zijn gebouwd. Gezellig geroezemoes komt op de
Tekemngen C. Wolthoorn pittige geur van koffie naar buiten gedreven uit de open deur
ken de dienst uit daar waar het van een door weer en wind
riet niet regelmatig gesneden grauw geworden café.
wordt. Op een open pek staat
een aantal moerasviooltjes
Pinksterbloemen (Cardami(Viola palustrisj dicht opeen ne pratensis) wiegen de kleine
midden tussen de vele, met on- bloemhoofdjes op de slanke
opvallende aartjes bloeiende stengels in de zachte ochtendgrassoorten. Wolken stuifmeel wind. We vinden ze soms maswaaien op een zucht van de saal op vochtige weiden en
wind mee. Een bruine kieken- drijftillen in venige plassen.

De landelijke fietstochten zijn beschreven van de
NS-fietsenstalling tot de
fietsenstalling van een betaalbaar onderdakadres en
langs een andere weg terug
naar het station.
Uit het boekje kan een
doe-het-zelf mini-vakantie
worden gekozen langs de
mooiste kleine wegen en
fietspaden vrijwel zonder
dat er enige voorbereiding
voor nodig is. De boekjes
zijn onderverdeeld in diverse provincies en zijn
verkijgbaarbij deboekhandels.

(ADVERTENTIE)

VOOR WIE ECHT LUXE WIL SLAPEN,
IS ER NU VI-SPRING:

het droombed
uit Engeland.

• handgemaakte matrassen en boxsprings
• 100% natuurlijke materialen
• comfortabele stoffering, o.a. vuistdikke schapewol
en handgekaarde paardehaar
• luxe afwerking, o.a. genopte en afgerande matrassen

VI-SPRING

De Slaapvoorhchter voor Groot-Amsterdam
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891

NAAM
ADRES
POSTCODE
WOONPLAATS
'
TELEFOON
RIJBEWIJS A/B/C/D/E
LEEFTIJD
Ik ben beschikbaar van
t/m
voor:
O Bezorging in eigen omgeving
O Bezorging in groepsverband
vak. 93

Bon voor onze lezers
Een aantal keren in de zomer kan men in Amsterdam kennis
nemen van vervoermiddelen uit vervlogen tijden. Op initiatief van
de stichting Amsterdams Openbaar vervoer Museum wordt in
samenwerking met de stichting TMA (trammuseum-Haarlemmermeerstation), de Stichting M USA (autobusbeheer) en het Gemeentevervoerbedrijf op zondag 27 juni een Nostalgie Vervoer Toer
gehouden.
-

In een kleine drie uur wordt u rondgereden vanaf het CSVictoriahotel in Amsterdamse trams uit de 20-jaren naar het
Haarlemmermeerstation. Daar stapt men over in een tram uit de
bonte verzameling van het TMA voor een ritje naar het Amsterdamse Bos. Hier staan de bussen van AOM en MUSA klaar om u
mee te nemen in de sfeer van de 50-jaren naar stadsdeel Zeeburg.

(ADVERTENTIE)

DROOM BANKEN
Ire Mobel model Mascara
design: Dan Ihreborn

vanKeeuwijk

Landelijk fietsen
'Landelijke
fietstochten
met onderdak' is een nieuwe serie tweedaagse toch-.
ten samengesteld uit de officiële landelijke fietsroutes. Hoewel er in Nederland enige duizenden beschreven dagtochten voor
fietsers op de markt zijn,'
waren weekendtochten tot
dusver altijd het initiatief
van reisbureaus. Het grote
publiek moest met behulp
van kaarten en hotelgidsen
zelf maar een tocht uitstippelen.

het Westen

BOES

Van Reeuwijk in Diemen heeft voor u een collectie
topmerken samengesteld op het gebied vati
totaal-wonen die uniek is voor Amsterdam en
omgeving. Opmerkelijke service, informatie en
topkwaliteit staan garant voor een verantwoorde
keuze.
Neem bijvoorbeeld do droombanken uit de collectie
van Alberto Nieri, Rolf Benz en Ire Möbel AB. Een detail
uit het exclusieve droomwonen bij van Reeuwijk.

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

Alberto Nien model Rafaello
Schitterend leder met houten inzet

RolfBenz model 444.

Tot Kijk bij.

Aan de Zeeburgerkade ligt een van de IJ-veren (bouwjaar 1927)
te wachten. Een tocht voert u langs de nieuwbouwlokaties in het
voormalig oostelijk handelsgebied met een bezoekje aan het oude
Nieuwendam. De toer eindigt bij het Centraal Station. Aan boord
van de schepen is een klem buffet en onderweg kunt u desgewenst
de toer onderbreken.
Speciaal voor Weekmedialezers geldt, bij inlevering van deze
bon, een speciale korting van ƒ2,50 (zowel voor volwassenen,
kinderen als 65+ Pas) op deze speciale Nostalgie Vervoer Toer
(normale prijzen ƒ15,-, respectievelijk ƒ 10,-). Vertrektijden zijn 11,
13 en 15 uur vanaf het Centraal Station.
Telefonisch reserveren is verplicht: tel. 020-5895737 op do. en
vrij. 17 en 18 juni en 24 en 25 juni tussen 9 en 13 uur. U bent dan
verzekerd van een plaats.
Op de dag zelf kunt u gereserveerde plaatskaarten afhalen bij de
verkoopwagen die staat op de tramsporen t.o. het Victonahotel
(open vanaf 10.30 uur).

geeff u meer!
Smep 7, Meubelboulevard Diemen, Ringweg afrit S-113/Diemen ;020) 6994111 fax (020) 6903881

donderdag 17 juni 1993
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10 JAAR „DIER-PLEZIER"
betekende iedere dag Dierendag
Namens alle huisdieren van Zandvoort
willen wij u hiervoor bedanken.

A.s. vrijdag

korting
op alle artikelen.

&

„DIER-PLEZIER
Grote Krocht 28 - 2042 LX Zandvoort
Tel. 02507-19345

Wij nodigen u uit
- gratis kennis te komen maken met de herengeur BOSTON MAN.
Tijdelijk bijzonder leuke kado's, aanbiedingen en attenties!

SUPER KADO'S

Bij aankoop vanaf ƒ 25,00
in BOSTON artikelen krijgt u een
BOSTON BASEBALL GAP kado
en bij aankoop vanaf ƒ 35,00 een
BOSTON T SHIRT !*

SUPER AANBIEDINGEN
Speciaal tijdens de actie:
After Shave 25 ml ƒ 9,95 - After Shave voordeelflacon 200 ml ƒ 34,50
Shower Gel Sportflacon 250 ml ƒ 12,50 - Duo After Shave en Shower Gel ƒ 23,50
en een originele BOSTON toilettas met After Shave,
Deodorant Stick en Shower Gel voor slechts ƒ 37,50!
KOM SNEL KENNIS MAKEN MET BOSTON,
EN PROFITEER VAN DE LEUKE KADO'S,
AANBIEDINGEN EN ATTENTIES

DE PEUGEOT 106 ACE:
TIJDELIJK MET GRATIS SCHUIF/
KANTELDAK T.W.V. F 900,-.

DE PEUGEOT 405 GX:TIJDELIJK MET
f 2.000,-VOORDEEL OP EEN ELEKTRISCH
SCHUIF/KANTELDAK EN METAALLAK.

DE PEUGEOT 605 SL/SR:
TIJDELIJK MET F 3.315,-VOORDEEL OP
AIRCONDITIONING.

Onze barometer staat momenteel
zeer gunstig voor een goed gesprek over
een nieuwe Peugeot. Er zit namelijk veel
zomers voordeel in de lucht.
Zoals gratis een glazen schuif/kanteldak t.w.v. f 900,- op de Peugeot 106 Ace
3-deurs benzine. Of een elektrisch schuif/
kanteldak én metaallak t.w.v. f2.540,- voor

slechts f 540,- op de Peugeot 405 GXI en
GXD (sedan en break). Of airconditioning
t.w.v. f 6.225,- voor slechts f 2.910,- op de
Peugeot 605 SL- en SR versies, modeljaar '93.
Daarnaast zijn er extra aantrekkelijke
aanbiedingen .op alle uitvoeringen van
de 106 diesel en op de 405 GL 1.8 en GR 1.8
(sedan en break).

Verder kunnen wij u uitgebreid informeren over onze concurrerende inruil- en
financieringsmogelijkheden.
Voor alle aanbiedingen geldt echter
wel: zolang de voorraad strekt. Dus kunt
u het beste snel bij ons
langskomen. U bent van harte
welkom.

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

PEUGEOT

AANBIEDINGEN GELDIG OP NIEUWE PERSONENAUTO S GEKOCHT NA 16-6-93 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT ER IS AL EEN 106 VA 20275.. EEN 405 VA 32 595., EEN 405 BREAK V A 37 990.,EEN 605 V A 52575,- PRIJZEN INCL BPM/BTW WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

BIJ:
HEEMSTEDE, VAN SCHAGEN VAN 1890 B.V., ACHTERWEG 38, TEL: 023-293450.

Met een advertentie in

MAAL UREN...?

is de verkoop van uw auto een flatje Vian^éhlceiit

De Zaterdagacadetnie is erkend door
Opleidingen:
de Minister van Onderwas en Welen
Introductie PC-gebruik. Werken niet MS-DOS
sèappen op grond van de Wet op
Tekstverwerken met WordPerfect
de erkende onderwijsinstellingen. ' PDI modules MG.I. MG.2 en MG.3
De mondelinge lessen mrden
AMBImodulesHE.OenHE.l
gegeven op zaterdagochtend
Public relations: Basiscursus. NGPR-A en NGPR-B
van 9 tot 12 uur.
Effectief opleiden
Praktijkdiploma marketing. NIMA-A en NIMA-B
Management-ussistent(e) l en II
Management middenkader l en II
Logistiek management
Basiskennis boekhouden
Praktijkdiploma boekhouden (ook deelcertificaten)
Moderne bedrijfsadministratie (ook deelcertificaten)
Praktijkdiploma loonadministratie
Basiscursus belastingrecht
Toerisme/recreatie. SEPR l

Leslokaties:
Amsterdam (Diemen),
Arnhem, Den Bosch,
Den Haag, Rotterdam,
Utrecht, Zaandam
en Zwolle.
Sterfdata:
vanai 18 seotember J 993

/eurocneque.
i
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zaterdagochtend: het betere alternatief
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Schrijf hier in blokletters
2
uw tekst, I letter per
3
hokje Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen T 4
\oor l letter. Minstens3 P 5
regels beschrijven Aan
c 6
de hand van de daarnaast
^ JL - --~
geplaatste tarieven kunt u
8
zelf uitrekenen wat uw
g .
advertentie kost
10

Pnjs ind
BTW.

—
46.94
62,80
78,67
94,53
110,39
126.25
142.12
157.98

-

R D A G,

Naam:

Postbus 20 8200 AA Lelvstad tel. 03200-26895 la\ 03200 - 2 6 .1.V4

*

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

Telefoonnummer:.

Adres:

Zend mij \rijblij\end de gratis studiegids 1993/94

Postcde + Plaats: -

Handtekening: —

d h r/m w

straal
postcodc/pluuls
telefoon
Mijn interesse gaal uil naar
.

IM914

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 70.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321

• •

Weekmedia

Auto's & Motoren^
16/17 juni 1993

Minder olie
Eigenaren van een Audi
801.9 TD met de zuinige 1.9
liter viercilinder turbodieselmotor (55kW/75pk) in
het vooronder hoeven in
het vervolg pas na -iedere
15.000 kilometer hun motorolie te laten verversen.
In het verleden was dit na
iedere 7.500 kilometer.
Recente
onderzoeken
aan de auto hebben aangetopnd dat de motorolie
minder zwaar belast wordt.
Oorzaken hiervoor zijn de
technische veranderingen
aan het inspuitsysteem. en
de turbolader, die begin
van het modeljaar 1993
werden doorgevoerd.
De meevaller geldt voor
alle Audi 80 1.9 TD-modellen vanaf half 1992. De
15.000
kilometergrens
wordt volgens Audi momenteel door geen andere
personenauto met dieselmotor overtroffen en is
hetzelfde als voor de gelijkwaardige Audi's met benzinemotor.

Nissan Sport-i
Op basis van in totaal negen populaire uitvoeringen
uit de Nissan Sunny-familie is tijdelijk een aantrekkelijk Sport-i pakket leverbaar. Aan de Sunny en
100NX wordt in totaal voor
1.800 gulden aan accessoires toegevoegd.
Het pakket kan worden
geleverd in combinatie met
drie driedeurs, twee vierdeurs en twee vijfdeurs uitvoeringen, alsmede de Sunny Wagon 2.0 LX Diesel en
de 100NX 1.6 SLX.
Achter de Sport-i badge
schuilen onder meer lichtmetalen velgen, in de kleur
van de carrosserie meegespoten spoilers en een dakrailing voor de Wagon. De
Sport-i wordt in slechts beperkte oplage leverbaar.

M

AZDA NOEMT waterstof de meest ideale motorbrandstof
voor de toekomst en
in de ontwikkeling van een
waterstof-rotatiemotor
maakt Mazda grote sprongen voorwaarts. Kortgeleden werd een proef genomen met een exemplaar van
de MX-5 voorzien van aangepaste rotatiemotor.

De autotelefoon is geen statussymbool meer

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

Met 16
op de motor

A

UTOTELEFONIE bestaat al sinds 1947 en
werkte toen nog met
een telefoniste als
verbindingsschakel. Pas in
1980 werd het mogelijk zonder tussenpersonen vanuit
de auto te bellen. Nu stevenen we af op een digitaal telefoonnetwerk dat geschikt
is voor gebruik in geheel
Europa.

de jaren in toenemende mate
geliberaliseerd.

Acceptatie
Mede hierdoor wordt de autotelefoon voor een steeds grótere groep gebruikers interessant. Dit geldt in misschien nog
sterkere mate voor de handheld-zaktelefoon,
waarmee
men ook gebruik maakt van dezelfde netwerken. Deze heeft
een minder groot zendvermogen dan de autotelefoon, maar
met behulp van een booster is
hij een goed alternatief en het is
ondenkbaar dat de mobiele
zaktelefoon uiteindelijk de autotelefoon zal verdringen.

Begin jaren tachtig was de
autotelefoon een ideaal communicatiemiddel voor transporteurs, schippers, directeuren en president-directeuren.
Voor velen was het een te kostbaar statussymbool, zodat ze
alleen een antenne op hun auto
plaatsten.
Die tijd is definitief voorbij.
Anno 1993 is de autotelefoon
volledig geaccepteerd en ook
betaalbaarder. Nederland telt
ongeveer 185.000 deelnemers
die gebruik maken van één van
de drie beschikbare netwerken.
Het eerste net, ATF l, werd in
1980 opengesteld en was al na
een jaar vol.

ATF l heeft een groot internationaal bereik en is ideaal
voor schippers en transporteurs. ATF 2 is uitsluitend geschikt voor gebruik binnen de
Benelux en ATF 3 voor binnen
Nederland, Skandinavië en
Zwitserland. Een nieuwe geMet een autotelefoon was je bruiker kiest zelf het net dat
overal bereikbaar, kon je tij- voor hem het meest geschikt is.
dens het rijden gewoon blijven
werken, je tijd efficiënt benutOverigens is het niet zo dat
ten en geld verdienen. Time is Nederland voorop gaat. Uit Finmoney. De exploitant van het se onderzoeksgegevens blijkt
netwerk, PTT Telecom, was dat per duizend inwoners
zelf ook aangenaam verrast dat slechts negen Nederlanders
het zo storm liep.
over een autotelefoon beschikATF 2 en 3 volgden door het ken. In Zweden ligt dit op 73. De
succes niet lang daarna met Skandinavische landen gaan
steeds betere technieken en voorop in het gebruik van dermeer faciliteiten voor de ge- gelijke apparatuur. Dat is verbruikers.
klaarbaar door de bevolkings-

Mazda toont toekomst
waterstof-rotatiemotor

maakt de energie-behoefte onafhankelijk van een fossiele
brandstof als olie, het levert
zeer schone uitlaatgassen en
leidt tot een perfecte energiecyclus omdat er geen grondstof
verloren gaat. Daarnaast gaat
Voor de Mazda MX-5 werd de waterstofmotor gaat uit van
een rotatiemotor gebruikt, zo- bestaande technieken terwijl
als we die ook vinden in de hui- het rendement gelijk blijft.
dige RX-7. De karakteristiek
van de motor is ongewijzigd.
Metingen met de experimenMet een maximum vermogen tele MX-5 hebben aangetoond
van 100 pk is het prestatiever- dat de uitlaatgas-emissie nog
mogen van het experimentele slechts een fractie bedraagt van
exemplaar vergelijkbaar met de grenswaarden die in de toeeen normale produktie MX-5. komst in Amerika zullen gelden. De grootste complicatie
Waterstof wordt gewonnen van waterstof was tot dusver de
door splitsing van watermole- opslag ervan in de auto. Mazda
culen in waterstof en zuurstof. heeft hiervoor een nieuwe meHiervoor zou bijvoorbeeld thode ontwikkeld.
wind- of zonne-energie kunnen
worden gebruikt. De voordelen
In de 'tank' bevindt zich een
spreken boekdelen. Waterstof honingraat-systeem van een

speciale metaalsoort die onder
druk en gelijktijdige afkoeling
waterstof aan zich bindt. Verhoging van de temperatuur van
de honingraat en nauwkeurige
regeling van de druk laat de waterstof weer vrijkomen. Via het
koelsysteem denkt Mazda de
temperatuurhuishouding
te
kunnen beheersen. De opslagcapaciteit is nu nog vrij beperkt, met als gevolg een kleine
actieradius. Maar, aldus Mazda, daar wordt aan gewerkt.

dichtheid die het niet efficiënt
maakt om overal vaste telefoonverbindingen aan te leggen. Draadloze verbindingen
zijn daar pure noodzaak.

Digitale techniek
De genoemde netwerken zijn
gebaseerd op analoge techniek.
Een nieuwe ontwikkeling waar
we in de zeer nabije toekomst
mee te maken zullen krijgen, is
de digitale techniek met een
veel effectiever frequentiebereik: Global System Mobiles
(GSM). Digitale techniek verbetert de kwaliteit van de verbindingen en biedt meer mogelijkheden, zoals het verzenden
van telefaxen en computergegevens.
dan de conventionele zuigermotor.
Omdat waterstof zeer licht
ontvlambaar is, bestaat bij zuigermotoren voortdurend het risico van spontane en dus ongewenste ontbranding. Bij de rotatiemotor kan een dergelijke
situatie niet ontstaan omdat
kleppen ontbreken en het verse
mengsel steeds in een volgende,
koelere
verbrandingskamer
stroomt.

/ Om het verbrandingsproces
nog nauwkeuriger te beheersen
is voor de waterstof-rotatiemotor een systeem met indirecte
injectie ontwikkeld. De waterstof wordt hierbij pas in de verbrandingskamer gespoten wanMazda is de enige autofabri- neer de luchtinlaatpoort is afkant met een uitgebreide erva- gesloten.
ring op het gebied van rotatiemotoren. Sinds de studie van
Het is allemaal nog experide serieproduktie in 1967 zijn menteel, maar Mazda toont er
1,7 miljoen Mazda's met rota- wel degelijk de toekomstperstiemotor gebouwd. Voor toe- pectieven van waterstof als
passing van waterstof als brandstof in het algemeen en
brandstof blijkt de rotatiemo- de waterstof-rotatiemotor in
tor veel beter geschikt te zijn het bijzonder mee aan.

Bovendien is het hiermee
mogelijk om op een display af
te lezen vanaf welk telefoonnummer men contact probeert
op te nemen met de betreffende
autotelefoon. Dit is vooral handig als men bijvoorbeeld over
de Duitse snelweg rijdt en gebeld wordt. De gebruiker draait
in dit geval namelijk zelf voor
een deel van de gesprekskosten
op. Kortom, digitale techniek
werkt de kostenbeheersing in
de hand.
Een kleine kanttekening
hierbij: over de gesprekskosten
bestaan nogal wat misverstand.
Die zijn zo hoog, klinkt het veelal. Dit ligt er natuurlijk maar
aan hoelang je belt. Je betaalt
namelijk niet per mmuut, maar

vijftien cent per blok van tien
(binnen kantooruren) of vijftien seconden. Een gesprek van
van twintig seconden kost overdag dus maar dertig cent. Hoe
effectiever je spreekt, hoe minder kosten.
Wellicht het grootste voordeel van GSM is dat het een
netwerk voor geheel Europa
betreft. Het is geïnitieerd door
de Europese Gemeenschap om
tot een overkoepelende standaard te komen.
Wat betreft de netwerken
heeft de PTT nog altijd het monopolie, maar met de introductie van GSM komt hierin veran. dering, omdat er dan meerdere
aanbieders zullen zijn. De Eui ropese markt wordt de komen-

De heer Van der Wagt, verkoper PTT Telecom: „Er is sprake
van een verschuiving in het
soort gebruik en zak- of autotelefoons worden door steeds
meer mensen als een stuk gereedschap gezien, waarmee
geld verdiend kan worden. Met
name de eenmanszaken ontdekken in toenemende mate
het mobiele telefoonverkeer.
Neem de glazenwasser die vroeger afhankelijk was van zijn
antwoordapparaat. Dankzij een
zak- of autotelefoon is hij optimaal bereikbaar en kan hij een
veel effectievere bedrij f svoering realiseren."
„In het begin van de jaren
tachtig was het voor sommigen
een statussymbool, maar er is
sprake van een constante ontwikkeling in de richting van
volledige acceptatie. Dat is een
rechte lijn, wat inhoudt dat we
te maken hebben met een produkt waaraan behoefte is."

E

EN AUTO wassen met
hulp van de tuinslang
kost u al'snel 150 liter
water. Omdat we een
proper volkje zijn wassen
we gezamenlijk jaarlijks 100
miljoen keer de auto. Dat is
vijftien miljoen kubieke meter drinkwater.

Niet voor niets heeft men in
Duitsland verboden auto's op
dergelijke manier te wassen.
Met emmer en spons zouden
we aan vijf miljoen kubieke meter water genoeg hebben. Dat
scheelt al een slok op een borrel. Maar de Nederlandse firma
PCR Easy Products denkt nog
meer te kunnen besparen dankzij een eigen vinding: de Easy
Pump.
Uit de benaming blijkt al dat
er een pomp in het spel is. En
nog wel een gemakkelijke.
Hiermee moet het mogelijk zijn
uw auto met een enkele emmer.

Er zit brood in autoruiten

water geheel te wassen. Eén
emmertje water halen, één emmertje pompen. De borstel en
slang worden aangesloten op de
pomp die met zuignapjes op de
emmerbodem wordt bevestigd.
Hoe sneller u met de borstel
cirkelbewegingen maakt, hoe
meer water de pomp transporteert. Tien liter water vermengd met wash and shine
moet genoeg zijn voor een glimmend resultaat. Althans, als u
met te driftig met de borstel
rondgaat. Omdat u niet voordurend een vieze spons in het water hoeft te dopen, blijft het water tot de laatste druppel
schoon.
Een woordvoerder van PCR
laat weten dat „soppen in een
emmer niet meer nodig is. Bovendien hoef je niet meer naar
je emmer te bukken. Een bijkomend voordeel van de Washkit
is dat je er tevens behang mee
kunt afweken, zodat je niet
voortdurend van de ladder af
hoeft met je spons."
Deze Easy Pump Washkit
kost ongeveer 45 gulden en
wordt in een draagtas geleverd
met vier meter slang, een borstel en zuignapjes. Maar de
Easy Pump blijkt veel meer te

kunnen. Er is namelijk ook een
Overhevelingskit. Dankzij deze
kit kunt we allerlei vloeistoffen
overhevelen, zonder ze eerst te
moeten aanzuigen met de
mond, aldus PCR. In dit rijtje
horen blijkens de berichten die
de firma ons stuurt: het leegmaken van een kinderbadje, vijver

(ADVERTENTIE)

geeft u meer!
SYMFONIEORKEST
ROTTERDAMS CONSERVATORIUM
IN BEURS VAN BERLAGE

J

Zit daar wel brood in? Die
vraag stelde Hink Kiewiet
(38) zich iets meer dan een
jaar geleden ook, maar inmiddels heeft de praktijk al
antwoord gegeven op de
vraag. Kiewiet had de wens
voor zichzelf te beginnen.
Dacht eerst aan een uitzendtaureau, maar dat bleek
bij nader onderzoek een
minder goed idee. Auto's
waren zijn hobby.
Hij heeft een werktuigbouwkundige achtergrond
en hij werkte in een ver verleden zelfs nog als automonteur. Kiewiet: „Ik liep
bij toeval tegen een advertentie van franchise-organisatie Autotaalglas aan, waar
ik toen op gereageerd heb.
Vooral uit nieuwsgierigheid
om eens te zien hoe zoiets in

zijn werk gaat. Het heeft
erin geresulteerd dat ik, na
een training en stage, sinds
maart in een nieuw pand in
Amsterdam mijn eigen
franchisezaak heb. Ik ben
dus zelfstandig ondernemer, maar werk onder de
vlag van Autotaalglas."
Er zit dus brood in. Nederland telt ongeveer 5,5
miljoen auto's en die zijn
allemaal voorzien van glas.
Jaarlijks komen er volgens
Kiewiet 250.000 ruiten in
aanmerking vcor reparatie
of vervanging.
Kiewiet: „De montage-

techniek van autoruiten
wordt steeds moeilijker.
Het specialisme wint terrein. De verwachting is dat
binnen twee jaar alle ruiten
aan de carrosserie gelijmd
zijn. Dat is veel sterker dan
de bevestiging in rubbers,
want het geeft een grotere
stijfheid. Maar een gelijmde
ruit is wel moeilijker te vervangen, ook voor een dealer
is het vaak niet lonend."
„Veel automobilisten blijven rijden met een beschadigde ruit. Ofwel omdat ze
het niet weten ofwel omdat
ze denken dat de ruit ver-

Dit is één van de voorstellen die de ANWB, VVN
en RAI/BOVAG doen m
hun rapport 'Opnieuw
twee wielen'. De organisaties willen via een doorgroeisysteem drie categorien voor motorrijders invoeren: licht, standaard en
zwaar.
Eerstgenoemde
moet toegankelijk zijn
voor iedereen vanaf 16 jaar.
Maar rijles en een examen
blijven wel verplicht.
Dit nu komt volgens de
drie de verkeersveiligheid
ten goede. Allereerst omdat die hinderlijke dingen
met dit voorstel eindelijk
van de fietspaden verdwijnen. Bovendien blijken automobilisten zich vaak te
vergissen in de snelheid
van opgevoerde bromfietsen.
De vraag is of een automobilist het verschil ziet
tussen een opgevoerde
bromfiets die met 80
km/uur door de stad
scheurt en een lichte motorfiets die zich met, laten
we optimistisch zijn, 75
km/uur door hetzelfde verkeer begeeft. Nee, natuurlijk niet.
Het is veel verstandiger
om de verkoop van opvoersets voor bromfietsen eens
en voor altijd aan banden
te leggen.

Eén emmertje water halen, één emmertje pompen

Hink Kiewiet weet het nu echt zeker

E HEBT een goede
baan als commercieel manager van
een uitzendorganisatie, rijdt 80.000 kilometer per jaar en hebt al
jaren geen kapotte voorruit of steenslagschade
gehad. Toch besluit je op
goede dag je brood met
het repareren en yernieuwen van autoruiten
te gaan verdienen.

Er rijden veel teveel Ie-'
vensgevaarlijk opgevoerde
bromfietsen rond. Om daar,
een einde aan te maken
moeten jongeren vanaf 16
jaar een motorfiets van
maximaal 125 cc en vijftien
pk mogen besturen.

een stukje tape. En Öaarna
natuurlijk naar een glasspecialist. Die spuit er hars in
waardoor de ruit weer net
zo sterk wordt als voorheen. Veel mensen weten
ook niet dat vanaf een WA
Plus-verzekering de reparatie voor honderd procent
vergoed wordt. Als een ruit
niet meer te repareren valt,
geven wij 150 gulden korting op het eigen risico."
Om automobilisten hierop attent te maken werkt
Kiewiet af en toe met zogenaamde sterrenzoekers. Dit
zijn de 'hulptroepen' die gewapend met gevulde enveloppen de stad intrekken op
zoek naar auto's met een
vangen moet worden. Maar ster in de ruit. Een kapotte
in de meeste gevallen kan ruit betekent een envelop
een ruit gerepareerd wor- onder de ruitewisser.
den. Repareren doe je om
Kiewiet doet alles op het
doorscheuren te voorkomen. Hoe langer je een ster- gebied van autoruiten, dus
retje in je ruit laat zitten, ook ingraveren. Dit is ongehoe moeilijker het wordt twijfeld de goedkoopste beveiliging tegen diefstal voor
om nog te repareren."
„Een autoruit bestaat uit de handel. Tot l juli kost dit
twee lagen met daartussen slechts een tientje. Kiewiet:
een folielaag. Als er door „Mijn baan bij het uitzendsteenslag een sterretje in de bureau was heel erg leuk en
ruit springt, komt er vocht dit is heel wat anders. Maar
en lucht tussen die twee la- af en toe denk ik weieens
gen. Zodra je ziet dat er een dat ik dit eerder had moester in je ruit zit, moet je ten doen "
hem daarom afplakken met (Telefoon 020 6816558).

Het symfonieorkest van het Rotterdams Conservatorium onder leiding van Ane van Beek verzorgt op zaterdag 26 juni a.s. een bijzonder concert m de Yakult Zaal
van de Beurs van Berlage in Amsterdam. Het orkest
voert, naast werken van R. Wagner en R. Vaughan
Williams, "DON QUICHOTTE" van R. Strauss uit.
Onze lezers kunnen profiteren van een eenmalig en
exclusief aanbod: tegen inlevering van onderstaande
volledig ingevulde bon aan de kassa van de Beurs van
Berlage betaalt u slechts f 5,00 (maximaal 2 kaarten per
bon). De normale prijzen bedragen f 10,00 en f 7,50 met
pas.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Beurs
van Berlage van dinsdag t/m vrijdag van 12.30 tot 18.00
uur, op zaterdag 26 juni van 12.30 tot 17.00 uur en vanaf
19.00 uur (tel. kassa 020-6270466)
Maak gebruik van deze unieke aanbieding en kom op
zaterdag 26 juni a.s. naar de Beurs van Berlage. De
voorstelling begint om 20.15 uur.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze bon aan de kassa van de
Beurs van Berlage ontvang ik.... kaarten (max. 2 p.p. per
bon) a f 5,00 voor het concert van het symfonieorkest
van het Rotterdams Conservatorium op zaterdag 26 juni
a.s., aanvang 20.15 uur.
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

geeff u meer!

of aquarium, het overhevelen
van benzine m een jerrycan
naar de brandstoftank, ja zelfs
bij een verstopt toilet of gootsteenputje brengt hij uitkomst.
„Je steekt het pompje erin, beweegt het wat heen en weer en
vervolgens begint hij de vloeistof via een slang weg te zuigen
We zijn er al een paar jaar wereldwijd ermee actief, maar
hebben Nederland tot nu toe
een beetje vergeten."
De Overhevelingskit kost ongeveer achttien gulden en is
evenals de Washkit verknjgbaar bij benzinestations, autospeciaalzaken, doe-het-zelfwin
kels, bouwmarkten, dierenspe
ciaalzaken, Uuncentra en warenhuizen
(PCR Easy Products, 045722062)

Vectra
Expression
Alweer een nieuwe Veetra. Dit keer met de naam
Expression. Opel mikt
hiermee op de automobilist die hogere eisen stelt
aan het uitrustingsniveau
van zijn of haar auto.
De Vectra Expression is
leverbaar als vier- en vijfdeurs en met diverse motorvarianten.
Hij beschikt onder andere over getint glas, stuurbekrachtiging, een in hoogte
verstelbare bestuurdersstoel, speciale bekleding,
centrale deurvergrendeling met 'safe-lock', 6-speakersysteem met antenne
en een driespaaks stuurwiel.
Als extra is verkrijgbaar
een airbag, ABS en bij de
1.8 en 2.0 liter motor een
elektronisch
geregelde
viertraps automaat met
drie rrjprogranuna's.
De Expression is vanaf
37.500 gulden verkrijgbaar.

r
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205 XLD 1/89
ƒ 9500
205 XRD 8/89
ƒ 10200
ƒ 6400
205 XR 3/85
Austin Metro GT, juli '90, zwart
309 XLD 12/87
ƒ 7900
met., 19.800 km, 1e eigenaar,
405 GL 7/89
ƒ10600
i.z.g.st. ƒ9.950. 020-6341788.
405 GLD 6/89
ƒ 14500
405 GR 1/89
ƒ11900
BMW
405 GLD 5/89
ƒ 14100
BMW 524 TD, diamantzwart, BMW 315, b.j. '83, APK tot okt 405 1.9 GRI br. 12/90 ƒ17900
ƒ 9700
b.j. '88, opendak, trekh., etc., '93, zwart, LPG, vr.pr. ƒ2850 405 GL 1.6-1/88
405 1.9 GLD 7/89
ƒ13400
ƒ 18.500. Tel.: 020-6951379.
Tel. 020-6310653.
405 1.9 GRI 4/91
ƒ16400
T.k. 1x BWM 1602 b.j. '73, 1x BMW 325i, bj. '86, div. access 405 1.6 GLI 7/90
ƒ13900
BMW 2002 T.I.I., APK en tax. z.g.a.n., d. rood met., ƒ 20.500 405 SRD 12/90
ƒ 18000
rap. aanw. 01718-23742.
Tel. 09-49.59.71.70.113/65.509 405 1.6 GLI 2/91
ƒ15900
405 1.6 GLI 3/91
ƒ15900
405 1.6 GLI 6/90
ƒ12900
505 SX 8/89
ƒ11400
Tel. 035-564444/561842.
Chrysler - Amstelveen

1-14

Austin

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

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.80.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibaulstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 70.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l -IN-3 MINI'S?
3 regels

. ƒ 39,95

voor elke extra regel

ƒ l

3/50

mm-prijs

ƒ

8,35

mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ

8,35

ƒ

9,90

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

020-665 86 86

Chrysler

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Vene
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(Gratis halen en brengen.)

Citroen
BX 1.4 E 4/87
ƒ 5000
BX 1.4 RE 11/87
ƒ 5700
BX 1.6 TRI 11/87
ƒ 7500
BX 1.4
8/88
ƒ 7800
BX 1.6 RS Break 4/91 ƒ12500
BX 1.9 D 10/90
ƒ11800
BX 1.4TGE 10/90
ƒ10900
BX 1.9TRD 4/87
ƒ 7800
BX 1.9 D 7/88
ƒ 8400
BX1.9TRD8/89
ƒ11500
BX 1.6TGI 12/90
ƒ11400
BX 1.6 Biarritz 10/89
10200
Tel. 035-564444/561842.
CITROEN DS, b.j. '70, i.g.st,
gerevis., goud metallic ƒ 6000.
Tel.: 033-754534. •

V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage
RENE SPAAN, 075-281193
Vraag tevens naar onze inrui
Iers en aantr. rep. prijzen.
Visa 11 RE, b.j. '84, APK 4/94
t.e.a.b.. Tel.: 02977-23147.
XM V6 '90
ƒ 24.500
XM 20i Ambiance '90 ƒ 27.500
XM 20i Comf. LPG '90/23.500
XM Diesel '90
ƒ27.500
3 st. BX TZD '90 v.a. ƒ 16.500
BX TD '91
ƒ 15.500
BX RD Break '90
ƒ 17.500
BX RD Break '89
ƒ 14.500
BX 16 TZI '90
ƒ 16.500
BX 16 TZI LPG '90 ƒ 14.900
BX 16 Bearritz '90
ƒ 15.500
BX 19 TRS LPG '89 ƒ 12.900
BX 16 TRi LPG '86 ƒ 7.500
BX 14 Palais '91
ƒ 16.900
BX 14 Palais '90
ƒ 13.900
BX 14 TE LPG '89
ƒ 12.500
BX 14 E nov '86
ƒ 6.950
BX 14 E '86
ƒ 5.500
AX 14 TRS 5d'89
ƒ11.500
Visa C15 D best. '90 ƒ 9.950
Visa 11 RE '85
ƒ 2950
VISA Garage BV
Houtmankade 37
Amsterdam, tel. 020-6278410,

Weg. vertr. naar buitenl. t.k
Peugeot 106 XR, groen metall.
9-'92, pr. n.o.t.k. Bellen na
18.00 uur 020-6157153 o
02268-1281.

Algemeen

IN HARTJE
AMSTERDAM
JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

Mercedes-Benz
MERCEDES 300D, 1980, APK
automaat, sunroof, ƒ 2500.
Tel.: 020-6759839.

Mini
MINI 1000 HLE, b.j. '85 APK 6
94. Prijs ƒ 3750. 020-6251567.

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

Het Parool • Trouw • de Volkskrant

+ 50 auto's, APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen.
020-6844079. Tevens INKOOP.
A.C. COBRA b.j. 1989 Ford V6,
2.8 l. in perfecte staat prijs
ƒ40.000,-. Tel.: 02208-12529.
AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
Al onze occasions boven de
ƒ3000,3 tot 6 maanden garantie
LADA SAMARA 1.3 ....1990
LADA SAMARA 1.3, 5d .1989
LADA SAMARA 1.1 ....1991
LADA S AM AR A 1.3 ....1989
LADA S AM AR A 1.5 ....1987
LADA 2107 1.6
1987
LADA 2105 1.5
1987
Subaru 16 GL Coupe .. .1989
Subaru Mini Jumbo DL .1987
Opel Corsa 1.3 Club.... 1987
Mitsubishi Galant 1.8 GLX1990
Suzuki Alto
1984
Opel Kadett Caravan .. .1983
Daihatsu kampeerbusje .1984
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572

Wagenpark JOHAN BOOM,
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp. Tel. 020-6105478
± 100 auto's v.a. ƒ 500,tot ƒ 20.000,-.
Door heel Nederland bekend
om onze scherpe prijzen.
Garantie al v.a. ƒ1.000.Dag. geop. van 9 tot 21 uur.
VW
Passat ~ Diesel Van,
_j
ƒ9.500
Fiat Panda 750 S6 Carrara,
'87
ƒ6.950,VW Polo Shopper, '86/ 5.950,Peugeot 305 LPG, '85/ 5.500,Ford Fiesta, '84
ƒ4.950,VAN OSTADE GARAGE
Van Ostadestraat 182
Amsterdam,
020-6625428
Maandag t/m vrijdag

BMW 3161 4-drs, Lpg
11/89
Opel Corsa 1.2i
02/91
Opel Astra 1.4i
02/92
Opel Vectra 1.8i 5-drs. 10/92
Opel Kadett station
07/87
Opel Kadett 1.3 N Club 04/88
Ford Escort 14 5-drs
05/87
Ford Transit 2.5 D
07/87
JOHAN BOOM
05/86
Den lip 55, gem. Landsmeer. Mercedes 207 D
07/89
± 50 auto's v.a. ƒ 1000,- tot Volkswagen Polo 13i
ƒ 20.000,-. Alle auto's met nwe. Autobedrijf P. du Pau & Zn.
Kudelstaart, Hoofdweg 176,
APK. Garantie al v.a. ƒ1000,Tel.: 02977-25200.
Tel.: 02908-24640.

Autoverhuur
Bij

0UKE BAAS
niet duur!!!
Studenten 10 % korting.
- koelwagen & oprijauto
- 9-pers. bussen en pick-up's
• Rat 500 tot Chrysler Voyager
- Nu ook Campers!!!

Avond-.& nachttarief:
bestelwagen gehaald na 16.30
uur en de volgende morgen
retour tegen 4 uur-tarief.
020-6794842, 020-6908683.
D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,per dag, ex. BTW
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Tel.: 020-6371826.
LAGE HUUR
Nwe bestel- en vrachtw. m. radio, van 6 t/m 23, m3, v.a. ƒ 44,p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
wagens. Autoverhuur Sloothaak. Tel.: 020-6431220.

Service en
Reparatie

APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
Garage. West-Center:
Nissan sunny 1.6i GT 3 drs. okt.
020-6122476 (zonder afspraak)
'90, 23.000 km, ANWB keur.
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Suzuki
perfecte staat, rapp. ƒ 14.500.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Tel.: privé: 02518-57642
Accessoires en Onderdelen
Keuren zonder afspraak
werk: 020-5922085.
Amstelstein - Suzuki
Feenstra & Jimmink
Citroen Visa, '83, APK, veel acNISSAN SUNNY Diesel 1984,
Asterweg 24A A'dam 6364702
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
IN 24 UUR GELEVERD
ces., zeer mooi, ƒ 1.050,-.
180.000
km,
vr.pr.
ƒ3100.
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Tel. 02963-4213.
Auto airconditioning service
Onderdelen voor: Austin-RoverTel. 020-6343395.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
Airco Service Borgman
Jaguar-MG-Triumph-Landrover
(gratis halen en brengen)
tel. 020-6140898
Kampeerauto C25, verl., verh.,
KIMMAN
HAARLEM
Autobedrijf CRYNSSEN
b.j. '91, km.st. 18.000, 1e eig.,
Ascona 1.8 4 d. 1/89 ƒ 8900
Crynssenstraat 10-14
VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
weg. gez.heidsred. Prijs n.o.t.k.
Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
Ascona 1.6 D 4 d. 6/86/ 5400
Tel.: 020-6184402.
Tel. na 19 uur: 078-104571.
NAAR:
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV, T.k. Recaro' sportstoel elec.
Kadett 1.7 D Car. 1/90/12500
APK-keurstation, reparaties
Auto
Amstelrtad
Ruime keuze in 2 CV occasions
020-6799100
verstelb.
incl.
Audi
onderstel,
Klaar
terwijl
u
wacht.
Kadett 1.7 D Van 7/90 ƒ 9500
alle merken en schaderegeling.
Hemonylaan 25A Amsterdam
alle leeftijden. Citroen Centrum
zeer mooi ƒ 1250.020-6400720.
Ruilstarters en dynamo's.
Kadett 1.7 D Car. 12/90/ 12900
Auto
Amstelrtad
Leende. Tel.: 04906-1528.
020-67
1
1
888
Valkenburgerstraat
134.
Kadett 1.7 D Car. 6/89 ƒ 12900
Missot. specialist REM- en
OOK ZO DOL OP
Minervalaan 85 Amsterdam
Tel: 020-6240748.
Kadett 1.7 D HB 7/89 ƒ 8900
FRICTIE-MATERIAAL.
AUTOPOETSEN ?
B.V. Autobedrijf van Deinum
020-61
48933
Kadett 1.6 S 1/82
ƒ 2200
Bosboom Toussaintstr. 43
Jarmuiden 29, Australiëhaven
TIMO DE BRUYN
Grote
sortering
ONDERDELEN
Kadett 1.6 D Com. 2/89/ 8400
Sloterdijk III Amsterdam
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Voor occasions en reparaties:
Wij doen dit voor u met het
Kadett 1.7 D 3 d. 2/90 11800
B.V. Autobedrijf van Deinum
van BX, Visa en 2CV6.
020 6831956 . van schade-auto's, alle
unieke 123 Systeem Protect
merken,
alle
bouwjaren.
| Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
APK klaarmaken tegen gered, Té koop: Citroen BX 14, 5/88, Omega 2.0 I Pearl 4/90/ 15000
Hen nieuwe auto v.a. 95 piek
Noodservice
GEBR. OPDAM B.V.
Luykx B.V.
020-6594330
prijz. Verk. van losse onderd. 85.000, wit, 1e eig., sch. vrij gr. Omega 1.8 Car. 1/87 ƒ 9800
Eventueel bij u afgehaald en
OMDERDEELVERKOOP
Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
Tel.: 02502-45435.
Omega 2.0 l Pearl 6/90/ 15500
Tel 020-6680820 en 075-219777 b. 5/93 ƒ7000. 02972-62035.
thuisgebracht .
DOt-.-HET-ZELF
ADVIES
Omega 2.3 D Van 3/91 ƒ 16900
l Zeilemaker Landsmeer B.V.
NU OOK CARAVANS!!!!
'op zaterdag van
02908-24343
Record 2.0 S 2/86 . ƒ 3900
j Dorpsstraat 74 Landsmeer
^
10.00-13.00
uur
Vectra 1.6 l 5/89
ƒ14500
TCP,
Daihatsu
075-164692
l| 7
Kost B.V.
Vectra 1.8 l 12/90
ƒ16400
Zuidemde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
Tel. 020-6620530.
Daihatsu Rocky diesel, bj. Daihatsu CHARADE 1.3, sport Vectra 1.8 l HB 12/91 ƒ20500
3e Schinkelstr. 49 (hoek
Valschermkade 16, A'dam.
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
1989, 60.000 km, APK 5/'94, electr. ramen en b.spiegels, ra- Vectra 1.6 l 11/89
Schinkelkade) Amsterdam
ƒ14400
ALLE KLEUREN
,
CORRECTE
SERVICE,
.
T.k.
gebruikte
onderdelen
van
ƒ 18.000. Tel. 02908-26312.
Tel. 035-564444/561842.
OOK IN SPUITBUSSEN
dio/cass., 14.000 km, rood,
|: INRUIL EN FINANCIERING
alle type's BMW, Mercedes en
otto nieuwenhulzen bv
Feroza EL II Itd., met cabrio- prijs ƒ 17.500. 020-6960818.
Kadett 13S Sedan, b.j. '87,
Peugeot. Garagebedrijf C. Sleepdiensten Bel PartnersOvertoom 515 Amsterdam
top, 37.000 km, 6/92. Nierop •Auto te koop? Plaats in deze blauw. met. in z.g.st., div.
Schrauwen,
Teteringsedijk Vam 24 uur service
ALTO
GLT,
2/92,
zwart,
18.000
(020f
6129804
KOOPJE:
Suzuki
Jeep
Hardtop
Daihatsu. Tel. 020-6183951.
extra's a-spoiler + APK.
rubriek.
134. Breda. Tel.: 076-214918. Tel. 020-6220399.
km,
rad.cass.
ƒ13.750.-.
Gar.
XJS
413,
nov.
'87,
80.000
km,
Pr. ƒ7750. Inl. 02205-3416.
Zelf sleutelen of auto spuiten
Boom Aalsmeer: 02977-25667. prijs ƒ 11.850,-. 020-6464094.
Fiat
OPEL KADETT 1.3 / AUG-1985
doe je bij HEINING HOBBYCampers
8900KM/BLAUW/IZGST/3-DRS
HAL. 02907-6999 A'dam,
Volkswagen
Toyota
70
BESTELAUTO'S
en
pers.
PRIJS: 4750,- tel. 02975-61305.
Sloterdijk 3.
* Rij nu, betaal 12 maanden later *
De scherpste prijzen voor
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Opel Kadett 13 S, '86, 3-drs, Diverse VW KEVERS Carina 1.6 HB 12/89 ƒ11400
TOERCARAVANS
Rijsenhout, lid Bovag. Bijna
zilv., bijz. mooi, 5-bak, 1200, 1300, 1303 en ,13033, Corolla1.8XLDSt.9/89/ 9800 60 occas. met Bovaggarantie 50 jaar gevestigd: BennebroePanda Skyline (nog 3 op voorraad) ƒ 16.300 LPG,
nwfiAPK
Corolla 1.6XLi5d 12/91/ 16500 ook grote kampeerart.shop
alle in nieuw staat.
kerweg 17, Rijsenhout bij
Gratis
speciale binnenbekleding
Tel. 035-564444/561842.
Autosloperij A. de Liede
HULSKER LEIMUIDEN
Aalsmeer, 02977-24229.
RUSKA
Reliant
Gratis
getint glas
Neem geen risico: orig.
Oosterweg 1, 01721-8913,
Ook t.k. aevraaad.
Automobielen B.V.,
Gratis
brede banden
PTT-vrijwaring RDW
10 min. A'dam
T.k.
gevr.
Reliant
Robin
i.g.st
Gratis
wieldoppen
Lauriergracht 115-127,
(s)loopauto's
Gezien
op
tv
?
Huur
onze
Tel.:
072-643336.
Gratis
set matten
Amsterdam.
Dolphin USA-Camper met aut.
HOOGSTE PRIJS
Gratis
tankdop met slot
VOOR GEGARANDEERDE
GOLF 1.6 D 11/88
ƒ 8.900
v.a. 995,- p.w. last minute -10%
Tel.: 020-6198691
Renault
OCCASIONS
GOLF 1.6 D 4/89
ƒ10.800
Adventure Cars - 02990-30613. Autoverzekering laagste beta- rote sortering ONDERDELEN
Deze Panda's zijn standaard uitgerust met:
ALLE ONDERHOUDS19 TS 3 drs. 7/89
ƒ10400 Passat 1.8 CL, 9/89, ƒ15.800
5 versnellingsbak, uitklapraampjes achter, hoedenplank,
VW LT 35 D gr. kentt. b.j. '80 ling per maand/kwartaal.
van alle. schade-auto's, alle
19 GTS Chamade 2/91 ƒ 14200 Passat 1.9 CLD, 6/90, ƒ 13.900 WERKZAAMHEDEN, A.P.K., APK 6-'94. Degel. auto, vak. Celie voor alle verzekeringen merken, alle bouwjaren.
ruitenwisser + sproeier op achterruit.
SCHADE-EXPERTISE
21 GTS 7/86
ƒ 5000
Tel. 035 - 564444/561842
Tevens keuze uit 17 occasion Panda's v.a. ƒ4.950.020-6416607
of
036-5345119.
1EBR. OPDAM B.V.
klaar, ƒ 9500. 035-836748.
Amsterdam Oud Zuid
21 GTD Nevada 7/89 ƒ 12400
Jetta 1980 i.g.st. met LPG'el.: 02502-45435.
2e Jan Steenstraat 42-48
Alleen bij Ge'or. Haaker B.V. 020 - 659 48 59 21 GTS HB 5 drs. 6/90/ 13900 VW
install. APK tot 11-'93, vr.pr.
Rijscholen
Het
HOOGSTE BOD?? Bel
21
SD
HB
5/91
ƒ
15200
Kamerlingh Onneslaan 10 in Badhoevedorp
ƒ 1200. Tel.: 020-6646333.
Tel. 020-6763829
voor vrijblijvende prijsopgaaf..
21 GTS HB 6/90
ƒ 13200
* 25% aanbetaling, max. ƒ 12.000._oop, sloop en schadeauto's
25 GTS Aut. 8/89
ƒ 13900 VW Passat GL 115 PK 1988,
5 STERREN AUTO- & MOTORRIJSCHOOL
Croma 2.5 D 11/88
ƒ10400 T.k.: Fiat Uno 55 S, b.j. '85, 25 TX 10/87
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
ƒ 7800 104.000 km, elek. schuifdak reAmsterdam, Almere en Zaanstreek
Subaru
Tipo 1.4 IE 10/89
ƒ 9500 Vr.pr.: ƒ3500. Tel.: 020cent ANWB & APK gekeurd,
Tel. 035-564444/561842.
SUPER STUNT
Tipo 1.4 IE 01/89
ƒ10600 6276163, bellen na 19 uur.
nw. banden/uitlaat,
i.z.g.st. COUPE 1.6GL6/90 ƒ11.200
Motoren/Scooters
CLIO
voor nieuwe leerlingen
Tipo 1.9 Turbo DS 6/90 ƒ 15400
ƒ18.995,-.
Tel.:030-886081.
Adverteren in
COUPE 1.6GL7/89 ƒ 9.900
Renault Clio RN 1.2. .
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in Europa
Tel. 035-564444/561842.
deze rubriek
5-drs. kl. groen, 22.000 km
• Auto te koop? Plaats in deze SUZUKI SWIFT 1.3 GL, 30.000 als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van Legergroene Yamaha XT 500,
FIAT TIPO DGT
1980, met gerevis. motorblok,
ƒ13.900
Tel. 020 - 665.86.86
dec. '91, nog 1'/2 jr. fabrieks- 'ubriek. U zult verbaasd staan km, 10/90,
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 950,blauw 4/89, 60.000 km
ƒ3500. Tel.: 020-6240118.
Tel. 035 - 564444/561842
garantie. Vraagpr. ƒ 17.750.- over het resultaat.
of
ALBERS AUTOBEDRIJF
Lada
Tel. 02158 - 26186
Rode Yamaha XZ 550, 1984,
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ 700,Volvo
54.000 km, ƒ5000.
Motorrijlessen ƒ 45,00 per les'
R.17
inj.
5-drs.,
TL,
wit,
Nevada
WESTDORP
Autorijlessen ƒ 36,00 per les
Tel.:020-6240118.
'91, LPG, TH, 93000 km. Gar.
Ruime keus uit nieuwe
Volvo 460 GLE 4-deurs, wit,
Theoriecursus op Video GRATIS
FIAT VERMEY B.V.
Boom Aalsmeer: 02977-25667.
Adverteren in
en jonge LADA'S
10/90,
37.000
km.
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
Keuze uit ruim 35 occasions.
deze rubriek
met BOVAG-garantie
R4 GTL b.j. '83 APK mei '94,
TOYOTA BROUWER
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
FAX: 020 - 665.63.21
Ook DIVA, NIVA en Stationcar vr.pr. ƒ900. 02290-44231.
Hamerstr. 3-15, 020-6360401.
Tel. 02975-62020.
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
100% Rnancieren of leasen
Renault 11GTX 1.7,3 d.,10/87,
Volvo-245GLE, gasinstall-auto- 1e 10 lessen a ƒ 32 per uur. Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
T.k. FIAT 128 sport, '74, 1300 OCCASION VAN DEZE WEEK: grijs met., 5-bak, trekhaak, apk,
maat,
bj.
'80,
ƒ1200.
Tel.
Auto's te koop
Herexamens
halve
prijs.
Gratis halen en brengen.
cc, APK eind '93, tax.rap. ter Samara 1.1, 9/1988, ƒ 6.500,- 9800 km, ƒ 4.950. 020-6321896.
010-2730695/4269650.
Spoedcursus mogelijk v.a.
Tel. A'dam: 020-6942145.
inz. ƒ2500. Tel.:020-6642028. Adm. de Ruijterweg 396 - 398
gevraagd
ƒ925,-. Tel. 06-52821994
A'dam. Tel.: 020 - 6825983. Renault 5 GTL b.j. '86, 102.000
RIJSCHOOL ROLF
km. APK juni '94, wit, ƒ5750. 940 GL Estate, 45.000 . 2-'91
nkoop auto's tegen
Rijden bij Rolf wordt een begrip b.g.g. 020-6932074.
940 GL Est., 40.000 km 8-'91
Tel. 03484-4972.
Lancia
ANWB/BOVAG-koerslijst.
n Amsterdam. Met een goed
Ford
940 GL Est., 30.000 km. 1-'92
Bel voor info 020-6369515.
team instructeurs/trices geven
RENAULT AMSTERDAM
EXAMENGARANTIE
940 GL, 30.000 km, ... 3-'92
Escort 1.6 CL wagon
'87 Lancia Bèta HPE Volumex bj.
wij op een psychologische maTop occasions met 1 jaar
Let op! BOVAG autobedr. verbij Autorijschool Michel
740 GL, 100.000 km ...10-'88
Scorpio 2.0 CLX wagon
'92 '85, i.g.st. Duitse keuring tot
nier intensief les en nog leuk
garantie
koopt gratis uw aanb. in zijn
alle herexamens gratis
740
GL
Estate
12-'87
Sierra 1.8 D CLX wagon '90 mei '94, donkergr. met. Pr.
ook!
Hoog
slagingsperc.
en
Wibautstraat 224
Tel.
09760 GLE, 55.000 km ,'..10-'90 Volvo 460 GL 2.0, rood.10-'92 toch 1e 10 lessen ƒ30 per vol Voorwaarde: Lessen volgens Showr. Medembl. 02274-4999.
Fiesta XR2 Turbo
'90 ƒ 10.500.
020 - 561 96 11
"het Michel lessysteem"
49.59.71.70.113/65.509.
Volvo 460 GL, wit
'91 uur. Tel.' 6868063/6332405. PS:
Te koop gevraagd
ALBERS
Vakantieauto Renault 18 GTX
Volvo 460 GL Automaat.10-'90 Wij verzorgen ook versnelde 4- 020-6853693 bgg. 020-6181775
Auto's a coptant
400
itation, bj. '84, prijs ƒ 3.250,-.
AUTOBEDRIJF
Volvo 440 Turbo, blauw m..'89 of 8-weekse cursussen. Exa- 036-5321238 en 02990-34768
JOHAN BOOM
Mazda
460
GL,
26.000
km
.
.
.
.
8-'91
Tel.: 02993-69829 na 17 uur.
Volvo 440 GLT zwart m. ..'90 menroutes rijden is vanzelfspr.
Zuider Akerweg 83, A'dam
460 GLE Inj., 25.000 km 1-'92
Osdorp. Tel.: 020-6105478.
323 LX HB 4/91
ƒ 15900
• De rubriek
460 GL, 27.000 km .... 1-'91 Volvo 440 DL Special . .12-'92 SNELLER JE RIJBEWIJS (A/B).
Volvo 440 DL stuurbekr.. ..'91
Rover
626 1.8 LX HB 6/90 ƒ13400
PRODUKTINFORMATIE,
460
GL,
17.000
km
....12-'91
T.k.
gevr. LOOP-, SLOOP- en
Euro
Drive
Verkeersschool.
Escort 1.6 D 6/88
ƒ 8900 626 2.0 GTI 3/87
ƒ 7800
maandelijks memo voor de SCHADEAUTO'S a contant'
440 GL, 92.000 km .... 1-'89 Volvo 440 DL Lpg, rood . ..'91 Cursus duur: 2 tot 8 wkn.
Escort 1.8 D 8/89
ƒ 9200 626 1.8 GLX sed. 2/92/21400
MINOR MOTORCARS
Volvo
440
Jubileum,
wit
.
..'90
consument verschijnt elke
440 GLT, 47.000 km ... 8-'91
Escort 1.8 D Van 5/89 ƒ 7400
Volvo 440 GL wit
'89 2 tot 3 dgn. theorie op video. derde woensdag van de met vrijwaring. 02990-71312.
Tel. 035-564444/561842.
Rover dealer biedt aan
440 GLT, 63.000 km ... 8-'91
Kst. min. ƒ 895,-, 2 pers. -ƒ 200,Scorpio 2.0 CL 8/90 ƒ 13900
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Volvo
440
GL
Automaat,
rd.'91
Rover 820 SI, nwe. type,
3-'91
Rijtest ƒ 42,50: lessen/wkn, ook maand in deze krant. Voor inl. merk auto a cont. met vrijwar.
Scorpio 2.9 l 7/89
ƒ 14400 Mazda 626 10/89, 87.000 km, abs-schuifd., 14.000 km 10/92 440, 44.000 km
tel.
010-4132095.
440
GL,
23.000
km
....
9-'91
wit,
LPG,
autom. 020-6840154/6828426.
Sierra 2.3 CLD 5 d. 2/88/ 9600
bewijs. Tel.: 02908-24640.
Rover 214 SI, 3 drs
04/91 440, 50.000 km
6-'91
TOYOTA BROUWER
Sierra 1 .'6 CL 5 drs. 5/90/ 12700
Rover 216*GSI,
440
DL,
30.000
km,
airco
1-'90
Hamerstr.
3-15,
020-6360401.
Sierra 2.0 CL 7/90
ƒ 13400
Amsterdam
24.000 km
04/92 440 DL, 62.000 km . . . . 6-'89
Sierra 2.0 CLX 5 d 10/90/ 15900 MAZDA 626, 1984, trekhaak + Rover 416 GSI
04/91 440 DL, 33.000,.km .... 1-'91
Uw
Volvo-dealer
Sierra 2.0 l CL 5 d. 5/90/ 14900 gas, ƒ4250. 020-6763350.
Rover 827 Sterling aut.. 03/89 440 GL, 120.000 km ...10-'88
Sierra 1.6 CL 3/91
ƒ13900
Rover 114 GTA, 3 drs., 09/90 440 GL, 120.000 km ...10-'89 Tel. 020-6369222, MeeuwenMazda
626GLX
1986
zilvermet.
Taunus 3.8 l Aut. 2/90 ƒ 22400
laan 128, Amsterdam-Noord,
LPG, trekhaak Blaup. radiocas en diverse andere gebruikte 440 DL Inj., 15.000 km . 2-'92 uit de IJtunnel 2x rechtsaf.
Tel. 035-564444/561842.
Rovers bij
.schade ƒ7950. 020-6319491.
440 DL Aut., 20.000 km 2-'92
FORD ESCORT 1.4 CL '87,
MINOR MOTORCARS
440, B 16 F, 7/92, 21.000 km,
100% goed, vr.pr. ƒ 8500, APK T.k. MAZDA 626 DX, b.j. 1990,
Sloterkade 40-44.
grijs-metallic,
55.000
km,
300
rood ƒ 27.500.- Garage Boom
tot eind '93. Tel. 020-6370653.
Tel.: 020-6177975
ƒ 18.795. Tel.: 02208-99071.
340 DL Spec., 78.000 km10-'87 Aalsmeer 02977-25667.
FORD ESCORT 1.6 diesel CL
3over 114GTi-'91, rad. m. afn. 340 DL, 49.000 km ,...12-'87
ƒ 16400
'86, vr.pr. ƒ8400, ANWB keu- .k.a. Mazda 323 Estate, bj. front, trekh. extra instr. etc. 340 DL Spec., 89.000 km 5-'88 440 GL 2/91
eind
'86,
i.pr.st.
Prijs
ƒ7.500.
ƒ 15900
Ing. Tel. 020-6370653.
20.000, 020-6594235/20-22 u. 340 GL, 47.500 km . . . . 3-'90 440 DL 5/91
T
l . 030-287371.
440 GL 3/90
ƒ11500
340, 41.000 km
2-'89 440 DL 7/90
-ORD Sierra Station 2.3 diesel,
ROVER DEALER
ƒ11500
b.j. '87, i.z.g.st. Prijs ƒ9.950,voor Aalsmeer, Amstelveen
Tel. 035-564444/561842.
Mitsubishi
FINANCIERING MOGELIJK
Tel.: 015-130258.
Hoofddorp e.o. Garage Boom
Mitsubishi Colt 1.3, okt. 1988, Aalsmeer. Tel.: 02977-25667
Klassiekers
APK, 68.000 km, rood, i.g.st.,
Kollenbergweg 13
Honda
Saab
en
Oldtimers
vr.pr. ƒ 12.500. Tel: 023-352572.
Amsterdam Z-O
Van part. Honda Accord 2.0 Mitsubishi Galant 2300 Turbo
SAAB SERVICE
Volvo
164,
'72, 4-V. + od., bl.
020-6966811.
Luxe, LPG, 2-'90, donkerbl. Diesel, 1984 ƒ2.400,-.
MOLENAAR
met., ƒ7500; Volvo 1800 ES,
metall., stuurbekr.,
trekh., Tel.: 03429-3504.
Volvo 244 GL, '80, APK tot '73, 4-v. + od., ac., bl.met.,
onderh., rep., APK
130.000 krn. Zeer goede auto,
nov., 100 pet cond., ƒ2.750,-. ƒ 16.500; Volvo 1800 ES, '73, 4JE VAKANTIE-AUTO HAAL JE
alle keuringen toegestaan.
Peugeot
~el.: 020-6437564.
• Royal Class Saab's
v. + od., ac., goud-met.,
Vaste lage prijs ƒ 16.950. Geen
Diverse occasions!
UIT JE EIGEN KRANT.
VOLVO 340 DL, apr. '84, techn. ƒ 12.500; Volvo Amazon, 4-v +
COBUSSEN
inruil. Tel.: 03481-1908.
00%,APK1-6-'94,/3250.020- od., '64, wit, ƒ 8750; Volvo AmaAMSTERDAM
Hoofddorp, 02503-14097
zon autom, '66, 4-drs, VS-imp.,
6881557/02503-42777.
106 XR 1.1. '92
ƒ22.700
harde auto, ƒ6500; Amazon
Hyundai
205 XL 1.1. '90
ƒ15.300
VOLVO 360 GL, b.j. '88 2 L. i„ combi, '66, ac., roofrack, mooi
Seat
309 GL. pro/1.3. '88 .ƒ11.400
HYUNDAI OCCASIONS
LPG, met. gr., i.z.g.st. Vr.pr.: int., ƒ6500. Inr. mogel. Tel.
en nog vele anderen.
2 jaar garantie alleen bij:
04242-87692 bgg 04243-1610.
SEAT-AUTO KÖHLER-SEAT M 1.000. Tel.:'071-149773.
Ook andere merken
Hyundai-dealer AUTOKROOY
v.d. Madeweg 23,
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
'402.3 Estate, L.P.G., rood, km Volvo 544 (Katterug) 1961
Baarsjesweg 249 - 253
T.T. Vasumweg 32
A'dam - 020-6686146.
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
125.000, '90; 240 DL 2.3 rood i.pr.st. Vaste prijs ƒ 13.000. Tel.
Tel. 020-6121824.
(a.d. Klaprozenweg A'dam-N)
AUTOBOULEVARD
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
km 130.000, '90; 440 DL, aut. 010-4372342.
020-6310615.
Peugeot 205 GTI 1.6, b.j. 9-'86,
en
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
stuurbekr. km 17.000, 11/91; • Bewijsnummers van een
zwart,
schuifdak, i.z.g.st.,
Haarlemmerweg 49a
de Honde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad
440 GL, L.P.G, '89; 440 GL, geplaatste advertentie in deze
MEER GARAGE
84.000 km, APK6-'94, ƒ 12.750.
Leiden. 071-214011
L.P.G '90; 360 GL, L.P.G, '86; rubriek krijgt u alleen
Het Parool • Trouw • de Volkskrant
Hyundai dealer,
Tel. 020-6645428.
Jan part. rode Seat Fura GL, 340 1.4 aut. '86;
toegezonden als u dat bij de
occasions
Tel.
020
- 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21
T.k.a. RODE PEUGEOT 205 86, nw APK, zuinig en sportief, VOLVO-NIEROP, Vancouver- opgave van de advertentie
Linnaeuskade 5-7
XL, juli 1992. Vraagprijs bijz. mooi, ƒ2.150.
straat 2-12, A'dam-West.
kenbaar maakt. De kosten
Tel. 020-692.9548
1/18.000. Tel.: 023-421331.
'el.: 020-6183951.
'fil 020-6681616.
Haarvnor bedraden f4.50

Nissan

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

Opel

autolak

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,•
CITROEN VISA 11 RE
4/86, rood, ƒ 3.950,AUTOBEDRIJF WESTDORP
Tel. 020 - 6825983
DAIHATSU CUORE,
okt. 1981
ƒ 1800.Tel.: 035'-564444/561842
MAZDA 626 Hatchback 1.6,
1985, zeer mooi, ƒ3.950.VISA GARAGE B.V.
tel. 020-6278410.
MITSUBISHI GALANT 2.0 L,
augustus 1985 ƒ 3.800.Tel.: 035-564444/561842.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,MAZDA RX 7,
1979, ƒ 8.500,VAN OSTADE GARAGE,
020 - 6625428.
OPEL CORSA 1.3 Club,
1987, ƒ 9.250,AUTO SERVICE WETTER
02907-6572.

Panda 1000 S, 11-86, zilvergrijs
met. ƒ 5.950.
Gebr. Haaker b.v. Badhoeve
dorp. Tel.: 020-6594859.
Renault 5, rood, km. 42.000 '8'
SKODA 130 GLS km 35.000 ƒ6.750.'88, ƒ 2.850.NIEROP DAIHATSU
NIEROP DAIHATSU
TEL.: 020-6183951.
TEL: 020-6183951.
Suzuki Alto GL, lO-'88, rood
Vakantiekoopjes! + 50 auto's 46.000 km, ƒ8750,-.
v.a. ƒ300.- tot ƒ5.000.Gebr. Haaker b.v. Badhoeve
Johan BOOM, Den lip 55, Gem. dorp. Tel.: 020-6594859.
Landsmeer Tel.: 02908-24640.

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,BMW 316 l, augustus 1989
/ 15.600.-.
Tel.: 035 - 64444/61842
Daihatsu Charade TS Spec.
2/91, ƒ13.500.-. Autobedrijf
P. du Pau & Zn. Kudelstaart
Hoofdw. 176, T 02977-25200.
MITSUBISHI GALANT 1.8 GLI
HB, augustus '90
ƒ 12900
Tel.: 035-564444/561842.
ROVER 114 GTA, 1400 cc,
3-drs„ 09/90, ƒ 14.950,MINOR MOTORCARS
020-6177975
ROVER 216 E
juli 1990
ƒ11.500.Tel.: 035-564444/561842

Audi

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,Ford Escort 1.4 CLi, grijs
20.000 km. 12/91 ƒ19.450.TOYOTA BROUWER
Hamerstr. 3-15, 020-6360401.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,Peugeot XR 1.1. '92,
ƒ22.700.COBUSSEN AMSTERDAM
Baarsjesweg 249, 612.18.24
Uno 1.5 Selecta (automaat),
4-'92, gr./bl. met.,. 32.000 km
ƒ23.750,-. Gebr. Haaker b.v
Badhoevedorp. 020-6594859.
VOLVO 460 GL 2.0, rood
stuurbekr., schuifdak enz.
16.800 km, okt. '92, ƒ 38.950,VAN VLOTEN, 020 - 6369222.

Volvo 940 ESTATE 7/91, rood
40.000 km aircond. ƒ47.500.Audi-80 Turbo-diesel '84,
ruilm., 100.000 km, perf. staat, Volvo Amsterdam, Kollenbergschadevrij, ƒ 3900. 023-247941. weg 13, Z-O. Tel. 020-6966811.

PARKE ERPROBLEEM
O PC E LOST
JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

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

Het Parool • Trouw • de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

Bedrijfsauto's

Autosloperijen

Autofinanciering
en verzekering

02963-1767

VOLVO

Amsterdam
Occasions

VOLVO

occasions

02963-1767

Van Vloten

CROEPS
RETOUR
ZUIP
FRANKRlfK
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donderdag 17 juni 1993

MICRON

-

ZOEK DE MISLUKTE

MiCRO

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Micro-advortenlies voor /akuiman en particulier kunnen
worden ge?ct over l of 2 kolommt-n breedte in diverse
lettergroot ten
Particulieren verwij/en wij naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S"
Plaatsing ib mogelijk in de volgende editie
/ANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ O, U per milliint-tLr
Sluitingstijd dinsdag 15 00 uur
U kunt uw tck&t telefonische opgeven 02507-17166 of
<ifgcvcn/7cnden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12.
204-2 JM Zandvoort,
Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie
/. Xandvoorts Nieuwsblad, Amstelvecns Weekblad, Uithoornse Courant, de Honde Ve'ner, Aalsmeerder Courant, alle edities van hel Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Wccsper ƒ 5,23 per millimeter
Sluitingstijd maandag 15.00 uur.
*• Informatie over on?e overige aantrekkelijke advtrtentiecornbi naties m de Micro's 7ijn op aanvraag op on/c
kantoren verkrijgbaar
•*• Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsrticde ƒ 7,05 adm kosten
* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bcwijsnumtnt.rs
verstuurd Op vcr?oek wordt aan adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ 4,00 in rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentiecombinatic /
telefonisch opgeven

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

020-5626271
(dit nummer tb niet voor bc^orgklachten) of 7enden aan

cimco

Micro's Wcekmcdio
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in de/elfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

All Tech'TV Video
Annie, Els, Margreet, Truus, * Weggelopen
cyp kat
Dirk, Ed, Evert, Geert, Jan, omg Mansstraat, sinds 3 we
Sjaak en Ria bedankt voor ken Inl 02507-12271
jullie inzet, het was weer als
van Ouds Wim

Oppas gevraagd/
aangeboden

DAGJE UIT
VERGADERING
RECEPTIE
BEGRAFENIS

Hallo, ik ben Martijn Oliesla
4 jaar, en zoek een leu
belegde broodjes gers,
gesorteerd op schaal bij u ke, gezellige oppas voor de
thuisbezorgd
BROODJE zomervakantie van 24 juli t/m
BURGER Tel 02507-18789 4 september, leeftijd tussen
17-20 jr Telefoon na 1900
Familie Levendig bedankt uur 02507-19536
voor de mooie dag
Arendje Jansen
Woninginrichting
* Help de Polen Stuur 'n
voedselpakket' Wij hebben
evt 'n adres 02907-5235
Lijsten op maat
* Heren Koks in het huis m de
bij
duinen nog even puin ruimen
Foto Boomgaard
dan is alles klaar
Grote Krocht 26
* Heus en waar 7 juni waren
Ger en Dick 20 jaar bij elkaar
Tel. 13529
Alsnog van harte, H + C
T k a eiken dressoir in z g st
* Mike gefeliciteerd met hetƒ 150,- Notenh uitsch eettaf
halen van het instructeursƒ 100,- Vierk plav eik salon
diploma Magda
taf ƒ100,- Eik eettaf st 4st
* Mike H heeft z'n zwemin- m bekl ƒ100 Tel 16007
structeurdipl A, gefeliciteerd
Pap, mam en Roy
Overigens, mijnheer de voorzitter, zijn wij van mening dat
de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken
*Rn chqth 12'/2 jr vn hrt
gflctrd1 Rchrd crl n nnc n fn
dg tgwnst hw z'
* Schoolhandbaltoernooi gezien? Lid worden? Bel 14973
of 17788 en je weet meer
Tafeltje Dekje zoekt voor de
zomer rijders woensdag en
vrijdag Inl tel 02507-19393
* Ton en Leontien bedankt
voor de mooie dag
Het was geweldig1 Ma

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

Reparatie 's morgens gebeld, dezelfde dag hersteld. 65
10% korting Ook weekends 3 Maanden garantie

Tel. 020-6960054.
Foto Boomgaard

Onderhoud,

reparatie,
* Wordt Pieter J dit jaar 50''
Bel 23/6 15155
doe-het-zelf
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van Schilder heeft tijd voor binnen
redenen teksten te wijzigen en buitenwerk Prijsopgave
of niet op te nemen
tel 19800, na 1800 uur
* T k a 100 stuks terrasteg
40x60, 6 cm dik, heide kl
Verloren en
ƒ 2,50 p st Bel na 19 u 30082
gevonden
Uw paadje of straatje defect'
Ik kom direct' Ook schuttin
* Wie heeft Simone haar ket gen, ruim 30 jaar ervaring
ting met beertje gevonden? D v Duyn Tel 02507-19593
Simone v Keulen, tel 30777 of na 6 uur 17833

Zalenverhuur

Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek

VERENIGINGSGEBOUW

Schoonheid en
verzorging

Grote Krocht 41, Zandvoort
tel 02507-15705 b g g 19932
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

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

Hobby's en
verzamelingen

De Krocht

Huwelijk en
kennismaking

Müziekinstrumenten

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v a ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020 - 6413187
VERHUUR van PIANO'S
al v a ƒ 50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden
02946 4292, Fa Holla & Zoon

Foto - Film

Bloemen, planten
en tuinartikelen

DOMBO
OOK

\

DOMBO
(\>HI. Slegeisstraal 2b

Zandvoort
Iel 02507 120/0

STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

en woonruimte
te huur gevraagd

Studente HBO J (24) zoekt
woonruimte/woongroep
m
Tuinbednjf De Linde voor al Zandvoort of omgeving
uw tuinwerkz ƒ 12,50 p u ,
Mylene 020-6388855
alles leverbaar 023-402991
Te huur gevraagd garage
5 x 5 m met verlichting
Tel 023326532
Te koop

aangeboden
diversen

Woningruil

21 Gnndtegels 40x60 af te halen teg adv kosten
Tel 02507-12174
307 lit koelkast Bosch waarvan 67 lit vriesvak ƒ 149,-,
keukenblok 2 m + bovenkastjes en metaal aanrechtbl +
wasemkap en kraan ƒ 175,-,
4 pits gaskookplaat, wit ƒ 95,-,
fornuis, wit ƒ 125,- Tel na 7 u
02507-19984

800
RUILADRESSEN
in
A'dam Informatie bij Het
Oosten, 020 588 2283
Aangeboden twee-kamerflat
in de Troelstrastraat
Gevraagd 4-kamerwomng of
flat Tel 19652 of 14085

* Aangeb ruim 300 versch
ongebr
prentbnefkaarten
voor '50 ƒ 60,- Tel 15199
Bolderwagens, fietskarren,
trapauto's en kinderbakfiets
jes (2 7 jr) direct van bedrijf
Folder tel 05904-1804
Te koop hardglazen wind
scnermen, 16 stuks afmeting
710 x 1625 mm, dikte 5 mm
Kunnen desgewenst van een
omlijsting worden voorzien
Prijs /30,-/stuk
Telefoon 023-31 90 36
*Te koop luchtbuks merk
Gamo nieuwwaarde ƒ380,-,
nu ƒ250,-, z g a n Inl 16202
* Tefal mini wash zo goed als
nieuw ƒ 75, Tel 17018

*T k Als nieuw 2 paar skeelers maat 38/39 1x gebruikt
ƒ 50,- Maat 40/42 3x gebruikt
ƒ50,- Telf 02507-16252

* T k baby/peuterbedje (wit)
ƒ150,- Kroon, 17619
* T k combi wagen Perego,
compl m voetenz , par, vliegennet enz ƒ295 Tel 14178
* T k koelkast tafelmodel
ƒ75, Tel 20086
T k a 2 frituurovens propaangas 1 ronde pan ƒ 650,1 vierk
oan + afzuiging ƒ 1700
Tel 02507-16320
* T k a Herenfiets Batavus,
prijs ƒ 75,- + 1 Pers ledikant
ƒ25,- Tel 12531

Foto Boomgaard

\ IDI 0 1 1 1 1 I K

HASSING B.V.

Man 40, z k m dikke of gezette, liefst kl oudere man v a Centr Z'voort kamer te huur,
60 jr Valt op oud Geen fin per 1-7-'93 v 1 pers, k/d/t
bed Br o nr 755-78131 blad ƒ650,- mcl 02507-18009
TOVENAAR met heksenhy
zoekt HEKS met sexappeal
Onroerend goed
Br zonder nummer v d blad

"Dierfiguren"
1001 dierfiguren, een showroom vol Haarlemmerdijk 89,
Amsterdam Tel 6206700

* Te k 10 nieuwe casetteKunst en antiek
jandjes met klassieke muziek, pr ƒ20,- Tel 17193
KIJKDAG maandag en dins *Te k album met 16 LP's,
dag 21/22 juni van 10-15 uu nieuw
klassiek
Nieuwpr
antieke inboedel
ƒ140 nu ƒ20,- Tel 17193
Leidsegracht 76, A'dam
*Te koop + 120 Ip's, alle
Mastenbroek, tel 6232312
genres, nog als nieuw, in 1
koop ƒ 60,- Tel 02507-17193
Computerapparatuur * Te koop zilv Thaler 25 gr
en software
Oostenrijk 1780, prijs ƒ8,Telefoon 02507-17193
* Nintendo aktie set met Su- * T k 12 tinn scheepmodelper Mano Bros ƒ 159,- (met en merk Tn-ang + Wiking
'100 Tel 02507-17193
garantie) Tel 02507-13786
•*Te koop Game-boy + Te- * T k zilveren vingerhoedje,
tns, z g a n 2x gebruikt mooi bewerkt, Ned gekeurd
± 1950^20 Tel 17193
ƒ149,- Tel 02507-15792
* Te koop Star printer NL-10, Verzamelaar vraagt VERKAvoor Commodore 64 + 128, DE-ALBUMS, ook albums
z g a n ƒ199,- 0250715792 met auto's, voetbal, sprook
es enz Tel 02503-14727

In Zandvoort
huurt iedereen
zijn videofilms

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

Radio, tv en video

Weggelopen of
gevonden dieren

Oproepen
Mededelingen

17

Sportartikelen

Vaar/surfsport
T k nwe stalen ROEIBOTEN,
4 mtr lang, met spanen Prijs
ƒ995 Tel 02158-23978
Tka
kajuit zeiljacht Seamaster 23, 5 sip pi, 10 pk,
nb diesel, kiel midzwaard,
geh vaarklaar ƒ 19000,Tel 02507-16320

WORDPERFECT 5 1
leer je m een week
Info M CO
Amsterdam 0206853057
Den Haag 0703465346
Utrecht 06 52716921
Rubrieksadvertentie opl geven0 Zie voor adres en of
telefoonnummer de colofon
in deze krant

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 0250714534

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ75 -DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534

Diverse clubs

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724 8361

Nieuw LESBIKONTAKT ook
voor trio en partnerruil
0632032601
(75 cpm)
NU direkt een afspraakje met
een leuk meisje (18)
0632032233
(100 cpm)
Onderdanige jongens (18)
bellen met strenge meesters
5 M voor 2 (direkt apart)
06 320 329 99
(75 cpm)
ONDEUGENDE
huisvrouw
tjes en schoolmeisjes (18)
zoeken voor straks sexkon
takt, vraag naar hun tel nr
Bel 06 96 61
(75 cpm)
PARTNERRUIL pnvelijn dl
rekt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil
0632033091
(75 cpm)
POLITIEAGENTE 06 97 93
Je wordt streng aangepakt
met knuppel en handboeien
vernederd ze jouw' 75 cpm
PRIVÉ ADRESJE
069680
100 cpm
PRIVÉ KONTAKT Je krijgt dl
rekt n meisje (18) aan de lijn
069570
(100 cpm)
RIJPE vrouwen zoeken snel
sexkontakt1
06 320 330 60
(75 cpm)
RIJPE zwarte vrouw' Ze
draagt graag rose doorzichti
ge slipjes1 75 cpm
06 320 327 70
Ruim 300 ondeugende vrou
wen zoeken n slippertje
06 320 321 44
(75 cpm)
Sabnna en nog veel meer
meiden willen direkt apart
06 320 322 88
(75 cpm)
Schoolmeisjes (18) zoeken
een ervaren man Sexdating
06 320 330 43
(75 cpm)
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden (18), huis
vrouwtjes en jongens (18)
0632033046
(75 cpm)
SEXAFSPRAAKJE met een
meisje (18) Vraag naar haar
tel nr Bel 06 95 02 (75 cpm)

Corn. Slegersstraat 2b, Zandvoort
Tel. 02507-12070
PREMIÈRE
FILMS
PREMIÈRE
FILMS

P. DAG J / f Uil:
ƒ 5,- en ƒ 7,5<

PREMIÈRE
FILMS

P. DAG

f

l Of"

p. w. ƒ40,-p. mnd. ƒ80,Betamax film alleen te koop
voor ƒ 5,-per stuk

|;||
Hp
^$

&«i
;.i|:

De nieuwste dagfilms

Body guard
* Patriot Games
Unlawful Entry * Kickboxer III
American Ninja 5
JU
*
-•»
The Babe
Jf
Benefit of Doubt * Sister Act

Vanavond al n afspraakje'
Altijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vnend(in)
069899
(100 cpm)
VERPLEEGSTER Ik verzorg
graag mannen in m'n uniform
zonder iets eronder' Kijk en
voel maar
75 cpm 06 320 329 30

Genoeg ondeugende meisjes
(18) Ben jij ook op zoek?
Bel 06 96 02
(75 cpm)
SEXSTANDJES'
Gratis sexkontakt, meer dan
Grieks gebukt' Mond vol 400 ondeugende hete mei
Frans' Vrijen, zoenen zalig den 06 320 330 45(100 cpm)
100 cpm 0632032663
HARDCORE 75 cpm
SIDDERENDE meisjes 18 jr
06 320 324 04
Onderdanig
Ik ga bij je op schoot zitten 06 320 326 18
Meesteres
Wat voel ik nou'
06 320 326 77
Ruige sex
75 cpm 06 320 320 66
06 320 325 54
Volle Bolle
SM KONTAKTEN bij jou m de HETE exotische meid Hoge
buurt (ook homo)
hakken volle lippen lekker
06-320 325 80
(100 cpm) ordi 0632035030 100 cpm
Top S&M 06-32032434' Bel Hete meisjes (18) willen snel
je meesteres en wees een een sexafspraak' Nu direkt
dienaar' 75 cpm
06 320 326 66
(75 cpm)
Homo Zoek je 'n hete boy Hete meisjes (18) in de buurt
voor 'n sexafspraakje?
Amsterdam sexdating
06-32033018
(75 cpm) 0635021141
(75 cpm)
HOMO DIREKT-APART
Hete MEISJES (18) willen sex
Direkt privé met een hete gay kontakt Nu met nummer
Druk op de nul voor meer Bel 06 96 65
(75 cpm)
nete jongens (v a 18 jaar)
Hete
meisjes
(18)
willen
echt
06-320 322.61
(75 cpm)
snel Sexkontakt Nu met tel
Homojongens onder elkaar nr 06 320 330 66 (75 cpm)
Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320 330 88
(75 cpm) Hete vrouwen bij jou in de
buurt willen sexkontakt
HOMOKONTAKT
Bel 06 97 09
(100 cpm)
Zoek je een lekkere boy?
Hete
vrouwen
die
alleen
thuis
06 320 330 95
(75 cpm)
zijn zoeken sexkontakt
n sexy lingerie komt ze voor 06 320 330 42
(75 cpm)
je zitten en trekt haar slipje
opzij Doe alles met me HOMO Waar gebeurd, knullen onder elkaar
vraagt ze hunkerend
(75 cpm)
0632032806
100cpm 0632032701

TRIOKONTAKT voor sex af
spraakje met 2 vrouwen
0632032504
(100 cpm)
Vluggertje leuke meisjes (18)
zoeken lekkere jongens (18)
Bel 06 96 62
(75 cpm)
Wegens enorme drukte met
spoed DAMES/MEISJES ge
vraagd voor escort en/of club
Haarlem Bel tussen 13 00 en
2200 uur 02507 16141 of
023 400130
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort Geopend van 18 00
tot 0300 uur
Telefoon
02507 16141
ZAPPSEX
Draai of toest om heen en
terug te spoelen, het lekkerste kun je blijven herhalen'
75 cpm
Schooljuffrouw
06 95 09
Effe Vlug
06 95 92
Meisejs
06 96 40
S & M Club
06 97 91
TOPSEX 26+
06 97 92
Hardcore
06 97 94
Zij 18, naakt bukt ze voorover'
Jij staat achter haar' Op z'n
Grieks' 75 cpm 06 320 327 06
Zoek jij wulpse meisjes (18)9
Bel Supersexkontakt
06 320 320 44
(75 cpm)

Diversen
VOETBALTELEFOON
Elk uur het laatste nieuws
069776
(100 cpm)
VOETREFLEX THERAPIE
(ook voor kinderen)
Tel 0206183841
X Y Z B V verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag nachtserv 020 6424800

06-96 25
WINKELMEISJES
Bea wordt heet achter de
kassa en verdwijnt het toilet
in Jij loopt er achter aan
Pak me' 100 cpm
06-9636 Als u een livegesprek met mij wilt Wel voorzichtig Ik ben 18 jr 100 cpm
06 96 93 SECRETARESSE
Met open blouse en kort rokje
zit ze jou heet te maken Ze
wil een wip maken 75 cpm
06-97 11 'Zapp sex" draai of
toets van meisje naar meisje
(18) Het hoogtepunt kun je
blijven herhalen 75 cpm
06-97 33 Als je op z'n Frans
wil' Bel en je mag alleen op
een lijn met mij M n mond
staat open 100 cpm
35 plus sexdating Rijpe vrou
wen zoeken sexkontakt
06-96 16
(100 cpm)
ADRESSEN
069598
100 cpm
dames u kunt ook inspreken

Afluister Sexlijn 75 cpm
06 320 323 78
Meisjes 18
06 320 327 47 Jong en strak
06 320 323 63 Rijp en Ordi
06-320 324 54
Rijp Chique
* Peugeot
damesfiets, 06 320 340 44 Lesbi 35+ 18 j
handr + 5 versnel i z g s
Alleen overdag bellen'11
'125 Tel 15808 na 18 u
Getrouwde vrouw zkt jongeTekoopaangeb Jawabrom man 0632032227 (1 gpm)
"iets, automaat, mcl helm
Allemaal leuke meiden willen
ƒ400,- Tel 02507-15071
direkt kontakt
*Te koop crossfiets ƒ45,- 0632033077
(75 cpm)
Tel 02507-12536
BETTY'S ESCORT
* T k dames sportfiets, 57 020 6340507 na 19 00 uur
:m frame, kl grijs, pr ƒ 125,BI-SEX voor TWEE, direkt
Tel 02507-17794
apart met een meisje (18) of
een lekkere jongen (18)
06 320 330 87
(75 cpm)
Auto's en

in 5 dagen

DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje (18)' Bel snel
0632033090
(100 cpm)

Direkt kontakt met een meisje
020 - 6328686 Amber Escorl (18) Druk op de nul voor
lieve (jonge) dames, dagelijks meer 06-320 322 05(75 cpm)
na 19 uur (Geen chauffeur bi
U binnen - geen extra kosten) Direkt Sexkontakt met 'n hete
vrouw bij jou m de buurt
06-32032313 HARDLESBI' 06 320 320 55
(75 cpm)
Wij gebruiken de wildste hulpDirekt Snel Sexkontakt
stukken' Gluur maar' 75 cpm
SEX KONTAKTLIJN
0632032617 STRAATMEID' 0632032032
(100 cpm)
(18) In de bus gaat ze tegen
je aan staan' Voel maar zegt Direkt telefoonkontakt met
meer dan 400 meisjes (18)
ze' 75 cpm
06-32032211
(75 cpm)
06-320 328 99 Rijpe Dikke
Mollige Vrouwen, live staat ze Donker TIENERTJE van 18 jr
in voor alle standjes
voor je naakt' 75 cpm
0632032343
100cpm
06 95 05 Grieks standje
Een
chique
Vrouw
VERPEST
Live alleen' Ik buk alvast over
haar buurmeisje met Sex'
de tafel 100 cpm
75 cpm 06 320 320 39
06 95 07 STEWARDESSEN
75 cpm In de pantry het Sas- Effe een vluggertje'' Ik wacht
kia zich heerlijk in d'r blouse op je in het toilet' 75 cpm
pakken door een passagier 0632032619 Meisje 19 jr
Er zijn genoeg meiden die
06-96 09 Rijpe vrouwen
Live gesprek met jou' Graag ook het bed in willen
Luister op 06 96 03(75 cpm)
jonge jongens' 100 cpm

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

ook voor
Te koop
auto-accessoires
portretfoto's,
gevraagd
pasfoto's,
diversen
receptiefoto's,
e koop trekhaak voor Opel
groepsfoto's aan huis
Vectra hb ƒ 200 02975 65400
Grote Krocht 26
bevraagd complete VerkaTel 13529
de Rmgers- Droste Hille enz
* T k Olympus compact ca- albums Tel 02507-15199
Rijles auto's
mera ƒ 160,- en Polaroid ca- * Gevraagd groot konijnenen motoren
meraƒ40,- Tel 15199
hok Tel 02507-30154
Vlarjolijn
Alblas Verkeersscholen
Lessen en clubs
* Kunstzwemmen bij de Zee
schuimers Kom za ocht 9 00
u kijken of bel v info 16511
Lekker baantjes trekken bij
de Zeeschuimers 1,2of3xp
wk Bel voor ml 15155

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

VIDEOTHEEK

NATASJA doet het met 2
hete buurjongens van 18
0632032411
(75 cpm)

voor de particulier
3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ 300 uitkomen.

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

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

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

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar.

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

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

Zandvoorts Nieuwsblad

BLACK GIRLS (18 jaar)
0632032346
(1 gpm)
Ze wil het op z'n Grieks
Buurvouw geeft buurmeisje
[18) sexles' Geniet maar lekker van die twee' 100 cpm
06 320 328 27
Dames die zich overdag vervelen zoeken telefoonsex
06 320 320 36
(75 cpm)
De allerleukste meiden bellen
met de FLIRTBOX
06 320 330 01
(75 cpm)

Direkt apart met 'n meisje (18)
of 'n lekkere jongen (18), voor
n live heet sexgesprek
Caravans
06 320 330 81
(75 cpm)
Vouwwagens
Direkt een leuk meisje (18)
Tuin/zomerhuisjes aan de lijn Vraag naar haar
:el nr voor 'n avondje uit Direkt apart 0698 10(75 cpm)
k stacar, chalet 10X3,60 m Direkt een leuk meisje (18)
e Haaskamp, uniek gel aan aan de telefoon, direkt apart
zwemw , strand, i z g st, 2 jr Bel 06 98 80
(100 cpm)
oud, geh compl ƒ47500,-,
nel stageld 93,02977 44242 LESBISCHE Meisjes 18 jr
k vouwwagen Scout '74, 6 Na het sporten wordt haar lijf)ers m goede staat ƒ800,- ie door mevrouw verwend
75 cpm 06-32032337
~el 6452482 Amstelveen

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

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

4,65
4,65
4,65
6,20
7,76

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

9,31
10,86
12,41
13,96
15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

AURONDE 1000
handv.
995,1030,1265,1445.1470,1495,1020,iof,i»,1095,1235,1285,1470,1515,1550.1595,1115,1605,1625,1160,1685,-

vlak
880,915,-

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

1205,1240.1270,895,'j 2 'j, 955,1220,1260,1293.1315,975,1325,1345,1020,1405,-

auto.
1140,1175,1410,1735,1760,1790,1150.iisc.1225,1370,1420,1750,1785.1820,1850,1245,1850,1885,1290
1945

electr.
2135,2170,-

extra
1690,1725,2835,2860,2890,1705,1
74Ü.1775,2850,2885,2S2G.2950,1795,-

3750,3780,2150,2190.2225,2410.2465.3740,3775.3320,3850,2245,-

2985,1840,
3045,

3885.2290,
3945.

aupmg

Is uw Auronde al
helemaal uitgerust?

Slaapkamer 22 uw Auping-dealer heeft vele
maten en kleuren direct uit voorraad leverbaar!!!
A U R O N ' D E .

Auronde achterwand

H E T

Aureo bedlamp 425

B E D

Ellipsvormig kastje

MATRASSEN;

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

Reflex 600/606
600 soepel
606 stevig
Hoogte 16 cm
Reflex 600/606
570,640.675.1030,590,655,690,775,925.1060.690.725,790.-

Voorzien van 2 eenpersoons spiralen;
Ie compleleren met 2 eenpersoons matrassen

70x190
80x190
90x190
140x190
70x200
80x200
90x200
100x200
120x200
140x200
80x210
90x210
90x220

Latex 700/706
700 soepel
706 slevig
Hoogte 16 cm
Latex 700/706
805.cm
905,950,1455.830,925,975,1095.1315,1505,975,1025,1120,-

Auronde acht«r«l«m«nt

Het Auronde bed, uit solide
jeukehout, is er ook in extra
loge uitvoering.
Dat is soms erg comfortabel;|
bij in- en uitstappen en bij
het opmaken van het bed.
)E AURONDE 2000
logere uitvoering ±

55 cm

Meerprijs "l 45 ^

Auronde achterwand

bijpassende achterwand en
afeltjès verkrijgbaar.
jlVlak (als niet verstelbare uitvoering)
frHandverstelbaar (rug- en voetendeel /i
met de hand in hoogte verstelbaar)
jAutomai (rugdeel is m b v een koordie m hoogte
Aupiiit; heeft m.itr.isM'n dit.'
verstelbaar voetendeel >s met de handm hoogte
precies zi|n .ittjcstcimi op iie
verstelbaar)
SExtramat (rugdeel is eiectnsch m hoogte verstelbaar
voetendeel is met de hand m hoogte verstelbaar)
5>Electromat (rug- en voetendeel i\\n eiectnsch m elke
Snelle levering *
gewenste stand te brengen)

Auronde tafeltje l 70
Auronde 1000
bed en accessoires zijn van naturel beuken
blank beuken
gelaagd beukehout
kersen gebeitst
in de kleuren:
mahonie gebeitst
alpine wit
ferrit
sable wit (licht beige)
bleu
parelgrijs
siena (beige)
zwart
de vier houttinten geldt een toeslag

Gratis thuisbezorgd * Gratis montage

1570,1575.1580.1585,1590.-.
1595,1600,-

zoekt u een
verstelbaar
slaapsysteem?

Speciale aanbieding: (

Originele
hotelcor

r

_-

-^ -

ONGEMONTEERD
'geruisloos, geen gepiep of gekraak^
door de ..zachte", lichte en stevige bôTiy
gemakkelijk te verplaatsen (zwenkwieltjes of grote meubelglijders, vooral han6 poten waarvan 2 met
dig bij schoonmaken en stofzuigen)
een zwenkwiel.
BOXSPRINGCOMBINATIE
*geen pijnlijk harde sla-in-de-weg bij b.v.
2 kwaliteitsboxsprings ("hotelbed") + 2
stofzuigen.
past perfect in elk slaapkamer-interieur kwaliteitsbinnenvering matrassen.
(ook practisch voor hen, die hun „oude
bed" willen vervangen, maar de rest van Leverbaar in: 2 van 80 x 200 (compleet)
het
slaapkamer-interieur
willen
of 2 van 90 x 200 (compleet).
behouden)
is zeer duurzaam en vergroot de duur- Deze combinatie is normaal
zaamheid van uw matras aanzienlijk
Nu is deze combinatie compleet
maar is vooral: geweldig comfortabel,
Nu 700.- voordeel zolang de voorraad strekt
goed voor uw rug!

Oerdegelijk ledikant
140x200
+ lattenbodem compleet
met 2 nachtkastjes

+ kwa/iteits
binnenveringmatras^QO

Mooi algeronde hoekei
inclusief 2 hootd-en
voeteneinde verstelbare
van
van 17QQ,. voor 9 9 8 - " latlenbodems
+ 2 superkwaliteits
polyether matrassen
s.o.40Dim. Kcmdik
voorraad leverbaar en
140x200 COMPLEET

Alles is uit
wordt gratis bij u thuis bezorgd,
informatie: 023-313039

Massief hout
Ledikant in de maat
80x190 + 2 laden ol
80x200 + 2 laden ol
90x200 + 2 laden

NSNI

inclusief
l
lattenbodem
n
"ONGEMONTEERD. a ^oe..;
v

Blank houten
ONGEMONTEERD
zwaar massief blank houten
ledikant inclusiet een stevige
houten lattenbodem

90 X 200

160x200 COMPLEET

Blijf je slapen ?
tlNGErvlONTEERD
M.D.F.-ledikan?\
Losse lade a
speciale maat van 120 x 190, met een
stevige houten lattenbodem, compleet
met een kwaliteitsbinnenfiQrj
eringmatras, NU
°~ 0 '~
KRIJGT U
f:ieze combinatie is ook leverbaar in de
verrijdbaar
speciale maat 120 x 200
ygg _
met lattenMeeneemprijs
bodem
incl.
+ binnenveringmatras, NU
'"
Nu 179.matras.
(kleur zwart: meerprijs f 100.-)
Korlom design om verliefd op Ie zijn.

„
2 LEDIKANTEN
,uue•IU«T l|nc|us|ef 2 sp|rg|erf

ook In de maat 90x210 en
90x220 uil voorraad leverbaar

JEDBAK MET LADEN

inclusief
lattenbodem
ONGEMONTEERD.

praktisch
ELEKTRISCH VERSTELBARE LATTENBODEM
Verstelbaar: Zowel hoofd- als voeteneind!
zijn onafhankelijk door middel van twee|
electromotoren traploos instelbaar.
Hel hoofdeind is voorzien van een extral
hoofdsteun welke automatisch meeHet voeteneind heeft een extra
scharnierpunt.op kniehoogte.

.pastinvrywel
ieder ledikant

Bciale maten ook leverbaar.
""lewertijd 2 dagen.
/**'**-

kwaliteitsmaten boklembaaf, ' /Jagen.,
^ypolyethermatras
-

s.g. 40 extra dik. hoog soorteh|k gewicht, dus extra duurzame,
comfortabele slramheid. beide slaapziiden dooroestikt
80x190 nu voor
80x200 nu voor
90x190 nu voor
90x200 nu voor
90x210 nu voor

Kom naar

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

nu
nu
nu
nu
nu
nu

voor
voor
voor
voor
voor
voor

269,
289,
319,
319,
359.
398,

topkwaliteit, S.G. 44, extra dik 16 cm. hoog soortelijk gewicht,
dus extra duurzame, comfortabele stramheid, beide slaapzijden doorgestikt.
80x190 nu voor

209.-

80x200 nu voor

229,-

90x1 90 nu voor

249,-

90x200 nu voor

249,-

90x210 nu voor

279.-

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

nu
nu
nu
nu
nu
nu

voor
voor
voor
voor
voor
voor

329,359,398,398,449.-

Slaapkamer 22

^Maandag 13.00 tot 18.00 uur
^Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.
^Donderdag koopavond van 19.00 tot 21.00 uur
ffZaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

HILVERSUM
Havenstraat 4j
035-218975

^•^ENIORENLEDIKANT
- donker eiken gebeitst
- blank eiken gebeitst

nachlkasl|ernu i
i AANBIEDING:
^niorenledlkant 90x2 l compleet
met hoofd- en
voeteneindeverstelbare lattenbodem
compleet nu 698."
+ kwaliteilspolyether matras S.G40
Dit seniorenledikant 90 x 200 is leverbaar met een
handverstelbare Auping spiraal + kwaliteits
polyether matras S.G. 40. Compleet nu

Gekke maten - gekke prijzen

->
c

kwaliteitspolyethermatras

i

KWALITEITS SCHUIMRUBBER MATRASSEN

SUPER POLYETHER MATRASSEN
. -

wit

^^

22JLL

Modern ledikant inclusief •
dwarsgespannen spiralen.
NACHTKASTJE 440.'
Verschillende kleuren leverbaar (ook in eenpersoons
!xcl. matras) vlak
handverst. automaat
leverbaar). Bijpassende
140x200
1110.1390.1660.achterwand:
occ
80x200 jessr-nu..
160x200
1145.1425.1695.Kleuren:
180x200 ' 11801460173090x2001695T- n u . .
wit/zwart, gri|s met./zwart, blauw/zwart, rood/zwart, groen/zwart, zwart/zwart

*

,,Susanne"

140x200 COMPLEET 1 1 40.ONGEMONTEERD ^n
^ ^eZiendin"™6'' ™ ™ DUBBELDIVANBED
p6" Vne™ Ot f en vrient)in *^
Pn v 1 QM linr>r dRÖ
160x200 COMPLEET 1179.." )U ledikant kan ook.geleverd
l
ledereen
krijgt wel eens een onverwachte
OU X l yu voor **OU.worden mel.Auping
180x200 COMPLEET 1 229.- dwarsgespannen spiralen. | gast. En Soms wel twéé
90 x 200 voor 495.-

latlenbodems
+ 2superkwaliteits
polyether matrassen
,s.0.400101.14 cm dik

«JS^o1

Ledikant in de maat
80x190 + 2 laden ol
80x200 2 laden ol
90x200 2 laden

1.429.1.499.-

KRIJGT U
LOGES?

«§ f5'p

van 279.-NU

spiralen en S G 40
polyether matrasst"'
160x200 COMPLEET
180x200 COMPLEET

180x200 COMPLEET

BEDBAK MET LADEN

N

ook verkrijgbaar met
dwars gespannen handverstelbare

AMbRSr-OoMI
Kamp 44
033-7212»5

lichtgewicht
binnenveringmatras

Speciale maten ook leverbaar,
?
levertiidz dagen.

130x190 vanJZ49T- nu 298,-

± 16 cm dik, comfortabele, duurzame, lichtgewicht binnenvering
matras, beide slaapzijden voorzien van een slijlvasle afdekking.
80x190 nu voor

219,-

80x200 nu voor

239,-

90x190 nu voor

259,-

90x200 nu voor.;

259,-

90x210 nu voor.

_298,-

uw

\

'Schuimrubber matras OP + OP!>,

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

nu
nu
nu
nu
nu
nu

voor
voor
voor
voor
voor
voor

339,369,419,419,459,519,-

aupng

U l HECHT
Mariaplaats 3
(Zadelstraat)
Tel.:030-310240

voor telfouten zijn „vij
niet aansprakelijk on
prijswijzigingen ondet
voorbehoud.

een ± 15 cm dik schuimrubber matras voor echte verwende slapers,
soepele, duurzame comfortabele volschuimrubber matras, ook geschikt
voor verstelbare bedbodems. 100% katoenen overtrek.
80x190 nu voor
429,- 120x190 nu voor
729 130x190 nu voor
74g|439^
80x200 nu voor
140x190 nu voor
759,90x190 nu voor
489,- 140x200 nu voor
759,90x200 nu voor
489,- 160x200 nu voor
869,549,- 180x200 nu voor
90x210 nu voor ......
989,-

specialist VAN

A
T
R
S

E

Haarlem
Houtplein 6
023-313039
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Per abuis stond op 17 juni de naam Bram Stijnen vermeld

Donderdag 24 juni 1993

53e jaargang nummer 25

Los nummer ƒ 1,85

ZANDVpORT - Zondag
20 juni is het Diamand
Dome naast de ingang
van het Circuit Park op
Paddock 3 in gebruik genpmen. De 'diamant'
biedt plaats aan ongeveer achthonderd taezoekers en doet de ko- |j
mende maanden dienst j|
als theater.
\•

rende de zomermaanden
staan dagelijks evenementen gepland, zoals optredens van artiesten, karaoke shows, Zuidamerikaanse avonden, bierfeesten,
jazz-avonden en op 3 juli de
Miss en Mister Zandvoort
Summertime 1993 verkiezingen. De Diamand Dome
is ook te huur voor presentaties en besloten partijen.

Een zwalkend college en visieloze
gemeenteraad. In ongezouten en felle
bewoordingen heeft de Vereniging van
Strandpachters Zandvoort deze week
gereageerd op de mededeling van Ingwersen dat in 1997 de pachtsom fors
omhoog gaat. De pachters zouden volgens Ingwersen niet willen meebetalen aan een aantal belangrijke zaken,
zodat de gemeente genoodzaakt is de
pachtsom te verhogen. En, aldus de
wethouder, waar de Strandpachters te-

Gemeente ook
schuldig aan
vervuiling wal

ZANDVOORT - De vervuiling van de geluidswal
tussen circuit en Gran Dorado is gedeeltelijk ook de
schuld van de gemeente
zelf. Dat zegt wethouder
Plieringa. De gemeente kan
echter niet meer vervolgd
worden, door de officier van
justitie. Het opruimen gaat 345 duizend gulden kosten.
„Het is een publiek geheim
dat er meerdere daders zijn. De
gemeente is er één van," zegt
wethouder Plieringa van Ruimtelijke Ordening. Toch had het
College van Burgemeester en
Wethouders een tijd geleden
besloten tot een onderzoek
naar de verantwoordelijken
voor de vervuiling. Maar dat is
nauwelijks van de grond gekomen. 'De politie heeft er geen
mankracht voor,' zei burgemeester Van der Heijden onlangs.

Gedagvaard
„De politie heeft er, in overleg
met de officier van justitie, een
lage prioriteit aan gegeven,"
verklaart Flieringa. Dat heeft te
maken met het feit dat de gemeente Zandvoort al gedagvaard was, voornamelijk wegens het storten van afvalstoffen, met name vervuild rioolslib. Als het onderzoeksrapport
de gemeente als een van de verantwoordelijken zou aanwijzen, zou voor een tweede keer
gedagvaard moeten worden.
Dat blijkt in dit geval niet mogelijk. „De officier van justitie
kan een zaak niet twee keer
voor de rechter brengen. Die
moet dan geseponeerd worUen," aldus Flieringa. „Daarom
heeft een onderzoek geen zin."
De vervuiling stamt uit de penode voordat hij wethouder
werd. In 1990 werden bij een
inspectie door de provincie verschillende stoffen aangetroffen
die er niet thuishoorden. Daaronder brokken asfalt, draadgas, plastic, metalen golfplaat,
itietselwerk en betonpuin. Officieel zijn dat 'afvalstoffen'. Foto's uit die tijd tonen ook stoepbanden en rioolputten.
Voor welk deel de gemeente
verantwoordelijk is, zegt Flieunga met. Maar opmerkelijk is
wel, dat vóór die periode, rond
april 1989, dat de oude riolering
Uit een aantal straten (onder

andere de Kostverlorenstraat)
omhoog is gehaald om door een
nieuwe vervangen te worden.
Maar ook Gran Dorado werd in
die tijd aangelegd. Vandaar dat
de gemeente aanvankelijk de
schuld bij deze projectontwikkelaar probeerde te leggen.
Gran Dorado heeft enige betrokkenheid altijd ontkend.
Ook de gemeenteraad lijkt ervan overtuigd dat de gemeente
verantwoordelijk is voor een
deel van de vervuiling. Dat
bleek deze maand uit reacties
in de diverse raadscommissies.
De VVD is fel tegen dit soort
'bedekte bekentenissen'. „Zolang het onderzoek geen schuldigen heeft aangewezen, kun je
niet zeggen dat de gemeente
schuldig is," aldus fractievoorzitter Tates.

Opruimen
Discussie erover heeft niet
zoveel zin meer, meent
GBZ-wethouder Flieringa. „Opruimen moeten we toch." Er is
weliswaar een ontheffing op
grond van de provinciale verordening
grondwaterbeschermingsgebieden, plus een vergunning voor de aanwezigheid
van de afvalstoffen, maar die
laatste loopt af op 16 september
1994. Voor die tijd moet de
grond gedeeltelijk schoongemaakt zijn. Het metselwerk en
betonpuin mag in de geluidswal worden verwerkt. Het overige afval moet worden afgevoerd. Een en ander houdt in,
dat er ongeveer 11700 ton zand
moet worden gezeefd. Geschat
wordt, dat daaruit zo'n 5000 ton
schoon puin komt dat mag blijven liggen en ongeveer 960 ton
afval dat moet worden afgevoerd.

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

17166

gen zijn wordt nu allemaal genoteerd.
In de open brief klinkt duidelijk door
dat de maat vol is. „De verstandhoudmg is tot een dieptepunt gedaald,
maar dit ligt niet aan onze vereniging.
Bij het aantreden van burgemeester
Van der Heijden is meteen het jaarlijks overleg tussen onze vereniging en
B en W afgeschaft. Ondanks herhaalde verzoeken onzerzijds heeft de burgemeester en de verantwoordelijke
wethouder te kennen gegeven geen behoefte te hebben aan een dergelijk
overleg."

de grondwet verankerd. Het is een
misvatting te menen dat iedere overheidsbeslissing braaf gevolgd moet
worden. De rechter mag straks uitmaken of de gemeente of de strandpachters gelijk hebben. Los van deze rechterlijke uitspraak moet geconstateerd
worden dat het college zonder enige
vorm van overleg met dit plan op de
proppen kwam. De consequentie was
in feite een verkapte verdubbeling van
de pachtsom en dat is precies wat de
wethouder beoogde," aldus de briefschrijvers.

Chantage

Wanbeleid

De pachters betichten wethouder
Ingwersen van chantage en intimidatie. Ook zou hij een verkeerde afspiegeling van zaken geven. Bijvoorbeeld
ten aanzien van de weigering van
pachters mee te werken aan de toenstenbelasting op strandstoelen. „Het is
in een democratie ieders goed recht op
te komen voor zijn belangen. Dat is in

De 39 pachters verwijten de gemeente verder jarenlang een wanbeleid te
hebben gevoerd ten aanzien van de
aanleg van de riolering op het strand.
De gemeente wil die kosten verhalen
op de pachters, die op hun beurt stellen dat de gemeente verzuimd heeft bij
het Rijk subsidie aan te vragen. Deze
heeft hiervoor gedurende enkele jaren

Oplage: 5.200

ZANDVOORT - Een 26-jarige
Duitser is donderdagnacht zijn
auto kwijtgeraakt die geparkeerd stond aan een parkeerterrrein langs de Zeeweg. Het
gaat om een Golf Cabriolet ter
waarde van 32 duizend gulden.

| Waterstanden B
HW LW
19.41 15.16
20.28 15.49
21.2016.25
22.3017.40
23.3618.50
-.-20.05
13.2021.05
14.2622.26
15.1923.16

uur

DEZE WEEK

een post m het investeringsplan gehad. De aanleg van een riolering kost
drie miljoen gulden (of 75 duizend gulden per paviljoen) en moet voor 1996
in orde zijn. Het ontbreken van de
riolering is tevens de directe oorzaak
dat Zandvoort geen Blauwe Wimpel
(als teken van schone badplaats) meer
krijgt.

Severeid
Een Amerikaanse die
o
Nederlands probeert
O
te praten. Dan krijg je dus in
plaats aardbeien met slagroom aambeien met slagroom. Suzanne Severeid,
Yolanda van Lier uit GTST,
lacht er om.

om de Vereniging van Assuradeurs
aan te schrijven, aangezien de verzekeringsmaatschappijen de grootste
belanghebbende in dit project zijn.

Floris Faber

Tekort
Met enig cynisme complimenteren
ze de gemeente met het jaarlijks tekort op de recreatiebegroting. Dat
wordt volgens hen onder meer veroorzaakt door het schoonmaken van winkelstraten in de begroting op te nemen.
„In geen enkele gemeente staat het
schoonmaken van straten op de recreatiebegroting. Wij verwachten dat het
tekort nog zal toenemen, aangezien de
kosten voor stalling van woonwagens
ook wel opgevoerd zullen worden als
zijnde recreatie. Wij vinden dit overigens terecht aangezien de gang van
zaken betreffende dit onderwerp een
toeristische attractie is."

Hotelier Floris Faber
O
is trots op zijn dorp,
maar vindt dat de kwaliteit
van Zandvoort omhoog kan
door goede keuzes te maken.

De gemeente wil voorts 6.666 gulden
van het project Parking Watchers op
de Strandpachters verhalen. Iets waar
ze niets voor voelen. Enerzijds omdat
de vereniging het geld ontbeert en anderzijds omdat beveiliging een zaak is
die heel Zandvoort aangaat en niet
slechts de Strandpachters. „Het is ons
dan ook een raadsel waarom van alle
middenstanders de Strandpachters'
hiervoor worden aangesproken. Hebben cafe's, restaurants, hotels, knopenwinkels, garages, bakkers, boetiekhouders, slagers, visventers, etc.
niets met toeristen te maken?!?" De
pachters geven in hun brief het advies Zie ook de rubriek 'Zandkorrels'.

Golf
Ter gelegenheid van Q
het vijfjarig bestaan
«f
van de golfafdeling van de
ZHC hield de golfclub een
zeer geslaagd toernooi. Bijna honderd golfliefhebbers
bonden met elkaar de strijd
aan.

Space
Bij velen wordt de -f -f
fantasie geprikkeld l l
als het gaat om sterren, planeten en wandelingen op de
maan? In Europa's enige
permanente ruimtevaarttentoonstelling Space Expo in
Noordwijk is het mogelijk
om de ruimtevaart van heel
dichtbij mee te maken. Aandacht hiervoor op onze
ATV-pagina

Midzomernacht verloopt vlekkeloos

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

Joyriders in
Friesland
opgepakt
ZANDVOOET - Twee
Heemsteedse autodieven
zijn in Leeuwarden tegen de
lamp gelopen en blijken
meer op hun kerfstok te
hebben. De mannen, een
25-jarige en 23-jarige Heemstedenaar, hadden de auto
ontvreemd in de Linnaeusstraat te Zandvoort en waren gaan toeren.
In Leeuwarden hield de auto
ermee op. Kort hierna werden
ze door de politie van Leeuwarden aangehouden. Bij een nader verhoor in Zandvoort bleek
dat de twee nog drie misdrijven
op hun kerfstok hebben. Ze
pleegden een inbraak in een
restaurant op een camping in
Zandvoort, een diefstal uit een
woning in Zaandam en ze ontvreemdden girobetaalkaarten
van een treinreiziger. De daders
bivakkeerden de afgelopen weken op een camping in ZandHet negende Midzomernachtfestival heeft afgelopen weekend naar schatting- dui- verliep het festival zonder noemenswaardige incidenten. De politie had aan slechts voort. De gestolen goederen
zenden mensen op de been gebracht. Een woordvoerder van de politie schatte het 11 agenten voldoende om alles in goede banen te leiden.
werden teruggevonden in hun
Foto Persbureau Zandvoort tent.
aantal bezoekers tussen veertig- en vijftigduizend. Ondanks de enorme drukte

Huurders gaan in protest
tegen huurverhogingEMM
ZANDVOORT - De 84 bewoners van het oudste blok
in Nieuw-Noord hebben
dinsdag een brief thuis gekregen waarin ze worden
opgeroepen in actie te komen tegen de huurverhoging van zes procent. Woningbouwvereniging EMM
zou teveel punten hebben
toegekend voor het woongenot. De protestactie betreft
een initiatief van een van de
bewoners. Hij roept de bewoners op de brief te ondertekenen en naar EMM op te
sturen.

Auto gestolen

Vaanstand:
tK zond. 27 juni 00.43 uur
°oodtij 28 juni 23.36
«AP+75cm
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Strandpachters: gemeente chanteert ons

ZANDVOORT - De verstandhouding tussen Strandpachters en
gemeentebestuur is tot een nieuw
dieptepunt gedaald sinds wethouder Ingwersen (CDA) vorige week
te kennen heeft gegeven de pachtsom in 1997 fors omhoog te
De Diamand Dome is 's f> schroeven. In felle bewoordingen
werelds grootste diamant l nemen de Strandpachters in een
en speciaal gebouwd voor
open brief aan het gemeentebeevenementen. De doorsnestuur afstand van de uitlatingen
de bedraagt 22 meter en de
van Ingwersen.
hoogte negen meter. Gedu-

HW LW
07.05 02.56
07.55 03.35
08.40 0426
09.56 05.15
11.06 06.26
12.0407.36
00.35 08.35
01.45 09.35
02.46 11.04

\

Verstandhouding daalt tot een nieuw dieptepunt

Grootste diamant
op Circuit Park

Datum
24jun
25 jun
26jun
27jun
28jun
29jun
SOjun
!jul
2jul

\

Procesverbaal voor te
vroeg neerzetten vuil

ZANDVOORT - 11 Zandvoorters hebben de afgelopen
tijd van de gemeente een proces-verbaal gekregen voor
het te vroeg neerzetten van hun grofvuil. Tientallen
anderen kregen een waarschuwing.
Grofvuil mag pas 's morgens vroeg worden neergezet, maar
velen vatten dit wat licht op en zetten het al 's avonds op het
trottoir. Er is echter een bepaald slag mensen dat in de
nachtelijke uren op jacht gaat naar bruikbare spullen. Zonder vergunning mag dat niet. Wat echter lastiger is, is dat het
vuil hierdoor vaak los raakt en zich over straat verspreidt.

Het gaat om 84 identieke
huurwoningen in de Celsiusstraat, Lorentzstraat en Plemmgstraat. Het blok dateert
uit 1962 en de verbeteringen die
in 1981 werden aangebracht
zijn volgens de tariefschrijver al
dik betaald. De zes procent
huurverhoging acht hij daarom
misplaatst.
In de brief wordt er melding
van gemaakt dat de woningen
geen doorzonkamer hebben en
dat de woonkamer te klein is
voor een gezin. Bovendien zijn
de Celsiusstraat en Lorentzstraat de drukste wegen van
Nieuw-Noord, ondervindt men
er veel last van geparkeerde auto's en van de industriële bedrijvigheid.

verzoek deze te ondertekenen
en naar Woningbouwvereniging EMM op te sturen. De
Zandvoortse Huurdersvereniging heeft te kennen gegeven
begrip voor de actie te hebben.

ZANDVOORT - Een 15-jarige
Zandvoorter die zonder helm
op een bromfiets met verbroken stuurslot werd aangehouden, verklaart de bromfiets te
hebben gevonden langs de
Frans Zwaanstraat. Hij vond
het zo'n mooi exemplaar dat hij
hem uit voorzorg in veiligheid
wilde stellen. De politie heeft
een onderzoek ingesteld naar
de eigenaar.

OLD STARS
MIDZOMER
NACHTSOFTBALTOERNOOI
ZAT. 26 JUNI. AANVANG 21.00-03.00
T.Z.B. TERREIN: KENNEMERWEG

Problemen van D66
zijn uit de wereld
ZANDVOORT - De fractie
en het partijbestuur van
D66 leven weer in harmonie
met elkaar. De lijmpoging is
volgens 'bemiddelaar' B. de
Vries perfect geslaagd.

Het aantal punten dat EMM
voor woongenot rekent zou
In februari gaf het D66-bedaarom veel te hoog zijn.
stuur afdeling Zandvoort te
kennen geen vertrouwen meer
Voor enkele andere woon- te hebben in zijn eigen wethoublokken voerde EMM aan dat der Termes en raadsleden. Vier
er geen huurverhoging opge- maanden na dato zijn de prolegd is, omdat ze m aanmerking blemen bijgelegd en praat iekomen voor groot onderhoud. dereen weer met elkaar. Volgens D66-lid De Vries en zijn
'collega' in deze mevrouw Giskes, voorzitter van het Gewest,
Brief
had de onenigheid niets te maDe initiatiefnemer, die voor- ken met eventuele problemen
alsnog anoniem wenst te blij- in de persoonlijke sfeer.
ven, heeft de brief bij alle 84
„Er bestond gewoon onduihuurders thuisbezorgd met het
(ADVERTENTIE)

Streng optreden
De gemeente laat weten hier strenger tegen op te zullen
treden. Gemeente-ambtenaren gaan regelmatig controleren
of iedereen zich aan de regels houdt. Wip zijn vuil te vroeg
aanbiedt of wie andermans vuil doorzoekt, loopt het risico op
een proces-verbaal.

Jongen 'vindt'
bromfiets

(ADVERTENTIE)

AANGEBODEN VAKANT1EWERK
ZIE PAGINA VRIJE TIJD

delijkheid over de verhouding
bestuur en fractie. Het gevolg
was dat van beide kanten soms
verkeerde dingen gezegd werden. Van oudsher zit de D66 in
de oppositie, waardoor de onduidelijkheid ook wel te verklaren valt. We moeten leren accepteren dat er verschil is tussen een plaats in de oppositie
en een bestuurlijke taak. Een
van de leden heeft zich bereid
verklaard om voor l november
met een concept te komen
waarin de verhouding in verwoord wordt", aldus De Vries.

ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdatkrantik moet
graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,50

Nieuwsblad
Naam: (m/v) L

Opmerkelijk is het voorts dat
naar verluidt 25 procent van de
D66-leden zich beschikbaar
stelt voor de gemeenteraadsverkiezingen in 1994 en dat zich
zelfs drie kandidaten als lijsttrekker hebben gemeld. Een
luxe die de partij nog niet eerder heeft meegemaakt, maar
die mogelijk wordt ingegeven
door de gedachte dat D66 weieens als winnaar uit de verkiezingen tevoorschijn kan komen.

j

L

l

l

l

Adres: L_ l
Postcode/Plaats:| L_
Telefoon:

Verkiezingen

J

l

l

J__L_L_i_J

Giro/Banknr.: l
Daarna word ik abonnee en betaal per
Zl kwartaal ƒ 17,00 D halfjaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven'020-562 62.11
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN
Y

Wat zijn we blij met de geboorte van
"- onze zoon en broertje

Bobby Dilano
iedereen ontzettend bedankt voor alle
^~ schitterende kado's, bloemen, kaarten
en aandacht.
^"
Peter, Mananne en
Rickey Logmans

te geloven
Raar maar waar
Hetty wprdt zaterdag

50Njaar

donderdag 24 juni 1993

Eimn

'l

1. Lorentzstraat313, huur ƒ 743,85 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ 4.660,- zijn.
2. Keesomstraat 465, huur ƒ 745,49 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishouding en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ 4.710,-zijn.
3. Lorentzstraat 226, huur ƒ 669,36 per maand (excl. stookkosten).
4-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishouding en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ 4.450,- zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 schriftelijk bij EMM, voorzien van
naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het
gevelkastje ten kantore van EMM.

DOKTERSBERICHTEN
Afwezig:

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
Bij het genoemde gezamenlijk max. bruto-maandinkomen wordt het inkomen van de meestverdiener voor 100% en de minstverdiener voor 50%
meegenomen in de berekening.

C. A. Jagtenberg,

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

ZOMERPLANTEN

Bij deze uiil ik iedereen heel hartelijk
bedanken voor mijn onderscheiding,
bloemen, kado's en felicitaties voor
mijn 80ste verjaardag.

TOERKOOP

Mui. Schelvis-Bakkenhoven

postagentschap is elke morgen open van
9.00 tot 10.00 uur.
ALLEEN VOOR POSTBUSSEN

Poststukken girobetaalkaarten enz.
tijdens onze vakantie af te halen
postkantoor Zandvoort L. Davidsstraat.

ARNING
v/h Frank

ITALIAANSE
KAASBROODJES
2 voor

Vertrek
2/7 Bungalows El Cortijo
2 kamer bung. 4 p.
2 kamer bung. 3 p.
2 kamer bung. 2 p.
9/7

1 week

MONUMENTENCOMMISSIE

4 MUFFINS

De monumentencommissie vergadert in het openbaar op woensdag 30 juni 1993
om 20.00 uur in het Raadhuis (ingang bordes Raadhuisplein). Informatie over de
agenda, 02507-61565.

met rozijnen

APPELTAARTJE 6J

ONTGRONDINGENWET/
RIJKSREGLEMENT ONTGRONDINGEN
De Hoofdingenieur-Directeurvan Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland heeft
bij de Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat te Den Haag een vergunning
aangevraagd ingevolge de Ontgrondingenwet.
Het betreft een aanvraag voor het winnen van zeezand t.b.v. zandsuppleties in
de gemeente Zandvoort. Een en ander is in het kader van de versterking van de
Noordzeekust.

2 kamer bung. 4 p.
2 kamer bung. 3 p.
2 kamer bung. 2 p.

ƒ 775,
ƒ 799,
ƒ 850,

ƒ 950,ƒ 1.025,ƒ 1.150,-

ƒ 799,
ƒ 850,
ƒ 899,

ƒ 1.O25,/ 1.099,ƒ 1.250,-

11 ulietjt mui;

De aanvraag ligt van 28 juni t/m 28 juli 1993 ter inzage bij
* bureau Voorlichting van de gemeente Zandvoort, Swaluëstraat 2
te Zandvoort. Geopend maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.30 uur,
telefoon 02507-61492.
* directie Noord-Holland Rijkswaterstaat, Toekanweg 7 te Haarlem.
Geopend maandag t/m vrijdag van 9.00 -17.00 uur, telefoon 023 - 301382.
Alhier kan men tijdens kantooruren ook terecht voor mondelinge
toelichting.

Door een fout in de
verspreiding van onze
DA-maxikrant heeft u
deze twee weken te
vroeg ontvangen.

Gemotiveerde bezwaren tegen de aanvraag kunnen gedurende de inzagetermijn schriftelijk worden ingediend bij de Hoofddirectie van de Waterstaat,
Onderafdeling Infrastructuur, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

AANGEVRAAGDE BOUWVERGUNNINGEN
93052B Kamerlingh Onnesstraat 6
93053B Zandvoortselaan 369

Voor deze gang van
zaken bieden wij u onze
excuses aan.

2 weken

De gemeenteraad vergadert dinsdag 29 juni 1993 in het openbaar. De
vergadering wordt gehouden in de raadzaal en begint_om 20.00 uur.
>
Op de agenda staan verder onder meer de volgende punten:
- Inwerkingtreding onderdeel bouwverordening en vaststelling brandbeveiligingsverorrlening
- Verordening Brandweerrechten 1993
- Eenmalige bijdrage t.b.v. Parkingwatchers
- Nieuwe commissaris in de Raad van commissarissen van het EZK en WLZK
- Verordening leerlingenvervoer gemeente Zandvoort
- Garantie geldlening t.b.v. groot onderhoud van de complexen 6 en 7 EMM
- Garantie geldlening t.b.v. herfinancieren leningen van complexen EMM
- Voorbereidingsbesluit t.b.v. Badhuisplein 7 (Holland Casino Zandvoort)
- Krediet t.b.v. verwijderen afvalstoffen uit het zandlichaam tussen Gran Dorado
en het circuit
- Vaststellen doelstellingennota en beschikbaar stellen van krediet t.b.v. herinrichting van het (winkel) centrum
N.B.! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda
optreden. Bij het bureau Voorlichting (02507-61492) kunt u terecht voor nadere
informatie over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren
van de agenda beschikbaar.

De in deze krant
afgebeelde artikelen zijn
vanaf 5 juli a.s. bij ons in
de zaak te verkrijgen.

DE BLOEMEN STAAN KLAAR OP:
PARADIJSELIJK TENERIFE

SUlltOUrS

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

WEEKREKLAME
donderdag t/m donderdag

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

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF

ADVERTENTIES

WIJ GAAN MET VAKANTIE
VAN 21 JUNI TOT 5 JULI

Haltestraat tel. 12159 u-,
Pasteurstraat tel. 17027
Zandvoort,

Bakkerij PAAP

huisarts
van l juli tot 20 juli
Voor waarneming
08.00-17.00 uur F. Weenink, huisarts
tel. 12499
J. Anderson, huisarts
tel. 12058
Waarneming van 17.00-08.00 uur en weekend
tel. 30500

POSTAGENTSCHAP PASTEURSTRAAT
WINKELCENTRUM NOORD

visser

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

OPENBARE RAADSVERGADERING

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

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN
93025B Bentveldweg 10

Paul Olieslagers

Mf/Jf

DRUGSTORE

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

KERKSTRAAT 31 ZANDVOORT

Reisburo Zonvaort

HOE VERKOOP JE
EEN PAS VOLTOOID
SCHILDERIJ

Grote Krocht 20, Zandvoort

\,

adverteer m de kt

Voor al uw dak-, zink- en loodwerken.
En alle reparaties
Gevraagd voor onze
DROGISTERIJ

een part-time
medewerkster

AUTORIJSCHOOL

uitbreiden woning

Martinair

^tOERKOOP REISBURO-.

Tel. 02507-30890

plaatsen slibopslagtanks
plaatsen tochtportaal

Buureweg 1-3
Tel. 15736
Voor al Uw bloemwerk
o.a. handgebonden boeketten, grafstukken en bruidsboeketten

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

voor de zaterdag.
HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-359473
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"
GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

Exclusieve Hollandse kaas

De lekkerste graskaas
komt uit de Beemster

10,80

p. kg

Kerkstraat 23, Zandvoort
7 dagen per week geopend

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

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

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

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

to tke tüetiet
Uitvaartcentrum
Haarlem

Schriftelijke reaktie naar:
Drogisterij Ton Goossens
Pasteurstraat 2 2041 VA Zandvoort.

Zaterdagavond in •

Sociëteit De Manege
een Rock en Roll Swing Party.
Dansen, sfeer en gezelligheid
in drie zalen.
Uitsluitend ongebonden mensen
Vanal 25 jaar
Correct gekleed
Entree ƒ 15,Info 16023

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles
wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN OF ANDERE KOMMISSIE
OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ
ONS VOORDELIGER - DIREKT UIT DE
WERKPLAATS VAN DE VAKMAN.
ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel.: 02507-14160

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

Haarlemmerstraat 88, gunstig gelegen halfvrijst. woonh. Ind. entree, hal, woonk. met plavuizenvloer, keuken, kleine bijkeuken met wastafel, doucheruimte met toilet. 1e et. hal, slaapk.
Vr.pr. ƒ 155.000,-k.k.
De Ruyterstraat 44, uitstekend gesitueerd
driekam.app. op de 1e et., balkon zuid/west.
Ind. entree, hal, keuken, badk. met douche en
wastafel, ruime slaapk., zitkamer. Serv.k. ƒ 370,p.m.
Vr.pr./189.000,-k.k.
Seinpostweg 4/8, gunstig gelegen hoekapp.
met ruim balkon op de 5e et. Uitzicht over zee
en dorp. Ind. entree, hal, toilet, ruime
woon/eetkamer, nette keuken, slaapk., badk.
met douche en wastafel. Serv.k. ƒ 350,- p.m.
Vr.pr. ƒ 235.000,- k.k.
Te huur gevraagd voor cliënt:
Woning met 3 slaapkamers, tuin en twee garages.
Huurindicatie ƒ 3.000,- p.m.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

opent a.s zaterdag 26 juni
haar nieuwe aanwinst op het
Badhuisplein.
Dit doen wij feestelijk met een hapje
en een drankje.
Voor de kinderen is er een grabbelton met
een kleine attentie.
Wij hopen dat velen
nieuwsgierig genoeg zijn
om even langs te komen.
René & Hanny

VAN

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

DE TELEFOONDIENST LEVERDE \ ER ZUN NOö 12082
AFGELOPEN JAAR EEN
J WACHTENDEN VOOR U
HOGERE PRODUKTIE

't staat in de krant
iedere week weer

Weekmedia 17

Dierenambulance
heeft nieuwe auto
ZANDVOORT/HAARLEM - De Stichting Regionale Dieren Ambulance
voor Haarlem en omgeving
heeft een nieuwe auto kunnen kopen. De wagen is gefinancierd uit donaties en andere giften, waaronder de
collectegelden.
De stichting heeft een tijd geleden een uitgebreide collecte
gehouden, nadat huis-aan-huis
folders waren verspreid. Daarna is de eerste nieuwe auto aangekocht, sinds de oprichting
van de stichting, zeven jaar geleden. De oude wagen blijft
voorlopig nog in gebruik, zodat'
er twee ingezet kunnen worden.
Dat is geen'overbodige luxe omdat er een gebied bestreken
moet worden van Zandvoort tot
en met Aalsmeer.
Zandvoort staat vaak op de
rittenlijst van de stichting. „In
Zandvoort moeten we meestal
vogels ophalen die slachtoffer
zijn geworden van olie- of andere zeewatervervuiling," zegt
medewerker Jan Terol. Die ritten worden vrijwel altijd gratis
uitgevoerd. Dat geldt ook als er
- bijvoorbeeld gewonde - dieren
opgehaald moeten worden,
waarvan de eigenaar onbekend
is. „Daarnaast rijden we vaak

Zandvoorts
Nieu\A/sblad

donderdag 24 juni 1993

dieren heen en weer, voor mensen die geen vervoer hebben.
Bijvoorbeeld voor een doktersbezoek bij dierenarts Dekker,
of naar een trimadres of een
pension."
Voor de ambulancediensten
wordt 27,50 in rekening gebracht, donateurs betalen twintig gulden. Men kan donateur
worden door (minimaal) 25 gulden te storten op girorekening
342.777 onder vermelding van
'Nieuwe donateur'.

Vermist

Achter de schermen...

Suzanne Severeid Particulieren

'Zandvoort is mijn eigen Malibu'

ZANDVOORT - Een Amerikaanse die Nederlands
probeert te praten. Dan
krijg je dus in plaats strand
stront en aardbeien met
slagroom worden al snel
aambeien met slagroom.
Suzanne Severeid lacht er
nog altijd hartelijk om. Het
accent dat haar afkomst
niet verloochent, staat een
vloeiende carrière niet in de
weg. In april debuteerde ze
zelfs in de Nederlandse taal
voor de camera als Yolanda
van Lier in Goede tijden,
slechte tijden.

Suzanne Severeid: „Ik heb geluk gehad dat ik altijd de dingen heb kunnen doen ik leuk
vond. Er kwamen steeds nieuwe kansen, terwijl je in LA
echt aan de bak moet om werk
te krijgen. Toch heb ik nooit
meegedaan aan de 'foney Hollywood partyscene', dat is een
gevaarlijke wereld met veel
drugsgebruik.
In de twee jaar dat ze m Nederland bivakkeert, heeft ze bepaald niet stilgezeten. Ze werkt
voor Radio Nederland Wereld
Omroep, maakt veel industriele en reclamefilms zoals voor
de gemeente Eindhoven en
voor de ABN/AMRO, doceert
'public speaking' en 'media presentation' aan de Webster University te Leiden, doet voiceovers, speelde mee in Zeg 'ns
Aaa..., Flodders in Amerika en
sinds april dus in GTST.

De stichting kan ook voor een
aantal andere diensten worden
gebeld: melding van gevonden
en vermiste dieren, het laten
verwijderen van huisdieren die
dood op straat zijn aangetrof- door Everhard Hebly
fen, verzorging van de uitvaart
van overleden huisdieren, registratie van de dieren met een
R.O.S.-penning, plus voorlichting en informatie. De stichting
wordt bemand door vrijwilliIn de rubriek Achter de
gers, in totaal werken er zo'n
Schermen gaat het Zandvijfendertig mensen. De chaufvoorts Nieuwsblad op zoek
feurs zijn alle opgeleid met een
naar de 'mens' achter bedieren-EHBO cursus. De Rekende personen uit déze gegionale Dieren Ambulance is
meente. Deze week de Amedag en nacht te bereiken via de
rikaanse actrice Suzanne
meldkamer in Haarlem: tel.
Severeid, ofwel Yolanda
023-33.43.23 (=alarmnummer)
van Lier uit Goede tijden,
of 023-36.34.76.
slechte tijden.

Energieverbruik
fors teruggelopen

Uitdaging

Ruim twee jaar geleden
kwam de actrice Suzanne Severeid (36) vanuit Los Angeles
naar Zandvoort, waar ze zich
met haar levensgezel vestigde
in een oer-Hollands decor. De
roddelbladen meldden dat ze
koos voor de liefde, want haar
echtgenoot was Nederlander.
Alhoewel de roddelbladen wel
meer over haar schreven, bijvoorbeeld dat ze ging trouwen
met Rutger Hauer.

ZANDVOORT - De NV nieuwe subsidieregeling die op
PEN Energiebedrijf Noord- l juli 1992 in werking is getre-Holland heeft een electrici- den. Het doel van de regeling
teitsbesparing bereikt van was, het gebruik van energieruim vier miljoen kilowatt- zuinige verlichting te stimuleuur op jaarbasis. Dat staat ren.
De subsidie maakt deel uit
gelijk met het jaarverbruik van
het Milieu Actie Plan, dat
van bijna tweeduizend ge- als hoofddoel
heeft: terugdrinzinnen.
gen van de uitstoot van kool- Eigen Malibu
De. besparing werd bereikt
door energiezuinige verlichting
bij 155 van de meest uiteenlopende instanties buiten particuliere huishoudens. Zij hebben gebruik gemaakt van de

dioxyde, een van de veroorzakers van het broeikaseffect.
Met de besparing in het afgelopen jaar vermindert de uitstoot
met ruim tweeduizend ton.

Helft

Fietser gewond
na aanrijding
ZANDVOORT - Een 10-jarige
fietser is vorige week donderdag gewond geraakt na een aanrijding met een 29-jarige Zandvoortse automobiliste. De jongen stak ineens vanaf een grasperk aan de Van Lennepweg de
weg over. De Zandvoortse kon
een aanrijding niet meer voorkomen. Het jongetje werd in
het ziekenhuis opgenomen met
een armfractuur, lichte hersenschudding en buikletsel.

Suzanne: „Ik wilde zelf ook
wel weg uit LA, ik was toe aan
iets heel anders. In Amerika
denkt men vaak dat daar de wereld is begonnen en ik wilde
weieens meer zien. Toen we
hier een keer met vakantie waren en het twee weken lang
prachtig weer was, hebben we
besloten hier te blijven. Zandvoort was een goede keuze en ik
voel me hier thuis. Er zijn
vrienden over geweest en toen
ze het strand zagen zeiden ze
dat ik hier mijn eigen Malibu
gevonden had. Het is hier veel
rustiger, maar toch ook gezellig
druk met de toeristen. Een
strand als hier met al die paviljoens, dat vind je in Amerika
niet.

De subsidie voor de zakelijke
klant op zijn investering in de
energiezuinige verlichting kan
oplopen tot dertig procent. Onder de klanten bevonden zich
kantoren, fabrieken, supermarkten, scholen, ziekenhuizen en verzorgingshuizen. In
veel gebouwen wordt meer dan
de helft van de energie gebruikt
voor verlichting. Door gebruik
van energiezuinige verlichting
is er al vlot vijftig procent op
het gebruik te besparen. Bovendien gaan de zuinige lampen
Voor mijn gevoel woon ik in
langer mee dan de conventione- Europa. De eerste keer dat ik
tegen mijn kapper in LA vertelle modellen.
de dat ik naar Zandvoort ging
verhuizen, vroeg hij of ze daar

ook elektriciteit hadden. Ik ga
deze maand voor vakantie naar
LA, maar ik vrees nu al de
smog. Hier in Zandvoort is alles zo fris."

taires, speelde ih diverse films
en soaps en trad op m reclamefilms waaronder voor CocaCola, Pepsi, McDonald's, Ford
en Badedas.

Tits and ass

Suzanne: „Ik heb ook wel geluk gehad dat ik altijd de dingen heb kunnen doen ik leuk
vond. Er kwamen steeds nieuwe kansen, terwijl je m LA echt
aan de bak moet om werk te
krijgen. Toch heb ik nooit meegedaan aan de 'foney Hollywood partyscene', dat is een gevaarlijke wereld met veel
drugsgebruik. Ik ben meer een
'homebody'. In LA ging het om
kruiwagens en vooral goede ad-

Als 21-jarige student belandde ze toevallig in de wereld van
glamour en succes. Ze kon wel
wat extra geld gebruiken en
ontmoette toevallig de juiste
personen op de juiste tijd en
plaats. Ze werd model, presenteerde als jazz-liefhebber in
1978 meteen het grootste rockconcert voor 350 duizend toeschouwers, deed veel documen-

Kleding voor Mensen in Nood
ZANDVOORT - Stichting
Mensen in Nood houdt op
25 en 26 juni de half-jaarlijkse kledinginzameling in
Zandvoort.
Goede en nog draagbare kleding, schoeisel, dekens en lakens kunnen op deze twee dagen worden ingeleverd bij Mensen in Nood. De stichting verzoekt alles in gesloten zakken
aan te bieden.
De zakken kunnen ingele-

verd worden op 25 juni tussen
19 en 20.30 uur bij de Nicolaasbasisschool aan de Prof. Zeemanstraat, de Hervormde kerk
aan het Kerkplein, de Gereformeerde kerk aan de Julianaweg, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap aan de Brugstraat
en de Roomskatholieke kerk
aan de Grote Krocht.
Op 26 juni kan de kleding tussen 10 en 13 uur ingeleverd worden bij de Nicolaasbasisschool
en de Roomskatholieke kerk.

Weekenddiensten
Weekend:
26/27 juni 1993

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Die023-246899
Gereformeerde Kerk, Juliana- renbescherming:
Weekend:
(gratis), Regionale Dierenam26/27 juni 1993
weg 15:
alarmnummer
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de bulance
Hervormde Kerk, Kerkplein:
023-334323.
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Vate, viering H.A.
Leeuwen, m.m.v. Jongerenkoor Roomskatholieke Kerk, Grote HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezaThe Trumpets of the Lord, on- Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor F. menlijke
waarnemingsregeder leiding van Rob van Dijk
Meijer
ling: J. Anderson, B. van BerZondag 10.30 uur: pastor F. gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Meijer
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
Ned.
Protestanten
Bond
(NPB),
Zandvoorts
daarover tijdens weekend,
Brugstraat 15:
Nieuwsblad
Vrijdag 19 - 20.30 uur kledingac- avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoontie Mensen in Nood
Onafhankelijk nieuwsblad.. Verschijnt
Zondag 10.30 uur: mevr. drs. nummer 30500. De spreekuren
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
R.M.M.
Hoogewoud-Ver- van de dienstdoende arts zijn
en Aerdenhout Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred : J M. Pekelhanng
zowel op zaterdag als zondag
schoor, Purmerend
Hoofd commercie J F. Sas.
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg van 11.30 tot 12.00 uur en van
218, Haarlem.
17.00 tot 17.30 uur. Een afRedactie: Gasthuispletn 12, ZandZondag 10.30 uur:' 'Zondag van spraak is niet nodig.
voort, tel 02507 - 18648. Postadres
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
de Lijdende Kerk', m.m.v. Tandarts: Hiervoor de eigen
geen gehoor 020-6451515 tijdens
'Open Doors'.
tandarts bellen.
kantooruren.
Apotheek: Zandvoortse Apo19.00 uur: Gastspreker (H.A.)
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Mananne Timmer (emdred)
Jehova's Getuigen:
theek, H.B.A. Mulder, tel.
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 13185. Openingstijden (alléén
Boskehon (chef), Paul Busse, Pieter
recepten):
zaterdag
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 voor
Hendal.
uur en maandag 19.00 - 21.00 10.00-13.00 en 1-7.00-18.00 uur.
Advertentieverkoop: Gasthuisplem
Zondag
11.30-12.30
en
uur.
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166
Inl.: R. van Rongen, L. Meesz- 17.00-18.00 uur. Buiten de opePostadres: postbus 26, 2040 AA
straat
14, Haarlem, tel. ningstijden informatie over de
Zandvoort Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geregeling via tel.nr. 13185.
023-244553.
opend- maandag 13-16 u., dinsdag 10Wijkverpleging: Voor spoedge13, 14-16 u., woensdag 9-11 u , donvallen is het Kruiswerk Zuidderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
u
-Kennemerland 's avonds, 's
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
nachts en in het weekend te beLaan van de Helende Meesters 421 B,
reiken via de doktersinformaAmstelveen, tel 020-6475393, Postatiedienst: tel. 023-313233.
Periode:
dres- Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449 Mi15 juni 1993 - 21 juni 1993
Verloskundige: Verloskundicro-advertenties tel 020 - 562 62?'1.
genpraktijk van Elizabeth de
Faxnummer- 020 - 665 6321.
Bôer-Burgh, Astrid C.M. GomGeboren:
Verkoopmanager' M. Chnstiaanse.
Bobby Dilano, zoon van: Log- bert, Petra J. van der Deijl,
Abonnementsprijzen: ƒ 17,- per
mans, Peter en Van Dussel- Kochstraat 6A, Zandvoort, tel.
kl
vartaal;
02507-14437.
dorp, Marianne.
ƒ31,- per halfjaar, ƒ 54,- perjaar. Voor
Bo Freddy, zoon van: Zwem- Dierenarts: Mevrouw Dekker,
postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ 1,85.
mer, Freddy en Van der Mije, Thorbeckestraat 17 te ZandOpgave abonnementen, verhuizinvoort, tel. 15847.
Jacoba.
gen.etc:
Dieren: (Overige diensten) VerOverleden:
ma t/m vr 0830-17 uur, tel (020)562.6211.
Stokman, Clara Adriana Anna, eniging v.h. welzijn der dieren
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.
(02507) 14561, Vermissings64 jaar.
02507-17166.
Rodermond, Adrianus Johan- dienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
nes, 74 jaar.
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
in 1941.
Beenhakker, Gerhard Hein- 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
rich, 79 jaar.

Kerkdiensten

j| Burgerlijke stand

_

Suzanne: „Vanwege de taal is
GTST een enorme uitdaging
voor mij. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het programma zelden of nooit gezien had toen ik
ze me vroegen. Het is ook heel
spannend om elke week te horen wat er met je eigen rol gebeurt. Na de eerste uitzending
kreeg ik gelijk reacties. De volgende ochtend riepen ze hier in
Zandvoort al Yolanda. Het verbaast me echt hoeveel mensen
er naar GTST kijken. In Amerika speelde ik mee in de soapsene Santa Barbara, maar je bent
daar veel meer anoniem. Ook
omdat je in LA in feite de hele
dag in de auto zit. Door mijn rol
in GTST word ik ineens overal
herkend en voorlopig vind ik
het wel grappig. Mensen reageren ook leuk op mijn accent in
de serie.
„De Nederlander is heel erg
beleefd als hij merkt datje zijn
taal probeert te spreken. Natuurlijk weet ik dat ik mezelf
beperk in zo'n serie. Het is geen
Sheakespeare en het kost veel
tijd. Maar het helpt me wel om
te groeien en weer door te gaan.
De Nederlandse soap is realistischer dan de Amerikaanse,
maar daar werken ze weer met
een veel ruimer budget. Hier
viseurs. Ik ben begonnen als moet een opname in een keer
model, geen high fashion, daar goed zijn. En het is echt waar,
ben ik klein voor. Ik speelde GTST is verslavend. Ik mis
meestal de beach girl. 'Model- geen enkele uitzending meer,
ling can be fun.'
desnoods neem ik het op. Over
„Het hielp mij om elders bin- mijn toekomst maak ik me niet
nen te komen. Mijn eerste film zo druk. Ik zie wel wat ervan
was vreselijk, Hollywood High. komt. Ik wil zolang mogelijk
Een lowbudget film over teena- doorgaan met het werk waar ik
gers. In Amerika heet zoiets plezier m heb. Wat ik wel zou
een T and A movie, dat staat willen is in meer films spelen,
voor 'tits and ass'. Maar in zijn want het acteren voor een cagenre was het een succes. Ik mera is toch een van de leukste
had die film al jaren met meer dingen die er zijn.
„Vroeger speelde ik meestal
gezien en was nog maar net in
Nederland loen ik hem ineens het blondje in het badpak, maai
op de Duitse tv zag. Dat was wel ik prefereer nu complexere roleen gekke gewaarwording, je- len met inhoud. Ik houd erg
zelf Duits horen praten."
van humor en drama."

Verhuizen naar Bennoheim

Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlij k spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Vrijdag 25 juni wordt het nieuwbouwcomplex
Openbare bibliotheek: Prinses- Bennoheim aan de Kostverlorenstraat officieel
seweg 34, tel. 14131. Open ma. en dus feestelijk geopend. Bennoheim, een pro14-17.30/18.30-20.30 uur, di. ject van Woningbouwvereniging EMM, telt vier
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij. woonlagen waarin veertien appartementen voor
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat. ouderen zijn ondergebracht. In oktober vorig ging
10-14 uur.
de eerste paal de grond in en de verwachting is

kunnen ook
Tarzanbocht
nemen

ZANDVOORT - Het Circuit Park Zandvoort stelt
dinsdags de racebaan ter beschikking van particulieren. Tot eind september kan
iedereen op de dinsdagavonden vanaf zes uur tot de
duisternis invalt met zijn of
haar eigen auto over het circuit scheuren.
Wie zich eens een echte cou
reur wil voelen en wereldbeH
roemde bochten als de Tarzanbocht en Gerlachtbocht wil beproeven, kan terecht op het Circuit in Zandvoort. Voor 25 gulden mag er een kwartier gereden worden.
Er zijn echter wel enkele
voorwaarden aan het racen gebonden. De auto moet voldoen
aan alle wettelijke eisen, zoals
een geldige APK. Het dragen
van een helm is verplicht voor
zowel de bestuurder als de
eventuele passagiers. De helmen kunnen op het circuitterrem gehuurd worden voor vijf
gulden per stuk. Motorfietsen
kunnen niet worden toegelaten.
Voor deze categorie bestuurders is echter vanaf 26 mei de
mogelijkheid om elke laatste
woensdagavond van de maand
tussen zes en zeven uur onder
leiding van de MAC Zandvoort
van het circuit gebruik te maken.
De aanwezige officials zorgen
ervoor dat er niet meer dan vijftien auto's tegelijk over het 2,5
kilometer lange circuit rijden.
Er is op deze avonden geen
plaats voor race- en rally-auto's.

Casino haalt
klanten op uit
Noord-Holland
ZANDVOORT - Holland
Casino Zandvoort gaat nu
ook klanten aantrekken uit
de omgeving Alkmaar en
Den Helder. Vanaf l juli
1993 kunnen zij elke avond
gratis met een speciale busdienst heen en weer tussen
de kop van Noord-Holland
en Zandvoort.
Zeven dagen per week vertrekt er 's avonds om 7 uur een
bus vanaf het Centraal Station
in Den Helder, richting Zandvoort. Verder zijn er opstapplaatsen in Sint Maartensvlotbrug en Alkmaar. Wanneer de
bus vol zit, zorgt de NZH voor
aanvullende vervoermiddelen.
Na aankomst, iets voor half negen, kunnen de gasten ongeveer
drie uur vertoeven in Holland
Casino Zandvoort. Zij zijn niet
verplicht deel te nemen aan de
spelen, zij kunnen ook gewoon
rondkijken in het casino, of er
wat drinken en/of eten. De passagiers uit Den Helder zijn na
dit avondje uit rond half twaalf
weer terug.
Het idee om gasten elders
vandaan te halen, is niet nieuw.
Afgelopen jaar heeft het Holland Casino Zandvoort al gasten opgehaald uit Utrecht. Dat
ging vooraf aan de bouw van
een nieuw casino in die gemeente.

Bosschardt
bij de ANBO
ZANDVOORT - De tachtigjarige Kolonel (beter bekend als
majoor) Bosschardt van het Leger des Heils vond dinsdag een
gretig gehoor bij de ANBO in
het Gemeenschapshuis. Ongeveer honderd belangstellende
ouderen luisterden ademloos
naar de verhalen en anekdotes
over haar werk. Vanwege de
vele vragen die later gesteld
werden, duurde haar bezoek
aan Zandvoort langer dan ge
pland. De ANBO Zandvoort
toonde zich zeer tevreden ovei
deze laatste middag van het sei
zoen.

Verkeerszuil

geramd

ZANDVOORT - Een 18-jarige
Haarlemmer heeft vorige week
op de Boulevard Barnaart zijn
auto in de vernieling gereden.
Ter hoogte van Gran Dorado
reed hij op klaarlichte dag door
onverklaarbare oorzaak tegen
een verkeerszuil. Daarna ramde hij nog 'en passant' een lichtmast en twee anti-parkeerpalen. Hij liep zelf een snee in zijn
hoofd op en zijn vrouwelijke
passagier hield pijnlijke benen
aan de klap over. De auto moest
worden afgevoerd.

Beschonken vrouw
maakt brokken

was de oplevering pas in augustus zou plaatsvin-'
den. Dankzij het gunsiige weer verliep de bouw
echter voorspoediger, zodat de ouderen nu reeds
hun intrek in Bennoheim kunnen nemen. Op de
foto is mevrouw Bais bezig met het overbrengen
van haar spulletjes.
Foto Peisbutcau Zandvooit

ZANDVOORT r Zaterdagnacht heeft een 27-jarige vrouw
uit Naarden iets te diep in het
glas gekeken. Met een alcoholpromillage van 1,15 promille
kroop ze achter het stuur. Op
de Boulevard Barnaart wilde ze
keren, maar hierbij zag ze een
23-jarige automobilist uit Diemen over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg. De vrouw
kreeg een rijverbod van vijf uur
opgelegd en er wordt proces-verbaal tegen haar opgemaakt.
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ERKOCHT
Daar zit u dan. Een heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt.
De beste manier: een advertentie op
opvallend formaat.
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want:

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

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

Mcubclplcm t.L'idcJxlorp is sponsor van 'Goede tijden, Slechte tijden'. Alle
meubelen in deze TV-serie zijn verkrijgbaar bij: Baalbergen Meubelen,

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

Zandvoorts Nieuwsblad

Groenewegen Meubelen, Homveling Interieur, Kooreman

MEUBELPLEIN LEIDERDORP

DONDERDAG
KOOPAVOND!

Ledcrlancl,

Mijnders

Meubelen,

Meubelen,

Slaapkamer Centrum, Stoutenbeek

MEUBELPLEIN
LEIDERDORP

Woonccntrum, Valbal Woonideeën. Informatie: 071-416585. A4, afslag Leiderdorp. Volop parkeerruimte.
Openingstijden: Maandag 13.00-17.30 uur. Dinsdag, Woensdag, Vrijdag 9.30-17.30 uur. Donderdag koopavond 9.30-21.00 uur. Zaterdag 9.30-17.00 uur.

En de makelaar weet van wanten en kranten.
Fa. P. Klein

INFORMATICA
W*:

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
Sig.mag. De Krocht

AMBI
PDl (l en II)
dBase IV-gebruik/programmering
Novell - systeembeheer
Windows
WordPerfect
Lotus 123
CENTRUM VOOR

T. Goossens

O PDI
O WP

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

NATUUREILAND LANZAROTE
Vertrek
1 week
8/7 Appartementen Oasis
2 kamer app. 3 p.
ƒ825,2 kamer app. 2 p.
ƒ895,-

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers

Van Diemenstraat 410
1013 CR Amsterdam
Sinds 1982 gespecialiseerd
in informatica-oplèidingen.
Lid VBMOen VOI.

%

O dBase
O Lotus

TOT ZIENS IN
SUdtOUrS

CHRIS HARDENDOOD
m/v

Naam
Adres

Doe mee aan onze „beren"-aktie:
bij iedere Vz kilo kaas geven wij een spaarpunt;
bij 18 punten ontvangt u een pluche beer.

ƒ1.050,ƒ1.195,-

Martinair

^TOERKDOP REISBURO:

O Novell

7',

2 weken

tel. 14764-14090

Stuur mij vrijblijvend uw cursusovcrzicht
O AMBI
O Windows

Grote Krocht 18, Zandvoort

95

Pasteurstraat 2, Zandvoort

AUTOMATISERING

Bei 020 - 625 98 83

Deze week bij ,,QG

1 kilo Jonge Graskaas

Kerkplein 11, Zandvoort

Mondelinge cursussen ook op zaterdag

of stuur onderstaande bon naar
C VA. Antwoordnummer 10793.
1000 R A Amsterdam
(post/egel niet nodig)

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

• Rijkscrkcndc diploma's
• Cursusprijzen vanaf ƒ 200.• Gespreide betaling mogelijk

TOERKOOP

Gasthuisplein12, Zandvoort

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d-

„DE KAASHOEK"
Haltestraat 38

Reisburo Zonvaart
Grote Krocht 20, Zandvoort

telefoon 023-385478

Postcode/woonplaats

SPAR SUPERMARKT
Gevraagd:

Flinke betrouwbare
hulp in de huishouding
v.a. 40 jaar.
5 dagen p.w. 's-middags v. 13.30-15.30 uur
De Zaterdagacademie 'a erkend door
l Opleidingen:
de Minister van Onderwijs en Wetenln , roduc , ic pc. a cbruik. Werken met MS-DOS
schappenopsrondmdeWetop
ƒ Tekstverwerken met WordPerfect
de erkende onderwijsinstellingen, ƒ PDI modu i cs MG .,. MG 2 cn MG.3
De mondelinge lessen worden
/ A M B I miululcs H E . 0 e n H E .l
gegeven op zaterdagochtend / P l l b l i c re | ;uiolls: Basiscursus. NGPR-A en NGPR-B
von 9 tot U uur.
Effectief opleiden
Praklijkdiplomn marketing. N I M A - A en NIMA-B
Leslokalies:
Managemeni-assistent(e) I en II
Amsterdam (Diemen),
Management middenkader I en II
Arnhem, Den Bosch,
Logistiek management
Den Haag, Rotterdam,
Basiskennis boekhouden
Utrecht, Zaandam
Praktijkdiploma boekhouden (ook deelcertificaten)
en Zwolle.
Moderne bedrijfsadministratie (ook deelcertificaten)
Startdata:
! Praktijkdiploma loonadministratie
vanallSsepBasiscursus belastingrecht
tember 1993 / Toerisme/recreatie. SEPR l

fv is ie
Z A T [

15,- p.u.
Tel. 19250

Te huur in Uithoorn
± soo mj Praktijk of
kantoorruimte
met voldoende parkeergelegenheid.
Verhuur in gedeelten mogelijk.

Inl. 02522-12595/10967

in Zandvoort
Celsiusstraat 192
heeft plaats voor een

LEERLING-SLAGER
of hij/zij die daarvoor opgeleid wil worden.
Kom langs of bel voor een afspraak met hr.
Souwens, tel. 02507-14361, na 18.00 uur 023373935.

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

zaterdagochtend: het betere alternatief

R D A Gl

I'nstbus 2(1 8200 AA Lelystad tel. 0.1201) - 2f> S 95 liix 03200-26.134

'BON mm
* poj/Kjet zemfed «10;
JflftïWf(/SIHIin(ef234

'

06 Wit Verhuizingen

Zund mij vrijblijvend du gratis studiegids 1993/94

ïMIDM

posteode/pkuiis
Mijn interesse gaat uit naar
(MWI

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

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

VERHUI
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Dieven uit
Amsterdam
ZANDVOORT - Onafhankelijk van elkaar zijn zondagmiddag binnen een half uur twee
Amsterdammers aangehouden
die zich schuldig maakten aan
winkeldiefstal. De twee, een
man en vrouw, hoorden bij elkaar en konden op aanwijzing
van winkelpersoneel worden
aangehouden. Uit het verdere
onderzoek bleek dat ze diefstallen hadden gepleegd in een
speelgoedwinkel, kledmgwinkel en twee drogisterijen. Ze
hadden voor enige honderden
gulden goederen ontvreemd.

Brasil
AMSTERDAM - Liefhebbers
van echte Braziliaanse cultuur
kunnen zaterdag in Paradiso
terecht, want daar wordt een
typisch oogstfeest van het binnenland gevierd: Festa Junina.
Er is een speciale kindermiddag (opgeven via nummer
686.0565) en vanaf half negen 's
avonds wordt 'een vrolijke en
zeer warrige boerenbruiloft'
uitgevoerd, gevolgd door een
zevenmansband, die werk van
bekende Braziliaanse artiesten
speelt.

Paardendagen
AMSTERDAM - Komend
weekend vinden in de Spaarndammerstraat in Amsterdam
wederom de Paardendagen
plaats. Het buurtfeest start zaterdag om half twaalf met een
defilé van bokkewagens, paarden en oude rijtuigen. Het ringsteken begint om twee uur.
Zondag zijn er mountainbikewedstrijden voor de jeugd (tien
uur) en korte baan drafwedstrijden (twee uur). Er is een
zomermarkt, er zijn optredens
en ouderen kunnen een rondrit
met de paardentram maken.

Kindertheater
Het Ostadetheater houdt
zondag in de Van Ostadestraat
233 weer een gratis toegankelijke
\kinderstraattheaterdag.
Tussen half één en half zes bestaat het programma uit circusacts, meespeelvoorstellmgen
en spetterende acrobatiek. Je
kunt je ook laten schminken en
er is een limonadeterras.

Jongerenkoor
ZANDVOORT - Op zondag 27
juni treedt in de Nederlands
Hervormde Kerk te Zandvoort
tijdens de kerkdienst het jongerenkoor The Trumpets of the
Lord op, onder leiding van Rob
van Dijk. Aanvang tien uur 's
morgens.

Floris Faber: 'Zandvoort is groot
gemaakt door de ondernemers'
De Zandvoortse hotelier Floris Faber verzorgt met ingang van
volgende week in het
Zandvoorts Nieuwsblad een rubriek over
het toerisme in de badplaats. De boodschap
die hij verkondigt, is
dat er voldoende reden is om trots op het
dorp te zijn, maar dat
er ook tal van zaken
zijn die verbetering
behoeven. Door het
maken van goede keuzes, kan de kwaliteit
van Zandvoort volgens
hem flink omhoog.
Deze week een introductie en een kleine
voorzet.

In deze rubriek wordt tijdens het zomerseizoen
bericht over gebeurtenissen op het strand. De
redactie houdt zich aanbevolen voor tips en
reacties. Het telefoonnummer is: 18648

'De gemeente denkt
dat we aso's zijn'
ZANDVOORT - Ze worden wel zakkenvullers en
miljonairs genoemd. Of
erger. Aso's en rauwdouwers. Maar het is niet
meer dan sappelen op het
strand en veel investeren.
Toch spreken de strandpachters over een heerlijke manier van je brood te
verdienen in de schoonste
industrie die er bestaat.
Juist daarom zijn ze dat
contact met die gemeente
zo zat. De maat is vol.

Floris Faber wil in de voetsporen treden van zijn overgrootvader Floor de Bokkum, de
laatste dorpsomroeper van
Zandvoort.
Foto Persbureau Zandvoort

F

LORIS FABER was een
tijdje weg uit Zandvoort.
25 jaar om precies te
zijn. Studeerde aan de
Hogere Hotelschool te Maastricht en later aan het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme te Breda. In
het kader van de laatstgenoemde studie schreef hij in 1972 een
afstudeeropdracht overliet toerisme in Zandvoort. 15 jaar later werri hij door de afdeling
Zan^voort van Horeca Nederland benaderd om een vervolg
op die scriptie te maken.
In 1987 zag zijn 'Strategisch
plan voor toerisme en recreatie
m Zandvoort' het daglicht. Hij
werkte in die jaren als directeur van het Nationaal Reserverings Centrum (NRC) en
hield zich derhalve intensief bezig met het toeristische verkeer
vanuit het buitenland naar Nederland.
In 1987 concludeerde Faber
dat Zandvoort onvoldoende

meekwam met de ontwikkeling
van het toerisme. Een conclusie die hij ook in 1972 al trok.
„Echt veel is er nadien niet veranderd, want vandaag de dag
ontbreekt het Zandvoort nog
steeds aan een toeristisch en
recreatief beleid," aldus Faber.

Hapsnap-beleid
„Er zijn natuurlijk wel verbeteringen aangebracht, ik denk
aan de boulevard, maar we hebben hier toch sterk te maken
met een hapsnap-beleid op basis van een korte termijnvisie.
Er is van veel een beetje en alles
moet kunnen. Met een goed beleid heb je een toetssteen, kun
je daadwerkelijk keuzes maken
zodat je niet opgezadeld wordt
met dingen waar je later weer
spijt van hebt.
Met alle respect, maar een appartementencomplex op de
plaats van Paviljoen Zuid is ongepast. Daar hoort een pavil-

joen te staan. We moeten als
gemeente zelf bepalen hoe het
assortiment eruit ziet. Ik denk
nog altijd dat we Zandvoort
moeten zien als een onderneming met een geweldig uitgangspunt. Zandvoort is een
fantastische badplaats met een
hoog voorzieningenniveau.
Nergens aan de Nederlandse
kust tref je bijvoorbeeld een
strand met zoveel kwalitatief
hoogwaardige paviljoens. Dat
is ook mijn eerste boodschap
waar ik volgende week over wil
schrijven. Zandvoort is een
dorp om trots op te zijn."
Dat Faber er zelf in elk geval
trots op is, moge duidelijk zijn.
Zijn Hotel Hoogland is geheel
in de Zandvoortse kleuren
blauw en geel uitgevoerd.

en stond in de volksmond bekend als Floor de Bokkum. Ter
nagedachtenis is hij vereeuwigd. Hij is als standbeeld te
zien op het Gasthuisplein voor
het Cultureel Centrum. Bij zijn
afscheid van het NRC en zijn
terugkeer
naar Zandvoort
sprak hij over een erfelijke belasting. „Mijn overgrootvader
was de laatste dorpsomroeper
en ik heb de ambitie om in zijn
voetsporen mijn mening over
Zandvoort te verkondigen,"
klonk het toen.
Die mening is vooral dat
Zandvoort aan het verblijfstoerisme moet werken, zonder dat
de dagtoerist zich niet meer
welkom zou voelen. Faber: „Als
we ons meer op het verblijfstoerisme richten, krijgen we automatisch meer seizoenspreiding. Hotelbedden moeten ook
Dorpsomroeper
's winters bezet zijn. De voorFloris Faber is geboren en ge- waarde hiervoor is dan weer
togen in Zandvoort. Zijn over- dat de aankleding van het dorp
grootvader was dorpsomroeper veel gezelliger moet worden in

de wintermaanden. Ik ben heel
blij dat er de afgelopen jaren al
veel verbeterd is in dit opzicht.
De beste promotie voor Zandvoort is een goed produkt. Be
good and teil it. Promotie en
publiciteit zijn niet hetzelfde.
Als we de krant halen, wil het
niet direct zeggen dat we Zandvoort gepromoot hebben. Ik
denk dat de gemeente zich in
dit opzicht anders moet gaan
opstellen.

Burgemeester
„Die burgemeester doet het
volgens mij helemaal niet zo
slecht, al klaagt iedereen over
hem, dat hoort bij die functie.
Maar die man kan natuurlijk
geen kant op met zo'n gemeenteraad. Zandvoort is groot gemaakt door de ondernemers,
maar de gemeente speelt een
wezenlijke rol. Daar moet een
groot-deel van het enthousiasme vandaan komen."

Vaderdagcadeaus uitgedeeld

„We zijn met slechts 39
strandpachters, maar wel
beeldbepalend voor Zandvoort. Het moet toch ook anders kunnen als je allemaal
hetzelfde wilt. Je kunt toch
op zijn minst met elkaar praten, maar dat schijnt niet te
mogen. Ze zeggen ijskoud dat
ze daar geen behoefte aan
hebben. Ik kan me nog heugen dat we jaarlijks informeel overleg hadden. Na afloop van het seizoen praatten
we dan met de gemeente op
een normale manier de problemen door.
Maar de gemeente vindt dit
niet meer nodig. Wethouder
Ingwersen heeft er nu hélemaal een streep onder gezet.
Zo van: we zien elkaar wel in
1997. Als wij alles moeten betalen wat de gemeente nu wil,
kun je op het strand niet
meer rendabel werken."
Strandpachter Jan Paap zegt
het zonder wrok, maar wel
met spijt. Zandvoort heeft
geen begrip meer voor horeca-ondernemers. De strandpachters lijken uit te groeien
tot de melkkoe. Paap: „Wij
hebben de naam van zakkenvuller en miljonair, ook bij de
gemeente. Maar vergeet niet
dat men alleen met mooi
weer naar het strand gaat.
Dan is het druk en wordt al
snel gedacht dat je veel geld
verdient. Dan moeten ze eens
op andere dagen komen kijken. Waar het aan ligt, weet
ik echt niet, maar het is een
algemeen heersende gedachte dat wij aso's en zakkenvullers zijn.

Goed produkt
Als je hier jaren wilt overleven, zul je echter moeten investeren en een goed produkt
moeten bieden. Ik heb niet de
indruk dat wij voor vol wor-

OSCAR WINNAAR

AL PACINO
V l l l l

K

Pa c i n o
Zaterdag deelde het promotieteam van het Zandvoorts Nieuwsblad namens Ondernemings
Vereniging Zandvoort duizenden vaderdagattenties uit aan het publiek. De attenties waren
beschikbaar gesteld door Gaper Drugstore. De grote vaderdagpuzzel in de krant heeft velen aan
het werk gezet. In de krant van volgende week worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Ze
krijgen een schnitt van Bakker Keur. De hoofdprijs is een kledingbon ter waarde van 150 gulden,
geschonken door Eldert de Boer Herenmode.
FUO Pcisbmoau ZancKomt

Film

Kt

EXTRAFIIM PRODUKTION/GAUMONT PHODUCJION
presenlettn ten film von PHIÜPFE GRIMOND
geboseerd af de album von G05CINN» en UDERZO
ïervhenentijAlBERTREKE
^
MET DE STEMMEN VAK O A
*""

ARNOLD GELDERMAN
M F "P
ALSASTERIX
C >^
MARCO BAKKER ALS OBELIX HET^RFILH

FOREVER
YOUNG

Dagelijks
13.30 en 15.30

A.L
Dagelijks
19.00

beent
or a
W)man
A.L
Dagelijks
21.30

Tragically Hip steelt de
show op Halfway popfestival
HAARLEMMERLIEDE Ze hadden mazzel, de twintigduizend muziekliefhebbers die het Halfway-festival bezochten. Zon-dag deed
zijn naam eer aan, want het
was perfect weer voor een
popfestival. De bezoekers
namen het er dan ook van.
Hier en daar was een bezoeker per ongeluk in slaap gevallen.
door Mariannc Timmer
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Gasthuisplein S - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

Plannen
We hebben vaak geprobeerd mee te denken en ook
plannen aangedragen die in
ons eigen nadeel werkten.
Bijvoorbeeld ten aanzien van
de bevoorrading van de paviljoens. We hebben een offerte
laten maken voor het laten
plaatsen van slagbomen die
je met behulp van een magneetkaart kunt openen. Daar
had de gemeente nota bene
geld aan kunnen verdienen.
In plaats van die paaltjes die
er nu staan, waar twee keer
per dag de politie bij moet
komen. Dat kost alleen maar
geld.
Maar nee hoor, men zag het
niet zitten. Het komt gewoon
door de gedachte dat we aso's
zijn, ik heb er geen andere
verklarina voor."

Visverkoper Maarten Keur
heeft weinigaanspraak

Bioscoopprogrammering van 24 t/m 30 Juni.

l l \ l l

den gezien, eerder als derderangs burger. Dat speelt al jaren. Ik heb de gemeente weieens aangeboden mijn boekhoudmg te laten zien. De
toenmalige wethouder Van
Caspel zei daarop: 'Dat is niet
nodig, want jullie rotzooien
toch met je boeken'. Als ze
dat soort dingen over je gaan
zeggen, wordt het moeilijk
om rond de tafel te gaan zitten."
Zijn buurman, collega en
secretaris van de Vereniging
van Strandpachters valt hem
bij. „We protesteren niet
voor de lol of uit hobby, het
kost ons geld. We betalen
jaarlijks 350 gulden contributie aan de Vereniging, maar
sinds 1991 betalen we extra
vanwege de hoge proceskosten die we moeten maken
omdat we opkomen voor
onze belangen.
Het is eigenlijk te gek voor
woorden en bij velen van ons
is het incasseringsvermogen
een beetje op. Er gaan onder
ons nu ook andere stemmen
op. Maar ja, je kunt moeilijk
het strand op een mooie dag
platgooien. Het is je eigen
broodwinning. Het is een
heerlijk beroep waarin je wel
keihard moet werken om je
hoofd boven water te houden.
In ben de afgelopen vier jaar
maar een weekje op vakantie
geweest. Naar Centerparcs.
Voor de rest ben je de hele
winter bezig om de zaak op te
knappen. En als je dan zo
wordt tegengewerkt door de
gemeente...

Het recreatiegebied Spaarnwoude was zondag bezaaid van
de popliefhebbers. De spreker
die de bands aankondigde
maakte dan ook de clichématige grap: „Hallo Woodslock. Er
is net een kind geboren." Voor
wat betreft het vredig verloop
leek Halfway wel op het Amerikaanse festival. En ook vallen
er steeds meer hippies te be-

speuren op de popfestivals tegenwoordig.
Echte incidenten vonden er
niet plaats. Of je moet het
flauwvallen van een meisje in
de horde wachtenden bij de patatkraam, of het fikkie stoken
en weer uitplassen door een
groep jongeren, daaronder willen scharen.
Alles liep gesmeerd. En dat
was vooral te danken aan de
honderden vrijwilligers, die in
t-shirts met het opschrift:
'don't get stoned' rondliepen.
Hier en daar viel echter toch
een zweempje hasj te bespeuren.

Etheridge
De meeste mensen kwamen
voor Melissa Etheridge. Dat
bleek 's avonds toen pas bij
haar optreden iedereen massaal naar voren kwam lopen.
Met het optreden was niets mis,
maar verrassend was het niet.
De performances waren sowie-

so nogal braaf. Qua muziek was
Claw Boys Claw nog het meest
verrassend, alhoewel we dat mmiddels ook wel allemaal kennen en ik lead-zanger Peter te
Bos wel eens meer op dreef heb
gezien.
Echt leip was de lead-zanger
van Tragically Hip, die bijvoorbeeld als een tol in de rondte
over het podium rende, om vervolgens te vallen en een stier na
te doen. Het ging niet ten koste
van zijn vocale kwaliteiten. Met
zijn steamy rock slaagde hij
erin het slaperige publiek wakker te krijgen.
Veel bezoekers kwam pas na
de twee Haarlemse bands, De
Smet en Sjako! het gras opgedruppeld. Daardoor kreeg Sjako! niet de belangstelling die hij
verdiende.
De organisatie was tevreden
over de opkomst van ongeveer
twintigduizend mensen, maar
overweegt volgend .jaar een rij
bomen te kappen, zodat er nog
meer toeschouwers het veld op
kunnen.

Volgens de kalender
heeft de zomer zijn intrede gedaan. Het is dan ook
best zonnig en uitnodigend weer op het strand,
maar veel bezoekers trekt
Zandvoorts grote trekpleister nog niet. Op een
paar topdagen na heeft dit
seizoen nog niet veel gebracht.
Maarten Keur, met z'n
prachtige viskar 't Zeepaardje, laat de bel luiden op het
strand. Hij hoopt daarmee
een paar badgasten te interesseren voor een lekker
stukje vis. Echter de zon- en
zeeliefhebbers zijn op een
hand te tellen en weinigen
hebben trek. Zo hier en daar
liggen wat mensen achter een
scherm uit de wind van de
zon te genieten. Soms wordt
er een balspel gedaan en een
enkeling waagt zich in het
nog met erg warme zeewater.
„Het is vandaag toch scbitterend weer,", zegt Maarten
Keur. „Maar de mensen kan
je tellen. Alleen ter hoogte
van Grandorado kan je wat
vis slijten aan vakantiegangers. Het is nog wel geen vakantietijd maar een echt
goed voorseizoen hebben we

met gehad, terwijl we dat in
voorgaande jaren wel hadden. Nee, het is tot nu toe heel
erg mager. We moeten het
hebben van zeven dagen in de
week werken, dan verdien je
wat. De mensen staren zich
blind op ons. Ze denken dat
als je drie dagen mooi weer
hebt, dat je dan miljonair
bent. Zo is het echter niet. Ik
woon nog steeds m een EMM
flatje en moet iedere dag hard
werken."

Lange dagen
Nu er nog weinig te beleven
valt op het strand duren de
dagen voor Keur heel erg
lang. Even wat verkopen en
dan maar weer een stukje
verder naar links of naar
rechts rijden met de wagen.
„Zo maak je weinig mee op
het strand, je hebt weinig
aanspraak. Met drukte, dan
gebeurt er pas wat Nu kom je
de dag haast niet door. Een
dag zonder weinig publiek
duurt wel heel erg lang. Maar
goed. klagen doen we nog
maar met want het is nog
geen oktober. Het kan best
goed worden met vakantietijd nog in het vooruitzicht."
houdt Keur de moed er maar

Geef vreemde honden niets te eten
Zandvoort trekt veel
toeristen aan, die in sommige gevallen vreemde
honden meenemen. Vorige week hoorden we zelfs
van hot dogs in een auto.
De hondemes van deze
week luidt: Laat nooit een
vreemde hond binnen en
geef hem zeker niets te
eten.

Een 74-jange vrouw uit
Overveen heeft dit namelijk
moeten bekopen niet een gebroken heup. De vrouw liet
het beest binnen en gaf het
wat te eten. Nadat de hond
was uitgegeten, liep hij pardoes de viouw omver die
hierbij lelijk te val kwam. De
vrouw is opgenomen in het
ziekenhuis, de hond in het
asiel.
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Anders een nieuw montuur bij, waar-

' De aanbieding is geldig t/m 10 juli 1993. Andere kortingsregelingen zijn hierop niet van toepassing. " Leveringsbereik: *5 t/m +4 en cilinder +4, additie l/m 3.
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EI GRATIS 06 • 0226776

MET MEER DAN 100 HANS ANDERS VESTIGINGEN IS ER ALTIJD EEN BIJ U IN DE BUURT ALKMAAR, LAAT 94A, 072-120088 AMSTERDAM, BUIKSLOTERMEERPLEIN 27B, 020-6340941, FERD HOLSTRAAT 118, 020 6641879, KINKERSTRAAT 69, 020 6850342, MIDDENWEG 26, 020 6658255, TUSSEN MEER 61, 020 6108680 BEVERWIJK,
42, 02510 26716 DEN HELDER, SPOORSTRAAT SOA, 02230-18877 HAARLEM, 2IJLSTRAAT 65, 023 321292 HOOFDDORP, CONCOURSLAAN 25, 0250341413 HOORN.KRUISSTRAAT 11-13, 02290 13657 LISSE, KANAALSTRAAT 35-37, 02521 18160 PURMEREND, WESTERSTRAAT 21,02990-35428 ZAANDAM, WESTZIJDE 60, 075 3

/«ffastaifgonnitf

DE

NIEUWSTE VESTIGING IN DEZE REGIO: HAARLEM, RIVIERAPLEIN l (WINKELCENTRUM SCHALKWIJK, NAAST V & D), 023 - 337830.

Café the Twenty's
geopend 7 dagen.

Boek w* Itip ^OERKOOP

Open van 19.00 u. tot 03.00 u.

Haltestraat 59
COSTA DEL SOL
Vertrek
8 dgn
1/7 en 8/7 Appartementen La Baranda
2 kamer app. 3 p.
2 kamer app. 2 p.
Studio app. 2 p.

one
Qutte. J-oi

ƒ 975,ƒ1150,ƒ 950,-

ƒ699,
ƒ799,
ƒ699,

UeQ/lG&éltiGG/la. ttOO-ï,'

sudtours

Eten kunt U overal.

15dgn

airho&md

Dineren doet U bij de
Gulle Toine, ook op het terras.
Div. vis- en vleesspecialiteiten.

^TÖERKOOP REISBURO:

Reisburo Zonvaart

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

Grote Krocht 20, Zandvoort

ledere woensdag gesloten

een advertentie in SHOWR001AUTO l-IN-3 MINI'S
is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent.. .
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool„Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van .Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINFS is daarmee
' dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
p...-.-.....--..... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ....._...._ --"--l

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
Prijs UK,
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Plaats

De Postcode Loterij, Hitbirigo en de Postcode Jackpot.
Het zijn namen die iedereen
kent. De leukste loterij, met
een fantastisch spelprogramma en de spannendste prijs
van Nederland. Daar moét u
wel in meespelen.
De Postcode Loterij is de eni-'
ge loterij waarin u niet alleen
kans maakt op vele tienduizenden prijzen van een tientje
tot vele miljoenen, maar waarin ook de hele straat een prijs
kan winnen! En dat allemaal
voor slechts één tientje per
maand.
ledere dinsdagavond om half
negen op RTL 4 komt de Postcode Loterij op televisie met
het spannende Hitbingo, het
televisiespel waaraan u thuis
direct meespeelt.
Onder leiding van de enige
echte Caroline Tensen leeft u
mee met de kandidaten. Zij
strijden voor een droomreis, u
doet mee voor een volle bin-

Wilt u miljonair worden?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!

HiindtekeninK:

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,j|
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B: Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 70.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

De winnende
Thuisbingonummers van
15 juni:

-

Telefoonnummer.

Naam.

Eén
tientje,
zeven
...
.
«*
*
mi Ijoen!
gokaart. Die is 25.000 gulden
waard, als u tenminste meespeelt in de Postcode Loterij.
Nog spannender is de maandelijkse trekking van de Postcode Jackpot, waar nu al een
superprijs van vier miljoen
gulden in zit. Als de Jackpot
niet valt, blijft hij een maand
staan en stijgt automatisch met
l miljoen gulden tot een maximum van zeven miljoen. Bij
dat bedrag wordt de Jackpot
gegarandeerd uitgekeerd!

1
2
3
5
8

9
13
14
15
17

18
19
20
22
26

31 38
32 41
33 44
35
37

Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.

020-6658686
faxnr. 020-6656321

De loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890/098/177.89, d.d.
02-03-1993. Prijzen boven de duizend gulden worden belast met
25% kansspelbelasting. Prijzen
worden automatisch op uw bank- of
girorekening gestort.

•VJ

En de opbrengst van de loterij? Die gaat al meer dan drie
jaar lang naar een reeks goede
doelen die werken voor mens,
n a t u u r en milieu Want de
Postcode Loterij is de loterij

met een *.
Wilt u meespelen in de Postcode Loterij? Vul dan vandaag
nog de WIN-VIER-MILJOEN-BON in! Want uw postcode kan ieder moment in de
prijzen vallen. •

Caroline Tensen, de vrolijke presentatrice van Hitbingo, waarbij
u elke week kans maakt op de
Thuisbingo van 25.000 gulden

Postcode Jackpot
nu vier miljoen!

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

—J

Sihnjfhurmljlokkllir-.
im uk>l. l kiur|x_r
linkji- Cijftrs luskkfiis
\ i w r l k UIT M m s t t n s l

Speel mee met Caroline Tensen en de Postcode ^Loterij

G ƒ40,- (vier lotnummers)

Q ƒ20,- (twee lotnummers)

Q ƒ30,- (drie lotnummers)

Q ƒ10,- (één lotnummer)

Au.b.uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters
Naam:

Q dhr. Q mevr.

Adres:
Postcode: L

_LJ

Postbanknummer:

Datum:

Plaats:

Handtekening:
Banknummer

150.93.06 l

• NATIONALE •

POSTCODE

• LOTERIJ!
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel} naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag
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Actie tot in Den Haag

'Ik wou dat ik die
operatie nooit
had laten uitvoeren'

AMSTELVEEN - Hon- tes heeft en besloot zich in te
derden Nederlandse vrou- zetten voor het lot van de 'siliwen met een siliconen- conen-slachtoffers.' „Wij proborstprothese hebben ern-

tige lichamelijke klachten
vergehouden aan deze cosmetische operatie. De Amtelveense Hilde Hoff voert
ctie om in Nederland het
ebruik van siliconen in het
menselijk lichaam te verbie-

den. Door een siliconenvergiftiging kunnen spieren en
ewrichten worden aangeast. De vrouwen krijgen

euma-achtige verschijnseen en uiteindelijk raakt
mn afweersysteem hélemaal verstoord.
oor Katinka Bartels
De poreuze buitenkant van
e borstprotehese is bij veel
rouwen kapotgegaan. Daaroor verspreiden de siliconen
ich langzaam door hun hele
chaam. Onlangs is het Steununt Vrouwen met Siliconenmplantaten (SVS) in het leven
eroepen. Hilde Hoff (49) is een
an de vier actieve medewerkters van het steunpunt, waar
nmiddels de namen van dertiguizend Nederlandse vrouwen
met een siliconen-prothese zijn
sregistreerd. Alleen in deze re10 zijn er minimaal 12 vrouren met klachten die het geolg zijn van een siliconen-lekage.
Over de hele wereld hebben
miljoenen vrouwen hun borten laten vergroten met silicoen. In het begin van de jaren
eventig raakte deze methode
ok in Nederland in zwang.
Maar als ik toen had geweten
vat de gevolgen van die borstergroting waren, was ik er
ooit aan begonnen," zegt Hile Hoff.
In 1974 kreeg ze een silicoen-implantatie in haar borten. Vier jaar later gingen die
mplantaten bij een mammo=rafie (borstonderzoek) kapot.
Ik had toen niet verteld dat ik
nijn borsten had laten vergrosn met siliconen. Daar loop je
och niet mee te koop," aldus
Tilde Hoff.
Later bleek dat de siliconen
ch vanaf dat moment door
aar hele lichaam verspreidén. Hilde Hoff kreeg last van
aar gewrichten. Ze kon niet
meer tillen en liep erg moeilijk,
ok kreeg ze last van haar arnen, ingewanden en ze ging
;eeds slechter zien. In die peode werd ze voor dertig proent arbeidsongeschikt verlaard. „Ik heb die klachten
oen niet in verband gebracht
met mijn siliconen-implantae," zegt ze. Je staat daar niet
o snel bij stil.

erbod
Een artikel in een tijdschrift
maakte Hilde Hoff attent op
et bestaan van het onlangs operichte SVS. Toen kwam zij er
ok achter dat zij veel lotgeno-

beren er alles aan te doen om
het gebruik van siliconen in het
menselijk lichaam in Nederland te laten verbieden," zegt
ze. Hilde Hoff probeert ook gehoor te vinden in Den Haag.
Van de Vaste Tweede Kamercommissie voor de Volksgezondheid kreeg de stichting een
uitnodiging om over het siliconen-probleem te komen praten.
In Amerika is het gebruik van
siliconen voor borstvergrotingen inmiddels verboden. De siliconen-implantaten die de ellende veroorzaakten, kwamen
ook uit Amerika. Zeventig Nederlandse vrouwen voeren nu
een proces tegen de Amerikaanse siliconen-fabrikanten. Zij
worden vertegenwoordigd door
de Amstelveense advocate Gerine Brasser van het kantoor
Schouten en Canajes.

Nieuwe methode
Het zit Hilde Hoff nog het
meest dwars dat veel Nederlandse plastisch chirurgen
doorgaan met het implanteren
van siliconen. „Terwijl ze toch
op de hoogte zijn van de nadelen die siliconen kunnen veroorzaken. Maar toen ik van
mijn dokter meer informatie
over de nadelige gevolgen van
siliconen wilde hebben, zei hij
'ach mevrouwt] e, u leest te veel
damesbladen'."
„In Nederland werken ongeveer honderd plastisch chirurgen en de meesten gebruiken
nog steeds siliconen, terwijl dat
helemaal niet nodig is. Want
het is ook mogelijk om borsten
te vergroten met zakjes zout
water. Dat is een vrij nieuwe
methode die net zo goed
werkt," aldus Hilde Hoff.
De belangstelling voor het
SVS is groot. In de eerste drie
maanden van dit jaar kwamen
er driehonderd telefoontjes
binnen bij de stichting. De
vrouwen die bellen wordt geadviseerd om de protheses zo
spoedig mogelijk te laten verwijderen. „Als de protheses uit
het lichaam zijn, nemen de
klachten meestal af," zegt Hilde Hoff.
Maar dat wil niet zeggen dat
het leed geleden is. De siliconen
die zich in het lichaam hebben
verspreid, kunnen maar moeilijk worden verwijderd en
meestal is het kwaad dan al geschied.
„In Nederland zijn gevallen
bekend van twee baby's die gestikt zijn in borstvoeding waar
siliconen in zat. Zwangere siliconen-moeders lopen risico,
omdat 'zwervende' siliconen
ook in hun baarmoeder terecht
kunnen komen," aldus Hilde
Hoff.
Belangstellenden die contact
willen opnemen met het SVS
kunnen bellen met 03200-40102.
Daar kan men terecht met allerlei vragen en er kan desgevraagd ook een informatie-pakket worden toegestuurd.

Frisse Finnen en Afrikaanse Tijgerinnen
fleuren World Roots Festival op

Frisse Finse folk, jonge
Franse rappers en
ongepolijste dansmuziek uit
de straten van Kinshasa;
het World Roots Festival,
dat deze week plaatsgrijpt
in de Melkweg doet zijn
naam weer eer aan. Om de
spanning er in te houden is
het festival nu tot een week
teruggebracht, wat
overigens niet ten koste is
gegaan van het aantal concerten.

randje van doorbreken. We
hebben hem al vier keer eerder
in de Melkweg gehad, maar aan
de voorverkoop merken we dat
hij naam begint te krijgen."
De zaterdag is van alles wat,
zoals reggae en raggamuffin,
waar veel jonge Surinamers
mee weglopen. „Dat zijn dus de
jongens van de draaitafels, die
hun instrumentale stukken
draaien (rythms), waar ze hun
eigen teksten, hun eigen acts,
aan toevoegen," aldus Goossens.

door Arnoud van Soest

Tarika Sammy brengt een eigentijdse interpretatie van tradities uit Madagascar

De avond zou aanvankelijk
ook een optreden van de Amazones bevatten, een geheel uit
vrouwen bestaand politie-orkest uit het Westafrikaanse
Guinee. „Die band is dertig jaar
geleden door een linkse dictator opgericht ter opvoeding van
de Afrikaanse jeugd. Ze worden
ook wel de Tijgerinnen de Afrikaanse rnjuziek genoemd, maar
zojuist hoorden we dat ze wegens politieke problemen niet
kunnen komen. Voor hen in de
plaats komt nu Aicha Cone, een
ster van de Ivoorkust."

Vier jaar later werd de opzet,
van het festival verbreed, wat
heet, werd de hele wereld erbij
genomen. Goossens: „In 1987
kregen we in het kader van Amsterdam Culturele Hoofdstad
wat meer financiële armslag.
Maar we vroegen ons ook af
waarom we ons tot Afrika zouden beperken. Je hebt het Caraïbische gebied, Azië; ach, er is
zoveel." En sindsdien heet het
dus World Roots Festival.

Goossens zet een Afrikaanse
plaat op en droomt even weg.
„Ik wil me niet tegen popmuziek afzetten, want daar heb ik
me heel lang mee beziggehouden, maar popmuziek heeft
vaak met jeugd en agressie te
maken, zo van: 'Wij zijn gefrustreerd en dat zul je merken
ook.' Die Afrikaanse muziek is
daarentegen veel opener en
vriendelijker; je voelt je meteen
op je gemak."

ERELDMUZIEK is
een
gruwelterm.
Programmeur Frans
Goossens is de eerste om het toe te geven. Populaire niet-westerse muziek dekt
de lading al iets beter. „Maar
natuurlijk is het een blanke benaming," voegt Goossens er
meteen aan toe. „Salsa reken ik
ook onder wereldmuziek, maar
als je dat tegen die salsa-muzikanten zegt, dan weten ze niet
waar je het over hebt!"

W

Wat doorslaggevend is geweest voor de opbloei van wereldmuziek is moeilijk te zeggen. Het kan zijn dat de interesse voor andere culturen is toegenomen omdat steeds meer
mensen de aardbol bereizen of
gewoon, omdat het lekkere,
dansbare muziek is. Maar zeker is dat de aanwezigheid van
grote groepen migranten in steden als Parijs en Londen een
grote rol heeft gespeeld.

in Afrika. Hier is het altijd een
randgebeuren gebleven. In het
begin dacht men weliswaar
eventjes: 'Er komt Afrikaanse
muziek, dus nu krijgen we allemaal Afrikaanse artiesten in de
hitparade,' maar dat is natuurlijk onzin. Het was iets nieuws,
een heleboel mensen willen
daar van proeven, maar het is
natuurlijk niet ieder zijn
smaak. Na een tijdje zakte die
Afrikaanse trend dus een beetje
weg; het exotische was er snel
vanaf. Vervolgens is er een
windstilte geweest en nu staan
salsa, merenque en de Caraïbische stijlen weer in de belangstelling."

namelijk vooral een markt van
Het World Roots Festival,
live-optredens, zo legt José dat tot en met zondag 27 juni
Theelen uit, die samen met loopt, biedt een ruime keuze
Goossens de programmering aan swingende muziek uit alle
van het World Roots Festival windstreken. Elke avond heeft
verzorgt.
een ander thema. Donderdag
„Mensen willen het liever staat in het teken van de Caraïmeemaken dan dat ze thuis bische muziek. Hoofdschotel
naar een cd luisteren. De muzi- vormt het optreden van een
kanten betrekken hun publiek steelband uit Trinidad. Gooser meer bij, het is vooral een sens: „Die nemen negentig panvraag-en-antwoord-spel."
nen mee, dus die zullen hier wel
het dak eraf blazen. Ze spelen
van
alles: van klassiek tot topLekker dansen
hits; misschien niet erg cultuGoossens: „Je pikt iets van de reel, maar het heeft wel power."
cultuur op, alsof je daar bent,
waar ze vandaan komen. De geDe vrijdag draagt een Afrizichten die ze trekken, de gein- kaans karakter, met een verhatjes die ze uithalen; vooral Afri- lenVerteller en een modeshow.
kaanse groepen willen de men- „Baaba Maal is de meest bekensen graag vermaken. Daarnaast de artiest die optreedt. Hij
is er veel belangstelling voor de komt uit Senegal en is nog niet
salsa, want daar kun je lekker zo groot als Youssou N'Dour,
op dansen. Dat heb je bij pop- die door Peter Gabriel is gepusmuziek toch veel minder."
hed, maar hij zit net op het

Het begon eigenlijk in Parijs,
waar begin jaren tachtig vanwege de koloniale banden van
Frankrijk veel Afrikaanse migranten neerstreken. Migranten die hun eigen muziek meenamen, bandjes oprichtten en
Afrikaanse muzikanten lieten
overkomen. De Melkweg was er
al snel bij om die muziek naar
Amsterdam te halen en in 1983
vond het eerste Africa Roots
Festival plaats.

Deze week vindt al weer de
elfde editie plaats. Goossens:
„Aanvankelijk had je de grote
sterren, zoals Salief Keita
(Mali), Youssou N'Dour (Senegal) en Khaled (Algerije). Dat
waren de helden die hun weg
naar de popmarkt inmiddels
gevonden hebben. Al moet je je
daar ook weer niet al teveel bij
voorstellen, want die Afrikanen
hebben hun markt toch vooral

M

VOC-theater Scheepvaartmuseum:

De meeste 'wereldconcerten'
vinden overigens in de zomer
plaats, want dan zijn er veel festivals in Europa en kan er meteen een toernee aan vastgekoppeld worden. Wereldmuziek is

ET INGANG van deze
week heeft het Scheepvaartmuseum er een
leuke publiekstrekker bij:
het Philips HD Multi Media
Theater. Een mond vol, zegt
u dat wel. Maar we mogen
het ook belevingstheater
noemen, want de meest gea- stoelen horen klotsen, maar die bliksemschichten en mistflar- tijke directeur Hans Bakker de
yanceerde techniek wordt

vind je niet in een dancing') die
een blikseminslag, zp'n krakende flash, zo natuurlijk mogelijk
nabootst."

Géén klapper, wél een belevenis

horen dat elders hoogstwaar- den ten spijt blijf je je ervan
schijnlijk ook; daar heb je geen bewust dat je naar een scherm
idee te geven dat je mee- Multi Media Theater voor no- kijkt.
vaart aan boord van een 18e dig.
eeuws VOC-schip, op weg
Maar eerlijk is eerlijk, het
naar Batavia.
Kortom, we hadden ons er Scheepvaartmuseum is geen
méér van voorgesteld. Niks at- Omniversum, IMAX-theater of
tractie dus, die alles om je heen andere vorm van vermaak, dat
Een voorstelling bovendien doet vergeten; niks driedimen- op zoveel, mogelijk 'oh's' en
die nu eens niet een romantisch sionale droom, waar je pas na 'ah's' mikt. Een museum is
beeld geeft, maar het echte ver- flink knijpen uit ontwaakt. De geen pretpark, had de beminnehaal wil vertellen: van de misdadige wijze waarop zeelieden
werden geronseld, maar vooral
van de ontberingen aan boord:
de ondraaglijke hitte en de slopende ziektes, zoals scheurbuik en rotkoorts.
ingezet om de bezoeker het

rerzamelde pers al gewaarschuwd.
Wim van Bracht, projectleiJer bij Philips, die de techniek
roor het theater levert, is zich
daar goed van bewust. „Een
museum is een educatieve instelling, dus je kunt ook weer
niet te zwaar met effecten uitpakken: het moet geen Euro
Disney worden."

Een
naar
was
geen

Het persbericht beloofde een
sensatie van de bovenste plank,
dus de verwachtingen waren
hooggespannen toen de show
vorige week in première ging.
'De bezoeker waant zich in de
AMSTERDAM - Het Vondel- Gebakken Eieren (twee uur), buik van het schip en hoort de
>ark Openluchttheater biedt The Kroonenberg Trio (drie zee onder de stoelen klotsen,' zo
romende week het volgende uur) en Tröckener Kecks (heet, werd ons beloofd. 'Geld rolt rinkelend over de vloer en tot ieermaak aan: kindervoorstel- hard en lekker).
ders verbazing zal schipper Van
ng van Introdans (woensdag,
rie uur), blazersensemble The • AMSTERDAM - Een geza- derDecken van het scherm afkounday Brass (donderdag, acht menlijke viering van de Indi- men en de zaal in zweven.'
ur), kinderkoren met orkest aanse verbondenheid met de
Welnu, schipper Van der
lus Russisch strijkorkest zon en de natuur, dat is de opvrijdag, negen uur), flamenco- zet van het Inti Zonnefestival Decken zweefde alle kanten op,
ans (zaterdag, drie uur), zin- dat komend weekend plaats- behalve de zaal in. En lieden
erende flamenco (zaterdag, vindt in Akhnaton, Nieuwezijds met een overspannen fantasie
zullen best de zee onder hun
egen uur) en de zondag biedt Kolk 25.

zeiireis
Batavia
bepaald
lolletje

lamenco en kindertheater in Vondelpark

Foto Foto
Ruk van Tui]

Naast de al eerder genoemde groepen
treden zondag 27 juni nog de Kuni Klds
op, een Amsterdamse band (deels Zairees, deels Nederlands), die Afro-pop
maakt en als Neêrlands trots door het
leven gaat. De avond - en daarmee ook
het festival - wordt afgesloten met een
spetterend salsa-optreden van het Cubaanse
vrouwenorkest
Anacona.
Kaartjes voor de optredens schommelen tussen de ƒ 20,- en ƒ 22,50, plus Hdmaatschap (vier gulden per maand).
Een festivalpassepartout kost ƒ50,(drle dagen) of ƒ 60,- (vier dagen of
meer).

Het feit dat het niet de klapper is geworden die we ervan
hadden verwacht, betekent overigens niet dat de show niet de
moeite waard is. Dat is het namelijk wel: het beeld is soms
angstaanjagend, scherp, je
hoort de meeuwen overvliegen,
je ruikt het kaneel, je hoort de
scheepsbalken knarsen en je
tuimelt bijna van je stoel bij de
donderslagen.
En laten we wel wezen: een
wereldprimeur is nooit weg,
want het is de eerste keer dat
'zoveel nieuwe technieken in
één voorstelling worden samengebracht. Zelfs Japan heeft
zo'n theater niet. En als ze bij
Philips één land willen kloppen...
Wim van Bracht: „Het bijzondere aan dit theater is dat het
niet alleen op het scherm gebeurt, maar rondom je; alsof je
midden in een wervelstorm zit.
Met spuitbussen ('milieuvriendelijke', haast hij er aan toe te
voegen) voegen we daar geuren
aan toe, zoals kaneel en teer.
Met rookmachines bootsen we
de muffe geur na die tussendeks hing en een zogenaamde
gobo-projector zorgt voor de effecten, zoals een geest die over
de muur wegvliegt. Verder gebruiken we een stroboscoop
van vijfduizend Watt ('Nee, die

„Het geluid speelt ook een
hele belangrijke rol. Daar hebben we 46 luidsprekers voor,
die onafhankelijk van elkaar
aangestuurd worden. Die zitten
zowel in de vloer, op schouderhoogte als in het plafond verwerkt. Door dat geluid, of beter
gezegd door de luchtdruk die
geluid veroorzaakt, voel je als
het ware dat er iets langs je
heen vliegt. Kortom, het unieke
is dat al je zintuigen geprikkeld
worden: oog, oor, neus en huid.
Meer zintuigen heb je nu eenmaal niet," aldus Van Bracht.
En uiteraard zit er ook nog
een bedoeling achter, zo voegt
producent George Hulshof er
desgevraagd aan toe. „Ik wil laten zien dat je kennis ook op
een plezierige manier kunt opdoen; dat je niet altijd in moeilijke en dure boeken hoeft te
duiken. Met zo'n voorstelling
kun je in korte tijd heel veel
informatie vergaren, waardoor
de schilderijen en voorwerpen
in dit museum meer gaan spreken. En waardoor je misschien
wel een boek over de VOC gaat
lezen. Je ziet, ik ben een typische producent uit de jaren zestig."
De voorstelling 'Zeereis naar Batavia'
wordt twee keer per uur opgevoerd en
is bij de toegangsprijs Inbegrepen,
evenals een bezoek aan het fraaie VOCschlp. Per l juli kost een kaartje voor
het Scheepvaartmuseum
overigens
ƒ 12,50, terwijl kinderen van zes tot 18
jaar acht gulden betalen. Omdat de
zaal maar 81 stoelen bevat, dient zich
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Penitentiaire Inrichtingen 'Over Amstelf vraagt:
Bewaarder/Penitentiair Inrichtingswerker
U bewaakt de rust en de oide m
de inrichting en bevordert een toereikende materiele ondersteuning van de gcdetmeerdcnvcrzorgmg begeleidt in voorkomende gevallen, zowel groepen als individuele gedetineerden op het gebied van
vorming en vrijetijdsbesteding, stelt observatierapportages op en onderhoudt de nodige contacten ten behoeve van de opstelling en evaluatie van een verantwooid delentieplan voor individuele
gedetineerden

FUIÏCtïe-eisen MAVO-4 werk- en denkniveau. MBO niveau gericht op het werkveld [MBO IW AT on dergelijke] wordt op prijs gesteld, de bcicidheid lot het volgen van mlcrne

vakopleidingen en om Ie werken in onregelmatige diensl leeftijd minimaal 24 en maximaal 50 jaar
1

Salaris Een salaris van minimaal f 2417 - en maximaal l 3650 - bruto per maand

8% vakantietoeslag een toelage voor het verrichten van onregelmatige diensten Vacaturenummer 3 06G 4006

Bewaarder Complexbeveiliging

v/m

i

i uui

zoix ii(xn tk' ic'clilfiortli'. lu^lilie
:<>if(ti'i i'i'itli'i iioni tint i'i i n ons
land ri'dii kan uittillen
t. Ik'l
'ielen dn
organisatie i'tt» de
clieiinliigzijn ei>encei\^
ki'intakeii van f i i M i l i e . Hij de
hehttriiging i'tin til deze laken
gaal hel niel alleen om de
kwaliteit imn hel beleid niatn ook
om zoiginildiglieitl en
doe.liiejjendlieid in de
iiilt'di'i'ing.

i

Telken U bent belast met de bezetting van de bewakingsposten en
surveillerende diensten van hel complex, draagt zorg voor de algemene beveiliging, bent belast met het toezicht oj) en de begeleiding van gedetineerden binnen en builen de inrichting Ireedl oj) als lid
van een bijstandsteam bij calamiteiten m de penitentiaire inrichtingen

FunCtïe-eiSen MAVO werk- en denkniveau de bereidheid tot het volgen van interne vakopleidingen bcieidhcid om te

werken m onregelmatige dienst, beschikken over een goede fysieke conditie, leeftijd minimaal 18 on maximaal 24 jaar

SalaTlS Een interne beroepsopleiding in diensttijd een aanvangssalaris bij een

leeltijd van 19 jaar van f 1814 - bruto per maand. 20 jaar va n f 2041,- bruto per maand, 21 tot en met 24 jaai van l 22G8.- bruto per maand [bij ervan ncj m een sooittjclijkc functie is een hogei
aanvangssalaris mogelijk] na de opleiding is na enige jaren een salaris van f 3040.- bruto per maand mogelijk een toelage vooi het vcirichten van oniecjolmatujc diensten H% vakantietoeslag
Vacaturenummer 3 067 4006

Standplaats Amsterdam

Bijzonderheden Na selectie van de sollicitatiebrieven zullen de daarvoor m aanmerking komende sollicitanten een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen

van oCn voorlichtingsbijeenkomst Deze bijeenkomsten zijn gepland op zaterdag 24 juli voor de lunctie van Bewaarder/Penitentiair Inrichtingswcrkci en zaterdag 17 juli voor de Hmctic van Bewaarder
Complexbeveiliging Een medische keuring en een antecedentenonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure een psychologisch onderzoek kan hier doel van uitmaken
VOOrKeUFSCrOepen Justitie draagt b ij aan het vergroten van de werkgelegenheid voor vrouwen, gehandicapten en leden van etnische minderheden Daaiom worden zij uitdrukkelijk
uitgenodigd te solliciteren

SoIIlCltatieWlJZe Schriftelijke sollicitaties voor 10 juli aanstaande onder vermeld ing van het betredende vacaturenummer lichten aan ilc heci L H Beugels.

Houfd Personeel & Organisatie ad interim bij de Penitentiaire Inrichtingen 'Over Amstel' Postbus 41901. 1009 CE Amsterdam

JllStttie: lietjlllSte gCWicltt ttl fie SCfl(ltll.

SONY M I D I - S E T I N K L . CD-SPELER EN B O X E N
N E W S D 1 0 5 , 2 x 4 0 W a t t ~ r e g e l b a r e S u r r o u n d Sound,
D i g i t a l e t u n e r m e t 3 0 p r e - s e t s ; Dubbel c a s s e t t e d e c k
met d o l o y B, C D - s p e l e r 1 - B i t , Shuflle Play Sony b o x e n
2-weg s y s t e e m . A f s t a n d b e d i e n i n g . Adviespnjs'1 000.-

SONY CAMCORDER
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

F375, 8x motorzoom, (ader,
3 lux, age msert. '2220.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI M A G N E T R O N
Inhoud 2 9 l i t e r , 8 5 0 W a t t v e r m o g e n , g r i l l - e l e m e n t
(1000 W a t t ) , 5 standen, een voudi ge bediening, d raaiplateau.
magnetron en grill gekombmeerd te gebruiken,
60 minuten tijd klok en g r a t i s kookboek A d v i e s p n j s " 7 9 9 . -

1299.

Type 25GR5760; 63cm flat
square, in-lme, quikstart beeld- TOPMERK CAMCORDER
buis. stereo, teletekst en af- F60,8mm systeem, 6x zoom, sustandbediening. Adv.'2075.- penmpose, autofocus Adv.'2299 •

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen

219.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SAMSUNG RE570

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

QQQ

PANASONIC NVG1
VHS-C videocamera. '1895.

HOLL 1000 TOEREN

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

m *Ui

MOULINEX FM1115

259.299.-

Ondanks grote inhoud kom
pakte afmetingen. Adv. '749.

.^J.aTl.9

"1495.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

445.-

"*

INDESIT2-DEURS
ZANUSSI W A S A U T M . Type R2240. Adviespnjs'849.

PANASONIC 700 WATT

Al

4

il

PHILIPS/WHIRLPOOL

AVM610; 20 liter. Adv. '769.-

70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

1295.-

PHILIPS CE6270 63 CM
AFSTANDBEDIENING

1095.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

STUNT! 550 TOEREN

FT?«%

SONYHI-8TRAVELLER

L:Wf

TR705, Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi^stereo. Adviespnjs'3330.-

2199.-

CQQ

SHARP 2 IN 1 KOMBI

U ;)%!."

Type R3G14;draaiplateau, timer

INDESIT PROMOTIE

PHILIPS /WHIRLPOOL en 1000 Watt quartz grill

Type 2596; Adviespnjs. '799.-

Fffii

499.-

STEREOTRAVELLÉR

E10; Mini camcorder, motorzoom,
autofocus, hi-fi stereo. "2799.-

1449.-

BAUKNECHT 2304

TR50; Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi, autofocus. '2550.-

1399.-

599.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI
SONY VHS HI-FI VIDEO

^

r

^d noch vijand betwist!

1799.1499."

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1199.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

999.-

SONY 55 CM KVM2Ï31
SUPER TELETEKST

899.349.-

37 CM KLEUREN-TV

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

PANASONIC
HI-FI
)NIC VHS Hl-

SIEMENS1000TOER*EN

649.-

i
4

fd
i
V

i
i
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4

AVM920; Luxe 3 m 1 kombi
magnetron. Adviesprijs'1299.-

1000 toeren. Adv. '1878.-

BLAUPUNKT VHS HI-FI
750; 4 koppen, 8 uur. '2095.-

WAS/DROOGKOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T ZANUSSI Z908/8SR
Tegen meerprijs wast en
KOEL/VRIES KOMBI
droogt u in één machine:

JVC VHS HI-FI VIDEO

1475.-

830; TOPKLASSE! '1899.-.

AEG LAVAMAT RVS

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

GRUNDIG HIFI VIDEO
*
VS940; VHS-HQ, 4 koppen,
inkl. TELETEKST.'1999.- BJHI

1249. -l
1199.-

679.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOEL/VRIES KOMBI

INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO; Adv. "849.-

t
tl
•<,
tl

s§ 528.- ft!

1195.- pTgifr 7QQ
SI 598.MIELE KOEL/VRIES"
865.668
845.889.898.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

PHILIPS/WHIRLPOOL l J *J I KT

VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle. *1795.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

Geen 2-deurs koelkast maar een
echte koel/vries kombinatie met
de koelruimte op "ooghoogte".
Laag stroomverbruik. Adv. "1179.-

Type ARG280; Adv. *1235.-

ETNA FORNUIS 14.00

• «?H?Ï

INDESIT G/E FORNUIS

KN5404; Gas-elektro. '1049.-

BAUKNECHT WA6500
K»

BAUKNECHTSUPER
KOEL/VRIES KOMBI

VR502; VHS stereo. '1599.- aMTOHïE

899.-

TypeKGC2511; Adv. *1269.

PELGRIM FORNUIS

41OIV; Gas-elektro fornuis. '1425.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

SONY 4 KOPPEN VIDEO

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

V415; 4 DA-PRO, VHS-HQ, dual
mode shuttle; long play. '1550.-

879.-

EM22; Gas-elektro fornuis,
nkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviespnjs'1575.-

998.-

Type AWG089; Opvolgervan
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000.Adv.M445.-

SONY 3 KOPPEN VIDEO
V315; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbediening.'1220.- BI

949.SOOTRNBOVENLAD'ER

749.-

ATAG GAS-ELEKTRO

FK055/52/25A; Elektrischeoven,
inkl. grill en kookwekker. '1510.-

1098.-

130 LTR. KOELKAST

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica ATAG INFRA TURBO
bovenblad. Officiële garantie. <FF452; Luxe gas-elektro
ornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
AEG TURNETTE
(ookboek. Adviesprijs'1735.Inclusief aparte 2800-toeren INDESIT 140 LITER
centrifuge. Adviespnjs. '1375.

PANASONIC VIDEO

799.-

J40; VHS-HQ, 3 koppen. '1104.-

689.-

BLAUPUNKT VIDEO

RTV535; 3 koppen. Adv.' 1445.-

Iteletekst

R8180; 750 Watt+draaiplateau.

F65; 4 koppen,
'1894.>en, VHS-HQ. '189

QQQ .

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

MIELE 1100TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1100 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geemailleerd. Adviesprijs '2199.[jj2^ \C *"1*1ffS

1099.

SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST

BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening
en draaiplateau. Adv. '899.-

1149.-

Flat en Square Hi-Black Trinitron
beeldbuis, teletekst en afstandbediening. Adviespnjs'1799.-

549,

BOSCH 2-DEURS

SLV615; HQ TOPKLASSE'
4koppen,longplay(8uur).*1990.-

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

KOMBI MAGNETRON

STUNTM3m 1 !! Magnetron
+ hete-lucht oven + grill.

PHILIPS GR1021 37 CM

445.-

399.-

CCC

rfift? DDO.

Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. AdviesprijsM 199.-

SONY TRAVELLER
PHILIPS 55 CM KTV
SUPER TELETEKST

349.-

ZANUSSI 2-DEURS

^m 649.-

999.-

AKAI3 KOPPEN VIDEO Ütff

i
4

fi

^

1298.

145 LITER KOELER
TOPMERK. Adviesprijs"749.-

395.-

VSF340; VHS-IHQ, PDC voor- KcC
bereid; afstandbediening. "988.""

ZANUSS1 140 LITER

E3Er 445 . "SUPER KOOKPLAAT

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

PHILIPS 160 LITER

70KV9_717;Adviesprijs*2275.-| PHILIPS VIDEO + PDC
V R 2 2 3 ; VHS-HQ, simpel
programmeren: TXT. *1245.-

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

998.ARISTONA 55 CM

STEREO TELETEKST
Pffi»\ QVIO
GEKSr ilHÖ.BLAUPUNKT55CM
SUPER TELETEKST

pT^k
tuk?

BOSCH KTF1540
pTgii ETC

niïm u/u."

TURBO-DRIVE VIDEO

770 B6r
f f 51."

~•

269.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening. "1145.- |P

AUDIO& VIDEO CASSETTES
Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:
TDKD60
SONYE240

GRUNDIG VIDEO + PDC
VS902; TELETEKST. '1409.-

478.-

MOULINEX
OVEN

10 voor
3voor

19.29.-

399.499.-

118.-

ATAG WASEMKAP
EMKAP

WH155E; 3-standen.
anden. "280.-

BAUKN./BOSCH/AEG

pTjg.% C7Q
RTÏÏW Of5f."

va649.'
KONDENSDROGER

STUNT! VHS-HQ VIDEO |
1

OPZETVRIESKASTJ
Handig opzetvrieskastje, waar
den is. Adviesprijs. '595.-

348.-

ZANUSSI VRIESKAST

TypeZSOSO; Adviesprijs*599.-

PHILIPS VRIESKAST

799.- lAfA?

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

Elektronisch regelbaar. *1445.-

HI-FI
STEREO VIDEO
De snelste videorecorder ter wereld met

5S 95

|*~tt"-Bkan>tl"k"IK"l""5~5~.-19-mp'^n;lhetmo

PlN-CODE l

39.- ELECTHUI

498."

BAUKNECHT LUXE

BOSCH VRIESKAST

MIELE DROGER

Type GSD1311; Adv. '848.-

MERKCENTRIFUGE

STUNT!! VRIESKIST!!

perfekt beeld. Inkl. LCD-afstandbediening.
Off. Ned. Philips garantie. Adviesprijs*1395.-

ai Meer budget door de gratis
I^BCC-cardf
Aanvraag-folder in de winkel!

NDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

Type AFB594; Adviesprijs"725.- 6 programma's, 12 couverts
en geruisarm: Adv. '999.-

449.-L^S

^^JS

158.-

INDESIT WASDROGER

599.-

SP

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

Type TD50; Adviesprijs"649.-

Type AMB523; Adviesprijs*945.-

HRDX20; Afstandbed. '879.-1

899.-

278.-

PHILIPS/WHIRLPOOL altijd een plaatsje voor te vin-

BETER
EN GOEDKOPER,'
TURBO-DRIVE VHS
PRIJS

1205JN;4-pits.Adviespnjs*450.Adviespnjs*450.-

ZANUSSI WASDROGER

JVC VHS-HQ VIDEO

Inkl. afstandbediening

49.-

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviespriis*495.-

GRUNDIG 51 CM TEKST GRUNDIG VHS VIDEO
Pffii CQQ
Urn* 599.
Lrjft.? U«fO.-

GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

ETNA KOOKPLAAT
'KPLAAT

ELECTROLUX
KOELBOXEN

4 koppen, dubbele speelduur.
Off.Ned.garantie. "1245.P"l/- UHIJS

O/IQ
OnrO • "

ARISTONA 51 CM

198.-

cSef 545."

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

1348.

4-pits gaskookplaat. "298.-

.-IBCC
IBCC

169.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

648.348.-

I

699.-

BAUKNECHT VW3PR

749.-

BOSCH VW PS2100

849.-

MIELE VW G521

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag
dinsdag t/m vrijdag ...
zatardag .
.9 tot 6 uur..

1499.1 tot 6.30 uur
9 tot 5.30 uur
KOQPAVOND:
7 tot
tot 9
9 uur
7
uur
..... 77tot
tot99uur
uur

Electronisch betalen
"AARLEM
l BEVERWIJK
(ALKMAAR
!«•••• Fl FKTRD-^IIPFRS lBadhoevedorp Vri'da0
met uw PIN-code,
l VVinkelcentrum "Schalkwijk" l Winkelcentrum "De Beverhof" l Huiswaarderplein 11
Ymf ÜTTfi- n **?*?**£I'S l Maar»*anbroek vrijdag
zonder extra kosten | Rivièradreef 37
| Beverhof 16 (alleen witgoed) | (Achter Noorderkade/Groamorht) | • f IIM DE KAlMDb l AU loverig» filialen donderdag

7 tot 9 uur

Weekmedia 17

Zandvoorts
Nieuwsblad

donbderdag 24 juni 1993

Groot snee
lustrumfe
van ZHC

Strandschaken
een succes
ZANDVOORT - Het afgelopen zaterdag door Café
Neuf/Chess Society georganiseerde strandschaaktoernooi voor leden en vrienden
van de vereniging, heeft
voor wat betreft het aantal
deelnemers een record gebroken. Het toernooi, dat in
1988 met acht deelnemers
van start ging, trok nu 17
liefhebbers van de schaaksport.

PTi~WW jdT^

ZANDVOORT - Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan
van de golfafdeling van de ZHC
hield de golfcluta een zeer geslaagd toernooi. Het toernooi
vond plaats voor een groot gedeelte op de banenen Spaarnwoude en aansluitend drie holes op de ZHC-velden.
door Aaldert Stobbelaar

Bijna honderd golfliefhebbers bonden met elkaar de
strijd aan op de golfbanen. Het
spelniveau is in het vijfjarig bestaan bijzonder hoog geworden. Dat werd nog eens bevestigd in de strijd, die zondag
werd geleverd. Er werd gespeeld in de categorie negen
lange holes en de catogorie negen korte holes.
Bij de dames was de spanning zeer groot op de negen lange holes. Ans Buursema. Liesbeth Challik en Eugenie Spiers

Kroegenschaak
ZANDVOORT - Aanstaande
zondag, tegelijkertijd met het
Nederlands
kampioenschap
doorgeefschaak, zal Café Neuf/Chess Society een tweetal inzetten bij het zogenaamde
'kroegenschaak'. Dit tweetal
wordt gevormd door Fred van
de Klashorst en Gerben de
Vries. Rond de eerste en tweede
Helmerstraat in Amsterdam
hebben zeven cafe-eigenaren
hun medewerking verleend
voor dé organisatie van dit toernooi.
In elk etablissement wordt een
ronde verspeeld. De indeling
geschiedt volgens het 'Zwitsers-systeem'.

gaven elkaar geen duimbreed
toe. Uiteindelijk behaalde Ans
Buursema de overwinning met
een minimale voorsprong op
Liestaeth Challik, die Eugienie
Spiers weer net voor bleef.
Leo Zonneveld was veruit de
beste bij de heren. Om de tweede plaats ontstond een fel gevecht, die onbeslist eindigde.
Pieter Barnhoorn en John Philippo deelden de tweede plaats.

Helaas werkten de weergoden enigszins tegen en moesten
de 17 schaakfanaten reeds na
zo'n vier partijen tot de conclusie komen dat het in de strandtent beter toeven was dan op
het terras. Maar ook binnen
was er een uitstekende stek verzorgd en in een mum van tijd
waren er honderdtwintig partijen afgewerkt. Er was zelfs nog
voldoende tijd over voor het
spelen van een finale-ronde, die
zij het met moeite, gewonnen
werd door Fred van de Klashorst, die net voor Jacob de
Boer, Olaf Cliteur en Walter
Gerhards eindigde.

Andre Koper
Bij de negen korte holes was
Andre Koper bijzonder goed op
dreef. Met ruime voorsprong
pakte hij de éérste plaats. Ook
hier werd de tweede plaats gedeeld. Harry van der Pas en
Robbert de Vries deden niets
voor elkaar onder. Bij de dames
ging de overwinning naar Marion Weigert. Op afstand eindigde Marijke Herben op de
tweede plaats, gevolgd als derde door Luiciënne Verdonkschot.
Voorzitter van het golfgebeuren bij de ZHC, Jan Meijer,
sprak na afloop van een grandioos golftoernooi gevolgd door
een sfeervolle viering van het
eerste lustrum. "Ik heb vele
handjes moeten schudden. Het
golf bij ZHC is een groot succes". Tijdens de viering van het
eerste lustrumfeest stelde Meijer, dat het golf bij ZHC op een
hoog niveau is gebracht. Door
een beperkte accommodotie
gaan veel spelers het elders zoeken. De voorzitter heeft als
grootste wens, de huidige accommodatie uit te breiden of
een andere lokatie te kunnen
betrekken, waar minstens negen volwaardige holes te bespelen zijn.

Doorgeefschaak

De oudste deelnemer, C. Visser (78), brengt de jongste deelnemer, Hans Janssen (11) de eerste beginselen van de Golfsport
bij
Foto Persbureau Zandvoort

Circuit Park in Italiaanse sfeer
ZANDVOORT - In het weekend Van 3 en 4 juli staat het Circuit
Park Zandvoort in het teken van de Italiaanse sfeer. Dan worden
races georganiseerd, met uitsluitend Italiaanse automerken. Fiat,
Ferrari en Maserati Barchetta geven acte de presence in dit
Italiaaanse onder onsje. In de volgende editie een uitgebreide
voorbeschouwing.

Kampioenschap
Beach Tennis
ZANDVOORT - Aanstaande zaterdag wordt de eerste
regionale voorronde van het
Nederlandse -Sisi Beach
Tennis Kampioenschap gehouden op het Zandvoortse
strand. Zandvoort is daarmee de eerste uit een reeks
van zes regionale voqrrondes. De wedstrijden vinden
plaats voor het windsurfcentrum van Tim Klijn. De
eerste bal wordt 's morgens
geslagen om negen uur.
Beach tennis is een nieuw Nederlands initiatief. Dit jaar
wordt dan ook voor het eerst
officieel om het Nederlands
kampioenschap -gestreden. De
KNLTB heeft daartoe haar toestemming verleend. Naast
Zandvoort wordt gespeeld op
woensdag 30 juni te Scheveningen, zwndag 4 juli te Noordwijk,
zondag 11 juli te Westkapelle,
zondag 18 juli te Petten aan Zee
en woensdag 21 juli te Kijkduin. Het finale weekend vindt
wederom plaats in Zandvoort
en wel op 24 en 25 juli. Tijdens
dit weekend wordt ook een Atoernooi georganiseerd.
Beach tennis wordt gespeeld
met dezelfde rackets en ballen
als gewoon tennis. Ook de spelregels zijn, met uitzondering
van een aantal kleine aanpassingen, identiek. Belangrijk is
wel dat in tegenstelling tot tennis op een reguliere baan, bij
Beach tennis alleen volleys
worden gespeeld. Ook het
speelveld is wat kleiner en het
net hangt wat hoger. Dit Nederlands kampioenschap is mogelijk gemaakt mede door de
sponsoring van Sisi Orange.

ZANDVOORT - De span- Zandvoortmeeuwen.
De
ning neemt toe in het 23e voorrondes zijn achter de
zaalvoetbaltoernooi
van rug en de herindeling in
poules met drie teams lijkt
een uitstekend idee te zijn
geweest van de organiserende vereniging. In deze ronde
kunnen de teams zich niet
meer verschuilen, er moet
op winst gespeeld worden
om een halvè-finale plaats te
bereiken.
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nende partij op het program- spannende en soms verrassenma. Zeer verrassend was hier de uitslagen te weeg. Zo haalde
de 5-4 overwinning van Imex op Beach Him ferm uit. De manBakkerij Paap. Kroon Vis had nen van Ron Kaales hadden
bijzonder veel moeite met Klik- geen enkele moeite met Nihotspaan. De 2-1 overwinning is /Take Five (9-3) en maken een
"echter toch een stap op weg uitstekende kans op een halvenaar de halve finale. Onbeslist finale plaats. Niveau Offset lijkt
eindigde hier de wedstrijd tus- eveneens af te stevenen naar de
sen Café Neuf en Weber's. Met halve finale. Duvak bood moeeen 2-2 eindstand is in deze pou- dig verzet, maar ging toch met
le nog van alles mogelijk. De 6-2 ten onder.
veteranen van Café De Kater
verbaasde vriend en vijand in
door Aaldert Stobbelaar
de wedsrtijd tegen Fred Hehl Toeschouwers
Auto's. In een tumultueuze
Het toernooi wordt door veel
wedstrijd won De Kater met 5- toeschouwers gevolgd. Er
Dat bleek al direct in de eer- 4.
wordt gemakkelijk gescoord,
ste wedstrijden van de_yervolwat blijkt uit het feit dat de duigronden. In de eerste "divisie
zend doelpunten reeds zijn
REA
voor de kampioenscompetitie
overschreden. Nummer duispeelden Sensemillia en Radio
In de Ie divisie van de promo- zend kwam op naam van RoStiphout een spectaculaire par- tiecompetitie deed REA van nald Halderman spelende bij
tij zaalvoetbal. Tot de laatste zich spreken door Schoten met Fred Hehl. De indeling van de
minuut bleef de spanning in de 9-1 af te drogen. Ook veel span- volgende serie wedstrijden is
strijd. Sensemillia pakte de be- ning in de wedstrijd tussen De nog niet voor de volle honderd
langrijke twee punten door nipt Fles en De Gier. De partij ein- procent bekend, maar er wordt
met 2-1 aan de goede kant van digde onbeslist, namelijk 3-3.
op iedere werkdag gespeeld van
de score te blijven. Het sterke De promotiecompettitie in de kwart voor zeven tot kwart over
Play In had minder moeite, dan 2e divisie bracht eveneens elf in de Pellikaansporthal.
verwacht, met Van den Heuvel.
Play In bleef gemakkelijk met
6-1 aan de winnende hand en
maakt een uitstekende kans op
een halve-finale plaats.
ZANDVOORT - De resultaten van de softbal vereniging
Clicks/TZB en het programma zien er als volgt uit.
Uitslagen: Clicks/TZB dames l - DIO l 7-3
De Wurf
dames 2 - Terrasvogels 19-12
Het in de voorronde ongesla- Clicks/TZB
Clicks/TZB heren l - Kinheim 3 13-3
gen gebleven De Wurf zette Clicks/TZB
2 - RCH 5 21-13
deze zegereeks onverminderd Kinheim l - heren
Clicks/TZB pupillen 12-16
voort. Turn Tuin bleek niet op- Clicks
Old Stars - Kennemerland heren 4 17-3.
gewassen tegen het subtiele Programma:
zaalvoetbal van De Wurf, 6-1. Spaarnwoude maandag 28-6 19.30 uur Clicks/TZB junioren Ook De Stal deed goede zaken.
29-6 19.30 uur Clicks/TZB dames 2 - Pinquins
Jacro was geen partij voor De dinsdag
donderdag 1-7 19.30 uur Clicks/TZB heren 2 - Kennemerland
Stal en werd met 9-1 geklopt. vrijdag
19.30 uur Clicks/TZB heren !•- Rooswijk
In de 2e divisie stond, na later vrijdag 2-7
19.30 uur Clicks Old Stars - DIO
zou blijken, een uiterst span- zaterdag2-7
3-7 12.00 uur Clicks/TZB adspiranten - Pinquins.

TZB softbal

Sisi organiseert dit jaar een beach tennistoernooi

ZANDVOORT - Afgelopen
zaterdag leverden de kunstzwemsters van de Zandvoortse Zeeschuimers, in
het Boerhavebad in Schalkwijk tijdens techniek wedstrijden uitstekende prestaBij deze wedstrijd ging
Schaakprobleem ties.
de strijd om de titel: kamDe wekelijkse schaakrubriek pioen van Noord-Holland,
wordt verzorgd door de Zand- die door de Zeeschuimers
voortse Schaak Club. In' ver- werd behaald.
band met de vakantieperiode is
de eerstvolgende clubavond in
het Geineenschapshuis pas
weer op donderdag 2 september. Méér informatie over de
problemen/oplossingen is tot
(iie tijd te krijgen via Postbus
25, 2040 AA in Zandvoort. Belangstellenden voor de Zanclvoortsc Schaak Club kunnen
ook bellen: tel. 13644, 13244 of
17272.

ZANDVOORT - Aanstaande
zondag komen er twee schakers van Café Neuf/Chess Society in actie bij het zogenaamde doorgeefschaak. In Amsterdam-Oost strijden Hans van
Brakel en Olaf Cliteur om de
Nederlandse titel.

erg goed gedaan. Op Age-group
II werd namelijk Sandra Beugel kampioen van Noord-Holland met een puntentotaal van
37.196. Silvia van der Donk behaalde een prima vierde plaats.
Vlak daarachter volgden Monique van der Werff en Natascha
Bakker met respectievelijk de
vijfde en zesde plaats.
, Sanneke Molenaar scoorde
goed en behaalde een puntentotaal van 35.350. Minke KorteDe Zeeschuimers hebben het kaas behaalde een totaal van

Tweede plaats voor Koene
ZANDVOORT - Tijdens
de Nederlandse kampioenschappen wielrennen voor
veteranen heeft Wim Koene
een uitstekende prestatie
geleverd door op de tweede
plaats beslag te leggen. Na
een uiterst sterk gereden
koers kwam de Zandvoorter
slechts een half wiel te kort
op kampioen Jack van Kessel.

Op het winderige parcours in
Jubbega moesten de renners 95
kilometer afleggen. Vanaf het
startschot vlogen de coureurs
erin. Na een hectische eerste
twintig kilometer, iedereen wilde van voren zitten, volgde enige rust in het peloton. Lang
duurde die rust niet omdat
Opgave nummer 21: Wit begint
Jack van Kessel, reeds tweeen wint.
maal eerder kampioen, besloot
Oplossing vorige puzzel (nunihet peloton te verlaten. Drie
'Her 20), wit begint en wint: 1.
man, waaronder Wim Koene,
Le4-d3, Ka8-b7; 2. Lcl3-c4,
zagen het gevaar en gingen
Kb7-b6; Td4-d8+, Kh8-g7: 3.
mee.
Kgl-g2, Kb6-c5; 4. Kg8xg3,
Het viertal bouwde, goed saKc5xc4; 5. e5-e6, Pcl-e2+;
een voorsprong
li
-Kg3-h2 Wit wint, want kan vrij menwerkend,
op van ruim een halve minuut.
doorlopen.

De achtervolgers zaten echter
niet stil. Zeven renners slaagden erin de kopgroep te achterhalen. Met elf koplopers was
het voor het peloton gedaan. De
voorsprong werd opgevoerd in
minuten.
In de laatste ronden probeerden de niet sprinters weg te geraken uit de kopgroep. Wim
Koene reageerde telkens attent
op die pogingen. De eindsprint
moest de beslissing brengen in
dit eneverende
kampioenschap. De bijna 40-jarige Zandvoorter slaagde erin om bij de
op volle snelheid liggende Van
Kessel aan te sluiten. De laatste
jump kwam echter net te laat.
Van Kessel drukte zijn wiel net
iets eerder over de finish dan
Koene.
„Achteraf denk je, ik had het
zus of zo moeten doen", stelde
Wim Koene. "Ik zette iets te
laat aan. De eindstreep had wat
verder moeten zijn, dan had het
misschien gelukt. Toch ben ik
niet ontevreden. Van te voren
had ik getekend voor zo'n resultaat."

34.867 en Wendy van de Broek
eindigde op 34.500. Ook Annemiek Sindorf deed op dit niveau mee en zij behaalde ruim
haar C II diploma met een puntentotaal van 32.444. Al deze
kunstzwemsters hebben de limiet gehaald voor de Nederlandse Jeugdkampioenschappen.

Viertallen
Bij de viertallen was de strijd
erg spannend. Anouk Noordervliet pakte hier de eerste plaats
met een puntentotaal van
67.876. Op een knappe tweede
plaats eindigde Saskia Wester
met een score van 66.663. De
derde •• plaats ging eveneens
naar een Zeeschuimsters. Ditte
Valk was goed in vorm en eindigde als derde. Met 66.486
zwom zij een persoonlijk re'
cord. De zwemsters behaalden
tevens alle drie een bronzen
prestatie medaille en de limiet
voor de Nederlandse kampioenschappen.
Sylvia Mettes, die heel netjes
zwom, maar zwaar ondergewaardeerd werd, behaalde een
totaal van 59.220 en bereikte
hiermee de zesde plaats. Ook
zij behaalde haar limiet voor de
nationale kampioenschappen.
Aanstaande zondag wordt
een vervolg gezwommen op
deze wedstrijd. De muziek uitvoeringen zullen dan gehouden
worden in het zwembad Groenendaal in Heemstede. Bij deze
wedstrijd zal het gaan om het
kampioenschap van NoordHolland van de muziek. Inlichtingen over het kunstzwemmen
bij de Zeeschuimers zijn te verkrijgen bij C. ter Heijden, telefoon 16511.

ZANDVOORT - Veronica gaat zaterdag 26 juni in Zandvoort het strand en het circuit op voor de Veronica
Beach Tour. Op de valreep heeft de organisatie een
optreden van Lois Lane weten te arrangeren. Men verwacht vijftig duizend bezoekers over de gehele dag.

een landingsplaats voor parachutespringers. Boven zee wordt
een demonstratie door stuntvliegers gegeven. Om drie uur
wordt een wedstrijd beachvolleyball gespeeld tussen de winnaars van de bezoekerscompetitie en een koppel nationale
topspelers. Verder staat er een levensgroot kleef-dartspel op het
strand met een diameter van 220 cm en meer dan honderd
raakvlakken om te scoren. Veronica maakt gedurende de gehele dag televisie-opnames die live worden uitgezonden. Het dagprogramma op het strand is gratis toegankelijk.

Om de Music Beach Tour een spektakel te maken zijn zo'n
tachtig vrachtwagens nodig voor de opbouw van de complete
karavaan. Dit houdt in: een gigantisch podium, een geluidssysDe artiesten treden 's avonds tot elf uur op in Paddock 2, op
teem van tachtig duizend Watt, lasers, vuurwerk, drieduizend het circuit. Er staan optredens op het programma van The
nieter hekwerk, videoschermen, vier miljoen Watt aan aggrega- Radio's met Bart Peeters, rock and roll-zanger Chris Isaak, Lois
ten, zeven televisiecamera's en vijfduizend vierkante meter Lane en er is een surprise-act. De eerste concerten gaan vanaf
rijplaten. Het is de tweede Tour in een rij van zes die Veronica een uur of zes van start. Gezien de enorme opkomst die men
deze zomer maakt. Eerder al was Scheveningen aan de beurt. verwacht, hebben de NS toegezegd extra materieel in te zetten.
De organisatie van het geheel is in handen van K en B Media/Music, do produktiemaatschappij die in 1991 tekende voor het
Tim Klijn
grote en spectaculaire lichtspektakel van Vangelis in de havens
De festiviteiten spelen zich af op het strand ter hoogte van de van Rotterdam.
surfschool Tim Klijn en 's avonds op het circuit. Op het strand
zijn delen gereserveerd voor beachtennis, beachvolleyball en

Lois Lane is de trekker van het Beach festival

Op een levensgroot kleefdartspel kunnen de deelnemers zich
uitleven
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Citroen
AANGEBODEN-

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vri|dag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia l.w Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad GnnsnprHnm dp Nieuwe Weesper, Amstelv^
e Vener,
Aalsmeeraei ^-OUIUMI en ianavoorts Nieuwsblad.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel 020-665.8686 Fax 020-665 63.21
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen' kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12, Uithoorn Stationsstraat 70.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/'

AUTO 1 -IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 39,95

voor elke extra regel

ƒ 13,50

mm-prijs

ƒ

mm-prijs met vignet

ƒ

AUTO/MAXI'S per mm

ƒ

8,35
8,35
9,90

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties

CITROEN AX 11 TGE
Met extra's, 8000 km
Prijs ƒ 13.500,Telefoon- 020-6969991.
BX 19 TRS '89, LPG, stuur
bekr., c d vergr., electr ramen
zilv. gr. met. Tel 01820-26327
Citroen AX 14 TRS '87,
APK 9/93. Kl. blauw, 78.000 km
Prijs ƒ 6000. Tel. 04116-75930
Citroen BX 1.4 E, 4/87ƒ 500C
Citroen BX 1.6 TRI,
11/87
ƒ 750C
Citroen BX 1.4, 11/87 ƒ 780C
Citroen BX 1.9 D, 10/90/ 1180C
Citroen BX 1.9 D, 7/88/ 84CK
Citroen BX 1.6
Biarntz, 12/89/1020C
Citroen BX 1.4, 7/89 ƒ 890C
Citroen BX 1.9 TDZ
aut., 3/91
ƒ 1590C
Citroen BX 1.9TZD,
10/90
ƒ 1260C
Citroen BX 1.9TRD,
8/84
ƒ 340C

035-564444/561842.
CITROEN DS 21 i.e. Pallas
LPG, b.j. '72, wit voor hobbyist
Tel.: 085-231421.
GSA '82, groen, geen roest, af
nw., APK, goed onderhouden
/1750. Tel.: 01807-24553.
Kijk voor een goede Citroen
Occasion ook onder de rubriek
ALGEMEEN of bel direkt Wim
van Aalst Tel. 02979 - 84866
KNAP CITROEN ZAANDAM
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205 XE, 1.1. 3/89, 69.000 km
ƒ11.750.405 GRD Stat., rood,
44.000 km, 12/91 ...ƒ26.950.- Renault 19 TS,
Goudsmit biedt aan:
3-drs, 7/89
ƒ 10400
PANDA 750 CL, 4/87 rood, 53.000 km.
ƒ 6.950 GOUDSMIT Rat, 020-6470909. Renault 19 GTS
PANDA 1000 CL ie, 1/90, zilver met., 31.000 km
COBUSSEN
ƒ 10.950
Chamade, 2/91
ƒ 14200
UNO 1.0 ie, 12/91, grijs met, 18.500 km.
AMSTERDAM
ƒ 16.950
Renault 21 GTS, 7/86 ƒ 5000
UNO 1.4 S ie, 5 drs., 4/91, rood, 50.000 km.
heeft
voor
u
de
mooiste,
ƒ16.950
Renault 21 GTD
TIPO 1.4 AGT, 1/91, d.blauw, 39.000 km.
ƒ 22.750 Leeuwekeer gebruikte auto's Nevada, 7/89
ƒ 12400
TIPO 1.4, 8/92, grijs. met. 18.000 km.
klaarstaan
ƒ 22.950
Renault 21 GTS HB,
TËMPRA 1.6 S -t- st.bekr., 8/92, blauw met., 19.600 kmj 29.950
voor uw zonnige vakantie.
5-drs, 6/90
ƒ 13900
TEMPRA 2.0 SX stat 12/91, zeegroen met., 27.000 km. ƒ 29.750
KOM LANGS !
Renault 21 SD HB, 5/9 V 15200
Baarsjesweg 249 - 253
Renault 21 Turbo D
Tel. 020-6121824.
Familiare, 10/90
ƒ22400
Peugeot 205 XLD, 1/89/ 9500 Renault 21 GTD HB,
Amstelveen, Oranjebaan 2-4, 020-6470909. Peugeot 309 XLD,
3/90
ƒ 13900
12/87
ƒ 7900 Renault 25 GTS
ƒ 13900
Peugeot 405 GL, 7/89 ƒ 10600 aut., 8/89
Peugeot 405 GR, 1/89ƒ 11900 Renault 25 TX, 10/87 ƒ 7800
Peugeot 405 GLD, 5/89/ 14100 Renault 25 GTS, 4/87 ƒ 7900
Tipo 1.4. 03/89, d.blauw, 67.000 km
ƒ 14.500.- Peugeot 405 1.9
Renault 25 TXE, 10/90 ƒ 16400
Tipo 1.4. 12/89, zilvermet. 142.000 km. LPG . . . . ƒ12.750.- GRI BR Jubilea, 12/90 ƒ 17900 Renault 25 TX
Tipo 1.4. 01/91, goud met. 31.000 km. deelb. a.ban^ 19.750.- Peugeot 405 GLD
aut., 10/90
ƒ 16700
Tipo 1.4. 06/91, groen met, 30.000 km
ƒ19.500.- Break, 6/90
ƒ 17200 Renault 25 TD, 7/90 ƒ 14900
Tipo 1.4. 04/92, blauw met., 28.000 km
ƒ23.750.- Peugeot 405 GL 1.6,
035-564444/561842.
Tipo 1.4. 06/90, AGT/S, d.blauw, 54.000 km . . . . ƒ29.750.- 1/88
ƒ 9700
Tipo 1.4 S. 11/91, groen met. 54.000 km
ƒ21.750.- Peugeot 405 GLD
RENAULT AMSTERDAM
Tipo 1.4. DGT, 05/89, grijs met., 115.000 km. LPG. ƒ 17.950.- 1.9 GLI, 7/89
ƒ13400 Top occasions met 1 jaar
Tipo 1.4. DGT, 04/90, wit, 40.000 km. alarm + afst.bedj 20.950.- Peugeot 405 1.6 GLI,
garantie
Tipo 1.4. DGT, 04/91, antraciet, 29.000 km
ƒ22.750.- 7/90
ƒ 13900
Wibautstraat 224
Tipo 1.6. DGT, 08/89, d.blauw, 40.000 km
ƒ 18.950.- Peugeot 405 SRD,
020 - 561 96 11
Tipo 1.6. DGT, 05/90, blauw met, 28.000 km. . . . ƒ22.750.- 12/90
ƒ18000
Tipo 2.0. GT, 01/91, blauw met, 35.000 km
ƒ24.750.- Peugeot 405 1.6 GLI,
Tempra 1.6. 01/91, wit, 48.000 km
ƒ24.250.- 2/91
ƒ 15900
Tempra 1.6. 03/91, groen met., 50.000 km
ƒ24.750.- Peugeot 405 1.6 GLI,
Renault:
Tempra 1.6. SX, 11/90, antraciet, 40.000 km
ƒ23.950.- 3/91
ƒ15900 19 GTS, nov. '89 .. .ƒ 15.000,
Tempra 1.6. SX, 03/91, groen met. 23.000 km. . . ƒ26.950.- Peugeot 405 1.6 GLI,
11 TSE, 52.000 km .ƒ 5.500,
Tempra 2.0. TDSX, 04/91, d. blauw, 110.000 km. . ƒ26.750.- 6/90
ƒ12900 18 '82
ƒ 2.250,
Tempra 1.6. S.S.W, 06/91, rood, 39.000 km
ƒ27.950.- Peugeot 405 1.6 GLI,
9 GTL '84
ƒ 3.950,
Tempra 1.9. DSSW, 07/92, rood met. 12.500 km., . ƒ37.500.- 7/91
ƒ 14200 5 '84
ƒ 3.900,
Tempra 1.9. TDSSW, 08/91, groen met. 30.000 km., ƒ36.950.- Peugeot 405 GRD, 5/91 ƒ 16200
Peugeot 505 SX, 8/89 ƒ 11400 Peugeot 305
ƒ 3.250,
Tevens keuze uit ± 50 andere occasions v.a. ƒ4.950.Citroen BX '86
ƒ 5.750,

Renault

Fiat

GOUDSMIT Fiat B.V.

Ronday B.V.

Tel.: 020 - 6594859
Gebr. Haaker B.V.

035-564444/56t842.

PI. Middenlaan 19-21
1018 DA Amsterdam

Seat

020-665 86 86

Ford

Suzuki

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

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:

Mitsubishi

GoldCar Mitsubishi

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

SUZUKI

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

Nissan

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Volkswagen

Toyota

Mazda

Opel

Alfa Romeo

IN HARTJE

Subaru

AMSTERDAM

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

Jeeps
Terreinwagens

Lancia Fulvia 1300S, 4-deurs,
Berlina blauw-grijs, 1970, zeer
goede staat. 073-215157.
OLDTIMER (ver)kopen? Bel het
oldtimerbestand v/h Ned. Oldtimer Bureau. Tel. 02990-34065.
SAAB 99. Bj. '78, i.z.g.st. Vaste
prijs ƒ 750,-, uitlaat stuk.
Tel.: 02975-31663 (18-22 uur).

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag. Bijna
50 jaar gevestigd: Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij
Aalsmeer, 02977-24229.
Ook t.k. gevraagd.

Algemeen

Peugeot

740 2.3 Estate, L.P.G., rood, km
125.000, '90; 240 DL 2.3 rooc
km 130.000, '90; 440 DL, aul
stuurbekr. km 17.000, 11/91
440 GL, L.P.G, '89; 440 GL
L.P.G '90; 360 GL, L.P.G, '86
340 1.4 aut. '86;
VOLVO-NIEROP, Vancouver
straat 2-12, A'dam-West.
Tel.: 020-6183951.

VOLVO
occasions
Volvo 460 GL 2.0, rood.10-'92
Volvo 460 GL, wit
'91
Volvo 460 GL Automaat.10-'90
Volvo 440 Turbo, blauw m..'89
Volvo 440 GLT zwart m. ..'90
Volvo 440 DL Special . .12-'92
Volvo 440 DL stuurbekr.. ..'91
Volvo 440 DL Lpg, rood . ..'9'
Volvo 440 Jubileum, wit . ..'9C
Volvo 440 GL wit...'
'89
Volvo 440 GL Automaat, rd.'91

6-persoons CAMPER te huur,
vanaf ƒ 1500,= all-in! ,
JAN WALS, 02902-61697.
Chevrolet VAN 10, b.j. '78, inbouw '81, v.v. koelkast, kachel
en 3-pits gasstel, chemisch tpilet, keukenblok, 2 pers. uittrekb. bed, luifel, trekh. + fietsenrek, 6 cil. automaat, voortent, ƒ9.500. Tel. 030-715871.
De scherpste prijzen voor

TOERCARAVANS
60 occas. rriet Bovaggarantie
ook grote kampeerart.shop
HULSKER LEIMUIDEN
Oosterweg 1, 01721-8913,
10 min. A'dam

Auto's te koop
gevraagd
Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Bel voor info 020-6369515.
Aut., benz. bijv. Volvo 340 ± 5
j., hoge prijs v. goede auto.
020-6820680 of 05144-1719.

EXPORT CARS

VRAAGT TE KOOP: Lada's,
Peugeot 504 en 505, Mitsubishi
Galant, Nissan Sunny en Blue
Bird, Toyota Corolla en alle
Amsterdam
vracht en bestelauto's, schade
Uw Volvo-dealer
en defecten geen bezwaar.
Tel. 020-6369222, Meeuwen Correcte afwikkeling en vrijwalaan 128, Amsterdam-Noord ring RDW. Tel.: 02940-17813.
uit de IJtunnel 2x rechtsaf
Let op! BOVAG autobedr. verVolvo 340, 1700, 2/88, 5-bak koopt gratis uw aanb. in zijn
Showr. Medembl. 02274-4999.
wit, ƒ7.450.-. HETO CARS,
Bovenk.wg, A.'veen. 6412030.
Te koop gevraagd
Volvo 340 diesel, bj. '85, APK
Auto's a contant
juli '94, kl. wit, vr.pr. ƒ3.950
JOHAN BOOM
02943-1087.
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp. Tel.: 020-6105478.
Volvo 440 DL,
mei 1991
ƒ 15.900,- T.k.
l .K. gevr. LOOP-,
u-iur-, SLOOPoi_uur- en
t
contant
a contai
035-564444/561842 SCHADEAUTO'S
met vrijwaring. 02990-71312.

Van Vloten

±50 auto's, APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen.
020-6844079. Tevens INKOOP.
Wagenpark JOHAN BOOM,
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp. Tel. 020-6105478
± 100 auto's v.a. ƒ500,tot ƒ 20.000,-.
Door heel Nederland bekend
Suzuki GS 550, 34.000 km.
om onze scherpe prijzen.
zwart, als nieuw ƒ3950.
Garantie al v.a. ƒ1.000.Dag. geop. van 9 tot 21 uur. GOUDSMIT Rat 020-6470909

Motoren/Scooters

Accessoires en Onderdelen
ALLESDRAGER

T.k. VW Jetta 1300, bj. 1980,
APK juni 94, i.z.g.st.
Vr.pr. ƒ 1250. 02990-71312.
Wilt u uw auto v.a. 1990 direkt
a contant verkopen? Belt u
voor inl. 03410-19354.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 02908-24640.

van THÜLE te koop aangeboden voor Renault 19, 3/4 deurs
en voor Mitsubishi Colt, 3 deurs.
Gevr. allesdrager voor Opel Kadett m. '90. Tel.: 020-6891783,

IN 24 UUR GELEVERD
Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

Service en
Reparatie
APK KEURINGEN ƒ70,
daar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 02907-6999 A'dam,
Sloterdijk 3.

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Noodservice
Klaar terwijl u wacht.
ONDERDEELVERKOOP
Ruilstarters en dynamo's.
DOE-HET-ZELF ADVIES'
Valkenburgerstraat 134.
op zaterdag van
Tel.: 020-6240748.
10.00-13.00 uur
Grote sortering ONDERDELEN
Kost B.V.
van schade-auto's, alle
Valschermkade 16, A'dam.
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
L.P.G. -inbouw Zaandam.
Nieuw v.a. ƒ 1.550.- incr. b.t.w.
ALLE KLEUREN
Gebruikt v.a. ƒ1.050.- incl. OOK IN SPUITBUSSEN
o.t.w. Gratis leenauto
otto nieuwenhuizen bv
A.C.A. Tel 075-351651.
Overtoom 515 Amsterdam
(020) 6129804
Missot. specialist REM- en
Autoverzekering laagste betaFRICTIE-MATERIAAL.
ng per maand/kwartaal.
Bosboom Toussaintstr. 43
Motor
Revisie
Zaandam
Celie voor alle verzekeringen
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Ruilmotoren en cil. koppen, zo- )20-6416607 of 036-5345119.
.k. gebruikte onderdelen van wel voor diesel, Ipg, als benzialle type's BMW, Mercedes en ne, voor nagenoeg elk type
'eugeot. Garagebedrijf C. auto. Eén jaar garantie
Schrauwen,
Teteringsedijk en event. gratis leenauto.
Autosloperij A. de Liede
A.C.A. Tel 075-351651.
34, Breda. Tel.: 076-214918.
Neem geen risico: orig.
PTT-vrijwaring RDW

autolak

Autofinanciering
en verzekering

Autosloperijen
(s)loopauto's

Rijscholen

HOOGSTE PRIJS
Tel.: 020-6198691
irote sortering ONDERDELEN
an alle schade-auto's, alle
SUPER STUNT
merken, alle bouwjaren.
voor nieuwe leerlingen
jEBR. OPDAM B.V.
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in Europa
als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van el.: 02502-45435.
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 950,Het HOOGSTE BOD?? Bel
of
oor vrijblijvende prijsopgaaf.
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ700,Loop, sloop en schadeauto's
Motorrijlessen ƒ 45,00 per les
. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Autorijlessen ƒ 36,00 per les
Theoriecursus op Video GRATIS
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.
Bij
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur. Herexamens
halve
prijs.
Gratis halen en brengen.
Spoedcursus mogelijk v.a.
Tel. A'dam: 020-6942145.
ƒ925,-. Tel. 06-52821994
niet duur!!!
b.g.g. 020-6932074.
RIJSCHOOL ROLF
Studenten 10 % korting.
Rijden bij Rolf wordt een begrip Celie, ANWB erkend, Redelijk
- koelwagen & oprijauto
n Amsterdam. Met een goed in prijs, hoog in kwaliteit.
9-pers. bussen en pick-up's
eam instructeurs/trices geven 020-6416607. 036-5345119
Rat 500 tot Chrysler Voyager
wij op een psychologische ma- Nu ook Campers!!!
EXAMENGARANTIE
nier intensief les en nog leuk
bij Autorijschool Michel
Avond- & nachttarief:
ook! Hoog slagingsperc. en
alle herexamens gratis
och 1e 10 lessen ƒ 30 per vol
Destelwagen gehaald na 16.30
uur. Tel. 6868063/6332405. PS: Voorwaarde: Lessen volgens uur en de volgende morgen
"het Michel lessysteem"
Wij verzorgen ook versnelde 4retour tegen 4 uur-tarief.
of 8-weekse cursussen. Exa- 020-6853693 bgg. 020-6181775 020-6794842, 020-6908683.
menroutes rijden is vanzelfspr. 036-5321238 en 02990-34768
D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,per dag, ex. BTW
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Tel.: 020-6371826.
STARCRAFT:
Opzet camperunits met of zonder hefdak voor ALLE typen
LAGE HUUR
pick-ups v.a. ƒ 15.000,- incl. BTW.
^we bestel- en vrachtw. m. raVouwwagens, zeer ruim en eenvoudig op te zetten.
io, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44,Rfth Wheels in diverse afmetingen, zeer luxe.
.d., 100 km vrij. Tevens pers.
MPORT USA CARS, Keurenplein 9, Amsterdam, 020-6670121. vagens. Autoverhuur Sloot3ezien op tv ? Huur onze
last minute verhuur aak. Tel.: 020-6431220.
'olphin USA-Camper met aut.
van Caravans.
.a. 995,- p.w. last minute -10%
HULSKER
.dventure Cars - 02990-30613.
01721-8913, 10 min. A.'dam
POED.
Garagebox/stalling
ORD TRANSIT, b.j.'75, blauw,
h. qevr. Tel. 020-6124911.
Opzet
camper
unit
met
hefdak,
euk. + 2 pers. bed, ƒ3500.
3 wkn. gebruikt, met kachel en
Nummerbrieven, die volel.: 05782-3888.
koelkast. Vr.pr. ƒ 13.500,ens ons oordeel niet ter
/W Camper bj '80. Met hefdak incl. BTW. IMPORT USA CARS, ake doende reageren op de
iPK
5-'94. Vakantieklaar. Keurenplein 9, Amsterdam,
houd van de advertentie,
6900. Tel. 03420-93741.
tel. 020-6670121.
orden niet doorgezonden.
5 STERREN AUTO- & MOTORRIJSCHOOL
Amsterdam, Almere en Zaanstreek

Autoverhuur

OUKE BAAS

Campers

Diversen

|uitkJj

""i

Hyundai

Chrysler

Volvo

Klassiekers
en Oldtimers

Saab

Rover

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

VW Passat Diesel Van
'88
ƒ9.500
Rat Panda 750 S6 Carrara
'87
ƒ6.950,
VW Polo Shopper, '86/5.950,Opel Corsa 1.3 SR, W/5.950,
Peugeot 305 LPG, '85f 5.500,Ford Resta, '84
ƒ4.950,VAN OSTADE GARAGE
Van Ostadestraat 182
Amsterdam,
020-6625428
Maandag t/m vrijdag

TIPO'S & TEMPRA'S

BX Palais 26000 km
4/90
Tel.: 020-6237247
Ronda L 1.2, '85, rood, binnen
Bx 19 TZI 39000 km
3/91
Fax: 020-6220371
BX Diesel 95000 km
6/90 Kamerlingh Onneslaan 10, Badhoevedorp gestaan, nw., 88.000 km, APK,
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
trekh., ƒ4.250. 01807-24553.
BX 14 TE 36000 km
4/91
Rat
Tipo
1.4
IE,
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), taBX 14 TE 51000 km 10/91
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT Clio 1.4 bj.'91, 43.000 km.
ƒ 10.600,-. T.k.a. Rat 500 Stationmodel in
rief op aanvraag.
BX 16 TZI 49000 km
2/9 jan. 1989
v.d. Madeweg 23,
Vr.pr. ƒ 20.000,- Op werkdagen
Rat
Tipo
1.9
Turbo
DS
SX,
perfecte
originele
staat,
b.j.
BX Break D..128000 km
1/90
A'dam - 020-6686146.
Voor meer informatie of advies, bel
tel. 033-754054 na 18 uur.
jun.
1990
ƒ
15.400,-.
'73,
APK
maart
'94,
pr.
ƒ
6400.
BX 19 TRI 103000 km
AUTOBOULEVARD
4/90
'88, ex-ministerie, APK en
BX Progres 49000 km
3/91 035-564444/561842. Tel.: 020-6750404.
en
RDW, rijksonderh., uitz. mooi
BX Progres 55000 km
Haarlemmerweg 49a
5/91
en goed, ƒ 5.900.020-6226124.
RAT TIPO DGT
Weg. AUTO van de ZAAK hm
BX Cannes 83000 km
9/90
Leiden. 071-214011
blauw 4/89, 60.000 km
Uni Skyline, mei '92, groen met.
BX Palais 35000 km
4/90
ALBERS AUTOBEDRIJF
ƒ20.000. Tel. 075-159598.
BX 16 RE 82000 km
5/89
02963-1767
BX 14 RE 74000 km
3/88
SAAB 96 te koop, bouwjaar
Paltrokstraat 17, Zaandam
Mini 1000 VAN, bj. 1983, APK 1979, prijs ƒ3.600.
Tel. 075 - 178051
tot maart, motor goed, prijs ~el.: 04752-4319/5724.
OTO/ICI Citroen
Ford Escort 1.6 D, 6/&W 8900 Ford Resta 1100L '81, groen, ƒ 1750,-. Tel.: 020-6130732.
SAAB SERVICE
Hogeweyselaan 21
Ford Escort 1.8 D, 8189} 9200 95.000 km, APK 10/93, ƒ 1.250. Rover 216 E, juli 1990^ 1.500,-.
MOLENAAR
1380 AG WEESP
Ford Escort 1.8 D
Tel.: 02155-10278 na 18 uur.
onderh., rep., APK
035-564444/561842
02940-16661
Van, 5/89
ƒ 7400
Ford Sierra 2.01 CL aut.,
• Uw 1 in 3 MINI maakt een
AX10
88 ƒ 9.750 Ford Escort 1.4 C, 7187f 7900 4-deurs, '89, 1e eig., perf.
Royal Class Saab's
Ford
Escort
1.6
D,
2l89f
8400
goede kans door honderdduiAX 11 Rrst
92 ƒ 16.950
Diverse occasions!
ond., APK-gek. Prijs n.o.t.k.
Ford
Scorpio
2.0
CL,
zenden mensen gelezen te
Visa 11 RE
86 ƒ 4.950
Tel.: 02963-4877.
8/90
ƒ
13900
worden. Maak er gebruik van.
BX 14 Cannes
90 ƒ 18.950
Hoofddorp, 02503-14097
BX 14 Cannes
91 ƒ20.900 Ford Scorpio 2.9 l, 7IB9f 14400 Sierra Station 2.0 aut. 95.000
Ford
Sierra
2.3
CLD,
km
1/86
bruin
met.
ƒ11.950
BX 14 TE
90 ƒ 18.000
ƒ 9600 GOUDSMIt Rat 020-6470909.
BX 14
85 ƒ 4.950 5-drs, 2/88
BX 14 Lpg
87 ƒ 8.750 Ford Sierra 1.6 CL,
ƒ 12700 Ford Escort 1.3 Laser, b.j. '84,
BX 16 TRI Lpg
87 ƒ 9.750 5-drs, 5/90
Amstelstein - Suzuki
BX Turbo Diesel > 91 ƒ29.550 Ford Sierra 2.0 CL, 7190} 13400 5-deurs, metal. bl., APK 2/'94,
ƒ4600. Tel. 020-6767171.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
ZX Reflex, 3-drs 92 ƒ 24.500 Ford Sierra 2.0 CLX,
BMW 315,
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
5-drs, 10/90
ƒ 15900:
sept. '82
ƒ2800.3-12 maanden garantie
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
Rat Uno 5-drs. aut. 44.000 km
Ford Taurus 3.8 l
Adverteren in deze rubriek
Tel. 035 -564444 / 561842
(gratis halen en brengen)
groen met.
ƒ9.990 Ruime keuze in 2 CV occasion! aut., 2/90
ƒ22400]
Tel. 020 - 665.86.86
Daihatsu kampeer-personen- GOUDSMIT FIAT Amstelvee alle leeftijden. Citroen Centrum
FAX 020 - 665.63.21
035-564444/561842. Postbus 156, 1000 AD A'dam
busje, 1984 ƒ4500,-.
Oranjebaan 2-4 020-6470909 Leende. Tel.: 04906-1528.
AUTO SERVICE WETTER
Ford
Sierra
2.3
Diesel,
Lase
SNOEK
Citr.
ID
'71
(Portugal)
Tel.: 02907-6572.
11/86, 120.000 km, st.bek weinig roest, technisch goed
.Auto Amstelstad
020-6799100
Rat Panda 2 x '83 - '84
ƒ 9950.-GOUDSMIT RAT
ƒ3250,-. Tel.: 080-443733.
' Hemonylaan 25A Amsterdam
ƒ2000.-ƒ 3250.Amstelveen 020-6470909
| Auto Amstelctad
020-6711888
Te koop Citr. HY '73, camper
HEERE Tel. 020-6719154.
Minervalaan 85 Amsterdam
RENAULT 11 TSE
gr. kent. met extra's. Vraagprijs
Ceintuurbaan 225. A'dam.
GoldCar
biedt
aan:
l B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6148933
1e eigenaar, 52.000 km ƒ3500,-. Tel. 01180-27623.
Jarmuiden 29, Australiëhaven
COLT 1.3 EL, 9/89, wit, alu. velg. 38.000 km
ƒ 17.950
Rat Panda 34, 3/86, 81.000
ƒ5.500,-.
:
Sloterdijk
III
Amsterdam
TIMO
DE
BRUYN
LANGER 1.5 GLXi, 6/90, HB, groen. met. 81.000 km ƒ 21.950
km. wit
ƒ 4950. RONDAY BV, 020-6237247.
Voor occasions en reparaties: GALANT 2.0 GLSi Sedan, 4/88, zilver, 110.000 km ƒ 16.950
B.V. Autobedrijf van Deinum
020 6831956
GOUDSMIT RAT
| Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
Renault
5,
rood,
km.
42.000
'8
van
BX,
Visa
en
2CV6.
GALANT 2.0 GLSi, 6/90, HB, zwart, 60.000 km
ƒ 26.950
Amstelveen 020 - 6470909
ƒ6.750.Luvkx
B.V.
APK klaarmaken tegen gered, ECLIPSE 2.0 16 V, 9/92, zwart, 13.000 km
020-6594330
ƒ 52.500
Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
Mitsubishi Galant 2.0 L,
NIEROP DAIHATSU
pnjz. Verk. van losse onderd. Pajero 2.5 GLX TD 5-drs. AC/sch.dk. 8/90, zilver 38.000 ƒ 49.750
augustus 1985
ƒ3.800.
TEL.: 020-6183951.
Tel 020-6680820 en 075-219777 3000 GT VR 4, 12/92, zilver, 8.000 km
Zeilemaker Landsmeer B.V.
ƒ 139.500
02908-24343
Tel 035-564444 / 561842
] Dorpsstraat 74 Landsmeer
RENAULT TRAFFIC 1000
V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
Nissan Cherry 1.7 D
075-164692
Diesel, kampeerauto, 1985 op druk brengen bij de Citroen
Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
jan. '85
ƒ2.600.- verhoogd, verlengd, ƒ 6.950,- Spec. m Zaanstad Garage.
Tel. 035-564444 / 561842
VISA Garage. Tel. 020-627841 RENE SPAAN, 075-281193.
' DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
Vraag tevens naar onze inrui- Amstelveen, Oranjebaan 2-4, 020-6433733
CORRECTE SERVICE,.
Vakantiekoopjes! ± 50 auto's
l INRUIL EN FINANCIERING
lers en aantr. rep. prijzen.
v.a. ƒ300.- tot ƒ 5.000.Johan BOOM, Den lip 55, Gem.
Mitsubishi Galant 1.8 GLI HB
Xantia 1.8 SX, 03/93,
Suzuki Super Carry, 09-87,
Landsmeer Tel.: 02908-24640.
ƒ 12.900/
5000 km, voordeel:
ƒ5000 augustus 1990
APK. In goede staat. Geel kent.
Tel. 035-564444 / 561842
ZX 1.4 sport. 01/92 ƒ27.500
Datsun Cherry, b.j. 6-'81, APK Extra bank. ƒ 5.500.023-386738
Diverse VW KEVERS
ZX
1.4
reflex
10/91
ƒ22.500
FORD FIESTA, 3-deurs CLX
vlitsubishi Lancer exe, apr. '88, 11-'93, mot. prima, 123.000 km, Suzuki Swift 1.3, 30.000 km,
1200, 1300, 1303 en 1303S,
XM
2.0
comfort
05/90
ƒ
28.900
1.11, 1991, ƒ17.950
ƒ11.500,-. 030-898306.
ƒ 1500. Tel. 02979-84074.
alle in nieuwstaat.
okt. 1990
ƒ 13.900,-.
BX 1.4 Palais 12/88 ƒ12.500
VAN VLOTEN CAR,
RUSKA Automobielen B.V.,
Space wagon GLX EXE, 87,
AX
1.1
inj.
10/90
ƒ13.950
020-6365052.
Weg. auto v.d. zaak: Nissan 035-564444/561842
Lauriergracht 115-127, A'dam.
AX 1.1 Rrst inj. 05/92 ƒ 16.500 zilver met., struurbekr. m Sunny 1.4 LX, 3-drs, wit, 51.000
FIAT UNO 1.4 70 PK '91, blauw,
nieuwstaat
ƒ24.950.AX 1.1 Spirit, 11/89 ƒ11.950
Passat D 40 KW, 4-drs. blauw,
km,
3-'90,
ƒ13.500.
Tel.
0203 deurs, 45000 km. ƒ14.000.
AX 1.1 K. way, 08/89 ƒ 12.250 GOLDCAR 020-6433733.
05/87, ƒ5.950.-. HETO CARS,
6153103/03200-56131.
Tel. (beantw.) 020-6257122.
Bovenkerkerweg 23, A'veen.
AX 1.1 inj. 3/90
ƒ13.750
Toyota
Carina
1.6
HB,
Volvo 360 1/88, LPG, m nieuw
Tel.: 020-6412030. Div. occas.
Swift 1.3 GS, 8/91
ƒ20.500
dec.
1989
ƒ11.400,-.
staat
ƒ 10.800.- CITROEN ZX REFLEX
Alto GA 10/91
ƒ11.990
Toyota Corolla 1.6 XLI, 5-drs, Polo GT 1991, 75 PK, diverse
COBUSSEN AMSTERDAM 3-drs, 1992, ƒ 24.500
Alto GA 04/88
ƒ 8.500 Mazda 323 LX HB,
Opel Ascona 1.8
liftb., mrt. 1991
ƒ 16.500.- extra's, ƒ 19.000,-. Telefoon na
apr.
1991
ƒ
15.900,-.
Tel. 020-6121824.
OTO//ICI, 02940-16661.
'oio Pointer 08/87
ƒ 8.450
Traveler, 4-drs, 1/89 ƒ 8900
19.00 uur: 020-6958333.
Mazda
626
1.8
LX
HB,
035-564444/561842. VW Golf 1.6 D,
VW GOLF CADDY
Div. demonstratie auto's o.a ;olt 1.3 GL Cabri 03^ 17.900 un. 1990
ƒ 13.400,-. Opel Ascona 1.6 D,
Volvo 940 GL 23 '93, 250 km biza 1.5 XL inj. 02/90 ƒ 14.900 Mazda 626 2.0 GTI,
4-drs, 6/86
ƒ 5400
30.000 km, 1990, ƒ 14.950,TOYOTA CELICA CABRIO
nov. 1988
ƒ8900,-.
Opel Kadett 1.7 D
VAN OSTADE GARAGE,
grijs met., ƒ 57.500,-. V. Vloten Viicra DX i.a. 01/89 ƒ11.500 mrt 1987
ƒ7800,-.
bj 1982, wit, Lz.g.st., APK tot VW Golf 1.6 D,
ranada Combi 06/81 ƒ 1.950
Tel.: 020-6369222.
Caravan,
1/90
ƒ12500
020 - 6625428
Mazda 626 1.8 GLX, Sedan
19-4-94, incl. LM-velg. ƒ 14.500. apr. 1989
ƒ 10.800,-.
Autobedrijf WIM v.AALSt,
P.S., feb. 1992
ƒ21.400,-. Opel Kadett 1.7 D
Inl. 08385-50501 (niet op zo.). VW Passat 1.8 CL, LPG ob.,
Citroen & Suzuki
Van,
6/90
ƒ
9500
Mazda 626 LX HB,
sep. 1989
ƒ 15.800,-.
02979-84866 Mijdrecht.
Opel Kadett 1.7 D
apr. 1990
ƒ 13.400,-.
VW Passat 1.9 CLD,
Caravan,
12/90
ƒ
12900
XM V6 '90
ƒ 24.500
jun. 1990
ƒ 13.900,-.
XM 20i Ambiance '90 ƒ 25.000 035-564444/561842. Opel Kadett 1.7 D
Caravan, 5-drs, 6/89 ƒ 10600
:M20iComf. LPG'90/23.500
035-564444/561842.
VOOR GEGARANDEERDE
XM Diesel'90
ƒ27.500 MAZDA VAN VLOTEN CAR Opel Kadett 1.6 S, 1/82/ 2200
TEL.: 020 - 6365052
VW Passat CL Variant, 74.000
OCCASIONS
Opel Kadett 1.6 D
st. BX TZD '90 v.a. ƒ 14.500
km, 9/88, zilver met. ƒ22.950
ALLE ONDERHOUDSƒ 8400
BX TD '91
ƒ 15.500 121 SED GLX+ 1.3i-16v .1993 Combo, 2/89
Polo Sprinter Coupé 114.000
WERKZAAMHEDEN, A.P.K.,
BXTRD'89
ƒ11.500 121 SED GLX 1.3i-16v .1991 Opel Kadett 1.7 D
1986 Caravan, 5-drs, 10/89 ƒ 10200
km, 4/85 zilver
ƒ 7.950
SCHADE-EXPERTISE
BX TGD Break '90
ƒ 17.500 323 HB GLX 1.3
GOUDSMIT Rat 020-6470909.
Amsterdam Oud Zuid
BX RD Break '89
ƒ 14.500 323 HB GLX 1.5 5d ..1987 Opel Omega 2.0 l
1989 Pearl, 4/90
2e Jan Steenstraat 42-48
ƒ 15000
BS D Service '89
ƒ 9.950 323 HB GLX 1.5
VW Passat Variant 1.8 GL, bj.
BX 19 TRS Ipg '89
12.900 323 HB GLX 1.3 LPG .1990 Opel Omega 1.8
.'89, evt. inruil Saab 900/9000.
323
SED
GLX
1.5
1988
Tel. 020-6763829
Caravan, 1/87
ƒ 9800
BX 16 TZI Ipg '90
ƒ 14.900
Tel. 05287-3506.
1990 Opel Omega 2.3 D
BX 16 TRI Ipg '86
ƒ 7.500 323 SED GLX 1.6i
323
SED
GLX
1.6i
1990
Van Caravan, 3/91
ƒ 16900
BX 14 TGE '90
ƒ 14.900
BX 14 Palais '90
ƒ 13.900 323 SED LX 1.6i-16v . .1993 Opel Vectra 1.8 l, 12/90/ 16400
323
F
GLX
1.61
1990
Opel Vectra 1.8 l HB,
BX 14 TE Ipg '90
ƒ 13.500
Lada 1200 S, K 6, rood, 11/87
Subaru Coupe 1.6 GL,
ƒ20500
BX 14 E '86
ƒ 5.500 626 HB GLX 2.0 LPG .1987 12/91
ƒ11.200,-. zeer mooi ƒ 2750.- Lada Sama626 HB LX 1.8-12v ..1991 Opel Vectra 1.6 l, 1M89f 14400 jun. 1990
BX 14 E Ipg '85
ƒ5.000
ra 1.1. K 6, rood, 11/88 ƒ 6950.035-564444/561842 HETO CARS, Bovenkerk.weg,
AX 14 TRS 5 d. '89
11.500 626 SED GLX 2.0-8v .. .1988
035-564444/561842.
626
SED
GLX
PS
1.8-12v1990
L15 D best. '90
ƒ 9.950
23, A.'veen. 020- 6412030
626 Wag GLX PS 2.0-12v1988
Justy DL 56, 5/87, grijs ƒ 5750.VISA Garage BV
"PECIALE AANBIEDINGEN:
Peugeot 404, '66, wit, sunroof, HETO CARS, Bovenkerk.weg, Regatta Stat. '87 • ƒ 3990
Houtmankade 37
iubaru Justy 3d S 1.0 . .1991 zeer goede staat, ƒ 7500,-. Tel.: 23, A.'veen. 020- 6412030
Citroen BX 1.9 GT '85 ƒ 4500
Amsterdam, tel. 020-6278410. Ford Resta 3d CLX 1.1i .1991 09-3225024485 (Brussel).
VW Polo C shopper'85/ 5400
Ford Escort 3d CL 1.4 ..1987
AUTO SERVICE WETTER
KADETT diesel '88
ƒ 9990
T.k. mooie Peugeot 309 Diesel,
Daih. Ch. 3d TX 1.3i-16v 1990 wit, b.j. okt '87. Vr.pr. ƒ7500.
Subaru en Lada dealer
VW Golf 1.6 '87
ƒ 9900
Al onze occasions boven de
Opel Record 2d S 2.0 ..1981 020-6402995.
BMW 316,'87
ƒ11.500
Seat Marbella3d GL ...1989
ƒ3000,CHEVR. Corsica '90 ƒ 17.500
T.k.
Peugeot
205
XS
wit,
3 tot 6 maanden garantie
MB 250 TD, aut.'86 ƒ29.750
DRAAIERWEG 10, A'DAM
.k. gerest. JEEP type M38 A1
bj. 1990. APK-gekeurd april '93,
Inr./fin./gar. mog.
(BIJ PRAXIS)
div. extra's ƒ 9500. 015-615643.
LADASAMARA 1.3 ....1990
Lz.g.st.
Tel.
08380-25031.
Tel.: 020-6369515.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
LADA SAMARA 1.3, 5d .1989
'.k. Mazda 626 HB 1.8 LX, 5Amsterdams Stadsblad Buitenveldertse Courant Diemer
AUTOBEDRIJF HEERE
992, 6300 km, rood metal., T.k. Peugeot 205, 1.1, grijsLADASAMARA 1.1 ....1991
Courant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam • de
met., mei '91. Vr.pr. ƒ16.000. LADA SAMARA 1.3 ... .1989
33.900. Tel. 020-6451432.
Mits. Colt AXE '87
ƒ 8250
Nieuwe Weesper Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant
Tel. 020-6142295/6596248.
LADA SAMARA 1.5 ... .1987 Subaru Justy '88
ƒ 9250
• Helaas ontvangen wij nog
HYUNDAI OCCASIONS
de Ronde Vener Aalsmeerder Courant Zandvoorts Nieuwsblad
LADA
2107
1.6
1987
Sub. Mini Jumbo '86 ƒ 5750
KADETJE 1.3s autom.,
eel MINI-advertentie
2 jaar garantie alleen bij:
Het Parool • Trouw • de Volkskrant
LADA 2105 1.5
1987 Rat Ritmo 60 CL '86 ƒ 4750
'85, APK 6-'94, ƒ7500.
pdrachten te laat door fouHyundai-dealer AUTOKROOY
Subaru
16
GL
Coupe
..
.1989
Suzuki Alto GLX '91
12750
Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21
Tel.: 02963-1554.
eve adressering.
T.T. Vasumweg 32
Subaru Mini Jumbo DL .1987
a.d. Klaprozenweg A'dam-N) Wij maken u er op attent dat Omega 2.0 stat.wag., goud Opel Corsa 1.3 Club.... 1987 Suzuki Alto GLX '89 ƒ 9500
ƒ 9000
e snelste manier om uw met. 134.000 km, 5/87, ƒ 14.950 Mitsubishi Galant 1.8 GLX1990 Suzuki Alto GA '89
020-6310615.
Alpha 33 S, bl, 9-'88 weg. auto
chriftelijke opdrachten aan Goudsmit Rat 020-6470909. Suzuki Allo
1984
Alle
auto's
Apk
&
VVN
gekeurd
zk. Uitst. st. 70.000 km. Ond.
ons te doen toekomen is, als
MEER GARAGE
BOVAG GARANTIE
Opel Kadett Caravan .. .1983
garage, ƒ 11.000 076-220806.
u deze als volgt adresseert: VECTRA 1.7 D, 11/91, 1e eign, Daihatsu kampeerbusje .1984 Ceintuurbaan 225, Amsterdam
Hyundai dealer,
zeer
mooie
auto.
AFDELING
occasions
Tel. 020-6719154
Citroen Visa
1986
1 IN 3 MINI-ADVERTENTIES IMPORT USA CARS, KeurenLinnaeuskade 5-7
Zwanenburgerdijk 503
plein
9,
A'dam,
020-6670121.
POSTBUS
1518
' Tel 020-692.9548
JOHAN BOOM
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572
1000 BM AMSTERDAM
Chrysler - Amstelveen
Den lip 55, gem. Landsmeer.
BEL 020-6.65.86.86.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
± 50 auto's v.a. ƒ 1000,- tot
Adverteren m
EN INFORMEER NAAR
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Peugeot 205 Diesel, 1988, APK 1 IN 3 MINIADVERTENTIES ƒ 20.000,-. Alle auto's met nwe.
deze
rubriek
ONZE KONTRAKTNieuw en gebruikt uit voorraad. Tel: 02975-61212.
APK. Garantie al v.a. ƒ 1000,POSTBUS 1265
gek., 1e eig., 113.000 km, vr.pr.
Tel. 020 - 665.86.86
MOGELIJKHEDEN
(Gratis halen en brengen)
1000 BG AMSTERDAM
Tel.: 02908-24640.
ƒ 9900,-. Tel. 03200-33949.
niet breder dan twee kolommen).

T.k. Autobianchi A 112 APK
jan. '94 ƒ2600. 030-315870.

J

.

•

« Weekblad

Amsterdams t f Stadsblad...

Builenveldertse
Courant

nse
at

,;•>• ftT* ..

AmstelveenB
:: Weekblad

Zandvoorts <•
; Nieuwsblad

a Diemer
S Courant ==.Üt-v : nuuiil,i.\,Mril
l.ïif

WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS.

Auto's & Motoren
23/24 juni 1993

1-19

Van de meest noordelijke stad van Europa, het
Noorse Hammerfest, naar
de meest zuidelijke stad
van het Europese continent, het Spaanse Tarifa.
Dat is zo ongeveer de afstand die vier Oostenrijkse
amateur-coureurs binnen
24 uur aflegden in hun
standaard Porsche 928
GTS.
Om precies te zijn legden
de vier
Oostenrijkers
6.377,25 kilometer af op de
kombaan in het Italiaanse
Nar do. De gemiddelde
snelheid bedroeg dus een
niet
onverdienstelijke
265,72 km/uur. Cijfers die
goed waren voor een wereldrecord. Al was het alleen maar omdat we hier
met pure amateurs te maken hebben. Initiatiefnenier en fervent Porsche-rijder Pranz Doppler: „We
wilden laten zien dat ook
amateurs een wereldrecord kunnen behalen met
een
standaarduitvoering
van de Porsche 928 GTS."
De enige aanpassing aan
de auto was een rolkooi uit
veiligheidsoverwegingen.
Daarnaast ontbraken de
rechterbuitenspiegel
en
achterruitewisser voor een
betere aërodynamica. Na
afloop van de 24-uurs solorace ging de Porsche op dezelfde wijze naar Oostenrijk terug als hij naar Italië
gekomen was: gewoon op
eigen kracht over de openbare weg.

Opel Frontera
Sport
Het leveringsprogramma van de Opel Prontera is
uitgebreid met een korte
tweedeurs: Frontera Sport.
Hij heeft een 43 cm kortere
wielbasis dan de vierdeurs
en een afneembaar dak.

Onder de motorkap
huist een tweeliter benzinemotor met een vermogen van 85 kW/115 pk. Onder normale omstandigheden worden alleen de achterwielen aangedreven en
draaien de frontnaven vrij.
Wanneer een betere tractie
is gewenst kan de vierwielaandrijving worden ingeschakeld via een schakelpook op de tunnel, met
keuze uit een hoge of lage
gearing.
Tot de standaarduitrusting van de Sport behoren
onder meer centrale deurvergrendeling, dakreling,
elektrisch te bedienen ramen en spiegels, reservewiel op achterklep, stuurbekrachting en in hoogte
verstelbare koplampen.

Luxe
Transit Taxi
De Pord Transit is sinds
kort leverbaar als Regiotaxi voor het vervoer van
acht personen. Hij wordt
gebouwd op basis van de
Transit Bestel met lange
wielbasis en is voorzien
van een speciaal businterieur. De instap bij de voordeur is verlaagd, steekt dieper in het interieur en heeft
een extra trede gekregen
om het in- en uitstappen te
vergemakkelij ken.

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

ONGEBRUIKTE

Ruim 6.377 km
binnen 24 uur

OVERTOLLIGE
BAGAGE

ELECTR/SCHE
APPARATEN

Galant
met airbag

D

EZE WEEK ontvingen vijftig chauffeurs
van het Provinciaal
Energiebedrijf Friesland uit handen van Hans
Wiegel, Commissaris van de
Koningin te Friesland, een
ANWB Rijzuinigheidsbewijs. Ze sloten als eersten de
ANWB-cursus 'Energiebewust autorijden' met goed
gevolg af. De cursus vindt
plaats in het kader van de
Rij-zuinig-campagne.

groot wagenpark, de zogenaamde fleet-owners. Eind 1993 verwachten we hiervan de eerste
onderzoeksresultaten. We willen inzicht krijgen in de houdmg van fleet-owners ten aanzien van het thema energiezuinig rijden en kopen. Ook moet
de rol duidelijk worden die leasemaatschappijen kunnen spe
len."

SNEL
OPTREKKEN
ZACHTE/
BANDEN

•*

MOTOR AFZETTEN
/
„Als we allemaal wat gas teBIJ BRUG ENZ.
SCHERP
rugnemen, maakt dat een weBIJ KOUDE START KALM WEGRIJDEN'
REMMEN
reld van verschil", luidt de openingszin van de campagne die
een half jaar geleden van start
ging. Het was een initiatief van
de NOVEM (Nederlandse On- Zaken, die het energieverbruik van de auto sterk beïnvloeden
derneming voor Energie en Milieu) en werd financieel mede
mogelijk gemaakt door enkel
Ministeries.
De campagne
wordt, opvallend genoeg, gesteund door een grote groep
landelijk bekende organisaties
op het gebied van verkeer en
veiligheid en door bedrijven uit
het transport- en vervoerswezen.

Allemaal wat gas terugnemen
maakt een wereld van verschil

Het doel dat de NOVEM voor
ogen heeft, is het brandstofverbruik met vijf procent terug te
dringen door weggebruikers
een energiebewuste rijstijl bij
te brengen. In een latere fase
wordt de aanschaf van lichte en
zuinige auto's gepropageerd,
wat in het jaar 2000 nog eens
vijf procent brandstofbesparing moet opleveren ten opzichte van 1990.

brengen derhalve een cursus.
Daarnaast wil men dit aspect
van autorijden tot een vast onderdeel van het rij-examen maken. Verder is sinds kort het
boek 'Rijtechniek' verkrijgbaar
in boekhandels en bij ANWBkantoren. De ondertitel luidt
veelzeggend 'Handboek voor de
betere automobilist'. Het boek
is bestemd voor gevorderde automobilisten, rij-instructeurs
en hun leerlingen. Vooral de
laatste groep heeft de ANWB op
Aanzienlijk
het oog. Immers, deze hoeft
De ANWB vervult in de cam- niets af te leren, alleen maar
pagne een belangrijke 'instru- aan te leren.
mentele' rol en heeft een aantal
projecten gestart. Het belangrijkste daarvan is de cursus die RAI-code
De motor achter de campagde chauffeurs van het Friese
energiebedrijf volgden. Het ne is ing. Paul van de Lande,
gaat om een training, die minimaal tien procent besparing op
de brandstofkosten, lagere onderhoudskosten, minder kans
op ongevallen en minder milieuverontreiniging kan opleveren.
De Duitse zusterclub ADAC
heeft in een test aangetoond dat
zonder noemenswaardig tijdsverlies veel 'winst' te behalen
valt. De verschillen werden opgetekend tussen een beheerste
en een haastig gereden stadsrit
van 28 kilometer.
De 'snelle' automobilist arriveerde twee minuten eerder op
de afgesproken plaats dan zijn
'trage' evenknie. Maar de prijs
was aanzienlijk. Zijn brandstofverbruik was veertig procent
hoger en het milieu kreeg 36
procent meer schadelijkse stoffen te verwerken. Zijn ergernis
moet ook groter zijn geweest,
want hij zag twintig rode verkeerslichten, de rustige rijder
slechts vijf.

' programma-manager verkeer verd. Maar ik noem ook de RAIen vervoer bij de NOVEM. Hij code, die een onderzoekster
toont zich vooralsnog tevreden toevallig op het spoor kwam. In
over de voortgang van de cam- deze drie jaar oude code worpagne. „Het is te vroeg om nu al den richtlijnen gegeven die erte juichen en er is ook nog geen voor moeten zorgen dat uitingen in autoresprake
van
clame niet in
energiebespastrijd zijn met
ring op grote
het
huidige
schaal. Toch
overheidsbestaat het enerleid
inzake
giebewuste rijverkeersveigedrag dankzij de campagligheid,
miz u i n i g lieubeheer en
ne over een R i j
energiebespabreed kader in
de picture en kunnen we hier ring. Het ging om vrijwillige afen daar al vruchten plukken", spraken als de maximum snelzegt van de Lande. „Een voor- heid niet meer op te hemelen in
beeld daarvan is natuurlijk de advertenties. Uit onderzoek
ANWB-cursus die deze week de bleek daar dus niets van teeerste geslaagden heeft opgele- recht te komen. Maar nu is er

vanuit de branche toch een
werkgroep ingesteld die een
nieuwe en officiële reclamecode gaat opstellen."

Niet anti-auto
Van de Lande noemt 1992 het
jaar waarin de akker zaaiklaar
gemaakt werd. Vorig jaar is
veel onderzoek gedaan, de strategie ontwikkeld en besteedde
men er veel aandacht aan om
alle neuzen in dezelfde richting
te krijgen. 1993 wordt het eerste
jaar van de oogst.
Van de Lande: „Er staan veel
activiteiten op de agenda. Deze
maand is er bijvoorbeeld een
zogenaamde 'pilot' gestart die
gericht is op bedrijven met een

„Het gaat er dus met slechts
om het rijgedrag te veranderen,
maar ook het koopgedrag. Het
heeft immers weinig zin om een
leasenjder eerst een cursus
'Energiebewust autorijden' te
laten doen als hij bij het uitzoeken van een nieuwe 'leasebak'
weer een zescilinder diesel
kiest. Andere activiteiten die op
stapel staan zijn onder meer de
Rij-zuimg-cursussen voor beroepschauffeurs, de vakbeurs
voor verkeersscholen, Perfect
Driving Competitions onder
het motto 'Koop zuinig, Rij zuinig' een tentoonstelling over
compacte auto's."
„Het zal natuurlijk uitemdelijk heel moeilijk zijn om te
achterhalen wat onze bijdrage
is geweest, want ook de ontwikkeling van de brandstofpnjzen
heeft zijn uitwerking op het rijen koopgedrag. Er is in september 1992 een nulmeting verricht, die over drie maanden
herhaald wordt. Dan kunnen
we pas vaststellen of het afgelopen jaar tijdens de campagne
iets ten goede veranderd is. Het
is zeker geen anti-autocampagne, dat blijkt ook uit het brede
platform. Er wordt wel een beroep gedaan op het gezond verstand, op Hollandse nuchterheid, zodat mensen vanuit een
sociaal bewustzijn verstandiger gebruik maken van de auto
en hun energiebewustzijn ook
laten meetellen bij de aanschaf
van een auto", aldus Van de
Lande.
EVERHARD HEBLY

Peugeot breidt 306 uit
D
RIE MAANDEN na de
introductie van de
306 lanceert Peugeot
drie nieuwe vijfdeurs
versies: een diesel, een turbodiesel en een benzinemotor met automatische versnellingsbak. De laatste
twee worden in het najaar in
Nederland verwacht.

De uitbreiding van het 306programma verloopt hiermee
geheel volgens plan. Onlangs
werd al de 306 S16 onthuld, een
driedeurs versie met 155 pk.
Het totaal aantal versies bedraagt nu tien. De 306 heeft
vooral op de Franse markt in
ras tempo een belangrijke positie veroverd. Binnen twee
maanden werd met vijf uitvoeringen met benzinemotor een
Om automobilisten een ener- marktaandeel van vier procent
giebewuster rijgedrag bij te gerealiseerd.

Aangezien het zogenaamde
Ml-segment van de Franse
markt voor vijftig procent uit
auto's met dieselmotor bestaat,
wekt de komst van twee dieselmotoren geen verbazing. Ook
over de vijf deuren hoeven we
ons niet te verbazen, want liefst
tachtig procent van de kopers
in dit marktsegment koos in
1992 voor een vijfdeurs versie.
De 306 zou zijn marktaandeel
met name danken aan de aspecten veiligheid, comfort, uitrustmgsniveau en vormgeving.
Met de dieseluitvoeringen
richt Peugeot zich op kopers
die bij hun keuze het evenwicht
zoeken tussen vormgeving en
praktische bruikbaarheid en
tussen prestaties en kosten. De
'normale' dieseluitvoering is
voorzien van een 1.9 litermotor
die een vermogen levert van

Concepto T
Cabriolet
"Seat heeft op de autoshow in Barcelona een prototype getoond van een topless Concepto T. De techniek van de cabriolet biedt
dezelfde mogelijkheden als
het prototype van de coupe
waarop hij is gebaseerd:
een grote verscheidenheid
aan motoren.

Seat heeft zelfs rekening
gehouden met een dwarsgeplaatste zescilindermotor met een vermogen van
meer dan 200 pk, vierwielaandrijving, ABS en ËDSantislipsysteem. Verfijnde
details in het interieur zijn
onder andere de verschillende communicatiésystemen en een complete audio-installatie. Het dak is
elektrisch^opvouwbaar.
Ook cfvef de veiligheid
heeft Seat opnieuw nagedacht. Zo zijn de lederen
voorstoelen uitgerust met
geïntegreerde veiligheidsgordels en is de auto op vitale punten versterkt. Of
hij ooit in produktie gaat is
ernstig de vraag, maar het
is wel een blijk van de technische creativiteit van de
Spaanse autobouwers.

Vectra
Expression

51kW/70pk, waarmee volgens
Peugeot een gemiddeld verbruik van bijna 1:17 te realiseren moet zijn.
Maar wie het zeer rustig aan
doet, kan weieens tot betere cijfers komen. De turbodiesel levert een vermogen van
67,5kW/92pk en heeft een topsnelheid van 180 km/uur. De
turbodiesel is pas in het najaar
leverbaar in Nederland, dit in
tegenstelling tot de eerstgenoemde uitvoering die nu reeds
verkrijgbaar is.

Op de Noordamerikaanse en
Japanse markt is tachtig procent van alle auto's voorzien
van automatische bak. Op de
Europese markt is zijn aandeel
altijd vrij gering geweest. In
Frankrijk bijvoorbeeld lijkt het
bijna een blijk van onvermogen

Normaal gesproken kost
de airbag als extraatje in de
succesvolle Mitsubishi Galant 1.900 gulden. In de
maanden juni en juli kan
de importeur echter ditzelfde item voor 550 gulden
leveren in elk gewenst type
Galant. De GTi-versie met
V6-motor was en is standaard al van de airbag
voorzien.

Het interieur van de nieuwe Peugeot 306 automaat
als je over een auto met automatische versnellingbak taeschikt. Slechts 2,5 procent van
de Franse automobilisten heeft
er een. Zwitserland scoort in

Porsche-bar geeft bezoek het nakijken

Europa met twintig procent het
hoogste. Desondanks ziet Peugeot voldoende grond voor een
306 XT met viertraps automaat.
Hij is gekoppeld aan de 1.8 litermotor met 74kW/103pk van de
XT-versie. Als extra optie is een
snelheidsregelaar verkrijgbaar.
De XT Automaat wordt in september in Nederland geintroduceerd.

Alweer een nieuwe Veetra. Dit keer met de naam
Expression. Opel mikt
hiermee op de automobilist die hogere eisen stelt
aan het uitrustingsniveau
van zijn of haar auto.
De Vectra Expression is
leverbaar als vier- en vijfdeurs en met diverse motorvarianten. Hij beschikt
onder andere over getint
glas, stuurbekrachtiging,
een in hoogte verstelbare
bestuurdersstoel, speciale
bekleding, centrale deurvergrendeling met 'safelock',
6-speakersysteem
met antenne en een driespaaks stuurwiel.
Als extra is verkrijgbaar
een airbag, ABS en bij de
1.8 en 2.0 liter motor een
elektronisch
geregelde
viertraps automaat met
drie rijprogramma's. De
Expression is vanaf 37.500
gulden verkrijgbaar.

geeff u meer!
FANTASTISCHE BOOTTOCHTEN
Voordat de drukke vakantietijd begmt biedt Rederij NACO onze
lezers de mogelijkheid om een boottocht te maken over de prachtige
rivier de Vecht of naar Pampus en het Muiderslot

Achter de bestuurdersstoel zijn drie tweezitsbanken en aan de rechterzijde
twee stoelen gemonteerd.
De bijrijderabank komt ten
gunste van de ruime en
lage instap te vervallen. De
bagegeruimte is groot genoeg voor een lading koffers, maar ook voor bijvoorbeeld twee rolstoelen.
De ombouw tot Transit Regiotaxi kan worden verzorgd door Terberg Specials te IJsselstein, die tevens de RDW-typegoedkeuring voor deze uitvoering heeft verkregen.

Corsa
Eisenach
Deze maand rolde in het
Duitse Eisenach de eerste
aldaar geproduceerde Opel
Corsa van de band. In ELsenach staat Opeis modernste fabriek, die jaarlijks
150.000 Corsa's en Astra's
zal gaan produceren. De
bouw van deze Opelfabriek
'vergde een bedrag van l
miljard DM, de grootste investering in het voormalige
Oost-Duitsland tot nu toe.

V

OOR WIE zich
geen Porsche kan
veroorloven, is er
nu op ware grootte
een alternatief. De achterkant van een 911 Turbo als bar in de huiskamer. Of als bureau, tvmeubel of kinderbedje.
Als u liever de 959, 968,
928 of 944 prefereert, ook
die zijn verkrijgbaar.
Van polyester.

Het Porsche-meubel van
Polymöbel is weer eens een
voorbeeld van hoe een hobby een eigen leven kan gaan
leiden. Has Steenbergen is
een onvervalste Porschefreak die een jaar of vijftien
geleden besmet raakte met
het virus. Zijn broer had
een Porsche en hij was snel
vprkocht.
Tot die tijd was hij vrijwel
dagelijks te vinden in het
schade- en carrosseriebedrijf van zijn vader, maar na
die eerste kennismaking
met Porsche bestaat er voor
Steenbergen geen ander
merk meer. Hij begon met
het ombouwen. Het mes
ging in standaarduitvoerin-

Een Porsche-bar in de showroom van Pon
gen die vervolgens met be- verwezenlijken: de achterhulp van onder meer polys- kant van een Porsche als
ter wat 'dikker' gemaakt bar m zijn woonkamer.
werden. Porsches van 2.20 Steenbergen: -„Het was niet
meter breed zijn geen uit- bedoeld voor de handel,
zondering meer. Later maar voor mezelf. Maar
kwam ook de racerij erbij. toen het klaar was, wilde iedereen die het zag er ook
Omdat hij zo langzamer- een. Zo is het aan het rollen
hand van Porsche zijn be- gekomen. Mensen gebruiroep gemaakt had en er ken het als bar, bureau en
toch de nodige omgebouw- zelfs als kinderbedje. We
de en opgefokte wagens in hebben er ook één aan een
zijn garagebedrijf stonden, telecommunicatiebedrijf
startte hij het Porsche-ver- geleverd die het als display
huurbedrijf
Honeymoon voor telefoons gebruikt."
voor bruiloften.
Onder de noemer PolyEen tijdje geleden besloot
hij een van zijn dromen te mo'bel fabriceert hij zes ver-

overigens wel 1500 gulden
extra en dat maakt het wel
een kostbaar grapje. Een
kale Porsche-kont kost namelijk al 2500 gulden ex
BTW. Voor dat geld geef je
dan wel het bezoek letterlijk het nakijken. Uiteraard
wordt hij uitsluitend geleverd in iedere gewenste Porsche-kleur. Hij vraagt wel
een beetje ruimte, gezien de
afmetingen op ware grootte.
Hij steekt ongeveer 1.20 de
huiskamer in.

schillende Porsche-achterkanten. Daarnaast maakt
hij voor reclamedoeleinden
zijkanten van Porsches en
naar eigen zeggen nog wat
'gekke dingen' als kunststof
Amsterdammertjes op een
marmeren voet.
Het
Porsche-meubel
hangt met twee haken aan
de muur en weegt veertig
kilogram. Verder zitten er
spotjes in, een spiegelwand
en de echte freaks kunnen
hun exemplaar nog laten
voorzien van originele Porsche-achterlichten -reflectiebalk. Zo'n lichtshow kost

Zijn collega en net zo grote Porschefanaat Hans Reeder spreekt van een juweel
in de huiskamer. „Een Porsche in de huiskamer is
voor veel mensen een realisatie van een illusie, want
de echte Porsches zijn in dit
kaal gefiscaleerde land nauwelijks meer te betalen. Er
staat er één tentoongesteld
bij Porsche-importeur Pon
te Amersfoort waar nu dus
mensen de showroom durven te betreden, die anders
nooit over die drempel zouden stappen. Pon staat
daarom ook vierkant achter
deze bar."
Informatie:
52832G73.

U20-B425727

of

08-

VECHTTOCHT
De luxe salonschepen vertrekken iedere maandag, woensdag en
vrijdag voor een tocht over de Vecht Tijdens deze tocht kunt u
genieten van de prachtige natuur langs de Vecht en passeert u vele
landhuizen en molens Op maandag en vrijdag bezoekt u Loenen,
waar u een rondleiding van een uur krijgt Op woensdag maakt u
een stop bij een kaasboerderij, waar de boerin u alles zal vertellen
over de bereiding van kaas
PAMPUS EN MUIDERSLOT
Op dinsdag, donderdag en zondag is er een tocht naar Pampus en
het Muiderslot Op Pampus zullen deskundige gidsen u rondleiden
door het fort, dat deel uitmaakte van de Stelling van Amsterdam
Op het Muiderslot zullen de gidsen u tijdens de rondleiding op leuke
wijze vertellen over de historie van dit bijzondere slot
Beide boottochten duren van 1000 tot 1600 uur U stapt op bij
Rederij NACO, De Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam Aan boord
zijn o.a een kopje soep, broodjes en drankjes verkrijgbaar
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon op de
dag van vertrek aan de kassa van Rederij NACO en na telefonische
reservering, tel 020-6262466 betalen onze lezers slechts f 29,- p p
(i p v. f 37,50 of f 39,-)
Deze aanbieding is geldig tot 10 juli 1993

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze boottochten is alleen mogelijk na telefonische
reservering, tel. 020-6262466 Deze bon dient ingevuld ingeleverd te
worden op de dag van vertrek aan de kassa van Rederij NACO, De
Ruyterkade Steiger 7 m Amsterdam De kosten bedragen f 29,- p p
Naam
Adres
Postcode
Datum.

Woonplaats
Aantal personen-

geeff u meer!
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SEX-ADRESSEN PRIVÉ

Oproepen
Mededelingen

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
MiiTO-atKt'rti'Mtio voor /akrnman rit pailimlirr kunnen
\\onlcn gr/rl mi* r l of '2 kolommen hrcrdtc in cliu'isr
li-tU'i^ruolK'M.
1'ailM'ulifri'ii \rr\\ij/rn u ij naar de r^pedale l>oii op de
[Kipna ..MICRO'S-.
PkuilMiig is mogelijk in de volgend*' cdllic:
XAM)\'0()HTS MKL'\VSW.Ai> / ' O , U \><•\ millimeter.
Sluiting-tijd: <lin-d;ig 15.00 uur.

1

t' kunt im IrkM lelefonisclie opgeven: 02,">07-1 7 166 of
4tfp.'veii//riidrii aan:
•k Xand\oort- Nieuwsblad. Ca-tlmi-plem 12.
2U1-2 JM Xandvoort;
l'lnalMng is ook mogelijk in dr \olgende eomhitialie:
X. XiimKuoiN Nieuwsblad. AmM.-Keens \\Vekbl.id. UilhooniM' Courant, de Ronde Vrnrr. \alMiieeider Counuil. allr editien \an het Amsterdams Sduli-blad. dr
Nieuwe \\Vesper. ƒ .*ï.23 per inilliiuclei.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
•je Informatie o\er on/e o\eri{jc aantiekkelijke adverlenliecomhinalies in de Micro's /ijn op aanvraag op on/r
kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nnmmrr wordt l regel e\tra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 7.05 adm.kosten.
•*• Bij plaatsing in de Micro's worden geen brvvijstiuminers
verstuurd. Op verdoek wordt aan adverteerders buiten
lirl verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
w o r d t ƒ LOO in rekening gebraeht.
L' kunt dr lekst van m\ Mieto-a<Kt'rtentieeoinbinatir X
telefonisch opgeven:

020- 56262 71

Videotheek

iÖMBO

* Agnes/Leo gefeliciteerd m.
ullie 45 j. huwelijk, 29-6. Jan/
vlies, Bets, Nico/Wim.
* André gefeliciteerd met je
golfbeker en mooie score. De
juurtjes, Nico - Wim.
* André, hart. gefeliciteerd Corn.;Slegersstraat 2b
met je behaalde golfpresta"
:ies. Liefs en kusjes Renate.
^tè).;02507-12070
..,., '• 3- r.,.'. -• - . . .
* Beter laat dan nooit. Jolanda van harte met je 20ste
verjaardag. Oma en Opa.
BROODJES BESTELLEN?
Broodje Burger Bellen

18789

ƒ2,50 bezorgkosten
boven ƒ 25,- gratis bezorgd.
Elisabeth, de Fam. uit A'dam
s trots op je!
De Fam. Deegen.
* Elisabeth's schoonheidssaon is in zicht. Van harte
gefeliciteerd schat. Louis.
Fijn als je trots kan zijn
op je dochter. Van harte gefeiciteerd Elisabeth. Ma.

Een pruik als het
nodig is!

de nieuwste
lJdjagfiims

THELASTOFTHE
IOHICANS
SLEEP WALKERS

(dit nummer is nirt voor be/urgklaeblen) of /eiuien aan:
MieroV Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AI> Amsterdam
De sluitingstijden, gelden \oor plaatsing in de/elfde werk.
Voor (Ie betaling ontvangt u ren acceptgirokaart.

Commercieel en administratief
personeel gevraagd
Ben je geslaagd voor de HAVO, MEAO of SCHOEVERS?

*GEFELICITEERD*!
En ga je nu op zoek naar een f.t. baan voor lange tijd? Dan
moet je zeker naar Uitzendbureau ARTO gaan.
Wij hebben verschillende leuke banen voor SCHOOLVERLATERS in o.a. A'dam, A'veen, Buitenveldert en Uithoorn.
Dus kom langs en schrijf je in!
Neem a.u.b. een curriculum vitae en diploma's mee:
Ons adres is: N.Z. Voorburgwal 158, Amsterdam of bel eerst
voor meer info: 020-6273094/6237475.

Radio, tv en video

-* aparte
pasruimte
ie ruime
sortering m
Koorwerken
en pruiken

DEATH BECOMES

Dus .. . maakt u voor

optimaal advies even een
afspraak/

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook

gespecialiseerd in
Dinsdags gesloten."—~\««»«
Heemstedestraat 28
b.h. Hoofddorpplein.
Amsterdam

Tel. 020-6157107

* Wilt u mooi zijn, Elisabeth.
All Tech TV Video
Reparatie 's morgens gebeld, dezelfde dag hersteld. 65+ Weet nu hoe het moet. Van
harte gefeliciteerd. Raymond.
10% korting. Ook weekends. 3 Maanden garantie.
* Zelfs in A'dam is het bekend: Elisabeth is geslaagd!
Veel succes. Jacob & Nanna.
Lessen en clubs
iaat Liesje ons verlaten nu
ze geslaagd is? Nee toch!
Veel geluk. Schiphol Zuid.
Helpen van bejaarden het mooiste wat er is? Als je werkt in de
bejaardenzorg en je wilt daarnaast een opleiding in de buurt •*• Help de Polen. Stuur 'n
volgen, Amstelland en Meerlanden start volgend cursusjaar voedselpakket! Wij hebben
de opleiding Bejaardenverzorgende. Meer informatie evt. 'n adres: 02907-5235.
020-6474726 vraag naar Nanda Ras of Marjo de Haas of kom * Hiep hiep onze Fiona is genaar onze informatieavond op 29 juni van 19.00 tot 21.00. slaagd! Van harte gefeliciAmstelland en Meerlanden, startbaan 26, 1187 XR Amstel- teerd. Opa en Oma Vos 1993.
veen.
* Hoera! Danny is vandaag 2
Kies een beroep met arbeidsperspectief! In de Informatica of jaar. Van harte gefeliciteerd.
als secretaresse. Amstelland en Meerlanden verzorgt fulltime
Oma en Opa Koning.
informatica opleidingen en deeltijdopleidingen secretaresse
in combinatie met een aantal werkplekken. Meer informatie? * Leo, gefeliciteerd met het
Vraag naar mevrouw Betty Heimans, telefoon 020-6474726 of Dehalen van de golfbeker.
020-6437403 of kom 29 juni van 19.00 tot 21.00 langs. Amstel- Wim - Nico.
land en Meerlanden, startbaan 26, 1187 XR Amstelveen. * Mariska, gefeliciteerd met
Moderne computertechnieken in de metaal en werktuigbouw. ;e dipl. Toch nog in de krant.
KMBO Amstelland en Meerlanden verzorgt de opleiding CAD Volgend jaar weer? P.M.M.
tekenen. Meer informatie? Vraag naar de heer Krijn Vreeken, Overigens, mijnheer de voortelefoon 020-6474726 of kom naar onze informatiezitter, zijn wij van mening dat
avond op 29 juni van 19.00 tot 21.00. Amstelland en Meerlan- de Herman Heyermansweg
den, startbaan 26, 1187 XR Amstelveen.
moet worden doorgetrokken.
Spreekt de geur van hout je aan? Amstelland en Meerlanden,
Voor trouwfoto's
deeltijd kmbo verzorgt opleidingen Bouw timmeren, werkplaats timmeren en meubelmaker en jachtbouw. Meer inforFoto Boomgaard
matie vragen naar de heer Stan Vlaar, telefoon 020-6474726
of kom 29 juni van 19.00 tot 21.00 langs. Amstelland en Grote Krocht 26
Meerlanden, startbaan 26, 1187 XR Amstelveen.
Werken in een winkel en tegelijkertijd leren? Amstelland en
Meerlanden verzorgt de opleidingen: aankomend verkoopmedewerker, verkoopmedewerker en eerste verkoopmedeVerloren en
werker, verkoopchef.
gevonden
Meer informatie Amstelland en Meerlanden, telefoon 0206474726, vragen naar mevrouw Renee Groenendijk, of kom
29 juni van 19.00 tot 21.00 langs. Amstelland en Meerlanden *Beloning voor vinder van
startbaan 26, 1187 XR Amstelveen.
kett. + hanger met namen
Aandenken! Tel.: 17490.
BETROUWBAAR Keyboard-/
Orgelles v. e. gedipl. en erv.
*Verloren sleutelbos omg
docent; zowel individueel als
EMM kantoor met koperen
in groepen. Tel.: 020-6976310.
plaatje. Inl. 18483.
NAAIMACHINEHANDEL
Dansles alleenstaanden
SINGERDEALER
CHEZ ANDRÉ
Onderhoud,
Info: 02510-50092
REPARATIE
reparatie,
WORDPERFECT 5.1
doe-het-zelf
ALLE MERKEN
leer je in één week.
Info M.C.O.
Amsterdam 020-6853057
* T.k.a.: 100 stuks terrasteg
Den Haag 070-3465346
40x60, 6 cm dik, heide kl.
Utrecht 06-52716921
/ 2,50 p.st. Bel na 19 u. 30082
Uw paadje of straatje defect7
Huishoudelijk
Ik kom direct! Ook schuttin
Prinsenhofstr. 7
gen, ruim 30 jaar ervaring.
personeel
Zandvoort
D. v. Duyn. Tel. 02507-1959C
gevraagd
of na 6 uur 17833.

Tel. 020-6960054.

^ÜTÖNAÜMB
SUNSTROKE
BODYGUARD
PATRIOT GAMES
UNLAWFUL ENTRY
Videotheek

DOMBO
Weekvoordeel
5 films
voor ƒ 25,een hele week

Videotheek

DOMBO

Tel. 13529

STOKMAN

BEtAiyiAX films
huren is houden
C ƒ5,-pVfilm
';•'••'Videotheek

DOMBO

Technisch personeel
gevraagd
KAV autoverhuur vraagt een
all-round motorfietsmonteur
die in staat is om een repara
tie-afdeling motoren op te
zetten, in ons filiaal Joh. Hui
zingalaan te A'dam. Inl. bi
dhr H K. Kerklingh, tel.: 020
6979746.

Te koop: plav. tafel, hg 43, br
65, en l. 125 cm. Prijs ƒ 50,Telefoon: 02507-12636.

* Te koop: zwart-grijs sloffe
bankstel, 2+3-zits, i.z.g.s
ƒ250,-. Tel.: 13863/15672.
Horecapersoneel
T.k.a. eiken 3-zits bank +
gevraagd
bijpassende stoelen, losse Ie
deren kussens ƒ200,-. Tel
Gevraagd: Meisje voor de be 16534, b.g.g. 020-6866544.
diening. Santé, Passage 46
• Rubricksadvertuntic'' Zi
48. Telefoon: 02507-19213.
voor adres en ol telefoonm
Personeel gevraagd. Leeftijc do cololon m deze krant.
tussen 20-35 jaar. Telefoon
02507-14882 of 06-52811175

Divers personeel
gevraagd
Leerlingen gevraagd. Tel.
020-6441695.
Haarmode
2000, vragen naar José.
• Rubneksadvcrtentie7 Zie
voor adres en of leletoonnr
do colofon in de?e krant

Schoonheid en
verzorging

Computerapparatuur
en software

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

Hobby's en
verzamelingen
Schaarse munten: unc. gld
1989, 90, 91, /2,-/st.; rd 1991
'92/4,-/st. Tel. 02507-14472

"Dierfiguren"
1001 dierfiguren, een show
room vol. Haarlemmerdijk 89
Amsterdam. Tel.: 6206700,

: 10;-p;, dag;
•f •'• 40,- p. week
^'100,- p. maand

Videotheek

l BQMBO
•:::ïi- j'.-'- i

Jf ^Verhuur van
Nintendo spelletjes

GEOPEND
DAGELIJKS VAN

Zalenverhuur

* Nintendo control deck ƒ 63
VERENIGINGSGEBOUW
Ghostbusters 2 ƒ 71; Turtles "
De Krocht
ƒ 71; Zapper ƒ 39. Tel.: 13766
PC-SOFTWARE van Econo Grote Krocht 41, Zandvoort
Ware. Programma's vana tel. 02507-15705 b.g.g 19932
voor
f 5,25 per disk. Vraag uw
gratis catalogus aan voor uv\ BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
vrije keuze. Bel: 013-563779

Te koop
gevraagd
diversen

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Philips sun mobile

Woninginrichting

ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

Maandags gesloten

* Een schoonh.spec. nodig?
Elisabeth is er klaar voor. Van
Jongen, 15 jaar, biedt zich harte gef. De Louwenfam.
aan voor VAKANTIEWERK RENT A SUN ZANDVOORT
half juli/half augustus. Tel
Verhuur van zonnehemels
02507-16152, na 18.00 uur.

MiCRO

*T.k. geyr. één pers. sen.
bed. of ruilen voor tweepers,
eik. bed + toebeh. 30808.

Tel. 02507-20072
Personeel
aangeboden

ZOEK DE M I S L U K T E

3 regels
Gratis!

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE

Gevr. 1x per 14 dgn hulp in de
huishouding. Tel.: 14507.
Gevr. huish. hulp, 1x p.w. 3
uur, tijd en salaris n.o.t.k.
Tel. 15370. '

Sabrina en nog veel meer
meiden willen direkt apart.
(75 cpm).
Buurvouw geeft buurmeisje Hete vrouwen die alleen thuis 06-320.322.88
Schoolmeisjes (18) zoeken
(18) sexles! Geniet maar lek- zijn zoeken sexkontakt.
ker van die twee! 100 cprn. 06-320.330.42
(75 cpm). een ervaren man. Sexdating.
06-320.330.43
(75 cpm).
06-320.328.27.
HOMO: Waar gebeurd, knulSEX VOOR 2, direkt kontakf
Dames die zich overdag ver- len onder elkaar.
velen zoeken telefoonsex.
06-320.327.01
(75 cpm). met jonge meiden (18), huis06-320.320.36
(75 cpm). Homo: Zoek je 'n hete boy vrouwtjes en jongens (18).
06-320.330.46
(75 cpm).
De allerleukste meiden bellen voor 'n sexafspraakje?
met de FLIRTBOX.
06-320.330.18
(75 cpm). SEXAFSPRAAKJE met een
meisje (18). Vraag naar haar
06-320.330.01
(75 cpm). HOMO-DIREKT-APART:
Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
Direkt apart met 'n meisje (18) Direkt privé met een hete gay. tel.nr. Bel 06-95.02 (75 cpm).
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
of 'n lekkere jongen (18), voor Druk op de nul voor meer SEXSTANDJES!
Grieks gebukt! Mond vol
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
'n live heet sexgesprek.
hete jongens (v.a. 18 jaar).
06-320.330.81
(75 cpm). 06-320.322.61
(75 cpm). Frans! Vrijen, zoenen zalig.
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichting naar de
Direkt een leuk meisje (18)Homojongens onder elkaar. 100 cpm. 06-320.326.63.
aan de lijn. Vraag naar haar Hoor ze heet TEKEER gaan. SIDDERENDE meisjes 18 jr.
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
tel.nr. voor 'n avondje uit. Di-06-320.330.88
(75 cpm). Ik ga bij je op schoot zitten.
POSTBUS 156
Wat voel ik nou!
rekt apart 06-98.10(75 cpm).
HOMOKONTAKT
75 cpm. 06-320.320.66.
1000 AD AMSTERDAM
Direkt een leuk meisje (18)Zoek je een lekkere boy?
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
aan de telefoon, direkt apart. 06-320.330.95
(75 cpm). SM KONTAKTEN bij jou in de
Bel 06-98.80
(100 cpm). In sexy lingerie komt ze voor buurt (ook homo).
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon(100 cpm).
deerd worden.
DIREKT KLETSEN, met een je zitten en trekt haar slipje 06-320.325.80
leuk meisje (18)! Be! snel
opzij. Doe alles met me Top S&M 06-320.324.34! Bel
je meesteres en wees een
06-320.330.90
(100 cpm). vraagt ze hunkerend.
Prijswinnaars vorige week:
100cpm dienaar! 75 cpm.
Direkt kontakt met een meisje 06.320.328.06
Zr. C. v. Siëna - Amsterdam
TRIOKONTAKT voor sex-af(18). Druk op de nul voor LESBISCHE Meisjes 18 jr.
meer. 06-320.322.05(75 cpm). Na het sporten wordt haar lijf- spraakje met 2 vrouwen.
K. Kossen - Amsterdam
06-320.325.04
(100 cpm).
Direkt Sexkontakt met 'n hete je door mevrouw verwend.
K. Dekker-Amstelveen
75 cpm. 06-320.323.37.
vrouw bij jou in de buurt.
Vluggertje: leuke meisjes (18)
S. Bouwman - Ouderkerk a.d. Amstel
06-320.320.55
(75 cpm) Live Sex Switch Box zoeken lekkere jongens (18).
Bel 06-96.62
(75 cpm).
Direkt Snel Sexkontakt.
06-9745
SEX-KONTAKTLIJN
ZAPPSEX
1,- pm. (toets 9 v. uitleg)
06-320.320.32
(100 cpm)
Draai of toest om heen en
Deze week kunt u de volgende prijzen
Live
sexbox 24 u., 100 cpm terug te spoelen, het lekkerDirekt telefoonkontakt met
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
ste kun je blijven herhalen!
meer dan 400 meisjes (18). Live 06-320.320.61
75 cpm.
gesteld door onderstaande AMCO06-320.322.11
(75 cpm).
MISSCHIEN TOT ZO
Schooljuffrouw
06-95.09
vakzaken.
Donker TIENERTJE van 18 jr
Ik vertel je adres en
Effe Vlug
06-95.92
- een 3 in 1 haarstyler
in voor alle standjes.
telefoonnummer.
100 cpm Meisejs
06-96.40
- een klokradio
06.320.323.43
100cpm
06-95.98
S & M Club
06-97.91
- een Walkman
06-97.92
Een chique Vrouw VERPEST NATASJA doet het met 2 TOPSEX 26+
Hardcore
06-97.94
- een set van 4 E180 videobanden
haar buurmeisje met Sex!
hete buurjongens van 18.
75 cpm. 06-320.320.39.
06-320.324.11
(75 cpm). Zij 18, naakt bukt ze voorover!
Effe een vluggertje? Ik wacht Nieuw: LESBIKONTAKT, ook Jij staat achter haar! Op z'n
Grieks! 75 cpm 06-320.327.06
op je in het toilet! 75 cpm. voor trio en partnerruil.
06-320.326.19. Meisje 19 jr. 06-320.326.01
(75 cpm). Zoek jij wulpse meisjes (18)?
Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
HASSING B.V.
Er zijn genoeg meiden die NU direkt een afspraakje met Bel Supersexkontakt.
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
06-320.320.44
(75 cpm).
ook het bed in willen.
een leuk meisje (18).
STOK B.V.
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Luister op 06-96.03(75 cpm). 06-320.322.33
(100 cpm). • Wij behouden ons het
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Genoeg ondeugende meisjes Onderdanige jongens (18) recht voor zonder opgave van
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
(18). Ben jij ook op zoek?
bellen met strenge meesters. redenen teksten te wijzigen
BUSHOFF
Amsterdam, Olympiaplein 125
of niet op te nemen.
Bel 06-96.02
(75 cpm). S.M. voor 2 (direkt apart).
FRANSE
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
06-320.329.99
(75 cpm).
Gratis sexkontakt, meer dan
VAN LEEK
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Diversen
huisvrouw400 ondeugende hete mei-ONDEUGENDE
ELSENGA ELECTRO
Hoofddorp, Kruisweg 1061
den. 06-320.330.45(100 cpm). tjes en schoolmeisjes (18)
Abcoude, Hoogstraat 26-28
DE KLOET
zoeken voor straks sexkonVOETBALTELEFOON
HARDCORE 75 cpm.
takt, vraag naar hun tel.nr.
Elk uur het laatste nieuws
06-320.324.04 .. .Onderdanig Bel 06-96.61
(75 cpm).
06-97.76_
(100 cpm).
06-320.326.18 . . . .Meesteres
06-97.33 Als je op z'n Frans 06-320.326.77 . . . .Ruige sex PARTNERRUIL privélijn, di- X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
rekt
apart
met
vrouwen
en
wil! Bel en je mag alleen op 06-320.325.54 . . . .Volle Bolle
Woningruil
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Bloemen, planten
een lijn met mij. M'n mond HETE exotische meid. Hoge mannen voor sexruil.
Dag-nachtserv. 020-6424800.
en tuinartikelen
06-320.330.91
(75
cpm).
staat open. 100 cpm.
hakken volle lippen lekker
800
RUILADRESSEN
in
POLITIEAGENTE 06-97.93
A'dam. Informatie bij Het 35 plus sexdating. Rijpe vrou- ordi...06.320.350.30 100 cpm. Je wordt streng aangepakt
de Nieuwe
Tuinbedrijf De Linde voor al Oosten, 020-588.2283.
UVecsper
wen zoeken sexkontakt.
Hete meisjes (18) willen snel
uw tuinwerkz. ƒ 12,50 p.u.,
06-96.16
(100 cpm). een sexafspraak! Nu direkt. met knuppel en handboeien nstelveens -.,' *
vernederd
ze
jouw!
75
cpm.
Aangeb.:
A'darh-N.,
nabij
alles leverbaar. 023-402991.
a/eekblad
/•
Amstelv
(75 cpm).
centr., 5-kmr.won., 1 en 2 hg., Aantr. vrouw zoekt gr. gesch. 06-320.326.66
iS Weekt
PRIVE-KONTAKT. Je krijgt di- ornse '-'>\ f)
mannen,
negers
zeer
weieigen trap geen buren, hr
Hete meisjes (18) in de buurt. rekt 'n meisje (18) aan de lijn: rarrt
Te koop
ƒ 320,-. Ruilen v. 3-kmr.won. in kom. 06-320.322.27 (1 gpm). Amsterdam-sexdating.
06-95.70
(100 cpm).
deRonc
A
Zandvoort. Tel.: 020-6366697. Afluister Sexlijn 75 cpm.
06-350.211.41
(75 cpm).
aangeboden
ÏVener
RIJPE
vrouwen
zoeken
snel smeerder
06-320.323.78
....Meisjes
18
Aangeboden:
twee-kamerflat
Hete MEISJES (18) willen sex- sexkontakt!
.ourant
diversen
06-320.327.47 .Jong en strak kontakt. Nu met nummer.
in de Troelstrastraat.
06-320.330.60
(75 cpm).
ZandvoortB ;
Gevraagd: 4-kamerwoning of 06-320.323.63 . .Rijp en Ordi Bel 06-96.65
(75 cpm),
•-,• Nieuwsblad
Bolderwagens, fietskarren, flat. Tel.: 19652 of 14085.
06-320.324.54 .. .Rijp Chique
RIJPE zwarte vrouw! Ze
trapauto's en kinderbakfiets06-320.340.44.Lesbi 35+ 18 j. Hete meisjes (18) willen echt draagt graag rose doorzichtisnel Sexkontakt. Nu met tel.
jes (2-7 jr) direct van bedrijf.
Allemaal leuke meiden willen nr. 06-320.330.66 (75 cpm). ge slipjes! 75 cpm.
Vakantie
Folder: tel. 05904-1804.
06-320.327.70.
direkt kontakt.
Nederland
* Dremel Motoshop decoup.06-320.330.77
(75 cpm). Hete vrouwen bij jou in de Ruim 300 ondeugende vroubuurt willen sexkontakt.
zaagtafel nieuw! ƒ 250,-. Winwen zoeken 'n slippertje.
BI-SEX voor TWEE, direkt Bel 06-97.09
(100 cpm). 06-320.321.44
kelprijs ƒ 373,-. 02507-15052.
(75 cpm).
apart met een meisje (18) of
NUDISTELKAMP
*Gratis af te halen: ± 300
een lekkere jongen (18).
VERPLEEGSTER. Ik verzorg
Het Stekelvarken
straattegels.
Telefoon: voor een prikkelende vakantie 06-320.330.87
(75 cpm). graag mannen in m'n uniform Vanavond al 'n afspraakje!
02507-14948, na 18.00 uur.
zonder iets eronder! Kijk en Altijd succes als je op zoek
Prickart - Limburg
BLACK GIRLS (18 jaar)
bent naar 'n leuke vriend(in):
Onbetwist de allerbeste
06-320.323.46
(1 gpm). voel maar.
06-98.99
(100 cpm).
75
cpm.
06-320.329.30.
Blokhutten - Prieelhuisjes Ze wil het op z'n Grieks.
Caravans
| Tuinbergingen, 30 modellen
Vouwwagens
te bezichtigen. Gemaakt bij
| Timmerfabriek A. Brand en
Tuin/zomerhuisjes
Zn anno 1930 !! te Hardinxveld Giessendam. Vr folders
bel 01846-12218, fax 12840. Te koop: vouwwagen (MareVerkoop direct af fabriek voor chal), in zeer goede staat,
Timmerwerk van klasse. Een met voortent, prijs ƒ 1200,-,
Tel.: 02507-18501 of 16673.
oud en vertrouwd adres.
* Te koop: bedspiraal, 140 x
Rijwielen,
2 m, ƒ50,-. Telefoon: 0250715672 of 15672.
motoren,
* Te koop: Zaans hangklokje,
bromfietsen
goed lopend ƒ 30,-.
GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
Telefoon: 02507-12636.
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw op*Te koop
aangeboden:
T.k.: droger ƒ250,-; wasma- bromfiets Puch maxi koerier
navolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
chine ƒ 250,-; hand-grasmaai- pr. ƒ300. Tel.: 02507-18501.
o
inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt).
machine ƒ80,-; dubbel lux
de bon (niet telefonisch) e aan balie kantoor zijn
bed op wieltjes, volaut. + 2 *T.k.: ligfiets 3 versn. 3 wieGratis Micro's kunnen niet telefonisch wornwe nat. rub. matr. Vr.pr.len ƒ 200,-. Tel.:02507-61241.
opgegeven • verloren/gevonden 9 weg/aan koden opgegeven.
ƒ 2200,-, alles in perf.st. Tel. 's
men lopen/vliegen e maximaal 3 regels • alleen
avonds 14855.
Auto's en
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
*T.k.a.: wastafel op zuil
auto-accessoires
brief)
met vermelding van uw postcode naar:
niet
boven
ƒ
300
uitkomen.
ƒ 100,-; 5-arm. hanglampje nw
ƒ 100,-. Tel.: 02507-14245.
Micro's
Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Te koop MB 300 TD, eind '80.
* Z.g.a.n. koffiemachine.
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
APK, als nw. Pr. ƒ 5950,-. Tel.:
Tel. 02507-15524.
18918- 06-52811932.
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:

Corn.
Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070

100 cpm

06-96.80

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Diverse clubs

06-320.323.13 HAHULhSBI!
Wij gebruiken de wildste hulpstukken! Gluur maar! 75 cpm.
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
06-320.326.17 STRAATMEID!
(18). In de bus gaat ze tegen
Tel. 02507-14534
je aan staan! Voel maar zegt
ze! 75 cpm.
Onroerend goed
06-320.328.99 Rijpe Dikke
en woonruimte
Mollige Vrouwen, live staat ze
te huur
voor je naakt! 75 cpm.
aangeboden
06-95.05 Grieks standje.
Live alleen! Ik buk alvast over
Kamer te huur ƒ600,- incl de tafel. 100 cpm.
06-95.07 STEWARDESSEN
g./l./w. Tel. 06-52809096.
75 cpm. In de pantry liet Saskia zich heerlijk in d'r blouse
Onroerend goed
pakken door een passagier.

voor de particulier

vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een
acceptgirokaart.

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,2041 JM Zandvoort

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

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 4,65
2 regels ƒ 4,65
3 regels ƒ 4,65
4 regels ƒ 6,20
5 regels ƒ 7,76
6 regels ƒ 9,31
7 regels ƒ 10,86
8 regels ƒ 12,41
9 regels ƒ 13,96
10 regels ƒ 15,51

en woonruimte
te huur gevraagd

06-96.09 Rijpe vrouwen.
Live gesprek met jou! Graag
jonge jongens! 100 cpm.
WINKELMEISJES
Jonge vr. zkt woonruimte in 06-96.25
Zandvoort/omgeving.
Tel.: Bea wordt heet achter de
02507-13183/30370 na 18 uur. kassa en verdwijnt het toilet
in. Jij loopt er achter aan.
Pak me! 100 cpm.
Financiën en
06-96.36 Als u een livegehandelszaken
sprek met mij wilt. Wel voorzichtig. Ik ben 18 jr. 100 cpm.
06-96..93 SECRETARESSE
Autoverzekering
Met open blouse en kort rokje
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
zit ze jou heet te maken. Ze
blijft toch goedkoper!
wil een wip maken. 75 cpm.
Bel nu: 02507-14534.
06-97.11 "Zapp sex" draai p'
• Wij behouden ons het toets van meisje naar meisje
recht voor zonder opgave van (18). Het hoogtepunt kun je
redenen teksten te wijzigen blijven herhalen. 75 cpm.
of niet op te nemen.

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek: ..

Vrije tijd

IvVeekmedia
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Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,

Ooit wel eens onder een echte
raketmotor gestaan of een satelliet van nabij bekeken? Wel
eens rondgewandeld in een
ruimtestation en gezien hoe
ruimtevaarders eten, werken,
relaxen en slapen? Bij Noordwijk Space Expo kan het allemaal.

Bij wie wordt de fantasie niet geprikkeld als het gaat om
sterren, planeten, satellieten en wandelingen op de maan
door astronauten? _Ruimtevaart en het onderzoeken van
het heelal spreken bijna tot ieders verbeelding. In Europa's
enige permanente ruimtevaarttentoonstelling Space Expo
in Noordwijk is het mogelijk om de ruimtevaart van heel
dichtbij mee te maken.

recreëren, eten en slapen in de
ruimte," vertelt Arno.
Vermeldenswaardig is verder
de replica van de Apollo XVII
maanlander. Je ziet twee astronauten die zojuist zijn uitgestapt en voet hebben gezet op
het maanoppervlak. Je hoort ze
communiceren met Mission
Control in Houston. Allerlei attributen, zoals maanschoenen
en gereedschappen om de
maanbodem te onderzoeken,
zijn in vitrines uitgestald.

„Nog steeds is het zo dat mensen bij het woord ruimtevaart
vrijwel onmiddellijk denken
aan het Amerikaanse NASA en door Charles Soria
het Apollo- en Space Shuttleproject. Niet helemaal onterecht natuurlijk, maar je moet
niet vergeten dat Europa wel
degelijk een bloeiende ruimtevaartindustrie heeft."

De ruimte is
heel dichtbij
in Noordwijks
Space Expo

Aan het woord is Arno van
Hameren, medewerker - „Eigenlijk ben ik hier het manusjevan-alles" - van Noordwijk Space Expo. „De ESA, de Europese
tegenhanger van de NASA, timmert al jaren aan de weg," vervolgt Arno. „Hier vlakbij bevinden zich de gebouwen van ES\ TEC, het Europese Centrum
i voor Ruimteonderzoek .en j Technologie, de grootste vesti' ging van de ESA. Hier staat
i zeer geavanceerde, peperdure
j apparatuur voor het uitgebreid
{testen en ontwikkelen van sa\ tellieten. En wie kent niet het
! Ariane-project, het paradej paardje van de ESA?"
drietal thema's: de geschiedenis van het heelalonderzoek en
de ruimtevaart in het alge.'Permanent
meen, de Europese ruimtej Noordwijk Space Expo is de vaart in het bijzonder en de toe| eerste en tot nu toe enige per- komstige ontwikkelingen in de
i manente ruimtevaarttentoon- ruimtevaart."
i stelling in Europa. In juni 1990,
j precies drie jaar geleden, werd
Bij het betreden van de expo,< de tentoonstelling door konin- sitieruimte komen we in een
| gin Beatrix geopend. Eén van schaars verlichte gang waarin
l de doelstellingen van Noord- aan de hand van foto's tekstwijk Space Expo is het promo- borden en tekeningen wordt geten van en informeren over de toond hoe de mens zich door de
Europese ruimtevaart.
eeuwen heen bezig heeft gehouden met het onderzoeken van
„De expositieruimte
van sterren, kometen en planeten.
Noordwijk Space Expo beslaat
„De Chinezen, Egyptenaren
een oppervlakte van zo'n 1600 en Grieken, allemaal hadden ze
vierkante meter. Niet misselijk zo hun eigen theorieën over het
dus," vertelt Arno. „De tentoon- ontstaan van het universum en
stelling is opgebouwd rond een de stand van de sterren," zegt

Arno. „Vergeleken met nu zijn
die ideeën misschien lachwekkend, maar er werd belangrijk
voorwerk verricht door mensen als Copernicus, Kepler en
Newton, beroemde geleerden
die een belangrijke bijdrage
hebben geleverd aan de ontwikkeling van ons huidige wereldbeeld."
We lopen verder en komen
aan in een koepelvormige ruimte met manshoge portretten
van de pioniers van de moderne
ruimtevaart aan de muur.
Oberth, Goddard, Werner von
Braun - de vader van het prestigieuze Apollo maanproject staren ons indringend aan. Ook
zijn er foto's van de vroegste
raketexperimenten en van apen

BOES

Speurtocht

Kijken in de uitlaat van een raketmotor
en honden in bizarre ruimtepakken; de eerste levende wezen die de ruimte in werden geschoten.

links de planetengalerij met
fantastische foto's van de planeten uit ons zonnestelsel, gemaakt door onbemande ruimtesondes uit de Mariner- en
Prachtig is het model van ae Voyager-serie.
Russische Spoetnik, 's werelds
eerste satelliet die met succes
Op de grond staan schaalmoin een baan om de aarde werd dellen van verschillende typen
gebracht. Hetzelfde geldt voor raketten, waaronder de gigantide maquette van de Space sche Saturnus V, een meertShuttle-lanceerbasis, compleet raps bullebak, in werkelijkheid
met lanceerklare Shuttle.
ruim honderd meter lang en gebruikt voor de Apollo-maan„En dat is nog maar het voer- vluchten. Aan het plafond hangerecht," merkt Arno adrem gen kunstmanen en ruimtestaop. Hij blijkt geen ongelijk te tions levensecht te bungelen.
hebben. We betreden het centrale deel van de expositieruim„Sommige van die. satellieten
te, terecht de hoofdschotel van zijn op ware grootte nageNoordwijk Space Expo. Staan- bouwd," zegt Arno naar boven
de op een soort bordes zie je wijzend. „We hebben hier zelfs
een paar originele testmodellen
hangen, zoals het testmodel
van de Ulysses, een kunstmaan
die voor zonne-onderzoek
wordt gebruikt, en van de sateliiet Olympus. Verder hebben
we hier een model van de Giotto, die in 1986 spectaculaire opnames maakte van de komeet
van Halley en van de Hubble
ruimtetelescoop, die binnenkort gerepareerd gaat worden
vanuit de Space Shuttle."
Een van de hoogtepunten van
de expositie is een echt gebruikt motorblok van de Europese Ariane I-raket. Bezoekers
kunnen om het gevaarte heen
lopen, of het van onderen bekijken en de beroete uitlaten aanraken en bekloppen. De motor
is voor een deel opengewerkt,

Oud klooster en eigentijds hotel
De wijde verten, de blauwe
de vreemde steden lokken ook
ons. Wij trekken er dus op uit
en de komende weken dus geen

tocrrubriek. Hierbij op de

SINDBAD. Ver en niet duur,
dat is de naam die Sindbad (tel.
040-111444) inmiddels heeft opgebouwd. Deze maand verscheen een sober uitgevoerde
brochure, zonder mooie plaatjes, waarin de vele individuele
mogelijkheden naar Thailand,
Maleisië en Indonesië zijn vermeld.

valreep nog wat tips en hints

voor degenen die nog geen
concrete plannen hebben

gemaakt.

. De charme van
een 0113 klooster en het gemak
van een eigentijds hotel, die
combinatie is er sinds l juni in
het Brabantse Son en Breugel
waar
La Sonnerie zijn deuren
opende. Je kunt er logeren,
maar QQ^ zo maar langs gaan
voor ien kopje koffie. In de
buurt Van Son is veel te zien
zoals (je Brabantse Vennen, er
l kan \,rcjen gekanood op de
JJomHei en gewaterskied op
• c 3'ilb.elminakanaal. Meer
mf.

Een ander hoogtepunt is de
exacte kopie van de Columbusmodule, een ruimtelaboratorium dat onderdeel moet gaan
uitmaken van het enorme, in^
ternationale
ruimtéstation
Freedom. „Je neemt letterlijk.
een kijkje in de ruimtevaartkeuken en krijgt een goede indruk hoe astronauten werken,

Noordwijk Space Expo, Keplerlaan
3, 2201 AZ Noordwijk. Inlichtingen:
0171»-4fi4fiO.
Groepsreserveringen:
01719-4G448. De expositie is dagelijks
geopend van 10.0» tot 17.00 uur.'sMaandags gesloten. Toegangsprijzen:
Kinderen tot en met 12 jaar: ƒ7,50.
volwassenen: ƒ 12.50.
Openbaar vervoer: Per trein van Amsterdam CS naar Leiden of Haarlem.
Vervolgens per NZH-bus vanuit Leiden (lijn 32) of Haarlem (lijn !IO) naar
Noordwijk.

Foto: ESA-Photo

Gefeliciteerd met het Autotron-rijbewijs
den. Wie dit jaar in dit wijde
land is kan al voor ƒ 66,- vanuit
Helsinki per comfortabele St.
Petersburg Express naar de gelijknamige Russische stad reizen. Binnen een dag zit men er
en voor nog eens ƒ64,- er bij
mag de fiets mee.
NOORDERLICHT. Nu we
toch in het noorden zijn, in het
Electriciteitsmuseum in het
Deense Bjerringbro kan men
dagelijks het noorderlicht zien.
In dit museum staat nl. een installatie waarmee, drukkend
op een knop, heel levensecht
dit beroemde natuurverschijnsel kan worden opgeroepen.
Leuk voor kinderen, dit museum dat alles vertelt over de
mystiek van het elektrisch
licht.

TROUWEN. Trouwen op een
. Finland wordt
goedkr)per voor onze harde gul- Caraïbisch eiland, het is weer

eens heel anders dan in Gouda
of Middelburg. Bij Koudijs is
men gespecialiseerd in exotisch bruidswerk en in de gratis
trouwfolder staat uitgebreid in-

tien gulden kan men er uren
dwalen langs de typische borders, het arboretum, de rots- en
watertuin en nog veel meer
groen moois.

CAMPING. De leukste camping voor gezinnen lijkt mij die
in het Oostenrijkse Liéser- en
Maltadal, waar de familie Pirker zich als baby-gezinscamping presenteert. Terwijl de ouders bergtochten maken of liggen te luieren aan de bosbeek,
houdt de eigenaar de kinderen
(tot 8 jaar) bezig. Luiers worden verwisseld en voor de groteren zijn er de kinderbperderij, kan de menukaart in het
restaurant worden ingekleurd
en zijn er nog meer opwindende
dingen voor kinderen te beleven. Inf. 020-6129682.

ATTRACTIES. Bij het Belgisch Verkeersbureau (Herengracht 435, A'dam) ligt gratis de
gids Toeristische Attrakties
klaar. Het aanbod bij onze zuiderburen is enorm en varieert
formatie over de eilanden, de van het schitterende Natuurreaccommodaties en de benodig- servaat Het Zwin, koetstochten
de documenten. Info. 01820- door Gent, de Grotten van Nep14477.
AUTOTRON. Veel avontuur
tunus tot het Treintje van het
Geluk in Rebecq, alles op rede- en opwinding ook dichterbij. In
TUINEN. Wie Engeland be- lijk korte afstand van ons land. Rosmalen opereert het Autozoekt kan zeker in de zomer
tron al vele jaren en vooral voor
KRUIDEN. De belangstelling kinderen is het halen van het
niet om de beroemde tuinen
heen. Vorig jaar werd in de na- voor geneeskrachtige kruiden Autotronrijbewijs altijd een
tionale wedstrijd de tuin van groeit en om die reden worden groot evenement. Voor volwasForde Abbey in Dorset, zo'n 180 in het Zwitserse dorp Lenk al senen is er o.m. het Huis van de
km ten zuidwesten van Lon- zeven jaar kruidenwandelwe- Toekomst en nog veel ander
den, tot Engelands allermooi- ken en -weekends georgani- fraais voor een dagje uit. Inf.
ste uitgeroepen. Voor nog geen seerd. Deskundigen voeren de 04192-19050.

Langs boerderijen
Typerend
voor
het
Noordhollands landschap
is de stolpboerderij.
De Boerderijenstichting
Noord-Holland 'Vrienden
van de Stolp' geeft een
nieuwe f ietsroute uit langs
een hondertal van deze
fraaie stolpen. Het is een
route van dertig kilometer.
De start is in Hoorn (NSstation) waar ook fietsen te
huur zijn. Vanuit Hoorn
voert de tocht onder andere door de landelijk gelegen dorpen Schellinkwout.
Oosterblokker en Westwoud.
De beschreven route is
vanaf half juli bij de WV
en ANWB-kantoren te verkrijgen. De kosten taedragen ƒ 2,50.

Bottertochten
Veertienhonderd botters
voeren ooit over het IJsselmeer om de vis binnen te
halen. Nu in 1993 zijn er
nog maar zo'n 55 boten van
over. Van 24 juli tot en met
22 augustus vaart vanuit
Edam elke woensdag, zaterdag en zondag een botter uit voor een tochtje
over het meer. De vertrekplaats is bij het Strandbadrestaurant aan de haven
van Edarn. Omdat er per
keer maar twaalf mensen
mee kunnen is reserveren
een noodzaak' (tel. 0299371523). De boot vertrekt op
vaardagen om elf, drie en
zeven uur. De tocht duurt
twee uur.

Originele films in Cult Videotheek
Als je er binnenstapt, kom je

een andere wereld binnen. Een
wereld van fantasie en
nostalgie. Eddy Murphy zul je
er niet vinden, net zo min als

Ma Flodder. Maar wel
klassiekers als de Marx
Brothers, Tati en Wim
Wenders. Een kast vol Chinese
cinema, horror en seksfilms

van voor 1950. De Cult
Videotheek aan de Amstel
heeft op zijn zachtst gezegd een

ongewone collectie.

door Jcanncttc Schucler
„Wij bieden films die een bepaalde originaliteit hebben of
controversieel zijn," vertelt eigenaar Nico B. (29, geboren als
Nico Bruinsma). „Films waar
over tien jaar nog steeds naar
gevraagd wordt. Van de commerciële films die nu verschijnen zijn de meeste over een
paar jaar vergeten. Maar een
goede film, zoals Metropolis uit
1927, is nog steeds gewild."

Vier jaar geleden zette Nico
een postorderbedrijf op voor
bijzondere films. Uit alle hoeken van de wereld importeerde
hij films, die klanten uit een
catalogus konden bestellen.
Daarnaast hield hij zich bezig
met de promotie van artiesten
en bracht zelf films uit. In Rotterdam begon hij zijn eerste
bezoekers langs de bergpaden Cult Videotheek. „Dat werd een
en u steekt er op medisch ge- aardig succes, en na een jaar
bied, zo zegt men in Lenk, veel besloten we naar Amsterdam te
van op. Inf. Zwitsers Verkeersbureau, tel. 020-6222033.

luchten, de heldere meren en

SPOORZOEKER. De Interrailkaart schept een band tussen jongeren die, tot 26 jaar
°ud, kriskras door Europa
kunnen reizen plus daarbij de
landen Turkije en Marokko
kunnen aandoen. Inmiddels
hebben enkele jongeren de
Stichting De Spoorzoeker opgericht, een organisatie die bejmiddelt bij het vinden van een
(reisgenoot. Wie liever niet alileen Europa 'doortreint' kan
contact opnemen met De
:ïSpoor2oek:er, tel. 079-521210.

zodat motoronderdelen en dergelijke goed zichtbaar zijn.
Door op een knop te drukken
krijg je informatie over de geschiedenis van het Europese
Ariane-project.

Organiseert Noordwijk Space Expo nog speciale activiteiten of evenementen? luidt de
slotvraag.
„Jazeker," antwoordt Arno. „We bieden meer
dan een bezoek alleen. Het is
bijvoorbeeld mogelijk om belangrijke Europese lanceringen, zoals die van de Arianeraketten, live in ons auditorium te volgen. Kinderen van de
basisschool krijgen na een
speurtocht een astronautendiploma als beloning, ondertekend door Wubbo Ockels,
Neerlands eerste en enige ruimtevaarder, die overigens veel
promotiewerk voor ons doet."
„We geven ook lesbrieven uit
over de Columbus, over de taemande maanvluchten en over
wat er allemaal bij komt kijken
om astronaut te worden. Alle
tentoonstellingsruimten kunnen bovendien voor vergaderingen, feesten en congressen worden gehuurd, inclusief volledig
verzorgde catering."

tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Nico B.
verhuizen. Ik had intussen een
aardige collectie opgebouwd."
Precies een jaar bestaat de
Cult Videotheek nu en heeft inmiddels een zeer gevarieerde
klantenkring. Nico: „Er komen
mensen van 16 tot 90 jaar oud.
Oudere mensen uit de buurt
halen hier de films uit hun
jeugd. De jongeren komen vooral voor horrorfilms. En dan is
er een 'serieus' publiek van 25
tot 50 jaar oud dat van de betere
cinema houdt. Maar allemaal
zijn het liefhebbers van film,
mensen die echt op zoek zijn
naar iets bijzonders. Iedereen
heeft wel een film die hij altijd
nog eens wil zien."

AANGEBODEN VAKANTIEWERK
In de maanden juni t/m september gaan veel van onze
vaste bezorgers op vakantie.
Wil jij dit werk in jouw omgeving overnemen, dan staat
hier een goede beloning tegenover..
Tevens zoeken wij voor deze periode medewerkers die
in groepsverband voor meerdere dagen per week beschikbaar zijn.
Vanuit een centraal punt ga je dan met één van onze
auto's mee om in diverse plaatsen wijken te bezorgen.
Ben je in het bezit van een (groot) rijbewijs, een groep
begeleiden kan ook.
Goed bevallen?
Ook na de vakantieperiode kunnen we je hulp goed
gebruiken voor een vaste wijk in jouw omgeving.
Vul nu snel onderstaande bon in en stuur deze naar
Interlanden Spreigroep, Antwoordnummer 15002, 1000
PW Amsterdam (een postzegel is niet nodig) of bel tijdens kantooruren naar 020-6138444.
NAAM
ADRES
POSTCODE
WOONPLAATS
TELEFOON
RIJBEWIJS A/B/C/D/E
LEEFTIJD
Ik ben beschikbaar van
t/m
voor:
O Bezorging in eigen omgeving
O Bezorging in groepsverband

Foto: Bram de Hollander

Nico loopt langs de rijen video's, waar een paar Amerikaanse toeristen staan te neuzen. „Gewoonlijk is de zomer
een slappe tijd voor videotheken, maar wij krijgen hier veel
toeristen die films kopen," vertelt Nico.
Een rondje door de zaak is
meteen een lesje filmkunde.
Dicht bij de ingang vinden we
de bekende namen. In de kast
met 'regisseurs': Fassbinder,
Pasolini, Godard, Wenders. De
klassiekers van vóór 1970. Even
verderop de afdeling 'Seksploitation'.
„Dit zijn films als Caligula,
waarin de seksuele uitspattingen centraal staan. Het verhaal
is minder belangrijk. Maar echte porno hebben wij niet, daar
zit helemaal geen verhaal meer
in. Wel heel leuk is bijvoorbeeld 'Filmidolen van nu in
pornofilms van toen'. Dat zijn
de eerste films van acteurs die
nu heel bekend zijn. Madonna
bijvoorbeeld speelde in een
soft-pornofilm, ze had toen nog
zwart haar."
We gaan verder naar de
'Trash'. „Letterlijk betekent dit
'rommel'," legt Nico uit. ,,Hieronder vallen de films die op een
goedkope manier zijn gemaakt,
met gewoon een leuke inhoud.
'Dope mama' is zo'n film. Een
serie voorlichtingsfilms die de
Amerikaanse jeugd uit. de jaren
50 moest waarschuwen tegen
marihuana. Als je dat nu als
Nederlander ziet, dan lig je dubbel van het lachen."
Na de Chinese films („prachtige cinema," aldus Nico), de
horror, science fiction (met
The Thunderbirds en Startrek)
en muziekvideo's. Uren kun je
er rondkijken. En het is moèilijk dit pand zomaar te verlaten. Mijn blik valt op een bekend gezicht: Jacques Tati in
'Les vacances de M. Hulot'. Die
film wilde ik inderdaad nog
steeds eens zien.
Cult Videotheek, Amstel -17. Amstcrdani. Tel. «227843. Open van 13 tot 21
uur, 7 dagen per week.
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Aanbiedingen geldig tot l augustus 1993 of zolang de voorraad st
AMSTERDAM/CENTRUM
Stadhouderskade 93 pussen
Hemeken Brouwerij en Habitat).

Tel 020-662 5151
Geopend: Maandag 13.00-18.00 uur
Di/vr. 9.UO-18.00 uur
Zaterdag 9 00-17.00 uur
Koopavond tot 2100 uur.

AMSTERDAM/AMSTEL l*
Spaklerweg
(ingang bij GEB gebouw)
Tel. 020-665 02 00
Geopend: Maandag t/m vrijdag
m.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

AMSTERDAM/SLOTEN*
Anthony Fokkerweg
(naast Praxis)
Tel. 020-617 6119
Geopend: Maandag t/m vrijdag
70.00-78.00 uur
Zaterdag 9.00-77.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

AMSTERDAM/NOORD J
Klaprozenweg 40
(tegenover Bo-Rent).
Tel. 020-636 85 75
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

AMSTERDAM/WEST
Haarlemmerweg 337
(naast de Maggi-fabriek).
Tel.020-68810-00
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

MUIDEN
Pampusweg l
(naast Maxis)
Tel. 02940-l 44 40
Geopend: Maandag 13.00-18
Di/vr. 9.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.
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Iet doel van het onderzoek
i .mr. J.W. Rutgers was om
i te gaan of iemand vertroulijke informatie uit de nota
onwagenbeleid aan de pers
i doorgespeeld. In enkele
Melijke dagbladen werden
2e woonwagenbewoners met
am en toenaam genoemd,
tutgers kreeg de opdracht na
\ door de gemeenteraad aanlomen motie met het verjk een strafrechterlijk onder>k in te stellen. Dit was echi onmogelijk, zodat Rutgers
h moest beperken tot een
pport van bevindingen'. Uit
i onderzoek blijkt dat geen
cel raadslid, ambtenaar of
•legelid 'gelekt' heeft naar de
•s. Althans, het valt volgens
tgers niet te bewijzen,
edereen heeft altijd in de
hting van de WD'er W.W.S.
tes en in mindere mate me»uw J.A.A. van Westerloo
fdA) gewezen. Laatstgeemde wordt door Rutgers
jigepleit. Over de VVD-fracroorzitter Tates meldt hij
het vermoeden in zijn rich'zo flinterdun is, dat het
rwelijks zwaarder weegt dan
vermoeden, dat ieder raadsop zich moet weten'. Oftei, de dader huist op het kerk|! en wenst zich niet bekend
maken. En dus lag het voor
hand om het rapport voor
[misgeving aan te nemen.

ijze muizenmassa
t mening waren de collegeidersteunende partijen toelaan. PvdA en WD dachten
jchter anders over en waren
;urgesteld dat ze door hun

'collega-raadsleden' niet gezuiverd werden van alle blaam.
Want, zo hadden ze gelezen,
wethouder Termes had de zaken niet zo goed aangepakt.
Sterker nog, fractievoorzitter
Van Westerloo maakte er nog
maar eens melding van dat de
wethouder zelf in een openbare
vergadering de namen van twee
woonwagenbewoners genoemd
had. Ze vond het verder niet
verstandig dat Rutgers via het
advocatenkantoor van wethouder Ingwersen was ingeschakeld, omdat Ingwersen immers
zelf 'verdachte' was, aldus Van
Westerloo.
Tates bezigde tijdens de discussie termen als bestuurlijk
zwak functioneren, dorpspolitieke schijnheiligheid en grijze
muizenmassa. P. Brugman
(D66) ergerde zich groen en
geel, interrumpeerde luidkeels,
waarna W. Kuijken (PvdA) begon te roepen dat hij 'het hier
zat is' en de burgemeester met
zijn houten hamer de tafel taijkans doormidden sloeg, de vergadermg schorste en wegliep.
PvdA en VVD bleven alleen in
de raadszaal achter, wat bij Van
Westerloo glimlachend de
vraag deed opborrelen of iemand uit het publiek het misschien kon overnemen.
Tien minuten later oordeelde
de burgemeester dat het afgelopen moest zijn met de insmuaties en intriges. „Zo kan het niet
langer. Het moet rustiger worden, ook al is dat wat minder
Zandvoorts."
De college-ondersteunende
partijen vroegen hierna om de
lieve vrede het Rapport Rutgers te laten voor wat het is. De
beide oppositiepartijen verbaasden zich en treurden. Tates: „Ze laten kansen liggen om
de conclusies van Rutgers
hardop over te nemen. Dan
hadden we het dorp tenminste
weer normaal kunnen bestu
ren. Ik zie het somber in voor
Zandvoort als we zo met elkaar
doorgaan."

)66 verdeeld over
'arking Watchers
ANDVOORT - De fractie Parking Watchers aanwezig
a D66 heeft als enige te- waren. Voor het gehele project
H een gemeentelijke bij- is twintigduizend gulden nodig.
ge aan de Parking Wat- Het circuit neemt een derde
?rs gestemd. Haar wet- deel van de kosten voor haar
en de gemeente wil
uder Termes stemde tij- rekening
dat de strandpachters als direct
lis de raadsvergadering belanghebbende
eveneens een
>r de bijdrage.
bijdrage leveren.
e Parking Watchers krijgen
de gemeente een eenmalig
rag van 6.666 gulden om op
ilevard Barnaart de diefstal
en uit auto's tijdens het sein terug te dringen. Dit gert vooral op aandringen van
politie Zandvoort, die vorig
r constateerde dat geen ene auto op de boulevard is
ngebroken op dagen dat de

Deze weigeren dit vooralsnog
omdat de geldelijke middelen
volgens hen hiervoor ontbreken. Voor dit seizoen zag de gemeente geen kans de kosten op
automobilisten en pachters van
parkeerterreinen te verhalen.

Verdeeld

In de gemeenteraad toonden
de partijen zich enigszins verdeeld. Ze zien het meer als politietaak en zouden daarom liever niet meebetalen. D66 wil
met uitzondering van haar wéthouder ook geen eenmalige bijANDVOORT - Zondagmor- drage leveren. VVD en PvdA
is in alle vroegte een dertig- zijn er voorstander van om er
ge Duitse toerist aangehou- een jaarlijkse bijdrage van te
op verdenking van het ste- maken. Wie het geplande aanvan een mountainbike. Hij deel van de Vereniging van
de fiets m het dorp, reed Strandpachters gaat betalen, is
ee naar zijn slaapplaats in niet bekend.
bungalowpark en liet de
; daar onbeheerd achter. Bij
er verhoor bleek hij hier
gewoonte van te willen ma, want de voorgaande nacht
hij hetzelfde uitgehaald. De
a kon worden aangehouden
;en tip van een beveihgingsmbie van het bungalow-

an wil niet lopen
steelt fiets

üw krant niet
ontvangen?

snel gereden
ANDVOORT - Bij een snelIscontrole op de Zeeweg
vorige week woensdag 94
)mobüisten betrapt op te
i rijden. De hoogst gemeten
heid bedroeg 119 km/uur.

Waterstanden
LW HW LW
jm
HW
1 |ul 01.45 0935 14.2622.26
2 jul 02.46 11.04 15.1923.16
3 jul 03.35 1200 16.152355
4 jul 04.26
16.5814.16
5 jul 05.09 00.45 17.3915.02
6 jul 05 45 01.30 18.1913.59
7 jul 06.26 0215 18.5514.44
jul 07.05 03.06 19.31 15.30
9 jul 07.46 03.35 20.0515.55
instand'
zond. 4 juli 01.45 uur
ngtij
6
juh
05.45
uur
Vl13cm

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166

De mannen verdwenen met
een horloge, maar de winkelier
had de diefstal in de gaten en

Oplage: 5.200
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DEZE WEEK
Manfred
Manfred moet weg
Q
Zes jaar geleden liet de
O
gemeente hem weten dat het
Raadhuisplein gaat verande
ren In juli 1990 kreeg hij te
horen dat hij een andere
plaats moest zoeken Op het
nieuwe plein zou hij niet meer
passen Nu hangt definitief
het Zwaard van Damocles bo
ven zijn hoofd

Wielerronde
De Wielerronde van Q
Zandvoort is ter ziele
ï/
Door een gebrek aan sponsor
gelden ziet de organisatie
geen mogelijkheden meer het
traditionele evenement te laten voortduren In het najaar
worden de mogelijkheden on
derzocht de Wielerronde te
verplaatsen naar het circuit

Duinen
Tussen Umuiden en -i -f
Langevelderslag liggen l l
de duinen van Zuid Kennemerland Dit uitgestrekte gebied is bijzonder geschikt voor
dagrecreatie U kunt er wandelen, fietsen en zelfs zwemmen Op de ATV pagina uitge
breid aandacht voor dit eldo
rado
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur — tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Motorrijder gered
dank zij kordaat
optreden passanten
ZANDVOORT - Dankzij kordaat optreden van twee medewerkers van een plaatselijk
schoonmaakbedrijf is het met
een 32-jarige Zandvoortse motornjder niet nog erger afgeloAan het Raadhuisplein heeft zaterdagmiddag een flinke binnenbrand gewoed in een bovenwoning. De brand ging gepaard met een enorme rookontwikkeling die pen na een aanrijding.
veel publiek trok. De brand is door onbekende oorzaak ontstaan in de meterkast. De woning heeft aanzienlijke roetschade opgelopen. Er deden zich geen
persoonlijke ongevallen voor
De man raakte vorige week
Foto Persbureau Zandvoort woensdag op de Koningmneweg zwaar gewond toen hij in
botsing kwam met een auto die
bestuurd werd door een 64-jarige man uit Ahnere
Laatstgenoemde verleende
geen voorrang toen hij vanaf de
Kostverlorenstraat de Koninginneweg inreed. Door de aanrijding liep de motorrijder een
ZANDVOORT - Strandpachters en gemeentebestuur
slagaderlijke bloeding en open
zijn weer met elkaar in gesprek. Woensdagmorgen
in zijn bovenbeen op.
ZANDVOORT - Het ge- de vrije doorloop te vaak be- mei en 5 juni, heeft niemand botbreuk
hebben beide partijen besloten om in het vervolg bij
Ook zijn onderbeen was op
lemmerd
wordt
voor
met
name
ons
op
de
hoogte
gesteld.
De
meentetaestuur
heeft
de
tereventuele problemen direct met elkaar te overleggen.
meerdere plaatsen gebroken.
rasvergunning van De Klik- gehandicapten en mensen met politie is niet binnen geweest De
twee hulpverleners zagen
om
het
te
melden.
WaarschijnDe Vereniging van Strandpachters laat bij monde van voorkinderwagens.
Reden
genoeg
spaan in de Haltestraat met
het ongeluk voor hun ogen gelijk
heeft
een
klant
een
stoel
zitter J. Paap weten zeer verheugd te zijn over deze plotselmvoor
de
gemeente
om
nu
de
teronmiddellijke ingang tot 27
Toen ze de slagaderlijge ontwikkeling. De vereniging deed de afgelopen weken
van De Klik- verkeerd teruggezet. We heb- beuren.
juli ingetrokken wegens rasvergunning
bloeding m het bovenbeen
spaan m te trekken tot 27 juli. ben bij de Raad van State ke
herhaalde malen via de pers haar beklag over de zeer koele
herhaaldelijke
overtreding.
zagen, bonden zij direct het
De heer L. Lock toont zich schorsing gevraagd van de been
relatie met het gemeentebestuur. Vorige week schreef ze een
De heer L. Lock vecht na- namens
van het slachtoffer af.
maatregel.
Het
is
toch
wat
open brief aan de gemeente dat de verstandhouding tot een
De
Klikspaan
zeer
onmens De Klikspaan de straf- tevreden en ook verrast. „We vreemd dat de gemeente de verMede omdat de ziekenauto
dieptepunt was gedaald en dat de schuld hiervoor bij de
maatregel aan bij de Raad zijn hierdoor enorm zwaar ge- gunning voor dertig dagen m- twintig minuten op zich liet
gemeente lag. De laatste had onder meer te kennen gegeven
voorkwamen zij dat
van State.
geen contact te willen hebben. Het jaarlijks overleg was
dupeerd en vinden het schle- trekt en vervolgens stelt dat we wachten,
motorrijder teveel bloed
allang afgeschaft.
De politie heeft het afgelopen mielig dat de gemeente midden dertig dagen de tijd hebben om de
Het slachtoffer is opgenoNaar aanleiding van perspublikaties heeft burgemeester
jaar vier keer geconstateerd dat in het hoogseizoen met een een gemotiveerd bezwaar- zou
men
in een ziekenhuis m Haarschrift
in
te
dienen.
Tegen
die
Van der Heijden daarop de handschoen opgenomen om de
De Klikspaan de terrasvergun- strafmaatregel op de proppen
lem.
De hulpverleners kregen
vrede te herstellen.
ning overtrad. De stoelen ston- komt. We hadden dit nooit ver- tijd is de straf al voorbij en lo- van de
politie een 'bewijs van
Paap: „Dit is een heel goed teken. We hebben nu een
den telkens voorbij de punaises wacht. Als we nu geen terras pen we dus achter de feiten goed gedrag'.
afspraak voor in het najaar en er is verder afgesproken om
m het troittoir. De gemeente mogen hebben, wanneer dan aan," aldus Lock.
voortaan elkaar naar behoefte te benaderen. Een oude tradiwil, zoals bekend, een zeer wel? Bovendien zijn we ons niet
tie wordt dus in ere hersteld."
strikte naleving van het terras- eens bewust dat het gebeurd is.
senbeleid, omdat volgens haar Van die laatste twee keer, op 23

Gemeente praat weer
met strandpachters

Café-restaurant De Klikspaan
moet een maand zonder terras

Lammers weer op Zandvoort

Gebouw ABN/AMRO tegen de vlakte
ZANDVOORT - Het bankgebouw van de ABN/AMRO
op de hoek Grote Krocht en
Oranjestraat gaat in okotober tegen de vlakte om
plaats te maken voor een
modern pand met een luxe
appartementencomplex en
ondergrondse parkeergarage. De bankinstelling verhuist per oktober tijdelijk
naar het al zeer lang leegstaande 'Monopole' op de
hoek van de Zeestraat en
het Stationsplein.
De twee panden die de ABN/AMRO al sinds jaar en dag gebruikt, voldoen niet meer aan
de eisen van een moderne bank.
Ze staan al enkele jaren op de
'nominatie om gesloopt te worden. De gemeente heeft vorig
jaar toestemming gegeven om
te slopen en een nieuw modern
pand te laten bouwen. Directeur G.J. van Kuijk toont zich
tevreden met de op handen
zijnde nieuwbouwplannen. „De
huidige huisvesting is beslist
niet meer van deze tijd en vooral inefficiënt. Het zijn twee pan-

ZANDVOORT - Autocoureur Jan lammers rijdt zondag voor het eerst sinds 1985
weer eens een race op Zandvoort. Tijdens Italia a Zandvoort komt hij uit met een
Maserati Barchetta, een
open tweezitter die speciaal
voor de racerij is ontwikkeld.
Lammers over zijn heroptreden m Zandvoort: „Mijn race-
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programma in de F 3000 gaat
pas op 18 juli weer verder. Ik
loop al jaren met de gedachte
rond om weer voor Nederlands
publiek te rijden en dit leek me
een goede kans. Of ik win weet
ik niet. Als het publiek dit
weekeinde maar de grote winnaar is." De Maserati Barchetta's rijden voor het eerst een
wedstrijd buiten Italië.
Zie ook de sportpagina

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 12,50

Zo gaat het nieuwe pand eruit zien. Boven de bank komen een dertien luxe appartementen

den met twee afzonderlijke kas- wordt opgeleverd is nog modersen en het is te klein voor onze ner. Misschien dat het wel het
twintig medewerkers. Het is bij supermodernste gebouw van
mijn weten ook de enige AB- alle ABN/AMRO-kantoren in
N/AMRO die nog niet volledig Nederland wordt. Het is zeer
geautomatiseerd is. We hebben overzichtelijk voor ons en de
nog een uniek en ouderwets klanten. We stappen ook direct
kassysteem. In de noodhuis- over op de hele ABN/AMROging achter ze aan. Hij slaagdp vesting gaan we er zelfs al in -systematiek."
Hij zegt dat de bankinstelling
erin de twee te achterhalen en alle opzichten op vooruit en het
ze het horloge te ontfutselen. gebouw dat in januari 1995 bewust voor nieuwbouw en niet
De mannen gingen er vandoor.
Bij terugkomst in zijn winkel
(ADVERTENTIE)
trof de ondernemer de inmiddels gealarmeerde politie.
Deze wist een van de daders
AANGEBODEN VAKANTIEWERK
uiteindelijk te pakken te krijgen, die nog drie gestolen spijkerbroeken bij zich droeg. Na
ZIE PAGINA VRIJE TIJD
verhoor is de man heengezonden.

Winkelier gaat dieven achterna
ZANDVOORT - Een winkelier uit het dorpscentrum
heeft zich zondag niet het
kaas van het brood laten
eten. Terwijl hij bezig werd
gehouden door een 'klant'
brak een ander buiten de vitrinekast met horloges
open.

Weekmedia

Raadhuisplein in rook

Voonwagenbeleid
naakt politieke
moties weer los
.f.ANDVOORT - De discusi in de gemeenteraad over
t woonwageribeleid is
isdag uitgelopen in een
j otioneel gekrakeel. De
lileiding was het zogehea Rapport Rutgers over
openbaar maken van
ivacy-gevoelige gegevens
n woonwagenbewoners.

53e jaargang nummer 26

Nieuwsblad

J L
Naam: (m/v) l
voor verhuizing heeft gekozen.
Ten eerste vanwege de historie i Adres: l l l
en ten tweede omdat dit, aldus
Postcode/Plaats:| L
Van Kuijk, de meest perfecte
lokatie van Zandvoort is. VoorTelefoon' t l l j l l l L l J _J h u m umin* !»!<.«! | KI |
uitlopend op de modernisering
wordt volgende week een valuGiro/Banknr: l l l l l l l i l l
tawisselaar in gebruik genoDaarna word ik abonnee en betaal per
men, waarin tenminste zes verD kwartaal ƒ 17,00 D half jaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00
schillende valuta's dag en
nacht gewisseld kunnen worden.
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

De nieuwbouw wordt uitgevoerd door projectontwikkelaar Reek uit Alkmaar. De appartementen worden via makelaar Van Schaik in verkoop gebracht en moeten 270 duizend
tot 550 duizend gulden opbrengen.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562 02.11.
Stuur deze bon in een open envelop i.aar
Weekmedia. Aiitwoordnummei 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen posbegel te plakken. 8 7 1 0 3 7 1 0 1 7 0 0 3

donderdag 1 juli 1993
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uitvaartverzorging
kennemerland bv

FAMILIEBERICHTEN

"REBEL"

HINDERWETVERGUNNING (WABM)

HERENWEG180,2101 MV HEEMSTEDE

It's gonna bc wild
op je tweede verjaardag
02-07-1993
Van harte gefeliciteerd
Je lieve zusje

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Harley

Gevr.

Gevr. per direct

Woorden i.p.v. bloemen
maar het enige dat we kunnen zeggen is .

Karel

toiletdame

vriend en buurman
we missen je nu al!
Arie en Ellen
Wil enTonnie
Jan en Manneke
en kinderen

Strandpaviljoen
Riche
Tel. 30516

AFWASHULP
tot ± 20 jaar.

't Familierestaurant
Kerkstraat 27
Tel. 12537

Daar het ons niel mogelijk is allen persoonlijk te bedanken, betuigen wij langs deze weg onze welgemeende
dank voor de blijken van belangstelling tijdens de ziekte
en na het heengaan van onze zwager en (schoon)zuster:

E. Loerakker-de Vries

t 30 mei 1993
Ook de daadwerkelijke hulp van velen was ons een
grote steun.
W. G. de Vries
C. de Vries en
A. W. de Vries-Bosveld
Doesburg, 30 juni 1993

Hierbij willen wij U hartelijk bedanken voor Uw belangstelling en medeleven na het overlijden van mijn man en
onze vader

Jan Molenaar
Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat U zich
allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Therèse, Janine en
Johan Molenaar
Zandvoort, juni 1993

ADVERTENTIES

visser

Haltestraat tel. 12159
Pasteurstraat tel. 17027
Zandvoort
WEEKREKLAME
donderdag t/m donderdag

Noten knopen (croissants)
2 voor
3.10
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

Hogeweg 56-c

Café the Twenty's
geopend 7 dagen.

Emmen & Vos
Belastingen en administraties

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 19.
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te verlenen voor:

Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidnummer en geboortedatum uiterlijk op 31 juli 1993 bij EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Dit bouwplan ligt met ingang van 2 juli 1993 gedurende veertien dagen voor een
ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied. Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling is geopend van maandag
tot en met vrijdag 9.00 tot 12.30 uur.
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt kunnen schriftelijk gemotiveerde bezwaren worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

- het uitbreiden van het casino op het perceel Badhuisplein 7 met een serre

VOORBEREIDINGSBESLUIT

Met trots brengen wij onder uw aandacht

De gemeenteraad heeft op 27 april 1993 besloten dat op grond van artikel 21
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) een bestemmingsplan wordt
voorbereid voor:

Voor een totale sprankelende uitstraling is meer nodig!
* EEN GOED VERZORGD LICHAAM VAN TOP TOT TEEN *
De huid van de vrouw wordt constant bedreigd door.
- cellulite (sinaasappelhuid) op de heupen en billen
- verslapping van buik en borsten tijdens zwangerschap, en met
het vorderen van de tijd
- invloed van de zon
- invloeden van milieu (kou, hitte, droogte) en leefwijze (vermoeidheid, stress)
Met regelmatige goede verzorging van het lichaam kunnen deze „problemen"
voorkomen, bestreden en gecorrigeerd worden.
BIOTHERM heeft voor deze totale verzorging een compleet assortiment, dat
voorziet in elke behoefte van uw huid.
Speciale promotieweken van maandag 5 t/m zaterdag 17 juli a.s.
Op vrijdag 9 juli a.s. van 13.00 tot 21,00 uur is een Biotherm specialiste
aanwezig, zij zal u naar aanleiding van een nauwkeurige huidanalyse met de
Bio-analyseur, adviseren welke huidverzorgingsprodukten het beste zijn afgestemd op uw huid. Uw aankopen worden natuurlijk beloond met miniaturen!
Met vriendelijke groeten,

- het perceel Badhuisplein 7 (casino)

BAKKER DEKKER
zoekt voor de
vakantieperiode

Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 120 60

verkoopster v/a 16 jaar

(ART. 22, LID 2 WRO)

De moderne vrouw is zich ervan bewust dat een frisse, gezonde en vitale uitstraling niet alleen een kwestie is van een mooie gelaatshuid en een heldere
teint.

DRUGSTORE

De specialist in a! uw
bloemwerken.

VOORGENOMEN BOUWVERGUNNINGEN

1. 2-kamerwoning, Rozenobelstraat ƒ 463,37 excl. stookkosten per maand.
Gevraagd grotere eengezinswoning of flat.
2. 4-kamerwoning, 1e etage, Celsiusstraat ƒ 529,56 excl. stookkosten per maand.
Gevraagd eengezinswoning.

Haltestraat 59

BLOEMENHUIS
J. BLUYS

Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en een ieder
die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest krijgt in een
volgend stadium van de procedure gelegenheid om beroep in te stellen bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State.

(ART. 19 WRO PROCEDURE)

Open van 19.00 u. tot 03.00 u.

Het zomert volop
bij

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 17 juli 1993 schriftelijk worden ingediend
bij het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage gelegd. Degene
die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.

BIOTHERM UCHAAMSVERZORGING

Tel. 02507-30890

2042 GJ Zandvoort
Tel. 02507-31151
Fax. 02507-31045

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 schriftelijk bij EMM, voorzien van naam,
adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het gevelkastje
ten kantore van EMM.

De ontwerp-beschikking en de andere stukken die op de aanvragen betrekking
hebben liggen met ingang van 2 juli 1993 tot 17 juli 1993 ter inzage bij de sector
Grondgebied, afd. Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U Kunt daar ook
terecht voor een mondelingetoelichting. Het kantoor isgeopend op werkdagen
van 09.00 -12.30 uur. De stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage
bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34.

RUILRUBRIEK

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

PER l JULI
verhuist ons kantoor naar

- een discotheek gelegen aan de Haltestraat 44 te Zandvoort

1. Smedestraat 1 zw, huur ƒ 440,06 per maand (excl. stookkosten)
1-kamerwoning met cv.
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het belastbare maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.910,- zijn.
2. Celsiusstraat 136, huur ƒ 527,40 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit
ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 3.220,-zijn.
3. De Schelp 102, huur ƒ 635,36 per maand (excl. stookkosten).
2-kamerwoning met cv.
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het belastbare maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 3.885,- zijn.

2 juli 1993

ARNING

VERHUIZING

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort zijn voornemens onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, een
vergunning ingevolge van de Hinderwet te verlenen voor:

Toewijzingscriteria liggen ter jnzage op het kantoor van EMM.
Bij het genoemde gezamenlijk max. bruto-maandinkomen wordt het inkomen van de
meestverdiener voor 100% en de minstverdiener voor 50% meegenomen in de berekening.

E. Loerakker
t 24 april 1993
en zijn vrouw

VOORGENOMEN

KERKSTRAAT 31 ZANDVOORT
tel. 02507-12513

Dit besluit ligt met de bijbehorende tekeningen, waarop met rode omlijning het
perceel is aangegeven, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van
de Sector Grondgebied, Raadhuisplein 4te Zandvoort. Deze afdeling is geopend
van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
De burgemeester van Zandvoort,
M.R. van der Heijden.

'
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KroonVis is eeskklfté, amr gezond-groeiende<Wg4tösatxe van de
'vis-fastfood'V aietvesiigingen op de beide Ix>tüfiyar<!%l3$f: §trand van
werkplaats lö Zaadvoort Noord...

0&*k ZÏ] die groei is er op

PARTTIME
MEDEWERKERS m/v
Wij vragen: Measen met grote inzet en verantwoordelijkbacls- gevoel, die uitmard koflégml zïjn en in teamverbatxÜ wléa werken,
dietotfsfol abt roken en tussen de 17 eii25|aaf fctpu -

Inl. 19762

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

^aamdekoratie
fiz'n mooiste vorm..
Een raam geeft u bij'/
uitstek de mogelijkheid *
om sfeer en harmonie
m uw interieur te bren-

PIZZA'S
O halen

2

gen

Bece biedt u een zeer
uitgebreide en modieuze kolleklie "lichtregelaars"
Rolgordijnen,
aluminium en vertikale jaloezieën in de
mooiste dessins en
heel veel kleuren

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

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Paradijsweg 2, tel. 156O2
Zandvoort

Groente en Fruit
Grote Krocht 25,
tel. 14404

bécé

Justitie
Grenshospitium Amsterdam
Taken U verricht reguliere
portierstaken [receptie,

INDEPENDENCE D A Y

sleutelafgifte, beveiliging], treedt op
als bezoekleider en verricht m dit

a,inv,mg om 18 00 uut
en wc aaan door tot 74 00 u>i'
Entree Hll ?5,
per persoon
Gtaac tot 4 juli
~*'** V-'x f*
< "i
AI
•* / '
\Aiii

Coffee- f-ood and Videucomei

kader werkzaamheden als toezicht
houden, toewijzen van
spreekkamers en bijwonen van de
bezoekadministratie; verricht
werkzaamheden ten behoeve van men uitvoer van goederen.

Functie-eisen Minimaal
Doipsplem 2 - Zandvoort
THEFOON 02507 19,«)9

Voor idfotmatie en sollicitatie kïmt tt Côöt*& opnemen met
Maarten'Spiers, ThorbeckfistrMt 30,:2042 GM Zandvoort,
Telefoon 02507-1 4628 of &«*52 80 98 01

Ministerie van Justitie

RAAMDEKORATIE OP MAATÏ

Hierbij nortiqwi wi| u uit voor een barbecue met live
music op 4 juli a s , dit ter gelegenheid van d«>
Amerikaanse

betalen
(geldig t/m 3 juli)

AART VEER

KEUR en zoon

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

en

bÜecföftï Een plezierige werksfeer^ aft
*' ,.. " , - ,
een goed salaris. -- "

Vers uit onze keuken

Een

s voor

LBO-mveau. bereidheid tot het
volgen van interne opleidingen.
Salaris Wij bieden een interne

Portier/Bezoekleider

v/m 20uur

beroepsopleiding m diensttijd, een aanvangssalaris bij een leeftijd van 19 jaar van f 1814,- bruto per
maand, 20 jaar van f 2041,- bruto per maand. 21 tot en met 24 jaar van f 2268,- bruto per maand [bij
ervaring m een soortgelijke functie is een hoger aanvangssalaris mogelijk]; na de opleiding is na enige
jaren een salaris van f 3040,- bruto per maand mogelijk, een toelage voor het verrichten van onregelmatig'
diensten, 8% vakantietoeslag Bovengenoemde salarissen zijn gebaseerd op een volledige werkweek
Standplaats Amsterdam

VoOrkeUrSgroepen Justitie draagt bij aan het vergroten

van de werkgelegenheid voor vrouwen, gehandicapten en leden van etnische minderheden Daarom
worden zij uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.
Bijzonderheden Het betreft meerdere vacatures, de diensten zijn voornamelijk weekend- en
nachtdiensten, een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure
Inlichtingen Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer J Laan,
Hoofd Beveiliging, te bereiken onder telefoonnummer [020] 6513316
Sollicitatiewijze Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen, onder vermelding van
vacaturenummer 3 068 4006, richten aan Grenshospitium, ter attentie van het Hoofd Personeelszaken.
Tafelbergweg 10, 1105 BN Amsterdam

Justitie: het juiste gewicht in

_-
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KvK stort geen ton
A chter de schermen...
in Groenfonds Circuit
ZANDVOORT - De Haarlemse kamer van Koophan'del heeft tijdens de algemene ledenvergadering besloten vijftigduizend gulden
beschikbaar te stellen aan
het Groenfonds Circuit
Zandvoort.

dubbele bedrag ingediend.
Het Groenfonds is bestemd
voor de aankoop van natuurgebieden in Noord-Holland en
geldt als 'compensatie-voorwaarde' voor de afronding van
het Plan van Aanpak Nationaal
Circuit Zandvoort. De grootte
van het fonds is vastgesteld op
Er was een verzoek om het een miljoen gulden. Een en ander wordt beheerd door Provinciale Staten. De Ministeries van
WVC, VROM en EZ participeVariathon voor
ren elk voor twee ton en het
basisscholen
Circuit Park voor een ton.
ZANDVOORT - Op dinsdag 6
Laatstgenoemde heeft in
juli wordt voor de oudste leer- april
de Kamer van Koophanlingen van alle Zandvoortse ba- del verzocht
om eveneens voor
sisscholen de eerste variathon een ton deel te
nemen. Over de
gehouden. Dit is een variatie op dan nog resterende
twee ton
een marathon en vindt plaats in
het duinterrein ten zuiden van zijn gesprekken gaande met het
provinciaal Bestuur en de gede Frans Zwaanstraat.
meente Zandvoort.
De deelnemers moeten in zo
De Kamer wilde echter niet
kort mogelijke tijd een afstand verder
dan vijftigduizend
overbruggen door het uitvoe- gulden,gaan
een bedrag waar de leren van opdrachten, zoals met denvergadering
heeft ingeeen vlot naar de overkant van stemd. Het enigemee
is nog dat het
het water zien te komen.
Ministerie van Economische
De leraren lichamelijke op- Zaken hiermee akkoord moet
voeding Bob van Heijningen, gaan, maar dit is slechts een
Rene Reumerman en Jan Aan- formaliteit.
geenbrug zijn al enkele weken
Circuit-directeur Hans Ernst
bezig met de voorbereiding.
wilde niet reageren op de uitspraak van de ledenvergadeZij worden hierin bijgestaan ring. Hij was nog niet officieel
door Scoutinggroep de Came- op de hoogte gebracht. Hoe het
rons uit Bloemendaal.
tekort in het Groenfonds nu geDeze zorgt er tevens voor dat dekt moet worden is niet beer een zogenaamde Tokkelbaan kend.
komt te staan.
(ADVERTENTIE)

VAN DER

EIJDE
Met onze nieuwe video-presentatie
kunnen wij alle bijzonderheden van uw
appartement of woning met foto(s)
en/of plattegrond uitvoerig aan belangstellenden tonen.

U WILT EEN HUIS KOPEN?
Op elk gewenst moment van de dag
kunt u van buitenaf onze nieuwe videopresentatie bedienen en de voor u van
belang zijnde gegevens opvragen van
ons huizenaanbod.
Voor een van onze cliënten te koop gevraagd woonhuis met tuin tot
ƒ300.000,- bij voorkeur in Zandvoort
centrum of zuid.
PASSAGE 36-38-40
2042 KV ZANDVOORT
TELEFOON 02507-15531
FAX 02507-19127

j Kerkdiensten
Germans uit Sassenheim
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. G.H.N. Zondag 10.00 uur: mevr. N. van
Keulen-Schaafsma, Haarlem
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor H.
Zandvoorts
Kaandorp
Nieuwsblad
Zondag 10.30 uur: woord/communieviering, m.m.v. kinderOnafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
koor
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
Weekend:
3/4 juli 1993
Hervormde Kerk, Kerkplein:

en Aerdenhout Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred . J.M Pekelhanng.
Hoofd commercie J F. gas
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel 02507 -18648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
geen gehoor. 020-6451515 tijdens
kantooruren
Dick Piet (red chef), Joan Kurpershoek, Mananne Timmer (eindred).
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Hendal.
Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16 u., dinsdag 1013, 14-16 u.; woensdag 9-11 u ; donderdag 10-12 en 13-17 u ; vrijdag 9-12
u.
Regiokantoor. Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres- Postbus 51, 1180 AB Amstelveen Faxnummer 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665 6321
Verkoopmanager. M. Chnstiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 17,- per
kwartaal;
ƒ 31,- per half jaar, ƒ 54,- per jaar. Voor
Postabonnees gelden andere tarieven.
Uosse nummers ƒ 1,85
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)5626211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel

02507-17166.
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
m 1941

Ned. Protestanten Bond (NPB),
Brugstraat 15:

Zondag 10.30 uur: dhr. W.N.G.
van den Bos, Overveen
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders
19.00 uur: ds. A.W. Snijders
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14,' Haarlem, tel.
023-244553.

[Burgerlijke stand p
Periode:
22 juni 1993 - 28 juni 1993
Ondertrouwd:

Loos, Gerard Anton en Van Bellen, Nicole Lucy.
Schollaardt, Vincent en Zwemmer, Antje Alijda Herta.

Geboren:

Marieke, dochter van: Hendriks, marinus Johannes Maria
en Schellekens, Msaria Gerarda Adriana Wilhelmina.
Kaily, dochter van Hompes,
Robert Martin en Dekker, Elisabeth Brigitta.
Overleden:

Van Laar, Karel Johan, 05 jaar

Bergerhoff

'Het doet me pijn dat ik wegmoet'

ZANDVOORT - Manfred
moet weg, maar Manfred
wil blijven. Omdat hij van
Zandvoort houdt, van de
Zandvoorters, van de toeristen en van zijn dieren. Het is
bijna zes jaar geleden dat de
gemeente hem liet weten
dat het Raadhuisplein gaat
veranderen en in juli 1990
kreeg hij te horen dat hij
maar beter een andere
plaats kon zoeken. Op het
nieuwe Raadhuisplein zou
hij niet meer passen. Manfred kwam met andere lokaties op de proppen. Louis
Davidsstraat, Kleine Krocht
en Kerkplein. Dat zag de gemeente echter niet zo zitten.
Nu hangt dan definitief het
Zwaard van Damocles boven zijn hoofd. Op 31 augustus loopt zijn vergunning af
en moet hij verdwenen zijn.
Exit.
In de rubriek Achter
de Schermen gaat het
Zandvoorts Nieuwsblad
op zoek naar de 'mens'
achter bekende personen uit deze gemeente.
Deze week Manfred Bergerhoff (49) die al 22 jaar
aan het Raadhuisplein
een stek heeft met zijn
leerboetiek en per 31 augustus verdwenen moet
zijn. In een laatste wanhoopspoging is hij een
handtekeningactie gestart. Help Manfred en
zijn honden.

door Everhard Hebly

U WILT UW HUIS VERKOPEN?

Manfred

Hij is de jongste uit een gezin
van dertien en kwam 42 jaar
geleden voor het eerst in Zandvoort. Op zijn 16e liet hij zijn
hele hebben en houden in
Duitsland achter en verhuisde
naar Nederland. Hij ging er
werken als kleermaker. Inmiddels is Manfred alweer 22 jaar
gedurende het hele seizoen te
vinden aan het Raadhuisplein.
Hij verkoopt er leer en wat zilverwerk.- Eerst nog met een
kleedje op straat en nu dan met
een bijna-winkel in Zandvoortse kleuren en een bord 'Willkommen in Zandvoort'. 's Winters bivakkeert hij op Mallorca.

Dieren wegdoen
Zijn vijf honden volgen hem
waar hij gaat. „Ik heb vijf honden en thuis nog twee poesjes.
Mishandelde dieren die ik opvang. Zonder dit werk kan ik ze
niet meer onderhouden en
moet ik ze wegdoen. Met het
weinige geld dat ik hiermee verdien, koop ik eten voor de dieren. Die honden zijn alles voor

Zandvoorts
Nieuwsblad

Honderden
inzendingen
vaderdagpuzzel
ZANDVOORT - De grote
vaderdagpuzzel van het
Zandvoorts Nieuwsblad en
de OVZ heeft heel wat Zandvoorters aan het werk gezet.
Uit de honderden goede oplossingen kwamen de volgende prijswinnaars te
voorschijn.
_,
De hoofdprijs, een kledingcheque ter waarde van 150 galden bij Eldert, de Boer, ging
naar de heer C.J. van Ingen uit
Bentveld.
De hierna volgende deelnemers ontvangen een slagroomschnitt van Keur Brood en Banket: mw. Keur-Zwemmer, Nawijnlaan 45;
mw. K. van Lingen, Burg. van
Alphenstraat 61-flatl4;
P. Scholtenlo, Koningstraat 55,
mw. E. Weber, Boerlagestraat
2;
H.M. Vogel, Dr. C.A. Gerkestraat 2;
Joke Koper, Fahrenheitstraat
5;
fam. Ten Broeke, Lorentzstraat
383;
J. Paap, Noorderstraat 26;
fam. D. Spaans, Fahrenheitstraat 25;
fam. J. Bos, Tollenstraat 5.

Diefstal water
me. Ik hoef geen dure Porsche
of BMW, gebruik geen alcohol
of drugs en rook niet. Ik heb
mijn beesten en daar leef ik
voor. Waarom moet ik hier
weg? Ik heb nooit iemand
kwaad gedaan en breng toch
sfeer aan het plein. Ik houd hier
alles in de gaten en wijs toeristen de weg. Het is een schande
dat ze het dorp met beton naar
de klote helpen. De mensen in
Zandvoort zijn allemaal heel
goed voor me en steunen me. Ik
heb al meer dan drieduizend
handtekeningen
verzameld,
maar ondertussen slik ik wel
pillen tegen de zenuwen. Het is
nu wel wat minder geworden,
want laatst kwam de burgemeester even bij me langs om te
vragen hoe het ging. Dat deed
me heel veel goed en heeft de
spanning een beetje verminderd. De vroegere burgemeesters kwamen ook altijd langs
om een praatje te maken."

Guter Mensen
De handtekeningenboeken
staan vol krabbels en bemoedigingen. Veel uit Zandvoort. En
uit Duitsland, want iedereen
kent Manfred. Ook die Duitse
toerist die jaarlijks zijn vakantie m Noordwijk doorbrengt en
altijd even een dagje langskomt. Want „Manfred ist ein
guter Mensch". Die mening
heeft de politie ook, want Manfred zorgt al sinds jaar en dag
voor de sociale controle op het
plein. Buurman N.A. Graftdijk
van Da Andrea heeft zijn handtekening niet gezet, maar die
heeft dan ook andere belangen.
Zijn restaurant krijgt in de
plannen een prominente plaats

„Manfred is ein guter Mensch."

en komt volgens een woordvoerder van de gemeente meer
het plein op. Graftdijk vindt het
wel zielig voor Manfred. „Het is
heel jammer en zielig, maar
Manfred kan niet blijven. Het
Raadhuisplein moet het mooiste plein van Zandvoort worden
en dus moet die kale muur hier
weg. Het moet wat levendiger
worden. Manfred kan wel zielig
over zijn honden zitten te praten, maar daar zit de mensheid
niet op te wachten. We kunnen
een dergelijke nostalgie niet
handhaven. In de jaren zeventig was het leuk, maar over zeven jaar zitten we in 2000. Als je

Foto Puisbureau Zandvooit

gaat vernieuwen vallen er weieens slachtoffers en toevallig is
hij er een van.
„Ik doe mijn voordeel met
zo'n nieuwbouw en dan ga ik
niet denken 'o wat jammer voor
Manfred'. Persoonlijk heb ik
geen last van zijn aanwezigheid, niet als het plein nog tien
jaar zo blijft. Maar in het nieuwe plan past hij niet. In elk geval niet op die plaats, misschien ergens anders. Je moet
een beetje realistisch zijn en hij
mag blij zijn dat hij het zolang
heeft volgehouden. En dan nog
wel op zo'n plaats m Zandvoort," aldus Graftdijk.

Wat nu, Manfred? Het blijft
stil en hij wendt zijn hoofd af.
Zijn blauwe ogen zijn vochtig.
„Ik weet het niet meer. Waar
moet ik heen? Ik zou wel een
pannekoekenhuis willen beginnen, maar ik heb geen papieren.
Of een hondenbegraafplaats.
Maar het liefst blijf ik aan het Autokrakers gepakt
Raadhuisplein. Het doet me zoZANDVOORT - Zondagmorveel pijn dat ik weg moet."
gen zijn op de toegangsweg van
een camping aan de Zeeweg
twee Amsterdammers van 23
en 18 jaar op heterdaad betrapt
tijdens het inbreken in auto's.
Agenten zagen een auto geparkeerd staan. Bij een nadere mjazzdans, moderne dans, folklo- spectie bleek er verdacht veel
re, enz... behalve stijldansen. stereo-apparatuur in de auto te
Dit festival geldt als voorron- liggen. Toen ze op onderzoek
de voor het Landelijk Festival gingen troffen ze de twee AmAmateurtheaterdans, dan op 11 sterdammers aan, die meteen
en 12 december plaatsvindt in op de vlucht sloegen en goedeAmsterdam.
ren weggooiden. Na een korte
Een landelijke commissie achtervolging werden de twee
van deskundigen zal zondag 4 alsnog in de kraag gegrepen. In
juli aanwezig zijn en een groep totaal hadden ze elf auto's geuitkiezen die de provincie zal kraakt. De gestolen goederen
vertegenwoordigen tijdens de werden gedeeltelijk in de struiken teruggevonden.
presentatie in Amsterdam.
Kaarten zijn a ƒ 10,- verkrijgbaar aan de kassa van de
schouwburg. Telefoon: 02503- Autodief gepakt
37575.
ZANDVOORT - Zaterdag is in
de Thorbeckestraat een 27-jarige Amsterdammer aangehouden die werd gezocht in verband met de diefstal van een
personenauto. Hij bleek tevens
in het bezit te zijn van een Golf
cabriolet die hem niet toebehoorde. Hij is ingesloten voor
nader onderzoek.

Studio 118 danst mee op festival
Noordhollands
festival

Amateurdans-

In de afgelopen jaren heeft de
amateurdans in Nederland een
snelle ontwikkeling doorgemaakt. Niet alleen wordt er
meer en gevarieerder gedanst,
het blijkt dat dansers het podium op willen om het publiek te
boeien, te ontroeren en te verrassen. Om iedere amateurdanser in de provincie de mogelijkheid te bieden zich onder optimale omstandigheden in een
theater te presenteren organiseert de Stichting Amateurdans Noord-Holland met finan-

ciële ondersteuning van de provincie op zondag 4 juli a.s. het
Noordhollands Amateurdansfestival 1993 in de Schouwburg
De Meerse in Hoofddorp.
Meer dan honderdvijftig
amateurdansers, dansdocenten
en choregrafen uit Alkmaar,
Amsterdam, Assendelft, Blokker, Haarlem, Hoorn, Purmerend, Zaandam, 't Zand en Zandvoort ontmoeten elkaar tijdens
dit festival om met hun dansen choreografisch talent het
publiek een programma te bieden met een breed scala aan
dansstijlen: klassiek ballet,

Termes opent Bennoheim

j Weekenddiensten
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
POLITIE:
Alarmnummer dieren.
06-11. In andere gevallen: tel. Hulpverlening:
Centrum Voor Vrijwillige
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer Hulpverlening: Voor mforma06-11. In andere gevallen tie, advies en hulp tel. 17373, op
023-159500 of - voor info over- alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
dag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 2040 AC Zandvoort.
06-11. Anders: tel. 023-319191 Stichting Welzijn Ouderen
(ongevalllen), Centrale Post Zandvoort: (voorheen DienAmbulancevervoer (CPA) Ken- stencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
nemerland.
DIERENAMBULANCE: Die op dinsdag- en donderdagmidrenbescherming
023-246899 dag van 13.30 tot 15.00 uur.
(gratis), Regionale Dierenam- Belbus: Om van de belbus (voor
bulance
alarmnummer bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende dient men zich 24 uur van te
huisartsen hebben een geza- voren op te geven bij Huis in de
menlijke
waarnemingsrege- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
ling: J. Anderson, B. van Ber- en 17.00 uur. De kosten per pergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. soon bedragen vanaf l juli 1991:
Paardekooper, H. Scipio-Blu- ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,me, F. Weenink. Informatie voor een retour.
daarover tijdens weekend, Alg. Maatschappelijk Werk
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
tijdens feestdagen via telefoon- 13459 bgg 023-320899 of 320464.
nummer 30500. De spreekuren Spreekuur op werkdagen van
van de dienstdoende arts zijn 9.00-10.00 uur, maandagavond
zowel op zaterdag als zondag van 19.00-20.00 uur. Verder volvan 11.30 tot 12.00 uur en van gens afspraak. Deze hulpverle17.00 tot 17.30 uur. Een af- ning, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is graspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen tis.
Telef. Meldpunt Sexueel Getandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, weid: tel. 023-329393 op werkdaJ.W. Neutel, tel. 13073. Zaterdag gen 12.00-14.00 uur en ma.aen zondag alléén voor recepten, vond 19.00-21.00 uur.
openingstijden: 11.30-12.30 en Zandvoortse Vereniging van
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- Huurders: Gratis advies voor
ningstijden informatie over de leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
regeling via telnr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedge- uur: 19783. Schriftelijk: Postvallen is het Kruiswerk Zuid- bus 287, 2040 AG Zandvoort.
-Kennemerland 's avonds, 's Woningbouwvereniging EMM:
nachts en in het weekend te be- Klachtentelefoonnummer
reiken via de doktersinforma- technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eertiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Eliza- ste dinsdag van de maand van
beth de Boer-Burgh en/of 19.30 tot 20.00 uur.
Verzekeringsbank:
mevr. A.C. Gombert, Koch- Sociale
straat 6A, Zandvoort, tel. spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Gemeenschapshuis, L. DavidsThorbeckestraat 17 te Zand- straat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
voort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver- 61500.
eniging v.h. welzijn der dieren Taxi: tel. 12600.
(02507) 14561, Vermissings- Openbare bibliotheek: Prinsesdienst 023-383361, Asiel Zand- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
voort
(tevens
pension) 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
02507-13888, Asiel Haarlem 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
023-244443. Stichting Regionale 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
Dierenambulance: 023-363476 10-14 uur.

Martin Gaus heeft Manfred
toegezegd om de handtekeningen via zijn televisieprogramma 'Dierenmanieren' aan het
gemeentebestuur aan de taieden. Maar er lijkt geen houden
aan, tenzij er een wonder gebeurt.

ZANDVOORT - Een betonrenovatiebedrijf uit Amsterdam
heeft vorige week woensdag in
de Karel Doormanstraat
illegaal honderdtwintig m1 water
afgetapt voor het reinigen van
een gevel. Zonder toestemming
van het waterleidingbedrijf was
een standpijp zonder nieter
aangesloten op een ondergrondse brandkraan. Het waterleidingbedrijf ging op onderzoek uit toen er klachten van
buurtbewoners kwamen dat
het leidingwater zo bruin was.
Tegen het betonrevatiebedrijf
is proces-verbaal opgemaakt.

Feest in Bentveld

Diensten:
3/4 juli 1993

ZANDVOORT - Op zondag 4
juli staat van twee tot acht uur
Bentveld bol van de activiteiten
in het kader van Opbloeiend
Bentveld. Wethouder Termes
verricht om twee uur de opening waarna kinderen een
groot aantal ballons zullen oplaten. Er is van alles te doen
voor kinderen en de Dutch
Swing College band zorgt voor
een muzikale noot. De festiviteiten spelen zich af rond de
Duindoornlaan en Teumsbloemlaan.
<

Knipscheerorgel

Wethouder J. Termes heeft vrijdag het nieuwbouwcomplex Bennoheim op de hoek Kostverlorenstraat-Koninginneweg officieel geopend. Het pand telt 14 appartementen voor ouderen. Er
hadden zich 84 gegadigden voor de woningen gemeld. Bennoheim is in rap tempo uit de grond
gestampt en eigendom van Woningbouwvereniging EMM
Foto Pcisbme.ui Zandvoort

ZAKELIJK BEKEKEN

Oplichter loopt tegen de lamp

ZANDVOORT - In België
is een 45-jarige Nederlander
zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt wegens
het oplichten van diverse
hotels. Bij een hotel in
Zandvoort bedroeg zijn
schuld 21 duizend gulden.
ZANDVOORT - Van der Reijden maken een groot aanDe man verbleef de afgelopen
Reijden Makelaardij be- tal foto's van een huis.
De foto's worden gescand en maanden met zijn vrouw, twee
schikt sinds kort over een
unieke manier om te koop opgeslagen in de computer. Zo kinderen en moeder in het hoIn het begin betaalde hij de
staande huizen te présente- wordt het voor belangstellen- tel.
bijvoorbeeld mogelijk om rekening nog netjes vooruit.
ren. Naar verluid zou het den
de computer de badkamer Nadat de kosten echter fors bekantoor zelfs de enige in Ne- via
te bekijken. Roei v.d. Heuvel gonnen op te lopen, raakte hij
derland zijn met een derge- van
Van der Reijden Makelaar- achter met de betalingen. De
lijk systeem.
dij: „Iedereen kan op ieder uur hoge kosten waren onder ande-

Unieke presentatie
in makelaarskantoor

Het systeem werkt drempelverlagend omdat belangstellenden buiten met behulp van een
toetsenbord 'door een huis
kunnen lopen'. Tot dusver was
de presentatie veelal vrij summier en ook met altijd up-to-date.

Nu echter kan men ongelimiteerd doorvragen en wordt de
informatie desnoods binnen
vijf minuten gewijzigd.
De medewerkers van Van der

ZANDVOORT - Op zaterdag 3
juli wordt een orgelconcert gegeven in de Hervormde kerk
van Zandvoort.
Het inmiddels bekende Kmpscheerorgel wordt bespeeld
door Henk van Amerom. Sopraan Wieke Ubels verleent
medewerking. Er worden onder andere werken van Handel
en Haydn ten gehore gebracht.
De aanvang is drie uur en de
toegang gratis.

binnen veertien dagen te betalen. Toen hij ook hier geen gehoor aan gaf, deed de hoteleigenaar aangifte. De schuld bedroeg inmiddels 21 duizend
gulden.

Schulden

Bij verder onderzoek is gebleken dat de dader nog meer
schulden had. Bij een hotel in
Utrecht lag een onbetaalde rekening van zestig duizend gulden, bij een hotel in België een
van 25 duizend gulden en bij
een reisbureau nog eens 29 duizend gulden. De Officier van
van de dag de huizen bekijken, re het gevolg van 's mans inten- Justitie heeft Belgi om uitleve
zonder dat hij of zij eerst bij ons sieve internationale fax- en tele- ring van de notoire oplichter
gevraagd.
naar binnen moet. Het is dus foonactiviteiten.
drempelverlagend en zeer puHij boezemde bij de hoteleiblieksvriendelijk. Hij is nnu
sinds twee weken helemaal genaar vertrouwen in door zich Mister Zandvoort
operationeel, inclusief geluid, voor te doen als de eigenaar van
ZANDVOORT - Zaterdag 3
en wordt dagelijks door veertig een Belgisch bedrijf. Deze on- juli worden in de Diamond
dernemmg
was
echter
allang
belangstellenden geraadpleegd.
bij het circuit de eerste
Wij geloven dat dit-een trend failliet. Toen de man op zeker Dome
voorronden
voor
gaat worden in de makelaardij moment zijn afspraak om te be- Miss en mistergehouden
Zandvoort Sumen zijn zeer verheugd dat we talen niet meer nakwam, werd mertime 1993. De presentatie is
het kunnen introduceren bij hij het hotel uitgezet. Hierbij in handen van Henny Leeflang.
ons eenjarig bestaan op l juli." werd de afspraak gemaakt om De aanvang is om acht uur
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MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507 - 14420

4''

B

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

':/;; Door een fout van een van onze medewerkers zijn in
Jt
onze advertentie van 24 juni jl. veel te lage prijzen
#?
vermeld.
t-'
H
Waarvoor onze excuses.
Toch heeft u t/m l juli van deze te lage prijzen kunnen
profiteren.
l.v.m. de opening van ons schitterende

zelf servicestation „De Blokhut"
\ aan de Muiderstraatweg te Diemen, feesten wij nog
even door met

15 CENT KORTING
Euroloodvrij

1.67

Super gelood

l .82
1.82

Diesel

1.12

Geldig t/m donderdag 8 juli 1993

TOT ZIENS BIJ PK

v
C afe

SAM SAM
Namens de spelers en de coach
SUPPORTERS BEDANKT!

DE PEUGEOT 106 ACE:
TIJDELIJK MET GRATIS SCHUIF/
KANTELDAK T.W.V. F 900,-.

DE PEUGEOT 405 GX:TIJDELIJK MET
F 2.000,-VOORDEEL OP EEN ELEKTRISCH
SCHUIF/KANTELDAK EN METAALLAK.

DE PEUGEOT 605 SI/SR:
TIJDELIJK MET F 3.315,-VOORDEEL OP

Onze barometer staat momenteel
zeer gunstig voor een goed gesprek over
een nieuwe Peugeot. Er zit namelijk veel
zomers voordeel in de lucht.
Zoals gratis een glazen schuif/kanteldak t.w.v. f 900.- op de Peugeot 106 Ace
3-deurs benzine. Ol" een elektrisch schuif/
kantelclak én metaallak t.w.v. f 2.540,- voor

slechts f 540,- op de Peugeot 405 GXI en
GXD (sedan en break). Of airconditioning
t.w.v. f 6.225,- voor slechts f 2.910,- op de
Peugeot 605 SL- en SR versies, modeljaar '93.
Daarnaast zijn er extra aantrekkelijke
aanbiedingen op alle uitvoeringen van
cle 106 diesel en op de 405 GL 1.8 en GR 1.8
(sedan en break).

Verder kunnen wij u uitgebreid informeren over onze concurrerende inruil- en
financieringsmogelijkheden.
Voor alle aanbiedingen geldt echter
wel: zolang de voorraad strekt. Dus kunt
u het beste snel bij ons
langskomen. U bent van harte
welkom.

AIRCONDITIONING.

PEUGEOT

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.
AANBIEDINGEN GELDIG OP NIEUWE PERSONENAUTO S GEKOCHT NA 16-6-93 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT ER IS AL EEN 106 V A 20 275,. EEN 405 V A 32 595.. EEN 405 BREAK V A 37 990, ,EEN 605 V A 52 575.

Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"

PRIJZEN INCL BPM/BTW WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

HEEMSTEDE, VAN SCHAGEN VAN 1890 B.V., ACHTERWEG 38, TEL: 023-293450.

Boulevard Paulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren

Tel. 02507-18178

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

Eten kunt U overal.
Dineren doet U bij de
Gulle Toine, ook op het terras.

WEEKMEDIA. ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS,

Div. vis- en vleesspecialiteiten.

Boul. Barnaart 14

Met een
IMKl IffffAL?
OPZAmDAGSJUDERlN! is de verkoop

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

INFORMATICA
OPLEIDINGEN

De Zaterdagacademie is erkend door
' Opleidingen:
de Minister van Onderwijs en Welen1
Introductie PC-gebruik. Werken mei MS-DOS
schappen op grond van de Wet op
Tekstverwerken met WordPerfect
de erkende onderwijsinstellingen.
PDI modules MG.l. MG.2 en MG.3
De mondelinge lessen worden
A M B I modules HE.O en HE.l
gegeven op zaterdagochtend
Public lelations: Basiscursus. NGPR-A en NGPR-B
van 9 tot 12 uur.
Eftectiel opleiden

Mondelinge cursussen ook op zaterdag
AMBI
PDI (l en II)
dBase IV- gebruik/programmering
Novell - systeembeheer
Windows
WordPerfect
Lotus 123
CENTRUM VOOR
• Rijkscrkcndc diploma's
• Cursusprijzen vanaf ƒ 200,• Gespreide betaling mogelijk

Bel 020 - 625 98 83

Piaktijkdiploma maiketmg. N1MA-A en NIMA-B
Management-assisteiH(e) I en II
Management middenkader I en II
Logistiek management
Basiskennis boekhouden
Praktijkdiploma boekhouden (ook deelcertificaten)
Moderne bednjlsadministiatie (ook deelcertificaten)
Puikti|kdiploma loonadmimstiutic
Basiscursus lielastmgiecht
Tocnsme/recieatie. SEPR I

Startdata:
vanaf 18 sep-

Van Diemenstraat410
1013 CR Amsterdam
Sinds 1982 gespecialiseerd
m intormatica-opleidingen.
Lid VBMO en VOI

tonierl993 /
^f

i • l

O PDI
O WP

Naam
Adres
Postcode/woonplaats

O dBase
O Lolus

BTW.

l •

Z A T C R D A

K

m/v

JWif«S*tz8«fWBfflr:

£
1
S

3
4
5G
7
8
9
10

-1

1

46,94
62,80
78,67
94,53
110,39
126.25
142.12
157,98

Telefoonnummer. -

Adres:
Postcde + Plaats: -

Handtekening:

Auto's vliegen nu de deur uit!

Strailt

*

2]

Naam:

Zend mij vrijblijvend de gratis studiegids 1993/94
dlii/nm

O Nmell

Sümjfliier in blokletlers
uMcksl, Heller per
hokje Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l k'lter Minstens3
regels best hnjven Aan
de liand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat utt
advertentie kost

C A D ( Hl l [

Postbus 20 8200 A A Lelvstud tel. 03200-26895 l'n\ 03200 -26 3 .V

Stuur mij vrijblijvend uw cursusovcrzicht
O AMBI
O Windows

Prijs incl

i v! i s i ezaterdagochtend: het betere alternatief

of stuur onderstaande bon naar
C V A, Antwoordnummer 10793,
1000 RA Amsterdam
(postzegel niet nodig)

r_.----------.---------------,

J Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst, {
/eurocneque.
i

leslokaties:
Amsterdam (Diemen),
Arnhem, Den Bosch,
Den Haag, Rotterdam,
Utrecht, Zaandam
en Zwolle.

AUTOMATISERING

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

posU-ode/pliUils
tclcloon
Mijn inteicsse gaal u i t naai
(1495(1

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,|
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
«
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 70.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321

|
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Gast-expositie
in bibliotheek
ZANDVOORT - In de zomermaanden juli en augustus is er
in de openbare bibliotheek te
Zandvoort een schilderijententoonstelling te zien van de Duitse kunstenaar Michael Weber.
De tentoonstelling is te bezichtigen van 3 juli tot en met
25 augustus, in de openbare bibliotheek, Prmsesseweg 84,
Zandvoort, tijdens de openingsuren van de blbiotheek.
. Aflichael Weber (1958) is geboren en getogen in Bochum,
een stad in het Ruhrgebied. Al
sinds 1975 komt hij minstens
drie keer per jaar vakantie vieren in Zandvoort. Weber studeerde visuele communicatie
en ontwerpen aan de Folkswangschule, een kunstacademie in Essen.
Sinds 1989 is Michael Weber
werkzaam als vrij kunstenaar.
Na vele exposities in Duitsland
exposeerde hij in de zomer van
1991 ook al in de openbare bibliotheek te Zandvoort. De huidige expositie toont twee kanten van het werk van de schilder. Er is een aantal olieverfschilderijen op groot formaat
te zien, uitgevoerd in contrastrijk zwart en wit, met een enkel
kleuraccent. Deze schilderijen
zijn gemaakt in 1991 en 1992.
Voor de kleinere schilderijen
gebruikte Michael Weber een
mix-techniek van houtskool,
krijt en dekwerf.

Vrouwen van Nu
ZANDVOORT - De Vereniging Vrouwen van Nu houdt
vandaag l juli in de Wurf vanaf 14.00 uur een contactmiddag. Hier kan men zich tevens
inschrijven voor de activiteiten van de komende weken.
Donderdag 8 juli staat er een
excursie naar het Frans Hals
Museum op het programma.

Zakelijk
ZANDVOORT - In Discotheek Sam Sam/The Yanks aan
het Dorpsplein 2 komt zondag 4
juli het Safari promotieteam.
Wie 's avonds een Safari roerstaafje bij het team inlevert,
krijgt een beertje cadeau. Ook
worden er actiebonnen uitgedeeld. Safari African Drink is
een likeur gemaakt uit mango,
papaya, maracuja en lemon
lime. De drank kan gemixed
worden met jus d' orange.

Lezers van De Klink beleven in vlammen
opgaan van bierhuisGermania opnieuw
Eén dezer dagen ontvangen de leden van Genootschap Oud Zandvoort de
Klink weer in de bus, nummer 3, jaargang 13. Het
nummer is weer rijkelijk
voorzien van historische foto's en anekdotes. Onder andere over: de mobilisatie,
het in vlammen opgaan van
bierrestaurant Germania en
een tekening van oud kunstenaar Joseph Teixeira.

gebeuren opnieuw.
Dat De Klink vol enthousiasme gelezen wordt blijkt uit de
reacties van verschillende mensen op eerder geplaatste artikelen en foto's. Vooral de foto's
brengen een hoop herinneringen naar boven. Veel kunstenaars hebben inspiratie opgedaan in Zandvoort. In deze
Klink een tekening van Joseph
Teixeira de Mattos uit 1923. De
hartpagina's worden altijd
weer gereserveerd voor een
Wat heeft De Klink dit keer te prachtige overzichtsfoto.
bieden. Na het openingswoord
van Maarten Weber het verslag
De redactie van De Klinkvan de jaarvergadering van het tracht zoveel mogelijk foto's te
Genootschap op 14 mei in 't plaatsen, die niet of nauwelijks
Trefpunt, waarbij de afsluiten- gepubliceerd zijn. Dit keer zijn
de diaserie van Ton Drommel de vakantiewoningen op het
veel indruk maakt. Uit de oude spoorterrein te zien. Harry Opdoos een foto van de rodelbaan, heikens schreef een artikel
zoals bij dit artikel is afgebeeld, over de vishal in Haarlem. In
een advertentie van het Casino 1601 was er al sprake van deze
(uiteraard de vooroorlogse ver- hal en zeker tot 1774 hadden
sie), het in aanbouw zijn van Zandvoortse visverkopers een
zowel het Noorder- als Zuider- monopoliepositie in deze hal.
bad in 1933, nu zestig jaar geleden.

Reddingspost doet meer dan
waaghalzen waarschuwen
Er is leven ter hoogte van reddingspost Piet Oud.
Veronica organiseert evenementen op het strand.
Mede daarom, maar ook omdat het 'zomer' is, is de
reddingspost bemand.
door Aaldert Stobbclaar

-.f n llm

Wie was zij?

Jelle Attema voert de lezers
terug naar vroeger, toen de Zeeweg er nog niet was. Mevrouw
Van de Oord-Wisker, al jarenlang onderzoek plegend naar
famihehistorie, heeft ook nu
weer een artikel voor de redactie geschreven.

:!

In De Klink opnieuw een verzoek aan de lezers om te reageren.

Maarten Weber vond in een
gedichtenbundel een foto van
een oude Zandvoortse haringverkoopster. Wie is zij. Degenen wier niewsgierigheid naar
het oude Zandvoort gewekt is,
Mobilisatie
kunnen zich aanmelden als
Mevrouw S.,Desmet denkt te- nieuw lid van het Genootschap.
rug aan de Mobilisatietijd, wan- Voor minimaal 15 gulden is de
neer zij door de Oranjestraat aanmelder een heel jaar lid. Die
loopt.
krijgt vier maal De Klink in de
bus.
Van de redactie een artikeltje
over .de videoband 'Blauwe
De redactie van De Klink ontTrams in Noord-Holland', vangt ook graag artikelen voor
waarop onder andere de tram- haar periodiek, het liefst vergetocht van Amsterdam naar zeld met foto's. Familiefoto's
Zandvoort is te zien, opgeno- met historische anekdotes zijn
men in 1956/1957, nu alweer 37 erg welkom, maar ook zelden
jaar geleden.
gepubliceerde foto's van Zandvoort juicht de redactie toe.
Sinds kort hebben we een
Het Genootschap heeft twee
plaatselijke
Monumenten inleveradressen: M. Weber,
Commissie. Van haar hand een Voltastraat l en K.C. van de
artikeltje over plaatselijke toe- Mije, Pzn. Marisstraat l,.
komstige monumenten.
Hoewel het Genootschap
Zandvoort heeft al vele ge- zich mag verheugen in een ruibouwen in rook op zien gaan. 75 me belangstelling; bij elke verjaar geleden gebeurde dat met schijmng van De Klink verweibierrestaurant Germania. De komen het weer nieuwe leden
lezers van De Klink beleven dit en niet alleen uit Zandvoort,
(ADVERTENTIE)

'l

Vroeger had Zandvoort nog een rodelbaan
hoopt het dat vooral de jongeren zich meer gaan interesseren voor de historie van zijn/haar woonplaats. Onder de

M I C H A E L
D O U G L A S

Floris Faber verzorgt met
ingang van deze week in het
Zandvoorts Nieuwsblad een
rubriek over het toerisme
in de badplaats. In het interview dat vorige week in
deze krant stond, maakten
we kennis met hem. Fabers
grootvader was dorpsomroeper. Hij wil in diens
voetsporen treden en zijn
mening over Zandvoort verkondigen. In dit artikel
stelt Faber dat hij weliswaar trots is op Zandvoort,
maar vindt dat het dorp op
toeristisch gebied een beetje stuurloos is.

OSCAR WINNAAR

AL PACINO

Zuinig

Pa c i n o

Scent
or a
A.L

Za/Zo/Wo
13.30 en 15.30
Dagelijks
13.30

16 Jaar
Do/Vr/Ma/Di
15.30
Dagelijks
19.00

'ouderen' is veel belangstelling
daar De Klink vele herinneringen oproept met zijn artikelen
over Zandvoorts verleden. Er

Er gebeurt veel. Het ene plan
na het andere wordt geproduceerd, gepresenteerd en vervolgens afgeschoten of vakkundig
geboycot. En vaak terecht
denk ik. We moeten zuinig op
Zandvoort. Er zijn in deze wereld teveel projectontwikkelaars of gedreven ondernemers, die Zandvoort wel even
zouden willen opstuwen in de
vaart der volkeren. Dat dit dan
ten koste gaat van onze unieke
couleur locale en rechtstreeks
indruist tegen de belangen van
de bewoners wordt doorgaans
heftig ontkend.
Aan de andere kant moet er
in Zandvoort natuurlijk wel
worden geïnvesteerd. Er is eigenlijk nog veel te doen. Wil je
investeringen aantrekken, dan
moet er uitzicht zijn op rendement. Direct voor de investeer-

Floris
Faber

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor uw
reacties. Stuur uw brief naar de redactie van deze
krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. U. kunt uw
brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is
gevestigd aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

Ouderen dupe overheidsbeleid

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

1993 - Europees Ouderenjaar?
Lieve mensen, was 't maar waar. Hoopte u op extra prijzen?
De overheid zal 't u bewijzen.
Huis in 't Kostverloren en Huis in de Duinen
moesten fuseren.
En ze dan nog een lesje leren

De ZBB doet niet alleen dienst als in de gatenhouder van te
ver m zee zwemmende toeristen, maar ook voor andere
activiteiten wordt vaak hulp gevraagd en ook gekregen. „We
worden ook wel ingeschakeld voor zoekacties naar zeilboten
op zee of naar vermiste personen zoals laatst nog in de zuid.
Bovendien vroeg ons wel eens een vrouw of we op zoek
wilden gaan naar haar man. Die was volgens haar gaan wandelen maar was al heel erg lang weg. We vonden hem dan op
zo'n tweehonderd meter met een andere vrouw. Wij vonden
dat best leuk, maar de vrouw, die vroeg ons te helpen zoeken
was er niet blij mee."
Ook Van Duijn hoopt maar snel dat het zomer gaat worden,
want op een paar mooie dagen is het nog niet veel geweest.
„Veronica brengt wel wat reuring op het strand maar het
wordt hoog tijd dat we een beetje mooi weer krijgen. Met
mooi weer valt er wat te doen voor ons, nu is het maar een
beetje hangen."

Oppassen voor vliegers
die te laag overkomen
Er hoeft maar een beetje wind te staan of ze verschijnen boven het strand en met schering en inslag suizen
ze met duizelingwekkende vaart over de hoofden van
wandelaars, zonaanbidders en spelende kinderen: vliegers in allerlei vreemde en fantastische uitmonsteringen.

In de rubriek Dorpsomroeper treedt Floris Faber in de voetsporen van zijn grootvader en verkondigt zijn mening over het
toerisme. De redactie nodigt u uit te reageren op zijn visie in de
rubriek Meningen. Reacties inleveren bij het Gasthuisplein 12,
of opsturen naar postbus 26, 2040 AA Zandvoort, faxno 0250730497.
der en ook voor Zandvoort zelf. zersterke uitgangspositie voor
de verdere ontwikkeling. Als
we daarvan doordrongen zijn,
Beleid
dan kunnen we zelfbewust goeDe onderneming Zandvoort
de keuzes maken voor de toemoet dan wel een beleid hebkomst.
ben. Een toeristisch beleid en
Daarbij geldt dat méér
een beleid in verband met de
meestal niet beter is en béter
woonfunctie. In harmonie als
Zandvoort waarchijnlijk meer
het kan. We moeten gewoon
biedt!
weten wat we willen en het iniAls we ons bewust zijn van al
tiatief in eigen hand houden.
het goede, dat er in Zandvoort
Zandvoort kan als geen andere al is, dan kunnen we met elbadplaats in Nederland zélf
kaar verder bouwen aan de
aan z'n toekomst bouwen. We
kwaliteit van ons badplaatszijn nu al de meest complete,
produkt. Er moeten dan keuéchte badplaats, hebben het
zes worden gemaakt en er
mooiste strand en met Amster- dient marketing te worden bedam op dertig km afstand de
dreven.
beste ligging.
Als je beleid ontwikkelt en
Voeg daaraan toe de treinver- vastlegt in een toeristisch bebinding, die natuurlijk steeds
leidsplan, dan kun je initiatiebelangrijker wordt en je kunt
ven toetsen aan een dergelijk
concluderen dat we alle troeplan.
ven in handen hebben om de
Mij bekruipt wel eens het gebadplaats Zandvoort op alle
voel dat Zandvoort op toeristerreinen op niveau te krijgen. tisch gebied een beetje stuurVoor een harmonieuze ontloos is. Er wordt niet gecomwikkeling is een toeristisch be- municeerd met betrokken parleidsplan nodig en moet er vitijen en ad-hoc gereageerd op
sie zijn. In een achttal artikeontwikkelingen. Er is alom irlen zal ik mijn mening geven
ritatie, terwijl partijen allemaal
over een aantal zaken, die te
het beste willen. Maar wat is
maken hebben met het toerishet beste. Daar moet over worme en Zandvoort. Mijn mening den nagedacht en dat moet
als bijdrage in de discussies
worden vastgelegd in beleid.
over de toekomst van ZandDan komt er lijn in de ontwikkeling.
voort.
Ideeën over te ontwikkelen
beleid komen in volgende afleTrots
veringen. Nu heb ik willen aanIn deze eerste aflevering wil geven dat Zandvoort al zeer de
ik aangeven dat we trots kunmoeite waard is en dat we zuinen en moeten zijn op Zandnig moeten zijn op onze badvoort. Dat zijn we naar mijn
plaats.
smaak te weinig. Er is een ij-

Mevrouw Carbaat heeft een gedicht gemaakt waarin ze haar mening geeft over het
ouderenbeleid van de gemeente en andere
overheden.
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verdwijnt teveel van dat verleden, dus er moet veel vastgelegd worden om in ieder geval
de herinnering te bewaren.

'Zandvoort heeft behoefte aan
beter beleid en toeristisch plan'

INDT U OOK niet dat
Zandvoort een heerlijk
dorp is. Geniet u ook zo
van het strand, de zee en de
schitterende duinen. Kunt u
één badplaats in Nederland
noemen waar de strandpaviljoens zo verzorgd zijn en waar
je zo gezellig in het dorp kunt
eten en drinken?
Welke badplaats heeft een eigen intercityverbinding, een
perfect zwembadencomplex,
sportfaciliteiten op vele terreinen, prachtige fietspaden door
magnifieke natuurgebieden in
de directe omgeving, een circuitpark, een casino, etcetera,
etcetera.
Zandvoort heeft sfeer: het is
een zeer eigentijdse badplaats,
maar ook nog het oude vissersdorp. Onze badplaats kent een
rijke historie en een boeiend
heden. Dat heden is met name
zo interessant, omdat er ijverig
wordt gewerkt aan de toekomst.

Bioscoopprogrammering van l t/m 7 juli.

:///

Zoekacties

V

*Jungle BooR

Voordat ik boven ben bij de ZRB-post moet ik een
behoorlijk aantal traptreden beklimmen. Dichterbij
gekomen zie ik de mij bekende Eyert van Duijn voor
zich uitkijken. Hij heeft het naar zijn zin bij zijn Zandyoortse Reddings Brigade, hij komt hier namelijk al
jaren.
De 58-jarige Zandvoorter is al veertig jaar lid van
deze niet meer weg te cijferen club pp het strand. „Het
is mijn hobby," zegt Evert van Duijn. „De een doet dit
en de ander dat. Ik vind het leuk om hier te komen. Er
is altijd wel wat te doen, zoals onderhoud aan de post
bijvoorbeeld. Als het kan ben ik elk weekend present.
Het is noodzakelijk dat mensen zoals wij er zijn. Gelukkig zijn er de laatste tijd weinig verdrinkingsgevallen, maar wij waarschuwen dan ook altijd bijtijds als
de zee gevaarlijk is, of iemand gevaarlijk bezig is."

Ook nog inleveren van bedden.
Waar zullen we nog meer om wedden?
Thuiszorg: inleveren van uren.
En wie moeten dat dan bezuren?
De ouderen die er niet in slagen
de broodnodige hulp te vragen.

Zolang het loeihard stormt en niemand zich op het strand
waagt, is er geen vuiltje aan de lucht. Het is soms zelfs wel
aardig te zien hoe de 'piloot' in gevecht is. Niet zelden moet
hij het afleggen. Maar de mannen en vrouwen die van en op
het strand moeten leven zijn er niet altijd gelukkig mee.
Mevrouw Paap van Het Trefpunt is richting gemeentebestuur in de pen geklommen namens haar kleinkinderen. Met
enig recht van spreken, zo blijkt. „In december is m Zandvoort een jongen, die bij ons gewerkt heeft, met zijn hier
verdiende brommer tegen een over de weg gespannen snoer
gereden. Hij reed maar veertig kilometer per uur. Hij kan nog
altijd niet goed eten, slikken of praten. De vliegers op het
strand bereiken snelheden van tweehonderd kilometer per
uur. Je kunt je wel voorstellen wat er gebeurt als iemand
getroffen wordt.
„Daar komt nog bij dat ze vrij veel herrie maken. Wij sturen
de vlieger aars weieens weg, maar dan gaan ze bij je buurman
voor de deur vliegeren en dan heeft die er weer last van. Wij
zouden het liefst zien dat er een speciaal stuk strand voor
wordt vrijgemaakt, dat is veel veiliger. Er hoeft toch niet eerst
een ongeluk te gebeuren?"

Politie dringt aan op
bewaakt parkeren
Het gebeurt niet vaak dat de politie reclame maakt
voor zichzelf, laat staan dat ze reclame maakt voor een
plaatselijke ondernemer. Deze week wel.
Afgelopen weekend is bij het grote parkeerterrein naast de
watertoren het 24 uur per dag en zeven dagen per week
bewaakt parkeren weer ingevoerd. De politie is dolblij met
deze vorm van nachtparkéren, want vorig jaar was er sprake
van een drastische daling van het aantal auto-inbraken en dat
scheelt aan de Hogeweg dus weer veel werk.
Een woordvoerder van de politie doet een dringend beroep
op iedereen om in elk geval 's nachts de auto dus bij de
watertoren te parkeren. Een dezer dagen worden ook de
speciale bewaakte parkeerterreinen voor motorfietsen in gebruik genomen.

Italië slaat de klok in Zandvoort
Komend weekeinde staat 'Italia a Zandvoort' op het
programma van het circuit, maar pok elders wordt
deze week gretig ingehaakt op Italië.
In het Elysee Beach Hotel, Holland Casino en Riche kan
tot 4 juli uitgebreid Italiaans gedineerd worden voor een
bedrag van 47 gulden vijftig per couvert. De wijn is voor eigen
rekening.
Om het diner in een extra Italiaanse sfeer te laten plaatsvinden, staan in alle genoemde gelegenheden Italiaanse auto's
en motoren opgesteld. In Holland Casino een Alfa Spider en
de SZ (ofwel het Monster), bij Elysee Beach Hotel staan de
Lancia's Dedra en Tempra en een Motoguzzi Daytona en bij
Eiche tenslotte een Ferrari en Fiat Cinquecento. Die laatste
auto is van de billboard-reclame 'Kleine scheetjes ruik je

Zelf rondvaren in Haarlem
Rederij Noord-Zuid in Haarlem heeft deze week een
nieuwe rondvaartboot in gebruik genomen.
Hij is afkomstig uit Zwitserland en kan veertig personen
vervoeren. Wie liever zelf vaart, heeft echter een doodstil
alternatief bij dezelfde rederij: de Aquarent. Dit bootje biedt
plaats aan zes personen en is voorzien van een milieuvriendelijk en bijna geruisloos elektromotortje. Hij is te huur zonder
kapitein. Voor informatie 023-357723.

Rus tilt zijn landgenoten

Want de SWOZ en 't CvVH
al staan ze de mensen nog zo na
kunnen met die hulp niet komen
als ze niet serieus worden genomen.
'n Centraal Hulppunt wordt gevraagd
En dat wordt maar steeds verdaagd.
Want waar willen wij die Hulpdienst dus?
In 't centrum bij de bus!
Waar voelen wij ons thuis?
Juist! In 't Gemeenschapshuis.
Geef van uw goede wil nu een bewijs
voor 't Ouderenjaar ons deze prijs!
Mw. A. Carbaat
Zandvoort.

Van je landgenoten moetje het maar hebben. Een 33jarige Rus uit Sint Petersburg heeft donderdag bij de
Zandvoortse politie aangifte gedaan van oplichting
door een landgenoot.
De gedupeerde was met vijf kameraden vanuit Sint Petersburg naar Nederland gekomen om hier auto's te kopen. Een
in Nederland wonende Rus zou optreden als tolk.
Hij bracht zijn landgenoten in contact met een garagebedrijf in Zandvoort. Na veel heen en weer gepraat werden
uiteindelijk twee auto's gekocht met een gezamenlijke waarde van 75 honderd gulden. De tolk zou de zaak wel even
afhandelen en kreeg het volle bedrag mee.
Hij betaalde echter slechts tweehonderd gulden aan de
garagehouder als aanbetaling en verdween vervolgens met de
noorderzon. De Russen uit Sint Petersburg bleven berooid,
beteuterd en autoloos achter.

donderdag 1 juli 1993
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Di' rttlt'intii' van
Bcdiijf-iVi lenigingen (TBV)
De P15V Loordmeert de werkAinmhcden % nn alle bednjfs\ eremgmgen, behartigt hun
gc/amcnli|kc belangen en
wordt bestuurd door de
organisaties \ a n werkgevers
en \\erknemers Doel is een
optimale uitvoering door de
bedrijfsverenigingen van de
sociale \ er/ekermgswetten
De federatie le\ ert o a diensten, ad\ ie/en en ondcr/oek
aan de bedri|fs\ erenigingen
en /orgt \ oor afstemming met
andere uitvoeringsorganen
en de overheid
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Haltestraat 25

MENU MAAND JULI

Exclusieve Hollandse kaas

Zomerse salade van Klppeborst
bleekselderij, appel en rozijnen
met luchtige Joghurt dressing

Op vakantie?
U hoeft ze niet te missen.
Naturel - kruiden - komijn - peper-

of
Tomatensoep met room en tuinkers

knoflook - paprika - of geitenkaas

rif,

ONZE VAKANTIEKAAS!

*****#**

Kerkstraat 23, Zandvoort

Varkenshaasmedaillons met en saus van
champignons, reepjes ham en mosterd
of
Gepocheerde zalmforel op een
groentebedje met dille roomsaus

7 dagen per week geopend

<_

schilders- en ofwerkingsbedrijf
J J Hamehnkstraat 111
2033 LK Haarlem
Tel 023-330944
Tel 02507-30663

Vanilleijs met perzik, aardbeiensaus
geroosterde amandeltjes en slagroom

FL 39-

l

Muurcootmgs Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

RUUD JONKER

********

I

voor het „betere" schilderwerk

ONZE MAGAZIJNEN MOETEN LEEG!
AUPING AURONDE COMBINATIES UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Met Drakacel SG40 matras
16 cm dik + wollen afdeklaag
140x200 handverstelbaar
automaat

ƒ1550,ƒ1695,-

160x200 handverstelbaar
automaat

ƒ1850,ƒ 2095,-

180x200 handverstelbaar
automaat

ƒ1895,ƒ2150,-

Met Pirelli latex matras 14 cm
en tweezijdig ingegoten
ventilatiesysteem + zomer-en
winterkant.
140x200 handverstelbaar ƒ1950,automaat
ƒ 2095,160x200 handverstelbaar ƒ 2295,automaat
ƒ 2495,180x200 handverstelbaar ƒ2395,automaat
ƒ 2595,-

Door een veranderde toepassing

AAW-uitkering aan te vragen. Ook als

van de wetgeving kan een aantal

u destijds een afwijzing hebt gehad

mensen alsnog recht op

een

omdat u te weinig verdiende, of als u

AAW-uitkering hebben, ook als

geen aanvraag heeft ingediend, om-

er ooit een aanvraag is ingediend.

dat u wist dat u te weinig verdiende.

De AAW: iedereen die in Nederland

Het maakt niet uit hoe lang geleden

woont of werkt, is in principe verze-

het is dat u arbeidsongeschikt werd.

kerd voor de Algemene Arbeidsonge-

Wat moet u doen? Voor toezending

schiktheidswet: de AAW. Bij arbeids-

van een aanvraagformulier stuurt u

ongeschiktheid kan de AAW recht op

de ingevulde bon uit deze advertentie

een uitkering geven. Daarbij geldt een

in een ongefrankeerde envelop aan de

wachttijd van een jaar.

Federatie van Bedrijfsverenigingen,

De veranderde voorwaarde voor

Antwoordnummer 45000,

recht op uitkering is, dat u in het jaar

1040 VB Amsterdam.

voordat u arbeidsongeschikt werd,

Voor nadere informatie kunt u zich

iets verdiend heeft. Hier is geen mini-

wenden tot uw bedrijfsvereniging Bij

mum meer aan verbonden.

de behandeling van uw aanvraag word t

Door die verandering kan het voor

een medisch onderzoek verlangd.

u de moeite waard zijn alsnog een

Ann dczcndvcrtinliL kunnin $CLH ncliten d'oiil

Federatie van
Bedrijfsverenigingen

Ik ontvang giangi.en nanvraagfornnilici AAW-uitkering
Naam

Adres

Woonplaats + postcode
Telefoon

Beroep

Bedrijfsvereniging
In envelop zondei postzegel •'tuien aan de Federatie van Bedrijfsverenigingen, Antwooidiir 45000, 104(! VB Aw<lc>i1aiii

OOK LEVERBAAR IN 210 EN 220 CM LANG!!
KEUZE UIT 14 KLEUREN. GEBEITSTE KLEUREN HEBBEN ƒ50,- MEERPRIJS

CHRIS HARDENDOOD

Fa* Gansner & Co.

BIJ AANKOOP VAN EEN BED OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE 2 KUSSENS CADEAUi!

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

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

SLAAP THUIS, ZOALS
IN HET HILTON-HOTEL!

MDF LEDIKANT
„TIGNES"
Compleet met lattenbodem
+ matras van 15 cm dik
90x200
ƒ 398,120x200
ƒ589,140x200
ƒ598160x200
ƒ698,180x200
ƒ798,-

Ook leverbaar met 2 verstelbare lattenbodems + 2 Rawi Poly matrassen met
stretch hoes
Compleetpri]s
140x200
ƒ895,160x200
ƒ950.180x200
ƒ995,-

2-PERSOONS
STALEN BUISBED
140x200 -i- spiraal -f
15 cm polyether matras
Norm. ƒ 698,nu compleet

ƒ 498f-

Crown Bedding:
Leverancier aan o.a.
Hilton, Holiday-lnn,
Ramada en andere
top-hotels in heel
Europa.

CROWN BOXSPRING
-t- Royaldon Oxford
binnenveringmatras met
schapewollen afdeklaag
20 cm dik en 10 jaar
garantie.

ORIGINEEL DRAKA
POLY MATRAS

15 CM DIK

S.G.30, 2 ZIJDIG
MET DAMAST
DOORGESTIKT

EENZIJDIG
DOORGESTIKT
80x190
90x190
90x200
100x200
120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

ƒ139,ƒ149,.
ƒ159,ƒ169,ƒ189,ƒ198,ƒ189,ƒ189,ƒ198,ƒ 298,.
ƒ349-

Nu compleet:
80x200.

ƒ 650-

90x200

ƒ 698,-

140x200.

ƒ 1095,-

160x200...

ƒ 1295,-

GRATIS GEBRACHT EN GEMONTEERD

UIT ONZE MATRASSENHOEK
POLYETHER

CROWN
IBEDDINC

CFK-VRIJ
GEPRODUCEERD,

(met
kwaliteitslabel)
80x190
90x200
120x190
120x200
140x200
160x200
180x200

ƒ169,ƒ 198,ƒ269,ƒ289,ƒ298,ƒ398,ƒ469,-

Draka Polyether S.G. 40
16 cm dik met keurmerk
Deze goudcel matras is
voorzien van een origineel
Draka Polyether interieur,
eenzijdig afgedekt met
schapewollen winterkant
rondom gestikt met een
mooie damast

80x190
90x190
70x200
80x200
90x200
100x200
120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

ƒ198,ƒ229,ƒ229,ƒ 239,ƒ 249,ƒ 298,ƒ329,ƒ 349,ƒ 369,ƒ 389,ƒ 398,ƒ 498,ƒ 598,-

ROYALDON OXFORD
5-SLAGS DONELL
BINNENVERING

20 CM DIK!!
WOLLEN AFDEKLAAG
10 JAAR GARANTIE!!
80x190
ƒ 269,90x190
ƒ 289,90x200
ƒ 298,ƒ349,100x200
120x190
ƒ389,120x200
ƒ398,ƒ398,130x190
ƒ469,140x190
ƒ498,140x200
160x200
ƒ 598,180>,200
ƒ698,-

Alles uit voorraad leverbaar en gratis bezorgd!!
Wij zijn tevens dealer van:

nor n in DunioDflló

SPECIALE
WEEKAANBIEDING !!

BINNENVERING
MATRAS
ca. 17 cm dik
| interieur
±108 veren per m2.
190x200
normaal ƒ 269,-

telefoon 023-385478
OPEN HUIS
Dr J. G. Mezgerstraat 99. Zat. 3/7 van
12.00-14.00 uur. Vierkam.hoekapp. op 1e
etage met vrij uitzicht. Inpandige garage.
Bouwj. '89. Ind. entree, hal, gang, toilet,
badkamer met douche en wastafel, 3
slaapk., woonk., open keuken. Serv.k.
ƒ 253,- p.m.
Vr.pr. ƒ 245.000,- k.k.
Tjerk Hiddestraat 123. Tweekam.app. (vh
3) op 8e et. met balkon zuid/oost. Eventueel
met garage te koop. Ind. entree, hal, toilet,
woonk., badk. met ligbad en wastafel,
keuken, ruime slaapk. Serv.k. ƒ 467,- p.m.
Vr.pr. ƒ 165.000,- k.k.
Hogeweg 22/1. Luxe verbouwd
driekam.noek- app. met ruim balkon west.
Ind. entree, hal, toilet, woonk. met
spiegelwand, luxe open keuken met
inb.app., 2 slaapk., badk. met bad, douche
en toilet. Serv.k. ƒ 137,- p.m.
Vr.pr. ƒ 198.000,- k.k.
Tjerk Hiddesstraat 153. Schitterend
gelegen en uitstekend onderhouden luxe
dnekam.hoekapp. op 10e 2et. Riant dakterras
op zuidwesten (opp. 85 m ). Ind. entree, hal,
toilet, L-vormige woon/zitk. met witmarmeren
vloer, half open Bulthaupkeuken met
inb.app. en zwart granieten aanrechtblad,
luxe badk. met ligbad, roze marmeren vloer
en wanden, slaapkamer. Serv.k. ƒ 467 - p.m.
Vr.pr. ƒ 298.000,- k.k.

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

NU ƒ 298,
GRATIS
BEZORGD!!!

CROWN
BEDDING

Textielhandel „Pia
Albert Cuypstraat 203b, tel. 020-676.04.09 (A'dam)
'S MAANDAGS GESLOTEN - Overige dagen geopend: 8.30 tot i f 00 «.u.

geen
ko

<>P
avond

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

ornse
ranc
smeerder
ourant

Amstel
•• Week

deRon
SVene

EEN ECHTPAAR
voor circa 14 uur per week.
Brieven naar:
BTl BV, Postbus 67, 2040 AB Zandvoort

FLKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS

BALLET
STUDIO 11 8
CONNY LODEWIJK
toegewijd aan de
danskunst

START NIEUWE CURSUSSEN
Pré Ballet v.a. 4 jaar
Klassiek Ballet kinderen
Klassiek Ballet volwassenen
Jazz Ballet kinderen -Jazz Ballet tieners
Jazz Ballet volwassenen
Conditioning
(buikspieroef., lichaamshouding etc. etc.)

VAN

• MAKELAAR O.G. •

matrassen en bedbodems

astelveens
A/eekblad

PERSONEEL GEVRAAGD
Voor het schoonhouden van onze bedrijfsruimte
vragen wij

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

SCHAIKx

deNleuu
Bijlmer
Nieuwsblad
Gaasperdanu.tr.r
dcfUicuuue
Wecsper „

>l , i r uil h H [l t

Zandvoorts
t IMieuwsbled

NU ƒ 189,•
140x200
normaal ƒ 398,-

Buitenveldertse
Courant mDiemer
Coura.;!»-

INSCHRIJVING VANAF NU
GRATIS PROEFLES
AAN HET mm VAN HET CURSUSJAAR WOBDT
ER EEN VOORSTELLING GEGEVEN IN DE
STAOSSCNOUWBÜRGT£VELSEN

i

Bel voor info
17789 b.g.g. 12598
Studio-adres:
Corn. Slegersstraat 2A Zandvoort

SONY TOPKLASSE HI-FI SET BOSE
LUIDSPREKERBOXEN
SONY CAMCORDER
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

F375; 8x motorzoom, (ader,
3 lux, age msert. '2220.-

1299,

Type 25GR5760; 63cm flat
square, m-lme, quikstart beeld- TOPMERK CAMCORDER
buis, stereo, teletekst en af- F60; 8mm systeem, 6x zoom, sustandbedienmg. Adv.'2075.- penmpose, autofocus. Adv.'2299.-

1295.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

1495.1895.-

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

S-PROJECT; High-End Design systeem; Versterker
2x60 Watt, 6 ingangen, Source Direct; Digitale tuner,
30 voorkeuzezenders; Cassettedeck 3 koppen, dolby
B, C, HX-PRO; CD-speler 45 Bits digitaal filter,
shuffie play. Infrarood afstandbediening.
BOSE boxen, 'Direct-Reflecting' voor stereo in de hele
kamer. Totaal adviesprijs'4128.INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig. Adviesprijs" 1299.-

1199.-

QQQ
fa?»?j

PANASONIC NVG1

VHS-C videocamera.'1895.-

1149.-

HOLL. 1000 TOEREN
ZANUSSI WASAUTOM.

1295.-

STUNT! 550 TOEREN
SONYHI-8TRAVELLER
TR705; Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviesprijs'3330.-

PHILIPS CE6270 63 CM
AFSTANDBEDIENING

1095.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

995.-

PHILIPS 55 CM KTV
SUPER TELETEKST

795.-

PHILIPS GR1021 37 CM

445.

STEREO TRAVELLER
E10; Mini camcorder, motorzoom,
autofocus, hi-fi stereo. '2799.-

1449.-

SONY TRAVELLER

TR50; Lichtgewichtcamcorder,
8x zoom, hifi, autofocus. "2550.-

im-

^B^^

M ^B^FIH^

INDESIT PROMOTIE

SHARP
2 IN 1 KOMBI
MAGNETRON

X"x

Type R3G14;
Inhoud 16 liter,
750 Watt vermogen,
1000 Watt quartzgrillelement, 4 standen,
eenvoudige bediening,
draaiplateau, 60 minuten
tijdkloken
gratis kookboek.

1499."

ZANUSSI 2-DEURS
SHARP 2 IN 1 KOMBI
PHILIPS /WHIRLPOOL

BAUKNECHT 2304

649 •"

PHILIPS /WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

AVM920; Luxe 3 m 1 kombi l
magnetron. Adviesprijs'1 299.-

979.-

1345."

BLAUPUNKT VHS HI-FI

WA&DROOGKOMBINATIE
PHIL C0104 RVS 1000T ZANUSSI Z908/8SR
Tegen meerprijs wast en KOEL/VRIES KOMBI

750; 4 koppen, 8 uur. *2095.-

droogt u in één machine:

JVC VHS HI-FI VIDEO

830; TOPKLASSE! *1899.-

rnag^_

. ^mmF^=^-Plh-^m HL

GRUNDIG HIFI VIDEO

LAVAMAT RVS
^ ^^••.^•••••••d^HSlfPlaalïmM AEG
De grote AEG kollektie bij BCC

VS940; VHS-HQ, 4 koppen,
inkl. TELETEKST. *1999.-

te bewonderen ! Wat zegt u van
deze AEG/BCC stuntaanbieding? Adviesprijs. '1549.-

1249.-

1195.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

Geen 2-deurs koelkast maar een
echte koel/vries kombi natie met
de koelruimte op "ooghoogte".
Laag stroomverbruik. Adv." 1179.-

679.-

865.845.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS stereo. '1599.-

Type ARG280; Adv. *1235.-

799.-

INDESIT G/E FORNUIS

KN5404; Gas-elektro. "1049.-1

BAUKNECHTSUPER
KOEL/VRIES KOMBI

879.-

V315; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbediening. *1 220.

Type KGC2511; Adv. *1269.- 41OIV; Gas-elektro fornuis "1425.-1

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

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv. "l 445.-

ATAG GAS-ELEKTRO

998.-

FK055/52/25A; Elektrische oven. l
inkl. grill en kookwekker." 1510.-

130 LTR. KOELKAST

799.-

BLAUPUNKT VIDEO

RTV535; 3 koppen. Adv.* 1 445.

999.-

649. -

AKAI 3 KOPPEN VIDEO

245.-

345.-

TOPMERK. Adviespnjs'749.-

395.-

649.-

ZANUSS1140 LITER

ARISTONA70CM
STEREO TELETEKST

PHILIPS 160 LITER

PHILIPS VIDEO + PDC
VR223; VHS-HQ, simpel
programmeren: TXT. *1245.-

GRUNDIG 51 CM TEKST

ARISTONA 51 CM

GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

478.-

nrg%
cyic
Idrtfef Of U.

4-pits gaskookplaat. '298.-

BOSCH KTF1540

ETNA KOOKPLAAT

779.-

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviespriis'495.

PELGRIM WASEMKAP

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

WA15; Adviespnjs*245.-

312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening. "1145.-

679.-

VS902; TELETEKST. *1409.-

INDESIT WASDROGER

749.-

499.599.-

ATAG WASEMKAP
EMKAP

399.-

GRUNDIG VIDEO + PDC

tanden. "280.'280.- l
WH155E; 3-standen.

OPZETVRIESKASTJ
Handig opzetvrieskastje, waar

PHILIPS/WHIRLPOOL altijd een plaatsje voor te vin-

GRUNDIG VHS VIDEO

599.-

Type AMB523; Adviesprijs*945.-

JVC VHS-HQ
HQ VIDEO
:

standbed. *879.HRDX20; Afstandbed.

BAUKN./BOSCH/AEG

579.-

den is. Adviesprijs. "595.-

ZANUSSI VRIESKAST
Type Z6050; Adviesprijs"599.-

649.- nflw 458."

STUNT! VHS-HQ
HS-HQ VIDEO

KONDENSDROGER

Inkl. afstandbediening!
dbediening!

PHILIPS VRIESKAST

799.- IjjiK?

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

TypeAFB594; Adviespnjs*725.- 6 programma's, 12 couverts.
en geruisarm: Adv. *999.-

449.-

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

Elektronisch regelbaar. *1445.-

999.1299.MERKCENTRIFUGE"
169.-

PHILIPS VHS-HQ
IVIDEORECORDER

MIELE DROGER

21DV1; Inkl. afstandbediening. Adv.*895-

> Meer budget dooi do u
l BCC cardf

108.158.-

ZANUSSI WASDROGER
Type TD50; Adviesprijs*649.-

549.-

278.-

ELECTROLUX
KOELBOXEN

4 koppen, dubbele speelduur.
Off.Ned.garantie. *1245.-

IBETEB EN GOEDKOPER!

-l \PRIJS

SUPER KOOKPLAAT

1 205JN; 4-pits. Adviesprijs*450.-

749.-

TURBO-DRIVEVIDEO

FTïfo CQQ
rïïtft OifO.

1298.-

145 LITER KOELER

VSF340; VHS-IHQ, PDC voorbereid; afstandbediening. "988.-

pT?^ Q/IQ

1098.-I

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica ATAG INFRA TURBO
bovenblad. Officiële garantie. KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
AEG TURNETTE
kookboek. Adviesprijs*1735.Inclusief aparte 2800-toeren INDESIT 140 LITER
centrifuge. Adviesprijs. '1375.-

649.-

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

898.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

949.SOOTRNBOVENLAD'ER

J40; VHS-HQ, 3 koppen. *11 04.-

EM? ÖHrö.

668.-

PELGRIM FORNUIS

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

SONYSKOPPENVIDEO
'

GARANTIE

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

528.598.-

ETNA FORNUIS 14.00

889.-

PANASONIC VIDEO

948.

Type KN5402WO; Adv. *849.-1

BAUKNECHT WA6500

749.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

INDESIT
FORNUIS

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOEL/VRIES KOMBI

PHILIPS /WHIRLPOOL

VR702; MATCHLINE. 4koppen,
longplay, Jog-shuttle. *1795.-

37 CM KLEUREN-TV

998.-

BROTHER ER7341

1000 toeren. Adv. *1878.-

V415;4DA-PRO, VHS-HQ, dual
mode shuttle; long play. "1550.-

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

C/l O
UHÏJ."

SIEMENS 1000 TOEREN

SONY 55 CM KVM2131
SONY 4 KOPPEN VIDEO
SUPER TELETEKST

70KV9717; Adviesprijs'2275.

STUNTM 3 m 1 ii Magnetron l
+ hete-lucht oven + grill.

R81 80; 750 Watt + draaiplateau. |

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1100 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geèmailleerd. Adviesprijs '2199.-

SONY VHS HI-FI VIDEO

999.999.-

Type R3G14;draaiplateau, timer |
en 1000 Watt quartz grill

SHARP 3 IN 1 KOMBI
MIELE1100TOEREN

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

349.

PHILIPS /WHIRLPOOL

29 liter, digitale bediening l
en draaiplaleau. Adv. '899.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1199.

nm* 299."

BOSCH 2-DEURS

1099.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

INDESIT2-DEURS
Type R2240. Adviespnjs*849.

Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs'1 1 99.-

F65; 4 koppen, VHS-HQ. '1894.-

17OO
II ÏKf

PANASONIC 700 WATT

rrg4 ccc IA/* 349."
499.- ifm? OOU." KOMBI MAGNETRON

PANASONIC VHS HI-FI

SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST

MOULINEX FM1115

Ondanks grote inhoud kom
pakte afmetingen. Adv. '749.'

Type 2596; Adviesprijs. *799.-

1149.-

Flat en Square Hi-Black Trinitron
beeldbuis, teletekst en afstandbediening. Adviespnjs'1799.-

280LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

599."

SLV615; HQ TOPKLASSE!
4 koppen, longplay (8uur). "1990.-

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

SAMSUNG RE570

AVM610; 20 liter. Adv '769.- |

70 CM TELETEKST

Nederlandse Philips garantie.

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen,

PIN CODE |
Electronisch betalen
mpt uw PIN-code
' ,

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311 ; Adv. '848.-

648.348.-

STUNT!! VRIESKIST!!

699.-

BAUKNECHT VW3PR

749.-

BOSCH VW PS2100

849.-

MIELE VW G521

1499.-

OPENINGSTUDEN:
maandagmiddag
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag .9 tot 5 uur.
Cl CI/TDfl Cl IDCDCl Badhoevedorp vrijdag
'iV'ïIV EVlT.SrJr.EIV? l Maarssenbroek vrijday .
IN DE RANDSTAD! overige filialen donderdag

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

HAARLEM
ALKMAAR
l BEVERWIJK
l Winkelcentrum "Schalkwijk" l Winkelcentrum "De Beverhof" l Huiswaarderplein 11
l Rivièradreef 37
l Beverhof 16 (alleen witgoed) l (Achter Noorderkade/GroamarM)

498."

BAUKNECHT LUXE
flWi CQQ
Hm? ÜÏJO."

.1 tot 5.30 uur
. 9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND:
. .. 7 tot 9 uur
7 tot 9 uur
7 tot 9 uur

donderdag 1 |uh
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WAT EEN EXTRA VOORDEEL!

GIJSBRECHT
VAN AEMSTEL

VIEUX
HELE LITER

^r^r-^

VERGELIJKBARE
PRIJS

--

---.

HEINEKEN KOELTAS

Claeryn]

/'

98

MET 12 BLIKJES
HEINEKEN BIER
EN KOELELEMENT

KARVAN GEVIT AM
SIROPEN

LONDON
TONIC OF
BITTER-LEMON

***fetd
r

'l'SïWt

ELDERS ££&

LITERFLES

:

F°XG'ET

BANNISTER

\ Scotrf! Whisky/

3£S**Afc

^tofv,

zoek uit: ALLE SMAKEN

SAFARI

«£

LHJ

, raris n
'«odad.Sc

n

tZ3r

DU
S FOBCP

iurl

**+N

ELDERS W9

CE

»H

HANKEY
BANNISTER

SAFARI

GIJSBRECHT CLAERYN
VAN AEMSTEL JONGE JENEVER
AFRICAN
BESSENJENEVER
DRINK
HELE LITER
HELE LITER
20% alc - fles O 7 liter
vergelijkbare
prijs
ELDERS
ELDERS

SCHOTSE WHISKY

98

27.
16P

FOUR ROSES
WHISKEY ,
AMARÉTTO
Dl SARONNO

OOI

fles O 5 liter

CÓLÓMBÓRUM
bruin of wit

4

VERGELIJKBARE PRIJS .

, AMARfïTO
DISARONNO

ÓSBÖRNËSHËRRY

isP

Vishandel
Molenaar/Treffers

Kleur
Geur
Smaak

HAARLEM: Californieplein 17
ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21

'essen

Too,

WAAROM MEER BETALEN VOOR PRECIES HETZELFDE
AUTORIJSCHOOL

WONINGSTOFFERING

vlot meisje of
jongen

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van olie Luxaflex producten
U kri|gt de stalen bi| u thuis en kunt m uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergeleken

leeftijd 15-22jr.

Vraag vrijblijvend offerte.

Tel. 02507 - 15490

SLIJTERIJEN

lichtgeel
fruitig
licht tintelend,
fris en karaktervol

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

•

BfiX

PROEFNOTITIES:

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

zoekt voor
zomerseizoen een

BIJ ONS

Ten zuidoosten van Nantes ligt het district Sevre & Maine welke uitstekende
wijnen voortbrengt Vandaar dat onze wijnmkoper zich ter plaatse ging oriënteren
Hierbij viel Domaine du Forget 1991 Muscadet de Sevre & Maine sur hè
direct op door zijn uitmuntende kwaliteit De vinificatie sur hè, hetgeen inhoudt
dat de wijn geheel natuurlijk en onbehandeld werd gevmifieerd is hier mede de
oorzaak van Een fruitig bouquet en een licht tintelende, fnsse, karaktervolle
afdronk zijn de belangrijkste kenmerken Onze wijnmkoper aarzelde met en kocht
onmiddellijk 25000 flessen die nu bij ons op u liggen te wachten
De prijs is opmerkelijk en net zo vriendelijk alb de wijn, per fles slechts

Medium Dry, Pale Dry
ol Manzamlla
ELDERS.

SCHILDERWERK

fles 0.7 liter
ELDERS

MUSCADET DE SÈVRE & MAINE SUR LIE
DOMAINE DU PATIS FORGET 1991

^98

FLES15UTER_

tourRost

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF

NOVILON MARMOLEUM
Vrijblijvend

I
'

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

prijsopgaaf.

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL 023-359473
AUTOTEL 06-52804326

';

lessen in
Nissan „Primera"

ZOMERPLANTEN

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MEIJE

mermiljo&n

E , OE w NE H LS

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

Marisstraat 13a. Tel. 15186

II

\

BANKET

£**8
I>tr
*HÏÏ,
S

ELDERS ,2435

*fWi

van de Nationale Postcode Loterij is getrokken

JACKPOT LOOPT OP TOT 5 MILJOEN!
Het is bijna niet te geloven, maar de Jackpot
van de Nationale Postcode Loterij is nu
opgelopen tot viifmilioen gulden! Wie gaat
straks, bij de trekking van juli, vijfvoudig
miljonair worden?
U weet het: als de Jackpot bij de eerstvolgende
twee trekkingen niet valt, gaat-ie er in september gegarandeerd uit. Dat betekent de allergrootste prijs die in Nederland ooit is gevallen:

VOOR MAAR EEN
TIENTJE KANS OP
MULTIM/UOENEN

een Jackpot van liefst zeven miljoen spijkerharde guldens!
Maar laten we intussen niet vergeten dat
inmiddels alweer een miljonair is toegevoegd
aan de rij van miljoenen-winnaars! Het is juni,
de zomermaand, dus het Zomermiljoen is
gevallen: op postcodelot 9741EW127 in
Groningen. Onze gelukwensen aan de kersverse miljonair! En natuurlijk feliciteren wij de

eigenaar van postcodelot 2324 EP 002 uit
Leiden, die de hoofdprijs van honderdduizend gulden heeft gewonnen. De winnaars
van de PostcodeStraatprijs 8012 XJ krijgen
per lot 3.000 gulden uitgekeerd.
Bent u nog geen deelnemer? Stuur dan nu de
Jackpot-bon van deze pagina op. U kunt al
meedoen met één lot, maar natuurlijk worden
uw kansen groter met méér loten. Stel u voor:
vanaf de volgende maanden kansen op een
Jackpot van minimaal 5 miljoen en maximaal
7 miljoen gulden! Terwijl u tegelijk projecten
voor mens en natuur steunt. Want de
Nationale Postcode Loterij is de loterij met

UITSLAG TREKKING JUNI: KIJK WAAR DE ANDERE PRIJZEN VALLEN!
Op 24 juni heeft Notaris Van Os te Amsterdam de trekking van juni verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in
dezelfde postcode als de winnaar, wint - tot 3 000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn DIJ de tientjesprijzen ook de letters
weggelaten.
1013
1016
1017
1032
1033
1034
1034
1035
1051
1054
1054
1057
1057
1064
1067
1069
1069
1072
1072
1072
1073
1078
1093
1094
1097
1098
1106
1135
1135
1141
1161
1186
1191
1214
1241
1273
1276
1314
1314
1333
1354
1357
1382
1383
1401

JV
50,PS
50,KB
50,GM 50,AK
25,ML
50,PL
25,CD 500,EC
25,DX
50,XP
50,70,GH 700,JJ
50,KB
25,ET
25,JE
50,70,CE
25,VJ
25,JG 700,AK
50,JD
50,LP
25,PN
50,NG
25,ZM
50,70,BN 700,DM 25,CM
25,AP 500,HC
50,70,ES
25,WC 50,AL
50,KT 500,LW
25,AN
50JT
50,AV
25,GM 50,JD
25,SX 7000,-

1445
1502
1508
1541
1544
1561
1561

ND
PR
AC
AG
PH
VL
ZA

25,700,25,25,25,25,25,-

9741

DJ /50,BA
25,BN
25,VR
25,70,BW 700,-

2771
2804
2806
2807
2811
2851
2906

HZ
GS

25,700,70,70,AM 700,TB 7000,TE
50,-

EW127

ƒ1.000.000,en voor ledere deelnemer In
de postcodes 9741 EW een
troostprijs van ƒ 3.000,1611
1611
1613
1613
1614
1614
1625
1628
1671
1687
1687
1701
1702
1703
1741
1741
1744
1788
1813
1822
1825
1827

HC
XB
EP
KC
LE
SV
NG
CC
KD
AJ
VH
KN
EH
SZ
WK
WK
LJ
TX
BR
AM
TB
GS

25,700,25,50,500,25,25,50,50,25,50,25,25,25,700,25,500,50,700,7000,25,50,-

5737 HD 005
9649 GK 020

/r /^f^O*»^
£j*-<»T^/—

1422
1436
Vt41
1443
1445
1445

GS
25,XR
50,JA
50,HC
50,RT 7000,CK 700,HL
25,-

ZOMER
HOOFDPRIJS

Gran Dorado Prijzen
1271 TP 013
2526 JD 009
3315
SH 044

2012
2013
2015
2033
2034
2133
2133

1862
1944
1948
1974
1974
1981

JM
TL
PM
LB
SG
BM

700,25,50,700,25,700,-

2171
2171
2203
2215
2221
2225
2253
2274
2316
2321
2343
2406
2411
2421
2421
2512
2514
2516
2526
2532
2544
2545
2552
2562
2563
2571
2583
2587
2596
2642
2661
2681
2712
2722
2722
2727

NG
BV
LS
PM
BS
HN
VL
LC
BW
JZ
LB
RM
LP
TS
JX
TM
TT
PH

HB
HB
RH
KS
XA
AC
VG
RC
BE
ZC
GZ

70,25,70,25,25,25,25,50,70,500,25,25,25,70,50,25,50700,50,25,25,25,70,50,25,50,25,70,700,1000,50,50,70,50,25,50,-

2922
2982
2992
3011
3011
3014
3021
3026
3028
3031
3034
3034
3037
3043

GL

25,70,70,TX 500,XZ 700,JP 700,TT
50,70,JD 500,70,RD
25,VM
25,70,XC
50,-

ElïjfiUJ'9
3076
3079
3081
3082
3086
3112
3116
3123
3123
3131
3132
3134
3134
3181
3191
3192
3193
3202
3206

70,DK
25,XN
25,H B 500,SL 500,ZA 500,70,AN
50,NC
50,VV 500,XG 500,LP
25,TC
25,HP 7000,TN
50,AM
50,SE
25,70,SL
25,-

3218
3221
3222
3224
3225
3225
3232
3233
3267
3281
3281
3314
3314
3314
3317
3351
3355
3362
3362
3431
3438
3448
3481
3552
3554
3554
3603
3605
3621
3645
3708
3723
3731
3734
3762
3842

25,AP 500,- 4061 BG
25,VR 700,- 4175 CZ
2324 EP 002
VS 700,- 4191 WE 25,GH 25,- 4333
70,70,- 4337
70,25,VD
25,- 4382 XH
25,RB
50,- 4385 EB
70,- 4388 EK
25,AN 7000,- 4421 CM 50,en voor ledere deelnemer In
70,JN
25,- 4461
de postcode 2324 EP een
VC
25r- 4463 GZ 7000,25,JN
25,- 4511 CH
troostprijs van ƒ 1 .000,KE 700,- 4521 AM
25,WC 700,- 4535 AH
25,- 5046 LD
25,- 5482 EM 700,- 6286 AJ
50,25,- 5061 AH, 25,- 5632 JR 700,- 6361 AS 500,KG '25,- 4564 AA
TE 700,- 4641 RT 500,- 5066 MT
50,- 5653 HE
25,- 6431 KB 700,CH 50,- 4661 BK
25,- 5126 WK 50,- 5664 AK
50,- 6433 HG 50,BE
25,- 4671 AN
50,- 5212 SH
25,- 5684
70,- 6466 GW 700,EL
50,- 4693 RB
25,- 5213 CP
25,- 5708 DJ
25,- 6511
70,AK 700,- 4702
70,- 5224 TG
50,- 5712 PN
25,- 6511 ZD 7000,25,- 5237 H B
ES
50,- 4702 LT
50,- 5721 GW 700,- 6533 KW 500,XA
25,- 4703
70,- 5244 GZ
50,- 5731 EA
50,- 6535 TJ
700,XN
25,- 4707 SH
50,- 5262 C B
25,- 5751 SV
25,- 6535 VR
50,ET
50,- 4708 GD 25,- 5262 TG
25,- 5768 EM 500,- 6542 KZ
25,GG 25,- 4751 AS 700,- 5271 CV
25,- 5803 DG 50,- 6542 MH 50,HG 700,- 4822 AN
25,- 5301 BM 700,- 5951 JE 700,- 6544 XN
25,25,- 5324 CT
AJ
25,- 4824 HX
25,- 5966 NE 7000,- 6581 AN
50,TC
25,6006 AV 500,- 6581 PM 25,JR 7000,801 2 XJ
6006 GL
25,- 6621 AN
50,JK 700,- POSTCODESTRAATPRIJS
6043 H B
50,- 6641 GS
50,SG 700,6043 RC 700,- 6642 AS
25,ƒ 3.000,RJ
25,6071
70,- 6691 JJ
700,XD
50,5331
70,- 6171 PE
25,- 671 1
70,BS 700,- 4907 CR 7000,- 5361 JN
50,- 6181
70,- 6721 XB
50,70,- 4908 DL
25,- 5384 AS 700,- 6214 VT
25,- 6811 BX 7000,DD 50,- 5011 RE 700,- 5402 VM 500,- 6222
25,70,- 6811 JW
6812 AR
50-

HOOFDPRIJS
ƒ100.000,-

EXTRA PRIJZEN VOOR DE LEZERS VAN DIT BLAD IJTJlitBJl
1017
1018
1021
1025
1025
1056
1057
1067
1067
1068

3892
3904
3956
3961
3972

WD 25,KT 100,PJ 100,10,RB 25,XE 100,XE 25,SX 25,XE 100,RW 100,-

1069
1072
1075
1076
1095
1095
1104
1104
1107
1121

PE 100,JA 25,LN 25,JP 50,AR 50,XC 25,BK 25,GL 25,10,JS 50,-

AD
25,- 5018 CD
BK 700,- 5022 AW
NC 500,- 5025 TW
XD
50,- 5041 CN
CM 700,- 5042 LG

50,25,25,50,50,-

1135
1171
1185
1317
1353
1382
1421
1422
1443
1447
5403
5411
5421
5451
5461

HG100.TJ 100,SJ 25,NS 25,KH 50,GJ 25,BH 25.GC 50,JJ 25,BR 25.KD
TR
KP
PA
HE

1502
1541
1566
2103
2104
2131
2156
2188

25,25,500,700,50,-

TM 25,NT 100,KW 50,SB 100,TX 50.MD 50.U 25.LR 25.-

6225
6227
6231
6241
6245

AK
GP
BT
CJ

25,70,25,50,25,-

bötoo
6866
6901
6917
6951
6983
6991
7041
7161
7204
7205
7251
7312
7323
7323
7414
7461
7468
7514
7544

7556
7556
7557
7606
7642
7741
7823
7894
7944
8014
8014
8017
8023
8032
8101
8231
8265
8271
8317
8421
8441
8447
8635
8651
8881
8881
8921
8932
8933
9062
9104
9111
9151
9245
9262
9285
9321
9356
9461
9531
9545
9713
9731
9801
9902
9933
9969

SM

BS

EJ
EE
MA
TS
PD
KD
ZD
CJ
HT
EB
RC
PP
ED
BH
MB
AP
BT
BT
PR
EE
HH
HX
HM
KJ
HV
NN
MH
BJ
CC
LH
HM
TZ
PP

70,25,70,70,70,500,70,25,25,7000,50,50,70,500,25,50,50,25,25,500,50,50,700,25,700,25,25,70,700,7000,50,25,25,25,25,700,25,500,25,2550,25,70,50,25,25,70,-

tu
za,CM 50,GL
25,AB
25,AX
GV 500,CN
AV
50,GA
XW 50,DN
25,70,70,• ••
CL
50,70,BP
50,JA
25,JC 700,GC
50,- Prijzen worden
BW 25,- automatisch op
EK
25,uw rekening
ZW 50,JR
25,- overgemaakt

een
Informatietelefoon
Nationale Postcode Loteiij.

O2O - 679 56 56
Spelregels Zodra u op uw rekeningafschrift van bank of giro ee
afschrijving hebt ontvangen bent u deelnemer aan de loterij Deelnam
impliceert aanvaarding van het reglement Maximaal 99 loten pi
postcode Als u het met een afschrijving niet eens bent, dan kunt
binnen een maand opdracht geven het bedrag terug te boekei
Opzeggen kan ieder moment Hiervoor kunt u zich wenden tot hi
secretariaat van de Nationale Postcode Loterij, Van Eeghenstraat 8
1071
EX Amsterdam Trekking is iedere maand en wordt verricht do
Notaris mr P J N van Os te Amsterdam Trekkmgslijsten en regiems
zijn verkrijgbaar bij het secretariaat Prijzen worden automatisch op u
bank- of girorekening gestort Prijzen boven de 1000 gulden worde
belast met 25% kansspelbelasting De loterij is goedgekeurd door c
staatssecretaris van Justitie onder nummer Lu 890/098/177 89 d d 2
101989 Zetfouten voorbehouden

Met de felicitaties van gastvrouwe
Caroline Tensen!

STUUR DEZE SPECIALE JACKPOTBON SNEL OP
VOOR VEEL KANSEN OP 5 TOT 7 MILJOEN GULDEN!

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

ƒ40,- (vier lotnummers)

Q

ƒ20,- (twee lotnummers)

Q ƒ30,- (drie lotnummers)

Q

ƒ10,- (één lotnummer)

A ub uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Naam:

Q dhr. Q mevr.

Adres:
Postcode: L i

i

i

i-l

l

i

Plaats:
1509307

Postbanknummer:

Datum1
Handtekening

Banknummer

• NATIONALE •

POSTCODE

• LOTERIJ!

Bon invullen, uitknippen en opsturen m een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij. Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag
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Wielerronde
afgelast door
geldgebrek

ZANDVOORT - De Wielerronde van Zandvoort is
ter ziele. Door een gebrek'
aan sponsorgelden ziet men
geen mogelijkheden "meer
het traditionele evenement
te laten voortduren. De ronde zou dit jaar voor de
twaalfde keer gehouden
worden. In het najaar worden de mogelijkheden onderzocht de Wielerronde te
verplaatsen naar het circuit.
De organisatie van de Wieierronde van Zandvoort is twaalf
jaar in handen geweest van de
Zandvoortse rijwielhandelaar
P. Versteege en HSV De Kampioen uit Haarlem. Volgens
Versteege kostte het de laatste
driejaar telkens zeer veel moeite om de benodigde zevenduizend tot achtduizend gulden
binnen te halen en moest er
soms zelfs geld bij. „Het is hélemaal niet zo'n wereldbedrag,
maar je moet wel de sponsors
zien te vinden die het bedrag bij
elkaar willen torengen", aldus
Versteege. „Ik kan met ieder
jaar geld blijven bijspijkeren.
Twaalf jaar geleden ging het
een stuk gemakkelijker om de
ondernemers van Zandvoort
voor het evenement te interesseren, maar de laatste drie jaar
moest ik de sponsorgelden echt
bij elkaar schrapen. Ze zijn er
niet meer voor in, mede omdat
ze al voor zoveel evenementen

Arnold Nijkamp
naar Den Bosch
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Prijzen voor
kunstzwemsters
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ZANDVOORT - Afgelopen
zondag hebben de kunstzwemsters van De Zeeschuimers het tweede deel van de
kringkampioenschappen
van Noord-Holland gezwommen. In het zwembad
Groenendaal in Heemstede
waren de resultaten enorm.
Alle Zandvoortse zwemsters gingen met minstens
een medaille naar huis.

"**<.

benaderd worden. De gemeente
heeft in al die jaren nooit een
bijdrage eraan geleverd, behalve dan het afgeven van de vergunningen. Ik heb het eigenlijk
wel een beetje zien aankomen
dat we moesten gaan stoppen,
maar ben toch wel teleurgesteld."
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Hij zegt het vooral vervelend
te vinden voor de sportliefhebbers. De Wielerronde heeft volgens Versteege nooit te klagen
gehad over een gebrek aan publieke belangstelling. Van de
zijde van de wielrenners is teleurgesteld gereageerd op het
toesluit. Versteege: „Er mochten jaarlijks slechts honderd
renners aan de start verschijnen, maar we kregen altijd veel
meer inschrijvingen. Ze kwamen hier graag en ik ken veel
renners die hun seizoenprogramma op de Wielerronde van
Zandvoort afstemden. Wat betreft het prijzengeld was het
een aantrekkelijke ronde, want
we reden hier in de hoogste series van de regio."
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Circuit
HSV De Kampioen en Versteege gaan in het najaar met de
Stichting Zandvoort Promotie
(SZP) rond de tafel zitten om te
zien of er mogelijkheden zijn de
Wielerronde nieuw leven in te
blazen. Dit zou moeten gebeuren door de ronde te verplaatsen naar het circuit. De kampioen heeft dit al eerder tot tevredenheid beproefd. Andere
verenigingen uit de regio sloten
zich hier toen bij aan en de wielrenners regaeerden enthousiast. Directeur S. Paagman
van SZP: „We moeten de Wielerronde grootschaliger aa'npakken en dat kan beter op het
circuit. Onze filosofie is dat je
culturele evenenten in het centrum moet houden en de rest er
buiten. Racen doe je toch ook
niet in het dorp. De Wielerronde op het circuit biedt heel veel
mogelijkheden als het goed georganiseerd wordt en trekt ook
het echte wielerpubliek."

ZANDVOORT - De Zandvoortse doelverdediger, Arnold
Nijkamp, die de laatste vier jaar
bij eerste divisieclub Telstar
speelde maakt de overstap naar
de voetbal club in Noord-Brabant, de FC Den Bosch. Den
Bosch kwam vorig jaar in de
eredivisie uit, maar degradeerde naar de eerste divisie. Voor
Arnold Nijkamp komt zodoende een einde aan een lange penode van onzekerheid. Nadat
de Zandvoorter twee jaar geleden een vaste plek in het team
van Telstar leek veroverd te
hebben werd hij dit jaar, om
onduidelijke redenen, naar de
reservebank verwezen. Nijkamp bleef knokken en trainen
en heeft nu een fullprofcontract van twee seizoenen, met
ZANDVOORT - Het Café
een optie van nog eenjaar, gete- Neuf/Chess Society koppel
kend bij FC Den Bosch.
Olaf Cliteur en Pred van de

ZANDVOORT - De eerste
voorronde voor het nationale Nederlandse beachtennis
kampioenschap werd zaterdag afgewerkt op het strand
van Zandvoort. Door de
druilerige regenval viel de
publieke belangstelling erg
tegen, maar was de inzet er
niet minder om. Op het gravel werd er ook nog getennist. Het zaterdagteam van
TC Zandvoort drong door
tot de halve finale om de Nederlandse titel. Ook op tennispark de Glee werd fel gestreden tijdens het open
kampioenschap.
Op het mulle zand was het
zwoegen voor de 32 koppels.
Ondanks dat tegelijkertijd Veronica vele evenementen orga-

Vanwege de regen trok het beachtennis weinig publiek

klasse ging op het tennispark
De Glee naar de Zandvoort speler Vlada Stojanovic. In een uiterst spannende driesetter
bleef Stojanovic de Merlenhove
speler Thoolen de baas. De eerste set was voor Thoolen met 63, maar m de daarop volgend
voortse punt door met 6-2 en 6-0 sets stelde Vlada Stojanovic
orde op zaken. Met 6-4 en 6-1
te zegevieren.
Een setwinst was toen vol- bemachtigde hij de titel.
doende voor de overwinning.
Bij de dames B l eveneens
Wim Brandse hield de spannmg er lang in maar won de succes voor de organiserende
eerste set met 7-6. De daarop vereniging. Petra Janssen veegvolgende sets waren niet meer de, in de finale, de vloer aan met
van belang. De dubbels werden Conny Vreeswijk, 6-4, 6-1. Angedeeld waarmee de 4-2 winst drea van der Hurk maakte het
tot stand kwam. Het komend Zandvoortse succes compleet
weekend wordt de finale ronde door in de B2 finale eveneens
hard uit te halen. Opponente
gespeeld in Velp.
Rianne Kenbeek werd met 6-1
De opentitelstrijd in de B l en 6-0 teruggewezen.
Foto PCM bureau Zandvoort

Beachtennis valt tegen
niseerde viel de belangstelling
tegen op het Zandvoortse
strand. De opgestelde tribune
bleef vrijwel leeg. Het beachtennis is lang niet zo spectaculair als het gewone tennis op
bijvoorbeeld gravel. Bij beachtennis mag en kan de bal ook •
niet stuiten, het net hangt hoger en het speelveld is kleiner.
Er wordt alleen dubbel gespeeld.
Volgende week zondag worden er voorrondes gehouden in
Noordwijk, en krijgt Zandvoort

de finale op 24 en 25 juli.
Het mannen-zaterdagteam
van TC Zandvoort plaatste zich
voor de halve finale door een
verrassende maar zeer verdiende 4-2 overwinning op Flehite
uit Amersfoort. Hans Schmidt
gaf het goede voorbeeld door
keihard uit te halen met tweemaal 6-0. Sander van Gelder
deed het vrijwel niet minder.
Ook hier twee sets met dezelfde
eindstand: 6-1. Edgar Schmidt
was eveneens in goede doen en
zorgde voor het derde Zand-

Bij de soli op age-group II
werd Sandra Beugel met een
hoge score van 92.356 heel netjes tweede. Monique van de
Werff behaalde met haar solo
een puntentotaal van 92.061 en
werd hiermee uitstekend derde. Bij de duetten op age-group
II zwommen Natascha Bakker
en Sandra Beugel de sterren
van de hemel. Zij behaalden
met hun score van 94.005 een
gouden medaille. Minke Kortekaas en Sanneke Molenaar behaalden een hele goede vijfde
plaats.
De groep van de Zeeschuimers op age-group II gezwommen door, Natascha Bakker,
Sandra Beugel, Sanneke Molenaar, Minke Kortekaas, Monique van de Werff, Wendy van
de Broek, Annemiek Smdorf en
Silvia van der Donk, liet zien
duidelijk de beste te zijn. Met
een fraaie score van 91.526 werd
deze Zandvoortse groep fraai
eerste.
Bij de viertallen werd er ook
weer hoog gescoord. Anouk
Noordervhet deed het heel goed
op de soli en werd eerste. Saskia Wester scoorde eveens fraai
en behaalde de tweede plaats.
Bij de duetten werd er ook prima gepresteerd. Ditte Valk en
Saskia Wester behaalden met
hun duet een uitstekende eerste plaats met een fraaie score
van 135.975. Het duet van Sylvia
Mettes en Anouk Noordervliet
mocht er eveneens zijn. Hun
optreden was goed voor een
tweede plek. ,
Het groepsnummer op dit niveau met Tamara van Rhee,
Sylvia Mettes, Ditte Valk,
Anouk Noordervliet en Saskia
Wester, werd ruimschoots met
een eerste plaats beloond.
Het was zodoende een uiterst
succesvol optreden van de
kunstzwemsters van De Zeeschuimers.

Redelijk doorgeefschaak van Chess

Openluchtschaak
ZANDVOORT - Morgen, vrijdagavond zal voor het tweede
jaar in successie het openlucht schaak van start gaan op het
Raadhuisplein. Chess Society
blies vorig jaar het openluchtschaak nieuw leven in. In de
jaren '70 was dit immers een
vast gebruik om toeristen en
Zandvoortse
schaakliefhebbers te vermaken. Gezien het
succes van vorig jaar, lijkt het
Openluchtschaak, dat behalve
vrijdag, deze zomer nog twee
maal georganiseerd wordt, zijn
plaats op de evenementen-kalender te hebben heroverd.
Indien de weergoden meewerken, zal er om ongeveer
kwart voor acht gestart worden
en zal de invallende duisternis
rond kwart over tien, de rust
doen wederkeren.
Voor Zandvoorters is het gebeuren natuurlijk een uitstekende gelegenheid om eens
kennis te maken met de
schaaksport en de schaakvereniging Café Neuf/Chess Society. Informatie over het schaakgebeuren kan verkregen worden via de telefoonnummers
van Olaf Cliteur (15721) en
Hans Drost (18430).

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. In verband met de vakantieperiode is
de eerstvolgende clubavond in
het Gemeenschapshuis pas
weer op donderdag 2 september. Méér informatie over de
problemen/oplossingen is tot
die tijd te krijgen via Postbus
25, 2040 AA in Zandvoort. Belangstellenden voor de Zandvoortse Schaak Club kunnen
ook bellen: tel. 13644, 13244 of
17272.

Klashorst heeft afgelopen
zondag de Zandvoortse eer
met verve verdedigd op het
Nederlands
doorgeefschaakkampioenschap in
Amsterdam. Het gelegenheidsduo won van de dertien duels vijf keer, remiseerde drie maal en verloor
derhalve vijf partijen, hetgeen resulteerde in een gedeelde 26e en 27e plaats.

slagen stukken doorgegeven
mogen worden aan de maat,
maar af en toe beoefend. Bij
sommige clubs wordt van deze
zeer bijzondere discipline van
het schaakspel echter een hele
studie gemaakt. Zo'n twee maal
per seizoen wordt er een officieel toernooi gehouden, waarbij "profs" en amateurs met elkaar de krachten meten. Een
van deze jaarlijks terugkerende
evenementen is de strijd, om de
nationale titel in Amsterdam.

herindeling sprokkelden de
badgasten met moeite nog twee
puntjes bij elkaar en kamen
daardoor voor de finale-groep
van twintig koppels slechts één
punt te kort. Ook in de B-groep
startte het Café Neuf/Chess Society duo moeizaam, met twee
nederlagen op rij.

Moedig strijdend ging het
Zandvoortse koppel ten onder Eindsprint
en dit bleek geen schande, daar
Met maar liefst drie overwinde Groningers later op de dag ningen en een gelijkspel werd
hun titel prolongeerden.
er toch nog een fraaie eindsprint geleverd, hetgeen goed
Gunstig
Ook de vierde ronde werd er was voor een gedeelde zesde
De loting was het Chess duo door Cliteur en Van de Klas- plaats in de B-groep. Het ZandIn Zandvoort wordt het doorgeefschaak, waarbij twee tegen gunstig gezind want de eerste horst een nederlaag geleden. In voprtse record sneuvelde met
twee gespeeld wordt en de ge- twee ronden werden met res- de laatste drie ronden voor de ruim elf punten. Met name
Fred van de Klashorst, voor wie
dit het eerste officiële doorgeeftoernooi was, was bijzonder tevreden en stelde dat hij met
Olaf Cliteur, na wat meer training, zeker in staat moet zijn
volgend jaar in de finale groep
Kroder en Berck Beelenkamp worden afgevaardigd naar Valkenswaard
uit te komen.

Nieuw systeem zaalvoetballers
Zandvoortmeeuwen werkt perfect

ZANDVOORT - Het nieuwe systeem dat dit jaar voor
het eerst geïntroduceerd is
bij het 23e Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltoernooi
blijkt perfect te werken. In
de nieuw gevormde pouletjes is verlies dodelijk en
daarom wordt er voor elke
meter in de Pellikaanhal gevochten. Bovendien zijn de
wedstrijden dermate interessant, dat afgelopen week
de sporthal weer eens ouderwets vol zat.
"Het was een ouderwest volle
bak", stelde Hans Alblas van
het organisatie comité. "Er
wordt nu op het scherpst van
de snede gestreden. Je kan je nu
ook geen verlies permiteren.
Dan ben je vrijwel uitgeschakeld". Een dat ondervond titelhouder Play In. Play In had
eerst nog Van den Heuvel met
6-1 verslagen maar concurrent
Sam Sam deed daar niet voor
onder en won met 7-2 van Van
den Heuvel. Het onderlinge

duel moest de beslissing brengen. Na een sensationele partij
zaalvoetbal bleef Sam Sam met
4-3 aan de goede kant van de
score en schakelde daarmee
Play In uit. In de halve finale
komt Play In uit tegen Pim Jansen.
Pim Janssen klopte Jacro
met 12-3 en De Stal deed dat
met 9-3. Pim Janssen had aan
een gelijkspel tegen De Stal voldoende. De Stal had meestal
het initiatief maar met zeer geroutineerd zaalvoetbal bleef
Pim Janssen de situatie meester. Het bekeken voetbal leverde Janssen het begeerde gelijkspel op, 1-1.
Plavuizen en De Wurf waren
de voornaamste gegadigden
voor de andere halve finale
plaats. Beide teams hadden
Turn Tum verslagen met respectievelijk 5-2 en 6-2. De Wurf
had ook hier dus genoeg aan
een gelijkspel. In een ongemeen
spannend gevecht, waarbij Plavuizen sterk aan drong, bleef
De Wurf knap overeind en won

Routine klusje voor Clicks/TZB

Opgave nummer 22: Wit begint
i'n wint.
Oplossing vorige puzzel (nummer 21), wit begint en wint: 1.
Pd4-f5, Te3-el+: 2. Kcl-d2,
Telxal; 3. fG-H. Tal-a2+; 4.
Kcl2-el, Ta2-al+; 5. Kel-K,
K4-g3+; 6. Kf2-c3. Tal-a3+; 7.
Ke3-f4, Ta3-a4+; 8. Kf4-g5,
Ta4-g4+; 9. Kg5-h6, Tg4-g8; 10.
pf5-e7, Lc8-eG; 11. f7xg8D+,
LeöxgS: 12. Pe7-g6 en mat.

pectievelijk 2-0 en 1,5 tegen 0,5
gewonnen. Een notering in de
landelijke top acht was hiervan
het gevolg en als beloning
mochten de Chess Society speIers in de derde ronde aantreden tegen de Nederlandse kampioenen Hoeksema en Brouwer
uit Groningen.

ZANDVOORT - Het eerste
dames softbalteam van
Clicks/TZB heeft duidelijk
de smaak te pakken in de
competitie. Nadat de eerste
thuiswedstrijd met een recorduitslag (49-4) werd gewonnen, kende ook de tweede partij geen problemen.
Hoofddorp werd met 16-1
van het veld gespeeld.
Het team van coach Cor
Drayer produceerde in deze
eenzijdige wedstrijd maar liefst
19 honkslagen tegen slechts 3
voor Hoofddorp. Ook het verschil in het aantal dames dat
aan slag kwam was opmerkelijk. De Zandvoortse dames
kwamen in totaal 41 keer aan
slag, terwijl Hooddorp slechts

19 keer aan slag kwam.
"Het was al met al een wedstrijd die op pure routine werd
gespeeld en het had meer weg
van een veredelde training dan
een serieuze en spannende
wedstrijd, zoals vorige week tegen DIO in Haarlem", aldus
coach Cor Drayer. De uiteindelijk uitslag 16-1 in het voordeel
van Clicks/TZB was terecht en
verdiend.
Beste slagprestaties: Liesbeth Willemse 1.000, Marga
Koopman 800, Nieki Valkestijn
750. De volgende thuiswedstrijd van de dames van
Clicks/TZB is op dinsdagavond
6 juli om half acht. Koploper
Terrasvogels komt dan op bezoek aan de Kennemerweg.

de partij met 2-1.
De Wurf komt in de halve finale uit tegen Sensemillia. Dit
team was achtereenvolgens te
sterk voor Radio Stiphout (2-1)
en voor Studio aan Zee (1-4).
In de tweede divisie bleef het
uiterst slim spelende Imex de
tegenstrevers de baas. Eerst
werd Bakkerij Paap nipt met 54 geklopt maar vervolgens had
Fritures d'Anvers weinig te vertellen. Imex plaatste zich voor
de halve finale door D'Anvers
met 6-3 te kloppen. In de halve
finale aal Imex het erg moeilijk
krijgen tegen het sterke Kroon
Vis. Kroon Vis had eerst Klikspaan met 2-1 teruggewezen. De
overwinning tegen
Bluijs
kwam gemakkelijker tot stand.
Kroon Vis was te sterk en won
met 6-3 hetgeen een halve finaleplaats opleverde.
De andere halve finale gaat
tussen het verrassende De Kater en het verwachte team van
Banana's. Het geroutineerde
De Kater klopte verrassend de
favoriet Fred Hehl met 5-4.
Fred Hehl was daardoor kansloos geworden ondanks de 5-1
winst op Babbel Boys. Dit omdat De Kater geen halve maatregelen nam> en Rabbel Boys
met 9-5 versloeg.
De halve finales van de kampioenscompetitie
beginnen
vanavond om kwart voor zeven.
Tussen door wordt om kwart
voor acht een wedstrijdje gespeeld door de E-junioren van
Zandvoortmeeuwen. Dezelfde
tijden gelden voor de vrijdagavond als de halve finales worden gespeeld van de promotiecompetitie. Ook hier wordt een
wedstrijd tussendoor gespeeld
door de jeugd van Zandvoortmeeuwen. Nu zijn dan de F-junioren aan de beurt. Zaterdagavond wordt het succesvolle
toernooi afgesloten met de finales. Vanaf zeven uur wordt in
de Pellikaanhal aan de A.J. van
de Moolenstraat, een aanvang
gemaakt met de eerste finale.

Italiaans geweld
op het circuit
ZANDVOORT - Het Circuit Park Zandvoort verkeert komend weekend in
Italiaanse sferen. Zowel of
zaterdag als zondag staan
er races op het programma voor uitsluitend Italiaanse automerken, Volgens de organisatoren
moet dit traditionele autosportgebeuren een van de
hoogtepunten van het seizoen worden.
De sportieve hoogtepunen
van het Italiaanse festijn
worden zonder twijfel twee
unieke internationale races
van allure. Dertig identieke
Ferrari 348's nemen het tegen
elkaar op, zodat er weer voor
vele miljoenen guldens driftend de bochten doorgaan.
Italia a. Zandvoort telt voor
de coureurs mee voor hun officiéle, door de fabriek georganiseerde, Europese titelstrijd. De Ferrari Challange
wordt zelfs twee keer verreden: op zaterdag- en op zondagmiddag.
Niet minder spectaculair is
de Maserati Barchetta serie,
die zondagmiddag, voor het
eerste buiten Italië, aan de
start komt voor een ronde
van het kampioenschap. De
open tweezitters zijn speciaal
voor deze raceserie ontwikkeld. Gebruikelijk is en dat
wordt ook zondag verwacht,
dat de Barchetta's elkaar
geen duimbreed toegeven.
Er worden ook races verreden met klassieke automo-

bielen, tot 1973, en het weekend wordt afgesloten met een
heuse uitsmijter. De snelste
auto's uit de diverse klassen
komen in een race tegen elkaar uit.

Concours
Op zondagmorgen wordt in
het rennerskwartier, waar de
bezoekers vrij kunnen rondlopen, een Concours d'Elegance gehouden. De mooiste
zestig zuto's van alle merkenorgamsaties staan daar opgesteld, zodat ze rustig bekeken
kunnen worden. Vervolgens
wordt er een demonstratie
gegeven met zo'n vijftig Flats
500 en een grote variëteit aan
andere Italiaanse automodellen.
De activiteiten duren beide
dagen van tien uur 's morgens tot het einde van de middag. De toegangsprijzen voor
het duin/tribuneterrein bedragen op zaterdag en zondag respectievelijk tien gulden en vijftien gulden. Een
gecombineerde
weekendkaart kost twintig gulden.
Voor een bezoek aan het rennerskwartier, inclusief toegang tot het duin/tribuneterrein, moet zaterdag vijftien
gulden worden betaald en
zondag vijfentwintig. Een gecombineerde weekendkaart
voor het rennerskwartier
kost dertig gulden. Kinderen
tot en met twaalf jaar hebben
voor half geld toegang.

Kroder en Berck Beelenkamp naar
Europese Jeugd Olympische Dagen
ZANDVOORT - Voor de
Europese Jeugd Olympische Dagen, die van 3 tot en
met 9 juli in Valkenswaard
worden gehouden hebben
twee jeugdige Zandvoortse
sporters een eervolle uitnodiging ontvangen. Voor het
nationale jeugdbasketbalteam onder 18 jaar werd de
17-jarige Mike Kroder gekozen. Op voetbalgebied
wordt Zandvoort vertegenwoordigd door de 15-jarige
Milan Berck Beelenkamp.
Mike Kroder begon met basketballen bij de Zandvoortse
The Lions. De laatste twee seizoenen draait het jeugdige, l
meter 98 centimeter lange, talent mee bij eredivisie vereniging Akrides. Ter voorbereiding op dit topsportevenement
heeft de leerling van het Gymnasium met zijn team enige

toernooien gespeeld en zijn er
trainingskampen gehouden.
Mike Kroder verwacht met het
Nederlands team tot een goed
resultaat te kunnen komen.
v

Voetbaltalent
Jeugdvoetballer Milan Berck
Beelenkamp is gekozen voor
het Nederlands elftal tot vyftienjaar. De Zandvoorter begon
met voetballen bij Zandvoort'75 en heeft bij Zandvoortmeeuwen de C-jumoren vertegenwoordigd. Het voetbaltalent
werd ontdekt door Ajax en daar
speelt hij als voorstopper. De
HAVO scholier heeft eveneens
aan aantal oefenwedstrijd gespeeld ter voorbereidng op dit
gigantisch evenement, waaraan
44 landen uit Europa deelnemen. Milan Berck Beelenkamp
hoopt volgend sezioen een
plaats af te kunnen dwingen in
de A l junioren van Ajax.

Goede prestaties van turnsters OSS
ZANDVOORT - Tijdens
de onderlinge wedstrijden
van de bijna negentigjarige
turn- en gymnastiekvereniging OSS werden in de Pageehal goede prestaties geleverd. De wedstrijden gingen
om het clubkampioenschap
en per leeftijdscategorie.
In de leeftijdsklasse tot zeven
jaar behaalde Nikita Hehl het
goud, Janine van Kampen zilver en Valeria Leuven het
brons. In de leeftijdsklasse
acht tot tien jaar waren respectievelijk Kelly Koene, Marian
Seitz en Smadar Corper de besten. Bij de 11 en 12 jarigen gingen de medailles naar Yvette
Lefferts, Iijina Neyenhuis en

Annemiek Koper. Bij de 13 jaar
en ouderen werden de prijzen
behaald door Sasha Heese, Jordy van Kouteren en Marjolein
Bos.
De groep keur-turnsters, verdeeld m twee leeftijdsgroepen
verdeelden aan het eind van de
dag de prijzen. In de jongste
groep werden de medailles behaald door Romena Daniels,
Mara Roos en Shelly Dekker.
Bij de oudere meisjes wonnen
Loes van de Kruyf, Francisca
Rubeling de eerste en tweede
prijs. Op de derde plaats emdigden Femke Paap en Joyce
Koopman.
Clubkampioene
werd Romena Daniels met
maar liefst 34 punten.
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Radio, tv en video

10
Videotheek

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

DOMBO

All Tech TV Video
Succes\olle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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10 50 % HiFi op = opruimf'ort i
Yamaha Technics Sony/ES
Teac JBL + norm Audioart
Infinity B & W Harm Kardon
CARIDAX HIFI Adm de
Ruy w 131 Asd 020 6837362

* T k Philips KTV 20 kan
spelend te zien vr pr ƒ 200
Tel 0250730750
• Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie

Muziekinstrumenten
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THE LAST OF THE
MOHICANS

Tel 020-6960054
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De nieuwste films

Reparatie s morgens gebeld dezelfde dag hersteld 65+
10% korting Ook weekends 3 Maanden garantie
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EXCLUSIEVE PRIMEURS/UITNODIGING'

MIRACLE SHOW
*CULEMBORG * RIJSWIJK * SCHIPHOL
Poppeliers is niet voor niets het continue verrassende
grootste muziekwarenhuis
van Europa En HET primeurcen
trum van Nederland1 Ook nu weer laten we u als eerste kennis
maken met de allernieuwste meest miraculeuze combinaties
en keuzes m keyboards software en digitale piano s Direc
uit voorraad1 Kom naar een van onze Miracle Shows m hè
land

TECHNICS KN2000
KEYBOARD LANCERING
1

SLEEPWALKERS
Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste bnevenbuslichtihg naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden
Prijswinnaars vorige week
P ter Horst - Uithoorn
A A H Dik - Amsterdam
B M Kooiman - Amsterdam
J P van Haaren - Abcoude

Inclusief miraculeus software pakket

ROLAND E-86 KEYBOARD PRIMEUR

Inclusie' miraculeus software pakket1

TECHNICS DIGITALE PIANO PRIMEUR
Maak exclusief kennis met de 101 103 107
en 110 modellen uit de miraculeuze SX PX serie1

NU SPELEN EN PAS IN 1994 BETALEN

Geen probleem1 En zonder 1 cent rente natuurlijk1

om co

MIRACLE SHOW DEMONSTRATIES
Oproepen - Mededelingen
Een zonnig zomerprogramma met o a workshops tarot
kaartleggen tekenen en schilderen verkennen van aura s en
chakra s voetreflexologie tai chi chuan reiki 1 adem en
ontspanningsyoga handlezen Bel voor info 020 6189897 of
6181790 Centrum De Drakenkop Kinkerstraat 40
* Babbel ondanks alles ge
slaagd Ik vind je beregoed
Knabbel
•*• He ma nog even doorzet
ten en dan ben je erg m je
hum want dan ga je met sum
Corn. Sle'gersstraat 2b
* Help de Polen Stuur n
tel. 02507-12070
1
voedselpakket Wij hebben
Geopend
dagelijks van
evt n adres 02907 5235
13.00-21.00 uur.
* Knabbel & Babbel t papier
Altijd de nieuwste
= binnen, verwennen oudjes
premièrefilms, tevens
kan beginnen V h Elly & üa
veruit de grootste >
* Lies en Mieke papiertje op
keuze in Zandvoort.
zak nu houden jullie eerst je
Verhuuryan/ : ^i.
gemak PROFICIAT El & üa
moviebóxen: .'.;A;$
* Lies & Mieke wij vinden het
Cprn. Slegersstraat 2b.
een top prestatie Van harte
Zahdyoprt'••:'•>>•'- ft
gefeliciteerd Lia en Elly
Tel. 02507-12070
*
* Lieve Cis nog 42 keer op
tijd naar bed en dan geen
wekker meer gezet Leen
Weggelopen of
* Oma Cisca nog 42 nacht
gevonden dieren
jes geduld en dan wordt jouw
wens vervuld Gineke
* Oma ik heb nog 6 weken •*• Vermist sinds 28 juni rode
geduld en dan is ook mijn kater witte borst en pootjes
wens vervuld Kusje Gineke Omq Oud Noord Tel 12733
Overigens, mijnheer de voor
zitter, zijn wij van mening dat
Divers personeel
de Herman Heyermansweg
gevraagd
moet worden doorgetrokken
Verl -omg Haltestr of Post
kantoor, gouden oorring 3 Gevr pompbediende voor
ons benz station te Zand
kleurig Tel 15004
voort Inl Tim Kropman Olie
Voor onze MOOI OPGE en Gas BV Tel 0206116105
MAAKTE SCHALEN hoeft u
zelf geen boodschappen Gevraagd voor een stalling
nette medewerker + 55 jr
meer in huis te halen
Tel 18393 na 18 00 uur
Broodje Burger

DOM

Van de Miracle Keyboard showmasters zoals
Ene Visser en Robert Warnaar
ZATERDAG 3 JULI m ons Live Theater in Culemborg en op
ons Live Podium in Rijswijk
Of ZONDAG 4 JULI in het Amsterdam Schiphol Airport Hilton
Beide dagen van 1000 tot 1700 uur
CENTRALE INFO TIJDENS WINKELUREN 03450 20999

Poppeliers
CULEMBORG Plantijnweg 29 industrieterrein Pavijen m Cu
lemborg tel 0345020999 maandag t/m zaterdag open
vrijdag koopavond
RIJSWIJK Patrijsweg 114 langs de A 13 tussen Den Haag en
Delft in Rijswijk/Zuidflank afslag Delft Noord/Rijswijk/
Nootdorp tel 070 3987287 maandag t/m zaterdag open
donderdag koopavond
SCHIPHOL Uitsluitend 4 juli a s Amsterdam Schiphol Airpor
Hilton Herbergierstraat Schiphol
do re micro so la, ti do
do ti la so micro re do
Bijna iedereen in
WEEKMEDIA
Daar zit pas muziek in1
Zandvoort huurt

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v a ƒ 270 voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 6413187
VERHUUR van PIANO S
al v a ƒ 50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden
02946 4292 Fa Holla & Zoon

zijn videofilms
bij videotheek

DOMBO
U ook?
Corn.
Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Lessen en clubs

HASSING B V
STOK B V
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
Kamer te huur ƒ 600 incl
g/l/w Tel 0652809096
Te huur per direkt ZOMER
HUIS 2 kmrs + douche inkl
f 900, Tel 0250730911

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
iarage te huur gevr centr
dorp Bellen na 1800 u
02507 16851
Te huur gevraagd privé huis
m Zandvoort of omgeving Br
o nr 763 78145 v d blad
Zelfst woonr gez in Z voort
door man 50 jr huur tot ƒ 800,
p m Tel 020 6938709 Event
'uilen ik heb 3 kamerflat m
Watergraafsmeer A dam

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

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

UNFORGIVEN
BACK IN THE
U.S.S.R.
DIAMO*ND F*LEECE
Hete meisjes (18) in de buurt
van Amsterdam Sexdating
0635021141
(75cpm)
Hete MEISJES (18) willen sex
kontakt Nu met nummer
Bel 069665
(100 cpm)
Hete meisjes (18) willen snel
een sexafspraak' Nu direkt
0632032666
(100 cpm)
Hete meisjes (18) willen echt
snel sexkontakt Nu met
telnr 06 320 330 66(75 cpm)
Hete vrouwen bij jou m de
buurt willen sexkontakt
Bel 069709
(100 cpm)
Hete vrouwen die alleen thuis
zijn zoeken sexkontakt
0632033042
(75 cpm)
HOMO waar gebeurd, knullen onder elkaar
0632032701
(100 cpm)
Homo zoek je 'n hete boy
voor 'n sex afspraakje'
0632033018
(75 cpm)
HOMO DIREKT-APARTLIJN
Direkt apart met een hete gay
bij jou in de buurt
Gay Privé Amsterdam
0632032261
(75 cpm)
Homojongens (18) onder elkaar Hoor ze heet TEKEER
gaan 06 320 330 88(75 cpm)
HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy?
T 95
(75 cpm)
In sexy lingerie komt ze voor
je zitten en trekt haar slipje
opzij Doe alles met me zegt
ze of wil je eerst op z'n frans"7
0632032806
100cpm
LEKKER VROUWTJE
geeft zichzelf, haar adres en
haar telefoonnummer bloot
069680
100 cpm
LESBISCHE Meisjes 18 jr
Na het sporten wordt haar lijfje door mevrouw verwend
75 cpm 06 320 323 37

Donker tienertje van 18 jr Ik
ben in voor alles zegt ze te
Betamax
gen die 2 jonge mannen Jij
films te koop
op z n FRANS en jij zo wat
'n genot 06320323431cpm
Een chique Vrouw VERPEST
haar buurmeisje met Sex'
Verhuur van
75 cpm 06 320 320 39
Nintendo spelletjes
Effe een vluggertje' Ik wacht
en Game Boy
Live Sex Switch Box
op je in het toilet1 75 cpm
0632032619
Meisje
19
jr
06-9745
Videotheek
1, pm (toets 9 v uitleg)
Genoeg ondeugende meisjes
(18) Ben jij ook op zoek'
Live sexbox 24 u , 100 cpm
Bel 069602
(100 cpm)
Corn. Slegersstraat 2b
Live 06-320.320.61
Tel, 02507-12070
Gratis sexkontakt, meer dan
MANNEN LET OP
400 ondeugende hete mei
den 06 320 330 45(100 cpm) Ze vertelt haar adres en
telefoonnummer
06 96 25
WINKELMEISJES
HARDCORE 75 cpm
06 95 98
(100 cpm)
Bea wordt heet achter de 06 320 324 04
Onderdanig
kassa en verdwijnt het toilet 06-32032618
NATASJA
doet
het
met 2
Meesteres
in Jij loopt er achter aan
06 320 326 77
Ruige sex hete buurjongens van 18
Pak me' 100 cpm
(100 cpm)
06 320 325 54
Volle Bolle 0632032411
069636 Als u een hvege HETE exotische meid Hoge NU direkt een afspraakje met
sprek met mij wilt Wel voor hakken volle lippen lekker een leuk meisje (18)
zichtig Ik ben 18 jr 100 cpm ordi 06 320 350 30 100 cpm 0632032233
(100 cpm)
069693 SECRETARESSE
Met open blouse en kort rokje
zit ze jou heet te maken Ze
wil een wip maken 75 cpm
06 97 11 Zapp sex draai of
toets van meisje naar meisje
(18) Het hoogtepunt kun je
blijven herhalen 75 cpm
06 97 33 Als je op z n Frans
wil' Bel en je mag alleen op
een lijn met mij M n mond
staat open 100 cpm
35 Plus sexdating Rijpe vrou
wen zoeken sexkontakt
069616
(100 cpm)
GRATIS MICRO'S worden
50 et p minuut
geplaatst onder de

ƒ5-

Onderdanige jongens van 18 SEX AFSPRAAKJE met 'n
bellen met strenge meesters meisje (18) Vraag haar tel nr
S M voor 2 (direkt apart)
Bel 069844
(100 cpm)
0632032999
(75 cpm)
SEXSTANDJESi
ONDEUGENDE
huisvrouw- Grieks gebukt' Mond vol
tjes zoeken overdag sexkon Fransi Vrijen, zoenen zalig
takt Bel 069661(100 cpm) 100 cpm 0632032663
OPROEP
SIDDERENDE meisjes 18 jr
Ik hoop dat je voor mij kiest Ik ga bij je op schoot zitten
Wanneer ik je m'n telefoonnr Wat voel ik nou'
vertelt hebt
100 cpm 75 cpm 06 320 320 66
06 95 98
SM KONTAKTLIJN strenge
PARTNERRUIL pnvelijn,
afspraken in de buurt
direkt apart met vrouwen en 0632032580
(100 cpm)
mannen voor sexruil
Top S&M 06 320 324 341 Bel
06 320 o" '91
(75 cpm) je meesteres en wees een
POLITIE 3ENTE 06 97 93
dienaar! 75 cpm
Je wordt streng aangepakt TRIOKONTAKT zoek je sex
met knuppel en handboeien met meerdere vrouwen'
vernederd ze jouw' 75 cpm 06-320
325 04
(100 cpm)
PRIVE-KONTAKT
Vanavond
al
'n
afspraakje!
Je krijgt direkt 'n meisje (18)
succes als je op zoek
aan de lijn 06 95 70(100 cpm) Altijd
bent naar 'n leuke vnend(m)
RIJPE vrouwen zoeken snel 069899
(100 cpm)
sexkontakti
VERPLEEGSTER Ik verzorg
0632033060
(100 cpm) graag mannen in m'n uniform
RIJPE zwarte vrouwi Ze zonder iets eronderi Kijk en
draagt graag rose doorzichti voel maar
ge slipjes' 75 cpm
75 cpm 06 320 329 30
06 320 327 70
VLUGGERTJE
Ruim 300 ondeugende vrou Meisjes (18) zoeken sexkonwen zoeken 'n slippertje
takt Bel 069603(100 cpm)
06-32032144
(100 cpm)
ZAPPSEX
Sabnna en nog veel meer Draai of toest om heen en
meiden willen direkt apart
terug te spoelen, het lekker
0632032288
(75 cpm) ste kun je blijven herhalen'
Schoolmeisjes (18) zoeken 75 cpm
06 95 09
een ervaren man Sexdating Schooljuffrouw
06 95 92
0632033043
(100 cpm) Effe Vlug
Meisejs
06 96 40
SEX ADRESSEN PRIVÉ
S & M Club
06 97 91
069680
(100 cpm) TOPSEX 26+
06 97 92
06 97 94
SEX VOOR 2, direkt kontakt Hardcore
met jonge meiden (18), huis Zij 18, naakt bukt ze voorover'
vrouwtjes en jongens (18)
Jij staat achter haar' Op z'n
0632033046
(75 cpm) Grieks' 75 cpm 06 320 327 06
Zoek jij wulpse meisjes (18)9
Bel Supersexkontakt
Diversen
06 320 320 44
(100 cpm)
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van X Y Z BV verhuizingen en
redenen teksten te wijzigen kamerverhuizingen Voll verz
Dag nachtserv 020 6424800
of niet op te nemen

A»>

SINGER
NAAIMACHINES ZANDVOORT

PRINSENHOFSTRAAT 7
t/o garage Versteege

MASSAGE en shiatsu unieke
beginnerscursus vrij av v a
13/9 A dam C Folder Touch
020 6981977 (antw app )
Spaanse les bij u thuis Begin
ners en gevorderden Goed
en goedkoop Inlicht Dhr v
Norden tel 02507 14941
Kunst en antiek
WORDPERFECT 5 1
leer je in een week
Info M C O
Schoolstraat 4 tel 18789
Woningruil
GALERIE/ATELIER
Amsterdam 020 6853057
Bloemen, planten
PAULUS
LOOT
Den Haag 070 3465346
Voor trouwfoto's
en tuinartikelen
voor kunst
Utrecht 06 52716921
800
RUILADRESSEN in
In het weekend en
Foto Boomgaard
A dam Informatie bij Het
zomeravonden open
Oosten 0205882283
De Linde voor al
Zalenverhuur
Grote Krocht 26 Tuinbednjf
Veilinggebouw Amstelveen
uw tuinwerkz ƒ 12 50 p u
Aangeboden twee kamerflat
Heden inbreng van goederen
alles leverbaar 023 402991
Tel 13529
m de Troelstrastraat
Frans Halslaan 33 Tel
VERENIGINGSGEBOUW
Gevraagd 4 kamerwoning of
0206473004 ma gesloten
flat Tel 19652 of 14085
De Krocht
Commercieel en administratief
T h a 2 kam won Maastricht
Grote
Krocht
41,
Zandvoort
personeel gevraagd
Onderhoud,
Party Fun Box
tel 02507 15705 b g g 19932 C hr ƒ330 Gevr woonr
reparatie,
A dam e o Tel 020 6200818
voor
06-320 327 22
Voor een kleine dynamische internationale verkoopmaat
BRUILOFTEN RECEPTIES
doe-het-zelf
schappij van modeschoenen gevestigd te Amstelveen zoe
KOFFIETAFELS
Afluister Sexlijn 75 cpm
Vaar/surfsport
ken wij voor de afdeling Export een full of half time ervaren
0632032378
Meisjes 18
Onderhoudsman heeft nog
06 320 327 47 Jong en strak
tijd voor reparaties en
Te koop
COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF
T k nwe stalen ROEIBOTEN 06 320 323 63 Rijp en Ordi
timmerwerk Tel 023240005
Rijp Chique
4 mtr lang met spanen Prijs 06 320 324 54
aangeboden
MEDEWERKER
ƒ995 Tel 0215823978
Uw paadje of straatje defect?
0632034044Lesbi35+ 18 j
diversen
1
kom direct Ook schuttm
*• Te koop gevraagd surfkar Alleen overdag belleni"
In deze functie heeft u contact met onze buitenlandse afne Ik
ruim 30 jaar ervaring
Getrouwde vrouw zkt jonge
mers U functioneert m een klein team waarbinnen u zelfstan gen
Bolderwagens fietskarren retje voor fiets/fietskar ± man 0632032227 (1 gpm)
D
v
Duyn
Tel
02507
T9593
dig en als assistent de voor een internationaal opererende
trapauto s en kinderbakfiets ƒ50 Tel 02507 18852
of
na
6
uur
17833
verkoopbinnendienst gebruikelijke werkzaamheden verricht
Allemaal leuke meiden willen
jes (2 7 jr) direct van bedrijf
direkt kontakt
Folder tel 05904 1804
Caravans
U spreekt vlot uw talen en bent gewend in het Engels te
Schoonheid en
06 320 330 77
(75 cpm)
*Te koop Kettler glijbaan
Vouwwagens
corresponderen U kunt goed met de computer omgaan en
verzorging
BETTY S ESCORT
rood groen ƒ 70 Tel 13937
heeft ervaring met WP 5 1 en QP 4 O U heeft HAVO met
Tuin/zomerhuisjes
020 6340507 na 19 00 uur
minstens drie jaar werkervaring en bent ongeveer 25 jaar
* Te koop plav tafel hg 43
BI SEX voor TWEE direkt
RENT A SUN ZANDVOORT br 65 en l 125 cm Prijs ƒ 50
Indien u in aanmerking wenst te komen voor deze boeiende Verhuur van zonnehemels
T k vouwwagen Scout 74 6 apart met een heet meisje
Telefoon 02507 12636
aers m goede staat ƒ600
en afwisselende functie verzoeken wij u binnen vijf dagen
(18) of een lekkere jongen
*• Te koop slaapbankje zgan Tel 6452482 Amstelveen
(uitsluitend) schriftelijk te solliciteren door een bondige brief Philips sun mobile
(18)
0632033087(75 cpm)
met bak voor dekens/
Huur prijs ƒ 100 p w
met uitgebreid CV vertrouwelijk te zenden aan
Vouwwagen Walker Sunny 3 BLACK GIRLS (18 jaar)
Drs Paul K A Bresson van Maresco Consultans Postbus Gratis bezorgd en gehaald lakens ƒ395 Tel 17271
a 5 pers b j 1991 compl m 0632032346
(1 gpm)
Bel voor reservering en
1PT4 3600 BE Maarssen
* T k 4 grenen houten stoe access Tel 02507 16809
Ze wil het op z n Grieks
inlichtingen 0250730183
len ƒ 75 Tel 0250712449
Buurvouw geeft buurmeisje
* T k afwasmachine ƒ 75
Woninginrichting
Rijles auto's
(18) sexlesi Geniet maar lek
Tel
02507
17994
Hobby's en
ker van die twee' 100 cpm
en motoren
* T k slcestofzuiger Hoover
06 320 328 27
verzamelingen
Wij legden beslag op een arote partij
ƒ 60 Tel 02507 12636
Dames die zich overdag ver
NIEUWE BANKSTELLEN:EETHOEKENAlblas Verkeersscholen
velen zoeken telefoonsex
KASTEN-SLAAPKAMERS ENZ ENZ
"Dierfiguren"
in 5 dagen
0632032036
(100 cpm)
Te koop
1001 dierliguren een show
UW
RIJBEWIJS
ALLES TEGEN BODEMPRIJZEN
De
allerleukste
meiden
bellen
gevraagd
room vol Haarlemmerdi|k 89
Nieuwkoop 017248361
met de FLIRTBOX
Goedkoper koopt u nergens Alles gaat weg mot de
diversen
Amsterdam Tel 6206700
06 320 330 01
(75 cpm)
hoogste kortingen De grootste keus m nieuw en
gebruikt De hoogste mruilpnjzen
Gevr Verkade Friesland
Diverse clubs
DIREKT apart met n meisje
zonder plaatjes max ƒ50
* Te koop gevraagd houten
(18) of n lekkere jongen (18)
Tel 02507 15199
poppenhuis + ledikantje
020 6328686 Amber Escort voor n live heet sexgesprek
Telefoon
02507
16416
Papenpad 8 Zaandam 075 175652 Breed weer 41 Koog
Verkade LENTE plus Dros
(75 cpm)
lieve (jonge) dames dagelijks 06 320 330 81
a d Zaan 075 164330 Beemsterburgwal 12 Purmerend
te Bah Java 1 en 2 voor
na 19 uur (Geen chauffeur bij Direkt een leuk meisje van 18
02990 32288 Tolstraat 130 Amsterdam 020 6646325
ƒ110 Tel 0250715199
Onroerende
U binnen geen extra kosten) aan de lijn Vraag naar haar
GASHAAHDtN
gastornui
* Vijf Vcrkade albums 1932
goederen te koop
06
320 323 13 HARDLESBli tel nr voor n avondje uit Di
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Drogisterij "BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hammmga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:

Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

voor de particulier

3 regels
navolgende voorwaarden.
Gratis!
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn

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

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

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

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

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

Zandvoorts Nieuwsblad

Boeldaghallen

-

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

-—

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

—

4,65
4,65
4,65
6,20
7,76
9,31
10,86
12,41
13,96
15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaab niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

*

« 02507-20072
Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
B1ASBAND
FOURNITUREN
KNOPEN
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*
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Tussen Umuiden en Langevelderslag ten noorden
van Noordwij k bevindt zich
een uitgestrekt duingebied
dat zich uitstekend leent
voor dagrecreatie. De duinen herbergen veel wandelen fietsroutes en zelfs een
speelvijver die zeer geschikt
is voor kinderen.

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840

(niet op vrijdag)

Parijs' spook
naar Scheveningen
Het leek rijkelijk vroeg,
toen in november de eerste
advertenties
verschenen
voor de gedoodverfde musical-sensatie van dit jaar
'Phantom of the Opera'.
Maar het werkt blijkbaar,
want er zijn al 200.000
kaartjes verkocht.

door Evcrhard Hcbly
Foto's: PVVV Noord-Holland

Het duingebied van dat ZuidKennemerland is onderverdeeld in de Amsterdamse Waterleidingduinen, het Nationale
Park de Kennemerduinen, de
terreinen van Natuurmonumenten en de terreinen van
Staatsbosbeheer.

Waterleidingduinen
De Amsterdamse Waterleidingduinen ten zuiden van
Zandvoort is een uniek natuuren recreatiegebied. Ze vormen
samen het oudste waterwingebied van Amsterdam. Tot in de
zestiende eeuw dronken Amsterdammers water uit de eigen
grachten, daarna haalden ze
hun drinkwater uit de plassen
rond Amsterdam. In 1845 ontstond het plan duinwater te
winnen. Acht jaar later stroomde het eerste water naar Amsterdam.
In de uitgestrekte natuur van
de Waterleidingduinen is de
oorspronkelijke duinstructuur
goed bewaard gebleven. Omdat
zandverstuivingen
er
alle
plaats hebben gekregen, is een
zeer gevarieerd landschap ontstaan. Het weloverwogen beheer van het grondwaterpeil
heeft geresulteerd in prachtige
duingraslanden.
De variatie aan landschappen
en vooral het vele open water
heeft een grote aantrekkingskracht op de dierenwereld. De
meeste kans om daar iets van te
ervaren is door op de tweede
zondag van de maand een zogenaamde 'vroege vogel' te zijn.
Bij ingang 't Panneland kunt u
zich dan om half zes in de morgen melden voor een wandeltocht onder leiding van een
duinwachter en natuurgids.
De Waterleidingduinen hebben tevens een bezoekerscentrum voor wie beter inzicht wil
hebben in de waterwinning en
de natuur in dit gebied. Dit centrum, De Oranjekom, is te vinden bij ingang Oase aan de Vogelenzangseweg in Vogelenzang. Tot 30 september is daar
ook de expositie 'Vogels in het
stedelijk gebied' te zien, samengesteld door Vogelwerkgroep
Zuid-Kennemerland. Op maan-

BOES

Het is heerlijk toeven in de
duinen van Zuid-Kennemerland
dag en vrijdag is De Oranjekom
gesloten.

- Lijn 90 NZH: ingang Oase, halte Waterleiding; ingang Vogelenzang Panneland, halte BeksAls u toch naar het bezoe- laan; ingang De Zilk, halte
kerscentrum gaat, stop dan Geerlings.
even bij Uitspanning De Oase,
een erkend pannekoekenhuis,
waar het plafond behangen is
met speelgoed uit de jaren der- Kennemerduinen
In de Kennemerduinen, 1250
tig tot zestig. De vogels en het
pluimvee die het terras bevol- hectare tussen Bloemendaal
ken zijn er zo mak als een lam- aan Zee en Umuiden, ben ik al
metje.
meer dan dertig jaar vaste
klant. Het bos en duingrasland
Vanaf vier ingangen zijn tal- zijn nog altijd een boeiend deloze wandelroutes uitgezet, va- cor en vooral op doordeweekse
riërend van 3,5 tot 9,3 kilome- dagen is het een verademing.
ter. Ze zijn per openbaar ver- Het oogt beslist minder gecultivoer als volgt bereikbaar:
veerd dan de Waterleidingdui- Lijn 80 NZH: ingang Zand- nen, maar voor de recreant zijn
vóortselaan, halte • Waterlei- er natuurlijk wel tal van voording;
zieningen getroffen.

Bijvoorbeeld speelvijver 't
Wed, gelegen nabij de Zeeweg
die Bloemendaal met Zandvoort verbindt. Vroeger had je
ook nog de Oosterpias, maar
met hulp van de mens heeft de
natuur hier vrij spel gekregen.
't Wed ,heeft brede zandstranden en de waterkwaliteit is
goed. De afscheiding tussen
diep water (1.25 meter) en ondiep water (60 centimeter) is
aangegeven door middel van
drijvende kabels. Speciaal aanbevolen derhalve voor ouders
met jonge kinderen. Surfen is
er niet toegestaan.

noordelijke richting te kijken.
De Hoogovens torenen namelijk hoog boven alles uit. Voor
de fietsers onder ons: het terras
van Parnassia is een goede locatie voor een korte stop. Voor
treinreizigers is in samenwerking met de NS een wandeling
van twaalf kilometer uitgezet.
De wandeling start bij station
Overveen, waar ook een routebeschrijving verkrijgbaar is, en
voert door vrijwel het gehele gebied.
De Kennemerduinen' hebben
ook een bezoekerscentrum dat
dagelijks geopend is tussen
09.00 en 16.30 uur. Het centrum
Vanaf vier duintoppen kan er bevindt zich bij ingang Koevlak
genoten worden van vergezich- aan de Zeeweg. Er zijn allerlei
ten over het duingebied. Ik ad- diorama's te zien die een goede
viseer om zo weinig mogelijk in indruk geven van de flora en

Bijna alle fruit kan in de diepvries
Binnenkort is er weer volop
aanvoer van vers fruit uit eigen
land. Heerlijk natuurlijk, maar
het kan ook een probleem
opleveren voor wie de tuin vol
heeft staan met
vruchtdragende planten. Want
als je fruit 'gewoon' bewaart,
komen er al gauw rotte
plekken en schimmels op. Een
prima oplossing voor het
langer bewaren van fruit is de
diepvriezer. Doordat de
temperatuur daarin onder het
vriespunt is, wordt het bederf
gestopt.

vroren. Zeer vers fruit van eerste kwaliteit levert het beste resultaat op. Fruit kan in zijn geheel worden ingevroren - maar
ook als vruchtenpuree of -sap.
Het is voldoende om de vruchten tevoren te wassen en van
steeltjes te ontdoen. In tegenstelling tot groente behoeft
fruit niet geblancheerd te worden: het zuur uit de vruchten en
de lage temperatuur zorgen er
samen voor dat het fruit tot
twaalf maanden in de vriezer
bewaard kan worden.

worden. Gebruik echter geen buitenkant zijn bevroren. Daaraluminiumfolie of aluminium door zijn ze beter te hanteren
dozen. Het zuur in het fruit kan bij het verpakken.
dit materiaal aantasten, waardoor het produkt een metaalsmaak krijgt. Zorg ervoor dat Invriezen
de verpakking lucht- en dampDe snelheid waarmee prodicht is.
dukten worden ingevroren is
van belang. Hoe sneller, hoe beZeker voor wie een grote hoe- ter. Bij snel invriezen, dat wil
veelheid produkten in de diep- zeggen bij een temperatuur van
vries bewaart, is het heel han- -24 " C., vormen zich namelijk
dig om elk zakje of doosje te hele kleine ijskristallen.
voorzien van een etiket met
Bij te traag invriezen (bij een
daarop inhoud, invriesdatum
en uiterste gebruiksdatum.
temperatuur die hoger is dan 18 " C) ontstaan grote ijskristalZachte vruchten zoals aard- len die de celwanden van het
Verpakking
Aardbeien, kersen, kruisbesbeien, frambozen en bessen, fruit kapot maken. Bij ontdooiVoor het diepvriezen van kneuzen gemakkelijk. U kunt en treedt dan verlies op van
sen, pruimen, rode bessen, bramen..., bijna alle soorten vruchten kunnen allerlei ver- deze apart op een bakblik of vocht, smaak- en voedingsstofvruchten kunnen worden inge- pakkingsmaterialen gebruikt schaal invriezen tot ze aan de fen.
Vruchten die geheel of gedeeltelijk ontdooid zijn, mogen
niet opnieuw ingevroren worden; dit geldt in feite voor alle
produkten uit de vriezer!
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Informatie
Uitgebreide informatie over
diepvriezen van allerlei produkten is te vinden in de brochure 'Zelf diepvriezen'. Deze
brochure is te bestellen door
/"4,25 over te maken op giro
4323700 van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding te Den
Haag, onder vermelding van de
titel: Zelf diepvriezen.
Voor vragen over voeding kunt u op
werkdagen van 12.00-1K.OO uur de Vocdingstelefoon van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding raadplegen: 0703510810.

De autohandel heeft bij
heleboel mensen geen al te
beste naam. Terecht of
onterecht? Wie Auto Week no.
23 heeft gelezen is in ieder
geval weer wat wijzer, want
daarin verscheen het resultaat
van een grote praktijktest.
Bij tien Opel-garages door
het hele land werd een - met
speciale mankementen geprepareerde - Opel Kadett aangeboden: eenmaal voor een controlebeurt en negen keer voor
een grote beurt.
Waarom Opel? Ach, één moet
de eerste zijn en er zullen in de
toekomst nog meer van dcrgelijke merkonderzoeken plaatsvinden door AutoWeek. In ieder geval is het op zich geen
slechte gedachte met de numïïier één van de verkooplijst in
Nederland te beginnen.
Over het resultaat was AutoWeek teleurgesteld, zo zei men.
Eigenlijk had het best veel sterker mogen worden gesteld,
want het resultaat was droevig

Garages doen hun werk niet goed
tot diepdroevig. Wat is er bijvoorbeeld eenvoudiger dan het
lijstje met de 12 vaste (door
Opel voorgeschreven) controlepunten af te werken, zo zou je
zeggen. Niet één van de tien garages deed dit volledig. Gemiddeld werd meer dan 25% van de
vaste controlepunten gemist.
Wat men vaak wel deed was
heel eigenmachtig optreden.
Ondanks de afspraak dat de
klant na enige tijd zou opbellen
om te horen wat voor mankementen er nog meer waren gevonden en dat pas na zijn toestemming extra reparaties zouden worden uitgevoerd, gingen
sowieso vier garages helemaal
hun eigen gang. Soms loopt dat
flink op. Bij één garage moest
daarom maar liefst ƒ 336,50 aan
ongevraagde reparaties worden
betaald. Een vijfde garage
bracht nog eens remvloeistof in
rekening, terwijl dit al in de

heid als waarmee de garages
hun rekening presenteren. Van
de elf zinnen uit de.reactie luidt
er één dat men met verbazing
heeft gereageerd uit de testresultaten. Niet teleurgesteld,
niet beschaamd, nee, verbaasd.
In de andere tien zinnen wordt
alleen maar de reclameloftrompet over het eigen merk gestoken.
O ja: de goedkoopste garage
rekende ƒ 259,05, de duurste ƒ
de klant wordt gewoon bela- 703,12. Beun de Haas zal voorzerd. Een andere conclusie is er lopig nog wel een goedbelegde
niet, als je nergens volledig boterham hebben.
krijgt waarvoor je volledig betaalt (een goed uitgevoerde
Caravan huren
beurt) en je bovendien voor alWe blijven nog even bij Autolerlei, niet volgens de afspraken
uitgevoerde, zaken moet dok- Week, want in nummer 24
wordt aandacht geschonken
ken.
Aan het eind van het artikel aan een speciaal vakantie-onmag de importeur van Opel rea- derwerp bij uitstek: het huren
geren op de resultaten. Dit ge- van een caravan. „Minder zorbeurt met dezelfde hooghartig- gen voor minder geld" zo zegt
prijs van de beurt zit en bij een
zesde moest worden betaald
voor het gebruik van een apparaat dat de samenstelling van
uitlaatgassen controleert, maar
het bleek dat dit apparaat hélemaal niet was gebruikt.
Kortom: AutoWeek zegt het
niet met zoveel woorden, maar

fauna. Het ligt op korte loopafstand van 't Wed zodat het nuttige met het aangename verenigd kan worden.
Vanuit Haarlem zijn de ingangen Koevlak en Parnassia
bereikbaar met buslijn 81. Buslijn 4 stopt op de Militairenweg.
Speelvijver 't Wed is dan nog
twintig minuten lopen. Station
Overveen ligt ook op loopafstand van ingang Koevlak.
Informatie: 023-257653.

Natuurmonumenten
De terreinen van Natuurmonumenten zijn over het algemeen alleen toegankelijk voor
leden van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten,
In Kennemerland zijn vier van
dergelijke terreinen die het alleszins waard zijn lid te worden. Hier is namelijk werkelijk

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer
heeft in
Kennemerland twee kleine
landgoederen: Elswout en Middenduin. Het eerste is schilderachtig met vijvers, weilanden
en kronkelige paden. Kaartjes
zijn verkrijgbaar bij de ingang
aan de Elswoutlaan tussen
Overveen en Aerdenhout. Honden mogen aangelijnd mee.
Middenduin ligt ten-zuiden van
de Zeeweg ter hoogte van 't
Wed. Het is een duingebied met
aangeplante bossen en is vrij
toegankelijk, het meenemen
van honden is verboden. Voor
trimmers is er een route uitgestippeld.

De Stichting Rechtswinkel
Amsterdam geeft in een korte
serie artikelen op deze ATVpagina nuttige adviezen. In de
laatste aflevering behandelen
Karin Penning en Nike Tulp de
algemene voorwaarden.
Heeft u dit wel eens meegemaakt? U koopt een bankstel
en laat dat bezorgen. Als het
bankstel eenmaal thuisbezorgd
is, krijgt u een rekening gepresenteerd, terwijl over de bezorgkosten niets was afgesproken!
Verontwaardigd belt u de verkoper. Deze vertelt u dat de bezorgkosten vermeld staan in de
algemene voorwaarden die de
verkoper hanteert, de zogenaamde 'kleine lettertjes'. Hoe
zit dat nu?
Het Burgerlijk Wetboek bevat een uitvoerige regeling over
algemene voorwaarden. Het
uitgangspunt van de wet klinkt
erg onvriendelijk: u bent aan de
algemene voorwaarden gebonden. U moet echter wel de gelegenheid hebben gehad de algemene voorwaarden te lezen. Als
dit niet het geval is geweest,
bent u niet aan de inhoud ervan
gebonden.

Kon hrj meteen de show
zien, want die wordt naar
verluid nóg mooier dan Les
Misérables. En daarbij had
het spook al zo moeten •
grienen. 'The Phantom of
the Opera' is niet alleen een
heel omvangrijke produktie (37 acteurs, 28 musici,
46 technici, 15 kleedsters
en zeven grimeuses), maar
er zitten ook veel technische hoogstandjes in ver-.
werkt.
Voorlichter Fred Boot:
„Er zit een scène in waarbij
een zee van brandendekaarsen uit de vloer omhoog komt, waardoor het
toneel in een ondergronds
gewelf verandert. Maar tegelijkertijd komt er een
bootje aanvaren. Over
spektakel gesproken."

Informatie over wandel- en fietsroutes in bovengenoemde gebieden is verkrijgbaar via de WV te Haarlem, Stationspiein l, 033-319059 en te Zandvoort, Schoolpein l, 02507-17H47.

Pas op de kleine lettertjes
in algemene voorwaarden:

Normaal gesproken betekent
dit dat voorwaarden voor of bij
het sluiten van een overeende kop boven het artikel duide- komst (bv. koop) aan u moeten
lijk en zoiets noodt tot lezen worden uitgereikt. Als de tekst
voor iedereen die de aanschaf ervan heel kort is, kan met een
van een caravan overweegt. De bord aan de wand worden volbewering wordt door reken- staan.
voorbeelden ondersteund. VerUitreiking van algemene
der aandacht voor allerlei zaken die bij het huren van een voorwaarden is niet altijd mocaravan, vouwwagen of kam- gelijk; ze beslaan bv. een heel
peerauto meespelen en is er een boekwerk. In zo'n geval dient
uitgebreide lijst met huur- de verkoper voorafgaand aan
adressen.
het sluiten van de overeenkomst aan u te vertellen, waar u
de voorwaarden kunt inzien.
Inbraakbeveiliging
Als u dat wenst, moeten de
In de Consumentengids staat voorwaarden - op een enkele
deze maand het thema 'inbraakbeveiliging'
centraal.
Voorlichting over hoe u uw
huis het best kunt beveiligen en
tests van sluitwerk („meeste
sloten geen probleem voor inZomerstop
breker") en kluisjes. Helaas
Deze
ATV-paglna krijgt
bleek bij dit laatste geen van de
een zomerstop in de maan.geteste exemplaren bescherden juli en augustus. In de
ming tegen zowel brand als teeerste week van september
gen braak te bieden. Het was
verschijnt de ATV-pagina
steeds één van beide.
opnieuw.
GERRIT JAN BEL

sprake van rustgebieden.
Het gaat om de landgoederen
Koningshof (vlakbij Kraantje
Lek), Duin en Kruidberg, Midden Herenduin en Herenduinen. Voor de laatste drie, gelegen tussen de Kennemerduinen en Umuiden, zijn ook dagkaartjes verkrijgbaar. Duin en
Kruidberg ligt op vijf minuten
lopen vanaf station SantpoortNoord, Herenduinen bereikt u
via station Umuiden.
Voor inlichtingen: Natuurmonumenten, 035-62004.

Wie het fantoom wil zien,
moet overigens wel naar
Scheveningen, want de Gemaskerde Mismaakte reist
niet graag. Liever waart hij
rond door de catacomben
van het imposante Parijse
Operagebouw, waar hij zijn
onmogelijke liefde voor
een jonge zangeres koestert. Maar ja. Van den
Ende, die het voormalige
Circustheater al helemaal
voor hem had ingericht,
drong zo aan. En het vooruitzicht dat hij er waarschijnlijk wel een paar jaar
mag wonen, trok hem wel.

uitzondering na kosteloos aan
u worden toegezonden.
Een bepaling in algemene
voorwaarden kan ook worden
vernietigd, omdat deze wellicht
onredelijk is. Het Burgerlijke
Wetboek bevat twee lijsten met
bepalingen. De ene lijst bevat
bepalingen die altijd onredelijk
zijn, de zogenaamde 'zwarte
lijst'. De andere lijst, de 'grijze
lijst', bevat bepalingen die vermoedt worden onredelijk te
zijn.
Het is vaak niet makkelijk
om na te gaan of een bepaling
redelijk is of niet. De twee genoemde lijsten zijn voor consumenten vaak moeilijk te lezen.
Bij een geschil met een verkoper over een bepaling, kan het
noodzakelijk zijn dat u hierover een deskundige raadpleegt.
Voor vragen kunt u de Rechtswinkel
bereiken op werkdagen van 12 tot l(i
uur op telefoonnummer 020-(i25 5il 5(i.

En dan hebben we het
nog niet eens over het thema gehad (mismaakt én
verliefd), waar De Mensen
maar geen genoeg van kunnen krijgen, zie The Beauty
and the Beast, zie Cyrano.
Of over de vertaling van
Koen van Dijk, die heel bijzonder moet zijn.
Hoe lang het fantoom
precies in Scheveningen
blijft wonen (15 augustus
komt hij aan) , is nog niet te
overzien, want het wordt
de eerste open eind-musical
van Nederland. „De musical draait net zo lang als er
vraag naar is, dus er zijn
altijd kaartjes. Dat doen we
als service naar het publiek," zo legt voorlichter
Fred Boot uit.
Dat ze daar bij die andere
theaters nou nooit op gekomen zijn!

AANGEBODEN VAKANTIEWERK
In de maanden juni t/m september gaan veel van onze
vaste bezorgers op vakantie.
Wil jij dit werk in jouw omgeving overnemen, dan staat
hier een goede beloning tegenover.
Tevens zoeken wij voor deze periode medewerkers die
in groepsverband voor meerdere dagen per week beschikbaar zijn.
Vanuit een centraal punt ga je dan met één van onze
auto's mee om in diverse plaatsen wijken te bezorgen.
Ben je in het bezit van een (groot) rijbewijs, een groep
begeleiden kan ook.
Goed bevallen?
Ook na de vakantieperiode kunnen we je hulp goed
gebruiken voor een vaste wijk in jouw omgeving.
Vul nu snel onderstaande bon in en stuur deze naar
Interlanden Spreigroep, Antwoordnummer 15002, 1000
PW Amsterdam (een postzegel is niet nodig) of bel tijdens kantooruren naar 020-6138444.
NAAM
ADRES
POSTCODE
WOONPLAATS
TELEFOON
RIJBEWIJS A/B/C/D/E
LEEFTIJD
Ik ben beschikbaar van
t/m
voor:
O Bezorging in eigen omgeving
O Bezorging in groepsverband

30 juni/1 juli 1993

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17
2x Cit Visa 82 zuinig
1 i z g st APK vr pr ƒ 1 200
1 z APK t e a b 020 6714222
AX 11TE rood 6/90 62000
km, pr ƒ11000 Tel
01726 18486 of 078 194092
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI'S is de wekelijkse autoAX Image mrt 91 23 000 km 5
rubriek die op vri|dag verschijnt m Het Parool op zater
drs , anthr grijs met get glas
dag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
5 versn , velours staat binnen,
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad Bui
als nieuw vr pr ƒ 14 500 evt
terweldertse Courant Diemer Courant de Nieuwe Bi|lmer,
m radio/cass 0290824840
Nieuwsblad Gaasperdam de Nieuwe Weesper Amstel
Citroen
BX 14E 86 5 b LPG
veens Weekblad Uithoornse Courant de Ronde Vener,
pr ƒ4500 Tel 0206269788
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Citroen CX D 06/85 nieuwe
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
motor APK mooie auto
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
ƒ5750 Tel 023286659
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 0 2 0 6 6 5 8 6 8 6 Fax 020665 63 21
OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
1380 AG WEESP
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S Postbus 156, 1000
02940 16661
AD Amsterdam
AX 10
88 ƒ 9 750
Afgeven kan ook bi Het Parool, Wibautstraat 131 Am
AX 11 First
92 ƒ16950
sterdam of bij de volgende Weekmediakantoren
Visa 11 RE
86 ƒ 4 950
Amstelveen kantoor Aemstelsti|n Laan van de Helende
BX 14 Cannes
91 ƒ20900
Meesters 421 B Weesp Nieuwstraat 33 Zandvoort Gast
BX 14 TE
90 ƒ18000
huisplem 12 Uithoorn Stationsstraat 70
BX 14
85 ƒ 4 950
BX 14 Lpg
87 ƒ 8 750
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
BX 16 TRI Lpg
87 ƒ 9 750
voor donderdag l 8 00 uur m ons bezit zijn, worden de
BX Turbo Diesel 91 ƒ29550
volgende dag m Het Parool geplaatst zaterdag m Trouw
ZX Reflex 3 drs 92 ƒ24500
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws en
AX 11 RE
89 ƒ 11 950
huis aan huisbladen van Weekmedia
BX 16 TGI
91 ƒ21750
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren
3 12 maanden garantie
Ruime keuze m 2 CV occasions
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
alle leeftijden Citroen Centrum
AUTO l -IN-3 MINI'S?
Leende Tel 049061528
ƒ 39,95
3 regels
Tegen handelspnjzen BX 19
ƒ 13,50
voor elke extra regel
TZi, LPG elektr kant sch dak
c v elektr ramen st bekr
ƒ 8,35
mm pri|S
blauw met 10 90 ƒ16500
mm pri|s met vignet
ƒ 8,35
BX 19 TZi LPG elektr
AUTO/MAXI S per mm
ƒ 9,90
kant sch dak st bekr
cv
elektr ramen zilver met, 3 90
(AUTO/MAXI S zijn gewone advertenties
ƒ 16 000 BX 19 GTi LPG 10
niet breder dan twee kolommen)
89 st bekr, blauw met
cv elektr ramen ƒ15500
Alle prijzen zijn excl 17,5% BTW
BX 16 RE LPG 3 89 ƒ9750
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), ta
BEREBEIT Amsteldijk 25
Adam Tel 0206627777
rief op aanvraag
Auto te koop'' Plaats in deze
Voor meer informatie of advies, bel
rubriek U zult verbaasd staan
over het resultaat

020-665 86 86

Visa 8/81
ƒ 600
BX 1 4 E 4/87
ƒ 5000
BX 16 TRI 11/87
ƒ 7500
BX 14
8/88
ƒ 7800
BX 19 D 10/90
ƒ11800
BX 1 9 D 7/88
ƒ 8400
BX 1 9 TZD 10/90
ƒ 12600
BX 1 9 TRD 8/84
ƒ 3400
BX 1 4 7/89
ƒ 8900
Tel 035564444/561842
XM V6 90
ƒ 24 500
XM 20i Ambiance 90 ƒ 25 000
XM 20i Comf LPG 90/ 23 500
XM Diesel 90
ƒ 27 500
5 st BX TZD 90 va ƒ14500
BX TD 91
ƒ 15 500
BX TGD Break 90 ƒ17500
BX D Service 89
ƒ 9 500
BX 19TRSIpg 89 ƒ12900
BX 16TZI Ipg 90
ƒ14900
BX 16 TRI Ipg 86
ƒ 6500
BX 14 TGE 90
ƒ 14 900
BX 14 Palais 90
ƒ13900
BX 14 TE Ipg 90
ƒ 13 500
BX 14 E Ipg 85
ƒ 5 500
AX 1 4 T R S 5 d 89 ƒ11500
L15D best 90
ƒ 9950
VISA Garage BV
Houtmankade 37
Amsterdam tel 0206278410

Nissan

1-18

Opel

Cherry 1 7 D 1/85
ƒ2600
Sunny 17 D 6/84
ƒ2400
Tel 035564444/561842
Nissan Sunny 1 6 SLX 3 drs
HB grijs met, 4 91, i v m
lease ƒ 19500 0206912280
T k Nissan Sunny 89 ƒ 12 000,
APK goedgek 020 6629289
T k tegen handelspnjzen
Laurel 3 O SGE automaat, juni
89, antracietgnjs, airco, cruise
control ƒ17500 Primera 20
LX Wagon LPG onderbouw,
juli 91 ƒ22000 BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020 6627777

Ascona 1 6 D 6/86
ƒ 5400
Kadett 1 7 D Car 1/90/12500
Kadett 1 7 D Van 7/90/ 9500
Kadett 1 7 D Car 6/89/10600
Kadett 1 6 S 1/82
ƒ 2200
Kadett 1 6 D 2/89
ƒ 8400
Kadett 1 7 D Car 10/89/ 10200
Tel 035564444/561842
Kadett 1 6 l B, 2/89 ƒ11600
Omega 2 O l Pearl 4/907 15000
Omega 1 8 Car 1/87 ƒ 9800
Omega 23 D Van 3/91 ƒ 16900
Omega 1 8 G 4/88
ƒ 8900
Vectra 1 6 l 5/89
ƒ 14500
Vectra 18 l 12/90
ƒ16400
Vectra 1 8 l HB 12/91 ƒ20500
Vectra 1 8 l HB 5/90 ƒ15900
Tel 035564444/561842
Peugeot
Opel Kadett 1 6 D, bj 02-'89
205 XLD 1/89
ƒ 9500 hb
3 drs,
blauw, APK
205 XR 6/89
ƒ 13900 ƒ10500, Tel 076222728
309 XLD 12/87
ƒ 7900
405 GL 7/89
ƒ 10600 Opel Kadett 2 O GSi 16V, ABS
405 GLD 6/89
ƒ 14500 51 000 km ANWB gek , 9/90
405 GR 1/89
ƒ11900 Dealer Avifauna 0172020990
405 GLD 6/90
ƒ 17200
OPEL REKORD 2 l S
405 GL 1 6 1/88
ƒ 9700
10e maand 1986
405 1 9 GLD 7/89
ƒ 13400
groen metallic
405 1 6 GLI 7/90
ƒ 13900
Tel 0290261697
405 1 6 GL 7/90
ƒ 12900
Daihatsu
405 SRD 12/90
ƒ 18000 VECTRA 1 7 D 11/91 1e eign
Charade TS 7/88
ƒ 8700 405 1 6 GLI 2/91
ƒ 15900 zeer mooie auto
Tel 035564444/561842
405 16 GLI 6/90
ƒ12900 IMPORT USA CARS Keuren
405 1 6 GLI 7/91
ƒ 14200 plein 9 A'dam, 020 6670121
405 GRD 5/91
ƒ 16200
Fiat
405 1 9 GR 6/89
ƒ 12400
Tel 035564444/561842
FIAT TIPO DGT
Renault
blauw 4/89 60 000 km
ALBERS AUTOBEDRIJF
19 GTS Chamade 2/91/ 14200
02963 1767
21 GTS 7/86
ƒ 5000
FIAT VERMEY B V
21 GTD Nevada 7/89 ƒ 12400
Keuze uit ruim 35 occasions
21 GTS HB 5 drs 6/90/ 13900
heeft voor u de mooiste,
A Philipsweg 13, Uithoorn
21 SD HB 5/91
ƒ 15200
Leeuwekeur
gebruikte
auto's
Tel 0297562020
21 GTS Turbo 10/90 ƒ22400
klaarstaan
21 GTD HB 3/90
ƒ 13900
Tipo 1 4 E 1/89
ƒ 10600
voor uw zonnige vakantie
25 GTS Aut 8/89
ƒ 13900
Tipo 1 9 Turbo 6/90 ƒ 15400
25 TX 10/87
ƒ 7800
KOM LANGS i
Tel 035564444/561842
25 GTS 4/87
ƒ 7900
Baarsjesweg 249 253
Tipo 14 IE 1/89
ƒ10600
25 TD 7/90
ƒ 14900
Tipo 1 9 Turbo DS SX
25 GTD 10/87
ƒ 7900
6/90
ƒ 15 400
Tel 035564444/561842
035 564444/561842
Luxe 205D Turbo 92 l m velg , 5 tr bj 88, 51 000 km nw band
metal schuifd trekh 31 d accu apk tot apr'94 ƒ 11 000
km pr n o t k 05273 1502
Al keur toegest 02507 17557
PEUGEOT 505 GPI bj 88 kl Nevada Familial Ipg APK 4
wit
APK i z g s t
Vrpr
94, ƒ20500, 89 getint glas
ƒ9250 0171875663/71237
n w uitl 085 235743 na 19 u
T k tegen handelspnjzen
REN FUEGO GTL, 82,
Peugeot 605 SU blauw, LPG APK Dec 93, El ram Nw uitl
2/91 ƒ24750 Peugeot 405 Vrpr ƒ2150 0206184048
16 GLi LPG 8/91 ƒ16500
RENAULT AMSTERDAM
Peugeot 405 1 6 GL 9/89 Lpg
Top occasions met 1 jaar
ƒ13500 'Peugeot 405 16 GL
garantie
5 drs stat LPG O B 1/90
Wibautstraat 224
ƒ18500 BEREBEIT, Amstel
020 561 96 11
dijk 25 Adam, 0206627777

COBUSSEN
AMSTERDAM

020-6121824.

LEEFTIJD

ONBELANCRIJK...
Auto's te koop
tot ƒ 5.000,BMW 315

sept 82
ƒ2800
Tel 035 564444 / 561842
FIAT RITMO 84, APK 2 94
Niet kapot te krijgen
ƒ999 Tel 0206111012
Nissan Cherry 1 7 D
1/85 ƒ2600 Nissan Sunny
1 7 D 6/84 ƒ 2400
Tel 035 564444 / 561842
VW Kever 1300 73, in zeer
goede staat met Apk ƒ 3550 .
HETO CARS Bovenkerk weg
23 A veen 020 6412030
Vakantiekoopjes1 ± 50 auto s
va ƒ300 tot ƒ5000
JohanBOOM Den lip 55, Gem
Landsmeer Tel 02908 24640

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

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot / 10.000,Citroen CX D 06/85 nieuwe
motor APK mooie auto
ƒ5750 Tel 023286659
Daihatsu Charade TS Special
zwart 7/88
ƒ8700
035 564444/561842
FIAT PANDA CLX
1 O i e 09/90 kl zwart
AUTOBEDRIJF WESTDORP
Tel 020 6825983
OPEL KADETT diesel 1e
eigenaar 3 drs
f 9990
Tel 0206369515

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

Daihatsu Charade 3 drs TX
90 25000 km wit ƒ16950
VAN VLOTEN CAR
Tegen handelspnjs Renault 25 020
6365052
TX 22 zilver met 9/89 v 1e
Peugeot 405 GRD break eind
eig ƒ13950 BEREBEIT
90 wit ƒ 19900
Amsteldijk 25 020 6627777
VISA Garage Tel 020 6278410
Opel Corso Swing E 5 D
t 91
ƒ11950 RENAULT 19 GTS 1989
Kerkstr 252a Oostzaan Tel ƒ16500
AUTOSERVICE WIEGBRUG
02984 4761 075 169748
020 6185076
ROVER 114 GTA 1400 cc
T k tegen handelspnjzen Colt
3 drs 09/90 ƒ14950
13 XL cabnotop 4 90
MINOR MOTORCARS
ƒ17500 BEREBEIT Amstel
0206177975
duk 25 A dam 020 6627777
Rover 216 E juli 1990
Ivoor
ƒ 11 500
035564444/561842
Auto's te koop
Subaru Coupe 1 6 GL
boven ƒ 20.000,jun 1990
ƒ11200
035 564444/561842
Div demonstratie auto s o a
Volvo 360 1 88 LPG in nieuw Volvo 940 GL 23 93 250 km
staat
ƒ10800 grijs met ƒ 57 500 V Vloten
COBUSSEN AMSTERDAM
Tel 0206369222
Tel 0206121824
OLDSMOBILE Cutlass Sierra
12000
miles
wit
T k tegen handelspnjs VW 1991
Golf Manhattan 1 6 LPG 7 89
ƒ 27 950 CITY CARS
Tel 0206182524
ƒ13000 BERrTBEIT Amstel
dijk 25 A dam 020 6627777
Saab 900 i 5 d 88 zwart 5
versn nwe Apk el open dak
m velg a spoil sportstuur
Alfa Romeo
Hoofddorp 02503 14097
Tegen handelspnjzen ALFA Subaru Legacy 18 GL 1991
164 2 0 T S 1/92 zwart 36000 ƒ 24 750
km ƒ36000 incl BTW Alfa
AUTO SERVICE WETTER
75 18 3/90 open dak Lpg
Tel 029076572
ƒ 15 750 BEREBEIT Amsteldijk
Adverteren m deze rubriek
25 Adam 0206627777
Tel 020 6658686
Alfa Romeo 33 1 7 16V stuurb
FAX 020 6656321
alu velgen el ramen 1991Postbus 156 1000 AD Adam
Dealer Avifauna 0172020990
Alfa Spider 2 0 1 83 leer airco
Chevrolet
el ramen nw Pir bnd
i z g s t ƒ21950 0297569092 86 Camaro Z 28 5 O TPI Zwart
80000
mijl
prijs n o t k
0838522519 na 1800 uur
BMW
Corsica LT 05/90 2 2 i 70 000
BMW 315 9/82
ƒ 2800 km 1e eig blauw ƒ15750
Tel 035564444/561842
inkl gar en aflev 023 286659

JE GEBRUIKTE AUTO HAAL JE
UIT JE EIGEN KRANT.

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

Het Parool Trouw de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

Ford
Escort 1 6 D 6/88
ƒ 8900
Escort 1 8 D 8/89
ƒ 9200
Escort 1 4 C 7/87
ƒ 7900
Scorpio 2 O CL 8/90 ƒ13900
Scorpio 2 9 l 7/89
ƒ 14400
Scorpio 24 CL 10/90 ƒ 15900
Sierra 2 3 CLD 5 d 2/857 9600
Sierra 1 6 CL 5 drs 5ISO/ 12700
Sierra 2 O CL 7/90
ƒ13400
Sierra 20 CLX 10/90 ƒ15900
Tel 035564444/561842
Te koop tegen handelspnjs
Scorpio 2 4i GL aut 5 87
blue met airco er contr
alarm elektr ramen ƒ 14 750
Scorpio 2 9i GL jan 90
ƒ21 500 Sierra20SLX 4 drs
zwart LPG 5 '91 ƒ 19 CO
Escort 13 L 1 82 ƒ2950
BEREBEIT Amsteldi|k 25
Adam Tel 0206627777

Jeeps
Terreinwagens
Suzuki Jeep SJ 410 Q wit
7/82 geel kenteken open kap
m zeer goede staat Vraagprijs
ƒ5950 Tel 023286659

Lancia
AUTOBIANCHI A112
85,
blauw getint glas van part
ƒ3950 Tel 0206270682
Lancia Thema V6 ace alarm
1e eig 45000 km 1991 Lancia
Dealer Avifauna 01720 20990

Lada

Chrysler

Lada 1200 S K 6 rood 11/87
zeer mooi ƒ 2750 Lada Sama
ra 1 1 K 6 rood 11/88 ƒ 6950
HETO CARS Bovenkerk weg
23 A veen 020 6412030
WESTDORP
Ruime keus uit nieuwe
en jonge LADA S
met BOVAG garantie
Ook DIVA NIVA en Stationcar
100% Rnancieren of leasen
OCCASION VAN DEZE WEEK
Samara 11 04/ 90 ƒ 9 250,
Adm de Ruijterweg 396 398
Adam Tel 020 6825983

Chrysler - Amstelveen

Mercedes-Benz

Wiegerbrumlaan 73 Uithoorn
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 61212
(Gratis halen en brengen )
Adverteren in
Chrysler Saratoga 3 O V6 aut
deze rubriek
airco 77000 k anwb gek 91
FAX 020 6656321
Dealer Avifauna 0172020990

Citroen
V a ƒ85 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec m Zaanstad Garage
RENE SPAAN 075281193
Vraag tevens naar onze inrui
Iers en aantr rep prifzen

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties
van BX Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered
prijz Verk van losse onderd
Tel 020 6680820 en 075 219777

T k Mercedes 190D b j eind
87, weinig km veel opties
Spotprijs
ƒ17850
Tel
02503 12013

Mini

Honda

Rover

Saab

MINOR MOTORCARS
Rover dealer biedt aan
Rover 820 SI, nwe type
abs schuifd 14 000 km 10/92
Rover 214 SI, 3 drs 04/91
Rover 216 GSI
24 000 km
04/92
Rover 416 GSI grijs met 04/91
Rover 827 Sterling aut 03/89
Rover 114 GTA, 3 drs 09/90
en diverse andere gebruikte
Rovers bij
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 40 44
Tel 0206177975
Rover 216 E 7/90
ƒ11500
Tel 035564444/561842
ROVER DEALER
voor Aalsmeer, Amstelveen
Hoofddorp e o Garage Boom
Aalsmeer Tel 0297725667

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh, rep APK

Seat

Honda Accord 1 6 82 luxe
SEATIbiza 91 34 500 km, br
4 drs 5 versn APK 8 93 van janden i v m park probl 1e
part ƒ2650 0206472612
:ig-ƒ 14 000 0206256900
SEAT AUTO KOHLER SEAT
Hyundai
i v d Madeweg 23
Adam 0206686146
HYUNDAI OCCASIONS
AUTOBOULEVARD
2 jaar garantie alleen bij
en
Hyundai dealer AUTOKROOY
Haarlemmerweg 49a
T T Vasumweg 32
Leiden 071 214011
(a d Klaprozenweg A dam N)
0206310615

Royal Class Saab s
Diverse occasions1
900 i 5 d , '88, zwart, 5 versn
nwe, Apk elec open dak, l m
velg a spoil, sportstuur, radio
900 GLi 3drs, 85, rood, 5
versn, nwe Apk stuurbekr
achterspoil, l m velg open
dak, Lpg onderb
90, 2 drs 86, wit 5 versn nwe
Apk Zeer nette auto
99 GL 4 drs , 85 zilv met 5
versn , nwe Apk, Zeer nette
auto
Hoofddorp, 02503 14097
Vreselijk mooie licht blauwe
Saab 96 bouwjaar 1977, APK
0594, vrpr ƒ5800 Tel
035 833502 of 0652833181

Subaru
loupe 16 GL 6/90 ƒ11200
Tel 035564444/561842
Justy DL 56 5/87 grijs ƒ 5750
HETO CARS, Bovenkerk weg
23 A'veen 020 6412030
Te koop Subaru Mini Jumbo,
85, ƒ3950, Tel 075166462

Campers

MEER GARAGE
Hyundai dealer,
occasions
Linnaeuskade 5-7
Tel. 020-692.9548

Mazda
323 LX HB 4/91
ƒ 15900
626 1 8 LX HB 6/90 ƒ 13400
626 2 O GTI 3/87
ƒ 7800
626 1 8 GLX sed 2/92/ 21400
626 LX HB 6/90
ƒ 13400
Tel 035564444/561842
MAZDA VAN VLOTEN CAR
TEL 020 6365052
121 SED GLX+ 1 3i 16v 1993
121 SED GLX 1 3i 16v 1991
323 HB GLX 1 3
1986
323 H B GLX 1 5 aut 1989
323 HB GLX 1 5
1989
323 HB GLX 1 3 LPG 1990
323 SED GLX 1 5
1988
323 SED GLX 1 6i
1990
323 SED LX
1 6i 16v 1993
323 F
GLX 1 6i
1990
626 HB GLX 2 O LPG 1987
626 HB LX 1812v 1991
626 SED GLX 2 O 8v 1988
626 SED GLX PS 1 8 12v1990
626 Wag GLX PS 20 12v1988
SPECIALE AANBIEDINGEN
Subaru Justy 3d S 1 O 1991
Ford Fiesta 3d CLX 1 1i 1991
Ford Escort 3d CL 1 4 1987
Daih Ch 3d TX 1 3i 16v 1990
Opel Rekord 2d S 2 O 1981
Seat Marbella 3d GL 1989
DRAAIERWEG 10, A DAM
(BIJ PRAXIS)
Rode Mazda 323 H B LX 1 6 l
2 92 14000 km
Tel 0206943018
T k a Mazda 323 1 3 mj HB
wit met gas bouwj 91 vr pr
ƒ 16 250 Tel 020 6334771
Van part 626LX 11 89 Sedan,
rood 78 000 km , Ipg ƒ 14 000
Tel 0206754286/6717162

Mitsubishi

Mini racmg green
ƒ 3800
Groen metallic (racmg green) Galant 2 O L 8/85
ƒ11900
wit dak open dak toerenteller, Galant GL 4/90
ƒ 12400
buil bars voor en achter derde Galant GLI 4/90
Tel 035564444/561842
remlicht dubbele uitlaat
racmg green stnpmg brede
MITSUBISHI L 300
banden, lichtmetaien
2 5 D, grijs verl verh
3 spaaksvelgen
bouwjaar
trekhaak 04/91
1990 ƒ12500
autobedrijf JAN WALS
0206962832 (na 1800 uur)
Tel 0290261697

STARCRAFT
Opzet camperunits met of zonder hefdak voor ALLE typen
piek ups v a ƒ15000, incl BTW
Vouwwagens, zeer ruim en eenvoudig op te zetten
Fifth Wheels m diverse afmetingen, zeer luxe
MPORT USA CARS, Keurenplein 9, Amsterdam, 0206670121
6persoons CAMPER te huur, Upzet camper unit met netaaK
3 wkn gebruikt, met kachel en
vanaf ƒ 1500 = all mi
koelkast Vrpr ƒ13500
JAN WALS, 0290261697
incl BTW IMPORT USA CARS
Keurenplein 9, Amsterdam,
De scherpste prijzen voor
tel 0206670121
TOERCARAVANS
60 occas met Bovaggarantie Renault Estafette" org inb
ook grote kampeerart shop APK 6 94 In goede staat, va
kantieklaar ƒ 5500 075 289294
HULSKER LEIMUIDEN
Oosterweg 1 01721 8913
T k Chevrolet Rockwood, '80,
10 mm Adam
APK tot 6 '94, 7 pers, elec
douche, wc, koelk, LPG
3ezien op tv ? Huur onze
Dolphm USA Camper met aut izgst.040440613
v a 995 p w lastmmute 10% T k wegens invaliditeit cam
Adventure Cars 0299030613 per, igst APK tot 594 pr
n o t k Tel 0297727445

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

Het Parool Trouw de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

Suzuki

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:
! Auto Amstelstad
Hemonylaan 25A Amsterdam
Auto Amstelstad
Minervalaan 85 Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
Jarmuiden 29, Australiehavcn
Sloterdijk III Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
Luykx B.V.
Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
l Zeilemaker Landsmeer B.V.
l Dorpsstraat 74 Landsmeer
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
Zuidemde 44 Koog a/d Zaan Zaanstad

l: DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
CORRECTE SERVICE,
•INRUIL EN FINANCIERING

020 6799100
020-6711888
020 6148933
020 6831956
020-6594330
02908-24343
J4d
075-164692

SUZUKI

Amstelstein - Suzuki
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 62055
(gratis halen en brengen)
Suzuki Alto GLX black metall Suzuki swift 10 '84, goede
bj juni 90 53000 km Vrpr staat, 90000 km, ƒ3000 Tel
020 6238915
ƒ9750 0206624702
T k a v part weg omst Suzu
ki Alto GL 5 drs 78 600 km, apk
Volkswagen
93, izgst/5900 0206880493
Diverse VW KEVERS
1200 1300, 1303 en 1303S,
Toyota
alle in nieuwstaat
RUSKA Automobielen B V , Carina 1 6 HB 12/89 ƒ11400
Lauriergracht 115-127, A'dam Corolla 1 6 XLI 3/91 ƒ16500
GOLF 16 D 11/88
ƒ 8900 Corolla 1 8 D Van 1/88ƒ 7 200
GOLF 1 6 D 5 bak 1/89/ 11 800
Tel 035564444/561842
Passat 1 8 CL, 9/89, ƒ 15 800 Carina 1 6 HB 12/89 ƒ11400
Passat 19 CLD, 6/90, ƒ 13 900 Corolla 1 6 XLI 3/91 ƒ 16500
Tel 035 564444/561842
Corolla 1 8 D Van 1/88/ 7200
Golf GTI 16V Special, zwart, 12
Tel 035564444/561842
'88, 62 000 km, alarm, stereo, Tegen handelspnjzen Corolla
div ƒ19500, Tel 029843094 16 Xü, 4-drs, 3'91, LPG
Passat D 40 KW, 4 drs blauw, ƒ16500 BEREBEIT, Amstel
05/87, ƒ5950 HETO CARS, dijk 25, A'dam, 020 6627777
Bovenkerkerweg 23, A veen
Tel 0206412030 Div occas
Passat Variant '89, van part,
wit, trekhaak, 5 bak, getint
VOOR GEGARANDEERDE
glas,
rembekrachtigmg,
OCCASIONS
ƒ16500 Tel 0206137662
ALLE ONDERHOUDS
Te koop VW Kever, bj 1973,
WERKZAAMHEDEN, A P K ,
gekeurd t/m febr 94, vrpr
SCHADE EXPERTISE
ƒ2650 Tel 0297743032
Amsterdam Oud Zuid
T k Volkswagen Passat Diesel,
2e Jan Steenstraat 42 48
bj 80, apk gekeurd t/m maart
94, ƒ1000, Tel 029031747
Tel. 020-6763829

Volvo
Volvo 940 GL 91, 740 Estate, L P G , '90, 740 GL Autom , LPG
87, 740 LPG 87, 240 GL Autom '89, div Volvo s 340, 360, 440,
460 met en zonder LPG of automaat
VOLVO NIEROP, Vancouverstraat 2 12, Amsterdam-West
Telefoon 0206183951
360 GLT 2/88
ƒ 8400
440 DL 5/91
ƒ 15900
440 DL 9/90
ƒ11500
Tel 035564444/561842

VOLVO

Te koop VOLVO 740 Turbo,
bouwjaar 1985 (dec) km
190000 autom chmate con
trole ABS standkachel, m goe
de staat Vraagprijs ƒ 14 000
A de Vries,
(accountant) 02979 83609
T k tegen handelspnjzen Vol
vo 440 GLT LPG rood l m
wieln , sporter, 1 90, ƒ 17 500
Volvo 360 GL 2 O LPG, 3 '89,
ƒ12950 BEREBEIT, Amstel
dijk 25 A'dam, 020 6627777
Uniek Volvo 460 GL Automaat,
LPG, '91 rood 120000 km,
ƒ 24 500, Volvo Nierop,
Vancouverstraat 2 12 A'dam
West tel 0206183951

occasions

Volvo 460 GL 2 O, rood 10 92
Volvo 460 GL, wit
'91
Volvo 460 GL Automaat 10 '90
Volvo 440 Turbo, blauw m '89
Volvo 440 GLT zwart m '90
Volvo 440 DL Special 12 '92
Volvo 440 DL stuurbekr
'91
Volvo 440 DL Lpg, rood '91
Volvo 440 GL wit
'89
Volvo 440 GL Automaat, rd 91

Van Vloten
Amsterdam
Uw Volvo-dealer
Tel 0206369222, Meeuwen
laan 128, Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2x rechtsaf

Volvo 740, 6/88 LPG, getint Volvo 340, 1700, 2/88, 5 bak
glas stuurbekr ƒ12750
wit, ƒ 7 450 HETO CARS,
Tel 02503 30422
Bovenkwg A'veen 6412030

Algemeen
±50 auto's, APK gek Den
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen
020 6844079 Tevens INKOOP
Wagenpark JOHAN BOOM,
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp Tel 0206105478
± 100 auto's v a ƒ500,
tot ƒ 20 000,Door heel Nederland bekend
om onze scherpe prijzen
Garantie al v a ƒ1 000
Dag geop van 9 tot 21 uur
AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
Al onze occasions boven de
ƒ3000,
3 tot 6 maanden garantie
LADA SAMARA 13
1990
LADA SAMARA 1 3 5d 1989
LADA SAMARA 1 1
1991
LADA SAMARA 13
1989
LADA SAMARA 15
1987
LADA 2107 1 6
1987
LADA 2105 1 5
1987
LADA 2105 1 3
1989
Subaru Mini Jumbo SDX 1991
Subaru Mini Jumbo DL 1987
Subaru Legacy
18 GL 1991
Opel Corsa 1 3 Club 1987
Mitsubishi Galant 1 8 GLX1990
Suzuki Alto
1984
Opel Kadett Caravan 1983
Daihatsu kampeerbusje 1984
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel 02907 6572
AUTOSERVICE WIEGBRUG
Renault 19 GTS/89 ƒ 15 900
Daihatsu Cuore TX'89 ƒ 8 900
Escort Ghia, aut 8 5 / 6 250
Escort XR 3i 83
ƒ 3 950
Rat Uno 45/87
ƒ 6 350
Opel Corsa TR, '83 ƒ 3 250
Suzuki Alto, 83
ƒ 2 450
>v inruil m apk v a ƒ 750
2e Kostverlorenkade 25,
hoek De Clerqstraat
Tel 0206185076

Automaten
Fiat Uno Selecta 15000 km,
92, wit
ƒ22950
Rat Uno Selecta 5 drs , 44 000
km, '87 groen met ƒ9950
GOUDSMIT RAT
Amstelveen 020 6470909
Ford Sierra 2 O combi, 95 000
km, '86, bruin met ƒ11 950
GOUDSMIT RAT
Amstelveen 020 6470909
Jaguar XJ 6 3 2 SOVN 92 000
km 10/90 grijs met ƒ72500
GOUDSMIT FIAT
Amstelveen 020 6470909
Mazda 323 F 1600 16V GLX
17000 km 92, Turq met
ƒ30950
GOUDSMIT FIAT
Amstelveen 020 6470909
Mercedes 300 D, Aut 4/86
1e eig, ƒ26750
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
A dam, 020 6627777
Vlitsubishi Galant 1800 GLS
HB 70000 km 1989 zwart,
ƒ20950
GOUDSMIT RAT
Amstelveen 020 6470909

Autofinanciering
en verzekering
Autoverzekering laagste bèta
ng per maand/kwartaal
ie voor alle verzekeringen
020 6416607 of 0365345119

Bedrijfsauto's

Autosloperijen
Autosloperij A de Liede
Neem geen risico ong
PTT vrijwaring RDW

70 BESTELAUTO'S en pers
busjes v a ƒ3500 Garage
Rijsenhout, lid Bovag Bijna
• (s)loopauto's
50 jaar gevestigd Bennebroe
HOOGSTE PRIJS
kerweg 17, Rijsenhout bij
Tel 0206198691
Aalsmeer, 02977 24229
Grote sortering ONDERDELEN
Ook t k gevraagd
van alle schade auto's, alle
merken, alle bouwjaren
T k tegen handelspnjzen Ford GEBR OPDAM B V
Transit Bestelbus 100 Van, Tel 0250245435
benz 6/88 ƒ 12500 Suzuki
Het HOOGSTE BOD1?? Bel
Super Carry, 10/89, ƒ8500 voor vrijblijvende prijsopgaaf
inkl BTW BEREBEIT, Amstel Loop, sloop en schadeauto's
dijk 25, A'dam 020 6627777 m vrijwaring Tel 0206754193

Accessoires en Onderdelen
Auto kapot?
Bel Stiba Onderdelen Service voor
topkwaliteit gebruikte onderdelen

06 8399!
ma t/m vr 900 1700, za vanaf 1000 uur (40 cpm)

IN 24 UUR GELEVERD
Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Tnumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 152
Tel 0206240748
Gcote sortering ONDERDELEN
van schade auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 0250245435
L P G inbouw Zaandam
Nieuw v a ƒ 1 550 incl b t w
Gebruikt v a ƒ 1 050 incl
b t w Gratis leenauto
A C A Tel 075351651
Missot specialist REM en
FRICTIE MATERIAAL
Bosboom Toussaintstr 43
Adam Tel 0206180443
Motor Revisie Zaandam
Ruilmotoren en cil koppen, zo
wel voor diesel, Ipg, als benzi
ne, voor nagenoeg elk type
auto Een jaar garantie
en event gratis leenauto
A C A Tel 075 351651

Noodservice
ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET ZELF ADVIES
op zaterdag van
10001300 uur

Kost B.V.
Valschermkade 16, A dam

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
olto meuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam
(020) 6129804

Service en
Reparatie
APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht
Garage West Center
020 6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, Adam
A P K KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmmk
Asterweg 24A A'dam 6364702
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10 14
Tel 0206184402
APK keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling
OOK ZO DOL OP
AUTOPOETSEN ?
Wij doen dit voor u met het
unieke 123 Systeem Protect
Een nieuwe auto v a 95 piek
Eventueel bij u afgehaald en
thuisgebracht
NU OOK CARAVANS""
TCP,
Tel 0206620530
3e Schinkelstr 49 (hoek
Schinkelkade) Amsterdam
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBY
HAL 02907 6999 A'dam,
Sloterdijk 3

Motoren/Scooters
HARLEY DAVIDSON
Tourglide Classic, met koffers
1984 Autobedrijf Jan Wals,
02902 61697
RODE YAMAHA XZ 550 1984
kmst 54000, ƒ5000
Tel 0206240118
T k Harley Davidson Sportster
900 kopklepper b j 1965 Vrpr
ƒ11000 0520222137

CITY CARS
Fiat UNO 45, 89
ƒ9250 T k gebruikte onderdelen van
type's BMW, Mercedes en
Suzuki Alto '84,
ƒ3950 alle
D
VW Passat CL, '86
ƒ7450 eugeot Garagebedrijf C
Tetenngsedijk
Opel Kadett 13 S, '87 ƒ6500 Schrauwen,
Escort 1 6, Aut ,m '85 ƒ6750 134, Breda Tel 076 214918
Mits Lanc GLX, 88, Ipg ƒ8950
Opel Corsa TR'85,
ƒ6500
Renault 11 GTX 87, ƒ7250
Peug 305 GR, Lpg '84,/3000
5 STERREN AUTO & MOTORRIJSCHOOL
BMW 520 i '83,
ƒ4950
Amsterdam, Almere en Zaanstreek
Austm Maestro 84,
ƒ 750
SUPER STUNT
Talbot Sol '84,
ƒ 1950
Daihatsu Cuore '83,
ƒ 1500
voor nieuwe leerlingen
Opel Ascona 20 SR
ƒ 2250
GRATIS 3 HOTEL OVERNACHTINGEN m Europa
Citroen AX Mistral '90 ƒ 13750 als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van
1 jr APK, v a ƒ 4000 3 m gar
20 Autonjlessen + Examen voor ƒ 950,Tel 0206182524
of
10 Motornjlessen + Examen voor ƒ700,
Door inruil verkregen
Motornjlessen ƒ 45,00 per les
Citroen Visa 11 RE, 2/87
Autonjlessen ƒ 36,00 per les
ƒ4250-Alfa 33, 15, LPG 1/86
Theoriecursus op Video GRATIS
ƒ 6250 Ford Escort 1 3 L, 1/82,
ƒ3250- Kadett 13 LS, Lpg, Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159 tel 6138473 A dam
6/86, ƒ7250- Galant 16 EL
Lpg 11/86, ƒ7250 Volvo 360, AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
RIJSCHOOL ROLF
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur
LPG, '83/2750
Rijden bij Rolf wordt een begrip
Gratis
halen
en
brengen
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
m Amsterdam Met een goed
Tel A'dam 0206942145
A'dam, 020 6627777
team instructeurs/trices geven
Occasions Oostzaan niet de 3ij Ferry alle rijlessen ƒ35- wij op een psychologische ma
grootste wel de Goedkoopste Herexamens
halve
prijs nier intensief les en nog leuk
Citroen BX 16 RS, t 85, LPG, Spoedcursus mogelijk v a ook1 Hoog slagmgsperc en
toch 1e 10 lessen ƒ30 per vol
ƒ 4950 Opel Corso Swing E 5 '925, Tel 0652821994
D t '91, ƒ 11 950 VWPoloC b g g 0206932074
uur Tel 6868063/6332405 PS
Pointer '86, ƒ6750- Subaru Celie, ANWB erkend, Redelijk Wij verzorgen ook versnelde 4
Mini Jumbo '87 ƒ4950n prijs hoog in kwaliteit of Sweekse cursussen Exa
Subaru Justy 10 SL '86 ƒ 5950 0206416607 0365345119
menroutes rijden is vanzelfspr
Ford Escort 1 4 CL 5 bak, 87,
SNELLER
JE RIJBEWIJS (A/B)
ƒ 7950 Ford Resta 1 1 Bravo Erk verkeersschool Veronica Euro Drive Verkeersschool
Autorijles
ƒ
34
per
les
Motorrij
'85 ƒ5250 Honda Civic 13
Cursus duur 2 tot 8 wkn
DL, 5 bak, '86, ƒ7250 Ford es ƒ 45 per uur Pakket van 10 2 tot 3 dgn theorie op video
motorrijlessen
+
examen
ƒ
680
Sierra 23 D CL Sedan '90,
Kst mm ƒ895, 2 pers ƒ200,
ƒ 15 500 - Alle auto's met nwe .es in nwe auto s altijd vaste Rijtest ƒ 42,50 lessen/wkn, ook
nstructeur/tnce
Voor
nadere
APK, mruilgarantie, 100% fiautom 0206840154/6828426
nanc mogva 18 jr, Kerkstr nl 0206656955
• Dansen? Wie het wil leren
252a, Oostzaan Tel 02984
EXAMENGARANTIE
of wie het anderen wil leren,
4761 075169748
bij Autorijschool Michel
vraag en aanbod ontmoeten
alle herexamens gratis
Regata Stationcar '87 ƒ 3 990
elkaar m de rubriek
Citroen BX 1 9 GT '85/ 4 500 Voorwaarde Lessen volgens „Dans en balletlessen"
' het Michel lessysteem"
VWPoloCshopper'SS/ 5400
KADETT diesel '88 ƒ 9 990 i20 6853693 bgg 020 6181775
VWGolf 16 CL 87 ƒ 9900 036 5321238 en 02990 34768
CHEVR Corsica 90 ƒ17500
MB250TD aut'86 ƒ29750
Autoverhuur
Inr/fin/gar mog
Inkoop auto s tegen
Tel 0206369515
ANWB/BOVAG koerslijst
Bel voor info 0206369515
JOHAN BOOM
Den lip 55, gem Landsmeer
~ EXPORT CARS
± 50 auto's v a ƒ1000, tot
VRAAGT TE KOOP Lada s
ƒ20000, Alle auto s met nwe
niet duur!!!
Peugeot 504 en 505, Mitsubishi
APK Garantie al va ƒ 1000,
Studenten 10 % korting
Galant, Nissan Sunny en Blue
Tel 0290824640
- koelwagen & oprijauto
Bird, Toyota Corolla en alle
9 pers bussen en piek up's vracht en bestelauto's, schade
Rat 500 tot Chrysler Voyager en defecten geen bezwaar
Stationcars
- Nu ook Campers'"
Correcte afwikkeling en vrijwa
Avond& nachttarief ring RDW Tel 02940 17813
Citroen BX 1 6 RS, 6/86, bijzon
der mooi, met garantie, APK, bestelwagen gehaald na 16 30 Let opi BOVAG autobedr ver
uur er de volgende morgen koopt gratis uw aanb m zijn
inruil mogelijk
ƒ 8250
retour tegen 4 uur tarief
Tel 023286659
Showr Medembl 022744999
020 6794842, 020 6908683
Ford Sierra 20 95000 km
Te koop gevraagd
D FAAS
1/86, bruin met
ƒ11950
Auto's a contant
Luxe
&
Bestelauto's
v
a
ƒ
38,
GOUDSMIT RAT
JOHAN BOOM
per
dag,
ex
BTW
Amstelveen 020 6470909
Zuider Akerweg 83, A'dam
Grasweg 3, A 'dam Noord
Osdorp Tel 0206105478
Mitsubishi Space Wagen 1 8
Tel 0206371826
GLX/E 87, zilver met ƒ 24 950 T k gevr LOOP, SLOOP en
LAGE HUUR
GOUDSMIT RAT
SCHADEAUTO'S a contant
vlwe bestel en vrachtw m ra met vrijwaring 02990 71312
Amstelveen 020 6470909
dio, van 6 t/m 23 m3, v a ƒ 44,
Peugeot 405, GRD Van,
d , 100 km vrij Tevens pers DE HOOGSTE PRIJS voor ell<
100000 km 1/91, zwart, wagens Autoverhuur Sloot merk auto a cont met vnjwar
19 950 GOUDSMIT FIAT
bewijs Tel 0290824640
laak Tel 02064312?n
Amstelveen 020 - 6470909
• Bewijsnummers van een geplaatste advertentie m deze ru
VW Passat, CL variant, 74000 briek krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de
km 9/88, grijs met ƒ22950
advertentie kenbaar maakt
GOUDSMIT FIAT
)e kosten daarvoor bedragen ƒ4,50
Amstelveen 020 6470909
• De autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week
n Het Parool, Trouw de Volkskrant en alle nieuws- en huis aan
Adverteren in
huisbladen van WEEKMEDIA
deze rubriek
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Tel 020-6658686
Tel 0206658686 Fax 0206656321

Rijscholen

Auto's te koop
gevraagd

OUKEBAAS
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Het gaat soms langzaam op Europese snelwegen
VILLEF.
MACON
DIJON
PARIS

Frankrijk het meest in trek
tl ET AANTAL zomervakanties vertoont een
*A lichte stijging vergeleken met vorig jaar. De
stijging is vooral toe te schrijven aan de binnenlandse vakantie die met 100.000 groeien tot 5,6
miljoen. Het aantal buitenlandse vakanties blijft
stabiel: 6,3 miljoen.

Italië pakt foutparkeren aan
TX/"
IE MET de auto naar Italië reist, moet gronTT
dig opletten waar hij zijn auto parkeert
want sinds l januari gelden er harde regels.
Bij hinderlijk parkeren op de linker weghelft,
onjuist gebruik van de parkeerschijf of niet betalen bij een parkeermeter, is de politie verplicht de
auto weg te laten slepen. In sommige gevallen
wordt gebruik gemaakt van de ons bekende wielklem.

ipéagei

Frankrijk is dit jaar weer vakantieland nummer
één voor de Nederlanders. De verwachting is dat
ongeveer 1,7 miljoen mensen naar Frankrijk afreizen. Duitsland staat met 900.000 Nederlanders op
een tweede plaats.

In beide situaties worden zeer hoge kosten in
rekening gebracht. Als er niet direct betaald wordt,
vraagt de politie een waarborgsom die de helft van
de maximale boete voor betreffende parkeerovertreding bedraagt.
Als u dit weigert te betalen, wordt uw rijbewijs
zonder pardon ingetrokken. Cheques, kredietcoupons van de Internationale Reis- en Kredietbrief
en de IEK Card worden in veel gevallen geaccepteerd. Mocht dit echter niet lukken, dan kunt u
altijd nog contact opnemen met de Alarmcentrale
voor een voorschot. Het is dus het verstandigste
om de auto elders te parkeren. Of gewoon niet naar
Italië gaan.

De voormalige Oostblok-landen blijken door de
onrustige situatie nog steeds niet erg aantrekkelijk. Een van de weinige uitzonderingen is het oude
Tsjechoslowakije, waar dit jaar 200.000 Nederlanders naartoe gaan. In de meeste gevallen zullen ze
blijven 'steken' in Tsjechië.
Ook Hongarije is redelijk in trek bij Nederlanders. Turkije doet het met bijna 200.000 Nederlandse vakantiegangers ook niet slecht. Opvallend is
verder dat Spanje ook in 1993 weer te maken zal
hebben met minder Nederlanders dan vorig jaar.

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

Vakantie
Wegwijs
Onder de titel 'Vakantie
Wegwijs' wordt binnenkort
het nieuwste produkt van
Veilig Verkeer Nederland
in grote delen van het land
huis-aan-huis verspreid.
Ook zullen bij een zestal
belangrijke
grensposten
promotieteams staan om
de Vakantie Wegwijs uit te
delen.
Het is een magazine, dat
bol staat van informatie en
tips voor een vooral veilige
en gezonde vakantie. De
veiligheidsaspecten van de
voornaamste vakantielanden worden vanuit verschillende gezichtspunten
benaderd en voor de kinderen is een aantal speciale
pagina's voor onderweg in
de auto gereserveerd.
De 'Vakantie Wegwijs'
heeft een oplage van twee
miljoen en verschijnt in
120 regionale edities.

jfT' OMENDE
weken
11^ trekken weer enkele
IL V. miljoenen NederlanI
ders bepakt en belakt Europa in. De auto
ilijft het meest populaire
eismiddel. En dat gaat dus
reer de nodige ergernissen
ipleveren, want ook andere
Curopeanen kiezen 's zoners massaal voor de auto.
In verschillende landen is
lard gewerkt aan nieuwe we;en, tunnels en bruggen die
•oor een betere doorstroming
an het verkeer moeten zorgen.
tfaar het zal niet kunnen voortomen dat het de komende weten druk zeer druk is op de
Curopesë wegen. De beste tip
lie we kunnen geven: reis buien de weekeinden of 's nachts..

Duitsland
Een groot deel van het Duitse
/egenbudget wordt tegenwoorfcig aangewend voor het opwaarderen van het wegennet in
Ide voormalige DDR. Het afgelopen jaar betrof dit de A27 bij
Zwickau, de A4 bij Dresden en
de A15 bij Cottbus. Belangrijke
projecten in het. westen zijn
momenteel de A31 tussen Emden en het Ruhrgebied, de A70
van Schweinfurth naar Bayreuth en de A96 tussen Memmingen en de Oostenrijkse
>rens bij Lindau.
Drukke wegen in Duitsland:
Al, Hamburg-Bremen-Dortmund-Keulen,
A2, Hannover-Berlijn,
A3, Frankfurt-Neurenberg,
A4, Eisenach-Dresden,
A5, Frankfurt-Karlsruhe-Basel,
A6, Ludwigshafen-Heilbronn,
A7/B309, Kempten-Pfronten,
A8, Stuttgart-Salzburg,
AIO, rondweg Berlijn,
A99, rondweg Mnchen

- grensovergangen Polen, Tsjechi en -Oostenrijk, met name
Kufstein.

druk op de volgende wegen: Al, Salzburg-Linz-Wenen,
- A4, Wenen-Parndorf,
- AIO, Salzburg-Villach,
- A12, Kufstein-Landeck-Innsbruck,
- A13, Innsbruck-Brenner,
- A21, rondweg Wenen,
- B138, Pyhrnpassbundesstrasse,
- B146, Ennstalbundesstrasse,
- B314, Fernpassroute,
- grensovergangen, Tsjechië,
Slowakije en Hongarije.

Tjechië
Reizigers naar Tsjechië die
gebruik willen maken van de
grensovergang Waidhaus (E50)
lopen nog altijd het risico van
lange wachttijden door de overvloed aan vrachtwagens op de
smalle weg. Iets noordelijker
ligt echter bij Mhring een
grensovergang die voor vrachtwagens niet toegankelijk is.
Toeristen hebben hem nog niet
ontdekt, want u heeft er wel een
goede wegenkaart voor nodig.
Om er te komen volgt u de
A93 tot Weiden, vanwaar u naar
Tirschenreuth (D15) rijdt. Het
is dan nog 17 kilometer tot de
grens. Dan via Plana en Stribro
naar Pilzen. Het is een prachtige, nog ouderwets Oos'teuropese route. Met grote caravans is
het te doen, maar niet aan te Het is soms sukkelen over het
bevelen, want de weg is hier en
daar ronduit slecht. Tot Pilzen - E42/A27, Verviers-Sankt Vith,
komt u geen vrachtwagens te- - E411/A4, Brussel-Namen-Lugen, hooguit af en toe een Sko- xemburg.
da en een paard en wagen. Het
is weliswaar iets langer dan via
Waidhaus, maar zeker de moei- Frankrijk
te waard.
Volgens de laatste berichten
rijden er ook dit jaar nog geen
autotreinen door de kanaaltunBelgië
nel. Onvoldoende transportcaBegin maart kwam een ver- paciteit is er de oorzaak van,
binding van 14 kilometer tot dat de opening is uitgesteld tot
stand tussen de A58 bij Woens- volgend voorjaar. Intussen
drecht en de noordelijke ring- wordt wel met man en macht
weg van Antwerpen. Hierdoor gewerkt aan de toegangswegen
heeft Bergen op Zoom als derde naar de tunnel.
Brabantse stad een direct autoAls we de berichten mogen
snelweg-verbinding met Ant- geloven, behoren de jaarlijkse
werpen. Bij de A27 door de Ar- ellende bij Lyon tot het verledennen ontbreekt bij Spa nog den dankzij de ingebruikneeen gedeelte van acht kilome- ming van de nieuwe ringweg.
ter. De opening hiervan ver- De meeste Nederlanders die via
wacht men niet voor oktober. Luxemburg naar Frankrijk reiDrukke wegen in België:
zen, tanken bij het laatste tank- E25/A26, Luik-Bastonge-Ar- station (Aral) voor de Franse
lon,
grens met als gevolg vaak lange
- E40/A10, Brussel-Oostende,
wachttijden voor de pomp.

Italië

asfalt. Ook op deze Franse tolweg
Vlak voor de stad Luxemburg
(E25) is echter ook een ruim
geoutilleerd Shell-tankstation
met restaurant. De brandstofprijzen zijn er hetzelfde, u kunt
er op uw gemak eten en het
scheelt ergernis in de file bij de
Aral.
Drukke wegen in Frankrijk: ,
- Rondweg Parijs,
- A6, Parijs-Beaune,
- A7, Beaune-Orange,
- A9, Orange-Spaanse grens,
- AIO, Parijs-Bordeaux,
- All, Ablis-Nantes,
- A31, Luxemburg-Beaune.
Lyon wordt niet meer opgegeven als verkeersknelpunt.

Zwitserland
De Autobahn N7 tussen Konstanz/Kreuzlingen en Winterthur (NI) is verlengd en begint
nu direct buiten de bebouwde
kom van Kreuzlingen. Het
doorgaande verkeer van Biel

Foto: ANWB

richting Lausanne kan sinds
half juni gebruik maken van
een nieuwe tunnel onder het
centrum van Neuchatel. Vanaf
27 juni is de westelijke rondweg
bij Geneve (N8) ook beschiktaaar.
Een tip voor wie naar Wallis,
Ticino of het Italiaanse merengebied reist: de autotrein vanuit Kandersteg brengt u binnen
een kwartier naar Goppenstein
en rijdt vervolgens door naar
Brig en Domodossola. Kandersteg-Domodossola is een treinreis van 55 minuten. Het
scheelt u tijd en veel kilometers. Vergeet overigens niet uw
Autobahn vignet te kopen. Dit is
ook verplicht voor motoren,
aanhangers en caravans. Aan
de grens kost het vignet dertig
Zwitserse franc, bij de ANWBkantoren veertig gulden.
Drukke wegen in Zwitserland:
- Omgeving van Bern,
- N2, Basel-Luzern-GotthardChiasso,
- N9, Lausanne-Sion,
- N13, Bellinzona-Sargans.

Oostenrijk

De hoofdweg via de Simplonpas naar Milaan voert bij het
Lago Maggiore dwars door de
vakantieplaatsen Stresa en
Arona. Om aan deze situatie
een einde te maken, wordt gewerkt aan de autosnelweg Gravelona-Arona.
Hoogstwaarschijnlijk kunt u vanaf begin
juli gebruik maken van deze
nieuwe route die grotendeels
uit tunnels bestaat. In Autostrada 32 van Turijn richting
Frankrijk werd eind vorig jaar
het weggedeelte tussen Deveys
en Susa geopend. Alleen van
Bussoleno naar Susa (6km)
moet nog gebruik gemaakt worden van de oude weg door het
dal.
Drukke wegen in Italië:
- Al, Milaan-Rome-Napels,
- A3, Napels-Salerno,

- A4, Milaan-Trist,
- A6, Turijn-Savona,
- AIO, Ventimiglia-Genua,
- All, Florence-Pisa,
- A12, Genua-Livorno,
- A14, Bologna-Ancona,
- rond Milaan en Napels,
- grensovergangen Brennero en
Chiasso,
- rond de noordelijke meren.

Spanje en Portugal
Tussen La Coruna en de Portugese grens bij Vigo is een
nieuwe autosnelweg van 42 km
lengte geopend. Daarnaast
bouwt men al jaren aan de verdubbeling van de hoofdwegen
tussen de diverse grote steden
in Spanje. Het afgelopen jaar
werden de verbindingen (Autovia) Burgos-Madrid, BurgosSalamanca, Gijon-Madrid en
Granada-Malaga grotendeels in
gebruik genomen.
Op de ophangbrug over de
Spaans-Portugese grensrivier
Guardiana sluit sinds een half
jaar de snelweg 'Via Do Infante'
aan. Tussen de grens en Faro
kan men nu kiezen voor een
snelle rit over de autoweg of
een rustige route via de kustweg.
Drukke wegen in Spanje:
- rond de grote steden,
- A7, Perpignan-Barcelona,
- Costa Brava en Costa Dorado.

Niet overal loodvrij of LPG
T OODVRIJE benzine is nog niet in alle Europese landen
•" verkrijgbaar. In Slowakije, Bulgarije, Roemenië en Turkije is de situatie nog bepaald niet zodanig dat u eenvoudig
een pompstation vindt dat loodvrije benzine verkoopt.
In de Baltische staten treft u loodvrije benzine aan bij de
pompstations van de Finse maatschappij Neste. Deze zijn
voornamelijk gevestigd langs de Via Baltica, die van Kaunus
tot Sint-Petersburg voert. In het GOS is alleen in Sint-Petersburg loodvrije benzine verkrijgbaar. In Albanië in het geheel
niet.
In alle overige Europese landen is het geen probleem loodvrij te tanken. De ADAC/AIT heeft een lijst samengesteld van
alle verkoopadressen van loodvrije benzine in landen waar
deze schaars is. De lijst is voor nog geen vier gulden te koop
bij de ANWB.
Ook LPG is niet in alle landen verkrijgbaar. De LPG-gids
1993 geeft gedetailleerde informatie en is voor een gulden of
elf verkrijgbaar bij de meeste tankstations. Onmisbaar voor
de LPG-reiziger.

Een redelijk rustig moment
Vanuit Oostenrijk zijn weinig
voor de grensovergang Waid- nieuwe ontwikkelingen te meihaus tussen Duitsland en den. Het blijft dus ouderwets
Tsjechië. De soms vele vrachtauto's, die hier passeren, kunnen voor lange wachttijden
zorgen. Noordelijker ligt de
grenspassage bij Mhring, die
verboden is voor vrachtverkeer en die door toeristen nog
niet is ontdekt.
YON IS voor velen het een snellere service kunnen rejaarlijks dieptepunt kenen. Bij een groot aanbod
van de reis. Files, ein- van telefoontjes of bij calamideloze files, aanrijdin- teiten, zoals vorig jaar tijdens
gen, de beruchte Fourvière- de vrachtwagenblokkades en
tunnel voor het doorgaande overstromingen in Frankrijk,
wordt het aanbod direct zichtverkeer naar het zuiden, ko- baar
en kan extra personeel
kende motoren en dan ook worden
ingezet.
nog je weg zien te vinden
Verder
gaat de ANWB Lyon
dwars door de stad. Maar

Geen ergernis meer in Lyon

L

dit jaar samenwerken met de
Duitse ADAC en Engelse AA.
Dit 'hulpverleningsplatform'
zal beter in staat zijn te helpen.
De drie werken in Lyon samen onder de naam ACTA. Nederlanders worden echter wel
in hun eigen taal te woord gestaan.

Unieke
Oberrhein-gids
De Rijn is zo'n beetje de
meest Europese rivier die
er bestaat, want ze doorkruist vanaf de St. Gotthard tot de Noordzee maar
liefst vijf landen. Ze houdt
ook gedurende het hele
jaar heel wat toeristen in
haar ban.
Voor Michelin was het
aanleiding om de eerste
groene gids te vervaardigen die de politieke grenzen laat voor wat ze zijn.
In plaats daarvan neemt
Michelin de reiziger mee
naar de schoonheid en cultuur die langs de Rijn in
Zwitserland, Duitsland en
Frankrijk
aangetroffen
wordt.
Een streek met een Duitse cultuur, al zullen sommigen van een smeltkroes
van culturen spreken.
Een reisje langs de Rijn
brengt u van de Vogezen
tot de wijnbergen van Kaiserstuhl, van de kathedraal
van Basel tot het kasteel
van Bruchsal, van het Elzasser boerderijmuseum
tot het Europa-park in
Rust.
De Oberrhein-gids is vanaf eind juni verkrijgbaar in
het Duits en Frans bij de
boekhandel. De prijs bedraagt dertig gulden.

Aanhangers
in Zwitserland
Zwitserland kent nog
steeds bijzondere toelatingseisen voor aanhangwagens. U hoeft zich nergens zorgen over te maken
als uw aanhanger of caravan niet breder is dan 2.10
meter en niet langer dan
6.00 meter.
Voor langere en bredere
aanhangers heeft u een vergunning nodig die u twintig
Zwitserse franc kost. U
dient deze aan te vragen bij
de douane.
Er is echter één rnaar
aan de vergunning: de aanhanger mag niet langer zijn
dan 8.00 meter en niet breder dan 2.30 meter.
Als één van deze twee getallen wordt overschreden
en u geen vierwielaangedreven auto heeft, dan
komt u met uw combinatie
Zwitserland niet in.

het wordt dit jaar voor het
eerst prettig om via Lyon te
reizen.

Informatie-service voor vakantiegangers

D

E ANWB heeft diverse
telefonische informatiediensten voor vakantiegangers. Aan
de vooravond van het nieuWe vakantieseizoen is ze een
nieuwe informatie-service
güstart, de Reisformaliteitenlijn. Deze geeft dag en
nacht informatie over onöerwerpen als visumbepalingen, in- en uitvoer, accepvtatie van betaalmiddelen,
erkeersvqorschriften en
medische informatie.

Vrijwel alle Europese landen
sn ruim dertig veelbezochte vaKantielanden over de gehele
Wereld zijn in het systeem opge-

nomen. In samenwerking met
het Ministerie van WVC komt
informatie aan bod over verplichte en aanbevolen vaccinaties en malaria-risico's. Het Havenziekenhuis te Rotterdam
zal de medische informatie op
de lijn verder specificeren.
De Reisformaliteitenlijn verstrekt de gegevens door middel
van het Voice Response Systeem. Met hulp van de draaischijf of druktoetsen kiest u
zelf voor de informatie die u
hebben wilt. Het nummer luidt
06-340.340.75 en de gesprekskosten bedragen circa 75 cent
per minuut.
Er is nog een drietal telefoonlijnen via welke actuele infor-

matie wordt verstrekt aan vakantiegangers.
- Verkeersinformatie Nederland, 06-9622 (50 cent per minuut),
- Vakantieweerlijn, 06-9579 (75
cent per minuut),
- Reisnieuwslijn Europa, 06910.910.10 (50 cent per minuut).

Reisproblemenlijn
Tenslotte is er de Reisprotalemenlijn, 070-3147999, van de afdeling Rechtshulp van de
ANWB. Dit is voor vakantiegangers die een reis maken
waarmee iets mis blijkt te zijn.
Via het nummer wordt gratis
informatie verstrekt over de

Ten eerste is eindelijk gebeurd waar we al jaren naar
snakken: de oostelijke ringweg
van Lyon (A46) is in gebruik
genomen. Au revoir Fourvièretunnel! Het enige oponthoud in
de nieuwe route is een brug die
tot einde van dit jaar voor
slechts de halve breedte berijdbaar is. Desondanks voorziet
men geen verkeersproblemen
meer rond Lyon.

mogelikheid op schadevergoeding. Vorig jaar werd deze lijn
3600 geraadpleegd. Ruim veertig procent van de binnengekomen telefoontjes had betrekking op moeilijkheden en beTen tweede, minstens zo bezorgdheid, die reizigers voor langrijk voor vakantiegangers
aanvang van de reis ondervon- die niet via Lyon reizen, omdat
de hulpverlening vanuit het
den.
steunpunt verbeterd is. Zowel
Verder had een groot deel bij het ANWB-hoofdkantoor in
van de klachten betrekking op Den Haag als bij het steunpunt
het onderdak, bijvoorbeeld in Lyon is namelijk een nieuw
dubbele boekingen van hotel- telefoonsysteem in gebruik gekamers. Opvallend was het wei- nomen: het Automatic Call Disnige aantal klachten over de tributor (ACD) systeem. Eén
Oosteuropese bestemmingen. van de voordelen hiervan is dat
Waarschijnlijk omdat de mees- men in staat is de wachttijden
te vakantiegangers met niet al te controleren.
te hoge verwachtingen op weg
Voor de hulpvragers bete- Ook deze gele ANWB-auto zal dit jaar menig onfortuinlijk automobilist helpen met het transport
waren gegaan.
kent dit simpelweg dat ze op van zijn immobiel voertuig naar Nederland
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in diverse vrolijke kleuren

PACLAN
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ROL 20 METER
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TANDENBORSTELS
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TOMATENKETCHUP
heerlijk bij diverse
snacks en gerechten

FLES 340 GRAM
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24 PIJPJES

15

&<

,=500*
knapperige
éénhapscrackers

MONA YOKI-DRMK

DIVERSE SMAKEN - LITERPAK

) MALT (

PREMIUM
SAIWA CRACKERS

FRANSE CAMEMBERT ,

?/
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Bonduelle GROENTECONSERVEN
handige kwartblikjes
met ritsrats opening.
Diverse soorten
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heerlijke

GESNEDEN EN VERPAKT HEEL BROOD

ELDERS 2.29

HAZELNOOTCRÉME-PASTA
van veel lekkere hazelnoten

REUZE

HEERLIJKE SANTA ROSA

IN ONZE AMBACHTELIJKE SLAGERIJ

K VAN DEN BROEK

^ MALSE RUNDER-

BIEFSTUK
LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum
Hannie Schaftplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat
• ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof.
EN NU OOK: VICTORIEPLEIN - AMSTERDAM (ZUID)
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Diamond Dome wordt
mogelijk afgebroken
ZANDVOORT - Het Diamond Dome wankelt. De bezoekers blijven weg en er
komen klachten over aeluidsoverlast binnen. De organisatie heeft daarom besloten om voor deze week
geen programma samen te
stellen. Het vermoeden bestaat dat de tent volgende
week wordt afgebroken.
Het Diamond Dome naast de
hoofdingang van het circuit
kan ruim zeshonderd bezoekers herbergen, maar tot nu toe
blijft het steken op maximaal
zeventig bezoekers, inclusief
het personeel. Ver onder de exploitabele maat derhalve. Een
bijkomend negatief aspect is
dat er gedurende de eerste twee
weken van het bestaan 12
klachten over geluidsoverlast
bij de politie binnenkwamen.
Slechts twee daarvan waren gerechtvaardigd omdat er na
twaalven nog muziek uit de

ANBO wil
Centraal
Hulppunt
ZANDVOORT- De ANBO
Zandvoort heeft het college
van B en W schriftelijk gevraagd een Centraal Hulppunt in het Gemeenschapshuis in te stellen. De fractievoorzitters van de diverse
politieke partijen hebben
een afschrift van de brief gekregen met het verzoek aandacht aan de kwestie te willen besteden.
De ANBO vreest dat door de
grootschalige bezuinigingen
ouderen voor grote problemen
gesteld worden. Door de fusering van de beide verzorgingstehuizen Huis in 't Kostverloren
en Huis in de Duinen zullen
veel ouderen noodgedwongen
langer in hun eigen omgeving
moeten blijven wonen. De
ANBO stelt dat ze hierdoor
steeds meer een beroep gaan
doen op zorgvoorzieningen als
Thuiszorg, Kruiswerk en Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening. Thuiszorg moet echter
11 duizend uren inleveren. „Bovendien", aldus de ANBO, „weten veel ouderen niet altijd
waar ze moeten zijn voor hun
hulpaanvragen. Zowel de Stichting Welzijn Ouderen als het
Centrum voor Vrijwillige Hu'pverlening is buiten de vaste
uren slechts bereikbaar via een
antwoordapparaat."
De ANBO is daarom van mening dat er in Zandvoort op korte termijn een Centraal Hulppunt voor ouderen moet worden ingesteld. Met een telefoonnummer, een loket, op kantooruren
bereikbaar
en
gecombineerd met een inloopcentrum. Zowel het Hulppunt
als het inloopcentrum moeten
volgens de ouderenbond in het
Gemeenschapshuis gevestigd
zijn. „Dit is het 'tehuis' van de
ouderen. Centraal gelegen bij
winkels, postkantoor en banken en de bushalte voor de
deur," aldus de ANBO richting
college.

tent kwam. In alle overige gevallen was het loos alarm. Enkele klachten werden door de
politie toegeschreven aan het
Veronica Beach Festival en een
feest in Aerdenhout. Tijdens
het Veronica-weekend moest in
de tent de muziek zelfs harder
worden gezet om nog gehoord
te zijn.
Het Diamond Dome is bovendien altijd onder de toegestane
geluidsnorm getaleven. De geluidsinstallatie is voorzien van
een begrenzer die op tachtig
dBa is afgesteld, terwijl er een
vergunning is tot 85 dBa. Uit
metingen van de politie is gebleken dat het geluidsniveau
uit het Diamond Dome niet boven de 67 dBa is geweest. Desondanks zegt een woordvoerder van de politie Zandvoort
dat 85 dBa te hoog is voor een
woonomgeving. De gemeente
heeft, zeer ongebruikelijk volgens hem, geen overleg met de
politie gevoerd bij het afgeven
van de vergunning. „Wij hadden zeker afwijzend geadviseerd over 85 dBa. De vergunning is nogal ad hoc afgegeven."
B. Vegter van Diamond
Dome: „De klachten waren ten
onrechte, maar hebben ons ertoe gebracht om het deze week
iets rustiger aan te doen. Sommige mensen klagen altijd en
hebben het gelijk over 'die rottent'. Er is zelfs een klacht over
geluidsoverlast
binnengekomen terwijl er hier tapijt gelegd
werd. Ik word er zo langzamerhand nerveus van, de herrie
komt niet bij ons vandaan."

Virus
Het was van oorsprong de bedoeling dat het Diamond Dome
in elk geval tot eind augustus in
Zandvoort zou blijven met dagelijks een theaterprogramma.
Hij heeft al drie jaar in diverse
grote Europese steden gestaan,

Miss en Mister Zandvoort goed mis

Marcel Meijer

waar hij altijd veel publiek
trok. In Zandvoort echter blijft
het publiek tot dusver massaal
weg. Deze week is er zelfs geen
programma meer. Vrijdagavond is de tent nog afgehuurd
door een Haarlemse scholengemeenschap voor een besloten
feest. Voor zondagavond stond
er een particulier feest voor
tweehonderd mensen geboekt,
maar dit is plotsklaps afgeblazen. Vegter laat weten voor volgende week weer een programma te willen samenstellen,
maar wel alleen voor het weekeinde. „Het blijft veel te stil in
de tent, maar ik heb begrepen
dat het seizoen pas op 10 juli
echt begint. Maar we zijn ons
wel serieus aan het beraden hoe
we verder moeten."
S. Paagman van de Stichting
Zandvoort Promotie zegt niet
te begrijpen dat er geen publiek
naar het Diamond Dome
stroomt. „Vegter doet alles zeer
correct. De man doet aardige
dingen en de organisatie zit
goed in elkaar, maar niets lukt
met het Diamond Dome in
Zandvoort. Er komt geen hond.
Het lijkt wel een soort virus. De
locatie is prima, daar kan het
niet aan liggen. Het enige wat
misschien beter had gekund,
was de publiciteit. Het is nu allemaal een beetje ad hoc gegaan. Maar verder is er niets op
aan te merken. Het is natuurlijk wel moeilijk om tussen
acht en 12 uur publiek aan te
trekken, terwijl we allemaal weten dat mensen pas na tienen 's
avonds de deur uitgaan om te
stappen. Maar ja, het moet nu
eenmaal in Zandvoort na 12 uur
stil zijn. In Brabant zouden ze
daar niet moeilijk over doen.
Het zou mij niet verbazen als
het Diamond Dome op 20 juli
verdwenen is." Een voorlichter
van de gemeente zegt te weten
dat het Diamond Dome op 17
juli afgebroken is.

Keuzes
Flons Faber stelt dat de
|gemeente
keuzes
O
moet maken „Het is zinloos
om van alles wat in het dorp te
hebben, maar is beter minder
voorzieningen te hebben, die
goed zijn "

Sarn Sam
Het
zaalvoetbaltoerjnooi is gewonnen door
3
Sam Sam De titel in de tweede divisie ging naar Banana's
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur — tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

De eerste voorverkiezing voor Miss en Mister Zandvoort Summertime 1993. Dat moet publiek trekken en toch op zijn minst veel
deelnemers. Van beide was echter niet veel te merken, afgelopen
zaterdag in Diamond Dome. Weinig publiek en zeer weinig deelnemers en al helemaal geen Zandvoortse Missen en Misters. Zelfs de
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GS: Paviljoen-Zuid moet weg
ZANDVOORT - Gedeputeerde Staten hebben de bezwaren tegen de bouw van
een appartementencomplex
op de plaats van Paviljoen-Zuid van de hand gewezen.
Dit vooral om op advies van
de gemeente te voorkomen
dat er zich op termijn een

grootschalige horecagelegenheid vestigt. De gemeente wil het woonkarakter versterken.

latie tot de bebouwde omgeving
en het aangrenzende natuurgebied, zag de Provinciale Pianologische Commissie geen reden
een negatief advies aan GS uit
te brengen. In de directe omgeOndanks het feit dat het vmg van het ontruimde, dichtbouwplan van Thunissen vrij getimmerde en door vandaliskolossaal werd bevonden in re- me aangetaste paviljoen is, aldus GS, een sfeer van verloedering en sociale onveiligheid
ontstaan. Kleinschalige horecagelegenheden zijn er nooit een
lang leven beschoren geweest.
Paviljoen-Zuid staat al sinds
1989 leeg. Volgens de gemeente
is alleen grootschalige horeca
op deze plek rendabel, bijvoorbeeld een (rollerskate) discotheek. Het bestemmingsplan
biedt daar ook alle ruimte voor.
Dit nu echter moet voorkomen
worden, meent het gemeentebestuur en GS hebben dit overgenomen. Ten aanzien van een
van de bezwaarhebbenden antwoordde het college van B en W
dat het appartementencomplex
allereerst „als doel heeft minder gewenste ontwikkelingen
(grootschalige horeca) te voorkomen en de bebouwing van
Zandvoort aan de zuidzijde op
markante wijze af te ronden."

Strand eindelijk overbevolkt

Woonkarakter
De gemeente heeft GS laten
weten een beleid voor te staan
dat is gericht op de handhaving
en versterking van het woonkarakter en de rust in de omliggende buurt. Een appartementencomplex met een maximale
hoogte van 18 meter valt volgens GS binnen de structuur,
maat en schaal van het dorp
Zandvoort en past ook in de
skyline van de boulevard. De
gemeente heeft, aldus GS, weloverwogen en bewust gekozen
voor een appartementencom-

(ADVERTENTIE)

ZOMERUITVERKOOP
MET KORTINGEN
VAN 30% TOT 70%

Foto Persbureau Zandvooit

plex dat door zijn afmetingen
en architectuur in het dorpssilhouet een herkenningspunt
vormt dat het einde van de boulevard duidelijk accentueert.
Een van de overwegingen die
voor GS heeft meegespeeld is
dat het aangrenzende duingebied hoogstwaarschijnlijk binnenkort tot beschermd natuurgebied wordt aangewezen.
Grootschalige horeca zou deze
functie teveel aantasten.
GS vinden het verder positief
dat m de nabijheid van het paviljoen de woning Brederodelaan 207 wordt gesloopt. Het
uitzicht vanaf de boulevard op
het duingebied wordt hierdoor
aanmerkelijk verruimd. Het
achter het paviljoen gelegen
parkeerterrein wordt bovendien opgeheven en evenals het
te slopen woonhuis ingericht
als duinterrein.
Bouw- en Aannemingsbedrijf
Thunissen gaat een complex
met 15 appartementen bouwen.
De bouwhoogte loopt op van 12
meter tot 18 meter. Geen torenflat derhalve, oordelen GS.

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

17166

ZANDVOORT - Bij Megazone, een bedrijf voor laserspellen, aan het Burgemeester van Fenemaplein heeft
zich in de nacht van dinsdag
op woensdag een gewapende roofoverval voorgedaan.
Van de twee daders ontbreekt ieder spoor.
Vlak voor sluitingstijd, om
00.45 uur, drongen twee mannen, voorzien van blauwe bivakmutsen en pistolen de zaak
binnen. Er waren op dat moment geen bezoekers aanwezig.
Zij dwongen de twee personeelsleden, een 20-jarige vrouw
uit Zandvoort en een 22-jarige
man uit Haarlem, de kluis te
openen. De overvallers namen
een paar duizend gulden weg en
sloten de medewerkers op in
een kantoor. Deze twee slaagden erin zich te bevrijden en de
politie in te schakelen. Van de
daders ontbreekt ieder spoor.
Het gaat om twee mannen
tussen de twintig en dertig jaar.
Ze hebben beiden een gebruind
gelaat. De een droeg een groen
jack met donkere broek, de ander een zwart leren jack. Deze
laatste man is ongeveer 1.75
meter groot en heeft een fors
postuur. De politie Zandvoort
verzoekt eventuele getuigen
zich te melden.

Nachtkampeerder
weggestuurd
ZANDVOORT - De politie
heeft afgelopen dagen veelvuldig opgetreden tegen mensen
die de nacht in hun auto wilden
doorbrengen op plaatsen waar
dit niet is toegestaan. Zondagnacht werden veertig auto's en
campers weggestuurd uit de
Brederodelaan, Cort van der
Lindenstraat en van de Boulevard Paulus Loot. Ze werden
doorverwezen naar het terrein
aan de Boulevard Barnaart.
Maandagnacht werden twee
van hen toch weer op de verkeerde plaats aangetroffen. Zij
hadden aan de Boulevard Barnaart last van de herrie. De politie heeft hen een proces-verbaal
gegeven.

ZANDVOORT - Een negenjarig jongetje uit Zandvoort
heeft vrijdag zijn kuitbeen gescheurd bij een ongeval in de
Hasebroekstraat. Hij was met
een groepje kinderen, op het
trottoir aan het spelen toen hij
ineens de rijbaan opliep. De
automobilist, kon een aanrijdmg niet meer voorkomen.

Jkiiidermode & schoenen

ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdatkrantik moet
graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,50

ZANDVOORT - De politie
heeft met de aanhouding
van een 27-jarige voormalige inwoner van Zandvoort
een groot aantal autodiefstallen opgelost. De man
wordt verdacht van diefstal,
heling en 'omkatten' van negen auto's. Op 23 april ontsnapte hij na een wilde achtervolging die eindigde op
het strand. Hij ontkent alle
ten laste gelegde feiten.

Haltestraat 45 Zandvoort
Telefoon 02507-12705
uur

Het was afgelopen weekeinde eindelijk weer eens overvol in
Zandvoort. Er was nauwelijks nog een plekje te vinden op het
strand dat door vele tienduizenden mensen bezocht werd. De
politie had het vooral druk met de vele foutgeparkeerde auto's
en het zich ontfermen over ruim twintig verdwaalde kinderen.
Ofwel, aldus een voorlichter van de politie, het gebruikelijke
beeld.

Politie
houdt
autodief
aan
BELLIE RIBELLI

j Waterstanden ||
LW
03.06
03.35
04.10
04.46
05.21
06.05
06.55
08.15
09.04

uitdrukking 'een halve man en paardekop' ging niet op, want de
laatste ontbrak. Kortom, een vooralsnog weinig tot de verbeelding
sprekende titel. Volgende week donderdag moet de finale plaatsvinden

Gewapende
overval bij
Megazone

Kind aangereden

ZANDVOORT - Dinsdagmiddag zijn een 21-jarige Amstelvener en 23-jarige Amsterdammer
op heterdaad betrapt toen zij
probeerden gokkasten te kraken in een speelautomatenhal
m de Kerkstraat. De twee beschikten over professioneel gereedschap waarmee zij een
gaatje trachten te boren om
kortsluiting te veroorzaken.
Daarna zou het een koud
kunstje zijn de creditstand te
beïnvloeden.
Het personeel had echter een
en ander in de gaten en schakelde de politie in, die de mannen
heeft ingesloten.

HW
07.05
07.46
08.26
09.05
10.01
10.56
12.06
00.36
01.39

DEZE WEEK
Marcel Meijer neemt
/>
nooit spullen mee naar
ij
huis, want hij hecht niet aan
materiele zaken HIJ vindt het
belangrijker iets voor het dorp
te betekenen

Politie betrapt
krakers gokkast

Datum
8jul
9 jul
10 jul
11 jul
12 jul
13 jul
14 jul
15 jul

Oplage: 5.200
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to's. Van sommige wagens
wordt hij verdacht ze zelf te
hebben gestolen, van de overige
wordt hij verdacht van heling.
Acht van de gestolen auto's bleken 'omgekat' te zijn. Ze hadden uitgezaagde chassisnummers van schade-auto's en waren aldus van een nieuwe identiteit voorzien. De politie heeft
van vier auto's de juiste identiteit kunnen achterhalen. De
man was in het bezit van vier
auto's, waarvan er drie gestolen
waren. De vierde bleek niet verDe man, woonachtig in Am- zekerd te zijn.
sterdam, werd anderhalve
week geleden in Zandvoort aangehouden op verdenking van Achtervolging
De politie verdenkt hem er
diefstal of heling van een Golf
Cabriolet. Inmiddels wordt hij onder meer van degene te zijn
ervan verdacht betrokken te geweest die op 23 april na een
zijn bij negen ontvreemde au- wilde achtervolging van Heem-

stede naar Zandvoort op het
strand aan de handen van de
politie ontsnapte. Hij negeerde
in ' een zojuist gestolen Fiat
stoptekens van de politie, waarna deze de achtervolging inzette. Ter hoogte van Riche reed
de man het strand op, waar hij
de auto verliet. Hij slaagde erin
weg te vluchten.

Door de recente aanhouding
is nog een oude koe uit de sloot
gehaald. Twee jaar geleden
werd hij op heterdaad betrapt
tijdens een diefstal van een
mountainbike bij station
Heemstede. Tijdens de rechtzitting stond echter de verkeerde man terecht. Naar eerst nu
blijkt, heeft de Amsterdammer
toen de personalia van zijn
broer opgegeven.
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17.00 D halfjaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opfjeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 "017ÖÖ3
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FAMILIEBERICHTEN

t

Op 30 juni 1993 om 02.30 uur is geboren
onze zoon

Kort na het overlijden van zijn vrouw, geven wij U
kennis, van het toch nog onverwacht overlijden
van onze vader, schoonvader en opa

Wilhelmus Theodorus Kok

(Wim)

NICK

op de leeftijd van 76 jaar.

Martin en Patricia Faber

Per 1 aug.
te huur
gem. 1e et. gr. huisk.
kl. slpk. k.d.t. v.v. kl.tv.
Gr. park.ruimte
Vrije opgang
800,- p.m.
Excl. energie

Wim en Ria

Kostverlorenstr. 13
2042 PA Zandvoort

Gevraagd

VAKANTIEHULPEN

Zandvoort, l juli 1993
Correspondentieadres:
Hogeweg 59 zwart
2042 GG Zandvoort
De begrafenis heeft maandag 5 juli plaatsgevon-

den.

Célestine en Gertjan

vanaf 16 jaar
Min. 4 weken
achtereen
JUPITER,
Raadhuisplein

Donderdag l- juli bereikte ons het droeve bericht
dat onze oudste broer

gaan dan trouwen.

Wim Kok

Omdat ze heel veel van elkaar houden.

toch nog plotseling was overleden. Hij zal in onze
gedachten blijven voortleven als een fijn mens en
broer.

Zij trouwen om 11.00 uur in het

raadhuis van Zandvoort.

Wim bedankt.

Om 12.00 uur volgt de
kerkelijke inzegening in de
Nederlandse Hervormde Kerk
te Zandvoort.

Broers en zusters en zwagers
Leiden, 8 juli 1993.

De wederzijdse ouders:
Ron en Hetty Schouten
Bram en Henny

Bedroefd geven wij U kennis, dat toch nog onverwacht uit ons midden is weggenomen, mijn lieve
man, onze lieve vader, opa en overgrootvader

Eugenius de Muinck
• •

J. R. M. de Muinck-Koridon
M'n enige kleindochter

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Célestine

2042 PH Zandvoort, 4 juli 1993
Kostverlorenstraat 34 B

gaat zaterdag trouwen om 11.00 uur met

Gertjan
Fijn dat ik dit mag meemaken.
Een hele fijne toekomst gewenst.
De trotse oma

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
in een der rouwkamers van het Uitvaartcentrum
van „Onderling Hulpbetoon", Poststraat 7 te
Zandvoort, donderdag 8 juli van 19.00 uur tot

Vertrek vanaf Kostverlorenstraat 34 B omstreeks

9.00 uur.

Op donderdag l juli 1993 is te Leiden overleden
onze

Geen bezoek aan huis.

Myrna Marianne Aafle Elisabeth
Harkamp-Boon

Je hebt iemand nodig,
stil en oprecht
die als het erop aankomt
voor je bidt of voor je vecht.
Pas als je iemand hebt,
die met je lacht en met je grient,
dan pas kun je zeggen:
"k heb een vriend.

Zij werd slechts 44 jaar.
Robert Harkamp
Ernst
Nadine
Brugstraat 16,
2042 LG Zandvoort.
De cremaüeplechtigheid heeft plaatsgevonden
maandag 5 juli 1993 in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld.

woonruimte
in Zandvoort
max. 900,- p.m.
02507-15707

Kamer
te huur
ƒ 625,- incl. gas,
water en licht.
Tel. 02507-14882
of 06-52809143.

VERGUNNING MONUMENTEN
(art. 11 monumentenweten
art. 19 wro procedure)

De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
8.15- 9.00 uur
Schuitengat
9.15-10.00 uur
Brederodestraat/
Friedhoffplein
10.15-11.00 uur
Tolweg
11.15-12.00 uur
Sophiaweg
12.45- 13.30 uur
Van Lennepweg/
J.P.Thijsseweg
13.45-14.30 uur
Prof. v.d. Waalstraat
14.45 -15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45 -16.30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn. De data inclusief route zullen
elke maand worden gepubliceerd.

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van artikel 11 van de
Monumentenwet voor de volgende bouwwerken een bouwvergunning te verlenen:
- een hekwerk op de muur rond de Nederlands Hervormde Kerk
- een toegangspoort aan het einde van de
toegangsweg (verlengde van de Merellaan) naar Groot Bentveld
Voor het hek rond de kerk is tevens vrijstellingverlening met toepassing van art. 19 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening nodig.
De bouwplannen liggen van 8 juli 1993 gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage bij
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling is geopend van maandag tot
en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt
kunnen schriftelijk gemotiveerde bezwaren
worden ingediend bij het college van Burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Soms komt het verwachte toch zo onverwacht

Harmen Albert Meijer
Bettina Meijer-de Haan
Angelique
Corry Hoogeboom

Dag lieverd,

Ge de Haan

Mama

Rob

Jolanda de Haan

93055B Max Euwestraat 44
plaatsen dakkapel
93056B Max Euwestraat 50
plaatsen dakkapel
93057B de Favangeplein 37-39
veranderen keukengedeelte
93058B Vondellaan 51 zw
vergroten woning
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bpuwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 - 12.30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders. Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

AANGEVRAAGDE
VERLEENDE

KAPVERGUNNING

BOUWVERGUNNINGEN

De volgende aanvragen zijn ontvangen:
- Kavel 5, Groot Bentveld
- Dr. C.A. Gerkestraat 65
- Duindoornlaan 3

-15 bomen
- 1 boom
- 2 bomen

Deze aanvragen liggen gedurende één week na
het verschijnen van deze aankondiging ter inzage bij sector Eigendommenbeheer, afdeling
Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20. De
afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
9.00 uur tot 12.00 uur. Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk
bezwaren indienen bij Burgemeester en Wéthouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.
De bezwaren zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

' 91108B Max Euwestraat 18
oprichten woonhuis
92091B Haltesfraat 96
uitbreiding badkamer
93033B Kostverlorenstraat 108
wijzigen achtergevel
93035B Parnassialaan 18
plaatsen dakopbouw
93037B J. v. Heemskerkstr. 1 t/m 71
groot onderhoud
K. Doormanstraat 12 t/m 30
93044B Koningstraat 13
optrekken gevel
93045B Koninginneweg 20
plaatsen dakkapel
93046B Zandvoortselaan 80
plaatsen dakkapel/pergola

KLEIN CHEMISCH AFVAL

AANGEVRAAGDE

Per 1 september 1993 wordt het KCA ingezameld op bepaalde punten in het dorp.
De zogeheten Ecocar rijdt een route met enkele

GEMEENTE

BOUWVERGUNNINGEN
93054B Max Euwestraat 40
plaatsen dakkapel

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

19.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben vrijdag
9 juli in het crematorium „Velsen" te DriehuisWesterveld. Tijd van samenkomst 9.45 uur.

Dag lieve Schat en allerliefste Mama
Wij blijven altijd van je houden.

Te huur
gevr.

Tel.

op de leeftijd van 87 jaar.

De Welstandscommissie vergadert donderdag
15 juli 1993 om 15.30 uur. De plaats van
vergaderen is Raadhuisplein 4, Zandvoort. Voor
nadere informatie over de agenda kunt u terecht
bij desectorGrondgebied, afdeling Bouwtoezicht
en Milieu, telefoon 02507-61545.

VOORGENOMEN BOUW-

en kleinkinderen

De eerstvolgende ophaaldag is
dinsdag 13 juli!

WELSTANDSCOMMISSIE

Br.ond.nr.
408462

Rinus en Monika
Peter en Ingrid
Thea en Ap
Fred en Tineke

Zaterdag 10 juli is het feest.
Zo gelukkig zijn ze nog nooit geweest.

halteplaatsen. Het KCA kan op bepaalde tijden
naar deze plaatsen worden toegebracht.

(JJJ uitvaartverzorging
kennemerland bv

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

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

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

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

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel.: 02507-14160

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

Exclusieve Hollandse kaas
AUTORIJSCHOOL
Dagje uit?
Bezoek een van onze kaasboerderijen in:

'•• Katwoude
Volendam of Zaanse Schans.
Gratis rondleidingen.

HOGEWEG 67'- ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-359473
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

Info in de winkel.

Kerkstraat 23, Zandvoort
7 dagen per week geopend

ElG.EW NEHLS

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

Ger Vriens
Dag lieve zus en onze liefste tante
Ron en Rian
Adrienne
Erik Jan
Hugo
Josje

4 juli 1993
Dr C. A. Gerkestraat 57 zwart
2042 EN Zandvoort
•*

MEDEDELING

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevon-

den.

ADVERTENTIES
Dag

Myrna

Zand voorts Nieuwsblad

roclAHko «tufÜA

mijn allerliefste vriendin
Rian

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klein
De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort

Weekmedia

Lieve

Myrna
Ik heb je niet meer kunnen redden.
Je hebt je strijd gestreden.
Lieverd, wat zal ik je missen,
je zusje Irene

En voor altijd is mij bijgebleven
Hoezeer veel stiller dood dan slapen is.,
Dat het een daaglijks wonder is, te leven.
En elk ontwaken een herrijzenis.
J. C. Bloem

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk
Maraned

Vondellaan 1, Zandvoort
Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

Dag

Myrna
Mama
Francis
Rosalie en Martin

Directe' hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

Lief zusje en tante

Myrna
we zullen altijd van je houden.
Irene en Cor
Madelon
Rogier

Het is voorbij...
Op zondag 4 juli is onze onvergetelijke, altijd vrolijke,

„Opa Boven"
overleden.
Opa is 87 jaar geworden.
Zijn klein- en achterkleinkinderen:
Joke, Frank en Eva
Han, Corry, Jeroen en Danny
Eugenie en Jool

Slick-Up

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

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

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

1. Vondellaan 15, huur ƒ 673,93 per maand (excl. stookkosten)
4-kamereengezinswoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 4.465,- zijn.
2. A. J. v.d. Moolenstraat 42, huur ƒ 669,07 per maand (excl. stookkosten)
4-kamereengezinswoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 4.435,- zijn.
3. A. J. v.d. Moolenstraat 32, huur ƒ 703,09 per maand (excl. stookkosten)
4-kamereengezinswoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 4.650,- zijn.
4. A. J. v.d. Moolenstraat 55a, huur ƒ 659,30 per maand (excl. stookkosten)
2-kamerwoning met cv.
Toewijzing aan alleenstaanden vanaf 55 jaar en ouder.
Het belastbare maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 4.370,- zijn.
5. Lorentzstraat 182, huur ƒ 743,85 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 4.660,- zijn.
6. Lorentzstraat 146, huur ƒ 750,13 per maand (excl.'stookkosten)
4-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 4.685,- zijn.
7. Nieuwstraat 38, huur ƒ 497,04 per maand (excl. stookkosten)
2-kamerwoning met cv.
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het belastbare maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 3.025,- zijn.
8. Nieuwstraat 54, huur ƒ 497,04 per maand (excl. stookkosten)
2-kamerwoning met cv.
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het belastbare maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 3.025,- zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het
gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
Bij het genoemde gezamenlijk max. bruto-maandinkomen wordt het inkomen
van de meestverdiener voor 100% en de minstverdiener voor 50% meegenomen in de berekening.

B
reclameborden
autoreclame
laambelelterlng
lichtreclame
drukwerk
stickers
ontwerpen

Wegens uitbreiding zijn wij verhuisd naar
Prinsesseweg 52a 2O42 NH Zandvoort

TEL:

02507-17707

BEDRIJFSOPLEIDINGEN
Kweekschool voor de Handel
(tussen Amstelstation en Berlagebrug)
Mr.Treublaan l-3 1097 DP Amsterdam
AVOND-OPLEIDINGEN IN KLEINE GROEPEN
NIMA-A (9 mnd)

MIDDENSTANDSDIPLOMA

NIMA-A (examentraining)

HORECA VAKDIPLOMA

PRAKTIJKDIPLOMA MARKETING

ETALEREN (begin, -f gevord.)

HANDELSVERTEGENWOORDIGER

BASISKENNIS BOEKHOUDEN

DISTRICTSMANAGER/RAYONLEIDER

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN

PRAKTISCH LEIDINGGEVEN

M.B.A.

DESKTOP PUBLISHING

COMPUTER BOEKHOUDEN

WORDPERFECT 5.1

LOTUS 123

BEL VOOR INFORMATIE: 020-6946876 OF SCHRIJF NAAR:
ESA - BEDRIJFSOPLEIDINGEN
Antwoordnummer 19375
1000 WD Amsterdam
BEDRf/FSOPLE/DINGEN
(geen postzegel nodig)
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Thuiszege voor Lammers
ZANDVOORT - Voor
ruim twintig duizend toeschouwers won Jan Lammers, op zijn thuiscircuit,
de Maserati Barchetta-race.
Na een eneverend duel duwde de Zandvoorter zijn wagen net voor de Deen Nielsen over de finish.
Vanaf de start hielden de
kemphanen Lammers, Nielsen
en Cor Euser elkaar nauwlettend in de gaten. Zo halverwege
de strijd passeerde John Nielsen de Maserati van Jan Lammers. Lammers moest toen vol
gas gaan om de koppositie te
heroveren. Dat lukte met miniem verschil. Nielsen werd
tweede op de voet gevolgd door
Cor Euser.
Jan Lammers was uiteraard
blij met zijn overwinning. „Net
toen ik dacht dit zit in de zak,
reed Nielsen me voorbij en

Behalve aan de races kon het
publiek zich vergapen aan de
fraaie Italiaanse wagens. In het
rennerskwartier waren vele
fraaie voertuigen opgesteld, die
niet aan de races deelnamen
maar uitsluitend deelnamen
aan het Concours d'Elegance.
De Fiats 500 gaven tenslotte een
rustige maar uiterst fraaie deAchterstand
monstratie.
De strijd bij de Ferrari-348
Uitslagen Maserati BarchetChallenge was ook spannende. ta: 1. Jan Lammers 18 ronden,
32 identieke automobielen met 21 minuten 56,777 seconden, geeen gezamenlijke waarde van middelde
snelheid 123,9
vele miljoenen guldens wisten km/uur. 2. John Nielsen op 0,48
-het publiek lang op de tribunes seconde. 3. Cor Euser op 4,307
te houden. De Oostenrijker sec. Snelste ronden: Jan LamKarl Baron ging in de slag met mers 1.11,771.
Hans Hugenholtz. De rest van
Ferrari 348 Challenge: 1. Karl
het veld werd op grote achter- Baron 36 ronden in 46.24,747,
stand gezet. Uiteindelijk drukte gemiddelde snelheid 117,2
Baron zijn wagen met minder km/uur. 2. Hans Hugenholtz op
dan twee seconden voorsprong, 1,967 seconde. 3. Jean-Louis Deop Hugenholtz, als eerste over glisa op 24,737 seconde. Snelste
de streep.
ronde: Baron in 1.15,685.
moest ik echt het uiterste uit de
auto persen om toch nog te winnen. In ieder geval weet ik nu
weer wat winnen is en ga over
twee weken vol goede moed
naar Italië om daar de volgende
race in de Formule 3000 te rijden".

Achter de schermen....

Marcel Meijer

'Ik hecht niet aan materiële zaken'

Verzorgingstehuizen leveren
volgens verwachting in
ZANDVOORT - Huis in de
Duinen en Huis in 't Kostverloren moeten voor 1996
het aantal bedden met honderdtien terugbrengen naar
honderddertig. Dit staat in
het provinciale conceptvoorontwerp Voorzieningen
voor Ouderen. Bij de twee
tehuizen heeft men bij het
opstellen van het beleidsplan rekening gehouden
met honderd bedden.
Directeur R. de Vries van
Huis in de Duinen toont zich
namens de twee tehuizen niet
verrast. „Het is voor ons geen
probleem omdat we er in december al rekening mee hiel-

den. In het vorige plan van de derhandeling te zijn om ter
Provincie werd al gesteld dat compensatie in elk geval een
onze capaciteit te groot is, dus verpleegtehuis in het dorp te
dan kun je op je klompen aan- kunnen openen.
voelen dat je moet gaan inleveren. Bij personeel en bewoners
Het gaat dan om een kleinwas dit ook bekend. We moeten schalig tehuis met twintig tot
nu tien bedden meer inleveren dertig plaatsen. Dit kan volgens
dan verwacht, maar daar gaan De Vries worden ondergewe ons nu niet druk over ma- bracht in een van de twee beken. Er moet natuurlijk nog staande verzorgingstehuizen.
over onderhandeld worden, Hij wil dat beide gebouwen bewant het is nog maar een con- houden blijven voor ouderencept. We zijn daarom niet onte- voorzieningen.
vreden met de uitslag."
In Haarlem, Heemstede en
Bloemendaal moeten drie verVerpleegtehuis
zorgingstehuizen sluiten, te weDe Vries geeft te kennen met ten Oldenhove, Schoterburcht
provincie en ziekenfonds in on- en de Olijftak.

Bentveld bloeit op

Het gebeurt weieens dat
Mal-cel Meijer een partij
schilderijen koopt voor zo'n
duizend gulden en dat na
taxatie blijkt dat hij 'goud'
in handen heeft en de werken zo'n dertigduizend gulden waard zijn. Maar het
omgekeerde gebeurt ook.
Dat de Zandvoorter iets
voor weinig geld van de
hand doet en later blijkt dat
het veel waard is. lts all in
the game.
door Marianne Timmer

Wie een uurtje op Marcel
Meijers zelf geïmproviseerde
'terras' zit („straks moet ik nog
terrasbelasting betalen," refereert hij aan de nieuwe plannen
van de gemeente) krijgt een
aardig beeld van de handel en
wandel van de Zandvoorter.
„Heb je nog onderbroeken binnen gekregen," vraagt een
Zandvoortse. „Volgende week,"
hoopt Meijer. Behalve tweedehans goederen, krijgt hij ook
weieens dumppartijen nieuw
spul binnen. De nieuwe goederen kosten bij hem een derde
van wat ze elders kosten.
Marcel Meijers winkel is eigenlijk een warenhuis in het
klein. Omdat de variatie aan
winkels in Zandvoort niet zo
groot is, komen de Zandvoorters vaak bij hem kijken of hij
ze misschien kan helpen, voordat ze afreizen naar Haarlem
voor bijvoorbeeld een nieuwe
wasmachine.

Marcel Meijer koopt vrijwel alles in. Hij krijgt alle soorten
klanten, Zandvoorters, toeristen en bijvoorbeeld omroepen Foto
Persbureau Zandvoort

den wel verkocht, maar voor
een hoge prijs, waaraan geen
concessies gedaan worden. De
Duitse toerist, die er niet in
slaagde op een paar oude Zandvoortse ansichtkaarten af te
dingen, leek er weinig begrip
Sociaal
voor te hebben.
Marcel
De handelaar •
Meijer heeft
is een zeer sociIn de rubriek Achter de
zijn winkel
aal persoon. Hij
Schermen gaat het
nu 7,5 jaar.
taxeert de menZandvoorts Nieuwsblad
Daarvoor
sen, voor hij een
op zoek naar de 'mens'
verkocht hij
prijs
noemt.
achter bekende persospeelgoed m
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nen
uit
deze
gemeente.
heeft,
betaalt
de
HalteDeze
week
Marcel
Meijstraat. Toen
meer, dan bij
er
die
naast
handelaar
in
de
klad
wie dat niet het
tweedehands goederen,
kwam in het
geval is. En
eigenlijk ook sociaal
gewone
soms krijgt iewerker is.
speelgoed en
mand ook weier slechts beeens iets voor
langstelling
niets. „In principe koop ik nooit kleren. Maar was voor computerspellen,
als ik een huis leeg haal, en er Play Mobil en ander duur speelzit bijvoorbeeld een knappe jas goed stopte hij ermee en begon
tussen en ik ken iemand die er een zaak in tweedehans spuleen nodig heeft, maar niet zo len. Het bleek een gat in de
goed in de slappe was zit, dan markt. Inmiddels is hij zelfs
neem ik die jas mee en krijgt ie landelijk bekend. Televisieomroepen en toneelvereniging kohem."
De Zandvoorter houdt van men regelmatig spullen lenen,
zijn woonplaats. Als handelaar om voor decors te gebruiken.
krijgt hij soms leuke oude
Wat onderscheidt zijn zaak
Zandvoortse dingen in handen. van andere rommelwinkels?
Al wordt er nog zoveel voor ge- „Bij mij is alles op assortiment
boden; het gaat de badplaats geordend," verklapt hij het geniet uit. In zijn winkel heeft hij heim.
Meijer koopt, op kleren na
een speciaal Zandvoorts hoekje, waar het opgeslagen ligt. (behalve als ze nieuw of bijzon„Als ik ermee stop, gaat dat der zijn) alles in. Hij is zes danaar het Cultureel Centrum," gen van de week open. De avon"maakt hij zijn testament op. De den besteedt hij aan het leeghaminder zeldzame dingen wor- len van huizen. Dat doet hij
Meijer merkt dat de mensen
tegenwoordig minder te besteden hebben, want bij hem gaan
dan de zaken goed. De opheffing van de veiling van Waterdrinker was daar ook deel aan.

soms ook als hij weet dat er
echt alleen maar rommel in
staat. Maar dan komt zijn sociale kant weer om de hoek kijken, dan gaat het er meer om
die invalide man of vrouw, of
dat oude dametje of heertje te
helpen met verhuizen.
Af en toe lijkt het aisof hij
„door een engeltje geholpen"
wordt, want telkens als de winkel te vol dreigt te raken, komt
er weer eens iemand langs, die
wat grote stukken koopt, zodat
het lekker opruimt. Meijer
neemt nooit iets mee naar huis.
Zelfs niet als hij het erg mooi
vindt. „Dan laat ik het lekker
mooi zijn in mijn winkel. Ik
hecht niet aan materiele zaken.
Het enige wat ik wil behouden,
is mijn gezin." Volgens zijn
Zandvoortse vrienden op zijn
'terras' ziet de inrichting van
zijn'huis er tegengesteld uit aan
zijn winkel. Ruim, stilistisch,
opgeruimd, zonder overbodige
spullen, aldus de vrienden.
Er blijft weinig tijd over voor
zijn gezin of hobby's. „Vroeger
was ik zeven dagen per week
open. Nu houd ik de zondag
vrij. Dat trekken we erop uit.
Gaan we bijvoorbeeld lekker
wandelen in de duinen." In de
winter koestert Meijer zijn klaverjasavond.
Zekei\ nog 2,5 jaar kunnen de
Zandvoorters een beroep doen
op Marcel Meijer. Daarna loopt
het tienjarig huurcontract af
met de verhuurder. Deze heeft
hem al te kennen gegeven het
niet te willen verlengen. Als het
aan Meijer ligt, gaat hij door
met deze handel. „Maar we zien
wel. Wie dan leeft, wie dan
zorgt?"

MENINGEN
Opbloeiend Bentveld heette het feest dat zich zaterdag in de Teunisbloemlaan en Duindoornlaan te Bentveld afspeelde. Getuige de foto was'het vooral voor kinderen een aardige trekpleister.

Foto Persbureau Zandvoort

i Burgerlijke stand
Periode:
29 juni 1993 - 5 juli 1993

Geboren:
Ginger Helena Louise, dochter
van: de Vries, Willem Frederik
en: de Heer, Astrid.
Amber, dochter van: van Duijn,
Jan en: Wijnveld, Elisabeth Godefrida.

Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
op donderdag m Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J M. Pekelharmg.
Hoofd commercie. J.F Sas.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel 02507 - 18648 Postadrespostbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red chef), Joan Kurpershoek, Marianne Timmer (emdred).
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Hendal.
Advertentieverkoop: Gasthuisplem
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M Oosterveld. Kantoor geopend' maandag 13-16 u.; dinsdag 1013, 14-16 u., woensdag 9-11 u., donderdag 10-12 en 13-17 u., vrijdag 9-12
u
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562 6271.
Faxnummer' 020 - 665 6321
Verkoopmanager. M. Christiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 17,- per
kwartaal,
ƒ31,- per halfjaar; ƒ 54,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ 1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 0830-17 uur, tel (020)5626211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.

02507-17166

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
in 1941.

N.A. Graftdijk reageert op het
artikel over Manfred Bergerhoff, dat vorige week in deze
krant stond.

Naar aanleiding van de ruMarianne Aafje Elisabeth, 46 briek 'Achter de schermen' in
Overleden:
jaar.
Hoogendijk, Cornelis, 91 jaar. De Muinck, Eugenius, 87 jaar. de krant van donderdag l juli
over Manfred Bergerhoff wil ik
Kok, Wilhelmus Theodorus, 76 Diependaal, Simon, 73 jaar.
het een en ander corrigeren.
jaar.
Dammers geb. Meijers, Elisa- Het Zandvoorts Nieuwsblad
beth Alida Catharina maria, 86 heeft mij telefonisch benaderd
Harkamp geb. Boon, Myrna jaar.
voor
achtergrondinformatie

j Weekenddiensten
Weekend:
10/11 juli 1993

Zandvoorts
Nieuwsblad

Manfred
Bergerhoff

regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk ZuidPOLITIE: Alarmnummer 06-11. -Kennemerland 's avonds, 's
In andere gevallen: tel. 13043. nachts en in het weekend te beBRANDWEER: Alarmnummer reiken via de doktersinforma06-11. In andere gevallen tiedienst: tel. 023-313233.
023-159500 of - voor info over- Verloskundige: Verloskundidag - (02507) 61584.
genpraktijk van Elizabeth de
AMBULANCE: Alarmnummer Boer-Burgh, Astrid C.M. Gom06-11. Anders: tel. 023-319191 bert, Petra J. van der Deijl,
(ongevalllen), Centrale Post Kochstraat 6A, Zandvoort, tel.
Ambulancevervoer (CPA) Ken- 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
nemerland.
DIERENAMBULANCE: Die- Thorbeckestraat 17 te Zandrenbescherming:
023-246899 voort, tel. 15847.
(gratis), Regionale Dierenam- Dieren: (Overige diensten) Verbulance
alarmnummer eniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissings023-334323.
HUISARTSEN: De volgende dienst 023-383361, Asiel Zandhuisartsen hebben een geza- voort
(tevens
pension)
menlijke
waarnemingsrege- 02507-13888, Asiel Haarlem
ling: J. Anderson, B. van Ber- 023-244443. Stichting Regionale
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Dierenambulance: 023-363476
Paardekooper, H. Scipio-Blü- of alarmnummer 023-334323 (24
me, F. Weenink. Informatie uur per dag), ook voor melding
daarover tijdens weekend, van zoekgeraakte of gevonden
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én dieren.
tijdens feestdagen via telefoon- Centrum Voor Vrijwillige Hulpnummer 30500. De spreekuren verlening: Voor informatie, advan de dienstdoende arts zijn vies en hulp tel. 17373, op alle
zowel op zaterdag als zondag werkdagen van 10.30-12.30 uur.
van 11.30 tot 12.00 uur en van Schriftelijk: Postbus 100, 2040
17.00 tot 17.30 uur. Een af- AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
spraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apo- l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
theek, H.B.A. Mulder, tel. op dinsdag- en donderdagmid13185. Openingstijden (alléén dag van 13.30 tot 15.00 uur.
voor
recepten):
zaterdag Belbus: Om van de belbus (voor
10.00-13.00 en 17.00-18.80 uur. bewoners van 55 jaar en ouder)
Zondag
11.30-12.30
en gebruik te kunnen maken,
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- dient men zich 24 uur van te
ningstijden informatie over de voren op te geven bij Huis in de

Duinen, tel. 13141, tuisen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpver Ie
ning. beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuur lij k spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

De rubriek meningen staat open voor
uw reacties Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant, Postbus 26, 2040
AA Zandvoort. U kunt uw brief ook
afgeven bij het redactiekantoor dat is
gevestigd aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort De redactie is telefonisch
bereikbaar via nummer 02507-18648.

over de plannen van de gemeente Zandvoort wat betreft de verandering van het Kerkplein. Ik
heb verwezen naar de gemeentevoorlichter, die natuurlijk de
meest geëigende persoon voor
informatie is. Trouwens, de
plannen in deze zijn openbaar
en sinds meer dan een jaar bekend.
Ik citeer: 'Buurman N.A.
Graftdijk van Da Andrea heeft
zijn handtekening niet gezet,
maar die heeft dan ook andere
belangen.' Over deze zin wil ik
het volgende opmerken: Het
niet plaatsen van mijn handtekening heeft niets van doen met
'andere belangen'. Principieel
zet ik mijn handtekening niet
onder 'straatacties'. De door u
geciteerde zin: 'Ik doe mijn
voordeel met zo'n nieuwbouw,'
is niet door mij gezegd. Ten eerste moet ik nog maar afwachten of ik inderdaad mijn voordeel kan doen met de eventuele
nieuwe zaak. Ten tweede insinueert u door deze zin de mentaliteit van: De een zijn dood is
de ander zijn brood. Dit wijs ik
af.
Verder vind ik het vreemd
dat in een artikel over Manfred
Bergerhoff een kwart over mij
wordt bericht, terwijl ik duidelijk aan de telefoon heb gezegd
alleen een algemene visie als
burger van Zandvoort op de upgrading van het Kerkplein te
geven.

grofvuil drie mooie boeken hg- dochtertje, die mooie plank
gen. Blij met zijn vondst neemt voor uw boekenkast, die bloemhij ze onder de arm en loopt bak die uw balkon nog zo fraai
naar huis. Even verderop zou opsieren, laat het liggen.
wordt hij aangehouden door Het tweede gebruik van spulleeen jong agentje dat met een tjes afkomstig uit onze wegproces-verbaal dreigt. Na een werpmaatschappij is verboden.
kwartier soebatten mag de heer Recycling een ernstige overtretenslotte zonder schande ver- ding. Snuffelpret uit den boze.
der. Nadat hij de boeken heeft Big Brother houdt u in de gateruggelegd waar hij ze heeft ten.
gevonden. Ordnung muss sein!
Verzonnen? Nee, waar ge- Het is het zoveelste voorbeeld
beurd. Het is het nieuwe, stren- van het asfalteren van onze sage en intelligente beleid van de menleving. Elk bloemetje ongegemeente om het doorzoeken organiseerd plezier, elk sprietje
van grofvuil, dat precies een afwijkend gedrag moet worden
ochtend in de maand op de platgewalst. Hoogste tijd dus
stoep staat, tegen te gaan. Snuf- voor een tikje burgerlijke ongefelaars,
morgensterren
en hoorzaamheid. Voor de grote
scharrelkippen, u bent gewaar- gelijkmakers hun zin krijgen.
schuwd! De politie ligt op de Ga die ene ochtend massaal de
loer.
straat op. Ontmoet uw buren.
Wordt ook een morgenster!
Dat oude kinderfietsje dat u
J. van Eijk
nog wilde opknappen voor uw
Zanchoort.

Zandvoorts
Nieuwsblad

KNRM vernoemt
nieuwe boot
naar erflater
ZANDVOORT - De nieuwe
boot van de KNRM Zandvoort
wordt vernoemd naar Annie
Poulisse, bij sommige Zandvoorters beter bekend als Annie van Deurzen. Ze is in apü
overleden en heeft de KNRM
Zandvoort als enig erfgenaam
benoemd.
De Annie Poulisse wordt gebouwd in Volendam. Naar verwachting kan de 'reddmgboot
in juli 1994 gedoopt worden. De
voorbereidingen voor de komst
zijn m Zandvoort m volle gan?.
Het botenhuis aan de Thorbeckestraat moet worden uitgebreid, een klus die door de bemanning zelf wordt uitgevoerd. Zodra de gemeente een
aanvang neemt met de bestrating van de Boulevard Paulus
Loot, naar wordt aangenomen
omstreeks de jaarwisseling,
wordt de huidige reddingboot
overgedragen aan zijn nieuwe
eigenaar. De Dr. Ir. S.L. Louwes heeft 38 jaar trouwe dienst
gedaan. Tot de Annie Poulisse
naar Zandvoort komt, krijgt
het reddingstation ter overbrugging de beschikking over
een supersnelle zeven meter
lange rubberboot met vaste bodem.
De trainingen op het zusterschip van de Annie Poulisse, de
Valentijn uit Noordwijk, begmnen in september zodat de
bemanning klaar is als de
nieuwe reddingboot in gebruik
wordt genomen.

Alleen als ie
ijs en ijskoud is
ZANDVOORT - Verbazing
alom, want zaterdag en zondag
dreef er een vervalste ijsberg
met 'aan boord' een fles Cointreau voor de Zandvoortse
kust. Een voor Europa uniek
project dat menigeen de ogen
deed uitwrijven.
De drijvende Cointreau-ijsschots maakt onderdeel uit
van een promotiecampagne
waarbij de nadruk ligt op Cointreau-On-Ice. Afgelopen weekeinde werd in Schevingen het
startsein gegeven en zette de
sleepboot met ponton zich in
beweging. In de weekeinden
van juli en augustus is hij ter
hoogte van Zandvoort, Noordwijk en Schevingen diverse keren te zien.
De fles is tien meter hoog en
wordt op driehonderd meter
uit de kust voortgetrokken
door een sleepboot. De zogenaamde Giant Inflatable Bottle is een verbazingwekkend
nauwkeurige weergave van de
authentieke
Cointreau-fles.
Zaterdag 10 juli en zondag 25
juli doet hij Zandvoort weer
aan. De reuzenfles is dan van
elf tot twee te zien.

Bestorming
La Bastille
ZANDVOORT - Op 14 juli
vieren ze in Frankrijk feest, de
dag dat de revolutie begon met
de bestorming van La Bastille.
En wie dus in Zandvoort een
horecazaak heeft met deze
naam ontkomt er niet dat er
feest gevierd moet worden. Het
feestprogramma van La Bastille in de Haltestraat vermeldt
voor volgende week woensdag
iet volgende. De presentatie is
:n handen van Ed van Dijk en
lij presenteert zingend. Hij beon als DJ in Amsterdam,
waar hij al snel. de zingende
zaalkelner werd. Als artiesten
;reden op: Terri Schaap, Rob
Sonalds en Billy Holly. Terri
Schaap zingt een Nederlandsin Engelstalig repertoire, Rob
Konalds kreeg via Henny
Huisman bekendheid als Rene
Proger en Billy Holly is een En;eland geboren artiest die re*elmatig op de Nederlandse teevisie te aanschouwen is geweest. Hij is leider van de rock
and rollband 'Billy Holly and
the Krekels' en het zal dus duidelijk zijn dat hij het solo ook
op die toer gooit.

Oranje Nassauschool wint Variathon

N.A. Graftdijk
Zandvoort.

Snuffelaars
opgelet
J. van Eijk vindt dat de gemeente 'de hele samenleving
wil asfalteren', nu het strafbaar
Is geworden het grof vuil te
De eerste Variathon voor de leerlingen van groep 8 van alle Zandvoortse basisscholen is
doorzoeken.
dinsdagmiddag gewonnen door de Oranje Nassauschool. De Mariaschool en Van Heuven
Een al wat oudere man, met Goedhartschool eindigden respectievelijk als tweede en derde. De leerlingen leverden strijd op
respectabele grijze haren, ziet zeven onderdelen. De algemene reactie was dat het een fantastisch initiatief is geweest.
Foto Persbureau Zanch oort
aan de straatkant tussen het
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IN
INFORMATICA
OPLEIDINGEN

SA/OW
Groothandel in
schoonmaakartikelen

Mondelinge cursussen ook op zaterdag
AMBI

PDI (l en II)
dBase IV-gebruik/programmering
Novell - systeembeheer
Windows
WordPerfect
Lotus 123
CENTRUM VOOR
• Rijkserkende diploma's
• Cursusprijzen vanaf ƒ 200,• Gespreide betaling mogelijk

Bel 020 - 625 98 83

AUTOMATISERING
Van Diemenstraat410
1013 CR Amsterdam
Sinds 1982 gespecialiseerd
in inlormatica-opleidingen.
Lid VBMO en VOl.

of stuur onderstaande bon naar
CVA, Antwoordnummer 10793,
1000 R A Amsterdam
(postzegel niet nodig)

s

O AMBI
O Windows
Naam

~&

O dBase
O Lotus

Wil je nog wat verdienen
in de vakantie?

Meubelplein Leiderdorp is sponsor van 'Goede tijden, Slechte tijden'. Alle

Het Parool Zandvoort

Groenewegen Meubelen, Houweling Interieur, Kooreman Meubelen,

O Novell

meubelen in de/e TV-serie /.ijn verkrijgbaar bij: Baalbcrgen Meubelen,
MEUBELPLEIN LEIDERDORP

zoekt zo spoedig mogelijk
een serieuze

BEZORGER/STER

Stuur mij vrijblijvend uw cursusoverzicht
O PDI
O WP

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Tel. 17935

DONDERDAG
KOOPAVOND!

Lederland, Mijnders Meubelen, Slaapkamer Centrum, Stoutenbcek

Wooncentrum, Valhal Woonidecën. Informatie: 071-416585. A4, afslag Leiderdorp. Volop parkeerruimte.
Openingstijden: Maandag 13.00-17.30 uur. Dinsdag, Woensdag, Vrijdag 9.30-17.30 uur. Donderdag koopavond 9.30-21.00 uur. Zaterdag 9.30-17.00 uur.

MEUBELPLEIN
LEIDERDORP

KI. wijk - hoge verdienste

CHRIS HARDENDOOD

Wie komt ons gezellige team versterken?
m/v

Adres _:
Postcode/woonplaats

Bel me op
Olga Paap-Ory
Tel. 15873

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507 - 14420

B

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Prijzenfeest bij de Nationale Postcode Loterij

SLANK OP VAKANTIE Henny Huisman feliciteert
HET KAN NOG!
nieuwe miljonairs , ~"~
Lijnen is voor veel mensen een belangrijk onderwerp van
gesprek. Zeker zo vlak voor de vakantie wil men nog
graag even een paar pondjes kwijt. Vroeger gold dan als
advies om gewoon wat minder te eten. Op zo'n manier
gaat afvallen echter behoorlijk langzaam. Gelukkig zijn er
tegenwoordig andere methoden, waarmee je net zo
veilig, maar wel sneller, het gewenste resultaat kunt
bereiken.

Een aantal van deze diëten is
zelfs zo uitgebalanceerd, dat ze
elke toets met een „gewone"
maaltijd glansrijk kunnen doorstaan. We onderzochten voor u
een aantal diëten die zijn samengesteld volgens de richtlijnen van
het ministerie van volksgezondheid. Dit zijn voedingskundig
komplete dieetkuren waarmee je
snel en veilig kunt afvallen. Ideaal toch, zo vlak voor de vakantie.

de of een appeltje. Verder zit
alles in het MINIKUUR-pakket,
zodat je de hele week geen extra
inkopen hoeft te doen.
Voor de kosten hoef je deze kuur
dan ook niet te laten. Omgerekend per dag komt deze MINIKUUR op zo'n ƒ 8,-. Dat ben je

aan gewone voeding ook snel
kwijt.

SNEL RESULTAAT
Iets minder streng is de formule
van WEEKPLAN. Ondanks het
feit, dat WEEKPLAN nog geen
700 kalorieën per dag telt, krijg
je met dit dieet zes. gerechten
per dag, waardoor je absoluut
geen honger zult hebben. WEEKPLAN is bovendien vezelverrijkt.
Het bevat zoveel voedingsstoffen
dat je je eigenlijk geen gezondere voeding kunt indenken. De
opbouw van de kuur is heel gevarieerd: een cruesli-ontbijt voor

's ochtend, als lunch twee maaltijdrepen (heel handig om mee te
nemen), voor de trek tussendoor
een bouillon en voor 's avonds
een heerlijk warme maaltijdsoep
en een dessert. Deze laatste
twee zijn er in verschillende smaken die allemaal even lekker en
voedzaam zijn. Kortom, zes keer
per dag iets eten en toch afvallen maakt deze vorm van lijnen
ook nog heel gemakkelijk. Omgerekend komen de kosten van
de WEEKPLAN-voeding per dag
op zo'n ƒ 9,50. Dat is dus niet
afwijkend van de normale kosten
van je dagelijkse voeding.

Henny H u i s m a n kwam hen
persoonlijk feliciteren. Vader,
moeder en dochter waren
totaal beduusd toen Henny
Huisman hen het goede
nieuws kwam brengen. 'Ik
mag niet huilen, hè?' vroeg de

mer 3843 GC 059. Dit lot was
echter niet verkocht; een pechvogel liep liefst vier miljoen
gulden mis.

moeder hem al op de trap.
Natuurlijk ziet de Postcode
Loterij het liefst tranen van
geluk! Die hadden óók kunnen
vallen op de Deventerweg in
Harderwijk. Daar viel de
Postcode Jackpot op lotnum-

LIJNEN MET WARME
MAALTIJD
Voor wie de warme maaltijd niet
graag wil overslaan is Maaltijd+
het ideale alternatief. In de ochtend en middag lijnen en
's avonds gewoon warm eten
geeft je met deze formule een
gemakkelijk vol te
houden
1000-kalorieën dieet. Maaltijd+
is verkrijgbaar in verschillende
smaken, en handige lunchrepen
maken het mogelijk deze kuur
extra afwisselend te maken.
Afhankelijk van de verpakking
kost MAALTIJD+ zo'n ƒ2,- a
ƒ 2,50 per maaltijd. Dus ook niet
duurder dan 'gewone' voeding.
Voor meer informatie over bovenstaande diëten kun je ook
terecht bij de betere drogist,
reformzaak, apotheek en ketens zoals Kruitvat, Etos en
Trekpleister. Ook kun je een
3 speciale dieet-infolijn bellen:
0
04928-3012 voor extra dieetinformatie.

500 KALORIEËN
De snelste manier om af te vallen heet MINIKUUR. Bij dit vijfdaagse dieetplan worden slechts
500 kalorieën per dag gebruikt.
Het lichaam moet dus automatisch de vetreserves aanspreken.
Met 4 gerechten per dag, die
een flinke dosis vitaminen bevatten, werkt deze MINIKUUR zonder dat slappe en futloze gevoel.
Sterker nog. na een paar dagen
voel je je zelfs gezonder dan
eerst, omdat je ook allerlei afvalstoffen kwijtraakt. De voedzame
maaltijden in het MINIKUURpakket smaken bovendien erg
lekker. Dat maakt het lijnen een
stuk aangenamer.
Deze MINIKUUR kan naar behoefte worden aangevuld met
iets extra's, zoals wat groente,
niet aangemaakte rauwkostsala- Slank de vakantie in

NIEUW: PLUSPUNT-KUUR
Driemaal daags een smakelijke maaltijdreep. Dat is
alles wat je nodig hebt om met het nieuwe Pluspunt-dieet snel een paar kilootjes kwijt te raken. Dus
geen poeder of pil, maar een volledige kalorie-arme
maaltijd verpakt in lekkersmakende repen.
manier kun je 's avonds gewoon de warme maaltijd
meeëten. Zo'n manier van lijnen is natuurlijk ook heel
praktisch voor onderweg of
op kantoor: de handig verpakte maaltijdrepen zijn kant

en klaar en kunnen overal
mee naar toe genomen worden.
En wil je nog iets extra eten
of 's avonds bij de TV knabbelen, dan kun je dit Pluspunt-dieet zelf nog aanvullen
met een bouillonsoepje, wat
groente, rauwkostsalade of
een appeltje. Maar dat hoeft
niet. In het Pluspuntpakket zit
alles wat je nodig hebt.

Eind juli trekt de notaris weer
vele tienduizenden winnende
lotnummers, waaronder de
Postcode Jackpot die nu al is
opgelopen tot VIJF MILJOEN
gulden! En niet alleen u als
deelnemer wint. Dankzij uw
bijdrage winnen ook -mens,
natuur en milieu. Via de goede
doelen die de Postcode Loterij
steunt: Artsen zonder Grenzen, Wereld Natuur Fonds,
.Natuurmonumenten, Novib,
Vluchtelingenwerk, Unicef en
kleine projecten via Stichting
DOEN.
Vele goede redenen dus om
mee te doen aan de Postcode
Loterij. Speelt u nog niet mee?
Vul dan nog vandaag de WINVIJF-MILJOEN-BON in en
maak voor één tientje 'kans op
vijf miljoen! •
Het kersverse miljonairsgezin
wordt gefeliciteerd door Henny
Huisman, ambassadeur van de
Nationale Postcode Loterij.

De winnende
Thuisbingonummers van

'Ik iriag niet huilen, hè?' vroeg de
moeder al op de trap aan Henny.

Hitbingo &
Vakantie
Gaat u met vakantie? Geen
nood! De Postcode Loterij
gaat gewoon door en maakt
alle prijzen - ook de
Hitbingoprijzen van 25.000
gulden - automatisch over
op de bank- of girorekening
van de winnaars.
Wie weet... misschien bent
u bij thuiskomst miljonair.
Goede reis! •

WIN-VIJF-MILJOEN-BON

29 juni:

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

3 17 24 31 38
6 18 26 32 43
7 20 27 33 44
10 22 28 34
11 23 30 35

Voor snel gewichtsverlies

Kies je voor snel, dan vervang je een tijdlang alle maaltijden door een Pluspuntreep. Kies je voor gemakkelijk, en dus wat langzamer,
dan vervang je alleen het ontbijt en de lunch. Op deze

Het zal je maar gebeuren. In mei plakte een
familie uit Groningen een zegeltje om met een
extra lot mee te spelen in de Postcode Loterij.
Met dat extra lot wonnen zij een maand later
het ZomerMiljoen!

TJ ƒ40.- (vier lotnummers)

Q ƒ20,- (twee lotnummers)

J ƒ30,- (drie lotnummers)

Q ƒ10,- (één lotnummer)

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

Wiltumiljonair worden?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!

.

.

Postcode: L ' ' . ' 1-1 l l

Plaats:

Naam:

Q dhr. Q mevr.

Adres:

Postbanknummer:

150.93.07

Datum:

;

'l

Handtekening:

NATIONALE l

Banknummer:
Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.
De loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890/098/177.89, d.d.
02-03-1993. Prijzen boven de duizend gulden worden belast met
25% kansspelbelasting. Prijzen
worden automatisch op uw bank- ol
girorekening gestort.

1

-

1

1

>

1

[LOTERIJ

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe Izonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZV Den Haag
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Sam Sam vergaart tijdstraffen in zaalvoetbaltitel

ZANDVOORT - Het 23e
Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltoernooi is gewonnen door Sam Sam. In de
finale in de hoogste groep
werd Sensimillia met 4-3
verlagen. De titel in de tweede divisie ging naar Banana's.
ZAALVOETBAL
; In de finale tussen Serisemillia en Sam Sam was de scheidsrechter genoodzaakt de regels
strak toe te passen om het geheel in goede banen te leiden.
Hij deelde veel tijdstraffen uit.

Beide teams zochten de aanval, maar de defensies waren te
sterk. Daarom probeerden de
spelers het vooral met afstandschoten die helaas niet of nauwelijks het beoogde resultaat
hadden.
,- Het betere zaalvoetbal van
Sam Sam werd na acht minuten beloond met de openingstreffer, 0-1. Toen Sensemillia tegen een twee minuten straf opliep, speelde Sam Sam deze situatie bekwaam uit, 0-2. Sensemillia bleek ook om te kunnen
gaan met een dergelijke situatie. Een man meer in het veld
leverde de verdiende tegentreffer op, 1-2.
Vlak voor het rustsignaal liep
de doelman van Sensemillia
een twee minuten straf op. Sam
Sam buitte dat direct in de
tweede helft uit en vergrootte
de voorsprong naar 1-3. De tijdstraffen volgden elkaar snel op.
Sam Sam kreeg zelfs een vijf
minutenstraf en nu profiteerde

Draverij gaat door
ZANDVOORT - De Kortebaandraverij in de Zeestraat
gaat donderdag 15 juli gewoon
door. De malaise in de economie speelde de organisatie in
eerste instantie parten, omdat
een aantal 'traditionele' sponsors.hun bijdrage verminderden of stopten. Door de hulp
van Zandvoortse sponsors gaat
de Kortebaandraverij volgende
week toch door. Bij de vooraangifte van de paarden zijn meer
dan veertig paarden aangegeven. Er zijn zelfs inschrijvingen
vanuit Duitsland.

Sensemillia daarvan, 2-3. De
krachtsverhouding was dermate klein dat vrijwel uitsluitend
uit man meer situaties gescoord' werd.

Straffen
Zo ook weer toen Sensemillia
tegen deze straf opliep. Sam
Sam had wel de hulp van een
mistastende doelverdediger nodig, maar met een 2-4 voorsprong leek de winst binnen. In
de slotfase drong Sensemillia
sterk aan, maar de overtuiging
ontbrak. Een minuut voor tijd
scoorde Senmsemillia nog wel
de aansluitingstreffer, maar
een prima spelend Sam Sam
gaf de 3-4 overwinning niet
meer weg.
Tussen en tijdens de wedstrijden door verhoogde een dweilorkest de sfeer in de Pellikaanhal. Een sfeer die er ook was
door het goede voetbal in de
finale van de tweede divisie.
Kroon Vis en Banana's zorgden
voor een goede partij zaalvoetbal. Het jeugdige Kroon Vis
moest het afleggen tegen het
zeer geroutineerde Banana's
maar voor dat het zover was,
viel er veel te beleven.
In een gelijkopgaande eerste
helft nam Kroon Vis een 1-0
voorsprong door een doelpunt
van Ted Saunier. Door het goede keeperswerk van Ferry Nanai slaagde Banana's er niet in
te scoren in de eerste helft. Dat
lukte wel kort na het begin in
de tweede helft. Na de gelijkmaker ging Banana's door en met
een verrassend afstandsschot
werd een 1-2 voorsprong genomen. Alex Verhoeven zette
Kroon Vis, door een man meer
situatie, naast Banana's, 2-2.
Toen Kroon Vis tegen een
twee minuten straf opliep was
de strijd beslist. In een minuut
scoorde Banana's tweemaal, 24. Vlak voor het einde zag een
moegestreden Kroon Vis de
eindstand oplopen naar een geflatteerde 5-2 nederlaag. De
overwinning was echter zeer
verdiend voor Banana's.

In deze rubriek wordt tijdens het zomerseizoen
bericht over gebeurtenissen op het strand. De
redactie houdt zich aanbevolen voor tips en
reacties. Het telefoonnummer is: 18648

Iets vangen is bijzaak
voor visser aan zeekust
Als de drukte op het
strand is verdwenen, dan
blijft in de avonduren alleen de wandelaar over.
Echter aan de vloedlijn
ontwaart de recreant dan
vaak een visser, die zijn
geluk beproefd.

In de finale van het zaalvoetbal werd behoorlijk ruig gespeeld. De scheidsrechter
moest vaak ingrijpen
Foto Persbureau Zandvoort

Promotie

De dit jaar voor het eerst ingestelde verliezersronde, wat
vriendelijker genaamd, de promotiecompetitie, bleek een
gouden greep. Teams die na de
voorrondes waren uitgeschakeld op een hoge klassering
kregen hier de kans zich alsnog
in de kijker te spelen. De eerste
Zandvoort heeft een bijzon- divisie teams REA en EDO Jadere plaats verworven, vanwe- cro speelden een ongelijke
ge het licht hellende parcours. strijd. REA was te sterk en won,
en de lommerrijke ambiance.
na bij rust al met 3-0 te hebben

voorgestaan, met 7-2.
Grandorado en Beach Him
traden aan voor de finale in de
tweede divisie. Een felle strijd,
die tot aan de laatste minuut
veel spanning kende. Grandorado was over het geheel genomen de betere ploeg, maar verzuimde de kansen te benutten.
Robert Arens gaf Grandorado
toch een 1-0 voorsprong. Uitblinker Cock Zwemmer zorgde
er voor dat Beach Him op gelijke hoogte kwam. Vlak voor de
rust zette Arens Grandorado
opnieuw op voorsprong, 2-1.
Toen Ramon Dost de stand
op voerde naar 3-1 leek de strijd
beslist. Beach Him gaf het echter niet op en door een doelpunt
van Piet Jongejan kwam de
spanning weer terug, 3-2. Ook
nadat Van der Winden Grandorado naar een 4-2 voorsprong
had geschoten gaf Beach Him
het nog niet op. Ron van Kampen zorgde voor dé aansluiting.
Beach Him, drong aan maar
het conditioneel sterkere Grandorado bepaalde de eindstand
op 5-3.

(ADVERTENTIE)

*Bedrijf Zandvoort richt zich
niet actief op zijn klanten'
In de rubriek Dorpsomroeper kwam Floris Faber yorige week tot de conclusie
dat er een goed toeristisch
plan opgesteld moet worden. In deze tweede aflevering geeft hij aan dat Zandvoort meer de nadruk moet
leggen op kwalitatief goede
voorzieningen, dan op de
kwantiteit daarvan. De gemeente moet keuzes durven maken.
EUZES MAKEN. Een titel met een eeuwigheidswaarde. Je moet
altijd kiezen. Kiezen of
delen. Soms lijkt het er op, dat
je niet veel keus hebt. Er is dan
de neiging om een beetje te
schipperen en er maar het beste van te maken. Is het niet zo
dat we in toeristisch Zandvoort
denken dat we geen keuze hebben en gewoon maar zo goed .
mogelijk moeten reageren op
'de toeristische vraag', op de
bezoekersstromen?

M l C H A EL
D O U G L A S

oRgfôltQEPER

K

Het vervelende is daarbij dat
de maatregelen om het toerisme in Zandvoort in goede banen te leiden altijd achter de
feiten aanlopen. Bovendien is
het zo dat er gigantisch veel potentiële markt is voor een badplaats als Zandvoort. Wat we
in Zandvoort in het algemeen
beschouwen als toeristische
vraag is eigenlijk meer de toeristische realiteit; het zijn de
klanten die al komen.

Bioscoopprogrammering van 8 t/m 14 Juli

Floris
Faber

We hebben in onze badplaats
wel degelijk een keuze. Zandvoort is de mooiste en beste
badplaats van Nederland. We
kunnen het ons permitteren
om kritisch te zijn, om ons publiek een beetje uit te zoeken.
We zullen ook wel moeten.
Tenminste als we Zandvoort
leefbaar willen houden voor debewoners. Eigenlijk is het heel
simpel. Het toeristisch produkt Zandvoort is gewoon gewild. Zandvoort is populair en
het groeit ons bij mooi weer
vrij gemakkelijk boven het
hoofd.
Met man en macht proberen
we met wisselend succes de
zaak nog een beetje onder controle te houden. Per slot van rekening drijft Zandvoort economisch gezien op het toerisme:
de kassa moet draaien. Maar je
kunt natuurlijk geen florerende winkel hebben op basis van
twee handen vol topdagen en

In de rubriek Dorpsomroeper treedt Floris Faber in de voetsporen van zijn grootvader en verkondigt zijn mening over het
toerisme. De redactie nodigt de lezers uit te reageren op zijn
visie in de rubriek Meningen. Reacties inleveren bij het Gasthuisplein 12, of opsturen naar postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Faxen kan ook: 02507-30497.
twee maanden seizoen per jaar. er is vraag naar een mooi aanBovendien is er ook nog zoiets geklede boulevard. Er is beals de gemiddelde besteding
hoefte aan braadworst en paper bezoeker en de overlast die tat. Er is ook vraag naar een
kan worden veroorzaakt.
leuk specialiteitenrestaurant.
Er is een markt voor een goed
Er zijn grenzen aan de groei. verzorgd casino en er schijnt
Tenminste als we denken aan
een markt te zijn voor de speelaantallen bezoekers. Niet omautomatenhal. Om maar te
dat niet meer mensen naar
zwijgen over de belangstelling
Zandvoort zouden willen kovoor een mooi café en de intermen, maar domweg omdat we
locale c.q. internationale aanhet niet fatsoenlijk kunnen
trekkingskracht van de zo noverwerken; omdat het tot niet
dig te tolereren hasjcafés/theeacceptabele overlast voor de
huizen.
bewoners leidt. De onderneWil je je winkel/warenhuis
mers in Zandvoort zullen echen dit geval dus de badplaats
ter omzetgroei willen realiseZandvoort succesvol en niet
ren. Dat kan als we ook buiten rendement op korte en lange
het seizoen klantjes hebben.
termijn exploiteren, dan zul je
Dat bereiken we door met een
keuzes moeten maken. Combikwaliteitsaanbod nieuwe
naties zijn maar beperkt mogemarkten aan te boren. We moe- lijk. Het is vaak het een of anten dan wel lef hebben en visie. der. Een bepaald publiek kan
En vertrouwen in ons produkt; een ander publiek afschrikken.
de bijzondere en veelzijdige
Zandvoort kan vanuit een posibadplaats zandvoort.
tie van sterkte in feite zijn publiek uitzoeken. Door een produktieaanbod. Door gericht
Marketing
promotie te bedrijven. Door geZandvoort is voor mij één
woon 'nee' te durven zeggen.
grote onderneming; een warenhuis met veel artikelen op de
Keuzes maken, maar dan wel
planken. Een béétje warenhuis actief, stimulerend. Dus ook
richt zich actief op een bepaald 'ja' zeggen en investeren in
publiek. Door het produkt-aan- kwaliteit. In seizoensspreiding.
bod, door de inrichting van de
In faciliteiten op niveau en verwinkel en met acties.
blijf stoerisme. Dan houden we
het leuk in Zandvoort.
Zandvoort doet dat nog niet
Eigenlijk kun je concluderen
echt. We volgen de vraag. Er is
vraag naar campingplaatsen,
dat we geen keuze hebben!

Een vis aan de haak slaan
lijkt zijn doel te zijn. De 54jarige Zandvoorter Bob Dröse is een van de vaste klanten
van het strand. „Ik werk in
Amsterdam en als je in die
drukte werkt, dan is het 's
avonds heerlijk om aan het
strand uit te waaien. Lekker
even ontspannen. De rust die
strand en zee brengt is echt
geweldig. En omdat vissen
mijn hobby is gooi ik de hengel daarbij uit."
Het vangen van vis is natuurlijk het aller belangrijkste voor een visser, maar Dröse ziet dat meer als bijzaak.
„Natuurlijk wil je wat vangen, maar zoals ik al zei, de
rust en de zee, dat is pas
prachtig. In het voorjaar
wordt er wel paling gevangen
en nu vangen we wat tong.
Geen kilo's maar ja vangt er
twee of drie. Ik vind, dat als
het wat vroeger donker wordt

Jeugdstrand nu vier weken
Het bestuur van het
Jeugdstrand Zandvoort
heeft onlangs besloten het
dagvakantiekamp voor
Amsterdamse schoolkinderen uit te breiden naar
vier weken.

*el

Za/Zo/Wo
13.30 en 15.30
Dagelijks
13.30

12 jaar
Do/Vr/Ma/Di

15.30
Dagelijks
19.00

16 jaar
Dagelijks
21.30

HEURAISER 3 23 Juli 23.45 CANDYMAN
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

De strandpachters verweten
de gemeenteraad een zwalkend
en visieloos beleid. Ze legden de
vinger op de zere plaats, want
ditzelfde beleid strekt zich uit
tot andere terreinen. Ik beperk
me even tot het behandelen van
bouwvergunningen. De een
krijgt een weigering voor het
bouwen van een dakkapel die
in glooiende lijn met het dak
loopt en wordt gedwongen tot
het plaatsen van uitstekende
puisten van dakkapellen. De
ander krijgt helemaal geen toestemming en weer een ander
mag een hele verdieping op zijn
huis zetten. Motivatie blijft onduidelijk. En vooral zwalkend.
Volgens de gemeente is het belangrijkste de glooiende lijn
met het dak. Het blijkt echter
in de praktijk dat ze een totaal
andere kijk heeft op het begrip
'glooiend' dan Van Dale. De gemeenteraad legt zich in deze
neer bij het advies van een zoge-

De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar
de redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. U kunt uw
brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het
Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via
nummer 02507-18648.

Vinger op zere plaats
naamde welstandscommissie.
Wanneer men de namen van
deze commissieleden schriftelijk opvraagt, krijgt men gewoon geen'antwoord. Zalig dus
de openheid der democratie.
De algemene mening van de
Zandvoortse bevolking, die in
aanraking is geweest met de
commissieleden is dat dat zij
zich zeer schofterig behandeld
voelen. Discussie blijkt onmogelijk.

Bouwvergunning
Een voorbeeld van het zwalkende beleid. Een bouwvergunning wordt op 22 september
1992 aangevraagd. Een ambtenaar meldt dat afhandeling van
de bouwaanvraag onder de
nieuwe wet zal plaatsvinden
(deze trad op l oktober 1992 in
werking), aan gezien de welstandscommissie eerst op 15

De toestroom van kinderen
heeft echter geleid tot een
licht tekort aan bekwame
groepsleiding. De Stichting
Jeugdstrand Zandvoort roept
daarom jongeren op, die tegen een geringe vergoeding
één of meer weken de hoofdleiding willen assisteren. De
voorkeur gaat uit naar jongeren die studeren aan het
PABO, de SPH en het MBOAB en MBO-AW. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Marjo Alkema
(020-6737375) of Sandra Kooij
(072-159843).

Dat betekent dat het kamp
één week langer op het Zandvoortse strand wordt opgeslagen dan voorgaande keren. Het vakantiekamp duurt
dit jaar van maandag 26 juli
t/m vrijdag 20 augustus. Directe aanleiding voor de verlenging van het vakantiekamp is de steeds groter wordende belangstelling voor het
Het Jeugdstrand ZandJeugdstrand.
voort is bedoeld voor Amsterdamse schoolkinderen van
Door het vastgestelde vijf tot en met 12 jaar, die
maximum van driehonderd tijdens één of meer vakantiekinderen per kampweek, weken graag op het strand en
moesten er vorig jaar kinde- in de duinen spelen. De kinren worden afgewezen. Met deren worden daar onder bede uitbreiding naar vier we- kwame leiding vermaakt met
ken verwacht het bestuur een' sport en spel, variërend van
betere spreiding, zodat afwij- tikkertje en voetballen tot
zing niet meer nodig hoeft te kleien en het maken van
zijn.
enorme strandfiguren.

Ophogen strand met punaise
Afgelopen week is Rijkswaterstaat begonnen met
het ophogen van het
strand 'bij Bloemendaal.
Vanaf 31 augustus is het
Zandvoortse strand in
drie fasen aan de beurt.

tot een hoogte van 3,5 meter
boven NAP. Het gaat hierbij
in totaal om ongeveer vijfhonderd duizend kubieke
meter zand. Het grootste deel
hiervan, 350 duizend kubieke
meter komt op Bloemendaals grondgebied.

Voor het ophogen wordt
een nieuwe methodiek gebruikt. Op een kilometer uit
de kust ligt een soort punaise
op de bodem van de zee, die
het zand opzuigt. Via een hefeiland wordt het zand vervolgens naar de kust gepompt.
Vanaf verder gelegen locaties
wordt zand bij de punaise gedeponeerd. De punaise wordt
vanaf het strand bestuurd.
Het strand wordt opgespoten

In de maand september
wordt een klein deel van het
Zandvoortse strand opgehoogd. De strandexploitanten komen niet in de problemen. Ze hebben na l oktober
twee weken de tijd om hun
paviljoens af te breken. Op
maandag 18 oktober gaat
Rijkswaterstaat er vol tegenaan. Volgens de planning
hoopt men eind november de
klus geklaard te hebben.

MENINGEN
Naar aanleiding van publicaties over de matige relatie tussen strandpachters en gemeente klom W. Smit in de pen. Inmiddels hebben beide partijen
de strijdbijl begraven. Volgens
de heer Smit is het echter op
meer fronten niet goed gesteld
met de gemeente en haar bestuurders.

de mooiste tijd om te vissen.
Donker en dan stralend helder weer dan is het hier fantastisch. Dan stel ik bij mij- i
zelf weieens, wat hebben we
toch veel voor op de mensen
in de stad. Vaak ga ik met een
vriend, dan kan je nog lekker
met elkaar wat kletsen.".
Een paar weken geleden
verliep een visavondje minder prettig voor de Zandvoortse visser. „Ik had mijn
lijn uitgegooid en waarschuwde een bestuurder van
een speedboot. Toch voer hij
door mijn lijn en trok mijn
hengel de zee in. Natuurlijk
stuk, maar later hebben we
de zaak geregeld. Alleen vissen doe ik vrijwel niet meer
omdat er 's avonds toch vaak
vreemde vogels op het strand
lopen. Op wat voor tijdje op
het strand bent, er zijn altijd
mensen. Een collega-visser
werd pas geleden, na een
woordenwisseling over een
hond, nog bijna voor het
hoofd geschoten."
/
Ondanks deze minder prettige voorvallen is Rob Dröse
niet tegen te houden en zal
hij zijn vishobby nog jaren
blijven voortzetten in het
Noordzeewater.

Schaakprobleem
alleen zich tot de Eaad van State te wenden.
En wat te denken van iemand
die al veertien jaar in Zandvoort woont en van wie ineens
de aanslag voor de onroerendgoedbelasting over 1992 haar
zijn oude woonplaats wordt
verzonden? Hoog tijd dat B en
W orde op zaken gaan stellen.
Gezien de afgelopen periode
valt daar echter weinig of niets
van te verwachten. De hoop is
gevestigd op de Zandvoortse
bevolking om bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen de stem uit te brengen
op afgevaardigden met bestuurlijke kwaliteiten en die op
democratische wijze een einde
maken aan de wantoestanden.

oktober bijeenkomt. De aanvraag tot bouwvergunning en
de mogelijkheid voor belanghebbenden om bezwaar in te
dienen wordt ook eerst op l oktober gepubliceerd. Na enige
onduidelijke verklaringen tot
het weigeren van de vergunning, komen B en W op 9 juni
1993 ineens tot de volgende conBovendien is het te hopen dat
clusie:
er spoedig een wet wordt aange„De aanvraag is ingediend op 22 nomen die de bevolking het
september 1992. Op dat mo- recht geeft haar eigen burgement was de woningwet van meester te kiezen. Zandvoort is
1962 nog van kracht. Op grond niet gebaat met een burgemeesvan artikel 130 van de nieuwe ter die zich voornamelijk bezigwoningwet, dient uw aanvraag houdt met het doorknippen
om bouwvergunning te worden van lintjes, het zwengelen aan
afgedaan overeenkomstig de pompen en het uitdelen van
woningwet van 1962. Per abuis koekejes met het Zandvoortse
is uw aanvraag afgedaan en ge- wapen. Er is nog heel veel beweigerd op grond van de nieu- langrijker werk te doen binnen
we woningwet." B en W ver- de gemeente.
schaften zich weer een nieuwe
Wlm Smit
uitvlucht. Gedupeerde rest dus
Zamlroort.

De wekelijkse schaakrubrick
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. In verband met de vakantieperiode is
de eerstvolgende clubavond in
het Gemeenschapshuis op donderdag 2 september. Méér informatie over de problemen/oplossingen is tot die tijd te krijgen
via Postbus 25, 2040 AA in Zandvoort. Belangstellenden voor de
Zandvoortse Schaak Club kunnen ook bellen: tel. 13644, 13244
of 17272.

Opgave nummer 23: Wit begint
en wint.
Oplossing vorig probleem
(nummer 22). wit begint en
wint: 1. a(i-a7, Tgl-g2-K 2. Kb2-bl.
Tg2-gl+: 3. Lb4-el. Tglxel+: 4.
Kbl-b2, Tel-e2+: 5.' Kb2-b3.
Te2-e3+; G Kb3-b4. Te3-c4+; 7.
Kb4-b5 en wint de partij.

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
Citroen BX 1.9 R D break '87
weg. auto v.d. zaak, ƒ 10.500,BX Palais
26000 km 4/90 Tel.: 033-809292.
39000 km 3/91
Bx 19 TZI
BX Diesel
95000 km 6/90 V.a. ƒ85: 5 veerbpllen
BX 14 TE
36000 km 4/91 op druk brengen bij de Citroen
BX 14 TE
51000 km 10/91 Spec. in Zaanstad Garage
BX 16 TZI
49000 km 2/91 RENE SPAAN, 075-281193
BX Break D. 128000 km 1/90 Vraag tevens naar onze inrui
BX 19 TRI 103000 km 4/90 Iers en aantr. rep. prijzen.
BX Progres 49000 km 3/91 Visa 8/81
ƒ 600
BX Progres 55000 km 5/91 BX 1.4 E 4/87
ƒ 5000
BX Cannes 83000 km 9/90 BX 1.6 TRI 11/87
ƒ 7500
BX Palais
35000 km 4/90 BX 1.4
8/88
ƒ 7800
BX 16 RE
82000 km 5/89 BX 1.9 D 10/90
ƒ11800
74000 km 3/88 BX 1.9 D 7/88
BX 14 RE
ƒ 8400
Paltrokslraat 17, Zaandam
BX 1.9TZD 10/90
ƒ12600
Tel. 075 - 178051
BX 1.9 TRD 8/84
ƒ 3400
ƒ10200
Ruime keuze in 2 CV occasions BX 1.9 D 3/89
ƒ 8900
alle leeftijden. Citroen Centrum BX 1.4 7/89
BX 1.6 RE 5/89
ƒ 9600
Leende. Tel.: 04906-1528.
Tel. 035-564444/561842.
Tegen handelsprijzen: BX 19
TZi, LPG, elektr. kant.sch.dak, Visa RE, 9-'86, rood, 5 drs.
c.v., elektr. ramen, st.bekr., APK 2-'94, trekh., in goede st
blauw met., 10-'90, ƒ16.500. Vr.pr. ƒ3400. 020-6854320.
BX 19 TZi, LPG, elektr. XM Ambiance '90
ƒ 25.500
kant.sch.dak, st.bekr., c.v., XM 20i Comf. LPG '90/ 23.500
elektr. ramen, zilver met., 3-'90, XM 20i Comf. '90
ƒ 19500
/16.000.BX 19 GTi, LPG, 10- 5 st. BX TZD '90 v.a. ƒ 13.500
'89, st.bekr., blauw met.,
BX D'89
ƒ11.500
c.v., elektr. ramen, / 15.500.
BX D '91
ƒ 14.900
BX 16 RE, LPG, 3-'89, ƒ9750. BX D Service '89
ƒ 9.500
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
BX Turbo D Serv. '91 ƒ 18.500
A'dam. Tel.: 020-6627777.
BX 19 GTI '90
ƒ18.500
TIMO DE BRUYN
BX Progress LPG '91 ƒ 18.500
Voor occasions en reparaties: BX 16 TZI Ipg '90
ƒ 14.900
van BX, Visa en 2CV6.
BX Palais '90
ƒ 14.900
APK klaarmaken tegen gered, BX 16 TRI Ipg '86
ƒ 6.500
prijz. Verk. van losse onderd. B X 1 4 T G E ' 9 0
ƒ14.900
Tel 020-6680820 en 075-219777 BX 14 TE'90
ƒ13.500
ƒ12.500
T.k. AC Diane, b.j. '81 + on- BX 14 TE Ipg'90
derd. (veel). 1 Probleem, motor AX 14TRS 5 d. '89 ƒ11.500
L15 D best. '90
ƒ 9.500
stuk. Tel.: 03464-1304 (Frits).
VISA Garage BV
Citroen 2CV6, dec. '87. Vr.pr.
Houtmankade 37
ƒ5200,-. Tel.: 02995-4958.
Amsterdam, tel. 020-6278410.
KNAP CITROEN ZAANDAM

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

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 70.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 39,95

voor elke extra regel

ƒ l

3,50

mm-prijs

ƒ

8,35

mm-prijs met vignet

ƒ

AUTO/MAXI'S per mm

ƒ

8,35
9,90

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

020-665 86 86

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,BMW 315 9/82
ƒ 1900
Tel. 035-564444/561842.

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

RENAULT 19 GTS, 1989
ƒ 16.500,AUTOSERVICE WIEGBRUG
020-6185076.
Tipo 1.9 Turbo DS SX,
6/90
ƒ 15.400
035-564444/561842.
Volvo 480 ES rood, 2/87, unieke
Auto's te koop auto ƒ18.750.- HETO CARS
Bovenkerkerweg 23, A'veen,
van ƒ 5.000,Tel.: 020-6412030. Div. occas.
tot ƒ 10.000,Suzuki Swift, 1.3 GL, bijna '92,
1e eig. 19.000 km, rood,
Daihatsu Charade TS Special ƒ 15950 7/88
ƒ 8700 Tel.:' 02908-24640.
Tipo 1.4 IE, 1/89
ƒ9500
035-564444/561842.
RENAULT 18 autom.
bj. 1980, ƒ1750, blauw.
Tel. 020-6165986.
Te koop gevraagd: auto's a
contant met vrijwaringsbewijs.
Tel.: 02908-24640.

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,Rover 216 E 7/90
ƒ11500
Tel. 035-564444/561842.
Volvo 360, 1/88, LPG, in nieuw
staat
ƒ 10.800.COBUSSEN AMSTERDAM
Tel. 020-6121824.

Alfa Romeo
Alfa Romeo 75 Type Amerika
liefhebbers auto, b.j. 1980 V6,
190 PK, ƒ22.000, 055-418027.
Tegen handelsprijzen: ALFA
164,2.0 TS., 1/92, zwart, 36.000
km, ƒ34.500.- incl. BTW. Alfa
75, 1.8, 3/90, open dak, Lpg
ƒ15.750.- Alfa 75, 1.6, IE, LPG,
6/91, ƒ 16.750,BEREBEIT, Amsteldijk
25, A'dam, 020-6627777.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Demo-auto: VOLVO 850 GLT
Aut., bl. met., 18000 km, nw.pr.
ƒ80.000,-, nu ƒ62.500,-.
VAN VLOTEN, 020-6369222.
ROVER 214 SI,
5-drs., 05/91, ƒ21.950,MINOR MOTORCARS
020-6177975
SAAB 9000i, '86, grijs, 5 versn.
nwe APK, er. contr., l.m. velgen, verw. stoelen, get. glas,
Ipg. Hoofddorp, 02503-14097
Subaru Legacy 18 GL, 1991
ƒ24.750,-.
AUTO SERVICE WETTER
Tel.:-02907-6572.

BMW
BMW 320, v. part., mot. z.g.o.,
6 cil., b.j. '78, gr. revisie '89 +
tax. rap., APK juni '94. ƒ 3750,-.
Tel.: 020-6202763 of 6239230.

Citroen

CROEPSRETOUR
FRANKRIJK
JE VAKANTIE-AUTO HAAL JE
UIT JE EIGEN KRANT.

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

Te koop: Peugeot 405 GLD,
nov. 1988, wit, i.z.g.s., trekhaak, schuifdak. ƒ 12.000,-.
Tel.: 02940-31411.

Renault
19 GTS Chamade 2/91/ 14200
21 GTS 7/86
ƒ 5000
21 GTD Nevada 7/89 ƒ 12400
21 GTS HB 5 drs. 6/90/ 13900
21 SD HB 5/91
ƒ 15200
25 GTS Aut. 8/89
ƒ 13900
25 TX 10/87
ƒ 7800
25 GTS 4/87
ƒ 7900
25 TD 7/90
ƒ 14900
25 GTD 10/87
ƒ 7900
25 Turbo D 6/86
ƒ 6900
Tel. 035-564444/561842.
5 tr, bj.88,51.000 km nw. band.
accu apk tot apr.'94 ƒ 11.000.
Al. keur. toegest. 02507-17357.
Tegen handelsprijs: Renault 25
TX 2.2 zilver met.-9/89, v. 1e
eig. ƒ 12.500. Renault 21 TL,
HB, LPG, 1/92, ƒ 18.500.
BEREBEIT, Amsterdam
Amsteldijk 25, 020-6627777.
Renault 11 GTX, 1700, 5-drs.,
'86, rood, trekhaak. Vr.pr.
ƒ5900. Tel.: 020-6649722.
Renault 4 F6, 1985, i.z.g.st. v.
onderh., weinig km, gr. kent.,
ƒ3250. Tel.: 020-6737991.
RENAULT 9 TL, '83, APK juli
'94, nw. band., vr.pr. ƒ1950.
Tel. 020-6432564.
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Rover

Saab

24 uur per dag, 7 dagen per week, 40 cent per minuut

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh., rep., APK
Royal Class Saab's
Diverse occasions!

occasions

. Van Vloten

Lada
Lada 1200 S, K 6, rood, 11/87
zeer mooi ƒ 2750.- Lada Samara1.1. K 6, rood, 11/88/6950.HETO CARS, Bovenkerk.weg,
23, A.'veen. 020- 6412030
Lada 2105N, b.j. '83, APK
11/93, 60.000 km, / 2250,-.
Tel.: 071-318427.

Lancia
Autobianchi A112 Elite '84,
rood, APK 6-'94, i.g.st. ƒ3.500.
Tel.: 020-6456852 na 18.00 uur.

Mitsubishi
lordia 1.6 SR 8/83
ƒ 2300
Salant 1.8 GLI HB 8/90/12900
Jalant 2.0 L 8/85
ƒ 2900
Jalant GL 4/90
ƒ 10900
Galant GLI 4/90
ƒ11900
Tel. 035-564444/561842.

Klassiekers
en Oldtimers

70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag. Bijna
50 jaar gevestigd: Bennebroe- OLDTIMER (ver)kopen? Bel het
oldtimerbestand v/h Ned. Oldkerweg 17, Rijsenhout bij
timer Bureau. Tel. 02990-34065.
Aalsmeer, 02977-24229.
.
Ook t.k. gevraagd.

VOLVO

MEEFVGARAGE
Hyundai dealer,
occasions
Linnaeuskade 5-7
Tel. 020-692.9548

Bedrijfsauto's

MINOR MOTORCARS
Rover dealer biedt aan
Rover 820 SI, nwe. type,
abs-schuifd, 14.000 km 10/92
Rover 214 SI, 3 drs. ... 04/91
Rover 216 GSI,
24.000 km
04/92
Rover 416 GSI, grijs met.04/91
Rover 827 Sterling aut.. 03/89
Rover 114 GTA, 3 drs. .09/90
en diverse andere gebruikte
Rovers bij
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 40r44.
Tel.: 020-6177975
Rover 820i '87, LPG, zwart, lek
ke koppakking, ƒ6000,-. Tel.
020-6732325.

900 i 5-d., '88, zwart, 5-versn,
nwe. APK, elec. open dak, l.m.
velg., a.spoil., sportstuur, radio
900 GLi 3-drs., '85, rood, 5versn., nwe. APK stuurbekr
achterspoil., l.m. velg. open
dak, Lpg-onderb. 90, 2-drs.,
'86, wit, 5-versn., nwe APK.
Zeer nette auto. 99 GL 4-drs.,
RENAULT AMSTERDAM
'85, zilv. met. 5-versn., nwe
Top occasions met 1 jaar
APK, zeer nette auto. 900 2-d.,
garantie
'86, blauw, 5-versn., nwe. Apk,
Wibautstraat 224
zeer nette auto. 9000i, '86,
020-561 96 11
grijs, 5 versn., nwe. APK, cruise
contr., Lm. velgen, verw. stoe
Seat
len, get. glas, Ipg.
Hoofddorp, 02503-14097
Ronda L 1.2, '85, rood, lichte
Chrysler
parkeersch., 88.000 km, APK, T.k. SAAB 900 Turbo z.g.st.,
trekh., ƒ2.750,-: 01807-24553. electr. ramen, pas gespoten,
bj. '83, ƒ7250. 036-5345958.
Chrysler - Amstelveen
SEAT-AUTO KÖHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
A'dam - 020-6686146.
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Subaru
AUTOBOULEVARD
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
Justy
DL
56,
5/87, grijs ƒ 5750.en
(Gratis halen en brengen.)
HETO CARS, Bovenkerk.weg,
Haarlemmerweg 49a
23, A.'veen. 020- 6412030
Leiden. 071-214011
Mazda
Daihatsu
T.k. Seat Terra b.j. '89, 35.000
Adverteren in
deze rubriek
Charade TX 1.3, b.j. '90,33.000 323 1.7 D LX 10/89 ƒ11400 km, grijs kent. Vr.pr. ƒ7000,-.
FAX: '020 - 665.63.21
km, zw. m., div. extra's 626 1.8 LX HB 6/90 ƒ13400 Tel.: 030 - 720578.
626 2.0 GTI 3/87
ƒ 7800
ƒ14.950,-. Tel.:02503-13716.
626 1.8 GLX sed. 2/92/21400
Suzuki
626 LX HB 6/90
ƒ 13400
Fiat
626 GLX 9/86
ƒ 6400
Amstelstein - Suzuki
Tel. 035-564444/561842.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
T.k. Rat Panda 750 L m. '87, kl
ƒ 3.500 Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
wit, in z.g. staat v. onderh. LPG 626 LX wit '85
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
installatie + radio. Rijdt zeer
VISA Garage BV
(gratis halen en brengen)
Houtmankade 37
zuinig, 89.000 km. Pr. ƒ3.950
Amsterdam, tel. 020-6278410.
Tel.: 02975-32200.
Suzuki Alto Savage GL, 09-91,
Volvo
rood metallic,' 13.500 km,
Nissan
ƒ 10.500,-. Tel.: 020-6950044.
Ford
360 GLT 2/88
ƒ. 8400
ƒ 15900
T.k. Nissan Sunny 1.3 Trend, T.k. Suzuki Swift 5 d. autm. + 440 DL 5/91
Escort 1.8 D 8/89
ƒ 9200
dakr. mei '80 -t- radio ƒ 19.500. 440 DL 3/90
ƒ 13700
Scorpio 2.0 CL 8/90 ƒ 13900 1988, APK 19-2-94, 61.000 km, 020-6244225 t. t/m za. 9-18 u.
Tel. 035-564444/561842.
Sierra 2.3 CLD 5 d. 2/88/ 9600 i.z.g.st. ƒ12.500. 020-6004070.
Prachtige donkerbl. Volvo 240,
Sierra 1.6 CL 5 drs. 5/90/12700 T.k.: NISSAN Sunny 1.3 SLX,
1985, 146.000 km., APK 5/94.
Sierra 2.0 CL 7/90
ƒ13400 HB met spoilers, Lm. velgen,
Toyota
ƒ 6500,-Tel. 02159-50170.
Sierra 2.0 CLX 10/90 ƒ15900 rood, 1988. Tel.: 020-6101500
Sierra 1.6 CL 7/89
ƒ10900 na 18.00 uur. Prijs ƒ 11.500,-.
Carina 1.6 HB 12/89 ƒ11.400 T.k. tegen handelsprijzen: VolTel. 035-564444/561842.
Corolla 1.6 XLI 3/91 ƒ16.500 vô 440 GLT, LPG, rood, Lm.
T.k. tegen handelsprijzen:
FORD ESCORT 1.4 CL, 1987 Laurel 3.0 SGE automaat, juni Corolla 1.8 D Van 1/88/ 7.200 wieln., spoiler, 1-'90, ƒ17.500.
Volvo 360 GL 2.0, LPG, 3-'89,
Tel. 035-564444/561842.
81.000 km, incl. radio-casset- '89, antracietgrijs, airco, cruise
ƒ12.950. BEREBEIT, Amstelcontrol, ƒ17.500. Primera 2.0
tespeler. Vr.pr. ƒ7.950,-.
dijk 25, A'dam, 020-6627777.
LX Wagon, LPG-onderbouw,
Telefoon: 020-6474122.
Ford Orion 1.8 D. Bj. 3/'88, APK juli '91, ƒ22.000. Sunny 1.3
3/'94. V. v. get. gl„ originele trend, Ipg, 4 drs. 6/88 ƒ 9.000.
BEREBEIT, Amsterdam
VOOR GEGARANDEERDE
schuif- en kanteldak & trekOCCASIONS
haak. Alles i.z.g.st. Vr. pr. Amsteldijk 25, 020-6627777.
ALLE ONDERHOUDSWeg. koop huis: Nissan 100
ƒ13.500.-. Tel: 020-6972719.
NX, rood, '91, stuurbekr. etc., WERKZAAMHEDEN, A.P.K.,
TE KOOP:
SCHADE-EXPERTISE
27.000 k. f25900. 020-6946274
Volvo 460 GL 2.0, rood.10-'92
Amsterdam Oud Zuid
Volvo 460 GL, wit
'91
Ford Escort 1.1,
2e
Jan
Steenstraat
42-48
Opel
Volvo 460 GL Automaat.10-'90
b.j. 1981,
Tel. 020-6763829 Volvo 440 Turbo, blauw m..'89
APK oktober 1993, m. sp.,
Ascona 1.6 D 6/86
ƒ 5400
Volvo 440 DL Special . .12-'92
vraagprijs ƒ 850,-.
Kadett 1.7 D Car. 1/90/12500
Volvo 440 DL stuurbekr.. ..'91
Telefoon: 020-6931143,
Kadett 1.7 D Van 7/90ƒ 9500
Volvo 440 DL Lpg, rood . ..'91
na 18.00 uur.
Kadett 1.7 D Car. 6/89/10600
Volkswagen
Volvo'440 GL wit
'89
Kadett
1.6
S
1/82
ƒ
2200
Te koop tegen handelsprijs:
Volvo 440 GL Automaat, rd.'91
Kadett
1.6
D
2/89
ƒ
8400
iOLF
1.6
D
11/88
ƒ
8.900
Scorpio 2.4i GL aut., 5-'87,
Kadett 1.6 D Car. 11/88/ 9800 GOLF 1.6 D 5-bak 1/89/11.800
blue met., airco, cr.contr.,
alarm, elektr. ramen, ƒ 14.750. Omega 2.3 D Van 3/91/ 16900 'assat 1.8 CL, 9/89, ƒ14.800
Omega 1.8 4/88
ƒ 8900 'assat 1.9CLD, 6/90, ƒ 13.900
Scorpio 2.9i GL, jan. '90,
Amsterdam
ƒ14500
Tel. 035 - 564444/561842
ƒ21.500. Sierra 2.0 SLX, 4-drs, Vectra 1.6 l 5/89
Vectra 1.8 l 12/90
ƒ16400
Uw
Volvo-dealer
zwart, LPG, 5-'91, ƒ19.000.
GOLF
1.6
Manhattan,
b.j.
7
'89
Vectra 1.8 l HB 12/91 ƒ20500
Escort 1.3 L, 1-'82, ƒ2950.
APK, schuifd., d'blauw metall, Tel. 020-6369222, MeeuwenVectra
1.6
l
11/89
ƒ14400
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
laan 128, Amsterdam-Noord,
vr.pr. ƒ 13.000, 020-6248972.
Tel. 035-564444/561842.
A'dam. Tel.: 020-6627777.
uit de Utunnel 2x rechtsaf.
T.k. VW GOLF 1.6 benz., b.j.
OPEL KADETT
T.k.: Ford Fiésta 1.4, b.j.'88,
87, i.z.g.st., 106.000 km. Vr.pr. Volvo 340, 1700, 2/88, 5-bak,
vr.pr. ƒ9000,-. 020-6991801.
'87, 2.0 liter GSI,
f8500. Tel.: 02991-3060/1424. wit, ƒ7.450.-. HETO CARS,
Polar White, 86.000 km,
Bovenk.wg, A.'veen. 6412030.
Volvo 480 ES rood, 2/87, unieke
prijs ƒ 15.750,-.
Honda
auto ƒ18.750.- HETO CARS, Volvo 440 DL rood. 9/89. .
Tel.: 02987-5330,
Bovenkerkerweg 23, A'veen. Tel.: 020-6188045.
b.g.g. 075-214070.
Honda Civic Sedan 1.5i, GLX,
Tel.: 020-6412030. Div. occas. Volvo 440 GL inj., met. blauw-,
Opel
Kadett
(Frisco)
2.0i,
'91,
aut., 5-'90, 1e eigenaar, slechts
trekh., radio, bj. '91,14000 km,
7800 km, kleur wit, st. bekr., 40.000 km, met alarm (afs.b.), T.k. tegen handelsprijs: VW
Golf Manhattan 1.6,LPG,7-'89, ƒ25.000, nieuw. 01810-13900.
Prijs ƒ 24.000.-020-6222407.
c.v., el. schuif/kanteldak,
radio/cass., i.z.g.st., nw. pr. Ope! Kadett HB 1.6i, 1988, ƒ13.000. BEREBEIT, Amstel- Volvo 940 GL '91; 740 Estate,
ƒ36.500, nu ƒ21.500. Tel.: open dak-alarm-trekhaak, APK dijk 25, A'dam, 020-6627777. LPG, '90; 740 GL, autom., LPG,
'87; 240 LPG, '90;. 240 GL au02972-63793.
11/93/11.750,-. 020-6133793.
Adverteren in deze rubriek
tom., '87; div. 440 met en zonTel. 020 • 665.86.86
OPEL REKORD 2 l. S
der LPG - aut. 340, 360 in div.
FAX 020 - 665.63.21
10e maand 1986
uitv. Vancouverstraat 2-12,
Hyundai
Postbus 156, 1000 AD A'dam A'dam-West. 020-6183951.
groen metallic
Tel.: 02902-61697.

Mitsubishi Galant 1.8 GLI LE,
mei 1991. Als nieuw, km 17000,
Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21
25.900. Tel. 020-6901593.
MITSUBISHI L 300
2.5 D, grijs, verl., verh.,
trekhaak, 04/91
GSA '82, groen, geen roest, als BX-Biarritz. Jaar '89-'90. Wit.
autobedrijf JAN WALS
nw., APK, goed onderhouden, APK 6/'94. 1e eigenaar. Prijs
Tel.: 02902-61697.
ƒ 750. Tel.: 01807-24553.
ƒ 12.000. Tel. 020-6373360.
Kijk voor een goede Citroen VW Golf, 1.6, model '88, wit, T.k. tegen handelsprijzen: Colt
Occasion ook onder de rubriek LPG, w.w. glas, 140.000 km. 1.3 XL, cabriotop, 4-'90,
ALGEMEEN of bel direkt Wim APK, in nieuw staat ƒ8700.-.
17.500. BEREBEIT, Amsteldijk 25, A'dam, 020-6627777.
van Aalst. Tel. 02979 - 84866 Tel.: 01807-24553.
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Tegen handelsprijzen: Omega
Algemeen
2.0i, antracietgrijs, stuurbekr.,
2-'91, ƒ 19.750. Vectra 1.8JGL, ±50 auto's, APK gek. Den
JOHAN BOOM
5-drs, LPG, 5-'91, ƒ 20.500. Ka- 3rielstr. 18, A'dam, zijstraat Den lip 55, gem. Landsmeer.
dett 1.6i LS, 3-drs, LPG, 4-'91, Haarlemmerweg, bij molen, ± 50 auto's v.a. ƒ 1000,- tot
ƒ 15.750. Kadett 1.3 LS, LPG, 6- 020-6844079. Tevens INKOOP, ƒ 20.000,-, Alle auto's met nwe.
'86, ƒ7250. Kadett 1.6 LS DieAPK. Garantie al v.a. ƒ 1000,sel, 3-drs, station, 3-'88, ƒ 8500.
Tel.: 02908-24640.
Wagenpark JOHAN BOOM,
N.A.-pas aanw.
Zuider Akerweg 83, A'dam
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
AUTO SERVICE WETTER
Osdorp. Tel. 020-6105478
Amsterdam, 020-6627777.
Subaru en Lada dealer
+ 100 auto's v.a. ƒ500,Al onze occasions boven de
VECTRA 1.7 D, 11/91, 1e eign,
tot ƒ20.000,-.
ƒ3000,zeer mooie auto.
Door heel Nederland bekend
3 tot 6 maanden garantie
MPORT USA CARS, Keurenom onze scherpe prijzen.
LADASAMARA 1.3 ....1990
plein 9, A'dam, 020-6670121.
Garantie al v.a. ƒ1.000.Dag. geop. van 9 tot 21 uur. LADA SAMARA 1.3, 5d .1989
LADA SAMARA 1.1 ....1991
Peugeot
LADA SAMARA 1.3 ....1989
CITROËN'S
LADA SAMARA 1.5 ....1987
205 XLD 1/89
ƒ 9500
1987
309 GLD 10/86
ƒ 6400 Xantia 1.8SX, 3/93 ..ƒ 5.000 LADA 2107 1.6
1987
405 GL 7/89
ƒ 10600 ZX 1.4 sport uitv. 1/92/ 27.500 LADA 2105 1.5
1989
405 GLD 5/89
ƒ 14100 ZX 1.4 Reflex 10/91 .ƒ22.500 LADA 2105 1.3
405 GLD Break 6/90 ƒ 17200 XM 2.0 Comfort 5/90 ƒ28.900 Subaru Mini Jumbo SDX.1991
405 GL 1.6 1/88
ƒ 9700 BX 1.4 Palmares 12/88/ 12,500 Subaru Mini Jumbo DL .1987
405 1.9 GLD 7/89
ƒ13400 BX 1.4 inj. TGE 5/90 .ƒ16.500 Subaru Legacy 18 GL . .1991
405 1.6 GLI 7/90
ƒ13900 BX 1.9 TZI LPG 4/90 ƒ14.900 Opel Corsa 1.3 Club ....1987
405 1.6 GL 7/90
ƒ12900 AX 1.1 inj. 10/90 ....ƒ13.950 Mitsubishi Galant 1.8 GLX1990
ƒ16.500 Volvo 340 GL automaat .1990
405 l.6 GLI 2/91
ƒ15900 AX inj. first 5/92
1984
405 GRI 11/89
ƒ12400 AX 1.1 Spirit 11/89 ..ƒ11.950 Suzuki Alto
405 GL 7/89
ƒ11400 AX 1.1 K-Way 5 d. 8/89/ 12.250 Opel Kadett Caravan .. .1983
DIVERSEN
Daihatsu kampeerbusje .1984
Tel. 035-564444/561842.
,wift 1.3 GS 8/91 ...ƒ20.500
Zwanenburgerdijk 503
COBUSSEN
.
AltoGA 10/91
ƒ12.500
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572
AMSTERDAM
Alto GA 4/88
ƒ 8.500
Colt 1.3 GL Cabri 3/90/ 17.900 AUTOSERVICE WIEGBRUG
heeft voor u de mooiste,
Leeuwekeur gebruikte auto's biza 1.5 XL inj. 2/90 .ƒ15.500 Renault 19 GTS/89 ƒ 15.900
Vlicra 10 DX 1/89 ...ƒ11.500 Daihatsu Cuore,TX'89 ƒ 8.900
klaarstaan
Senator 2.5 E 4/89 ..ƒ11.900 Escort Ghia, aut.'SS ƒ 6.250
voor uw zonnige vakantie.
Visa Super E 1/84... ƒ 1.250 Escort XR 3i, '83
ƒ 3.950
KOM LANGS !
Ford Besta
ƒ 1.750 Rat Uno 45/87
ƒ 6.350
Baarsjesweg 249 - 253
"ranada Combi 6/81 ƒ 1.750 Opel Corsa TR, '83 ƒ 3.250
020-6121824.
Renault 9 GTS Ipg 7/84/ 3.950 Suzuki Alto, '83
ƒ 2.450
PEUGEOT 205, 1.4 ACCENT, nruil, financiering en 12 mnd. Div. inruil m. apk v.a. ƒ 750
garantie
mogelijk.
Autobedrijf
3-drs., rood, 9-'89, 98,000 km.
2e Kostverlorenkade 25,
Z.g.st., 1e eig., ƒ11.900. Mm van Aalst Citroen/Suzuki.
hoek De Clerqstraat.
Tel.: 02979 - 84866.
020-6692856. bel za. v.a. 12 u.!
Tel.: 020-6185076

Wasinstallaties

LEEFTIJD

Accessoires en Onderdelen
Auto kapot?
Bel Stiba Onderdelen Service
voor topkwaliteit gebruikte
onderdelen

06 8399!
IN 24 UUR GELEVERD
~
Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
LP.G. -inbouw Zaandam.
Nieuw v.a. ƒ 1.550.- incl. b.t.w.
Gebruikt v.a. ƒ1.050.- incl.
b.t.w. Gratis leenauto
A.C.A. Tel 075-351651.
Missol. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom Toussaintstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Motor Revisie Zaandam
Ruilmotoren en Cyl. koppen,
zowel voor diesel, Lpg, als benzine, voor nagenoeg elk type
auto. Eén jaar garantie
en event. gratis leenauto.
A.C.A. Tel 075-351651.

Noodservice
ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
10.00-13.00 uur

Kost B.V.
Valschermkade 16, A'dam.

autolak

Service en
Reparatie
APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.
OOK ZO DOL OP
AUTOPOETSEN ?
Wij doen dit voor u met het
unieke 123 Systeem Protect
Een nieuwe auto v.a. 95 piek
Eventueel bij u afgehaald en
thuisgebracht
NU OOK CARAVANS!!!!
TCP,
Tel. 020-6620530.
3e Schinkelstr. 49 (hoek
Schinkelkade) Amsterdam
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL 02907-6999 A'dam,
Sloterdijk 3.

ONBELANCRIJK...
JE GEBRUIKTE AUTO HAAL JE
UIT JE EIGEN KRANT.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad
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Campers
STARCRAFT:
-Opzet camperunits met of zonder hef dak voor ALLE typen
pick-ups v.a. ƒ 15.000,- incl. BTW.
-Vouwwagens, zeer ruim en eenvoudig op te zetten.
-Rfth Wheels in diverse afmetingen, zeer luxe.
IMPORT USA CARS, Keurenplein 9, Amsterdam, 020-6670121.
Opzet camper unit met hefdak,
3 wkn. gebruikt, met kachel en
koelkast. Vr.pr. ƒ 13.500,incl. BTW. IMPORT USA CARS,
Keurenplein 9, Amsterdam,
tel. 020-6670121.

6-persoons CAMPER te huur,
vanaf ƒ 1500,= all-in!
JAN WALS, 02902-61697.
De scherpste prijzen voor
TOERCARAVANS
60 occas. met Bovaggarantie
T.k. Camper TOYOTA Hi-Ace,
ook grote kampeerart.shop
4 pers., compleet, 85.000 km,
HULSKER LEIMUIDEN
'81/'86. Tel. 05754-1507.
Oosterweg 1, 01721-8913,
10 min. A'dam

Autosloperijen

Motoren/Scooters

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

Ducati in unieke uitvoering 900
cc Sport Darmah b.j. '81
ƒ 12500, zr. mooi, 055-418027.

(s)loopauto's

HARLEY DAVIDSON
HOOGSTE PRIJS
Tourglide Classic, met koffers,
Tel.: 020-6198691
1984. Autobedrijf Jan Wals,
ALLE KLEUREN
Grote sortering ONDERDELEN
02902-61697.
OOK IN SPUITBUSSEN
van alle schade-auto's, alle
otto nieuwenhulzen bv
Autoverzekering laagste beta- merken, alle bouwjaren.
Honda VF 700, Magna, 1986,
Overtoom 515. Amsterdam ling per maand/kwartaal.
GEBR. OPDAM B.V.
6500mls, rood, i.pr.st. Vr.pr.
(020) 6129804
Celie voor alle verzekeringen Tel.: 02502-45435.
ƒ9500. 02286-1608 na 18 u.
T.k. gebruikte onderdelen van 020-6416607 of 036-5345119.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
Adverteren in
alle type's BMW, Mercedes en
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
deze rubriek
Peugeot. Garagebedrijf C. •Auto te koop? Plaats in deze Loop, sloop en schadëauto's
rubriek.
U
zult
verbaasd
staan
Tel. 020 - 665.86.86
Schrauwen,
Teteringsedijk
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
over
het
resultaat.
134, Breda. Tel.: 076-214918.

Autofinanciering
en verzekering

Rijscholen
5 STERREN AUTO- & MOTORRIJSCHOOL
Amsterdam, Almere en Zaanstreek

SUPER STUNT
voor nieuwe leerlingen
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in Europa
als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 950,of
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ 700,Motorrijlessen ƒ 45,00 per les
Autorijlessen ƒ36,00 per les
Theoriecursus op Video GRATIS
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' Erk. verkeersschool Veronica.
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur. Autorijles ƒ 34 per les. MotorrijGratis halen en brengen.
les ƒ 45 per uur. Pakket van 10
Tel. A'dam: 020-6942145.
motorrijlessen + examen/680.
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-. Les in nwe auto's altijd vaste
Herexamens
halve
prijs. instructeur/trice. Voor nadere
Spoedcursus mogelijk v.a. inl. 020-6656955.
ƒ925,-. Tel. 06-52821994
EXAMENGARANTIE
b.g.g. 020-6932074.
bij Autorijschool Michel
alle herexamens gratis
Celie, ANWB erkend, Redelijk
in prijs, hoog in kwaliteit. Voorwaarde: Lessen volgens
"het Michel lessysteem"
020-6416607.036-5345119
020-6853693 bgg. 026-6181775
036-5321238 en 02990-34768

Auto's te koop
gevraagd

nkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Bel voor info 020-6369515.

Diversen

Te koop gevraagd
Auto's a contant
JOHAN BOOM
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp. Tel.: 020-6105478.
T.k. gevr. LOOP-, SLOOP- en
SCHADEAUTO'S a contant
met vrijwaring. 02990-71312.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 02903-24640.

Autoverhuur
Bij

BAAS
OUKE
VF niet d
duur!!!
Studenten 10 % korting.
- koelwagen & oprijauto
- 9-pers. bussen en pick-up's
- Fiat 500 tot Chrysler Voyager
- Nu ook Campers!!!

Avond- & nachttarief:
bestelwagen gehaald na 16.30
uur en de volgende morgen
retour tegen 4 uur-tarief.
020-6794842, 020-6908683.
D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ38
per dag, ex. BTW
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Tel.: 020-6371826.
LAGE HUUR
Nwe bestel- en vrachtw. m. radio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ44,D.d., 100 km vrij. Tevens pers',
wagens. Autoverhuur Sloothaak. Tel.: 020-6431220.

PROBLEEM
O PC E LOST
JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

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

Het Parool • Trouw • de Volkskrant

Speedbootje, 30 PK met trailer
ƒ 1950.-. Te koop gevraagd:
EXPORT CARS
SPEEDBOTEN en KRUISERS a
VRAAGT TE KOOP: Lada's, contant. Tel.: 02908-24640.
'eugeot 504 en 505, Mitsubishi
3alant, Nissan Sunny en Blue
Bird, Toyota Corolla en alle
vracht en bestelauto's, schade
en defecten geen bezwaar.
Correcte afwikkeling en vrijwaing RDW. Tel.: 02940-17813.
Let op! BOVAG autobedr. ver<oopt gratis uw aanb. in zijn
"howr. Medembl. 02274-4999.

PARKE ER-

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

geeft u meer.'

FANTASTISCHE BOOTTOCHTEN
Voordat de drukke vakantietijd begint biedt Rederij NACO onze
lezers de mogelijkheid om een boottocht te maken over de prachtige
rivier de Vecht of naar Pampus en het Muiderslot.
VECHTTOCHT
De luxe salonschepen vertrekken iedere maandag, woensdag en
vrijdag voor een tocht over de Vecht. Tijdens deze tocht kunt u
genieten van de prachtige natuur langs de Vecht en passeert u vele
landhuizen en molens. Op maandag en vrijdag bezoekt u Loenen,
•waar u een rondleiding van een uur krijgt. Op woensdag maakt u
een stop bij een kaasboerderij, waar de boerin u alles zal vertellen
over de bereiding van kaas.
PAMPUS EN MUIDERSLOT
Op dinsdag, donderdag en zondag is er een tocht naar Pampus en
het Muiderslot. Op Pampus zullen deskundige gidsen u rondleiden
door het fort, dat deel uitmaakte van de Stelling van Amsterdam.
Op het Muiderslot zullen de gidsen u tijdens de rondleiding op leuke
wijze vertellen over de historie van dit bijzondere slot.
Beide boottochten duren van 10.00 tot 16.00 uur. U stapt op bij
Rederij NACO, De Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam. Aan boord
zijn o.a. een kopje soep, broodjes en drankjes verkrijgbaar.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon op de
dag van vertrek aan de kassa van Rederij NACO en na telefonische
reservering, tel. 020-6262466 betalen onze lezers slechts f 29,- p.p.
(i.p.v. f 37,50 of f 39,-).
Deze aanbieding is geldig tot 10 juli 1993.

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze boottochten is alleen mogelijk na telefonische
reservering, tel. 020-6262466. Deze bon dient ingevuld ingeleverd te
worden op de dag van vertrek aan de kassa van Rederij NACO, De
Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam. De kosten bedragen f 29,- p.p.
Naam.:
Adres:
Postcode:
Datum: _

. Woonplaats:
. Aantal personen:

geeft u meer!

donderdag 8 juli 1993
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Weer nieuwe versie
van de Opel Corsa
PEL HEEFT het modelO
lenaanbod van de Corsa
uitgebreid met een vijfdeurs
GLS-versie en een snelle
GSi. Kenmerkend voor de
vijfdeurs is het verlengde
dak, de extra zijruit en de
steil aflopende achterkant.

Renault
vermaalt
bumpers E
R

De belangstelling voor de
Corsa is volgens Opel overweldigend. In de eerste drie maanden van zijn Nederlandse taestaan, zijn er
3.000 verkoopcontracten getekend. Om
aan de groeiende vraag te
voldoen wordt
de Corsa niet
meer alleen in
Spanje
gemaakt, maar
ook in het
Oostduitse Eisenach. Opel verwacht dit jaar
9.500 Corsa's in Nederland af te
zetten en volgend jaar zelfs
14.000. Voor heel Europa taedraagt de jaarplanning in 1993
en 1994 respectievelijk 367.000

ENAULT Nederland
is onlangs gestart
met het inzamelen
van gebruikte bumpers bij haar 250 dealers in
Nederland. Hierdoor is een
berg van 2500 bumpers ontstaan die geschikt zijn voor
recycling.

De 'verpulveraar' is een
vrachtwagen bestaande uit een
truck met een gesloten oplegger. De shredder zelf is in de
oplegger ingebouwd. Met een
tempo van 1500 per dag vermaalt hij de bumpers tot kleine
stukjes kunststof, die voor
transport in grote zakken verdwijnen.

Frankrijk wordt de kunststof
gereinigd en vermalen tot kleine korrels, granulaat. Dit is geschikt voor het spuitgieten van
nieuwe kunststof onderdelen,
zoals bermpaaltjes en beschermplaten. Bij Renault
wordt het herwonnen plastic
benut voor de produktie van

Om het vervoer naar een verwerkingsfabriek in Frankrijk
te vergemakkelijken, maakt
Renault gebruik van een mobiele shredder, die de bumpers
vermaalt tot kleine korrels.

De verkleining van het bumpervolume door de shredder is
aanzienlijk. Om exact te zijn:
het scheelt twaalf vrachtwagens een rit naar Frankrijk.
In de verwerkingsfabriek te

Lexus GS 300 opvallende verschijning

Zakenauto van het jaar
De Audi 80 is door een onafhankelijke vakjury verkozen tot
Zakenauto van het jaar 1993. De 'kandidaten' moeten zich
bewijzen in de harde praktijk van het dagelijks gebruik en
kunnen pas meedingen als ze minimaal achttien maanden op
de markt.zijn.
De jury omschreef de Audi 80 als een „herkenbare auto,
representatief uiterlijk, zakelijk, goed karakter, aantrekkelijk, het prototype van een zakenauto, verinnerlijkte klasse,
ingetogen maar overtuigende styling, oog voor details, veilig,
milieuvriendelijk, tijdloos, proces van voortdurende verbetering, beschaafd en niet opzichtig." In de mondelinge toelichting werd nog de laatste restyling geroemd.

Coupé van het jaar
Het Engelse autoblad 'What Car? Magazine' heeft de titel
Beste Coupe van het jaar toegekend aan de Mazda MX-6 V6.
De deelnemende coupes werden beoordeeld op doelmatigheid, de verhouding prijs-kwaliteit, bouwkaliteit, rij-eigenschappen en sportiviteit. De MX-6 moest het opnemen tegen
de BMW 318is, Audi 80 Coupé 2.8E, Rover 220 Turbo Coupé,
Opel Calibra Turbo en Volkswagen Corrado VR6.

De shredder was onlangs in
actie in Amsterdam.
spattaordschermen in de wielkasten. Er wordt nog onderzocht of van de oude bumpers
in de toekomst nieuwe gemaakt kunnen worden.
Kortgeleden kwam de shred-

EXUS, DE topklasse-divisie van Toyota, heeft
onlangs de geavanceerde
GS 300 in Amerika geïntroduceerd. De ontvangst was
veelbelovend met 1500 verkoopcontracten binnen een
maand. De GS 300 is een opvallende en dynamische verschijning, die vanaf september in Europa te zien en te
koop zal zijn.

L

De Lexus GS 300 is een sportieve, opmerkelijk gestileerde
auto met een drieliter zescilinder 24-kleppénmotor en uitzonderlij k complete standaarduitrusting. Met de GS 300 wordt
een begeerlijk tweede model
aan de Lexus LS 400 toegevoegd.
Wie in de GS 300 bekende lijnen herkent, heeft gelijk: het
prototype was twee jaar geleden op enkele tentoonstellingen te bewonderen. De reacties
op deze mede door Giugiaro
vormgegeven auto waren zo

overweldigend positief dat Toyota besloot hem in produktie te
nemen. Gezien de vormgeving,
techniek en de wens om ook
onder LS 400 een auto van topniveau te kunnen leveren werd
hij verder ontwikkeld als
Lexus.

Waarom teveelbetalen
voor uitlaten en bandent
Bij Kwik-Fit betaalt u stukken minder voor uitlaten en banden van eerste kwaliteit. Dat hebben we door
heel Nederland gekontroleerd. Waarbij we niet alleen scherp hebben gelet op de prijs, maar ook op
kwaliteit, service en garanties. Waarom dan teveel uitgeven als 't bij Kwik-Fit voordeliger kan? Welkom?

O.A. HONDA CIVIC. KADETT,
ESCORT. GOLF. VOLVO 340
175/70 R 13 T

* OOK VOOR UW AUTO
DE VOORDELIGSTE
UITLAAT IN
VOORRAAD

der voor het eerst naar Nederland. Renault verwacht dat hij
in de toekomst drie of vier keer
per jaar nodig zal zijn om alle
ingeleverde bumpers te vermalen en af te voeren. De opslag
van de bumpers vindt plaats bij
de firma VarrDuuren Onderdelen Distributie te Amsterdam.

Hij biedt niet alleen een fraai
uiterlijk en topkwaliteit, maar
ook geavanceerde techniek en
een uitzonderlijk complete uitrusting. De Amerikaanse versie
beschikt onder meer over ABS
en twee airbags. Ach, in feite zit
alles erop en eraan. Hij blijkt in

Amerika nu al als een zeer interessant alternatief te worden
beschouwd voor gerenommeerde zakenauto's. Voor de bijzondere combinatie van styling, dynamiek, luxe en kwaliteit verwacht Lexus veel belangstelling.

BETAALT U
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

'

ACHIKMMPEH

Uda 1.2. U, 15

'68-'?0

OpelKadettE 1.3 N, S

9/84-'89

Volvo 340 1.4 3/S drs.
Piat Panda 45

76-'89
5/'80-t2/'85

'83--S8

•Opel Corsa 1.0. 1.2

Citroen BX 14E, I4RE 7/'83-7f88

Citroen AX 954/1 (24 cc
Ford Escort 13

V86-

5rB3-SI'8S

Mazda 626 1.6.10

,.'83-8/'87

Nissan Sunny 1.3

' '82-9/'86

Fiat Uno «,455900 cc

3/'83-8/'89

Peugeot 203 9S4cc
Ford Fiesta 1.0, l.l

VKÏ-W&b
8/'83-'8S

V8S-

VW Golf II !050, 1.3

Suzuki Alto

'86-

Kwik-Fit

Exkl. kat. modellen.

L.

Bij Halfords zijn doezelkussens verkrijgbaar die
aan de stoelen bevestigd
kunnen worden met behulp van klitteband. De bekleding is voor een wasbeurt afneembaar. Hij is
verkrijgbaar is twee maten,
voor volwassenen en kinderen. De prijs bedraagt
respectievelijk 35 en 25 gulden.

Halfords heeft nog een
aardigheidje: de disseldoos. Deze maakt het voor
dieven wel zeer lastig om
even snel een caravan, boot
of andersoortige aanhanger los te koppelen en te
stelen. De doos kost 70 gulden.

Verhuizen is vakwerk!

Wit Verhuizingen

ERKENDE
VERHUIZERS

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

Iet een advertentie in SHOWR001AUTO l-IN-3
O.A. GOLF 1.8. KADETT 1.8/2.0
ESCORT l.6i |85,60 R 14 H

O.A. RENAULT l 9, PEUGEOT
205, PEUGEOT 309, FIAT TIPO
TEMPRA. ALFA 33

is de verkoop van uw auto een fluitje van een c e n t . . .
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINTS zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTQ l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
:
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINFS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!

m, j

INKL. HULPKOPPELING '
EN VERLICHTINGSSET. l
MONTAGE '
EN BTW |

l

l •• •• •• •• •• •• •• •• i^ •• •• •• •• "*H •• ** **> i^ ^* ** 1^* *" ** WMWM Bi I^B •
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schokdempers

hotóy-akku's l trekhaken
VOOR BOOT.
CARAVAN l
EN
CAMPING |

Het topmodel van de reeks
wordt de GSi. Het uiterlijk
wordt gekenmerkt door spoilers, bumpers en spiegels in de
carrosseriekleuren en lichtmetalen velgen. Onder de motorkap schuilt een nieuwe 1.6 liter
16-klepper Ecomotor, die
80kW/109pk levert. Hij is goed
voor top van 195 km/uur. Binnen tien seconden zit u ermee
op 100 km/uur, zo dat nodig zou
zijn.
Het leuke is natuurlijk datje
met een dergelijke junior racer
kunt concurreren met auto's
van groter kaliber. Om de auto
compleet te maken heeft Opel
de GSi standaard uitgerust met
een speciaal onderstel, kuipstoelen, ABS en nog een pakket
sportieve extra's. Daarnaast is
er een pakket veiligheidsvoor.
zieningen ingebouwd, • zoals
dwarsbalken in de portieren.
Tegen meerprijs krijgt u er tevens een full-size airbag bij.
Door de prijs van 35.700 gulden
denkt Opel jaarlijks duizend
kopers te vinden voor de GSi.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

SYSTEffl

79.- 229.79.- 269.89.- 229.99.- 139.99.- 199.109.- 269.109.- 199109.- 299.109.- 449.119.- 229119.- 169,119.- 159129.- 259139.- 389149.- 269.-

Doezelkussen
Het is voorbij met de stijve nek, met het stuiteren
van het hoofd tegen het
raam en met de handdoeken tussen hoofd en zijruit.

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

SERVICESTATION

KOMPLAT

Het laat zich opladen via
de sigarettenaansteker in
de auto, is goed voor 90 minuten helder licht en kan
duizend keer worden opgeladen. De Dashlite kost
twintig gulden. Voor verkoopadressen: 040-414041.

VERHUIZEN?

•i

ij Palace Hotel)
AUTOMERK

zaklampje
Distrilec brengt een oplaadbaar zaklampje voor in
de auto op de markt: Dashlite.

Junior racer

ƒ1,71
ƒ1,22

Diesel
NIEUW STAAL RADIAAL pst

Oplaadbaar

ƒ1,87

Super
Euro

O.A. KADETT. ESCORT. GOLF.
VOLVO 340

en 429.000 Corsa's.
Om dergelijke hoge cijfers te
realiseren is nu een luxe vijfdeurs versie en een GSi verkrijgbaar. De vijfdeurs GLS is
voor automobilisten die een
combinatie zoeken van compact en luxe. Hij gaat vergezeld
van een bijzonder rijke uitrusting, met onder meer een in
hoogte verstelbare bestuurdersstoel, getint glas, «lektrisch bedienbare zijruiten en
buitenspiegels, toerenteller en
centrale deurvergrendeling.
Wat meteen
in het oog
springt
zijn
het verlengde
dak, het kleine derde zijruitje en de
achterkant.
Het geeft de
Corsa
vijfdeurs beslist
een geheel andere uitstraling.
De voordelen zijn meer ruimte
voor de achterpassagiers en
een grotere bagageruimte. Ondanks zijn bescheiden afmetingen is het een heel aardig gezinsautootje. Naar verwachting
gaat hij in Nederland dertig
procent van het Corsa-totaal
gaan uitmaken.

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

4 HALEN 3 BETALEN!
BIJV. VOOR LADA !200. 1300. 1500.
2105 EN 2107.

Kwik-Fit
Preffig geregeld.

AKKU'S, APK, BANDEN. OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN
Amstelveen Amsterdamseweg 4B8,020-6435544. Amstelveen (R) Bouwerij 48,020-6414022. Amsterdam-O (R) Beyerswe» 12,020-6931596.
nmsterdam-2 Ceintumbean 250/252, 020-6712161. Amsterdam-O (R) C!. Peterstraat 127/133, 020-6259559. Amsterdim-Osdorp (A/R)
Jan Rebelstraat 26,020-6195446. Amsterdam-N (R) Kamperfoelieweg 58,020-6367326. Amsterdam-Bijlmer (R) Karspeldreef l, 020-6907768.
Amsterdam-N (R) Klaprozenweg 5.020-6325476. Amsterdam-W (R) Willem Kraanstraat 5,020-6I3766E. Amsterdam ZO (R) Lemelerbergweg
55,020-6911211. Arnsterdam-W (R) Overtoom 36/40.020-6123479. Amsterdam-Z (R) Amstelveensewe-j 88-92,020-6188561. Amsterdam ZO
(A/R) Spaklerweg 44D, 020-6682998. Almere-Buiten (A/R) (DoeMere) Montrealstraat 31, 036-5329260. Almere-Stad (A/R) Vlaardingenstraat 2. 036-5345540. Hoofddorp Hoofdweg 662, 02503-15784. fl/R ook APK „, Remjetvke in deie vestigingen (R) ook Remservice.

Altijd in uw buurt Op weg naar 150 vestigingen.

GARANTIES
• 10 maanden garantie op
.uitlaatdefen en op alle.
komplete systemen.
• banden worden l jaar
gegarandeerd tegen fabricagèfouten.
• extra de unieke
Kwik-Fit "geen gekibbel
garantie".
• garantiebepalingen ztjntot stand gekomen in
samenwerking met de

6 DAGEN GEOPEND
ma. t/m vr.; 8.00-17.30 uur.
zaterdag: 8.45-13,00 uur,
BINNEN ZONDER
AFSPRAAK, KLAAR
TERWIJL U WACHT ,

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
j Trijs incl.
H.TAV.

SclirijfhuTinblüklctlL'rs
uwtcksl. I letter per
holtji.'. CijTer=C leestekens
en tussenruimten tellen

voor l letter. Minsten? 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt 11
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kust.

Betalen met Creditcards of Pin-code.

100% TEVREDEN
MET DE KWIK-FIT
KONSUMENTENKODE
De unieke, waterdichte
tevrédenheldsgarantie die
'u nergens anders aantreft.
Vraag erom bij uw KwikFic,Autocenter.

Kwik-Fit is lid van de
bed rij fstakorgantsatie
voor defaandenbranchein
Nederland, de VACO.'n
extra garantie voor kwaliteit en betrouw- >ïr^r\
Daarneia.
IVQCO/-

PRIJZEN ALTIJD
INKLUSIEF!
\faorafkrijgt U altijd een
vaste prijsopgave. Inklustef
BTW en montage.
Verrassingen achteraf zijn
dus uitgesloten.

Alle prijzen inkl, montage,
schriftelijke garantie en
btw, Exkl. balanceren en
ventielen. Aanbiedingen
geldig vanaf 30 juni 1993.
Hiermede vervallen- de
voorgaande aanbiedingen.

Naam:

L

_t,*U

f~

'"

V>^

*}

CBL013MWZ Amslclv

J._L

:n:::^j

ï"TT

(K.SO
T8.«7_
!
i l .1)4.5:!
M-5;!_J
j_ 1J0.39

\£', •\
\ st'
i

• r2f,;>5
[_l\2.r>
157.98
Telefoonnummer:

-----

Adres:
Poslcclc + Plaats:

-•-•
HaiidtekenitiK:

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,)|
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wtbautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantour Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 70.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321

donderdag 8 juli 1993
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TUINMEUBELEN TEGEN SUPER LAGE PRIJZEN

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

Ff F

Haltestraat 25

Deskundig advies.

(5 standen verstelbaar) l ^
5 jaar garantie

MENU MAAND-JULI

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

5-delige set

4 Hartman stoelen
met grote ovale taiei

Zomerse salade van Klppeborst
bleekselderij, appel en rozijnen
met luchtige Joghurf dressing

Viva k toar!

of
Tomatensoep met room en tuinkers

#*#»»**»

Varkenshaasmedaillons met en saus van
champignons, reepjes ham en mosterd
of
Gepocheerde zalmforel op een
groentebedje met dille roomsqus
********

Vanilleijs met perzik, aardbeiensaus
geroosterde amandeltjes en slagroom

FL 39.-

l

3 croissants

2,95

10 mini croissants 2,95

2 baguette's voor 3,75

DIVERSE KUSSENS: 4 HALEN 3 BETALEN!

JUPITER S P E C T

.inunnDT -. RAADHUISPLEIN
DAAnuiiKïDl PIM 15
m -- TEL.
TFI 02507-12838
f12507 -12R38 ^^
ZANDVOORT

Café the Twenty's
geopend 7 dagen.

•

^^"

^^^

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

•

CIRCUS ZANDVOORT
vraagt een

SCHOONMAAKHULP
m/v
Open van 19.00 u. tot 03.00 u.

Voor 20 uur in de week in een wisselend
rooster.
- Om het weekend vrij
- De werktijden zijn van 7-11

Haltestraat 59

Bij interesse kunt u telefonisch een sollicitatieformulier aanvragen onder nummer
02507-19535, of een sollicitatiebrief schrijven aan:

KORENMOUT GORTER RUM
N°1 30% alc.

Bruin en Wit

literfles

PRESENTEERT

Circus Zandvoort, t.a.v. Mw. l. Pollé.
Postbus 446, 2040 AK ZANDVOORT

'De, Qutte, Toine
Eten kunt U overal.
Dineren doet U bij de
Gulle Toine, ook op het terras.
Div. vis- en vleesspecialiteiten.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

APFELKORN MANSION HOUSE
Berentzen
O 7 liter

Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

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

Scotch
Whisky

SPAR-SLIJTERIJ

KWEKERIJ
P. VAN KLtthh

ZANDVOORT NOORD
Telefoon 02507-14361

Van Stolbertjwey 1

ZanJvoort
Tel 17093

ZOMEHHI ANTEN

BALLET
STUDIO 118
CONNY LODEWIJK
toegewijd aan de
danskunst

START NIEUWE CURSUSSEN
Pré Ballet v.a. 4 jaar
Klassiek Ballet kinderen
Klassiek Ballet volwassenen
Jazz Ballet kinderen -Jazz Ballet tieners
Jazz Ballet volwassenen
Conditioning
(buikspieroef., lichaamshouding etc. etc.)
INSCHRIJVING VANAF NU
GRATIS PROEFLES
AAN HET EIND VAN HST CURSUSJAAR WORDT
ER EEN VOORSTELLING GEGEVEN IN DE
STADSSCHOUWBURG TE VELSEN
Bel voor info
17789b.g.g. 12598
Studio-adres:
Corn. Slegersstraat 2A Zandvoort

KADOOTJE
DE KRANT?
U bent jarig, of u bent zoveel jaar getrouwd... Hou dan de
krant in de gaten. Want als u die leuke felicitatieadvertentie
van uw geliefde, uw echtgenote of-noot, uw kinderen of
kleinkinderen mist, dan bent u nog niet eh... jarig. U vindt
ze onder mededelingen.

AANGEBODEN
VAKANTIEWERK

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
ARNING

IN DE MAANDEN JULI T/M SEPT.
GAAN VEEL VAN ONZE VASTE
BEZORGERS OP VAKANTIE.

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

Wij zoeken speciaal voor de periode augustus
en september medewerkers die in groepsverband voor meerdere dagen per week beschikbaar zijn. Vanuit een centraal punt ga je dan met
één van onze auto's mee om in diverse plaatsen
wijken te bezorgen. Ben je in het bezit van een
rijbewijs, een groep begeleiden kan ook.
Goed bevallen?
Ook na de vakantieperiode kunnen we je hulp
goed gebruiken voor een vaste wijk in jouw omgeving.
Vul nu snel onderstaande bon in en stuur deze
naar Interlanden Spreigroep, Antwoordnummer
15002, 1000 PW Amsterdam (een postzegel is
niet nodig) of bel tijdens kantooruren naar 0206138444.

MICRO'S
in deze krant

tel: 020-5626271
fax:020-6656321

NAAM
ADRES
POSTCODE

'.
WOONPLAATS

TELEFOON

RIJBEWIJS B/E

LEEFTIJD
Ik ben beschikbaar van

t/m

Tel. 02507-30890

L'u huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder dan crn maand
h>pothcckrentc en
\erknnpt sneller. Mant:

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.
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Reisapotheek onmisbaar
in vakantiebagage
tfa een lange periode van hard werken of ploeteren
voor een examen denk je nog: maar aan één ding:
vakantie. Een welverdiende vakantie om uit te
rusten of het avontuur op te zoeken. Iedereen besteedt de vakantie op zijn of haar eigen manier. Om
volledig van je vakantie te profiteren is het verstandig een aantal geneesmiddelen mee te nemen.
Ben reisapotheek hoort daarom standaard in de
bagage, want ziek zijn tijdens de vakantie is een
nachtmerrie.
De reisapotheek is samengesteld om onschuldige, maar
vervelende kwalen te behandelen. Het hiernaast afge-

Reisapotheek
After Sun
Anti-conceptiepil
Condooms
Insektenmiddel
Jodium
Keelpij ntabletten
Laxeermiddel
Maandverband
Norit tegen diarree
Ontharmgsmiddel
Ontsmettende zalf
Pleisters, verband, watten
Pijnstillers
Middel tegen reisziekte
Middel tegen zonne-uitslag (Urtizon)
Tampons
Middel tegen maagzuur
Otalgan oordruppels tegen oorpij n
Schaar en Leukoplast

heelde lijstje kan een handig
hulpmiddel zijn bij de samenstelling van je reisapotheek. Alle produkten zijn
bij drogist en apotheek verkrijgbaar. In het bijzonder
wordt in dit artikel aandacht besteed aan twee van
deze typische "reis"produkten, namelijk Norit tegen
diarree en Otalgan voor de
behandeling van oorpijn.
Diarree
Vakantiegangers in warme
of tropische landen hebben
vaak te kampen met 'reizigersdiarree'. Dit kan worden veroorzaakt door een
andere bereidingswijze van
het eten, een plotselinge klimaatsverandering, onzuiver
drinkwater of voedselvergiftiging. Op zich is reizigersdiarree een onschuldige
aandoening, maar het kost
je wel een paar 'dure' vakan-

Urtizon voorkomt
en geneest huiduitslag
door de zon

tiedagen. Om er zo snel mogelijk vanaf te zijn is Norit
al generaties lang een bekend en doeltreffend middel.
Norit bestaat uit aktieve
kool en is een puur natuurlijk geneesmiddel. Aktieve
kool heeft de eigenschap allerlei stoffen aan zich te binden. En dus absorbeert Norit ook de schadelijke bacteriën die diarree veroorzaken. Norit is verkrijgbaar in
de vorm van tabletten en
capsules. Vooral de capsules
hebben veel vakantiegemakze zijn makkelijk mee te nemen, veroorzaken geen
zwarte handen of mond en
er hoeft door een hogere
hoeveelheid aktieve kool
minder van worden ingenomen dan van tabletten.
Oorpijn
Van de zomer genieten we
allemaal. Jong en oud Maar
een vakantie aan het strand
of aan de rand van het

zwembad in bijvoorbeeld
Spanje leidt soms tot oorproblemen. Veel zwemmen en
baden kan tot gevolg hebben
dat er water achterblijft in
het oor. Onder water zwemmen en duiken verhoogt de
druk op het trommelvlies
In beide gevallen kan oorpijn ontstaan. Tel daarbij de
effecten van de wind en de
zon en daar gaat de vakantiepret. Vooral kinderen zijn
gevoelig voor oorpijn. En je
wilt toch niet dat je kind
getroffen wordt door oorpijn. Erg vervelend, omdat
je een aantal dagen vakantie
kwijt bent. Vergeet daarom
Otalgan niet mee te nemen.
De werkzame stoffen in deze
oordruppels zorgen ervoor
dat de pijn wordt gestild en
overtollig vocht aan het oor
wordt onttrokken. Otalgan
is verkrijgbaar in een handige (kleine) 12 gramsverpakking.
Voor inlichtingen: Vemedia
B.V. 020-5490905.

In- en uitwendige
vagina belangrijk

j Inwendige reiniging
Bij verstoringen in het vaginale milieu kun je last krijgen van vervelende afscheiding, jeuk of irritatie. Voor
een inwendige reiniging van
de vagina kan zonder problemen Lactacyd Intiem liquide dagelijks worden gebruikt. Dit werkt op basis
van het lichaamseigen melkzuur en verstoort, integenstelling tot zeep, de natuurj lijke zuurgraad niet. Spei ciaal voor de inwendige rei| niging tot aan de baarmoeI dermond is de vaginaal dou-

Een voordeel van dit geneesmiddel is, dat het niet op de
huid gesmeerd hoeft te worden. Elke dag enkele
piepkleine korreltjes inne-

men (onder de tong laten
smelten) en de huid wordt
van binnenuit beschermd tegen zonlicht en ander ultraviolet licht.

Actieve ho
Urtizon ontleent haar effcctiviteit aan negen beproefde
homeopathische bestanddelen, elk met een specifieke
werking Er zit bijvoorbeeld
Mezereum m, waardoor jeuk
verdwijnt. Apis Mellifica
gaat vorming van blaasjes
tegen, terwijl Histamine C9
pukkeltjes en vlekken bestrijdt. Het Natrium Munatricum reguleert het vocht
in de huid en Urtica zuivert
het bloed.

Voor meer informatie bel de
Consumenten
Informatielijn, tel.: 03410-27626.

Ongeveer de helft van de menstruerende vrouwen ondervinden. Dit middel
en meisjes heeft er last van: krampachtige pijnen in brengt de betrouwbaarheid
de onderbuik en rug, als gevolg van het samentrek- van de anticonceptiepil oveken van de baarmoederspieren. Deze samentrekkin- rigens met in gevaar Met
gen zijn nodig om het baarmoederslijmvlies uit te Feminaplant is onderzoek
bij '100 vrouwen en
scheiden en zijn dus een wezenlijk onderdeel van de gedaan
meisjes in de leeftijd van 16
menstruatie. Dat betekent echter niet dat we ook de tot 51 jaar met menstruatiebijkomende pijn voor lief moeten nemen. Dr. Will- pijn. Zij zijn vanaf de eerste
mar Schwabe heeft een produkt tegen menstruatie- dag van de menstruatie bekrampen op de markt gebracht. Het heet Femina- handeld met Feminaplant.
plant, het is 1OO procent plantaardig en het is Bij 68 vrouwen en meisjes
verkrijgbaar bij apotheek, drogisterij en reform- was er sprake van een onmiddellijk effect Bij 31
huis.
vrouwen trad er l tot 6 uur
na inname van het middel
verbetering op.
dit
middel
voor
een
meiiWerkzaam middel
struatie zonder krampen.
Femmaplant bevat het ex- Een doosje bevat 20 speciale Een gratis folder met infortract van de zaden van de 'retard'-dragocs, die ervoor matie over de menstruatie
paardekastanje Deze stof zorgen dat de werkzame en Feminaplant kunt u aannormaliseert de doorlaat- stoffen gelijkmatig aan het vragen door te bellen met 06
baarheid van de wand van lichaam worden afgegeven. - 0996662 (gratis 06-numde kleine bloedvaten in de Daardoor hoeft u slechts mer).Ookmet andere vragen
baarmoeder
en
gaat tweemaal daags het middel over zelfmedicatie met nyvochtophophig tegen. Dank- in te nemen, om toch de hele tuurhjke middelen kunt u
zij deze eigenschappen zorgt dag de positieve werking te hier terecht

che ontwikkeld, waarmee de
bijbehorende vloeistof (liquide) eenvoudig te doseren en
in te brengen is. De vormgeving is zodanig dat de gehele vagina tot de baarmoedermond gereinigd wordt. Deze
reiniging kan plaatsvinden
in de douche, op toilet of
bidet. Na gebruik is de vaginaal douche na met warm
water te zijn schoongemaakt
weer bruikbaar voor een volgende keer.

wassen. Het reinigt net zo
goed als zeep maar bevat
geen agressieve bestanddelen.

uitwendige van de vagina, is
nieuwe
Lactacyd-Intiem
voor externe hygiëne een
goed alternatief. Het is
huidvriendelijk, bevat geen
zeep en biedt meer zekerheid
dan water alleen. Vooral na
het sporten, bij warme dagen, tijdens of na de menstruatie of na gemeenschap
kunt u de buitenkant van de
vagina hiermee dagelijks

Wilt u van de nieuwe Lactacyd Intiem voor de externe
hygiëne een gratis probeorsachet ontvangen, schrijf
dan een kort briefje met uw
motivatie en het produkt
wat u nu gebruikt aan- Lactacyd Intiem, Antwoordnummer 736. 2OOO VC
Haarlem. Verkrijgbaar bij
drogist en apotheek.

Uitwendige liygiëne
Als u zeep niet kunt verdragen bij het wassen van het

Handige pen voor direkte behandeling insektebeten

B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en
Particulier Verzekerden
Uw adres voor:
MEDISCH ELASTISCHE KOUSEN/PANTY'S
ook naar maat

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid
Tel. 12305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging
Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

GAPER DRUGSTORE
DROGISTERIJ &
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

31 - 2042 JD ZANDVOORT
TELT 02507-12513

TVfieii verbranding
Behalve tegen uitslag gaat
Urtizon ook te snelle verbranding tegen door zonlicht. Iemand die snel verbrandt, zal daar minder last
van hebben, terwijl verbrandingen sneller genezen. Ook
dit is een belangrijk resul- '
taat van het middel, omdat
de ozon-laag ons steeds miiider tegen het zonlicht bdschermt. Wel blijft het nodi^om normale beschermende'
zonnebrandmiddelen te gobruiken.
Tijdig beginnen
Het beste kan men tijdig
met Urtizon beginnen, bijvoorbeeld zo'n drie dagen
voordat men gaat zonnen
Maar ook als er al sprake is
van huiduitslag door zonlicht, kan men dit met dit
homeopathische middel genezen. Urtizon Complex is
verkrijgbaar bij drogist,
apotheek en reformzaak.

Lactacyd Intiem, inwendige
én uitwendige reiniging van
de vagina.

Drogisterij „BOUWMAN"

DE

Zonlicht en huiduitslag gaan voor veel mensen
samen. Een dagje aan het strand, op de skipiste of
onder de zonnebank betekent voor hen: jeukende
blaasjes, pukkeltjes of andere vormen van uitslag.
Sinds enige tijd is er een homeopathisch geneesmiddel, dat op natuurlijke wijze deze huid-irritaties
voorkomt en bestrijdt: Urtizon Complex, verkrijgbaar in handige, compacte meeneemverpakking.

BUITEN VEWrwOOWELUKMIO m fflW/f MIMM

Menstruatiekrampen goed
plantaardig te behandelen

O

Iedere vrouw voelt zich graag fris en schoon. De
vagina beschikt van nature over een effectieve
jescherming tegen schadelijke invloeden. Dit berust vooral op de zogenaamde lactobacillen, welke
zorgen voor een zuur milieu, •waardoor bepaalde
lacteriële infecties geweerd worden.
De natuurlijke zuurgraad kan echter door tal van
oorzaken worden verstoord: bloedverlies tijdens de
menstruatie, suikerziekte, pil-gebruik, seksuele aetiviteit en schimmelinfecties. Vaginale hygiëne is
dan ook minstens zo belangrijk als andere hygiëne.

. 9''

In de zomermaanden
doet zich voor velen onder ons weer een vertrouwd probleem voor,
insektebeten en insektesteken. De gevolgen
van zo'n beet of steek
kunnen variëren van
een beetje ongemak tot
levensgevaarlijke reakties van het lichaam.

woiidje wordt gemaakt en
de pijn die veroorzaakt

wordt, varieren van insekt
tot insekt. Bijtende insek-

ten, zoals mug, vlo en teek,
zuigen wat bloed uit het hchaam van het slachtoffer.
Insekten die steken, o. a.
wespen, bijen en mieren,
doen dit voornamelijk uit afweer.

Steken en beton
De beet of steek van een
insekt heeft een klein huidwondje tot gevolg. De hef- _
tigheid waarmee het huid- j

De handige meeneempen

Bebuiideliiig
Als men gestoken is door
een insekt, moet de eventueel achtergebleven angel direkt worden verwijderd.
Pijn en irritatie kunnen
daarna snel worden verininderd door een koud compres
of een ammoma-oplossing.
Zo'n speciale ammoma-oplossing is sinds kort verkrijgbaar in een doseerpen.
After Bite. Makkelijk om
overal mee naar toe te ne)meii en eenvoudig aan te
brengen op de geïrriteerde
plek door de speciale doseerdop
After Bite is een effektiei

FEMTOPLANT'
BU MEN8TBCATIEPUN

20 UBAGEES

PIANTAARDIO
GEKEESMIDOKL

middel dat voor een snelle
verlichting zorgt van pijn
en jeuk na een steek of beet
van muggen, vliegen, bijen,
wespen, maar ook van
brandnetels en kwallen Bclangrijk is wel dat After Bite zo snel mogelijk maar zeker binnen vijf minuten op
de plek wordt aangebracht
De zwelling van de huid
stopt dan direkt en de jeuk
vermindert
After Bite laat geen vlekken
na en bevat ook een speciale
olie die uitdrogen van de
huid voorkomt Verkrijgbaar bij drogist en apotheek.
Voor meer mfoimatie tel •
076 - 201520

Q10 als afslankmiddel
Kun je afslanken door Bio-öuiiioii QlO in te nemen?
Ja. Onderzoeken lijken er op te wijzen, dat de helft
van de mensen met overgewicht zouden kunnen
afvallen als ze QlO innemen.
Onderzoekers weten op dit
moment nog' onvoldoende
hoe het komt dat QlO dit
slankmakende effect heeft,
maar testen aan de umversiteit van Antwerpen laten
duidelijk zien, dat QlO ervoor zorgt dat het gewicht
van een aantal mensen afneemt. Dr LUC van Gaal
nam een g-roep van 27 patienten, die allen uit een famihe kwamen waarin overgewicht veel voorkwam. Hij
onderzocht hun QlO gehalte
en ontdekte dat bij ruim de
helft van hen dit gehalte lager was dan dat het zou
moeten zijn. Hij verdeelde ze
in twee groepen, waarbij in
beide groepen zowel mensen
zaten met een laag- als met
een hoog- QlO gühallü. Allo

deelnemers kregen hetzellde
dieet en de ene groep kreeg
dagelijks 100 mg QlO als
supplement. Na negen we-

ken was de Q l O-groep gemiddeld 12 kilo afgevallen.

Energieiiiveuu

De andere zonder QlO gomiddeld
5
kilo
De
QlO-groep bleef afvallen en
na drie maanden waren ze
gemiddeld 15 kilo kwijt, terwijl de andere groep weer
was aangekomen.

De wetenschappelijke theorie hierover is als volgt QlO
is het wezenlijkste element
bij het omzetten van energie
111 onze cellen Als het QlO
gehalte te laag is. benutten
we deze energie met optimaal. Voor het gewicht betekent dit dat we het vet niet
goed verbranden en hoewel
we minder eten is het niet
mogelijk om op een normaal
gewicht te blijven. Wanneer
wc extra QlO innemen.
raakt alles snel weer in
evenwicht on merken we dat
ons energieniveau stijgt.
Daarnaast vallen we snel af.

Bio-Quinon QlO is verkrygbaar bij apotheker-, drogist
en reformzaak. Voor meer
informatie.
Bio-Voedingssupplenieiitenlijn,
tel.:
O8385 - 527GO.

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

t
02507-17166

PHILIPS HQ-VHS VIDEORECORDER
INKL. TELETEKST EN PDC!
VR223;Simpel programmeren (TXT), opname
wordt exact op tijd gestart door de zender (PDC),
2 videokoppen, autom. koppenremiger,
elektronische zenderafstemming, 42 voorkeuzezenders, Spinner Dial, Easy Logic afstandbediening. Adviesprijs*1245.PDC

SONY CAMCORDER
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760. 63cm (la
square, m-lme. quikstart beeld
buis. stereo, teletekst en af
standbediening Adv.'2075

~~ 1295.PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

F375; 8x motorzoom, (ader,
3 lux, age msert. '2220.-

1299.-

749.-

TOPMERK CAMCORDER

F60;8mm systeem, 6x zoom, supenmpose, autofocus Adv'2299.-

1199,

PANASONIC NVG1

VHS-C videocamera. '1895.-

Program Delivery
Control

LUXE KOELKAST

HOLL 1000 TOEREN

f fl Jj

445.-

•

1895.-

Type R2240. Adviespnjs'849.

STUNT! 550 TOEREN
SONYHI-8TRAVELLER

2199.-

PHILIPS CE6270 63 CM
AFSTANDBEDIENING

STEREOTRAVELLER

E10,Minicamcorder, motorzoom,
autofocus, hi-fi stereo. '2799.-

STEREO TELETEKST

pig4 nnc
L?wf ÏIÏJ3."

1449.-

PT«E4 7OC
LTjfcf j;fu."

1399.

599.-

499.

PHILIPS 63 CN
GROOTBEELD
KLEUREN-TV
AFSTANDBEDIENING

349.-

BAUKNECHT 2304

715.-

849

MIELE1100TOEREN

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviesprijs*1299.-

BLAUPUNKT VHS HI-FI

WASDROOGKOMBINAT1E
PHILC0104RVS1000T ZANUSSI Z908/8SR

750; 4 koppen, 8 uur. '2095.-

999.-

1299.-

999.-

enva

^.

Tegen meerprijs wast en KOEL/VRIES KOMBI
droogt u in één machine:
Geen 2-deurs koelkast maar een
echte koel/vries kombinatie met
de koelruimte op "ooghoogte".
Laag stroomverbruik. Adv." 1179.AEG LAVAMAT RVS

679.-

VS940; VHS-HQ, 4 koppen
nkl. TELETEKST. '1999.-

KOEL/VRIES KOMBI

1249.-

1195.- ptjFi
IfM?
865.-

PHILIPS /WHIRLPOOL

VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
ongplay, Jog-shuttle. *1795.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

845.-

VR502; VHS stereo. *1599
UÉMM**T|EI£n NOSFzL-E^^aj-gpga W

BAUKNECHT SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

889.-

999.-

V415;4DA-PRO,VHS-HQ,dual
mode shuttle; long play. *1550.-

879.-

»ONY3 KOPPEN VIDEO
V315; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbedienmg. '1220.-

EM22; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed |
gnll-set. Adviesprijs*1575.-

Type AWG089; Opvolgervan
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv.*1445.-

ATAG GAS-ELEKTRO

649.-

BLAUPUNKT VIDEO

RTV535; 3 koppen. Adv.*1 445.-

999.

649.

AKAI3 KOPPEN VIDEO
VSF340; VHS-IHQ, PDC voor)ereid;afstandbediening.'988.-

948.-

BLAUPUNKTSSCM"
SUPER TELETEKST
nw% O/IQ
ijtifiï OIO.

GRUNDIG i 37 CM
'BEDIENING
AFSTANDBEDIENING

145 LITER KOELER

TOPMERK. Adviesprijs*749.-

395.425.-

HILIPS VIDEO-r PDC

üMEEBSBlliÉËrT-Ti

KHH

749.-

BOSCH KTF1540
ELECTROLUX
KOELBOXEN

4 koppen, dubbele speelduur.
Off.Ned.garantie. '1245.-

779.-

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

269.-

312; 3 koppen, perfekt beeld,
.CD-afstandbediening. '1145.-

679.-

Voorongekend lage prijzen. Bijv.:

SONY UX60II
MAXELLE180VX

VS902;TELETEKST. '1409.-

749.-

TypeAMB523;Adviesprijs*945.-

599.-

HRDX20; Afstandbed.
standbed.*879.'879.-

BAUKN./BOSCH/AEG

«*649.-

TUNT! VHS-HQ
HS-HQVID
VIDEO

KONDENSDROGER

nkl. afstandbediening
Jbediening'

799.-

449.

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

BETER
EN
GOEDKOPER!
CRUNDIG 63CIVI

Elektronisch regelbaar. *1445.-

999.1299.MERKCENTRIFUGE"
169.-

KLEUREN-TV

MIELE DROGER

Type T63-530; Adviesprijs'1579.-

999
Meer budget door de gratis
BCC-cardf
aa-folder in de winkel!

399.499.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

599.579.-

KLANTENKAART

TypeTD50;Adviesprijs*649.-

PIN-CODE |

l BEVERWIJK
l ALKMAAR
l Winkelcentrum "De Beverhof ~ l Huiswaarderplein 11
| Beverhof 16 (alleen witgoed) l (Achter Noorderkade/Groa

278.-

PELGRIM WASEMKAP

108.158.-

WH155E; 3-standen.
tanden. *280.- l

OPZETVRIESKASTJ
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te vinden is. Adviesprijs. *595.-

348.-

ZANUSSI VRIESKAST

Type Z6050; Adviesprijs*599.-

~ 458.PHILIPS VRIESKAST

INDESIT
LUXE VAATWASSER

TypeAFB594; Adviesprijs*725.- 6 programma's, 12 couverts
en geruisarm: Adv. '999.-

498.598.-

BAUKNECHT LUXE*
BOSCH VRIESKAST

Type GSD1311; Adv. '848.-

648.348.-

STUNT!! VRIESKIST!!

699.-

BAUKNECHT VW 3PR

749.-

BOSCH VWPS2100

829.-

MIELE VWG521

1499.-

kCDI AIVir\
OPENINGSTIJDEN:
ItKL AAlMLJ
maandagmiddag
1 tot B.30 uur
•"• ••*•r-m» "*^
dinsdag t/m vrijdag
B tot S.30 uur
•
zaterdag .9 tot 5 uur.
KOOPAVOND:
Cl ClfTDfl Cl IDCDC Badhoevadorp vrijdag
. .. 7 rot 9 uur
1
ST'SÏVi SVlTJSrJÏPS Maar$s«nbroek vrijdao
7 tot 9 uur
IN DE RANDSTAD overige filialen donderdag
7 tot 9 uur

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

Electronisch betalen |"/>ARVEIVI
. «,
met uw PIN-code.
l Winkelcentrum Schalkwijk"
zónder extra kosten l Rivieradreef 37

198.-

ETNA KOOKPLAAT

ATAG WASEMKAP
EMKAP

10voor
25.4 voor...... 29.- INDESIT WASDROGER

RUNDIG VHS VIDEO

4-pits gaskookplaat. '298.-

WA15; Adviesprijs*245.-

ZANUSSI WASDROGER

RUNDIGVIDEO + PDC

478.-

49

TOPMERKWASDROGER

HILIPS VHS-HQ VIDEO

SUPER KOOKPLAAT

pw% ETC 1205JN;4-pits. Adviesprijs*450.fcJafi? U/ U

TURBO-DRIVEVIDEO

GRUNDIG 51 CM TEKST
plg«i COQ
Effir DwO." JVC VHS-HQ
HQ VIDEO
r
ARISTONA 51 CM

628.-

1098.-

245.345.-

PHILIPS 160 LITER
VR223; VHS-HQ, simpel
>rogrammeren:TXT. "1245.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

130 LTR. KOELKAST

J ZANUSS1140 LITER

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

998.-

FK055/52/25A; Elektrische oven, l
inkl. grill en kookwekker.'1510.-

5 JAAR

649.-

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

998.-

Oerdegelijke tabletop. Zeer
800TRNBOVENLADER fraaie uitvoering met formica ATAG.INFRA TURBO
bovenblad. Officiële garantie. KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
AEGTURNETTE
kookboek. Adviesprijs*1735.Inclusief aparte 2800-toeren INDESIT 140 LITER
centrifuge. Adviesprijs. *1375.-

J40; VHS-HQ, 3 koppen. '11 04.-

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

898.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

949.799.-

749.
PANASONIC VIDEO

668.-

PELGRIM FORNUIS

Type KGC2511; Adv. *1269.- 410IV;Gas-elektrofomuis.'1425.- l

• fKm^mn^f

SONY55CMKVM2131
SONY 4 KOPPEN VIDEO
SUPER TELETEKST

598.-

INDESIT G/E FORNUIS

KN5404;Gas-elektro.-*1049.-1

BAUKNECHT WA6500

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

Pffi4 -IO>|Q
lifafe? IO4O.-

7QQ _
f 99."

MIELE KOEL/VRIES

1199.-

GARANTIE

'W 528.-!

Type ARG280; Adv. *1235.- ETNA FORNUIS 14.00

PHILIPS HI-FI VIDEO

37 CM KLEUREN-TV

INDESIT

De grote AEG kollektie bij BCC
FORNUIS
te bewonderen ! Wat zegt u van
Type KN54Q2WO; Adv. *849.- l
deze AEG/BCC stuntaanbie- PHILIPS/WHIRLPOOL
ding? Adviesprijs. '1549.-

üRUNDIG HIFI VIDEO

STEREO TELETEKST

70KV9717; Adviesprijs*2275.-

R8180;750Watt + draaiplateau. l

1000 toeren. Adv. *1878.-

Flat en Square Hi-Black Trinitron
beeldbuis, teletekst en afstandJVC VHS HI-FI VIDEO
bediening. Adviespnjs*1799.830; TOPKLASSE! *1899.-

vraag eroml

599.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI

SIEMENS 1000 TOEREN

1099.-

ste kleuren-

549.-

649.-

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1100 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geëmailleerd. Adviesprijs "2199.

F65; 4 koppen, VHS-HQ. '1894.-

tlle kleuren-tv s
,na .lle «ndere
, «rllkelen

STUNT!! 3 in i !! Magnetron |
+ hete-lucht oven + grill.

SIEMENS KS2648

PANASONIC VHS HI-FI

899.349.-

KOMBI MAGNETRO"N

Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs*1199.- BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening l
en draaiplateau. Adv. '899.-

1149

1199.-

Type R3Gl4;draaiplateau,timer |
en JOOD Watt quartz grill

BOSCH 2-DEURS

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

1499.PANASONICGSCM"

349.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI

Type 2596; Adviesprijs. *799.-

445.

1799.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

ZANUSSI 2-DEURS

PT«F| C VI C _
ld;Jf£f iJ*f v.
PHILIPS /WHIRLPOOL

INDESIT PROMOTIE

Type 24CE3270; 63cm Flat
SONY TRAVELLER
Square beeldbuis, 60 voorTR50; Lichtgewicht camcorder, keuzezenders, automatisch
PHILIPS 55 CM KTV
8x
zoom,
hifi,
autofocus.
'2550.SUPER TELETEKST
zenderzoeksysteem, frontluidspreker, infrarood afstandbediening, groene toets
voor persoonlijke voorkeurPHILIPS GR1021 37 CM
instelling van beeld en
geluid. Adviesprijs*1495.SONY VHS HI-FI VIDEO

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

PANASONIC 700 WATT

AVM610; 20 liter. Adv. *769.-1

TR705; Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviesprijs'3330.-

SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST

MOULINEX FM1115

INDESIT 2-DEURS

ZANUSSI WASAUTO'M.

70 CM TELETEKST

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

219.-I
239.259.299.-

SAMSUNG RE570

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv. '749.

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

La»?
1095.PHILIPS 55 CM KTV

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs" 1 299.- 280UTER 2-DEURS

1495,

Nederlandse Philips garantie.

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen, l

Weekmedia 17

ZOEK DE MISLUKTE

Onroerende goederen
te koop gevraagd

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen
worden gfzet over l of 2 kolommen breedte in diverse
lettergrootten.
Particulieren verwij/en wij naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,44 per millimeter.
Sluitingslijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tcksi telefonibche opgeven: 02507-17166 of
afgevcn/yenden aan:
•*• Zandvoorls Nieuwsblad, Gastliuisplcin 12,
2042 JM Zandvoort:
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinalie:
Z. Zandvoorls Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, de Ronde Vencr, Aalsmeerder Couranl, alle edities van hel Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Wcesper. ƒ 5,23 per millimeter.
Sluitingstijd: maantiag 15.00 uur.
ir Informatie over on/e overige aantrekkelijke advertenticcombinatics in de Micro's zijn op aanvraag op on/c
kantoren verkrijgbaar.
•*• Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebraclit, alsmede ƒ 7,05 adm.koslcn.
* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bcwijsnuimncrs
i. verstuurd. Op verzoek word l aan adverteerders buiten
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 4.00 in rekening gebracht.
U kunl de teksl van uw Micro-advcrlentiecombinatie Z
telefonisch opgeven:

020-5626271
(dit nummer is niet voor bczorgkbchten) of zenden aan:

Micro's Weckmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Commercieel en administratief
personeel gevraagd
OP ZOEK NAAR EEN LEUKE BAAN?
UITZENDBUREAU ARTO
heeft per direkt werk voor:
' administratief medew. i.b.v. assurantie B diploma
' representatieve kas/balie medew. i.b.v. HAVO en/of MEAO
diploma, maximum leeftijd 23 jaar
' actuaris i.b.v. diploma actuarieel medewerker A, kennis van
geautomatiseerde systemen en ervaring is vereist
' Heao'ers Bank en Verzekeringen met goede kennis van bij
voorkeur hypotheek- of transportverzekeringen
l'juridisch secretaresses voor zowel lange als korte tijd
Heb je interesse in een van bovenstaande functies?
Bel dan snel voor meer info 020-6273094/6237475
of kom langs N.Z. Voorburgwal 158, A'dam.
,
Radio, tv en video

All Tech TV Video
[Reparatie 's morgens gebeld, dezelfde dag hersteld. 65+
110% korting. Ook weekends. 3 Maanden garantie.

Tel. 020-6960054.
De HD breedbeeld satelliet
KleurenTeleVoon
Voor zichtbaar gezwam in de
ruimte. Vraag het uw dealer.
*T.k. a.: mobiele 27-mc antenne (tic) ƒ 35; bootantenne
voor 27-mc ƒ 50. 02507-18829.

f en pruik als het
nodig is!

DAGJE UI l
VERGADERING
RECEPTIE
BEGRAFENIS

belegde broodjes
gesorteerd op schaal bij u
huisbezorgd.
BROODJE
3URGER. Tel.: 02507-18789.
*De Beatrixschool bedankt
Je brandweer voor de medewerking aan de projektweek.
*De Beatrixschool bedankt
Je politie voor de medewer<ing aan de projektweek.
*De Beatrixschool bedankt
iet Rode Kruis voor de medewerking aan de projektweek.
* De Beatrixschool bedankt
Je K.N. R. M. voor de medewerking aan de projektweek.
Diploma gehaald jammer nu
3een vak uitoefenen want
nin. Ter Beek wacht op je.
Hopelijk ga je varen. Pa & ma.
* Gezellig zingen in klein
<oor, bij ons is plaats voor alt,
aas of tenor. Inl.: 14158.
* Grote 35 jr is niet mis,
wordt 't Italiaans of vis?
Liefs, Grumpy.
* Help de Polen. Stuur 'n
'oedselpakket! Wij hebben
3Vt. 'n adres: 02907-5235.
* Hieperdepiep hoera
*Vineliesje wordt 1 juli
* jaar of is het 40???
* Je moet maar boffen, Heniy haalt de 50 op haar sloffen,
^an harte. Jaap en Judith.
*•Johan, proficiat met het
behalen van je diploma.
Papa en mama.
* Johan wij zijn trots op jou
met het behalen van dit
diploma. Arjen en Wendy.
Overigens, mijnheer de vóórbitter, zijn wij van mening dat
de Herman Heyermansweg
"noet worden doorgetrokken.
* Ron en Dennis gefelicieerd. Kusje Irene, Danielle
sn Rachel.
* September starten we
weer. Bas, tenor, alt, sopraan
<orn eens een keer. 14158.
* "Vlooienmarkt" 14 juli op
^lieuw Unicum aanvang 11.00
uur. Zandvoortselaan 165.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
AU4-

or*

Tel. 13529
*Wordt Liesje 11 juli
40 jaar of 4 jaar? Bel haar
en u weet het. Tel.: 15938.
Weggelopen of
gevonden dieren
l * Weggevlogen omg. OranJjestr.: gele kanarie, roepn.
[BAS. Beloning! 02507-12931.
I * Zie de colofon voor opga'e van uw rubieksadvertentie.

STRANDPAVILJOEN
Alle reacties worden
vertrouwelijk behandeld.
Vermont Trustees
Postbus 657
1000 AR Amsterdam
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Bloemen, planten
Tel. 02507-14534
en tuinartikelen
Te koop gevr. hoekwoning
nabij duinen prijs + ƒ 190.000,
achterstallig onderhoud geen Tuinbedrijf De Linde voor al
bezwaar. 023-315010 na 17 u. uw tuinwerkz. ƒ 12,50 p.u.,
alles leverbaar. 023-402991.
Voor een van onze cliënten te
koop gevraagd: ruim woonOnroerend goed
huis met tuin, min. 2 slaapkamers, bij voorkeur in Zanden woonruimte
voort Zuid of Centrum, vraagte huur
prijs ca. ƒ 300.000,-. k.k.
aangeboden
Van der Reijden Makelaardij,
telefoon: 02507-15531.
Te huur v. perm. vrij zomerhuis v. 1 pers. bv. 25 jr. Kam.,
Videotheek
slpkam, k.d.t., vrije ingang.
ƒ600,- p.m. incl. Br. o. nr.
762-78157 v.d. blad.
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Woningruil
Geopend dagelijks van
13.00-21.00 uur.
Altijd de nieuwste
1800
RUILADRESSEN
in
A'dam.'Informatie bij Het
premièrefilms, tevens
veruit de grootste
Oosten, 020-588.2283.
keuze in Zandvoort.
Verhuur van
Financiën en
movieboxen.
handelszaken
Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070
Autoverzekering
V.A.J75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.
Onderhoud,
reparatie,
Vakantie
doe-het-zelf
buitenland
Onderhoudsman heeft nog
tijd voor reparaties en
Aangeboden: vliegreis naar
timmerwerk. Tel. 023-240005. Albufeira + app. voor 2 pers.,
Uw paadje of straatje defect? vertrek 13-9 voor ƒ 1000,-.
Ik kom direct! Ook schuttin- Inlichtingen: 02507-17009.
gen, ruim 30 jaar ervaring.
D v. Duyn. Tel. 02507-19593
Vakantie
of na 6 uur 17833.
Nederland
• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK OMMEN t.h. caravan, vrij: 3
richten aan Centrale Orderaf- t/m 24-7. Tel.: 05297-1848.
deling Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Betamax
films te koop
Schoonheid en
verzorging

DOMBO

ƒ5-

RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

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

Verhuur van
Nintendo spelletjes
en Game Boy

Videotheek

Dombo
Corn, Slegersstraat 2b
Tel 02507-12070

Vaar/surfsport

"Dierfiguren"
T.k. surfplank, Alpha 130 F
1001 dierfiguren, een show- slalom, 295 cm, i.z.g.st., pr.
pasruimte
huis of in
room vol. Haarlemmerdijk 89, n.o.t.k. Tel.: 02507-17503.
* ruime
het
Amsterdam. Tel.: 6206700.
sortering in
ziekenhuis
haarwerken
* ziekenfonds* Verkade ZOMER + Ringers
Rijwielen,
en pruiken
leverancier
"Vinnen" en "Takken" voor
motoren,
Dus . . . maakt u voor ƒ 100,-. Tel.: 02507-15199.
bromfietsen
optimaal advies even een
* Zes VERKADE albums
afspraak/
1910-1916 voor ƒ240,-.
Te koop aangeboden
CHARLOTTE COIFFURES Telefoon: 02507-15199.
wegens verhuizing
EN HAARWERKEN
Dieren
en
Off the Road motor
Ook
dierengespecialiseerd in (Yamaha) 250
he!en{rnoallwetkens&£±:
benodigdheden
Oko model in perfecte staat,
Dinsdags gesloleiiV'" 'X^---13.000 km. Incl. nieuwe helm
Heemstedestraat 2 8 \ \ . /
(zwart). Prijs ƒ 3.500,-.
* Te koop: hamsters 3 weken Info: 02507-19729 na 21 uur.
b.h. Hoofddorpplein. '
Amsterdam Tel. 020-61 571 07 oud ƒ 5,- p. stuk. Tel.: 18993. *Te koop gevraagd: kinderfiets voor jongetje, lengte
Lessen en clubs
1.10 mtr. Tel.: 02507-14443.
* oporle

* bezoek aan

Woninginrichting

Meubelstoffeerder
WOLTERS voor opnieuw stofferen en bekleden van uw
meubels, boot en caravankussens. Vrijblijvende prijsopgave. Tevens verkoop van antiek.
Schelpenplein
21,
Z'voort. Tel. 020-6317855
b.g.g. 06-52810007.
* Te koop: gestoffeerde fauteuil, eiken met losse kussens
ƒ50,-. Telefoon: 02507-16964.
*Te koop: stevige, bruine
hang-/legkast prijs ƒ 65,-. Tel.:
02507-12109.

Kunst en antiek
GALERIE/ATELIER
PAULUS LOOT
voor kunst.
In het weekend en
zomeravonden open.

Computerapparatuur
en software

MASSAGE en shiatsu: unieke
beginnerscursus ma.av. v.a.
13/9, A'dam-C. Folder: Touch
020-6981977 (antw.app.).
WORDPERFECT 5.1
leer je in één week.
Info M.C.O.
Amsterdam 020-6853057
Den Haag 070-3465346
Utrecht 06-52716921

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

DOMBO
U OOk?
Corn.
Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Zaienverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Mooie msx-computer hit bit, 2
joysticks+lader+250 spel. en Grote Krocht 41, Zandvoort
program, ƒ 175. 02507-17503. tel. 02507-15705 b.g.g 19932',
voor
MS-DOS, OS/2, WINDOWS,
programma's, spellen enz. BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Na 18.00 uur: 020-6229930.
Nintendo, controldeck, zapTe koop
per, spellen, prijs n.o.t.k.
Telefoon: 02507-13786.
aangeboden
* Prachtig echte Barnsteen
diversen
collier, was ƒ 425,-, nu ƒ 125,-.
Telefoon: 02507-13786.
*Te koop: 2-persoons eiken
bed met
gaatjesbodem
ƒ 150,-. Tel.: 02507-30808.
Videotheek
Bulderwagens, fietskarren,
trapauto's en kinderbakfietsjes (2-7 jr) direct van bedrijf.
5 films
Folder: tel. 05904-1804.
hele week
* Perfecte kofferschrijfmachine Triumpri ƒ 75,-; Polaroid
camera ƒ40,-. Tel.: 15199.
*Te koop aangeboden: onUMI Slegersstioai
derschuifbedden 80 x 190
tel. 12070
prijs ƒ 50,-. Tel.:02507-14786.
Geopend dagelijk
*T.k.: Atag gasf., elek. oven
met draaispit/grill met ace.
13.00-21.00 uur
ƒ250,-. Tel.: 02507-13559.

DOMBO
ƒ25,-

MiCRO

GEZOCHT
voor één onzer cliënten

Hobby's en
verzamelingen

Oproepen
. Mededelingen

O^.^.4.« i/-

11

donderdag 8 juli 1993

Auto's en
auto-accessoires
*Te koop autostoel in zeer
goede staat, merk Concord
ƒ150,-. Tel.: 02507-12634.
Te koop: Volvo 740 Turbo,
bouwjaar 1985 (dec.), 190.000
km, aut. climate controle,
abs/standkachel, in goede
staat, vraagprijs ƒ 14.000,-.
Telefoon: 02979-83609.
Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.
Diverse clubs
Dames die zich overdag vervelen zoeken telefoonsex.
06-320.320.36
(100 cpm).
De allerleukste meiden bellen
met de FLIRTBOX.
06-320.330.01
(75 cpm).
Naaimachine
specialist
Lid AVVN

STOKMAN
NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

REPARATIE
ALLE MERKEN

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072

Maandags gesloten

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
C. B. te Beek - Amsterdam
A. H. de Munnik- Amstelveen
R. Passchier - Diemen-Z.
D. F. Tax-Lankamp - Amstelveen

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

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FFfANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

020 - 6328686. Amber Escort
lieve (jonge) dames, dagelijks
na 19 uur. (Geen chauffeur bij
U binnen - geen extra kosten).
35 Plus sexdating. Rijpe vrouwen zoeken sexkontakt.
06-96.16
(100 cpm).
50 et p. minuut:

Party Fun Box
06-320.327.22

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

Videotheek

DOMBO
* **

De nieuwste films

Diversen

De Ruyterstraat 44, uitstekend gesitueerd
driekam.app. op 1e et., uitzicht op zee.
Balkon zuid/west. Ind. entree, hal, keuken,
badk. met douche en wastafel, ruime si.k.,
woonk., zitk. Serv.k. ƒ 370,- p.m.
Vr.pr. ƒ 189.000,-k.k.
Seinpostweg 4/8, gunstig gelegen hoekapp. met ruim balkon op 5e et. Uitz. over
zee en dorp. Ind. entree, hal, toilet, ruime
woon/eetk., keuken, si.k., badk. met
douche en wastafel. Serv.k. ƒ 350,- p.m.
Vr.pr. ƒ 235.000,- k.k.
Hogeweg 45, zo goed als vrijst. woonh.
met garage (verbouwd tot appartement).
Oprit voor 2 auto's. Uitermate geschikt
voor zomerverhuur. Ind. beg.gr. entree,
hal, toilet, gang, woonk. met zijkamer, keuken, veranda, souterrain: (achterzijde tuinniveau) ruime woonk., keuken, douche/ toilet, slaapk. 1e et. slaapk., woon/slaapk.,
keuken, douche/toilet, 2e et. 2 kamers,
bergruimte, c.v.
Vr.pr. ƒ 495.000,- k.k.
OPEN HUIS
Keesomstraat 44, zat. 10/7 van 12.0014.00 uur. Zonnig gelegen tussenwon. in
goede staat met riante tuin op het zuiden.
Garage. Ind. ruime woonk. met open haard
en parketvloer, open keuken met inb. app.,
schuifpui naar tuin, toilet. 1e et. 3 slaapk.,
badk. met douche en wastafel. 2e et.
slaapk. met dakkapel. De woning is grotendeels v.v. thermopane begl., c.v.
Vr.pr. ƒ 279.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wiit u een woning verkopen

•

•

VAN

SCHAIK
• MAKELAAR O.G •

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

HOME ALONE 2
TOMMY KNOCKERS

Allemaal leuke meiden willen | THE LAST OF THE
direkt kontakt.
MOHICANS
06-320.330.77
(75 cpm). l
BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19.00 uur. l SLEEP WALKERS
BI-SEX voor TWEE, direkt
UNFORGIVEN
apart met een heet meisje
(18) of een lekkere jongen
(18). 06-320.330.87 (75 cpm). HOMO-DIREKT-APARTLIJN
DIREKT apart met 'n meisje Direkt apart met een hete gay
(18) of 'n lekkere jongen (18) bij jou in de buurt.
Gay Privé Amsterdam.
voor 'n live heet sexgesprek.
(75 cpm).
06-320.330.81
(75 cpm). 06-320.322.61
Homojongens
(18)
onder elDirekt een leuk meisje van 18
aan de lijn. Vraag naar haar kaar. Hoor ze heet TEKEER
tel.nr. voor 'n avondje uit. Di- gaan. 06-320.330.88(75 cpm).
rekt apart. 06-98.10(75 cpm).
HOMOKONTAKT
Direkt een leuk meisje (18) Zoek je een lekkere boy?
(75 cpm).
aan de telefoon, direkt apart. 06-320.330.95
Bel: 06-98.80
(100 cpm). In sexy lingerie komt ze voor
DIREKT KLETSEN, met een je zitten en trekt haar slipje
opzij. Doe alles met me zegt
leuk meisje (18)! Bel snel.
06-320.330.90
(100 cpm). ze of wil je eerst op z'n frans?
06.320.328.06
100cpm
Direkt kontakt met een meisje
LEKKER
VROUWTJE
(18). Druk op de nul voor
meer. 06-320.322.05(75 cpm). Geeft zichzelf, haar adres en
haar telefoonnummer bloot.
Direkt sexcontact met 'n hete 06-96.80
(100 cpm).
vrouw bij jou in de buurt.
06-320.320.55
(75 cpm). Live Sex Switch Box
Direkt Snel Sexkontakt
06-9745
SEX-KONTAKTLIJN
1,- pm. (toets 9 v. uitleg)
06-320.320.32
(100cpm).
Live sexbox 24 u., 100 cpm
Direkt telefoonkontakt met
meer dan 400 meisjes (18). Live 06-320.320.61
06-320.322.11
(75 cpm). NATASJA doet het met 2
DIREKT-APART: meteen leuk hete buurjongens van 18.
(100 cpm)'.
meisje (18)?? Alles mag bij 06-320.324.11
PLEZIER Voor 2. Niet wach- NU direkt een afspraakje met
ten 06-9860
/1,-p.m. een leuk meisje (18).
(100 cpm).
Donker tienertje van 18 jr. Ik 06-320.322.33
ben in voor alles zegt ze te- Onderdanige jongens van 18
gen die 2 jonge mannen. Jij bellen met strenge meesters.
op z'n FRANS en jij zo... wat S.M. voor 2 (direkt apart).
'n genot. 06.320.323.431cpm 06-320.329.99
(75 cpm).
GAY VOOR TWEE!!!
ONDEUGENDE huisvrouwGeen operator, geen gedoe.. tjes zoeken overdag sexkonDirekt appart met een nieuwe takt. Bel: 06-96.61(100 cpm).
relatie. Bel 06-98870,75 cpm.
OPROEP
Genoeg ondeugende meisjes Ik hoop dat je voor mij kiest,
(18). Ben jij ook op zoek?
wanneer ik je mijn tel.nr. verBei: 06.96.02
(100 cpm). teld heb. 06-95.98(100 cpm).
Gratis sexkontakt, meer dan PARTNERRUIL privélijn,
400 ondeugende hete mei- direkt apart met vrouwen en
den. 06-320.330.45(100 cpm). mannen voor sexruil.
(75 cpm).
HETE exotische meid. Hoge 06-320.330.91
hakken volle lippen lekker
PRIVE-KONTAKT
ordi...06.320.350.30 100 cpm. Je krijgt direkt 'n meisje (18)
Hete meisjes (18) in de buurt aan de lijn. 06-95.70(100 cpm)
van Amsterdam. Sexdating. RIJPE vrouwen zoeken snel
06-350.211.41
(75 cpm). sexkontakt!
(100 cpm).
Hete MEISJES (18) willen sex- 06-320.330.60
kontakt. Nu met nummer.
Ruim 300 ondeugende vrouBel: 06-96.65
(100 cpm). wen zoeken 'n slippertje.
(100 cpm).
Hete meisjes (18) willen snel 06-320.321.44
een sexafspraak! Nu direkt. Sabrina en nog veel meer
06-320.326.66
(100 cpm). meiden willen direkt apart.
(75 cpm).
Hete meisjes (18) willen echt 06-320.322.88
snel sexkontakt. Nu met Schoolmeisjes (18) zoeken
tel.nr. 06-320.330.66(75 cpm). een ervaren man. Sexdating.
(100 cpm).
Hete vrouwen bij jou in de 06-320.330.43
buurt willen sexkontakt.
SEX VOOR 2, direkt kontakt
Bel: 06-97.09
(100 cpm). met jonge meiden (18), hulsHete vrouwen die alleen thuis vrouwtjes en jongens (18).
06-320.330.46
(75 cpm).
zijn zoeken sexkontakt.
06-320.330.42
(75 cpm). SEX-AFSPRAAKJE met 'n
HOMO: waar gebeurd, knul- meisje (18). Vraag haar tel.nr.
Bel: 06-98.44
(100 cpm).
len onder elkaar.
06-320.327.01
(100. cpm). SM-KONTAKTLIJN: strenge
Homo: zoek je 'n hete boy afspraken in de buurt.
06-320.325.80
(100 cpm).
voor 'n sex-afspraakje?
06-320.330.18
(75 cpm). TRIOKONTAKT: zoek je sex
met meerdere vrouwen?
Vanavond al 'n afspraakje! 06-320.325.04
(100 cpm).
Altijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vriend(in). Zoek jij wulpse meisjes (18)?
06-98.99
(100 cpm). Bel Supersexkontakt.
06-320.320.44
(100 cpm).
VLUGGERTJE •
Meisjes (18) zoeken sexkon- • Zie de colofon voor opgatakt. Bel: 06-96.03(100 cpm). ve van uw rubieksadvertentie.

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

Aankqop/Verkoqp/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

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

Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw op• gave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

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

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

4,65
4,65
4,65
6,20
7,76

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

9,31
10,86
12,41
13,96
15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode: ....

Plaats: . .

..

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

SUBSTRAL

Hansaplast

\

VLOEIBARE

PLANTENVOEDING
voor alle planten

OK FLACON
500 ML

ORIGINELE

HANSAPLAST WONDPLEISTERS

TEMPO PAPIEREN
ZAKDOEKJES -

in handig vakantie-setje ^-•^-y-^
met diverse soorten

sterke tissuekwaliteit,
zachter dan ooit

VOORDEEL? AK

BOXERSHORT

ELDERS

"

SET

'

"

DOOSJES

ELDERS

100 STUKS

ELDERS

PER
STUK

ELDERS

CHAPPI PARTNERS
EEN VOLLE
JUMBOBLIK

SORBO SOAPPADS

1200

reinigt makkelijk hardnekkige aanslag, ideaal voor het
schoonmaken van pannen,
barbecue's, velgen,
MET CITROENGEUR

GRAM
ELDERS

DOOS

VAN NELLE

TRADITION
VRUCHTENWIJNEN

SUPRAKOFFIE
ROODMERK
snelfiltermaling

SUPRA

ZOEK UIT:
een frisse witte wijn
of een fruitige
rode wijn

PONDSPAK

STERKE KUNSTSTOF VOETBAL
MET DIVERSE
FRAAIE
DISNEY DESSINS
leuk op het strand of op
straat, diverse felle kleuren

STUKS

2J8

ELDERS

HANDIGE
OPVOUWBARE

M!ï$ï
^if-|rf

BIGSHOPPER
boodschappentas
van sterke jute-stof
met houten handgrepen, royale maat

ELDERS

OVENVERS

NUTROMA

Nutroma,

LITERFLES

HALFVOLLE
KOFFIEMELK

TIJGERWIT
üesHgoeN EN venpAKiHeei BROOD
ELDERS

\

in handig
flesje, 200 ml
ELDERS

met vruchtensmaak in handige kleine
pakjes met rietje

ELDERS.

PATURAIN

AMSTEL MALT alcoholvrij bier

YOVOLYOGHURTDRINK
SET

2.49

KRAT 24 PIJPJES

KOMIGE JONGE FRANSE KAAS
MET TUINKRUIDEN - KUIP 80 GRAM

ELDERS

ELDERS 2.59
ELDERS

STUKS
ELDERS

FLESSEN
VOOR

s-

MM BEKENDE FABRIKANT!

^
-

HARTIGE WORSTEN

'

CERVELAAl OF SALAMI

.
ONSSUCCES^RTIKEL
Gehakte Spinaz*

NEME
BESCHUIT |
lekker bros...
lekker vers...
A T U

CHAMBOURCY MANNSOUIN
IKEYI

\

NORMAAL

MAGERE YOGHURT

i GRAM G

j

MEJ VRUCHTEN

ROL
13 STUKS

IGLO gehakte SPINAZIE
SAROMA INSTANT PUDDING

•r-:/1

LIEFST 200 GRAM
ELDERS 3.98

zonder
koken,
direct klaar,
Diverse
smaken

ELDERS

vriesvers

PAK 450 GRAM

ITALIAANSE

TOMATENPUREE
ELDERS

geconcentreerd

MOCCA
DUO SCHNITT

SET 8 ASSORTI-KUIPEN

II

ELDERS 3.69

een rijk opgemaakte taart
met witte slagroom en bruine crème,
gegarneerd met hazelnoten

T. nM7cr,ROENTEfFRUIT AFDELING^

'A

op.
ELDERS

«M HEEL KILO

BLIKJES
VOOR

DIRK VAN DEN BROEK

ELDERS 3.43

/FIJNERIBf KARBONADE Ijg^^m
^

A A .^^ ^^^ ^

A ^.^. A

^^

KILO

> ^.~

J

- ', -...'.

. .•

:- ••./

ki&>'

K . - -^

LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum
Hannie Schaftplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum)rToolenburg
• NIEUW VENN.EP: Hoofdweg ' VOLENDAM: Hyacintenstraat
• ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof.

EN NU OOK: VICTORIEPLEIN - AMSTERDAM (ZUID)

511.450 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

.//\

Nieuwsblad
Donderdag 15 juli 1993

Inbraak in tent
ZANDVOORT - In de feesttent aan de Burg. van Alphenstraat, naast het circuit, is donderdagochtend vroeg ingebroken. De inbreker is binnengekomen door een stuk zeildoek
open te snijden. Er is een dat-recorder ontvreemd, plus een
onbekend geldbedrag uit twee
opengebroken gokkasten.

Verkeerd gevlogen
ZANDVOORT - De politie
heeft woensdag een 52-jarige
man uit Koudekerk aan de Rijn
bekeurd. De man was met zijn
'deltawinger' naar Zandvoort
gekomen om boven de zeereep
op de stijgende zeewind te gaan
vliegen. De man vloog boven de
strandpaviljoens.

Los nummer ƒ 1,85

53e jaargang nummer 28

Weekmedia

Oplage: 5.200

Editie 17

Straatartiest wordt geweerd uit dorpscentrum
ZANDVOORT - Straatartiesten
en straathandelaren worden de
rest van het seizoen geweerd uit
het dorpscentrum. Het gemeentebestuur is bang dat beide teveel
overlast veroorzaken op trottoirs
en andere plekken waar wandelaars komen. Straatartiesten mogen nog wel optreden, maar dan
alleen op de boulevards. De straathandel is in heel Zandvoort verboden.
Bij de gemeentelijke werkgroep
Overlast zijn regelmatig 'signalen over
overlast' binnengekomen, klachten zowel over straatartiesten als over straathandel. Tijdens toeristische topdagen
komen veel buitenlandse - vooral Zuidamerikaanse - artiesten uit Amster-

dam naar Zandvoort. Naast hun optreden verkopen zij soms cassettebandjes
en andere artikelen, sommige winkeliers zien dat als een nieuwe vorm van
concurrentie.
Maar het gemeentebestuur heeft het
verbod vooral ingevoerd omdat de
voetganger er hinder van ondervindt.
'Met name op drukke dagen wordt de
doorgang op de vrije ruimte en de begaanbaarheid van wegen belemmerd,'
verduidelijkt het gemeentelijk bureau
Voorlichting. 'Dit wreekt zich vooral in
het centrum van Zandvoort.' De straatartiesten mogen nog wel op de boulevards optreden omdat deze volgens het
college van Burgemeester en Wethouders breed genoeg zijn. Het verwacht
daar geen overlast, hinder of gevaar
voor de voetgangers.

Toelaten van straatartiesten en
straathandel in het centrum is ook inconsequent, in het licht van de strengere regels voor de ondernemers in het
dorp. 'Het is de vraag hoe het toelaten
van straatartiesten zich verhoudt tot
de strengere regelgeving voor uitstallingen en terrassen van de aanwezige
middenstand/horeca,' aldus Voorlichting.
Vooral horeca-ondernemers zijn dit
jaar hiermee geconfronteerd: zij moeten hun terrassen 'binnen de perken'
houden, omdat er anders op het trottoir te weinig ruimte overblijft voor
voetgangers en rolstoelrijders. Sommige horeca-bedrijven mogen al helemaal
geen terras hebben omdat er te weinig
ruimte is op de stoep. Als er dan wel

straatartiesten mogen staan, gaat het
effect van de strengere regels verloren.
Voor de Zandvoortse eigenaar van een
draaiorgel wordt een uitzondering gemaakt, deze heeft al een tijd geleden
een vergunning gekregen om in het
dorp te staan.

Virus

Straathandel

Anders is dat voor de straathandel,,
'het aan de man brengen van goederen'. Daarvoor is wel een vergunning
nodig op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Op dit moment worden er echter geen nieuwe
vergunningen voor standplaatsen en
dergelijke verstrekt. In de praktijk betekent dit, dat straathandel verboden
is.

Door het toegestane gebied te beperken tot de boulevards, wordt bovendien de controle door de politie vergemakkelijkt. Straatartiesten hebben
weliswaar geen vergunning nodig,
maar afhankelijk van de situatie kan
het gemeentebestuur wel bepaalde
voorwaarden stellen. Daarom zijn zij
wel verplicht tot een 'kennisgeving", 24
uur van tevoren bij de gemeente.

Over het begrip straathandel kan
verwarring bestaan: het 'aanbieden
van diensten' valt hier niet onder.
Voorlichting noemt als voorbeelden
het vlechten van haar en het poetsen
van schoenen, op voor het publiek toegankelijke plaatsen, de openbare ruimte. Deze vallen onder de categorie
straatartiesten.

Sloopauto's te koop gevraagd

•>

'Dansen is een soort vir* \>
rus', verklaar! dansleraO ;,
res Conny Lodewijk, in de ru '*i
bnek Achter de Schermen "<

Voetbal

•

Het voetbalprogramma
'93-'94 is al bekend

g" "•
Dj

Groei
'Zandvoort heeft groeiQ |.
mogelijkheden', aldus
5? '
hoteleigenaar Flons Faber '
deze week in zijn column v
'Dorpsomroeper'
[!
Vragen over bezorging?
j
vrijdag 9-12 uur . . . . tel. 17166 j
Advertenties:
tel. 17166 ,li

Redactie:

tel. 18648;'

Directies verwachten toestemming minister

Gertenbach MAVO fuse
met vier andere scholen
ZANDVOORT - De Ger- gehaald zijn. Wilden we vol- 'poot' - ook het huidige IJmond
tenbach mavo en vier ande- doen aan de normen van het College onder zich krijgen. Een
re scholen uit de regio zijn Rijk, dan moesten we allerlei (reeds bestaande) technische
het eens geworden over een vormen van onderwijs bij el- sectorschool voor middelbaar
fusie. Per l augustus 1994 kaar krijgen. Maar een en ander beroepsonderwijs, met zo'n zeleerlingen. Die zijn
zullen zij samen het IJmond betekent nog niet dat we nu de venduizend
al kunnen uithangen. We ondergebracht op onder.wijsloCollege VBO-AVO gaan vor- vlag
de 'bergen' nog," zegt caties in Santpoort, Beverwijk,
men. Voorwaarde is nog wel krijgen
Ingwersen, geïnspireerd door Haarlem, Hoofddorp, IJmuidat de minister van onder- de
Tour de France. „Er moet den en Katwijk.
wijs akkoord gaat, maar een
een behoorlijke col genowoordvoerder van de scho- nog
len verwacht wat dat betreft men worden."
geen problemen. Volgens
De toevoegingen VBO en
Gertenbach-directeur Ge- AVO geven aan dat het nieuwe
rard Hokke wordt met de IJmond College zowel Voorbefusie het voortgezet onder- reidend Beroeps Onderwijs als
wijs in Zandvoort gewaar- Algemeen Voortgezet OnderZANDVOORT - Bewoners
borgd.
wijs (mavo, havo en vwo) bin- uit Zuid en Noord willen een
Naast de Zandvoortse school nen de poorten heeft. Dat meer- behoorlijke fietsenstalling.
zijn de fusiepartners: Scholen- dere van die onderwijsvormen Daarom pleit GBZ-raadslid
gemeenschap Haarlem, de op den duur ook in Zandvoort Jaap Methorst voor een
School voor Rijn- en Binnen- te volgen zijn, lijkt met uitge- proefproject.
vaart en de Kustvaart te Am- sloten. Op de Gertenbach mavo

Pleidooi voor
fietsenstalling

Auto's met motoren van 600 pk en reusachtige wielen walsten dit weekend
diverse auto's plat op het parkeerterrein naast het circuit. Het publiek keek
ademloos toe hoe de 'Big Foots' zich hotsend en stotend over de oude sleeën
voortbewogen. Niet vreemd dat er op het aanplakbiljet stond: 'Sloopauto's te

Man gewond bij
woordenwisseling

Wel eerder dicht maar terras mag voorlopig open blijven

Café De Klikspaan gedeeltelijk in
gelijk gesteld door Raad van State

ZANDVOORT - Een 19-jarige
man uit Aerdenhout is donderdagnacht gewond geraakt, tijdens een ruzie in een café aan
het Kerkplein. De man kwam
tussenbeide in een woordenwisseling tussen de barkeeper
en één andere man, die deel uitmaakte van een groepje van
ZANDVOORT - Café De
zes. De Aerdenhouter werd
door de andere klant geslagen Klikspaan heeft bij de Raad
met een barkruk, een stoel en van State gedeeltelijk gelijk
een kapot glas. Deze dader is gekregen, in het bezwaar tetot nu toe onbekend gebleven. gen strafmaatregelen van de
Zijn signalement luidt: lengte gemeente. Het terras mag*
1.70 meter, kort krullend don- voorlopig openblijven. Maar
ker haar, gekleed in een spijker- het vroegere sluitingstijdbroek en een grijs T-shirt met stip, één uur 's nachts in
knoopjes. Het slachtoffer liep plaats van drie uur, blijft gediepe snijwonden op in zijn ge- handhaafd.
zicht en is met een ambulance
Het terras van dit horecabenaar een ziekenhuis gebracht.
Hij kon later met enkele tien- drijf uit de Haltestraat mag
openblijven zolang burgemeestallen hechtingen naar huis.
ter en wethouders geen definitieve uitspraak hebben gedaan
over het bezwaarschrift van de
ondernemer. Dat bezwaarZANDVOORT - In de Fazan- schrift werd ingediend, toen
lenstraat zijn dinsdagmiddag het college twee vergunningen
ne inbrekers op heterdaad be- van De Klikspaan introk: de
rapt. Een voorbijganger zag terrasvergunning
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De Klikspaan, mr. S. Linthorst,
vorige week donderdag bij de
afdeling Rechtspraak van de
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04.46 00.46 17.1013.10 de 'terrasgrens' overschreden
05.25 01.16 17.5315.33 zijn. Klanten zetten hun stoel
06.05 01.56 18.3716.23 wel eens verkeerd neer, aldus
06.51 02.36 19.21 17.02 Linthorst.
Daarnaast veroorzaakt het
café regelmatig te grote overla.anstand:
last, waarover ook geklaagd
Tiaand. 19 juli 13.24 uur
'ngtij 21 juli 05.25 uur zou zijn, aldus de raadsman
van de gemeente. Volgens hem
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Inbrekers betrapt

Waterstanden

sterdam, de Technische School
Velsen en het Frans Halscollege afdeling., VBO;Handel te
Haarlem. De bedoeling is dat de
Gertenbach mavo in Zandvoort
gevestigd blijft. Bovendien behoudt zij, naast de toevoeging
IJmond College, ook haar eigen
naam.
, Gertenbach-directeur Hokke
is blij met deze ontwikkelingen.
koop gevraagd'. Het Duitse stuntteam van Horst Klaas had meer in petto. De „Ik voorzie voor de toekomst
toeschouwers werden eveneens onthaald op motorrijders die over een aantal mogelijkheden om het onderwagens heensprongen of dwars door een vuurzee reden
wijs in Zandvoort verder uit te
Foto Persbureau Zandvooit breiden," zegt hij vooruitlopend op de fusie. „Daarom is
het voor het voortgezet onderwijs irr Zandvoort ook een verbetering." Hokke waagt zich
nog niet aan een voorspelling
over hoe die uitbreiding eruit
gaat zien.

blijft het bedrijf verwantwoordelijk, ook al wordt de overlast
veroorzaakt door klanten. Linthorst gaf wel toe dat er sprake
was geweest van geluidsoverlast, om dat tegen te gaan is nu
een geluidstechnisch bureau
ingehuurd.
De intrekking van de vergunning 'verruiming sluitingsuur'
blijft gehandhaafd, tot de 'strafperiode' van een maand voorbij
is. De voorzitter van de afdeling
Rechtspraak heeft de gemeente
voor zover in het gelijk gesteld.
Maar over het intrekken van de
terrasvergunning wilde hij
geen definitieve uitspraak
doen, voordat het College van
Burgemeester en Wethouders
zelf een uitspraak heeft gedaan
over het bezwaarschrift van De
Klikspaan. Daarom heeft hij de
intrekking van de terrasvergunning geschorst.

spraak doen. 'Het is dus ook
mogelijk dat aan de hand van
deze uitspraak de sanctie herleeft; anders gezegd, dat de

Klikspaan alsnog voor de, rest
van de maand het terras moet
sluiten,' aldus het bureau Voorlichting.

'Bergen'
De Zandvoortse wethouder
van Onderwijs, Ingwersen, stelt
zich nog voorzichtig op. Hij wil
eerst de reactie van de minister
van
onderwijs
afwachten.
„Maar het loopt positiever dan
we hadden verwacht. We zijn
goed op koers, vooral omdat nu
ook de havo en vwo-tak binnen-

Vier podia op Tropicana Festival
ZANDVOORT - Veel zomerse klanken staan op het
programma van het Tropicana Festival dat aanstaand
weekend wordt gehouden.
Zowel vrijdag- als zaterdagavond staan er vier podia in
het dorp opgesteld, waarop
diverse bandjes optreden.

De Stichting Zandvoort Promotie staat te zamen met een
aantal vrijwilligers ook dit jaar
weer garant voor een geslaagd
festival, zo laat de stichting weten. Zij belooft veel gezelligheid
door de verscheidenheid aan
Gemeenteregeling
muziek en de mogelijkheid om
De exacte overwegingen van door het centrum, langs de verde voorzitter zijn op dit ogen- schillende podia, te flaneren.
blik nog niet bekend. De beDe optredens zijn als volgt
kendmaking hiervan volgt verdeeld. Podium Haltestraat
meestal enige tijd na de uit- ter hoogte van Café Neuf: vrijspraak. De belangrijkste reden dagavond Kuni Kids, zaterdagvoor de schorsing is wel duide- avond Traffic Jam. Podium
lijk- het betreft hier een speci- Haltestraat ter hoogte van La
fieke, gemeentelijke regeling, Bastille: vrijdag Gruppo FM en
conform de nota 'Voorwerpen zaterdag 'Girl in the Picture'.
op de weg'. Met een uitspraak Podium Kerkplein: vrijdag 'Reover het bezwaarschrift toetst mys, Salsa', zaterdagavond 'een
het college namelijk ook de wij- tropische verrassing'. Podium
ze van uitvoering van de regels. Gasthuisplein: vrijdag 'Girl in
'Het college zal zo snel moge- the Picture', zaterdag 'The Sulijk een uitspraak over het be- gar Ray Frank Blues Band'.
zwaarschrift doen,' schrijft het
bureau Voorlichting & Public
Relations van de gemeente in Nachtbus
haar persbericht. Dit gebeurt
Het centrum wordt voor het
nadat café-eigenaar Lifa Lock verkeer afgesloten, er is voor
zijn bezwaar heeft kunnen toe- 7500 auto's bewaakte parkeerlichten. Daartoe is hij vandaag ruimte in de directe omgeving.
uitgenodigd. Vermoedelijk zul- Bezoekers van buiten Zandlen burgemeester en wethou- voort kunnen bovendien ook
ders volgende week dinsdag, tij- bij dit festival profiteren van de
dens de eerstvolgende college- nachtbus van de NZH, die tot 3
vergadering, een besluit ne- uur 's nachts bussen inzet nchmen. Afhankelijk van de uit- ting Haarlem en Amsterdam.
spraak van het college kan de De optredens stoppen om 12 De Zandvoortse groep 'Girl in the Picture' treedt tweemaal op
tijdens het Tropicanafestival 1993
(Aiclucffiito)
Raad van State een nieuwe uit- uur.

is momenteel ook al havo-onderwijs te volgen, in de klassen
l en 2, met doorstroom-mogelijkheid naar de hogere klassen
op het Coornhertlyceum.

Intentieverklaring
De besturen hebben enkele
dagen geleden in een schriftelijke intentieverklaring vastgelegd dat zij tot één instelling
wensen te komen. De bestuursoverdrachten zullen op zo
kort mogelijke termijn plaatsvinden, de fusie zelf is gepland
op l augustus 1994. De fusieschool krijgt een stichtingsbestuur met daaronder een gemeenschappelijke directie. Directeur Hokke zal daarin deelnemen. Wethouder Ingwersen
zal waarschijnlijk - samen met
collega's uit andere gemeenten
- plaatsnemen in een beheerscommissie, die - voornamelijk een controlerende taak krijgt.
Het stichtingsbestuur van de
fusieschool zal - als tweede

„Vroeger voorzag het taxibedrijf 2600 aan de Grote Krocht
in deze behoefte," aldus Methorst. „Maar dit is verhuisd
naar het Stationsplein. Nu zijn
er alleen nog maar wat fietsenklemmen voor een paar winkels. Het zijn er met veel en
bovendien zijn zij onbewaakt."
Volgens hem zijn er veel mensen die een fietsenstalling wensen. „Onze eigen bewoners uit
Zuid en Noord, die met de fiets
in het centrum boodschappen
willen doen. Daarmee kan menigeen de auto thuis laten
staan. En dat past weer in het
streven om het centrum autoluw te maken. Maar daarnaast
zijn er allerlei mooie fietspaden
in de omgeving, waardoor er
ook veel mensen van buiten
Zandvoort op de fiets hierheen
komen. Die moet je toch de
kans geven om hun fiets in het
centrum bewaakt te stallen?"

Werklozen
„Volgens mij is het de taak
van de gemeente om de mogelijkheid te schapen voor een
fietsenstalling," zegt Methorst.
Vandaar dat hij in een brief aan
het College van Burgemeester
en Wethouders pleit voor een
proefproject.
„Bijvoorbeeld
met zo'n stalling als op de Botermarkt in Haarlem." De kosten zouden 'wellicht' betaald
kunnen worden uit de opbrengst van het parkeren. Wat
personeel betreft stelt hij voor,
te kijken naar bijvoorbeeld banenpoolers of het jeugdwerkplan. „We barsten van de werklozen..."

Dirigent ontslagen
ZANDVOORT - Het bestuur
van het Zandvoorts Mannenkoor heeft dirigent en oprichter
Dico van Putten onverwacht
ontslag aangezegd. De brief van
secretaris D. Kraaijenoord en
penningmeester T. Kaspers is
ook voor de meeste leden van
het 10-jarige koor een volslagen
verrassing. Kort geleden gaven
zij nog te kennen dat Van Putten wat hun betreft mocht blijven.

a i-j.-*
krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat ach in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
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Lieve Robbert
Ik heb lang op je gewacht, maar eindelijk ben

je er dan
Mijn 1ste achterkleinkind
Een gelukkige overgrootmoeder
Orni Visser
Zandvoort 8-7-1993
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Tjitte Boerma
op de veel te jonge leeftijd van 45 jaar.

af te halen.

UITNODIGING
Uitnodiging aan alle leden van woningbouwvereniging „Eendracht Maakt
Macht" te Zandvoort voor een extra algemene vergadering op donderdag
29 juli 1993, aanvang 20.00 uur in gebouw De Krocht, Grote Krocht 41,
Zandvoort.

Tel. 02507-18633

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen

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

Tel. 02507-30890

L. Kiekens
R. Kiekens-Hopman

Naaimachine
specialist

Loek, Angelique
Kelly

,

3. Herfinanciering van 22 leningen
Op haar vergadering van 29 april 1993 heeft de algemene vergadering
van de woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht goedkeuring gegeven aan het voorstel van het bestuur tot herfinanciering van een
aantal leningen.
Voor de herfinanciering van de leningen is gemeentegarantie vereist.
Op 29 januari 1993 heeft de Gemeenteraad van Zandvoort besloten
onder een aantal voorwaardeng gemeentegarantie te verlenen. Een van
de voorwaarden heeft betrekking op het recht van vestigen van eerste
hypotheek op de complexen, waar de te herfinancieren leningen op
rusten.
In het raadsvoorstel is opgenomen dat over de voorwaarden met betrekking tot het recht van eerste hypotheek nog nader met het bestuur
van EMM wordt onderhandeld.
Conform artikel 14 lid 2 van de statuten van de vereniging vraagt het
bestuur toestemming aan de algemene vergadering in te stemmen met
het verlenen van het recht van eerste hypotheek.
Ter vergadering zal het voorstel nader worden toegelicht.

Zandvoort:
Karin Boerma-Kiekens

Zandvoort, 15 juli 1993

STOKMAN
13 juli

M. A. Koper, secretaris

Voor altijd in mijn hart.

Ik hou van je.
Karin

Met gebalde vuist en opgeheven hoofd,
ben je van ons weggegaan.
Een intense leegte achterlatend,
jouw liefde, warmte en wilskracht
zullen ons altijd bijblijven.

Wim van der Zeijs
15 augustus 1932

12 juli 1993

Tiny
W. C. van der Zeijs Sr.
John en Jackie
Marian en Frits
Jan en Lydie
Kelly, Nick,
Robin en Kevin

AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen:
- Duindoornlaan 27a - 10 bomen

VERKEERSBESLUITEN
Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,
hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:
- het opheffen van de gereserveerde invalidenparkeerplaats op Hogeweg 22-2,
- het opheffen van de gereserveerde invaliden-

Deze aanvraag ligt gedurende één week na hetyerschijnen van deze aankondiging ter inzage bij sector
Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh
Onnesstraat 20. De afdeling is maandag t/m vrijdag
geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk bezwaren indienen bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag
worden betrokken.

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

Het betreft een karakteristieke eengezinswoning, type twee onder een kap, met aanzienlijk achterstallig onderhoud,
bouwjaar 1920. De woning staat op eigen grond met een oppervlakte van 233 m2. Op de begane grond bevinden zich
de entree, een kamer-en-suite, de keuken, en een gang; op de verdieping bevinden zich 2 slaapkamers (voorheen 3)
en een doucheruimte. De woning is voorts voorzien van een kelder en een ruime zolder. Naast de woning staat een
zomerhuis/berging. Koper dient de woning zelf te gaan bewonen.

NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

REPARATIE
ALLE MERKEN
Tjitte

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende
beroep worden ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag, binnen 30 dagen na publicatie van
de besluiten.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend. Tevens isf 1.170,-aan griffierechten verschuldigd.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort biedt onder voorbehoud van goedkeuring door de
gemeenteraad bij inschrijving te koop aan: de woning Brederodestraat 17, kadastraal bekend gemeente Zandvoort,
sectie C, nummer 3732.

5. Sluiting

op dinsdag

Eind 1992 heeft iedereen in Zandvoort een
brief van het gewest Zuid-Kennemerland en de gemeente
ontvangen over de invoering van het gescheiden inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). De geplande
termijn van invoering is niet gehaald. Toch wil de gemeente zo snel mogelijk hiermee beginnen.
In de week van 19 juli - 23 juli zal een brief hierover huisaan-huis bezorgd worden.
BIJ deze brief is een antwoordkaart gevoegd waarop men
aan kan geven welke combinatie van Groenbak en grijze
rolemmer wenst te ontvangen.
Particulieren die de brief niet hebben ontvangen,
kunnen deze bij het Raadhuis, Swaluëstraat 2 ophalen. Voor meer informatie: 02507-61492.

parkeerplaats aan de westzijde van de Diaconie
Dwarsstraat, en
- het creëren van een gereserveerde invalidenparkeerplaats op Hogeweg 69.

4. Rondvraag

Lid AVVN

8 juli 1993,
Cort van den Lindenstraat 12,
2042 CB Zandvoort.
De begrafenis heeft
plaatsgevonden.

HUIS-AAN-HUIS-BRIEF GFT

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
ARNING
Met grote verslagenheid geven wij u kennis
dat, tijdens zijn geliefde sport, geheel onverwacht van ons is weggenomen mijn lieve
man, onze lieve schoonzoon, zwager en oom

1993

KWEKER! J
P. VAN KLEEFF

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

Geïnteresseerden worden in de gelegenheid gesteld de woning te bezichtigen op dinsdag 20 en donderdag 22 juli a.s.,
en wel 's middags tussen 14.00 en 17.00 uur.

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

ZOMERPLANTEN

Een bieding kan uitsluitend schriftelijk en onvoorwaardelijk worden gedaan pp een bij de gemeente verkrijgbaar
inschrijfformulier, en wel uitsluitend door personen die in de agglomeratie Zuid-Kennemerland woonachtig en/of
werkzaam zijn, dan wel personen die duurzaam buiten het arbeidsproces staan.
Biedingen onder voorwaarden, alsmede biedingen op een ander dan het door de gemeente verstrekte inschrijfformulier
zullen niet behandeld worden.
De bieding dient in een gesloten envelop, eventueel aangetekend, te worden verzonden aan notariskantoor
mr. A.N.J. Gielen, Postbus 286, 2040 AG Zandvoort, of persoonlijk aan het notariskantoor aan de Kostverlorenstraat
121 te Zandvoort te worden afgegeven.
Links boven op de envelop dient men te vermelden "Betreft bieding Brederodestraat 17".
Biedingen dienen uiterlijk op 2 augustus om 17.00 uur in bezit van de notaris te zijn. Latere biedingen zullen niet meer
in behandeling worden genomen.
De minimale inschnjfsom is gesteld op f. 165.000,- excl. overdrachtsbelasting, kosten koper. '

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

Wij zijn wegens vakantie gesloten van:

23 juli t/m 8 augustus
Maandag 9 augustus staan wij compleet
uitgerust weer voor u klaar.

Deskundig advies.

Versteege's Ijzerhandel
(De Lip)

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Pakveldstraat 19

enz.

Zo spoedig mogelijk nadat de notaris de hoogste bieder aan de gemeente kenbaar heeft gemaakt, zal deze hiervan in
kennis worden gesteld, en tevens worden uitgenodigd bij de notaris een voorlopige koopakte te ondertekenen.
Binnen 10 dagen na ondertekening van de voorlopige koopakte dient de koper een waarborgsom ter grootte van 10%
van de koopsom bij de notaris in depot te storten, of voor dit bedrag een bankgarantie aan de notaris te overleggen.
Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplein 4, tel. 02507-61540 (tussen 9.00 en 12.00 uur).

GEMEENTE

Hogeweg 57 "
2042 GE Zandvoort
Wim is overgebracht naar het Uitvaartcentrum,
Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.

SNOWWHITE

De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 16 juli om
11.00 uur op de Algemene begraafplaats aan de
Tollensstraat te Zandvoort.

Groothandel in
schoonmaakartikelen .

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Tel. 17935

Wim
Bedankt voor je vriendschap.
Wij zuilen je missen.
Monika en Rinus

Voor uw vele en warme blijken van medeleven, ons betoond tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn
lieve man, onze vader en grootvader

Karel Johan van Laar

Zandvoorts Nieuwsblad
Kerkstraat 12, Zandvoort

Ha. P. Klein

betuigen wij u onze oprechte dank.

De Spar

Uw schriftelijke berichten of persoonlijke aanwezigheid
hebben ons getroost en gesterkt.

Weekmedia

Celsiusstraat 1 92, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Zandvoort, juli 1993

Een

ZONNIG TERRAS

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Badhuisplein 2. Tel. 12073

*

KEUKEN GEOPEND
VAN 12.00 UUR TOT
NA MIDDERNACHT

Uw drukker voor:

GEBOORTEKAARTJES
HUWELIJKSKAARTEN
EN UW
HANDELSDRUKWERK

*

ENZOVOORT. . .
(P.S. Henk doet 't
vanaf
12 september 4x)

Drukkerij Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 - tel. 02507-12793
Postbus 54 - 2040 AB Zandvoort

AUTORIJSCHOOL

Volop zomerbloemen

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht
T. Goossens
Gran Dorado
Fa. De Vonk

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

*

Maraned
Het Station

Grote Krocht 1 8, Zandvoort

BLOEMENHUIS
J. BLUYS

Pasteurstraat 2, Zandvoort
Vondellaan 60, Zandvoort
Vondellaan 1 , Zandvoort
Thorbeckestraat 7, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-359473
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primers"/

De specialist in al uw bloemwetken.

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

Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 12060

•

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

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

JUFFROUW JANNIE
MIJN SECRETARESSE KRIJGT
EEN BABY
WEET U TIJDELIJK EEN ANDER

IN DE KRANT
ZETTEN
DAN KOMT ZE VANZELF

t staat in de krant
iedere week weer

schilders- en ofwerkingsbedrijf

RUUD JONKER

Muuicoatings Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

J. J. Homelinkstracrtlll
2033 LK Haarlem
Tel. 023-3309 44
Tel. 02507-30663

Bloemenmagazijn

„Erica"
Grote Krocht 24

voor het „betere" schilderwerk

Van Galenstraat 38, Goed pnderh. driekam.app. op
1e et., balkon zuid/oost, uitzicht op zee. Ind.: entree,
hal, woonkamer, toilet, slaapkamer, zitkamer, ruime
keuken, badk. met ligbad. Serv.k. ƒ 344,- p.m.
Vr.pr. ƒ 165.000,-k.k.

E I O . E W NEHLS

Voor al uw
bloem werken
Uitvaartcentrum
Haarlem

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

ADVERTENTIES

ONTBIJT/
KAMERHULPEN

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Uit aller naam:
M. G. van Laar-Stefels

uitvaartverzorging
kennemerland bv

HOTEL ESPLANADE
vraagt

Je huis in de krant
brengt mensen over de vïoer.

Drogisterij "BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook'naar maat

Zuiderstraat 8/8a, nabij centrum gelegen woonh. met
aparte zomerwon. Ind. souterrain: douche- en wasruimte. 1e et.: 4 sl.k. met wastafel, balkon zuid, toilet.
Ind. zomerwon.: woonk. met slaaphoek en keukenblok, douche, toilet. 1e et.: 2 kLkam.
Vr.pr. ƒ 325.000,- k.k.
OPEN HUIS
Tjerk Hiddesstraat 123, zat. 17/7 van 12.00-14.00
uur. Zeer ruim driekam.app. op 8e et. Ind.: entree, hal
met garderobekast, toilet, woonk., zitkamer, badk.
met ligbad, wastafel en kast, keuken, ruime slaapk.
met kasten, zonnig balkon. Serv.k. ƒ 467,- p.m.
Vr.pr. ƒ 165.000,- k.k. Garage ƒ 15.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wiit u een woning verkopen

En de makelaar weet van wanten en kranten.

Tel. 12301

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Waag vrijblijvend offerte.

Vri/b/i/Vencl pr//5opgaaf".

visser

Haltestraat tel. 12159
Pasteurstraat tel. 17027

NOYILON MARMOLEUM

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MEIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.

$7
WEEKREKLAME
donderdag t/m donderdag

Roompuntjes
2 voor

Aankqop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

3110

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

Mensen in nood
ZANDVOORT - De kledinginzameling van Mensen in Nood
heeft 6,5 ton aan kleding opgebracht. Het zal onder meer worden verstuurd naar ouderen,
zieken en gehandicapten in
Oost-Europa. Ook na de val van
het communisme dreigen deze
groepen nog steeds vergeten te
worden door hun eigen samenleving.

'Grande Dame'

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 15 juli 1993

Weekmedia17

Geen diepinfïltratie
in Kennemerduinen

Ouderwetse poffertjeskraam

ZANDVOORT - De Jeugdafdeling van toneelvereniging Wim Hildering beleeft
zaterdag 17 juli in gebouw
De Krocht haar eerste eigen
optreden. Dit begint om
20.00 uur, de toegang is gratis.

ZANDVOORT - De win- punt afgezien van diepinfiltraning van natuurlijk duinwa- tie op deze plaats. Er wordt
ter door diepinfiltratie is uit naarstig gezocht naar alternatechnisch en financieel oog- tieven. Daarbij wordt gedacht
punt niet haalbaar. Recent aan nieuwe zuivenngstechnieen inkoop van water bij
onderzoek van het Waterlei- ken
derden. Voor het WLZK staat
dingbedrijf
Zuid-Kenne- voorop
dat dit gerealiseerd
merland (WLZK) heeft dit moet worden
„tegen aanvaarduitgewezen. Om toch voor bare kosten voor
gebruikers en
de middellange en lange ter- met de minst mogelijke
schade
mijn in drinkwater te kun- aan de natuur".
nen voorzien, wordt naar alternatieven gezocht. Inmiddels is er al drinkwater ge- Overeenkomst
kocht van de gemeente AmVooruitlopend hierop hebsterdam.
ben het WLZK en de gemeente

ZANDVOORT - Het dorp
heeft er een heuse Grande
Dame bij. Emmeline Bijlsma
uit Zandvoort slaagde voor
haar examen aan de Hogere
Hotelschool te Maastricht. Na
de uitreiking van de zogenaamde FUNDA's werd ze door studentenvereniging Amphytreon
Sinds de jaren zeventig heeft
geïnaugureerd tot Grande het WLZK al een plan om door
Dame, wegens haar bijzondere diepinfiltratie in haar toekomverdiensten voor de vereniging. stige waterbehoeftedekking te
voorzien. Een belangrijke nevendoelstelling hierbij was vermindering van de winning van
natuurlijk duinwater. De locatie 't Wed in de KennemerduiZANDVOORT - Inbrekers nen, uitgebreid met het Koehebben zondagnacht in Circus vlak, kwam hiervoor het meest
Zandvoort de nodige schade in aanmerking. Uit hydroloaangericht. Een aantal gokau- gisch onderzoek is onlangs
tomaten werd opengebroken evenwel naar voren gekomen
en er verdween een onbekend dat dit negatieve gevolgen heeft
bedrag aan geld. De inbrekers op het omhoog komen van het
hadden zich toegang verschaft grensvlak tussen zoet en zout
via een lichtkoepel in het dak. water. De directie van het
De recherche is nog bezig met WLZK heeft daarom vanuit
het onderzoek.
technisch en financieel oog-

Gokautomaten
opengebroken

Amsterdam begin deze maand
een overeenkomst tot 1995 gesloten voor de levering van
800.000 m3 water door Gemeentewaterleidingen (GW) aan het
WLZK. Aanleiding was het tijdelijk tekort aan drinkwater in
Zuid-Kennemerland als gevolg
van renovatie van produktiemiddelen, het sluiten van verouderde pompstations en de
centralisatie van zuivering te
Overveen en IJmuiden. GW levert het drinkwater vanuit het
Produktiebedrijf West te Vogelenzang. De overeenkomst
voorziet er ook in dat in bijzondere omstandigheden en calamiteiten extra drinkwater door
het WLZK kan worden ingekocht.

'Wim Hildering'
jeugd debuteert

De jeugd van de Zandvoortse
toneelvereniging klimt al jaren
lang na voorstellingen op de
planken om zelf geimproviseerde stukjes te spelen. Maar dan
wel met de gordijnen dicht. Afgelopen jaar hebben zij echter
professionele les gekregen van
een beroeps-actrice, zodat zij
het geleerde graag m praktijk
brengen. Dit keer voor het oog
van het publiek. De veertien
jongens en meisjes, van 12 tot
15 jaar, spelen zaterdagavond
negen verschillende scènes De
avond wordt geopend met een
openbare toneelles voor deze
jeugd.

ETABLISSEMENT
PANCAKE

De poffertjeskraam op het Badhuisplein blijft staan tot en met eind september. De ontsierende 'vuilcontainer' is dinsdagavond
weggehaald

Foto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT - Op het Badhuisplein is vorige week onverwacht
een ouderwetse poffertjeskraam verrezen. Eigenaar A. Stuij had
de firma Eurotel benaderd met de vraag of hij dit seizoen een
stukje grond mocht huren, van het braak liggende terrein naast
het Casino. Eurotel ontwikkelt voor deze plek een hotel. Ook de
gemeente werkte graag mee aan deze verlevendiging van het
plein. Als 'doorn in het oog' bleef een meters hoge vuilniscontainer staan, die gebruikt werd als reclamezuil. Het ontsierende

gevaarte is dinsdagavond naar elders verhuisd.
De poffertjeskraam is dagelijks geopend van 09.00 tot 22.00 uur
en blijft staan tpt eind september. De kraam sierde vroeger het
Weteringcircuit in Amsterdam, later stond deze bij het Centraal
Station in de hoofdstad. Eigenaar Stuij is nu in onderhandeling
met de gemeente om het terras nog verder uit te breiden. „Ik heb
thuis nog 300 stoelen staan." Binnen telt de kraam 130 zitplaatsen.

Toestand kritiek
door alcoholgebruik
ZANDVOORT - Een 36-jarige
Duitse vrouw is zondagmiddag
aangereden door een 24-jarige
Haarlemse automobilist. De
vrouw, die een bijna lege jcneverfles bij zich had, verkeerde
onder invloed van alcohol. Zij
was zonder op of om te zien de
weg opgelopen. De vrouw was
totaal niet aanspreekbaar en
werd ter ontnuchtering naar
het politiebureau meegenomen.

Groot aantal cursussen voor ouderen Gevaarlijk rijden
ZANDVOORT - De Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort (SWOZ) gaat een
druk seizoen tegemoet,
want het aanbod van cursussen en activiteiten is na
de zomer zeer omvangrijk.
De cursus 'Dat regel is voortaan allemaal zelf' omvat twaalf
lessen op vrijdagmorgen. De
cursist leert zijn weg te vinden
in de alledaagse papierwinkel
van bank, giro, verzekeringen,
huurcontracten en dergelijke.
De start is op l oktober.
De 'Studiekring Nieuwe Stijl'
gaat over het volgen en begrijpen van ontwikkelingen in de
maatschappij. In groepsverband worden bepaalde thema's
uitgediept. Er staan tevens exHet Bergens Blaas Ensemble geeft zondag: een koffieconcert in de Agatha-kerk
cursies op het programma. Een
Foto Frits Dijkhof, Bergen ideale cursus om geestelijk actief te blijven en nieuwe contacten op te doen. Hij omvat 21
bijeenkomsten en start op 7 ok-

Op 6 oktober start de cursus
'Beter omgaan met het geheugen'. Deze is bedoeld voor mensen vanaf 65 jaar die door bepaalde oefeningen willen leren
om dingen beter en gemakkelijker te onthouden. De cursus bestaat uit tien lessen.
Alle bovengenoemde activiteiten vinden plaats in 't Stekkie aan de Celsiusstraat. Van 19
juli tot 29 augustus is deze gesloten en in die periode kan
men alleen schriftelijk inschrijven. Men kan zich ook inschrij-

ven via de SWOZ, telefoon
19393.

Meer Bewegen
Op 8 september start het
Meer Bewegen Voor Ouderen
(MBVO). Dit houdt in: trimmen en wandelen in de natuur,
afgewisseld met bewegingsoefeningen en spelopdrachten.
Het is. bedoeld voor mensen
van 55 jaar en ouder, die graag
actief bezig willen zijn in de buitenlucht.

Achter de schermen ....

Op 2 september start de tien
lessen durende cursus 'Ontspannen bewegen', eveneens
voor 55-plussers. De cursus is
opgebouwd \«.nuit de achtergronden haptonomie, tai-chi,
alexandertechniek en eutonie.
Deze cursus vindt plaats in het
Gezondheidscentrum aan het
Beatrixplantsoen.
Voor de laatste twee activiteiten kan men zich aanmelden
bij de SWOZ of bij het Kruiswerk
Zuid-Kennemerland,
023-155650.

ZANDVOORT - Een dronken
Duitse automobilist heeft vrijdagavond in Zandvoort-noord
gevaarlijke capriolen uitgehaald. Bij de politie kwamen
diverse meldingen binnen over
zijn rijgedrag. De man werd op
de Vondellaan aangetroffen en
aangehouden. De 23-jarige
Duitser verzette zich tegen zijn
aanhouding. Op het politiebureau weigerde hij mee te werken aan de ademtest, zodat hij
ter ontnuchtering werd ingesloten. Hij kreeg een proces-verbaal.

Conny Lodewijk

'Ballet is meer dan Spitzen dansen'

Concert en expositie in Agatha-kerk

ZANDVOORT - De Agatha-kerk heeft zondag twee
'extraatjes' te zien en te horen: respectievelijk een expositie van bidprentjes en
een koffieconcert.

dacht besteed aan de muziek
van de Noordhollandse componist Gerard Boedijn, 100 jaar
geleden geboren in Hoorn. Uitgevoerd worden zijn 'Vier
Hoornse Impressies'. Verder
werken van Paradies, Mozart,
Het 'Koffieconcert aan zee in Hummel en Strawinsky. Het
de Agatha-kerk' wordt gegeven ensemble bestaat uit: Antje Hadoor het Bergens Blaas Ensem- der (fluit), Madeion Kooy (klable en begint om 12.00 uur. De rinet), Michel Duyves (basklakoffie staat vanaf half twaalf rmet), Ciska van ter Mey (klariklaar. Er wordt speciale aan- net) en Ger Duyves (Piano).

Kerkdiensten

i Weekenddiensten

Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
Weekend:
218, Haarlem.
17/18 juli 1993
Zondag 10.30 uur: ds. D. LangHervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van henkel/ds. A.W. Snijders
19.00 uur: Engelstalige dienst,
Leeuwen
Gereformeerde Kerk, Juliana- ds. Dan Powers
Jehova's Getuigen:
\veg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
Vate
Roomskatholieke Kerk, Grote uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: mevr. M. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
Wassenaar- en dhr. P. v.d. 023-244553.
Smaal
Zondag 10.30 uur: mevr. M.
Wassenaar en dhr. P. v.d.
Smaal, aansluitend om 12 uur
concert.
Ned. Protestanten Bond (NPB), Periode:
6 - 12 juli 1993
Brugstraat 15:
Van 18 juli t/m 29 augustus Ondertrouwd:
Van Vlijmen, Reinier Geraldus
geen dienst in de Brugstraat
Maria en Bleekemolen, Jacqueline Tosca Hendrina
Gehuwd:
Schulz, Ralf Rudolf Max en
Zandvoorts
Heidebrink, Gesina WilhelmiNieuwsblad
na
Loos, Arie en Vosse, Albertine
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
Jacoba
op donderdag m Zandvoort, Bentveld
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en Aerdenhout Uitgave Weekmedia
BV Hoofdred : J M Pekelhanng.
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en
voort, tel 02507 - 18648 Postadres
postbus 26, 2040 AA Zandvoort BIJ
Schouten, Célestine Lisette
geen gehoor 020-6451515 tijdens
Hendrika
kantooruren
Geboren:
Dick Piet (red chef), Joan Kurperstoek, Mananne Timmer (eindred)
Danny Boy, zoon van: Kars, AnVormgeving/Opmaakredactie: Jan
tonius en Kuijper, Linda
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Nick, zoon van: Faber, MartiHendal
nus Johannes en Van Darn, PaAdvertentieverkoop: Gasthuisplem
tricia Lucia Maria
12. Zandvoort, tel 02507 - 17166.
Jennifer Layla, dochter van:
Postadres- postbus 26, 2040 AA
Morssiiikhof, Peter Christoffel
Zandvoort Faxnummer: 0250730497 M Oosterveld. Kantoor geMaria en Bergés, Marie-Claude
opend maandag 13-16 u , dinsdag 10Axelle Louise
13, 14-16 u . woensdag 9-11 u . donJulia Maria, dochter van: Buderdag 10-12 en 13-17 u., vrijdag 9-12
chel, Willem Hendrik en ToenRegiokantoor Gebouw Aemstelstyn,
breker, Margaretha Maria
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Kimberley Romae, dochter
Amstelveen, tel 020-6475393: Postavan: Water, Norma
*esPostbus 51, 1180 AB Amstelv
een Faxnummer: 020-6475449. MiPascale, dochter van: Tamerus,
cro-advertenties tel 020 - 562.6271
Ronald en Boom, Barbera
F
axnummer. 020 - 665.6321.
Overleden:
verkoopmanager: M. Chnstiaanse
Poortermans geb. Ochtman,
Abonnementsprijzen: ƒ 1 / , - per
Wilhelmina Maria, oud 90 jaar
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'31,- per half jaar, ƒ 54,- per|aar Voor
jaar
Postabonnees gelden andere tarieven
j-osse nummers ƒ 1,85.
Boon geb. Kuin, Catharina, oud
°Pgave abonnementen, verhuizin83 jaar
gen.elc:
Zwemmer geb. Keur, Eva, oud
™a t/m vr 0830-17 uur, tel (020)5626211
70 jaar
°ezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel
Van Egmond geb. De Bruijn,
02507-17166
Johanna Maria, oud 58 jaar
Boerma, Tjitte, oud 45 jaar
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
'n 1941
Van Koningsbruggen, Cornelis
Jan, oud 81 jaar
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'Gezond ouder worden en
De expositie van devotie- en hoe verder' omvat zes ochtenbidprentjes is te zien dankzij de den en start op 16 november.
medewerking van mevrouw P. Verschillende aspecten van een
Kho-Herzet. Deze prentjes wer- gezond leven komen aan de
den in vroeger jaren in de ka- orde.
tholieke traditie speciaal voor
'Senioren op de planken' is
bepaalde feesten en gebeurte- een korte cursus toneelspelen.
nissen gemaakt. Hun doel was Men kan er kennis maken met
de gelovigen aan te sporen tot allerlei kanten van het toneel,
gebed. In de vitrine worden en- zoals houding en beweging,
kele kerkboeken
getoond, stemgebruik en fantasie. De
waaronder een exemplaar van cursus omvat vier maandagrond 1700 uit Duitsland.
middagen en start op 5 oktober.

Diensten:
17/18 juli 1993

Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
POLITIE:
Alarmnummer van zoekgeraakte of gevonden
06-11. In andere gevallen: tel. dieren.
Hulpverlening:
13043.
Centrum
Voor Vrijwillige
BRANDWEER: Alarmnummer Hulpverlening: Voor informa06-11. In andere gevallen tie, advies en hulp tel. 17373, op
023-159500 of - voor info over- alle werkdagen van 10.30-12.30
dag - (02507) 61584.
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
AMBULANCE: Alarmnummer Stichting Welzijn Ouderen
06-11. Anders: tel. 023-319191 Zandvoort: (voorheen Dien(ongevalllen), Centrale Post stencentrum) Koninginneweg
Ambulancevervoer (CPA) Ken- l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
0$ dinsdag- en donderdagmidnemerland.
DIERENAMBULANCE:
Die dag van 13.30 tot 15.00 uur.
renbescherming
023-246899 Belbus: Om van de belbus (voor
(gratis), Regionale Dierenam- bewoners van 55 jaar en ouder)
bulance
alarmnummer gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende voren op te geven bij Huis in de
huisartsen hebben een geza- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
menlijke
waarnemingsrege- en 17.00 uur. De kosten per perling: J. Anderson, B. van Ber- soon bedragen vanaf l juli 1991:
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,Paardekooper, H. Scipio-Blü- voor een retour.
me, F. Weenink. Informatie Alg. Maatschappelijk Werk
daarover tijdens weekend, Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én 13459 bgg 023-320899 of 320464.
tijdens feestdagen via telefoon- Spreekuur op werkdagen van
nummer 30500. De spreekuren 9.00-10.00 uur, maandagavond
van de dienstdoende arts zijn van 19.00-20.00 uur. Verder volzowel op zaterdag als zondag gens afspraak. Deze hulpverlevan 11.30 tot 12.00 uur en van ning, beschikbaar voor iedere
17.00 tot 17.30 uur. Een af- inwoner van Zandvoort, is gratis.
spraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-329393 op werkdatandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, gen 12.00-14.00 uur en ma.aJ. W. Neutel, tel. 13073. Zaterdag vond 19.00-21.00 uur.
en zondag alléén voor recepten, Zandvoortse Vereniging van
openingstijden: 11.30-12.30 en Huurders: Gratis advies voor
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- leden. Telefonisch spreekuur
ningstijden informatie over de elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19783. Schriftelijk: Postregeling via tel.nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedge- bus 287, 2040 AG Zandvoort.
vallen is het Kruiswerk Zuid- Woningbouwvereniging EMM:
-Kennemerland 's avonds, 's Klachtentelefoonnummer
nachts en m het weekend te be- technische dienst: 17577. Bereiken via de doktersinforma- stuurlijk spreekuur: iedere eertiedienst: tel. 023-313233.
ste dinsdag van de maand van
Verloskundige: Mevrouw Eliza- 19.30 tot 20.00 uur.
beth de Boer-Burgh en/of Sociale
Verzekeringsbank:
mevr. A.C. Gombert, Koch- spreekuur tijdens de 'even' westraat 6A, Zandvoort, tel. ken op woensdag 10-12 uur, in
02507-14437.
Gemeenschapshuis, L. DavidsDierenarts: Mevrouw Dekker, straat 17. Inl. 023-152152.
Thorbeckestraat 17 te Zand- Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
voort, tel. 15847.
61500.
Dieren: (Overige diensten) Ver- Taxi: tel. 12600.
eniging v.h. welzijn der dieren Openbare bibliotheek: Prinses(02507) 14561, Vermissings- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
dienst 023-383361, Asiel Zand- 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
voort
(tevens
pension) 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
02507-13888, Asiel Haarlem 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
023-244443. Stichting Regionale 10-14 uur.

Conny Lodewijk: „Ik heb hier nooit stijldansen gegeven en geloof dat men pas na een jaar begreep wat ik •wilde"
Foto Peisbuicau Z.mdsooil

ZANDVOORT - Studio ma gedanst. Acht jaar geleden lijkse leerlmgenuitvoering uit118 zit op nummer 2a. „Ik vroeg ze of het niet wat voor mij geweken naar de schouwburg
heb gedanst bij het Neder- was om het over te nemen. Ik van Velsen of Haarlem. Daar
lands Danstheater in Den was wel toe aan iets nieuws en gaat nu verandering in komen.
Haag en dat was gevestigd ben toen Studio 118 begonnen." Conny Lodewijk heeft De
Krocht af gehuurd voor 19 noaan de Koningsstraat 118. Ik
vember en dan hoopt ze een
heb daar tien fantastische Den Haag
technisch huzarenstukje neer
jaren beleefd, maar op mijn
„Ik
heb
hier
nooit
stijldansen
zetten. Het podium van De
31e had ik het wel gezien. gegeven en geloof dat men pas te
Krocht gaat voor een avond
Het was hard werken en na een jaar begreep wat ik wil- dicht.
In de zaal wordt een
veel reizen. Het dansen stelde grote eisen en contact
met de buitenwereld had je
In de rubriek Achter de Schermen gaat het Zandvoorts
in feite niet. Het is een keiNieuwsblad op zoek naar de 'mens' achter bekende
hard vak waar veel disciplipersonen uit deze gemeente. Deze week Conny Lodene en een harde mentaliteit
wijk (47) van Studio 118. Ze is van plan in november De
voor nodig is. Toch heeft het
Krocht te 'verbouwen' voor een dansshow. Een theater
me wel altijd veel voldoein een theater.
ning geschonken."
door Everhard Hebly
„Ik heb eerst een half jaar
thuis gezeten en ging dingen
doen waar ik mezelf helemaal
niet in herkende. Na dat half
jaar ging het weer kriebelen,
want dansen is ook een soort
virus. Ik ben toen een balletschool in Den Haag begonnen,
toevallig in een pand op nummer 118. Gemma de Boer nam
les bij mij en had een leuke
school in Zandvoort, maar ze
wilde daar stoppen. Gemma de
Boer was een instituut in Zandvoort, ze gaf ook stijldansen en
bijna iedereen had wel bij Gem-

de. Je neemt de goodwill over, nieuw danspodium gerealimaar dat neemt niet weg dat seerd, voor licht en geluid moet
leerlingen blijven komen. Ik een regeling getroffen worden
kwam uit Den Haag en wist niet en voor het publiek heeft Lodedat Zandvoort zo klein was. Nu wijk een oplopende tribune in
zou ik hier voor geen goud gedachten die plaats biedt aan
meer weg willen. Er is de laat- maximaal 150 mensen. Om het
ste acht jaar veel opgebouwd financieel rond te krijgen, heeft
hier, maar ik wil zo graag in ze een beroep gedaan op de geZandvoort naar buiten toe. We meente.
doen wel altijd mee aan het
Amateur Dansfestival en daar
zijn we al drie keer tweede ge- Komisch
worden, want denk erom dat
„Het wordt een andere
het niveau in Zandvoort hoog Krocht, een soort Toneelis. Maar ik wil zo graag meer en schuur als in Haarlem. Ik wil
niet meer alleen optreden voor nu weieens iets realiseren in
ouders of opa's en oma's. Nee, Zandvoort om te laten zien dat
ballet veel meer is dan Spitzen
voor iedereen."
Tot dusver werd voor de jaar- dansen of de strakke maillot.

We gaan een show maken met
komisch ballet, een pas de
deux, swingend ballet en dramatisch ballet. Voor mij is klassiek ballet de basis en ook heel
goed voor je houding. Maar
klassiek ballet moet mooi zijn
en het kost jaren om het perfect
uit te voeren. Als het niet perfect is, ziet het er met uit."
„Aan de show in november
doen twaalf leerlingen mee,
twee vrienden van leerlingen en
ik heb nog twee jongens van
straat geplukt. Ik had van een
moeder gehoord dat haar zoontje wel naar ballet wilde, maar
het niet durfde. Toen heb ik
hem gebeld en gezegd: „Jij
moet eens even langskomen,
want Conny heeft jou nodig."

Hiphoppen
Of z'n vriendje mee mocht en
of er nog andere mensen m de
school aanwezig zouden zijn.
Nou, nee dus. „Ik zei dat ze
maar lekker moesten improviseren en hiphoppen. Ik heb muziek opgezet en die twee gingen
helemaal weg. Wat een poepies.
Die bewegingen, net Michael
Jackson. Maar ze krijgen geen
strakke maillot aan, nee, je
moet die jongens een beetje
leuk kleden. Ik hoop echt dat er
nu ook eens wat meer jongens
naar ballet gaan komen. Desnoods in spijkerbroek. Ballet
hoeft niet tegen de borst te stmten."
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Beroepen met toekomst
voor moderne mensen
Natuurlijk kies je voor het

METAMORFOSE

Inschrijvingen geopend

volgen van een opleiding voor de cursussen:
een vertrouwd adres, dat
voor zover de cursus

Ons Metamorfose-model
is deze keer

schoonheidsve rzorgi ng
manicure - nailstyling

onder de WEO valt, erkend visagie - make up artist
is door het Ministerie
van Onderwijs.

SNOOPY

pedicure
sportmassage
ondernemersdiploma

een 9-jarige bastaard reu

Aanvang nieuwe cursussen
in aug./sept. en jan./feb.

Snoopy heeft

lang stug haar en is in de

zomer blij met een kort „kapsel".
Daarom is hij nu ook geplukt en geknipt en

Instituut de Korte

gewassen met verzorgende shampoo.

Nic. Witsenstraat 3 1017 ZE Amsterdam
Telefoon 020 6233994

Ook met z'n nieuwe coupe blijft „Snoopy"
de bekendste hond in Zandvoort.

Aan deze
METAMORFOSE
werkten mee:

VRIJDAG 16 JULI EN ZATERDAG 17 JULI
f993

Foto Boomgaard
Hondenkapsalon
„Ellen Cats"
Rosarito
„Jeans and Casuals"
Fotomodel „Snoopy"

(Aangestoten) lid van Dibevo en A.B.H.B.

WAT KAN IK VOOR UW HOND DOEN ?
Trimmen

EET-O-

(in model brengen)

Scheren
Knippen
Uitdunnen
Plukken
Voetverzorging
Nagelsknippen
Oorbehandeling
Gebitscontrôle
Tandsteenverwijderen
Wassen
Parasietfaehandeling
(vlooien, luizen, teken)
Droogföhnen
Ontklitten
Periodieke haar- en borstelbeurten
Controle anaalklieren
Algehele inspectie van huid- en vachtconditie
Gratis advies over de gezondheid en welzijn van uw hond

Een bruisende avond met Sangrla Ltr. Fl. 25,- Glas Fl. 4.6O
Sol en Corona bier Fl. S.6O Cuba-Llbre. Tequllla Sunrlse,
Margarlta's, Coco-Loco, Lamumba, Plna Colada, etc. Fl. 8.6O
Onze Speciaal aanbevolen ' Fletta-Menu's • l
Keuze uit 3 gangen Fl. 36,50
C Ook apart te bestellen ) met o.a:
Oaspacho, Meloen Ham, Zeevruehten Cocktail,
Saté-Brazll, Klp-Dlablo, Brochet van Vlees.
en
Carrfbean Fruit Dessert, Troplcal Ice Cream, Cotfee Amor.

HET MEEST COMPLETE
FAMILIERESTAURANT
IN M ZANDVOORT

HALTESTRAAT 3 ZANDVOORT
V O2SO7-12994

Foto
Boomgaard

Rosarilo

Ook voor uw
portretten en
bruidsfoto's

Jeans and casuals

KERKPLEIN 10
Ook voor de hond
Bandara's in 25 kleuren

Grote Krocht 26
tel. 13529, Zandvoort

Voor afspraken:
Ir. Friedhoffplein 10 - 2042 BN Zandvoort - Tel. 02507-30068

BALLET
STUDIO 11 8

Foto Boomgaard

7.95

MOTORRIJSCHOOL GOEDE [•
02507 - 14420
19

CONNY LODEWIJK
toegewijd aan de
danskunst

NU....

START NIEUWE CURSUSSEN
Pré Ballet v.a. 4 jaar
Klassiek Ballet kinderen
Klassiek Ballet volwassenen
Jazz Ballet kinderen -Jazz Ballet tieners
Jazz Ballet volwassenen
Conditioning
(buikspieroef., lichaamshouding etc. etc.)

Exclusieve Hollandse kaas
Kom en proef gratis
onze exclusieve
GEROOKTE KAAS

kortin

GEROOKTE KAAS MET HAM

wel

of
GEROOKTE GEITENKAAS
Kerkstraat 23, Zandvoort
7 dagen per week geopend

INSCHRIJVING VANAF NU
GRATIS PROEFLES

f AAN HST EJND VAN HET CURSUSJAAR WQKÖT
ER EEN VOORSTELLING OEGEVEN IN DE
STADSSCHOUWBURG TE VELSEN

l;

Herhaalde oproep

Bel voor info

Wie wil ± 3 kwartier per dag

12598b.g.g. 17789

HET PAROOL

Studio-adres:
Corn. Slegersstraat 2A Zandvoort

INFORMATICA
OPLEIDINGEN

bij de mensen in Zandvoort
bezorgen?

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Mondelinge cursussen ook op zaterdag
AMBI

PDI (l en II)
dBase IV-gebruik/programmering
Novell - systeembeheer
Windows
WordPerfect
Lotus 123
• Rijkserkende diploma's
• Cursusprijzen vanaf ƒ 200,• Gespreide betaling mogelijk

Bel 020 - 625 98 83

CENTRUM VOOR
AUTOMATISERING
Van Diemenstraat410
1013 CR Amsterdam
Sinds 1982 gespecialiseerd
in informatica-opleidingen.
Lid VBMOenVOI.

of stuur onderstaande bon naar
CVA, Antwoordnummer 10793,
1000 R A Amsterdam
(postzegel niet nodig)

Stuur mij vrijblijvend uw cursusovcrzicht

z

O AMBI
O Windows

l

O PDI
O WP

O dBase
O Lotus

Naam
Adres
Postcode/woonplaats

O Novell

ni/v
.

± 60 kranten, goed salaris, met
veel extra's.

BETAALT U
NOG STEEDSTEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT
Super
Euro
Diesel

ƒ1,87
ƒ1,71
ƒ1,22

SERVICESTATION

O.a. Spotlight pantalons
van Fl. 139,--

Olga Paap-Orij

Tel. 15873

voor FL 69,~

Eten kunt U overal.

THE POINT OF FASHION

Dineren doet U bij de
Gulle Toine, ook op het terras.
Div.

wet

J (bij Palace Hotel)
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM"111

\

Wie snel reageert kan nog
meedoen met de zomeraktie met
veel kado's.
Aarzel niet langer en bel me op.

Grote Krocht 19, Zandvoort

vis- en vleesspecialiteiten.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere woensdag gesloten
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Ploeteren, baden en waden tijdens wadlooptocht naar Schiermonnikoog
Visclub ving
lekker veel vis
ZANDVOORT - 18 leden
van de Zandvoort Zeevis
Vereniging gingen naar Den
Helder om deel te nemen
aan de Waddenzee-competitie. Tevens telde deze wedstrijd mee voor de strijd om
de Zeelandtrofee. Dit is een
prijs voor de visser die de
grootste platvis naar boven
haalt.
Het weer werkte best mee,
goed weer dus. De vangsten waren eveneens goed te noemen.
Veel paling, tong, schol en bot
vingen de mannen van de visclub.
Na drie keer honderd minuten vissen waren er maar liefst
154 vissen uit het water gehaald
met een totale lengte van 3604
centimeter. Op de eerste plaats
eindigde Frans Castien met 336
centimeter, tweede werd Dennis Castien met 323 centimeter
en derde werd Peer van Warmerdam met 307 centimeter
vis. De Zeelandtrofee ging naar
Jos van Kempen en Arnold
Bluys, die beiden een bot vingen van 35 centimeter. De stand
na vier wedstrijden is: 1. Henk
Bluys zeven punten, 2. Frans
Castien 10 punten, 3 Peer van
Warmerdam en Arnold Bluys
13 punten.

Softbal TZB
ZANDVOORT - De uitslagen
van TZB zijn:
Vennep Flyers - Clicks/TZB heren l 10-18
Kinhem - Clicks/TZB heren l 414
Spaarnwoude - Clicks/TZB heren 2 9-11
Clicks/TZB dames l - Terrasvogels 6 5-5
Clicks/TZB dames 2 - DSC'74
14-8
Bloemendaal - Clicks/TZB ^dames 2 12-15
Clicks/TZB dames 3 - EDO 6 910
Clicks/TZB junioren - DSC'74
8-6
DSC'74 - Clicks/TZB junioren
3-11
Spaarnwoude - Clicks/TZB adspiranten 19-6
Clicks/TZB pupillen - Onze Gezellen 2 24-3
Programma
Dinsdag 20 juli 19.30 uur
Clicks/TZB dames l - Flags
Donderdag 22 juli 19.30 uur
Clicks/TZB dames 3 - Bloemendaal

Amtenaren overgeleverd aan de natuur

Om circa kwart over één verrichtte Olaf Cliteur, lid van beide verenigingen en derhalve
initiatiefnemer tot dit evenement, de opening van dit
schaakduel. Dat de weersomstandigheden buiten schaken
opnieuw niet mogelijk maak-

door
Aaldert Stobbelaar

Eerste vlucht

D

ie tocht begon vroeg in
de morgen, namelijk
om zes uur. De Zandvoortse ambtenaren
waren al om twee uur 's nachts
uit de badplaats vertrokken en
hadden er dus al een aardige
trip opzitten. Bij de start bleek
dat de tocht door zo'n veertig
enthousiastellingen aangepakt
werd. Vijf gidsen begeleidden
de groep en dat het echt geen
eenvoudige wandeltocht is,
bleek al na anderhalve kilometer. De eerste afvaller, geen
plaatselijke ambtenaar, moest
worden opgehaald wegens uitputting. Van vermoeidheid was sportambtenaar Ruud de Boer geen
sprake. Samen met zijn, in
Zandvoort vakantie houdende

Noorse familie, die hun ogen
uitkeek bij deze toeristisch attractie, werd er een schitterende tocht van gemaakt. Badend
door het water en slippend
door de modder slaagden de
ambtenaren er in Schiermonnikoog te bereiken na vier en
een half uur zwoegen.

Veilig
Het wadloopcentrum Friesland, dat de ambtenaren voor
de derde maal begeleidde zorgde er voor dat een ieder veilig
de overkant haalde. Na aankomst op het eiland werd een

ten en dat de Amsterdammers
met slechts twee man op kwamen dagen, drukte de pret nauwelijks.

horst geen fout maakte werd de
eindstand bepaald op 14-10.
Het individuele klassement
was voor de derde maal in succesiie een prooi voor Fred van
de Klashorst. De Chess schaker
Halve competitie
had echter gevaarlijke concurDe 12 spelers van Chess en de rentie te duchten van de goed
twee raadsheren Theo Breiden- spelende Kees Koper, die met
bach en Gerie Opgenhaffen een fraaie score beslag legde op
speelden in een grote groep een de tweede plaats.
halve competitie. Na iedere
ronde werden dan de onderlinge resultaten er uit gehaald Wisseltrofee
waardoor de tussenstand in de
Nadat alle resultaten door
wedstrijdleider Hans van Bramatch bepaald kon worden.
Reeds snel namen de Zand- kel, die de touwtjes weer strak
voorters een voorsprong van in handen had, waren opgeteld,
twee punten. Drie ronden voor kon de wisseltrofee aan voorzithet einde bracht de Raadsheer ter Hans Drost worden overde achterstand terug tot een
punt. Met nog één ronde te
gaan had Chess Society de
voorsprong weer uitgebouwd
tot twee punten verschil. De
Amsterdammers troffen het
niet dat ze uitgerekend in de
laatste ronde aan moesten treden tegen Fred van de Klashorst en Olaf Cliteur.
Een grappige bijkomstigheid
ZANDVOORT - De
was dat Olaf Cliteur zelf, zij het
met een gelukkige overwinning
zwemsters van de vereniop Opgenhaffen, bepaalde dat
ging De Zeeschuimers
de wisselbeker in Zandvoort
hebben het kunstzwemblijft. Doordat ook Van de Klasseizoen succesvol afgeslo-

Opvallend spel van
Clicks dames tijdens
Midzomernachttoernooi

Onder het licht van vier gigantische lichtmasten werd gespeeld door zowel dames als heren. De teams waren verdeeld
in twee poules, elk team speelde twee wedstrijden. Hierna
werd nog een kruisfinale gespeeld. Vanaf 's avonds negen
uur tot drie uur in de nacht was
het een gezellige boel op het
softbalveld aan de Kennemerweg. De dames en heren streden met overgave om de titel
'kampioen
midzomernachttoernool Clicks/TZB Old Stars
1993'.

ning behaald met veel steun
van het publiek. Ook de prestatie van de dames tegen Kinheim mocht er zijn. Kinheim
had een zeer sterke pitcher op
de plaat staan. De Zandvoortse
pitcher deed daar echter niet
voor onder. Uiteindelijk won
Clicks/TZB met 3-0 van de in de
competitie hoger spelende Kinheim dames.

Competitie

resultaten:

Clicks/TZB dames 2 - Pinguïns
5 25-10, Kennemerland 3 Clicks/TZB dames 3 7-15,
Clicks/TZB heren l - Rooswijk
l 4-7, Clicks/TZB heren 2 - Kennemerland 5 18-10, Hoofddorp 2
- Clicks/TZB junioren 12-13,
Clicks/TZB junioren - Spaarnwoude 5-19, Spaarnwoude Clicks/TZB pupillen 14-21.

Volgende week:

Dinsdag
19.30
uur
Clicks/TZB dames 2 - Schoten,
Dames opvallend
donderdag
19.30
uur
Na een regenachtige start Clicks/TZB heren 2 - DSC'?4,
werd het droog en dus uitste- vrijdag 19.30 uur Clicks/TZB
kend softbalweer. Opvallend Old Stars - Haarlem Nicols,
was het spel van Clicks/TZB Clicks/TZB heren l - DSS, zadames l dat het Old Stars-team terdag 10.00 uur Clicks/TZB admet 10-3 versloeg. Een overwin- spiranten - Rooswijk.

De jonge duiven van de Postduiven vereniging Pleines legden vorige week hun eerste
vlucht af. Winnaar werd de duif
van J. Knegt. Bij de wedvlucht
van de oudere dieren won de
duif van E. Paap.
Vanuit Kapellen (België)
moest een afstand worden afgelegd van ongeveer 112 kilometer. De duiven werden 's morgens om kwart over tien gelost
en met een west-zuid-westen-wind werd de eerste duif ruim
twee uur later geklokt. Om
exact vijf over half twaalf kwam
de duif van J. de Knegt als eerste op het hok.

De meeste ambtenaren en Zandvoorters die de ambtenaren vergezellen slaagden er in de natuur
te trotseren. Volgens de organisatie is het evenement voor herhaling vatbaar
douche opgezocht om de blubber af te spoelen. Op gereedstaande fietsen vertrok het gezelschap naar het aan de
noordzijde van het eiland gelegen Badstrand. Daar verwelkomde, de een paar dagen op
Schiermonnikoog verblijvende
burgemeester Van der Heijden
de groep wadlopers.
Vervolgens zwierf lederen uit
op het eiland, waarna in de
avonduren de terugreis werd
aanvaard. De deelnemers waren unaniem van mening dat
dit wadlopen een geweldig evenement was en volgend jaar

voor de vierde keer moet worden gehouden.
De belangrijkste animator
achter dit wadlopen, Willem
Minkman heeft de plannen
voor volgend jaar al weer rond.
„Dan gaan we naar Simonszand, een grote zandplaat ten
oosten van Schiermonnikoog.
Het wadlopen is echt een schitterend gebeuren. Het is erg
zwaar door het slik en het water, maar de wijdse blik, je ziet
het eiland bij de start niet, is
gewoon prachtig. Je bent er geheel overgeleverd aan de natuur."

Indeling voetbalteams
ZANDVOORT - Komend seizoen speelt Zandvoort'75 het
hoogst, namelijk bij het zaterdagvoetbal in de KNVB tweede
klasse C. Zandvoort'75 treedt
aan tegen Aalsmeer, Candia'66,
HSCS, Lelystad'67, RKAVIC,
SDC Putten, Ter Leede, De Valleivogels, VRC, Woudenberg en
Zevenhoven.

handigd. Voorzitter van de
Raadsheer, Breidenbach, bedankte Cliteur met de ontwikkeling van dit nieuwe evenement op de zomerkalender. Hij
stelde verder dat volgend jaat
zeker meer Amsterdammers
aan het strandschaken zullen
deelnemen.
Aanstaande zaterdagmorgen
17 juli is de vaste schaakrubriek van de Chess Society te
beluisteren op radio ZFM 107.0.
De uitzending, waar behalve
het lokale, ook het nationaleen
internationale
schaaknieuws wordt bericht, zal
plaatsvinden tussen tien over
half elf en elf uur.

Bioscoopprogrammering van 15 t/m 21 Juli
DE FILM DIE INSLAAT
ALS EEN BOM!
"THE dESTFILM I'VE SEEN
ms EVENING!"
• IMPORKHICRmC-

de tweede plaats. Op categorie 3 scoorde Sandra Beugel
met haar solo een keurige zilveren medaille. Het duet Sandra Beugel en Natascha Bakker deed voor het eerste mee
op dit hoge niveau. Ook hier
werd een tweede plaats behaald.

"NB/ER BEFOREHAS
THERE&EENAMOV1E
WTH THIS TITLEI"

ten.
Afgelopen zondag
werd in Worrnerveer de
laatste wedstrijd van de
verenigingscompetitie gezwommen en dat leverde
• de Zandvoortse ploeg de Groepsnummer
Noordhollandse titel op.
Het groepsnummer met
De verenigingcompetitie
houdt in, dat er drie techniekwedstrijden en één muziekwedstrijd wordt gezwommen. De uit Noord-Holland
deelnemende verenigingen
moeten dan tegen elkaar
strijden en proberen de titel
van beste vereniging van
Noord-Holland te behalen.
En dat is De Zeeschuimers
zonder moeite gelukt. Met
maar liefst 15 punten hoger
dan de concurrent uit Zaandam werd het kampioenschap behaald.

Solo
In de eerste catagorie
zwom Simone van Keulen
voor het eerst een solo. Zij
deed dit heel netjes en behaalde een zesde plaats. Ook
het groepsnummer met Beryl Valpoort, Sarah van Engelen, Simone Sindorf, Simone van Keulen, Nathalie
Munnekes en Gabriella Wijen werd uitstekend gezwommen. Deze dames behaalden
een gouden medaille.
In catagorie 2 zwom Monique van de Werff haar solo.
Zij scoorde hoog en behaalde
een fraaie tweede plaats. Ook»
het duet op dit niveau met
Sanneke Molenaar en Minke
Kortekaas behaalde een goe-

Uitslag jonge duiven:
J Knegt l, Combinatie Smmge2,8 J Romkes4,ll, 14,15,17
L P Koopman 7 H Terol 10 L
J Heeremans 12 P la Grouw 13,
14. Combinatie Koper 18 H Heiligers 20, 22 P Bol 21, 25 A Molenaar 24
Oude duiven: E Paap l, 5,11,12
H Heiligers 2, 4. 6,9,10 P Bol 3
JHandgraaf 7, 13 Combinatie
Sinmge S. J L Knegt 15

(ADVERTENTIE)

Zwemsters bedolven
onder de medailles

ZANDVOORT - Het midzomernacht softbaltoernooi
op
de
velden
van
Clicks/TZB is een spektakel
geworden. De organisatie
was
in
handen
van
Clicks/TZB Old Stars en
met name coach Frans
Drayer.

ZANDVOORT - Zaterdag
vlogen de jonge duiven, van
Postduivenvereniging Pleines, een wedvlucht vanaf
Duffel in België over een afstand van 143 kilometer.
Ook de oude duiven werden
gelost voor een vlucht over
een afstand van 385 km.
De jonge duiven werden gelost om 's morgens kwart over
acht met een zuid-westen wind.
Het gmg behoorlijk snel en de
eerste duif werd ruim anderhalf uur later geklokt. Om precies te zijn landde de duif van
Combinatie Koper-Koper, om
acht minuten voor tien op het
hok.
Uitslag: Combinatie Koper-Koper l, 15 P La Grauw 2, 3,4, 10
H Heiligers 5, 9, '11, 17 RDnehms 6. 7, S, 12, 13, 10, 25 Combinatie Sinmge 14, 20, 22, 23, J
Heeremans 16 PHandgraa] IS
JRomkes 21, 24
De oude duiven werden vroeg
in de ochtend, om zeven uur
gelost. Ook m deze vlucht was
de duif van combinatie KoperKoper, na een vlucht van vier
uur, de snelste. Om negen minuten over elf werd de eerste
duif ingeklokt.
Uitslag: Cominatie Koper-Koper l, 6. 7 H Heiligers 2, 3, 4
M Bol 5, S H Terol 9 R Dnehmzen 10

ZANDVOORT-De
door de Zandvoortse
personeelsvereniging
van gemeente-ambtenaren georganiseerde
wadlooptocht, is weer
een groot succes geworden. 17 ambtenaren waren naar startplaats Lauwersoog getrokken om met goed
gevolg de 17 kilometer
lange zware tocht over
het wad succesvol af te
leggen.

Strandcup voor Chess Society
ZANDVOORT - De Café
Neuf strandcup mag een
jaar in de prijzenkast van
Chess Society. In een wederom zeer gezellige ambiance
bij paviljoen Kerkman zegevierden de Zandvoortse
schakers met 14-10 over de
Amsterda'mse schaakclub
de Raadsheer. De snelschaak-match tussende beide verenigingen zal een jaarlijkse traditie worden.

Snelle vlucht
Pleines duiven

Monique van de Werff, Natascha Bakker, Sandra Beugel,
Annemiek Sindorf, Minke
Kortekaas, Sanneke Molenaar, Silvia van der Donk en
Wendy van de Broek liet
overtuigend zien dat zij de
besten waren en behaalden
de eerste plaats.
In categorie 4 behaalde
Saskia Wester, met een fraaie
solo een prachtige eerste
plaats. Ook het duet van Ditte'Valk en Sakia Wester was
goed voor een gouden plak.
Het groepsnummer, met Ditte Vlak, Sylvia Mettes, Tamara van Rhee, Anouk Noordervliet, Annet ter Heijden en
Saskia Wester behaalde
eveneens een uitstekende
eerste plaats.

Eerste plaats
Door de vele medailles en
hoge punten eindigde De Zeeschuimers op de eerste
plaats. Feest na afloop dus.
Aanstaande zaterdagmorgen
wordt het seizoen besloten
met demonstraties in het
zwembad De Duinpan. De
clubwedstrijden
beginnen
om acht uur en duren tot tien
uur. De toegang is gratis en
het is de moeite waard de
Zandvoortse
kunstzwemsters aan het werk te zien.

LOADED
WEAPON
SAMUEL L.
JACKSON
WHOOPI
GOLDBERG
KATHY
IRELAND

Zowel het zondag als het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen komt uit m de KNVB
vierde klasse. Het zaterdagteam heeft als tegenstanders:
Altius, Bloemenkwartier, HBC,
Hillegom,
Kennemerland,
RCH, SCW, SIZO, Velsenoord,
IJFC en De Zuidvogels. Tegenstanders van het zondagteam
zijn: Alliance'22, DIO, DSOV,
DSS, Heemstede, Hoofddorp,
Van Nispen, Onze Gezellen,
TYBB, SV United en HFC
Haarlem.
TZB komt al jaren uit m de
HVB tweede klasse en ontmoet
daar een paar aloude tegenstanders. Dat zijn: THB, HYS,
DSC'74, DSK, Overbos, De
Brug 2, Spaarnwoude 3, NAS 2,
DEM 6, Terrasvogels 2, BSM 2.
De landelijke B-junioren van
Zandvoortmeeuwen zijn behoorlijk zwaar ingedeeld en
krijgen, in de 2e divisie A, te
maken met de volgende voetbalclubs: ADO'20, AZ, Elinkwijk, Go Ahead Eagels, Kolpmg
Boys, Lelystad, NEC, Nunspeet, Rheden, De Treffers,- SC
Voorland.

Schaakprobleem

EMILIO
ESTEYEZ
WILLIAM
SHATNER
JON
LOVITZ

i'ï CLASSIC

Jungle BooK

*e'

Za/Zo/Wo
13.30 en 15.30
Dagelijks
13.30

12 jaar
Do/Vr/Ma/Di

15.30
Dagelijks
19.00

16 jaar
Dagelyks
21.30

HELLRAISER 3 23 Juli 23.45 CANDYMAN
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zanclvoortsc Schaak Club. In verband met de vakantieperiode is
de eerstvolgende clubavond in
het Gemeeiischapshuis op dotiderdag 2 september. Méér ini'orniatic over de problemen/oplossingcn is tot die tijd te krijgen
via Postbus 25, 2040 AA in Zandvoort. Belangstellenden voor de
Zandvoortse Schaak Club kunnen ook bellen: tel. 13G44,13244
of 17272.
Opgave nummer 24: Wit begint
eu wint.
Oplossing vorig schaakprobleem (nummer 23), wit begint
en wint: 1. Pg6-e5+. Kc(i-d(i: 2.
Pe5-d3. Db3-f7: 3. Dg4-d4+.
Df7-d5: 4. Dd4-f6-t-, Dd5-i-6: 5.
DfG-g7, DeG-f5; 6. Pd3-f4. Kd6-c5:
7. Dg7-c3+, Kc5-d6; 8. De3-c7.
mat.

SONY MIDI-SET INKL. CD-SPELER EN BOXEN
Komplete set voorzien van de nieuwste technieken! 2x40Watt, 5-bands
equalizer, Surround Sound, digitale tuner, 30 voorkèuzezenders; dubbelcassettedeck, high-speed dubbing; CD-speler 1Bit, unieke muziekkalender;
Sony 2-weg boxen. Inkl. afstandbediening. '1000.-

SONY CAMCORDER
F375. 8x motorzoom, fader,
3 lux, age msert '2220 •

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

MAGNETRON OVEN

1299.
TOPMERK CAMCORDER

Type 25GR5760. 63cm fla
square, in line, quikstait beek
buis stereo, teletekst en a
standbediening Adv "2075

Snel ontdooien en verwarmen.

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

F60;8mm systeem, 6x zoom, supenmpose,autofocus Adv'2299.-

1295.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs* 1 299.

PANASONIC NVG1
VHS-C videocamera. '1895.-

1495.PHILIPS 28PV7976

HOLL. 1000 TOEREN

70 CM MATCHLINE

ZANUSSI WASAUTOM
PTgiJ CQÜ

1895.70 CM TELETEKST
i. Nederlandse Philips garantie.

280UTER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

PANASONIC 700 WATT
445
•
•
INDESIT2-DEURS
Type R2240. Adviesprijs*849.

TR705, Topklasse beeldkwaliteit.
HiFi stereo. Adviespnjs'3330.-

PHILIPS CE6270 63 CN
AFSTANDBEDIENING

INDESIT PROMOTIE

2199.-

Type 2596; Adviesprijs. *799

PHILIPS/WHIRLPOOL
pWii CCC

499.- nftft?

STEREO TRAVELLER

OO3."

BAUKNECHT 2304

E10; Mini camcorder, motorzoom,
autofocus, hi-fi stereo. '2799.-

STEREO TELETEKST

1449.SONY TRAVELLER
995.PHILIPS 55 CM KTV

SUPER TELETEKST

1399.-

PHILIPS GR1021 37 CM

445.- SONY VHS HI-FI VIDEO

Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs*1199.-

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1100 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geëmailleerd. Adviesprijs '2199.-

1799.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

SIEMENS1000 TOEREN

1099.BLAUPUNKT VHS HI-FI

1000 toeren. Adv. *1878.-

pTgiJ 11OQ

EM7 l 13 3."

999.-

detopmerkeaVoon
kende nazorg-

949.GRUNDIG HIFI VIDEO

e
de m
^groolste

e

s

pTgjj
L;ifef

t

.

.

N
-^

LOSSE
KOMPONENTEN

De grote AEG kollektie bij BCC
>de."«030. l tebewonderenIWatzegtuvan
deze AEG/BCC stuntaanbie| ding? Adviesprijs. *1549.-

629.

1195.l PHILIPS/WHIRLPOOL

a ,standbei
,ils*S99--

1199.PHILIPS HI-FI
11-FI VIDEO

37 CM KLEUREN-TV

349.-

899.369.-

/415;4DA-PRO.VHS-HQ,dual |
mode shuttle; long play. '1550.-

879.iONYS KOPPEN VIDEO
/315: VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbediening.*1220.-

jpKLASSElApar
.„dversterker.

CHN\CSN\»N

1348.GRUNDIG P50-450
P50-450
STEREO TELETEKST
TELETEKST

1199--

998.ARISTONA 55 CM

^ STEREO TELETEKST
PI
R
P! BLAUPUNKT55CM
SUPER TELETEKST

HM? D^fO.
ARISTONA 51 CM
GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

478.-

PRIJS

EM22; Gas-elektro fornuis,
nkl. grill, draaispit en mixed |
grill-set. Adviespnjs'1575.-

FK055/52/25A; Elektrische oven, |
nkl. grill en kookwekker. *1510.-

1098.-1

799.- m 245.145 LITER KOELER

TOPMERK. Adviesprijs*749.-

395.-

PHILIPS 160 LITER

WK* 545."

r oubbeldecv
^ W« r

BOSCH KTF1540

, 160 W a t t . A O V -

80

nrUsM4

ELECTROLUX
KOELBOXEN
Wasdroger. Adviespriis'495.-

PELGRIM WASEMKAP

*

WA15; Adviesprijs*245.1

2-w*9 systeem

PKIJiJ

649-" l!^lü''?im,'

99-" Udviesprlis ^

•

m 749.-

AUDIO-& V!

Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:

SONY UX60II
MAXELL E180VX

RUNDIG VHS VIDEO

10voor
4voor

PHILIPS / WHIRLPOOL

.BORSTEL,

RDX20;Afstandbed.*879.-

549.-

inw

•\ I4\fv

-

OPZETVRIESKASTJ

158.-

Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te vinden is. Adviesprijs. *595.-

Type Z6050; Adviesprijs*599.-

L649.NDESIT
LUXE VAATWASSER
PHILIPS VRIESKAST
799.- ntgi4
>i n o
I ELEKTRONISCHE
lJ:UJLf Hr«fD>KONDENSDROGER
699.BAUKNECHTLUXE
BAUKNECHT
VW 3PR
Pffifr COQ
ij?;(Af
y«fO."
999.- BOSCH VRIESKAST BOSCH VWPS2100
749.l MIELE DROGER
1299.829.648.I MERKCENTRIFUGE" STUNT!! VRIESKIST!! MIELEVWG521
169.348.1499.|KONDENSDROGER

179.-

449.-

•• •

WH155E;3-standen.
tanden. *280.-

regij Q4Q _
HHji CQQ .
O*fO.
matt-f U3P«1. L'W?
ZANUSSI VRIESKAST

l BAUKN./BOSCH/AEG

1

TUNT! VHS-HQ VIDEO
.(**M"-

PTjP4 yinn
\-JMW iSfïl.Type AMB523; Adviesprijs'945.-

VC VHS-HQ VIDEO

ATAG WASEMKAP
EMKAP

25.29.- INDESIT WASDROGER

MOULINEX
OVEN

m 599.-

108.-

ZANUSSI WASDROGER
TypeTDSO; Adviesprijs'649.-

Büffi TURBOTEAM

kl. afstandbedieningi

198.278.-

ETNA KOOKPLAAT
'KPLAAT

TOPMERKWASDROGER
\J \•% l " • '

H<

4-pits gaskookplaat. *298.-

1205JN; 4-pits. Adviesprijs*450.-

'° : . 499.

WScCPR^4

S902;TELETEKST. '1409.- H

/ BCC-card!
folder in de winkel!

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

999.- m 345.-

12; 3 koppen, perfekt beeld, l
SD-atetandbedienino.. '1145.-11*^

JTllANTENKAART

41 OIV;Gas-elektro fornuis. *1425.-1

ATAG GAS-ELEKTRO
130 LTR. KOELKAST

SONYV

HIÜPS VHS-HQ VIDEO

999.

598.-

INDESIT G/E FORNUIS

Oerdegelijke tabletop. Zeer
I800TRNBOVENLADER raaie uitvoering met formica ATAG INFRA TURBO
soveriblad. Officiële garantie. <FF452; Luxe gas-elektro l
ornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis |
(ookboek. Adviesprijs'1735.l Inclusief aparte 2800-toeren NDESIT 140 LITER
| centrifuge. Adviesprijs. *1 375.-

779. "f

PHILIPS 63CMI
KLEUREN
- TV
Inkl. afstandbediening. Adviesprijs *1495.-

ETNA FORNUIS 14.00

998.-

_

•1109.'

679.948.- HET
RUNDIG VIDEO + PDC HUJ-

PI
R GRUNDIG 51 CM TEKST
R PWi CQQ

~m 528.KN5404;Gas-elektro.*1049.-1

C_-

koppen, dubbele speelduur. j

M*

Type KN5402WO; Adv. *849.-1

ZANUSS1140 LITER
PTJP4 yl OC
gJ^)fj.f t^U." SUPER KOOKPLAAT

m 749.g^garar^e.M245,

799.-

MIELE KOEL/VRIES"

299.

599.1448.-

379.

299.
,\M

N ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
ft 70KV9717; Adviesprijs'2275.'HILIPS VIDEO+ PDC
ft
'R223; VHS-HQ, simpel ••jf-j
rogrammeren:TXT. *1245.-1
f5
BLAUPUNKT
UNKT70CM
70
CM
ft
STEREO
D TELETEKST
URBO-DRIVE VIDEO

Pi

-f-.

329.

/SF340; VHS-IHQ, PDCvoorereid; afstandbediening. '988.-

n

R"i
p*
pj

"

AKAI 3 KOPPEN VIDEO

ft

Type ARG280; Adv. *1235.-

INDESIT
FORNUIS

IAEGTURNETTE

RTV535;3koppen.Adv.*1445.-1

f%

679.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOEL/VRIES KOMBI

Type AWG089; Opvolgervan
de nu reeds legendarische
l PHILIPS CC1000.Adv.*1445.-

DE ENIG'

. dolbV B

l • ®' O Of O

1349.

BLAUPUNKT VIDEO

ft

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

programmee' 1 -

40;VHS-HQ,3koppen.*1104.-1

*
ft

Geen 2-deurs koelkast maar een
echte koel/vries kombi natie met
de koelruimte op "ooghoogte".
Laag stroomverbruik. Adv. * 1179.-

Type KGC2511; Adv. *1269.

GARANTIE

K

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviesprijs* 1299.-

SUPER
668.KOEL/VRIES KOMBI
845.- BAUKNECHT
PELGRIM FORNUIS
849.898.-

349.

/R502; VHS
3 stereo.
stereo.'1599.'1599.-1

PANASONIC VIDEO
H
f)
K

R8180;750Watt+draaiplateau. l

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

BAUKNECHT WA6500

SONY55CMKVM2131
SONY4 KOPPEN VIDEO
SUPER TELETEKST

Pffik onn
iiühv O«9«f."

* lolrl droogt u in één machine:

1475.

1199.PHILIPS HI-FI VIDEO

QQQ
3 «f «J."

599.649

SHARP 3 IN 1 KOMBI

WAS/DROOG KOMBINATIE
PHILC0104RVS1ÖOOT ZANUSSI Z908/8SR
Tegen meerprijs wast en KOEL/VRIES KOMBI

AEG LAVAMAT RVS

VS940; VHS-HQ, 4 koppen, |
nkl. TELETEKST. '1999.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

549.-

BROTHER ER7341

1345.-

BCC

750; 4 koppen, 8 uur. *2095.-

VR702; MATCHLINE. 4 koppen, |
ongplay, Jog-shuttle. *1795.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1
h vijand betwist .

F65; 4 koppen, VHS-HQ. "1894.-

JVC VHS HI-FI VIDEO

849

MIELE 1100TOEREN

^m

830; TOPKLASSE! *1899.-

SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST

STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron |
+ hete-lucht oven + grill.

SIEMENS KS2648

1149.PANASONIC VHS HI-FI
Flat en Square Hi-Black Trinitron
beeldouis, teletekst en afstandbediening. Adviespnjs*1799.-

KOMBI MAGNETRON

29 liter, digitale bediening l
en draaiplateau. Adv. *899.-

Voorlader wasautomaat,
4 . 5 k g t r o m m e l van
roestvri]Staal, variabele
t h e r m o s t a a t en halve
wasknop
Adviespnjs'899 -

SLV615; HO TOPKLASSE!
4 koppen, longplay (8uur). *1990.-

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

SHARP 2 IN 1 KOMBI
TypeR3G14;draaiplateau,timer |
en 1 000 Watt quartz grill

BOSCH 2-DEURS

TR50; Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi, autofocus. '2550.-

795.-

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adv. *769.- 1

STUNT! 550 TOEREN ZANUSSI 2-DEURS
pTg«i CQQ
1-j-m? U «l «J."

SONYHI-8TRAVELLER

MOULINEX FM1115

Ondanks grote inhoud kom
pakte afmetingen. Adv. *749.

IJ'jfr? u «J «J.

pi«F4 -f OOR
ij'wf 1^33."

1095.PHILIPS 55 CM KTV

SAMSUNG RE570

ntip% yico
\-JMH Hr«lOi-

TypeAFB594; Adviesprijs*725.- 6 programma's, 12couverts
enjjeruisarm: Adv. *999.-

, uVP TOASTER
LU *"-

."bnpleW

Adv'360

10-KOPS.
f E P MGR

^s

. ElECT

CPRMS}

| Elektronischregelbaar.*1445.-

Type GSD1311; Adv. '848.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
Electronisch betalen l HAARLEM
met uw PIN-code,
l Winkelcentrum "Schalkwijkzonder extra kosten | Rivièradreef 37

l BEVERWIJK
l ALKMAAR
l Winkelcentrum "De Beverhof" l Huiswaarderplein 11
| Beverhof 16 (alleen witgoed) ((Achter Noorderkade/GroanunKO

la«=

zaterdag .9 tot 5 uur.
KOOPAVOND
PI FKTRH QIIPPRQ Badhoevodorp vnjda9
7 tot 9 uut
StVrlc n n RinTo-r ArJ Maarssenbroek vrijdau
. 7 tot 9 uur
IIM Uc rtAIMUol AU overige filialen dondetdag ...... 7 tot 9 uut
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LIEGTUIGEN kijken is
een geliefde bezigheid bij
jong en oud. Dat dit zonder overdrijven gesteld
kan worden, blijkt elk zonnig
weekend weer. Het is dan een
drukte van belang op de kijkplaatsèn bij de start- en landingsbanen. Sommigen maken
er zelfs een compleet dagje uit
van en nemen campingtafels- en
-stoeltjes, broodjes en thermosflessen koffie mee.
Even niet brommeren, maar rustig kijken, naar landende of vertrekkende vliegtuigen

door Eddie de Blieck

Hoe een doodlopende polderweg verwordt tot een drukke verkeersader

Maar niet alleen rond Schiphol nemen vliegtuigkijkers strategische
posities in; ze weten ook de plekjes
te vinden op de luchthaven zelf. Om
het publiek van dienst te zijn heeft
Schiphol Desloten om de promenade niet meer tijdens het winterseizoen te sluiten. Dit vanwege de grote
belangstelling bij het publiek om de
bedrijvigheid op Schiphol van nabij
te bekijken. De promenade is dagelij ks geopend van tien uur 's morgens tot zes uur 's middags. Op de
andere kijkplaatsen kan het'publiek
uiteraard dag en nacht terecht.
Een oudere man en een vrouw zitten op campingstoeltjes in de berm
langs de Zwanenburgbaan. De man
heeft een verrekijker in de hand en
speurt de horizon af. De vrouw leest
ondertussen wat in een magazine.
Als er weer een vliegtuig in 't zicht is,
ontstaat er enige opwinding. De man
staat op en zegt tegen zijn vrouw:
„Kijk daar komt er weer een, volgens mij is het een KLM-Boeing.
Kijk maar." De vrouw kijkt ook even
in de richting van het landende toestel, maar het schouwspel kan haar
zichtbaar niet boeien. Ze schenkt"
nog maar eens een bakje koffie in uit
de thermoskan.
De twee zijn bepaald niet de enigén die op deze zonnige dag in de
berm langs de Zwanenburgbaan zitten. Het is een drukte van belang en
dat weteruook de friet- en ijsverkopers die ruimN . vertegenwoordigd
zijn.
<
\
Een man ,uit (Voorschoten is een
van de 'bermtoeristen'. Hij staat geleund tegen zijn auto ên> staart "in
noordoostelijke richting, Waar twee
lichtpuntjes de komst van weer een
vliegtuig aankondigen. „Ik was toevallig in de buurt-. Ik ben naar een
treinenbeurs" in Amstelveen geweest. Ik ga wel vaker vliegtuigen
kijken, maar niet meer dan eens per
jaar."
De Nachtwacht heeft er
nog gehangen. Opmerkelijk
is dat het zeventiende
eeuwse grachtenhuis
vrijwel geheel in tact is
getaleven. Maar nog
opmerkelijker is dat het
Trippenhuis aan de
Kloveniersburgwal deze
zomer voor het'êerst na een
eeuw weer voor het publiek
wordt opengesteld.

Dat de kijkers soms van nog verder komen, blijkt uit de aanwèzigheid van een ouder echtpaar uit
Scherpenzeel. Ze hebben hun kleinkinderen meegenomen om een dagje vliegtuigen te kijken. „Ik kom hier
wel vaker hoor, wel een paar keer
per jaar," legt de mannelijke helft
van het paar uit. „Ik vind het machtig mooi om naar de vliegtuigen te
kijken. Het blijft fascinerend dat
zo'n zware kist toch de lucht in gaat.
Maar er zit dan ook een enorm motorvermogen in natuurlijk."
De man en vrouw vertellen ook
enthousiast over de twee keer dat ze
zelf gevlogen hebben. Deze vluchten
van en naar Canada hebben duide.lijk veel indruk gemaakt. „Het was
een fantastische belevenis," aldus
de twee uit Scherpenzeel.
Inmiddels is het zo rond de klok
van vijven duidelijk rustiger geworden op Schiphol. De kijkers moeten
steeds langer wachten voor er weer
een vliegtuig vertrekt en de verveling begint hier en daar toe te slaan.
„Ik heb begrepen dat er pas tegen
zessen wat meer vliegtuigen vertrekAls er op een plek veel mensen bijeen zijn, is er altijd wel een patatkraam in de buurt Vliegtuigen kijken op het platform is voor velen een boeiende bezigheidFoto'sLuukGosewehr
ken. Maar daar ga ik niet op wachten," zegt de Katwijker kijkend naar
zijn kinderen die inmiddels duidelijk genoeg hebben van het wachten
Tijdens het gesprek is de wind Kaagbaan. Enkelen zijn zelfs door er een vliegtuig langs komt, dat ik en met elkaar aan het stoeien zijn.
„Toen ik nog op de middelbare plaats. De vliegtuigkijkers staan
school zat, kende ik alle vliegtuigty- hier vooral ter hoogte van een kleine blijkbaar iets gedraaid. De luchtver- de gaten in het hek geklommen en niet ken dan loop ik even hier naar
Aan de westkant van Schiphol, op
pen. Ik zat toen echt in een periode provisorische parkeerplaats langs keersleiding heeft besloten om niet zitten op het luchthaventerrein in de vaste spotters toe. Die kunnen
me zo vertellen welk type dat was. Ik de polderweg langs de Zwanenburgmeer vanaf de Buitenveldertbaan te het gras.
dat ik alles over vliegtuigen wilde de Dienstweg.
Midden op de grote parkeerplaats vind vooral de Concorde een erg baan is zo aan het eind van deze
Een man uit Uithoorn staat aan de starten, maar vanaf de Kaagbaan. In
weten en las ook veel boeken over
luchtvaart. Nu ken ik nog wel een overkant van de weg bij het hek met een mum van tijd zijn vrijwel alle staat een grote frietkraam. „We mooi toestel. Maar ja, die komt he- middag weinig te beleven. Waar het
vorige week een drukte van belang
groot aantal vliegtuigtypen, maar zijn driejarig zoontje op zijn nek. vliegtuigkijkers verdwenen. De staan hier al dertien jaar. Dit is echt laas niet vaak op Schiphol."
De friet- en ijs verkoper ziet de was en ijs- en frietverkopers een toplang niet allemaal. Kijk maar, dat is Het jörigetje is dol-enthousiast en meesten zijn per auto 'op weg naar een hele goeie plek. Mensen komen
,een airbus," zegt hij wijzend naar kijkt zijn ogen uit. Zijn iets oudere, de vliegtuigkijkplaats aan de Aals- hier met de auto, kopen wat te eten laatste tijd veel nieuwe gezichten op dag hadden, zitten nu slechts hier en
zusje vindt er echter helemaal niets meerderweg bij de kop van de Kaag- of drinken bij ons, kijken even naar de parkeerplaats. „Ik denk dat dat daar een paar mensen in het gras. Zij
een toestel dat net geland is.
de vliegtuigen en gaan weer weg," komt doordat deze plek laatst op t.v. zullen voorlopig nog wel even moebaan.
Een week later is het wederom aan en wil snel naar huis.
Daar is een grote parkeerplaats, aldus de eigenaar van de rijdende is geweest in het programma van ten wachten voor er weer een vlieg„We zijn hier echt voor hem," zegt
zonnig en warm. Vanwege de windTineke. Veel mensen kenden deze tuig op deze baan zal landen, want er
richting is niet de Zwanenburgbaan, de man wijzend op.zijn zoontje. „Hij die vol staat met auto's van vlieg- snackbar.
Hij komt uit Badhoevedorp en plek nog niet. Het is immers toch zijn zo op het oog geen luchtschepen
maar de Buitenveldertbaan volop in vindt dit echt prachtig. We gaan hier tuigkijkers. Ze hebben hun voertuiin aantocht die aanstalten maken
gebruik. Vanaf deze baan vinden snel nog een keer naar toe hoor," gen verlaten en staan bij het hek, kijkt zelf ook graag naar vliegtuigen. even zoeken."
De vaste bezoekers weten de kijk- om de haven Schip.hol aan te doen.
vanwaar je en goed zicht hebt op de „Ik ken de meeste types wel. En als
deze middag starts en landingen belooft de man zijn zoontje.
gen hebben we in 1967 op zolder
teruggevonden."

Zeventiende eeuws grachtenpand bevindt
zich nog in oorspronkelijke staat

Grote man
Trots is men eveneens op de
platina kopie van de zich in Parijs bevindende standaarden
van de meter en van de kilo.
„Die standaard hebben nog
maar weinig mensen gezien. De
academie heeft hem nog van
Lodewijk Napoleon gekregen.
Hij was de grote man achter de
invoering van het metrieke stelsel."

door Arnoud van Soest

Een aparte zaal wordt gewijd
aan de tijd dat het Rijksmuseum in het pand was gevestigd. „De toenmalige conservator, Gerrit Lamberts, heeft
prachtige tekeningen van de
collectie gemaakt. Die laten we
nu zien. Net zoals we originele
foto's tonen van de Nachtwacht, zodat je kunt zien hoe
die in het Trippenhuis heeft gehangen."

Het Trippenhuis, genoemd
naar de gebroeders Trip, die het
in 1660 lieten bouwen, bevat
nog steeds fraaie en authentieke plafondschilderingen uit de
zeventiende eeuw. En dat is vrij
uniek, omdat de meeste grachtenpanden in de loop der eeuwen aan de smaak van de bewoners werden aangepast.
„We kunnen nu dus nog
steeds zien hoe de kamers er
eeuwen geleden uit zagen," legt
Karin Jongbloed uit. „Dat komt
vooral omdat de familie Trip er
tot het begin van de negentiende eeuw heeft gewoond. Alleen
in 1730 heeft Elisabeth van
Loon wat veranderingen laten
aanbrengen: stucplafonds in de
gang en lijstjes op de deurelï^
zoals dat in die tijd van Lodewijk de Veertiende in de mode
was. Maar dat is niet echt rigóureus geweest, dus dat hebben
we laten zitten."
Jongbloed is als kunsthistorica in dienst van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van
Wetenschappen, die al 185 jaar
in het Trippenhuis zetelt. Lodewijk Napoleon heeft de academie nog opgericht en samen
tnet het Rijksmuseum in een
pand aan de Kloveniersburgwal ondergebracht.
In 1860 ging dat echter niet
rneer samen. Zo was niet aleen
öe collectie van het Rijksmuseum fors gegroeid, maar
Moest
het museum ook dicht
a
ls het academiebestuur aan
het vergaderen was. Het duuröe nog even voordat de nieuwbouw voor het Rijks rond was,
maar in 1885 kon men naar het
fraaie door Cuypers ontworpen
gebouw aan de Stadhouderskade verkassen. De academie
kreeg zo Weer wat lucht en is
heden ten dage vooral een ontfnoetingsplek voor wetenschappers uit binnen- en buitenland.

plaats evenwel probleemloos te vinden. Een van hen, een Katwijker,
staat met een scanner in de hand te
kijken. „Daarmee kan ik het radioverkeer afluisteren tussen de luchtverkeersleiding en de bemanning
van de vliegtuigen," legt hij uit. Zijn
belangstelling daarvoor is niet
vreemd. „Ik zelf heb een tijdje de
opleiding voor luchtverkeersleider
gevolgd," verklaart hij.
De Katwijker gaat regelmatig
vliegtuigen kijken op Schiphol. Dit
keer heeft hij zijn drie kinderen en
opa en oma meegenomen. „Vanuit
Katwijk is het net een leuk uitje.
Ook voor de kinderen."

Overigens worden niet alleen
schilderijen getoond, maar ook
een uit 1775 daterend model
van een papiermolen. „Vroeger
was men meer gespitst op het
doen van proeven en wilde men
dus ook wat kunnen laten zien,
vandaar die modellen. We tonen er overigens maar één van,
want het gevaarte is twee meter
lang en anderhalve meter
hoog."

Trippenhuis gaat
na een eeuw weer
voor publiek open
De bibliotheek van het Trippenhuis vormt één van de fraaiste

Het pand, zoals dat deze zomer te bezichtigen- is, bezit nog
veel dat aan de oorspronkelijke
bewoners herinnert. De decoraties en de plafonds verwijzen
naar de wapenhandel, waar de
familie Trip rijk mee is geworden. De Trippen bezaten in
Zweden een aantal ijzergieter ijen, waar kanonnen en wapens
werden gemaakt.
Aan het pand is de afgelopen
eeuwen echter weinig gedaan,
dus was het Trippenhuis hard

aan restauratie toe. Zo waren
de vloeren aardig aan het doorzakken, omdat ze in de loop der
eeuwen een enorme vracht aan
boeken hebben getorst. In 1980
werden ze overigens in een
aparte bibliotheek aan de Joan
Muyskenweg ondergebracht.
De restauratie die in 1987 begon en drie jaar in beslag nam,
leverde ook een verrassing op.
Toen een aantal lagen verf in
het trappenhuis werd verwij-

derd, kwamen' enkele oor- het van die fervente jagers waspronkelijke schilderingen van ren.
jachttaferelen te voorschijn.
„Dat was inderdaad een fantastische ontdekking," zegt Jong- Eenvoudig
bloed.
Jongbloed: „De Trippen waren eenvoudige mensen uit
Jachttaferelen zijn sowieso Dordrecht, dus in de grachtenbijzonder omdat ze meestal in gordel zal men .ongetwijfeld
buitenhuizen voorkomen, en raar tegen ze hebben aangekedus zelden in de stad. Vermoe- ken. Om te laten zien dat ze tot
delijk hebben de Tripjes ze la- de elite hoorden, lieten ze beten aanbrengen om hun status roemde schilders, zoals Ferdite verhogen en minder omdat nand Bol, portretten van de fa-

milie maken. Een aantal van
die werken hangt nu in het
Rijksmuseum en keert dus
voor de tentoonstelling even
naar hun oude huis terug."
De jachttaferelen werden
vooral aangebracht om de bezoekers te imponeren. Ze hangen op de eerste verdieping,
omdat de bezoekers daar ontvangen werden. De entree bestond slechts uit een vloer van
klinkers.

Eén van de mooiste vertrekken van het huis, al was het
alleen maar vanwege de prachtige plafondschilderingen, is de
bibliotheek. Jongbloed: „Toen
de academie hier in 1808 introk,
was er nog geen enkel boek beschikbaar voor de hooggeleerde heren. Daarom stond Lodewijk Napoleon al zijn dublettes
af, dus alle boeken die hij dubvertrekken Foto: Gert .lan van Rooi.i bel had. Maar ook admiraal
Van Kinsbergen heeft veel gedaan om de collectie aan te vullen. Dat waren vooral boeken
over zeevaart en krijgskunde,
maar daar was hij nu eenmaal
admiraal ter zee voor."
„Op de eerste verdieping bevonden zich dus de mooiste
Het Trippenhuis, dat overigens uit ververtrekken, met prachtig mar- schillende
panden bestaat, ligt aan de
mer en prachtige plafondschil- Klovenlersburgwal
2H. De tentoonstelderingen." Maar er is meer te llng start 17 juni en duurt tut eind juli.
zien, zo vervolgt Jongbloed. Alleen maandag Is men gesloten. Een
kost vijf gulden, houders van
„We hebben de tekeningen, die kaartje
of Pas 65+ betalen een rljksdaalCasper Philips begin achttien- CJP
der. De plafondschilderingen van Nlde eeuw van een aantal grach- colaas de Heldt Stockade, de schouwvan Ferdinamt Bol en de liotenhuizen maakte. Daar is een stukken
vendeiirstukken van Allard van Everfraai boek van gemaakt, maar dingen
staan ook afgebeeld In een nletiwij laten zo'.n zes grote, origine- we kli'ureneatalogiis. die In het
le tekeningen zien. Die tekenin- Trippenhuis verkrijgbaar Is.
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Radio, tv en video

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

J

All Tech TV Video
Succesvolle kleine advertenties
\oor de zakenman en particulier
Micro-advertenties \oor /akcmuan en partictiliei kunnen
uordtn gf/( l over l of 2 koloinnun b r e e d t e ut diverse
U Iti rgrootk n
PaMK ulit MM) \ t i w i j / ( i i wij naar de spet lalt' bon tip de
jMgma . M K I U K S *
1'laat-ong is mogdijk in dt volgendi i d i l i e
M M U O O K I S M! U \ \ S H L \ I ) j O, J - r per nnllnmier

sluitingstijd dm-dag 1 5 0 0 utii
l kunt uw tt kst iHcfomsdu' ii|)gi'\cn 02507-17166 of
afgrvt ii//('iidt*n aan
* XamKooris Nuuwsbltid Oasthuisplein 12.
201-2 JM Aindvuorl.
Plaatsing is ook ningt lijk in de \olgt. ink- (oinbuulie
/ /anduwrls Nieuwsblad. AiiistcKttns \V(ikb!a(i, Uilhoornsr Courniil. de Kunde Vent r. \alsniterderConrant. alk t-ditKs van bel Amsterdams Stadsblad, de
iNieuwt \\tespir J 5,2 t pei imllinieter
Sluitingstijd maandag I 5 00 uur
•k Informatie over on/e o\mgt* aantrekkelijke advtrtentiLLombinaties m de Micro's /ijn op aainraag op on/c
kanton.n verkrijgbaar
* \ oor Imcven onder nummer wordt l rtgel e\lra in
ti koning gebracht, alsmede ƒ7.05 adm kosten
* Mij plaatsing m de Micro's worden geen bewijsiinmmers
v( rstuurd Op \er/oek wordt aan adu-rttcrdi rs Inntcn
litl \Lisproidmgsgebifd c-cn krant \erstuurd Hicnoor
wordt J 1,00 m tekening gcbiaclit
U kunt de tekst \an uw MicrodditrlciititLumbmalic /
telefonisch opgeven

020-5626271
(dit nummer is niet voor be/orgklathtcn) of /< ruien aan.

Micro's Weeknii»dia
Postbus 156 - 1000 AD Anibterdum
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in de/elfde week
\ oor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Oproepen - Mededelingen
Een zonnig zomerprogramma met o a workshops, tarot
kaartleggen, tekenen en schilderen, verkennen van aura's en
chakra's, voetreflexologie, tai chi chuan, reiki 1, adem- en
ontspanningsyoga, handlezen Bel voor info 020-6189897 of
6181790, Centrum De Drakenkop, Kinkerstraat 40
13-7-73

137-'93

Videotheek

20 jaar vol liefde en trouw,
2 kinderen en ik hou van jou
Elly
BROODJES BESTELLEN?
Broodje Burger Bellen

DOMBO

18789
ƒ 2,50 bezorgkosten
boven ƒ 25,- gratis bezorgd
* Carla, nartelijk dank voor |
de fan avond m het Casino 9
7 93 Herman-Rini-Nico-Wim
•*-Fijn dat jullie weer terug
zijn uit Engeland Kusjes van |
Shanna en Sophie
Gezocht tijd huurobj voor
gezin v a 27-8-93 i v m verkoop eigen huis Tel 19286
* Gezocht voor ons klein
koor, sopraan alt bas of tenor
per september 02507-14158
* Help de Polen Stuur 'n
voedselpakket1 Wij hebben
evt 'n adres 02907-5235
* Help ons klein koor te laten
bestaan, meld je als koorlid
aan Inl 02507-14158
* Herman wat een succes
voor jou m het casino Felicitaties, Carla, Rmi, Wim, Nico
Overigens, mijnheer de voorzitter, zijn wij van mening dat
de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken

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

Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Geopend dagelijks van
13.00-21.00 uur.
Altijd de nieuwste
premièrefilms, tevens
veruit de grootste
keuze in Zandvoort.
Verhuur van
movieboxen.
Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070

Weggelopen of
gevonden dieren

Wij zijn onze HUPPEL kwijt
zwart/lange poten/katteband
Grote beloning1 Vlooiencircus
'DE SPRONG' Waterlooplem

Kunst en antiek
GALERIE/ATELIER
PAULUS LOOT
voor kunst
In het weekend en
zomeravonden open

Schoonheid en
verzorging
RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Reparatie 's morgens gebeld, dezelfde dag hersteld. 65+
10% korting Ook weekends 3 Maanden garantie

Tel. 020-6960054.
Muziekinstrumenten

Betamax
films te koop

PIANO
SPELEN

Verhuur van
Nintendo spelletjes
en Game Boy

U kunt bij ons al
v a ƒ270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020-6413187
VERHUUR van PIANO'S
al va ƒ50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden
02946 4292, Fa Holla & Zoon

Lessen en clubs
Boa Bureau vraagt mannequins, dressmen en fotomodellen Bel 030-720614, erv
niet vereist Wij verzorgen
opleiding in eigen omgeving,
ook oudere dames gevraagd
Prachtige kinder dans-expressie cursussen op de
Bloemendaalse Toverzolder?
Bel docente Linda Page op
023-264625, voor sep folder
WORDPERFECT 5 1
leer je m een week
Info M C O
Amsterdam 020 6853057
Den Haag 070-3465346
Utrecht 06 52716921

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

Dombo
Corn. Slegersslraal 2b
Tel. 02507-12070

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Gevraagd nette woonruimte
voor 65n--er Br o nr 76378161 v d blad
T h gevr in Zandvoort per 110-'93 voor de periode van 3
jaar ruime flat of woning met 3
slaapkamers,
prijs
ong
ƒ 1000/1200 per maand
Tel 0949211396801 Vragen
naar Kuno

800
RUILADRESSEN m
A'dam Informatie bij Het
Oosten, 020-5882283
Aangeb 4 kam flat De
Schelp Gevr kl won , overn
q bezw Tel 02507-19357

Financien en
handelszaken
Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

* T k grote herenfiets, merk
NEW LIFE
Gazelle ƒ 115,- 02507-13786
Selectieve
relatiebemiddeT k Puch Maxi, 4 jr, z g st
ling Los het alleen zijn op en Vrpr ƒ550,begin een nieuw leven Voor
Tel 02507-12143
alle leeftijdscategorieën Info
New Life, Bouwerij 7, 1185* T k racefiets Gazelle Prijs
XW Amstelveen 020-6402726 ƒ250,- Tel 02507-17794
* T k sportfiets, 10 versn ,
prijs ƒ 125,- 02507-17794
Bloemen, planten
Zaterdag v a 10 uur magaen tuinartikelen
zijn leegverkoop gebruikte
fietsen v a ƒ 85,- Bors v WaTumbednjf De Linde voor al verenstraat 35, Amstelveen
uw tuinwerkz ƒ 12,50 p u ,
alles leverbaar 023 402991

Te koop
aangeboden
diversen

bezorgers/sters

bezorger/ster

DOMBO
U ook?

Corn
bleyersstraat 20
tel. 02507-12U70
Te koop
gevraagd
diversen

Prijswinnaars vorige week:
A. v. Wieringen - Amstelveen
R. Anwarsito - Amsterdam
M. Gouw-Visser - De Hoef.
J. Gortzak - Aalsmeer

cimco

Woningruil

l Grote Krocht 41, Zandvoort,
| tel 02507-15705 b g g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES * Te koop jongensfietsje,
van 8 + 1 0 jaar ƒ45,KOFFIETAFELS
Telefoon 02507-12536
Te koop sportfiets i z g st
Erkende relatie/
Koga Myata ƒ 450,bemiddelingbureaus Tel 13468 na 1900 uur

Bolderwagens,
fietskarren,
trapauto's en kmderbakfiets• Wij behouden ons het Huur prijs ƒ 100,- p w
jes (2-7 jr) direct van bedrijf
recht voor zonder opgave van Gratis bezorgd en gehaald Folder tel 05904-1804
Bel voor reservering en
redenen teksten te wijzigen
* Combi kinderwagen 3 m 1
inlichtingen 02507-30183
of niet op te nemen
incl dekbed, voetenzak ed
mint groen ƒ250, 12398
Divers personeel gevraagd
* Gr Vogelk ƒ 50, eik kind
bed + box ƒ 100, buggy ƒ35,
1 p bed + matr ƒ50 17421
Zandvoorts Nieuwsblad
T
k babyschommel (hout)
zoekt
ƒ 15,-, wipstoeltje ƒ 15,-, kmderledikant (bl hout) ƒ 100,-,
cursus Frans (weinig gebr)
voor de vakantieperiode
ƒ75,- Tel 02507-20141
Aanmeldingen telefoon 17166
T k weg overcompl nwe
Zandvoorts Nieuwsblad
koelkast Liebherr, taf mod , v
ƒ 950,-v ƒ 750,- 02507-20111
zoekt
* Tka
squash schoenen,
merk Rucanor, mt 42 z g a n
voor kleine wijk (± 80 kranten) Zandvoortselaan en Bentveld ƒ35,- Tel 02507-18829
Aanmeldingen telefoon 17166
Tarawells start 30 aug pro
Bijna iedereen in
fessionele cursus manneOppas gevraagd/
Zandvoort huurt
quin/dressman Info 020
aangeboden
6005088 Tevens modellen
zijn videofilms
voor kappersshows gezocht
bij videotheek
Erv oppas n rokend, wil l
graag op uw kinderen passen
Huishoudelijk
a ƒ 7,50 p u , tijd in overleg, [
per direkt of 1 september
personeel
Br o nr 719-78160 v d blad
gevraagd
Gevraagd flinke werkster
Telefoon 02507 14388
Gevraagd interieurverzorg
ster 1 ochtend per week voor MS-DOS, OS/2, WINDOWS,
onze drogisterij/parfumerie programma's, spellen enz
Telefoon 02507 12513,
Na 18 00 uur 020 6229930
De Gaper Drugstore

ƒ5Videotheek

Philips sun mobile

Computerapparatuur
en software

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

Rijles auto's
en motoren

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes
T k vouwwagen Scout, 6
pers in goede staat ƒ600,Tel 6452482 Amstelveen

Diverse clubs
020 6328686 Amber Escort
lieve (jonge) dames, dagelijks
na 19 uur (Geen chauffeur bij
U binnen - geen extra kosten)
35 Plus sexdating Rijpe vrouwen zoeken sexkontakt
06-96 16
(100 cpm)
50 et p minuut

Party Fun Box
06-320.327.22
Allemaal leuke meiden willen
direkt kontakt
06-320 330 77
(75 cpm)
BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 na 19 00 uur
BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje
(18) of een lekkere jongen
(18) 0632033087(75 cpm)
Dames die zich overdag vervelen zoeken telefoonsex
06-32032036
(100 cpm)

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

Videotheek

DOMBO
De nieuwste films
HOME ALONE 2
TOMMY KNOCKERS
THE LAST OF THE
MOHICANS
SLEEP WALKERS
UNFORGIVEN
Direkt telefoonkontakt met
meer dan 400 meisjes (18)
06-32032211
(75 cpm)
DIREKT-APART met een leuk
meisje (18)'" Alles mag bij
PLEZIER Voor 2 Niet wachten 06-9860
ƒ1,-p m
Donker tienertje van 18 jr Ik
ben in voor alles zegt ze tegen die 2 jonge mannen Jij
op z'n FRANS en jij zo wat
'n genot 06320323431cpm

Haltestraat 25

MENU MAAND JULI
Zomerse salade van Klppeborst
bleekselderij, appel en rozijnen
met luchtige Joghurt dressing

of
Tomatensoep met room en tuinkers
**»#»»**

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

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

Onderdanige jongens van 18
bellen met strenge meesters
S M voor 2 (direkt apart)
| 06-320 329 99
(75 cpm)
ONDEUGENDE
huisvrouwtjes zoeken overdag sexkonItakt Bel 06-9661(100 cpm)
PARTNERRUIL pnvéhjn,
direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil
l 06-320 330 91
(75 cpm)
Pebbles Nederlands beste
strippende POLITIE AGENTE
Niet ordinair 0206323118
PRIVÉ ADRESJE
| 06-96 80
(100 cpm)
PRIVE-KONTAKT
Je krijgt direkt 'n meisje (18)
aan de lijn 06-95 70(100 cpm)
RIJPE vrouwen zoeken snel
sexkontakt1
06-32033060
(100 cpm)

Sabnna en nog veel meer
meiden willen direkt apart
06-32032288
(75 cpm)
Schoolmeisjes (18) zoeken
een ervaren man Sexdating
06-32033043
(100 cpm)
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden (18), huisvrouwtjes en jongens (18)
Fortune escort
06-320 330 46
(75 cpm)
020-6810338
SEX-AFSPRAAKJE met 'n
GAY VOOR TWEE'»
meisje (18) Vraag haar tel nr
Geen operator, geen gedoe Bel 06-98 44
(100 cpm)
Direkt appart met een nieuwe
SM-KONTAKTLIJN
strenge
relatie Bel 06-98870,75 cpm
afspraken m de buurt
Genoeg ondeugende meisjes 06-320 325 80
(100 cpm)
(18) Ben jij ook op zoek?
TRIOKONTAKT
zoek
je sex
Bel 069602
(100 cpm)
met meerdere vrouwen?
Gratis sexkontakt, meer dan 06-32032504
(100 cpm)
400 ondeugende hete mei1
Vanavond
al
'n
afspraakje
den 06-320 330 45(100 cpm)
Altijd succes als je op zoek
HETE exotische meid Hoge bent naar 'n leuke vnend(in)
hakken volle lippen lekker 06-98 99
(100 cpm)
ordi 0632035030 100 cpm
VLUGGERTJE
Hete meisjes (18) m de buurt Meisjes (18) zoeken sexkonvan Amsterdam Sexdating takt Bel 06-9603(100 cpm)
06-35021141
(75 cpm)
Zoek jij wulpse meisjes (18)?
Hete MEISJES (18) willen sex- Bel Supersexkontakt
kontakt Nu met nummer
06-32032044
(100 cpm)
Bel 069665
(100 cpm)
• Wij behouden ons het
Hete meisjes (18) willen snel recht voor zonder opgave van
een sexafspraak1 Nu direkt redenen teksten te wijzigen
06-32032666
(100 cpm) of niet op te nemen
Hete meisjes (18) willen echt
Direkt Snel Sexkontakt
snel sexkontakt Nu met
SEX-KONTAKTLIJN,
tel nr 06-320 330 66(75 cpm) 06-32032032
(100cpm)
Hete vrouwen bij jou in de
buurt willen sexkontakt
Diversen
Bel 069709
(100 cpm)
Hete vrouwen die alleen thuis
XYZ BV verhuizingen en
zijn zoeken sexkontakt
06-320 330 42
(75 cpm) kamerverhuizingen Voll verz
Dag-nachtserv 020 6424800
HOMO waar gebeurd, knullen onder elkaar
• Reflectanten op adverten06-32032701
(100 cpm) ties onder nummer gelieven
Homo zoek je 'n hete boy ervoor te zorgen dat het nummer m de Imker-bovenhoek
voor 'n sex-afspraakje?
06-32033018
(75 cpm) op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
HOMO-DIREKT-APARTLIJN wordt aan Centrale OrderDirekt apart met een hete gay afd Weekmedia, Postbus
bij jou in de buurt
156, 1000 AD Amsterdam Dit
Gay Privé Amsterdam
voorkomt vertraging in de be06-32032261
(75 cpm) handelmg
Homojongens (18) onder elkaar Hoor ze heet TEKEER
gaan 06-320 330 88(75 cpm)

De allerleukste meiden bellen
met de FLIRTBOX
0632033001
(75 cpm)
Hobby's en
DIREKT apart met 'n meisje
Woninginrichting
verzamelingen
Te koop gevraagd hoekbank (18) of 'n lekkere jongen (18)
voor 'n live heet sexgesprek
Oostenrijkse stijl
06-320 330 81
(75 cpm)
Te koop nieuw groen vloerTelefoon 02507-16902
"Dierfiguren"
kleed 240x200 cm r prijs
Direkt
een
leuk
meisje
van 18
n o t k Tel. 02507 15454
1001 dierfiguren, een show Wie heeft een medaillekastje aan de lijn Vraag naar haar
voor mij? Tel 02507-16672
room
vol
Haarlemmerdijk
89,
tel nr voor 'n avondje uit Di* Te koop ronde tafel, ook
rekt apart 06-98 10(75 cpm)
uil te trekken tot ovaal ƒ 25,- Amsterdam Tel 6206700
HOMOKONTAKT
Tel 02507-16672
Onroerende
Direkt een leuk meisje (18) Zoek je een lekkere boy?
(75 cpm)
Onderhoud,
goederen te koop aan de telefoon, direkt apart 06-320 330 95
* T k Manou eethoek, in
Bel 06-98 80
(100 cpm)
goed staat ƒ 175, 31208
LEKKERE VROUWTJES
reparatie,
gevraagd
* T k a metalen plavondkan
DIREKT KLETSEN, met een Geven hun adres en tel nr
doe-het-zelf
069598
(100 cpm)
delaar donkergroen, z g a n
leuk meisje (18)1 Bel snel
GARAGE
ƒ40,- Tel 02507 14143
0632033090
(100 cpm)
Live Sex Switch Box
TE KOOP GEVRAAGD
Onderhoudsman heeft nog
Direkt kontakt met een meisje
Tel 02507 14534
tijd voor reparaties en
06-9745
(18)
Druk op de nul voor
Videotheek
timmerwerk Tel 023240005
1,- pm (toets 9 v uitleg)
meer 06 320 322 05(75 cpm)
Onroerend goed
• Zie de colofon voor opgaDirekt sexcontact met n hete Live sexbox 24 u , 100 cpm
ve van uw rubieksadvertentie
en woonruimte
vrouw bij jou m de buurt
Live 06-320.320.61
te huur
06 320 320 55
(75 cpm)
NATASJA
doet het met 2
Dieren en
aangeboden
hete buurjongens van 18
dieren06-32032411
(100 cpm)
benodigdheden
GARAGE
NU direkt een afspraakje met
TE HUUR
Corn. Slegersstraat 2b
In sexy lingerie komt ze voor een leuk meisje (18)
Tel 02507-14534
(100 cpm)
T k Cairn terriër pups met
tel. 12070
je zitten en trekt haar slipje 0632032233
9
stamboom Tel 02507-15184
opzij
Doe
alles
met
me
zegt
Ruim
300
ondeugende
vrou
Rubnoksadvertentie Zie
9
Geopend dagelijks
T k Maltezer Leeuwtjes,
i/oor adres en'of teleloonnr ze of wil je eerst op z'n frans wen zoeken 'n slippertje
13.00-21.00 uur
0632032806
100cpm 0632032144
(100 cpm)
gratis thuisbez 08385-54176 de colofon in deze krant

I

Varkenshaasmedailbns met en saus van
champignons, reepjes ham en mosterd
of
Gepocheerde zalmforel op een
groentebedje met dille roomsaus
********
Vanilleijs met perzik, aardbelensaus
geroosterde amandelt]es en slagroom
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voor de particulier
3 regels
Gratis!

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

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

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

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

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

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 4,65
2 regels ƒ 4,65
3 regels ƒ 4,65
4 regels ƒ 6,20
5 regels ƒ 7,76
6 regels ƒ 9,31
7 regels ƒ 10,86
8 regels ƒ 12,41
9 regels ƒ 13,96
10 regels ƒ 15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:

Plaats:

>
• S.v.p. in rubriek:

DOMBO

5 films
hele week

ƒ25,-

In Amsterdam en wijde omtrek besteedt men gemiddeld
21 minuten aan het lezen van de kranten van Weekmedia. Ze worden dus
letterlijk uitgeplozen. Aldus het NIPO appreciatie-onderzoek 1992. Een
aanbeveling voor doeltreffend adverteren. Bel voor uitgebreide infor•
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Loftrompet
voor
bruidspaar

'Minder zonnige dagen
leiden tot hoge omzet'
Floris Faber
kwam
vorige week
tot de conclusie
dat
Zandvoort
moet kiezen
voor kwalitatief goede
voorzieningen.
Deze
week stelt
hij dat Zandvoort ook bij
slecht weer
veel bezoekers
kan
trekken. Volgens
hem
kan de omzet bij slecht
weer zelf hoer worden
an bij goed
weer, als de
ondernemers het
goed aanpakken.

Célestine Schouten (26) en Gert-Jan Schniedewind (30) werden
zaterdag na hun
huwelijksinzegening onthaald op
'trompetgeschal'. Pa (Ron)
Schouten
had
een aantal herauten laten aanrukken om het
echtpaar
met
hun jachthoorns
de 'loftrompet' te
steken. Het leverde dit schilderachtige plaatje op, op de trappen van het raadhuis

sen moeten m
Zandvoort op
adem kunnen
komen en er
lekker uit
kunnen zijn.
Rust én vertier en vermaak. In een
goed evenwicht. Dat
kan bij zonnig
weer en ook
als het minder
zonnig is.
De vraag
naar een badplaats om te
recreeren, bij
te komen, er
lekker uit te
zijn, is in principe ook overIn de rubriek Dorpsomroeper treedt Floris Faber in de voetsporen van zijn grootvader en verkondigt zijn mening over het weldigend
groot als het
toerisme. De redactie nodigt de lezers uit te reageren op zijn weer wat minvisie in de rubriek Meningen. Reacties inleveren bij het Gast- der zonnig is.
huisplein 12, of opsturen naar postbus 26, 2040 AA Zandvoort. We hebben
Faxen kan ook: 02507-30497.
het dan over
de Nederlandse en heel veel
buitenlandse
K ONTKOM ER natuurvan de tijd: vroeger kwamen de consument. Zandvoort kan
lijk niet aan dat ik met
mensen om zeebaden te nezonder problemen veel meer
mijn beschouwingen over
men. Dat werd gezien als heilbezoek hebben bij minder zononze badplaats én open
zaam. (mooi woord!) Het menig weer.
deuren intrap én algemeen ge- rendeel van de strandbezoeaccepteerde uitgangspunten
kers gaat inmiddels echter niet
We zullen dan wel actief en
vrolijk en kritisch van vraagte- meer in zee. Het zonnebaden
gericht promotie moeten bekens voorzie. Om met de open werd populair, totdat we ons
drijven. De concurrentie is
deufen te beginnen; vaak is de bewust werden van het feit dat daarbij niet een badplaats als
reactie:, ja, maar dat weten we te veel zon schadelijk kan zijn. Noordwijk of Scheveningen.
toch allemaal." Prachtig, maar
Wat blijft door de jaren heen We moeten concurreren met
als we het dan allemaal weten, is de grote aantrekkingskracht Sylt en Knokke. De beste prowaarom doen we er dan zo wei- van de zee, de ruimte van het
motie is een goed produkt. Niet
nig mee? Komt de politiek om
strand, de luchten boven het
voor elk wat wils; we moeten
de hoek kijken? Hebben we het water, de geluiden van de bran- keuzes maken. Wel een prote druk met de korte termijnding en de wind. 'Gelukkig wij, dukt dat aansluit aan de bezaken? Of is er sprake van een
de frisse lucht'; het Zandvoort- hoefte van voor ons interessansoort algemeen gevoel van onse volkslied is eeuwig en ik
te klantjes. Daar moeten we
macht; we kunnen zaken toch
word er lyrisch van!
aandacht aan besteden.
niet beïnvloeden, ontwikkelingen kun je toch niet tegenhouAls je het zo beschouwt, moeGroei
den.
ten we het dus hebben van het
En dan, een beetje in het ver- strand en de zee. En dan niet
Het produkt Zandvoort kan
lengde van het bovenstaande,
uitsluitend met zonnig weer.
zonder al te grote investerineen algemeen geaccepteerd uit- Dat weten we natuurlijk best.
gen meer geschikt worden gegangspunt: „ach, watje ook
Vraagt u het maar aan al onze
maakt voor een ieder die niet
doet, van de zon moeten we het Duitse 'bad'-gasten. Die komen zo nodig hoeft te bakken in de
hebben." Is dat zo? Ik denk het voor de frisse lucht. Maar niet
zon. Daar zijn gigantische
niet. Oké, als de zon schijnt
alleen voor de frisse lucht. Het groeimogelijkheden.
loopt Zandvoort vol. De parmoet ook leuk zijn, er moet
keerterreinen-en de strandpameer zijn. In het Duits: Mehr
Dan de bedrijfseconomische
viljoens draaien kassa. Met een und Mehr.
benadering: hoeveel dagen van
beetje geluk wordt het later op
het jaar zijn zonnig? De rest
de dag in het dorp ook nog
dus niet. Zonnige dagen beteVeel
druk. De zonnige dagen zijn
kenen hoe dan ook omzet. Als
voor Zandvoort natuurlijk beWe hebben veel in Zandvoort.
je de omzet al op die minder
langrijk.
Een uniek en gezellig dorpszonnige dagen kunt opkrikken,
centrum. Een verstilde Noord- kun je op jaarbasis komen tot
en Zuidbuurt. Veel horeca en
een plezierig resultaat. Dat
Uit de gratie
vaak heel leuk. Veel winkels
biedt ruimte voor investerinMaar we weten ook dat het
met riante openingstijden. Dat gen.
zonnebaden redelijk uit de gra- is er allemaal al en dat maakt
tie raakt. Steeds meer mensen onze badplaats extra aantrekDaar moet Zandvoort het van
realiseren zich dat het slecht is kelijk. Daarmee onderscheidt
hebben. De prikkelende convoor je huid. We hoeven niet
Zandvoort zich ook van andere clusie: Zandvoort moet het uitmeer zo nodig chocoladebruin badplaatsen. Zandvoort heeft
eindelijk hebben van het mmte zijn. Even in het perspectief een recreatieve functie. Mender zonnige weer!

Floris
Faber

f

I

Foto
Persbureau
Zandvoort

MENINGEN

'Bange vragen rond grofvuil'
M. Bosschart reageert op de
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar
brief van J. van Eijk, vorige
de redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Te lange
week in deze krant. In die brief
brieven kunnen worden ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bij het
werd verhaald hoe een Zand- redactiekantoor dat is gevestigd aan het Gasthuisplein 12 m Zandvoort.
voorter van een agent drie boeDe redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.
ken moest terugleggen op de
stapel grofvuil, waar hij deze
vanaf had gehaald. Dat verhaal
roept volgens Bosschart 'bange
vragen' op.
ken gebeurd, die de peper- en
zoutkleurige liefhebber van geBureau Voorlichting van de
Na lezing van het ingezonden bonden drukwerk op dienstbe- gemeente verwijst naar een
stuk in uw rubriek 'Meningen' vel moest afstaan aan het grof- persbericht van vorige maand.
van 8 juli j.L, waarin plaatsge- vuil? Zijn zij afgevoerd en per Dit kondigt aan dat er regelmanoot J. van Eijk het ridderlijk verzegelde treinwagon
op tig gecontroleerd wordt op het te
opneemt voor een aan de sla- transport gesteld naar het vroeg aanbieden en het doorzoepen grijzende particulier, die Drentse Wijster om daar te ken van het grofvuil, en dat er
ternauwernood ontsnapte aan worden verbrand? Dat riekt zonodig verbaliserend wordt opeen proces-verbaal toen hij drie naar zestig jaar geleden toen getreden.
als 'mooi' omschreven boeken over de oostgrens boeken in de „Tenzij men er een vergunning
viste uit een aangeboden kavel vlammen werden geworpen. Of voor heeft," aldus de voorhchtgrofvuil, rijzen bij mij een paar heeft de jeugdige agent, in een ster over het doorzoeken.
bange vragen.
vlaag van deernis, zich erover „Dit gebeurde zo vaak en op zo'n
Zijn op de ophaaldagen van ontfermd? Dan mag hij van mij manier dat het ophaalwerk erhet grofvuil alle voorwerpen op op straat blijven. Ook met te door ernstig bemoeilijkt werd "
of langs de ophaalroute - op kleine handen.
M. Bosschart
grond van een plaatselijk jutZandvoort
verbod vanaf de vloedlijn tot
aan de gemeentegrens - verbeurd verklaard en eigendom
(ADVERTENTIE)
van de gemeente Zandvoort geworden? Dan wórdt het oppassen voor de burgerij. Een voorbeeld: ik zef per abuis mijn samowar (erfstuk uit Petersburg
van moederszijde) bij een bundel grofvuil van de buren. Wat
zijn de administratieve en juridische gevolgen wanneer ik het
dierbare apparaat even later
van transport naar de vuilverbranding wil redden? Moet ik
dan eerst aantonen dat het mijn
eigendom is of was?
En wat gaat er gebeuren wanneer mijn buurman die de samowar tussen het grofvuil ontdekt, het kostbare familiestuk
eveneens opeist? Worden wij
dan beide voor de rechter gesleept wegens respectievelijk
Grote Krocht 20, Zandvoort, tel. 12560
diefstal en heling van roerend
goed uit een berg afval?

N BBS
TOERKOOP

Reisburo Zonvaart

Op deze vragen wil ik antwoord van de lokale overheid
alvorens met een rein geweten
een hangmat of tuinkabouter
bij het grofvuil te plaatsen. En
tenslotte: .wat is er met de boe-

GEWOON OP VAKANTIE KAN ALTIJD

ZAKELIJK BEKEKEN

Zonvaart mag NBBS-reizen verkopen
ZANDVOORT - Toerkoop
Reisburo Zonvaart heeft nu
ook het agentschap van
NBBS-reizen
verworven.
NBBS-reizen levert onder
andere 'maatwerk' voor vakantiegangers tussen 25 en
45 jaar.

ten kan een individueel 'vakantie-menu' samengesteld worden. Afhankelijk van de wensen
van de klant en van het bedrag
dat hij wil besteden.
Dat kan variëren van een simpele vlucht met ontbijt tot een
compleet verzorgde vakantie.
Bijvoorbeeld met een totaalpakket met excursies, gidsen,
Zonvaart is blij met het maaltijden en lokaal vervoer.
agentschap omdat buiten de
NBBS-winkels slechts weinig 'Vakanties dus van rustig luiereisbureau's deze reizen mogen rend tot hyperactief, van een
verkopen. Het bijzondere aan kort tussendoortje tot een wedit produkt is, dat het 'op maat reldreis'.
gesneden' kan worden. Gebruik
Met NBBS kan men werkemakend van verschillende ac- lijk 'alle kanten op'. Het aanbod
comodaties en andere facilitei- aan reizen is zeer gevarieerd,

zoals zonvakanties in zomer en
winter, wintersportreizen, stedentrips, actievakanties en culturele rondreizen tot de verste
uithoeken van de wereld.
Vooral mensen tussen 25 en
45 jaar blijken gebruik te maken van de NBBS-reizen. Zo'n
80 procent van de NBBS-reizigers komt uit deze leeftijdsgroep. Maar uiteraard kunnen
ook jongeren en ouderen zich
bij Toerkoop Reisburo Zonvaart een vakantie laten 'aanmeten'.
Het reisburo is gevestigd aan
de Grote Krocht nummer 20,
tel. 12560.

In deze rubriek wordt tijdens het zomerseizoen
bericht over gebeurtenissen op het strand. De
redactie houdt zich aanbevolen voor tips en
reacties. Het telefoonnummer is: 18648

'Kinderen zien zee
als groot zwembad'
Na de enorme drukte op
het strand van vorige
week zondag, was het
jongstleden zondag behelpen. De voorspellers van
het weer hadden een matige zondag voorspeld,
maar dat bleek onjuist te
zijn. Aan de Zandvoqrtse
kust was het best uit te
houden, maar de grote
drukte bleef weg.
Een drukte waar ook Marga Groenendijk op gehoopt
had. Zij zwaait inmiddels
voor het derde jaar al weer de
scepter in de politiepost Rotonde en zorgt voor de opvang van verdwaalde en zoekgeraakte kinderen. „Voor
vandaag was regen voorspeld, maar het is toch redelijk weer," stelde Marga
Groenendijk. „Als het echter
in Amsterdam of Haarlem
bewolkt is, dan komen de
mensen niet. Vorige week
was het lekker druk, dat kan
je beter hebben dan een dag
als vandaag. Toen had ik zo'n
22 zoekgeraakte kinderen,
die allemaal wel weer terecht
komen.
Het is een beetje onoplettendheid van de mensen als
hun kind verdwijnt. Het is
echter wel zo dat vakantiegangers uit bijvoorbeeld Limburg, die voor het eerste de
zee zien, er niets van snappen. Zij weten het verschil
tussen eb en vloed niet. Kinderen, die de zee nog nooit
gezien hadden, vinden dit
zwemdbad zo groot."

Inmiddels wordt de Zandvoortse niet alleen ingeschakeld bij de opvang van kinderen, maar assisteert zij ook
bij andere gebeurtenissen.

Voetblessures
„Zoals vorige week krijg je
veel mensen binnen die op
scherpe dingen zijn getrapt.
De mensen ruimen hun rommel met goed op waardoor er
in blikjes of zoiets wordt getrapt. Die kleine voetblessures behandel ik dan. Als ik er
niet meer uit kon dan stuur
ik ze verder naar een dokter.
Verder wordt er veel informatie gevraagd, die ik dan zo
goed mogelijk verstrek."
Behoudens de pechvogels
zijn er ook lieden die de post
zielsgelukkig
verlaten.
„Laatst was er een Engelsman, die zijn autosleutels
had verloren. Toen hij hier
kwam en bleek dat ze hier
afgegeven waren, raakte hij
helemaal door het dolle. Ook
hebben we wel eens een man
met hartklachten weggebracht. Het was toen prachtig dat hij de volgende dag
ons wat te drinken bracht.
Hij was heel erg opgelucht
omdat het meeviel. Dat zijn
leuke dingen. Ik vind het
leuk om op de politiepost te
werken. Van mij mag de post
het gehele jaar open zijn, dus
het hele jaar zomer. Ik weet
wel dat dat niet kan, maar ik
hoop toch wel dat als de
schoolvakanties beginnen er
mooi weer."

Aluminium strandbad
primeur voor Zandvoort
De Firma Alu-Light Products uit Zandvoort heeft
kortgeleden iets nieuws
voor op het strand gelanceerd: de Twin-Bed Paradise, dit is een tweepersoons aluminium ligbed
met verstelbaar zonne- en
windscherm.
Paviljoen
Sky Line had de primeur
en inmiddels zijn ze ook te
zien bij de paviljoens 19 en
20.

Inmiddels
kent
heel
strandgaand Nederland de
bananenschermen,
want
langs de gehele Noordzeekust zijn ze te vinden. Het
bedrijf is nu ook bezig om de
schermen in onder andere
Spanje te introduceren. En
ze worden niet meer uitsluitend aan strandpaviljoens of
hotels verkocht, want via de
Praxis is een inklapbare consumenten-uitvoering verknjgbaar.

De Twin-Bed Paradise is het
derde produkt van de Zandvoortse firma. Eerder werden lichtgewicht windschermen en eenpersoons ligbedden ontwikkeld. Managing-director Eric van der Storm:
„Mijn zwager Ger van der Lit
heeft in 1991 op verzoek van
een strandpachter een bananenscherm gemaakt. Dit was
een windscherm voor bij de
bedden, zoals je vroeger de
hoezen om de stoelen had.
Het eerste scherm was niet
inklapbaar. In 1992 heeft hij
het produkt verder ontwikkeld waarna de vraag hem boven het hoofd begon te groeien. Toen hebben we Alu-Light Products opgericht."

De vraag naar lichtgewicht
en onderhoudsarme ligbedden kon natuurlijk niet uitblijven.
Alu-Light Products ontwikkelde een zes kilogram licht
ligbed. De laatste loot aan de
stam is een tweepersoons ligbed met verstelbaar scherm.
Van der Storm: „Dat bestaat
nog nergens in de wereld. Hij
weegt twaalf kilogram en de
eenpersoons ligbedden zijn
stapelbaar in de grote. Wij
denken dat het wel een tendens gaat worden, want het is
natuurlijk heel erg leuk voor
paartjes. Vooral omdat je
dankzij
het
verstelbare
scherm veel privacy hebt."

Ministerie van Justitie

Justitie
Zorg voorde rechtsorde is de
centrale taak van Justitie.
Daarom doet de samenleving een
beroep op Justitie om
criminaliteit op te sporen en te
voorkomen. Vervolging,
berechtingen het ten uitvoer
leggen van straffen sluiten
hierbij aan. Ook de ontwikkeling
van rechtsnormen behoort tot de
zorg voorde rechtsorde. Justitie
zorgt er verder voordat er in ons
land recht kan worden
gesproken. Het
vreemdelingenbeleid en de
organisatie van de
jeugdbescherming zijn eveneens
kei ntaken van Justitie. Bij de
behartiging van al deze taken
gaat het niet alleen om de
kwaliteit van het beleid maar ook
om zorgvuldigheid en
doeltreffendheid in de
uitvoering.

Penitentiaire Inrichtingen 'Over Amstel' vraagt:
Bewaarder/Penitentiair Inrichtingswerker v/m*™
Taken U bewaakt de rust en de orde m
de inrichting en bevordert een toereikende materiele ondersteuning van de gedetmeerdenverzorgmg, begeleidt, m voorkomende gevallen, zowel groepen als individuele gedetineerden op het gebied van
vorming en vrijetijdsbesteding, stelt observatierapportages op en onderhoudt de nodige contacten ten behoeve van de opstelling en evaluatie van een verantwoord detentieplan voor individuele
gedetineerden

Functie-eisen MAVO-4 werk- en denkniveau, MBO-mveau gericht op het werkveld [MBO-IW. AT en dergelijke] wordt op prijs gesteld, de bereidheid tot het volgen van interne

vakopleidingen en om te werken m onregelmatige dienst, leeftijd minimaal 24 en maximaal 50 jaar

Salaris Een salaris van minimaal f2417,- en maximaal f3650.- bruto per maand

8% vakantietoeslag, een toelage voor het verrichten van onregelmatige diensten Vacaturenummer 3 079 4006

Bewaarder Complexbeveiliging

v/m 38uur
Taken U bent belast met de bezetting van de bewakingsposten en

surveillerende diensten van het complex, draagt zorg voor de algemene beveiliging, bent belast met het toezicht op en de begeleiding van gedetineerden binnen en buiten de inrichting, treedt op als lid
van een bijstandsteam bij calamiteiten m de penitentiaire inrichtingen

Functie-eisen MAVO werk- en denkniveau de bereidheid tot het volgen van interne vakopleidingen bereidheid om te

werken m onregelmatige dienst, beschikken over een goede fysieke conditie, leeftijd minimaal 18 en maximaal 24 jaar

Salaris Een interne beroepsopleiding m diensttijd een aanvangssalaris bij een

leeftijd van 19 jaar van f 1814,- bruto per maand, 20 jaar van f 2041,-bruto per maand, 21 toten met 24 jaar van f 2268,-bruto per maand [bij ervaring meen soortgelijke functie is een hoger
aanvangssalaris mogelijk], na de opleiding is na enige jaren een salaris van f 3040,- bruto per maand mogelijk, een toelage voor het verrichten van onregelmatige diensten. 8% vakantietoeslag
Vacaturenummer 3 080 4006
Standplaats Amsterdam

Bijzonderheden Na selectie van de sollicitatiebrieven zullen de daarvoor m aanmerking komende sollicitanten een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen

van een voorlichtingsbijeenkomst Deze bijeenkomsten zijn gepland op zaterdag 14 augustus voor de functie van Bewaarder/Penitentiair Inrichtingswerker en zaterdag 7 augustus voor de functie van
Bewaarder Complexbeveiligmg Een medische keuring en een antecedentenonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure, een psychologisch onderzoek kan hier deel van uitmaken
VoOrkeUtSgroepen Justitie draagt bij aan het-vergroten van de werkgelegenheid voor vrouwen, gehandicapten en leden van etnische minderheden Daarom worden zij uitdrukkelijk
uitgenodigd te solliciteren

SollicitatiewijZC Schriftelijke sollicitaties voor 30 juli aanstaande onder vermelding van het betreffende vacaturenummer richten aan de heer L H Beugels.

Hoofd Personeel & Organisatie ad interim bij de Penitentiaire Inrichtingen 'Over Amstel', Postbus 41901,1009 CE Amsterdam

JllStitïe: JietjUÏSte gewicht itl de SC II aal.

•

14/15 juli 1993

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
Citroen BX 14E '86, 5 b.,
Tegen handelsprijzen: BX 19
GTI, 10-'89, blauw metall., LPG, pr. ƒ 3500. MOET WEG!
Tel. 020-6269788.
stuurbekr., elektr. ram., cv,
LPG, ƒ14.500. BX 19 TZi,
blauw metall., elektr. sch.dak
en ram., stuurbekr., LPG, 10'90, / 15.750. BX 16 RE, wit,
Citroen Zaandam
LPG, 3-'89, ƒ 9.250. Visa 1.1 RE
2-'87, ƒ 3.950. BEREBEIT, Am- BX Palais
26000 km 4/90
steldijk 25, 020-6627777.
Bx 19 TZI
39000 km 3/91
BX Diesel
95000 km 6/90
V.a. / 85: 5 veerbollen
36000 km 4/91
op druk brengen bij de Citroen BX 14 TE
51000 km 10/91
Spec. - in Zaanstad Garage. BX 14 TE
49000 km 2/91
RENE SPAAN, 075-281193. BX 16 TZI
Vraag tevens naar onze inrui- BX Break D. 128000 km 1/90
BX 19 TRI 103000 km 4/90
lers en aantr. rep. prijzen.
BX Progres 49000 km. 3/91
Visa 8/81
ƒ 600 BX Progres . 55000 km 5/91
BX 1.9 TRD PS 9/89 ƒ11400 BX Cannes 83000 km 9/90
BX 1.4 E 4/87
ƒ 5000 BX Palais
35000 km 4/90
BX 1.4
8/88
ƒ 7800 BX 16 RE
82000 km 5/89
BX 1.9 D 1/90
ƒ11800 BX 14 RE
74000 km 3/88
BX 1.9 D 7/88
ƒ 8400
Paltrokstraat 17,
BX 1.9 D 3/89
ƒ10200
BX 1.4 7/89
ƒ 8900
Zaandam.
BX 1.6 RE 5/89
ƒ 9600
BX 1.6 RE 4/89
ƒ 9100
BX1.4TGE2/90
ƒ10700
Tel. 035-564444/561842.
OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
XM Turbo D. '90
ƒ 29.900
1380 AG WEESP
XM Diesel '90
ƒ 24.500
02940-16661
XM Ambiance '90
ƒ25.500 AX Plaisir
91 ƒ 14.500
XM 20i Comf. LPG W 23.500
AX 10
88 ƒ 9.75G
XM 20i Comf. '90
ƒ 19.500 BX 14 RE
88 ƒ11.250
XM V6 '90
ƒ 24.500 Visa 11 RE
86 ƒ 4.250
BX RD Break D. '89 ƒ 14.500 BX 14 TE
90 ƒ18.950
BX Turbo Break'91 ƒ24.500 ZX Reflex Diesel 92 ƒ27.500
5 st. BX TZD '90 v.a. ƒ 13.500
BX 14 Cannes
91 ƒ20.900
BX TZD '89
ƒ 12.500 BX 14
85 ƒ 4.950
BX Diesel '91
ƒ 14.500 BX 16 TRI Lpg
87 ƒ 9.750
BX D Service '89
ƒ 8.500
BX Turbo D Serv. '91 ƒ 18.500 BX Turbo Diesel 91 ƒ29.550
ZX Reflex, 3-drs 92 ƒ24.500
BX 19 GTI '90
ƒ18.500 AX 11 RE
89 ƒ11.950
BX 16 Progress Ipg '91/ 17.500
BX 16 TGI
91 ƒ21.750
BX 16 TZI Ipg '90
ƒ 14.900
3-12 maanden garantie
BX Palais '90
ƒ 14.900
BX 16 TRI '86
ƒ 6.500 Ruime keuze in 2 CV occasions
BX 14 TGE '90
ƒ 14.500 alle leeftijden. Citroen Centrum
BX 14 TE'90
ƒ12.500 Leende. Tel.: 04906-1528.
AX TRD 5 d. '90
ƒ12.400
TIMO DE BRUYN
AX 14 TRS 5 d.'89 ƒ11.500
C15 D best. '90
ƒ 9.500 Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
VISA Garage BV
APK klaarmaken tegen gered,
Houtmankade 37
Amsterdam, tel. 020-6278410. prijz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-219777

KNAP

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

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kun» u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.80.86. Fax 020-605.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 150, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 70.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l -IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 39,95

voor elke extra regel

J l

mm-prijs

ƒ

mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

3/50
8,35

ƒ

8,35

ƒ

9,90

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

020-665 86 86

075 - 178051

Fiat
FIAT

v/w D
weet
Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,Citroën BX 1.9 TRS 05/87.
(St. bekr.) LPG. Kleur anthraciet, i.z.g.s. Vr.pr. ƒ8750,-.
Tel.: 023-286659 / 328900.
Citroen Visa 11 RE 06/87. 1e
eign. 88.000 km. In nieuw staat.
Vr.pr. ƒ 7450.- Met garantie.
Tel.: 023-286659 / 328900.
Daihatsu Charade TS Special
'7/88
ƒ 8700
035-564444/561842.
Fiat Fiorino, Diesel. Bestel
06/90, kleur rood. In zeer goede
staat. Vr.pr. ƒ 9750.- inc. B.T.W.
Tel.: 023-286659 / 328900.
FIAT PANDA CLX
1.0 i.e., 09/'90, zwart, ƒ8.750
AUTOBEDRIJF WESTDORP
Tel. 020 - 6825983
Kijk voor een goede occasion
onder de Subaru rubriek of bel:
HEERE B.V. 020-6719154
Ceintuurbaan 225 -, A.'dam

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,MITSUBISHI Colt GL, 3-drs.,
grijs met., 06-'81, ƒ1350,Autobedrijf NIEROP b.v.
Tel.: 020-6183951.
MITSUBISHI LANGER Wagon
1.8 Diesel, 1986, ƒ3.500,AUTO SERVICE WETTER
Tel.: 02907-6572.
Panda's vanaf
ƒ 2.950.Uno's vanaf
ƒ 4.750.Gebr. Haaker 020-6594859.
K. Onnesln. 10, Badhoevedorp

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,T.k. tegen handelsprijzen: Mazda323 1.3 GLX 16V HB, 9-'90,
nw. mod. ƒ 14.500. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

GEBR. HAAKER B.V.
119
24
j 15
7
4

stuks
stuks
stuks
stuks
stuks

PANDA'S vanaf
ƒ 2.950.UNO'S vanaf
ƒ 4.750.TIP0'S vanaf
ƒ 14.500.TEMPRA'S (ook stationwagons) vanaf . . ƒ 24.750.CROMA'S vanaf
ƒ 12.950.Tevens keuze uit ± 50 andere occasions

Tel. 020-6594859.
Kamérlingh Onneslaan 10, Badhoevedorp
Fiat Rorino Diesel. Bestel
11/89, in goede staat. Kleur wit.
Vr.pr. ƒ 8450.- inc. B.T.W.
Tel.: 023-286659 / 328900.
Fiat Tipo 1.4 DGT, bj. '89, bl.
metallic, el. ramen, get. glas,
centr. deur vergr. ƒ13.950,-.
Telefoon: 020-6622180.
FIAT TIPO DGT
blauw 4/89, 60.000 km
ALBERS AUTOBEDRIJF
02963-1767

FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.
T.k.a. tegen handelsprijzen:
Croma 2.0 i.e. aut., stuurbekr.,
1-'90, ƒ 13.950. Tempra 1.9 TD
SX, 1-'91, ƒ 18.500. Uno Diesel,
6-'86, ƒ4750. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Ford

LEEFTI/P

ON B E L ANC

Nissan Sunny 1.3 SLX
3/87
ƒ 7600 Demo-auto: VOLVO 850 GLT
Aüt., bl. met., 18000 km, nw.pr.
035-564444/561842.
ƒ80.000,-, nu ƒ62.500,-.
Seat Ibiza 1.2 l, licht rood, '89, VAN VLOTEN, 020-6369222.
68.000 km, ƒ9.200.
COBUSSEN AMSTERDAM PEUGEOT 605 SRD Turbo Diesel, zwart, el. ramen, ƒ 29.500,Tel.: 020-6121824.
VISA GARAGE
Subaru 1.8 GL 4 d. 11/88/ 8900 Tel. 020-6278410.
JE GEBRUIKTE AUTO HAAL JE
Tel. 035-564444/561842.
ROVER 214 SI,
UIT JE EIGEN KRANT.
05/91, ƒ 21.950,Auto's te koop 5-drs.,
MINOR MOTORCARS
van ƒ 15.000,- 020-6177975
ROVER 216 GSI automaat,
tot ƒ 20.000,05/'91, 25.000 km., ƒ29.950,RENAULT 19 GTS, 198! PIM VAN ROOTSELAAR,
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
020-6131365.
ƒ 16.500,Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
AUTOSERVICE WIEGBRUG
SAAB 9000I, '86, grijs, 5 versn.,
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
020-6185076.
nwe APK, er. contr., l.m. velNieuwe Weesper • Amsteiveens Weekblad • Uithoornse Courant •
gen, verw. stoelen, get. glas,
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad
Ipg. Hoofddorp, 02503-14097
Audi
Het Parool • Trouw • de Volkskrant
T.k. van 1e eig. Mercedes 300
AUDI 80 2.0 E Automaat '91 D. Autom.. wit, 4/86 ƒ 26.000.Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21
zilver, 30000 km ƒ 34500,-; o.a. BEREBEIT, Amsteldijk 25,
alu.velg, radio/cass., trekhaak. A'dam, 020-6627777.
HEERE B.V. 020-6719154.
Escort 1.4 5/88
ƒ 8700
Ceintuurbaan 225 A'dam
Honda
BMW
Escort 1.1 10/83
ƒ 2900
Escort 1.6CLD 8/88 ƒ 8200
Adverteren in
T.k. mooie BMW 745I turbo '84, Scorpio 2.0CL 8/90
ƒ 13900 Aangeb. Honda Civic Sedan
deze rubriek
bl. met., sp. velg. etc, ƒ 7.500,-. Scorpio 2.4ICL 8/90 ƒ15900 1.5 GL aut., 5300 km, juni '91,
Tel. 020 - 665.86.86
Tel.: 020-6271427 na 17.30 u. Sierra 2.3CLD 5d. 2/Wf 9600 ƒ22,900,-. Tel.: 02975-63919:'
Sierra 1.6CL 5d. 5/90 ƒ12700
Lada
Sierra 2.0CL 7/90
ƒ13400
Chrysler
Sierra 2.0CLX 10/90 ƒ15900
Lada
1200
S, K 6, rood, 11/87
Sierra 1.6CL 7/89
ƒ10900
Chrysler - Amstelveen
Sierra 1.8 Turbo D 10/9CV 14500 zeer mooi ƒ 2750.- Lada SamaWiegerbruinlaan 73, Uithoorn
ra1.1. K 6, rood, 11/88 ƒ 6950.Sierra 2.3D Van 5d.
Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen 5/89
ƒ 9200 HETO CARS, Bovenkerk.weg,
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
23, A.'veen. 020- 6412030
Tel. 035-564444/561842.
(Gratis halen en brengen.)
WESTDORP
ESCORT 1.6 GT '90 rood 37000
Ruime keus uit nieuwe
km, ƒ 18950,-: o.a. schuifdak,
Citroen
en jonge LADA'S
brede banden, verlaagd.
met BOVAG-garantie
HEERE B.V. 020-6719154.
Ook DIVA, NIVA en Stationcar
Ceintuurbaan 225 A'dam
100% Financieren of leasen
Ford Transit D kampeerbus '79, OCCASION VAN DEZE WEEK:
APK '94, eenv. compl. inr, Samara Diva, 03/'92, ƒ 16.495,Adm. de Ruijterweg 396 - 398
biedt aan: eurocasions met 3 tot 12 mnd. garantie n.b. renteloze ƒ4.500,-. Tel.: 02979-87457.
uitstel van betaling tot 1 -1 -'94 of financiering over 24 mnd. tegen Orion uit '85, zilverkl, GL 1.6 A'dam. Tel.: 020 - 6825983.
met LPG, nwe uitl.-f banden, 5
slechts 5,9%.
BX 19 TZI met. groen, 7e mnd. '91, 37.000 km. . . .ƒ25.500 versn., ƒ 5400. 02975-63050.
Land/Rangerover
BX 19 TRI rood, 8e mnd. '89, 40.000 km
ƒ 17.250 Sierra 1 .8 D CLX wagon '90
BX 14 TE + LPG, wit, 4e mnd. '90, 80.000 km. . . .ƒ 15.750 Fiesta XR2 Turbo
'90 T.k. LANDROVER type 90, grijs
AX First 5-d., d.blauw, 4e mnd. '92, 42.000 km. . . .ƒ 16.850
kent., bj. '87,105.000 km, spec.
ALBERS
AX Plaisier 3-d., wit, 5e mnd. '91. 32.500 km
ƒ 14.250
V8 motor/wielen/uitlaat/vering.
AUTOBEDRIJF
AX 11 E 3-d., wit, 1e mnd. '88, 93.500 km
ƒ 7.750
Trekh. tot 3500 kg. Zeer snel en
02963-1767
VW Polo 1050 CL 3-d., wit, 6e mnd. '89, 26.200 km. .ƒ 11.500
comf. niet in terrein gebruikt.
Peugeot 405 1.6 GL, bruin, 5e mnd. '89, 76.000 km. .ƒ 14.500 T.k.: Ford Escort 89, 1.61 K6, 2 Prijs ƒ 18.000. Tel. 05700-53759
drs.- ant.brons-met. km. 72.000
Direktie- en demonstratie auto's:
Xantia 2.0 SX, ABS. breedstralers, metaallak rouge-cerise, 3e APK tot 3/94, in perf. staat.
Mazda
mnd. '93, 10.000 km. nu
ƒ 43.500 Prijs ƒ 12.000, 020-6401275.
Xantia 1.8 SX, breedstralers, alu. velgen, metaallak bleu-stratos, T.k.a. tegen handelsprijzen: Wegens omst. t.k. Mazda 323
3e mnd. '93, 10.000 km. nu
ƒ39.500 Scorpio 2.4i GL aut., airco, LX 16i-16v autom. 1992 11.000
ZX Avantage 1.4, 5-d., wit, 10.000 km., 3e mnd. '93, nu.ƒ 26.000 blauw met., 5-'87, ƒ11.750. km, rood, div. extra's ƒ 25.500.
ZX Avantage 1.4, 3-d., rood, 9000 km., 3e mnd. '93, nu7 25.000 Scorpio 2.9I GL, wit, 1-'90, Na 19.00 u.: 01719-15943.
ZX Avantage 1.4, 3-d., donkerrood, 9500 km., 2e mnd. '93, schuifd. ƒ19.750. Sierra 2.0I
nu
ƒ 24.500 SLX,
zwart, LPG, 5-'91, Adverteren in deze rubriek
AX First Class, 5-d., rood, 1e mnd. '93, 10.000 km., nu./ 17.500 ƒ18.500. Escort 1.3 L, 1-'82,
Tel. 020 - 665.86.86
Showroom: Isolatorweg 40, A'dam-Sloterdijk (afslag S-102), tel. ƒ2750. BEREBEIT, Amsteldijk
FAX 020 - 665.63.21
020-6823520.
25. A'dam. Tel.: 020-6627777. Postbus 156, 1000 AD A'dam

RUK

Citroen Olthof B.V.

Mitsubishi

1-12

Opel

Gevr.: L300 D kort, met camper
inbouw, recent bouwjaar, evt.
inruil C15 D. 08362-21722.
Mitsubishi Galant 1.8 TB,
b.j. '85. APK tot dec. '93,
motor gereviseerd, mrt '93 met
gar., nw. schokdempers, juni
'93 met gar. Vraagprijs ƒ 4500,-.
Tel.: 075-170355.
MITSUBISHI L 300
2.5 D, grijs, verl., verh.,
trekhaak, 04/91
autobedrijf JAN WALS
Tel.: 02902-61697.
T.k.a tegen handelsprijzen:
Colt 1.3 GL, Cabri Super Top,
4-'90, blauw met., ƒ 16.500.
Galant 1.6 LPG, wit, 11-'86,
ƒ5750. BEREBEIT, Amsteldijk
25, A'dam, 020-6627777.

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

Suzuki

L.P.G. -inbouw Zaandam.
Nieuw v.a. ƒ 1.550.- incl. b.t.w.
Gebruikt v.a. ƒ 1.050.- incl.
b.t.w. Gratis leenauto
v A.C.A. Tel.: 075-351651.

Ascona 1.6D 6/86
ƒ 5400
Amstelstein - Suzuki
Kadett 1.7D Car. 1/90/12500
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Kadett 1.7D Van 7/90 ƒ 9500
Kadett 1.7 Car. 12/90 ƒ12900 Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Grote sortering ONDERDELEN Missot. specialist REM- en
van schade-auto's, alle
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
Kadett 1.7D Car. 6/89 ƒ 10600
FRICTIE-MATERIAAL.
merken, alle bouwjaren.
(gratis halen en brengen)
Kadett 1.6S 1/82
ƒ 2200
Bosboom Toussaintstr. 43
GEBR. OPDAM B.V.
Kadett 1.6D 2/89
ƒ 8400
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Tel.: 02502-45435.
Kadett 1.6DCar. 11/88/ 9800
Kadett 1.3LS 7/89
ƒ10200
Kadett 1.7D Car. 8/89 ƒ 9700
Klassiekers en Oldtimers
Kadett 1.7D HB 5/90 ƒ11200
| 'Auto Amxtelitad
020-6799100
Hemonylaan 25A Amsterdam
Omega 2.3D Van 3/91 ƒ 16900
Omega 2.4IGL 8/89 ƒ 13900
•Auto Amstelmtad
020-6711888
Minervalaan 85 Amsterdam
Vectra 1.61 5/89
ƒ14500
1e eigenaar
Vectra 1.81 12/90
ƒ16400
B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6148933
Jarmuiden 29, Australiëhaven
Vectra 1.81 HB 12/91 ƒ 20500
Sloterdijk III Amsterdam
TAXATIE RAPPORT: ƒ 12.000,Vectra 1.61 10/89
ƒ14700
B.V. Autobedrijf van Deinum
020 6831956
Tel. 035-564444/561842.
i Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
APK, i.z.g.st.
Opel Kadett 2.0 GSI, 7/90,
Luvkx B.V.
020-6594330
ƒ8000,35.000 km, groen met. lederen
Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
Tel. 02946-1425/020-6261389.
bekleding, ƒ 29.950.l Zeilemaker Landsmeer B.V.
02908-24343
TOYOTA BROUWER
Gerestaureerde Karmann Ghia
] Dorpsstraat 74 Landsmeer
Adverteren in
Nissan
Hamerstr. 3-15, 020-6360401.
1965, nwe motor, prijs ƒ 17.500.
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
deze rubriek
075-164692
Tel.zat.
11-17
u.
030-328724.
. Zuideinde 44 Koog a'd Zaan-Zaanstad
T.k.
aangeb.:
Opel
Rekord
caNISSAN SUNNY, 1.6 LX, 3-drs
FAX: 020 - 665.63.21
Zo.
020-6165762.
ravan
1900,
bj.'SO,
APK
7-'94,
HB, wit, 43'92, vele extra's,
|' DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
T.k. Merc. B. 230.6 aut., '74, T.k. Merc. Benz. 250 coupé,
ƒ23.000, 020-6323375 na 19.30 prijs ƒ 950,-. Tel.:02990-71312,
] CORRECTE SERVICE, APK, mot. 100%, v.d. liefhetf- '75, tot. geres. + div. extr, aut.,
uur.
l: INRUIL EN FINANCIERING
T.k. Opel Corsa 1.2 S, 1984,
ber, pr. ƒ4750. 020-6902106. vr.pr. ƒ 12.500. 020-6902106.
zeer
mooi,
APK,
ƒ4750.
Tel:
Primera GT, 6-'91, 46.000 km,
072-153181.
Alto
GLX
'89,
grijs
3-drs./
9.500
150 PK, rood, alles elec., ABS,
Algemeen
Accessoires en Onderdelen
airco, trekh., radio m. afn. front, T.k.a. tegen handelsprijzen: Alto AG '89, wit, 3-drs ƒ 9 500
nw. ƒ63.000, ANWB ƒ41.900 Vectra 2.0I GT, LPG, 4-drs, HEERE b.v. Tel. 020-6719154. ±50 auto's, APK gek. Den
nu: ƒ31.900, 020-6911074.
blauw, 1-'91, ƒ22.500. Vectra CEINTUURBAAN 225. A'dam. Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
IN 24 UUR GELEVERD
T.k. tegen handelsprijzen: Pri- 1.81 GL, wit, LPG, 5-drs, 1-'91,
Haarlemmerweg, bij molen.
Onderdelen
voor: Austin-Rover- .
Toyota
mera 2.0 LX 5-drs. Stat.car., ƒ 20.500. Omega 2.0i GL, antr.
020-6844079. Tevens INKOOP.
grijs,
stuurbekr.,
2-'91,
ƒ
19.750.
Jaguar-MG-Triumph-Landrover
LPG-o.b., 7-'91, ƒ21.500. SunWagenpark JOHAN BOOM,
Carina 1.6 HB 12/89 ƒ11.400
ny 1.3 Trend, 4 drs, LPG, 6-'88 Kadett 1.6i LS, rood, LPG,
Zuider Akerweg 83, A'dam
KIMMAN
HAARLEM
Corolla
1.6
XLI
5d.
3/91
ƒ
16.500
4-'91,
ƒ15.750.
Kadett
1.3
LS,
ƒ8.500. BEREBEIT, Amsteldijk
Osdorp. Tel. 020-6105478 •
Corolla
1.8
D
Van
1/88/
7.200
LPG,
wit,
1-'86,
ƒ6950.
Kadett
Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
25, 020-6627777.
+ 100 auto's v.a. ƒ500,Tel. 035-564444/561842.
1.6 LS Diesel, 3-drs, stationcar,
Wegens ziekte:
tot ƒ 20.000,-.
3-'88, ƒ8500. BEREBEIT,
T.k. of ruil Toyota Corolla 1.8 Door heel Nederland bekend
Veel geld besparen? Dat kan!!!
Nissan Sunny 1.4, 5 drs. SLX, Amsteldijk 25, 020-6627777.
DX '92, nw. pr. ƒ34000,-.
met
trekhaak, nov. '91,
om onze scherpe prijzen.
Bel Stiba Onderdelen Service
km.stand 23.000. Prijs ƒ 22.000. VECTRA 1.7 D, 11/91, 1e eign, 20.000 km ƒ 23.900,- of ruil beGarantie al v.a. ƒ 1.000.stelbus
diesel,
min.
laadverm.
zeer
mooie
auto.
Tel. 02979-88538.
Dag. geop. van 9 tot 21 uur.
IMPORT USA CARS, Keuren' 1500 kg. 02278-1934.
plein 9, A'dam, 020-6670121. Toyota Celica 1.6 ST, coupé,
AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
24 uur per dag, 7 dagen per week, 40 cent per minuut
Weg. sterfgeval t.k. Opel Ka- beige metal., 56.000 km,
Al onze occasions boven de
205 XLD 1/89 •
ƒ 9500 dett Expression 1.4 l, 5-'91 me- 11/1988 ƒ 18.995.ƒ
3000,205 XE 1.1 Jubilee
ƒ11200 tall. rood 15.000 km. ƒ 18.000
TOYOTA BROUWER
3 tot 6 maanden garantie
405 GL 7/89
ƒ 10600 Tel. na 18 u.: 03200-55568.
Hamerstr. 3-15, 020-6360401.
405 GLD 5/89
ƒ 14100
LADA SAMARA 1.3 ....1990
5 STERREN AUTO- & MOTORRIJSCHOOL
405 GLD Break 6/90 ƒ 17200
LADASAMARA 1.3, 5d .1989
Renault
Amsterdam, Almere en Zaanstreek
405 GL 1.6 1/88
ƒ 9700
LADA SAMARA 1.1 ....1991
SUPER STUNT
405 1.9 GLD 7/89
ƒ 13400 19 GTS Chamade 2/91/ 14200
LADASAMARA 1.5 ....1987
405 1.6 GLI 3/91
ƒ 15900 21 GTS 7/86
voor nieuwe leerlingen
LADA 2107 1.6
1987
ƒ 5000
VOOR GEGARANDEERDE
405 1.6 GLI 6/90
ƒ 12900 21 GTS HB 5 drs. 6/90/ 13900
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in Europa
LADA 2105 1.5
1987
OCCASIONS
405 GL 7/89
ƒ11400 21 SD HB 5/91
LADA 2105 1.3
1989 als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding va
ƒ 15200
ALLE ONDERHOUDS405 GRD Break 5/90 ƒ 17400 25 GTS Aut. 8/89
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 975,Subaru Mini Jumbo SDX.1991
ƒ 13900 WERKZAAMHEDEN, A.P.K.,
405 1.9 SRI 10/90
ƒ17600 25 TX 10/87
of
Opel Corsa 1.3 Club ....1987
ƒ 7800
SCHADE-EXPERTISE
405 1.6 l GR Jub. 2/9^ 16400 '25 GTS 4/87
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ750,Mitsubishi Lancer Wagon,
ƒ 7900
Amsterdam Oud Zuid
405 1.9 GRD Ref. 4^23900 25 TD 7/90
Motorrijlessen ƒ 47,50 per les
1.8 Diesel
1986
ƒ 14900
2e Jan Steenstraat 42-48
405 1.9 GRD 12/90
ƒ 16400 25 GTD 10/87.
Autorijlessen ƒ 36,00 per les
Mitsubishi Galant 1.8 GLX1990
ƒ 7900
Tel. 035-564444/56'1842.
Theoriecursus op Video GRATIS
Volvo 340 GL automaat .1990
Tel. 035-564444/561842.
Tel. 020-6763829
Suzuki Alto
1984 Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk
NEVADA familial 21 gtd, diesel
COBUSSEN
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.
Opel Kadett Caravan .. .1983
6-'87, nwe APK, met. blauw,
AMSTERDAM
Volkswagen
Daihatsu kampeerbusje .1984 AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
trekh.
ƒ8000,
020-6769696.
heeft voor u de beste,
Zwanenburgerdijk 503
1e 10 lessen a ƒ32 per uur. Motoren/Scooters
GOLF1.6D 11/88
ƒ 8.900
Leeuwekeur gebruikte auto's
RENAULT AMSTERDAM
Zwanenburg.
Tel.:
02907-6572
Gratis halen en brengen.
GOLF 1.6D 5-bak 1/89/11.800
Top occasions met 1 jaar
HARLEY DAVIDSON
van Amsterdam klaarstaan
Tel. A'dam: 020-6942145.
Jetta 1.6D 5-bak 7/89 ƒ 10.900
Toürglide Classic, met koffer
garantie
voor uw zonnige vakantie.
AUTOSERVICE WIEGBRUG
Passat 1.8 Lpg. 9/89 ƒ14.800 Renault 19 GTS, '89 ƒ 15.900 Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-. 1984. Autobedrijf Jan Wals
Wibautstraat 224
KOM LANGS !
Tel. 035 - 564444/561842
halve
prijs.
02902-61697.
020-561 96-11
Baarsjesweg 249 - 253
Daihatsu Cuore.TX '89/ 8.900 Herexamens
020-6121824.
T.k.: RENAULT 5 GTL, bor- Polo-Fox, b.j. '88 v. part., met. Escort Ghia, aut.'SS ƒ 6.250 Spoedcursus mogelijk v.a. Originele Vespa 150 uit 1963,
grijs, sunroof, LPG, trekh. Opel Kadett 1.3 S, '89/ 5.850 ƒ925,-. Tel. 06-52821994
zeer goede staat ƒ 3.000,-.
T.k.a. tegen handelsprijzen: deaux, 1984, i.z.g.st., APK ge- 107000 km ƒ 7000 020-6946888 Rat Uno 45, '87
ƒ 6.350 b.g.g. 020-6932074
Telefoon: 020-6271427.
keurd,
ƒ3950,-.
020-6425552.
Peugeot 605 2.0 Sü, blauw, el.
Opel
Corsa
TR,
'83
ƒ
3.250
Celie, ANWB erkend, Redelijk
schuifd., LPG, 2-'91, ƒ24.500. T.k.a. tegen handelsprijzen: T.k.a. tegen handelsprijzen: Suzuki Alto, '83
T.k.
BMW K100 RS uit 199
ƒ 2.450
405 1.6 GLi, 5-drs, Stat.car, Renault 25 TX 2.2i, zilver met., VW Golf Manhattan 1.6, wit, Div. inruil m. apk v.a. ƒ 750 in prijs, hoog in kwaliteit. zwart metallic ƒ 20.000,-.
020-6416607.
036-5345119
LPG,
7-'89,
ƒ
12.750.
VW
.Golf
LPG-o.b., 1-'90, ƒ 18.500. 205 10-'89, ƒ12.500. R 21 TL HB,
Buitenkans! Tel.: 020-659258
2e Kostverlorenkade 25,
GTi, schuifd., l.m. wielen, 9-'84, nwmod., LPG, 1-'92, ƒ 18.500. CL Pasadena Turbo Diesel, wit,
Erk. verkeersschool Veronica. T.k. Yamaha 125 CC scooter,
hoek
De
Clerqstraaf.
2-'91, ƒ19.750. BEREBEIT,
f8750. BEREBEIT, Amsteldijk
Autorijles ƒ 34 per les. Motorrij- perfecte staat ƒ 1950.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Tel.: 020-6185076
Amsteldijk 25, 020-6627777.' '
25, 020-6627777.
les ƒ 45 per uur. Pakket van 10
A'dam, 020-6627777.
Tel.: 020-6906782.
Regata
Stationcar'87
ƒ
3.990
motorrijlessen + examen ƒ 680.
Van part. GOLF GTI, '81, APK,
Citroen
BX
1.9
GT'85
ƒ
4.500
T.k. Yamaha motor F 2260
Les
in
nwe
auto's
altijd
vaste
Rover
5-bak,
zilver,
bijzonder
mooi,
Saab
BMW 316 Lpg '85
ƒ 6.950 instructeur/trice. Voor nadere heel mooi en zeer apa
ƒ2650. Tel.: 020-6681616.
KADETT
diesel
'88
ƒ
9.990
114 GTI, zwart, el. schuif/f 10.500. 03410-30341.
inl. 020-6656955.
SAAB SERVICE
CHEVR. Corsica '90 ƒ 17.500
kanteldak . . . . '91 ƒ 20.950,MOLENAAR
Volvo
MB 250 TD, aut.'86 ƒ29.750
EXAMENGARANTIE
Autosloperijen
111 L Ascot, rood,
onderh., rep., APK
Inr./fin./gar. mog.
bij Autorijschool Michel
350 km . ...05/'91 ƒ20.000,240
2.3
GL
5/90
ƒ
16.200
Autosloperij
A. de Liede
Tel.: 020-6369515.
alle herexamens gratis
827 Vitesse, racing
Royal Class Saab's
440 DL 5/91
ƒ 15.900
Neem geen risico: orig.
Voorwaarde: Lessen volgens
ireen, LPG ... '89 ƒ 25.950,Diverse occasions!
JOHAN
BOOM
440 DL 3/90
ƒ11.500
PTT-vrijwaring RDW
"het Michel lessysteem"
i20 SI, racing green,
Den lip 55, gem. Landsmeer.
Tel.: 035-564444/561842
85.000 km . .01/'90 ƒ24.950,- 9000i, '86, grijs, 5 versn., nwe.
(s)loopauto's
± 50 auto's v.a. ƒ 1000,- tot 020-6853693 bgg. 020-6181775
Nog diverse andere occasions APK, cruise contr., l.m. velgen, T.k.a. tegen handelsprijzen: ƒ 20.000,-. Alle auto's met nwe. 036-5321238 en 02990-34768
HOOGSTE PRIJS.
uit voorraad. Rover dealer:
verw. stoelen, get. glas, Ipg. Volvo 440 GTL, rood, l.m. wie- APK. Garantie al v.a. ƒ 1000,Tel.: 020-6198691
SNELLER JE RIJBEWIJS (A/B).
PIM VAN ROOTSELAAR
LPG,
1-'90,
900 GLi 3-drs., '85, rood, 5- len, spoiler,
Tel.: 02908-24640.
Grote
sortering
ONDERDELE
Euro Drive Verkeersschool,
Rhôneweg 40-42, Amsterdam, versn., nwe. APK stuurbekr. ƒ16.950. Volvo 360 2.0 GL.
van alle schade-auto's, a
ürsus duur: 2 tot 8 wkn.
tel. 020-6131365.
achterspoil., l.m. velg. open LPG, 3-'89, ƒ 12.950. Volvo 360,
Service en
2 tot 3 dgn. theorie op video. merken, alle bouwjaren.
dak, Lpg-onderb. 900 2-d., '86, LPG, 2-'83 ƒ 1750. BEREBEIT,
MINOR MOTORCARS
<st. min. ƒ 895,-, 2 pers. -ƒ 200,- GEBR. OPDAM B.V.'
blauw, 5-versn., nwe. Apk, zeer Amsteldijk 25, 020-6627777.
Reparatie
Rover dealer biedt aan
Rijtest ƒ 42,50: lessen/wkn, ook Tel.: 02502-45435.
nette auto. 90, 2-drs., '86, wit,
Rover 820 SI, nwe. type,
autom. 020-6840154/6828426. Het HOOGSTE BOD?? B
APK KEURINGEN ƒ 70,
5-versn., nwe APK. Zeer nette
abs-schuifd., 14.000 km 10/92 auto. 99 GL 4-drs„ '85, zilv.
klaar terwijl u wacht.
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Rover 214 SI, 3 drs. ... 04/91 met. 5-versn., nwe APK, zeer
Garage West-Center:
Loop, sloop en schadeauto
Auto's
te
koop
Rover 216 GSI,
020-6122476 (zonder afspraak)
m. vrijwaring. Tel. 020-67541S
nette
auto.
24.000 km
04/92
2e Helmersstraat 15, A'dam.
gevraagd
Hoofddorp, 02503-14097
Rover 416 GSI, grijs met.04/91
Autoverhuur
A.P.K. KEURINGSSTATION
Volvo 850 GLT Automaat ..'92
Rover 827 Sterling aut.. 03/89
Inkoop auto's tegen
Keuren
zonder
afspraak
Volvo
740
GL
LPG
..
,.'90-'91
Seat
Rover 114 GTA, 3 drs. .09/90
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Feenstra & Jimmink
Volvo 740 GL, anthr. met. .'90
en diverse andere gebruikte
Bel voor info 020-6369515.
Asterweg
24A
A'dam
6364702
SEAT-AUTO
KÖHLER-SEAT
Volvo
740
GL
Aut.,
grijs
m.'89
Rovers bij
v.d.
Madeweg
23,
Volvo
240
GL,
blauw
met.
.'88
MINOR MOTORCARS
Autobedrijf CRYNSSEN
vignet Ouke Baas
EXPORT CARS
A'dam - 020-6686146.
Volvo 240 GL, blauw
'87
Sloterkade 40-44.
Crynssenstraat 10-14
VRAAGT
TE
KOOP:
Lada's,
AUTOBOULEVARD
Volvo
460
GL
2.0
special.
10T92
Tel.: 020-6177975
Tel.: 020-6184402.
niet duur!!!
Peugeot 504 en 505, Mitsubishi
en
Volvo 460 GL, wit
'91
APK-keurstation, reparaties
Rover 216 E 7/90
ƒ11500
Haarlemmerweg 49a
Volvo 460 GL Automaat. 10/90 alle merken en schaderegeling. Galant, Nissan Sunny en Blue
Studenten 10 % korting.
Tel. 035-564444/561842.
Bird, Toyota Corolla en alle
Leiden. 071-214011
Volvo 440 GL Aut., rood . '91
- koelwagen & oprijauto
7 x Volvo 440.... '89 t/m '92 LPG inbouw Zaandam. Nieuw vracht en bestelauto's, schade - 9-pers. bussen en pick-up
ROVER DEALER
5 x Volvo 340 Aut '87 t/m 190 v.a. ƒ 1550 incl. btw. Gebruikt en defecten geen bezwaar. - Rat 500 tot Chrysler Voyage
voor Aalsmeer, Amstelveen
Adverteren in
v.a. ƒ 1050 incl. btw. Gratis Correcte afwikkeling en vrijwaHoofddorp e.o. Garage Boom
- Nu ook Campers!!!
deze rubriek
leenauto. A.C.A., 075-351651. ring RDW. Tel.: 02940-17813.
Aalsmeer. Tel.: 02977-25667
FAX: 020 - 665.63.21
Avond- & nachttarie
OOK ZO DOL OP
_et op! BOVAG autobedr. ver- bestelwagen gehaald na 16.30
AUTOPOETSEN ?
Amsterdam
Skoda
<oopt gratis uw aanb. in zijn uur en de volgende morgen
Wij doen dit voor u met het Showr. Medembl. 02274-4999.
retour tegen 4 uur-tarief.
Uw Volvo-dealer
020-6794842, 020-6908683.
Tel. 020-6369222, Meeuwen- unieke 123 Systeem Profeet
Te
koop
gevraagd
laan 128, Amsterdam-Noord, Een nieuwe auto v.a. 95 piek
D. FAAS
Auto's a contant
uit de IJtunnel 2x rechtsaf. Eventueel bij u afgehaald en
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ38,JOHAN BOOM
thuisgebracht
per
dag,
ex.
BTW
Zuider Akerweg 83, A'dam
NU OOK CARAVANS!!!!
VOLVO 340 '88
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Osdorp.
Tel.:
020-6105478.
i.z.g.st.! 70.000 km
Tel.: 020-6371826.
TCP,
ƒ7500,-. 03462-62091.
T.k. gevr. LOOP-, SLOOP- en
Tel. 020-6620530.
LAGE HUUR
SCHADEAUTO'S
a
contant
Volvo 480 ES rood, 2/87, unieke
3e Schinkelstr. 49 (hoek
Nwe bestel- en vrachtw. m. ra
met
vrijwaring.
02990-71312.
auto ƒ18.750.- HETO CARS,
Schinkelkade) Amsterdam
dio, van 6 t/m 23 m3,.v.a. ƒ 44;
Bovenkerkerweg 23, A'veen.
DE
HOOGSTE
PRIJS
voor
elk
p.d., 100 km vrij. Tevens pers
Tel.: 020-6412030. Div. occas. Zelf sleutelen of auto spuiten merk auto a cont. met vrijwar. wagens. Autoverhuur Slooidoe je bij .HEINING HOBBYbewijs. Tel.: 02908-24640.
haak. Tel.: 020-6431220.
VOLVO-occasions
HAL. 02907-6999 A'dam,
nu met GRATIS vouwfiets!
Sloterdijk 3.
940 GL Sedan . •
'91
Campers
940 GL aut. Sedan
'91
Autofinanciering
740 Estate L.P.G
'90
STARCRAFT: '
740 GL Black-line
'90
en verzekering
•Opzet camperunits met of zonder hefdak voor ALLE typen
240 DL Sedan L.P.G
'90
pick-ups v.a. ƒ 15.000,- incl. BTW.
240 DL Sedan
'89 Autoverzekering laagste betaVouwwagens, zeer ruim en eenvoudig op te zetten,
460 GLE aut. L.P.G
'91 ling per maand/kwartaal.
fifth Wheeis in diverse afmetingen, zeer luxe/
JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
440 DL aut., stuurbekr
'91 Celie voor alle verzekeringen MPORT USA CARS, Keurenplein 9, Amsterdam, 020-6670121
020-6416607 of 036-5345119.
440
GL
L.P.G
'89-'90
VIA JE EIGEN KRANT.
6-Persoons CAMPER te huur,
De scherpste prijzen voor
440 Sunray, wit
... '91
vanaf ƒ 1500,= all-in!
TOERCARAVANS
340 GL spec. L.P.G
'88
Accessoires
JAN
WALS,
02902-61697.
60 occas. met Bovaggarantie
340 3-drs. aut
'86
en
Onderdelen
ook grote kampeerart.shop
VOLVO-NIEROP
:ITROÊN C35 diesel '79 verl.,
Vancouverstraat 2-12
org. voll. inger. 4 pers. Techn.
Noodservice
A'dam-West. 020-6183951.
jtima. Weg. omst. Vr.pr.
ONDERDEELVERKOOP
M 1.000. Info 020-6441179
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
DOE-HET-ZELF ADVIES
Stationcars
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
LEIMUIDEN
Opzet camper unit met hefdak,
op zaterdag van
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
Oosterweg 1, 01721-8913,
3 wkn. gebruikt, met kachel en
Citroen BX 1.6 RS, Stationcar
10.00-13.00
uur
Nieuwe Weesper • Amsteiveens Weekblad • Uithoornse Courant •
10 min. A'dam
koelkast. Vr.pr. ƒ 13.500,6/86, met garantie, APK, inruil
Kost B.V.
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad
ncl. BTW. IMPORT USA CARS,
mogelijk.
ƒ 8250.-.
Adverteren in
Valschermkade 16, A'dam.
Het Parool • Trouw • de Volkskrant
<eurenplein 9, Amsterdam,
Tel.: 023-286659 / 328900.
deze rubriek
.el. 020-6670121.
lel. 020 -665.86.86
Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21
Bedrijfsauto's
Bewijsnummers van een geplaatste advertentie in deze r
briek krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van *
advertentie kenbaar maakt.
70 BESTELAUTO'S en pers.
ALLE KLEUREN
Subaru
OOK IN SPUITBUSSEN
busjes v.a. ƒ3500. Garage
3e posten daarvoor bedragen ƒ4,50.
'
Rijsenhout, lid Bovag. Bijna
otto meuwenhuizen bv
STEROCCASIONS
Justy DL 56, 5/87, grijs ƒ 5750.- 50 jaar gevestigd: Bennebroe- Overtoom 515 Amsterdam
Dé autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke we^
Mini Jumbo 4 zw.'90 ƒ 11.500. HETO CARS, Bovenkerk.weg, kerweg 17, Rijsenhout bij
(020) 6129804
n Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aa"
23,
A.'veen.
0206412030
vlini Jumbo grijs '87 ƒ 6.500.
huisbladen van WEEKMEDIA.
Aalsmeer, 02977-24229.
T.k. gebruikte onderdelen van
Mini Jumbo, wit '88 ƒ 5.500.
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Ook t.k. gevraagd.
alle type's BMW, Mercedes en
•Auto te koop? Plaats in deze
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020-665.63.21
Off. SUBARU DEALER
Peugeot. Garagebedrijf C.
rubriek. U zult verbaasd staan Bestelbus Fiat 242, b.j. 84,
HEERE b.v. Tel. 020-6719154. over het resultaat.
diesel. Vr.pr. ƒ2750,-. ••
• Deze autorubriek
Schrauwen,
Teteringsedijk
EINTUURBAAN 225. A'dam.
Tel.: 020-6381715.
heeft een oplage van 1,1 miljoen ex.
134, Breda. Tel.: 076-214918.

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:

Triumph TR 7 1982,

SUZUKI

Bel: 068399!

Peugeot

Rijscholen

VOLVO
occasions

OUKE BAAS

Van Vloten

PARKEER

PROBLEEM
OPCELOST

HULSKER

autolak
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Limousine Audi S2 met extreem vermogen

Transport
Musea
In de serie 'Recreatie in Ne
derland' is een nieuwe
ANWB brochure versche
nen. Transportmusea in
Nederland Hierin worden
dertig musea op het gebied
van vervoer beschreven
Alle vormen van transport
komen aan de orde Van
een rijtuig uit vroeger da
gen tot een Amerikaanse
ruimtecapsule
van de
NASA
Naast een korte beschrij
ving van de musea, vermeldt de brochure ope
mngstijden, toegangsprijzen en bereikbaarheid per
auto en openbaar vervoer
Bezitters van een Museumjaarkaart kunnen lezen
welke vervoersmusea voor
hen gratis toegankelijk
zijn Ook de voorzieningen
voor ''gehandicapten wor
den vermeld
Verder staan in de bro
chure korte beschrijvingen
van vijf toeristische spoorhjnen met hun dienstrege
ling. Hij is voor ANWB-leden gratis verkrijgbaar bij
de ANWB en de ANWBWV agentschappen

Renault 19
Driver
De Renault 19 is nu ook
als Driver leverbaar. Dit
houdt m dat de RL versie
wat beter is aangekleed
Het pakket extra voorzie
nmgen dat Renault de Dnver meegeeft omvat onder
meer een m hoogte verstelbare bestuurdersstoel met
verstelbare lendesteunen,
een verstelbaar stuurwiel,
zonwerend glas en speciale
wieldoppen.

Auto's & motoren

D

E S staat bij Audi voor
Sportief, Superieur
en Safe S2 staat voor
de nieuwe op de Audi
80 gebaseerde limousine
met 230 pk sterke 2,2 liter
vijfcilinder turbomotor en
quattro-aandrijving
Hij
wordt vanaf augustus lever
baar

De van twintig kleppen voorziene 2,2 liter vijfcilinder turbo
motor beschikt over een tot de"
verbeelding sprekend vermo
gen van 230 pk Dit, in nauwe
samenhang met de permanente
vierwielaandrijvmg, maakt het

Elegant

mogelijk om de teller in zes se
conden naar de 100 km/uur te
laten schieten Als er genoeg
ruimte op de weg is, schijn je de
S2 door te kunnen trappen tot
een gangetje van 246 km/uur
De vijfcilinder turbomotor
heeft een extreem hoog koppel
over het hele toerentalbereik

Bij 5900 toeren per minuut be
reikt hij zijn hoogste vermogen
Vanuit vrijwel ieder toerental
accellereert hij snel en soepel
De S2 heeft in alle zes versnel
hngen een prima trekkracht en
het is beslist met zo dat je
voortdurend zit te 'poken', je
kunt er ook relaxed mee toeren

Maar als we even eerlijk zijn,
die 230 paardekrachten van de
S2 vragen, nee smeken bijna
om een straffe aanpak
De Audi S2 brengt zijn hoge
vermogen dankzij de quattro
aandrijving probleemloos over
op de weg De vierwielaandrij
ving biedt behalve een goede

tractie ook een uitstekende
spoorstabihteit en neutraal
weggedrag
Als hulpmiddel bij het wegrij
den bij moeilijke wegdek om
standigheden kan het achteras
sperdifferentieel met de hand
worden ingeschakeld Bij een
snelheid van meer dan 25

Om de elegante lyn van ae
auto te benadrukken, zijn de
bumpers en stootprofielen op
de flanken in de wagenkleuren
gespoten Het onderste gedeel
te van de voor en achterspoiler
is zwart gehouden Verdere
kenmerken van de S2 zijn de
aparte koplampen en de witte
voorknipperhchten, die met de
mistlampen geïntegreerd zijn
in de bumper Hij staat op 16
inch 205/55 brede sloffen De
voorspoiler valt verder nog op
door de extra luchtmlaatope
nmgen
Aan het interieur is niets af te
doen De S2 voldoet aan alle
eisen die je aan een limousine
zou kunnen stellen Wat direct
m het oog springt als je achter
het stuur plaatsneemt, zijn de
lichtgrijze analoge wijzerpla
ten Tot de standaaruitrusting
behoren onder meer gordel
spanners, extra flankbescher
ming m de portieren, stuurbe
krachtigmg, een lederen stuur
wiel, een auto checksysteem,
een boordcomputer, koplamp
sproeiers, een buitentempera
tuurmeter, m hoogte verstelba
re stoelen met regelbare lendes
teunen, een m delen neerklap
bare achterbank, ABS, een zes
versnellmgsbak, gasdempers
en een verlaagd en stug afge
steld onderstel

Rover 100 krijgt zuinige dieselversie
EN
GEMIDDELD
E
brandstofverbruik van
l 21,3 en als je je zeer rustig

houdt zelfs l 26,3 Dit is zon
der twijfel het grootste voor
deel van de dieselversie die
Rover introduceert voor de
kleine 100-sene Daarnaast
komt Rover met een automatische versnellingbak
voor de benzmeversie

Bij de vier- en vijfdeurs
versie is de achterbank
voorzien van hoofdsteunen
en een ingebouwde kinderstoel De extra's vertegenwoordigen een waarde van
2500 gulden, terwijl de
klant er 870 voor betaalt

De Rover 114 L Diesel heeft
als belangrijkste kenmerk het
zeer zuinige brandstofver
bruik In de stad kom je met het
820 kilogram wegende wagentje

op een liter diesel bijna 22 kilo
meter ver Hij is voorzien van
een 1,4 liter dieselmotor, waar
mee een top van 145 km/uur
gerealiseerd kan worden
De automaatversie, Rover
114 L CVT, heeft Continu Varia
bele Transmissie We zullen u
de technische details van CVT
besparen Een belangrijk ken
merk is wel dat het een zeer
compacte constructie heeft,
wat hem direct geschikt maakt
voor de 100 serie Hij is gekop
peld aan een 1,4 liter benzine
motor, waarmee gemiddeld
l 14,3 gereden moet kunnen
worden

Beide auto's zijn gebaseerd
op de Rover 111 L Tot de stan
daarduitrustmg behoort onder
meer wortelnotehouten afwer
kmg van het dashboard, m
hoogte verstelbare veiligheids
gordels, een waarschuwings
zoemer voor nog brandende
verlichting en op de achterruit
een wisser met sproeier
Gedurende de 'introductie
zijn m beperkte oplage een aan
tal extra's leverbaar, zoals ge
tint glas, openklapbare zijrui
ten, speciale bekleding en me
talhc lak De dieselversie kost
24 500 gulden «n de 114 L CVT
24 000 gulden

De Postcode Loterij maakt vele goede doelen blij
geeff u meer!
FANTASTISCHE BOOTTOCHTEN

Voordat de drukke vakantietijd begint biedt Rederij NACO onze
lezers de mogelijkheid om een boottocht te maken over de prachtige
rivier de Vecht of naar Pampus en het Muiderslot
VECHTTOCHT
De luxe salonschepen vertrekken iedere maandag, woensdag en
vrijdag voor een tocht over de Vecht Tijdens deze tocht kunt u
genieten van de prachtige natuur langs de Vecht en passeert u vele
landhuizen en molens Op maandag en vrijdag bezoekt u Loenen
waar u een rondleiding van een uur krijgt Op woensdag maakt u
een s*op bij een kaasboerderij waar de boerin u alles zal vertellen
over de bereiding van kaas
PAMPUS EN MUIDERSLOT
Op dinsdag donderdag en zondag is er een tocht naar Pampus en
het Muiderslot Op Pampus zullen deskundige gidsen u rondleiden
door het fort dat deel uitmaakte van de Stelling van Amsterdam
Op het Muiderslot zullen de gidsen u tijdens de rondleiding op leuke
wijze vertellen over de historie van dit bijzondere slot

Beide boottochten duren van 1000 tot 1600 uur U stapt op bij
Rederij NACO De Ruyterkade Steiger 7 m Amsterdam Aan boord
zijn o a een kopje soep broodjes en drankjes verkrijgbaar
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon op de
dag van vertrek aan de kassa van Rederij NACO en na telefonische
reservering tel 020 6262466 betalen onze lezers slechts f 29 p p
(i p v f 37 50 of f 39 )

Deze aanbieding is geldig tot l augustus 1993

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze boottochten is alleen mogelijk na telefonische
reservering tel 020 6262466 Deze bon dient ingevuld ingeleverd te
worden op de dag van vertrek aan de kassa van Rederij NACO De
Ruyterkade Steiger 7 m Amsterdam De kosten bedragen f 29 p p
Naam
Adres —
Postcode
Datum _

Woonplaats
Aantal personen

Speel mee voor
mens en natuur

De opbrengst van de Nationale Postcode Loterij' is bestemd voor vele goede doelen
waar mens en natuur beter
van worden. Zij zijn altijd
winnaars, zelfs als u ook wint.

zonder Grenzen, Wereld
Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Novib, VluchtehngenWerk en Unicef - nu nog
meer nuttig werk verrichten

Dankzij alle mensen die meespelen in de Nationale Postcode Loterij kunnen de zes
vaste goede doelen - Artsen

Via Stichting DOEN geeft de
Postcode Loterij bovendien
geld aan tientallen andere grote en kleine organisaties
Zodat ook zij zich kunnen

Met een advertentie in SHOWR001AUTO l-IN-3

!••• wmmmtmmmmmmKmmmm^^i^miim^mummmmmvii^mmmmmmmm^mm^^ mtmumm^^^^mummm^m^

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
Sdmjf lii(.r m blukluters
uw tekst Iktt-rptr
ui tussLnruimtin kik n
voor l letter \linstuis3
ngUsbiHhnjv.n Aan
di hand xan dt dairnaa^t
Eiplaatsk laruvui kunl u
ztlf uitrekt m. n wat im
adurtinti, kist

Op deze plaats heten we al
eerder iets zien óver het Derde
Wereldbos in het Brabantse
Wouw, de Groene Keuken van
de Kleine Aarde en de
Stichting Przewalskipdard Al
deze projecten kregen h u l p
van de Postcode Loterij

De Postcode Loterij steunt al
die goede doelen met grote en
kleine bedragen Vorig jaar
voor in totaal bijna 100 mil-

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

inzetten voor de natuur en de
mensen m de wereld die onze
hulp hard nodig hebben

Andere initiatieven die een
steuntje in de rug kregen
waren 'De Krekel en de Mier',
waar kinderen uil de grote stad
iets leren over de Nederlandse
natuur En Caritas, dat boeren
in de Derde Wereld helpt
beschermen tegen uitbuiting
door grootgrondbezitters

geeff ü meer!

Naam ----

Toyota
Airshow

km/uur schakelt hij automa
tisch uit

De Audi S2 beschikt als vier
deurs over het grootste vermo
gen in zijn segment en Audi
rondt met het nieuwe model de
serie netjes af Als eerste model
m de S2 serie werd in 1990 de
zeer sportieve Coupe S2 gepre
senteerd, driejaar later werd de
serie uitgebreid met een Avant
S2, die inmiddels naam heeft
gemaakt als zogenaamde 'hfes
tyle' limousine met talloze ge
bruiksmogehjkheden Het ken
merk van de S2 een aantrekke
lijk vermogensaanbod, toptech
mek, hoge veiligheidsnormen,
opvallende rijprestaties, veel
comfort en bescheiden uiterlij
ke vormen Ofwel, je kunt er
rustig mee voor komen rijden,
zonder dat bij iedereen de ogen
uit de kassen rollen

Straffe aanpak

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

De ijsvogel is neer terug in ons
land' Een van \ele successen in
de nimmer aflatende zorg voor
een goed milieu, naar u óók een
steentje aan bijdraagt

De winnende
Thuisbingonummers van
6 juli:
5
7
8
11
12

13
15
17
18
19

20
21
22
23
25

'26 40
31 41
33 45
35
37

Bij Toyota dealers is de
Toyota Airshow van start
gegaan Tijdens de show
presenteren dealers de
WING collectie, variërend
van auto accessoires tot
zonnebrillen en kleding
Op alle accessoires wordt
tien procent korting verleend tijdens de actie

Daarnaast introduceert
Toyota de Corolla WING
en Carina II WING, twee
auto's uit de vorige model
lensenes, die nu als Klasse
Occasions worden aange
boden Het gaat om streng
geselecteerde
occasions
Ze zijn door de dealer aan
gekleed met een aantal extra's Bovendien kan de ga
rantietermyn oplopen tot
twee jaar

Buick
90 jaar
Dit jaar viert Buick zijn 90jang bestaan De grondlegger van dit befaamde auto
merk, David
Dunbar
Buick, bouwde in 1899 zijn
eerste benzinemotor Een
jaar later volgde zijn eerste
auto Toch houdt men als
geboortedatum 1903 aan,
omdat in dat jaar de naam
als merk gedeponeerd
werd Het actuele leveringsprogramma
van
Buick m Nederland be
perkt zich tegenwoordig
tot de Park Avenue 3 8 V6

Hitbingo &
Vakantie
Gaat 1u met vakantie9 Geen
nood De Postcode Loterij
gaat gewoon door en maakt
alle prijzen - ook de Hitbmgoprijzen van 25 000
gulden - zoals altijd automatisch over op de bank- of
girorekening van de wmnaars
Wie weet misschien bent
u bij thuiskomst miljonair
Goede reis'B
joen gulden Dankzij u' Want
via de Postcode Lo'enj helpt u
mens en n a t u u r en maakt u
zelf kans op tienduizenden
prijzen, waaronder de Hitbingoprijzen van 25 000 gulden
en de Jackpot van minimaal
twee en maximaal zeven miljoen'
Speelt u nog niet mee 9 Vul
dan nog vandaag de WINVIJF-MILJOEN-BON m en
maak voor een t i e n t j e per
maand kans op miljoenen' B

__\ NATIONALE /

POSTCOJDE
_ XLOTERIJ/

JACKPOT

WIN-VIJ F-MIL JOEN-iött
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Hitbingo Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand
het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven
J ƒ40,- (vier lotnummers)
J ƒ30,- (drie lotnummers)

J ƒ20,- (twee lotnummers)
J ƒ10,- (een lotnummer)

Aub uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

___

Adrts _______
Postc.de + Plaats __ __ __

__
___

-

_

Itli foonnumiiKr

-

Wiltumiljonair worden?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!

—

._ _ _____
_ __

_

Handtekening

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen m een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM/AUTO l IN-3 MINI'S, Postbus 156,«|
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstrcat 131, Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B, Weesp Nieuwstraat 33,
ZandvoorL Gasthuibplem 12, Uithoorn Stationsstraat 70
Taxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk 020-665 63 21

Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.

020-6658686
faxnr. 020-6656321

De loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890/098/17789 d d
02 03 1993 Prijzen boven de dui
zend gulden worden belast met
25% kansspelbelasting Prijzen
worden automatisch op uw bank ol
girorekening gestort

Postcode l l l l 1-1 l l Plaats
Postbanknummer

Datum

NATIONALE
LOTERI
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel! naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 250TZVDen Haag

U PROFITEERT ER VAN - KOM MAAR HALEN!
.., l

ltl

—

....-

RIANCA EXCLUSIEVE KWALITEIT

DOBBELMAN
COMPACT

WITTE T-SHIRTS
met korte mouw en sluitkoord
100% katoen. Maten: M, L en XL

vlekkeloos schoon
en extra voordelig

ELDERS

BAAL
WITTE

4 KILO

f

GELINIEERDE

wast net zoveel
als 8 kilo normaal
waspoeder

SCHRIJFBLOKKEN
prima

>

ENVELOPPEN
met gomrand, maat: 11 x 16 cm

JT^

AARDEWERK

POMPFLACON

nu ook m vruchtmodel, leuk als zeep- of
sauspompje. Zoek uit: aardbei-, druif-,
appel- of
peermodel

PAK 50 STUKS

r?m /SS&

,,

PER STUK

ELDERS

ELDERS

ELDERS

ELDERS

NIVEA ^

SHAMPOO
MILDE HAARVERZORGING
VOOR IEDERE DAG

mi&;
^<^i^^i*«^

^-t""0*--» __

STEVIG KUNSTSTOF

FLACON
_ _ A

"**•

met handgrepen, m diverse
moderne kleuren
*&$

4>^

l

/ *• - r\
•—i p'
L*

ELDERS f

•r (y^id

42$ \

Ik

V'A

ELDERS

«5tt*BP*

^r

^~*~-

VERGIET

KMI

^^

FRAAIE
KUNSTSTOF

^jjj^r
-^*^

CHINEES PORSELEINEN

KOP en SCHOTEL
iot HiuPrcp
met
diverse
fraaie bloem
decors.
Per stuk

**viïma**.

-*rtxïï&r*^

HAARBORSTEL
m diverse
modellen,

met
afgeronde
pennen

ELDERS

ELDERS

KINDER SPEELBOEK
BOORDEVOL SPELLETJES!
Puzzelen, lezen,
kleuren en zoeken

LIEFST
64 PAGINA'S

fmê
ELDERS

OVENVERS

SPA REINE
MINERAALBRONWATER
FLES

SESAMBRUIN

Sweet<
Zoetê'n

GESNEDEN EN VERPAKT HEEL BROOD

ELDERS £39

1.5 LITER

RIJK OPGEMAAKTE
STRUIK kant & klare
ZOEK UIT:

3

MAALTIJDEN

|^ i^

GOUDGELE ZOETE

DE GRAAF'S

FRUITCOCKTAIL

MAÏSKORRELS

RONDJE HOTELCAKE

diverse soorten vruchten op lichte
siroop
K

goulash, chili con carne
of jachtschotel

maaltijden K

BENCKS' TROPICAL

heerlijk m de salade maar ook
als groente

daar deelt u van uit

12 dubbele ijslolly^
12g!acesd

LUCHTIG GEKLOPTE
"

heerlijk op verse aardbeien
of tropische vruchten
^^^

|U-.x\n

BUS 250 GRAM

HEEL POND

RIEDEL
APPEL/
BESSEN/
DRUIVENDRANK

SPUITROOM
^f^

LIEFST 500 GRAM

ELDERS 3.95
JONGE
*

ir-r-,

CHANTILLY

HUZARENSALADE

ELDERS 4.39

MONA TOETJE
MET ROOM
VANILLE OF CHOCOLADe

CROKY CHIPS
naturel, paprika of bolognese

dubbele WATER-IJSLOLLY'S

DOOS

- i- /

12 STUKS
ELDERS

. ^ |

VOORDEELBAAL 300 GRAM

BEKER 200 GRAM &

LITERPAK

rnK.7P BROENTE/KRUtr AFDELING_

VERSE HOLLANDSE

SPERZIEBONEN
PER POND \AQ
IN ONZE AMBACHTELIJKE SLAGERIJ

MAGERE

DIRK VAN DEN DROEK

KALFS'
{
\LAPJES
GRAM

*i
LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: -OOSTZAAN: Winkelcentrum
Hannie Schaftplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat
• ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof.

EN NU OOK: VICTORIEPLEIN - AMSTERDAM (ZUID)

EEN AUTO TECEN
ELKE PRIJS

Nieuwsblad

GEBRUIKTE AUTO'S GERANGSCHIKT NAAR VRAAGPRIJS
EN MERK, ZIE ELDERS IN DEZE KRANT.

Donderdag 22 juli 1993

53e jaargang nummer 29

Los nummer ƒ 1,85

Oplage: 5.200

Editie 17

Weekmedia

Verkeersplannen mogelijk in andere volgorde:

DEZE WEEK

Tweerichtingverkeer op
Boulevard Paulus Loot
ZANDVOORT - De hoofdwegenstructuur in Zandvoprt moet eerst in het westelijk deel van Zandvoort
veranderen, daarna pas
komt de splitsing op de
Zandvoortselaan ter sprake.
Zo moet als eerste de Boulevard Paulus Loot geschikt
gemaakt worden voor tweerichtingverkeer, tussen de
Thorbeckestraat en het
Friedhoffplein. Het uitgaand verkeer kan vervolgens langs de zuidduinen
richting Heemstede/Haarlem geleid worden.

college schaart zich nog achter
het voorstel, om een groot deel
van het toeristenverkeer langs
de zuidduinen te leiden. Maar
het kiest voor een andere volgorde, een aanpak beginnend in
het kustgebied: met name reconstructies van de omgeving
ir. Friedhoffplein, watertoren
en Boulevard Paulus Loot.
Het oorspronkelijke startpunt in het veranderen van de
hoofdwegenstructuur,
een
splitsing in de Zandvoortselaan
waar het verkeer voor Zandvoort-noord moet afslaan,
komt daardoor pas veel later in
beeld. Sterker nog: dit kan alleen doorgaan indien de eerder
Dit is het standpunt van Bur- te treffen maatregelen in het
gemeester en Wethouders. Ver- kustgebied goed bevallen.
moedelijk komen zij in augustus met voorstellen hieromtrent, waaraan de gemeente- Effecten
raad dus nog zijn goedkeuring
Door de omkering in de volgmoet geven. Ook het huidige orde'is dat rustiger en makke-

lijker te bestuderen: het gebied
wordt niet extra overstroomd
door binnenkomend verkeer
dat deze kant is opgestuurd.

Foto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT - Kortebaandravers staan bijna letterlijk 'te trappelen' om mee
te doen aan de kortebaanwedstrijd van de Stichting
Hippodrome Zandvoort. Er
waren meer inschrijvingen
dan het aantal van dertig
paarden dat kon deelnemen. Winnaar werd de 4-jarige
kortebaandebutant
Griffy Sunshine, gereden
door Manus Bouwhuis.
Het Zandvoortse evenement
is de enige kortebaanwedstrijd
van dit seizoen tot-nu-toe die
helemaal vol zat. Het maximum van dertig paarden verscheen aan de start, bij de voormschrijving waren er maar
liefst 44 aangemeld. Het evene-

ment in de badplaats kenmerkt
zich door een uitstekende sfeer
én het feit dat de paarden 'heuvel-opwaarts' moeten lopen.
Behalve deelnemers trekt dat
eveneens veel publiek, afkomstig uit het hele land. Duizenden kwamen donderdag weer
naar Zandvoort. „Het was minstens zo druk als vorig jaar,"
bevestigt Hippodrome-voorzitter Van Zanten. „Maar een
groot deel van het publiek verschool zich vanwege de regen
in de horecabedrijven."

Gokje
Evenals de café's langs het
parcours deed totolisator Hippo Toto, waar men een gokje
kon wagen, goede zaken. De
omzet was met ongeveer 24 duit

zend gulden gelijk aan die van
vorig jaar. Volgens Van Zanten
had die nog ruimschoots overschreden kunnen worden, hij
vermoedt dat een omzet van 5 a
6 duizend is gemist vanwege de
regen.
„Maar het is een bijzonder geslaagd evenement. Hoewel het
een zwaar parcours was vanwege de regen, viel het aantal valse
starts mee." Dat gold ook voor
de kampritten, die volgen als er
na twee ritten tussen twee combinaties nog geen winnaar naar
voren is gekomen. Griffy Sunshine, gestuurd door de kampioen-kortebaanpikeur van 1992
Manus Bouwhuis, had de 'langste adem' en was goed voor de
hoofdprijs van 3500 gulden. In
een zinderende finale werd met
Enjoy Buitenzorg, met Rob de

Diamond Dome-tentopgebroken

Vlieger aan de teugels, naar de
tweede plaats - goed voor 2000
gulden - teruggewezen. De winnaar van vorig jaar, Aad Pools,
werd vijfde. Paarden uit Zandvoort deden dit keer niet mee.

Ondernemers
De prijzenstapel was bijzonder. Ereprijzen die de duizend
gulden ruim overschrijden, zoals het koerstuig (1500 gulden),
de uitrijkar of het weekje Gran
Dorado (beschikbaar gesteld
door het Zandvoortse bungalowpark), komen elders nauwelijks voor. „De Zandvoortse ondernemers hebben zich van
hun goede kant laten zien," zegt
Van Zanten overtuigd. Hoofdsponsor was dit jaar Holland
Casino Zandvoort, dat hiermee
het vaandel heeft overgenomen
van de ABN AMRO. De bank
gaat zich - als beleid voor alle
vestigingen - meer richten op
grotere evenementen die landelijk meer naam maken.
Tijdens de kortebaan is traditiegetrouw een loterij gehouden. De prijzen vielen op de lotnummers: 0058, 0600, 0946,
0469,0866,0303,1000,0604,0879.

ZANDVOORT - De gemeente heeft in 1992 bijna
een miljoen overgehouden.
De gemeentekas toonde nahet opmaken van de rekening '92 een batis saldo van
ongeveer 925 duizend gulden. Uit de parkeerautomaten kwam vier ton méér dan
venvacht.
Het overschot is vooi; een belangrijk deel te danken aan de
parkeergelden. Het invoeren
van de parkeerautomaten heeft
zowel de betaling als de controle gemakkelijker gemaakt.

ZANDVOORT - Olifanten, kamelen, paarden, een
ezel en een lama zijn zaterdagmiddag om 3 uur uitgenodigd voor een 'lunch' bij Café Harlekijn aan het
Kerkpad. De dieren horen bij Circus Renz, dat zondag
en maandag op het voormalige voetbalveld aan de
Vondellaan voorstellingen geeft.
De 'gasten' worden onthaald op brood en verse groenten,
uitgestald op tafels buiten bij het café. „Misschien kan er nog
een klein diertje mee naar binnen, maar de rest moet natuurlijk buiten blijven," zegt café-eigenaar Dick Hoezee. Mogelijk
wordt de maaltijd muzikaal omlijst door een klein orkestje,
zodat er sprake is van een echt 'lunch-concert'. Servetjes
worden er niet klaargelegd. „Ik denk niet dat die nodig zijn."
Hoezee is geen onbekende in het circuswereldje. „De mensen van Circus Renz zijn goede vrienden van me," zegt hij.
Menigeen weet dat hij zelf ook een circus heeft, met de naam
Rigolo. Dat treedt aan het eind van het jaar weer in Zandvoort
op.

Bewoners Zandvoortselaan ongerust

ZANDVOORT - Zondagnacht rond kwart voor twee
verscheen een 25-jarige
Zandvoorter met een gebroken onderarm en slechts gekleed in een onderbroek op
het politiebureau. Een 54-jarige plaatsgenoot had hem
met een stuk hout een hotelkamer uitgeslagen.

mer had gehuurd. Samen met
hem en twee vriendinnen had
hij hier enige tijd doorgebracht.
De ruzie ontstond toen de 25-jarige de anderen verzocht de kamer te verlaten. Zijn vriend vertrok uiteindelijk met de mededeling dat hij zijn vader zou halen. Die kwam met het stuk
hout. De vader is aangehouden.
'Hij bekende de mishandeling
te hebben gepleegd en verklaar- Deze wagen schoot zaterdag de stoep op, velde een boom en
Eerder op de avond had hij de dat men niet aan zijn zoon ramde vervolgens een geparkeerd staande auto
een handgemeen gehad met een moest komen,' aldus de politie23-jarige vriend, die de hotelka- woordvoerder.
ZANDVOORT - Bewoners misgaat, komen ze het fietspad
van de Zandvoortselaan in en de stoep op. Het was minder
Bentveld zijn ongerust over erg geweest als ze de middende verkeerssituatie bij hen berm open hadden gehouden
voor de deur. Sinds de re- om uit te kunnen wijken."
Sinds de reconstructie eind
constructie zijn er enkele
jaar zijn er al drie kleine
kleine ongelukken gebeurd, vorig
gebeurd. De grootplus een aantal bijna-onge- ongelukken
ste vond zaterdagochtend
lukken.
plaats, toen een Zandvoortse
automobilist uit de richting
Het gaat vooral om het wég- Heemstede uitweek voor een
gedeelte vlak achter de stop- vogel en de stoep opschoot.
lichten in Bentveld, tussen Daar raakte hij een geparkeerd
Zandvoort en de gemeente- staande auto die vervolgens tegrens met Bloemendaal. „Het gen een winkelpui werd aangeverkeer kan geen kant meer drukt. „Maar we horen heel
op," zegt een verontruste be- vaak dat er hard geremd
woonster van de laan. „Het is wordt," aldus de vrouw. Verhier veel te smal geworden en moedelijk rijden veel automohet staat volgebouwd met ob- bilisten met te hoge snelheid
stakêls. Als er maar even iets over de kruising.

Vegter vertelde twee weken
geleden al in deze krant dat het
veel te stil bleef tijdens de ver-

Tropicana beleeft een van de beterejaren

ZANDVOORT - Circus Renz
geeft zowel zondag als maandag twee voorstellingen op het
voormalige voetbalveld bij de
spoorwegovergang, aan de Vpndellaan. Deze beginnen beide
dagen om 15 en om 19 uur. De
kassa is geopend van 11 tot 13
uur, plus een uur voor aanvang.
Het circus heeft een groot aantal dieren, waaronder olifanten,
tijgers en zeeleeuwen. Het telt
ongeveer veertig medewerkers
uit zeven verschillende landen,
waaronder natuurlijk clowns
en acrobaten. De familie Renz
zelf komt met 'vrijheidsdres- Misère
suur'. Een nummer met o.a. oliDe misère begon al op de opefanten en andere exotische dieningsavond, toen artiest Denren.
nie Christian niet meer dan 24
bezoekers trok. Op het pro'Hollandse Toeren',
ZANDVOORT - stichting gramma
met Chiel Montagne, kwamen
Zandvoort Promotie heeft voor slechts 18 belangstellenden af.
aanstaande zondag 25 juli een En dat terwijl de zaal 800 bezoeJaarmarkt aangetrokken. Deze kers kan herbergen.
is tussen 12.00 en 20.00 uur met
Vegter hoopte dat er vanaf 10
300, kramen te vinden op de
Prinsesseweg en de L. Davids- juli, 'het echte begin van het
straat. Voor de kleine kinderen seizoen', meer belangstelling
's er onder andere van 2 tot 6 zou zijn voor het feestprogramUur een steltloper. Van 4 tot 8 ma. Maar dat bleek niet zo te
Uur zorgt de Spaarnetown Jazz- zijn. Ook dat weekend werd de
band voor een muzikale omlijs- trend van vrijwel lege zalen
hng. Verder zijn er o.a. een voortgezet. „Omdat er geen
draaimolen en ezeltje rijden. mensen komen, hebben we het
Mini-scooters, een poffertjes- programma stopgezet," zegt
kraam en een grabbelton. Vol- Vegter. „Het is blijkbaar een
gens directeur Paagman biedt beetje dom van ons geweest om
de markt l km aan attracties. hier te komen. Maar je denkt
_ dat Zandvoort als badplaats
nummer twee of drie toch een
goed dorp voor zo iets is. Maar
Zandvoort is voor het publiek
kennelijk niet meer dan strand
Datum HW
LW
HW
LW
22 juli 06.05 01.56 18.37 16.23 alleen. Iedereen gaat om vijf
23juh 0651 02.36 19.21 17.02 uur vanaf het strand meteen
24juh 07.3703.1520.0715.24 naar huis."

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

Zandvoorter krijgt slaag met stuk hout

die laatste gemeente dient het
bouwwerk in september misschien als tijdelijke studio voor
een van de radio- en tv-omroepen.

Circus Renz

De belangstelling voor
n
het Tennis-kamp voor
*3
de jeugd was vorig jaar al gigantisch Vandaar dat het
aantal deelnemers dit keer
fors is uitgebreid

Dierenlunch bij Harlekijn

„Dat heeft een gigantisch overschot opgeleverd," aldus wéthouder financiën, Peter Ingwersen. „Wij, de ambtenaren
en ik, zijn trots dat er in geslaagd zijn een buitengewoon
winstgevend parkeerbeleid op
te zetten."
Trots, omdat er andere ontwikkelingen waren en nog zijn
die een behoorlijke aanslag op
de gemeentekas doen. „Bij het
opstellen van de begroting 1992
kregen we te maken met een
structureel tekort van 1,2 miljoen," aldus Ingwersen.
Vervolg op pagina 3

ZANDVOORT - Exploitant B. Vegter van het Daimond
Dome, de feesttent naast het circuit, heeft vorige week de
knoop maar doorgehakt. Aan de reeks evenementen in de
tent is voortijdig een eind gemaakt omdat het publiek
wegbleef. „Zandvoort is voor het publiek kennelijk niet
meer dan strand alleen," concludeert Vegter.
schillende evenementen in de
tent. „We zijn ons serieus aan
het beraden hoe we verder moeten," zei hij toen. Vorige week is
het helemaal duidelijk geworden dat het publiek niet naar
deze locatie wil komen. De
reeks optredens en andere evenementen is toen stopgezet.
Zelfs de tweede voorronde van
de Miss en Mister Zandvoort
verkiezing is niet doorgegaan,
de finale is eveneens van de
baan. Voor de eerste voorronde, op 3 juli, was er nauwelijks
belangstelling. Er waren nauwelijks deelnemers (niet één
was uit Zandvoort zelf afkomstig), maar ook niet meer dan
38 betalende toeschouwers.

Jeugdkamp

Door de stapsgewijze aanpak
zijn de effecten m de kuststrook zo goed te meten, dat de
effecten van de volgende,
steeds ingrijpender maatregelen beter te voorspellen zijn.
Daardoor kan de uiteindelijke
hoofdwegenstructuur meer gebaseerd worden op ervaring in
het gebied, dan op verwachtingen.

Gemeente hield in '92
bijna l miljoen over
Regen maakte het parcours donderdag in de Zeestraat extra zwaar maar daardoor ook extra spannend

Nadenken
Ruud Luttik werd ken- «j
nelijk nogal verrast door
O
de vraag of hij naar Amerika
wilde komen De 'ergo-roeier'
kan zich daar meten met spor
ters uit andere landen Deze
week in de rubriek Achter de
Schermen

Jaarmarkt

Waterstanden |

25 juli 08.28 04.06 20.59 16.20
26 juli 09.25 04.55 21.55 17.16
27juli 10.3605.5522.5918.04
Het Diamond Dome zou deze
28 juli 11.46 07.00 -.- 19.36
29 juli 00.15 08.05 12.59 20.50 week afgebroken worden, het
,30 JUK 01.25 09.35 14.15 22.10 wachten was alleen nog op de
vrachtwagens. Waar de tent nu
^aanstand:
heen gaat, is nog onduidelijk.
=K maand. 26 juli 05.25 uur
„Naar Rotterdam, Deventer of
l^oodtij 29 juli 12.59 uur-

krant mort ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wal zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het

Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,50

Nieuwsblad
Naam: (m/v) l
Adres: LJ

Fans van de Zandvoortse band Girl in the Picture gaan in de Haltestraat 'uit de bol'

ZANDVOORT - Het Tropicana Festival is dit jaar
een grote publiekstrekker
geworden. Tienduizenden
bezoekers kwamen op het
festival af, de muziekavonden verliepen vlekkeloos.

Het festival kende in 1993 een
van de betere jaren in zijn geschiedenis. In het verleden
bleef de belangstelling nogal
eens ver achter bij de verwachtingen, dit keer kwam het publiek in grote getale richting
Zandvoort. Lange rijen auto's
Hilversum," aldus Vegter. In reden zowel vrijdag- als zater-

Hilversum

dagavond de gemeentegrensen
binnen. In de meeste zaten vermoedelijk bezoekers van het
Tropicana Festival, getuige de
flinke drukte beide avonden in
het dorp. Zaterdagavond was
de topavond, toen het festival volgens een politiemedewerker
- zo'n 45 duizend bezoekers
trok. Vrijdag was het iets rustiger gebleven met naar schatting zo'n 20 duizend belangstellenden. Volgens organisator
Stichting Zandvoort Promotie
was een medewerker van het
Openbaar Ministerie aanwezig
om iets _te leren van de organisatie: de' evenementen in Zand-

voort staan erom bekend dat zij
meestal zonder problemen verlopen, in tegenstelling tot festiviteiten elders in de regio.

Lasershow
Het festival kenmerkte zich
door een flinke verscheidenheid aan muziek, dat varieerde
van 'easy listening' tot Surinaamse blues, en alles wat daar
mogelijk tussen ligt. De artiesten zetten hun beste beentje
voor, evenals de horeca-medewerkers. Die liepen de benen
uit het lijf om voldoende bier en

l
l

Postcode/Plaats:!

Foto Persbureau Zanchoort

Telefoon: l

sateetjes aan te dragen: het publiek verdrong zich her en der
rond de buitentaps en de houtskoolgrills. Kinderen maakten
op het Raadhuisplein gebruik
van een draaimolen, bij La Bastule werd het publiek onthaald
op een perfecte lasershow.
„Het was grandioos," zegt directeur Simon Paagman van
Zandvoort Promotie na afloop.
Hij en zijn medewerkers kijken
tevreden terug, al is daarvoor
niet veel tijd beschikbaar: voor
aanstaande zondag staat de
jaarmarkt al weer op het programma.
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Daarna word ik abonnee en belaal per
D kwartaal ƒ 17,00 D halfjaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
'
l

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

|
i

Sluur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel Ie plakken. 8 "710371 "017003"
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17x7-1995
PORTO SAINT Elpidio
SAINDRA GIEBELS
EN
MARGO REM l A

opgemaakt met
verse vruchten

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
„De eik is geveld.. ."

de Wit Verhuizingen

A. J. v.d.Moolenstraat 54rd

Simon Mul
21 mei 1931
15 juli 1993
Zandvoort:
C. A. Mul-de Vries
Amsterdam:
Wendie Mul
Kees Stolk
Zandvoort:
Dolima Mul
Roderick Kampen
en verdere familieleden
Kostverlorenslraat 133
2042 PE Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels in besloten kring
plaatsgevonden.

Naaimachine
specialist
Lid AVVN

Lieve familie en vrienden

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
ARNING

Kerkstraat 23
Duindoornlaan 3
Dr. Joh. G. Mezgerstraat 36
Duindoornlaan 30
Oosterparkstraat 56
Jac. v. Heemskerckstraat 49
Potgietersstraat 38-40
Thorbeckestraat 33

veranderen pui
plaatsen dakkapel
plaatsen dakkapel
vergroten woonhuis
vergroten woonhuis
veranderen woning
plaatsen dakkapel
plaatsen dakkapel

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

STOKMAN

Annelies en vriendje

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

werken.

NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

REPARATIE
ALLE MERKEN

Tel. 02507-30890

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE

KAMER
TE HUUR
Incl. g.l.w.

Tel. 02507-20072

600.- p.m.

Maandags gesloten

Tel. 02507-14882
of 06 52811175.

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Versteege's Ijzerhandel
(De Lip)
Pakveldstraat 19

1. A. J. v.d. Moolenstraat 62zw, huur ƒ 482,70 per maand, 2kamerwoning met cv. Toewijzing aan alleenstaanden. Het belastbare
maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 3.235,- zijn.
2. Garage Voltastraat L, huur ƒ 88,83 per maand. Voorkeur bij toewijzing
hebben huurders van de woningen aan de Voltastraat. Toewijzing op
basis van lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dienen de op naam van de huurder gestelde kentekenbewijzen
en rijbewijs te worden getoond.

Start per september:

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM. Bij het genoemde gezamenlijk max. bruto-maandinkomen wordt het inkomen van de
meestverdiener voor 100% en de minstverdiener voor 50% meegenomen
in de berekening.

JAZZ DANCE • HIP HOP
voor jongens van 10-15 jaar

LUKON TWEEWIELERS
Verkoop - reparatie - accessoires
Snorbrommers uit voorraad
leverbaar vanaf
ƒ 1675,Diverse modellen merkfietsen
l. vanaf
ƒ 398,Ook voor een Spartamet kunt u
bij ons terecht.

Bel voor info
12598 b.g.g. 17789

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

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

LUKON
TWEEWIELERS
Kochstraat 8 Zandvoort
Tel: 02507-16504 's maandags gesloten

loaonad r vdsaA - sowoi

Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

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

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

GRATIS PROEFLES

Fa. Gansner & Co*

E W NEHLS

VESPA - PEUGEOT - PUCH - TOMOS - VESPA

INSCHRIJVING VANAF NU
AAN HET EIND VAN HET CURSUSJAAR WORDT
ER EEN VOORSTELLING GEGEVEN IN DE
STADSSCHOUWBURG TE VELSEN

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

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

toegewijd aan de
danskunst

telefoon 023-385478

f

EIG

CONNY LODEWIJK

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur aan het
raam ten kantore van EMM.

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

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

AUTORIJSCHOOL

BALLET
STUDIO 11 8

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

Wij zijn wegens vakantie gesloten van:

Maandag 9 augustus staan wij compleet
uitgerust weer voor u klaar.

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

En alle reparaties.

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

23 juli t/m S augustus

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN

Voor al uw dak-, zink- en lood-

bedankt voor alles.
Het was een grandioos partijtje!

Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

BKBJDE
VRHUIZRS

v/h Frank

Prinsenhofstr. 7
Zandvoort

ADVERTENTIES

lessen in
Nissan „Primera"

93059B
93060B
93061B
93062B
93063B
93064B
93065B
93066B

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten,

Verdrietig hebben we afscheid genomen van
Siem.
We zijn opgelucht dat hij geen pijn meer heeft.

HOGEWEG 67 -ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-359473
AUTOTEL. 06-52804326

AANGEVRAAGDE BOUWVERGUNNINGEN

VERHUIZEN?

SNOWWHITE

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
UITNODIGING
Uitnodiging aan alle leden van woningbouwvereniging „Eendracht Maakt
Macht" te Zandvoort voor een extra algemene vergadering op donderdag
29 juli 1993, aanvang 20.00 uur in gebouw De Krocht, Grote Krocht 41,
Zandvoort.
AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Herfinanciering van 22 leningen
Op haar vergadering van 29 april 1993 heeft de algemene vergadering
van de woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht goedkeuring gegeven aan het voorstel van het bestuur tot herfinanciering van een
aantal leningen.
Voor de herfinanciering van de leningen is gemeentegarantie vereist.
Op 29 juni 1993 heeft de Gemeenteraad van Zandvoort besloten
onder een aantal voorwaardeng gemeentegarantie te verlenen. Een van
de voorwaarden heeft betrekking op het recht van vestigen van eerste
hypotheek op de complexen, waar de te herfinancieren leningen op
rusten.
In het raadsvoorstel is opgenomen dat over de voorwaarden met betrekking tot het recht van eerste hypotheek nog nader met het bestuur
van EMM wordt onderhandeld.
Conform artikel 14 lid 2 van de statuten van de vereniging vraagt het
bestuur toestemming aan de algemene vergadering in te stemmen met
het verlenen van het recht van eerste hypotheek.
Ter vergadering zal het voorstel nader worden toegelicht.
4. Rondvraag
5. Sluiting
Zandvoort, 15 juli 1993
M. A. Koper, secretaris

IK DANK MIJN LEVEN AAN HET RODE KRUIS
slachtoffers. Wereldwijd.
Met een netwerk van zelfstandige Rode Kruis- en
Rode Halve Maan-verenigingcn. Met miljoenen
getrainde vrijwilligers die
allemaal werken volgens
de principes van neutraliteit, onpartijdigheid en
menslievendheid.

Groothandel in
schoonmaakartikelen
Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Tel. 17935

'De Qutte,
Eten kunt U overal.
Dineren doet U bij de
Gulle Toine, ook op het terras.
Div. vis- en vleesspecialiteiten.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

Studio-adres:
Corn. Slegersstraat 2A Zandvoort

Jash Bahadur Magar is
gevlucht uit Bhutan en is
nu met zijn gezin en negen
familieleden en vele andere
lotgenoten veilig in een
vluchtelingenkamp
van
het Nepalesc Rode Kruis.
Fatma Naziia en haar
zeven kinderen overleven
al twee jaar lang de ijzige
Albanese winters met
voedselhulp
van
het
Albanese Rode Kruis.
Fahim, een Iraanse boer,
heeft zijn huis in een overstroming /.ien verdwijnen.
Zijn akker staat nog tot
het eind van de lente
onder water. Samen met
nog 77.1X10 andere boerenge/innen is hij maanden-

lang afhankelijk van de
hulp van de Iraanse Rode
Halve Maan.
Aardbevingen, overstromingen. ooi logen. Het
Rode Kruis is er voor de

Het Nederlandse Rode
Kruis maakt deel uit van
dat internationale nétwerk. In geval van nood
springt het bij.
Met geld
Om ter plaatse voedsel en
medicijnen te kopen.
Met hulpgoederen

Als die niet of niet voldoende ter plaatse aanwezig
zijn.
Met deskundig personeel
In aanvulling op locale
krachten.

SAMEN
STAAN
WE STERK

KWEKERIJ

]>

P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1

'

Zandvoort

Tel. 17093

;

ZOMERPLANfEN

u

J

If F

Haltestraat 25

MENU MAAND JULI
Zomerse salade van Klppeborst
bleekselderij, appel en rozijnen
met luchtige Joghurt dressing

Of
Tomatensoep met room en tuinkers
********

Varkenshaasmedaillons met en saus van
champignons, reepjes ham en mosterd

of
Gepocheerde zalmforel op een
groentebedje met dille roomsaus
********
Vanilleijs met perzik, aardbeiensaus
geroosterde amandeltjes en slagroom

FL 39.-
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*We waren genoodzaakt
1,2 miljoen op te hoesten'
Vervolg van voorpagina

gramma uit te voeren. Daarom
hebben we méér dan de kaasschaaf moeten hanteren. We
hebben drastische maatregelen
genomen, waardoor we uiteindelijk toch een sluitende begroting kregen."

Het tekort van 1,2 miljoen
werd voornamelijk veroorzaakt door kortingen van het
rijk, zoals de Tussenbalans (7
ton) en een verkeerd uitgangspunt van de gemeente in de jaren '89/'90: men had erop gereIngwersen spreekt van 'omkend dat de huisjes van Gran buigingen' in 1992: „BezuiniDorado als woningen aange- gen, maar ook het vergroten
merkt zouden worden, en daar- van de inkomsten. En dat is
door een uitkering uit het Ge- veel moeilijker. En het is ons
meentefonds zouden opleve- niet in dank afgenomen." Een
ren. Het Rijk dacht daar anders voorbeelden van de inkomstenover, ondanks brieven van het verhoging is de strandstoelengemeentebestuur. De uitkering belasting, waarover overigens
van ruim vier ton bleef achter- nog geprocedeerd wordt.
wege.
„We zijn vooral blij met het
batig saldo omdat het toegevoegd kan worden aan de reserMaatregelen
vepositie van Zandvoort. In het
„We zagen ons genoodzaakt verleden is er vaak kritiek gedie 1,2 miljoen op te hoesten en weest dat onze reservepositie te
toch ook nog het collegepro- zwak was. Nu we er bijna een

ZANDVOORT - 't Stekkie
houdt zaterdagavond 24 juli
een groot feest voor alle bezoekers, voor jong en oud.
Dit zogenaamde Familie
Disko Feest duurt van 7 tot
10 uur.
De vakantie is in zicht, zaterdag vindt de laatste activiteitenavond plaats. Dat is het moment voor een groot familie-

Familie Disco
Feest in Stekkie
feest, als afsluiting van het seizoen, vindt de leiding van 't
Stekkie. Op deze avond zullen
de discjockeys diverse soorten
muziek op de draaitafels leggen. De jongeren krijgen te horen welke muziek 'in' was in de

miljoen aan kunnen toevoegen,
verbetert die."
Hoewel 1992 een batig saldo
vertoont, is Ingwersen niet van
plan zijn beleid te veranderen.
„We zien nu al weer met enige
zorg de begroting van 1994 tegemoet. Zandvoort is een van de
gemeenten die het hardst gekort wordt door het Rijk." Volgens hem heeft dat te maken
met de sociale structuur die het
Rijk de gemeente Zandvoort
toedicht.
„Er komen enorm veel tegenvallers op ons af. De kortingen
in 1994 gaan in de tonnen lopen.
Bovendien is voor deze collegeperiode afgesproken dat we
trachten, de' inwoners zoveel
mogelijk buiten schot te houden. We willen de toerist belasten, daarom hebben we maatregelen genomen die direct het Voor een 'uitverkocht huis' maakten veertien jeugdleden van
toneelvereniging Wim Hildering zaterdag hun debuut. Gebouw
toerisme treffen."
De Krocht was afgeladen. De jongeren hadden vorig jaar hun
eerste lessen gekregen, dit weekend stonden zij voor het eerst
jeugdtijd van hun ouders, de voor publiek op de planken. Het optreden begon met een
ouders op hun beurt krijgen te openbare les waarin de kinderen van alles moesten uitbeelden,
horen welke muziek nu popu- zoals verliefd, boos of verdrietig zijn, een jeukaanval, de hou
lair is bij hun kinderen. De
klanken zijn afkomstig uit de
jaren zestig en de jaren negentig, plus alles wat daar tussen in
ligt. Jongerenwerker Fred van
der Pols voorspelt dan ook een
swingende avond. De toegang
bedraagt 2.50 gulden per perZANDVOORT - De oude- voorbeeld, waren er 84 inschnjsoon.
ren-organisatie ANBO, afde- vingen. Voor slechts veertien
ling Zandvoort, heeft al een appartementen.
Behalve de gebruikelijke proreeks plannen voor het

De 24-jarige Carin Hulsbosch, die nu op Circuit Park

Zandvoort werkt, komt aan de
zijde te staan van de nieuwe
Mosselman. Deze wordt op 4
september gekozen. Zij zal hem
vergezellen bij zijn promotieen representatiewerk voor
Zandvoort, in het binnen- en
mogelijk ook in het buitenland.
Met de aanstelling van de Mosselkoningin volgt Zandvoort
het voorbeeld van de Zeeuwse
'mosselhoofdstad' Philippine.

Verkiezingen
Het politieke forum met de
fractievoorzitters stond ook
aan de vooravond van de vorige
gemeenteraadsverkiezingen op
het programma, de ANBO wil
dit herhalen.
De wens om een onderhoud
te hebben met een ambtenaar
van de sector Grondgebied
komt voort uit een al jarenlange klacht, over de toch wat
moeilijke bereikbaarheid van
Huis in 't Kostverloren. Er vinden hier nogal wat activiteiten
voor ouderen plaats, maar om
hier te komen, moeten zij zonder zebrapad of stoplicht de
weg over steken.

ZANDVOORT - Het ZÓmerzottenfestival van de
Rotary Club Zandvoort
heeft ook een leuke verrassing opgeleverd voor een
aantal ouderen in deze gemeente.

„We zijn er allemaal ontzettend blij mee," zegt HiK-direc-

Een delegatie van Rotary Zandvoort leverde dinsdag bij het
HiK de nieuwe tuinset af

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur:
ds. J.A. van Leeuwen
Gereformeerde Kerk,
Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur:
ds. C. van de Vate
Roomskatholieke Kerk,
Grote Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur:
pastor D. Duijves
Zondag 10.30 uur: .
pastor D. Duijves
Ned. Protestanten Bond (NPB),
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teur Bernardine van Dril. „Dit
is een extraatje dat niet uit het
gewone budget betaald had
kunnen worden." Mede dankzij
een nieuwe omheining kunnen

de ouderen nu heerlijk gebruik
maken van het dakterras. En in
het weekend, als zij er niet zijn,
kunnen ook de vaste bewoners
van het HiK er van genieten.

Huisvesting
Ook wil het ANBO-bestuur
met de gemeente van gedachten wisselen over het huisvestingsbeleid. Voor het kort geleden geopende Bennoheim bij-

] j Weekenddiensten

j Kerkdiensten
Weekend: 24-25 juli 1993

nieuwe seizoen. Bijvoorbeeld een politiek forum en
een gesprek met de gemeente over onder meer het huisvestingsbeleid en de bereikbaarheid van Huis in 't
Kostverloren. Ook komt er
een informatiemiddag over
vrijwillige euthanasie.

Om de sfeer alvast op te doen,
was Carin daar twee weken geleden al aanwezig ter gelegenheid van de opening van het
mosselseizoen. Zij vergezelde
er de huidige Zandvoortse Mosselman, in het dagelijks leven
Het bestuur van de Algemene
tevens haar 'baas', circuitdirec- Nederlandse Bond voor Oudeteur Hans Ernst. Afgelopen ren NBO afdeling Zandvoort
vrijdag waren de eerste nieuwe komt hiermee tegemoet aan de
mosselen in Zuid-Kennemer- wensen van aantal leden. Zij
hebben hierom verzocht, in
land te krijgen.
aanvulling op het 'beleidsplan'.

Cadeautje voor
ouderen-opvang

Dinsdag ontving de dagopvang van ouderen, gehuisvest
in het Huis in het Kostverloren
(HIK), een compleet tuinameublement voor op het dakterras.
Het cadeau werd overhandigd
door de nieuwe Rotary-voorzitter Henk Schotte en Eg Poster,
voorzitter Community Service,
een soort 'uitvoerend orgaan'
van de Zandvoortse Rotary.

Brugstraat 15:
Tot en met 29 augustus geen
dienst in de Brugstraat
Kerk v.d. Nazarener:
Zijlweg 218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur:
ds. A.W. Snijders
19.00 uur:
ds. A.W. Snijders
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem.
Zaterdag 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur.
Inlichtingen: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, telefoon 023-244553.

P Burgerlijke stand
Periode: 13 - 19 juli 1993
Gehuwd:
Hellingman, Martin en Roose,
Anita
Prins, Peter en Dorre, Pascale
Koster, Allard Prederik en
Lambregts, Sylvia Egidia Antoinette Maria
Geboren:
Timothy Ralf, zoon van: Peters,
Ralf Jürgen en Haanschoten,
Hillegonda Margaretha
Jeffrey Frans, zoon van: Peters,
Ralf Jürgen en Haanschoten,
Hillegonda Margaretha
Jip, zoon v.: Stalenhoef, Christianus Henricus Maria en Poelmann, Anna Maria Angelica
Michelle Josephina, dochter
van: Dölger, Helmut en De
Beus, Caroline Josephina
Frank, zoon van: Stor, Theo en
Jochems, Esther
Overleden:
Twint, Gerardus Franciscus,
oud 76 jaar
Grosmann geb. Van Harlingen,
Maria Magdalena, oud 77 jaar
Gielisse, Gijsbertus Leonardus
Johannes Maria, oud 52 jaar
Barbet geb. Besselink, Petronella Hendrica Liduina, oud 97
jaar
Van der Zeijs, Wilhelmus Cornelis, oud 60 jaar
Mul, Simon, oud 62 jaar
Van der Kruk, Aaltje, oud 91
jaar

ding van een koningin of van 'toiletgangers'. Na de pauze lieten
de jonge toneelspelers zich van hun beste kant zien met zelfbedachte en geschreven scènes, ingestudeerd onder de bezielende leiding van Soja Rijnders-Koper. Het debuut werd een
succes. „Het was vertederend," reageerde een van de bezoekers na afloop.
Foto Persbureau ZancKooit

ANBO wil gesprek over huisvestingsbeleid

Zandvoort krijgt Mosselkoningin
ZANDVOORT - Zandvoort krijgt dit jaar voor het
eerst ook een Mosselkoningin. De Haarlemse Carin
Hulsbosch, die driejaar op
de receptie van het Zandvoortse raadhuis heeft gewerkt, is hiervoor uitgekozen.

Vertederend debuut Hildering-jeugd

Diensten: 24-25 juli 1993
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere
gevallen
023-159500 of - voor info overdag
- (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming 023-246899 (gratis), Regionale Dierenambulance alarmnummer 023-334323.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling:
J. Anderson, B. van Bergen, C.
Jagtenberg, G. Mol, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
30500. De spreekuren van de
dienstdoende arts zijn zowel op
zaterdag als zondag van 11.30
tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet
nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel. 13185.
Openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 10.00 - 13.00
uur en 17.00 -18.00 uur. Zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via tel.nr.
13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C. Gombert, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507 14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476 of
alarmnummer 023-334323 (24

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

grammapunten worden in het
nieuwe seizoen onder meer ook
informatiemiddagen gehouden
met een notaris, de politie over

veiligheid, een fysiotherapeut,
directies van verzorgingstehuizen en het Centraal Meldpunt
Ouderenmishandelmg.

Deelnemersveld Tennis-sportkamp
voor jeugd bijna twee keer zo groot
ZANDVOORT - In totaal
62 kinderen nemen dit jaar
deel aan het Tennis-sportkamp Zandvoort, dat maandag van start gaat. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Ook
het aantal verschillende
sporten is danig uitgebreid.

„Verleden jaar begonnen wij
als proef met het kamp, toen
konden er 36 kinderen inschrijven," zegt organisator Rinie
Cappel. Alleen de inschrijving
al werd een enorm succes: het
kamp was binnen een week volgeboekt, de belangstelling was
zelfs vele malen groter dan het
aantal
deelnemersplaatsen.
Vandaar dat dat nu fors is uitgebreid tot 62 in totaal, er komen vier groepen van twaalf en
één van veertien deelnemers.
„Verleden jaar stond er in de
krant dat het waarschijnlijk het
laatste kamp zou zijn. Het tegendeel is nu bewezen," aldus
Cappel. „Het was een misverstand tussen de tenniscoórdinator, het bestuur van de handbalvereniging en mij." Het
kamp is volgens hem 'sterker
dan ooit'. „Meer sporten, bijvoorbeeld karting, anti-slipschool, jeu de boules, badminton en honkbal zijn aan het pro-

gramma toegevoegd. De oude hockeyvereniging ZHC. Daarsporten bleven gehandhaafd, naast stelde Dries Sonneveld
tennis is nog steeds de hoofd- dit jaar zijn zwembad weer besport." ledere dag wordt er per langeloos ter beschikking voor
groep anderhalf uur tennisles het kanoen. Vele vrijwilligers
gegeven met - als afsluiting - op hebben hulp toegezegd. „Om
de laatste dag een tennistoer- zo'n kamp te organiseren, heb
nooi.je erg veel vrijwilligers nodig,"
verklaart Rini Cappel.

Jeu de boules
„Ik vind het persoonlijk erg
leuk dat wij dit jaar ook jeu de
boules aan het programma hebben kunnen toevoegen. Ongeveer vier jaar geleden wilde ik
al een jeu de boule afdeling oprichten bij de handbalvereniging. Helaas kon dat toen niet
doorgaan omdat het bestuur
daar teveel problemen aan zag
kleven. Nu kunnen de kinderen
toch nog kennis maken met
deze tak van sport, die - bij mijn
weten - de oudste ter wereld is.
De sport bqgon al ruim voor
Christus en is nog steeds jong.
De organisatie van het boulen
wordt verzorgd door de tuindersvereniging, waar ook de banen liggen. Een oude droom
van me wordt nu dus toch een
beetje werkelijkheid."
Het sportkamp duurt een
week lang en vindt onder andere plaats op de velden van handbalvereniging Casino ZVM en

„Per groep heb je minimaal
één leider nodig en daarnaast
moeten vele sporten begeleid
worden. Gelukkig bestaat zo'n
leger vrijwilligers nog, en ik ben
blij dat ze nog bestaan. Zonder
hen is het kamp met te runnen
en ik ben ze er dan ook erg
dankbaar voor."

Vier sponsors
De kosten voor de deelnemende kinderen bleven laag
doordat Cappel vier sponsors
wist aan te trekken, ABN
AMRO Zandvoort, Es-Tablo
Steakhouse, Sentinel Beveiliging en Commodoor Horloges.
„Ouders zijn bij deze uitgenodigd om eens op één van de vele
activiteiten te komen kijken,"
aldus de organisator. Voor vragen over 'wie, waar, wanneer' is
de organisatie tijdens de week
zelf te bereiken via de handbalveremging, telefoon 18166.

Achter de Schermen

Zandvoorts
Nieuwsblad

Jeep trekken en
strandstoeltillen
ZANDVOORT - Fitness Paradise, gevestigd aan de Paradijsweg l, organiseert de komende
weken de Fitness Paradise Fitgames. De onderdelen vragen
zowel conditie als kracht, taehendigheid en inzicht. Iedereen
met een goede conditie kan
meedoen.
De voorrondes (met chin-ups, push-ups en dergelijke)
vinden de komende zaterdagen
(vanaf 24 juli) plaats m de
sportschool, de finale is op 21
augustus op het strand, voor
paviljoen Far Out (7) Dan zijn
de onderdelen onder andere
een zeemeerminloop, een handenloop, Jeep trekken, zwemmen en strandstoeltillen.
Naast de strandexploitant
verlenen ook anderen mede
werking:
Reddingsbrigade
Zandvoort, watersportcentrum
Tim Klijn, Stichting Zandvoort
Promotie en het Rode Kruis.
Het Reebok Stepteam geeft
elke zaterdag een demonstratie.
Inlichtingen: telefoon 17742.

Terras Klikspaan
mag openblijven
ZANDVOORT - Het terras
van Café De Klikspaan mag
blijven staan. Het gemeentebestuur heeft gehoor gegeven aan het bezwaarschrift
van eigenaar Lifa Lock.
„De eigenaar heeft voldoende
laten zien dat hij zich aan de
eisen kan houden," zegt gemeentevoorlichter Fiona Atighi. „Het college gaat ervan uit,
dat dat ook in de toekomst zal
gebeuren." De Klikspaan heeft
de terrasstoelen en tafels met
kettingen vastgelegd, zodat zij
niet verder het trottoir op kunnen schuiven.
De vroegere sluitingstijd van
het café, 01.00 uur in plaats van
03.00 uur, opgelegd tot 27 juli,
blijft wel gehandhaafd. Lock,
gisteren niet bereikbaar voor
commentaar, zou nog in beroep
kunnen gaan bij de Raad van
State. Deze heeft echter kort geleden een verzoek om schorsing van het vroegere sluitingsuur afgewezen. Het sluiten van
het terras werd wél geschorst,
omdat het een specifieke gemeentelij ke regelgeving betrof.
De voorzitter van de afdeling
Rechtspraak wilde daarover
geen defmtieve uitspraak doen
voordat het college zich over
het bezwaarschrift had gebogen. Dat is dinsdag gebeurd.

Lammers verovert
zijn eerste punten
ZANDVOORT - De Zandvoortse autocoureur Jan Lammers heeft tijdens een chaotische Formule 3000 race op Sicilie zijn eerste drie punten voor
het kampioenschap behaald.
Hij vertrok vanaf de 22-ste
startplaats en eindigde als vierde. Kort ervoor, tijdens de eerste training was hij tegen de
vangrail geklapt. „Het was mijn
eigen fout," was zijn commentaar.

Ruud Luttik

'Ik moest er wel even over nadenken'
In de rubriek
Achter de Schermen
belicht het
Zandvoorts Nieuwsblad
de 'mens' achter
bekende personen
uit deze gemeente.
Deze week
Ruud Luttik,
geselecteerd om deel
te nemen aan de
World Police en
Fire Games in Amerika.
Dat houdt in:
droogroeien....

Ruud Luttik blijkt verknocht
aan de roei-ergometer, een zeer
jonge tak van sport. „Het zal
voorlopig wel geen Olympische
sport worden, maar de roei-ergometer gaat het wel maken,"
is zijn overtuiging. Bij hem zelf
heeft de sport het ondertussen
al wel gemaakt. Wat dat betreft Buud Luttik bereidt zich voor
kan hij gezien worden als een
van de pioniers in Nederland.
Ook via zijn werk heeft hij er- gehele conditie. „Ik kan mij
mee te maken. Juist door tij- hier goed voorbereiden en krijg
dens de politie-/brandweer- adviezen van Peter Koopmans.
-kampioenschappen van Ne- Op dit moment train ik elke dag
derland in de top zes te eindi- minimaal een uur, maar twee
gen, kwalificeerde hij zich voor uur is meer regel. Voor deze
de wedstrijden in de Verenigde wedstrijden train ik niet alleen
op de ergpmeter maar ook
Staten.
krachttraining en hardlopen
horen er bij. Met mijn werk kan
ik het allemaal goed combinedoor Aaldcrt Stobbclaar
ren."
Volgende week zondag reist
de 32-jarige Zandvoortse politieman af naar Amerika. Maar
de laatste dagen blijft hij volop
trainen in de AFAFA sportzaal
in de Brugstraat, waar - zoals
op veel plaatsen - de roei-ergometer al veelvuldig wordt gebruikt. Roeien op dit toestel
blijkt immers goed voor de al-

Kostbaar
De importeur van de ergometer ziet in de Zandvoorter een
uitstekend vertegenwoordiger
in Amerika. „Toen ik geselecteerd werd, moest ik even nadenken of ik het wel zou doen.
Maar zo'n kans krijg ik misschien nooit meer. Het is welis-

op zijn reis naar Amerika

Foto Peisbuicau Z.uuKooit

waar een kostbare zaak, maar aldus Luttik. Vooral in Nederdoor sponsoring kan ik die trip land en Amerika neemt de roeitoch maken. Ik vind het gelijk -ergometer een grote vlucht.
een hoogtepunt uit m'n nog
maar korte periode met de ergometer. Voor mij is het nu al Kansen
Over zijn kansen op wereldgeslaagd. Over twee jaar wordt
het kampioenschap in Australi niveau in deze nog jonge sport
gehouden en daar probeer ik kan hij geen oordeel geven. „Ik
ook bij te zijn. Dan ga ik het wat heb geen zicht op het deelnegrootser opzetten. Dan moet ik mersveld van deze wereldkammeer tijd nemen om sponsors pioenschappen. Je wordt ingete interesseren."
deeld in gewicht. De lichte klasse gaat tot 75 kilo. Door mijn 77
Roeien op een ergoineter ver- kilo val ik in de zwaardere klastoont veel overeenkomsten met se, en daarvoor ben ik natuurhet traditionele roeien. Aan het ' lijk vrij licht. Maar ik ga er heen
toestel is geavanceerde appara- voor een goed resultaat. Ik vertuur gekoppeld waardoor af- wacht zeker daar de finales te
stand, tijd en concurrentie in kunnen halen. Het wordt wel
de gaten kan worden gehouden. hard werken, maar ik heb mij
„Tijdens een wedstrijd weet je flink voorbereid, dus ik heb
meteen hoe je er voor staat," goede verwachtingen."

ARISTONA 55 CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST.
SONY CAMCORDER
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

F375. 8x motorzoom. (ader,
3 lux. age msert '2220.-

1299.-

Type 25GR57GO, 63cm flat
squnro.m line, quikstait beeld TOPMERK CAMCORDER
buis. stereo, teletekst en al- F60; 8mm systeem, 6x zoom. sustandbediening Adv'2075 - penmpose.autolocus Adv'2299-

1295.

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

1199.-

PANASONIC NVG1

VHS-C videocamera. '1895.-

1495.-

felete
t n d el i n g

MAGNETRON OVEN

AKAI VHS INTELLIGENT-HQ
4 KOPPEN VIDEORECORDER

';•' taaiste '
tnformntl»:

Snel ontdooien en verwarmen.

VSF400; Supersnel 'Quick Response' System, perfekte
beeldkwaliteit ook bij stilstaand beeld en Slow Motion, Digitale
Tracking, Dubbele speelduur (Longplay 8 uur), timer voor
8 progr. tot 1 jaar vooruit, Real Time bandteller,
afstandbediening met LCD-display. "968.-

l Off" 5.20»; O3*rrT?S025ï
40O;.4lrlJ«.T1/i*«.T€>tetalt** ; '. 401 ttjtl
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INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

HOLL 1000 TOEREN

|€~3Ea

SONYHI-8TRAVELLER
TR705; Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviespnjs"3330 -

E3Er 1095."
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

rre«% OQC
\J;llw

FW4 7QC
bïïiPf

/HO."

vraag, opmerking, probleem?
BeldeBCC

INFO-LIJN
020-6474939

2199.-

E10, Mini camcorder, motorzoom,
autofocus, hi-fi stereo "2799.-

1449,

TR50; Lichtgewicht camcorder,
Sxzoom, hifi, autofocus. '2550.-

1399.-

E3EF 545 •"

INDESIT PROMOTIE

Afd.konsumentenbelangen
Ma. t/m Vr. 10.00 10116.00 uur
^&

\

.

949.-1

y;f«f«4

CC C

Urn*

DDD."

BAUKNECHT 2304^

nflw

Tijdstip van levering?
Bel de BCC

319.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI

TypeR3G14;draaiplateau,timer |

715."

349.-

KOMBI MAGNETRO'N

STUNT" 3 in 1 M Magnetron |
+ hete-lucht oven + grill.

549.-

BOSCH 2-DEURS

TIJDENLIJN
020-6476219

Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviespnjs'1199.-

Eén dag voor levering
van 14.00 tot 16.00 uur.

BROTHER ER7341

29 liter, digitale bediening l
en draaiplateau. Adv. *899.-1

599.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI

PHILIPS GR1021 37 CM

445.-

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM61 0; 20 liter. Adv. '769.- l

PHILIPS/WHIRLPOOL en 1000 Watt quartz grill

Type 2596; Adviesprijs. *799.

Geen prijs-inlo i.v.m. konkurrtntii

STEREOTRAVELLER

OÏJü." SONY TRAVELLER

PHILIPS 55 CM KTV
SUPER TELETEKST

INDESIT 2-DEURS

Type R2240. Adviespnjs'849.-

kaïn 495."
STUNT! 550 TOEREN ZANUSSI 2-DEURS

/^

MOULINEX FM1115

IMÊr 445." PANASONIC 700 WATT

Li~^aj

1895.-

OQQ
£3 «J."

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv. '749.-

ZANUSSI WASAUTOM.

70 CM TELETEKST

PHILIPS CE6270 63 CM
AFSTANDBEDIENING

280LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

QQQ
O «J «J-

redocllo: Sturtïocumple

Nederlandse Philips garantie.

SAMSUNG RE570

Voorlader, centnfugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs' 1299.-

:

Omroep- ouerzichttï-' '* Ji'iïWiS*! :i:ï' •
NOS ;304 flUHO 310 UfjRfl S320 K BO
NCnU 340 TROS''>3SOi? ÜOOïïsSfiO? EO

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

"Ö"

Type 52KV2527; 55cm flat square beeldbuis, monitorlook,
60 voorkeuzezenders, automatisch zenderzoeksysteem,
stereo, teletekst met geheugen, groene toets, scart-aansluiting
en infrarood afstandbediening. Adviesprijs* 1595.-

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

1149

MIELE1100TOEREN

R8180; 750 Watt + draaiplateau.

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1100 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geëmailleerd. Adviesprijs *2199.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

649.-

AVM920; Luxe 3 m 1 kombi l
magnetron'. Adviesprijs'1299.-

PANASONIC VHS HI-FI

979.-

SIEMENS1000 TOEREN

F65; 4 koppen, VHS-HQ. '1894.-

1000 toeren. Adv. '1878.-

1099,

BLAUPUNKT VHS HI-FI
SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST
Platen Square Hi-BlackTrinitron
beeldbuis, teletekst en afstandbediening. Adviespri]s"1799.-

1299.-

SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST

1799.-

PANASONIC70CM*
STEREO TELETEKST

1499.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1199.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

999.SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST

899.349.-

37 CM KLEUREN-TV

WAS^ROOGKOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T ZANUSSI Z908/8SR
Tegen meerprijs wast en KOEL/VRIES KOMBI

750; 4 koppen, 8 uur. *2095.-

999.

droogt u in één machine:

JVC VHS HI-FI VIDEO

1475.-

830; TOPKLASSE! *1899.-

949.-

GRUNDIG HIFI VIDEO

!Z

LjE=:

—"^nBM'—i -"r^1al

LOSSE
KOMPONENTEN

VS940; VHS-HQ, 4 koppen,
mkl. TELETEKST. '1999.-

^"^

—jm-****

629.-

VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle. '1795.-

1199.-!

845.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

899.-

3standenME<

SONY 4 KOPPEN VIDEO

879,

369.-

^ü!V.f rijn! 229 <

S^S 699.-

FWi
]j;ifw

QQQ

uïfOi

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

pr«7»%
nyio
L:jfc? 94O."
BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

379.-

949.ISOOTRNBOVENLAD'ER

GRUNDIGi 37 CM
AFSTANDBEDIENING
IBEDIENING

478.-

999.-

998.-

FK055/52/25A;Elektrischeoven, |
mkl. grill en kookwekker.'1510.-

130 LTR. KOELKAST

145 LITER KOELER

VSF340; VHS-IHQ, PDC voorbereid;afstandbedienmg.'988.-

L;jfc?

plg%

QQC

O «l U.

ZANUSS1 140 LITER

1199.
PHILIPS 160 LITER

PHILIPS VIDEO + PDC

C§Er

V R 2 2 3 ; VHS-HQ, simpel
orogrammeren:TXT. '1245.I9M440.-

;

198.-

ETNA KOOKPLAAT
KPLAAT

1205JN;4-pits. Adviespnjs'450.-

"*C

258.-

ELECTROLUX
KOELBOXEN

4 koppen, dubbele speelduur.
Off. Ned. garantie. *1245.-

199.-

779.-

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

. IBCC

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening. '1145.- j

1

679.

PELGRIM WASEMKAP

269.-

WA15; Adviesprijs'245.-

108.-

ZANUSSI WASDROGER
Type TD50; Adviesprijs*649.-

ATAG WASEMKAP
EMKAP

AdviesprM» •

GRUNDIG VIDEO + PDCl

WH155E; 3-standen.
tanden. *280.-

VS902;TELETEKST.*1409.-

158.-

, INDESIT WASDROGER

749.-l

OPZETVRIESKASTJ

ÜB TURBOTEAM

BARE

Handig opzetvrieskastje, waar
een plaatsje voor te vinPHILIPS/WHIRLPOOL altijd
den is. Adviesprijs. '595.-

MOULINEX
OVEN

Type AMB523; Adviesprijs'945.-

BAUKN./BOSCH/AEG

HRDX20;Afslandbed *879.-]

549.

-|ltWV

"

,!•-»

'v.a.\
lKONDENSDROGER

STUNT! VHS-HQ VIDEO |
1

799.-

449.

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

l Elektronisch regelbaar.'1445.-

t«-MSS555r«S-:

SONYMIDI-SETinkl.SCD-WISSELAARI
+ SUBWOOFER SYSTEEM
2x60 Watt, inkl. atstandbediening.*2079.-

i Meer budget door de grati*
);BCC-card!
BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

545."

BOSCH KTF1540

749.-

1199.-

1098.-

1298.-

TOPMERK. Adviesprijs*749.-

nkl. afstandbediening

898.-

ATAG GAS-ELEKTRO

AKAI3 KOPPEN VIDEO

BETER EN GOEDKOPER.
PRIJS

Type KGC2511 ; Adv. '1 269. 41OIV; Gas-elektro fornuis. '1425.-

799.-

RTV535;3koppen.Adv.*1445.-1

599.-I

628.-

668.-

PELGRIM FORNUIS

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica ATAG INFRA TURBO
bovenblad. Officiële garantie. KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
IAEGTURNETTE
kookboek. Adviespnjs'1735.Inclusief aparte 2800-toeren INDESIT 140 LITER
centrifuge. Adviesprijs. '1375.-

TAF417-.TO

[-!?•% QVIQ
F-7-W7 OHO. GRUNDIG VHS VIDEO
GRUNDIG 51 CM TEKST
plg«%
CQQ
rS-Wf DÏIO. JVC VHS-HQ VIDEO
ARISTONA 51 CM

BAUKNECHT SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

EM22; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed |
grill-set. Adviesprijs'1575.-

TURBO-DRIVE VIDEO
GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

598.-

KN5404;Gas-elektro.'1049.- l

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
| PHILIPS CC1000. Adv.*1445.-

BLAUPUNKT VIDEO

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

B L AU PU N KT 70 CM
STEREO TELETEKST

INDESIT G/E FORNUIS

849.-

649.-

1448 • "

MIELE KOEL/VRIES

PHILIPS
850
TOEREN
j '130.BOVENl^chanisrt^.-'.gg^
LADER

649.-

70KV9717; Adviespnjs'2275.-

ETNA FORNUIS 14.00

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

V315: VHS-HQ, prefekt beeldi
LCD-afstandbediening. *1220.-

599.-

528.-

Type ARG280; Adv. *1235.-

149.

SONY 3 KOPPEN VIDEO

J40;VHS-HQ,3koppen.'1104.- j

__

Type KN5402WO; Adv. '849.- l

PHILIPS /WHIRLPOOL
KOEL/VRIES KOMBI

| BAUKNECHT WA6500

VR502; VHS stereo. *1599.

V415;4DA-PRO,VHS-HQ,dual [
mode shuttle; long play. '1550.-

679.-

INDESIT
FORNUIS

i PHILIPS /WHIRLPOOL

PANASONIC VIDEO

vraag e«>m'

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewondereni Wat zegt u van
deze AEG/BCC stuntaanbieding? Adviesprijs. *1549.-

1195.865.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

749.-

GRATIS THUIS

Tfl^^frirT

custumedlt

1199.-

AEG LAVAMAT RVS

Geen 2-deurs koelkast maar een
echte koel/vries kombinatie met
de koelruimte op "ooghoogte".
Laag stroomverbruik. Adv. * 1179.

999.-

! MIELE DROGER

i.

1519.95

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

zuigt,a*«menr'

ZANUSSI VRIESKAST
Type Z6050; Adviesprijs'599.

>|CO

luö."
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB594; Adviesprijs*725.

6 programma's, 12 couverts
en geruisarm: Adv. '999.-

CQQ
BAUKNECHT LUXE

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. '840.

1299.- STUNT!! VRIESKIST!!

IMERKCENTRIFUGE

169.-

348.-

-l

U %!«)•" 'Ü
BAUKNECHT VW 3PR

li/riKy 749.BOSCHVWPS2100

MIELE VW G521

1499.-

OPENINGSTUDEN:
maandagmiddag
,ünsdag ,,„, wrijd.B
zatardag
.9 tot 6 uur.
Ba<"1Pevtd°rP vrijdag
ELEKTRO-SUPERS Nlaari«enbro«h
vrijdag
IN DE RANDSTAD ovarlge filialen dond.rdag

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

HAARLEM
(BEVERWIJK
l ALKMAAR
Winkelcentrum "Schalkwijk' l Winkelcentrum "De Beverhof" l Huiswaarderplein 1 1
l
Beverhof
16
(alleen
witgoed)
l (Achter Noorderkade/Groimarkt)
Rivièradreef 37

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

1 tot 6.30 uur
9 tot 6.30 uur
KOOPAVOND:
7 tot 9 uur
7 tot 9 uur l
...... 7 tot 9 uur

W

donderdag 22 juli 1993

Weekmedia17

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club.
In verband met de vakantieperiode is de eerstvolgende
clubavond in het Gcmeenschapshuis op donderdag 2 september.
Méér informatie over de problemen/oplossingen is tot die
tijd te krijgen via
Postbus 25,
2040 AA Zandvoort.
Belangstellenden voor de
Zandvoortse Schaak Club kunnen ook bellen:
telefoon 13644, 13244 of 17272.

Kwaliteit gewenst:

Floris
Faber

De hele wereld is te veroveren

In de rubriek Dorpsomroeper treedt Floris Faber in de voetsporen van zijn grootvader en verkondigt zijn mening over
het toerissme. De redactie nodigt de lezers uit te reageren op
zijn visie in de rubriek Meningen. Reacties inleveren bij het
Gasthuisplein 12, of opsturen naar postbus 26,2040 AA Zandvoort. Faxen kan ook: 02507-30497.
ter wisselend. Als je over kwaliteit praat, heb je het over het
geheel én over de onderdelen.
In Zandvoort wordt vaak gezegd dat we het publiek niet
hebben voor een kwaliteitsprodukt. Dat lijkt me juist. Of misschien toch niet. We hebben inderdaad bij vlagen een buitengewoon armoedig publiek. Lekker lawaaierig de Kerkstraat
vullend met een zak patat in de
ene en een blik bier in de andere hand. En als het mee zit
twee loslopende honden er
achter. We hebben echter ook
heel veel gasten, die wekenlang
in een hotel, bungalow of appartement verblijven en die
Zandvoort op een meer ingeto-

Floris Faber constateerde
vorige week dat Zandvoort
aandacht moet besteden
aan de dagen met minder
mooi weer. Daarvan zijn
er immers veel meer dan
zonnige dagen. Deze week
is de 'kwaliteit' aan bod.

D

Opgave nummer 25:
Wit begint en wint.
Oplossing vorig schaakprobleem (nummer 24),
wit begint en wint:
1. c5-c6, b3-b2; 2. c6-c7, b2-blD;
3. c7-c8D+, Ka8-a7; 4. Dc8-c7,
Ka7-a8; 5. Lh3-g2+, Lh7-e4; 6.
Dc7-h7, Ka8-b8; 7. Lg2xe4, damewinst of mat.

URVEN WE HET?
Een discussie op te
starten over de kwaliteit van ons produkt Zandvoort? Wat is kwaliteit. In de
gastvrijheidsindustrie heeft
kwaliteit veel te maken met
de sfeer, de presentatie.
Onze badplaats heeft veel
sfeer. De presentatie is ech-

gen manier beleven. Zandvoort
is ook op dit terrein bijzonder.
We trekken vogels van verschillende pluimage en dan
ook nog uit de hele wereld.
Eigenlijk is dat niet zó bijzonder. Zandvoort is een eindeloze badplaats en we.zijn in
1
principe aantrekkelijk voor
veel groeperingen. Het is niet
zo dat we veroordeeld zijn tot
een bepaald publiek. We bepalen zelf door ons aanbod welk
publiek naar Zandvoort komt.
Het aanbod van Zandvoort is
op onderdelen van grote klasse. Toch wordt het imago nog
bepaald door (horeca-)bedrijven, die het bij kleine marges
moeten hebben van de grote
omzetten. Er is dan behoefte
aan steeds meer mensen en dat
is niet goed voor Zandvoort.
Als we weten dat Zandvoort
een beter publiek verdient - en
dan heb ik het niet uitsluitend
over de gemiddelde besteding dan zul je je aanbod moeten
ontwikkelen. De kwaliteit van
het aanbod verbeteren kan op
vele manieren. Je kunt de knelpunten te lijf gaan en je kunt
met visie een (structuur-) schets van een ideale situatie
maken. Het laatste werkt met
echt als zo ongeveer het halve
dorp moet worden afgebroken.
En het bestrijden van de knel-

punten eindigt in Zandvoort
we niet willen. In het belang
vrij snel in een politiek comvan Zandvoort. De gemeente
moet dan investeren. In
promis of een gedoog-situatie.
Kwaliteitsverbetering is voor dienstverlening, m dorpsaanZandvoort de enige weg. Tenkleding, in ondersteuning
minste als we het in onze badvan passende evenementen.
plaats leuk willen houden en
Het ligt ook voor de hand
rendabel. Bovendien manifesdat onze locale overheid mteert de vraag naar het betere
vesteert in het toerisme. Per
badplaats-produkt zich meer
slot van rekening (in de
gespreid door het jaar.
meest letterlijke betekenis
Er gebeurt al veel m Zandvan het woord) leidt een
voort. Nogal wat individuele
bloeiende toeristische bedrijondernemers zetten een klasvigheid tot een prettig resulseprodukt neer. Het dorp ziet
taat op de gemeentelijke
er o.a. door de bloemen en
winst- en verliesrekening.
planten steeds smakelijker uit.
En Zandvoort wordt fantasVerbetering van de kwahtisch schoon gehouden. Als we teit van Zandvoort. We wilechter resultaat willen boeken len gewoon Zandvoort wat
met meer kwaliteitsverbetemooier hebben Wat aantrekring, dan moeten we consekelijker voor plezierige toequent zijn. Een lange termijnristen. Onze badplaats is dan
visie laten prevaleren boven
direct ook nóg leuker voor
b.v. incidentele inkomsten
de bewoners. Tenminste als
voor de gemeente. En we moe- het niet te lawaaierig wordt
ten respect hebben voor de
en dat kan worden gestuurd.
Het is een kwestie van prekleinschaligheid van Zandvoort.
sentatie, van goede smaak;
een beschaafd, verzorgd proEen kwalitatief beter produkt; het is een kwestie van vi- dukt trekt een beschaafd,
sie en lef. Van samen doen ook. plezierig publiek.
Maar boven alles is het een
Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de ontwik- kwestie van het mét elkaar
kelmg van Zandvoort. Kwaliwillen, er samen aan werken.
Gemeente en ondernemers.
teitsverbetering kan worden
bereikt door duidelijk aan te
Wie neemt het initiatief?
geven wat we wel willen en wat

Zeeschuimers tonen hoogstandjes

(ADVERTENTIE)

In deze rubriek wordt tijdens het zomerseizoen
bericht over gebeurtenissen op het strand. De
redactie houdt zich aanbevolen voor tips en
reacties. Het telefoonnummer is: 18648
De Zandvoortse Reddings
Brigade is druk bezig met
de voorbereidingen voor 'ut
Zandvoortse
Roeispektakel'. Dat is gepland op volgende week vrijdagavond,
aanvang zeven uur. Zijn de
weersomstandigheden
te
slecht dan wordt er pas op
zaterdagavond gestart.
Dit jaar wordt het eerste lustrum van het roeispektakel gevierd. Volgens de orgamsatoren wordt het een groots evenement. De ZRB is dan ook al
maanden bezig met de voorbereidingen. Strandcommandant
Rob Drommel, een van de organisatoren, meldt dat het uitstekend loopt „Het is veel werk,
maar wél leuk. Tot nu toe zijn
er al veertig aanmeldingen bmnen gekomen, maar er kunnen
er nog meer bij." De organisatie
rekent erop dat er zich de komende week nog wat ploegen
aanmelden. Zo rond de vijftig
teams, dat is de limiet.
Evenals m voorgaande jaren
wordt er niet afgeweken van de
succesformule. Dat betekent
dat er niet alleen in vletten geroeid moet worden: er staan
ook andere hindernissen op het
programma. Voordat de ploegen voor reddingspost Piet Oud
het water opgaan, moeten hier,
op het noorderstrand, eerst wat
spelletjes worden uitgevoerd.

Bovendien moet men verkleed
aan de start verschijnen. „Het
is maar een aardigheidje," zegt
Drommel. „Het gaat ons meer
om het ludieke. Keiharde strijd
en topprestaties verlangen we
niet. En winnen is niet belangrijk, want iedereen gaat met
een prijs naar huis Het moet
gezellig blijven."

Spelletjes
De sterke roeiers hoeven dus
bij dit spektakel zeker niet tot
de winnaars te behoren De
spelletjes die moeten worden
uitgevoerd zijn bij de ZRB bekend, maar blijven geheim tot
vlak voor de eerste start. „Over
de vorm van de spelletjes zijn
we gillend enthousiast," verklapt Rob Drommel „Het
wordt echt heel erg leuk "
Dankzij de steun van de
Zandvoortse middenstand zijn
er leuke prijzen te winnen.
Voor de winnaar, maar óók
voor de meest origineel uitgedoste ploeg. Om dit eerste lustrum extra luister bij te zetten,
vindt het evenement na de
prijsuitreking bij strandtent
Kerkman (nr. 24) feestelijke afgesloten. Inschrijving is nog
mogelijk via de telefoonnummers: 16283, 14318 of 12376. De
kosten bedragen twintig gulden
per ploeg van vijf personen.

Schaken op Raadhuisplein
ZANDVOORT - Morgenavond spelen de schakers
van Café Neuf/Chess Spciety voor de tweede keer in de
openlucht op het Raadhuisplein.

Behalve alle vakantiegangers, worden ook Zandvoortse
genteresseerden uitgenodigd
om eens vrijblijvend kennis te
Zij zullen het opnemen tegen nmaken met de schaaksport en
toeristen, dagjesmensen, Zand- de ploeg van Chess Society.
voorters en andere passanten.
Als het weer meewerkt, wordt
Vrijwel alle niveaus kunnen
er rond kwart voor acht gestart. aan schaakwedstrijden als deze
Om ongeveer half elf zal er - meedoen.

Bioscoopprogrammering van 22 t/m 28 Juli

'EMM' houdt Knoissietocht

CHARtlESHEEN UOYD BRIDGES
VAIERIAGOUNO RICHARO CRENNA

De kunstzwemploeg van De Zeeschuimers sloot zaterdag een zeer geslaagd seizoen af
ZANDVOORT - De Zeeschuimers heeft na een zeer
succesvol kunstzwemjaar
het seizoen afgesloten met
onderlinge wedstrijden. Het
talrijke publiek kreeg een
tiental uitstekende uitvoeringen voorgeschoteld. De
jury had het er'moeilijk mee
maar uiteindelijk ging de
eerste prijs naar de trio-uitvoering van Natascha Bakker, Minke Kortekaas en
Monique van der Werff.

h

Maak mot j» bloscoopkurtj* In de Kodak
Expraii winkel kam op *en relt naar da
Dlanay - MGM Studio's • FLORIDA

ProducedbyBILLBADAlATO

wegens de invallende duisternis - een 'natuurlijk einde' aan
dit evenement komen.

door de jury als winnaressen
stelde een onder de toeschouwers gehouden enquête hen in
het bezit van de publieksprijs.
De uitvoering die de jeugdige
dames in het zwembad De
Duinpan van Gran Dorado dan
ook lieten zien, was van hoog
niveau en in een hoog tempo
uitgevoerd.

Voor Natascha Bakker was
het helemaal een succesvolle
ochtend. Met een fraai uitgevoerde solo wist zij ook nog op
de tweede plaats beslag te legDat deze meisjes het uitste- gen. Maar ook bij Monique van
kend deden viel ook het pu- der Werff bleken de vele uren
bliek op. Naast de uitverkiezing training vruchten te hebben af-

DirectedbyJIM ABRAHAMS [T^Q

geworpen. Zij behaalde een
fraaie derde plaats.

Jury-cijfers

ZANDVOORT - Wandelvereniging
Eendracht
Maakt Macht uit Heemstede houdt aanstaande zondag vanaf het sportcomplex
van Holland Casino-ZVM
handbal haar jaarlijkse
Knoissietocht.
Het sportcomplex is te vinden op het binnencircuitterrein. De tocht gaat door de
prachtige duingebieden in de
omgeving van Zandvoort, met

Dat het kunstzwemmen bij
De Zeeschuimers op een hoog
niveau staat, blijkt wel uit de
jury-cijfers. Lager dan een 7,4
werd niet gescoord terwijl er
zelfs enige tienen werden gegeven. De sfeervolle kunstzwemwedstrijden werden vlot gepresenteerd door Dick ter Heijden,
waarbij nog moet worden vermeld dat de uitgekozen muziek
zich uitstekend leende voor
deze fraaie demonstratie-wedZANDVOORT - Tijdens
stnjden.
de laatste pierwedstrijd van
het seizoen van Zeevisvereniging Zandvoort is er ouderwets veel gevangen. De
leden vingen vooral veel
tong, paling en bot.
de sterke, bijna honderd deelnemers tellende, interne comAl vrij snel werden de eerste
petitie. De Zandvoorter, die tongen naar boven gehaald. In
drie jaar geleden om zijn speel- totaal 23 stuks, waarvan de
sterkte te verbeteren voor deze helft 30 centimeter of meer becompetitie had gekozen, kon droeg.
zich met z'n achtste plaats meJoop Koster ving de grootste
ten met de top van de vereni- tong, met een lengte van 40 centimeter. Gerard Bluijs ving de
ging.

name langs de mooiste plekjes
van de Amsterdamse Waterleidingdumen. Dat geldt voor alle
afstanden. Dit jaar kan er gekozen worden uit 5, 10, 15 en 25
kilometer. Inschrijving is mogelijk vanaf half tien 's morgens. De kosten bedragen twee
gulden per persoon, wenst men
een sticker dan moet vijftig
cent meer betaald worden. De
deelnemers aan de 25 kilometer
tocht dienen vóór elf uur m te
schrijven.

Zeevis hapt gretig toe

grootste paling, van 69 centimeter. Bluijs werd helaas gediskwahficeerd omdat hij regel
twee.van het reglement had
overtreden. Dat schrijft namehjk'voor dat er slechts met drie
haken gevist mag worden.
Bluijs had er vier.
B. van der Valk werd uitemdelijk eerste met een totale
lengte aan vis van 175 centimeter, gevolgd door Cas Al met 158
centimeter.
Door de diskwalificatie van
Bluijs legde F.Castien beslag op
de derde plaats met 149 centimeter vis. Arnold Bluijs was de
enige op de hele pier, die mets
ving. Volgens zijn zeggen zag
hij zelfs geen slootje
De stand is als volgt
1. Cas Al, 2. Van der Valk, 3.
Van Warmerdam. De eerstvolpierwedstrijd wordt gezen, terwijl de jonge duiven nog combinatie Koper de eerste duif gende
houden op 9 oktober.
altijd 164 kilometer moesten af- in om tien voor elf.
leggen. Vanuit Tours m Frankrijk werden de oude duiven 's
Uitslag oude duiven H.Heilimorgens om zeven uur gelost. gers l, 3, 4,5, 6,8, 9,10. E.Paap 2.
Hans Heiligers klokte de eerste B. Alferink 7.
ZANDVOORT - Uitslagen
duif in 's middags om half drie.
De jonge duiven werden om neJonge duiven Combinatie Ko- Clicks/TZB softbal, van afgelogen uur gelost en hier klokte de perl,5,25. P. LaGrouw2,10,19, pen week'
22, 23. R.Driehuizen 3, 6, 12, 13. DIO - Clicks/TZB dames 2-6,
G.Harteveld 4, 9. J.Romkes 7, 8, Clicks/TZB dames 2 - Schoten 2
15, 18, 21. Combinatie Sinnige 21-11, Haarlem Nicols
11. E.Paap 14. H. Heiligers 20,. Clicks/TZB dames 3 9 13,
Clicks/TZB heren - DSS 3-13,
J.Handgraaf 24.
Clicks/TZB adspiranten - Rooswijk 18-9, EDO - Clicks/TZB pupillen 5-21.

Chess-spelers ook elders succesvol
A.L
Dagelijks
13.30
Za.Zo.Wo
13.30 en 15.30

12 Jaar
Do/Vr/Ma/Di

15.30
Dagelijks

19.00 en 21.30

The all-nighl HORROR SHOW
CANDYMAN.BRA1NDEAD.HELLRAISER 3.DUST DEVIL.
Vrijdag 23 Juli aanvang 23 45 uur

Casthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

ZANDVOORT- Nico Huyboom, Jako Otte en Olaf Cliteur, van Café Neuf/Chess
Society, zijn ook bij andere
verenigingen in de interne
competitie succesvol bezig
geweest. Huyboom en Otte
kaapten respectievelijk zilver en brons weg in de onderlinge competitie van het
Schalkwijkse SVS, Cliteur
legde beslag op een fraaie
achtste plaats bij De Raadsheer.

verder dan een tweede plaats.
Maar die wijtte hij aan zijn eigen nonchalance.
Olaf Cliteur deed van zich
spreken bij De Raadsheer, een
schaakclub
uit Amsterdam-Oost. Daar wist hij het afgelopen seizoen weer een plaats
in de top tien te bemachtigen in

Lang zag het er naar uit dat
de sympathieke Jako Otte clubkampioen zou worden bij SVS.
Door een matig slot tuimelde
hij echter naar een overigens
toch nog fraaie derde plaats.
Nico Huyboom, die jarenlang
het Schalkwijkse kampioenschap behaalde, kwam nu niet

ZANDVOORT - Zowel de
jonge als de oude duiven van
Postduivenvereniging Pleines konden er zaterdag weer
tegenaan. Dit in wedvluchten over grote afstanden.
De oude duiven kregen maar
liefst 620 kilometer voor de kie-

(ADVERTENTIE)

DtfOOMOPRUIMING

Lange vluchten duiven Pleines

Softbal

Volgende week
Ferrari-Porsche

Van Reeuwijk in Diemen ruimt op. De internationale collectie
meubelen op het gebied van totaal-wonen is zó fors in prijs
verlaagd dat u zich in de armen moet knijpen of u droomt of
wakker bent. Maar het zijn werkelijk aanbiedingen om van
wakker te liggen. Opmerkelijke service, informatie en
topkwaliteit blijven garant staan voor een verantwoorde keuze
binnen het exclusieve droomwonen bij van Reeuwijk.

vanReeuwi|k
SmepT, Meubelboulevard Diemen, Ringweg afrit S113/Diemen (020) 6994111 fax (020) 6903881

«S^sW

Tot Kijk bij..

Programma:

Dinsdag 27 juli 19.30 uur
Clicks/TZB dames 2 - THB,
donderdag 29 juli 19.30 uur
ZANDVOORT - Zondag l au- Clicks/TZB heren 2 - Sparks,
gustus wordt op het Circuit vrijdag 30 juli 19.30 uur
Park Zandvoort de derde ronde Clicks/TZB heren l - Pinquins 2.
van de Ferrari-Porsche Challenge verreden. Het internationale startveld wordt hoogst- 'Geluidhinder
waarschijnlijk aangevuld met
een derde Ferrari F40, een aanZANDVOORT - De Comniïstal Ferrari's 348 en een adembe- sie Geluidhinder Schiphol
nemend mooie Ferrari Dayto- (CGS) ontving vorig jaar 61.043
na.
klachten over geluidhinder,
Dit race-evenement is voor veroorzaakt op en rond de nahet publiek gratis toegankelijk. tionale luchthaven. Dat is bijna
De vrije toegangskaarten wor- een verdubbeling van het aanden onder andere via de Neder- tal klachten in 1991. Uit Zandlandse tabaksverkooppunten voort kreeg de commissie in
gedistribueerd.
1992 één klacht.

donderdag 22 juli 1993
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WAT EEN EXTRA VOORDEEL!

Opruiming
30% - 50% korting
Dames- en herencollectie
CRISCA
STUDIO MILANO
COLLETTE
OTTO KERN
KEMPER
POOOLS

CONDE BEL BLANCO SECO 1992 en
CONDE BEL TINTO DE CRIANZA 1988

STRELLSON
E.A.

ZOJKA FASHION
MAASSTRAAT 125

ROBERTSON'S

COEBERGH

(bij RAI-Rooseveltlaan) Tel. 020-664.09.90

Dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur

UJDLIIth

"

On?e wijn van de maand is afkomstig uit dit wereldberoemde gebied
De Conde Bel Tinto (rood) 1988 is een Cnanza hetgeen betekent dat de
wijn twee jaar is gerijpt op eikehouten vaten Hierdoor heeft het
bouquet een aangename lichte vamllegeur De Conde Bel blanco,!wit)
Seco is een frisse, ?uivere, met te droge wijn Beide wijnen voeren wij al
jaren zeer succesvol in ons assortiment en hebben door hun uitmuntende
prijs/kwaliteit verhouding een grote reputatie bij onze klanten
Profiteer nu ook van de dalende peseta

j,, A>

BAGNOLI

RIOJA

ELDERSJ6r9Ö ELDERSJM5

gr -ifr

18? 142» 16

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Tiup]cal Cocoö**

Conde
Bel
Vinu BI.HHO Sc.to
^ | l w ^ . „, m ICQ

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschri|ving van namen en teksten, belettering en alles
wat ermee verband houdt

tiUL/^i^ -^LL-~

-

«P»

OOMMB5CHPU*

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

•*•

KRAT 24 PIJPJE!

SCHOTSE WHISKY
HELE LITER
ELDERS

LAMBRUSCO
ROSSO

0,7 LITER
ELDERS

V/2 LITER
ELDERS

MALIBU

100% PUUR GESTOOKT

HELE LITER
vergelijkbare prijs

CONDE BEL BLANCO
SECO 1992

CONDE BEL TINTO
DE CRIANZA 1988

PROEFNOTITIES:
Kleur
Bouquot
Smaak
Serveertemp.
Aanbevolen bij

Kleur
r„b,j„ n«Kl
Bouquet
zachte v.inille uccentui
Smaak
krachtig rniuir fluwelig
Serveertemp.
18 C
Aanbevolen bij rood v lees

7dchte vanille .icct-nten
/uivcr en fns
12 C

schaaldieren, vis,
aperitief

ANISTELPIUS

SLI JTE

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel.- 02507-14160

TROPICAL COCONUT

HOLLANDSE

GLENTALLOCH GRAANJENEVER

> 75cl <
l CIIS M

PROEFNOTITIES:

f Q&& BEST BIER

"

DElL'ElflLIA

A. LAVERTU
GROLSCHPILS

l

UMBWÜSCO
C.USI.C.HA

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

tï

HAARLEM: Californiëplein 17
ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21

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

W A A R O M MEER BETALEN VOOR PRECIES HETZELFDE!

Opruiming. Dus
en...
inpa

BETAALT U
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT
Super
Euro
Diesel

ƒ1,87
ƒ1,71
ƒ1,22

SERVICESTATION
ij Palace Hotel)
Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

Dressette.

Zithoek.
In zwart leer. Grondig getest.
3499T-

In stijlvol zwart gelakt MDF.

-%^x

149%

2499-

Tafel en 4 stoelen. Wit
Direct leverbaar.
1799T-

D A A R

Bed.
2-persoons in wit lak.
Compleet met bodems en
matrassen.
2699T-

1699.-

Sanders
MEU BELSTAD

V I N D T

Seinpostweg 4/8, gunstig gelegen hoekapp. op 5e etage met ruim balkon. Uitzicht
over zee en dorp. Ind. entree, hal met
bergkast, toilet met fonteintje, ruime
woon/eetkam., moderne keuken, slaapk.,
badk. met douche en wastafel. Serv.k.
ƒ 350,- p.m.
Vr.pr. ƒ 235.000,- k.k.
Brugstraat 4, gezellig gelegen en goed
onderh. woning met tuin op zuidoosten.
Ind. berg.gr.: entree, hal, toilet, woonk. met
open keuken, 1e et.: overloop met ingebouwde kast, 2 slaapk., washok, badk. met
ligbad, douche en toilet. De woning is v.v.
kunststof
kozijnen
met thermopane
beglazing.
Vr.pr. ƒ 195.000,- k.k.

Eethoek.

EETHOEKEN VANAF 699.
ZITCOMBINATIES
VANAF 1299.SALONTAFELS
VANAF 199.WANDEN VANAF 1299.DRESSOIRS VANAF 699.
ALLE OPRUIMINGSLAMPEN EN -POSTERS
MET 50% KORTING.
ALLE OPRUIMINGSKARPETTEN
MET 50% KORTING.

Van Galenstraat 38, goed onderh.
driekam.app. op de 1 e et., uitzicht op zee.
Ind. entree, gang, ruime keuken met inbouwkast, slaapk. met inbouwkast, badk.
met ligbad, woonk., zitk. met balkon op
zuidwesten. Voorzijde v.h. app. v.v. kunststof kozijnen met thermopane beglazing.
Serv.k. ƒ 344,87 p.m.
Vr.pr. ƒ 165.000,-k.k.

Jan Snijerplein 6, halfvrijst. woonhuis met
tuin en terras. Bouwj. 1978. Ind. souterrain:
werkruimte, grote kamer met inbouwkast,
beg.gr.: entree, hal, toilet, woonk. met
open keuken en inbouwapp., bijkeuken,
terras oost, tuin. 1e et.: badk. met ligb.,
toilet en wastafel, 3 slaapk. Vliering. C.v.
Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

•

OicMtuom 557, AmstL-tdum, tvl. 020-(>IH-<7.ï5/b8.ï055l.
lnclusttii.-li.-iii.-iii l'J, Heikel en Kodemijs. tel. 01891-10855.
Mculiclliuuloxaiit. 1'at.ilk-luL-g I2U, Bc\cn\ijk. lel. 0251020816/2081". Nieungraal ^, alsl.ig \\esturioutt, DUIM:
lel. 08503-15151. i\U'ul>olhouk-\.ird Gtoniitgcn, Hoenditp
'J/D. Gtoningcn, lel. 050-18-1022. \\uonliouleiaid Gto
Vooit 88, Zuolle. tel. 038-210600. \\'uonlioulc\aid Ileeilc
In de- Ctanici 190, l !eci len, tel. 0-J5-~5-t132. ncncluxHcg
OoMurluiut-Zuid, tel. 01620-501 M. Aleubelplcin liUkt-ist
-1121, Sou, tul. 0-1990-72065. \\uunliuulciaitl Utieil
\\'intlu»ntl.i.ui ^, hoek Kuiup.d.ian, Uttutlit, tel. 030-8891-1-1.
I (ai ingbuism-g 33, hulustik'leircüi 't Sthuut, N'lanitlingun\Vcst.iel.OKM559800.

H E T

W E L

•

VAN

SCHAIK
x^

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

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Micro-ad verten t ii-s voor /akeiiiiuin en particulier kunnen
worden gc/rl over l of 2 kolonuneii breedte in diverse
letlergrooltLMi.
Particulieren ver\v ij/en wij naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
ZANIWOOKTS NIKUWSHIJVD ƒ0,44 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst trlcfoniirhc opgeven: 02507-17166 of
afge\en//enden aan:
* XaiuKourls Nieuwsblad, Gaslhuihplein 12,
201-2 J M Xandvoorl;
Pldal.sing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
X. Xandvoorls Nieuwsblad, Amstclvuciis Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener. Aalsmeerder Couraiu, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Weesper, ƒ 5,23 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Informatie o\er on/e overige aantrekkelijke•advertenlieeombinalies in de Micro's /ijn op aanvraag op 01170
kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt I regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 7,05 ad m. kosten.
* lïij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnmmncrb
verstuurd. Op ver/oek wordt aan adverteerders builen
hei verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 4,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van nw Micro-advertenticcombinalie X
telefonisch opgeven:

020 - 562 62 71
(dit nummer i.-> niet voor bc/orgklachtcn) of /.entJen aan:

Micro's Wcekmcdio
Pobtbiis 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in de/elfdc ueck.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Onroerend goed
te koop aangeboden

ZOEK DE M I S L U K T E

HEEFT U NOG NIETS TE DOEN?
Wij zoeken een:

manl. medewerker
± 50 jaar
voor de fietsenstalling.
TEL.. 02507-18393 OF 13031.

bij videotheek

DOMBO
[J ook?

Corfi.
Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Schoonheid en
verzorging
RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

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

Hobby's en
verzamelingen

Woningruil
800
RUILADRESSEN m
A'dam. Informatie bij Het
Oosten, 020-588.2283.

Financiën en
handelszaken
Autoverzekering
V.A. / 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Tenten en
kampeerbenodigdheden
Superkoopje v. beginnend
kampeerder: 6 pers. vouww.
merk Doubletab, eenv. op te
zetten m. voortent, vaste pr.
/ 350,-. Tel.: 18559 na 20.00 u.

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES

POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM

ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Lessen en clubs

Boa Bureau vraagt: mannequins, dressmen en fotomodellen. Bel: 030-720614, erv.
zoekt
niet vereist. Wij verzorgen
opleiding in eigen omgeving,
ook oudere dames gevraagd.
hor kleine wijk (± 80 kranten), Zandvoortselaan en Bentveld.
Dansles alleenstaanden
Aanmeldingen telefoon: 17166.
CHEZ ANDRÉ
Zandvoorts Nieuwsblad
Info: 02510-50092
zoekt
WORDPERFECT 5.1
leer je in één week.
Info M.C.O.
voor de vakantieperiode.
Amsterdam 020-6853057
Aanmeldingen telefoon: 17166.
Den Haag 070-3465346
Utrecht 06-52716921
Videotheek
Oproepen

bezorger/ster

bezorgers/sters

• Ruud, good luck in the Sta' s Rita, Danielle en Wendy.
'oor onze MOOI OPGE1AAKTE SCHALEN hoeft u
elf geen
boodschappen
Dieer in huis te halen.

Broodje Burger
Schoolstraat 4, tel. 18789.

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

Een pruik als het
nodig is!

DOMBO
* **
De nieuwste films

Te koop
aangeboden
diversen

DEATH BECOMES HER

65 m2 mass. beuken parketvloer (lamellen), moet gesch./
BEST OF THE BEST 2 gelakt worden, ƒ2250. Tel.
6685410/kant.uren 5252762.
* **
* Lila box verrijdb. verstelb.
BLIND SIDE
bodem + bijpass, boxkleed
/ 160, als n w. 02507-12158.
* **
SINGLE WHITE FEMALE * Te koop bagagewagen
dicht, i.g.st, ƒ 150, Hitachi st.
* **
tuner ƒ95. Tel.: 15567.
TOMMY KNOCKERS T.k. sportlme Comai kinderw.,
lichte kleuren, 10 mnd in gebr.
gehad. Tel.: 02507-13517.
* T.k. sterke zeer goede bolVerloren en
derwagen, vaste pr. ƒ 150 -.
gevonden
Tel.: 02507-15072.
*TLC mobiele 27mc anten* Verl. 23/6 m centr., oorbel, 3 ne, gloednieuw ƒ35,- + bootdel. ring wit/geel/rood/goud. ant. ƒ50,-. Tel. 02507-18829.
Tel. 16522. Bedankt.

* **

Musici en artiesten

Te koop
gevraagd
diversen

DOMBO

Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Geopend dagelijks van
13.00-21.00 uur.
Altijd de nieuwste
premièrefilms, tevens
veruit de grootste
keuze in Zandvoort.
Verhuur van
movieboxen.
Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
* Damessportfiets/Peugeot
ƒ80,-, jongensfiets/BMX 6-10
jaar ƒ 40,-. Tel.: 15808 na 18 u.
T.k.: dames sportfiets Peugeot, compleet uitgerust,
prijs ƒ325,-. 02507-12622.
* T.k.: fiets ouderwets model
met 2 fietstassen ƒ75,-. Tel.:
02507-19798.
*T.k.: Raleigh racefiets
i.z.g.st. ƒ240,-; v.w. allesdragers ƒ 60,-. Tel.: 02507-13135.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Diverse clubs

020 - 6328686. Amber Escort
lieve (jonge) dames, dagelijks
* Gezocht voor ons koor: nog
na 19 uur. (Geen chauffeur bij
1 bas en 1 tenor per septemIk heet Robin Cozijnsen en ik U binnen - geen extra kosten).
* oporle
ber. Inl. 02507-14158.
* bezoek aan
pasruimte
zoek langspeelplaten van 06.-320.323.13 HARDLESBI!
huis of in
*• ruime
hel
Queen voor een redelijke Wij gebruiken de wildste hulpsortering m
ziekenhuis
Horecapersoneel
prijs. Tel.: 02507-18801.
koorwerken
stukken! Gluur maar! 75 cpm.
* ziekenfondsgevraagd
en pruiken
'everanaer
* Wie heeft er voor oma een 06-320.326.17 STRAATMEID',
kinderstoel? Bel na 18.00 uur: 18. In de bus gaat ze tegen je
Dus .. . maakt u voor
•19728.
optimaal advies even een Klem hotel zoekt voor de
aan staan! Voel maar. 75 cpm
afspraak!
ochtend een flinke hulp.
06-320.328.99 Rijpe Dikke
Videotheek
Mollige Vrouwen, live staat ze
CHARLOTTE COIFFURES Telefoon: 02507-12173.
voor je naakt! 75 cpm.
EN HAARWERKEN
Kunst en antiek
06-95.05 Grieks standje.
Ooi
Live alleen! Ik buk alvast over
oesDeao/iseerd m
5
films
ferenfmaa/Jwerter;
de tafel. 100 cpm.
Veilinggebouw Amstelveen
hele week
Dinsdags gesloten^
heden inbreng voor veiling 16
06-95.07 STEWARDESSEN
Heemstedestraat 28
en 17 aug. Frans Halslaan 33: |
75 cpm. In de pantry liet Sasb.h. Hoofddorpplein.
020-6473004, ma. gesloten.
kia zich heerlijk in d'r blouse
pakken door een passagier.
Amsterdam Tel. 020-6157107
Corn Slegerssliaat 2b
06-96.09 Rijpe vrouwen.
Radio/tv/video
tel.
12070
Help de Polen. Stuur 'n
Live gesprek met jou! Graag
voedselpakketi Wij hebben
'jonge jongens! 100 cpm.
Geopend dagelijks
evt 'n adres: 02907-5235.
10-50 % HiFi op=opruimkort.!
13.00-21.00 uur
06-96.25
WINKELMEISJES
Yamaha; Technics; Sony/ES;
* Help ons koor te blijven
Bea wordt heet achter de
bestaan, bas, tenor meld je Teac; JBL + norm.: Audioart;
kassa en verdwijnt het toilet
Infinity; B & W; Harm Kardon.
ons. Inl.: 02507-14158.
in. Jij loopt er achter aan.
Onroerende
CARIDAX HIFI Adm. de RuyPak me! 10Q cpm.
*Jammer, het zomerhuis uit terw. 131 Asd 020-6837362.
goederen
te
koop
adv. d d. 8-7 j.l. is al verhuurd.
06-96.36
Als u een livegegevraagd
sprek met mij wilt. Voorzichtig
Lieve hond vraagt uitlaatZalenverhuur
hoor, ik ben 18 jr. 100 cpm.
atje van ma. t/m vrij. voor
GARAGE
2 uur a 3 kwartier. Liefst voor
06-96.93 SECRETARESSE
TE KOOP GEVRAAGD
3 uur 's middags. Leuke bijMet open blouse en kort rokje
VERENIGINGSGEBOUW
Tel. 02507-14534
''erdienste voor scholiere. Info
zit ze jou heet te maken. Ze
'6419 omg. Haarlemmerstr.
De Krocht
wil een wip maken. 75 cpm.
*Nico, Wim, bedankt v. h. Grote Krocht 41, Zandvoort,
Onroerend goed
06-97.11 "Zapp sex" draai of
'an, koud buffet, 17/7, jullie tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
toets van meisje naar meisje
en
woonruimte
•'ak vrienden, P. Rico, Car, El.
voor
(18)'. Het hoogtepunt kun je
te huur
BRUILOFTEN - RECEPTIES
blijven herhalen. 75 cpm.
* Ondernemers bedankt
KOFFIETAFELS
aangeboden
voor de prijzen voor
06-97.33
Als je op z'n Frans
__Fancy Fair Mariaschool.
wil1 Bel en je mag alleen op
Erkende relatie/
Overigens,
mijnheer de voorOpslagruimte, ± 30 m2, voor een lijn met mij., M'n mond
Zl
'ter, zijn wij van mening dat bemiddelingbureaus bolderwagens,
fietskarren staat open. 100 cpm.
d
e Herman Heyermansweg
gezocht. Tel. 05904-1804.
35 Plus sexdating. Rijpe vrouworden doorgetrokken.
wen zoeken sexkontakt.
• Wij behouden ons het 06-96.16
MEER SERVICE
(100 cpm).
Afgelast vanwege vervelende
RELATIEBUREAU DE LENTE recht voor zonder opgave van
KRUISSPINNENPLAAG
redenen teksten te wijzigen
020
6228183
50 et p. minuut:
->e Hol-Torren Race gaat dit
of niet op te nemen.
'aar niet door. Het Bestuur.
NEW LIFE
Party Fun Box
Selectieve relatiebemidde06-320.327.22
ing. Los het alleen zijn op en
Onroerend goed
begin
een
nieuw
leven.
Voor
Afluister Sexlijn 75 cpm.
Betamax
alle leeftijdscategorieën. Info
en woonruimte
06-320.323.78 .. ..Meisjes 18
films te koop
New Life, Bouwerij 7, 1185
U6-320.327.'17 Jong en strak
te huur gevraagd
XW Amstelveen. 020-6402726
06-320.323.63 . .Rijp en Ordi
06-320.324.54 .. .Rijp Chique
Jongeman bv. 35 jr, rustig en 06-320.340.44.Lesbi 35+ 18 j.
Bloemen,
planten
netjes,
zoekt
perm.
woonVerhuur van
ruimte, etage of zomerhuis, Allemaal leuke meiden willen
en tuinartikelen
Nintendo spelletjes
eigen ingang, ook gas-licht of direkt kontakt.
en Game Boy
(75 cpm).
iets dergelijks, in centrum, ré- 06-320.330.77
Tumbednjf De Linde voor al delijke huur, heb geen haast
BETTY'S
ESCORT
Videotheek
uw tuinwerkz. ƒ12,50 p.u.,
maar voor 'naart 1994. Reac- 020 - 6340507 - na 19.00 uur.
alles leverbaar. 023-402991. ties avond 020-6853058.
BI-SEX voor TWEE, direkt
Rubrieksadvertentie''' Zie Te huur gevr. per 1-9, woon- apart met een heet meisje
Corn. Slegersstraat 2b
Ivoor adres en'Of telefoonnr. ruimte, etage/studio voor (18) of een lekkere jongen
Tel. 02507-12070
perrn. Tel.: 053-367492.
de colofon in deze krant.
(18). 06-320.33087(75 cpm).
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Nieuwsblad
Gaasperdamt

WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS.

Prijswinnaars vorige week:
H. Jas - Amsterdam
A. M. Welsink-Tepas - Amsterdam
T. H. van Koningsveld - Diemen
L. Gerrits - Uithoorn

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

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

Sprite, 3 pers., voor1001 dierfiguren, een show- Caravan
tent, kachel, koelkast, b.j. '79
room vol. Haarlemmerdijk 89, ƒ2000,-. Tel.: 02507-16034.
Amsterdam. Tel.: 6206700.
Verzamelaar vraagt Verkadealbums;
auto's;
voetbal;
Videotheek
sprookjes enz. 02503-14727.

Zandvoorts Nieuwsblad

Mededelingen

Amsterdams
Stadsblad.

Kostverlorenstraat 72A 1e etage, met balkon zuid, grote
woonk./serre, 3 kamers, badk./bad en douche, gr. keuken,
fijn uitzicht, geheel dubbel glas, nwe gevel etc.
Vr.pr. ƒ 189.000,-, v.d. Schaaf mak., tel.: 023-251525.

"Dierfiguren"

Divers personeel gevraagd

-"1

Royaal bovenhuis

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt

:: Weekblad

Amsterdams
Stadsbtad,..

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO
adverteer in de krant

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

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

SM-KONTAKTLIJN: strenge
afspraken in de buurt.
06-320.325.80
(100 cpm).
Top S&M 06-320.324.34! Bel
je meesteres en wees een
dienaar! 75 cpm.
TRIOKONTAKT: zoek je sex
met meerdere vrouwen9
06-320.325.04
(100 cpm).
Vanavond al 'n afspraakje!
Altijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vnend(in).
06-98.99
(100 cpm).
VERPLEEGSTER. Ik verzorg
graag mannen in m'n uniform
zonder iets eronder! Kijk en
voel maar.
75 cpm. 06-320.329.30.
VLUGGERTJE
Meisjes (18) zoeken sexkontakt. Bel: 06-96.03(100 cpm).

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein
De Spar

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 1 92, Zandvoort

Gasthuisplein12, Zandvoort
Weekmedia
Buurvrouw geeft buurmeisje HOMO: waar gebeurd, knulZAPPSEX
(18) sexles! Geniet maar mee. len onder elkaar.
Draai of toest om heen en
Sig.mag.
Lissenberg
Haltestr. 9, Zandvoort
06-320.327.01
(100 cpm). terug te spoelen, het lekker100 cpm. 06-320.328.27.
ste
kun
je
blijven
herhalen!
Fa. Veldwijk
Haltestraat 22, Zandvoort
Dames die zich overdag ver- Homo: zoek je 'n hete boy
75 cpm.
voor 'n sex-afspraakje?
velen zoeken telefoonsex.
Schooljuffrouw
06-95.09
Kerkplein 1 1 , Zandvoort
AKO
(75 cpm).
06-320.320.36
(100 cpm). 06-320.330.18
Effe Vlug
06-95.92
De allerleukste meiden bellen HOMO-DIREKT APART!! Met Meisjes
Sig.mag. De Krocht Grote Krocht 1 8, Zandvoort
06-96.40
een lekkere hete knul (18 jr). S & M Club
met de FLIRTBOX.
06-97.91
Pasteurstraat 2, Zandvoort
T. Goossens
06-320.330.01
(75 cpm). Bel GAY VOOR TWEE.
TOPSEX 26+
06-97.92
06-98.87
(75 cpm). Hardcore
06-97.94
DIREKT apart met 'n meisje
Vondellaan 60, Zandvoort
Gran Dorado
(18) of 'n lekkere jongen (18) HOMO-DIREKT-APARTLIJN Zij 18, naakt bukt ze voorover!
Vondellaan 1 , Zandvoort
Fa. De Vonk
voor 'n live heet sexgesprek. Direkt apart met een hete gay Jij staat achter haar! Op z'n
Diversen
06-320.330.81
(75 cpm). bij jou in de buurt.
Grieks! 75 cpm 06-320.327.06
Maraned
Thorbeckestraat
7, Zandvoort
Gay Privé Amsterdam.
DIREKT APART: op zoek naar 06-320.322.61
(75 cpm). .Zoek jij wulpse meisjes (18)? X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
Stationsplein 6, Zandvoort
Het Station
een opwindend afspraakje
Bel Supersexkontakt.
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Homojongens (18) onder el- 06-320.320.44
met een meisje (18)? Bij
(100 cpm). Dag-nachtserv. 020-6424800.
kaar. Hoor ze heet TEKEER
Plezier voor 2 vind je ze.
06-98.60
1,- p.m. gaan. 06-320.330.88(75 cpm).
HOMOKONTAKT
Direkt een leuk meisje van 18
aan de lijn. Vraag naar haar Zoek je een lekkere boy?
(75 cpm).
tel.nr. voor 'n avondje uit. Di- 06-320.330.95
rekt apart. 06-98.10(75 cpm). In sexy lingerie komt ze voor
Direkt een leuk meisje (18) je zitten en tfekt haar slipje
aan de telefoon, direkt apart. opzij. Doe alles met me zegt
Bel: 06-98.80
(100 cpm). ze of wil je eerst op z'n frans?
06.320.328.06
100cpm
DIREKT KLETSEN, met een
LESBISCHE Meisjes 18 jr.
leuk meisje (18)! Bel snel.
06-320.330.90
(100 cpm). Na het sporten wordt haar lijfje door mevrouw verwend.
Direkt kontakt met een meisje 75 cpm. 06-320.323.37.
(18). Druk op de nul voor
meer. 06-320.322.05(75 cpm). Live Sex Switch Box
Direkt sexcontact met 'n hete
06-9745
vrouw bij jou in de buurt.
1,- pm. (toets 9 v. uitleg)
06-320.320.55
(75 cpm).
Live sexbox 24 u., 100 cpm
Direkt Snel Sexkontakt
Live 06-320.320.61
SEX-KONTAKTLIJN
06-320.320.32
(100cpm).
MISSCHIEN TOT ZO
Direkt telefoonkontakt met Ik vertel je mijn adres en
meer dan 400 meisjes (18). telefoonnummer.
GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
(100 cpm).
06-320.322.11
(75 cpm). 06-95.98
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opDonker tienertje van 18 jr. Ik NATASJA doet het met 2
navolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
ben in voor alles zegt ze te- hete buurjongens van 18.
gen die 2 jonge mannen. Jij 06-320.324.11
• inzenden uitsluitend via
(100 cpm).
bij uw tekst meegerekend wordt).
op z'n FRANS en jij zo... wat
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch wor'n genot. 06.320.323.431 cpm NU direkt een afspraakje met
een leuk meisje (18).
opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden
opgegeven.
Een chique Vrouw VERPEST 06-320.322.33
(100 cpm).
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
haar buurmeisje met Sex!
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
Onderdanige jongens van 18
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
75 cpm' 06-320.320.39.
bellen met strenge meesters.
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Effe een vluggertje? Ik wacht S.M. voor 2 (direkt apart).
op je in het toilet! 75 cpm. 06-320.329.99
Micro's Weekmedia,
(75 cpm).
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
06-320.326.19. Meisje 19 jr.
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
ONDEUGENDE huisvrouwen voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
Fortune escort
tjes zoeken overdag sexkonvakje.
Laat
na
ieder
woord,
punt
of
komma
een
Of afgeven bij:
020-6810338.
takt. Bel: 06-96.61(100 cpm).
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
ienoeg ondeugende meisjes PARTNERRUIL privélijn,
lettergrepen.
Gasthuisplein 12,
(18). Ben jij ook op zoek?
direkt apart met vrouwen en
Bel: 06.96.02
(100 cpm). mannen voor sexruil.
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
(75 cpm).
iewillige dames komen bij u 06-320.330.91
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalthuis 24 uur per dag. Alles
Pebbles Nederlands beste
cheque bijsluiten of u ontvangt van ons een
mogelijk. 020-6952704.
strippende POLITIE AGENTE.
acceptgirokaart.
üRATIS! 06-Belpocket. Bel en Niet ordinair. Tevens call-girls.
bestel de full-color 06-tele- Tel.:020-6323118.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
foongids in zakformaat met POLITIEAGENTE 06-97.93
de 125 lekkerste sexlijnen Je wordt streng aangepakt
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
:ompleet met 50 foto's van met knuppel en handboeien
leeriijk naakte 06-vrouwen en vernedert ze jou! 75 cpm.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
meisjes, 18 jr. Bel: 010maandag
tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
PRIVE-KONTAKT
495.31.10 en spreek duidelijk,
dinsdag 14.00 uur.
uw straat, het nr., de postcp- Je krijgt direkt 'n meisje (18)
de en plaats in. Uw naam wil- aan de lijn. 06-95.70(100 cpm)
en wij niet weten. Wij sturen RIJPE vrouwen zoeken snel
er z.s.m. een naar U toe in sexkontakt!
een blanco enveloppe.
06-320.330.60
(100 cpm).
Gratis sexkontakt, meer dan RIJPE zwarte vrouw, draagt
400 ondeugende hete mei- graag doorzichtige slipjes! 75
1 regel ƒ 4,65
den. 06-320.330.45(100 cpm). cpm. 06-320.327.70.
2 regels ƒ 4,65
HARDCORE 75 cpm.
Ruim 300 ondeugende vrou06-320.324.04 .. .Onderdanig wen zoeken 'n slippertje.
3 regels ƒ 4,65
06-320.326.18 . . . .Meesteres 06-320.321.44
(100 cpm).
4 regels ƒ 6,20
06-320.326.77 . . . .Ruige sex Sabrina en nog veel meer
5 regels ƒ 7,76
06-320.325.54 . . . .Volle Bolle
meiden willen direkt apart.
HETE exotische meid. Hoge 06-320.322.88
'
(75 cpm).
— i—
lakken volle lippen lekker Schoolmeisjes (18) zoeken
6 regels ƒ 9,C
ordi...06.320.350.30 100 cpm. een ervaren man. Sexdating.
7 regels ƒ 10,t
Hete meisjes (18) m de buurt 06-320.330.43
(100 cpm).
8 regels ƒ12/
van Amsterdam. Sexdating.
SEX ADRESSEN PRIVÉ
9 regels ƒ 13,£
06-350.211.41
(75 cpm).
06-96.80
(100 cpm).
1
0 regels ƒ 15,E
Hete MEISJES (18) willen sexSEX VOOR 2, direkt kontakt
wntakt. Nu met nummer.
Bel: 06-96.65
(100 cpm). met jonge meiden (18), huisWilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
vrouwtjes en jongens (18).
Hete meisjes (18) willen snel 06-320.330.46
(75 cpm).
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis
een sexafspraak! Nu direkt.
met 'n
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
06-320.326.66
(100 cpm). SEX-AFSPRAAKJE
meisje (18). Vraag haar tel.nr.
Hete meisjes (18) willen echt Bel: 06-98.44
(100 cpm).
snel sexkontakt. Nu met
SEXSTANDJES!
Naam:
tel.nr. 06-320.330.66(75 cpm).
Grieks gebukt! Mond vol
Hete vrouwen bij jou in de Frans! Vrijen, zoenen zalig.
Adres:
3uurt willen sexkontakt.
100 cpm. 06-320.326.63.
Bel: 06-97.09
(100 cpm). SIDDERENDE meisjes 18 jr.
Postcode:
Plaats:
Hete vrouwen die alleen thuis Ik ga bij je op schoot zitten.
zijn zoeken sexkontakt,
Wat voel ik nou!
06-320.330.42
(75 cpm). 75 cpm. 06-320.320.66.
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507 - 14420

MHHOs

3 regels
Gratis!

voor de particulier

Zandvoorts Nieuwsblad

D

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
XM Turbo D '90
ƒ 29 900
XM Diesel '90
ƒ 24 500
XM 20i Comf LPG '90/ 23 500
XM Comf '90
ƒ 19 500
BX Turbo Break 91 ƒ24500
BX TGD Break '90
ƒ 17 500
BX Turbo D Br 91 ƒ18500
3 st BX TZD '90 v a ƒ 13 500
BX TRD '86
ƒ 4 500
BX Diesel '91
ƒ 14 500
BX Diesel '89
ƒ 9 950
BX 19 GTI '90
ƒ 18 500
BX 19 TRS Ipg, '89 ƒ 12 500
BX 16 Progress Ipg '91/17 500
BX 16 TZI Ipg '90
ƒ 14 500
BX Palais '90
ƒ13 500
BX 16 TRI 87
ƒ 6500
BX 14 TGE, Ipg, 90 ƒ 14 500
BX 14 TE, Ipg, 91
ƒ 17 500
BX 14 TE Ipg, 90
ƒ12 500
BX 14 TE 90
ƒ 12 500
BX 14 E '87
ƒ 6 950
AX TRD 5 d 90
ƒ12 500
AX 14 TRS 5 d '89 ƒ 10 500
C15 D best '90
ƒ 9 500
C15 best '86
ƒ 5 300
VISA Garage BV
Houtmankade 37
Amsterdam, tel 020 6278410

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020 665 86 86 Fax 020 605 63 21
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibaulstraat 131, Am
sterdam of bij de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421B Weesp Nieuwstraat 33, Zandvoort Gast
huisplem 12 Uithoorn Stationsstraat 70
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag l 8 00 uur m ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws en
huis aan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l -IN-3 MINI'S?
3 regels
ƒ 39,95
ƒ 13,50
ƒ
8,35
ƒ
8,35
ƒ
9,90

voor elke extra regel
mm prijs
mm prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

(AUTO/MAXI S zijn gewone advertenties
met breder dan twee kolommen)
Alle prijzen zijn excl 17,5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), ta
rief op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

1-1

Lancia Prisma 1 6 3/86/ 4800
Tel 035564444/561842
Alfa 33 1 3 SPORTWAGON
T k Lancia 110 Rre, '87, zr zui 19 GTS Chamade 2/91 ƒ 14200
SAAB SERVICE
9/'89, i z g st -f extra's 79 000
mg, is 2e auto, 38 000 km, APK 19 GTR HB 6/90
MOLENAAR
ƒ 9400
km, ƒ11000 0206759973
prijs ƒ 7750, 0206925029
onderh , rep , APK
21 GTS 7/86
ƒ 5000
Alfa Romeo 75 Type Amerika
21 GTS HB 5 drs 6/90/ 13900
liefhebbers auto b j 1989, V6,
Royal Class Saab's
21 SD HB 5/91
ƒ 15200
190 PK, ƒ22000, 055418027
Diverse occasions'
25 GTS Aut 8/89
ƒ 13900
323 1 7 D LX 10/89 ƒ11400 25 GTS 4/87
ƒ 7900
Hoofdprijs' Alfa Twm Spark 1 8
626 1 8 LX HB 6/90 ƒ 13400 25 TX fase 3 12/90 ƒ 16200 9000i, '86, grijs, 5 versn , nwe
met extra's af dealer A'dam
62620 GTI 3/87
ƒ 7800
APK, cruise contr, l m velgen
Tel 035-564444/561842
tka
van ƒ46000 voor
626 GLX 9/86
ƒ 6400
verw stoelen, get glas, Ipg
ƒ39000 Tel 0340570859
Nevada
Familial
Diesel
21
GTD,
Tel 035564444/561842
900 GLi 3-drs , rood, 5 versn
6
'87,
met
blauw,
147
000
km,
Te koop nwe Alfa 155 18,
nwe APK stuurbekr achter
Mazda 323 Sedan 1 7 GLX
trekhaak,
ƒ9000
Tel
020
O km, kl rood, ƒ37500,
spoil, l m velg open dak, Lpg
Diesel, '91, zwart
ƒ19950 6769696
Tel 0206181495
onderb 900 2-d , '86, blauw, 5
GOUDSMIT Rat 020 - 6470909
Renault 21 TL 96 000 km '86, versn, nwe Apk, zeer nette
T k tegen handelspnjzen Maz- groen met ƒ7500auto
da 626 1 8 LX, 4 drs, wit, LPG GOUDSMIT FIAT, 020 6594859
LET OP m
6 89, ƒ 11 750 BEREBEIT,
VOLVO 440 GLT zilvergrijs, '89
RENAULT AMSTERDAM
Wegens vakantie gesloten van
Amsteldi|k 25, 020 6627777
ANWB rap ter mz zeer goede
Top occasions met 1 jaar
24 juli t/m 1 augustus
en mooie auto, ƒ 12 500 Tel
garantie
HOOFDDORP, 02503 14097
0206711365
Wibautstraat 224
T k Saab 99 GL '79, APK 4
020 - 561 96 11
190 D, b j '91, o a el sch dak
'94, niet mooi maar techn m pr
IMPORT USA CARS
T k a tegen handelspnjzen staat ƒ975 Tel 0206380043
Tel
0206670121
Renault
25
TX
2
2i,
zilver
met,
Chevrolet
Corsica
25
EXCLUSIEF
500-SEC-AMG 10'89, ƒ 12 500 R21TLHB,nw
8/90
ƒ 14900
goud met, airco, autom , abs mod, LPG, 1-'92, ƒ18500
Tel 035564444/561842
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Seat Malaga 1 5 GLX i
Kijk voor een goede Citroen sportvelgen, alle opties, dec •A'dam, 020 6627777
30 000 km,'91, wit
ƒ16500
84,
ƒ37500
Tel
01719-47791
Occasion ook onder de rubriek
GOLDCAR Tel 0206433733
ALGEMEEN of bel direkt Wim
Citroen AX diesel, 135000 km, van Aalst Tel 02979 84866
SEAT-AUTO KOHLER SEAT
b j mei 89 Vrpr ƒ8000 Tel Ruime keuze m 2 CV occasions
v d Madeweg 23,
Galant
1
8
GLI
HB
8/90/
12900
020 6207312
A'dam - 0206686146
Rover 216 E 7/90
ƒ11500
alle leeftijden Citroen Centrum Galant GL 4/90
ƒ 10900
AUTOBOULEVARD
Tel 035564444/561842
Citroen BX 16 RS break, 88, Leende Tel 04906-1528
Galant 1 8 Turbo D 4/90/ 11900
en
grijs kent, met ramen, i z g st
Tel 035564444/561842
TIMO DE BRUYN
114 GTI, zwart, el schuif/
Haarlemmerweg 49a
Vrpr ƒ7500 0206939325
Voor occasions en reparaties Gold 13 GL '89, wit, ƒ16950 kanteldak
Leiden 071-214011
'91 ƒ20950,
Citroen BX 1 6 RS, Stationcar
van BX, Visa en 2CV6
Gold 15 GLI 90, zilv ƒ18950 111 L Ascot, rood,
6/86, met garantie, APK, inruil APK klaarmaken tegen gered Lancer 1 5 GLX i HB,
350 km
05/'93 ƒ20000,mogelijk
ƒ8250- pnjz Verk van losse onderd '90, groen met
ƒ19950 827 Vitesse, racmg
Tel 023286659/328900
Tel 020 6680820 en 075 219777 Galant 2 O GLSi'88 ƒ15950 green, LPG
'89 ƒ25950,- 1 8 G L 4 d r s P S 2/89/ 8900
Tel 035564444/561842
Galant 1 8 GLi HB '92J 29 950 820 SI, racmg green,
Citroen BX 1 9 TRS 05/87
V a ƒ85 5 veerbollen
85 000 km 01/'90 ƒ24950,- 1800 L coupe GTI (Multip mj.
(St bekr) LPG Kleur anthra op druk brengen bij de Citroen Space wagon 1 8
ciet, i z g s Vrpr ƒ8750,
ƒ22950 216 GSI Automaat,
Spec m Zaanstad Garage GLX E, 87, zilv
bijna '89, z g a n , nw pr ca
25 000 km 05/'91 ƒ29950, ƒ35000,
Tel 023286659/328900
GOLDCAR MITSUBISHI
RENE SPAAN, 075281193
vrpr
ƒ7250
Nog'diverse andere occasions 020 6474813 of 02507-30751
Amstelveen
020
6470909
Vraag
tevens
naar
onze
mruiCitroen BX 19RD station, '87,
uit voorraad Rover dealer
lers
en
aantr
rep
prijzen
MITSUBISHI L 300
bl met, vraagprijs ƒ 10 500,STEROCCASIONS
PIM VAN ROOTSELAAR
2 5 D, grijs, verl, verh ,
i st v n Tel 075 163008
VISA 2CV, '85, weinig gelopen,
Rhôneweg 40 42, Amsterdam, Mini Jumbo 4 zw '90 ƒ 12 500
trekhaak,
04/91
zeer
zuinig,
ƒ
1950,tel 0206131365
Citroen C25, b j 86 turbo die
Mini Jumbo grijs '87 ƒ 6 50(
autobedrijf JAN WALS
sel, 65000 km, vraagprijs Tel 0206645844
Mini Jumbo, wit '88 ƒ 5 500
MINOR MOTORCARS
Tel
0290261697
ƒ8500,- Tel 075163008
Visa 8/81
ƒ 600
Mini Jumbo 5-d 89 ƒ 9750
Rover dealer biedt aan
ƒ 900
E 10 Van Hi rf, wit '87ƒ 6500
Citroen CX 20, '83, i z g s t , km Visa 11/84
Rover 820 SI, nwe type,
BX
1
4
E
4/87
ƒ
4000
150 000, trekh, pr ƒ3900 Tel
abs schuifd 14 000 km 10/92
Off SUBARU DEALER
BX 1 4
8/88
ƒ 7800
020 6762201
04/91 HEERE b v Tel 020-6719154
BX 14 RE 11/87
ƒ 6300 Nissan Pnmera 20 SLX, aj Rover 214 SI, 3 drs
CEINTUURBAAN 225 A'dam
Citroen Visa 11 RE 06/87 1e BX 1 9 D 1/90
ƒ11800 torn , 5-'91, 40000 km, luxe Rover 216 GSI,
04/92
eign 88 000 km In nieuw staat BX 1 4 7/89
ƒ 8900 uitv, bordeaux rood, nw 24 000 km
Rover 416 GSI, grijs met 04/91
Vr pr ƒ 7450 Met garantie
BX 1 6 RE 6/89
ƒ 9800 ƒ45000, vrpr ƒ24500
Rover 827 Sterling aut 03/89
Tel 023286659/328900
BX 1 4 TE 6/90
ƒ10900 Tel 0206235442
ƒ 9600 Sunny 1 3 SLX 3/87
ƒ 7600 en diverse andere gebruikte
Citroen Visa, 2 cil, b j '84, m BX 1 4 TE 7/89
Rovers bij
ƒ13200 Bluebird 1 6 LX 1/89 ƒ 9400
Ook voor diverse
prima st, zeer zuinig, nwe APK BX 1 6 TZI 6/90
MINOR MOTORCARS
Tel 035-564444/561842
Tel 035564444/561842
ƒ2000, 020 6422624/6208063
recente occasions
Sloterkade 40 44
T k Nissan Sunny 1,4 LX, 3 drs,
Tel 0206177975
o a Mini Jumbo's, Suzuki,
wit, 16000 km, 5 versn Vrpr
Mazda 323
•Auto te koop' Plaats in deze
ƒ20500,- Tel 0297533280
rubriek U zult verbaasd staan
T k tegen handelspnjzen Pn over het resultaat
Chrysler - Amstelveen
mera 2 O LX, 5 drs, stat car,
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
LPGob, 7-'91, ƒ21500 SunDealer voor A'veen Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen ny 1 3 Trend, 4 drs, LPG, 6-'88,
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 61212
ƒ8500 Laurel 24 E SGL,
(Gratis halen en brengen )
autom, 8-'86, ƒ7250
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amstelstein - Suzuki
020 6627777
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Wegens ziekte
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 - 62055
Missan Sunny 1 4, 5 drs SLX,
Applause 1 6 XI30 000 km, '92, Adverteren m deze rubriek
(gratis halen en brengen)
met trekhaak, nov
'91,
Cherade Turbo diesel, 65000
Tel 020 - 6658686
km stand 23 000 Prijs ƒ 22 000
km, Cuore TS 60 000 km, '89
FAX 020 -6656321
Tel 020-6413554
NIEROP Daihatsu 020 6183951 Postbus 156, 1000 AD A'dam

Alfa Romeo

SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI'S is de wekelijkse autorubnek die op vrijdag verschijnt m Hel Parool, op zaler
dag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad, Bui
tenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstel
veens Weekblad, Uithoornse Courant de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
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Buick

Chevrolet

Saab

Renault

Mazda

Mercedes-Benz

Seat

Citroen

Mitsubishi

Rover

Subaru

Nissan

MOOY & ZN

Chrysler

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,Fiat Panda 34, 81 000 km
86 wit
ƒ 4950
GOUDSMIT RAT
Amstelveen 020 - 6470909
Panda's vanaf
ƒ 2 950
Uno's vanaf
ƒ 4 750
Gebr Haaker 020 6594859
K Onnesln 10, Badhoevedorp
Regata Stationcar'87 ƒ 3 990
Inr/fin/gar mog
Tel 0206369515
Toyota Camry, 1 8 GL/HB '84
grijs met
ƒ 4950GOLDCAR Tel 0206433733

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,Citroen BX 1 4 '89,
rood,
ƒ 9950
GOUDSMIT FIAT
Amstelveen 020 - 6470909

Suzuki

Daihatsu

Fiat

Fiat Fionno, Diesel Bestel
06/90, kleur rood In zeer goede
staat Vr pr ƒ 9750 me B T W
Tel 023 286659 / 328900
GOEDKOPE OCCASIONS
Jamaha Virago, 250, '90, 4 000
km
ƒ6750HEERE Tel 0206719154
1987
CEINTUURBAAN 225 A'dam Citroen BX 14 grijs
Rat Panda 1000 CL, rood
1987
1986
Volvo 240 GL automaat, Ipg Renault 21 TL Nevada, nov Rat Panda 1000 S, grijs
1988
'88, Ipg wit, 90 000 km, ƒ 9500, Rat Panda 750 CL, rood
apk 81 ƒ2250,- VOLVO
Rat Panda 750 Dance', wit
1989
VISA Garage 020 6278410
NIEROP 0206183951
Fiat Uno 55 S, groen
1985
Toyota Starlet DX '86, i z g st, Rat Uno 45, wit
1937
ƒ5750 r e 0548361660 of Fiat 80 S, zwart
1933
01711-61112 (werk)
Rat Regata 7 O Carrara, wit
1987
Lancia Y 10, rood
1988
Suzuki Alto, grijs
1983
Suzuki Alto, rood
1988
Tevens keuze uit ± 50 andere occasions v a
4950
FORD ESCORT 1 6 CLX GT, 3drs 1990 27 000 km, div ace
Autobedrijf
DE
MEER, Alfa 164,2 O TS, ca 35 000 km,
1/92
ƒ37500
02977 22193
Kamerlmgh Onneslaan 10, Badhoevedorp
BEREBEIT
Amsteldijk 25,
TOYOTA DYNA D , 88, dubb A dam, 020 6627777
FIAT 500 92, rood
ƒ 15 500
FIAT TIPO DGT
cab, 5 pers, grijs kent,
Panda 750 L, wit, 87 ƒ 6 500
blauw 4/89, 60 000 km
ƒ13000, ex
ROVER 214 SI,
P 1000 L,' 90, wit
ƒ 9 900
ALBERS AUTOBEDRIJF
Import USA Cars, 020 6670121 5 drs, 05/91, ƒ21950,
1000 CL ie 90 zilver ƒ10750
02963 1767
Uno 45 '89, ant met ƒ11 950
MINOR MOTORCARS
0206177975
Uno 60 S 89, wit
ƒ11500 Panda 1000 Cue, '89, wit,
ƒ13750 82 000 km, i z g st, katalys,
ROVER 216 GSI automaat, UNO SX'88, rood
05/'91, 25000 km, ƒ29950, Uno Aut '87, groen m ƒ 9 950 radio cas + trekh APK tot
PIM VAN ROOTSELAAR Uno 1 1 S 92, zilv ƒ 17 750 1/94, ƒ7950, 0206327786
Tipo 1 4 Dgt 90'
ƒ18 900
0206131365
Tipo 1 7 D '91
ƒ19 750 Panda 750 L, wit, 50000 km,
RENAULT 19 GTS
1989, ROYAL CLASS SAAB 900 Gü Tempra 16 S 91, ƒ25950 '87, ƒ5500,- NIEROP
GOUDSMIT FIAT
DAIHATSU 0206183951
ƒ16500,
3 drs , rood, 5- versn , nwe
AUTOSERVICE WIEGBRUG
APK,
Lpg o b, open dak, Amstelveen 020 - 6470909
020 6185076
st bekr, 02503 14097
Rat Tipo 1 4 IE 8/89 ƒ 9500 T k FIAT Panda 1000 CL i e
Fiat Tipo 14 SX 9/92 ƒ23700 1991 zwart met striping Prijs
VOLVO 340 GL Automaat VOLVO 740 GL 2 3
ƒ9500 Tel 02977-22150
035564444/561842
1990, ƒ 15 500grijs metallic 66 000 km,
AUTO SERVICE WETTER
LPG 1991 ƒ36500
Tel 029076572
VAN VLOTEN 020 6369222

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

GEBR. HAAKER B.V.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Tel. 020-6594859

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

Opel
Kadett 1,6 GT, 5 bak, stereo,
1986, 1e eigenaar, 170000
km, APK 6- 94, zuinig en Ijetrouwb, ƒ4250, 0206475256
Kadett 1 7D Van" 7/90 ƒ 9500
Kadett 1 7D Car 12/90/ 12900
Kadett 1 7D Car 6/89 ƒ 10600
Kadett 1 6D 2/89
ƒ 8400
Kadett 1 6D Car 11/88/ 9800
Kadett 1 3LS 7/89
ƒ10200
Kadett 1 7D HB 5/90 ƒ11200
Omega 2 3D Van 3/91 ƒ 16900
Omega 2 4IGL 8/89
ƒ13900
Vectra 1 81 12/90
ƒ16400
Vectra 181 HB 12/91 ƒ20500
Vectra 1 61 10/89
ƒ 14700
Vectra 1 81 HB 10/89 ƒ 15900
Tel 035564444/561842
KADETT LS 1 6 diesel, 3 drs
stationcar, maart '88, ƒ8750
Tel 075287733
Opel Kadett 12S HB '83,
z g s, nwe banden, APK 6-'94
/390004162-3986bgg 1581
T k Opel Ascona 1600, benzine, APK tot 15 nov , '83 Vr pr
'2250 Tel 0206891589
Tka Opel Rekord Caravan
1900 N, bj '80, APK gek tot
6'94, ƒ950 0299071312

BMW 318 l 8/89
ƒ 14800
Tel 035564444/561842

AUTO
VAN DE
ZAAK
JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

SHOWROOM
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren

AUTOBEDRIJF DE MEER BV
Resta 1 1
85
Resta 11 3 drs
'86
Resta 1 1 CLX, 3 drs aut 91
Resta 1 1 i Cheers, 3 drs '91
Resta 1 4 S, 3 drs
'89
Escort 1 3 CL, 3 drs
'86
Escort 1 4 CL, 3 drs
'87
Escort 1 4 i CL, 3 drs
'91
Escort 1 6 CL, 3 drs
'86
Escort 1 6 CLX GT, 3 drs 90
Escort Combi 1 6 i, 5 drs '90
Escort 1 8 Bravo D , 3 drs 90
Onon 1 6, 4 drs
'86
Onon 1 6 L , 4 drs
'85
Onon 1 6 CL, 4 drs
'90
Sierra 1 6 CL Sp , 4 drs
'89
Sierra 1 8 TD VAN, 3 drs '92
Sierra 2 O L, 4 drs
'84
Sierra 2 O i DOHC, 5 drs '90
Sierra 2 O CL, 5 drs
88
Sierra 2 O i CL, 4 drs
'91
Sierra 2 3 CL D Sp 2 drs 89
Granada 28 Ghia, 4 drs
84
Scorpio 2 O GL, 5 drs
'89
Scorpio 2 O CL Sedan
'90
Rat Ritmo 4 drs
'85
Opel Omega 2 O i kombi '91
Peugeot 205 1 1 Ace , 3 drs'90
Renault 5 GTS 3 drs
88
Konnetlaantje 8, Rijsenhout,
tel 02977-22193
ESCORT 1 6 GT '90 rood 37000
km, ƒ 18950, , o a schuifdak,
brede banden, verlaagd
HEERE B V 0206719154
Ceintuurbaan 225 A'dam

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

Ford FiestaL, 1 6 Diesel, 84,1e
eig
vrpr
ƒ4000
Tel
020 6372793

Het Parool Trouw de Volkskrant

T k Ford Mustang Mach 1, con
vertable, APK, nwe band ,
rad /cass , electr dak , rood,
hi 73 0445463506

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

020-6799100

Auto Amstelstad

Hemonylaan 25A Amsterdam

020-6711888

l Auto Amstelstad
l Mmervalaan 85 Amsterdam

B.V. Autobedrijf van Deinum

020^5148933

Autostod Westpoort, Jormuiden 29,
Sloterdi|k 111 Amsterdam

Wagenpark JOHAN BOOM,
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp Tel 0206105478
± 100 auto's v a ƒ500,tot/20000,Door heel Nederland bekend
om onze scherpe prijzen
Garantie al v a ƒ 1 000
Dag geop van 9 tot 21 uur
AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
Al onze occasions boven de
ƒ3000,
3 tot 6 maanden garant'e
LADA S AM AR A 13
1990
LADA SAMARA 1 1
1991
LADA SAMARA 15
1987
LADA 2107 1 6
1988
LADA 2107 1 6
1987
LADA 2105 1 5
1987
LADA 2105 1 3
1989
Subaru Mini Jumbo SDX 1991
Mitsubishi Lancer Wagon,
1 8 Diesel
1986
Mitsubishi Galant 1 8 GLX1990
Mitsubishi Lancer 1 3 GL1988
Volvo 340 GL automaat 1990
Suzuki Alto
1984
Opel Kadett Caravan
1983
Daihatsu kampeerbusje 1984
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel 02907-6572
AUTOSERVICE WIEGBRUG
Renault 19 GTS, '89 ƒ15900
Daihatsu Cuore.TX '89/ 8 900
Escort Ghia, aut '85 ƒ 6 250
Opel Kadett 1 3 S, '86/ 5 850
Fiat Uno 45, '87
ƒ 6 350
Opel Corsa TR, ' 8 3 / 3 250
Suzuki Alto, '83
ƒ 2 450
Div inruil m apk v a ƒ 750
2e Kostverlorenkade 25,
hoek De Clerqstraat
Tel 0206185076
Regata Stationcar'87 ƒ 3 990
Citroen BX 1 9 GT'85 ƒ 4 500
BMW 316 Lpg '85
ƒ 6950
KADETT diesel '88 ƒ 9 990
Nissan Bluebird 2 O l!x
HB '90 LPG
ƒ 14 950
Seat Ibiza 1 2i CLX '92/ 15 950
MB250TD, aut '86 ƒ29750
Inr/fin/gar mog
Tel 0206369515
Xantia 1 8 SX, 3/93 ƒ 5 000
TX 14 sport uitv 1/92/27500
ZX 1 4 Reflex 10/91 ƒ22500
XM 20 Comfort 5/90 ƒ28900
BX 14 mj TGE 5/90 ƒ16500
BX 1 9 TZI LPG 4/90 ƒ 14 900
AX 1 1 mj 10/90
ƒ13950
A X m j first5/92
ƒ16500
AX 1 1 Spint 11/89 ƒ11950
AX 1 1 K-Way 5 d 8/89/ 11 950
Alto GA 10/91
ƒ12500
Alto GA 4/88
ƒ 8500
Alto 1/84
ƒ 4750
Colt13GLCabn3/90/17900
VWGolf 1 6 G L 11/86/10500
biza 15 XL mj 2/90 ƒ15500
Micra 10 DX 1/89
ƒ11500
Visa Super E 1/84
ƒ 1 750
ranada combi 6/91 ƒ 1 250
Renault 9 GTS Ipg 7/84/ 3950
nruil, financiering en 12 mnd
garantie mogelijk Autobedrijf
Vim van Aalst Citroen/Suzuki
Tel 02979-84866
JOHAN BOOM .
Den lip 55, gem Landsmeer
± 50 auto's v a ƒ1000,- tot
ƒ 20 000,- Alle auto's met nwe
APK Garantie al va ƒ1000,Tel 02908-24640

Automaten

Autoverhuur

Service en
Reparatie

QUKEBAAS
niet duur!!!

APK KEURINGEN / 70,
klaar terwijl u wacht
Garage West Center
"020 6122476 (zonder afspraak
2e Helmersstraat 15, A'dam

Studenten 10 % korting
koelwagen & oprijauto
A P K KEURINGSSTATION
- 9 pers bussen en piek up's
Keuren zonder afspraak
- Rat 500 tot Chrysler Voyager
Feenstra & Jimmink
Nu ook Campers"'
Asterweg 24A A'dam 636470;
Avond- & nachttarief
Autobedrijf CRYNSSEN
bestelwagen gehaald na 1630
Crynssenstraat 10 14
uur en de volgende morgen
Tel 0206184402
retour tegen 4 uur tarief
APK keurstation, reparaties
020 6794842, 020 6908683
alle merken en schaderegeling
D FAAS
LPG inbouw Zaandam Nieu\
Luxe & Bestelauto's v a ƒ38, v a ƒ 1550 incl btw Gebruik
per dag, ex BTW
va ƒ1050 incl btw Gratp
Grasweg 3, A 'dam-Noord
leenauto A C A, 075351651
Tel 0206371826
OOK ZO DOL OP
LAGE HUUR
Nwe bestel en vrachtw m raAUTOPOETSEN ?
dio, van 6 t/m 23 m3, v a ƒ44,Wij
doen dit voor u met hè
p d , 100 km vrij Tevens pers
wagens Autoverhuur Sloot- unieke 123 Systeem Protect
Een nieuwe auto v a 95 piek
haak Tel 0206431220
Eventueel bij u afgehaald er
• Bewysnummers van een thuisgebracht
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
TCP,
toegezonden als u dat bij de
Tel.
020-6620530.
opgave van de advertentie
3e Schinkelstr 49 (hoek
kenbaar maakt De kosten
Schinkelkade) Amsterdam
daarvoor bedragen ƒ 4,50
Zelf sleutelen of auto spuiter
• De advertentie-afdeling be doe je bij HEINING HOBBY
houdt zich het recht voor ad- HAL 02907 6999 A'dam,
vertenties eventueel zonder Sloterdijk 3
opgaaf van redenen te weigeAdverteren in
ren (Art 16 regelen voor het
deze rubriek
advertentiewezen)
FAX 020 - 665 63 21

Klassiekers en Oldtimers
OLDTIMER (ver)kopen? Bel het Alfa Romeo Sprint, b j '78
oldtimerbestand v/h Ned Old- rood, origineel 34 000 km Voo
timer Bureau Tel 0299034065 restauratie of onderdelen
ƒ950,- Tel 02503-41871
Citroen D Special, b j '73,
21 motor, nieuwe APK, ƒ 2750 T k FIAT500R,bj'74,volledic
gerestaureerd, apk dec '95
Tel 020 6831122
Vrpr ƒ6000 tel 0561014335
HILLMAN MINX '59 en FIAT Volvo AMAZON, b j 1966, ir
500 '71, Tjechisch kent, met red staat, mot goed ƒ 2500,
ingevoerd, t e a b 071-223178 Telefoon 030-332879

Accessoires en Onderdelen
Een beter milieu begint bij jezelf!!!
Stiba Onderdelen Service
kwaliteit gebruikte onderdelen

Bel: 06-8399
24 uur per dag, 7 dagen per week, 40 cent per minuut
Ih l

r\ A

l il

ir"»

^\r~i

n~i /r~i-^r-^

IN 24 UUR GELEVERD
Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Tnumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 152
Tel 0206240748
irote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren

GEBR OPDAM B v

Noodservice
ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
10001300 uur

Kost B.V.
Valschermkade 16, A'dam

autolak

Tel 02502-45435
020-6831956 Opel Kadett 1 6i, autom 12/88,
l B.V. Autobedrijf van Deinum
L P G -inbouw Zaandam
l Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
ALLE KLEUREN
Mieuw v a ƒ 1 550 - incl b t w
zwart ƒ12450 + div occ
OOK IN SPUITBUSSEN
020-6594330
Luykx B.V.
HETO CARS, Bovenkerk weg, Gebruikt v a ƒ 1 050- incl
Swammerdamstraat l BTadhoevedorp
) t w Gratis leenauto
otto nieuwenhulzen bv
Overtoom 515 Amsterdam
02908-24343 23, A'veen 020-6412030
Zeilemaker Landsmeer B.V. .
A C A Tel 075351651
Dorpsstraat 74 Landsmeer
PEUGEOT 205 16 XT, aut
(020) 6129804
1/90, wit,
ƒ 19 990 - T k gebruikte onderdelen van
075-164692
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
alle type's BMW, Mercedes en Missot specialist REM- en
l Zuidemde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
COBUSSEN AMSTERDAM
3
eugeot
Garagebedrijf C
Tel 0206121824
FRICTIE-MATERIAAL
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
Schrauwen,
Tetermgsedijk Bosboom Toussamtstr 43
CORRECTE SERVICE,
Rat UNO, 5 drs 44000 km
134, Breda Te! 076 214918
A'dam
Tel 0206180443
INRUIL EN FINANCIERING
87, groen met
ƒ 9 950
Rat UNO, '92, wit, ƒ22950
Ford Escort 1 6 L, 5-drs 54000
Aantoonbaar betrouwbaar, van
ƒ10950
part, ALTO GL, sept '88, Alto GLX'89, grijs 3-drs ƒ 9 500 km goud met
5 STERREN AUTO & MOTORRIJSCHOOL
25500 km, m topconditie, Alto GA '89, wit, 3 drs ƒ9500 vlitsubishi Gold GLX stuurbekr
ƒ11750
Amsterdam, Almere en Zaanstreek
ƒ7500 Tel 0206195098
Swift 1 6 GLX, rood '90/ 18 000 57000 km zilver
iOUDSMIT Rat, 020 - 6470909
SUPER STUNT
Suzuki Alto GL 44 UOO km, '87, HEERE b v Tel 020 6719154
voor nieuwe leerlingen
grijs met
ƒ 7 950,- CEINTUURBAAN 225 A'dam
GRATIS 3 HOTEL OVERNACHTINGEN in Europa
GOLDCAR Tel 0206433733
als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding var
20 Autonjlessen + Examen voor ƒ 975,FIAT TEMPRA 16 SX 30000
of
km '91, zeegroen, ƒ2895010 Motornjlessen + Examen voor ƒ 750,VW PASSAT, Variant,
Motorrijlessen ƒ47,50 per les
88, grijs met
ƒ 22 950 Canna 1 6 HB 12/89 ƒ11400
Autorijlessen ƒ 36 00 per les
dem '91 grijs met ƒ 29 950 Corolla 1 6 XLI 5d 3/91/16500
Theoriecursus op Video GRATIS
MITSUBISHI Spacewagon 1 8
Tel 035564444/561842
GLX E,'87, zilver
ƒ22950- Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie -t- praktijk
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel 6138473 A'dam
VOOR GEGARANDEERDE
GOLDCAR MITSUBISHI
lARINA E 2 OGLI dec '92, turOCCASIONS
Amstelveen, tel 020 6433733
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' Erk verkeersschool Veronica
qoise, GT, alarm Nw ƒ44000
ALLE ONDERHOUDSAutonjles ƒ 34 per les Motorrij
Vrpr ƒ39900 0206916032
WERKZAAMHEDEN, A P K , Regata Stationcar'87 ƒ 3 990 1e 10 lessen a ƒ 32 per uur
les ƒ 45 per uur Pakket van 10
Inr /fin /gar mog
Gratis halen en brengen
SCHADE EXPERTISE
motorrijlessen + examen/680
Tel 0206369515
Tel A'dam 020-6942145
Amsterdam Oud Zuid
Toyota Camry, 1 8 GL/HB '84,
Les in nwe auto's altijd vaste
2e Jan Steenstraat 42-48
grijs met
ƒ 4 950 BIJ Ferry alle rijlessen ƒ35,- instructeur/trice Voor nadere
'OLDCAR Tel 0206433733
Herexamens
halve
prijs ml 0206656955
Tel. 020-6763829
Spoedcursus mogelijk v a
EXAMENGARANTIE
'O BESTELAUTO'S en pers ƒ925,- Tel 0652821994
bij Autorijschool Michel
jusjes v a ƒ3500 Garage b g g 0206932074
alle herexamens gratis
Jiijsenhout, lid Bovag Bijna
Voorwaarde Lessen volgens
30 jaar gevestigd Bennebroetelie,
ANWB
erkend,
Redelijk
3
"het Michel lessysteem"
<erweg 17, Rijsenhout bij
olo Sedan 1,3, 2 drs , '87 kat, VW Golf 1 6 Turbo Diesel
n prijs, hoog in kwaliteit 020 6853693 bgg 0206181775
blauw metalic, 88 000 km, staat stuurbekr '90,
ƒ21950- Aalsmeer, 02977-24229
020-6416607 0365345119
0365321238 en 02990-34768
binnen ƒ8275,- 0206416280
GOUDSMITFIAT 020 6470909 Ook t k gevraagd
;ITROEN
C15
D,
bijna
'90,
met
T k a tegen handelspnjzen
GOLF 16D 11/88
ƒ 8900 VW Golf Manhattan 1 6, wit, APK en trekhaak, ƒ 8950 Tel
GOLF16D5bak 1/89/11800 LPG, 7-'89, ƒ 12 750 VW Golf 120 6236873
STARCRAFT
Jetta 16D 5 bak 7/89 ƒ 10 900 CL Pasadena Turbo Diesel, wit,
lat Ronno Diesel Bestel
Opzet camperunits met of zonder hefdak voor ALLE typen
Passat 1 8 Lpg 9/89 ƒ 14 800 2'91, ƒ 19 750 BEREBEIT,
1/89,
m
goede
staat
Kleur
wit
pick-upsva ƒ 15 000,-incl BTW
Tel 035 564444/561842
Amsteldijk 25 020 6627777
/rpr ƒ8450- me BTW
Vouwwagens, zeer ruim en eenvoudig op te zetten
"el 023-286659/328900
Fifth Wheels in diverse afmetingen, zeer luxe
Diverse demonstratie-modellen
Vntsubishi L 300 Van diesel,
MPORT USA CARS, Keurenplein 9, Amsterdam, 020 6670121
ood, '90/15500HEEREbv Tel 0206719154
240 2 3 GL 5/90
ƒ16200
EINTUURBAAN 225 A'dam
340 DL 4/88
ƒ 6 500
440 DL 6/90
ƒ11 500
)ucati m unieke uitvoering 900
Tel 035564444/561842
^uper Sport Darmah b j '81
240 GL, sch dak, mooi, '80,
12500, zr mooi, 055-418027 Inkoop auto's tegen
ƒ 1200,- (motor def)
ANWB/BOVAG koerslijst
Autosloperij A de Liede
HARLEY DAVIDSON
Tel 0206183951
Volvo 850 GLT Automaat '92
Bel voor info 020 6369515
Neem geen risico ong
'ourglide
Classic,
met
koffers,
Volvo
740
GL
LPG
'90-'91
740 GL Estate, blauw, el sch d
PTT-vnjwaring RDW
Let op' BOVAG autobedr ver
1984
Autobedrijf
Jan
Wals,
Volvo
740
GL,
anthr
met
'90
'90 740 23 Estate, Ipg, rood
koopt gratis uw aanb m zijn
(s)loopauto's
02902-61697
'90 440 GL sedan '91 440 GL Volvo 740 GL Aut, grijs m '89
Showr Medembl 02274-4999
HOOGSTE PRIJS
aut sedan, Ipg '91 240 DL se- Volvo 240 GL, blauw met '88
Tel 0206198691
Te koop gevraagd
'87
<awasaki Z1000ST, b j '80
dan, blauw met '89 460 GL Volvo 240 GL, blauw
Auto's a contant
aut, Ipg '91 740 GL, black-hne Volvo 460 GL 2 O special 10T92 irote sortering ONDERDELEN cardan, donker rood, veel
JOHAN BOOM
'91 an alle schade auto's, alle chroom, ƒ 5750 02975 62642
sedan '90 440 GL aut '90 440 Volvo 460 GL, wit
Zuider Akerweg 83, A'dam
GL, Ipg '90 440 Summer, wit, Volvo 460 GL Automaat 10/'90 merken, alle bouwjaren
'e koop BMW R100/7 bj '78, Osdorp Tel 020-6105478
91 440 GL *90 740 GL, 5 drs, Volvo 440 GL Aut, rood '91 iEBR OPDAM B V
n prima staat Prijs n o t k
'89 t/m '92 el 0250245435
pg, '88 340 automaat '85-'86 7 x Volvo 440
T k gevr LOOP-, SLOOP- en
05700 16459
5 x Volvo 340 Aut '87 t/m '90
Vancouverstr 2 12, A'dam
SCHADEAUTO'S a contant
met vrijwaring 02990-71312
Bewijsnummers van een
T k a tegen handelspnjzen
geplaatste advertentie in\deze Wilt u uw auto v a 1990 direkt
Volvo 440 GLT, rood, l m wie
ubnek krijgt u alleen
en, spoiler, LPG,
1-'90,
a contant verkopen' Belt "
oegezonden als u dat bij de voor ml 03410-19354
Amsterdam
ƒ16950 Volvo 360 20 GL,
LPG, 3 '89, ƒ 12 950 Volvo 360,
.utoverzekering laagste beta- ipgave van de advertentie DE HOOGSTE PRIJS voor elk j
Uw Volvo-dealer
.enbaar maakt De kosten
LPG, 2-'83, ƒ 1750
Tel 0206369222, Meeuwen- ng per maand'kwartaal
merk auto a cont met vnjwar
nl BEREBEIT, Amsteldijk 25, laan 128, Amsterdam Noord, /elie voor alle verzekeringen daarvoor bedragen ƒ 4,50
bewijs Tel 0290824640
020 6627777
206416607of0365345119
uit de IJtunnel 2x lechtsaf

Rijscholen

Stationcars

Toyota

T k a tegen handelspnjzen
Vectra 20i GT, LPG, 4 drs,
blauw, 1-'91, ƒ22500 Vectra
18i GL, wit, LPG, 5 drs, 1-'91,
ƒ20500 Omega 20i GL, antr
grijs, stuurbekr, 2- 91, ƒ 19 750
Kadett 1 3 LS, LPG, wit, 1-'86,
6950 Kadett 1 6 LS Diesel,
3 drs, stationcar, 3 '88, ƒ 8500
nl BEREBEIT, Amsteldijk 25,
020 6627777
VECTRA 1 7 D, 11/91, extra's
o a verst stuur, 1e eign,
Ford Sierra 23 Diesel Laser MPORT USA CARS, Keuren
120 000 km, wit,
ƒ9950- plein 9, A'dam, 0206670121
GOUDSMIT Rat 020 - 6470909
Sierra 1 8 D CLX wagon '90
Resta XR2 Turbo
'90
ALBERS
205 XLD 1/89
ƒ 9500
AUTOBEDRIJF
205 XE Peug dak
ƒ 10200
02963 1767
405 GL 7/89
ƒ 10600
T k Ford Resta 1100, b j 86, 405 GLD 5/89
ƒ 14100
i z g st Bel na 18 uur 030 405 GLD Break 6/90 ƒ 17200
343461
405 1 6 GL 1/88
ƒ 9700
ƒ 15900
Escort 1 4 5/88
ƒ 8700 405 1 6 GLI 3/91
ƒ 14200
Escort 1 8 D 8/89
ƒ 9800 405 1 6 GLI 7/91
405 GRD Break 5/90 ƒ 17400
Scorpio 2 O CL 8/90 ƒ13900
ƒ 17600
Scorpio 2 4 l CL 8/90 ƒ15900 405 1 9 SRI 10/90
405 1 6 l GR Jub 2/91/16400
Sierra 2 3 CLD 2/88 ƒ 9600
405 1 9 GRD Ref 4/92/ 23900
Sierra 20 CL 7/90
ƒ13400 405 1 9 GRD 12/90
ƒ 16400
Sierra 1 6 CL 7/89
ƒ 10900
405 GLI 2/90
ƒ 13400
Sierra 1 8 Turbo 9/90
14500
Tel 035-564444/561842
Sierra 1 8 CL Turbo 4/9114900
Taurus 38 l aut 2/90 ƒ22400
COBUSSEN
Taurus298/86
10400
AMSTERDAM
035 564444/561842
heeft voor u de beste,
.eeuwekeur gebruikte auto's
van Amsterdam klaarstaan
voor uw zonnige vakantie
Honda Accord 20 l EX LM
KOM LANGS l
Velg 9/90
18900
Baarsjesweg 249 • 253
Tel 035-564444/561842
020 6121824
'eugeot 405, GRD 1 9, '89,
ood,
ƒ13500iOUDSMIT Rat 020 6470909
Hyundai Sonata 2 014/9114400
Hyundai Sonata 2014/9114900 'e koop Peugeot 505 GLD
Break, bouwj
1983, prijs
Tel 035564444/561842
4500 Tel 0215268100
' k a tegen handelspnjzen
'eugeot 605 2 O SU, blauw, el
chuifd, LPG, 2'91, ƒ24500
LANCIA DEDRA
05 1 6 GLi, 5 drs, stat car,
18 lE, i o v cliënt, 1e eigen , PGob, 1-'90, ƒ18500 205
zwart metall, LPG, mei 91, GTi, schuifd , l m wielen, 9 '84, VOLVO 244 GL '761 z g s met
Volvo 144, autom , trekh , '73,
ƒ19750 BEREBEIT,
8750 BEREBEIT, Amsteldijk h nwe motor, Ipg & vl extra's gerest, APK tot '94, ƒ3000
Amsteldijk 25, 020 6627777
"5000 Tel 041691533
5, 020 6627777
Tel 0206241787

Ford

BMW

l VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:

Algemeen

Bedrijfsauto's

Volkswagen

Peugeot

Campers

Volvo

VOLVO

Honda

Hyundai

Lancia

Motoren/Scooters

occasions

Autosloperijen

Van Vloten

Autofinanciering
en verzekering

Adverteren in
deze rubriek
Tel 020 6658686

Auto's te koop
gevraagd

• Deze autorubriek staat elke week m Het Parool,
Trouw de Volkskrant en Weekmedia
Oplage 1,1 miljoen ex Tel 0206658686

'eekmedia
Beste Toyota-monteur
Jan van der Klei (42) uit Poortugaal is uitgeroepen tot beste
'ederlandse Toyota-monteur van 1993 Hij sleepte de titel
jnlangs in de wacht tijdens de National Technicians' Skill
Jontest, waarin hij het op moest nemen tegen negen colle;a's Van der Klei gaat in november naar Brussel om daar
net collega's uit andere landen de strijd aan te binden tijdens
Suropean Grand Prix

Astra Cabrio met luchtverversing

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

Drie jaar garantie van Suzuki

Beste Belgische
Koop

Suzuki heeft de garantieterrmjn voor zijn personen- en
bedrijfsauto's verlengd. De eenjarige fabrieksgarantie wordt
aangevuld met een periode van nog eens twee jaar. De garantie geldt gedurende dne jaar of honderdduizend kilometer
voor alle materiaal- en fabncagefouten. De enige voorwaarde
is wel dat de auto volgens voorschriften wordt onderhouden
door een officiële Suzuki-dealer of sub-dealer

Dodge brengt Mini Ram Van
Het succes van de 'spacewagon' Chrysler Voyager nam al
aardig toe met de beschikbaarheid van een 2,5 turbodiesel.
Dezelfde motor is nu ook leverbaar voor de Dodge Mini Ram
Van. De auto combineert het comfort en de uitstraling van
een luxe personenauto met de laadcapaciteit van een ruime
aestelwagen. De turbodiesel springt zuinig om met brandstof
en levert desondanks forse prestaties dankzij de turbocomsressor en interkoeler. By een constante snelheid van 120
jm/uur draait hij bijna M2 en de topsnelheid ligt op 180
jm/uur. Bovendien accelereert hy in 12 seconden naar 100
on/uur. De gesloten Mini Ram Van Turbodiesel is verknjgjaar vanaf 35 duizend gulden excl BTW

VW test EcoPolo
Volkswagen heeft m Berlijn de proef met Polo's voorzien
van een zogenaamde eco aandrijving, dus met een start-stop
automaat, afgesloten Gedurende twee jaar werden 45 EcoPolo's onder realistische omstandigheden m het dagelijks verkeer getest De EcoPolo kenmerkt zich door geringe uitlaatgas en geluidsemissies, een laag verbruik en goede njpresta
ties Het eco-aandrijvingconcept werd door de bestuurders
uiterst positief beoordeeld Vooral het rijgedrag en de hante
ring van de auto werden als goed bestempeld Gebleken is dat
uit technisch oogpunt alle doelen van de eco aandrijving
konden worden bereikt Enige elementen uit dit concept
zullen waarschijnlijk binnenkort m standaardauto's lever
baar zijn

Safrane voltreffer
Na een jaar op de markt te zijn, neemt de Renault Safrane
reeds een prominente plaats in binnen het segment van de
grote en luxe personenauto's In Frankrijk is hij zelfs al
onbetwiste leider, want in de eerste vijf maanden van 1993
werden er een slordige 17 duizend verkocht In 1992 lag het
totaal op 29.500. Met deze cijfers overtreft de Safrane de
verwachtingen die Renault koesterde In Nederland scoort de
auto ook opvallend met een marktaandeel van 10,6 procent
Goed voor een eerste plaats Ook m andere Europese landen
doet de Safrane het goed In totaal zijn er nu 90 duizend van
dergehjke auto's geproduceerd door Renault Onder de meuwe eigenaren bevinden zich vooral veel voormalige Renault
25 rijders.

geeft u meer!
3-DGS. ZOMERARRANGEMENT
IN MAASTRICHT
BOURGONDISCH GENIETEN
VOOR ƒ 215,- PER PERSOON
In samenwerking met het Golden Tulip Barbizon Maastncht hotel biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om vanaf heden tot 26 augustus aanstaande te
genieten van een 3 daags-zomerarrangement Maastricht is een gezellige stad met veel cultuur, historie, de
Maas met haar bruggen, de mooie winkels en de gezelh
ge terassen Ook een bezoekje aan Duitsland en België
behoort tot de mogelijkheden, dus vergeet uw paspoort
niet' U verblijft in een luxe hotelkamer voorzien van
kleurentelevisie, telefoon, radio, föhn, minibar en een
moderne badkamer Verder beschikt het hotel over een
sfeervol restaurant en een gezellige bar

ip

Open Astra biedt ruimschoots plaats aan vier volwassenen
Foto Opel

H

IJ WORDT ZEKER
niet de verkoopkraker van de Opel
Astra serie De importeur rekent op slechts
enkele honderden exemplaren op jaarbasis Toch gaat
de Astra Cabrio een belang
rijke rol spelen, namelijk
die van visitekaartje
Opel voegt met de Cabrio een
wel zeer aardig model aan de
Astra serie toe De gestrekte
vorm geeft de Cabrio uitvoe
ring een buitengewoon sierlijk
aanzien Zijn extra lengte zorgt
er tevens voor dat het neerge
klapte dak m een handomdraai
achter de stoelen kan worden
weggeborgen Vrijwel vlak, zo
dat het zicht niet wordt belem
merd Voor de verwende open
rijder is zelfs een elektrisch be
dienbaar dak leverbaar
De open Astra biedt ruim
schoots plaats aan vier volwas
senen en dat kan met iedere
cabriolet hem navertellen Met
een bagage inhoud van 390 liter
en bij neergeklapte achter
bank zelfs 720 liter is hij de
grootste en ruimste cabriolet in
zijn klasse Daar komt nog bij
dat de rugleuning van de ach
terstoelen m delen neerklap
baar is In gesloten toestand
biedt hij dan ook geheel hetzelf
de comfort als de sedan versie

Bertone
Het zomerse hoogstandje is
ontworpen door Opel Design in
Russelsheim, tegelijk met de
andere Astra modellen Aan de
ontwikkeling van de aparte
dak- en carrosserieconstructie

werd bijgedragen door Saab en
de befaamde Italiaanse ontwer
per Bertone Deze zorgt ook
voor de produktie van de Astra
Cabrio in de fabriek te Grugli
asco nabij Turijn Het kunst
stof dak bestaat uit drie lagen,
dit om de inzittenden zo opti
maal mogelijk te beschermen
tegen kou en vocht De achter
ruit is van veiligheidsglas met
ingebouwde elektrische ver
warming voor een snelle ontwa
seming
Veel aandacht hebben de ont
werpers ook besteed aan de
profilering van de rubbers
langs de zijruiten, die overigens
alle geheel omlaag kunnen De
gebruikte afdichtingstechniek
doet denken aan die van de Ca
libra De dubbele rubbers voor
komen windgeruis en houden
vocht en kou buiten
De nieuwe Astra gaat verge
zeld van een veel omvattende

standaarduitrusting
Hierbij
moet gedacht worden aan za
ken als stuurbekrachtiging,
elektrisch bedienbare zijruiten
voor en achter, getint glas,
sportstoelen, een audiopakket
met zes luidsprekers zodat ]e
de muziek ook nog hoort als de
kap open staat en een elek
tnsch uitschuifbare antenne

om open te rijden De ene ca
bnorijder is de andere niet,
moet Opel gedacht hebben, en
daarom kan er gekozen worden
uit twee versies Allereerst is er
de zuinige 1,4 liter SE motor
met 60 kW/82pk Hij heeft een
gemiddeld verbruik van ruim
l 13 en is nog altijd goed voor
175 km/uur, meer dan voldoen
de voor de boulevard Wie toch
andere gedachten koestert, kan
Veiligheid
zich in de Cabrio met potente
Zelfs het zogenaamde pollen 2,0 liter met 85 kW/115pk neste
filter in de luchtverversing ont len Deze beschikt over grote
breekt niet Luchtverversing
m trekkracht in lage toerentallen
een cabriolet9 Ja, voor die ke en er kan 195 km/uur mee gere
ren dat het weer het niet toelaat den worden Het komt ons zo

Afvalinzameling
Mercedes
Amster
H ETdamSTADSDEEL
Noord heeft sinds

kort de beschikking over een
Mercedes Benz 410D voor de
huis aan huis inzameling van
klein chemisch afval
De wagen is multi functio
neel inzetbaar Hij wordt vanaf
begin 1994 ingezet voor het m
zamelen van glas, papier, as
best, plastic en blik Hij is voor
zien van een laadklep, opvang
tank voor vloeistoffen, een
vloeistofdichte vloer en water
tank met douche

Uw arrangement bestaat uit
- 2 x overnachting in een luxe hotelkamer
2 x uitgebreid ontbijtbuffet
1 x 3 gangen diner in restaurant Barbizon
een overheerlijke ijscoupe bij La Venezia, de beste
ijssalon van Maastricht
entreekaartjes voor het Casino in Valkenburg
gratis gebruik van fietsen en sauna
De kosten voor dit arrangement bedragen ƒ215 p p op
basis van een tweepersoonskamer De toeslag voor een
eenpersoonskamer bedraagt ƒ 50, per nacht Kinderen
tot 6 jaar verblijven gratis in de kamer van de ouders en
tot 12 jaar ontvangen zij 50% korting Voor gasten vanaf
60 jaar wordt een korting aangeboden van 10%
Voor meer informatie Golden Tulip Barbizon Maastncht, Forum 110 Maastricht tel 043-838281
Boeken is alleen mogelijk door middel van het sturen
van onderstaande volledig ingevulde bon naar
Secretariaat Weekmedia
,
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM

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

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
^r

>

De stand van de Jackpot
voor de komende trekking is
maar liefst 5 miljoen gulden'

Waterrijke gebieden, zogeheten wetlands, komen in de hele
wereld voor In Nederland
kennen we de uiterwaarden In
tropische gebieden zijn het
vooral mangrovebossen, bekend om hun bomen met
merkwaardige luchtwortels
Het Wereld N a t u u r Fonds
werkt hard aan het behoud van
de wetlands, vaak belangrijke
leveranciers van voedsel en
drinkwater Bijvoorbeeld in
het Saiwa moeras in Kenia,
waar meer dan 200 vogelsoorten voorkomen, waaronder de
prachtige kroonkraanvogel
Een dier dat bijzonder gevoelig is voor vervulling
Voor deze vogels zijn schonere wetlands van levensbelang
De Nationale Postcode Loterij

Wilt u miljonair worden?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!

Naam

5 15 20 34 45
8 16 21 35
10 17 23 38

3 11 18 26 40
4 13 19 28 43

Handtekening

helpt het Wereld Natuur Fonds
m haar strijd voor het behoud
van de wetlands Ook u kunt
meewerken aan een schonere
wereld Al vooi een tientje per
Uitslagen lijn:

O6 - 97 99

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan. SHOWROOM/AUTO 1-IN 3 MINI'S, Postbus 156,]|
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wtbautstraat 131, Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren
Anwtelveen: kantoor Aemstelstijn. Laan van de Helende Meesters 421B, Weesp Nieuwstraat 33,
Zandvüort: GaHthutaplein 12, Uithoorn Stationsstraat 70
Faxen kan ook, 'm wel zo snel en duidelijk 020-665 63 21

020-6658686
faxnr. 020-6656321

De loterij Is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890/098/177 89 d d
02 03 1993 Prijzen boven de dul
zend gulden worden belast met
25% kansspelbelasting Prijzen
worden automatisch op uw bank ol
glrorokonlng gestort

maand steunt u mens en natuur
en maakt u zelf kans op een
mooie pnjs Bijvoorbeeld op
de Jackpot, die inmiddels is
opgelopen tot 5 miljoen gulden Als u vandaag nog de
WIN-VIJF-MILJOEN-BON
i n v u l t bent u de volgende
maand al van de partij •

__ > NATIONALE

POSTCODE
_ XLOTERIJ/

JACKPOT

WIN-VIJF-MILJOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Hitbmgo Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal per maand
'ƒ het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven

J ƒ40,- (vier lotnummers) J ƒ20,- (twee lotnummers)
j ƒ30,- (drie lotnummers) J ƒ10,- (één lotnummer)
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokietters

Naam

J dhr J mevr

Adres
Postcode

Plaats

l L

Postbanknummer

1509307

Datum
Handtekening

Banknummer
Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie

Valt de Jackpot deze maand
op een niet verkocht lot, dan
stijgt de Jackpot met een mil
joen tot 6 milioen gulden Bij
een maximum van 7 miljoen
gulden in kas gaat de Jackpot
er gegarandeerd uit Want dan
gaat de notaris net ?o lang
door tot er een winnaar is 1
Heeft u nog vragen 9 Bel ge
rust de informatielijn
020 - 679 56 56 •

De Postcode Lotenj helpt liet Wereld Natuur Fonds deze prachtige
kroonkraanvogels voor Kenia te behouden

De winnende

I elefoonnummer

Postcde + Plaats

Jackpot; nu
5 miljoen!

Waterrijke gebieden overal
ter wereld worden bedreigd
door vervuiling, verdroging
en dijkenbouw. Daarom
steunt de Nationale Postcode
Loterij het Wereld Natuur
Fonds, dat ?ich inzet om
deze gebieden te behouden
voor mens, dier en natuur.

Thuisbingonummers van
13 juli:

—

Ter aflossing van het suc
cesvolle actiemodel Phan
torn komt Ford Nederland
met een tropische verrassmg op de Escort, Onon en
Clipper de Tropïcal Voor
een meerprijs van 1250 gulden biedt deze uitvoering
een waslijst aan extra's ten
opzichte van de CLXver
sies Het gaat hierbij onder
meer om 14 inch velgen,
een schuifkanteldak, baga
genetjes aan de achterkant
van de voorstoelen, een
verstelbare stuurkolom,
een afdekzeil voor de bagageruimte van de Clipper en
een sierpaneel tussen de
achterlichten
van
de
Orion Hij is leverbaar met
de 71 pk en 90 pk benzinemotoren en de 60 pk dieselmotor

Hulp voor vogels in
levensgevaar
Postcode

Schrijf hiir m blokkttcrs
uw tekst llttttrpcr
hokje Cijterrteislelcns
en tussenniimttn tellen
voor l luier Min^tt-iisS
regtls bc^Imjven Aan
de hand \ an de davnaait
geplaatslt tanuen kunt u
ztlfuitrLkinenuatuw
advent ntuko*!

Adres _

Ford Tropïcal
biedt extra's

Postcode Loterij steunt Wereld Natuur Fonds

Bon voor onze lezers
Deelname aan het 3-daags zomerarrangement is alleen
mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde
bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Aantal pers
Telefoonnr
Keuzedata

voor dat het dak m dergelijke
gevallen beter gesloten kan
worden
Als we het over snelheden
hebben, komen we haast van
zelf op het aspect van de veilig
heid De Astra Cabrio is ge
slaagd voor alle frontale, zijde
lingse en schuine taotsproeven
Als je met deze Astra over de
kop slaat, kom je er natuurlijk
minder genadig vanaf Hier
moet overigens wel worden op
gemerkt dat slechts vier pro
cent van de auto's na een ernsti
ge aanrijding over de kop slaat
Mocht het toch zover komen,
Opel heeft voor de zekerheid de
rand van de voorruit zo stevig
gemaakt dat ze als een soort
rolbeugel fungeert De rand is
enkele malen sterker dan die
van de Astra met vast dak
Het behoeft verder geen mei
ding dat de Astra Cabrio van
het meest volledige veiligheids
pakket is voorzien dat Opel in
huis heeft Daar komt nog bij
dat de versie met tweehtermo
tor standaard over ABS en een
airbag voor de bestuurder be
schikt
Hij is leverbaar in zeven ver
schillende kleuren en de tint
van het dak kan daarbij worden
aangepast De Astra Cabrio l 4
SE kost nog geen vijftigduizend
gulden, de 2 Oi 58 duizend gul
den Beide staan sinds kort m
de showrooms

De Vredestem Sprmt+ T
is door het Belgische blad
Test Aankoop uitgeroepen
tot 'Beste Koop' De redac
tie testte 35 zomerbanden
uit de 70 en 60 serie op ver
schillende typen wegdek
Ook werden slijtvastheid,
rijcomfort,
lawaai en
brandstofverbruik beoor
deeld De Sprint* T kwam
als beste uit de bus Op het
hoofdkantoor van Vrede
stem m Enschede reageer
de men verheugd „Het is
voor ons een belangrijke
erkenning Hoewel we al
leen in Nederland produce
ren, liggen onze belangrijk
ste markten buiten de
grenzen Ruim negentig
procent van onze produk
tie wordt buiten Nederland
afgezet," aldus een woordvoerder van Vredestem

• NATIONALE •

POSTCODE

• LOTERIJ!

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar
Nationale Postcode Loterij. Antwoordnummer 19503.2501 ZVDen Haag
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ORIGINELE ^
CRISTALLE D' ARQUES

SPIRITUS
voor glasheldere
ramen of het
aansteken van
de barbecue

LIMONADE
o

LONGDRINKGLAZEN

*.

FLES
1 LITER
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met diverse fraaie decors

SPIRITUS
POPLA 3000

TOILETPAPIER

GROOT PUZZELBOEK
diverse soorten, voor jong en oud
LIEFST 228
^T~V
.,~
PAGINA'S
j;
-\ f ' ^ -o •>
PUZZEL^
, -'/ V_ < / „
PLEZIER
' " < [- ' \ -v

SET

3 GLAZEN

ELDERS

ELDERS

. ^j .Y;~

" '

tissue kwaliteit

ELDERS

ELDERS

SUPER
KATTEBAKVULLING
hygiënisch en reukloos

MULTY

BAAL 5 KILO

HANDIGE VIERKANTE

SCHUURSPONSJES

IN ONZE FOTOSHOPS
KLEURENFOTO (10 x 15 cm)

DUBBELPRINT

in diverse kleuren

ptojtteet,

(2 FOTO'S) VOOR
STEVIGE KUNSTSTOF
WC EEND

AFWASBAK

TOILETBLOK

rond model, in de kleuren: wit, graniet
of rood.
32.5 cm 0

PAK
ELDERS

ELDERS

ELDERS

PER
SET

piïjüeet,

KOOPMANS
take it easy, take a...

SPECIAAL
voor veel lekkere
pannekoeken
PAK 400 GRAM

GESNEDEN EN VERPAKT
HEEL BROOD

HAK GROENTEN
VOOR 2.98

zoek uit: rode bieten, appelmoes,
witte- of bruine bonen en groentemix
voor salade

DE ECHTE BARKHUIS

GRONINGER- OF
GEMBERKOEK
kwaliteitsklasse A

NOBO SPRITS
EEN OUD-HOLLANDSE LEKKERNIJ
lekker bij de koffie of thee

GROOT PAK 15 STUKS

LIEFST
ELDERS

600

GRAM

DATIS
SLECHTS
PER FLES

\

SET 8 STUKS

i -^.J

SANGRIA

KANIS &
GUNNINK

typische Spaanse
drank op basis van
wijn, voeg eens
verse vruchten toe!
Koud serveren!

een (h)eerlijke
koffie voor een
lage prijs

becel
KOFFIE

il»w

i

NU OF NOOIT...

in handige cups, ideaal voor de visite
of mee op vakantie

PONDSPAK

M**- ZEEVERSE

FLES

1%
unit

j viSSTICKS
j

yjs met een krokant |aagje

'

9"""

L

1.5 LITER

2

VOOR DE

OVENVERS

ALTIJD LA AG
GEPRIJSD,

CXIS/W W/f
DELACRE

BETALEN

UITSLUITEND AFGEDRUKT OP j
ORIGINEEL KODAKPAPIER

SISISINAS
met prik

NU 3
HALEN

&98L,

in houder, nu
met 1 navulblok voor de
halve prijs

STUKS

PANNEKOEKMIX

ELDERS

l

DOOS 10 STUKS

CALVE SLA-FRIS

ELDERS 2.29
ROMIGE
ZACHTE
PUNTSTUK 200 GRAM

ELDERS 3.89

MONA FRANSE
MAGERE KWARK
KUIP 450 GRAM

ELDERS 2.29
GELDERSE
GEKOOKTE WORST
LIEFST 500 GRAM

ELDERS 4.29
ZONGERUPTE

(fo
ELDERS

/t£cr

^TiCW
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HEEL KILO 3.45
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IN ONZE AMBACHTELIJKE SLAGERIJN^

^Sï^

DIRK VAN DEN BROEK
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LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum
Hannie Schaftplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat
• ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof.

EN NU OOK: VICTORIEPLEIN - AMSTERDAM (ZUID)

IZandvoorts
fed Püieuwsblad
Zaterdag 7 augustus
alle kinderen gratis met de

„ZANDVOORT

IMieuwsblad

EXPRESS"

Zie voor verdere info onze
advertentie in de krant.
Donderdag 29 juli 1993

Los nummer ƒ 1,85

53e jaargang nummer 30

de Koninginneweg liepen onder, evenals de straten in het
ertussen gelegen gebied. Ook
een deel van de Kostverlorenstraat moest worden afgezet.
In totaal viel er die avond
zo'n 66 mm. Gewaarschuwd
door de eerste buien liepen sectorhoofd Smits van Eigendommenbeheer en brandweerman
Termaat, officier van dienst,
rond 7 uur al de x putten in de
gaten te houden. „Het was een
eerste verkenning," aldus Termaat, „maar toen was er nog
niets aan de hand." Om tien
voor tien begon de brandweer
veiligheidshalve te pompen.
Maar na nieuwe buien was er
geen houden meer aan. De buffervijvers in noord raakten
tjokvol, waardoor de situatie
halve meter dik en anderhalve ook dinsdag nog kritiek bleef.
meter hoog spuit, dan hou je
het niet meer." Het werd nog
erger toen er een put open- Roodgloeiend
sprong op het parkeerterrein
De politie kreeg 76 telefoonnaast de circuit-ingang. „Dat tjes van overlast in woningen
gaf een vloedgolf van anderhal- en winkels. Mobilofoonverkeer
ve meter hoog. We hebben ons met de agenten op straat was
echt vast moeten houden om echter onmogelijk: een blikniet weg te spoelen." Het cala- seminslag op Palace Hotel had
miteitenteam kon niet onmid- de hulpzender vernield. De
dellijk de gedupeerde gasten el- brandweer pompte zoveel moders onderbrengen. „We heb- gelijk water weg, rond drie uur
ben sommige mensen maar ge- konden gedupeerden en vrijwiladviseerd die nacht op de eer- ligers hun bed opzoeken. Zo
ste
verdieping door
te' ook menig winkelier, zoals eibrengen."
genaar Van Houten van Patisserie Thomas. „Gelukkig hebben we nog geen nieuwe vloerTelefooncentrale
bedekking, we stonden op het
De situatie werd nog verer- punt om die te bestellen," reagerd doordat de telefooncentra- geert Van Houten. „Ik denk dat
le onklaar was geraakt, als ge- het toch maar: een plavuizenvolg van twee blikseminslagen, vloer moet worden.'-'
waarvan een op of rond het
„Ik kon vannacht pas om drie
eiland. Daardoor waren ook 300 uur naar huis," zegt de bedrijfaardlekschakelaars
uitgesla- leidster van Intertoys, uit de
gen en zo'n 75 televisietoestel- Haltestraat, op dinsdagochlen defect geraakt. Een aantal tend. De totale winkelvloer
is niet meer te repareren.
kwam door het regenwater
talank te staan. De volgende
De ravage na afloop was 'ver- ochtend was zij normale tijd alschrikkelijk', aldus Dorst. „Het weer op de been om de zaak te
water heeft geulen van ander- openen. .Dat gold ook voor de
halve meter diep door ons land- winkelier van de ernaast geleschap getrokken. Je kreeg er gen kledingzaak. „Gelukkig
tranen van in je ogen." Dinsdag woon ik aan de overkant, dus ik
werden aannemers en repara- was er op tijd bij om alle kletiebedrijven ingeschakeld om ding hoger te hangen."
de schade te herstellen. „Dat
Circus Renz kon nog net op
was een absolute crisisdag," al- tijd zijn laatste voorstelling afdus Dorst. Volgens hem is de ronden, kort voor het eind gutoverlast heviger geweest dan in ste het water al op diverse
vorige jaren. „Reden om op- plaatsen de tent binnen. De
nieuw met de gemeente om de brandweer had tijdens de voortafel te gaan zitten. Die riole- stelling wel een controle-ronde
ring is gewoon nog niet in gehouden bij de tent, maar die
orde."
was goed geaard.

Oplad/e: 5.200
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Olifantenmaaltijd

Wateroverlast breidt
zich steeds verder uit

ZANDVOORT - De wateroverlast in Zandvoort lijkt
steeds omvangrijker te worden. Vorig jaar werd dat al
duidelijk. Na de hevige buien van maandagavond bereikte de watermassa op
straat bijna een recordhoogte. Bovendien deed de overlast zich voor tot ver buiten
het centrum voor.

Weekmedia

Spannend
Het beroep van dierenf*
arts is soms best spanw
nend. Dat zegt Anneke Dekker, deze week in de rubriek
Achtei de Schermen.

mijn brievenbus binnen," zei
een bewoner uit de omgeving
Schpolplein. „Dat is sindsdien
nooit meer gebeurd, het bleef er
altijd ruim onder. Maar dit keer
was het bijna opnieuw raak."
Over een enorm gebied binnen
Zandvoort kwamen de overstromingen voor. Zelfs de Tolweg moest worden afgesloten
voor het verkeer, evenals de
Van Lennepweg, die tussen de
Linnaeusstraat en de VondelHet water bereikte maandag laan onberijdbaar was geworin het centrum het hoogste peil den. Ook de 'gebruikelijke'
sinds zes jaar. „In 1987 liep het straten zoals de Haltestraat en

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

(ADVERTENTIE)
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'Herenmode

Gran Dorado: tonnen schade
ZANDVOORT - Wateroverlast en twee blikseminslagen hebben maandagavond bij Gran Dorado voor
tonnen schade veroorzaakt.
„Het was absoluut rampzalig," zegt security-manager
Mike Dorst. „Zoiets heb ik nog
nooit meegemaakt." De ravage
was maandagavond compleet,
25 bungalows waren min of
meer ondergelopen. „We hebben in het begin nog geprobeerd het water tegen te houden, maar toen het later op de
avond weer ging regenen lukte
dat absoluut niet meer. Als een
rioolput openspringt en gaat
spuiten, met een straal van een
(ADVERTENTIE)

30-50%
korting
op onze Damesen Herenzomerkollektie.

Sara voor de
jarige

Ziëfpnzë:a4yéritèhu'ie leiders .

Onwel na val

Bijna de hele kinderbevolking van Zandvoort liep zaterdag uit om opgesteld met groenten, brood en andere etenswaren. Door ruimtenaar de beesten van Circus Renz te komen kijken. Die waren bij

der paarden, een zebra en een lama. Midden tussen de dol-enthou-

siaste kinderen door moest het gezelschap door de smalle Bakker-

ben, altijd naar instellingen in
andere gemeenten.
De Zandvoortse verzorgingshuizen (vroeger 'bejaardenhuizen') spelen al enkele jaren met
de gedachte om op beperkte
schaal verpleegzorg voor ouderen aan te bieden. Het Huis in
de Duinen had in het verleden
zelfs al plannen voor een aparte
vleugel voor dementerende ouderen.-

Het geld moet besteed wor- Thuiswonenden
den aan extra (thuis) zorg voor
Van dat alles is tot nu toe niet
ouderen en aan verpleeghuis- veel terecht gekomen omdat de
zorg in' Zandvoort. Bureau financiële middelen ontbreken.
Voorlichting spreekt van 'het Maar als de provincie gaat beopzetten van initiatieven die zuinigen op de verzorgingshuiverpleeghuisfuncties in Zand- zen, komt er geld vrij voor dit
voort teweeg brengen'. Zand- soort initiatieven, is de mening
voort heeft geen verpleeghuis. van het Zandvoortse gemeenteDaardoor moeten ouderen die bestuur.
verpleeghuiszorg nodig hebEen ander deel van het geld

Alexandra Brouwer, medewerkster bij gemeentesector Eig'endommenbeheer, heeft het geweten
dat zij eind vorige week
vijftig werd. Of beter: heel
Zandvoort kon er kennis
van nemen. Haar collega's
hadden de jarige verrast
met een echte 'Sara'. De
pop hing met haar naam
op een nieters hoog lint
aan de gevel aan het
Raadhuisplein.

Foto Persbureau Zitndvoort

Project Autocriminaliteit maakt kans op prijs
ZANDVOORT - Het project Autocriminaliteit, een
initiatief van Zandvoprtse
ondernemers én politie, is
genomineerd voor de Hein
Roethof Prijs 1993. De stichting die het project leidt,
komt daarmee in aanmerking voor een subsidie van
15.000 gulden.
De Commissie Hein Roethof
Prijs heeft in totaal 22 projecten uit het hele land beoordeeld. Vijf daarvan, waaronder

moet volgens het college besteed worden aan de verzorging
van ouderen die thuis blijven
wonen maar wel hulp nodig
hebben. De verwachting is dat
hun aantal toeneemt. Daardoor
zijn er op den duur waarschijnlij k te weinig woningen voor ouderen, vreest het gemeentebestuur. Het college vindt dat het
provinciebestuur daarmee te
weinig rekening heeft gehouden. Zo ook met de financiële
consequenties die een en ander
voor de gemeente heeft.
Het college heeft zijn stelling
weergegeven in een advies aan
de provincie, als reactie op het
'Voorontwerp uitvoeringsplan
voorzieningen voor ouderen
1994-1996'. Het voorontwerp
wordt in de maand september
ter inzage gelegd, maar wordt
zonodig nog aangepast, afhankelijk van eventuele bezwaren.

het Zandvoortse project autocriminaliteit, zijn genomineerd
voor de prijs, de hoofd-bonussubsidie van 15.000 gulden. Dit
bedrag moet voor hetzelfde of
voor een vervolgproject worden
gebruikt. De voorselectie heeft
de vijf genomineerden nu al een
bonussubsidie van 2500 gulden
opgeleverd. Op 18 oktober
maakt commissievoorzitter dr.
G.P. Hoefnagels in aanwezigheid van de Staatssecretaris
van Justitie mr. A. Kosto de uiteindelijke winnaar bekend.
Deze mag zijn bonussubsidie
'inruilen voor hét hogere bedrag.

plaatsen te fietsen. Deze Parkingwatchers moesten de badgast welkom heten, maar vooral adviseren om diefstal uit of
van de auto te voorkomen.
Daarnaast konden zij zelf een
oogje in het zeil houden. Het
jaar daarop, in 1992, nam in
Zandvoort net aantal diefstallen uit auto's ten opzichte van
1991 af met bijna 32 procent.
Het aantal diefstallen van auto's verminderde met 37 procent. Dit resultaat is voor een
groot deel, en misschien zelfs
in z'n geheel, te danken aan het
project Autocriminaliteit.

Diefstallen

end, Amsterdam, Enschede en
Lelystad. In Purmerend werd
het 'Verificatie Informatie Systeem' ontwikkeld, waarmee
misbruik van blanco paspoor.ten, rijbewijzen en toeristenkaarten kan worden tegengegaan. In 1986 werden er meer
dan 13 duizend uit gemeentehuizen gestolen. Voor het winkelcentrum
Amsterdamse
Poort werd een anti-overvallenproject gestart. In Enschede
werden - via het arbeidsbureau
- toezichthouders aangesteld
op een indiistriepark, waarna
de 'criminaliteit in twee jaar
met meer dan de helft afnam.
In Lelystad behaalden twaalf
particuliere en bedrijfsmatige

Het idee voor het Zandvoortse project Autocriminaliteit
ontstond in 1989, toen in dat
jaar het aantal diefstallen uit
auto's met 64 procent was gestegen. Diverse instanties staken de koppen bij elkaar om
een oplossing te zoeken: Horeca Zandvoort, de Regionale
VVV Zuid-Kennemerland, Circuit Park Zandvoort, de beveiliging van Gran Dorado én de
plaatselijke politie. Deze laatste leverde de projectcoördinator, Rini Cappel.
Het resultaat was onder andere een TV-commercial met
een informatieve boodschap,
uitgezonden via het gesloten televisiecircuit van Gran Dorado,
met een geschat bereik van 1,1
miljoen mensen. De meest opvallende maatregel was echter
het inhuren van jongeren, om
op een mountainbike als een
soort gastheer over de parkeer-

Potgieterstraat haalt onderlinge contactenaan
ZANDVOORT - De bewoners van de Potgieterstraat
hebben de onderlinge contacten weer eens goed kunnen aanhalen. Zaterdag bielden zij in en rond twee grote
tenten voor het derde jaar
een gigantisch straatfeest.

De middag was gereserveerd
voor de kinderen, met een optreden van clown Willem met
zijn twee assistentes. De middag stond in het teken van kinderspelen met mooie prijzen,
play-back,
springkussen,
schminken, ijs, limonade, suikerspinnen en patat met appelmoes. De brandweer gaf een demonstratie met de hoogwerker.
De grootste verrassing kwam
°atum
HW LW
HW LW
rond vier uur, toen olifanten en
00.15 08.05 12.59 20.50 andere dieren van Circus Renz
01.25 09.35 14.15 22.10
de Potgieterstraat binnenwan01
02.39 11.00 15.10 23.15 delden.
aug 03.35 11.55 16.05 23.50
aug 04.19
16.45 14.02
's Avonds onder de feestver04.46 00.35 17.18 14.41
lichting mochten de volwasse05.28 01.16 17.56 13.40
nen met een grootse barbecue
aug 06.06 01.55 18.29 14.20
hun hart ophalen en de contacaug 06.39 02.35 19.01 14.44
ten met medestraatbewonera
wat aanhalen. De avond werd
anstand:
verder gevuld met karaoke en
gezellig dansen op de muziek
maand. 2 aug. 14.09 uur
van een bandje. Na afloop was
5 aug. 06.16 uur iedereen het niet elkaar eens:

bomen.

straat naar het nog nauwere Kerkpad. Daar stonden grote tafels

Verpleeghuiszorg gewenst in Zandvoort
- ZANDVOORT - Het gemeentebestuur vindt het.acceptabel dat Zorgcentrum
Zandvoort, bestaande uit
Huis in de Duinen en Huis
in het Kostverloren, 110
plaatsen moet inleveren.
Mits het geld dat vrijkomt,
besteed wordt aan andere
doelen in de ouderenzorg in
Zandvoort. Onder andere
aan verpleeghuiszorg.

gebrek konden niet alle dieren erbij, zo kregen de paarden hun eten

Café Harlekijn op de lunch uitgenodigd. Honderden kinderen, plus in de Bakkerstraat opgediend. De viervoeters, begeleid door een
tientallen ouders en opa's en oma's, stonden al lang van tevoren
feestelijk orkestje, liet het zich goed smaken. Na afloop vonden de
klaar om de dieren op te wachten. Het circus kwam met olifanten olifanten nog een 'toetje' op het Kerkplein. Toen het gezelschap
en drommedarissen, plus nog een aantal 'kleinere' dieren, vvaaron- daar even stilhield, begonnen de dikhuiden aan de bladeren van de

Grote tafels niet verrukkelijke hapjes, er was volop eten tijdens het 'Potgieterfeest'

Puin Pcrshuro;ui Znmlvunrt

Eerder naar huis
ZANDVOORT -„Een Duits gezin heeft de vakantie in Zandvoort een week moeten inkorten. Zaterdag werden zowel de
auto als de erachter gekoppelde
aanhangwagen gestolen. Compleet met vijf fietsen.

Etalagekraak
ZANDVOORT - Uit de etalage
van een antiekwinkel in de Bakkerstraat is woensdagnacht een
oude viool ontvreemd. De dief
had de ruit ingegooid.

Kopers rolemmer krijgen geen nieuwe

ZANDVOORT - Zandvoorters die zelf een grijze
rolemmer voor het huisvuil
hebben aangeschaft, krijgen
geen nieuwe. Degenen die
de container na september
1989 hebben gekocht krijDe andere genomineerde ini- gen 'een bedrag' terug.
tiatieven komen uit Purmer-

Dief steelt
plantenbakken

een mini-groenbak van 18 liter,
die buiten geleegd kan worden
in een grotere groenbak. Het
overige huisvuil gaat via de
stortkoker. Andere flatbewoners moeten met hun huisbaas
of vereniging overleggen. Te
grote of te kleine rolemmers
kunnen later gratis geruild
worden. Vanaf oktober stelt de
Hoeveel deze mensen terug- gemeente tegen een geredukrijgen is nog niet bekend, dat ceerde prijs compostbakken
hangt mede af van het aantal ter beschikking.
jaren dat men de container in
gebruik heeft. 'De gemeente zal
hen afzonderlijk hierover benaderen', aldus het bureau VoorZANDVOORT - Vandalen
lichting. Wel krijgen zij een
groene rolemmer. De oude con- hebben zaterdagmiddag een
tainers zijn eerder aan vervan- urenlange stremming van het
ging toe, maar of de eigenaars treinverkeer veroorzaakt. Zij
dan alsnog gratis een nieuwe hadden prikkeldraad op een lobak krijgen is evenmin duide- comotief gegooid. Toen de beulijk. Een containertaezitter gels omhoog gingen ontstond
overweegt bezwaar aan te teke- er kortsluiting en smolt de bonen. „Ik heb net zo goed recht venleiding enigszins. Vanwege
op een gratis container. Boven- stroomgevaar op de rails, werdien heb ik de gemeente inder- den de overwegen Sophiaweg
tijd ook nog eens geholpen door en Verlengde Haltestraat afgeer een aan te schaffen. Daar sloten. De reizigers zijn met
bussen vervoerd. De leiding
word ik nu voor gestraft."
De huis-aan-huis brief heeft moest over 400 meter vervragen opgeroepen. Bijvoor- nieuwd worden. Zondagochbeeld vanflatbewoners.Men-tend was slechts één spoor
sen in een EMM-flat krijgen bruikbaar, 's middags pas ook
hot tweede.

Trein stilgelegd

ZANDVOORT - In Zandvoort-noord is afgelopen dagen een aantal plantenbakken gestolen. De bakken
verdwenen uit tuinen en van
flatgalerijen.
„Ik heb mijn tuinmeubilair
nu aan de ketting liggen. Maar
ik moet mijn grasveld ' zeker
ook nog vastleggen?" aldus een
woedende bewoner van de Lorentzstraat. Bij hem is maandag uit de voortuin een sierbak
in de vorm van een engel, compleet met planten gestolen.
„Het is geen vandalisme," weet
hij. ,Ik heb rondgereden maar
ik heb de bak niet op straat teruggevonden. Ze waren gehaaid, want die bak was zwaar
en verder is er niets beschadigd. Het is toch verschrikkelijk. Zo kun je niets meer buiten
zetten. En dat doe je wel voor
jezelf omdat,je het leuk vindt,
maar anderen hebben er ook
plezier van."

Waterstanden B

organisaties, verenigd in de
Stichting Lelystad Promotie
opmerkelijke resultaten, met
hun gezamenlijke aanpak van
veel voorkomende criminaliteit.

ZANDVOORT - Een 52-jarige
Zandvoorter is zondagavond
enige tijd na een val met zijn
fiets in de Kamerlingh Onnesstraat onwel geworden. Hij is
met spoed overgebracht naar
een ziekenhuis in Haarlem en
vervolgens doorgestuurd naar
Amsterdam, waar hij een hersenoperatie onderging. Zijn toestand was gisteren nog kritiek.
De man was na zijn val door
ambulancepersoneel naar huis
gebracht. Zij hadden hem eerst
geholpen vanwege een bloedneus.

Ook bij anderen zijn voorwerpen uit de tuin verdwenen, zoals een Keulse pot met planten.
Op galerijen aan de Lorentzstraat en Celsiusstraat zijn
eveneens potten met plantjes
gestolen. In totaal zijn er al vier
gevallen van diefstal op een
dag, afgelopen maandag, taekend. Bij de politiewoordvoerder is geen opmerkelijk aantal
meldingen binnengekomen.

Natuurlijk,
». ,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik Kraag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang; ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN

C

H iep, Hiep, Hiep, Hoera!

Jamie-Lee
l jaar
Kusjes papa en mama

t

Na een liefdevolle verzorging in hel Huis in de
Duinen Ie Zandvoort is, na een langzaam afnemende gezondheid, voorzien van hel H. Oliesel,
van ons heengegaan onze lieve zorgzame vader
en schoonvader

Alphonsus Pauwels
weduwnaar van Maria Emma Dina de Blok
in de ouderdom van 88 jaar.
Wij zijn dankbaar dat wij hem zo lang in
ons midden machten hebben.

c
c
c
c
c
c
c
c
o

Beste Dillon en
Marvin

o
D
D

GEFELICITEERD met het overgaan
naar de volgende klassen. WIJ ZIJN
TROTS OP JULLIE. Daar het bijzonder
zwaar was om zoveel moed en doorzettingsvemogen op te brengen om de
overgangstoetsen tot een goed einde te
brengen na de misdadige aanslag op
Dillon vorig jaar december.
Ik wens jullie hierbij dan ook zeer veel
sterkte. En natuurlijk ook Wilma en
Arend, die zoveel moeten doormaken.
Het zal je maar overkomen door een
ander.
Een trotse maar oh zo boze
C. Koper
Lijsterstraat 4-26

w

w

Correspondentieadres:
Lies van der Snee-Pauwels,
Lorentzstraat 38,
2041 SB Zandvoort.
Er is gelegenheid lol afscheid nemen en condoleren donderdag van 19.00 tol 19.30 uur in hel Uilvaartcentrum, Poslstraal 7 Ie Zandvoort.
Vrijdag 30 juli zal er om 11.00 uur een Uitvaartdienst worden gehouden in de parochiekerk St.
Agatha, Grote Krocht 43 te Zandvoort, waarna
oni 12.45 uur de crematieplechtigheid zal plaalsvinden in het crematorium Velsen te DriehuisWeslerveld.
Na de plechtigheid is er gelegenheid lot condoleren in één der ontvangkamers.

ADVERTENTIES

Rob Zanivoort
T

40
jaar

REKENING IN EEN OOGOPSLAG GEPUBLICEERD

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

D
D
D
D
O

Lies van der Snee-Pauwels
Ria Ipenburg-Pauwels
Huub Ipenburg
27 juli 1993.

JAARREKENING 1992 DOOR COLLEGE VASTGESTELD;

AAN ALLE
GEDUPEERDEN VAN
DE WATEROVERLAST
Gaarne ontvangen wij uw
schriftelijke reacties ervaringen - klachten kritiek - (positief en/of
negatief), zodat wij deze
mee kunnen nemen naar
de betreffende Hoofden
van Dienst.
Uw ervaring is immers
zeer belangrijk voor
verder onderzoek.
De werkgroep
Wateroverlast
p/a BROODJE
BURGER
Postbus 12
2040 AC Zandvoort

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv

1. Tolweg 23, huur ƒ687,29 per maand, 4-kamereengezinswoning met
CV en garage.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare-maandinkomen voor deze woning mag
max, ƒ 4.485,- zijn.
2. Celsiusstraat 122, huur ƒ 535,44 per maand (excl. stookkosten) 4kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare-maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ 3.375,- zijn.
3. Linnaeusstraat 11-3, huur ƒ730,64 per maand, 5-kamer maisonnette
woning met CV.
Toewijzing aan (onvolledige) gezinnen met minimaal 2 kinderen.
Het (gezamenlijk) belastbare-maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ 4.495,- zijn.
4. Garage Keesomstraat 11 A, huur ƒ 80,51 per maand.
Voorkeur bij toewijzing hebben de huurders van de woningen aan de
Keesomstraat 25 t.m. 147.
5. Parkeerplaats Mr. Troelstrastraat 1a, huur ƒ 26,38 per maand.
Voorkeur bij toewijzing hebben de huurders van de woningen aan de
Mr. Troelstrastraat.
Toewijzing van de garages en parkeerplaats vindt plaats op basis van
lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dienen
de op naam van de huurder gestelde kentekenbewijzen en rijbewijs te
worden getoond.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het
gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
Bij het genoemde gezamenlijke max. bruto-maandinkomen wordt het inkomen van de meestverdiener voor 100% en de minstverdiener voor 50%
meegenomen in de berekening.

BETAALT U
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

ii

ƒ1,87

Super
Euro
Diesel

ƒ171
ƒ1,22

•
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HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Roei, Gerard, René

De Sociale Verzekeringsbank (SVB)
district Haarlem heeft, gezien de geringe publieke belangstelling besloten
de spreekuren die wekelijks gehouden
werden in Hoofddorp, Uithoorn en Velsen met ingang van 1 augustus 1993
te sluiten. Het blijft uiteraard mogelijk
het kantoor in Haarlem te bezoeken.
U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. De openingstijden zijn van 8.00
uur tot 17.00 uur van maandag t/m vrijdag. Voor informatie over de Algemene
Kinderbijslagwet kunt u terecht op het
adres Staten Bolwerk 1, telefoon 023152152. Voor informatie over de Algemene Ouderdomswet en de Algemene
Weduwen- en Wezenwet kunt u terecht
op het adres Stationsplein 90, telefoon
023-319488.
Op genoemde tijden kunt u tevens het
Hoofdkantoor van de SVB bezoeken in
Amstelveen, Van Heuven Goedhartlaan 1.

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

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

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

TOEZICHTHOUDENDE AMBTENAREN AANGEWEZEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken hierbij bekend dat zij de
volgende twee ambtenaren van het gewest Zuid-Kennemerland aangewezen
hebben als toezichthoudend ambtenaar milieuwetgeving:
- B. Demir, geboren 10 januari 1966 te Yalvac.
- H.A.W.J. Buur, geboren 3 januari 1962 te Akersloot.
Zij zullen belast zijn met het toezicht houden op de naleving van de Wet
milieubeheer, de Wet chemische Afvalstoffen, de Wet Bodembescherming en
Hoofdstuk 4, afdeling 3 "Lozing en riolering" van de Algemene Plaatselijke
Verordening Zandvoort.

AANGEVRAAGDE BOUWVERGUNNINGEN
93067B
93068B
93069B
93070B
93071B
93072B

Piet Lef f ertsstra at 33
Boulevard Paulus loot 103
Keesomstraat 46
Savornin Lohmanstraat 16
Spoorbuurtstraat 20
Brederodestraat 156

veranderen woning
uitbreiden woonhuis
uitbreiden woonhuis
plaatsen dakkapel
oprichten appartement
vergroten woning

U kunt deze aanvragen inzien bij de sector Grondgebied, af deling Bouwtoezicht
& Milieu, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 - 12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad. Belanghebbenden kunnen
tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. De bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken. In sommige gevallen is het echter een wettelijke verplichting een vergunning zonder meer te verlenen, al is er bezwaar ingediend.
Verder kan een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

GEMEENTE

Accountants kantoor
drs. H.G. Huppelschoten
Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur
accountantscontrole / jaarrekening • belasting adviezen
administratieve dienstverlening • managementondersteuning

Fa. Gansner & Co.

Geniet van onze
ruime sortering
in zomerbloemen

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

one,

De specialist in al uw bloemwsrken

Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 12060

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

Eten kunt U overal.
Dineren doet U bij de
Gulle Toine, ook op het terras.
Div. vis- en vleesspecialiteiten.

Boul. Barnaart 14

EEN DIERENLUNCH BIJ DE
HUISKAMER VAN ZANDVOORT

,CAFE
HARLEKIJN il

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507 - 14420

il

ZEER APART

BEDANKT
groenteleveranciers,
na de lunch schoonmaken zeersnel
gedaan door Bob „Snowwhite"
plus crew,
Marcels Waterloopleintje voor de tafels,
Jan, Greet en anderen
hartstikke bedankt
„HARLEKIJN EEN VREEMD CAFÉ?
„WELNEE"

1BIUUI
V"-~?H ~ n,t r
Uitvaartcentrum
Haarlem

Voor belangstellenden is van de rekening een samenvatting gemaakt; een
zogeheten Rekening In Eén Oogopslag (RIEO). In dit handzame boekwerkje is
een samenvatting van de belangrijkste gegevens van de rekening te vinden.
Geïnteresseerden kunnen de RIEO gratis ophalen bij het bureau Voorlichting.

Thorbeckestraat 18, 2042 GM Zandvoort. Tel. & Fax: 02507-1 9396

BLOEMENHUIS
J. BLUYS

Kerkpad 3
Tel. 30350

j. m (

rt>

K
De rekening sluit met een batig saldo.
De reservepositie van de gemeente behoeft zorg. Herhaaldelijk drong de
gemeenteraad aan op verbetering van deze positie. Daarom zal het voordelig
saldo worden aangewend om de reservepositie op een aanvaardbaar peil te
brengen.

Ilïf] SERVICESTATION
• immuun iiiiiiiiiiiiiiiiiiui

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Onlangs hebben Burgemeester en Wethouders de Jaarrekening 1992 van de
gemeente vastgesteld. Tevens is een goedkeurende accountantsverklaring voor
de rekening afgegeven.
In augustus zal de rekening in de commissies en de gemeenteraad worden
behandeld. Dan zal ook een uitgebreide publicatie in de media verschijnen.
Ook dit jaar kan dus door de snelheid van behandeling worden voldaan aan de
norm die de Provincie stelt om de rekening met voorrang te laten goedkeuren.

schilders- en ofwerkingsbedrijf

RUUD JONKER

D

ledere woensdag gesloten

AUTORIJSCHOOL
BCC (elektro-speciaalzaken) B.V.,
is een toonaangevende detailhandelsonderneming op het gebied van
HI-FI, video, TV, wasautomaten,
koelkasten, magnetrons, etc. met
momenteel 17 vestigingen in de
randstad. Daarme is zij de grootste
zelfstandige onderneming in de
branche. Goed opgeleide medewerkers, 'moderne
bedrijfsvoering,
sterke klant- en servicegerichtheid,
uitstekende
produktkennis/voorlichting en sterk
konkurrerende prijzen zijn reeds jaren de basis voor onze succesformule. Daarnaast vormen een open
en eerlijke werkomgeving de andere pijlers binnen onze onder- neming.

Muurcoaüngs Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

J J Homeünkstiaat 111
2033 LK Haarlem
Tel 023-3309 44
Tel 02507-30663

WERKEN IN EEN HI-FI
OMGEVING
voor het,,betere" schilderwerk

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

Wij vragen i.v.m. uitbreiding van ons centraal magazijn te Amstelveen:

CHAUFFEUR BEZORGERS

HOGEWEG 67 -ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-359473
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"
GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

- voor het bij onze klanten thuis afleveren van
wasautomaten, koelkasten, kleuren TV's enz.
- i.b.v. groot rijbewijs BC
- leeftijd 20-30 jaar.

Wilt u een woning kopen
Wiit u een woning verkopen

Wij bieden een goed salaris, prima sekundaire arbeidsvoorwaarden in een plezierige werksfeer met
regelmatig doorgroeimogelijkheden in een modern
en dynamisch bedrijf. Het betreft een full-time job
van 38 uur per week.

•

Spreekt deze funktie u aan en bent u geïnteresseerd? Bel dan met onze afdeling Personeelszaken
voor het maken van een afspraak.
Telefoon 020-6471316 op werkdagen van 9.00 tot
13.00 uur.

• MAKELAAR O.G. •

BCC (elektro-speciaalzaken) B.V., Bouwerij 71,
1185 XW Amstelveen.

VAN

•

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

Gebrek aan informatie bemoeilijkt hulpactie

MENINGEN

De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief
ZANDVOORT - Behalve
naarde redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Te
lange brieven kunnen ivorden ingekort, U kunt uw brief ook afgeven door een forse overstroming
zijn de bewoners in het cenbij het redactiekantoor dat is gevestigd aan liet Gasthuisplein 12 in
trum maandagavond ook geZandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer
plaagd door een gebrek aan
02507-18648.

Zandzakken voor de deur!
'Zandvoort meer dan strand
alleen', we zijn het roerend eens
met deze stelling. Dankzij de
gemeente biedt Zandvoort vele
andere attracties dan strand alleen.
Zo zijn er onder andere mogelij kneden tot roeien, wildwaterkanoën, vissen op speciaal uitgezette baarzen, . waterpolo,
wadlopen, waterfietsen etc. Dit
is nog maar een klein scala van
de mogelijkheden die elke creatieve waterliefhebber kan vezinnen. Alles is mogelijk in
Zandvoort en wel bijvoorbeeld
in de Van Ostadestraat op

informatie. De sector Eigendommenbeheer van de gemeente heeft maanden geleden al voorzorgsmaatregelen genomen om hulp te bieden bij overstromingen,
maar de bewoners waren
hiervan niet op de hoogte. Zo
wisten bijvoorbeeld slechts
enkelen waar de zandzakken te vinden waren.

maandagavond 26-7-'93.
Wij danken de gemeente dat
zij de bewoners van deze buurt
toch minimaal één keer per
jaar in de gelegenheid stelt om
kosteloos (hoewel) van al deze
faciliteiten gebruik te maken.
De informatie zou in het verEcht wat hebben we genoten! leden al verspreid worden door
Dit jaar kreeg zelfs het toerisme de lucht in de neus en werd
het een internationaal gebeuren.
Extra pompen
Toch zitten er ook nadelen
De brandweer heeft dinsaan vast. Elk jaar staat het wadag beslag weten te leggen
ter bij ons nu binnen. Er hangt
op twee extra waterspuieen week lang een afgrijselijke
ten. Daarmee kan het overlucht en de kinderen kunnen
vloedige water overgewe met goed fatsoen eigenlijk
pompt worden naar een anniet buiten laten spelen.
der deel van het rioleringsDus gemeente, wij bedanken
telsel. Dat betekent een
hiervoor en we zijn het goed
verdubbeling
van de capabeu! Treedt nu eens op. Niet
citeit:
de
brandweer
bemet zandzakken maar met echschikte al over twee spuite maatregelen zodat dit soort
ten. De twee nieuwe zijn afarmoedige
omstandigheden
komstig uit de regio en
anno 1993 niet meer voor hoekunnen in Zandvoort geven te komen. Wij wensen niet
stationeerd blijven. Bij walanger meer de dupe te worden
teroverlast in andere regiovan een aftandse riolering! We
gemeenten worden zij tijzijn het meer dan zat!!
delijk uitgeleend.
F. Hofstra
Zandvoort

Orgelconcerten
ZANDVOORT - Everhard
Zwart geeft vanaf 3 augustus
driemaal op dinsdag een orgelconcert op het geroemde Knipscheer-orgel in de Hervormde
Kerk aan het Kerkplein. Op het
programma staan werken van
o.a. Handel, Guilmant en Widor, naast de bekende orgelkoralen van Jan Zwart en Feike
Asma. Aanvang 20.00 uur.

de sector Bewonerszaken. Een
half jaar geleden zijn daarover
afspraken gemaakt maar maandag bleek dat daar nog niets van
terecht is gekomen. Een van de
gevolgen was dat de gedupeerden maandagavond geen contactpersoon konden vinden
voor informatie of overleg. Niemand wist dat er een klein 'crisiscentrum' was ingesteld in het
Raadhuis, bemand door burgemeester Van der Heijden en sectorhoofd Smits van Eigendommenbeheer. Bovendien moest
menigeen eerst zoeken naar de
zandzakken, terwijl die elders
voor het grijpen lagen.
De zakken waren maanden
geleden al klaar gelegd door medewerkers van de Eigendommenbeheer. Ook was er een beperkt aantal pompen beschikbaar om zo snel mogelijk water
uit de kelders te zuigen. „Een
compliment voor sectorhoofd
Smits is wel op z'n plaats," zegt
Martha Burger, woordvoerder
van de Werkgroep Wateroverlast. „Hij heeft vorig jaar goed
geluisterd. Alles wat er gedaan
kon worden om üe overlast te
verzachten, heeft hij gedaan. De
hele organisatie achter de
schermen liep op rolletjes, een
hoop mensen hebben daar wat
aan gehad. De wateroverlast is
natuurlijk nog niet verholpen,
maar ze zijn momenteel wel
goed bezig met het onderzoek."
De sector Eigendommenbeheer heeft een tijd geleden een
'snuffelteam' ingesteld van ei-

Oude en nieuwe 'techniek' in Cultureel Centrum
ZANDVOORT - Zandvoortse historie en beeldende kunst waaronder 'computerkunst'. Het Cultureel
Centrum Zandvoort biedt
de bezoeker opnieuw twee
onderwerpen waaraan een

expositie is gewijd. De oude
Blauwe Tram én werken
van tekenares/schilderes
Hannie van Haaften. Te
zien tot en met 26 septem- •
ber.
Eind 1958 kwam er een defi-

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT
ledere zondag in
de maand augustus

CHAMPAGNE-ONTBIJT
De gehele maand
augustus

CORONA NIGHTS
v.a. 24.00 uur

Haltestraat 19, tel. 02507-12889
- Geopend vanaf 09.00 uur 's morgens
VANAF HEDEN ZIJN WIJ
OOK WEER TOT 03.00 UUR
's NACHTS GEOPEND

| Kerkdiensten
Weekend: 31 jul./l aug. '93
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
Roomskatholieke Kerk, Grote
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Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor C.
van Polvliet
Zondag 10.30 uur: pastor C. van
Polvliet, m.m.v. M. Zuijdhoek
Ned. Protestanten Bond (NPB),
Brugstraat 15:
Tot en met 29 augustus geen
dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: dhr. Hans
Deventer
19.00_ uur: gastspreker
JehoVa's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

[ Burgerlijke stand
Periode: 20 - 26 juli 1993
Ondertrouwd:
Bekhuis, Vincent Frederik Bernardus en Van der Staaij, Esther Elizabeth
Svveerts, Vincent Mattheus
Wilhelmus Antonius en De Jonge, Renata
De Graaf, Marcellinus Wilhelmus Adrianus en Wesseling,
Geertje Anneke '
Van der Wal, Friso en Bots,
Adèle Henriette Maria
Gehuwd:
Daane, Martinus Gerardus en
Lindemans, Antoinette
Geboren:
Dalman, Michelle Susanna,
dochter van: Dalman, Jan Gijsbert en Terol, Bartaara Susanna
Overleden:
Van der Klugt geb. De Groot,
Maria Petronella, oud 85 jaar
Kroon, Alida, oud 73 jaar
Wouters, Abraham Joharmes
Karel, oud 89 jaar

nitief einde aan wat jarenlang tram is ook op video te zien.
een ideale verbinding was tussen Amsterdam, Haarlem en
Kunst
Zandvoort: de blauwe tram.
Hannie van Haaften moet
In dat jaar werden de rails een veelzijdig persoon zijn. Dat
opgebroken, getuige de foto van geldt in ieder geval wel voor
R.G. Banninck op-de expositie haar werk, te zien in het Cultuin het Cultureel Centrum. Een reel Centrum. De computertebeslissing die door wethouder keningen, met allerlei kleuren,
Jan Termes tijdens de opening zijn fascinerend. Opmerkelijk
van de expositie werd betreurd. is hoe zij verschillende technieken beheerst, waaronder ook
Deze tramlijn zou ook op dit aquarel, acryl en kleurpotlood.'
Het Cultureel Centrum Zandmoment een ideaal vervoermiddel zijn geweest naar het voort is geopend van woensdag
centrum van Zandvoort. De t/m zondag van 14 tot 17 uur.

Kennismaken met vrijwilligerswerk
ZANDVOORT - Mensen
die deze zomer een paar weken willen helpen, zijn weikom bij het Centrum voor
Vrijwillige Hulpverlening.
In verband met vakanties
van andere medewerkers,
zoekt de stichting een aantal (inval) krachten.

om bezoek of hulp aan ouderen
die thuis wonen. Bijvoorbeeld
samen wandelen met mensen
die anders nooit de deur uitkomen, of boodschappen voor
hen doen. Elke vorm van hulp
is welkom. „En het is hartstikke leuk werk, dat veel voldoening en waardering geeft," zegt
Mini de Wolf. „Bovendien leer
je ook allemaal nieuwe mensen
kennen." Daarnaast zoekt zij
mensen om te assisteren in het
huiskamerproject in de Bodaanstichting, als gastdame of
-heer voor een dag in de week.

„Aan de ene kant kunnen de
mensen ons de zomer doorhelpen, aan de andere kant is het
meteen een aardige manier om
kennis te maken met het vrijwilligerswerk," zegt coördinator Mini de Wolf. „De mensen
Voor inlichtingen kan men
kunnen zelf bepalen wanneer
en hoelang zij voor ons willen bellen: 15878 of (van 10.30 tot
werken." Het gaat met name 12.30 uur) 17373.

Weekenddiensten
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
POLITIE:
Alarmnummer van zoekgeraakte of gevonden
06-11.
dieren.
In andere gevallen: tel. 13043. Hulpverlening;:
BRANDWEER: Alarmnummer* Centrum Voor Vrij willige Hulpverlening: Voor informa06-11.
In andere gevallen 023-159500 tie, advies en hulp tel. 17373, op
of - voor info overdag - (02507) alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus'100,
61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 2040 AC Zandvoort.
06-11. Anders: tel. 023-319191 Stichting Welzijn Ouderen
(ongevalllen), Centrale Post Zandvoort: (voorheen DienAmbulancevervoer (CPA) Ken- stencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
nemerland.
DIERENAMBULANCE: Die- op dinsdag- en donderdagmidrenbescherming
023-246899 dag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
(gratis),
Regionale
Dierenambulance bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
alarmnummer 023-334323.
HUISARTSEN: De volgende dient men zich 24 uur van te
huisartsen hebben een geza- voren op te geven bij Huis in de
menlijke
waarnemingsrege- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
ling: J. Anderson, B. van Ber- en 17.00 uur. De kosten per pergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. soon bedragen vanaf l juli 1991:
Paardekooper, H. Scipio-Blü- ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,me, F. Weenink. Informatie voor een retour.
Werk
daarover tijdens weekend, Alg. Maatschappelijk
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
tijdens feestdagen via telefoon- 13459 bgg 023-320899 of 320464.
nummer 30500. De spreekuren Spreekuur op werkdagen van
van de dienstdoende arts zijn 9.00-10.00 uur, maandagavond
zowel op zaterdag als zondag van 19.00-20.00 uur. Verder volvan 11.30 tot 12.00 uur en van gens afspraak. Deze hulpverle17.00 tot 17.30 uur. Een af- ning, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is graspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen tis.
Telef. Meldpunt Sexueel Getandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, weid: tel. 023-329393 op werkdaJ .W. Neutel, tel. 13073. Zaterdag gen 12.00-14.00 uur en ma.aen zondag alléén voor recepten, vond 19.00-21.00 uur.
openingstijden: 11.30-12.30 en Zandvoortse Vereniging van
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- Huurders: Gratis advies voor
ningstijden informatie over de leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
regeling via tel.nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedge- uur: 19783. Schriftelijk: Postvallen is het Kruiswerk Zuid- bus 287, 2040 AG Zandvoort.
-Kennemerland 's avonds, 's Woningbouwvereniging EMM:
nachts en in het weekend te be- Klachtentelefoonnummer
reiken via de doktersinforma- technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eertiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Eliza- ste dinsdag van de maand van
beth de Boer-Burgh en/of 19.30 tot 20.00 uur.
Verzekeringsbank:
mevr. A.C. Gombert, Koch- Sociale
straat 6A, Zandvoort, tel. spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Gemeenschapshuis, L. DavidsThorbeckestraat 17 te Zand- straat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
voort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver- 61500.
eniging v.h. welzijn der dieren Taxi: tel. 12600.
(02507) 14561, Vermissings- Openbare bibliotheek: Prinsesdienst 023-383361, Asiel Zand- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
voort
(tevens
pension) 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
02507-13888, Asiel Haarlem 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
023-244443. Stichting Regionale 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
Dierenambulance: 023-363476 10-14 uur.
Diensten: 31/7-1/8 1993

gen medewerkers. Bij fikse regenbuien trekken zij erop uit
om - onder andere - in straatputten de doorstroming van het water te bestuderen. Daarnaast
blijkt er een tweede onderzoekstaureau te zijn ingeschakeld. De
inspanningen van het eerste,
DHV, hebben - zoals maandag
opnieuw duidelijk werd - te weinig resultaat opgeleverd.
Dat er maandagavond dingen
misgingen, vindt Martha Burger niet vreemd. „Na de taakverdeling is bij de sector Bewonerszaken alles een halfjaar blijven
liggen. Twee weken geleden nog
kregen we een briefje van sectorhoofd Van de Velden dat hij
er mee bezig was." Behalve dat

deze sector informatie zou verspreiden, zou er tevens een enquêteformulier rondgestuurd
worden. De bewoners kunnen
daarop duidelijk maken op welke wijze zij overlast hebben van
de overstromingen. „Wij, de bewoners uit het centrum, zijn de
ervaringdeskundigen," verduidelijkt de woordvoerder. Daarnaast zou er ook een contactpersoon aangewezen worden, maar
dat is nog niet gebeurd. In een
advertentie elders in dit blad
vraagt Martha Burger de mensen nu zelf om hun ervaringen
op papier te zetten en rechtstreeks naar de werkgroep Wateroverlast te sturen,
«•
per adres Broodje Burger, Post-

bus 142, 2040 AC Zandvoort.
Afgelopen dinsdag is er alsnog
een concept-bewonersbrief naar
de werkgroep gestuurd, meldde
het bureau Voorlichting gistermiddag. Als de werkgroep akkoord gaat, wordt deze daarna
samen met een enquête naar de
bewoners van de betrokken gebieden gestuurd. ,
Het Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening" heef t opvang van
slachtoffers aangeboden, daarnaast wil de gemeente zelf ook
mensen met emotionele problemen (als gevolg van de wateroverlast) helpen. Hiervoor komt
een spreekuur. Het instellen
van een ombudsvrouw blijkt
niet mogelijk.

Seniorenwijzer handig om te bewaren

Wethouder
Termes
(rechts) van
Welzijn kreeg
van SWOZcoördinator
Nathalie
Lindeboom
de eerste
'Seniorenwijzer'
uitgereikt
Foto
Persbureau
andvoort

ZANDVOORT - Mensen
van 65 jaar en ouder in
Zandvoort krijgen deze
week de zogenaamde 'Seniorenwijzer' in de bus. Het
is een handig, gratis boekje
met adressen van allerlei instanties uit het ouderenwerk. Plus informatie over
zaken waarmee ouderen te
maken kunnen krijgen.
„Het is echt een boekje om te
bewaren. Het is soms heel makkelijk als je het bij de hand
hebt, bijvoorbeeld bij de telefoon." Dat zegt Nathalie Lindeboom, coördinator van de
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort (SWOZ), die de Seniorenwijzer uitgeeft. „Ouderen die iets nodig hebben, kunnen hierin de juiste instantie en
het juiste adres vinden. Bijvoorbeeld als je ziek bent, of je
partner, wie kun je dan bellen?
Het boekje geeft antwoord op

tal van vragen. Hoe zijn allerlei bliotheek, ontmoetingsdag en
regelingen voor ouderen en bij activiteiten voor ouderen.
wie moetje zijn. Daarnaast is er
veel informatie over allerlei activiteiten, zoals bijvoorbeeld Verspreiding
Het nieuwe boekje is absoluut
cursussen en gymnastiek voor
ouderen."
niet te vergelijken met de Seniorenwijzer van een aantal jaren
geleden. Het huidige exemplaar
Zeven
is veel uitgebreider en profesDe inhoud van de Senioren- sioneler van opzet. Allerlei menwijzer is verdeeld over zeven sen die op een of andere manier
met het ouderenwerk verbonhoofdstukken:
zorg, gezondheid, wonen, finan- den zijn, hebben eraan meegeciën, vervoer, dienstverlening werkt. Vanaf vandaag gaat een
en activiteiten. Een kleine team vrijwilligers op pad om
greep uit de tientallen onder- zo'n 2500 stuks te verspreiden
werpen die aan de orde komen: onder bewoners van 65 jaar en
tafeltje dekje, dagverzorging, ouder. De bezorging kan enkele
hulp bij ziekte, én het verschil dagen duren. De gemeente
tussen senioren- en aanleunwo- Zandvoort heeft voor de adresningen plus 'hoe kom je daar- sen gezorgd. Degenen die jonger
voor in aanmerking'. Maar ook: zijn maar toch zo'n boekje wilbelastingen, of, hoe gaat dat len hebben, kunnen contact opmet een testament, kopen aan nemen met de SWOZ tijdens
de deur; reizen met begeleiding, het spreekuur op dinsdag- en
bezoek van vrijwilligers, de bi- donderdagmiddag 13.30-15.00-u.

Achter de Schermen

Loterij Mariaschool
ZANDVOORT - De Mariaschool krijgt nog vragen binnen
over de uitslag van de huis-aan-huis loterij, gehouden tijdens
de fancy fair op 2 juli. De prijswinnaars hebben direct al, tijdens de week na de fancy fair,
persoonlijk bericht gekregen
en hun prijs in ontvangst mogen nemen. De berichtgeving in
de krant hierover was op de redactie blijven liggen. Degenen
die geen persoonlijk bericht
hebben gekregen, zijn dus buiten de prijzen gevallen. De Mariaschool dankt allen die loten
hebben gekocht.

Z'75- «n ZVM-jeugd
samen in de bus
ZANDVOORT - Maandag
vertrekt een groep van ongeveer veertig jeugdige Zandvoortse voetballers van
Zandvoortmeeuwen en Z'75
naar Zeist. Daar wordt deelgenomen aan een jeugdsportkamp op het KNVB
sportcentrum.
De jeugdbesturen van Zandvoortmeeuwen en Zandvoort'75
hebben elkaar gevonden wat betreft het vervoer. De reis wordt
gezamenlijk met de bus gemaakt. Een eerste vorm van samenwerking? Aan het sportkamp nemen in totaal 190 jeugdvoettaallers uit heel Nederland
deel.
Zandvoortmeeuwen is vertegenwoordigd met 21 E-junioren
en Zandvoort'75 doet het sprotkamp met 15 D-junioren. Zij verblijven er in tenten. Zo'n zeven
begeleiders ondersteunen het
geheel.
De jongeren nemen o.a. deel
aan diverse spelvormen rond de
voetbalsport. De Zandvoortmeeuwen jeugd brengt bovendien een bezoekje aan de vliegbasis Soesterberg.

Rekreade begint
ZANDVOORT - Het Zandvoortse vakantieprogramma
Rekreade, voor kinderen van 4
t/m 12 jaar, gaat maandag weer
van start. Rekreade duurt vier
weken en is te vinden in het
jeugdhuis achter de Hervormde Kerk, en in 't Stekkie, vlakbij het winkelcentrum in
noord. Van maandag t/m vrijdag van 10 tot 12 en van 3 tot 5,
vrijdags brood meenemen.
Elke zondag- en donderdagavond is er volksdansen (l gulden) en gratis poppenkast: om
half zeven in het winkelcentrum-noord of 't Stekkie, om
half acht op het Jan Snijerplein
of in het jeugdhuis. Dinsdagavond 7 uur start er bij 't Stekkie
een vossejacht, op het Jan Snijerplein om half acht.

Anneke Dekker

Mensen hebben veel over voor hun huisdier
In de rubriek
Achter de Schermen
gaat het
Zandvoorts Nieuwsblad
op zoek naar
de 'mens' achter
bekende personen
uit deze gemeente.
Deze week
dierenarts Anneke
Dekker-Lukkassen (41)
die dit jaar haar
15-jarig jubileum viert.

Anneke Dekker. Geboren
Lukkassen en dus op en top
Zandvoortse, want haar familie huist al sedert het
vroegste begin van de achttiende eeuw in het voormalige vissersdorp. Ze is al vijftien jaar dierenarts en zag
heel wat Zandvoortse honden, katten, konijnen, hamsters, papegaaien, slangen
en anderssoortige gezelschapsdieren in haar praktijk. Ze opereerde ooit zelfs
een vis met een tumor.
door Everhard Hebly

dan bij het andere. Het ligt er
ook wel aan hoe de eigenaar van
zo'n dier ermee omgaat. Soms
trek ik het me wel aan. Ik krijg
een brok in mijn keel als hier
een klein meisje begint te huilen
om haar konijn."

Soort gezinslid
„Mensen in het westen hebben veel over voor hun huisdier,
het is hier vaak een soort gezinslid waar ze aanspraak mee hebben. Wat ik zelf belangrijk vind,
is dat een dier geen lijdensweg
aflegt. Een dier moet bijvoorbeeld kunnen lopen. Soms moet
je daarom een compromis zien
te vinden omdat mensen emotioneel bij hun dier betrokken
zijn. Dit_is ook de reden dat ze
bij operaties nooit aanwezigzijn. De ervaring is dat ze er niet
tegen kunnen of zelfs flauwvallen, er zijn ook wel dierenartsen
die hun eigen huisdier niet opereren."
„Daar heb ik zelf overigens
niet zoveel moeite mee, ik heb
mijn eigen hond ook gecastreerd. Ik verbaas me er trouwens vaak over hoe snel een
dier herstelt na een zware operatie. Onvoorstelbaar soms.
Een hond die een buikoperatie
heeft ondergaan, loopt dezelfde
dag alweer."

Welvaartsziekten

„Een groot deel van ons werk
bestaat uit preventie en voorlichting geven over de opvoeding, verzorging en voeding van
huisdieren. Net als mensen hebben ook zij last van welvaartsziekten. De meeste honden en
Dierenarts Anneke Dekker: „Je weet nooit wat je in de praktijk katten zijn te zwaar, net als
krijgt. Het is soms een heel gepuzzel om uit te vinden wat een mensen. We komen ook veel aldier precies mankeert"
F<>t" PiM-sbmviui Zandvuort lergieën tegen. Ik heb weieens
een jachthond in mijn praktijk
gehad die allergisch was voor
den en katten. Het is een ten- wel enorm gelachen."
„Ik ben ook een keer om half katten, konijnen, huisstof en
dens dat mensen tegenwoordig
eerder geneigd zijn een kleine vier 's nachts mijn bed uitge- noem maar op."
hond aan te schaffen. En meer taeld door een man met een py„Het vlooienprobleem is ook
mensen kiezen voor een of twee thon. Die was aangevreten door
katten. Dat komt doordat men zijn eigen voedsel. De eigenaar veel ernstiger dan vroeger en in
minder ruimte en tijd heeft. We wilde de python een rat te eten dit jaargetijde hebben we weer
komen af en toe ook aparte die- geven, maar de slang was op dat het probleem van de bloeiende
ren tegen, wat vaak heel interes- moment nogal sloom. Die rat grasaren in de duinen. We noesant is. Er is hier een keer een heeft toen een stuk uit de rug men het kruipers. Ze komen in
man geweest met twee Zuida- van de python gegeten, er was de oren, neus en tussen de tenen
merikaanse boomkikkers. De echt een hele hap uit. We heb- van honden terecht wat ontzetene woog vijf gram, de ander ben de slang helaas moeten la- tend veel pijn veroorzaakt. Ik
dertig gram. We moesten die ten inslapen. Dat laatste komt ben zelf enigszins allergisch
beestjes een druppeltje-verdun- natuurlijk vaker voor. Het is voor sommige konijnensoorten
de medicijnen op hun schouder- voor iedere dierenarts een nïoei- en in mindere mate voor papeblad geven. Dat heeft ons een lijk aspect van zijn of haar werk. gaaien. Andersom komt ook wel
Boomkikker
„Tachtig procent van de die- half uur gekost omdat ze steeds Het went nooit, maar bij het ene voor, dus dat het dier allergisch
ren die we behandelen zijn hon- wegsprongen, maar we hebben dier heb je er meer vrede mee is voor de mens."

„Het leuke van dit werk is het
contact met mensen, én de afwisseling. Je weet nooit watje in
de praktijk krijgt. Het is soms
een heel gepuzzel om uit te vinden wat een dier precies mankeert, maar het is daai om heel
dankbaar werk als het dier er
weer bovenop komt. We opereren vrij veel en ook dat is enorm
leuk. Het gebeurt wel datje een
operatie moet uitvoeren die je
nog nooit gedaan hebt. Dat is
best weieens spannend."
„Toen ik een jaar of vijf was,
wilde ik al dierenarts worden.
Ik vond natuurlijk ook altijd
honden en wilde katten, die ik
dan mee naar huis sleepte. Na
mijn opleiding ben ik op mijn
vijfentwintigste in Zandvoort
deze praktijk voor kleine huisdieren gestart en sinds die tijd
werk ik samen met mijn assis-tent Greet Drijver."
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Proefrit aangeboden
100 KOSTUUMS

J0316
art.nr. 590316
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per stuk
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199,35O,249,45O,-

500 HERENJASSEN

art.nr. 717953

349,-

Nu slechts

750 PANTALONS
prachtige kwaliteit en
in de modernste modekleuren
199,-, 179,-

art.nr. 604139

Technische Specificaties:
• Breedte: 61 cm
• Lengte: 112 cm
• Max. snelheid: 9 km/uur
• Voeding: oplaadbare accu
• Aktieradius 40-km

NU slechts

HERENJACKS

DAMESJASSEN

bekend Italiaans merk
3/4 lengte 498,- nu

diverse modellen in verschillende kleuren
249,- 219,-198,- nu
per Stuk 79,-

per Stuk

149,-

250,-

2 voor

HERENTRÜIEN EN
HEMDEN
per stuk 49,-

125,-

2 voor

DAMESBLOUSES
streep en unl 49,95 nu

75,-

2 voor

De voordelen:
• Eenvoudige bediening
• Lichtgewicht aluminium '
• Geheel demontabel
• Geruisloos
• Veilig
• Compacte afmetingen
• Snelheid traploos instelbaar
• Stabiel rijgedrag
• Kleine draaicirkel
• Onderhoudsvrije accu's

Nieuwe maten, nieuwe kleuren,
prachtige kwaliteit, o.a. kashmir
798,-, 698,-, 598,-

per Stuk

19,-

29,-

2 voor

Topmerken leer nu drastisch in prijs verlaagd
Faillissementsverkoop

Van Gils Herenmode
Novotel (Europaboulevard 10) Amsterdam

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

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

geeff u meer!
5-DAAGSE SHOWTRIP NAAR NEW YORK

De trip kan verlengd worden met 4 dagen. U
brengt dan een bezoek aan de beroemde
Niagarawatervallen. Aan boord van de
"Maid of the Mist" vaart u dicht langs deze
indrukwekkende watervallen (waterdichte
kleding wordt aanbevolen). U bezoekt tevens
de hoofdstad van Amerika, Washington DC,
met in de avond een stadstour langs de verlichte monumenten. Overdag ziet u het Witte
Huis, het Capitol, het Washington Monument
en u bezoekt het Arlington National Cemetry.
Dan volgt Philadelphia met een bezoek aan
Liberty Bell, Independence Hall, Congress
Hall en Elfreth's Alley.

- begeleiding van een professionele gids
- 4 nachten in eerste klas hotel
- bezichtiging van de Niagarawatervallen,
Washington DC en Philadelphia
- toegang voor de rondvaartboot "Maid of the
Mist" in de Niagarawatervallen en een bustocht naar de Nationale Ere-begraafplaats.

Bijzonderheden:
- een visum is niet nodig, wel een paspoort,
dat geldig is tot minstens 6 maanden na
vertrekdatum
- u wordt geadviseerd een creditcard mee te
nemen
- de temperatuur is ongeveer gelijk aan die
in Nederland
- neem makkelijk schoeisel mee
- bij onvoldoende deelname behoudt Aireka
zich het recht voor de reis te annuleren.
Prijzen:
Hotel Aberdeen Hotel President
New York:
l-persoonskamer f 1.164,- p.p. f 1.378,- p.p.
2-persoonskamer f 990,-p.p. f 1.117,-p.p.
3-persoonskamer f 957,- p.p. f 1.069,- p.p.
Toeslag verlengde tour:
l-persoonskamer f 768,- p.p.
2-persoonskamer f 488,- p.p.

Inbegrepen:
- retourvlucht Amsterdam - New York Newark met Martinair Holland, Boeing 767
vanaf Schiphol
- vervoer van en naar het vliegveld van uw
hotel in New York
- overnachtingen in hotel
- stadstour in New York
- bezoek aan musical "Cats"
- assistentie van reisleider
voor de verlengde tour:
- bustocht met luxe touringcar

Deelname is alleen mogelijk door het insturen.
van onderstaande volledig ingevulde bon
naar:
Secretariaat Weekmedia,
Postbus 2104, 1000 CC Amsterdam.
Meer informatie verstrekt Aireka, Singel 302
in Amsterdam, tel. 020-6272432
Vraag naar het winter 5-daagse showtrip
programma naar New York met Singapore
Airlines: "Phantom of the Opera"(vertek 6 november), "Miss Saigon" (vertrek 20 november), "Les Miserables" (vertrek 11 december).

Bon voor onze lezers
5-daagse trip New York
eveneens verlenging met 4-daagse bustour
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats: werk:
Telefoon privé:
Aantal l-persoonskamer(s):
Aantal 2-persoonskamer(s):
Aantal 3-persoonskamer(s):
Ik wil graag mee naar: Showtrip Niagarawatervallen & Washington DC

Reisverzekering: ja/nee
Annuleringsverzekering: ja/nee
Medereizigers:

3.
4.

Datum:

STOKMAN
NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

REPARATIE
ALLE MERKEN

te demonteren. Hierdoor is de Flyer makkelijk mee
te nemen in'een auto en neemt weinig
ruimte in beslag. De Flyer bestaat uit
een .aantal compacte delen, waarvan het
zwaarste gedeelte slechts 14,5 kilo weegt!
Als u straks veilig en comfortabel
boodschappen wilt doen of uitstapjes
wilt maken, kunt u nu het best een
bezoekje brengen aan Welzorg Warenhuis. Maak daarom snel een proefrit met
de Flyer, hij staat voor u klaar.
Aanbieding geldt zolang de voorraad strekl.
Wijzigingen voorbehouden.

Leverbaar in diverse uitvoeringen, kleuren en opties.
Prijs vanaf f 6.355,- inclusief accu's,
oplader en btw.

W E L Z O R G

Prinsenhofstr. 7
Zandvoort

Welzorg Warenhuis voor gezondheid, preventie en comfort.
Buitenveldertselaan 80-82,1081 AB Amsterdam-Buitenveldert. Telefoon 020-5481200.
Openingstijden warenhuis: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 18.00 uur. Zaterdag van 09.00 - 17.00 uur. Donderdag koopavond tot 21.00 uur.
Openbaar vervoer: tramlijn 5, sneltram 51, buslijnen 63, 64,149 (uitstappen halte Van Boshuizènstraat).

Tel. 02507-20072

Maandags gesloten

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vraag vrijblijvend

SNOWWHITE
Groothandel in
schoonmaakartikelen

NOVILON MARMOLEUM
Vrijblijvend

offerte.

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG.

v.d. MEIJE

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Tel. 17935

Marisstraat 13a. Tel. 15186

AUPING SNEL NODIG???
-Baalt u ook zo van de lange levertijden op uw Auping bed, vanwege de fabrieksvakantie??
Wij hebben de hele Auronde collectie uit voorraad leverbaar!!!

r d* E» >i «É^*dÉi>i ÉÉÉÉéi>^

.

H

AUPING AURONDE COMBINATIES UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Met Drakacel SG40 matras
16 cm dik + wollen afdeklaag
140x200 handverstelbaar ƒ1550,automaat

Met Pirelli latex matras 14 cm
en tweezijdig ingegoten
ventilatiesysteem + zomer-en
winterkant.
140x200 handverstelbaar ƒ1950,-

ƒ1695,-

160x200 handverstelbaar
automaat
180x200 handverstelbaar
automaat

ƒ1850,ƒ 2095,-

automaat

160x200 handverstelbaar
automaat

ƒ1895,ƒ2150,-

180x200 handverstelbaar
automaat

ƒ2095,ƒ 2295,ƒ 2495,ƒ 2395,ƒ 2595,-

OOK LEVERBAAR IN 210 EN 220 CM LANG!!

m/v
m/v
m/v
m/v

2.

lid AVVN

SCHILDERWERK

Niet inbegrepen:
- maaltijden
- luchthavenbelasting a f 68,- p.p
- fooien en vervoer van bagage

Vertrekdata:
5-daagse trip New York: maandag 6 september om 14.00 uur mét terugreis op donderdag
9 september v.a. NY 14.10 uur.
9-daagse trip New York, Washington, etc.:
maandag 6 september om 14.00 uur met terugreis op maandag 13 september v.a. NY
18.10 uur.

Ondergetekende boekt

Naaimachine
specialist

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE

vanaf f 990,met mogelijkheid tot verlenging met 4-daagse bustour naar Niagarawatervallen
en Washington DC.
Weekmedia biedt u deze fantastische trip aan
in samenwerking met Martinair Holland en
Aireka Reisorganisatie uit Amsterdam. De 5daagse showtrip met 3 nachten in New York
City geeft u de kans om New York te leren
kennen, o.a. met een 4 uur durende stadstour
langs bekende gebouwen en wijken, een bezoek aan de musical "Cats". U verblijft in het
President Hotel of Hotel Aberdeen.

U ziet ze steeds vaker in het straatbeeld; comfortabele en solide scooters die u brengen
waarheen u maar wilt. Niet voor niets
kiezen, met name ouderen, voor deze
veilige vorm van vervoer. Het biedt u
onafhankelijkheid en zekerheid.
Welzorg Warenhuis introduceert exclusief voor Nederland de lichtgewicht
en geheel demontabele scooter Flyer.
In slechts één minuut is de Flyer, zonder
gebruik van gereedschappen, in elkaar te zetten of

ELKE ANDERE BEDMAAT OF MATRASMERK IS MOGELIJK.
VRAAG NAAR ONZE COMBINATIEPRIJS.
KEUZE UIT 14 KLEUREN. GEBEITSTE KLEUREN HEBBEN ƒ50,- MEERPRIJS

BIJ AANKOOP VAN EEN BEO OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE 2 KUSSENS CADEAU!!

Handtekening:

Deze bon volledig ingevuld opsturen naar:
Secretariaat Weekmedia,
Postbus 2104,
1000 CC Amsterdam

geeff u meer.'

Alles uit

voorraad leverbaar en gratis bezorgd!!
zijn tevens dealer

Textielhandel „Pia
Alben Cuypstraat 203b, tel. 020-676.04.09 (A dam)
MAAUuAGS GESLOTEN - Overige dagen geopend: 8.30 tot \i uu uu.

CROWN
BtDDING

geen
Koopavond
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Bruin en Koene Floris
l en 2 in België
Faber
ZANDVOORT - Tijdens

Zandvoort, imago en huisstijl
voort kritisch te volgen. Is het
hier inderdaad zo'n ordinair
zooitje? Is het juist dat Zandvoort met z'n hoogbouw de originele sfeer volledig verkracht?
Is onze badplaats echt zo stijlloos?

een wielerwedstrijd in Belgi
behaalden twee Zandvoorters opvallende successen.
De koers over een heuvelachtig parcours van 72 kilometer werd knap gewonnen
door Kees Bruin, Willem
Koene legde beslag op een
fraaie tweede plaats.
De renners moesten negen
ronden van acht kilometer afleggen. In het parcours waren
een klim van 1,5 kilometer én
een van 750 meter opgenomen.
De eerste twee ronden deed het
peloton het rustig aan, men
keek de kat uit de boom. Het
tempo lag voor de beide Zandvoorters te laag. Kees Bruin demarreerde met in zijn wiel Willem Koene. Vijf Belgen slaagden erin het aanvallende Zandvoortse duo te volgen, waardoor een kopgroep van zeven
man ontstond.
Deze viel op een van de beklimmingen uiteen, toen Koene
demarreerde.
Alleen Kees
Bruin en de Belgische renner
Luuk de Witte konden volgen.
De drie renners namen snel een
voorsprong van anderhalve minuut. De voorsprong kwam
voornamelijk tot stand door
het werk van de Zandvoorters
aangezien de zuiderbuur weigerde kopwerk te doen.
Ploegleider Eli Paap gaf de
Zandvoorters het sein om beurten te demarreren. Kees Bruin
lukte het om weg te komen en
fietste onbedreigd naar een
voorsprong van twee minuten
en vijftig seconden en dus naar
de overwinning. De eindsprint
om de tweede plaats werd een
gemakkelijke prooi van Willem
Koene. De kussen en de bloemen, uitgereikt werden door de
'bloedmooie keizerin van Anna
- Pede', waren voor Kees Bruin.

Buitenlanders

In de rubriek porpsomroeper treedt Floris Faber in de voetsporen van zijn grootvader en verkondigt zijn mening over
het toerissme. De redactie nodigt de lezers uit te reageren op
zijn visie in de rubriek Meningen. Reacties inleveren bij het
Gasthuisplein 12, of opsturen naar postbus 26,2040 AA Zandvoort. Faxen kan ook: 02507-30497.
EN HOT ITEM, het imaZandvoort moet werken
go van Zandvoort. Als
aan de kwaliteit van haar
meest veelzijdige bad'produkt', concludeerde Floplaats van Nederland
ris Faber vorige week. Een
mag Zandvoort zich verheugen
goed produkt trekt een bein een grote belangstelling van
schaafd, plezierig publiek.
journalisten en radio/t.v.-maMaar dan nog de presentakers. Ieder jaar wel weer halen
tie.... Komt het produkt goed we groot de nationale pers. En
over bij de (potentiële)
helaas niet altijd op de meest
klant? Hoe denkt de toerist
positieve manier. Nu zijn de
over Zandvoort, oftewel: hoe meeste journalisten ook gezit het met ons imago? Deze
woon mensen, sommigen hebvraag staat deze week eenben de neiging orn lekker te
traal in de rubriek Dorpsom- overdrijven. Zeker als er weiroeper.
nig normaal nieuws voorhan-f
den is. Niettemin dienen we
alle berichtgeving over Zand-

E

ZANDVOORT - De Landrover van een 56-jarige Amsterdammer is zondagavond op de
Boulevard Barnaart tegen een
Ford Transit gebotst. Deze auto
stond bij een viskraam half op
de weg geparkeerd. Ook twee
andere auto's werden geraakt.
De bestuurder bleef ongedeerd,
twee inzittenden liepen snijwonden op. De Landrover was
op z'n kop tot stilstand gekomen. De schade was aanzienlijk.

Keuzes

Bovendien dient de sfeer,
de ambiance, die uit de huisstijl spreekt, te appelleren
aan de behoeften van de consument die wij willen, die wij
kiezen. De huisstijl moet
worden doorgevoerd m alle
reklame-uitingen, de aankleding van het 'produkt', het
drukwerk etc. Een goede
huisstijl draagt maximaal bij
aan het gewenste imago. De
Bijenkorf heeft een huisstijl,
de Hema heel bewust een andere.

Willen we dat Zandvoort in
de toekomst een prettige naam
heeft (nogal gewenst voor een
Verrassend
toeristisch produkt!), dan zullen we aktief moeten werken
Zandvoort zou een huisaan een positief imago. Alles
stijl moeten ontwikkelen, die
grijpt in elkaar; je moet dan
de volgende basis heeft:
keuzes maken. Bijvoorbeeld
Zandvoort is een echte badeen patat-snackbarstop invoeplaats; je bent er echt even
ren, honden echt weren,' inves- uit. Zandvoort is gezond
teren in dorpsaankleding en
voor lichaam en geest. Zandtoeristische promotie, kwalivoort is rekreeren, leuk, geteitseisen stellen aan reklame- zellig, vriendelijk en ver-uitingen aan gevels, bomen,
zorgd. Zandvoort is verraslantarenpalen, bushuisjes, etc. send dynamisch. Trefwooren de wildgroei daarvan tegen- den bij de ontwikkeling van
gaan. Het bedrijf Zandvoort
een huisstijl zouden dan
heeft behoefte aan een huismoeten zijn: gezond, verstijl. Ieder bedrijf dat aktief
zorgd, gezellig, verrassend,
(potentiële) markten wil bena- sportief, dynamisch, internaderen, werkt vanuit een bepaal- tionaal.
de huisstijl. Die huisstijl moet
En wat dacht U van de volalle kwahteitsfacetten van
gende slogan? 'Zandvoort,
Zandvoort uitdragen.
een frisse wind....'

Gratis slippartij plus 'n ritje in een Ferrari

ZANDVOORT - Circuit
Park Zandvoort staat komend weekend bol van de
activiteiten met de Marlboro Masters of Formule 3. Zo-

wel voor zaterdag en zondag twee miljoen coupons in
is de toegang tot het circuit omloop gebracht.
gratis. Verspreid over alle
De coupons kunnen bij de
tabaksverkooppunten
en
Renault-dealers zijn er ruim kassa's aan de ingang van het

Jonge duiven overbruggen 225 km

Botsing

Ik denk dat we met elkaar
moeten konkluderen dat Zandvoort niet echt een plezierig
imago heeft. En als je eenmaal
een slechte naam hebt, dan
moet je jaren knokken voordat
er een meer positief beeld ontstaat. Bij een beoordeling van
het imago van Zandvoort moeten we ons wel realiseren dat
de buitenlanders veel positiever over Zandvoort oordelen
dan de nederlanders. Misschien moet je zeggen dat al
die buitenlandse gasten, die
een langere periode in Zandvoort zijn, meer in aanraking
komen met alle positieve zaken in onze badplaats.
Misschien wordt de slechte
naam van Zandvoort wel voor
een belangrijk gedeelte veroorzaakt door de troep en herrie
op topdagen, waar de dagbezoekers mee worden geconfronteerd. Maar we moeten ons
ook serieus afvragen of de negatieve beeldvorming niet veel

te maken heeft met het ontbreken van een aktief toeristisch
beleid. Als je niet weet watje
wilt, dan ontstaat er wildgroei.
Nieuwe zaken harmoniëren
niet met het reeds bestaande
produkt en er is altijd wel een
groep ontevreden. Als er dan
ook nog geen aktief P.E.-beleid
is, dan ben je echt aan de goden
overgeleverd.

ZANDVOORT - De duiven
van Postduiven Vereniging
Pleines vlogen zaterdag de
voorlaatste vlucht. De oude
duiven vertrokken van Chantilly om een afstand van 385 kilometer te overbruggen. Ook de
jonge duiven krijgen steeds langere vluchten en moesten 225
kilometer afleggen.
Om 's morgens half acht werden de manden van de oude
duiven geopend en om negen
over half twaalf werd de eerste
duif alweer geklokt. Het was
Hans Heiligers die een goed seizoen heeft en zijn duif als eerste

klokte. De jonge duiven werden
om acht uur gelost en hier was
het E.Paap die de eerste duif
klokte. Dat gebeurde al om zes
minuten over half elf.
Uitslag oude duiven: H.Heiligers l, 3, 5, 6, 8. M.Bol 2. Combinatie Sinnige 4, 13, 14, 15.
R.Driehuizen 7, 9. E.Paap 10.
J.Knegt 11. J.Heeremans 12.
Jonge duiven: E.Paap l, 10, 13,
20. P. La Grouw 2. P.Bol 3, 9,24.
J.Romkes 4, 6, 8, 12, 14, 19, 23.
Combinatie Sinnige 5, 11.
H.Heiligers 7, 16, 17, .18, 22.
B.Alferink 15. A.Molenaar 21.
J.Heeremans 25.

circuit worden ingewisseld tegen genummerde entreebewijzen. Deze bieden kans op schitterende prijzen, waaronder een
auto, een Renault Clio. Op het
circuitterrein worden diverse
races gehouden. Bovendien
kan het publiek gratis slippen
of meerijden in BMW's, Ferrari's, Porsches en Alfa's. Bovendien zijn er tal van stands mgericht.
Sportief hoogtepunt wordt
hoogstwaarschijnlijk de race
om de Mastertitel in de Formule 3. 's Werelds beste Formule
3-rijders, waaronder landgenoot Jos Verstappen, strijden
niet alleen voor de overwinning
maar ook voor een plek in de
Formule 1.
Verstappen is de troef in de
Marlboro Masters. De Limburger moet tot de favorieten wor-

den gerekend m de Formule 3
race op zondagmiddag. Verstappen heeft de leiding genomen in het Duitse Formule 3
kampioenschap dankzij twee
schitterende overwinningen op
de Norisring. In deze zwaar bevochten titelstrijd heerst de Nederlander.
Een ander speciaal treffen is
een race tussen automobielen
van het Nederlandse fabrikaat
Donkervoort en de gerenomeerde merken Ferrari en Porsche. Ook deze race belooft veel
spektakel. Andere hoogtepunten zijn de twee wedstrijden in
de Ferrari Porsche Challenge.

RTL4
De organisatie heeft gezorgd
voor een overvol programma
met naar verwachting sensationele autosport. Dat wordt ook
verwacht tijdens de twee wedstrijden voor het Europees
kampioesnchap Formule Ford
1800 en de Formule Renault. De

Bioscoopprogramma van 29 juli t/m 4 aug.
CHARIIE SHEEN ILOYD BRIDGES
VAIERIAGOLINO RICHARD CRENNA

GETITUP!
U'S HOT SHOTS 2!

Ook zijn clubgenoot Jako
Otte boekte op de nieuwe lijst
een winst van 45 plaatsen. Café
Neuf/Chess Society is met

Schaakprobleem

• Maak met |fl bioscoopkaartje In de Kodak
l Express winkel kans op een reis naar de
Dlsnoy- MGM Sludlo's • FLORIDA

ProducEdbyBILLBADAlATO
Directe) by JIM ABRAHAMS

A.L.

A.L.

Dagelijks
13.30
Za/Zo/Wo
15.30

Dagelijks
19.00 en 21.30
Do/Vr/Ma/Di
15.30

Maandag en Dinsdag
alle kaartjes
8 gulden
Gasthuisplein 5

-

2042 JM Zandvoort. Telefoon 02507-18686

De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. In verband met de vakantieperiode is
de eerstvolgende clubavond in
het Gemeenschapshuis op donderdag 2 september. Méér informatie over de problemen/oplossingen is tot die tijd te krijgen
via Postbus 25, 2040 AA in Zandvoort. Belangstellenden voor de
Zandvoortse Schaak Club kunnen ook bellen: tel. 13644,13244
of 17272.

De tennispartijen op de ver- cordinator Gerard Seders verharde handbalvelden waren zorgden deze handeling.
van een goed niveau. In de fina„Het tennisseizoen is formile was Dennis Schrader te sterk
dabel verlopen," meent Seders.
voor Rika Koper.
„We konden dit jaar 198 liefDe derde plaats ging naar hebbers, van de ruim tweehonBen Krol, die Brigitte van der derd, inschrijven voor de tenDrift versloeg. De prijsuitrei- nislessen. Het tennisgebeuren
king vond s'avonds plaats tij- bij de handbalclub loopt uitstedens een spetterende feesta- kend. Er zijn nu al aanmeldinvond. Leraar Jaap Meth'orst en gen voor het volgende seizoen."

Afgelopen vrijdagavond ondervond de enthousiaste ploeg
van Café Neuf/Chess Society de
kuren van het Hollandse weer.
Regen en wind deed voorzitter
Hans Drost1 ertoe bewegen het
schaken op het Raadhuisplein
af te gelasten. De uiteraard toch
aanwezige leden zochten een
goed heenkomen in het "sponsorhome" Café Neuf waar onder het genoegen van een warme kop koffie, het koninklijke
spel toch nog werd beoefend.
Mocht het weer meewerken
dan is het openluchtschaak afgelopen dinsdagavond gespeeld.

Bij dergelijke activiteiten kan
het weer spelbreker worden.
Sandra Kooy rekent echter op
een gaaf Jeugdstrand Zandvoort. "Vorig jaar begon het
ook slecht en moesten we zelfs
gebruik maken van de sporthal.
Ik hoop dat dat nu niet hoeft.
De bewoners van Zandvoort
moeten maar een zonnedans
voor ons doen. Misschien helpt
het. Ondanks de slechte vooruitzichten maken we er een
'spetterend jaar van, we hebben
er erg veel zin in

06-11 SDC Putten - Zandvoort'75
20-11 Zandvoort'75 - De Valleivogels
27-11 HSCS - Zandvoort'75
04-12 Lelystad - Zandvoort'75
11-12 Zandvoort'75 - Aalsmeer

ZVM-zaterdag

ZVM-zondag

Elo-rating
Eerste bordspeler Fred van
de Klashorst zag zijn Elo-rating
weliswaar met 27 punten dalen,
doch met de zeer respectabele
2123, behoort hij nog altijd tot
de sterkste 435 schakers van
ons land, dat zo'n dertigduizend aktieve schakers telt. Ook
Ben de Vries maakte een kleine
daling door van 1794 naar 1783.
Hij moet daardoor zijn derde
positie bij Chess afstaan aan
Nico Huijboom, die 20 Elo-punten verdiende en uitkwam op
1786.
Ton van Kempen handhaafde
zijn rating van 1707, doch hij
zag Jako Otte, die steeg van
1616 naar 1699, met rasse schreden naderbij komen. Ook de
topscoorder van het tweede
achttal Dennis van der Meijden, kende een kleine stijging
van 1559 naar 1572. Op de plaatsmgslijst van de Noord-Hollandse Schaakbond maakte Cliteur en Otte eveneens een behoorlijke stijging. Voor Jako
Otte bedroeg hier de winst 52
plaatsen, terwijl Olaf Cliteur genoegen moest nemen met 11
punten. Rond l oktober zal er
een nieuwe lijst verschijnen.

Spelbreker

04-09 IJFC - Zandvoortmeeuwen
11-09 Zandvoortmeeuwen - Altius
18-09 De Zuidvogels - Zandvoortmeeuwen
25-09 HBC - Zandvoortmeeuwen
02-10
Zandvoortmeeuwen
Bloemenkwartier
16-10 SIZO - ZandvoortmeeuZandvoort'75
wen
04-09 Zandvoort'75 - Lelystad
23-10 Zandvoortmeeuwen - Vel11-09 Aalsmeer - Zandvoort'75 senoord
18-09 Zandvoort'75 - RKAVIC
30-10 SCW - Zandvoortmeeu-25-09 VRC - Zandvoort'75
wen
02-10 Ter Leede - Zandvoort'75 06-11 Zandvoortmeeuwen
16-10 Zandvoort'75 - Wouden- RCH
berg
20-11 Kennemerland - Zand23-10
Zevenhoven - Zand- voortmeeuwen
voort'75
27-11 Zandvoortmeeuwen - Hil30-10 Zandvoort'75 - Candia'66 legom
04-12 Zandvoortmeeuwen
IJFC
11-12 Altius - Zandvoortmeeuwen

maar liefst 7 spelers op de lijst
vertegenwoordigd. De goede resultaten op, met name, het
Hoogoventoernooi hebben de
Chess speler Olaf Cliteur geen
windeieren gelegd en daarom
zijn niet geringe stijging.

Regen

Opgave nummer 26: Wit begint
en maakt remise
Oplossing van vorige week
(schaakprobleeni 25), wit beglnt en wint: 1. Dd4-fÖ-t-, Kh6-h5;
2. Df(i-f5+, Kh5-h6; 3. Lf2-e3+,
Kh6-g7; 4. Df5-g;5+, Kg7-f8; 5.
Ld4-c5+, Lc7-dG; 6. Dg5-e5,
Kf8-g8; 7. Lc5xd6, Db8-d8; 8.
De5-g3+, Kg8-h8; 9. Ld6-e5+,
f7-f6; 10. Dg3-g5.

De dagkampen voor de Amsterdamse schoolkinderen onstonden m 1927 en hadden als
doelstelling de kinderen van 6
tot en met 12 jaar uit Amsterdam, die tijdens de vakantie in
de stadswijken rondlopen een
week frisse lucht aan de kust te
bezorgen. Vanaf 1927 is het,
met onderbreking van oorlogsjaren, vrijwel elk jaar georgamseerd.

liep het heel hard", vertelt Sandra Kooy. "De limiet van de eerste drie weken 300 kinderen en
de vierde week 180 kinderen
was zo gehaald. De regel is: die
het eerste komt, eerst maalt.
Het is best een hele organisatie,
maar het is ontzettend leuk en
dankbaar werk. Gelukkig beschikken we over behoorlijk
wat hulp. Dat is ook wel nodig
bij zo'n groep kinderen en bij
het organiseren van activiteiten".
Ook voor dit jaar heeft de orgamsatie weer vele activiteiten
gepland op het strand. "Het
hangt helemaal af van het weer
wat we gaan doen. Forten bouwen, sporten op het strand
staan altijd op het programma
maar de kinderen spelen ook
graag met een schepje m het
zand".

Z'meeuwen ontvangt Z '75

Cliteur stijgt op ratinglijst
ZANDVOORT - Op de onlangs verschenen rating-lijst van de Koninklijke
Nederlandse Schaakbond,
boekte Café Neuf/Chess Society speler Olaf Cliteur wederom een stijging van maar
liefst 107 plaatsen. De 30-jarige Zandvoorter zag zij Elo-rating, waarin de sterkte
van de schakers wordt uitgedrukt, toenemen van 1814
naar 1843.

Morgenavond, vrijdag 28 juli,
is op het strand voor reddingspost noord, ter hoogte van het
Elysee Beach Hotel, 'ut Zandvoorts Roeispektakel te vinden.
Het ludieke wedstrijdfestijn begmt om zeven uur, bij slecht
weer wordt het verschoven
naar zaterdag, bij twijfel kan
men reddingspost Piet Oudbellen- tel. 12376. Helemaal aan de
andere kant van Zandvoort, op
het zuidstrand, vindt een heel
andere activiteit plaats. Hier is
maandag het
Jeugdstrand
Zandvoort neergestreken, een
vakantiedagkamp voor Amsterdamse schoolkinderen, dat tot
en met 20 augustus wordt gehouden.

slotrace is de Mobil l + 2000 cc,
terwijl tussen de bedrijven door Limiet
plaats is ingeruimd voor een
Hoofdleidsters Sandra Kooy
race met televisie prominenten en Kirsti Bos zijn al maanden
van RTL4.
met de voorbereiding bezig. In
april werden de Amsterdamse
basisscholen voorzien van inProgramma
schrijfformuheren. "Dit jaar
Om 09.00 uur meerijden in
verschillende topauto's zoals
BMW, Porsche, Ferrari; 11.15
uur slipdemonstraties; 11.45
uur RTL4 sterrenrace; 12.30
uur demonstratierace tussen
Donkervoort/Porsche/Ferrari;
ZANDVOORT - De trainin13.00 uur Marlboro Renault gen bij de Zandvoortse voetbalClio Cup; 13.40 uur Formule 3 clubs zijn nauwelijks hervat of
(warm-up); 14.00 uur Ferrari het programma van de eerste
Porsche Challenge (Ie heat); helft van de competitie
14.25 uur Europees kampioen- 1993/1994 is al bekend. De
schap Formule Ford; 15.10 uur KNVB competities beginnen
Europees kampioenschap For- op zaterdag 4 en zondag 5 sepmule Renault; 15.45 uur Frami tember. Ook wordt er een beProduktiewagens tot 1400 cc en kercompetitie gehouden. Het
tot 2000 cc; 16.30 uur Marlboro lot bepaalde dat het zondagMasters of Formule 3; 17.20 uur team van Zandvoortmeeuwen
Ferrari Porsche Challenge (2e in eigen huis moet aantreden
heat); 17.40 uur Mobil l Pro- tegen Zandvoort'75. Deze wedduktiewagens + 2000 cc.
strijd staat gepland voor dinsdagavond 24 augustus om half
zeven. Het zaterdagelftal van
Zandvoortmeeuwen treedt dan
aan in een uitwedstrijd tegen
De Brug.

Dennis Schrader beste 'teïmislesser
ZANDVOORT - Het seizoen tennisles bij de Holland Casinp-ZVM handbalvereniging is afgesloten met
een onderling toernooi. Na
een aantal voorrondes streden de twintig besten afgelopen zaterdag om de eerste
plaats. Dennis Schrader
bleek de beste tennislesser
te zijn.

In deze rubriek wordt tijdens het zomerseizoen bericht over
gebeurtenissen op het strand. De redactie houdt zich aanbevolen voor tips en reacties. Het telefoonnummer is: 18648.

Tientallen jongeren maken deze week kennis met de meest uiteenlopende sporten. Dat kan dankzij het Tennis Sportkamp Zandvoort, dat helemaal volgeboekt zit. Een van de sporten is kanoën.
Dat gebeurt in het zwembad van Dries Sonneveld, die dit spontaan
ter beschikking heeft gesteld. Wellicht is een aantal van deze
kinderen wel over een paar jaar op de Noordzee te vinden....
Foto Peibburcau ZancKuott

05-09 Zandvoortmeeuwen
TYBB
12-09 Haarlem - Zandvoortmeeuwen
19-09 Zandvoortmeeuwen
Heemstede
26-09 Hoofddorp - Zandvoortmeeuwen
03-10 Van Nispen - Zandvoortmeeuwen
17-10 Zandvoortmeeuwen - SV
United
24-10 DSOV - Zandvoortmeeuwen
31-10 Zandvoortmeeuwen • Alliance'22
07-11 Onze Gezellen - Zandvoortmeeuwen
21-11 Zandvoortmeeuwen- DSS
28-11 DIO - Zandvoortmeeuwen
05-12 TYBB - Zandvoortmeeuwen
12-12
Zandvoortmeeuwen
Haarlem

(ADVERTENTIE)

OPROEP AAN ALLE KINDEREN
VAN O -10 JAAR
rijdt zaterdag 7 augustus a.s.
gratis mee met de

ZANDVOORT EXPRESS!!!
Opstappen tussen 10.00 en 14.00
uur op station „Raadhuisplein"
Alle reizigertjes worden ook nog
eens verrast door „MCDONALD'S"!

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Nieuwsblad

een ijzersterke combinatie

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17

28/29 juli 1993

Peugeot

Chrysler - Amstelveen
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor AVeen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Vener
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(Gratis halen en brengen.)
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp. Nieuwstroat 33; Zandvoort: Gasthuisplein l 2; Uithoorn: Stationsstraat 70.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l -IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 39,95

voor elke extra regel
mm-prijs

ƒ 13,50
ƒ
8,35

mm-prijs met vignet

f

8,35

AUTO/MAXI'S per mm

ƒ

9,90

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).

Citroen
ƒ34.500
Citroen BX 16 RS, b.j. '86, zeer XM Turbo D. '91
mooi, ƒ6.750. Tel. 075-163008. XM Turbo D. '90
schuifdak
ƒ 29.500
Citroen BX 19RD station, '87, XM Diesel '90
ƒ24.500
b'l. met., vraagprijs ƒ 10.500,- XM 20i Comf. LPG '90/ 23.500
i.st.v.n. Tel.: 075-163008.
XM V6 ABS '90
ƒ 24.500
ƒ 17.500
Citroen C25, b.j. '86, turbo die- BX TGD Break '90
ƒ 14.500
sel, 65.000 km, vraagprijs BX RD Break '89
BX Turbo D Br. '91 ƒ 17.500
ƒ8.500,-. Tel.: 075-163008.
BX TRD '90 va
ƒ 12.500
OTO/ICI Citroen
BX TRD m. 86
ƒ 4.500
Hogeweyselaan 21
BX Diesel '91
ƒ 14.500
1380 AG WEESP
BX Diesel '89
ƒ 9.950
02940-16661
BX 19 GTI '90
ƒ 18.500'
AX Plaisir
91 ƒ 14.500 BX 19 TRS Ipg, '89 ƒ12.500
AX 10
88 ƒ 9.750 BX 16 Progress Ipg '91 ƒ 16.500
AX 11 RE
89/11.950 BX 16 TZI Ipg '90
ƒ 14.500
Visa 11 RE
86 ƒ 4.250 BX 16 TRI m. 87
ƒ 6.500
BX 16 TGI
91 ƒ21.750 BX 14 TGE, '90
ƒ 13.500
BX 14 RE
88 ƒ11.250 BX 14 TE, Ipg, '91
ƒ 16.500
BX 14 TE
90 ƒ 18.950 BX 14 TE, '90
ƒ 12.500
BX 14 Cannes
91 ƒ20.900 BX 14 TE, oct '90, \pgf 12.500
BX 14
85 ƒ 4.950 BX 14 E '87
ƒ 6.950
BX 16 TRI Lpg
87 ƒ 9.750 AX TRD 5 d. '90
ƒ 12.500
BX Turbo Diesel 91 ƒ 29.550 AX 14 TRS 5 d. '89 ƒ 10.500
ZX Reflex, 3-drs 92 ƒ 24.500 AX 11 RE '89
ƒ 9.500
ZX Reflex Diesel 92 ƒ 27.500 C15 D best. '90
ƒ 9.500
£15 best. '86
ƒ 5.500
3-12 maanden garantie
VISA Garage BV
Ruime keuze in 2 CV occasions
Houtmankade 37
alle leeftijden. Citroen Centrum
Amsterdam, tel. 020-6278410.
Leende. Tel.: 04906-1528.
V.a. ƒ85: 5 veerbollen
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties: op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered, RENE SPAAN, 075-281193.
prijz. Verk. van losse onderd. Vraag tevens naar onze inruiTel 020-6680820 en 075-219777 lers en aantr. rep. prijzen.

Daihatsu

Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Applause GTi div. extra's, km
30.000, '92. Charade Turbo diesel, km 65.000, '91. Cuore TS
km 60.000 '89. NIEROP DAIHATSU, Vancouverstr. 2-12
A'dam-West 020-6183951.

Rover

Seat

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

Tel. 020-6594859

Renault

Stationcars

en

Renault 21 TL 96.000 km, '86,
groen met. ƒ7.500.-.
GOUDSMIT FIAT, 020- 6594859

Haarlemmerweg 49a
Leiden. 071-214011

Mazda

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

Mercedes-Benz

Ford

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

Mitsubishi

Alfa Romeo

Audi

Nissan

Chrysler

AUTO
VAN DE
ZAAK
JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

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

Het Parool Trouw • de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

Konnetlaantje 8, Rijsenhout.
tel. 02977-22193

Opel

Renault 4 GTL, jan. '83,157.000
km, ƒ650. Tel.:020-6949993.

Subaru

MOOY & ZN
Ook voor diverse
recente occasions
o.a.: Mini Jumbo's, Suzuki,
Mazda 323
Ruyst1.irlli.lric /5 A rt.im OZ
Inlo 020-66?3l6f 6/32853

Jaguar/Daimler

Lancia

. tot ƒ 20.000,-.
Door heel Nederland bekend
om onze scherpe prijzen.
Garantie al v.a. ƒ1.000.Dag. geop. van 9 tot 21 uur.

niet duur!!!

Dorpsstraat 74 Landsmeer

Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad

DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
' CORRECTE SERVICE, INRUIL EN FINANCIERING

Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-. AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
Herexamens
halve
prijs. 1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Spoedcursus
mogelijk v.a.
Gratis halen en brengen.
ƒ925,-. Tel. 06-52821994
Tel. A'dam: 020-6942145.
b.g.g. 020-6932074.

IN 24 UUR GELEVERD
Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:

B.V. Autobedrijf Booy & Zn.

Rijscholen

Autosloperijen

Accessoires en Onderdelen

Amstelstein - Suzuki

075-164692

SUZUKI

Noodservice

ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
10.00-13.00 uur

Kost B.V.
Valschermkade 16, A'dam.

Volkswagen

Suzuki Alto GL 44.000 km, '87,
grijs met.
ƒ 7.950,GOLDCAR. Tel.: 020-6433733. VW GOLF, 08/'87, 110.000 km,
kleur wit, striping.
Suzuki SJ 410, '83, APK
Inruil en financiering mogelijk.
tot nov. Prijs ƒ 3500,AUTOBEDRIJF GRIFFIOEN,
Tel. 010-4366089 na 18 uur.
Weesp, 02940-14028.

Celie, ANWB erkend, Redelijk
in prijs, hoog in kwaliteit.
020-6416607. 036-5345119

Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom
Toussaintstr.
43
A'dam. Tel.: 020-6180443.

EXAMENGARANTIE
bij Autorijschool Michel
alle herexamens gratis
Voorwaarde: Lessen volgens
"het Michel lessysteem"
T.k. gebruikte onderdelen van
alle type's BMW, Mercedes en 020-6853693 bgg. 020-6181775
Peugeot. Garagebedrijf C. 036-5321238 en 02990-34768
Schrauwen,
Teteringsedijk SNELLER JE RIJBEWIJS (A/B).
134, Breda. Tel.: 076-2149"18.
Euro Drive Verkeersschool.
Cursus duur: 2 tot 8 wkn.
2 tot 3 dgn. theorie op video.
Kst. min. ƒ 895,-, 2 pers. -ƒ 200,Rijtest ƒ 42,50: lessen/wkn, ook
ALLE KLEUREN
autom. 020-6840154/6828426.

autolak

OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam
(020) 6129804

BMW K 100 LT

Auto's te koop
gevraagd

Erk. Bovag verkeersschool Veronica. Autorijles ƒ 34 per les. Inkoop auto's tegen
Motorrijles ƒ 45 per uur. Pakket ANWB/BOVAG-koerslijst.
van 10 motorrijlessen + exa- Bel voor info 020-6369515.
men ƒ730. Spoedcurs. compl. Let op! BOVAG autobedr. verpakket ƒ 1750 incl theorie. Voor koopt gratis uw aanb. in zijn
nadere inl. 020-6656955.
Showr. Medembl. 02274-4999.

L.P.G. -inbouw Zaandam.
Nieuw v.a. ƒ 1.550.- incl. b.t.w.
Gebruikt v.a. ƒ1.050.- incl.
b.t.w. Gratis leenauto
A.C.A. Tel.: 075-351651.

Motoren/Scooters

Toyota

Te koop gevraagd
Auto's a contant
JOHAN BOOM
Zuiderakerweg 83, A'dam
Osdorp. Tel.: 020-6105478.
T.k. gevr. LOOP-, SLOOP- en
SCHADEAUTO'S a contant
met vrijwaring. 02990-71312.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 02908-24640.

Campers
STARCRAFT:
- Opzet camperunits met of zonder hefdak voor ALLE typen
pick-ups v.a. ƒ 15.000,- incl. BTW.
- Vouwwagens, zeer ruim en eenvoudig op te zetten.
- Rfth Wheels in diverse afmetingen, zeer luxe.
Diverse demonstratie-modellen.
IMPORT USA CARS, Keurenplein 9, Amsterdam, 020-6670121.

VW Golf 1.6 Turbo Diesel
Mercedes Benz benz. '78 APK T.k. VWLT31D. slpl.2volw. +
stuurbekr. '90,
ƒ21.950.Spec. ed. '88, 76.000 km., nieuwe banden en uitlaat,
an. '94 prakt, inger. v. 2 volw. 1 kind. Vr.pr. ƒ6000. Tel.
technisch 100%. Prijs ƒ 15.250. Tel. 02290-39343.
Te koop TOYOTA landcruiser, GOUDSMIT FIAT. 020- 6470909
+ 2 knd. ƒ 7500. 033-620862.
02974-859, na 18.00 uur.
bouwj. 1984, type BJ42, 4 cyl. VW Golf C, b.j. '86, APK '94,
diesel ƒ 13.000, 02977-26477.
1ste eig. Als nieuw, 86.000 km. T.k.a. Zundapp Bella R201,200 Suzuki Intruderb.j. '88, in nieuw
km, zwart. • Helaas ontvangen wij nog veel 1 in 3 MINl-advertentieRood. Vr.pr. ƒ12.500,-. Bovag CC, 1956. 023-332772/360163. staat, 12.000
T.k. Toyota Camry 2.0 TDXL, garantie. Tel.: 036-5335231.
ƒ9.500. Tel. 020-6163623 na opdrachten te laat door foutieve adressering.
bj. '89, stuurbekr, en trekh.
T.k. BMW R60/7, in topconditie. 18.00 uur.
Wij maken u er op attent dat de snelste manier om uw
Wegens auto v.d. zaak.
ƒ 13.000,-. 020-6627264.
Windscherm, topkoffer. Vr.pr.
schriftelijke opdrachten aan ons te doen toekomen is, als u
VW Golf 1.3, '87, APK juli
ƒ5.500. Tel. 020-6380530 (pri- •Auto te koop? Plaats in deze
Toyota Camry, 1.8-GL/HB '84, '94, i.z.g.st., Extra: mistdeze als volgt adresseert:
AFDELING 1 IN 3 MINI-ADVERTENTIES
grijs met.
ƒ 4.950.-. lamp +
schuifdak.
Prijs: vél/5999111 (sein 4637, werk). rubriek. U zult verbaasd staan
over het resultaat.
GOLDCAR. Tel.: 020-6433733. ƒ9.000. Tel. 020-6270962.
' POSTBUS 1518
1000 BM AMSTERDAM
Echter REACTIES op advertenties ONDER NUMMER
• Bewijsnummers van een
stuurt u naar:
geplaatste advertentie in deze
AFDELING 1 IN 3 MINI-ADVERTENTIES
rubriek krijgt u alleen
POSTBUS 1265
Autoverzekering laagste beta- toegezonden als u dat bij de
1000 BG AMSTERDAM
opgave van de advertentie
Volvo 340,5-d., wit, bj. '85. APK ling per maand/kwartaal.
Gelieve het briefnummer waarop u reageert in de
2-'94, prima staat, 51.000 km! Celie voor alle verzekeringen kenbaar maakt. De kosten
LINKERBOVENHOEK te /ermelden.
daarvoor
bedragen
ƒ4,50
020-6416607
of
036-5345119.
ƒ6.500. Tel.: 020-6733812.

Autofinanciering
en verzekering

Volvo

VOLVO
occasions

Volvo 850 GLT Automaat ..'92
Volvo 740 GL LPG .. ,.'90-'91
Volvo 740 GL, anthr. met. .'90
Volvo 740 GL Aut., grijs m.'89
Volvo 240 GL, blauw met. .'88
Volvo 240 GL, blauw
'87
Volvo 460 GL 2.0 special. 10/'92
Volvo 460 GL, wit
'91
Volvo 460 GL Automaat. 10/'90
Volvo 440 GL Aut., rood . '91
7 x Volvo 440 . . . . '89 t/m, '92
5 x Volvo 340 Aut '87 t/m '90

Van Vloten
Amsterdam
Uw Volvo-dealer

Ford Mustang te koop, b.j. Astra GSi 2.0i 16V, bj. '92, kl.
1966, automatic, 6 cyl, vraag- met.
zwart,
47.000
km, Tel. 020-6369222, Meeuwenprijs ƒ 8000,-. Tel.. 02503-41921. ƒ40.500. Tel. 020-6915583.
laan 128, Amsterdam-Noord,
Ford Sierra 2.3 Diesel Laser, OPEL KADETT 1.3S 1985, APK uit de Utunnel 2x rechtsaf.
120.000 km, wit,
ƒ9.950.- 6-'94, luxe uitvoering, autom.,
GOUDSMIT Rat 020 - 6470909. ƒ6650. Tel. 02963-1554.
Volvo 244 GL 1980 met LPG,
T.k. ESCORT 1.6 GT, 7-'90, T.k. Opel Ascona 16 S autom. 2e eig., t.e.a.b.
rood, LPG, sch.k.dak, get. gl„ '76, vr.pr. ƒ 300. 02974-859,
Tel.: 02979-41086.
ƒ 17.750,-. Tel.: 02979-89107.
na 18.00 uur.
240 DL LPG station wit
'91
T.k.a. tegen handelsprijzen: 740 2.3 LPG Estate rood '90
Vectra 2.0i GT, LPG, 4-drs, 740 GL Estate blauw'89 m.'90
blauw, 1-'91, ƒ21.500. Vectra
'91
T.k.
tegen
handelsprijzen 1.8i GL, wit, LPG, 5-drs, 1-'91, 940 GL aut. LPG groen
'91
nieuw model Honda Accord EX ƒ 19.950. Vectra 2.0i CD, 5 drs, 940 GL groen
740 GL Black-line grijs
'90
2.0 Automaat, stuurbekr., LPG,
12-'89 ƒ 22.500. Vectra 1.8ILS,
zilvergrijs
metall.,
3-'90, 5-drs, LPG, 1-'89 ƒ13.950. 460 GL aut. LPG st.bekr. '91
'91
ƒ20.950. BEREBEIT, Amstel- Omega 2.0i GL, antr. grijs, 440 DL aut. st.bekr.
440 Sunray wit
'91
dijk 25, 020-6627777.
stuurbekr., 2-'91, ƒ19.750. Ka- 440 GL LPG grijs
'90
dett 1.3 LS, LPG, wit, 1-'86, 440 GL LPG d.rood met. '89
ƒ6250. Kadett 1.6 LS Diesel, 340 GL 5-drs. LPG
'88
3-drs, stationcar, 3-'88, ƒ 8500.
JAGUAR XJ6, ser. 3, '79, RHD, Kadett 1.6i LS, LPG, 4-'90, Volvo-Nierop, Vancouverstr. 2i.g.st., harde auto, mooie car., ƒ12.950. Inl. BEREBEIT, Am- 12, A'dam-West 020-6183951
t.e.a.b., 02290-47389 dagel. na steldijk 25; 020-6627777.
T.k.a. tegen handelspnjzen:
18 u. bg.g. 072-330088.
VECTRA 1.7 D, 11/91, extra's: Volvo 440 GLT, rood, l.m. wieo.a. verst, stuur, 1e eign,
len,
spoiler,
LPG, 1-'90,
IMPORT USA CARS, Keuren- ƒ16.950. Volvo 360 2.0 GL,
plein 9, A'dam, 020-6670121.
LPG, 3-'89, ƒ 12.950. Volvo 360,
LANCIA HPE 2000 Executive
Adverteren in
LPG, 2-'83, ƒ1750.
ini. '83 i.g.st. beige, apk sept
deze rubriek
Inl. BEREBEIT, Amsteldijk 25,
'93. Vr.pr. ƒ 7000. 020-6968322.
020-6627777.
Tel. 020 - 665.86.86

Honda

OUKE BAAS

± 100 auto's v.a. ƒ500,-

FIAT TEMPRA 1.6 SX 30.000
5 STERREN AUTO- & MOTORRIJSCHOOL
km. '91, zeegroen, ƒ28.950.Autosloperij A. de Liede
Amsterdam, Almere en Zaanstreek
VW PASSAT, Variant,
Neem geen risico: orig.
SUPER STUNT
'88, grijs met.
ƒ 22.950.PTT-vrijwaring RDW
Idem '91 grijs met. ƒ29.950.voor nieuwe leerlingen
(s)loopauto's
MITSUBISHI Spacewagon 1.8
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in Europa
HOOGSTE PRIJS
GLX E, '87, zilver
ƒ 22.950.als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van
Tel.:
020-6198691
GOLDCAR MITSUBISHI
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 975,Amstelveen, tel. 020-6433733. Grote sortering ONDERDELEN
of
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ750,Regata Stationcar'87 ƒ 3.990 van alle schade-auto's, alle
Motorrijlessen ƒ 47,50 per les
merken, alle bouwjaren.
Inr./fin./gar. mog.
Autorijlessen ƒ 36,00 per les
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 020-6369515.
Theoriecursus op Video GRATIS
Tel.: 02502-45435.
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.

Land/Rangerover

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
02t)-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

Klassiekers
en Oldtimers

: . .1987
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
1986 Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
1988
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
1989
(gratis halen en brengen)
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
1985
Klaar terwijl u wacht.
1987
Ruilstarters en dynamo's.
1987
Valkenburgerstraat 152.
1988
Tel.: 020-6240748.
1988
Auto Amstelstad
020-6799100
BESPAAR
VEEL GELD!!
1987
Hemonylaan 25A Amsterdam
1988
Auto Amstelstad
020-6711888
BEL 06-8399!!
1983
| Minervalaan 85 Amsterdam
'*
1988
STIBA Onderdelen Service
B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6148933
V.a. 1 juli 24 uur p/dag 7 dg/wk.
| Autostad Westpoort, Jarmuiden 29,
4.950
Sloterdijk l 11 Amsterdam
Grote sortering ONDERDELEN
B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6831956 van schade-auto's, alle
'Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
merken, alle bouwjaren.
! Luylcx B.V.
020-6594330 GEBR. OPDAM B.V.
Swammerdamstraal l Badhoevedorp
Tel.: 02502-45435.
Zeilemaker Landsmeer B.V.
02908-24343

Fiat Panda 34, 81.000 km
'86, wit
ƒ 4.950.-.
SUBARU MINI JUMBO 5-drs,
GOUDSMIT RAT
SDX,
1992, groen metallic,
Amstelveen 020 - 6470909.
ƒ 14.750,- 6 mnd. garantie.
Panda's vanaf
ƒ 2.950.- MOOY & ZOON, 020-6623167,
Kamerlingh Onneslaan 10, Badhoevedorp
Uno's vanaf
ƒ 4.750.TOYOTA
DYNA
D.,
'88,
dubb,
FIAT
500
'92,
rood
/ 15.500
Gebr. Haaker 020-6594859.
K. Onnesln. 10, Badhoevedorp cab., 5 pers., grijs kent., Panda 750 L, wit, '87 ƒ 6.500
ƒ 13.000,- ex.
P. 1000 L,' 90, wit
ƒ 9.900
Regata Stationcar'87 ƒ 3.990 Import USA Cars, 020-6670121 1000 CL ie '90 zilver ƒ 10.750 Range Rover Turbo D, '87, gr.
Inr./fin./gar. mog.
Uno 45 '89, ant. met. ƒ 11.950kent., zilv. met., zeer veel exTel.: 020-6369515..
Uno 60 S '89, wit
ƒ11.500 tra's, ANWB-gar., ƒ22.950,
UNO SX '88, rood
ƒ 13.750 part., na 18.00: 020-6138829.
Toyota Camry, 1.8 GL/HB '84,
Uno Aut. '87, groen m./ 9.950
grijs met.
ƒ 4.950.Uno 1.1. S '92, zilv. ƒ17.750
GOLDCAR. Tel.: 020-6433733.
ALFA ROMEO 164 2.0 TS, Tipo 1.4. Dgt.'90'
ƒ18.900
zwart, 37.000 km, 01/92, Tipo 1.7 D. '91
ƒ 19.750 Mazda 323 Sedan 1.7 GLX
ƒ 34.500,-.
ƒ19.950.Tempra 1.6 S. '91, ƒ25.950 Diesel, '91, zwart
BEREBEIT, 020-6627777.
GOUDSMIT Rat. 020 - 6470909
GOUDSMIT FIAT
Amstelveen 020 - 6470909
HONDA ACCORD EX 2.0 aut,
Mazda RX 7 i.nw.st., geh.
stuurbekr., LPG, zilvergrijs
kompl., km 39000, moet u zien.
FIAT VERMEY BV.
met., 03/90, ƒ20.950,Keuze uit ruim 35 occasions. Vr.pr. ƒ15.500. 020-6710481.
Fiat uno 70S skyline, b.j. '92,BEREBEIT, 020-6627777.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
roodmet, 13.500 km. Veel ace.
T.k.a. voor export: 626 1.6 LX,
Tel. 02975-62020.
Prijs
ƒ19900.
Cobussen OLDSMOBILE Cutlass Sierra,
4-drs, LPG, 6-'89; 323 1.3 LX, 41991,
12.000
miles,
wit Sportieve Rat Uno SX 1.5i, b.j. drs, LPG, 1-'87. In één koop
020-6121824.
ƒ27.950.-. CITY -CARS
1988, 92.000 km, kleur rood, ƒ 15.500. incl. BTW. BEREBEIT,
Tel.' 020-6182524
zwarte spatbordverbreders, di- Amsteldijk 25, 020-6627777.
FORD SIERRA 2 L CLX, 07/'90,
115.000
km,
radio/cass., PEUGEOT 606 SRD Turbo,'91 gitaal dashboard, Rat sportvelschuif/kanteldak,
tr.haak, zwart,
elektrische
ramen, gen. Vraagprijs ƒ 10.700,-. Tel.:
na 19.00 uur 020-6261094.
centr.vergr., kl. wit.
ƒ 29.500,AUTOBEDRIJF GRIFFIOEN, VISA GARAGE, 020-6278410.
190 D, b.j. '91, o.a. el. sch.dak.
Weesp, 02940-14028.
IMPORT USA CARS.
ROVER 214 SI,
Tel.: 020-6670121.
5-drs., 05/91, ƒ21.950,AUTOBEDRIJF 'DE MEER' BV Door omst.: aangeb. ter overn.
MINOR MOTORCARS
Resta 1.1
'85 mnd-huur/lease Merc190D/DS020-6177975
Resta 1.1, 3 drs
'86 LP-13/54000
km/zw./perf.st.
Scorpio 2 CL Sedan, b.j. '90. Resta 1.1 CLX, 3-drs. aut. '91
Pr. ƒ24.000, Autobedrijf de Resta 1.1 i Cheers, 3-drs . '91 evt. m. autotel. 036-5328280.
Meer bv. Tel.: 02977-22193.
Resta 1.4 S, 3-drs
'89
Citroen BX 1.4 '89,
Escort 1.3 CL, 3-drs
'86
VOLVO 740 GL 2.3,
lood,
ƒ9950.- grijs metallic, 66.000 km,
Escort 1.4 CL, 3-drs
'87
GOUDSMIT FIAT
Escort 1.4 i CL, 3-drs . . . . '91 Gold 1.3 GL '89, wit, ƒ16.950
LPG, 1991, ƒ36.500,-.
Amstelveen 020 - 6470909
Escort 1.6 CL, 3-drs
'86 Gold 1.5 GLI '90, zilv. ƒ 18.950
VAN VLOTEN, 020-6369222.
Escort 1.6 CLX GT, 3-drs '90 Lancer 1.5 GLX i HB,
ƒ19.950
Escort Combi 1.6 i, 5-drs . '90 '90, groen met.
Escort 1.8 Bravo D., 3-drs '90 Galant 2.0 GLSi '88 ƒ 15.950
'86 Galant 1.8 GLi HB '92,ƒ 29.950
Alfa 75 30V6 America, rood, AUDI 80, 08/'88, 160.000 km, Onon 1.6, 4-drs
Space wagon 1.8
Onon 1.6 L., 4-drs
'85
1990, 55.000 km, topconditie, tr.haak, radio/cass., kl. wit.
GLX E, 87, zilv.
ƒ 22.950
'90
luxe uitv. met afst. alarm en cd, Inruil en financiering mogelijk. Onon 1.6 CL, 4-drs
GOLDCAR MITSUBISHI
Sierra 1 6 CL Sp., 4-drs .. '89
vast ƒ27500: 040-551734.
AUTOBEDRIJF GRIFFIOEN,
Amstelveen 020 - 6470909
Sierra 1.8 TD VAN, 3-drs . '92
Weesp, 02940-14028.
ALFA ROMEO 75 1.8i.e., LPG,
Sierra 2.0 L, 4-drs
'84
06''90, 122.000 km, radiocass.,
Adverteren m deze rubriek Sierra 2.0 i DOHC, 5-drs . '90
l m velgen, ki. rood.
Sierra 2.0 CL, 5-drs
'88
Tel. 020 - 665.86 86
Inruil en financiering mogelijk.
Sierra 2.0 i CL, 4-drs
'91 T.k.a. tegen handelsprijzen'
FAX 020 - 665.63.21
AUTOBEDRIJF GRIFFIOEN,
Postbus 156, 1000 AD A'darr Granada 2.8 Ghia, 4-drs .. '84 Pnmera 2.0 LX, 5-drs, stat. car,
Weesp, 02940-14028.
Scorpio 2.0 GL, 5-drs
'89 LPG-o.b.. 7-'91, ƒ21.500. SunScorpio 2.0 CL Sedan . . . '90 ny 1.3 Trend, 4-drs, LPG, 6-'88,
Fiat Ritmo, 4-drs
'85 ƒ 7450. Laurel 2.4 E SGL,
Opel Omega 2.0 i kombi . '91 autom., 8-'86, ƒ7250.
Peugeot 205 1.1 Ace., 3-drs'90 BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Renault 5 GTS, 3-drs . . . . '88 020-6627777.

Bij

Bedrijfsauto's

Suzuki

GEBR. HAAKER B.V.

Wagenpark JOHAN BOOM,
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp. Tel. 020-6105478

Automaten

GOEDKOPE OCCASIONS

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

CITY - CARS
Citroen AX Mistral '90,/ 13.750
Rat Uno '90
ƒ 12.950
Rat Uno 45, '89
ƒ9250
Suzuki Alto '84
ƒ3500
Opel Kadett 1.3 S, '87 ƒ6500
Escort 1.6, Aut.,m '85. ƒ6750
Mits. Lanc. GLX, 88, \pg,f 8950
Opel Corsa TR '85, . . . ƒ 6500
Renault 11 GTX '87, ..ƒ7250
Peug. 305 GR, Lpg '84J 3000
BMW 520 i, '83
ƒ4500
Talbot Sol. '84
ƒ 1950
Opel Ascona 20 SR .. ƒ 1950
Alle auto's 1 jr. APK; v.a. ƒ 3500
3 m. gar. + GRATIS volgende
servicebeurt
Tel. 020-6182524

Service en
Reparatie

Autoverhuur

A.P.K. KEURINGSSTATION
Studenten 10% korting,
Keuren zonder afspraak
-•koelwagen & oprijauto
Feenstra & Jimmink
- 9-pers. bussen en pick-up's
Regata Stationcar'87 ƒ 3.990 • Rat 500 tot Chrysler Voyager Asterweg 24A A'dam 6364702
Citroen BX 1.9 GT'85 ƒ 4.500
- Nu ook Campers!!!
Autobedrijf CRYNSSEN
BMW 316 Lpg '85
ƒ 6.950
Crynssenstraat 10-14
Avond- & nachttarief:
KADETT diesel '88
ƒ 9.990
Tel.: 020-6184402. •
bestelwagen gehaald na 16.30
Nissan Bluebird
APK-keurstation, reparaties
2.0 LX HB '90 LPG ƒ 14.950 uur en de volgende morgen alle merken en schaderegeling.
retour tegen 4 uur-tarief.
Seat Ibiza1.2i CLX '92/ 15.950
LPG inbouw Zaandam. Nieuw
020-6794842, 020-6908683.
MB 250 TD, aut. '86 ƒ 29.750
v.a. ƒ 1550 incl. btw. Gebruikt
Inr./fin./gar. mog.
v.a. ƒ 1050 incl. btw. Grati
Tel.: 020-6369515.
D. FAAS
Peugeot 405, GRD 1.9; '89,
JOHAN BOOM
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,- leenauto. A.C.A., 075-351651.
rood,
ƒ 13.500.Den lip 55, gem. Landsmeer.
per dag, ex. BTW
OOK ZO DOL OP
GOUDSMIT Fiat. 020 - 6470909
+ 50 auto's v.a. ƒ1000,- tot
Grasweg 3, A.'dam-Noord
AUTOPOETSEN ?
Seat
Malaga
1.5
GLX
i
ƒ
20.000,-.
Alle
auto's
met
nwe.
Tel.:
020-6371826.
Peugeot 504 Coupé bj. 1978,
Wij doen dit voor u met het
70
BESTELAUTO'S
en
pers.
30.000
km,
'91,
wit
ƒ16.500
APK.
Garantie
al
v.a.
ƒ
1000,V6, 5-bak, injectie, zeer snel,
unieke 123 Systeem Protect
LAGE HUUR
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Tel.: 02908-24640.
ƒ 7900, tel. 020-6794620 na 18 u GOLDCAR. Tel.: 020-6433733.
Nwe bestel- en vrachtw. m. ra- Een nieuwe auto v.a. 95 piek
Rijsenhout, lid Bovag. Bijna
3
Peugeot 505, bj. '81, APK gek. SEAT MALAGA GLX, 04/'89,
50 jaar gevestigd: Bennebroe- dio, van 6 t/m 23 m , v.a. ƒ 44,- Eventueel bij u afgehaald en
52.500 km, radio/cass., l.m. velp.d., 100 km vrij. Tevens pers. thuisgebracht
tot8-8-'93. Vr.pr. ƒ1.200.
kerweg 17, Rijsenhout bij
gen, centr.vergr., beige met.
wagens. Autoverhuur SlootNU OOK CARAVANS!!!!
Tel. 01820-35382.
Aalsmeer, 02977-24229.
Inruil en financiering mogelijk.
haak. Tel.: 020-6431220.
Ook t.k. gevraagd.
T.k.a. tegen handelsprijzen: AUTOBEDRIJF GRIFFIOEN,
TCP,
Rat UNO, 5-drs. 44.000 km.
Peugeot 605 2.0 SLi, blauw, el.
Tel. 020-6620530.
'87, groen met.
ƒ '9.950
Weesp, 02940-14028
• De advertentie-afdeling beschuifd., LPG, 2-'91, ƒ24.500.
3e Schinkelstr. 49 (hoek
Fiat UNO, '92, wit, ƒ22.950
405 1.6 GLi, 5-drs, stat. car, Seat Marbella, '92, 6000 km, Ford Escort 1.6 L, 5-drs. 54.000
houdt zich het recht voor ad- .Schinkelkade) Amsterdam
groen,
ƒ
12.500,Open
dak,
5e
vertenties
eventueel
zonder
LPG-o.b., 1-'90, ƒ 18.500. 205
km. goud met.
ƒ 10.950
GTi, schuifd., l.m. wielen, 9-'84, versnelling. 020-6322340.
opgaaf van redenen te weige- Zelf sleutelen of auto spuiten
Mitsubishi Gold GJ.X stuurbekr
doe je bij HEINING HOBBYƒ8750. BEREBEIT, Amsteldijk SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
57.000 km. zilver
ƒ11.750 Citroen DS Speciaal, rood, '72, ren. (Art. 16 regelen voor het HAL. 02907-6999 A'dam,
25, 020-6627777.
advertentiewezen).
v.d. Madeweg 23,
GOUDSMIT Rat, 020 - 6470909 i.z.g.st., incl. vele onderdelen,
Sloterdijk 3.
APK 6-'94, ƒ 10.000, 10 km v.
A'dam - 020-6686146.
Tilburg, tel. 09-3214656174.
AUTOBOULEVARD

Fiat

V/W DB

Algemeen

Autobedrijf Olthof biedt aan
MINOR MOTORCARS
met 12 mnd. garantie en rente
Rover dealer biedt aan
loze uitgestelde betaling van Rover 216 Coupé
09/92
ƒ10.000 tot 1-1-'94: Peugeot Rover 820 SI, nwe. type,
309 XR 1.4, 3-drs. met getint abs-schuifd., 14.000 km 10/92
glas, antr. grijs van 10-11-'89, Rover 214 SI, 3 drs. . . . 04/91
60.000 km, ƒ14.500. IsolatorRover 216 GSI,
weg 40, A'dam-Sloterdijk (af24.000 km
04/92
slag S 102). Tel. 020-6823520.
Rover 416 GSI, zwart .. 04/91
Rover 827 Sterling aut. . 03/89
COBUSSEN
en diverse andere gebruikte
AMSTERDAM
Rovers bij
heeft voor u de beste,
MINOR MOTORCARS
Leeuwekeur gebruikte auto's
Sloterkade 40-44.
van Amsterdam klaarstaan
Tel.: 020-6177975
voor uw zonnige vakantie.
ROVER DEALER
KOM LANGS !
voor Aalsmeer, Amstelveen
Baarsjesweg 249 - 253
Hoofddorp e.o. Garage Boom
020-6121824.
Aalsmeer. Tel. 02977-25667.

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
Daihatsu Cuore 850, nov. '90,
garantie
wit, 38.500 km. Vr.pr. ƒ8000.
Wibautstraat 224
020-6915797 (niet op zondag).
020 - 561 96 11
Adverteren in
T.k.a. tegen handelsprijzen:
deze rubriek
Renault 25 TX 2.2i, zilver met.,
FAX: 020 - 665.63.21
10-'89, ƒ 12.500. R21 TL HB, nw
mod., LPG, 1-'92, ƒ17.500.
BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
A.'dam, 020-6627777.

Rat Panda 1000 CL, rood
Fiat Panda 1000 S, grijs
Fiat Panda 750 CL, rood
Rat Panda 750 'Dance', wit
Fiat Uno 55 S, groen
Rat Uno 45, wit
Rat Uno 60 S, groen
Fiat 60 S, zwart
Fiat Croma, rood
Rat Regata 7.0 Carrara, wit
Lancia Y 10, rood
Suzuki Alto, grijs
Suzuki Alto, rood
Tevens keuze uit ± 50 andere occasions v.a

1-12

Met een advertentie in SHOWR001AUTO l-IN-3 U'S
is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent.. .
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
; SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINTS zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws-en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
'
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINI'S is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
. ^ op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
'donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!

r-

-

—--—«™™_.___,

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
imv.
Prijs incl.

"!J"-Li

Schrijf liiir i» blokletlers
uwlekM, l letter per

4i;.iw

hokje. Cijfers, leestekens
en tilden ruimten tollen

,

(J2.8Ü

voor l letter. Minstens 3

!

7S.07_

rebels beschrijven. Aan !=
de hand -;tn de daarnaast j .3

8

j,re|)lnnlMe tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.

Naam:

1
*•) i
\ " \

44

L 1"Ü
- . - -

157.SI8

Tck'foonnumiiK'r: -

Adres:
I'ostede + l'liiats:

Handtekening:

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,]|
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoorl: Gaslhuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 70.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321

Auto's & motoren
Toyota ook Corolla
Liftback1.3XLi
Toyota heeft bet leveringsprogramma van de
Corolla uitgebreid met een
1.3 liter Liftback XLL Toyota wil hiermee tegemoet
komen aan vragen vanuit
de markt naar een gunstiger geprijsde Liftback, die
dankzij zijn vormgeving en
multifunctionele karakter
het paradepaardje van de
Corolla-reeks is. De 1.3 XLi
verschilt hierin niet van de
1.6 liter-versie. Het enige
verschil met de zwaardere
uitvoering zijn de smallere
banden. De nieuwe Liftback staat voor iets meer
dan 35 duizend gulden in
de boekjes en wordt aangedreven door een pittige en
toch zuinige 1.3 injectiemotor met vier kleppen per cilinder. De 16 kleppen zorgen voor een optimale cilindervulling en hebben
hoge prestaties en een gunstig brandstofverbruik tot
gevolg. Het motortje levert
65 kW/89 pk by zesduizend
toeren per minuut. Het verbruik ligt bij een constante
snelheid van 90 km/uur op
slechts 1:18,2.

Fiero-bezitters
vormen club
Een leuk ideetje voor de
politie. Er is namelijk weer
een nieuwe General Motors-club opgericht, de Piero Owners Club Nederland.
In de eerste uitgave van het
clubblad wordt melding gemaakt van een speciale
Pontiac Fiero. Tydens een
opsporingsactie in Amenka werd een drugsdealer
aangehouden, die direct
zijn auto mocht inleveren.
Hy had zijn Fiero door een
lokale dealer volledig laten
ombouwen tot pohtie-auto
en reed aldus zorgenvrij
door het verkeer. Nu echter rijdt de sheriff fier in de
Fiero rond. Hij schaamt
zich ook met voor de herkomst van de auto-, want op
de flanken van de auto
staat 'This vehicle is confiscated in drug raid' en op
de motorkap heeft hij fijntjes, om zichzelf vrij te pleiten, 'To keep kids off
drugs' laten schilderen.

Volkswagen lanceert Golf stationcar

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

Zomeraanbieding:
Toledo Class

D

E GOLF KRIJGT heel
wat noten op haar
zang in het nieuwe
modeljaar en gaat ongetwijfeld een nog nadrukkelyker woordje meespreken in de Europese autoverkopen. We maakten al eerder melding van een nieuwe
Golf cabriolet, dit keer kunnen we de eerste officiële
foto tonen van de stationuitvoering van de Golf
Daarnaast introduceert VW
een superzumige direct-ingespoten turbodiesel (TDD
voor de Golf.

De VW Golf is al jaren een
bestseller. Compact en be
trouwbaar Maar er was, behal
ve de niet voor iedereen bereik
bare en bruikbare carioletversie, slechts één model. Daar
gaat nu echter verandering m
komen, want Volkswagen
brengt vanaf februari 1994 voor
het eerst een station-uitvoering
in de compacte klasse
De Variant is 32 centimeter
langer dan de bekende uitvoe
ring Met neergeklapte achter
bank beschikt de hij over een

TDI motor accelereert binnen
13 seconden naar 100 km/uur
en bereikt een topsnelheid van
178 km/uur
Met de nieuwe turbodiesel
voegt Volkswagen een nieuw
hoofdstuk toe aan de geschie
denis van zijn zelfontbranders
Tot het midden van de jaren
zeventig boden slechts twee
Europese automobielfabrikan
ten personenauto's met diesel
motoren aan In beide gevallen
ging het om een viercilmder 2.0
liter motor

De Variant beschikt met neergeklapte achterbank over een forse bagageruimte met een laadvloer van 164 centimer lengte
forse bagageruimte met een
laadvloer van 164 centimer
lengte en een maximaal volume
van 1425 liter Er kan gekozen
worden uit een divers aanbod
van benzine en dieselmotoren
Hij is verder leverbaar in een
CL, GL en GT-uitvoermg TJJ
dens de IA A te Frankfurt, dit
najaar, wordt hij voor het eerst

aan het publiek getoond Hij
staat vanaf februari 1994 in Ne
derland m de showroom De
prijzen zijn nog niet bekend

Golf als Vento leverbaar Met
een gemiddeld verbruik van
slechts 4,9 liter op 100 kilome
ter (ofwel l 20,4) is deze TDI
motor bijzonder zuinig Boven
dien produceert hij opmerke
Zuinige TDI-motor
lijk weinig schadelijke uitlaat
In dezelfde maand wordt ook gassen en blijft hij nu al onder
een nieuwe direct-mgespoten de voor 1996 geldende Europe
l 9 liter turbodiesel voor zowel se uitlaatgasnormen voor di

reet ingespoten dieselmotoren
Dit wordt bewerkstelligd door
de directe inspuiting, een elek
tromsche dieselregeling en een
uitlaatgas turbolading
met
laadluchtkoeling
De TDI heeft een vermogen
van 66 kW/90 pk en bereikt zijn
maximale koppel bij 1900 toe
ren per minuut Een Golf met

De eerste m seneproduktie
gefabriceerde VW dieselmotor
beleefde m 1976 zijn première
Het ging om een l 5 liter motor,
die in plaats van zwaar en
plomp juist licht en levendig
was En hij was vooral duur
zaam en zuinig Sinds dat jaar
rolden 4,6 miljoen Volkswa
gens met een dieselmotor van
de band In liefst 3,7 miljoen
gevallen betrof het een Golf
De TDI motor is vanaf het
nieuwe modeljaar leverbaar in
de Golf en Vento m de comfortabele GL uitvoering en in de
sportieve GT uitvoering

Mini Tropic in
kleur polynesian
In een beperkte oplage
heeft Rover Nederland de
Mini Tropic op de markt
gebracht De naam is ontleend aan de Tropic-stnping. Het interieur heeft
speciale bekleding en is
verder geheel m overeenstemming met de buitenzijde. De Tropic is alleen
leverbaar in de kleur polynesian en heeft de uitrusting van de Mini Sprite met
dwars geplaatste 1275 cc
motor. Hy is voorzien van
getint glas, openklapbare
zijruiten achter, lichtmeta
len (Cooper) velgen en
stoelen die goede zydehngse steun bieden. De Mini
Tropic is direct leverbaar
voor 19.900 gulden

Harley-rijders houden rally voor goed doel
E
WERELDWIJDE
D
Harley Owners Group
(HOG) organiseert voor de

mers en 50 duizend bezoekers
Het programma dat zij voorge
schoteld krijgen ziet er tame
lijk vol uit en wie alles wil zien,
testen en bezoeken, krijgt een
zwaar weekeinde voor zijn kiezen
Enkele highhghts de Euro
pese publieksintroductie van
de 1994-modellen, een HarleyDavidson Shopping Mail waar
alles wat maar met Harley te
maken heeft verkrijgbaar is,
een veertig kilometer lange
'rideout', optredens van het
motorstuntteam van de Franse
Gendarmerie met 15 Harley's,
seminars in vier talen, vuur-

derde keer de European
HOG Rally. Het evenement,
dat ook voor met-leden toegankelijk is, wordt in het
eerste weekeinde van september gehouden m Bosbad
Hoeven bij Breda en staat m
het teken van de fondswerving voor de Vereniging
Spierzieken Nederland.
Het belooft het meest omvangrijke Harley-treffen m Europa tot dusver te worden met
accommodatie voor 500 deelne-

werk, live muziek, late mght
disco tot een uur of drie 's
nachts, dresser lightshows en
silly games Aan kop van de
ride-out rijden Willie G en Bul
Davidson.

lid zijn van de vereniging gratis
toegang Ook mmdervaliden in
een rolstoel hebben, evenals
een volwassen begeleider, gra
tis toegang Volgens HOG is dit
het eerste motorevenement dat
rolstoelvnendelijk is

Rolstoelvriendelijk

Het inschrijfgeld voor HOG
leden bedraagt 65 gulden, voor
met-leden 80 gulden Dit is mclusief het kamperen en een In
dische maaltijd Aanmeldmgs
formulieren en programma's
zijn verkrijgbaar bij alle Har
ley Davidson dealers of. telefo
nisch bij importeur Greemb, telefoon 01711-19292

Evenals alle andere fabrieksevenementen staat de HOG
Rally m het teken van de fondswerving voor Muscular Dystrophy Association (MDA), in
ons land vertegenwoordigd
door de Vereniging Spierzieken
Nederland Op zondag 5 sep
tember hebben patiënten die

Seat heeft een zomeractiemodel van de Toledo.
Class Als basis diende de
Toledo l 6 CL. Het interieur van de Class is voorzien van speciale lichte bekleding. Aan het exterieur
vallen de bumpers op die
'geleend' zijn van de luxe
GLX-versie en tevens in de
kleur van de carrosserie
zijn gespoten De Class is
verkrijgbaar in de kleuren
wit, zwart, ralley rood en
belice blauw Tegen meerprijs zijn de metallic-kleuren ray zilver en aneto grijs
leverbaar
De zomeraanbieding van Seat blijft
net onder de dertig mille

11 Postcode Jackpot naar record-hoocjtel Doe nu mee voor de rijkste prijs van Nederland!

JACKPOT STIJGT NAAR ZES MILJOEN!
|^fc

De Jackpot van de Nationale Postcode Loterij
loopt op tot zes milioen gulden! Dat is de
grootste prijs die ooit in Nederland is uitgekeerd.
Tijdens de trekking van juli viel de Jackpot van
vijf miljoen gulden op een onverkocht lot. Dat
betekent dat hij blijft staan en voor de volgende
trekking automatisch stijgt met een miljoen
gulden. De maandhoofdprijs van 100.000 gulden
kwam terecht bij de eigenaar van het lot 8256 BB
014 in Biddinghuizen. Van harte gefeliciteerd.
Onze felicitaties gaan natuurlijk ook naar de

i^r-»- - —

MILJOEN!

andere spelers in die postcode. Zij winnen een
troostprijs van duizend gulden.

Natuurmonumenten, Artsen zonder Grenzen,
Unicef, Vluchtelingenwerk, Novib, Wereld
Natuur Fonds en Stichting DOEN. Zij doen
belangrijk werk, dat u helpt mogelijk te maken
als u meespeelt in de Nationale Postcode Loterij.
De loterij met een hart voor mens en natuur!

Steun mens en natuur

Op deze pagina kunt u zien waar de vele tienduizenden andere prijzen vielen. De PostcodeStraatPrijs kwam deze keer terecht op postcode
5731 LTin Mierlo. De deelnemers in deze postcode
winnen per lot elk 3.000 gulden. Ook deze maand
gaat de opbrengst van de loterij weer naar een
reeks goede doelen; organisaties zoals

Speelt u nog niet mee in de Nationale Postcode
Loterij? Vul dan nu snel de WIN-6-MILJOENBON in. U doet dan volgende maand al mee voor
de Jackpot van 6 miljoen pulden. Of-als de
Jackpot nog verder stijgt - in september voor
7 miljoen! Bij dat maximumbedrag wordt de
Jackpot gegarandeerd uitgekeerd. De enige
manier om te winnen is meedoen. Laat uw kans
op zoveel miljoenen niet lopen. Vul snel de bon

UITSLAG TREKKING JULI: KUK WAAR DE PRUZEN VALLEN!
Op 21 juli 1993 heeft notaris Van Os te Amsterdam de trekking van juli verricht Van de winnende lotnummers zijn de laatste dne cijfers weggelaten, want iedere deelnemer m dezelfde postcode wint tot 3 000 gulden - dezelfde pnjs Bj prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk Daarom zijn bij de tientjespnjzen ook de letters weggelaten Maximaal 499 loten per postcode Zetfouten voorbehouden
1013
1016
1018
1024
1024
1024
1024
1025
1025
1033
1033
1051
1052
1055
1055
1057
1058
1058
1061
1061
1061
1063
1063
1068
1068
1071
1073
1076
1076
1078
1082
1091
1094
1097
1098
1103
1104
1104
1107
1107
1121
1121
1121
1131
1171
1181
1183
1211
1214
1215
1215
1217
1222
1223
1223
1223
1231
1231
1251
J261
1274
1324
1324
1324

RZ
25,XD
50,LK
700%
GM
25%
HA
25%
KZ
100.VL
25%
AB
25.PR
25%
CR
25%
VE
100,XC
50,GL
25%
AD 500,TK
50,WK 100.GZ
25%
KR
25%
CN
25%
GH
25%
VG
50,EE
50%
XJ
25%
CL
25%
DD
25%
SK
50,GN 700%
NR
50,NT
50,HW
50.JN
25.BC 100%
RB
50,RV
25%
PM
50.AM
25%
KH
50%
LG
25%
PP
25%
VG
50.DG
25%
JB 1000%
KD
50,JS
100,JR
700,TE 100%
RK
25%
LD
50,GD
50,EA
50,LE
25%
CH 700,SM
50,BT
50,CE 700.EP
25%
10,KX
25%
BR
50,KD 100,RG 500%
HN
50,MS
25%
RS
25%

1423
1441
1441
1445
1503
1521
1544
1621
1622
1628
1678
1689
1703
1711
1713
1732
1735
1761
1777
1779
1784
1785
1824
1825
1831
1943
1945
1964
2011
2012
2013
2024
2024
2032
2033
2034
2036
2037
2082
2132
2144
2152
2162
2 182
2211
2225
2242
2251
2253
2254
2265
2286
2333
2341
2375
2401
2401
2401
2411
2461
2511
2516
2522
2524

ED
HW
RH
MN
WK
XS
BE
GD
DB
AT
HB
VN
CL
KL
JK
NW
CM
XC
BS
NL
NE
GM
GE
EM
KW
EV
LB
JP
ZD
WN
EW
RE
GB
EA
GC
JK
BX
GW

LZ
BK
CP
GT
JK
AB
XS
WS
AK
HD

HH
NA
JG
KX
XA
AM
XC
XX
GW
XC
LT

25,100,100.25%
50,. 50,25%
50,100,500.25%
50,100,50,25%
100,10,25%
25%
50,25%
25%
100,50,25%
25%
25%
25,100,25,1000,50,100,1000,50,10,25,25%
50,50,10,100,1000,25,50,25,25%
25%
50,700,10,50,10.25%
1000,25%
25,25%
25%
25%
50,50,50,25%

Gran Dorado Prijzen
1784 MN 034 3054 TA 050
2032 VS 061 7815 HM 002
2231 ZC 054
^^~ s^- /^*^m- Affaf
f\- ^•B^^jf^i^^* *^
fr

_

1333
]333
1351
1351
1354
J390
1393
1421
1422

^§

AG /25,TC 500,10%
LG
25;
CG
25,
10,
70
XA
sa
CM
2?

2541
2543
2543
2544
2545
2545
2545
2545
2552

EA 7000,10,VP
50.LA
25%
AR
50,JV
25,NZ
50,SV
50,AB
50,-

2552
2552
2555
2555
2561
2565
2565
2571
2573
2581
2582
2584
2587
2591
2591
2596
2612
2623
2625
2642
2671
2728
2728
2728
2771
2802
2804
2805
2808
2811
2825
2871
2902
2904
2906
2906
2907
2951
2983
2985
2986
2986
2992
2995
3015
3023
3023
3027
3028
3036
3038
3045
3053
3061
3061
3062
3065
3067
3068
3068
3068
3068
3069
3071
3072
3073
3073
3075
3077
3078
3078
3079
3081
3082
3083
3083
3083
3085
3086
3112
3112
3117
3119
3122
3123

LN
50,XV
25.GT
25%
HM
50,VD 1000,BA
50,ZB
50,XJ
25,PH 1000,SJ
500,JH
700,EZ
25,HM
50,CW
50,GJ
50,EN 100,PJ
50,EB 500,GE
50,AE
50,HC
25%
10,DJ
25,DK
50,GM 50ftEX
25%
GJ
50,CK
50,NL
50,HT
25,BC 500,HW
50,AD
25,EV
25,BJ
25,SC
50,CL
25.SK
25,BH
25,AJ
100,CD 100,HA
25,RC
25,VA
50,10,10,KX
50,PD
50,JD
25,PT
25,PE
25%
LS
500,HP
50,BE
50,KZ 1000,LK
25,EG 1000,PT
25%
AM
25,GW 500,RT
50,TC
50,TN 500,AR
50,JG
50,BJ
25,ZT
25jAT
25%
10,CH
25>
VN
25%
WJ 500,ZE
100,ST
100,JM 500.WJ
25%
ZB
100,WC 100,RB
50,10,LN
25>VM
50,AT
50,CH
25,LA
25,-

3124
3135
3137
3137
3137
3143
3144
3191
3192
3193
3194
3201
3203
3205
3205
3205
3206
3207
3207
3207
3225
3261
3263
3281
3291
3311
3314
3314
3315
3317
3318
3319
3335
3341
3351
3351
3351
3361
3362
3363
3373
3436
3437
3443
3511
3513
3514
3522
3527
3532
3551
3551
3553
3555
3555
3607
3645
3711
3737
3741
3755
3755
3765
3772
3812
3812
3815
3817
3822
3822
3833
3862
3911
3925
3992
4001
4001
4002
40O5
4012
4014
4116
4204
42O6
4207

AG
KL
PH
WK
WP
LC
CS
VB
GJ
ED
HK
SH
BL
CB
CH
CZ
BG

700,25.2y~
50.-

.

t-

50,1
25!100,25%
25%
50%
2?100.25,50,-

ioo|CG
50,RC
TK 1000,RG
5?NC
50.TG
25.AX
2^,50TR
JR
ZT
EH
50','BE 500,25,ET
PM
25^XD
50,50,CG
50,EC
GH 10JJGS
100iTE
100,VE
BG 1000,25,AN
50%
BK
100,HB
TL
25,10,50%
XW
XM 100,50,BA
10,500.TH
10%
100,TL
ED 1000,25,EH
700,SK
50%
CE
2^,WL
100,BB
25.RB
EE
iod~AK
50,EV
25,WJ
25,KV
KL
251'WX
25,SC
50,RL
700,BK
700,EK
EB
50,LC
50,MA
SE
XR
CM 500,50,CP
70,50,EP
25,
EA
10,50.BM
100.EG
25",AC
JZ
25%

4251
4307
4346
4381
4382
4382
4456
4458
4461
4462
4463
4464
4505
4505
4542
4560
4561
4660
469 1
4702
4702
4703
4707
4741
4815
4816
4817
4826
4836
4849
4851
4876
4876
4881
4882
4901
4901
4902
4924

VS 100,LG 1000,10,VT
25,AC
50,RV
50,AJ
25,10,PX
50,TJ
50,CJ
50,10,10,AR
25'BJ
25>
10CH
50,70,LJ
25 XN
25,ZE
25r
10,MN
25,CG
25,AL
500,GP 100,MB 500,AJ
50,10,BD
25;ES
25%
EJ
25,ZB
100,WK 100,BT
50,BH
50,ZW
50,XA
25,BJ
50,-

4942
501 1
50<7
5021
5021
5021

BH
HC
EP
AB
NG
XJ

25J25,25,5025,1OO,-

5037
5043
5045
5046
5046
5051

SB
EH

251,'
50,10,50,50,50,-

HD
JB
KL

5151
5151
5154
5171
5212
5223
5224
5262
5262
5262
5282
5301
5301
5301
5344
5345
5348
53B4

AP
100,LX
100,AZ
25%
JB 1000,10,VE
50,AL
lOttBM
25,NC
25.VL
100,MZ
50,GP
25%
TN
50,TT 500,VB
50,CX
50ZB 500,CS
50.-

1QQ

ALJ

5402
5403
5403
5408
5408
5431

RA
VV
PL
PN
KM

5443
5467 BG
5467 JM
5482 AA
5501 CA
5503 TK
5504 HJ
5551 TT
5571 GZ
5582
5623 AD
5623 KX
5625 GN

10,500,700,700,500.25%
70.25%
700.25%
50,-

50.25%
25.25,-

70,50.25,50,-

HOOFDPRIJS
ƒ100.000,en voor iedere deelnemer In
de postcode 8256 BB een
troostprijs van ƒ 1 .000,5708 JC
25,5737 CP 100,5751 VV
25,5764
105768 AJ
50,5830
7J,5921 AV
25;5923 BS 100,5925 GJ
505931 DD
50,5961 GW
50,5971 VX
2?6006 GL
50,6021 CG
25,6034 SE 500,6041 PL
50,6042 EM 500,6043 W 5006043 XT
50,6044 XE
25;-

5731 LT

POSTCODESTRAATPRIJS
ƒ 3.000,-

PG
EK
SC
CW
TT
6223 AZ
6227 CK
6241 EZ
6181
6212
6216
6218
6221

LN
LV

50.25,10.CJ 7000,PA
25,-

6045 HR 1000,6071 BW
2?6071 XJ
500,6074 CB
50,6102 VS
25,-

25,25,-

25%
25,-

500,50,50,100,-

6261

70,-

6265 BG
25%
6301
DL 500,6301
EZ
50,6371
AB
25,6371 AT
500,6412 GG 1000.6413 WB
25,6414
6416
6417
6419

6432
6433
6439
6461

6466
6466
6471

5632
5632
5644
5 551
5661

8191
8196
8219

6523
6533
6561
6581

AS
AZ
BT
AM
GA
AL
TE
AX
BM
KD
DL
AE
WS
BX

10,25,50,50,-

50,100,25,50,-

100,100,500,25,50,-

6586

50,25,-

10,-

6591

10,-

XR
WK
HZ
6825 KC
6826
6832 AH
6832 AW
6835 GH
6862 CE
6874
6883 GW
6904 AK
6931
BW
6931
HM
6951
NT
7002
7002 DX
7035 DD
7044
7071
JC
6721
6741
6811

7O7*ï
i U / O Af^
Mw

7081
7101
7118
7131

EJ
ZN

NZ
7161 EX
7204 LG

100,100,100%

25,10,25,500.25.25,10,100,50%
25.25.50,-

10,50,50,10,700.PT
*^»-

700,100,10,100-

50ft50,-

BS
10o!7322 JV
500.7331
HS
25,7333 H P
50,7335 CN
25,7336 AD
25,7313

-y^n*

nu

Knn _

EXTRA PRIJZEN VOOR DE LEZERS VAN DIT BLAD f ff Li»f TJ

1

1013 LC
25,1015 GW 25,1016 DC
50,1031 VH
50,1033 PJ
25,10S2 LT
35,1053 ZC 700,1O55 VE
3O,1056 EX
25,1056 KL
25,1056 VX
25,1056 XS
50,1062 CX
25,1062 JA
700,1062 XZ 700,1063 TH
5O,-

5061

5084
5102
5121
5125
5133
5141

10,-

BH
JV
ND
AT

10,100,25,10,50,100,-

1066
1087
1069
1069
1O69
1071
1072
1074
1079
1091
1093
1O97
1097
1102
1106
1107

5664
5667
5684
5684
5688
5703
5704

XP 100,- 1107 LH
PE 23,- 1107 RA
1135 EE
PJ
25,1141 VX
TC
50,1151 CC
W
25,1156 CL
EP 25,1171 CA
BR
50,1182 HH
CN 1OO,TA
25,1311 RE
CE 25,1314 SV
1333 HP
VD 25,VW 700,1355 HP
ZW 25,1357 AV
AF
50,14O4 GX
KB 50,1411 GJ
GM 50,1422 LD

AP
HZ
CE
NK
PD
CL
JA

25.50%
50,
25,
50,
50,
25,

Informatielijn:
O2O - 679 56 56

BT
50,8022 AN
50,8023 VP
100,8031 WS 100,8032 LH
500.8042 NK
25,8051 EP 1000,8071
BK
25,8072 AG
25,8091
DE
25,8095 RC 100,8103
CE
25,8017

8256 BB 014

C/in

ssla c'p' 100%

in en doe mee! f

6129
6132
6141
6151
6165
6171
6181

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

JG
ET
LX
VP
KL
EC

100,100,50,25,25,-

100.25,-

700,700,-

50,2510010,50,25,50-

•••••••1742
3
7441
7442
7462
1431 WH 25,7467
1432 BW 50,7468
1445 CV
50,1482
1483
1503
1504
1508
1511
1511
1511
2102
2105
2131
2161
2162

10,25,50,50,25,50,25,23,-

AK
AN
LE
XV
CG
GJ
HB
CR 700,VE 50,TA
25,CW 50,W
25,-

6628
6666 CP
6706 BR
6707 HG
6713 AR
6717 TK
6717
VS

10,25%
50,50,50,25,50,-

HD 500,IV,LN
50,MH 100.PH
25%
PT
100,7481
BG
50.7533 ZT
25,7554
10,7558 TP
25.7601
ET
100,7605 BP
50,7607 CA
25.7608 MC 100,7627 LJ
100,7681
WB
50,7701
LR
50,7722 J P
25,7741
XX
257741
ZT
100,7742 WE 100,7765 AM
50,7812 VG
25,7848
10,7891
LB
500.7891
PJ
1007901
HV
25,7902 GC
50,7905 EE
50,-

10,70,10,-

8225 RL
50,8231
BT
50.8231
CN
25,8244 CA 7000,8281 GT
50,8331
NP
25,8356 EH
50,8446 LT
50,8471 MC
100,8501
SL
25,8608 XD
50,8614

8754
8851
8917

10,-

GE

10,25,10,-

8922 AW
8931 GN
8935 LH
9063
9101
MB
9171
LG
9202 NT

100,10,25%

50,-

9214

10,-

25,-

25,-

100,-

9254 DB
25,9263 TT
100,9264
10,9271
AC
25,9291 AD
10O,9354 TN
50.9363 GJ
25:9363 GM
25%
9414 A V
259451 BB
100,9500
70,9515
9531

GN

9536

50,-

9716
9721

10,-

9731

9734
9746
9792
9B22
9844
9863
9B66
9902
9932

RB
CC
TA

BK

WIN-ZES-MILJOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Hitbingo Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand
het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven
Q ƒ40,- (vier lotnummers) Q ƒ20,- (twee lotnummers)
J ƒ30,- (drie lotnummers) U ƒ10,- (één lotnummer)

10,-

BH
NL
BK
9608 TE
9665 CM
9686 RM
9687
CE
BD
KT
LB
VB
VP
GE

STUUR DEZE SPECIALE JACKPOTBON SHEL OP
VOOR VEEL KANSEN OP 6 TOT 7 MILJOEN GULDEN!

70,50,-

9561
9561
9591

9725
9725
9728
9728
9728

Caroline Tenserl, presentatrice van
Hitbingo: "Doet u met mij mee voor de
Jackpot van ZES MILJOEN?"

50 25,-

50,25,25,10,-

500,100,5OO,100,100,50,25,-

10,10,25,25,50,10,10,70,700,-

•••

Prijzen worden
automatisch op
uw rekening
overgemaakt

Spelregels Zodra u op uw rekeningafschrift van bank of giro een
afschrijving hebt ontvangen bent u deelnemer aan de loterij Deelname
impliceert aanvaarding van het reglement Maximaal 499 loten per
postcode Als u het met eon afschrijving niet eens bent dan kunt u
binnen een maand opdracht geven het bedrag terug te boeken
Opzeggen kan ieder moment Hiervoor kunt u zich wenden tot het
secretariaat van de Nationale Postcode Loterij Van Eeghenstraat 81
1071 EX Amsterdam Trekking is iedere maand en wordt verricht door
Notaris mr P J N van Os te Amsterdam Trekkmgshjsten en reglement
zijn verkrijgbaar bij het secretariaat Prijzen worden automatisch op uw
bank of girorekening gestort Prijzen boven de 1000 gulden worden
belast met 25% kansspelbelasting De loterij is goedgekeurd door de
staatssecretaris van Justitie onder nummer LO 890/098/177 89 d d 02
03 93 Zetfouten voorbehouden

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletiers

Naam

-

_J
mevr
dhr

Adres
Postcode

i i i i i-i i l Plaats

Postbanknummer

Datum
Handtekening

Banknummer

1509307

• NATIONALE •

POSTCODE

• LOTE RlJB
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

JVC HI-FI MINI-SYSTEEM

SONY CAMCORDER
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

F375 8x motorzoom, fador,
3 lux, age msert '2220 -

1299.-

INKL. CD-SPELER EN BOXEN
MX44, Optimaal bedieningsgemak, infrarood afstandbediening, 2x45 Watt, 5-bands S.E A. equalizer met Spectro
Peak Indicator, digitale tuner met 40 voorkeuzezenders, dubbel-autoreverse cassettedeck,
full-logic bediening, high-speed dubbing; Programmoerbnre CD-speler met 'Edit-System';
2-weg JVC luidsprekers Adviesprijs "1429.-

ET

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen,

Pffii

Type 25GR57CO. 63cm flat
square, m Ime.quikstartbeeld- TOPMERK CAMCORDER
buis. sle'reo. teletekst en af- F60, Smmsysteem, 6x zoom, sustandbedionmg Adv '2075
penmpose.autofocus Adv'2299-

1295.-

T;! PHILIPS 70 CM KTV
•-.i STEREO TELETEKST

1495.-

•'-i

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

Voorlader, centnfugegang
1200trn/mm., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs'1299.- 280L1TER 2-DEURS

1199.-

LUXE KOELKAST

1189.

445."

INDESIT2-DEURS
ZANUSSI WASAUTOM. Type R2240. Adviesprijs*849.

1895.1295.-

PHILIPS CE6270 63 CM
AFSTANDBEDIENING

COQ D 3* «J a
STUNT! 550 TOEREN
SONYHI-8TRAVELLER
TR705; Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviespnjs'3330.-

'i PHILIPS 55 CM KTV
•• STEREO TELETEKST

E10, Mini camcorder, motorzoom,
autofocus, hi-fi stereo "2799.-

1449.-

SONY TRAVELLER
•ï PHILIPS 55 CM KTV
'• SUPER TELETEKST

INDESIT PROMOTIE

2199.

STEREO TRAVELLER

TR50; Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi, autofocus. '2550.-

1399.-

-; PHILIPS GR1021 37 CM

Type 2596; Adviesprijs. '799.-

MAGNETRON
Type R3G14. Inhoud 16
liter, 750 Watt vermogen,
1000 Watt quartz-gnlle l e m e n t , 4 standen,
eenvoudige bediening,
draaiplateau, 60 minuten
tijdklok
en
gratis
kookboek

1199.-

70 CM KLEUREN-TV
; < SUPER TELETEKST
'. \L-

999.-

899.-

349.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI

\ -r*f«^ cc c
hfifiy DDD."

KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3in 1 !! Magnetron
+ hete-lucht oven + grill.

cyio

O1ÏJ." At

849

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750Watt+draaiplateau.

PHILIPS /WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON
AVM920; Luxe 3 in 1 kombi
magnetron. Adviesprijs* 1 299.-

~

979.-

SIEMENS1000 TOEREN
1000 toeren. Adv. '1878.-

WAS^ROOGKOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T ZANUSSI Z908/8SR
Tegen -meerprijs wast en KOEL/VRIES KOMBI

750;4koppen,8uur *2095.-

999.
949.

GRUNDIG HIFI VIDEO

droogt u in één machine:

mag verwacni

^^^^^gggj^mm \ü*r-=x-*33E^n?>Gnn W^$*\l ^^mm*crmx?m
m

^-^^mmïF&==ft=zi-r- .m H

^'^^niSSSmmmTt^^^\irn mi^

VS940; VHS-HQ, 4 koppen
nkl. TELETEKST. '1999.-

1199.-

AEG LAVAMAT RVS

Geen 2-deurs koelkast maar een
echte koel/vries kombinatie met
de koelruimte op "ooghoogte".
Laag stroomverbruik. Adv. *1179.- INDESIT

679.-

De grote AEG kollektie bij BCC
FORNUIS
te bewonderen l Wat zegt u van
Type KN5402WO;"Adv. '849.deze AEG/BCC stuntaanbie- PHILIPS/WHIRLPOOL
ding? Adviesprijs. *1549.KOEL/VRIES KOMBI

1
ft
ft

528.- n
598.-

Type ARG280; Adv. '1235.- ETNA FORNUIS 14.00

PHILIPS HI-FI VIDEO

PHILIPS/WHIRLPOOL

VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle. "1795.-

pr*7«% 7OQ _
hrjfr?

l 3P<9i

MIELE KOEL/VRIES

INDESIT G/E FORNUIS

KN5404; Gas-elektro. *1049.-

1199.-

BAUKNECHTSUPER
KOEL/VRIES KOMBI

PHILIPS HI-FI VIDEO

VR502; VHS stereo. *1599.

Type KGC2511; Adv. *1269.

849.

849.-

668.-

PELGRIM FORNUIS

41OIV; Gas-elektro fornuis. '1425.-

898.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

SONY55CMKVM2131
SONY 4 KOPPEN VIDEO
SUPER TELETEKST

37 CM KLEUREN-TV

Q1O _
O ID.

BLAUPUNKT VHS HI-FI

l ,i^l Flat en Square Hi-Black Trinitron
!?.;^| beeldbuis, teletekst en afstandJVC VHS HI-FI VIDEO
!;~"^ bediening. Adviesprijs'1799.830; TOPKLASSE' *1899.-

1499.-

PHILIPS /WHIRLPOOL

Type R3G1 4;draaiplateau, timer
PHILIPS /WHIRLPOOL en 1 000 Watt quartz grill

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1100 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geèmailleerd. Adviesprijs "2199.-

1099.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

ZANUSSI 2-DEURS
PT?«1 CCC _
ÜSM üöü.

MIELE 1100TOEREN

F65;4koppen,VHS-HQ.*1894.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

té

SIEMENS KS2648

PANASONIC VHS HI-FI

1799.-

PANASONIC 700 WATT

BOSCH 2-DEURS

1149

1299.-

MOULINEX FM1115

Type KSV; De nieuwe met 260
litermhoud. Adviesprijs* 11 99.- BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening
en draaiplateau. Adv. '899.-

SLV615; HQ TOPKLASSE'
4 koppen, longplay (8uur). '1990.-

SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST

tt

AVM61 0; 20 liter. Adv. '769.-

BAUKNECHT 2304

SHARP 2 IN 1
KOMBI

SONY VHS HI-FI VIDEO

•:\\ SONY 63 CM KTV
.-•'9 SUPER TELETEKST

ri
té

Ondanks grote inhoud kompakteafmetingen. Adv. '749.-

VHS-C videocamera "1895-

70 CM TELETEKST

Nederlandse Philips garantie

L-jfcf
L. lij."
SAMSUNG RE570

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

PANASONIC NVG1

O1O

V415; 4 DA-PRO, VHS-HQ, dual
mode shuttle; long play. '1550.

849.-

SONY 3 KOPPEN VIDEO
V315; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbediening.'1220.-

749.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

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

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1 000. Adv.*1445.-

ATAG GAS-ELEKTRO

998.-

FK055/52/25A; Elektrische oven,
inkl. grill en kookwekker.'1510.-

130 LTR. KOELKAST

1098.-

Oerdegelijke tabletop. Zeer
800TRNBOVENLADER fraaie uitvoering met formica ATAG INFRA TURBO
bovenblad. Officiële garantie. KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met rrete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
AEGTURNETTE
kookboek. Adviespnjs'1735.Inclusief aparte 2800-toeren INDESIT 140 LITER

PANASONIC VIDEO

J40; VHS-HQ, 3 koppen. *1104.-

649.-

BLAUPUNKT VIDEO

1298.

centrifuge. Adviesprijs. *1375.-

RTV535;3koppen.Adv.*1445.-

649.

145 LITER KOELER
TOPMERK. Adviesprijs*749.-

AKAI3 KOPPEN VIDEO
VSF340; VHS-IHQ, PDCvoorjereid; afstandbediening. *988.-

ZANUSS1 140 LITER
ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

PHILIPS 160 LITER

70KV9717; Adviespnjs'2275.- PHILIPS VIDEO + PDC
VR223; VHS-HQ, simpel
3rogrammeren:TXT. "1245.-

\janJ

1448.-

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

1348.-

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

pWii C"7C
t'jühl U /f U.

4 koppen, dubbele speelduur.
Off.Ned.garantie. '1245.-

GRUNDIG 51 CMTEKST

ARISTONA 51 CM

628.-

GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

Wasdroger. Adviespriis*495.-

312; 3 koppen, perfekt beeld,
_CD-afstandbediening.*1145.-

^^g^jjj^pjSf§
/ufiSofl^lpEQCASsETTE

478.i-VJ

Voorongekend lage prijzen. Bijv.:

SONY UX60II
MAXELL E180VX

GRUNDIGVIDEO + PDC

VS902; TELETEKST. '1409.

oRUNDIG VHS VIDEO

269.-

,V1

GHEr 5/9-"

KONDENSDROGER

3TUNT! VHS-HQ VIDEO
1

799.-

449.

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

Elektronisch regelbaar. *1445.-

158.-

Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te vinden is. Adviesprijs. *595.-

458

PHILIPS VRIESKAST

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

Type AFB594; Adviesprijs*725.- 6 programma's, 12 couverts
en geruisarm: Adv. '999.-

BAUKNECHT LUXE

BAUKNECHT VW 3PR

999.- BOSCH VRIESKAST BOSCH VW PS2100
1299.829.
648.169.348.1499.-

549.P1N-CODE |
, Meer budget door de gratis
JBCC-card!
anvraag-folder in de winkel!

OPZETVRIESKASTJ

Type Z6050; Adviesprijs'599.-

MIELE DROGER

Type GSD1311; Adv. '848.-

MERKCENTRIFUGE

STUNT!! VRIESKIST!!

SLV212; 2 koppen, inkl. infrarood
afstandbediening. Adv.*1OOO.-

iPRIJS

WH155E;3-standen.
tanden. *280.-

ZANUSSI VRIESKAST

HRDX20;Afstandbed.'879.-

DEORECORDER
l

ATAG WASEMKAP
EMKAP

10voor
10 voor
25.25
4voor...... 29.- INDESIT WASDROGER

Type AM B523; Adviesprijs*945.-

TER
EN GOEDKOPER/
SONY VHS-HQ

- '• £1

108.-

Type TD50; Advies'prijs*649.-

399.499.PHILIPS/WHIRLPOOL

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

ZANUSSI WASDROGER

JVC VHS-HQ VIDEO

nkl. afstandbediening

49.-

TOPMERKWASDROGER

779.

679.848. m 749.599.-

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

KOOKPLAAT
1 '205JN; 4-pits. Adviesprijs*450.

ELECTROLUX
KOELBOXEN

TURBO-DRIVEVIDEO

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

545."

BOSCH KTF1540

749.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

Elèctronisch betalen
metuwPIN-code
zonder extra kosten

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

HAARLEM

Winkelcentrum "Schalkwijk"
Rivièradreef 37

I

BEVERWIJK
(ALKMAAR
Winkelcentrum "De Beverhof" l Huiswaarderplein 11
Beverhof 16 (alleen witgoed) ((Achter Noorderkade/Groamarkt)

MIELE VW G521

.1 tot S.30 uur l
. 9 tot 5.30 uur l
KOQPAVOND: l
zaterdag .9 tot 5 uur.
7 tot 9 uur|7
PI PkTRH QIIPPRQ Badhoavedorp vrijdag
7 tot 9 uur (M
RuTrïc^ D A luneT-r A^n Maaresanbroek vrijdag
7 tot 9 uur '
IIM UB RAIMDSTAD ovariga filialen donderdag

n
n jVVeekmedia
fl
1

donderdag 29 juli 1993

17

*1\
X

1
fj
1
t
ui

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

's

Micro-n(l\ertentit"i voor /akennian en particulier kunnen
worden ge/el over l of 2 kolommen brn-dlc in <li\< rscIi'llrtgi «ollcn
Particulieren verwij/en VMJ n.iar tic &poci.ilc bon op dt'
pagina „MICRO'S"
l'Ki.ilsiMK is inog( lijk 111 de \ulgtiule cditu*:
XANDVOORÏS NIEUWSBLAD ƒ0.14 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1500 uur.
U kunt m\ tekst tel< funisclie opgeven 02507-17166 of
afge\ rn//< uden aan
ir XaiuKoorts NK uushlad, C.isthinspleiii 12.
2 0 V 2 J M /dmlvüorl.
Plaatsing is ook mogelijk in de vulguidt ( oinbinalic
/ /amKoorts INieuusblad. A m s l t l v t t n s W» ckblad. Uitlioornsc Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Cour.inl. alle edities \an liet Amsterdams Stadsblad, de
NK uwe Wecsper. j 5,23 per niilliinctei
Sluitingstijfl maandag 1500 uur
*

Informatie o\er on/e overige anntrckkelijke advertentiecoiiibinaties in de Micro's /IJM op aan\raag op on/e
kantoren \erknjgbaar
* Voor brieven onder nummer wordt l regel evlra m
rekening gebracht, alsmede ƒ 7.05 adm kosten
* Hij plaatsing in de Micro's uordui geen bewijMiummers
verstuurd Op ver/ock wordt aan adverteerders buiten
het icrspnndingsgtbuMl een krant versluurd Hiervoor
\vordl J 1,00 m rekening gebracht,
U kunt do tekst van uu Micro-advertentiecoinbinatie 7.
telefonisch opgevtn

020-5626271
(dit ninnnicr ib incl \oor bc/orgk!.iclilen) of /rndcn aan

Micro\ Weekmcdia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dc/clfek week
Voor de hclalmg ontvangt u een acceptgirokaart

Betamax
fïlrns te koop

ƒ5Verhuur van
Nintendo spelletjes
en Game Boy

Videotheek

Dombo
Corn. Slegersstraat 2b
Tel.'02507-12070

Foto - Film
* Olympus XA4 Macro ƒ 160,Polaroid camera ƒ 40,Tel 02507-15199

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v a ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij

Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

bezorger/ster
j voor kleine wijk (+ 80 kranten), Zandvoortselaan en Bentveld
Aanmeldingen telefoon 17166

Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

bezorg ers/sters
voor de vakantieperiode
Aanmeldingen telefoon 17166

Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt vaste

bezorgers/sters
voor div kleine wijken
Aanmeldingen telefoon 17166

Musici en artiesten
* Bas of tenor kom gezellig |
zingen bij ons koor, per sep
tember Inl 02507-14158
* Er is nog plaats in ons klein
koor voor een bas en tenor
Inl 02507-14158

Winkelpersoneel
gevraagd
Gevr VERKOPER/STER v
div art in "de koopjeshoek"
Haltestraat 10

Personeel
aangeboden

Videotheek

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Geopend dagelijks van
13.00-21.00 uur.
Altijd de nieuwste
premièrefilms, tevens
veruit de grootste
keuze in Zandvoort.
Verhuur van
-movieboxen.
Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070
'

Oproepen
Mededelingen

Biedt zich aan
hulp in de huishouding

* Aldo, samen gaan we er
tegenaan zodat iedereen versteld zal staan Je vader
Woninginrichting
* Aldo sterkte met de verbouwmg van je huis het wordt
T k nwe witte BRUYNZEEL vast erg mooi We helpen je
KEUKEN tegen halve prijs
DAGJE UIT
Inl tel 0206646143
VERGADERING
RECEPTIE
BEGRAFENIS
Radio/tv/video

Tel 02507-18167

belegde broodjes

10 50 % HiR op=opruimkort'
Yamaha Technics, Sony/ES,
Teac JBL + norm Audioart,
Infinity, B & W, Harm Kardon
CARIDAX HIFI Adm de Ruyterw 131 Asd 020 6837362
* Mobiele 27-MC antenne
TLC, gloednieuw m verpakking ƒ35,- Tel 02507-18829
* T k Sony D-33 discman, 6
mnd oud + 4'/2 jr garantie +
cd mapje ƒ 175 02507-13613

Computerapparatuur
en software
MS-DOS, OS/2, WINDOWS,
programma's, spellen enz
Na 18 00 uur 0206229930

Dieren en
dierenbenodigdheden
T k in huis grootgebrachte
Leonbe'rgerpups, ouders HDvri] Tel 022982423
T k Maltezer Leeuw tjes,
gratis thuisbez 08385-54176
• Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie

Hobby's en
verzamelingen

gesorteerd op schaal bij u
thuisbezorgd
BROODJE
BURGER Tel 02507-18789
* Gert-Jan de Roode 25 jaar
drukker, wat een feest vandaag1 Gefeliciteerd1
Getuigen gezocht Wie zag
aanrijding tussen BX en Scorpio op Middenweg ter hoogte
van nr 33 Zo avond 13 juni
Tel 0206952882
* Help de Polen Stuur 'n
voedselpakket1 Wij hebben
evt 'n adres 02907-5235
•*• Hoera1 Jopie Koper ziet
vandaag Sarah Gratis plak
worst by Kees Vreeburg1
* Niet te geloven maar waar
Aldo is huiseigenaar1
Van harte, Papa en Mama
* Nog een jaar en dan 2
beeldschone huursters van
21 jr Van harte Wander -t- Tal
Overigens, mijnheer de voorzitter, zijn wij van mening dat
de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken
Schilderijen, aquarel, illustra
tie, expositie in het Amstel
veen Ziekenhuis van Alison K
Altes verlengd tot 27 aug

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

• Wij behouden ons het
* Aangeb compl serie losse recht voor zonder opgave van
plaatjes Verkade
FRIESLAND
redenen teksten te wijzigen
ƒ250,- Tel7 02507-15199
of niet op te nemen

"Dierfiguren"
1001 dierfiguren, een showroom vol Haarlemmerdijk 89,
Amsterdam Tel 6206700

Schoonheid en
verzorging

Videotheek

RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

DOMBO

Philips sun mobile

5 films
hele week

ƒ25,Corn. Slegersstraat 2b
tel. 12070
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

Huur prijs ƒ 100,- p w
Gratis bezorgd en gehaajd
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507 30183

Boeken
Tijdschriften
Ik koop damespockets z a
Bouquet bel 0206254004

Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020-6413187
VERHUUR van PIANO'S
al va ƒ50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden
02946 4292, Fa Holla & Zoon

Lessen en clubs
Boa Bureau vraagt mannequins, dressmen en fotomodellen Bel 030-720614, erv
niet vereist Wij verzorgen
opleiding m eigen omgeving,
ook oudere dames gevraagd
WORDPERFECT 5 1
leer je in een week
Info M C O
Amsterdam 020 6853057
Den Haag 070-3465346
Utrecht 06-52716921

ZOEK DE MISLUKTE

1800
RUILADRESSEN in
A'dam Informatie bij Het
Oosten, 020 588 2283
l Aang A'DAM Buitenv 2/3
kam flat, ƒ 700 Gevr HAARLEM e o , per nov /dec , 3kamwon Tel 020-6612138

Financien en
handelszaken

Autoverzekering

VAN KERKWIJK
Divers personeel gevraagd

Woningruil

V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
Te koop sportfiets i z g st
Koga Myata ƒ 375,Tel 13468 na 19 00 uur

Rijles auto's
en motoren

Soc. de Manege Zand voor t
presenteert a.s. za.-avond voor ongebonden mensen een

dans- en muziekfestijn.
Progr.: 20.00-22.00 uur starten wij met
„onbeperkt" sangria drinken.
21.00-01.00 uur barbecue
„Weer of géén weer"

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

Salsa, Merenque etc.
tot drie uur in de nacht.

Entree 25,- all-in.
Corr. of aangepaste kleding.

KOM VROEG OF RESERVEER

Prijswinnaars vorige week
J. Schagen - Amstelveen
J. Molenaar - Waverveen
M. Schilder-Overmars - Weesp
M. Vermey - Ouderkerk a/d Amstel

Tel. 02507-16023

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361
Videotheek

DOMBO
* **

om co

De nieuwste films

DAKBEDEKKINGSBEDRUF

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

ARNING
v/h Frank
Voor al uw dak-, zink- en loodwerken
En alle reparaties

COLUMBUS1492,
CONQUESTOFPARADISE
* **

HIT LIST
* **
SINGLE WHITE FEMALE
* **
OUTONALIMB
* **

SUNSTROKE

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

Tel. 02507-30890
HASSING B.V
STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

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

Diverse clubs

020 - 6328686 Amber Escort Bijna iedereen in
lieve (jonge) dames, dagelijks
Zandvoort huurt
na 19 uur (Geen chauffeur bij
U binnen - geen extra kosten)
zijn videofilms
06-320 323 13 HARDLESBI'
bij videotheek
Wij gebruiken de wildste hulpstukken' Gluur maar' 75 cpm
Zalenverhuur
06-320 326 17 STRAATMEID',
18 In de bus'gaat ze tegen je
VERENIGINGSGEBOUW
U ook?
aan staan' Voel maar 75 cpm
De Krocht
Corp.
06-320 328 99 Rijpe Dikke
Grote Krocht 41, Zandvoort Mollige Vrouwen, live staat ze
Slegersstraat 2b
tel 02507-15705 b g g 19932 voor je naakt' 75 cpm
tel. 02507-12070
voor
06-95
05
Grieks
standje
BRUILOFTEN - RECEPTIES Live alleen' Ik buk alvast over
Een chique Vrouw VERPEST
KOFFIETAFELS
de tafel 100 cpm
haar buurmeisje met Sex1
06-95 07 STEWARDESSEN 75 cpm 06-320 320 39
Erkende relatie/
75 cpm In de pantry liet Sas- Effe een vluggertje9 Ik wacht
| bemiddelingbureaus kia zich heerlijk m d'r blouse op je in het toilefi 75 cpm
pakken door een passagier 0632032619 Meisje 19 jr
06-96 09 Rijpe vrouwen
Flirtbox voor Twee, direkt
NEW LIFE
1
Selectieve relatiebemidde- Live gesprek met jou Graag apart met een leuke meid
Bel 06 9590 75 cpm
Img Los het alleen zijn op en jonge jongens' 100 cpm
begin een nieuw leven Voor 06-96 25
WINKELMEISJES Gay voor Twee, direkt een
alle leeftijdscategorieën Info Bea wordt heet achter de jongen (18) aan de telefoon
New Life, Bouwerij 7, 1185 kassa en verdwijnt het toilet 06 9787 50 cpm
cpm
XW Amstelveen 020-6402726 in Jij loopt er achter aan
Genoeg ondeugende meisjes
1
Pak me 100 cpm
(18) Ben jij ook op zoek''
Bloemen, planten
06-9636 Als u een livege- Bel 06 9602 100 cpm
sprek met mij wilt Voorzichtig GRATIS'
*-M-» A -r i r* i t~\f? n _ i_
i,-1
en tuinartikelen
06 Belpocket
Bel en
hoor, ik ben 18 jr 100 cpm bestel de full color 06 tele
Uw tuin in de zorgzame en 06 96 93 SECRETARESSE foongids in zakformaat met
ervaren handen van een Met open blouse en kort rokje de 125 lekkerste sexlijnen
zit ze jou heet te maken Ze compleet met 50 foto's van
TUINVROUW 0206277846
wil een wip maken 75 cpm heerlijk naakte 06 vrouwen en
06 97 11 "Zapp sex draai of meisjes, 18 jr Bel 010
Te koop
toets van meisje naar meisje 495 31 10 en spreek duidelijk
aangeboden
(18) Het hoogtepunt kun je uw straat, het nr, de postcode en plaats in Uw naam wilblijven herhalen 75 cpm
diversen
len wij niet weten Wij sturen
06197 33 Als je op z'n Frans er z s m een naar U toe in
*Te koop legpuzzels a ƒ 1,- wil Bel en je mag alleen op een blanco enveloppe
een lijn met mij M'n mond
per stuk Inlichtingen
Gratis sexkontakt meer dan
staat open 100 cpm
tel 19968
400 ondeugende hete meiden (18) 0632033045
T k Kawai Keyboard FS 50 35 plus sexdating Rijpe
tevens keyboardcursus, pia- vrouwen zoeken sexkontakt 100 cpm
nocursus en muziekboeken 06-9616 100 cpm
HARDCORE 75 cpm
Inl De heer van Norden
50 et p minuut
06 320 324 04
Onderdanig
Tel 02507-14941
06-32032618
Meesteres
Party Fun Box
06 320 326 77
Ruige sex
T k tafel model ijskast ƒ 125,*
06-320.327.22
06 320 325 54
Volle Bolle
onderschuifbed + matrassen
ƒ 150, fiets impenal 4 fietsen
ADRESSEN
HETE exotische meid Hoge
ƒ100 Tel 0206336058
069598
(100 cpm) hakken volle lippen lekker
Dames u kunt ook inspreken ordi 06 320 350 30 100 cpm
Afluister Sexlijn 75 cpm
Te koop
Hete meisjes (18) willen echt
0632032378
Meisjes 18 snel sexkontakt Nu met
gevraagd
06-320 327 47 Jong en strak tel nr 06 320 330 66 75 cpm
diversen
06-320 323 63 Rijp en Ordi
06 320 324 54
Rijp Chique Hete meisjes (18) willen snel
0632034044Lesbi35+
18 j een sexafspraak' Nu direkt
* Ouderw missaal uit het rij
06-32032666 100 cpm
ke Roomse leven, met Lat Allemaal leuke meiden (18)
Hete MEISJES (18) willen
willen direkt kontakt
gez en tekst Tel 16629
sexkontakt Nu met nummer
•* Wie heeft koperen miniatu 06 320 330 77 75 cpm
Bel 06 9665 100 cpm
ren voor mij te koop7
ALTIJD SUCCES Zoek jij een
Hete meisjes (18) in de buurt
leuke vriend of vriendin''
Telefoon 02507-13326
Amsterdam Sexdating
Bel dan de Afspreeklijn
06 350 210 66 75 cpm
06 320 320 33 75 cpm
Onroerende
Hete vrouwen bij jou in de
BETTY'S
ESCORT
goederen te koop
020 6340507-na 19 00 uur buurt willen sexkontakt
Bel 06 9709 100 cpm
gevraagd
BI-SEX voor TWEE, d:rekt
apart met een heet meisje of Hete vrouwen die alleen thu'C
zijn zoeken sexkontakt
een lekkere jongen (18)
GARAGE
06-320 330 42 75 cpm
06
320
330
87
75
cpm
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507-14534
Buurvrouw geeft buurmeisje HOMO Waar gebeurd, knul
1
len
onder
elkaar
06
T k gevr woonhuis m Zand- (18) sexles Geniet maar mee 32032701
100 cpm
voort tot ƒ200000,- Tel na 100-cpm 06-32032827
1700 uur 17000
Dames die zich overdag ver DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje (18)' Bel snel
velen zoeken telefoonsex
0632033090 100 cpm
0632032036 100 cpm
Onroerend goed
De allerleukste meiden (18) Direkt kontakt met een meisje
en woonruimte
(18) Druk op de nul voor
bellen met de FLIRTBOX
te huur
meer meisjes 06 320 322 05
06-32033001 75 cpm
75 cpm
aangeboden
DIREKT apart met een meisje
of een lekkere jongen (18), Direkt Sexkontakt met n hete
knibbel, knabbel, knuisje
voor een live heet sexge- vrouw bij jou in de buurt
een SNOEPJE van een huisje sprek 06 320 330 81 75 cpm 06-320 320 55 75 cpm
Leuk voor kindjes' Ver van de Direkt babbelen met de Direkt Snel Sexkontakt
stad' Schrijf o nr van dit blad
SEX KONTAKTLIJN
vrouw van je dromen
0632032032 100 cpm
Te huur opslagruimte voor m- 0632033097 100 cpm
boedels, ƒ 10 per m3
Direkt een leuk meisje (18) Direkt telefoonkontakt met
Tel 0206336058
aan de telefoon, direkt apart meer dan 400 meisjes (18)
06-32032211 75 cpm
Bel 06 9880 100 cpm
Onroerend goed
Direkt een leuk meisje (18) NATASJA doet het met
en woonruimte
aan de lijn Vraag naar haar hete Buurjongens (18)
tel nr voor 'n avondje uit
06-32032411 100 cpm
te huur gevraagd
Direkt apart 069810 75 cpm Nieuw Lekker babbelen met
Man, 40 jaar, zoekt zelfstand Donker tienertje van 18 jr Ik een meisje in een box
ge woonruimte per septem- jen in voor alles zegt ze te Bel 06 9580 75 cpm
ber/oktober, tel 02507-15238 gen die 2 jonge mannen Jij Nieuw' Plezier voor Twee, di
Zie de colofon voor opga- op z'n FRANS en jij zo wat rekt babbelen met een meis
ve van uw rubieksadvertentie n genot 06320323 431 cpm je 06 9503 75 cpm

Zand voort s Nieuwsblad
Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsmsstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Homo Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje9
06-320 330 18 75 cpm
HOMO DIREKT APART" Met
een lekkere hete knul (18 jr)
Bel GAY VOOR TWEE
06-98 87
(75 cpm)
HOMO-DIREKT-APARTLIJN
Direkt apart met een hete gay
bij jou in de buurt Gay Privé
Amsterdam
06 320 322 61
75 cpm
Homojongens (18) onder el
kaar Hoor ze heet TEKEER
gaan 06 320 330 88 75 cprp
HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy7
06 320 330 95 75 cpm
In sexy lingerie komt ze voor
je zitten en trekt haar slipje
opzij Doe alles met me zegt
ze of wil je eerst op z'n frans?
0632032806
100cpm
LEKKER VROUWTJE
Geeft zichzelf, haar adres en
haar telefoonnummer bloot
06-9680
(100 cpm)
LESBISCHE Meisjes 18 jr
Na het sporten wordt haar lijfje door mevrouw verwend
75 cpm 06-320 323 37

SM KONTAKTLIJN Strenge
afspraken in de buurt
0632032580 100 cpm
Thuiskontakt, meisjes (18) bij
jou m de regio 06 320 326 33
100 cpm
Top S&M 06-320 324 34' Bel
je meesteres en wees een
dienaar' 75 cpm
TRIOKONTAKT Zoek je sex
met meerdere vrouwen
0632032504 100 cpm
Zeker weten, dat er ook op
jou een meisje (18) wacht'
06-32033067 100 cpm
Zij 18, naakt bukt ze voorover'
Jij staat achter haar' Op z'n
Grieks' 75 cpm 06-320 327 06
Zoek jij wulpse meisjes (18)?
Bel Supersexkontakt
0632032044 100 cpm
Vanavond al 'n afspraakje' Al
tijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vnend(in)
069899 100 cpm

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

ZAPPSEX
Draai of toest om heen en
terug te spoelen het lekker
ste kun je blijven herhalen1
75 cpm
Schooljuffrouw
06 95 09
Effe Vlug
06 95 92
Meisjes
06 96 40
S & M Club
06 97 91
06 97 92
Zie de colofon voor opga- TOPSEX 26+
06 97 94
ve van uw rubieksadvertentie Hardcore
VERPLEEGSTER Ik verzorg
graag mannen in m'n uniform
zonder iets eronder1 Kijk en
voel maar
75 cpm 06-320 329 30
VLUGGERTJE Meisjes (18)
zoeken sexkontakt
Bel 06 9603 100 cpm

Diversen
X Y Z B V . verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag nacntserv 020 6424800
• Rubrieksadvertentie'' Zie
voor adres en'of telefoonnr
do colofon in deze krant

Live Sex Switch Box
06-9745
1,- pm (toets 9 v uitleg)
Live sexbox 24 u, 100 cpm

voor de particulier

Live 06-320.320.61
NU direkt een afspraakje met
een leuk meisje
0632032233 100 cpm
Onderdanige jongens (18)
bellen met strenge meesters
S M voor 2 (direkt apart)
0632032999 75 cpm
ONDEUGENDE
huisvrouwtjes zoeken overdag sexkontakt Bel 06 9661 100 cpm
PARTNERRUIL pnvelijn,
direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil
06-320 330 91 75 cpm
Pebbles Nederlands beste
strippende POLITIE AGENTE
Niet ordinair Tevens call-girls
Tel 0206323118
PLEZIER VOOR 2 DIREKT
APART Meisjes (18) vertellen
U alles, zelfs hun adres en/of
tel nr Bel 069860 1, p m
POLITIEAGENTE 06 97 93
Je wordt streng aangepakt
met knuppel en handboeien
vernedert ze jou' 75 cpm
PRIVÉ KONTAKT
Je krijgt direkt 'n meisje aan
de lijn 06 9570 100 cpm
RIJPE vrouwen zoeken snel
sexkontakti
06 320 330 60
100 cpm
RIJPE zwarte vrouw, draagt
graag doorzichtige slipjes' 75
cpm 0632032770
Ruim 300 ondeugende vrou
wen zoeken 'n slippertje
06-32032144 100 cpm
Sabnna en nog veel meer
meiden (18) willen direkt
apart 06 320 322 88 75 cpm
Schoolmeisjes (18) zoeken
een ervaren man Sexdating
0632033043 100 cpm
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden huis
vrouwtjes en jongens (18)
06-320 330 46 75 cpm
SEXAFSPRAAKJE met n
meisje (18) Vraag naar haar
tel nr Bel 069844 100 cpm
SEXSTANDJES'
Grieks gebukt' Mond vol
Frans' Vrijen, zoenen zalig
100 cpm 0632032663
SIDDERENDE meisjes 18 jr
Ik ga bij je op schoot zitten
Wat voel ik nou'
75 cpm 06-320 320 66
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

3 regels

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

Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) niet vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

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

\
1
1
1

1 regel ƒ 4,65
2 regels ƒ 4,65
3 regels ƒ 4,65
4 regels ƒ 6,20
5 regels ƒ 7,76
6 reqels ƒ 9,31
7 regels ƒ 10,86
8 regels ƒ 12,41
9 regels ƒ 13,96
10 regels ƒ 15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te /amen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW
Naam:
Adres:
Postcode.

Plaats

Telefoon

S v p. in mbi ick

U PROFITEERT ER VAN • KOM MAAR HALEN'.
KWALITEITS

HANDDOEK
van 100% katoen
met fraai ingeweven sierband

J-»^^

X

in diverse moderne unikleuren.
\

MAAT: 50x100 CM
MODIEUZE

REINIGINGS-DOEKJES

HAARSTRIKKEN
OF HAARBANDEN

voor o.a. brillen, cameralenzen, enz.

diverse modellen in trendy kleuren

GEÏMPREGNEERDE

™

stuks
ELDERS

PER
STUK

FRAAI BEWERKTE
ARCOROC GLAZEN

SERVEER SCHAAL

SALADE SCHAAL

met bladnerfmotief,
voor luxe koekjes of bonbons

met bladnerfmotief

rr/T^ ["'"'T""7 -"'%\

DOOS

ELDERS

FRAAI BEWERKTE
ARCOROC GLAZEN

ï

t?r i

f

t' \] f f
K^ ^

?*~ï t 1

^y

ELDERS

ELDERS

ELDERS

J^s

RUITIX

VOCLJEFRIS...
VOEL JE FA...

MULTIREINIGER

FA
DOUCHE

de snelle reiniger voor glas
en andere gladde oppervlakten

diverse geuren

PISTOOLFLACON 500 ML

FLACON
250 ML

Zkg.e

TRICEL
ULTRA GECONCENTREERD

STERKE HUISHOUD-

WERKDOEKJES

op

WASMIDDEL

CbSl

CITRONAFWASMIDDEL
GECONCENTREERD
dus gaat extra lang mee

FLACON

3/4 LITER
ELDERS

is dus goed voor 4 KILO normaal wasmiddel

M stuks

ELDERS

PER
STUK

ELDERS

ELDERS

'7*
CAPITA

COFFEECREAMER

WICKY

VRUCHTENLIMONADE
appel of sinaasappel
in handige mini-pakjes met rietje
SET
- - -""•-.,
"

6

YOFRESH

handig voor thuis
maar ook voor
op de camping

heerlijk fris, met
yoghurt bereid.
Lekker romig

GROTE POT
400 GRAM

POT
300 ML

ELDERS

Yofresh
ROYCO CUP-A-SAUCE

LIEFST 200 GRAM

ELDERS 2.49
CHAMBOURCY
HEERLIJKE

VLEESKROKETTEN
als snack of op een broodje
PAK

ff stuks

ELDERS

qn

ELDERS

*^•*0 ^

PROBEERPRIJS

OVENVERS KAAS/UIEN-

fe?.*r.:^

ELDERS

in een handomdraai maakt u met heet
water de heerlijkste warme sauzen
diverse
/^S^ïv xffS^x
_«..b~..
r- \:^^,'ü;?\ fï^l.^ïïïL.
smaKen
ELDERS

pakjes

""

YOGONAISE

Cup-a- ?
Sauce

SMULPUDDING
MET CAKAMBL OF GRIBSMKL

BEKER500 GRAM 2.79
ABEE SELLERIEwrlLrll/C DE TOAST
^y
PONDSKUIP

CAi AftC HKRUMOP

y

TOMATENSOEP
6 BORDENPAK

ELDERS AS&
EXTRA BELEGEN
GOUDSE

CONDOR

DUBBELPAK
(dus goed voor 12 borden)

Gebroken

UNIEKAAS
MALSE GEBROKEN
SPERZIEBONEN fijne kwaliteit

LITER-

POT

820 gram
ELDERS

CROKY CHIPS
naturel of paprika, in uitdeeldoos

x

SC1I mJU
,^;?'t^>, W«fÉ^

ZAKJES

/ /i

/

ELDERS ( '

T. ™7t= KRQENTE/FRUVT AFDELING

MARS CANDYBARS
voor nog meer energie
REUZEPAK

NIEUWB OOGST!

Q stuks
ELDERS

ELDERS

PER POND £&
IN ONZE AMBACHTELIJKE SLAGERIJ

S

DIRK VAN DEN BROEK

MAGERE RUNDCR-

BRAADLAPJES

I

HEEL KILO

je#e

LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum
Hannie Schaftplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat
• ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat • AMSTELVEEN • NOORD: Kostverlorenhof.

EN NU OOK: VICTORIEPLEIN - AMSTERDAM (ZUID)

&m m Nieuwsblad
Zaterdag 7 augustus
alle kinderen gratis met de

Nieuwsblad

„ZANDVOORT EXPRESS"
Zie voor verdere info onze
advertentie in de krant.
Donderdag 5 augustus 1993

Los nummer ƒ 1,85

Onderzoek naar
wateroverlast op
het *goede spoor'
ZANDVOO&T - Er zijn
hoopvolle ontwikkelingen
in het onderzoek naar de
oorzaken van de wateroverlast, plus de mogelijkheden
om deze te bestrijden. Er is
een computerprogramma
ingezet dat precies kan aangeven waar de knelpunten
liggen. Verwacht wordt dat
over ruim een maand duidelijk is welke maatregelen er
genomen kunnen worden.
Dat kan echter opnieuw forse investeringen met zich
meebrengen: daarover moet
de gemeenteraad beslissen.

53e jaargang nummer 31

Zwaar zwoegen op roeispektakel

DEZE WEEK
Treintje
Het treintje hoort in het
o
beeld van Zandvoort.'
O
Dat zegt Pieter Thelissen, exploilant van de Zandvoort Express, ook wel 'Strandexpress'. Deze week in de rubriek Achter de Schermen.

Zwaar
gramma betrouwbaar zijn.
Daardoor kan er verder gewerkt worden: bepalen welke
risico's er op welke punten in
het dorp zijn, én welk maatregelen er genomen kunnen worden. Maar ook: wat dat gaat
kosten. „Aan het uitsluiten van
een risico zit een prijskaartje,"
waarschuwt Smits.

Chess-Socièty
gaat
een zwaar schaakjaar
tegemoet.

Jazz Behind the Beach
gaat vanavond van start

'Miss' werd benoemd om
aan de overwinnaars zoenen
uit te delen. Zij maakte deel
uit van het team dat het
spektakel had voorbereid.

Presteren

De deelnemers, maar liefst 52
teams hadden zich ingeschreven, waren niet minder enthousiast.

Het was het slot van een zeer
Dat merkte vooral Klaas Kogeslaagd evenement, ook al
hadden de weergoden maar per, die het evenement aan de
mondjesmaat
meegeholpen. microfoon begeleidde. „Ze koChurch op het programma. Do- „De zee was uitstekend, daar- men eigenlijk alleen voor het
minee L.J. Boeyinga is weer be- om hebben we al vroeg op de ludieke. Maar als ze eenmaal
reid gevonden de openluchtdienst te leiden. Hij wordt dit
jaar muzikaal bijgestaan door
twee bands plus zangeres Beryl
Bryden.

ZANDVOORT - Vier dagen lang zullen er jazzy
klanken in Zandvoort te horen zijn. Met de opening in
Nieuw Unicum start vanavond het 17e Jazz Behind
the Beach festival dat duurt
tot en met zondag. Tientallen bands komen hiervoor Boekje
naar Zandvoort, het proHet bestuur van de Zandgramma toont een enorme voortse
stichting Jazz heeft dit
variatie.
jaar de organisatie van het eve-

nement overgedragen aan Simon Paagman van de Stichting
Zandvoort Promotie. Deze
heeft een programmaboekje laten drukken dat voor 1,50 gulden bij de horeca en de VW te
koop is. De huis-aan-huis krant
is daardoor dit jaar komen te
vervallen. Op een van de binnenpagina's van deze krant is
eveneens het programma te
vinden, zij het iets beknopter
dan in het boekje.
De overdracht vond plaats
'na zoveel jaar goed bedoeld
maar nog altijd amateuristisch
vrijwilligerswerk,' zo schrijft
Zes buitenpodia
Gert Toonen in het programEr zijn dit jaar zes buitenpo- maboekje.
dia, en wel op de locaties GastToonen was de afgelopen jahuisplein,
Raadhuisplein,
Kerkplein, 'Casinoplein', Halte- ren voorzitter van de jazz-orgastraat/Pakveldstraat en Halte- nisatie. Voor de muzikale instraat/Zeestraat.
Daarnaast vulling van de podia op het
zijn er optredens op terrassen, Gasthuisplein en Raadhuiszoals bij de Harlekijn aan het plein heeft de Stichting Jazz
Kerkpad en Spijkerhoek/Bad haar medewerking verleend.
Zandvoort» Dat laatste is een 'Alle inmiddels traditionele
geheel nieuwe locatie, te vinden kenmerken van het festival blijin de bocht tussen Thprbecke- ven gehandhaafd en nieuwe elestraat en Hogeweg, één initia- menten worden zoveel mogetief van deze twee hotels. Het lijk toegevoegd,' aldus Toonen.
repertoir dat hier te horen zal
zijn, is Dixieland. Ook binnen
in een aantal bars wordt ge- Amnesty
Op het festival wordt dit jaar
speeld, evenals zondagmiddag
op zes strandpaviljoens. Ook ook aandacht besteed aan Amop straat is er zondagmiddag nesty International. Volgens
muziek, geproduceerd door Toonen heeft dat 'alles' met een
drie 'streetbands' die door het jazzfestival te maken, omdat didorp rondlopen. Uiteraard verse jazzstromingen zijn ontstaat ook dit jaar Jazz at the staan in een tijd van de slavernij. Het is goed om stil te staan
bij de hedendaagse toename
van discriminatie, racisme en
geweld. Amnesty ijvert al jarenlang voor de vrijheid van ieder
individu, ongeacht politieke
Datum HW LW
HW LW
5 aug 06.06 01.55 18.29 14.20 overtuiging, ras of geloof. Tij6 aug 06.39 02.35 19.01 14.44 dens de slotact op het podium
7 aug 07.16 03.04 19.35 15.20 op het Gasthuisplein wordt
8 aug 07.45 03.46 20.06 15:45 daar op speciale, muzikale wij9 aug 08.20 04.05 20.40 16.14 ze aandacht aan besteed. Bur1
0 aug 08.55 04.45 21.16 17.00 gemeester M.R. van der Heij1
1 aug 09.35 05.30 22.14 17.51 den is blij met het evenement
'2 aug 11.05 06.25 23.51 18.51 maar vooral met het feit dat dit
|3 aug ~.~ 07.36 12.15 19.44 op Nieuw Unicum wordt geopend: 'Dit onderstreept mijns
Maanstand:
inziens het uitgangspunt van
LK dinsd. 10 aug. 17.19 uur
Jazz Behind The Beach: een
poodtij 13 aug. 12.15 uur
feest voor allen!'

g*
O

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

De werkgroep Wateroverlast
is enthousiast over de nieuwe
ontwikkelingen. „We zijn daardoor erg hoopvol gestemd,"
zegt woordvoerder Martha
Burger. Zij is eveneens enthousiast omdat er nu concreter
De gemeente heeft de afgelo- voorstellen zijn voor een enquêpen maanden opnieuw alle be- te, een bewonersbrief en conkende, vaste gegevens van de tactpersonen. „Gelukkig heeft
riolering gecontroleerd. Gege- de sector Eigèndommenbeheer
vens bijvoorbeeld als lengtes en dat opgepakt en geregeld."
doorsnedes van de buizen. Die
zijn door ingenieursbureau
DHV verwerkt in de computer. Boze brief
„Het bureau heeft nu een simuVorige week, daags na de walatieprogramma dat er in 1985 teroverlast, had de werkgroep
nog niet was," vertelt ing. F.M. een boze brief aan het College
Smits, sectorhoofd Eigendom- van Burgemeester en Wethoumenbeheer. „Het kan een bui ders gestuurd. Daarin werd gesimuleren, waardoor je kunt vraagd sectorhoofd Van de Velzien wat er gebeurt. Daardoor den, van Bewonerszaken, van
worden de problemen zicht- zijn taak rondom de aanpak
baar en kunnen we gericht naar wateroverlast te ontslaan. Hij
oplossingen gaan zoeken."
zou zorgen voor de communicatie met de bewoners en hen
de nodige informatie verschaf- De deelnemers hadden het dit jaar behoorlijk zwaar tijdens 'ut Zandvoorts Roeispektakel
Betrouwbaar
fen.
Bij controles tijdens de laatZANDVOORT - „Zo zie je dag besloten dat het door onderweg zijn, proef je dat ze
Dat was vorige week nog niet maar dat je met een goede moest gaan," zegt strandcom- toch ook wel goed willen presste forse regenbuien en wateroverlast werd een belangrijke gebeurd, zo bleek tijdens de teamgeest ontzettend veel mandant Rob Drommel van de teren."
constatering gedaan: de nieuw- overstromingen. 'Wij staan al voor elkaar kunt krijgen." ZRB. „Ook al zou het weer gaan
ste gegevens op papier kwamen een jaar machteloos toe te kij- Dit complimentje voor de regenen." Het weer bleef wat
Het parcours was extra
overeen met hetgeen er in prak- ken hoe dit onderdeel steeds ZRB kwam vrijdag van An- somber, maar desondanks zwaar door een hoog luchtkustijk gebeurde. „We weten nu weer op een zijspoor terecht- dries van Marie, voorzitter kwamen er toch enige honder- sen in de vorm van een hinderdus dat we op het goede spoor komt,' schreef de werkgroep.
den toeschouwers op het festijn nisbaan. De deelnemers deden
van de Spqrtraad Zand- af.
„Door zo'n sfeer eromheen .hun uiterste best, waarvan twee
zitten," aldus Smits, „en dat is
voort.
Hij
reikte
's
avonds
van het grootste belang." In het
'Het is blijven liggen op het de prijzen uit van 'ut Zand- hadden we toch ook stralend - aan het eind van de avond - om
weer," concludeert Drommel. als laatste binnen te komen.
verleden is dat wel eens anders bureau van de heer Van de VelCafé Neuf ging daarvoor zelfs
geweest. Het betekent dat de den. Het is'ongelooflijk en on- voorts Roeispektakel, terwijl Mary van Duijn tot
achteruit over de finishlijn.
gegevens in het computerpro- grijpbaar voor ons.'

Bewoners Noord
gaan wachtlopen

Oonk.
Bij de dames ging de eerste
prijs voor derde keer op rij naar
Johnny and the Glitters, die
hiermee ook de wisselbeker
voorgoed in het bezit kregen.

ZANDVOORT - Bewoners uit
de Celsiusstraat en de Lorentzstraat gaan zelf 's nachts wachtlopen in hun buurt. Rond het
weekend verdwenen opnieuw
plantenbakken uit tuinen. „We
lopen 's nachts rondjes," aldus
een van de buurtbewoners. Volgens hem zijn de gemoederen
hoog opgelopen. „Iedereen is
woedend," zegt hij over de betrokkenen. „Het is niet de bedoeling dat we het recht in eigen hand nemen. Maar ik hoop
dat de dader, als die gevonden
wordt, heelhuids aan de politie
wordt overgeleverd." Vrijdagnacht verdween een terra-cottapot met planten, zondagnacht
een grote plantenbak. Dat gebeurde vermoedelijk rond drie
uur. Op dat moment begonnen
Foto Persbureau Zandvoort in de buurt honden te blaffen.

OVZ biedt bedrag aan
voor Parkingwatchers

De dames van ijssalon Pico
Bello (Drommel) werden tweede, ondanks de nodige tegenslag waarvoor zij ook nog de
pechprijs kregen. Fitness ParaZANDVOpRT - Ondernedise werd derde. Bij de gemeng- mers Vereniging Zandvoort
de ploegen won Hollants l, een heeft spontaan aangeboden
De eerste prijs bij de heren schoenfabriek
uit
Lisse. mee te betalen aan de Zandging voor de derde keer in de Strandpaviljoen 19 werd twee- voort Parking Watchers.
geschiedenis naar het' Hang de, de Wave Riders derde.
Daarmee is het voortbeLoose Team van Watersportstaan van deze groep voor
centrum Tim Klijn. Tweede en
Wat ludieke uitrustingen be- dit seizoen gewaarborgd.
derde werden respectievelijk
treft bleef het dit jaar rustig.
Toch was er een prijs voor de
De gemeente verlangde eer'Het ziet niet mee met het leukste ploeg, die ging naar de der dit jaar een bijdrage van de
roeien' en 'Het zit niet mee met 'Gleuvenvullers'.
Oftewel... strandpachters aan de financiehet weer', twee teams van Jan postbodes.
ring van de Parkingwatchers,
jongeren die automobilisten bij
parkeerplaatsen welkom heten
en advies geven om auto-inbraak te voorkomen. De strandpachtersvereniging had hiervoor echter geen geld, zo liet zij
weten. OVZ heeft nu besloten
de helft van dat bedrag voor
haar rekening te nemen en te
schenken aan de vorig jaar opgerichte Stichting Beveiliging
Veel Voorkomende Criminaliteit (BWC).
Secretaris Peter Tromp
maakte dit dinsdag bekend aan
de stichting. Tromp: „In de
OVZ zitten ook een paar
strandpachters. Wij kennen
hun problemen, maar wij vinden ook dat een promotieteam
als de Parking Watchers niet
voor Zandvoort verloren mag
gaan. We moeten de criminaliteit gezamenlijk bestrijden, dus
overheid in samenwerking met
het bedrijfsleven."
Volgens OVZ is het van taelang van Zandvoort dat er een
lage criminaliteit heerst. „Als

Dolfinarium omgebouwd tot 'paintball-jungle'

Burgemeester Van der Heijden verricht vanavond de officiële opening van het jazzfestival, waaraan weer tal van meer
en minder bekende artiesten
deelnemen. Een van de meest
opvallende namen is die van
Thijs van Leer. De bekende
fluitspeler is een van de komende dagen in het dorp te horen.
Maar bijvoorbeeld ook de publiekstrekker Nippi Noya is
weer aanwezig, dit jaar treedt
hij samen met zijn Zuidmolukse vrouw op.

j Waterstanden j

Oplage: 5.200
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wij de resultaten van het project autocriminaliteit van afgelopen jaar zien, zijn wij zeer
verheugd," aldus
Tromp.
„Daarom hebben we besloten
om als ondernemersvereniging
ook ons steentje bij te dragen.
We vinden het wel jammer dat
de ondernemers weer het voorbeeld moeten stellen, maar hopen hiermee te bereiken dat de
gemeente toch overgaat tot een
structurele bijdrage aan de Parkingwatchers."

Planning
Rinie Canpel, secretaris/penningmeester van de stichting
BVVC, zegt 'erg verheugd' te
zijn met het aanbod van OVZ.
„De vakanties zijn net begonnen en dan is het fijn te weten
dat wij de parkingwatchers
toch méér kunnen inzetten dan
wij in laatste instantie dachten.
We kunnen nu precies conform
onze planning werken, omdat
eerder ook al de heer Molenaar
van Twinny Load al een schenking aan de stichting had gedaan.
Ook ik hoop, net als OVZ, dat
wij in de toekomst een structurele bijdrage van de gemeente
gaan krijgen, zodat de Parkingwatchers nog vele jaren in
Zandvoort kunnen blijven werken. Voor mij is dit aanbod
weer een bewijs dat public-private partnership goed kan werken."

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

13 weken voor maar ƒ 12,50

H Nieuwsblad
Op elkaar loeren in de jungle van het voormalig dolfinarium, met het 'verfkogel-geweer' in de aanslag
Foto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT - Zandvoort is een
'schietpaleis' rijker. In The Paintpit
aan het Van Fenemaplein mag iedereen met verfkogels naar elkaar schieten.
De organisaties Sports Unlimited uit
Haarlem en Realistic Sports & • Leisure
hebben het voormalige dolfinarium omgebouwd tot een waar schietpaleis. Volgens
hen is het de eerste en grootste overdekte
paintball-accommodatie in Nederland
'waar op topniveau paintball kan worden
gespeeld'. Hiervoor is het voormalige dolfinarium omgebouwd tot een ware 'jungle'
van meer dan 2000 vierkante meter. De
deelnemers kunnen elkaar vanaf drie ni-

veau's beschieten. In en rondom de voormalige bassins, laboratoria en machinekamers zijn camouflagenetten, versperringen en barricades aangebracht. Via glijbanen en vliegtuigtrappen kunnen zij elkaar
besluipen en de tegenstander in een hinderlaag opwachten.
Het spel wordt begeleid door ervaren instructeurs en er worden tal van veiligheidsvoorschriften gehanteerd. Daarom krijgt
de deelnemer onder andere een veiligheidsmasker, een pairitball-overall en een
'body-protection'. Hij mag zich uitleven
met een professioneel Paintball-geweer
plus een aantal verfkogels. Een prijsvoorbeeld: een uurtje spelen met 25 kogels kost
30 gulden per persoon, 3 uur met 75 ballen

65 gulden. Toeschouwers kunnen het spel
vanaf de tribune volgen. Een groot net beschermd hen van de verfkogels.

Instinct
'Paintball is de ultieme manier om je
taktisch inzicht, inventiviteit, zenuwen en
instinct op een ongevaarlijke manier te testen: adrenaline purnping action!' Dat zeggen beide organisatoren, Willem van der
Pol en Peter van Dartel. Behalve particulieren (zowel individueel als groep) hopen
zij pok bedrijven aan te trekken. Vernioedelijk is dat goed voor de sfeer: de medewerkers kunnen eens heerlijk op elkaar
afreageren.

Naam: (m/v) l
Adres: l l l

l
l

l
l

l
l

l
l

L
l l

Postcode/Plaats:!

I

I

I

I

Telefoon: l

l

l

l

Giro/Banknr.: l

l

l

l

l

J

l

l l

l

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17.00D halfjaar ƒ 31.00D jaar ƒ 54.00

• * Voor postabonnees geleien andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371"Ö17Ö03"
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FAMILIEBERICHTEN
Met grote droefheid geven wij U kennis dat onverwacht is overleden mijn lieve man, onze geweldige vader, schoonvader en opa

Arie J. van Soolingen
op de leeftijd van 64 jaar.
A. van Soolingen-van de Geer
Alida en Bas
Joy, Mats
Willem en Jeannelte
Natasja, Anouk
Helen en Patrick
31 juli 1993
Flemingstraat 246
2041 VP Zandvoort
De begrafenis heeft heden, donderdag 5 augustus om 14.30 uur, op de Algemene Begraafplaats
aan de Tollensstraat te Zandvoort plaatsgevonden.

ADVERTENTIES

donderdag 5 augustus 1993

Emm

93074B Nieuwstraat 4

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Van Lennepweg 47, huur ƒ514,75 per maand, 4-kamereengezinswoning met CV.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ 3.435,- zijn.
2. Garage Keesomstraat 71 A, huur ƒ 80,51 per maand.
Voorkeur bij toewijzing hebben de huurders van de woningen aan de
Keesomstraat 273 t/m 395.
Toewijzing van de garage vindt plaats op basis van lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dienen de op naam van
de huurder gestelde kentekenbewijzen en rijbewijs te worden getoond.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het
gevelkastje ten kantore van EMM.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
Bij het genoemde gezamenlijke max. bruto-maandinkomen wordt het
inkomen van de meestverdiener voor 100% en de minstverdierier voor
50% meegenomen in de berekening.

OPENBARE COMMISSIE-

ONDERNEMERSBRIEF

VERGADERINGEN

PLAATS AFVALCONTAINERS

Zoals jij dat doet, kan niemand het!

(ART. 19 & 18A WRO PROCEDURE)

Per 1 september 1992 wordt het KCA ingezameld op bepaalde punten in het dorp.
De zogeheten Ecocar rijdt een route met enkele
halteplaatsen. Het KCA kan op bepaalde tijden
naar deze plaatsen worden toegebracht.

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van artikel 19 en 18a van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunningen te verlenen voor:

De route loopt via de volgende halteplaatsen:
08.15-09.00 uur
Corn. Slegersstraat
Schuitengat
09.15- 10.00 uur
Brederodestraat/
Fnedhoffplein
10.15- 11.00 uur
11.15- 12.00 uur
Tolweg
12.45- 13.30 uur
Sophiaweg
Van Lennepweg/
J.P. Thijsseweg
13.45-14.30 uur
14.45- 15.30 uur
Prof. v.d. Waalstraat
15.45-16.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)

VRIJDAG 6 AUG. EN ZATERDAG 7 AUG.

J& fatotd
bij

Tonne, Rene, Sidney en Bram
en het personeel van de

SAM-SAM
hartstikke bedankt voor de medewerking
aan onze leukste en gezelligste dag.

EET-O-T

GEMEENTE

Gedurende de inzagetermijn kunnen schriftelijk bezwaren worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Aangevraagde bouwvergunningen .
93073B van Ostadestraat 11

plaatsen dakkapel

Zeelands
Roem
goudmerk

Siem
HET MEEST COMPLETE
FAMILIERESTAURANT
IN •• ZANDVOORT

HALTESTRAAT 3 ZANDVOORT
t* 02507-12994

MOSSELEN
bij visrestaurant

alain manoukian

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU

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

die per eind augustus enthousiast klanten kan adviseren bij hun aankopen.
U bent een representatieve vrouw in de leeftijd van 25 tot 35 jaar met aantoonbare
verkoopervaring in de damesmodebranche. Klantgerichtheid, commercialiteit en servicegevoeligheid zijn voor u vanzelfsprekend. U vindt het een uitdaging om in een
klein, jong team mee te denken en te werken.
Geïnteresseerd?
Voor een afspraak en nadere informatie kunt u bellen tussen 10.00 uur en 17.00 uur
naar MGB/Mode Groep Bras, Manon Bras, tel. 020-6156702.
"Alain Manoukian is een Franse modelijn met wereldwijd 500 vestigingen. De Alain
Manoukian stijl wordt gekenmerkt door vrouwelijkheid, originaliteit, een harmonieus
kleurbeeld en een goede prijs/kwaliteit verhouding".

REKTIFIKATIE
De werkgroep
Wateroverlast
p/a BROODJE
BURGER
Postbus 142
2040 AC Zandvoort

Maandag 9 augustus hopen wij weer geheel uitgerust voor u klaar te staan.
Voor de vroege uogds sfaor de koffie Waar.

VERSTEEGE'S
(DE LIP)

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

Tel. 02507-30890

Naaimachine
specialist
Lid AVVN

NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

REPARATIE
ALLE MERKEN
FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

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

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

Eten kunt U overal.
Dineren doet U bij de
Gulle Toine, ook op het terras.
Div. vis- en vleesspecialiteiten.

Boul. Barnaart 14

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

lessen in
Nissan „Primera"

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

ElG' E W NEHLS

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

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

150,-

ZANDVOORT

MAKELAAR O.G.
AankoopA/erkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

Drogisterij "BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327

Je eigen inkomen regelen
in één uurtje per dag?
Word dan bezorg(st)er in:

SCHAIK

AUTORIJSCHOOL

telefoon 023-385478

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

VAN

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

J 9, tel. 12554-

'De (jutte.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

STOKMAN

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Fa. Gansner & Co.

In verband met de activiteiten tijdens het jazzfestival zal het centrum van Zandvoort tijdelijk
worden afgesloten voor het verkeer en het
parkeren.
De politie zal op vrijdag 6 en zaterdag 7 augustus om 15.00 uur beginnen met het afsluiten
van het centrum. De afsluiting zal in delen gaan
en duurt op beide dagen tot 24 30 uur.
Tevens zal op zondag 8 augustus vanaf 9.00 13.00 uur de Kleine Krocht en het Gasthuisplein
en vanaf 12.00 - 20.00 uur de Haltestraat
afgesloten worden.

Garage Tjerk Hiddesstraat.
Vr.pr./17.500,-k.k.

RESERVEREN
Tel.: 02507-13431

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel.: 02507-14160

JAZZ BEHIND THE BEACH

Burg. Engelbertsstraat 7zw, benedenapp.
nabij strand. Ind. hal, L-vormige woonk.,
open haard, toilet, douche, 2 slaapk.,
keuken, c.v., garage, 5 parkeerpl., tuin met
privacy, uitbreiding mogelijk.

Strandpaviljoen 4
Zandvoort
ledere dag verse aanvoer.

zoekt voor een nieuw te openen vestiging in de Grote Houtstraat te Haarlem een

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

r

Meldingen, zoals bedoeld in d&herziene Wpningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen.
Het Register bevindt zich bij de sector Grqndgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

Vr.pr. ƒ 259.000,- k.k.

PART-TIME
VERKOOPMEDEWERKSTER

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

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

Vr.pr. ƒ 165.000,-k.k.

Simone

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

plaatsen dakkapel
plaatsen dakkapel
plaatsen dakkapel
plaatsen dakkapel

Van Galenstraat 38, goed onderh.
driekam.app. op de 1e et., uitzicht op zee.
Ind. entree, hal, ruime keuken met
inbouwkast, slaapkamer met inbouwkast,
badkamer met ligbad, woonkamer,
zitkamer met balkon op het zuidwesten.
Voorzijde v.v. thermopane beglazing,
Serv.k. ƒ 344,87 p.m.

van harte met je nieuwe job.

Uitvaartcentrum
Haarlem

93041B Dr. Mezgerstr. 88, 90 en 92
93054B Max Euwestr. 40
93055B Max Euwestr. 44
93056B Max Euwestr. 50

Live optreden vanaf 20.00 uur in
onze zaak

&KTMER WO

Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzórging.

Verleende bouwvergunningen

* het uitbreiden van de woning Duindoornlaan 30 (art. 19)
*het uitbreiden van de keuken van de
woning Koninginneweg 30 (art. 1,8a)
Deze bouwplannen liggen met ingang van
9 augustus 1993 gedurende veertien dagen
voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze
afdeling is geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. ,

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.-

Peter en Joyce Koper

HELEMAAL TE GEK!!!

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

Het bedrijfsafval in Zandvoort wordt vaak in
grote rolcontainers aangeboden. De rolcontainers mogen alleen voor de inzameling op
- dinsdag 10 augustus 1993 20.00 uur
de openbare weg geplaatst worden. Veel afvaicontainers worden echter permanent op de
commissie Maatschappelijke Welzijn
wég geplaatst. Dit leidt tot veel overlast. De
- woensdag 11 augustus 1993 20.00 uur
gemeente zal vanaf 1 september 1993, tegen
commissie Bestuurlijke Zaken
ondernemers die hun containers permanent op
- donderdag 12 augustus 1993 20.00 uur
de weg plaatsen, optreden.
commissie Ruimtelijke Ordening
Hierover zal in de week van 9 augustus - 13
De stukken voor de commissievergaderingen augustus een groot aantal ondernemers in het
centrum van Zandvoort een brief ontvangen.
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de receptie m de hal van het Raadhuis. BIJ het Ondernemers die de brief niet hebben ontvangen, kunnen deze bij de Raadhuis,
bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere
Swaluëstraat 2 ophalen.
informatie over de punten die op de agenda
staan.
Voor meer informatie: 02507-61492.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar.
VOORGENOMEN
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren.
BOUWVERGUNNINGEN

De eerstvolgende ophaaldag is
dinsdag 10 augustus!
Bedankt voor de hulp voor en na mijn
operatie.

93075B Boulevard
Barnaart Circuit plaatsen entreepoort

De volgende commissies vergaderen volgende
week in het Raadhuis:

KLEIN CHEMISCH AFVAL

vergroten bovenwoning

IRISCOPIE
MAGNETISEREN

*

HALTESTRAAT 75
TEL 18949

*

ZONNIG TERRAS

*

KEUKEN

GEOPEND

VAN 12.00 UUR TOT
NA MIDDERNACHT
*

ENZOVOORT...

Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraa

omgeving Nieuw Noord
± 95 kranten.

tel. 12305
Drogeristerij Ton Goossens

Bel voor meer info:
02507-18874 of
023-150110

winkelcentrum Zandvoorr-Noord
Aangesloten NOVAC beroepsvereniging

(P.S. Henk doet 't
vanaf '
12 september 4x)

Maandag t/m vrijdag van

9.00 tot 17.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot

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

12.00 uur.

ledere woensdag gesloten

HAARLEMS DAGBLAD

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507 - 14420

D

Weekmedia17

Behind the Beach: voor elk wat wils

Donderdag.
Nieuw Unicum: 20.00 uur
opening, 20.15-22 uur Max Teawhistle, 22.00-24.00 uur Colette Trav'lin Light met Jan
Verweij.
In the bar:
Café Neuf, eveneens donderdagavond, Rockgitarist/zanger Jan Rijbroek

Nieuw Unicum
Jazz Behind the Beach 1993
wordt donderdagavond in
Nieuw Unicum geopend door
Max Teawhistle en Colette &
Trav'lin light met Jan Verwey,
beroeps mondharmonica-speler. 'Jazz waar je bij mag lachen', zo omschrijft café-eigenaar Teawhistle uit Den Oever
zijn genre. De 34-jarige Nijmeegse jazz-vocaliste Colette
Wickenhagen heeft een enorme
liefde voor blues. Het kwartet
Trav'lin Light is gespecialiseerd in 'easy listening' jazz &
blues.

Vrijdag

Percussionist Nippi Noya, 'Hombre que passa', ook dit jaar op het Gasthuisplein te zien en te

Podium vrijdag

horen

huisplein. Deze groep van negen muzikanten en een zangeres omschrijft haar muziek als:
'enthousiaste studentendixie,
dansbare retesnelle, met gespleten dissonanten vergaste
hemelse solo's bezaaide goddelijke swing'. Van 8 tot bijna 10
uur zijn de Savoy Jazzmen te
horen, een ruim 30 jaar oude
band met meer dan duizend optredens achter de rug, in binnen- en buitenland. Op het repertoir onder andere een interpretatie van populaire songs.
Van 10 tot 12 uur staat er een voor Zandvoort - 'oude bekende' op het podium Raadhuisplein: Beryl Briden met de Revival Jassband. Een 18 jaar
oude dixielandband. Beryl Briden, 'the queen of the washboard', is Engelse van geboorte
en zong in 1945 onder andere bij
de eerste traditionele jazzband
in Engeland, de George Webb's
Dixielanders. In de jaren vijftig
ontdekte zij de muzikale mogelijkheden van het wasbord.
De muziek op het Gasthuisplein begint vrijdagavond om 8
uur met een optreden van de
Swing Mates. Vijf dertigers
waaronder bandleider Bernard
Berkhout,
klarinet/tenorsax,
die in 1991 nog de Peter Schilperoord trofee veroverde. Zij
worden om 10 uur opgevolgd
door The Horn of Plenty, een
één jaar oude 8-mans formatie
met een mix van jazz, funk en
hiphop.
Het podium hoek Haltestraat/Pakveldstraat wordt de
hele vrijdagavond, van 8 tot 12
uur, in beslag genomen door
Jan Rijbroek & Friends. Deze
43-jarige Haarlemse gitarist/zanger noemt zich een echte
Rock & Roller'. Persoonlijk is
hij wel eens omschreven als
'een mengelmoes van Tedje van
Es (creatie van Wim de Bie),
Andre Hazes en James Brown.
Op de hoek Haltestraat/Zeestraat treedt de Ruud Jansen
Band op, eveneens 's avonds
van 8 tot 12 uur. De bekende
toetsenist Ruud Jansen is al vaker op het Jazz Behind the Beach te horen geweest.

De muziek op podium Kerkplein begint vrijdagmiddag al
om vijf uur, met een optreden
van het Kwartet Paul van
Schaik/Rinus Groeneveld. Om
8 uur betreedt de bekende fluittist Thijs van Leer het podium,
samen met het Ellen Heimus
(fluit) & Tine Schneider (piano) Quartet. Ellen Heimus
heeft vroeger al twee keer met
een eigen band op het North
Sea Jazz Festival opgetreden.
Op het 'Casinoplein' (Badhuisplein) is van 8 tot 10 de Stable
Roof Jazzband te horen. Een
oude-stijl-jazzorkest. Om tien
uur wordt Stable Roof op dit
podium opgevolgd door de
groep No Limit.
The Able-Bodied Seamen
opent vrijdagavond on\ 6 uur
het programma op het Raad-

Rekreade
ZANDVOORT - Rekreade
voor de jeugd gaat zondag de
tweede week in. Er is op twee
dagen 's avonds volksdansen en
poppenkast: zondag en donderdag, om half zeven bij het winkelcentrum Noord, om kwart
over zeven op het Jan Snij erplein. Bij regen in 't Stekkie of
het Jeugdhuis achter de Hervormde Kerk. Op deze adressen is Rekreade ook maandag
tot en met donderdag te vinden
van 10 tot 12 en van 3 tot 5 uur.
Op vrijdag van 10 tot 2 uur, dus
brood meenemen. In Noord is
het thema deze week: 'Wat is er
aan de hand in Indianenland?',
in het centrum: 'Het Ladenkastje'. Toegangsprijs: één gulden per keer, de poppenkastvoorstellingen zijn gratis.

Auto-inbraak

ZANDVOORT - In de nacht
van zaterdag op zondag is aan
de Frans Zwaanstraat de kofferbak van een auto opengebroken. Hierin bevond zich stereo-apparatuur ter waarde van Podium zaterdag
3000 gulden. Deze is meegenoHet podiumprogramma op
men.
zaterdag in het dorp begint 's

| Kerkdiensten
Weekend:
J. Seeleman uit Rozenburg
7/8 aug. '93
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Roomskatholieke Kerk, Grote
Zondag 10.00 uur: Gemeen- Krocht 45:
schappelijke
Herv./Geref. Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
dienst in Hervormde Kerk, ds. Duijves
J. Seeleman uit Rozenburg
Zondag 10.30 uur: pastor D.
Duijves
Gereformeerde Kerk, Juliana- Ned. Protestanten Bond (NPB),
\veg 15:
Brugstraat 15:
Zondag 10.00 uur: Gemeen- Tot en met 29 augustus geen
schappelijke
Herv./Geref. dienst
dienst in Hervormde Kerk, ds. Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. Dan Powers
19.00 uur: ds. Dan Powers
Zandvoorts
Jehova's Getuigen:
Nieuwsblad
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 -.19.00
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
uur en maandag 19.00 - 21.00
op donderdag m Zandvoort, Bentveld
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelhanng.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
Hoofd commercie: J.F. Sas
023-244553.

Advertentieverkoop: Gasthuisplem
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 1013, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
u
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 -.562.6271.
Faxnummer. 020 - 665 6321.
Verkoopmanager: M. Cnnstiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 17,- per
kwartaal;
ƒ31,- per half jaar, ƒ 54,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven
Losse nummers ƒ 1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 0830-17 uur, tel (020)562.6211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.
02507-17166.
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
m1941.

Programma Jazz Behind the Beach 1993
Het programma voor het
Jazz Behind the Beach 1993
ziet er als volgt uit.

ZANDVOORT - Jazz Behind the Beach 1993 heeft
een zeer gevarieerd aanbod.
Hieronder volgt een taeknopte beschrijving van de
optredens in Nieuw Unicum
en op de podia op straat. Het
complete programma, inclusief de optredens in bars,
op terrassen en op strand, is
hiernaast te vinden.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 02507 - 18648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Mananne Timmer (emdredj.
vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Hendal.

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 5 augustus 1993

B Burgerlijke stand
Periode:
27/7 - 2/8/1993
Gehuwd:
Bussing, Robert Paul en De
Jong, Jacoba Hendrika Maria
Koper, Peter en Van Ravensberg, Joyce
Haagsman, Raymond en Wassili, Monique Chantal
Geboren:
Hijner, Shanti, dochter van:
Hijner, Joanna Maria
Van Dam, Tino Cornel Leopold
Donnie, zoon van: Van Dam,
Rowena Josephina Margaretha
Maria
Broodbakker, Nick, zoon van:
Broodhakkcr, Damël en De
Kruiter, Elisabeth
Overleden:
Paap geb. Stokman, Margaretha Catharina Maria, oud 78
jaar
Bokslag, Johannes, oud 82 jaar
Pauwels, Alphonsus, oud 88
jaar
Hobé geb. Dalhuijsen, Johanna,
oud 88 jaar
Van Soolingen, Arie Janus, oud
64 jaar

•

middags om 4 uur op het Gasthuisplein met een optreden van
Hot Club West. Dit sextet, dat
jaren vijftig muziek speelt, is
afkomstig uit Duitsland en
wordt 'de beste amateurgroep
uit Krefeld' genoemd. Om 17.15
uur (tot 18.15 uur) neemt het
Loek Dikker Waterland Sextet
het over, met een 'Euro-Amerikaans concept': swingende jazz
en geïmproviseerde muziek gekoppeld aan smeuige tango's
en Weense, Slavische en zigeunermelodieën. Dikker won in
1990 als componist het Gouden
Kalf voor theater, dans en film.
Om 18.30 uur treedt het Jazz
and Percussion Ensemble Frits
Landesbergen aan, met een optreden tot half acht. Een jazzcombo en slagwerkgroep in
één: swingende jazz/Latin muziek met 'spetterende' percussie.
Om 19.45 uur start de Dizzy
Dave Band: een vijftal Belgen
met West Coast blues, 'puur,
oprecht en met Amerikaanse
aanpak'. Dizzy Dave verzorgt
met zijn 'doorleefde stem' de
zang. Van 9 tot 10 uur: het Ricardo Insunza Sextet: met een
versmelting van Braziliaanse
songs met westerse jazzimprovisaties in zijn meest verfijnde
vorm. Van 22.15 tot middernacht: Nippie Noya 'Hombre,
que pasa'. Een 10-mans formatie onder leiding van de bekende percussionist Nippi Noya,
die al zes keer eerder in Zandvoort te zien was. Dit keer met
zangeres Sue Chaloner. Naast
Nippie Noya zelf, oorsprqnkelijk afkomstig uit Japan, is ook
zijn Zuidmolukse vrouw Shana
Noya van de partij. Net als haar
man excelleert ook zij op percussie.
De optredens zaterdagavond
op het Raadhuisplein beginnen
om zes uur met de Circus Square Jazzband. Een dixielandband uit Limburg. Om acht uur
begint The Seat Cats Orchestra
for Traditional Jazz, kortweg

(Archieffoto)

Seat Cats, met 'happy jazz'. Revivalmuziek uit de jaren twintig, volgens de interpretatie uit
de jaren veertig. Om 22.00 uur:
de eerder genoemde Duitse
band Hot Club West.
Op het Kerkplein start zaterdagmiddag om 5 uur de muziek
met het Ron Helweg Kwartet,
om 8 uur opgevolgd door de
eerder genoemde Revival Jassband met Beryl Bryden. Op het
Casinoplein is van 8 tot 10 de
Doe Holiday's Jazz Band te horen, een 7-mans formatie die
ooit grotendeels uit tandartsen
bestond. Doe Holiday was immers tandarts in het Wilde
Westen. Van 10 tot middernacht: No Limit.
Op de hoek Haltestraat/Zeestraat start om 8 uur Mean Machine: een driemansformatie
die diverse artiesten 'covert',
waaronder Rolling Stones, Shadows, Dire Straits en Jimmy
Hendrix. Om 22.00 uur nemen
de Bloose Brothers het podium
in bezit, met de 'wedergeboorte
van John Belushi'. Van 8 tot
middernacht is op de hoek Haltestraat/Pakveldstraat
Mr.
Boogie & Woogie & The Firesweep Bluesband te vinden. De
naam maakt het genre al duidelijk: B&W en (verfrissende)
R&B.

Zondag centrum
Naast de optredens op strand
zijn er zondagmiddag ook nog
jazz-activiteiten in het centrum
te beleven. Van twaalf tot één
vindt het bekende Jazz at the
Church plaats op het Gasthuisplein, onder leiding van - als
vanouds - dominee L.J. Boeyinga. Er wordt medewerking verleend door The Gospel Ambassadors, Beryl Bryden en The
Spaarnetown Jazz Band. Deze
band zorgt 's middags van twee
tot zes ook voor een streetparade, evenals de Origmal Evergreen Jazz Band én Basin
Street 6.

On stage:
Podium Kerkplein, 17-19 uur
Kwartet Paul van Schaik/Rinus Groeneveld, 20-24 uur
Thijs van Leer, Ellen Heimus
& Tine Sneider Kwartet.
Haltestraat/Zeestraat: 20-24
uur Ruud Jansen Band
Haltestraat/Pakveldstraat:
20-24 uur Jan Rijbroek &
Friends
'Casinoplein' 20-22 uur The
Stable Roof Jazzband, 22-24
uur No Limit
Gasthuisplein 20-22 uur The
Swing Mates, 22-24 uur Horn
of Plenty
Raadhuisplein 18-19.50 uur
Able Bodied Seamen, 20-21.50
Savoy Jazzmen, 22-24 uur Revival Jassband Beryl Briden.
On the terras:
Spijkerhoek/Bad Zandvoort
20-24 uur Hot Club West
In the bar:
Café Oomstee 20-24 uur Rudolf Kreugerband

20-24 uur The Stable Roof
Jazzband
Harlekijn 20-24 uur Les Coty
Jazz a la Cirque

Zaterdag

Zondag

Oh stage:
Kerkplein 17-19 uur Kwartet
Rom Helweg, 20-24 uur Revival
Jasstaand
Podium Haltestraat/Zeestraat
20-22 uur Mean Machine, 22-24
uur The Bloose Brothers
Haltestraat/Pakveldstraat
20-24 uur Mr. Boogie Woogie &
The Fire Sweep Bluesband
Casinoplein 20-22 uur Doe Hollydays Jazzband, 22-24 uur No
Limit
Gasthuisplein 16-17 uur Hot
Club West, 17.15-18.15 uur Loek
Dikker
Waterland Sextet,
18.30-19.30 uur Jazz and Percussion Ensemble, 19.45-20.45 uur
Dizzy Dave Band, 21.00-22.00
uur Ricardo Insunza Sextet,
22.15-24.00 uur Nippy Noya
Hombre Que Pasa & Sue Chaloner
Raadhuisplein 18-19.50 uur Circus Square Jazzband, 20-21.50
uur The Seat Cats, 22-24 uur
Hot Club West
In tlie bar:
Café Oomstee 20-24 uur Rudolf
Kreugerband
Hollandia Bar 20-24 uur Billy
B. Jacket
Peppermint 20-24 uur Bart
Suer Trio
Jansen & Janssen 21-02 uur
Swing Fire Kwartet
Shamrock 20-24 uur String '93
Gebouw de Krocht 22-02.00 uur
BBR-band
On the terras:
Spijkerhoek/Bad
Zandvoort

Jazz at the Cliurch 12.00 •
13.00 uur met ds. L.J. Boeyinga, The Gospel Ambasbadors,
The Spaarnetown Jazzband
en Beryl Bryden
Streetparades van 14 tot 18
uur in het dorp: The Spaarnetown Jazzband, Origmal
Evergreen Jazzband en The
Basin Street Six.
On the beach:
De jazzoptredens bij de
strandpaviljoens beginnen
zondagmiddag rond twee uur
en eindigen om ongeveer zes
uur. Paviljoen Take Five: The
Blazing Aces; pav. Buddy's
Beach: Sonny Inc.; pav. Far
Out: Blue Aegents; pav. Route 16: Patrick Seadoc Qmntet;
pav. Riche: Joy and The
Touch of days; raav. Driehuizen: André Valkering/Joke de
Bruin.

Achter de Schermen

In the bar:
't Wapen van Zandvoort 20-24
uur Stable Roof Jazzband
Café Koper 21-01 uur Edgar
Mason Kwartet
Café Neuf 20-24 uur Mr.
Boogie Woogie & Fire Sweep
Bluesband
La Bastille 20-24 uur Mean
Machine
Jansen & Janssen 17-21 uur
Geya Griek and her Trio
Harlekijn 20-24 uur Les Coty
Jazz a la Cirque
Sam Sam 15-17 en 20-23 uur
Buck Weat

ZANDVOORT - Ondernemers die na l september
hun afvalcontainer buiten
laten staan, kunnen rekenen op strafmaatregelen.
Volgens het gemeentebestuur zijn de rolcontainers bij veel ondernemers in gebruik - uit hygiënisch oogpunt op de openbare weg
:
ongewenst.
:
Zij mogen er alleen staan op
dagen dat zij - door particuliere
bedrijven - geleegd worden. Bij
een aantal zaken staan de contamers echter dagelijks buiten.
Dat is verboden, niet hygiënisch en het geeft stankoverlast, vindt het gemeentebestuur. En vaak wordt er naast
de containers ook nog los afval
neergezet. De kans op zwerfvuil
wordt daardoor alleen maar
groter. Bovendien is het 'niet
zo'n leuk gezicht voor de omgeDaarom wordt de controle
per l september aangescherpt
en wordt er zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk opgetreden. De gemeente biedt
aan mee te kijken naar een oplossing voor het verplaatsen
van de containers. De ondernemers krijgen tussen 9 en 13 augustus een brief met tekst en
uitleg. Degenen die deze niet
ontvangen, kunnen de brief op
het raadhuis ophalen.

Pieter Thelissen

'We will land on airport Raadhuisplein'
In de rubriek Achter de
Schermen gaat het Zandvoorts Nieuwsblad op zoek
naar de 'mens' achter bekende personen uit deze gemeente. Deze week Pieter
Thelissen (35): 's winters opticiën in Nijmegen, 's zomers
exploitant van de dagelijks
door Zandvoort rijdende
'Zandvoort Express'. Zaterdag is de Zandvoortse jeugd
bij hem te gast voor een gratis rondrit.

„This is your captain speaking. In a few moments we
will land oh airport Raadhuisplein."
Nijmegenaar
Pieter Thelissen houdt van
een grapje. „Ik probeer de
mensen altijd een beetje op
te vrolijken. Vooral met dat
sombere weer van de afgelopen paar weken."
door Joan Kurpershoek

Als Thelissen zijn VIP-(=Very Important Person)bus
door het dorp stuurt, pakt hij
regelmatig de microfoon om
zijn klanten over Zandvoort te
vertellen. „Bijvoorbeeld over
Diensten:
of alarmnummer 023-334323 (24 de Blauwe Vlag, waar we zo
7/8 aug. 1993
uur per dag), ook voor melding trots op zijn. Maar ook over de
POLITIE:
Alarmnummer van zoekgeraakte of gevonden wateroverlast in het dorp," zegt
hij tussendoor, als rechts de
06-11. In andere gevallen: tel. dieren.
13043.
Hulpverlening:
Schoolstraat voorbijschuift. Na
BRANDWEER: Alarmnummer Centrum
Voor Vrijwillige Gran Doradd rijdt het treintje
06-11. In andere gevallen Hulpverlening: Voor informa- richting circuit en Boulevard
023-159500 of - voor info over- tie, advies en hulp tel. 17373, op Barnaart. En wel met een slakdag - (02507) 61584.
alle werkdagen van 10.30-12.30 kegangetje, de snelheid is maxiAMBULANCE: Alarmnummer uur. Schriftelijk: Postbus 100, maal 20 km per uur. „Hoezo
file?" grapt Thelissen starend
06-11. Anders: tel. 023-319191 2040 AC Zandvoort.
(ongevalllen), Centrale Post Stichting Welzijn Ouderen op de lege weg voor de auto.
Ambulancevervoer (CPA) Ken- Zandvoort: (voorheen Dien- Een blik in de achteruitkijknemerland.
stencentrum) Koninginneweg spiegel levert een heel ander
DIERENAMBULANCE: Die- l, tel. (02507) 19393. Spreekuur beeld op. Kort achter de VIPrenbescherming
023-246899 op dinsdag- en donderdagmid- -bus verzamelt zich al vlot een
aantal automobilisten, onge(gratis), Regionale Dierenam- dag van 13.30 tot 15.00 uur.
bulance
alarmnummer Belbus: Om van de belbus (voor duldig loerend op een kans om
bewoners van 55 jaar en ouder) te passeren.
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende gebruik te kunnen maken,
huisartsen hebben een geza- dient men zich 24 uur van te
menlijke
waarnemingsrege- voren op te geven bij Huis in de Zwemband
Op de Boulevard Barnaart
ling: J. Anderson, B. van Ber- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. en 17.00 uur. De kosten per per- wijst hij op de Noordzee: „Het
Paardekooper, H. Scipio-Blü- soon bedragen vanaf l juli 1991: grootste zwembad van Nederme, F. Weenink. Informatie ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- land," vertelt hij door de microfoon. Ook de strandpaviljoens
daarover tijdens weekend, voor een retour.
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én Alg. Maatschappelijk Werk komen aan bod: „Die worden
tijdens feestdagen via telefoon- Zandvoort: Noorderstraat l, tel. elk jaar weer opnieuw opgenummer 30500. De spreekuren 13459 bgg 023-320899 of 320464. bouwd en afgebroken," vertelt
van de dienstdoende arts zijn Spreekuur op werkdagen van Thelissen. Boven in Palace Hozowel op zaterdag als zondag 9.00-10.00 uur, maandagavond tel bevindt zich een restaurant
van 11.30 tot 12.00 uur en van van 19.00-20.00 uur. Verder vol- en ook in de Watertoren kun je
17.00 tot 17.30 uur. Een af- gens afspraak. Deze hulpverle- eten, horen de reizigers, als het
spraak is niet nodig.
ning, beschikbaar voor iedere richting zuidboulevard gaat.
Tandarts: Hiervoor de eigen inwoner van Zandvoort, is gra- Op de Burgemeester Engeltandarts bellen.
tis.
bertstraat passeert de trein
Apotheek: Zandvoortse Apo- Telet'. Meldpunt Sexucel Ge- 'Dirk von den Hose'. De golven
theek, H.BiA. Mulder, tel. weid: tel. 023-329393 op werkda- voor het zuidstrand inspireren
13185. Openingstijden (alleen gen 12.00-14.QO uur en ma.a- Thelissen tot een eigen 'weersvoor recepten): zaterdag 10.00 - vond 19.00-21.00 uur.
voorspelling'. „Soms vertel ik
13.00 uur en 17.00 - 18.00 uur. Zandvoortse Vereniging van weieens dat ik het KNMI of PelZondag
11.30-12.30
en Huurders: Gratis advies voor leboer rechtstreeks aan de lijn
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- leden. Telefonisch spreekuur heb."
Tijdens de 20 minuten durenningstijden informatie over de elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
regeling via tel.nr. 13185.
uur: 19783. Schriftelijk: Post- de rit krijgen de meeste gasten
Wijkverpleging: Voor spoedge- bus 287, 2040 AG Zandvoort.
het verhaal in hun eigen taal
vallen is het Kruiswerk Zuid- Woningbouwvereniging EMM: voorgeschoteld, of het nou Ne-Kennemerland 's avonds, 's Klachtentelefoonnummer
derlanders, Engelsen, Duitsers
nachts en in het weekend te be- technische dienst: 17577. Be- of Fransen zijn. „En in het
reiken via de doktersinforma- stuurlijk spreekuur: iedere eer- Spaans is ook mogelijk, want
ste dinsdag van de maand van we hebben een paar jaar op de
tiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Eliza- 19.30 tot 20.00 uur.
Antillen gewoond. Desnoods
beth de Boer-Burgh en/of Sociale
Verzekeringsbank: zou het ook nog in het Papiamevr. A.C. Gombert, Koch- spreekuur tijdens de 'even' we- mento kunnen."
straat GA, Zandvoort, tel. ken op woensdag 10-12 uur, in
Regelmatig steekt hij een
Gemeenschapshuis, L. Davids- hand op, de ene keer naar Zand02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, straat 17. Inl. 023-152152.
voorters of toeristen die eerder
Thorbeckestraat 17 te Zand- Storingsdienst Gasbedrijf: tel. met hem meegereden zijn.
61500.
„Sommigen komen een paar
voort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vermaal terug." Een andere keer
zwaait hij naar dorpelingen die
eniging v.h. welzijn der dieren Taxi: tel. 12600.
(02507) 14561, Vermissings- Openbare bibliotheek: Prinses- hij tijdens zijn rit regelmatig tedienst 023-383361, Asiel Zand- seweg 34, tel. 14131. Open ma. genkomt. „Ik ben wel import,
voort
(tevens
pension) 14-17.30/18.30-20.30 uur, di. maar ik ken wel al een hoop
02507-13888, Asiel Haarlem 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij. mensen in het dorp." De reac023-244443. Stichting Regionale 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat. ties op het treintje zijn wisselend, zegt hij. „Helaas ziet niet
Dierenambulance: 023-363476 10-14 uur.

Weekenddiensten

Vuilcontainers
moeten van straat

Hollandia Bar 20-24 uur Billy
B. Jacket
Peppermint 20-24 uur Bart
Suer Trio

Pieter Thelissen: „Ik ben wel import, maar ik ken wel al een hoop mensen in het dorp"
Foto Persbureau Zandvoort

iedereen de Strandexpress als juni 1992 weer van de hand te
een soort promotie van Zand- doen. Dit rijdt nu in Dresden, in
voort."
voormalig Oost-Duitsland.
„Vroeger heette het treintje
de Zandvoort Express, maar
dat zei de mensen onvoldoende. Daarom heb ik het dit jaar
omgedoopt tot Strandexpress."
De trein vertrekt om het half
uur vanaf het Raadhuisplein en
heeft diverse halteplaatsen,
waar desgewenst uitgestapt
kan worden. „Maar over de
Boulevard de Favauge mag ik
dit jaar niet meer rijden," vertelt Thelissen. „Dat is één keer
teruggedraaid. En dat vind ik
heel jammer, het is voor mijn
exploitatie superbelangrijk. Ik
betwijfel of ik volgend jaar weer
terug kan komen. Maar het is
ook voor deze toeristenplaats
belangrijk. Het treintje hoort in
het beeld van Zandvoort."
Thelissen begon in juli 1991
met de exploitatie van de Zandvoort Express. „Ik had het
eerst op Aruba en Sint Maarten
met een treintje geprobeerd,
maar daarvoor was er te weinig
te doen. Daarna heb ik een brief
naar Zandvoort en Scheveningen gestuurd. De Stichting
Zandvoort Promotie heeft daar
het meest enthousiast op gereageerd." De inkomsten vielen
echter zodanig tegen, dat hij gedwongen was het treintje in

Hobbelig
„Maar ik wilde weer zo snel
mogelijk terugkomen." Dat
lukte dankzij een aantal sponsors. „Alleen op die manier is
het enigszins vol te houden,"
zegt hij. Hij begon dit jaar met
een 'echt treintje', maar dat begaf het al snel op de hobbelige
zuidboulevard. „Toen het voor
de derde keer stuk ging, ben ik
op deze VIP-taus overgestapt."
Een voordeel van deze bus is,
dat er ook makkelijk kinderwagens en mensen in rolstoelen
meekunnen.
Het hele gezin Thelissen, Pieter, zijn vrouw Karen en de
twee kinderen, verhuist zomers
voor dit werk naar de kuststreek. „We wonen twee maanden op camping 't Helmgat in
Bloemendaal." Pieter, die soms
werkdagen van 12 uur achter
elkaar maakt, vindt Zandvoort
'hartstikke gezellig'. „Je hebt er
leuke winkelstraten, zoals de
Kerkstraat en de Haltestraat,
plus het Raadhuisplein. Jammer dat dat door sloop en
nieuwbouw zijn oude waarde
gaat verliezen."
Wat het toerisme betreft

vindt hij 'dat er wat meer mogelijkheden geschapen zouden
moeten worden'. „Er moet een
goed klimaat geschapen worden voor initiatieven in die
richting. Volgens mij is het
noodzakelijk dat er dingen aangetrokken worden die een prettige sfeer scheppen voor de toerist. Ik krijg er dagelijks opmerkingen over, ik functioneer als
een soort spiegel voor Zandvoort. Veel mensen vinden het
bijvoorbeeld jammer dat er
geen dolfinarium meer is, bijnal elke rondrit vraagt er wel
iemand naar. Anderen vinden
de weekmarkt tegenvallen, die
is veel te klein, zeggen ze. En
het VVV-kantoor zou langer
open moeten zijn."

Bandje
Nog een dikke maand, het gezin Thelissen vertrekt waarschijnlijk in september weer
richting Nijmegen. Pieter, die
ooit ook nog de Pedagogische
Academie deed, wordt daar
weer freelance opticien. Daarnaast spelen hij en zijn vrouw
Karen in hun eigen bandje, dat
een overwegend Zuidamerikaans repertoire heeft. Maar
Pieter hoopt volgend jaar wel
weer terug te kunnen komen
naar Zandvoort. „Die zeelucht,
daar ben ik van gaan houden..."

OPROEP AAN ALLE KINDEREN
VAN O - 10 JAAR
si
rijdt zaterdag 7 augustus a.s.
gratis mee met de

ZANDVOORT EXPRESS!!!
Opstappen tussen 10.00 en 14.00
uur op station „Raadhuisplein'5
Alle reizigertjes worden ook nog
eens verrast door ..MCDONALD'S"!
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Ondernemers Vereniging Zandvoort
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een ijzersterke combinatie
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Weekmedia 17

Weekmedia werkt!

VERHUIZEN?

• ft Wat doe je als
je wilt werken in je
eigen woonplaats.
Gewoon
solliciteren op een
advertentie in de
nieuws- en
huis-aanhuisbladen van
Weekmedia. Elke
week staan er
personeelsadvertenties in met
alle banen uit de
buurt •. •,

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

UB Wit Verhuizingen

A.S. Donderdagavond

ERKENDE
VRHUIZRS

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

Jazz warmloper met :

Elke week de banen uit de buurt

JAN RIJBROEK

JAARREKENING 1992

"UNPLUGGED;

DOOR COLLEGE VASTGESTELD; REKENING IN EEN OOGOPSLAG GEPUBLICEERD
^%

BALANS PER 31 DECEMBER

Hoofdfunctie 4 Onderwijs

1992

(x/ 1 000,--)

ACTIVA
Vaste activa
Materiele vaste activa
Financiële vaste activa

1992

1991

39 618
89 044

36 659
87 026

356
6 028
488

344
7 259
1 932

135 534

133 220

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

PROVINCIE

Totaal

PASSIVA
Eigen vermogen
Reserves
Bestemmingsreserves
Voorzieningen
Langlopende schulden

2 647
5 866
6 356
109 659

2 161
5 573
4 588
108 710

9 596

8 573

1 410

3 615

135 534

133 220

158 072

Gewaarborgde geldleningen c a

BEKENDMAKING

1991

Vlottende passiva
Kortlopende schulden
Schulden aan bankinstellingen en
rekening couranthouders
Totaal

Noord-/Do//ond

1992

1 57 392

EXPLOITATIEREKENING 1992
Lasten
Hoofdfunctie

Rekening Begroting Rekening
1991
1992
1992

Baten
Hoofdfunctie

Rekening Begroting Rekening
1992
1991
1992

Ontwerpbeschikking

De Kennemer Golf & Country Club heeft bi| Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland een vergunning aangevraagd voor het
onttrekken van grondwater ten behoeve van
beregenmgsdoelemden, van het golfterrein te Zandvoort
Ter inzage

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen van 6 augustus
1993 tot en met 6 september 1993 ter inzage
- bij de Dienst Milieu en Water, Houtplein 33, kamer 3049,
in Haarlem tijdens kantooruren,
- m het Raadhuis van Zandvoort, gebouw Raadhuisplem 4,
tijdens kantooruren,
- en bij de Dienst Milieu en Water
op donderdagavond van 18 00 tot 20 00 uur, uitsluitend na
telefonische afspraak (tel 023-143704)

0 Algemeen bestuur
6796
1 Openbare orde en veiligheid
6203
2 Verkeer en vervoer
3200
1509
3 Economische zaken
4371
4 Onderwijs
4757
5 Cultuur en recreatie
6 Sociale voorz enmgen en maatschappelijke dienstverlening
11264
7 Volksgezondheid
4570
8 Ruimtelijke ordening en
volkshuisvest ng
13548
9 Financiering en algemene
dekkingsmiddelen
1206
Voordelig saldo
107
57531

Totaal

Een ieder kan gemotiveerde bezwaren indienen tegen de vergunnmgaanvraag tot 6 september 1993
a) schriftelijk bij het College van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland, p/a Dienst Milieu en Water, Postbus 3088,
2001 DB te Haarlem De indiener van een bezwaar kan
(bij indiening van het bezwaarschrift) verzoeken om zijn/haar
persoonlijke gegevens niet bekend te maken
b) mondeling tijdens de hoorzitting op l september 1993 in het
Raadhuis van de gemeente Zandvoort aan het Raadhuisplem 4
te Zandvoort
De zitting zal alleen dan gehouden worden, wanneer hierom
telefonisch (tel 023-143736) dan wel schriftelijk bi| het College
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland p/a Dienst Milieu en
Water, Postbus 3088, 2001 DB te Haarlem wordt verzocht

11815
4931

11414
4853

10551

14945

967

1261
925

54741

0 Algemeen bestuur
880
1 Openbare orde en veiligheid
5142
2 Verkeer en vervoer
870
3 Economische zaken
2762
3316
4 Onderwijs
5 Cultuur en recreatie
1527
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
8849
7 Volksgezondheid
3326
8 Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting
12772
9 Financiering en algemene
dekkingsmiddelen
18087
Nadelig saldo

60307

Materiele activa
Dit betreft de boekwaarden van de investeringen m terreinen,
gebouwen en overige duurzame bedrijfsmiddelen
De belangrijkste investeringen m het rekeningjaar waren
- Vervanging opbouw reddmgspost E Brokmeier ƒ 125 000,- Aanbrengen slijtlaag Zandvoortselaan
ƒ 160 000,- Aanbrengen slijtlaag diverse wegen
ƒ 128 000,- Achterstallig onderhoud wegen en trottoirs
ƒ 250 000,- Vervanging parkeermeters door ticket- en
plaatsautomaten
ƒ 698 000,- Reconstructie Zandvoortselaan te Bentveld
ƒ1 466 000,- Aanpassing riolering Zandvoortselaan
ƒ 562 000,- Vervanging riolering Koninginneweg
ƒ 295 000,- Sanering riolering J Steenstraat en
van Ostadestraat
ƒ 270 000,- Aanpassing gekromde dak Remise
ƒ 152 000,-

IW

I

MENU MAAND AUGUSTUS
Ardennerham met gemengde sla
en partjes meloen
of
Consomme 'Doria'
Heldere runderboulion
met komkommer juliënne
»#*###**

Vaste activa 1988 1992
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B. PASSIVA
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Eigen vermogen
Naast d? vrij beschikbare reserves zijn hierin verantwoord de
bestemmingsreserves en de voorzieningen voor onderhoud en
egalisatie, alsmede de bij de gemeente belegde bedragen van
het Grondbedrijf en Woningbedrijf
x ƒ 1 miljoen
Eigen verinogen 1988 1992

1988

89

90

91

92

x ƒ 1 miljoen
Vreemd vermogen 1988 1992
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Sinaasappelbavarois met
bosvruchten en slagroom

r

A. EXPLOITATIE UITKOMST
De rekening 1992 sluit met een voordelig saldo van ƒ 925 000,Van het voordelig saldo 1992 is overeenkomstig het gestelde m
de voorjaarsnota van 1992
ƒ 486 000,- toegevoegd aan de algemene reserve en
ƒ 439 000,- aan de reserve grote werken
Het positieve resultaat over 1992 wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere ontvangsten wegens het plaatsen van
nieuwe parkeermeters m combinatie met hogere tarieven en de
invoering van de fiscalisering van de parkeerboetes

Saldo
5638

(x ƒ 1 000,-)

Op deze functie worden de lasten en baten van de bestuursorganen (gemeenteraad college van burgemeester en wethouders, etc)
en de kosten van de ambtelijke ondersteuning voor deze organen
verantwoord Ook de exploitatie saldi van een aantal gemeentelijke eigendommen behoren tot deze hoofdfunctie, alsmede de
ontvangsten uithoofde van de registratie van personen en zaken
De bestuursorganen kosten ƒ 813 000,- De netto kosten van

GEMEENTE

8791
3759

8612
3528

9557

13764

18896

19213

54741

60307

Onlangs hebben Burgemeester en Wethouders van Zandvoort de Jaarrekening 1992 van de gemeente vastgesteld.
Tevens is een goedkeurende accountantsverklaring voor de
rekening afgegeven. De rekening 1992 sluit met een voordelig saldo van ƒ 925.000,-. Het voordelig saldo zal worden
gebruikt om de reservepositie van de gemeente te verbeteren. In augustus zal de rekening in de commissies en de
gemeenteraad worden behandeld.
Dit jaar is voor het eerst "Rekening in Een Oogopslag"
(RIEO) gepubliceerd. RIEO is een overzicht van de jaarrekening in verkorte vorm. Waardoor de informatie
makkelijker te lezen en te begrijpen is. Geïnteresseerden
kunnen de RIEO gratis bij het bureau Voorlichting ophalen.
Deze advertentie is bedoeld om voor een zo groot mogelijk
publiek een beeld te schetsen over de aanwending van de
publieke middelen in 1992 door de gemeente Zandvoort.
de algemene ambtelijke ondersteuning bedragen ƒ 5,1 miljoen
Dit betreft salariskosten, huisvestingskosten, kosten van voorlichtmg, etc
Hoofdfunctie

1 Openbare orde en veiligheid

Lasten
6463

Baten
5233

Saldo
1230

(x ƒ 1 000,-)

Deze hoofdfunctie bevat met name de lasten en baten van de
politie en de brandweer In de kosten van de politie wordt een
rijksbijdrage ontvangen De kosten voor de brandweer moeten,
voor zover niet te verhalen worden gedekt uit de eigen middelen
Het aandeel m de kosten van de politie bedraagt voor onze
gemeente ƒ 96 000,- Voor de brandweer is dit ƒ 992 000,Per 1 januari 1994 zal de politie als gevolg van de regionalisering
opgaan m de politie regio Kennemerland

Lasten
3697

Baten
1970

Saldo
1727

(x ƒ 1 000,-)

Hieronder worden verantwoord de lasten en baten die gemoeid
zijn met beheer, onderhoud en schoonhouden van wegen en parkeervoorzienmgen alsmede openbare verlichting en verkeerslichten
De kosten voor het onderhouden van de wegen zijn over 1992
ƒ 946 000,- geweest De parkeervoorzieningen hebben mede als
gevolg van het vervangen van de oude parkeermeters door
centro- en plaatsmeters, het verhogen van de tarieven en de
fiscalisering ruim ƒ 1,7 miljoen opgeleverd (kosten 0,7 miljoen)
De volgende grafiek laat zien dat de opbrengsten van de parkeergelden in de zomerpenode sterk toe30 x ƒ 10000
nemen
Opbrengst parkeergelden 1992
25

20
10

(x ƒ 1 000,-)

Onder deze hoofdfunctie zijn opgenomen de lasten en baten
van de diverse vormen van onderwijs Het merendeel van de
lasten wordt door het ministerie van onderwijs vergoed op basis
van diverse regelingen
Voor de gemeente blijven als belangrijkste lasten over, de
salariskosten van het ambtelijk apparaat m b t onderwijs
ƒ 165 000,-, de kosten van deelname aan de regionale school
advies en begeleidingsdienst ƒ 137 000,-, de kosten van het
leerlingenvervoer ƒ 294 000,- en de kosten van leerkrachten

Hoofdfunctie 5 Cultuur en recreatie
Lasten
4689

Baten
1651

Saldo
3038

(x ƒ 1 000,-)

PRESTATIE- EN KERNGEGEVENS
1990

Aantal m2 openbaar
groen x 1000
- plantsoenen
- sportvelden
- openbaar duinterrein
- overig

1991 1992

340
340
906
80
80
80
2 700 2 700 2 000
185
185
5

Per 1 juli 1992 is het huurcontract met de St Exploitatie Circuit
Park overgegaan in een erfpachtcontract

Hoofdfunctie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Lasten
11414

Baten
8612

Saldo
2802

(x ƒ 1 000,-)

Op deze hoofdfunctie worden verantwoord de kosten van
bijstandsverlening en de rijksbijdrage daarin de kosten van
maatschappelijke begeleiding sociaal cultureel werk/jeugd en
jongerenwerk en kinderopvang, de baten en lasten ten behoeve
van de bevordering van de werkgelegenheid
De kosten van de bijstandsuitkeringen komen voor 10% ten
laste van de gemeente Dit komt voor onze gemeente neer op
een bedrag van ƒ 828 000,- In 1990 is het aantal
uitkeringsgerechtigden achter gebleven bij de ramingen

Hoofdfunctie 7 Volksgezondheid
Lasten
4853

Baten
3528

Saldo
1325

(x ƒ 1 000,-)

Met name worden hierin verantwoord de lasten en baten met
betrekking tot preventieve en curatieve gezondheidszorg, remigmg, riolering en waterzuivering, milieubeheer en lijkbezorging
De grootste kosten op deze functie zijn die van rente en
afschrijving van de riolering alsmede de kosten van het ophalen
en afvoeren van het huisvuil

Hoofdfunctie 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Lasten
14945

Baten
13764

Saldo
1151

(x ƒ 1 000,-)

Het betreft de lasten en baten m verband met structuur- en
bestemmingsplannen, woningexploitatie, stads- en dorpsvernieuwing alsmede activiteiten in het kader van bouw-, woningen welstandstoezicht
Het merendeel van de baten en lasten van de woningexploitatie
zijn betalingen van/aan woningbouwvereniging E M M , de
N C H B en het Woningbedrijf Hiertegenover staan de verrekeningen met het Rijk
De kosten van het bouw-, woning- en welstandstoezicht
bedragen ƒ 399 000,- De opbrengst van de leges bouwvergunnmgen is ƒ 201 000,PRESTATIE- EN KERNGEGEVENS
Volkshuisvesting:
- aantal woonruimten
Bouwvergunningen:
- ingediende aanvragen
Garantie verlening eigen
woningen:
- verleende garanties
- aantal executies

1990

1991 1992

7559

7559

7841

165

158

112

78

84

44

In 1992 heeft de raad een bestuursopdracht vastgesteld met als
doelstelling de overdracht van het gemeentelijk Woningbedrijf
aan woningbouwvereniging E M M
In het kader van stads- en dorpsvernieuwing hebben de
activiteiten m het kader gestaan van,
- renovatie en verbetering van woningen
- het complex Bennoheim

Lasten
1261

5

j

Baten
2237

Saldo
1198

Hoofdfunctie 9 Financiering en algemene dekkmgsmiddelen

15

Lasten
1125

Hoofdfunctie O Algemeen bestuur
Baten
933

933
5233
1970
2237
3166
1651

f

m a

m j

Saldo
1112

(x ƒ 1 000,-)

Het betreft hier de baten en lasten van handel en ambacht, alsmede de financiële deelname m Energiebedrijf Zuid Kennemerland
PRESTATIE- EN KERNGEGEVENS
1990

Bedrijfsresultaat (x ƒ 1 000,-)
-EZK
- Gasbedrijf

Baten
19213

Saldo
17952

(x ƒ 1 000,-)

Betreft de opbrengst van beleggingen, gemeentelijke belastmgen en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds

j

Hoofdfunctie 3 Economische zaken

B. TOELICHTING HOOFDFUNCTIES

Lasten
6571

716
4916
1243
2255
2966
1642

Hoofdfunctie 2 Verkeer en vervoer

TOELICHTING EXPLOITATIEREKENING

Gebakken snoekbaarsfllet met
gesmolten peterselieboter en citroen
of
Runderbiefstuk omringd met
spek en rode wijnsaus
********

FL 39.-

x ƒ 1 miljoen

57531

Totaal

TOELICHTING BALANS

De hiernaast weergegeven grafiek
schetst de toename van de vaste
activa over de
afgelopen vijfjaren

l

6571
6463
3697
1125
4364
4689

A. ACTIVA

Bezwaren

J

6248
6065
4187
1020
4109
4848

Baten
3166

Deze hoofdfunctie geeft aan de lasten ert baten van een breed
scala van (gesubsidieerde) activiteiten op het gebied van cultuur,
sport en recreatie

(x/ 1 000,--)

GRONDWATERWET

Lasten
4364

1991

1992

420

420

527

Per 1 januari 1991 is het gemeentelijk Gasbedrijf overgedragen
aan de N V - Gasvoorzienmg Zuid Kennemerland te Heemstede

De opbrengst van de gemeentelijke belastingen bedroeg dit jaar
ruim ƒ 6 miljoen Hiervan maken de onroerendgoedbelastingen
(de belangnjktste eigen mkomstenpost van de gemeente),
ca 66 % uil Van het rijk werd ƒ 12,5 miljoen ontvangen als
Algemene Uitkering
PRESTATIE- EN KERNGEGEVENS

1990

-

1991

1992

Ontwikkeling gemeentelijke
belastingen (basisjaar 1990)
- onroerendgoedbelastingen
- hondenbelasting
- toeristenbelasting
- woonforensenbelasting
- strandstoelenbelasting
- precanorechten

100
100
100
100
100
100

102
102
133
100
100
102

105
116
167
100
100
211

Met ingang van 1992 dient de gemeente zelf voor het hele
traject van heffing en invordering van de onroerendgoedbelastmgen (welke tot dan toe door het Rijk verzorgd werd) zorg
te dragen
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Jeugdkamp
gedupeerd
ZANDVOORT - De organisatie van het tennis-jeugdkamp is ernstig gedupeerd
door het velies van een portofoon oftewel 'walkie talkie'.

Het apparaat, grijs/zilverkleurig en van het merk Motorola type MX 330, is op de laatste dag van het kamp verdwenen.
De portofoons waren gratis
door Leecom Electronics uit
Nieuw Vennep beschikbaar gesteld voor de veiligheid en bereikbaarheid van de kinderen.
De vermissing kost de organisatie veel geld. Daarom hoopt
de organisatie dat de portofoon, gevonden of per ongeluk
meegenomen, alsnog wordt afgegeven op het adres Max Euwestraat 31 of ( bij de politie.

Orgel en fluit
ZANDVOORT - 9rganist
Everhard Zwart geeft dinsdagavond om 8 uur zijn tweede concert op het Knipscheer-orgel
van de Hervormde Kerk aan
het Kerkplein. Entree zes gulden. Dit keer treedt hij op samen met fluittiste Magda van
der Geer, geen onbekende in
Zandvoort. Zij heeft een aantal
solo's uit de Barok geselecteerd.

Wegenstructuur
ZANDVOORT - De behandeling van het rapport 'Hoofdwegenstructuur - een nadere uitwerking', in commissies en gemeenteraad, is (uitgesteld tot
september. De nota heeft een
forse 'omvang', daarom kunnen de raadsleden deze nu al
inzien, om zich ter dege te kunnen voorbereiden. Zoals eerder
vermeld, wordt in het rapport
onder andere voorgesteld de
Boulevard Paulus Loot gedeeltelijk voor tweerichtingverkeer
open te stellen.

De toeristische promotievan Zandvoort
voerd in de goede huisstijl. En
je kunt de publiciteit zoeken.
Doe je het echt goed, dan bedrijf je op niveau marketing: je
bepaalt je doelgroepen (maakt
keuzes) en bewerkt ze met een
helder en opwekkend verhaal.

Floris
Faber

In de rubriek Dorpsomroeper treedt Floris Faber in de voetsporen van zijn grootvader en verkondigt zijn mening over
het toerissme. De redactie nodigt de lezers uit te reageren op
zijn visie in de rubriek Meningen. Reacties inleveren bij het
Gasthuisplein 12, of opsturen naar postbus 26,2040 AA Zandvoort. Faxen kan ook: 02507-30497.
Zandvoort zou een huisstijl ten wat de badplaats Zandmoeten ontwikkelen, conclu- voort betekent: moeten bepalen watje met onze toeristideerde Floris Faber vorige
week. Daarin moet onder an- sche gemeente wilt. Zul je een
dere naar voren komen dat
visie moeten hebben op een
ideaal toekomstbeeld.
Zandvoort gezond, gezellig,
Stel dat we op enig moment
verrassend en verzorgd is.
Deze week buigt hij zich over in de toekomst met elkaar tot
de promotie van de badde konklusie komen dat we
plaats: dat Zandvoort gezellig van Zandvoort een mooi rekree.d. is, hoe maken we dat
atiedorp willen maken, waar
onze potentiële klanten cluïhet voor (graag!) veel gasten
delijk.
het hele jaar door goed toeven

Wat is toeristische promotie? Wat is promotie in het
algemeen? Werving misschien? Aan de weg timmeren? De publiciteit zoeken?
Tastend zijn we in promotieland onderweg. En in Zandvoort zeker. Als je wilt praten over de promotie van
Zandvoort, zul je moeten we-

De rubriek meningen staat
open vofo uw reacties. Stuur
uw brief naar de redactie van
deze krant, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Te lange brieven
kunnen worden ingekort. U
kunt uw brief ook afgeven bij
ZANDVOORT - Bij een inhet redactiekantoor dat is
braak in een personenauto aan gevestigd aan het Gasthuisplein
de Prinsesseweg, in de nacht 12 in Zandvoort. De redactie is
van 28 op 29 juli, zijn ondertelefonisch bereikbaar via
meer een radio/cdspeler, een
nummer 02507-18648.
fotocamera met objectief, een
paspoort, rijbewijs en giropasDeze week twee brieven van
jes gestolen. De pasjes werden twee jonge Zandvoorters. Een
diezelfde nacht nog 'verzil- naar aanleiding van de wateroverd'; de pincode zijn blijkbaar verlast, de ander als spontane
binnen enkele uren ontcijferd reactie op het Tennis Sportwaarna via de automaat geld is kamp Zandvoort, voor de jeugd.
opgenomen.

Pasjes 'verzilverd'

is en waar de Zandvoorter ook
happy kan zijn, dan kun je gestruktureerd promotie gaan
bedrijven. Promotie kan dan
worden wat het moet zijn:
kommunikatie met een boodschap, kommunikatie nietje
doelgroepen, de mensen die je
wilt aanspreken. Dat kan worden ondersteund met brochures/foldermateriaal, mits uitge-

Wateroverlast

Ik kwam met mijn moeder de
straat in en ik schrok van al dat
water. Mijn moeder moest mij
dragen, omdat het water zo
hoog stond. Ik moest bij mijn
tante slapen, tante Martha,
want mijn moeder moest water
uit de zaak halen. En het duurde best lang voor de brandweer
kwam, want de brandweer
moest het water wegpompen.
Silvia was een beetje ziek en

iedereen heeft geholpen, Sjon,
Trees, Anton, Silvia ook. Martha was er in het begin nog niet
want die lag ziek in bed.
Ik moest eigenlijk wel slapen
maar ik ging stiekem door het
raam kijken. En Martha was
ook de poes kwijt, Mapie, maar
die hebben wij weer gevonden.
Het water stond een halve meter hoog. De mensen die meegeholpen hebben, hadden spierpijn. Dat was de wateroverlast.
Mai Burger-Buwalda (8 jr.)

CHARIIE SHEEN LIOYD BRIDGES
VAIERIAGOLINO RICHARDCRENNA

GETITUP!
IFSHOTSHOTS2!

De 'hoofdact' van zondag was
de Formule 3 race met vele internationale toprijders. Voor
Verstappen zou het een prima
race worden, al zag het er aanvankelijk heel anders uit. De
trainingen verliepen absoluut
niet soepel. Vader Verstappen
toog razendsnel naar Duitsland
en haalde daar een effectievere

Jeugdsportkamp

Dit is een stukje over het tennis-sportkamp 1993. Het was
een heel leuk kamp. Hoewel
karten bij de meesten toch de
uitblinker was, waren alle aktiviteiten even leuk. Honkbal
was ook erg leuk, er waren twee
Amerikaanse spelers van de Nicols. Ze praatten alleen Amerikaans, maar je kon ze heel goed

Schaakprobleem

Méér informatie over de
problemen/oplossingen is tot
die tijd te krijgen via Postbus
25, 2040 AA in Zandvoort.

ProducedbyBILLBADAWTO
DmrtedbyJIM ABRAHAMS

Belangstellenden voor de
Zandvoortse Schaak Club
kunnen ook bellen: tel. 13644,
13244 of 17272.

Voorbeeld
Een voorbeeld van geweldige promotie: het Pulitzer-concert in Amsterdam. Volledig passend in het gewenste imago van het Pulitzerhotel bevordert het op een goede manier de
naamsbekendheid van het
hotel. Het is ook beschaafd
en tiptop georganiseerd tot
en met de bloemen voor de
solisten. (Zonnebloemen,
voor de buitenlandse tv-kijkers is dat Holland/Van
Gogh.) Dergelijke zaken hebben we in Zandvoort nodig.
De vismaaltijd was ook altijd
goed. Maar je moet het dan
wel op niveau organiseren.
Dus onder tentdak, want het
kan regenen, en verzorgd:
geen plastic bordjes en bestek.
Promotie: 'Fijn dat u er
bent en ik heb er rekening
mee willen houden'. En ook
wervend: 'Wees eens onze
gast, we willen het u graag
naar de zin maken'. Selektief
en op niveau s.v.p.
En als we dan echt promotie gaan bedrijven, dan kunnen we uitwerken: hoe kunnen we onze gasten beter van
dienst zijn, beter rekening
met ze houden? Hoe kunnen
we potentiële gasten voor
Zandvoort winnen? We hoeven voorlopig niet stil te zitten...
begrijpen. Als je gehonkbald
had, kreeg je een kaartje voor
de wedstrijd van zaterdag de
31-ste, die ze met 6-2 verloren
hebben. Kortom het was een
onwijs tof kamp. Daarom wil de
organisatoren, Einy en Rinie
Cappel, heel erg bedanken voor
het leuke kamp. Verder wil ik
ook alle andere mensen die wat
met het kamp te maken hadden
bedanken, waaronder ook mijn
eigen begeleider Chris v.d.
Broek.
Nu maar hopen dat er volgend jaar weer zo'n tof kamp
komt.
Kim Landman
Zandvoort

In deze rubriek wordt tijdens het zomerschoen berlclit t>\ c:
gebeurtenissen op het strand. De redactie houdt zich aanbcvolen voor tips en reacties. Het telefoonnummer Is: 18648.
Laat de zomer de strand- en
De surfers hebben er kennezonaantaidders dit jaar in de lijk zin in, volgens Wouter
steek, voor de surfers is er tot Egas zijn er al tientallen mnu toe niets aan de hand. De schrijvingen binnen, waaronwind, die nodig is voor een der minstens tien uit Zandspectaculair staaltje surfen, voort zelf „Ik reken en hoop
waait al vrijwel de gehele zo- op tussen de 50 en 120 deelnemer. En dat komt steeds meer mers," zegt Egas „Dicht tegen
sportievehngen goed uit „Het de honderd moet haalbaar
surfen trekt weer meer aan," zijn." De surfers hebben afgelozegt Wouter Egas van de Zand- pen maanden goed kunnen
voortse Windsurf Vereniging trainen omdat er voldoende
(ZWV). „De stallingen bij wind was. Wouter Egas: „Er
Klijn, Dnehuizen en Van der was constant een windkracht 4,
Staay zitten helemaal vol en 5 of 6. Het mooiste is natuurlijk
dan praat je al over zo'n 250 als we dat ook volgende week
plekken. Bovendien telde ik op hebben. Dan krijg je spanneneen mooie surfdag zo'n twee- de wedstrijden. Maar ook bij
honderd surfers op zee en bo- een mindere wmdkiacht sur
vendien lagen er nog tientallen fen we. Het gaat wel om het
surfplanken aan de kant. De winnen, maar onze doelstelling
goede tijden voor de surfsport is wel dat het gezellig moet blijkomen weer terug."
ven." Zoals gebruikelijk beDat is veel belovend voor de staat de strijd om de branding15e Zandvoortse Brandingcup, cup uit drie onderdelen, de sladie volgende week zaterdag lom, de courserace en de wave(14) en zondag (15 augustus) performance. Elk biedt bij vollosbarst bij Tim Klijn Water- doende wind veel sensatie
sport Centrum. Het brandmgs- Behalve de Zandvoortse murf-geweld staat onder auspi- breng komen er vele regionale
cien van de ZWV. De oude surf- en nationale favorieten aan de
garde Wouter Egas, Tim Klijn start, waaronder de winnaar
en Johan Dnehuizen, geassis- van vorig jaar, Theo Paauw.
teerd door zo'n dertig vrijwilli- „Het surfmveau is erg hoog en
gers, zorgt voor de organisatie. de concurrentie is vrij groot.
Daarnaast houdt de Zand- Men stapt tegenwoordig niet zo
voortee Reddings Brigade de maar de top vijf binnen. Dan
veiligheid scherp in de gaten. moet je wel goed zijn."

Twin-bed Paradise

Een foto van de Twin-bed Paradise. Zoals eerder vermeld
heeft het Zandvoortse bedrijf Alu-Light Products met dit
tweepersoons aluminium ligbed een primeur op de markt
gebracht.

ZANDVOORT - De oude
duiven van Postduivenvereniging Pleines hebben hun
seizoen afgesloten met een
zware vlucht van maar liefst
890 kilometer.
De jonge duiven kregen
een wat makkelijker, maar
de 262 kilometer is altijd
nog een respectabele afstand.
De jonge duiven werden zaterdagmorgen om half negen
gelost in Arras'. De eerste duif
meldde zich al ruim drie uur
later op het hok van J.Eomkes.
Deze landde precies om acht
over half twaalf.
Voor de laatste keer dit seizoen gingen de oude duiven de
mand in. Zij vertrokken dmsdag in de manden naar Bergerac om op vrijdag gelost te worden voor deze zware tocht.

Zondagmorgen om exact negen uur klokte Peter Bol zijn
eerste duif in. De prijzen werden pas 's middags om negen
voor half twee verdeeld.

Dagelijks
19.00 en 21.30
Opgave nummer 27: Wit begint en wint

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon 02507-18686

sterk revanche met een overwinning. In de klasse onder
2000 cc ging de overwinning
naar Raymond Coronel. In de
race tot 1400 cc reed Van de
Haterd zijn Rover naar een
fraaie overwinning. Binnen een
seconde volgden vier concurrenten.
Hielen
Bij de Ferrari-Porsche ChalBij de start van de wedstrijd Revanche
lenge, ook een 'smaakmaker',
In de Produktiewagenrace ging de overwinning naar Wolfvloog Verstappen weg en liet de
concurrentie meteen de hielen boven 2000 cc nam Kox echter gang Schrey.
zien. De Italiaan Coloni en de
Duitser Krumm probeerden tevergeefs aan te klampen bij het
Nederlandse talent. Na 35 ronden ging Verstappen als eerste
over de meet.
Torn Coronel maakte tijdens
de training een goede tiende
tijd, maar was minder fortuinlijk tijdens de race. Zijn start
was goed maar kort daarna al
stond hij 'geparkeerd' in de
Tarzanbocht, waardoor hij in

Door het slechte weer, regen
en onweer werd de wedvlucht
een dag uitgesteld. Zaterdagmiddag om twee uyr werden
45831 duiven gelost voor hun
tocht naar huis.

12 Jaar
Do/Vr/Ma/Di
15.30

Maandag en dinsdag
alle kaartjes
8 gulden

voorvleugel. Dat hielp duidelijk
waardoor de Limburger zich in
de laatste minuten van de kwalificatie als eerste plaatste. De
verschillen waren erg klein met
de Engelse, Italiaanse en Franse coureurs.

Oude duiven: slotrace 890 km
De wekelijkse schaakrubriek wordt verzorgd door de
Zandvoortse Schaak Club. In
verband met de vakantiepcriode is de eersUolgende
clubavond in het Gemeenschapshuis op donderdag 2
septeïnber.

Za, Zo, Wo.
13.30 en 15.30

Zandvoort

voor het verblijfstoerisme?
Of is het misschien zo dat we
nog denken dat alle publiciteit promotie betekent. Promotie en publiciteit zijn twee
verschillende zaken!

Jos Verstappen in Zandvoort op vleugels

Bioscoopprogrammering van 5 t/m 11 augustus

A.L.
Dagelijks

Discutabel

In onze badplaats wordt het
woord promotie gebruikt voor
Non-verbaal
alles wat te maken heeft met
Promotie is niets meer en
werving, publiciteit, kwaliteitsniets minder. Als we nog even
vertaetering, organisatie van
mogen stellen dat promotie
evenementen, onderhouden
kommunikatie betekent met je van kontakten, etcetera. We
doelgroepen, dan kun je gaan
hebben het er vreselijk druk
struktureren. Hoe kommunimee en het resultaat van al het
ceren U en ik. Ik schrijf nu in
harde werken is op z'n zachtst
de krant, een vrij uitbundige
gezegd discutabel. Het
manier om een boodschap over VVV-kantoor kent zeer beperkte willen brengen. Je kunt ook
te openingstijden en is qua
kommuniceren door je presen- sfeer en aankleding beslist
tatie. Als ik thuis klassieke mu- geen visitekaartje. De Stichting
ziek draai, is dat omdat ik het
Zandvoort Promotie is heel
druk met evenementen en de
mooi vind, omdat ik daarmee
de sfeer wil bepalen. Dat is ook business-club, maar onduidekommunikatie. Net als bloelijk is welke business moet
men bij de juiste gelegenheid
worden binnengehaald. Partijen gebak bij de koffie als m'n
en zitten nog op het niveau van
oude tante op bezoek komt.
folders uitdelen (niet te veel,
Dat alles is de non-verbale
want ze zijn zo duur) en ônderling lekker ruzie maken. De
kommunikatie en de boodschap is: fijn dat U er bent en
eerste prioriteit is het bewerik heb er rekening mee willen
ken van de eigen achterban om
inkomsten te realiseren. Negahouden.
Te warrig? Laten we het kón- tief? Misschien wel, maar heb
ik gelijk?
kreet maken en betrekken op
onze badplaats. Er wordt proTrouwens, de effekten van
motie gemaakt voor Zandpromotie bevestigen mijn stelvoort. Dat willen we ook, moet ling dat we in Zandvoort op dit
ik aannemen. Het produkt
terrein nog veel moeten doen.
Zandvoort moet verkocht wor- Wat hadden we bijvoorbeeld
den. (Niet uitverkocht!!) In de
aan de grote happening op het
praktijk blijkt met name bij de circuit het afgelopen weekend?
promotie hoe stuurloos ZandOmzet wordt er voor Zandvoort niet gemaakt. Files wel
voort is. Promotie moet gestruktureerd gebeuren, in
en dan zo ongeveer tot Utrecht.
maximale samenwerking. We
De slogan 'Zandvoort, meat the
moeten weten welke doelgroe- heat'. Is dat een bijdrage aan
pen we willen aanspreken en
een gewenst imago? Is dat goed

ZANDVOORT - De druk
lag op de schouders van Jos
Verstappen tijdens de Marlboro Masters of Formula 3.
De ruim 56.000 toeschouwers op het Circuit Park
Zandvoort zagen met eigen
ogen dat het jonge race-talent daar niet onder gebukt
ging. De 21-jarige Limburger ging als op vleugels en
behaalde een prachtige
overwinning in de Formule
3 race, de kweekvijver voor
Formule 1.

net je bioscoopkoarlje in de Kodak
l Express winkel kans op een reis naar de
Disney- M G M studio's ' FLORIDA

waar ze zitten. We moeten met
elkaar weten welk produkt we
willen verkopen. En we moeten zuinig zijn op Zandvoort.

MENINGEN

(ADVERTENTIE)

13.30

5.

Oplossing van vorige week
(schaakprobleeni 26), wit begint en maakt remise: l
e5-e6, Tc3-d3+; 2. KdC-e5
e4-e3; 3. Tc~xc4, e3-e2; 4
Tc4xg4+, Kgl-K: 5. T?4-e4
Td3-e3: G. Te4xc3, Kf2>.e3: 7
eö-e7, e2-elD; 8. Ke5-eG.

Uitslag jonge duiven: J.Romkes l, 3, 8, 9, 17. R.DriehuizenS,
6,14,15,16, 18. Combinatie Sinnige 4, 5, 10, 24. P.Bol 7. P. La
Grauw 11, 19, 21, 23, 25. Combinatie Koper 12. J.Handgraaf 13.
H.Heiligers 20. E.Paap 22. Oude
duiven: P.Bol l, 4. 8, 9, 14. Com-binatie Koper 2. H.Heiligers 3,
5,10,11,12. Combinatie Sinnige
6. J.Harteveld 7. E.Paap 13.
G.Koper 15.

laatste positie geraakte. Door
een fraaie inhaalrace wist hij
toch nog als 20ste te finishen.
Peter Kox had bij de start al
pech maar herstelde zich ijzersterk. Hij raasde door het veld
naar een goede vijftiende
plaats.

Chess wacht
zware klus
ZANDVOORT - De indeling van beide achttallen
van Café Neuf/Chess Society voor de nieuwe competi-.
tie, heeft het bestuur van de:
bijna 3 jaar oude schaakver-'
enigirig weinig optimistisch'
gestemd. Het tweede team
zit in een loodzware afdeling en de hoofdmacht van
Chess Society, die vorig seizoen derde eindigde in de
tweede klasse D, krijgt dit
jaar weer twee zware concurrenten voor de titel.

Extern-wedstrijdleider Olaf
Cliteur heeft met gemengde gevoelens gereageerd op de indeling voor het schaakseizoen
1993-1994. Het naar de derde
klasse gepromoveerde tweede
team zal geconfronteerd worden met het vijfde team van De
Uil, Castricum 4, Kijk Uit 3, De
Vennep 3, Heemstede 2, het
zeer sterke Santpoort l en het
uit de tweede klasse gedegradeerde Bloemendaal 3.
Vooral tegen de laatste drie
genoemde teams zal het volgens Cliteur een harde dobber
worden voor de Zandvoortse
reserves. „Santpoort kennen:
we natuurlijk van de bekerconi-'.
Zo'n 56 duizend bezoekers bezochten het Marlboro-evenement petitie, terwijl het derde van!
op het Zandvoortse circuit
Bloemendaal vorig jaar maar:
Foto Per.sburcnu ZnncKooit ternauwernood verloor van;
Café Neuf/Chess Society l,",
stelt Olaf Cliteur. „In deze poü
Ie mogen we echt heel blij zijn
met 4 5 punten, die normaal
gesproken genoeg zijn voor
handhaving."
ZANDVOORT - Aahstaan- len de fietsers echter ook nog
de zondag organiseert Rij- een fraaie herinnering ontvanwiel Toer Club Olympia gen, aan deze tocht, dan dient Bekenden
Het eerste van Chess Society
haar traditionele fietstocht er zeven gulden en vijftig cent
komt uiteraard een aantal oude •
over 150 kilometer vanuit extra betaald te worden.
bekenden tegen. Hoofddorp l,
Zandvoort. De vooruitzichDe route ziet er als volgt uit: Aalsmeer l, HWP 3 en De Uil 3
ten zijn veelbelovend.
Vogelenzang - Leimuiden - De werden vorig seizoen door de
Er wordt - zoals gewoonlijk - Kwakel - Uithoorn en Abcoude Zandvoorters verslagen. Ook'
in groepsverband gefietst. Ach- waar na 62 kilometer fietsen de het derde team van VHS is een i
ter zogenaamde voorrijders eerste rust wordt gehouden. De oude bekende. Zij wonnen vo-1
dus, die de tocht zullen rijden route wordt daarna vervolgd ng jaar van Chess maar moes-'
in een verantwoord tempo voor via Muiden - Ilpendam - Pur- ten het kampioenschap aan Pat
geoefende fietsers. De start is merend. Dan zijn er 113 kilome- Mat laten. VHS zal ook dit jaar
op zondagmorgen acht uur van- ter afgelegd en volgt de tweede weer voor de titel gaan.
uit de vaste vertrekplaats van rustpauze. De laatste kilomeNieuwe opponenten vormen
Olympia, weten strandpavil- ters gaan via Wormerveer - As- De Vennep 2, dat uit de derde
joen nr. 8, Trefpunt. Vanaf ze- sendelft - Beverwijk - Velsen en klasse promoveerde en het
ven uur kan men hier reeds te- Overveen terug naar Zand- sterke eerste team van schaak-:
recht om in te schrijven. De (or- voort. Nadere inlichtingen zijn club Het Oosten uit Haarlem,:
ganisatie) kosten
bedragen te verkrijgen bij Klaas J. Koper, dat degradeerde uit de eerste:
twee gulden en vijftig cent. Wil- telefoon 02507-14833.
klasse. Volgens Olaf CHteur it>;
Het Oosten dan ook favoriet.:
„Dit is echt een zeer sterk team,;
waarvan ik niet begrijp hoe die;
gedegradeerd kunnen zijn. Ik;1
verheug mij echter op de conZANDVOORT - Door de 17-15 verslagen.
frontatie," aldus Cliteur.
slechte weersomstandigheden
Het thuisprogramma van
De teams van Café Neufvan vorige week, konden maar Clicks/TZB ziet er volgende /Chess Society zijn voor kotwee wedstrijden doorgaan bij week als vogt uit. 10 augustus mend seizoen vrijwel rond. Alsoftbalvereniging Clicks/TZB. Clicks/TZB dames l - EDO 5 leen bord 8 van het eerste team.
uur; 11 augustus is nog een vraagteken. Ook is;
Het eerste damesteam verloor 19.30
nipt na een spannende strijd Click/TZB dames 2 - THB 4 het mogelijk dat een derde;
uur;
12 augustus team, zeer recreatief, wordt inniet 7-6 terwijl het tweede hè- 19.30
renteam een keurige ovenVin- Clicks/TZB 3 -DSS 3 19.30 uur. geschreven. Liefhebbers kun-'
ning behaalde. Het óp bezoek De wedstrijden worden ge- nen contact op nemen met Olaf
zijnde Sparks werd, na prachtig speeld op het TZB complex aan Cliteur, telefoon 15721 of Hans
slagwerk van beide teams, met de Kennemerweg.
Drost, telefoon 18430.

Fietsen met Olympia

Winst en verlies voor Clicks/TZB

'VHS-HQ VIDEORECORDER

SONY CAMCORDER

tel ete

F375, 8x motorzoom, (ader,
3 lux, agü msert '2220 -

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

1299,

Typu 25GR57GO. 63cm flat
square, in line. quikstart beeld- TOPMERK CAMCORDER
buis. stereo, teletekst en af- F60.8mm systeem, 6x zoom, sustandbediemng A d v ' 2 0 7 5 - penmpose. autofocus Adv'2299-

1295.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

KLEUREN- TV
+ VIDEO
SAMEN

1699

Slim-line, High-Quality! 2 videokoppen
stilstaand beeld, picture search, timer
8 programma's tot 1 maand vooruit,,
electronische bandteller, kabeltuner,
Scart-aansluiting. Afstandbediening.
MAGNETRON OVEN

849.749.ZANUSSI WASAUTOM.

PANASONIC NVG1

1495.1895.-

699.599.-

70 CM TELETEKST

1095.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

995.-

PHILIPS 55 CM KTV
SUPER TELETEKST

795.-

STUNT! 550 TOEREN
SONYHI-8TRAVELLER
TR705, Topklasse beeldkwaliteit.
HiFi stereo. Adviespnjs'3330.-

PHILIPS CE6270 63 CM
AFSTANDBEDIENING

L. I5f."
SAMSUNG RE570

80UTER 2-DEURS

^ ULIItrit~UtUr

LUXE KOELKAST

INDESIT PROMOTIE

2099.-

Type 2596; Adviesprijs. *799.-

~~ 499.-

STEREOTRAVELLER

E10; Mini camcorder, motorzoom,
autofocus, hi-fi slereo '2799.-

1449.-

445."

ZANUSSI 2-DEURS

565.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

rrg% ccc
Effiy DD3.BAUKNECHT2304

rqft
l-Ejflf

TR50; Lichtgewichtcamcorder,
Sxzoom,hifi,autofocus '2550.-

1399.-

84

MIELE1100TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1100 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geémailleerd. Adviesprijs '2199.-

SONY VHS HI-FI VIDEO

••*

•~ "" "rti, wordt door vriend noch vijandibeW|j*j

1799.-

1499.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1199.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

999.-

^^^^^^T„

BLAUPUNKT
JKT VHS HI-FI

899.349.-

R8180;750Watt+draaiplateau.

PHILIPS /WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON
AVM920; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviesprijs'1 299.-

979.-

SIEMENS1000 TOEREN

_ 1345.-

WASÜROOGKOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T ZANUSSI Z908/8SR
Tegen meerprijs wast en KOEL/VRIES KOMBI

750; 4 koppen,
en, 8 uur.
uur.'2095."2095.-

999.- niet
de

droogt u in één machine:

JVC VHS HI-FI VIDEO

1475.-

830; TOPKLASSE' '1899.-

949.-

AEG LAVAMAT RVS

De grote AEG kollektie bijBCC
te bewonderen! Wat zegt u van
deze AEG/BCC stuntaanbieding? Adviesprijs. *1549.-

GRUNDIG HIFI VIDEO

VS940; VHS-HQ, 4 koppen,
nkl. TELETEKST. '1999.-

^1249.-

Geen 2-deurs koelkast maar een
echte koel/vries kombmatie met
de koelruimte op "ooghoogte".
Laag stroomverbruik. Adv. * 1179.-

679.-

- 1195.799.MIELE KOEL/VRIES
865.KOEL/VRIES KOMBI
845.- BAUKNECHTSUPER
889.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO; Adv. '849.-

528.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOEL/VRIES KOMBI

Type ARG280; Adv. '1235.-

ETNA FORNUIS 14.00

598.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
ongplay, Jog-shuttle. "1795.-

1199.-

INDESIT G/E FORNUIS

KN5404; Gas-elektro.'1049.-

BAUKNECHT WA6500

PHILIPS HI-FI
11-FI VIDEO

VR502; VHS
3 stereo.'1599.stereo. '1599.-

668.-

PELGRIM FORNUIS

Type KGC2511; Adv.'1269.- 410IV;Gas-elektrofomuis.*1425.-

849.-

898.-

PELGRIM SUPERLUXE,
GAS-ELEKTRO FORNUIS

SONY55CMKVM2131
SONY4 KOPPEN VIDEO
SUPER TELETEKST

37 CM KLEUREN-TV

SHARP 3 IN 1 KOMBI

1000 toeren. Adv. '1878.-

1099.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

BROTHER ER7341

SIEMENS KS2648

F65;4 koppen,
>en, VHS-HQ. *1894.-

SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST

KOMBI MAGNETRON
STUNTMSin 1 !! Magnetron l
+ hete-lucht oven + grill.

29 liter, digitale bediening l
en draaiplateau. Adv. '899.-

PANASONIC
)NIC VHS HI-FI

1299.-

7-ic
I lO.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI
Type R3G14;draaiplateau, timer |
en 1 000 Watt quartz grill

BOSCH 2-DEURS

1149.-

Flat en Square Hi-BlackTrinitron
beeldbuis, teletekst en afstandbediening. Adviespnjs'1799.-

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM61 0; 20 liter. Adv. '769.- 1

Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs'1199.-

SONY TRAVELLER

SLV615; HQ TOPKLASSE'
4 koppen, longplay (8uur). "1990.-

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

PANASONIC 700 WATT l

INDESIT2-DEURS

Type R2240. Adviespri]s'849.-

PHILIPS GR1021 37 CM

445.-

MOULINEX FM1115

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv. '749.-

HOLL 1000 TOEREN

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

1295.-

OIO

63cm flat en square Hl-black trinitron INDESIT 1200TOEREN
beeldbuis, 60 voorkeuzezenders, WASVOLAUTOMAAT
automatisch zenderzoeksysteem, Voorlader, centrifugegang
teletekst, On Screen Display, scart- 1200trn/mm., rvs trommel,
TOPT 7iiinin Ari\/iPQnriic*1
PQQ Js1299.
aansluiting en infrarood afstandbe- zeerzu£,g.Adv.espr,
diening.Totaaladviespriis *2499.-

VHS-C videocamera '1895.

Nederlandse Philips garantie

Snel ontdooien en verwarmen.

SONY 63CM KLEUREN-TV
JELETEKST

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

V415; 4 DA-PRO, VHS-HQ, dual
mode shuttle; long play. *1550.-

849.-

EM22; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed |
grill-set. Adviesprijs*1575.-

.

_

998.-

__.

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1 000. Adv.*1445.-

SONY3 KOPPEN VIDEO
V315; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbedienmg. '1220.-

749.-

ATAG GAS-ELEKTRO

FK055/52/25A; Elektrische oven, j
inkl. grill en kookwekker. * 1510.-

1098,

130 LTR. KOELKAST

„;„~~..„~,,,-.,.. ^,-r, Oerdegelijke tabletop. Zeer
800TRN BOVENLADER fraaie uitvoering met formica ATAG INFRA TURBO
bovenblad. Officiële garantie. KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
AEGTURNETTE
kookboek. Adviespnjs"! 735.Inclusief aparte 2800-toeren INDESIT 140 LITER

PANASONIC VIDEO

J40; VHS-HQ, Skoppen. *1104.:

649.-

BLAUPUNKT VIDEO

QCC
OüU."

centrifuge. Adviesprijs.'1375.

RTV535;3 koppen. Adv.'l 445.-

999.- 145 LITER KOELER

649.-

TOPMERK. Adviesprijs'749.-

AKAI3 KOPPEN VIDEO

395.-

VSF340; VHS-IHQ, PDC voorbereid; afstandbediening. '988.-

ZANUSS1140 LITER
ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV9717; Adviespnjs*2275.-

1448.-

1348.-

TURBO-DRIVEVIDEO

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

998.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

948.-

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

nr^i Q7Q

OfO.

GRUNDIG 51 CM TEKST

r^W4 CQQ _
mt& DUO.
ARISTONA 51 CM

GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

478.-

545.575.-

PHILIPS VIDEO + PDC
V R 2 2 3 ; VHS-HQ, simpel
jrogrammeren: TXT. '1245.-

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

LTjfe?

PHILIPS 160 LITER
BOSCH KTF1540

749.-

49.-

TOPMERKWASDROGER

779.-

Wasdroger. Adviespriis*495.-

PHILIPSVHS-HQ VIDEO

ETNA KOOKPLAAT
1 205JN; 4-pits. Adviesprijs*450.-

258.PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

312; 3 koppen, perfekt beeld,
.CD-afstandbediening.' 1145.-

AUDIO& VIDEO CASSETTES
Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:

679.-

TDK SA-90 TYPE n
SONYE240V

GRUNDIG VIDEO + PDC
VS902; TELETEKST. '1409.-

749.599.-

108.

ZANUSSl WASDROGER
TypeTD50;Adviesprijs*649.-

H 399.OPZETVRIESKASTJ
499.PHILIPS/WHIRLPOOL

1 0 voor ...... 40 . •
3 voor ...... 30.- INDESIT WASDROGER

MOULINEX
OVEN

GRUNDIG VHS VIDEO

Type AMB523; Adviesprijs'945.-

ATAG WASEMKAP
EMKAP

WH155E;3-standen.
tanden. '280.'280

158.-

Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te vinden is. Adviesprijs. *595.

~
599.BAUKN./BOSCH/AEG ZANUSSI VRIESKAST
_
649.INDESIT D3000WI
KONDENSDROGER
PHILIPS VRIESKAST LUXE VAATWASSER
799.- rrgij
yinö
ELEKTRONISCHE
IfM? löö." pTg4 CQQ

JVC VHS-HQ VIDEO

HRDX20; Afstandbed. '879.-

Type Z6050; Adviesprijs*599.

579.-

STUNTIVHS-HQ VIDEO
nkl. afstandbedienmgi

TypeAFB594; Adviesprijs*725.- 6 programma's, 12 couverts
en geruisarm: Adv. '999.-

449.-

KONDENSDROGER

BETER EN GOEDKOPER.'

Elektronisch regelbaar. * 1445.-

HI-8 CAMCORDER

Superieure beeldkwaliteit! (Hi-8/8 mm systeem), Hi-Fi Stereo
geluidskwaliteit, 8x motorzoom, Program AE, AutoMenu,
2x digitaal Superimpose, infrarood afstandbediening.
Kompleet met accessoires. Adviesprijs * 2999.-

BAUKNECHT LUXE

l^frf

O£9«f."

BAUKNECHT VW 3PR

598.999.749. BOSCH VRIESKAST
MIELE DROGER
BOSCH VWPS21 00
1299.648.MERKCENTRIFUGE" STUNT!! VRIESKSSTÜ
169.1499.348.
Type GSD1311; Adv. '848.-

MIELE VWG521

10-Hops
mosKan.

i

P1N-CODE |
i Meer budget door de gratis
iBCC-cardf
-folder in de winkelt

4-pits gaskookplaat. '298.-

ELECTROLUX
KOELBOXEN

4 koppen, dubbele speelduur.
Off.Ned.garantie. *1245.-

1999.-

SUPER KOOKPLAAT

*

OPENINGSTIJDEN:
1 tot B 30 uur
maandagmiddag ...
dinsdag t/m vrijd»Q
9 tot 5.30 uur
zaterdag .9 tot 6 uur.
KOQPAVONO:
l Badhoevedorp vrijdag
. .. 7 tot 9 uur
1 / S-V rie 5 A ivinTe-TA n l M«»r»«»nbroek vrijday
7 tot 9 uur
l i IN DE RANDSTAD | overige filialen donderdag
7 tot 9 uur

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

l BEVERWIJK
l ALKMAAR
ElPctronisch betalen l HAARLEM
met
uw PIN-code
Winkelcentrum "Schalkwijk" l Winkelcentrum "De Beverhof l Huiswaarderplein 11
metuwPIN-code
|lWinkelcentrum
zonder
37
l Beverhof 16 (alleen witgoed) ((Achter Noorderkade/Groimorkt)
zonder extra
extra kosten
kosten l| Rivièradreef
Rivièradreef 37

donderdag 5 augustus 1993 '

Weekmedia 17

4

Parade
Theaterkermis De Parade
strijkt van 11 tot en met 22 augustus weer in het Maarten Lu•ther Kingpark neer. De Parade
wordt aangeprezen als 'een
sprankelend en absurd theaterfeest' met 12 tenten en zestig
artiesten. Op de Parade is 'iedere Nuance Te Koop; van fake
Eussians, Orakels, Doordraaishows, Ponteinbars, Verticale
Terrassen, Gala's van Papier,
Echte Acteurs en Kale Kunst.
De voorstellingen duren van
half negen tot in de kleine uurtjes en op woensdag en zondag
zijn er om twee uur speciale
kindervoorstellingen. De Parade is te vinden in het M.L. Kingpark aan de Pres. Kennedylaan,
naast de Utrechtseburg.

Amstelhotel
Het is nu bijna een jaar geleden dat het Amstel Hotel, na
een ingrijpende verbouwing,
weer werd" heropend. Boudewijn Snoeck fotografeerde de
verbouwing.en een aantal van
die foto's is deze maand te zien
in boekhandel De Verbeelding,
Utrechtsestraat 40.

Vondelpark
Het Vondelpark Openluchttheater biedt komende week
het volgende programma aan.
Kindervoorstelling 'Dat had je
gedroomd' (woensdag 4/08, drie
uur), Soesja Citroen Trio (jazz,
donderdag, acht uur), Toetssteen met 'De terugkeer van Potasch en Perlemoer (vrijdag,
negen uur), workshop Braziliaanse dans, waarbij iedereen
kennis kan maken met de beginselen van diverse Braziliaanse dansen zoals de Lambada (zaterdag, drie uur), Tango
Cuatro (authentieke tango, van
een eeuw oud tot hedendaags,
zaterdag, negen uur), Ineke van
Doorn 3 (jazz met een eigenzinnige interpretatie, twee uur),
Maarten Spanjer en Jan Muider ('literair uurtje van hoog niveau, waarbij veel te lachen
valt', drie uur), Jules Deelder &
Trio Me Reet (vier uur) en
Hans Vandenburg .(ex-opperhoofd Gruppo Sportivo speelt
nummers uit zijn nieuwe theaterprogramma (vijf uur).

Informatiebalie Stedelijk Museum is goed voor allerlei vragen

We vertellen ook hoeveel er aan
postzegels op een kaart moet'

De grootste
kunstanalfabeet kan zonder
schroom het Stedelijk
Museum binnenstappen.
Vragen als 'kunt u mij
vertellen waar de mooiste
schilderijen hangen'
worden door Maud de Vries
en haar collega's van de
informatiebalie met liefde
beantwoord. Want daar zijn
ze juist voor.

Maud
de Vries
van de
informatie
balie in
het
Stedelijk
Museum:
'Het
•gebeurt
wel eens
dat .
iemand
vraagt
waarde
mooie
schilderijen
hangen'

door AIcx Grootheddc

J

E ZOU VERWACHTEN
dat het Stedelijk Museum de afgelopen week
dankzij de vele plensbuien een recordaantal
bezoekers heeft mogen verweikomen, maar dat loopt volgens
Maud de Vries wel los. „Met
regen komt er geen stortvloed
toeristen naar binnen. Het is
wel duidelijk drukker. Maar ja,
als het heel erg warm weer is,
zoals een paar weken geleden,
komen mensen jui^t naar het
museum om koelte te zoeken."
Het Stedelijk staat in de Michelin-gids vermeld als hét museum voor moderne klassieke
werken, zoals Monet, Van
Gogh, Picasso. „De toeristen
vragen daar dan ook naar," vertelt Maud de Vries. „Er komen
veel toeristen uit de VS. Deze
week hadden we heel erg veel
Spanjaarden en veel Italianen.
We houden dat niet speciaal bij,
maar het valt gewoon op. Je
hoort, zo of iemand uit Spanje
komt. Dan vragen ze naar Ban
Gogh."

Foto
Bram
de
Hollander

Dat blijkt ook in deze tempel
van de moderne kunst. „We
hebben wel eens een Amerikaanse toerist gehad die aan de
balie vroeg: 'Ik heb één uur de
tijd, want mijn vliegtuig vertrekt vanmiddag. Waar moet ik
naar kijken?"
Het Stedelijk Museum is in
de.zomer anders van opzet dan
's winters. „In de zomer ligt de
nadruk op onze eigen collectie.
Tempel
Hedendaagse en klassieke moHet cliché wil dat Amerika- derne kunst hangt dan door elnen Nederland in kortere tijd kaar heen. Wat ik mooi vind is
willen zien, dan de vliegreis dat moderne klassieken naast
naar Schiphol in beslag neemt. minder bekende werken han-

gen," aldus Maud de Vries, die spoedig mogelijk op de juiste
binnenkort afstudeert in kunst- plek te brengen. We hebben
dan meer mensen van de pers
geschiedenis.
hier."
Medewerkers van het StedeCollectie
lijk hebben in de wintermaan„Een beeld van Kirchner uit den hun handen ook vol aan de
1911 staat dan naast een schil- museale activiteiten. Er worderij van Kiefer, mijn lieve- den ook draaiorgelconcerten in
lingswerk overigens. Het hele de aula geprogrammeerd. In de
museum is dan interessant zomer zijn er meer toeristen.
voor iedereen. De winteropstel- Dan vragen zij meer naar beling is wisselender. Wat er dan paalde zaken in de stad. Het
hangt is een kleine keuze uit gebeurt nogal eens dat de weg
onze collectie, die dan niet in naar het Anne Frankhuis wordt
het hele gebouw past. 's Win- gevraagd, of dat een buitenters proberen we mensen zo landse tourist vraagt of ze op

Auto in brand
ZANDVOORT - Op de Kamerlingh Onnesstraat is donderdagnacht een geparkeerde
Suzuki Alto geheel uitgebrand.
De politie vermoedt dat de
brand is ontstaan als gevolg
van kortsluiting. Ook een ernaast geparkeerde auto raakte
beschadigd.

Werknemer betrapt
ZANDVOORT - Op Gran Dorado is maandagmiddag een
werknemer aangehouden op
verdenking van diefstal in
dienstbetrekking. De 28-jarige
Zandvoorter werd op heterdaad betrapt met een paar honderd gulden in zijn hand.

Motorvoertuigen
ontvreemd
ZANDVOORT - Van drie
Duitse toeristen zijn zondag de
motorvoertuigen gestolen, 's
Morgens vroeg tussen l en 8
uur verdwenen vanaf de Brederodestraat twee motoren: een
blauwe Kawasaki ter waarde
van 13.500 gulden, plus een witte Honda van 14.000 gulden. Op
een parkeerterrein aan de Boulevard Barnaart werd een Duitse auto van het type Jaguar
XJR40 gestolen.

Bij de zender Holland FM is
het eigenlijk ook allemaal begonnen. Toen Ida Leyen een
keertje op bezoek was bij een
opname, mocht zij wat laten
horen. Daarna is zij via deze
omroep al een paar keer 'in de
lucht' geweest. Ook wel via de
telefoon vanaf haar kamer op
Nieuw Unicum. Daarbij werd

Grappig
„Toen heb ik de NS voor haar
gebeld. En vanochtend kwam
hier een Amerikaanse dame,
die in de museumwinkel een
mobile had zien hangen. Die
zouden in de Verenigde Staten
niet te koop zijn, volgens haar.
Ze vond het grappig te horen
dat deze in iedere speelgoedwinkel te koop zijn. Mensen
zijn vaak blij verrast dat, wanneer ze met een vraag komen

Angstige uurtjes

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT: Donderbuien
hebben afgelopen week voor
enige angstige uurtjes gezorgd
bij de scouts van Stella Maris St. Willibrordus. Zij kampeerden in de bossen rond Austerlitz, waar zij een week regen te
verduren kregen. De stemming
bleef echter opperbest, aldus
een van de leiders. De anderen
hadden minder last van het
weer: de jongste scouts zaten in
blokhutten in Maarn, de sherpa's zaten in Drenthe in een
huifkar.

DtfOOMOPRUIMING
Van Reeuwijk in Diemen ruimt op. De internationale collectie
meubelen op het gebied van totaaL-wonen is zó fors in prijs
verlaagd dat u zich in de armen moet knijpen of u droomt of
wakker bent. Maar het zijn werkelijk aanbiedingen om van
wakker te liggen. Opmerkelijke service, informatie en
topkwaliteit blijven garant staan voor een verantwoorde keuze
binnen het exclusieve droomwonen bij van Reeuwijk.

van eeuwijk

Tot Kijlt bij.

Vingertop in .
werkhandschoen

Vertrek Diamond Dome brengt
l April Genootschap in problemen

ZANDVOORT - Een 23-jarige
Duitser raakte woensdagmiddag een vingertop kwijt. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden
in een garage aan de Burgemeester van Alphenstraat. De
vingertop werd gevonden in
een werkhandschoen en kon in
een ziekenhuis in Haarlem
weer worden aangezet.

zij een keer op afstand begeleid
door organist Stef Meeder.
De populaire zender Holland
FM brengt voornamelijk Hollandse nummers. Dit geeft ook
aan waar de interesse ligt van
de 42-jarige Ida Leyen, die al
vanaf haar tiende mondorgel
speelt. Al vele jaren hanteert zij
voornamelijk dit genre: haar repertoire bestaat uit tientallen
Nederlandse wijsjes. Bij een
aantal groepen spreekt dat erg
aan. Vandaar dat Ida bijvoorbeeld óók al heeft opgetreden
bij Radio Parade, de Haarlemse
ziekenomroep. En als het aan
haar ligt, breidt zij haar publiek
nog verder uit.

De twaalf tenten van
de gidsen, verkenners en rowans waren doorweekt, maar
zij hebben - met enige aanpassingen - hun kampweek vol activiteiten goed kunnen doorbrengen.
Alleen de waterspelen
gingen niet door.

Sniep 7, Meubelboulevard Diemen, Ringweg afrit S113/Diemen. (020) 6994111 fax: (020) 6903881

ZANDVOORT - Het Nationaal l April Genootschap is gedupeerd door het voortijdig
verdwijnen
van
Diamond
Dome, de feesttent bij de circuitingang. Hier zou 30 augustus
de uitreiking van een aantal
Loeressen plaatsvinden. De uitreiking van de RTL-Loeres,
voor de beste l Aprilgrap, gaat
wel door, dat gebeurt in een van

Onbekend talent
krijgt bekendheid
ZANDVOORT - Nieuw
Unicum lijkt onbekend talent te herbergen. Ida Leyen-Westerveld wordt steeds
meer gevraagd om voor bejaarden, zieken en voor Holland FM haar mond-orgelspel te laten horen.

weg naar Parijs in Den Haag
mag uitstappen.

Hortus-kas

Wie wel eens over de Plantage Middenlaan rijdt, zal het opgevallen zijn dat de Hortus Bo-;
tanicus er een nieuwe kas bij
heeft gekregen. Op 25 augustus;
wordt de drieklimatenkas officieel geopend. Ter gelegenheid
daarvan wijdt de Zuiderkcrk
een expositie aan de bijzondere
constructie van deze grote
die niet direct met moderne plantenkas. De Zuiderkerk
kunst te maken heeft, je toch staat vlakbij metrostation
moeite voor ze doet."
Nieuwmarkt, uitgang Nieuwe
De vragen komen ook via de Hoogstraat.
telefoon binnen. Ook dan gaat
het niet alleen om zaken die het
Stedelijk aangaan. „Toeristen
bellen niet zo gauw. Meestal
Artis
gaat het om de openingstijden
of de tentoonstelling. Maar het
Artis heeft de verzameling in
komt ook voor dat iemand wil één maand tijd kunnen uitbreiweten waar in Nederland een den met vier jonge struisvogels
tentoonstelling over graffiti te en twee yaks. De yaks komen
oorspronkelijk van de koude
Tibetaanse hoogvlakten, vandaar hun langharige vacht. De
Afwisseling
melk, het vlees, maar ook de
Naast informatie verkopen mest, de vacht en de huid worde medewerkers van de balie den voor verschillende doelein-catalogi van lopende voorstel- den gebruikt. Zo wordt van de
lingen en het museumbulletin. staart een handige vliegenmep„We vertellen ook hoeveel er per gemaakt, zo meldt Artis. Bij
aan postzegels op een kaart de twee exemplaren die men nu
moet." Het leukste van dit werk op de kop heeft kunnen tikken
vindt Maud de Vries 'de afwis- zit alles er nog aan.
seling tussen mensen die pro- De vier struisvogels zijn uit het
fessioneel met kunst bezig zijn dierenpark nabij Tel-Aviv (Isen de mensen die zuiver als raël) overgevlogen. Het zijn
kunstliefhebber komen'.
weliswaar kuikens van knap
„Wat ik vreselijk belangrijk drie maanden, maar ze zijn al
vind, is dat er één drempelver- flink uit de kluiten gewassen:
lagende werking van ons uit- driekwart meter. Struisvogels
gaat. Een museum voor moder- zijn niet voor niets de grootste
ne kunst kan iets afstandelijks vogels op aarde. Tot slot: de gohebben. Wij willen het een men- rilla-baby Awali groeit zo goed
selijk gezicht geven. Het ge- dat hij al aan zijn derde bedje
beurt wel eens dat iemand toe is.
vraagt waar ze moeten beginnen met kijken; of waar de
mooie schilderijen hangen.
Dan vraag ik waar ze in geïnteRijksglas
resseerd zijn. En we krijgen
In zaal 249 op de bovenverook vragen als 'Kunt u me vertellen wat de kunstenaar be- dieping van het Rijksmuseum
doeld heeft?'. Dat vind ik leuk." is tot en met 8 augustus een
Op dat soort vragen probeert selectie te zien uit de ruim 12
Maud altijd uitgebreid ant- honderd voorwerpen tellende
woord te geven. „Ondanks mijn glascollectie van het Rijksmustudie weet ik ook niet altijd seum. De collectie beslaat de
het antwoord en ik denk dat je periode van 1550 tot 1850 en de
ook niet altijd alles hoeft te we- selectie wordt getoond, omdat
ten. Belangrijker vind ik dat er een nieuwe catalogus uit is,
een schilderij toing! met je althans het eerste deel. Die is
doet. Als mensen dat horen, overigens knap prijzig (ƒ250,-),
gaan ze meestal opgelucht weer zodat een bezoekje aantrekkelijker kan zijn.
weg."

de eerst volgende uitzendingen
van de 'Vijf-uur show', begin
september. Maar daarnaast
heeft het genootschap nog zo'n
6 a 7 Loeressen in de kast staan
om uit te delen dit jaar. Daaronder een Interloeres, een Euro-Loeres, een Reclame-Loeres
plus Ere-Loeresen voor een acteur en actrice. Een nieuwe datum is er niet.

C H E QUE

10% EXTRA

op alle modellen die al afgeprijsd zijn!

Remco de Wolff, een van de deelnemers aan het Tennis-jeugdkamp, maakt kennis met de
kartsport

'Tennis-jeugdkamp moet langer duren'
ZANDVOORT - Het tennis-jeugdkamp moet volgend jaar herhaald worden,
en het liefst uitgebreid. „Het
moet langer duren," brulde
vrijdag een aantal van de
jonge deelnemers.

De kinderen waren razend
enthousiast over het kamp. In
een week tijd hadden zij kennis
kunnen maken met tal van
sporten. De meeste reacties riepen karting en honkbal op. Dat
laatste was niet vreemd: de jonge deelnemers hadden les geIda Leyen, met haar man Aat (rechts) op bezoek bij Holland FM, kregen van twee echte Amerimag achter de microfoon haar mond-orgel talent laten horen kaanse profs. Die waren recht-

streeks uit het vliegtuig naar
Zandvoort overgebracht, om na een broodje kaas - de kinderen alle fijne kneepjes bij te
brengen. Op de kartbaan van
het circuit mocht er 'geraced'
worden in wagentjes van Van
Dongen Kartpromo, die eerst
op een veilige snelheid waren
afgesteld.
Het weer zat af en toe wat
tegen, maar dat kon worden opgevangen met behulp van o.a.
Gran Dorado, Taxicentrale
Zandvoort en de gemeente, die
binnen luttele minuten de Van
Pageehal kon aanbieden. De

week werd afgesloten met certificaten en prijsuitreikingen,
plus een feestelijk etentje aangeboden door de snackbar uit
Winkelcentrum-Noord: „Mijn
zoon komt elke dag met enthousiaste verhalen thuis," aldus de ondernemer. Ook andere ouders waren erg enthousiast, zij verrasten Rini Cappel
en de overige medewerkers met
bloemen, als blijk van waardering. De organisatie wil volgend
jaar proberen meer kinderen
ervan te laten profiteren, door
'de groepen te vergroten van 12
naar 14. Dan komt het deelnemeraantal op 70.

De negen speciaalzaken op Meubelboulevard Diemen ruimen rigoureus op.
Bij inlevering van deze cheque krijgt u 10° o extra korting op alle .showroommodellen die al afgeprijsd zijn! Er zijn koopjes in alle stijlen. Maar: de cheque
is geldig tot en met 14 augustus. Dus... uitknippen en wegwezen!

MEUBELBOULEVARD DIEMEN
<n
<

f afrit Si 13/Dieincii. Openbaar ivrivfr tramlijn 9 of bus C/V 136.
Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur.

4/b augustus 1993

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

Fiat

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

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20 00 uur Tel 020-665.86.86. Fax 020-665.03.21.
Schriftelijk. Vuf de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Weesp Nieuwstraat 33; Zandvoort Gasthuisplem l 2; Uithoorn. Stationsstraat 70
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totcle oplage 1,1 miljoen exemplaren.

AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 39,95

voor elke extra regel

ƒ l 3,50

mm-pri|S

ƒ

8,35

mm-pri|s met vignet

ƒ

8,35

AUTO/MAXI'S per mm

ƒ

9,90

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

©20-665 86 86

\mee\i
Rat Uno 55S
geen APK, 1984
ƒ750,Tel.: 020-6183951.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,Opel Kadett diesel '88, 1e eig.
mooi en goed. ƒ9950.-.
Inr./fin./gar. mog.
Tel.- 020-6369515.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,AUDI '80 1.8 S, '91, satijnzwart,
get.glas, 5-bak, serret-int.,
nw.st., ƒ 19.950,-: 023-354644.
Fiat Uno 70S skyline, b.j. '92,
roodmet., 13.500 km. Veel ace.
Prijs
ƒ 19.900. COBUSSEN.
Tel.: 020-6121824.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

CITROEN BX TZD TURBO,
Auto's te koop wit, 11/'90, ƒ21.500,BV, 020-6823520.
van ƒ 10.000,- OLTHOF
FORD Sierra 2 L i DOHC,
tot ƒ 15.000,5-d, '90, ƒ 20.250,Autobednjf DE MEER bv.
PEUGEOT 309 XR 1.4, 3-drs., Tel.: 02977-22193.
met getint glas, antr. grijs,
MAZDA 323 F GLX t.6i,
11/'89, 60.000 km, ƒ 14.500.
zwart, 1990, ƒ 22.950,OLTHOF BV, 020-6823520.
VAN VLOTEN CAR,
SUBARU MINI JUMBO 5-drs. 020-6365052.
SDX, 1992, groen metallic,
ROVER 214 SI,
ƒ 14.750,- 6 mnd. garantie.
MOOY & ZOON, 020-6623167. 5-drs., 05/91, ƒ 21.950,MINOR MOTORCARS
TOYOTA DYNA D., '88, dubb. 020-6177975
cab, 5 pers, grijs kent.,
VOLVO 740 GL 2.3,
ƒ 13.000,- ex.
Import USA Cars, 020-6670121. grijs metallic, 66.000 km,
LPG, 1991, ƒ36500,-.
VAN VLOTEN, 020-6369222.

Alfa Romeo

Panda'34 10-'84 . .
Panda 1000 CL, 06-'87
Panda 750 CL, 01-'88
Panda 1000 CL, 07-'90
Panda 1000 CL, 01-'91
Panda Skyline 05-'92
Tevens keuze uit 20 andere Panda's

ƒ 2.950.
ƒ 7.950.
ƒ 6.950.
ƒ 10.500.
ƒ11.250.
ƒ 13.750.

Gebr. Haaker B.V.
off. Fiat/Lancia dealer
Kam. Omneslaan 10 in Badhoevedorp.

Tel. 020-6594859.

T.k. Rat Uno 45 IE, maart '90,
wit, met striping, als nieuw,
ƒ10500. Tel.: 02972-63945

Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86

Ford

FORD VAN NES
• WEESP
Hogeweyselaan 97, 02940-15443

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Rij nu, betaal jan. '94

XM V6 met leer, airco, clanon,
T k a tegen handelsprijzen: zilvergrijs ƒ 31.500. VISA
Alfa 164 2.0 TS, van 1e eig., GARAGE. Tel. 020-6278410.
zwart, 37.000 km, 1-'92,
ƒ34500 BEREBEIT, AmstelAudi
dijk 25 Tel 020-6627777.
T.k.a. tegen handelsprijzen:
Adverteren m deze rubriek Audi 80 1.8 S, blauw, 1e eig.,
Tel 020 - 665.86.86
7-'88, ƒ 15.950. BEREBEIT,
FAX 020 - 665.63.21
Amsteldijk 25, 020-6627777.
Postbus 156, 1000 AD A'dam

AUTOBEDRIJF 'DE MEER' BV
Fiesta 1.1, 3 drs
'86
Resta 1 1 CLX, 3-drs. aut '91
Resta 1.1 i Cheers, 3-drs. '91
Resta 1.1 Cheers
'91
Resta 1.4 S, 3-drs
'89
Resta 1.4, div. ace
'90
Escort 1.3 CL, 3-drs
'86
Escort 1.4 CL, 3-drs .. .. '87
Escort 1.4 i CL, 3-drs
'91
Escort 1.6 CL, 3-drs
'86
Escort 1.6 CLX GT, 3-drs '90
Escort Combi 1.6 i, 5-drs . '90
Escort 1.8 Bravo D., 3-drs '90
Orion 1.6 L., 4-drs
'85
Sierra 1.6 CL Sp„ 4-drs . . '89
Sierra 1.8 TD VAN, 3-drs . '92
Sierra 2.0 L, 4-drs
'84
Sierra 2.0 i DOHC, 5-drs . '90
Sierra 2.0 CL, 5-drs
'88
Sierra 2.0 i CL, 4-drs
'91
Granada 2.8 Ghia, 4-drs .. '84
Scorpio 2.0 GL, 5-drs
'89
Scorpio 2.0 CL Sedan . . . '90
Probe 2.5 24 V
'93
l Rat Ritmo, 4-drs
'85
Opel Omega 2.0 i kombi . '91
Peugeot 205 1.1 Ace., 3-drs'90
|Renaulf5 GTS, 3-drs .... '88
Konnetlaantje 8, Rijsenhout,
tel. 02977-22193

FORD SIERRA, 5-drs.,
b.j. 1983, ANWB gekeurd,
ƒ3.000,-. Tel. 020-6909309,
na 13.00 uur.
Orion uit '85, ziiverkl., GL 1.6
met LPG, nwe banden + APK,
5 versn., ƒ4995. 02975-63050.
SCORPIO 2.4 i GL autom.,
stuurbekr., electr. sch.dak,
elect. sp. Pullman bekl., kl. grijs
met., Ghia uitv. 4-'89, i.nw.st.
ƒ14.750. Tel.:020-6311681.
Witte Ford Escort cabrio. met
zwart dak, begin '90, ƒ 30.000,-.
Tel.: 020-6961373.

Honda
HONDA CIVIC 1.3 l, b.j. '84,
aut., kl. wit, i.z.g.st., ƒ5750.
Telefoon: 02990-41109.
T.k.: Honda Civic Sedan,
APK '94, b.j. '88, metallic grijs.
Vr.pr. ƒ 13.000. 020-6890039.
T.k.a. tegen handelsprijzen:
nieuw model Honda Accord EX
2.0 Automaat, stuurbekr., LPG,
zilvergrijs
metall.,
3-'90,
ƒ20.950. BEREBEIT Amsteldijk
25, 020-6627777.

Ford Scorpio 2 O CL, bouwjaar
'87, grijs met., 90.000 km,
ƒ8750,-. Tel.:020-6323600.

Adverteren m
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

AUTO
VAN DE
ZAAK
JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

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

Het Parool • Trouw • de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

T.k.: Opel Kadett GT '86 1.3 S
in prima st. ƒ 6500. Tel na kant.
uren: 02152-69937.110.000 km.
T.k.a. tegen handelsprijzen:
Vectra 2.0i GT, LPG, 4-drs.,
blauw, 1-'91, ƒ21.500. Vectra
1.8i GL, wit, LPG, 5-drs., 1-'91
ƒ 19.950. Vectra 2.0i CD, 5-drs.,
12-'89, ƒ 22.500. Vectra 1.8i LS,
5-drs., LPG, 1-'89, ƒ13.950.
Vectra 1.6i GLS, 5-drs., 1-'91,
ƒ 20.750. Omega 2.0i GL,
antr.grijs, stuurbekr., 2-'91,
ƒ19.750. Kadett 1.6 LS Diesel
3-drs. Stationcar, 3-'88, ƒ 8.500.
Kadett 1.6i LS, LPG, 4-'90,
ƒ 12.950. Berebeit, Amsteldijk
25, 020-6627777.
VECTRA 1.7 D, 11/91, extra's:
o.a. verst, stuur, 1e eign,
IMPORT USA CARS, Keurenplein 9, A'dam, 020-6670121.

1-14
Uniek t.k. Suzuki LJ-80, softtop, b.j. '80, APK 7-94, i.z.g.st.,
vr.pr. ƒ 6500. Tel.: 020-6335714.

Peugeot

COBUSSEN
AMSTERDAM
heeft voor u de beste,
Leeuwekeur gebruikte auto's
van Amsterdam klaarstaan
voor uw zonnige vakantie.
KOM LANGS !
Baarsjesweg 249 - 253
020-6121824.
Peugeot 505 GL 86, wit, trekh.,
radio, schuifd., APK 94. Load
ajusters ƒ 5500. 070-3559965.
T.k. Peugot 205 XE, '90, 70.000
km, rood, m perfecte staat +
serviceboek. Vr.pr. ƒ13.900.
Tel.: 020-6620963.
T.k.a. tegen handelsprijzen:
Peugeot 605 2.0 SLi, blauw, el.
schuifd., LPG, 2-'91, ƒ 24.500,-.
Renault
205 GTi, schuifdak, l.m. wielen,
9-'84, ƒ 8750,-. BEREBEIT,
Fuego 2.0 TX, bl. met., b.jr '80, Amsteldijk 25, 020-6627777.
zeer mooi en goed, APK 3-'94,
vr.pr. ƒ 1950. 08380-50014.
RENAULT AMSTERDAM
Rover
Top occasions met 1 jaar
garantie
MINOR MOTORCARS
Wibautstraat 224
Rover dealer biedt aan
020 - 561 96 11
Rover 216 Coupé
.09/92
T.k.a. tegen handelsprijzen: Rover 820 SI, nwe. type,
Renault 25 TX 2.2i, zilver met., abs-schuifd., 14.000 km 10/92
10-'89, ƒ 12.500,-. R21 TL HB, Rover 214 SI, 3 drs. ... 04/91
nw. model,
LPG, 1-'92, Rover 216 GSI,
ƒ17.500,-. BEREBEIT, Amstel- 24.000 km
04/92
dijk 25, A'dam, 020-6627777.
Rover 416 GSI, zwart . 04/91
Rover 827 Sterling aut. . 03/89
en diverse andere gebruikte
Saab
Rovers bij
MINOR MOTORCARS
SAAB SERVICE MOLENAAR
Sloterkade 40-44.
Ond., rep., APK.
Tel.: 020-6177975
Royal Class Saab's
Diverse occasions
Rover 111L inj. 5-drs. okt. '91,
LET OP !!!
30.000 km, m nw.st. Vr.pr.
Wegens vakantie gesloten van /16000. 070-3201432/3535026.
24 juli t/m 1 augustus
HOOFDDORP, 02503-14097

Seat

Autofinanciering
en verzekering
Autoverzekering laagste betaImg per maand/kwartaal.
Celie voor alle verzekeringen
020-6416607 of 036-5345119.

SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD
en
Haarlemmerweg 49a
Leiden. 071-214011

Subaru
STEROCCASIONS
Mini Jumbo 4 gr. '92 ƒ 14.500
Mini Jumbo gr. '89 ƒ 9.750
Mini Jumbo gr. '87 ƒ 6.000
Mini Jumbo, wit '86 ƒ 5.000
E.10 Van, wit '87
ƒ 6.500

MOOY & ZN
Ook voor diverse
recente occasions

T.k.a. tegen handelsprijzen:
T.k. Jeep Cabrio SJ413 QJX, Toyota Canna II 1.6 Xü, LPG,
b.j. juli '87, APK nov. '93,wit, 8-'91, ƒ 17.500. BEREBEIT,
i.z.g.st., kleur grijs metallic, Amsteldijk 25, 020-6627777.
nieuwe soft-top, banden etc
Pr ƒ 9 950,- Tel: 02526-20507

GOLF 1600 benz., '86, blauw
met., get. glas, nw.st., ƒ 5.950,Bel: 023-354644.
JETTA 1600 CL, '85, 4-drs„
blauw met., get. glas; nw.st.,
ƒ4.950,-. Bel: 023-354644.
JETTA 1600 CL, '87, 4-drs, alpenwit, get.glas, met o.h.boekjes, ƒ6950,- Bel: 023-354644.
T.k. VW Kever, niet gekeurd,
b.j. 1978, voor een knutselaar.
Tel. na 17.00 u.: 020-6977464.
T.k. VW Polo 1.3 3 drs, wit, b.j.
25-7-'80, km stand 56.000. 1e
eigenaar, APK gek. juli '94.
Vr.pr. ƒ 10.250. 020-6461826.
VW SIROCCO 1800 GT, '86,
brons met., get. glas, 5-bak,
sportwielen, nw.st, ƒ9.450,Bel: 023-354644.
Wegens auto v.d. zaak.
VWGolf 1.3, wit, '87, APK juli
'94, i.z.g.st. Extra: mistlamp -i- schuifdak. ƒ 9.000.
Tel. 020-6270962.

Algemeen
Regata Stationcar'87 ƒ 3.990
Citroen BX 1.9 GT'85 ƒ 4.500
BMW 316 Lpg '85
ƒ 6.950
KADETT diesel '88 ƒ 9.990
Nissan Bluebird
2.0 LX HB '90 LPG ƒ 14.950
Seat Ibiza 1.2i CLX '92/15.950
MB250TD, aut. '86 ƒ29.750
Inr./fin./gar. mog.
Tel.: 020-6369515.

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag. Bijna
50 jaar gevestigd: Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij
Aalsmeer, 02977-24229.
Ook t.k. gevraagd.

Klassiekers
en Oldtimers

Citroen DS 23 i.e. Pallas, uitst.
st., b.j.'73, uit Z-Fr. (hard), pr.
Off. SUBARU DEALER
ƒ7500,-. Tel.: 09-32-89867907.
HEERE b.v. Tel. 020-6719154.
Inlo 0?0-6b?316/ 6/32853
DS Special, '73 van 2e eigeCEINTUURBAAN 225. A'dam.
naar t.k. (heeft make-up nodig)
Subaru Mini Jumbo Super de
apk tot eind '93, prijs ƒ 2750,-.
OPEL
VECTRA
1.6i
'89,
Luxe bj. '87, apk 7/94, goede
Tel. 020-6209818.
ƒ 17.950
st., wit. ƒ4250. 02158-26491. blauw
OPEL CORSA 1.0 S, '91,
Te koop: Peugeot 504 Coupé
•Auto te koop? Plaats in deze rood
ƒ 16.000 b.j. '78. Prijs op aanvraag.
rubriek. U zult verbaasd staan HEERE b.v. Ceintuurbaan 225 Tel.: 045-213059. "
over het resultaat.
Tel.: 020-6719154, A'dam.
T.k.a. Volvo Amazon 1966, automaat, i.g.st., vaste prijs
Suzuki
ƒ7.500. Tel.: 020-6233479.

Service en
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Reparatie
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)
APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
020-6799100
Auto Amstelstad
A.P.K. KEURINGSSTATION
Hemonylaan 25A Amsterdam
Keuren zonder afspraak
Auto Amstelstad
020-6711888
Feenstra & Jimmink
Minervalaan 85 Amsterdam
Asterweg 24A A'dam 6364702
B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6148933
Autobedrijf CRYNSSEN
Autostad Westpoort, Jarmuiden 29,
Sloterdijk 111 Amsterdam
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6831956
'Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
APK-keurstation, reparaties
LuykxB.V.
02O6594330 alle merken en schaderegeling.
Swammerdamstraat l Badhoevedorp
LPG inbouw Zaandam. Nieuw
02908-24343 v.a. ƒ 1550 incl. btw. Gebruikt
Zeilemaker Landsmeer B.V.
Dorpsstraat 74 Landsmeer
v.a. ƒ1050 incl. btw. Gratis
075-164692 leenauto. A.C.A., 075-351651.
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
Zuideinde 44 Koog a/d iaan-Zaanstad
Zelf sleutelen of auto spuiten
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
doe je bij HEINING HOBBY' CORRECTE SERVICE, .
HAL. 02907'6999 A'dam,
INRUIL EN FINANCIERING
SUZUKI Sloterdijk
3.

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:

PARKEER-

Volvo

Volkswagen

o.a.: Mini Jumbo's, Suzuki,
Mazda 323

Amstelstein -' Suzuki

Toyota

240
740
940
940
740
460
460
440
440
440
440
340
340

DL LPG station wit
2.3 LPG Estate rood
GL aut. LPG groen
GL groen
GL Black-hne grijs
Turbo zilver met.
GL aut. LPG st.bekr.
DL aut. st.bekr.
Sunray wit
GL LPG grijs
GL LPG d.rood met.
GL 5-drs. LPG
GL Diesel

PROBLEEM

'91
'90
'91
'91
'90
'90
'91
'91
'91
'90
'89
'88
'85

OPGELOST
JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

SHOWROOM

Volvo-Nierop, Vancouverstr.
2-12, A'dam-West 020-6183951
740 GL blacklme stationcar,
nw. model '90, blauw 116.000
km. ƒ 34.500. Tel.: 020-6763628

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

VOLVO

Het Parool • Trouw • de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

occasions

Volvo 850 GLT Automaat ..'92
Rijscholen
Volvo 740 GL LPG .. ..'90-'91
Volvo 740 GL, anthr. met. .'90
5 STERREN AUTO- & MOTORRIJSCHOOL
Volvo 740 GL Aut., grijs m.'89
Amsterdam, Almere en Zaanstreek
Volvo 240 GL, blauw met. .'88
SUPER STUNT
Volvo 240 GL, blauw
'87
voor nieuwe leerlingen
Volvo 460 GL 2.0 special. 10/'92
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in Europa
Volvo 460 GL, wit
'91
Volvo 460 GL Automaat. 10/'90 als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van
20 Autonjlessen + Examen voor ƒ 975,Volvo 440 GL Aut., rood . '91
of
7 x Volvo 440.... '89 t/m '92
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ750,5 x Volvo 340 Aut '87 t/m '90
Motorrijlessen ƒ 47,50 per les
Autorijlessen ƒ 36,00 per les
Theoriecursus op Video GRATIS
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
Amsferdam
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.
Uw Volvo-dealer
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
Tel. 020-6369222, Meeuwen- 1e 10 lessen a ƒ 32 per uur. Motoren/Scooters
laan 128, Amsterdam-Noord,
Gratis halen en brengen.
Kawa Z1000, '78, zr mooi en in
uit de Utunnel 2x rechtsaf.
Tel. A'dam: 020-6942145.
perf. orig. st., Marshal uitl.,
Bij
Ferry
alle
rijlessen
ƒ35,-.
tanktas, staat altijd binnen
Volvo 240 GLD Station, bj. '84,
Herexamens
halve
prijs.
apk 6-'94, nw. bndn, trekh.,
vr.pr. ƒ5250,-. 02975-63126.
Spoedcursus mogelijk v.a.
ƒ7.500. Tel. 020-6717432.
Shopper, Kawasaki 454 LTD,
ƒ925,-. Tel. 06-52821994
zwart + veel chroom, b.j. 1987,
Volvo 740 2.3 nw. model 1-90 b.g.g. 020-6932074.
vr.pr. ƒ 5500. Tel.: 020-6335357.
uitst. st., nw. bdn uitl. lichtgrijs
Celie, ANWB erkend, Redelijk
met. ƒ 22.950. 020-6763628
in prijs, hoog in kwaliteit. T.k. wegens omst. Honda CBR
600 zwart/rood, bj '92, 6.500
020-6416607. 036-5345119
km, ƒ 16.000. 020-6383958.
Accessoires
Erk. Bovag verkeersschool Veronica.
Autorijles
ƒ34
per
les.
en Onderdelen Motorrijles ƒ 45 per uur. Pakket Autosloperijen
Autosloperij A. de Liede
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. van 10 motorrijlessen + examen ƒ730. Spoedcurs. compl.
Neem geen risico: orig.
Klaar terwijl u wacht. '
pakket
ƒ
1750
incl
theorie.
Voor
PTT-vrijwarmg RDW
Ruilstarters en dynamo's.
nadere
ml.
020-6656955.
Valkenburgerstraat 152.
(s)loopauto's
Tel.: 020-6240748.
EXAMENGARANTIE
HOOGSTE PRIJS
bij Autorijschool Michel
Tel.: 020-6198691
Grote sortering ONDERDELEN
alle
herexamens
gratis
van schade-auto's, alle
Grote sortering ONDERDELEN
Voorwaarde:
Lessen
volgens
merken, alle bouwjaren.
van alle schade-auto's, alle
"het Michel lessysteem"
GEBR. OPDAM B.V.
020-6853693 bgg. 020-6181775 merken, alle bouwjaren.
Tel.: 02502-45435.
036-5321238 en 02990-34768 GEBR. OPDAM B.V.
L.P.G. -inbouw Zaandam.
Tel.: 02502-45435.
Nieuw v.a. ƒ1.550.- incl. b.t.w.
Auto's te koop
Gebruikt v.a. ƒ1.050.- incl.
Autoverhuur
b.t.w. Gratis leenauto
gevraagd
A.C.A. Tel.: 075-351651.
Bij
Missot. specialist REM- en Inkoop auto's tegen
FRICTIE-MATERIAAL.
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Bosboom Toussaintstr. 43 Bel voor info 020-6369515.
A'dam. Tel.: 020-6180443.
niet duur!!!
Let op! BOVAG autobedr. verStudenten 10% korting.
koopt gratis uw aanb. in zijn
Noodservice
• koelwagen & opnjauto
Showr. Medembl. 02274-4999.
ONDERDEELVERKOOP
DE HOOGSTE PRIJS voor elk - 9-pers. bussen en pick-up's
DOE-HET-ZELF ADVIES
merk auto a cont. met vnjwar. - Rat 500 tot Chrysler Voyager
op zaterdag van
- Nu ook Campers!!!
bewijs. Tel.: 020-6105478.
10.00-13.00 uur
Avond& nachttarief:
Kost B.V.
T.k. gevr. LOOP-, SLOOP- en
bestelwagen
gehaald na 16.30
SCHADEAUTO'S a contant
Valschermkade 16, A'dam.
uur en de volgende morgen
met vrijwaring. 02990-71312.
retour tegen 4 uur-tarief.
Wilt u uw auto v.a. 1990
020-6794842, 020-6908683.
DIREKT verkopen? Belt u voor
D. FAAS
inl. 03410-19354.
ALLE KLEUREN
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,OOK IN SPUITBUSSEN
Te koop gevraagd AUTO'S a per dag, ex. BTW
contant met vrijwar.bewijs
oito nieuwenhuizen bv
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Overtoom 515 Amsterdam
Tel.: 02908 - 24640
Tel.: 020-6371826.
(020) 6129804
LAGE HUUR
• De advertentie-afdeling beT.k. gebruikte onderdelen van houdt zich het recht voor ad- Nwe bestel- en vrachtw. m. ra3
alle type's BMW, Mercedes en vertenties eventueel zonder dio, van 6 t/m 23 m , v.a. ƒ 44,Peugeot. Garagebedrijf C. opgaaf van redenen te weige- p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
Schrauwen,
Teteringsedijk ren. (Art. 16 regelen voor het wagens. Autoverhuur Sloothaak. Tel.: 020-6431220.
134, Breda. Tel.: 076-214918. advertentiewezen).

Van Vloten

QUKEBAAS

autolak

Lancia

Een Testdag
in plaats van
Een Blokje om

Chrysler

Een proefrit is bij ons een testdag en geen blokje om.
Want Auto Halan is niet zo maar een dealer, maar een
Lancia dealer met stijl en kwaliteit. Voor een nieuwe
Thema, Dedra, Ypsilon of voor een betrouwbare occasion.

Chrysler - Amstelveen

Lancia. Auto Halan

DE FLINESSTRAAT 22, T.O. DE MAKRO
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
AMSTERDAM Z.O. 020-665.0050.
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212. •
Door omst. t.k Lancia Y 10T,
Mercedes-Benz
(Gratis halen en brengen.)
nov. '86, wildlederen bekl.
Mercedes 190 D, '91, c.v., elec.
iz.g.st. ƒ6500. 020-6130723.
Citroen
T.k.a tegen handelsprijzen. schuifdak. trekhk. getint glasIMPORT USA CARS.
ƒ34.500 Lancia Dedra 1.8 £, i.o.v.
Citroen BX Pallace 1.4, bl. met., XM Turbo D. '91
Tel.. 020-6670121.
cliënt, 1e eig., zwart metallic,
dec '89, 108.000 km., Ipg, XM Turbo D. '90
Mercedes BS04DX, rood/wit
schuifdak
ƒ29.500 LPG, mei 1991, ƒ 18.500.
ƒ11950 Tel 010-4268762
XM Diesel '90
ƒ24.500 BEREBEIT, Amsteldijk 25, gestreept, b.j. '86, ƒ 15.000.
Tel.: 020-6181827.
XM 20i Comf. LPG '90/ 23.500 020-6627777.
OTO/ICI Citroen
BX RD Break '89
ƒ 14.500
T.k. Mercedes Benz 280i, aut.
Hogeweyselaan 21
BX Turbo D Br.'91 ƒ17.500
Amerikaanse uitv., op LPG, b.j.
1380 AG WEESP
BX TRD '90 va
ƒ 13.500
Mazda
'82, APK tot 29/4/94, elektr.
02940-16661
BX TRD Turbo '89
ƒ 14.500
schuifdak + ramen, vr.pr.
AX First
92 ƒ16200 BX TRD m. '86
ƒ 4 500 MAZDA VAN VLOTEN CAR ƒ5600,- of inruil tegen BMW 3AX Plaisir
91 ƒ 14.500 BX Diesel '91
TEL.: 020 • 6365052
ƒ 14.500
sene i. v.a. b.j. '83, Ifst op gas.
AX 10
88 ƒ 9 750 BX 19 GTI '90
1986 Tel.: 02290-12407.
ƒ 14.500 323 HB GLX. 1.3
AX 11 RE
89 ƒ11.950 BX 19 TRS Ipg,'89 ƒ12.900 323 HB GLX 1.5 aut. .1989
Visa 11 RE
8 6 / 4 2 5 0 BX 16 Progress Ipg '91 ƒ 16 500 323SEDGLX 1.5
1988
Nissan
BX 16 TGI
91 ƒ 21 750 BX 16 TZI Ipg '90
ƒ 14.500 323 SED GLX 1.6i 1990
BX 14 RE'
88 ƒ11.250 BX 16 TRI m. '87
GLX 1.6i
1990
ƒ 6.500 323 F
Nissan
Sunny
1.6 SLX, 3 d. HB,
BX 14 TE
90 ƒ18950 BX 14 TGE, '90
1.6i
1991
ƒ13.500 323 SED LX
BX 14 Cannes
91 ƒ20.900 BX 14 TE, Ipg, '91
ƒ 16.500 626 HB GLX 2.0 LPG. 1987 4-'91, grijs met. BIJ dealer:
BX 16 TRI Ipg
87 ƒ 9.750 BX 14 TE, '90
1.8-12v .1991 23000, nu 18900 020-6912280
ƒ12.500 626 HB LX
BX Turbo Diesel 91 ƒ29550 BX 14 TE, oct '90, Ipg/ 12.500 626 SED GLX 2.0-8v . . . 1988 T.k a. tegen handelsprijzen:
ZX Reflex, 3-drs 92 ƒ24500 BX 14 E '87
ƒ 6.950 626 Wag GLX PS 2.0-12v1988 Pnmera 2.0 LX, 5-drs., StationZX Reflex Diesel 92 ƒ 27.500 AX 11 RE '89
car, LPG-o.b., 7-'91, ƒ21.500.
ƒ 9.500 ANDERE OCCASIONS'
C15 D best. '86
ƒ 5.500 Ford Fiesta 3d CLX 1.1i .1991 Sunny 1.3 Trend, 4-drs., LPG,
3-12 maanden garantie
Visa Club '84
ƒ 2.500 Ford Escort 3d CL 1.4 . 1987 6-'88, ƒ 7.450. Laurel 2.4 E SGL
Ruime keuze m 2 CV occasions
Peugeot 205 3d Ace. 1.01986 Automaat, 8-'86, ƒ 7250.
alle leeftijden Citroen Centrum
VISA Garage BV
VW Passat 5d GL Aut. 1.61987
BEREBEIT Amsteldijk 25,
Leende Tel. 04906-1528.
Houtmankade 37
Opel Ascona 2d S 1.6 . .1986
020-6627777.
Amsterdam, tel. 020-6278410. Opel Rekord 2d S 20 ..1981
TIMO DE BRUYN
DRAAIERWEG 10, A'DAMVoor occasions en reparaties
Campers
NOORD (BIJ PRAXIS)
van BX, Visa en 2CV6.
Medewerker Opel b.a.: SmetAPK klaarmaken tegen gered, Ruime camper i.g.st, APK 07teloze Ascona, 1 8E, 4 drs, '89,
pnjz. Verk. van losse onderd. '94, Toyota Hl-Ace, ƒ11.000.
slechts ƒ 10500, 020-6890790.
Tel 020-6680820 en 075-219777 Tel. 05756-4396.
Mitsubishi
OPEL REKORD Caravan, 2 L.,
VW/Audi dealer A-POINT, AmV a. ƒ 85 5 veerbollen
'87, marsrood, get. glas, LPG,
op druk brengen bij de Citroen sterdam-ZO' uw adres voor
MITSUBISHI L 300
ƒ6950,-. Bel: 023-354644.
Spec m Zaanstad Garage. nieuwe WESTFALIA en occa2.5 D, grijs, verl., verh.,
T.k. Opel Corsa 12s, kl. blauw,
RENE SPAAN, 075-281193. sion campers, ook inruil
trekhaak, 04/91
bouwj. 1985, APK nov. '93, vasVraag tevens naar onze mrui- mogelijk. Tevens verhuur
autobedrijf JAN WALS
te prijs ƒ4950, 02503-20345.
(vanaf 20/8) Tel.: 020-6964964.
lers en aantr rep. prijzen.
Tel 02902-61697.

Opel

Met een'advertentiein SHOIR005KA1TO HN-3 MII'S
is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent. . .
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws-en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINTS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
•"""""""""""'"'""""""'""""""'"'"""""""'""""""""*""'""""'""""""""*""""""Tl

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
surocneque.
i
Schrijf hier in bloklctters
Prijs incl.
B.T.W.

uw Ickst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.
Naam:

2
3
4
5
6
7
8

»

—

9
10

-~~

46,94
62,80
78,67
94,53
110,39
126,25
142,12
157,98

Telefoonnummer:

Adres: —.
Postcde + Plaats:

Handtekening:

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,?j|
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Paropl, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 70.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686

faxnr. 020-6656321
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Kilometerteller
en Autopas
Volgens de BOVAG heeft
de uitspraak van de Hoge
Raad over het terugdraaien
van kilometertellers geen
gevolgen voor de BOVAGautobedrijven. De Raad bepaalde dat een koper de
koop kan vernietigen als
blijkt dat de teller is teruggedraaid. Zelfs als het autobedrijf dit niet heeft kunnen weten en dus ook is
opgelicht. Eerder namelijk
heeft de geschillencommissie die dit soort zaken behandelt al soortgelijke uitspraken gedaan.
Veel beter is het er voor
te zorgen dat je je als koper
van een gebruikte auto
vooraf verzekert dat de tellerstand in orde is. Dit kan
met behulp van de Nationale Autopas, een initiatief
van BOVAG, RAI en
ANWB. Bij een BOVAG-autobedrijf of ANWB-technostation is eenvoudig de
stand van een auto te checken. In deze databank zijn
inmiddels 13 miljoen kilpmeterstanden van 4,6 miljoen auto's opgenomen.

Kunstvoorwerp
op wielen
Geen 650 duizend gulden, maar slechts 556 duizend gulden. Voor dat geld
wordt u de eigenaar van het
kunstvoorwerp-op-wielen,
de kostbare en beperkt geproduceerde Ferrari 456
GT. Bij het ministerie van
Financiën zal men niet blij
zijn over dit lage bedrag,
want het scheelt de staatskas een aardige slok. Nu
vangt
het
ministerie
slechts 212.181 gulden aan
BTW en BPM.
Een regelrechte tegenvaller voor Den Haag, maar
een flinke meevaller voor
de zeven mensen in Nederland die al bij voorbaat, en
zonder de prijs te kennen,
de 456 GT hebben besteld.
In het derde kwartaal van
1993 mogen ze hun auto komen ophalen. De 456 GT is
een forse Grand Turismo
met 5,5 liter twaalfcilindermotor van 325 kW/442 pk. Sommigen fluisteren dat
het de mooiste GT is die
Ferrari ooit heeft gebouwd.

Auto's & motoren

Mazda rijdt kwart eeuw in Nederland

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

Verkoopgroei
nieuwe motoren
E EERSTE voorzichtige contacten werden al in 1964 gelegd,
toch duurde het tot
1968 dat Nederland de eerste Mazda kon aanschaffen.
Auto Palace - de Binckhorst
viert dit jaar het 25-jarig jubileum als importeur.

( nereerde met dit gegeven veel
' publiciteit en een eigen imago.
Het ruime assortiment gaf de
explosief groeiende verkoop
een extra stimulans. Met de
komst van de scherp geprijsde
323-sene schoot de verkoop
zelfs naar 23 duizend exemplaren in 1977. Sinds dat jaar is de
verkoop van Mazda's gestabiliseerd op een niveau van 20 duizend auto's per jaar.

D

door Evcrhard Hcbly
1968. Het jaar dat Ada Kok
een gouden medaille in Mexico
veroverde, dat Kees Verkerk
een wereldrecord op de tien kilometer neerzette, dat de Utunnel geopend werd, dat Nixon
president van Amerika werd,
dat Lenny Kuhr het Eurovisiesongfestival won met De Troubadour en de Concorde zijn eerste proefvlucht maakte. Het
jaar ook dat Auto Palace - de
Binckhorst uit Den Haag met
de import van Mazda-automobielen begon.
Het bedrijf importeerde al
auto's sinds 1907. Van Mercedes tot Skoda, van Mayback tot
Wartburg, Trabant en Barkas.
In 1964 kwam men toevallig in
contact met Mazda, die een bescheiden 360 cc-wagentje op de
Nederlandse markt wilde brengen. Het Haagse bedrijf voelde
er weinig voor. Pas toen Mazda
met de door Bertone ontworpen 1500 ten tonele kwam, ging
men overstag. De voorzichtige
verkoopprognose van 400 Maz-

Eigenzinnig
In de afgelopen jaren heeft
Mazda als merk een gedaanteverwisseling ondergaan. Sinds
1989 is een opeenvolging van eigenzinnige en onderscheidend
gelijnde modellen geintroduceerd zoals de 121, MX-3, MX-5
en MX-6 en als eerste in een
zeer exclusieve lijn de Xedos 6.
De verkoop van deze modellen
wordt begeleid door een
spraakmakende reclamecampagne. U weet wel, die van de
zes op en neer spingende mannetjes met rode puntmuts.
Vooral die campagnes hebben
de naamsbekendheid van Mazda stevig in de goede richting
De eerste en de laatste: 1500 en Xedos 6
geduwd.
Mazda had in Nederland een
da's in 1969 werd al direct over- middels de Mazda 1200-serie in kopen geregistreerd en in 1971 opeenvolging van modellen trage en vooral moeizame start,
troffen: het werden er 503.
de populaire prijsklasse kon zelfs 4.750. Beginjaren zeventig voorzien van een rotatiemotor maar inmiddels kan gerust gealle aandacht worden geschon- breidde Mazda het programma deel uitgemaakt van het leve- sproken worden van een merk
ken aan de versterking van de uit met modellen als de 1300, ringsprogramma. Mazda is al dat er staat. Niet meer behouRotatiemotor
organisatie en de uitbouw van 818, 616 en 929.
jaren de enige autofabrikant ter dend en onopvallend, maar eerIn 1970 stokte de import van de verkoop van Mazda. In hetNaast de modellen met nor- wereld die een dergelijke motor der gewaagd en vooruitstreWartburg en Barkas. Met in- zelfde jaar werden al 1.875 ver- male zuigermotoren heeft een in serieproduktie bouwt en ge- vend.

Spetteren en droog blijven
IE NOG WAT vakantieW
geld over heeft, zeg
maar 15 duizend gulden,
kan overwegen een waterscooter aan te schaffen. Bijvoorbeeld een Tigershark,
een van de meest geavanceerde die momenteel in Nederland verkrijgbaar is.
Goed voor spetterend vakantieplezier.
In Amerika staat de Tigershark bekend als de droogste
en meest stabiele waterscooter
die er te vinden is en wordt hij
geroemd om zijn veelzijdigheid, wendbaarheid en snel-

heid. Wat vooral opvalt, is dat
de bestuurder dankzij de doordachte vormgeving volledig
droog blijft. Wel spetteren,
maar geen last van opspattend
water. De motor komt van Suzuki en heeft een inhoud van
644 cc. Hiermee bereikt de Tigershark een flinke acceleratie
en hoge topsnelheid.
Hij is gebouwd voor een lang
en probleemloos leven. Daarom heeft hij een roestvrijstalen
impeller en dito uitlaat en een
elektrische lenspomp. De motor is bovendien voorzien van
elektronische ontsteking. De
tank heeft een inhoud van 46

Valma Speedwax
TXTIE BELEEFT ER eigenlijk
• * plezier aan het in de was
zetten van zijn heilige koe? Het
is namelijk een zeer vervelend
werkje dat veel tijd, inspanning
en zweetdruppels kost.

liter. Verder is hij standaard
uitgerust met een luxe accessoirepakket. Hiertoe rekenen
we een wetsuit (vreemd, je blijft
toch helemaal droog?) inclusief
handschoenen en schoenen,
reddingsvest, dekzeil, een Tshirt, tas, handdoek (om je na
het scooteren toch even lekker
af te drogen voor het geval je de
wetsuit niet aan had), een zonnebril en zonneklep. Kortom,
Tigershark is een onvervalste
way oj h/e.
Het lolletje weegt 177 kilogram en kost bijna 15 duizend
gulden.
E.H. Tigershark

Valma heeft er iets op gevonden dat het ons gemakkelijker
moet maken: Speedwax. De
naam doet al vermoeden dat
het om een produkt gaat waar
je snel mee werken kunt.
Speedwax zit in een spuitbus.
Je spuit de was op de auto en
verdeelt het met poetswatten.
Even laten indrogen en vervolgens uitpoetsen. Een bus is
goed voor twee spuit- en poetsbeurten. Valma Speedwax kost
9,95 gulden.

De verkoopstijging van
nieuwe motorfietsen heeft
zich in de eerste zes maanden van dit jaar wederom
voortgezet. In totaal groeide de afzet met bijna vijf
procent tot 16.645 machines. Vorig jaar lag dit aantal in hetzelfde tijdvak nog
op 15.865. Vooral Kawasaki, Aprilia, Ducati en
Triumph boekten opvallende verkoopstijgingen.
Daarnaast werden in de
eerste helft van 1993 nog
eens 11.951 gebruikte motorfietsen van een nieuw
kenteken voorzien, zodat
de totale markt uitkwam
op 28.236.
De groei is opvallend omdat de vraag naar duurzame consumptiegoederen in
vrijwel alle sectoren is afgenomen. De aanhoudende
vraag naar motorfietsen
onderschrijft dan ook de
conclusies van het onlangs
in opdracht van de RAI gehouden NIPO-onderzoek,
dat er een concrete behoef te aan vervanging bestaat.
Volgens dit onderzoek
overweegt bijna eenderde
van de huidige motorrijders binnen twee jaar tot
vervanging van zijn machine over te gaan. Op iets langere termijn bestaat deze
behoefte zelfs bij driekwart
van de motorrijders. Negen
op de tien potentiële kopers, mensen die nog geen
motorfiets bezitten, is van
plan binnen afzienbare tijd .
een motor aan te schaffen. .
Daarbij is de chopper of :
custom bike verreweg favoriet. De RAI rekent voor
het gehele jaar op een afzet
van circa 25 duizend motorfietsen.

'Sun and sound'
Iedereen die tot en met
31 augustus een Ford Fiësta Cheers of Flash aanschaft, krijgt van de dealer
een zogenaamd Sun and
Sound-pakket cadeau. Dit
houdt in een gratis zonnedak plus Philips radio/cassettespeler met afneembaar front. De totale waarde bedraagt ruim f 200,-

De hoogste prijs in de Nederlandse loterij-geschiedenis

RATIS

Postcode Jackpot naar
zes miljoen!
Uitslagenlijn:
06 - 97 99
50 ct. per minuut

Caroline Tenten en Hcnny
Huisman: 'De enige manier om de
ZES MIUOEN te winnen is meedoen!'

Als u nog niet meespeelt in de
Nationale Postcode Loterij, is
dit dus het m o m e n t om de
W1N-ZES-MILJOEN-BON m
te vullen. Doe het snel, om
nog op tijd te zijn voor deze
spannende trekking!
In de Postcode Loterij maakt u
verder iedere maand kans op
tienduizenden prijzen. En de
netto o p b r e n g s t gaat elke
maand weer naar vele goede
doelen die zich inzetten %oor
mens en natuur. Die zijn altijd
de winnaars, óók als u wint! •

Het weer blijft de laatste
weken wat achter, maar
de Nationale Postcode
Loterij zorgt toch voor
een hete zomer. De Postcode Jackpot is opgelopen
tot ZES MILJOEN. Dit is
de grootste prijs in de
loterij-geschiedenis in
* +4 tot -4 (cyl. +1.0) blank - enkelvoudig
GELDIG T/M 4 SEPT.l 993

VOOR 65-PLUSSERS EN STADSPASHOUDERS!
Vakantietijd is Voordeeltijd voor 65-plussers en alle stadspashouders.
Voor hen komen bij aankoop van een montuur* de glazen (kunststof of glas)
deze maand geheel voor rekening van Prins Brillen.

GELDT VOOR ALLE MONTUREN v.a. f 65,-

Wilt u miljonair worden?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!

Bij de laatste trekking van de
Postcode Loterij viel de
Jackpot van vijf miljoen gulden op het (onverkochte) lot
2032 RZ 051 in de Haarlemse

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

Naam:

1

Adres:

2
4
6
8

9 24 36 43

12
15
16
20

25
29
33
34

37 44
38 45
39
40

De loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 090 098 1 77 89, d d
02 03 1993 Prijzen boven de dui
zend gulden worden belast met
25% kansspelbelasting Prijzen
worden automatisch op uw bank ot
girorekening gestort

Romolenstraat. De Jackpot is
nu dus weer een miljoen gulden vetter! Nog maar één keer
kan de Jackpot blijven staan,
want bij zeven miljoen moet
hij er Eegarandeerd uil! Dan
trekt de notaris net zolang
door tot er een w i n n a a r is.
Maar hij kan ook nu vallen en
dan is de kans op de hoogste
prijs voorlopig verkeken.

WIN-ZES-MILJOEN-BON

De winnende
Thuisbingonummers van
27 juli:

Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.

Amsterdam: Bilderdijkstraat 72, tel. 6183368 - Gelderlandplein 24, tel. 6440793 - Ferd. Bolstraat 130, tel. 6625476
Koninginneweg 224, tel. 6622651 - Bos en Lommerweg 307, tel. 6843764 - Tussenmeer 58, tel. 6193001 - Burg. de
Vlugtlaan 174, tel. 6131971 - Javastraat 4, tel. 6946883 - Buikslotermeerplein 7, tel. 6372392 - Winkelcentrum
"In de Banne", Ankerplaats 21, tel. 6331504 - Amstelveen: Rembrandtweg 157, tel. 6415434 - Alkmaar: Winkelcentrum
"de Mare", Europaboulevard 24, tel. 072-612900 - Heerhugowaard: Winkelcentrum Middenwaard 31, tel. 02207-17172

Nederland! Grijp nu uw
kans om multi-miljonair
te worden in de Nationale Postcode Loterij!

j ƒ40,- (vier lotnummers)

J ƒ20,- (twee lotnummers)

j ƒ30,- (drie lotnummers)

_l ƒ10,- (één lotnummer)

Aub uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletlers

J dhr.

Postcode: l l i l i-i l i
Postbanknummer

J mevr.

Plaats:

Datum
i

Handtekening:

NATIONALE

Banknummer

LOTERIJ
Bon invullen; uitknippen en opsturen in een enveloppe Izonderpostzegell ndd
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZV Den Haag
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AUPING SNEL NODIG???
Baalt u ook zo van de lange levertijden op uw Auping bed, vanwege de fabrieksvakantie??
Wij hebben de hele Auronde collectie uit voorraad leverbaar!!!
ÏÉHÉiJk^ É^VdÉÉÉijfci ÉÉÉÉÉI>^
.
N
AUPING AURONDE COMBINATIES UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Met Drakacel SG40 matras
16 cm dik + wollen afdeklaag
140x200 handverstelbaar
automaat

ƒ1550,ƒ1695,-

160x200 handverstelbaar
automaat

ƒ1850,ƒ 2095,-

180x200 handverstelbaar
automaat

ƒ1895,ƒ2150,-

Met Pirelli latex matras 14 cm
en tweezijdig ingegoten
ventilatiesysteem + zomer-en
winterkant.
140x200 handverstelbaar
automaat
160x200 handverstelbaar
automaat
180x200 handverstelbaar
automaat
,

ƒ1950,ƒ 2095,ƒ2295,ƒ 2495,ƒ2395,ƒ2595,-

GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,
Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.
Dus praktisch altijd kamerbreed!

ONGEKENDE KEUZE IN

ELKE ANDERE BEDMAAT OF MATRASMERK IS MOGELIJK.
VRAAG NAAR ONZE COMBINATIEPRIJS.
KEUZE UIT 14 KLEUREN. GEBEITSTE KLEUREN HEBBEN ƒ50,- MEERPRIJS

BIJ AANKOOP VAN EEN BED OP VEBTOON VAN DEZE ADVERTENTIE 2 KUSSENS CADEAU»

norm ci

Alles uit voorraad leverbaar en gratis bezorgd!!
Wij zijn tevens dealer van:

DECOR PANELEN

Albert Cuypstraat 203b, tel. 020-676.04.09 (A'dam)
'S MAANDAGS ALTIJD GESLOTEN - Overige dagen geopend: 8.30 tot 17.00 uur

geen
koopavond
avond

ATTENTIE!!! DINSDAG 10 / WOENSDAG 11 AUGUSTUS ZIJN WIJ I.V.M. EEN KLEINE VERBOUWING GESLOTEN

APPELTAART

6,95
3 croissants 2,95
Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

CROWN
BEDDING

Textielhandel „Pia'

Weekend-aanbieding:

WANDEN!

PLAFOND

OOK_LEVERBAARJN 210 EN 220 CM LANG!!

Heel bijzonder zijn ook de vele panelen roet
fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., donker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel
om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.
Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,
contrasterend of -heel apart- spiegelstrips!

KASTENWAND-SYSTEMEN

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modern en hyper-modern. In legio afwerkingen:
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

Ooohh... ooohh... ooohhh,
da's pas een opruiming

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

DE GOEDE
SCHOENMAKERIJ
Kerkstraat 32, Zandvoort
Vanouds uw adres voor vakkundige
schoenreparaties.
Nu ook SLEUTELS en diverse NAAMPLATEN!

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

BETAALT U
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT
Super
Euro

Diesel

Slaapkamer.

Eetkamerstoel.

In smaakvol en rustiek
donker eiken.

Chromen onderstel met
zwarte rundieren bekleding

•E"-.
rji"

<-", •>- •

r>.

ƒ1,91
ƒ1,74
ƒ1,22

~~ïl*l
SERVICESTATION
H
|
*J (bij Palace Hotel)

•i 1 1 u in i mini i in u 1 1
Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"
Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel. 02507-18178

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

Wandmeubel.
In diamantkleur. 'n Juweel voor het oog!

1999f

Sanders
MEU BELSTAD

21/2- 2 zit combinatie.
In prachtig zwart leer.

^2499,

. Overtoom 557, tel. 020 - 6184733/6850551. Eigen parkeergarage. • Bcrkel en Roclcnrijs. Industrieweg 19. Industrieterrein Rodenrijs, tel. 01891 - 13855.
• Uevcnviik. Mcubclboulcvartl, Parallelweg 120, tel. 02510 - 20816/20817. • Duiven, Nicuwgraal'4, afslag Wcstcrvoort. tel. 08303 - 15151. • Groningen. Meubelboulevard Groningen, Hoendiep 97D, tel. 050 - 18-1022.
• Zwolle. Woonboulevard Zwolle. Grote Voort 88, tel. 038 - 210600. • Heerlen, Woonboulevard Heerlen, In de Cramer 190, tel. 045 - 754132. • Ooslerhout-Zuid, Beni-luxwcg 3, tel. 01620 - 50154.
• Son, Meubelplein likkcrsriit 4121. tel. 04990-72065. • Utrecht, Woonboulevard Utrecht, Winthontlaan 4, hoett liuropalaan, lel. 030 - 889144. • Vlaardingcn-NVesl. Haringbuisweg 33, Industrieterrein 't Scheur, tel. 010-4359800.
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ZOEK DE M I S L U K T E

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-advprieiitics voor zakenman en particulier kunnen
worden gezet over I of 2 kolommen brectllr in diverse
lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
2ANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ 0,44 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw leksl telefonische opgeven: 02507-1 7 l 66 of
afgeven/zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasllmisplein 12,
2042 JM Zarulvoon;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
'/., Zandvoorts Nieuwsblad, Amslclveens Weekblad, Uilboornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Couranl, alle edities van hel Amsterdams Stadsblad, <le
Nieuwe Weesper, ƒ 5,23 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
•* Informatie over OHM- overige aantrekkelijke advcrlcnliccomhinatics in de Micro's zijn op aanvraag op onze
kantoren verkrijgbaar.
.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 7,05 adtn.kosten.
* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bcwijsnunmiers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten
liet verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 4.00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-adverlenticcombinatie 7,
telefonisch opgeven:

020 - 562 62 71
(dit nummer is niet voor bczorgklachten) of zenden aan:

Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Musici en artiesten

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

Lessen en clubs

* Wij zoeken voor september Boa Bureau vraagt: mannevoor ons koor nog steeds een quins, dressmen en fotomodellen. Bel: 030-720614, erv.
bas en tenor. Inl. 14158.
niet vereist. Wij verzorgen
opleiding in eigen omgeving,
Personeel
ook oudere dames gevraagd.
aangeboden
WORDPERFECT 5.1
leer je in één week.
Info M.C.O.
B.z.a. Heer voor div. werk Amsterdam 020-6853057
zaamheden in ruil voor woonr
Br. o. nr. 717-78173 v.d. blad Den Haag 070-3465346
Utrecht 06-52716921

Radio/tv/video

Prijswinnaars vorige week;
J. C. Brands - Amsterdam
l. Stam - Diemen
G. W. van Dijk - Amsterdam
A. H. Dekker - Aalsmeer

Zalenverhuur

10-50 % HiR op=opruimkort,!
VERENIGINGSGEBOUW
Yamaha; Technics; Sony/ES;
De Krocht
Teac; JBL + norm.: Audioart;
Infinity; B & W; Harm Kardon. Grote Krocht 41, Zandvoort
CARIDAX HIFI Adm. de Ruy- tel. 02507-15705 b.g.g 19932
terw. 131 Asd 020-6837362.
voor
* Gratis af te halen: Hitachi BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
platenspeler met boxen.
Telefoon: 02507-19113.

Schoonheid en
verzorging
Woninginrichting

MiCRO

Uitzendburo ARTO zoekt met spoed een vlotte, pittige
ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER voor algehele ondersteuning op de afdeling PZ. Je werkt afwisselend 2 en 3
dagen per week (de ene week ma/wo/vrij, de andere week
ma en vrij). Ben je i.b.v. goede typevaardigheid en goede
kennis van WP 5.1, heb je enige jaren werkervaring en ben je
niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken? Bel
dan snel voor meer info over deze afwisselende baan: 0206273094 of kom langs N.Z. Voorburgwal 158, Amsterdam.

cimco

. een zaak van vertrouwen

Te koop
aangeboden
diversen

RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

* Mobiele 27-mc antenne
TLC, nieuw in verpakking
Philips sun mobile merk Pan, ƒ35. Tel. 18829.
Huur prijs ƒ 100,- p.w.
*Te koop elektr. w.w. boiler
Gratis bezorgd en gehaald inkl. aansluitset ƒ75,-.
De Grootste keus in oude en nieuwe geloogde grenen
Bel voor reservering en
Tel. 02507-17843.
meubelen, perfect gemaakt en afgewerkt; o.a. broodkasinlichtingen 02507-30183.
ten, servieskasten, boekenkasten, tv-kasten, boerenTe koop nieuw groen vloertafels, babybedjes, groot ass. bedden, ook verlichting
TE dik, TE dun, TE klein, TE kleed 240x200 cm, prijs
en woonaccessoires. Kom nu kijken bij
wd, TE grof, TE fijn. Zet oog- n.o.t.k. Tel.: 02507-15454.
deppen op en u zult beslist
ANTIEK OLD INN
TE-vreden zijn. St. Esthetiek. *Te koop wit kinderledikanl
inc. matras en dekbed ƒ 65,• DE GRENEN WOONWINKELS
Inl. tel. 18906.
Westzijde 95, Zaandam, tel. 075-160078, dond. koopav.
Hobby's en
Breed 16, Hoorn, tel. 02290-10677, dond. koopav.
*T.k.: houten kinderled, (wit]
verzamelingen
Dorpsstraat 49, Dirkshorn, tel. 02245-1563.
ƒ 200; autost. Storchenmuhle
ƒ95. 02507-15433.

HASSING B.V.

Geloogd grenen meubelen

STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

T.k.a.: keyboard Yamaha PSR
"Dierfiguren"
1001 dierfiguren, een show- 4600 f950,-; Honda Vision
room vol. Haarlemmerdijk 89, ƒ2250,-. tel.: 02507-14161.
Amsterdam. Tel.: 6206700.

Divers personeel gevraagd

Ben je i.b.v. een HAVO of MEAO diploma, ben je niet ouder
dan 23, woonachtig in A'dam, A'veen of Buitenveldert, en op
Boeken
zoek naar een afwisselende baan om je carrière mee te
starten? Kom dan snel langs bij Uitzendbureau ARTO om je in
Tijdschriften
te schrijven: N.2. Voorburgwal 158 A'dam. Neem dan a.u.b. je
diploma's mee. Je kunt uiteraard ook eerst bellen voor meer
Ik koop damespockets z.a.
info: 020-6273094.
Bouquet, bel: 020-6254004.

Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

Dieren en
dieren-

bezorger/ster
voor_ kleine wijk (± 80 kranten), Zandvoortselaan en Bentveld.
Aanmeldingen telefoon: 17166.

benodigdheden
*T.k.: inklapbare kamerkennel voor hond. ƒ100,-.
Tel. 02503-21641.
Weg. allergie goed TEHUIS
gez. voor 2 aanhank. rustige
<aters, gecast., ± 11 jr. 0205497102 vr. nr. Hans Strik.

Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

bezorgers/sters
voor de vakantieperiode.
Aanmeldingen telefoon: 17166.

Financiën en

handelszaken

Oproepen
Mededelingen

Een pruik als het
nodig is!

Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Vakantie
buitenland
15 Dagen ESTLAND,
LETLAND EN LITOUWEN
ƒ 1199. Vertrek 29 aug. Bel/
fax GEOscope: 030-895066.
15 Dagen ESTLAND,
LETLAND EN LITOUWEN
ƒ1199. Vertrek 29 aug. Bel/
fax GEOscope: 030-895066.

Dus . . . maakt u voor
optimaal advies even een
afspraakl

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN

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

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

Onroerend goed en woonruimte

te huur gevraagd
Alleenstaande dame, 66 jr, vraagt te huur voor langere tijd
d.w.z. enige jaren: flat of appartement of bovenwoning,
gemeubileerd of ongemeubileerd in Zandvoort (of eventueel
iets eerder). Tel. tijdens kantooruren: 040-116323 afd.
boekhouding na 16.00 uur: 040-113206.
Heer zoekt woonr. zomerhuis
o.i.d. teg. red. huur v.a. 10-8Onroerend goed
'93. Br. o. nr. 763-78172 blad.
en woonruimte
J.vr. zoekt woonruimte in
te huur
Zandvoort. Tel.: 02507-30253.
aangeboden
Man, 40 jaar, zoekt zelfstandige woonruimte per september/oktober, tel. 02507-15238. Haarlem: gestoffeerde zit/slaapkamer voor werkende
Spoed. Te huur gevr. in Zand- heer (liefst) 25-35 jr, ƒ528,voort: 2 kam. app., etage of incl. Telefoon: 02507-12510.
studio "niet k.d.t.~± ƒ 1.000 all
in. Tel. 020-6733099, na 16.30 Z'voort te huur van 22-8-'93
tot 22-5-'94: ruim gemeubiuur 036-5346353.
leerd zomerhuis. Ind.: kamer,
slaapkmr, k/d/t. 02507-14058.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Ook
gespeoobeerd m
heren(maol)weiken.
Dinsdags gesloten;*
Heemstedestraat 28 \
b.h. Hoofddorpplein.
Amsterdam

voor de particulier

3 regels
Gratis!

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

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

den opgegeven.

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

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

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

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 4,65
2 regels ƒ 4,65
3 regels ƒ 4,65
4 regels ƒ 6,20
5 regels ƒ 7,76
6 regels ƒ 9,31
7 regels ƒ 10,86
8 regels ƒ 12,41
9 regels ƒ 13,96
10 regels ƒ 15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig irivullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Zandvoorts Nieuwsblad

De Spar

Live Sex Switch Box
06-9745
1,- pm. (toets 9 v. uitleg)
Live sexbox 24 u., 100 cpm

Live 06-320.320.61
NATASJA doet het met
hete Buurjongens (18).
06-320.324.11. 100 cpm.
Nieuw: Lekker babbelen met
een meisje in een box.
Bel 06-9580. 75 cpm.
Nieuw! Plezier voor Twee, direkt babbelen met een meisje. 06-9503. 75 cpm.
NU direkt een afspraakje met
een leuk meisje.
06-320.322.33. 100 cpm.

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Haltestr. 9, Zandvoort ;[

Fa. Veldwijk

Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

jl

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

f
1
jj

Fa. De Vonk
Maraned

*Valentijn, alvast gefeliciteerd, enne... wanneer doen
T.k. Opel Corsa bj. jan. '90,
we het weer!!!
14.000 km, pr. ƒ 13.500.
Voor trouwfoto's Tel. 14710.

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

18789

GETUIGEN GEZOCHT:
Wie heeft gezien dat op vrijdag 30-7-'93 omstr. 12.15 uur,
iaast Dirkson, een daar geparkeerde zwarte DAIHATSU
werd aangereden? En dat de
sestuurder van. de auto die
dat deed is weggereden.
iraag contact'opnemen met
tel.nr.: 02507-18146.
* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.
•*• Met nog een bas en een
:enor gaan we weer starten
met ons koor. Inl. 14158.

OPROEP
getuigen ongeval
Zondag 25 juli j.l. 19.00 uur.
Range Rover - Forel
Boul. Barnaart corr.
Keesomstr. 423 Z'voort
Tel.: 06-52969045
Overigens, mijnheer de voorzitter, zijn wij van mening dat
de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken.
•*• Plakkers bedankt voor jullie
lulp, je weet wel welke.
3e Gangmakers.
•*T.k.a. Technics platenspeer type slbd-21 / 100,-.
Telef. 19880.

800
RUILADRESSEN
in
A'dam. Informatie bij Het
Oosten, 020-588.2283.
Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Diverse clubs
Direkt een leuk meisje (18)
aan de lijn. Vraag naar haar
tel.nr. voor 'n avondje uit.
Direkt apart. 06-9810.75 cpm.
DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje (18)! Bel snel
06-320.330.90. 100 cpm.
Allemaal leuke meiden (18) Direkt kontakt met een meisje
(18). Druk op de nul voor
willen direkt kontakt.
06-320.330.77. 75 cpm.
meer meisjes. 06-320.322.05.
ALTIJD SUCCES. Zoek jij een 75 cpm.
Direkt Sexkontakt met 'n hete
leuke vriend of vriendin?
vrouw bij jou in de buurt.
Bel dan de Afspreeklijn.
06-320.320.55. 75 cpm.
06-320.320.33. 75 cpm.
Bel ons heet beest! 75cpm... Direkt Snel Sexkontakt
SEX-KONTAKTLIJN
RIJPE DAME .06.320.329.79
Tiener sexles .06.320.328.98 06-320.320.32. 100 cprr.
Korte rokjes . .06.320.329.55
Onderdanig
.06.320.331.30 Direkt telefoonkontakt met
Ik blijf komen .06.320.332.44 meer dan 400 meisjes (18).
06-320.322.11. 75 cpm. BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19.00 uur. Donker Tienertje (18). Ik ben
BI-SEX voor TWEE, direkt in voor alles, zegt ze tegen
apart met een heet meisje of die 2 mannen. De ene op z'n
GRIEKS en jij zo. Wat 'n geeen lekkere jongen (18):
not. 06-320.323.43 100 cpm.
06-320.330.87. 75 cpm.
Dames die zich overdag ver- Flirtbox voor Twee, direkt
apart met een leuke meid.
velen zoeken telefoonsex.
Bel 06-9590. 75 cpm.
06-320.320.36. 100 cpm.
DAMES, wil je ook van je laten Gay voor Twee, direkt een
horen? Bel dan 010-4950161. jongen (18) aan de telefoon.
Dan ben je te beluisteren op 06-9787. 50 cpm.
onze adressenlijn: 06-95.98. Genoeg ondeugende meisjes
De allerleukste meiden (18) (18). Ben jij ook op zoek?
Bel 06-9602. 100 cpm.
bellen met de FLIRTBOX.
Gratis sexkontakt, meer dan
06-320.330.01. 75 cpm.
De lekkerste 06-lijnen 75cpm 400 ondeugende hete meiRijpe negerin .06.320.326.22 den (18). 06-320.330.45.
Verpleegster . .06.320.327.60 100 cpm.
Serveerster . . .06.320.327.66 Harde Porno 75cpm. Ruig!
Vluggertje .. . .06.320.327.87 SM maniak . . .06.320.350.44
Winkelmeisje .06.320.328.11 Grieks standje .06.320.360.55
DIREKT apart met een meisje Black sex . . . .06.320.332.22
of een lekkere jongen (18), Politieschool . .06.320.331.06
SM Meesteres .06.320.327.67
voor een live heet sexgesprek. 06-320.330.81.75 cpm. Hete exotische meid. Hoge
hakken, volle lippen, lekker
Direkt babbelen met de
ORDI. 06-320.350.30100 cpm.
vrouw van je dromen.
Hete meisjes (18) willen echt
06-320.330.97. 100 cpm.
snel sexkontakt. Nu met
Direkt een leuk meisje (18)
aan de telefoon, direkt apart. tel.nr. 06-320.330.66. 75 cpm.
Hete meisjes (18) willen snel
Bel 06-9880. 100 cpm.
een sexafspraak! Nu direkt.
Zeker weten, dat er ook op
06-320.326.66. 100 cpm.
jou een meisje (18) wacht!
06320.330.67. 100 cpm.
HOMO-DIREKT APART!!
Zoek jij wulpse meisjes (18)? Met een lekkere hete knul.
Be! GAY VOOR TWEE
Bel Supersexkontakt.
06-98.87
(75 cpm).
06-320.320.44. 100 cpm.

35 plus sexdating. Rijpe
•*•Albert Heyn, onze dank vrouwen zoeken sexkontakt.
voor het weer neerzetten van 06-9616. 100 cpm.
de bank. Bejaarden Z'voort.
50 et p. minuut:
Party Fun Box
BROODJES BESTELLEN?
Broodje Burger Bellen
06-320.327.22
ƒ2,50 bezorgkosten
boven ƒ25,- gratis bezorgd.
* Donderdag 29/7 weggewaaid: sloopje wit broderie, v.
Ostadestr. Tel. inl.: 13062.
* Evert & José gefeliciteerd
met de nieuwe woning. Vergeet ons niet! Tom, Veronica.

in 5 dagen

Stationsplein 6, Zandvoort

'Wat
bedoelt u?
'Je moet zelf
ook wat doen!

'Zeg d at f
dan meteen'
Met deze advertentie wil SIRE in samenwerking met
dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen.
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PARTNERRUIL pnvelijn,
Onderdanige jongens (18)
direkt apart met vrouwen en bellen met strenge meesters.
mannen voor sexruil.
S.M. voor 2 (direkt apart).
06-320.330.91. 75 cpm.
06-320.329.99. 75 cpm.
Pebbles diverse strips o.a. SEX VOOR 2, direkt kontakt
POLITIE AGENTE. Beslist niet met jonge meiden, huisordinair. Tevens call-girls. vrouwtjes en jongens (18).
Tel.: 020-6323118, 18-2 u.
06-320.330.46. 75 cpm
PLEZIER VOOR 2:
SEXAFSPRAAKJE met 'n
DIREKT APART.
meisje (18). Vraag naar haar
Meisjes van 18 vertellen U al- tel.nr. Bel 06-9844. 100 cpm.
les, zelfs hun adres en/of hun
tel.nr. Bel 06i98.60 1,- p.m. SM-KONTAKTLIJN: Strenge
afspraken m de buurt.
PRIVE-KONTAKT
06-320.325.80. 100 cpm.
Je krijgt direkt 'n meisje aan
de lijn. 06-9570. 100 cpm. Soft Pornoparadijs 75cpm
30x hoogtepunt06.320.322.33
REAL SEX! NIEUW! 75cpm HEATLINE .. . .06.320.328.66
Lesbische
meis- Rijpe vrouwen .06.320.329.11
jes
06.320.325.50 Softe meisjes .06.320.325.95
Frans tienertje .06.320.332.77 Op z'n Frans .06.320.350.22
Sekretaresse .06.320.360.06
Schooljuffrouw .06.320.360.11 Thuiskontakt, meisjes (18) bij
Politieagente . .06.320.323.38 jou in de regio. 06-320.326.33.
100 cpm.
RIJPE vrouwen zoeken snel
sexkontakt!
06-320.330.60.
TOP SEX
100 cpm.
De Lekkerste!
Ruim 300 ondeugende vroup.m. 75ct.
wen zoeken 'n slippertje.
06.320.325.25
06-320.321.44. 100 cpm.
SEX ADRESSEN PRIVÉ •
Sabrina en nog veel meer
(100 cpm).
meiden (18) willen direkt 06-96.80
apart. 06-320.322.88. 75 cpm.
Schoolmeisjes (18) zoeken
Diversen
een ervaren man. Sexdating.
06-320.330.43. 100 cpm.
ONDEUGENDE
huisvrouw- X.Y.Z. B.V. verhuizingen efi
tjes zoeken overdag sexkon- kamerverhuizingen. Voll. verz.
takt. Bel 06-9661. 100 cpm. Dag-nachtserv. 020-6424800

'In het kadervan een
optimale participatie wordt
van iedere deelnemer
een ruime dosis
zelfwerkzaamheid verwacht.1

Amsterdams
Stadsblad

f

Thorbeckestraat 7, Zandvoort ' '

Het Station

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

}

Vondellaan 1 , Zandvoort :

T.k. nwe stalen ROEIBOTEN,
4 mtr lang, met spanen. Prijs
ƒ995. Tel.: 02158-23978.

Auto's en
auto-accessoires

j
c
g

Grote Krocht 18, Zandvoort

/>

Tel. 020-6157107

:(

Gasthuisplein 12, Zandvoort .'•\

Sig.mag. Lissenberg

Vanavond al 'n afspraakje! Altijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vriend(in).
06-9899. 100 cpm.
VLUGGERTJE. Meisjes (18)
zoeken sexkontakt.
Bel 06-9603. 100 cpm.
HOMO-DIREKT-APARTLIJN:
Direkt apart met een hete gay
bij jou in de buurt. Gay Privé
Amsterdam. 06-320.322.61.
75 cpm.
Homojongens (18) onder elkaar. Hoor ze heet TEKEER
gaan. 06-320.330.88. 75 cpm.
HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy?
06-320.330.95. 75 cpm.
In sexy lingerie komt ze voor
je zitten en trekt haar slipje
opzij. Doe alles met me zegt
ze hunkerend of wil je eerst
op z'n FRANS?
06-320.328.06
100 cpm.

,
Kerkstraat 12, Zandvoort ; j

Fa. P. Klein

TRIOKONTAKT: Zoek je sex
met meerdere vrouwen.
06-320.325.04. 100 cpm.

Vaar/surfsport

y

Woningruil

Adres:

Hete MEISJES (18) willen
sexkontakt. Nu met nummer.
Bel 06-9665. 100 cpm.
Hete meisjes (18) in de buurt
Amsterdam. Sexdating.
06-350.210.66. 75 cpm.
Hete vrouwen bij jou in de
buurt willen sexkontakt.
Bel 06-9709. 100 cpm.
Hete vrouwen die alleen thuis
zijn zoeken sexkontakt.
06-320.330.42. 75 cpm.
HOMO: Waar gebeurd, knullen
onder
elkaar. 06320.327.01. 100 cpm.
Homo: Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje?
06-320.330.18. 75 cpm.
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LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum
Hannie Schaftplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat
' ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof.

EN NU OOK: RIJNSTRAAT- AMSTERDAM (ZUID)

Zlandvoorts
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organiseren in de krant van 19 augustus
een grote
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Donderdag 12 augustus 1993

Oppositie valt over openbaar stuk met privé-gegevens
ZANDVOORT - VVD en PvdA zijn kwaad op het College
van Burgemeester en Wethouders. In de jaarrekening 1992
van de Gemeente Zandvoort, een openbaar stuk, staan
tientallen namen van ingezetenen die nog geld aan de
gemeente moeten betalen. Hoewel de lijst volgens sommige raadsleden al vanaf 1986 jaarlijks bij de stukken zit,
tonen de fractievoorzitters Wilfred Tates (VVD) en Jeanette van Westerloo (PvdA) zich verbijsterd.
„Ik geef toe dat het er wel elk
jaar in staat. Maar als het coilege vijf maanden geleden zo te
hoop loopt over privacy-gevoehge gegevens, verwacht je dat
het nu stopt met het toevoegen
van zo'n lijst." Dat zei Van Westerloo dinsdagavond in de commissie voor Maatschappelijk
Welzijn.

Daar ontstond een hoog oplopende ruzie. Onderwerp was
een computeruitdraai met namen van particulieren, bedrijven, stichtingen en overheidsinstanties, die was toegevoegd
aan de 'Staat van nog te ontvangen bedragen' over het jaar
1992.
Dat stuk maakt deel uit van

de Rekening 1992, waarmee dat
boekjaar is afgesloten.
De Rekening is onlangs door
wethouder Ingwersen aan de
plaatselijke pers gepresenteerd, bovendien ligt deze ter
inzage op het Raadhuis en in de
Openbare Bibliotheek.

Volgens hem hadden zij gewoon hun mond erover moeten
houden. GBZ-raadslid Methorst sprak later van een 'selectieve verontwaardiging' omdat
de lijst vroeger ook met goedbevinden van de VVD aan de rekening is toegevoegd.

„Er zijn burgers die op de
lijst in de bibliotheek hun eigen
naam tegenkomen!" riep Rita
de Jong, VVD, dinsdag uit. Volgens Versteege, CDA, valt het
allemaal wel mee. „U haalt
Zandvoort door het slijk!" beet
hij beide oppositiepartijen toe.

Volgens Tates en Van Westerloo echter hebben burgemeester en wethouders een
'blunder' begaan. „Het college
stuntelt van de ene naar de andere affaire," aldus Tates. Beiden hadden niet verwacht dat
het college de lijst dit jaar aan
de rekening zou toevoegen. De
partijen die m het college zijn

vertegenwoordigd, GBZ, CDA
en D66, waren namelijk enkele
maanden geleden al boos omdat er privé-gegevens van burgers (woonwagenbewoners)
naar de pers waren 'uitgelekt':
enkele kranten waren m het bezit gekomen van een vertrouwehjk rapport.
De drie partijen wezen met
een beschuldigende vinger naar
Tates en Van Westerloo, met
een motie vroegen zij het college om een onderzoek m te stellen. Dit leverde echter geen
'schuldigen' op, 'alle leden van
de gemeenteraad zijn belast
met een gelijkwegend vermoe-

den, dat zij de notitie aan de stukken grond. Sommige bepers hebben doorgegeven,' luid- dragen stammen van jaren tede de conclusie.
rug, m bepaalde gevallen zijn er
tienduizenden guldens mee gemoeid.

Pachtgeld

Behalve namen (waaronder
ook Tates zelf) en adressen
staat op do lijst ook vermeld
waarvoor iedereen moet betalen. Dat varieert sterk, wat de
Zandvoorters betreft: onder andere vergoedingen voor rolemmers, achterstallige betaling
van onroerend-goedbelastmg,
hinderwetvergunningen, huur
van
gemeentepanden
en
-grond, pachtsommen voor het
strand, of de koopsom van

Als stichting staat onder andere het Circuit Park Zandvoort vermeld. Deze laatste
moet bijvoorbeeld nog ruim anderhalve ton aan huur betalen
over een periode van vóór 1992.
Vermoedelijk klopt een aantal
gegevens op de lijst met meer,
het is een overzicht van 31 december 1992. Vermoedelijk is
een aantal bedragen ondertussen al betaald. In hoeverre dat
het geval is, is onbekend.

Slachtoffers wateroverlast
krijgen alsnog informatie
ZANDVOORT - Zandvoortse ingezetenen die te
maken hebben met wateroverlast, krijgen nog deze
week een brief van de gemeente.

DEZE WEEK
'Het Uitje'
De twaalfjarige Dmitri
o
Herders kent onder
O
hand de meeste copieerappa
raten m het dorp Slechts een
enkele is goed genoeg voor
zijn werk het drukken van
zijn eigen krant 'Het Uitje'
Deze week m de rubriek Ach
ter de Schermen
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Man ligt weken
lang dood in bed
ZANDVOORT - In een zomerhuisje in de Haarlemmerstraat is vorige week
een 58-jarige man dood in
bed aangetroffen. Mogelijk
heeft hij daar bijna een
maand gelegen. De man, automonteur van beroep, is
overleden aan een hartinfarct of een hartstilstand.

ten zandzakken klaar, maar er
wordt nog gezocht naar extra
lokaties hiervoor. De brandweer moet ook benaderd worden voor pompen om de kelders mee leeg te zuigen.

gen, omdat de bewoners ten
slotte de 'ervaringsdeskundigen' zijn. Zij weten bijvoorbeeld
of het water via de voordeur, de
kruipruimte of meer via het riool de huizen binnenstroomt.
Dat is belangrijke informatie
Daarin staat informatie over
voor het verdere onderzoek en
het actieplan. Bovendien zit er Putdeksels
nieuwe maatregelen. Brief en
een enquêteformulier bij, waarDe bewoners wordt nadruk- enquêteformulier worden uimee de gemeente meer gege- kelijk aangeraden, bij overstro- ter lij k 13 augustus opgestuurd
vens wil vergaren over de wa- ming nooit over de rijbaan te naar bewoners en bedrijven in
teroverlast. In de brief wordt lopen: vaak zijn de deksels van de 'probleemgebieden'. Degeenigszins duidelijk gemaakt de putten in het wegdek wegge- nen die niets ontvangen, kunwelke hulp brandweer, politie drukt, waardoor voetgangers nen deze alsnog ophalen op het
en
gemeente-medewerkers erin kunnen vallen. Nog niet zo raadhuis.
kunnen verlenen bij waterover- lang geleden moest nog een
last. Volgens het 'actieplan' Duitser uit zo'n put gered worDe gemeente was - na overleg
coördineert de brandweer de den. Met het enquêteformulier met de werkgroep Wateroveractie op de plek van de over- wordt geprobeerd extra infor- last - al lang van plan om een
btroming. In het begin is dat matie te krijgen over de vor- brief en enquête te versturen.
meestal in de buurt van het men waarin de overlast zich Maar tot uitvoering - een taak
VVV-kantoor. Aan de achterzij- voordoet. De werkgroep Water- van de sector Bewonerszaken de hiervan liggen in witte kis- overlast had hierop aangedron- kwam het niet, tot grote ergernis van de werkgroep. Na de
wateroverlast op maandagavond 26 juli zijn in overleg met
de sector Eigendommenbeheer
alsnog snel een brief en een enquête opgesteld. Mensen die Jazzfestival 1993 in Zandvoort: terrassen op straat, slenterend
meer informatie willen, kunnen bellen met de ambtenaren
A.J. Vedelaar en E. Warns, via
het centrale telefoonnummer
van het Raahuis: 61400.
Momenteel is de gemeente
ZANDVOORT - Jazz Be- programma. Podia waren te
bezig om in samenwerking met hind the Beach 1993 is een vinden in o.a. de Haltestraat, op
een ingenieursbureau een defi- bijzonder geslaagd festijn het Kerkplein , op het Gastnitieve oplossing te zoeken. 'In geworden. Drie dagen lang huisplein, het Badhuisplein, in
de loop van de volgende maan- kwamen
tienduizenden de Thorbeckestraat en op het
SCHIKBAAR!
den zal men de nodige en moge- mensen op het jazzfestiyal Kerkpad, omgebouwd tot een
lijke maatregelen voorberei- af, zaterdag zelfs zo'n zestig- gezellig pleintje. Gezelligheid
den,' aldus de afdeling Voorm veel café's en - zondagDe sfeer was uit- ook
lichting. Want dat er nog een duizend.
middag - o'p strand waar evenstekend
en
de
weersomstanhoop moet gebeuren aan het
eens live-optredens gegeven
rioleringsstelsel, dat is voor de digheden vielen mee, met
ambtenaren wel duidelijk. 'He- uitzondering van het kleine
laas zijn de maatregelen niet buitje tijdens de kerkdienst
voldoende gebleken,' zegt Voor- op het Gasthuisplein.
Dit onderdeel, Jazz behind
lichting over de 'verbeteringen'
die in het verleden zijn aange- the Church, werd een van de
bracht. Nadat in 1985 een inge- hoogtepunten van het festival.
ZANDVOORT - De bovennieursbureau werd ingescha- Zo'n 2500 mensen kwamen op ste etages van de ZandvoortDrie huisgenotes plus nog een aantal vrienden bezorgden Hen- keld, zijn er onder andere een de openlucht-kerkdienst af. se watertoren zijn momenry een verjaardag die hem 'lang zal heugen'
afvoerleiding naar Haarlem en God heeft een container waar je teel opvallend verlicht in de
extra leidingen naar de rioolwa- je vuil in kunt gooien, liet de Zandvoortse kleuren. De
ZANDVOORT - 'Beschikbaar', konden weggebruikers en voet- terzuivering aangelegd. Deson- bezielende dominee Boeymga muren zijn blauw, de ramen
gangers donderdag op de Zandvoortselaan lezen. Op de bomen danks is de wateroverlast te- hen weten. Schoon schip dus, geel. Deze versiering, een
hingen grote aanplakbiljetten met het portret van Henry, kamer- ruggekeerd, en wel op grote waarna er voldoende ruimte project van Marco de Boer
bewoner op Kostverlorenstraat nummer 131. Hij was dertig ge- schaal.
was voor de Gospel Ambassa- Lichtprojecten, is nog enkeworden. „Je zult die verjaardag nog lang heugen," hadden zijn
dors en Beryl Bryden, om er le dagen te zien.
huisgenoten hem voorspeld. En dat kwam uit. Met de posters
samen met de dominee en The
maakten zij duidelijk dat Henry nog steeds vrijgezel was. De Miljoenen
Spaarnetown Jazzband iets
Het initiatief is afkomstig
zaterdag erop was hij 'te bezichtigen'. „We dachten: als hij er niet
Het is echter nog de vraag of moois van te maken. De dienst van Marco de Boer zelf. „Ik liep
snel iets aan doet, doen wij het wel," zegt een van de 'schuldigen' de gemeenteraad genoeg geld van het enthousiaste gezel- al een paar jaar met dit idee
achteraf. Of de dames uit het huis zelf niets in hem zagen? „Hij beschikbaar wil stellen om alle schap liep maar liefst met drie rond, maar ik kon er geen sponwordt wel steeds knapper... Maar dat willen we hem niet aan- maatregelen door te voeren. De kwartier uit.
sors voor krijgen. Het is moeicloen." Het 'slachtoffer' zelf, administrateur bij een Amsterdams kosten daarvan lopen vermoehjk uit te leggen hoe het eruit
verpakkingsbedrijf, kon de grap wel waarderen.
gaat zien." Het jazzfestival was
delijk in de tonnen, en misschien wel veel meer. Vorig jaar Gemoedelijk
aanleiding om het plan toch
Het was tekenend voor de maar eens door te voeren, al
werd bij een ruwe schatting
zelfs gesproken over miljoenen. sfeer van het jazzfestival, ge- was het op eigen kosten. „Ik
Of de nieuwe gegevens goedko- coórdineerd door de stichting vond het een leuke geste naar
pere maatregelen mogelijk rna- Zandvoort Promotie: gemoede- het dorp," aldus De Boer. Hij is
ken, is nog niet duidelijk.
lijk, gezellig en een uitstekend een aantal jaren nauw betrok-
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publiek en een gezellige sfeer

Foto Persbureau Zandvoort

Gemoedelijke sfeer op Jazz behind the Beach
werden. Ook de streetparades
werden gewaardeerd.
„Dit publiek komt speciaal
voor de jazzmuziek," constateerde Henk Vermeulen, een
van de vrijwilligers van de
stichting, die vier dagen achter
elkaar in touw was. Ingrijpen
was nauwelijks nodig, behalve
die ene keer op zaterdagavond,

dat een bassist van Nippy Noya
op het hoofdpodium z'n knop
iets te ver opendraaide. Na
twaalven gingen veel Zandvoorters, 'weer onder elkaar', nog
een paar uurtjes flink door in
de café's. Menigeen zal het wel
met die ene festivalganger eens
zijn: „Het jazzfestival? Hartstikke geslaagd!"

De man is waarschijnlijk
voor het laatst gesignaleerd op
3 juli. Op aanwijzing van een
kennis had de politie al op 14
juli bij de woning gekeken,
maar was daarbij niet naar binnen gegaan. „Er was geen reden
om de deur open te breken,"
zegt politiewoordvoerder Konijn. Omwonenden verwijten
de politie nu, dat zij te nonchalant met de situatie is omgesprongen. „Het was geen onwil,
maar het kon best zijn dat de
man op vakantie was," reageert
Konijn. „Misschien bij zijn
stiefbroer m Frankrijk. Hij was
wel vaker weg en zijn auto
stond er niet. We kunnen niet
bij iedereen die twee weken weg
is, zomaar de deur openbreken.
Als zijn familie ons gewaarschuwd had, was het wat anders geweest."
De eigenaresse van een eetcafé m Haarlem, waar de man
elke dag at, heeft hem vorige
week officieel als vermist opgegeven. „Je kunt natuurlijk met
achter je klanten aan gaan. Tot
ik hoorde dat zijn broer uit
Frankrijk had gebeld. Die had
hem drie jaar niet meer gezien." De vrouw, woonachtig in
Zandvoort, leidde de politie
naar zijn garage waar zijn auto
werd aangetroffen. Daarna is
alsnog de deur van de woning
opengebroken. Het bed van de
man, die tot zijn kruin onder
een dekbed lag, was van buitenaf niet te zien.

Verlichting watertoren 'geste naar het dorp'
ken geweest bij het festival,
waar hij licht en geluid regelde.
Daardoor kwam hij dit jaar m
gesprek met Simon Paagman
van Zandvoort Promotie, waarbij hij zijn idee lanceerde. Paagman was direct enthousiast,
waardoor het 'balletje aan het
rollen kwam'. Behalve als geste, ziet De Boer zijn stunt ook
als een 'gekleurde reclame voor
de gemeeme Zandvoort. „Hélemaal in het kader van het doel
van de Stichting Zandvoort
Promotie."
De 29-jarige Zandvoorter is
van jongs af aan al 'gefascineerd van licht, m de ruimste
zin des woords'. Tien jaar geleden startte hij aan de Prinsesseweg zijn eigen bedrijf. Tegenwoordig is Marco de Boer
Lichtprojecten, onderdeel van

D66 organiseert twee
'Uitspraakavonden' Casino Zandvoort rolt in bushokjes loper uit

ZANDVOORT - D66 wil
wet behulp van zogenaamde 'Uitspraakavonden' de
afstand tussen kiezer en
Partij overbruggen. Op deze
avonden, met het motto 'De
kiezer spreekt, D66 luistert',
kunnen leden en niet-leden
zeggen waar aandacht aan
besteed moet worden in de
Plaatselijke politiek.

van de kiezer', zegt de partij leiding in een persbericht. 'Bij
D66 krijgt de kiezer de kans
zich al vóór de verkiezingen uit
te spreken. En D66 krijgt de
kans die mening te horen, haatte toetsen en de positieve punten ervan te verwerken.'

Wonen en werken

De Afdehngs Programma
De 'uitspraakavonden' vin- Commissie (APC) heeft al twee
den
duidelijk plaats als voorbe- uitspraakavonden gepland, op
r
eiding op de gemeenteraads- de woensdagavonden 25 augusv
erkiezingen in 1994. Normaal tus en l september van 8 uur tot
Kesproken wordt de stembus- half elf in het Gemeenschapsuitslag gezien als 'de uitspraak huis. De eerste heeft als thema
'Wonen in Zandvoort' en gaat
over de mogelijkheden die de
verschillende alle bevolkingsen leeftijdsgroepen hebben om
in Zandvoort te wonen, zowel
D
nu als in de toekomst. Ook de
atum HW LW HW LW
verbetering van de woonomge
'2 aug 11.05 06.25 23.51 18.51
ving komt aan bod, evenals moaug
07.36 12.15 1944
aug 01.06 08.45 13.40 21.35 gelijke bijdragen op dit moaug 02.05 1004 14.34 22.45 ment aan een duurzame saaug 02.58 11.26 1528 23.36 menleving.
Het thema op l september is
aug 03.41 12.10 16.09
'Werken in Zandvoort' en gaat
aug 04.22 00.20 1651 14.26
aug 05.03 00.55 17.32 15.16 over de (on)wenselijkheid van
aug 0545 01.24 18.15 1603 economische ontwikkelingen,
over behoud en vergroting van
de plaatselijke werkgelegenaanstand:
heid, én over de juiste balans
dinsd. 17 aug. 21.18 uur
ringtij 20 aug. 05.45 uur tussen economische groei en
N
zorg plus aandacht voor het miAP-M39cm
lieu.

Waterstanden

ZANDVOORT - Holland Casino
Zandvoort rolt letterlijk de rpde loper
uit om klanten te werven. Bij vijf bushaltes elders in Npord-Holland hangt
niet alleen een affiche maar ligt sinds
vorige week ook een echte loper op de
grond. Daarmee heeft het casino een
primeurtje.

omgetoverd tot een 'spectacular', ofte wel
een 'spectaculaire uitvoering' van iets. In
dit geval hebben de bushokjes een echte
rode loper gekregen, die van onder het affiche uit de reclame-vitrine komt 'rollen'.

Holland Casino Zandvoort heeft hiermee een primeur 'm huis' gehaald. Spectaculars kwamen in de Verenigde Staten al
voor, maar - voor zover bekend - in Nederland nog niet.

Het affiche dat in de abri's is opgehangen, luidt: 'Holland Casino's brengt u persoonlijk naar Zandvoort'. Casino Zandvport haalt sinds vorige maand klanten op
uit de kop van Noord-Holland. Een
NZH-bus rijdt elke avond vanuit Den Heider naar Zandvoort met tussenstops in
Sint Maartensvlotbrug en Alkmaar. Later
op de avond worden de gasten weer - eveneens gratis - teruggebracht.

Primo Exposures, gevestigd
aan de Nijverheidsweg in
Heemstede. Menig organisatie
heeft het bedrijf al kunnen vinden voor allerlei bijzondere opdrachten. Zo staat zijn verlichting 's winters gericht op de
'Haagse Ark', het hoofdgebouw
van PTT-Telecom in Den Haag.
Maar bijvoorbeeld ook in Lissabon zijn er opdrachten uitgevoerd.

Megaplan
„Deze verlichting van de watertoren is maar een kleine mgreep," zegt Marco de Boer.
„Eigenlijk zou ik veel meer willen doen m Zandvoort. Ik zou
bijvoorbeeld ook graag Palace
Hotel, de Rotondeflat plus nog
een flat aan de boulevard in het
licht willen zetten, eventueel

met een geluidsspektakel erbij.
Met de watertoren erbij bereik
je duizenden mensen. Ik heb
zelfs een heel Megaplan voor
Zandvoort, met lasers, geluid
en projecties van statisch of bewegend beeld. Daarvoor heb je
natuurlijk sponsors nodig, die
zouden hun logo geprojecteerd
kunnen krijgen."
Op dit ogenblik moeten bevolkmg en toeristen het alleen
nog stellen met de bovenste etages van de watertoren. „Ik heb
het nog even laten zitten omdat
mijn broer deze week uit Amerika kwam," zegt De Boer.
„Maar het blijft in ieder geval
ook vandaag en morgen te zien,
en misschien ook nog het weekend Het zou ook langer kunnen, maar dat kan alleen als het
gesponsored wordt."

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

13 weken voor maar ƒ 12,50

Nieuwsblad

Het casino besloot deze busverbinding
in het leven te roepen, vanwege het succes
van de bus naar Utrecht. Die rijdt al ruim
een jaar en brengt dagelijks gemiddeld
twintig mensen naar Zandvoort.

Naam: (m/v) l J l i L
Adres: l l i
l l l
Postcode/Plaats-l L
Telefoon: L
L__1__1__1_J (\\ m u)nlnile bt ziirinni;)
Giro/Banknr.: | L
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,00 D half jaar ƒ 31.00C jaar ƒ 54,00

Spectacular

* Voor postabormees gelden andere tarieven.

Rond de nieuwe buslijn is een uitgebreide promotie-actie gestart. Naast advertenties in allerlei kranten zijn er in 118 bushokjes affiches opgehangen.
Vijf van deze abri's (twee in Den Helder
en drie in Alkmaar) hebben bovendien een
bijzondere behandeling gekregen; zij zijn Ook in deze abri in Alkmaar heeft Holland Casino Zandvoort de rode loper uitgerold

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051.1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "71037 ï "Öï 7003
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FAMILIEBERICHTEN

Het hartelijk medeleven dat wij mochten ondervinden
na het overlijden van onze vader en grootvader

Wim Kok
Mijn lieve Barend is niet meer bij me.

Suus
Op donderdag 5 augustus 1993 is volkomen onverwacht overleden

Barend de Roos
op de leeftijd van 73 jaar.
Zandvoort:
Susanne de Roos-Eijlers
Zandvoort:
Bennie de Roos
Amsterdam:
Gré Bak-Eijlers
Joop Bak
en verdere familie
A. J. van der Moolenstraat 80,
204 I N G Zandvoort.
De crematieplechtigheid heeft op dinsdag 10 augustus plaatsgevonden in het crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.

Na een liefdevolle verzorging in „Het Huis in de
Duinen" te Zandvoort, is na een langzaam afnemende gezondheid, in volle Vrede van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Catharina Poster-Rijnders
weduwe van Egbertus Johannes Poster
eerder weduwe van Chrisüaan Pauls
30 september 1901
8 augustus 1993
Naarden:
A. M. Floberg-Pauls
A. P. B. Floberg
Texel:
G. Poster
M. B. Th. Poster-Aagten
Sydney, Australië:
W. J. S. Kas-Poster
G. L. Kas
Zandvoort:
E. J. Poster
H. J. M. Poster-Dalmeijer
Washington, U.S.A.:
B. C. Shirley-Poster
F. G. Shirley
Leek:
N. A. H. Poster
Y. Poster-Naujoks
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Zandvoort, 11 augustus 1993
„Het Huis in de Duinen"
Herman Heyermansweg 73
Correspondentieadres:
Kostverlorenstraat 117
2042 PE Zandvoort
De begrafenis heeft heden in besloten kring
plaatsgevonden in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

heeft ons veel goed gedaan.
Het gaf ons troost te merken hoeveel hij voor veel mensen heeft betekend. '
Wij vonden het prettig dat zovelen blijk hebben gegeven
van hun belangstelling in de vorm van bloemen en
woorden.
Namens de familie:
Q. A. M. Kok

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
ARNING

OPENBARE COMMISSIE-

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

De volgende commissie vergadert volgende week
in het Raadhuis:

VERGADERING

- maandag 16 augustus 1993 20.00 uurcommissie Financiën

Tel. 02507-30890

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

EIND

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

WELSTANDSCOMMISSIE

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR:

De Welstandscommissie vergadert donderdag
19 augustus 1993 om 15.30 uur. De plaats van
vergaderen is Raadhuisplein 4, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.

1. Flemingstraat 162, huur ƒ 722,85 per maand, excl. stookkosten.
4-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare-maandinkomen voor deze woning
mag max. ƒ 4.545,- zijn. •

WOONWAGENLOKATIES

Voorts zal een ieder die schriftelijk heeft gereageerd worden uitgenodigd hun inspraakreactie
mondeling toe te fichten inde week van 21 september 1993.
De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is gevestigd in Raadhuisplein 4 en is op maandag tot en
met vrijdag geopend van 9.00 tot 12.30 uur.

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
93076B
93077B

Op grond van het woonwagenbeleid van de
provincie Noord-Holland dient de gemeente Zand-

U kunt deze aanvragen inzien bij de sector
Grondgebied, afdeling Bouwtoezicnt & Milieu,

S Nieuwsblad

organiseren in de krant van 19 augustus a.s. een

Dankbetuiging
Na het onverwachte overlijden van mijn lieve man en
levenskameraad

Tjitte Boerma
Bedankt lieve mensen voor alle mooie bloemen,
ontroerende brieven en kaarten;
Uw medeleven en steun waren overweldigend.
Lieve vrienden, woorden schieten mij te kort, zoveel
betekenen jullie voor mij.
Karin Boerma-Kiekens

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

VERKEERSBESLUITEN
Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reglementverkeersregels
en verkeerstekens 1990, nebben Burgemeester
en Wethouders besloten tot:
- het opheffen van de gereserveerde invalidenparkeerplaats op Hogeweg 62
- het opheffen vande gereserveerde invalidenparkeerplaats op Zeestraat 22-1
Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den'
Haag, binnen 30 dagen na publicatie van de
besluiten.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden
ingediend. Tevens is f. 170,- aan griffierechten
verschuldigd.

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

GROTE ZOMERPUZZEL

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

met als prijzen: gegrilde kippen van ROMY'S SMULKIP
en als hoofdprijs een waardebon van 150,-

te besteden bij JAAP BLOEM Intersporf

ü

Ook zal ons promotieteam zaterdag 21 augustus a.s. weer een leuke
zomerattractie aan het Zandvoorts publiek aanbieden, beschikbaar

gesteld door parf. MOERENBURG

OVZ

en

Heden overleed, na een liefdevolle verzorging in
het „Huis in het Kostverloren", mevrouw

op de leeftijd van 88 jaar.
Zandvoort, 10 augustus 1993
Correspondentieadres:
Fam. Berkenbosch-Maarsen
Sophiaweg 6
2042 PV Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag
12 augustus van 18.30 uur tot 19.30 uur in de
rouwkamer van het „Huis in het Kostverloren",
Burgemeester Nawijnlaan l te Zandvoort.
De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen
van 9.00 - 12.30 uur gedurende een week na
verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
De bezwaren worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen is het echter een
wettelijke verplichting een vergunning zonder
meer te verlenen, al is er bezwaar ingediend.
Verder kan een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Nieuwsblad

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

Uitvaartcentrum
Haarlem
Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 033-32 87 50

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13378

U

GT If F

ADEMBENEMEND!

Dat Noorwegen - het land van de fjorden, rust en ruimte - niet alleen
een uitstekende vakantiebestemming is voor het hoogseizoen bewijzen
de vele mogelijkheden die het land ook in het najaar te bieden heeft.

********

Steeds n-.ccr mensen maken er kennis mee en komen thuis met enthousiastc verhalen. In vervoering raken door onwaarschijnlijk rijk gekleurde bossen als de zomer op zijn eind loopt. Ontspannen rondtoercn
door mooi landschappen en over rustige wegen - van huisje naar huisje
of van appartement naar appartement. Genieten van de uiterst gcvariccrdc culturele mogelijkheden die steden als Oslo en Bergen te bicdcn hebben.
Het Noors Nationaal Vcrkecrsburcau heeft om u op weg te helpen in
samenwerking met de gespecialiseerde touroperators en vcrvoersmaatschappijcn ccn aantal aantrekkelijke vakanticaanbiedingcn voor het najaar gebundeld in ccn kleurrijke folder.
Bel of schrijf naar het Noors Nationaal Verkcersbureau en vraag naar
de folder „vakantieaanbicdingcn Noonvegen 1993". U krijgt deze
dan zo spoedig mogelijk gratis toegestuurd.

Gebakken snoekbaarsfllet met
gesmolten peterselieboter en citroen
of
Runderbiefstuk omringd met
spek en rode wijnsaus
********
Sinaasappelbavarois met
bosvruchten en slagroom

FL 39.-

NOORS NATIONAAL
VERKEERSBUREAU

l

Postbus 751 20, 1070 AC Amsterdam Tel: 020-6710061.

J J

Ministerie van Justitie

Justitie
Zorg voorde rechtsorde is de
centrale taak uan Justitie.
Daarom doet de samenleving een
beroep op Justitie om
criminaliteit op te sporen en te
voorkomen. Vervolging,
berechtingen het ten uitvoer
leggen van straffen sluiten
hierbij aan. Ook de ontwikkeling
van rechtsnormen behoort tot de
zorg voor de rechtsorde. Justitie
zorgter verder voordat er in ons
land recht kan worden
gesproken. Het
vreemdelingenbeleid en de
organisatie van de
jeugdbescherming zijn eveneens
kerntaken van Justitie. Bij de
behartiging van al deze taken
gaat het niet alleen om de
kwaliteit van het beleid maar ook
om zorgvuldigheid en
doeltreffendheid in de
uitvoering.

I

Ardennerham met gemengde sla
en partjes meloen
of
Consomme 'Doria'
Heldere runderboulion
met komkommer juliënne

NOORWEGEN
OOK BUITEN HET SEIZOEN

L

MENU MAAND AUGUSTUS

een ijzersterke combinatie!

Helena Johanna
Maarsen-van Bilderbeek

Duindoornlaan 1 aanbouwen
woning
Zeestraat 52 intern veranderen café

GEMEENTE

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
Bij het genoemde gezamenlijk max. bruto-maandinkomen wordt het
inkomen van de meestverdiener voor 100% en de minstverdiener
voor 50% meegenomen in de berekening.

en

Van 23 augustus t/m 17 september 1993 ligt
de notitie "Aanwijzing woonwagenlokaties,
uitgangspunten en randvoorwaarden" voor
een ieder ter inzage, bij de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling van de sector Grondgebied. Deze
notitie bevat de uitgangspunten die ten grondslag zullen liggen aan de uiteindelijke lokatiekeuze. Een ieder die dit wenst kan hierover
schriftelijk een inspraakreactie sturen aan het
college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

INSPRAAK AANWIJZING

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur
in het gevelkastje ten kantore van EMM.

ovz

voort het bestaande woonwagencentrum aan
het Keesomplein op te heffen en te voorzien in
kleinere woonwagenlokaties van 4 a 5 standplaatsen die in de bebouwde kom liggen. Alvorens hiertoe kan worden overgegaan, dient het
gemeentebestuur aan te wijzen waar deze
nieuwe centra kunnen komen en moet voor de
aangewezen lokaties een wijziging van het geldende bestemmingsplan worden voorbereid.

Penitentiaire Inrichtingen 'Over AmsteF vraagt:
Bewaarder/Penitentiair Inrichtingswerker

v/m 38 uur
Taken U bewaakt de rust en de orde in

de inrichting en bevordert een toereikende materiele ondersteuning van de gedetineerdenverzorging; begeleidt, in voorkomende gevallen, zowel groepen als individuele gedetineerden op het gebied van
vorming en vrijetijdsbesteding; stelt observatierapportages op en onderhoudt de nodige contacten ten behoeve van de opstelling en evaluatie van een verantwoord detentieplan voor individuele
gedetineerden. Functie-CÏSen MAVO-4 werk- en denkniveau; MBO-niveau gericht op het werkveld [WBO-IW, AT en dergelijke] wordt op prijs gesteld; de bereidheid tot het volgen van interne
vakopleidingen en om te werken in onregelmatige dienst; leeftijd minimaal 24 en maximaal 50 jaar. Salaris Een salaris van minimaal f2417,- en maximaal f3650,- bruto per maand;
8% vakantietoeslag; een toelage voor het verrichten van onregelmatige diensten. Vacaturenummers 084 4006.

Bewaarder Complexbeveiliging

v/m 38 uur
Taken U bent belast met de bezetting van de bewakingsposten en

surveillerende diensten van het complex; draagt zorg voor de algemene beveiliging; bent belast met het toezicht op en de begeleiding van gedetineerden binnen en buiten de inrichting; treedt op als lid
van een bijstandsteam bij calamiteiten in de penitentiaire inrichtingen. FunctlC-eiSen MAVO werk- en denkniveau; de bereidheid tot het volgen van interne vakopleidingen; bereidheid om te
werken in onregelmatige dienst; beschikken over een goede fysieke conditie; leeftijd minimaal 18 en maximaal 24 jaar. SalariS Een interne beroepsopleiding in diensttijd; een aanvangssalaris bij een
leeftijd van: 19 jaar van i 1814,- bruto per maand; 20 jaar van f2041,- bruto per maand; 21 tot en met 24 jaar van f2268,- bruto per maand [bij ervaring in een soortgelijke functie is een hoger
aanvangssalaris mogelijk]; na de opleiding is na enige jaren een salaris van f3040,- bruto per maand mogelijk; een toelage voor het verrichten van onregelmatige diensten; 8% vakantietoeslag.
Vacaturenummer 3 085 4006.

Standplaats Amsterdam. Bijzonderheden Na selectie van de sollicitatiebrieven zullen de daarvoor in aanmerking komende sollicitanten een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen
van een voorlichtingsbijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn gepland op zaterdag 11 september voor de functie van Bewaarder/Penitentiair Inrichtingswerker en zaterdag 4 september voor de functie van
Bewaarder Complexbeveiliging. Een medische keuring en een antecedentenonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure, een psychologisch onderzoek kan hiet deel van uitmaken.
Voorkeiirsgroepen Justitie draagt bij aan het vergroten van de werkgelegenheid voor vrouwen, gehandicapten en ledenvan etnische minderheden. Daarom worden zij uitdrukkelijk
uitgenodigd te solliciteren. SolllCltatieWlJZe Schriftelijke sollicitaties voor 27 augustus aanslaande onder vermelding van het betreffende vacaturenummer richten aan de heer L.H. Beugels,
Hoofd Personeel» Organisatie ad interim bij de Penitentiaire Inrichtingen 'Over Amstel'. Postbus 11901,1009 CE Amsterdam. Justitie: hetjllistC geWÏcht in de SCh (Kil.
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Ondernemersaanbod valt in de smaak

Regen geen spelbreker voor Rekreade
Het vakantieweer is
triest, maar tientallen kinderen uit Zandvoort, plus
een aantal dat hier op vakantie is, heeft daar nauwelijks last van. Bijna dagelijks zoeken zij Rekreade
op, te vinden in 't Stekkie en
het Jeugdhuis achter de
Hervormde Kerk. Ook voor
de buiten-evenementen, bij
Winkelcentrum
Nieuw-Noord en op het Jan Snijerplein (Rekreadeplein), is er
belangstelling.

Pieter Thelissen (links) van de Zandvoort Express beleefde zaterdag een drukke dag. De jeugd van
Zandvoort gaf in grote getale gehoor aan de oproep van Ondernemers Vereniging Zandvoort en het Nieuw-Noord
Zandvoorts Nieuwsblad. Deze hadden er samen met Thelissen voor gezorgd, dat alle kinderen gratis
Het thema in Zandvoorteen rondje door de badplaats>mochten rijden. Daarnaast werden zij ook nog eens met lekkernij verrast
door McDonalds. „We doen het beslist nog een keer," zegt Thelissen achteraf. „Het was hartstikke -noord is: Wat ruist er door het
struikgewas? Zou eens willen
gezellig."
weten wat dat was. O jee, wat is
dat? Een beestje in de stad. Is
hij p'aars of is hij groen? Wat
moeten we nu gaan doen? We
gaan naar professor Torretje, je
Diensten:
of alarmnummer 023-334323 (24
weet wel die zonder snorretje.
Hij gaat vast op zoek. Mis14/15 au?. 1993
uur per dag), ook voor melding
POLITIE:
Alarmnummer van zoekgeraakte of gevonden
ZANDVOORT' - Fitness schien wel in het grote boek.
06-11. In andere gevallen: tel. dieren.
Paradise, gevestigd aan de We willen zo graag weten hoe
13043.
Tandarts: Hiervoor de eigen Paradijsweg l, houdt zater- het beest zou heten. We tellen
BRANDWEER: Alarmnummer tandarts bellen.
dag in de sportschool de nu langzaam tot tien, hopen jul06-11. In andere gevallen Apotheek: Zeestraat Apotheek, laatste voorronde voor de lie op Rekreade te zien. Groet023-159500 of - voor info over- J.W. Neutel, tel. 13073. Zaterdag Fitness Paradise Fitgames. jes van Stefanie, Hans, Barbara
dag - (02507) 61584.
en zondag alléén voor recepten, De onderdelen van die en Rina.
AMBULANCE: Alarmnummer openingstijden: 11.30-12.30 en 'games' vragen zowel condiProgramma: op 15 aug. 18.30
06-11'. Anders: tel. 023-319191 17.00-18.00 uur. Buiten de ope- tie als kracht, behendigheid uur Volksdansen en poppen(ongevalllen), Centrale Post ningstijden informatie over de en inzicht.
kast - bij winkelcentrum - bij
Ambulancevervoer (CPA) Ken- regeling via tel.nr. 13073.
regen in het Stekkie; op 16 aug.
nemerland.
Wijkverpleging: Voor spoedgeIedereen met een goede con- 10-12 uur, Ik ga op zoek en Ook op de
DIERENAMBULANCE: Die- vallen.is het Kruiswerk Zuid- ditie kan meedoen. In de voor- neem mee - knutselen; 3-5 uur: buitenfestivirenbescherming
023-246899 -Kennemerland 's avonds, 's rondes, waarvan er al drie ach- Inpakken en wegwezen - crea- teiten op het
(gratis), Regionale Dierenam- nachts en in het weekend te be- ter de rug zijn, moeten de kan- tief spel; op 17 aug. 10-12 uur: 'Rekreadebulance
alarmnummer reiken via de doktersinforma- didaten zich waarmaken met Kleur bekennen - spelletjes; plein' komen
023-334323.
tiedienst: tel. 023-313233.
onder andere chin-ups en pus- 19.00 uur: Start bij het Stekkie veel kinderen
HUISARTSEN: De volgende Verloskundige: Mevrouw Eliza- h-ups.
voor de Vossenjacht; op 18 aug.: af
huisartsen hebben een geza- beth de Boer-Burgh en/of
10-12 uur: Tik Tak Tok - knutse- Foto Persbureau
menlijke
waarnemingsrege- mevr. A.C. Gombert, Koch- De finale is op 21 augustus op len; 3-5 uur: De Moezzz Blozzz - Zandvoort
ling: J. Anderson, B. van Ber- straat 6A, Zandvoort, tel. het strand, voor paviljoen Far muziek; op 19 aug. 10-12 uur:
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. 02507-14437.
Out (7). Dan zijn de onderdelen Levend wiezeL moezzzbord - Hoe zou het vinden als je een
Paardekooper, H. Scipio-Blu- Dierenarts: Mevrouw Dekker, onder andere een zeemeermin- spel; 3-5 uur: Ra Ra Ra - knutse- groentewinkel had en die werd
me, F. Weenink. Informatie Thorbeckestraat 17 te Zand- loop, een handenloop, Jeep len; 18.30 uur: Volksdansen en telkens overhoop gehaald door
daarover tijdens weekend, voort, tel. 15847.
trekken, zwemmen en strand- poppenkast bij het winkelcen- een Groene Grobbel? Juf Tak
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én Dieren: (Overige diensten) Ver- stoeltillen. Naast de strandex- trurn in Noord - als het regent weet zich geen raad meer. Teltijdens feestdagen via telefoon- eniging v.h. welzijn der dieren ploitant wordt medewerking in het Stekkie. En op 20 aug. kens als de winkel is opgenummer 30500. De spreekuren (02507) 14561, Vermissings- verleend door de Reddingsbri- 10-14 uur!!: Wat ruist er door ruimd, wordt hij veranderd in
van de dienstdoende arts zijn dienst 023-383361, Asiel Zand- gade Zandvoort, watersport- het struikgewas? 4-uurs-pro- een chaos. Gelukkig zijn wij
zowel op zaterdag als zondag voort
(tevens
pension) centrum Tim Klijn, Stichting gramma met een heuse speur- deze week op bezoek bij Juf
van 11.30 tot 12.00 uur en van 02507-13888, Asiel Haarlem Zandvoort Promotie en het tocht. Neem je brood mee voor Tak en kunnen we haar mis17.00 tot 17.30 uur. Een af- 023-244443. Stichting Regionale Rode Kruis. Het Reebok Step- de piknik!
schien helpen. En met z'n allen
spraak is niet nodig.
Dierenambulance: 023-363476 team geeft zaterdag een demonmoet het ontmaskeren van het
Groene-Grobbel-Mysterie toch
stratie.
Centrum
(ADVERTENTIE)
een peuleschil zijn. Kom, en beVoor inlichtingen: tel. 17742.
Het thema in het centrum: leef het mee! André Appel, An-

Laatste voorronde
voor de Fitgames

tnterlanden sprElgroep

jacht op het Jan Snijerplem. Op
18 aug. 10-12 uur: Sla je slag creatief spel; 3-5 uur: Groentejacht - speurtocht. Op 19 aug.:
10-12 uur: Grote grutjes! - knutselen; 3-5 uur: In een groen,
groen, groen, groen knollenland - spel: 19.15 uur. Volksdansen en poppenkast op het Jan
Snijer (alias Rekreade)plem bij regen in het Jeugdhuis. Op
20 aug. 10-14 uur!!: Een appeltje
voor de dorst - fruitig spektakel
4 uur lang! Breng je brood mee
voor de piknik.

'Leuk om nieuws te schrijven'

Ten behoeve van de verspreiding van:

i Nieuwsblad

In de rubriek Achter de
• Schermen gaat het Zandvoorts Nieuwsblad op zoek
naar de 'mens' achter bekende personen uit deze gemeente. Deze week Dmitri
Herders (12 jaar), uitgever
van 'Het Uitje'.

zoeken wij nog enkele

bezorg(st)ers

De groep Zandvoorters
die Dmitri Herders kent, is
nog beperkt, maar het aantal groeit snel. De twaalf j arige geeft sinds ruim een half
jaar een eigen mini-tijdschriftje uit, onder de titel
'Het Uitje'. „Het leek me
leuk om een beetje nieuws
te schrijven. Maar eigenlijk
is het wat uit de hand gelopen."

Telefoon: 02507-17166
Bioscoopprogrammering van 12 t/m 18 Augustus.

Kerkdiensten

nemiek Ananas, Elly Erwt, Peter Peul en Michel Mango.
Programma: op 15 aug. 19.15
uur: Volksdansen en poppenkast' op het Jan Snijerplem,
alias Rekreadeplein - bij regen
in het Jeugdhuis. Op 16 aug.
10-12 uur: Juf Tak is m de bonen - knutselen; 2-5 uur: Knollen voor citroenen verkopen creatief spel. Op 17 aug. 10-12
uur: Gaan als een banaan sport en spel; 2-5 uur: Een fruitig karretje maken - knutselen;
19.30 uur: Start voor de Vossen-

Zo zie je maar weer eens
waar een ruzie goed voor is. De
mouwen worden opgestroopt
en zwakke plekken bij de ander
blootgelegd. Zo ook deze week.
VVD en PvdA zijn nog steeds
niet vergeten dat zij een paar
maanden geleden door GBZ,
CDA en D66 in het verdachtenbankje werden gezet. Verdacht
van het naar de krant brengen
van een vertrouwelijk rapport,
met pnvé-gegevens van burgers. Hun schuld werd niet beweszen. Maar iedereen was het
uiteindelijk over een ding wel
eens: de privacy van burgers
moet beschermd worden.
Na deze geschiedenis is het begnjpelijk dat VVD en PvdA, nog
steeds met de mouwen opgerold, vuur schieten als zij zien
dat pnvacy-gevoelige gegevens van burgers vermeld worden in een openbaar stuk, de
Rekening 1992. Want die zijn
voor iedereen in te zien. Wilt u
weten of uw buurman op 31 december nog schuld had bij de
gemeente? Een fluitje van een
cent: werp op het Raadhuis of
in de openbare bibliotheek
even een blik in de bijlagen Rekenmg Bestuursdienst, onder
het kopje 'Staat van nog te ontvangen bedragen'.
Felle reacties dus bij de oppositie en dus... ruzie met andere
leden van de gemeenteraad.
„VVD en PvdA hebben al sinds
1986 ingestemd met deze werkwijze," luidt het verweer van
sommige raadsleden. Of ze
daarin nou gelijk hebben, of het
nou gewoonte was of met, het
maakt allemaal met zoveel
meer uit. De man naast de
boksring, de burger van Zandvoort, heeft meer belangstelling
voor de feiten van vandaag: op
dit moment liggen inderdaad
privé-gegevens 'op straat'. Dat
het op deze manier wettelijk
toegestaan is, zal hem vermoedelijk weinig interesseren. Het
gemeentebestuur kan zich dus
maar beter op nu en de toekomst richten: voortaan voorzichtiger omgaan met de privacy van de burger.

Achter de Schermen... Dmitri Herders

(ADVERTENTIE)

Huis-aan-huis verspreiding

COMMENTAAR

Privacy

Rekreade gaat alweer de derde week in. Natuurlijk weer
met verschillende thema's in
Zandvoort-noord en in het centrum. De programma's staan
hieronder. Toegangsprijs: één
gulden per keer. De poppenkastvoorstellingen zijn gratis.

Weekenddiensten

Zandvoorts
Nieuwsblad

van Polvliet
Zondag (Maria ten hemelopneming) 10.30 uur: pastor C. van
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: dhr. J. Last- Polvliet, m.m.v. Zandvoorts Dames Vocaal Ensemble
huis
Gereformeerde Kerk, Juliana- Ned. Protestanten Bond (NPB),
weg 15:
Brugstraat 15:
Zondag 10.00 uur: ds. J. de Tot en met 29 augustus geen
Waard, Schiedam
dienst
Roomskatholieke Kerk, Grote Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
Krocht 45:
218, Haarlem.
Zaterdag 19.00 uur: pastor C. Zondag 10.30 uur: ds. Dan Powers
19.00 uur: gastspreker
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
Zandvoorts
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
Nieuwsblad
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
op donderdag m Zandvoort, Bentveld
Weekend:

14/15 aug. 1993

en Aerdenhout Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred • J.M Pekelhanng.
Hoofd commercie- J F. Sas
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel 02507-18648 Postadres,
postbus 26. 2040 AA Zandvoort BIJ
geen gehoor 020-6451515 tijdens
kantooruren
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Mananne Timmer (emdred)
Vormgevmg/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef). Paul Busse, Pieter
Hendal.
Advertentieverkoop: Gasthuisplem
12, Zandvoort,- tel. 02507 - 17166
Postadres, postbus 26, 2040 AA
Zandvoort Faxnummer 0250730497. M. Oosterveld Kantoor geopend maandag 13-16 u . dinsdag 1013, 14-16 u , woensdag 9-11 u ; donderdag 10-12 en 13-17 u . vrijdag 9-12
u
Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres Postbus 51, 1180 AB Amstelveen Faxnummer: 020-6475449 Micro-advertenties tel 020 - 562.6271.
Faxnummer- 020 - 665 6321
Verkoopmanager M. Chnstiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 17,- per
kwartaal
ƒ31,-per half jaar, ƒ 54,-perjaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven
Losse nummers ƒ 1,85
Opgave abonnementen, verhuizingen.elc:
ma t/m vr 0830-17 uur, tel (020)562.6211
Bezorgklachtcn: vriidag 9-12 u tel.
02507-17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
m 1941.

door Joan Kurpcrshock

DE FILM MET EE\ GEHFIM.
IEOIBEEN PRAAT EROVER,
MEMAND VERRAADT HET,

'T "M

CRYING
GAME

023-244553.

«n ftln •« Si.il JOKIUS

Burgerlijke stand |
Periode:
3 - 9 augustus 1993
Gehuwd:
Zwemmer, Paul en Killestijn,
Amta Cornelia
Mechati, Ahmed en Brouwer,
Jannie Elisabeth
Koning, Gerrit Pieter en Jochems, Kirsten Bastienne
Loos, Gerard Anton en Van Bellen, Nicole Lucy
Geboren:
Demi Jolien, dochter van: Vedelaar, Albert Jan en Wester, Janna
Lisette Storm, dochter van:
Sloan, Alan en Venema, Joke
Miranda Wilhelmina, dochter
van: Sabelis, Gijsbertus Hendrikus en Groen, Hendrika Elisaheth
Delphine Valery, dochter van:
Van Sluisdam, Peter Ype en
Gaus, Lucienne Jacqueline
Ivette
Overleden:
Sinnige, Hermanus Henricus,
oud 58 jaar
Mars geb. Grpes, Christina Gezina, oud 82 jaar
Poster geb. Rijnders, Catharina, oud 91 jaar

A.L
Dagelijks
13.30
Za/Zo/Wo
15.30

A.L
Dagelijks
19.00
Do/Vr/Ma/Di
15,30

16 Jaar
Dagelijks
21.30

V

IVliiniicliij> en Dinsdag
alle Kiiiii~tje:s
8 gulden
Casthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon; 02507-18686

D
i

MITRI HERDERS komt
bij heel wat mensen over
de vloer. Om abonnementen of losse nummers te verkopen (meestal levert hij er wel een paar af bij de
boekhandel voor 20 of 25 cent),
of om geldschieters voor Het
Uitje te vinden. „Ik heb weinig
sponsors," zegt hij, „ik zoek er
nog wel een of twee." Hij heeft
er al vijf, zo blijkt uit de 'Sponsorrubriek' in zijn tijdschrift:
de AKO en de strandpaviljoens
Seagull, skyline, Sunset en
Take Five.
Het Uitje bestaat meestal uit
één vel A4-papier, aan beide zijden helemaal vol geschreven.
„Dat copieer ik bij Albert Heijn,
die heeft een goed copieerapparaat." Bij andere instanties in
Zandvoort zijn de copieen al
gauw te donker, of ze zijn te
duur, weet hij. Het Uitje verschijnt 'ongeveer één keer per
week' en de onderwerpen lopen
sterk uiteen.

Actualiteiten
„Toen ik begon, wilde ik leuke berichtjes schrijven over
wat er te doen is in Zandvoort.
Vandaar de naam 'Het Uitje'.
Daarna zijn eigenlijk pas de actualiteiten gekomen." En die
varieren behoorlijk, zo blijkt
uit het archief, opgeborgen in
een plastic map. Van een Zandvoortse politieberichtje over
een vrouw die in een kaaswinkel was gevallen, tot en met
sportver'slagen compleet met
krantefoto's.
Maar Dmitri schrijft ook over
van alles wat hem ter harte
gaat. Zoals het bericht in het
eerste nummer, over de 'zielige
kinderspeelplaats aan de Oosterstraat, die er toen 'eenzaam
en verlaten' bij lag: 'Er moet

„Het is wat uit de hand gelopen," zegt Dmitri Herders over zijn
idee om nieuws te gaan schrijven. 'Het Uitje' verschijnt nu
bijna wekelijks
Foto Peisbuirall Zanchouit

heel wat gerepareerd worden',
schreef hij destijds. „Maar dat
is ondertussen al gebeurd,"
voegt hij er nu aan toe.

Kwallen
Pas geleden kregen zijn lezers nog een verhaal over kwallen voorgeschoteld. 'Kwallen,
wie haat ze met. Ze steken,
spuiten en zijn giftig. Een kwal
bestaat voor 90 procent uit water, 5 procent is gif, 4 procent
maag en l procent stekels.'
„Maar ik heb ook wel eens twee
pagina's volgeschreven over
m'n schildpad die dood was gegaan," zegt hij. 'Jut' was aangevallen door de kat.
„Soms ben ik in een half uurtje klaar, soms, als het niet lukt,
doe ik er wel een paar dagen
over." Hoe
hij aan zijn materiaal komt1'' „Ik kijk wel eens in
de bibliotheek. Soms zoek ik
iets uit, soms weet ik het zelf.
En af en toe ga ik naar een voetbalwedstrijd. Over twee weken
ga ik over Zandvoortnieeuwen
schrijven. Maar ik ben in hart
en nieren voor Ajax," verzekert
hij. Ook aan die club besteedde
hij enige tijd geleden een krant-

je. Niet vreemd Dmitri woonde
vorig jaar zomer nog in Anisterdam maar moest wegens allergie naar Zandvoort verhuizen.
„Ik mis hier wel parken met
vijvers, zoals je die in Amsterdam hebt."

Herdersmat
Zijn vrije tijd brengt hij door
met lezen, trams, voetballen op
straat en schaken bij de Zandvoortse Schaakclub. „Ik ken
een paar trucjes om te winnen."
zegt hij. „En als iemand de Herdersmat niet kent ( - die past
mooi bij mijn achternaam - )
dan win ik meteen."
Hoelang hij doorgaat met het
uitgeven van zijn krantje, weet
hij nog niet. „Het is een soort
drang," zegt hij. „Het hangt er
van af hoelang ik het volhoud,
misschien tot m'n vijftiende of
zestiende." Zin om journalist te
worden, heeft hij absoluut niet.
„Dat lijkt me niet leuk. Je moet
het hele land door of naar het
buitenland, of je moet er 's
nachts iedere keer uit." Wat
dan wel? „Er staat nog niks
vast. Ik denk trambestuurder,
of misschien wel dokter."

ZANUSSI WASAUTOMAAT
Voorlader wasautomaat, 4,5kg trommel van roestvrijstaal, variabele
thermostaat en halve wasknop. Adviesprijs"899.-

SONY HI-FI MIDI-SET INKL. CD-WISSELAAR

SONY CAMCORDER
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760, 63cm fla
square, in line, quikstart beeld
buis. stereo, teletekst en afstandbediening. Adv '2075.-

NEWS-D207;

F375, 8x motorzoom. (ader,
3 lu)<, age msert. '2220 -

k

1299.-

TOPMERKCAMCORDER

F60,8mm systeem, 6x zoom, supenmpose, autofocus. Adv '2299 -

ES^IOQC
Iftlfe? IC3O.PHILIPS70CMKTV
PANASONIC NVG1
STEREO TELETEKST VHS-C videocamera. '1895.-

IfriKf
1495.PHILIPS 28PV7976
ES41QQC
iim-f IO9u.-

Ai 70 CM TELETEKST

pjg.% -lonc
tra»? laC3U."
PHILIPS CE6270 63 CM
AFSTANDBEDIENING

|j:jKf
1095.PHILIPS55CMKTV
STEREO TELETEKST

prgik OQC
tam-9 93u>PHILIPS55CMKTV
SUPER TELETEKST

IjjJKf 795."

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig. Adviesprijs' 1299.-

495*"

INDESIT PROMOTIE

~ 2099.1449.-

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

VMS

1799.-

1499
PANASONIC 63 CM

STEREO TELETEKST

1199.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1100 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geëmailleerd. Adviesprijs '2199.-

iar uu:»"-.

gen rneei

BLAUPUNKT VHS HI-FI

. « c
GRATIS THUIS

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R81 80; 750 Watt + draaiplateau. |

o49

PHILIPS /WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON
AVM920; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron.. Adviesprijs*1299.- [

979.-

1000 toeren. Adv. "1878.-

999.-

droogt u in één machine:

JVC VHS HI-FI VIDEO

830; TOPKLASSE! "1899.-

^•BP^^M^^ffiHIl s

°

iiffmHg

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
tebewonderen!Watzegtuvan
deze AEG/BCC stuntaanbioding? Adviesprijs. "1549.-

"""^—~g HlÉiiiMKVïVn^3V4ÏfilL^^BH^^^R?MaVTAÏ]BMHpMrnfl9B

VS940; VHS-HQ, 4 koppen
inkl. TELETEKST. "1999.-

1249.

1195.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

Geen 2-deurs koelkast maar een
echte koel/vries kombinatie met
de koelruimte op "ooghoogte".
Laag stroomverbruik Adv. "1179.-

865.845.-

1199.-

Type ARG280; Adv. '1235.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

849.-

INDESIT
FORNUIS

528.-

ETNA FORNUIS 14.00

598.-

INDESIT G/E FORNUIS

KN5404; Gas-elektro. "1049.-

BAUKNECHT WA6500

VR502; VHS stereo. "1599.

g, \eeeee

Type KN5402WÖ; Adv. *849.- l

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOEL/VRIES KOMBI

PHILIPS /WHIRLPOOL

VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-snuttle. "1795.-

BAUKNECHTSUPER
KOEL/VRIES KOMBI
TypeKGC2511; Adv. '1269.

gg|iy-mBanasg= v..ji|EnQnjmii0ri|

668.-

PELGRIM FORNUIS

410IV;Gas-elektrofomuis."1425.-1

898.-

849.-

SONY3KOPPEN VIDEO
V315; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbedienmg."1220.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS l

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

EM22; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed |
grill-set. Adviesprijs'1575.-

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1 000. Adv."1 445.-

ATAG GAS-ELEKTRO

998.

FK055/52/25A;Elektrischeoven, l
inkl.grillenkookwekker.*1510.-1

130 LTR. KOELKAST

749. PANASONIC VIDEO"

1098.-

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica ATAG INFRA TURBO
bovenblad. Officiële garantie. KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookb'oek. Adviesprijs'1735.-

J40;VHS-HQ,3koppen."1104.-

649.-

onderdeel van u»<j
vraag erom!

CQQ

üïlïf.

WASDROOGKOMBINATIE
PHIL C0104 RVS 1000T ZANUSSI Z908/8SR
Tegen meerprijs wast en KOEL/VRIES KOMBI

750; 4 koppen, 8 uur. "2095.-

V415;4 DA-PRO, VHS-HQ, dual
mode shuttle; long play. '1550.-

349.

549. "l

BROTHER ER7341

SIEMENS 1000 TOEREN
w

SONY55CMKVM2131
SONY 4 KOPPEN VIDEO
SUPER TELETEKST
37 CM KLEUREN-TV

849.-

MIELE 1100TOEREN

1099.-

PANASONIC70CM*
STEREO TELETEKST

KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron l
+ bete-lucht oven + grill.

SIEMENS KS2648

PANASONIC VHS HI-FI

949.-

PHILIPS / WHIRLPOOL

29 liter, digitale bediening l
en draaiplateau. Adv. '899.- 1

F65;4koppen, VHS-HQ. '1894.-

1299.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI

BOSCH 2-DEURS

SONY TRAVELLER

SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST GRUNDIG HIFI VIDEO

Q1Q _
O 151.

Type R3G14;draaiplateau, timer |
en 1000 Watt quartz grill

UOU."

Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs'1199.-

1149.

Flat en Square Hi-Black Trinitron
beeldbuis, teletekst en afstandbediening. Adviespnjs"1799.-

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adv. '769.-

ZANUSSI 2-DEURS
CCC

499.-

E10; Mini camcorder, motorzoom,
autofocus, hi-fi stereo. '2799.-

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

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

PANASONIC 700 WATT l

Type 2596; Adviesprijs. '799.-

STEREO TRAVELLER

445.- SONY VHS HI-FI VIDEO

MOULINEX FM1115

INDESIT 2-DEURS

Type R2240. Adviesprijs'849.-

SONYHI-8TRAVELLER

PHILIPS GR1021 37 CM

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

445."

TR705; Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviespnjs*3330.-

1399.-

SAMSUNG RE570

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv. '749.-

799

70 CM MATCHLINE

Nederlandse Philips garantie.

ISlechts 35,5 cm breed!
Versterker 2x60 Watt,
2x5 bands equalizer,
tuner digitaal, 30 pre-sets,
dubbel-cassettedeck,
high-speed
dubbing,
dolby-B, CD-wisselaar,
lade voor 5 CD's,
Shuttle Play. Infrarood
afstandbediening.
Adviespnjs*1330.-

BLAUPUNKT VIDEO

RTV535; 3 koppen. Adv."1445.-

649.-

145 LITER KOELER
TOPMERK. Adviesprijs'749

AKAI 3 KOPPEN VIDEO
VSF340;VHS-IHQ, PDC voorbereid; afstandbediening. '988.-

1
«

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV9717; Adviesprijs'2275.-

PHILIPS VIDEO + PDC

i^ïtkf !•••••• *

VR223; VHS-HQ, simpel
programmeren:TXT. '1245.-

BLAUPUNKT70 CM
STEREO TELETEKST

749.TURBO-DRIVEVIDEO

ESi 1Q>|Q
mtiï
IO4O.

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. "298.-

ETNA KOOKPLAAT
1 205JN;4-pits. Adviesprijs"450.-

ELECTROLUX
KOELBOXEN

4 koppen, dubbele speelduur.
Off.Ned.garantie. "1245.-

TOPMERKWASDROGER

77Q .

pTffii QQQ _ PHILIPS VHS-HQ VIDEO
"
mm 33O. 312; 3 koppen, perfekt beeld,
ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

ijfJK? 94o.BLAUPUNKT55CM
SUPER TELETEKST

prgA
LT^A.?

Wasdroger. Adviespriis*495.-

ARISTONA 51 CM
GRUNDIG37CM
AFSTANDBEDIENING

478.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

LCD-afetandbediening.'1145.-

AUDIO-& VIDEO CASSETTES

679.-

M W I S I W - A V i l / K W WM00E l l E3
Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:

108.-

ZANUSSI WASDROGER
Type TD50; Adviesprijs*649.-

ATAG WASEMKAP
JIKAP

TDK SA-90 TYPE il
10 voor
40. SONYE240V
3 voor^.»30.- INDESIT WASDROGER
HBHRni^HHiBlH H^H^i tmiiiAldfii:i:T«fl
OPZETVRIESKASTJ

GRUNDIG VIDEO + PDC

A4fcftlU

VS902; TELETEKST. '1409.-

749.-

Q7Q
O f O." iRUNDIG VHS VIDEO
GRUNDIG 51 CM TEKST
pTgA
CQQ

rSïïw D3O."

258.-I

IVMdAll

M

4O

PHILIPS /WHIRLPOOL

599.579.-

WH155E;3-standen.
iden. "280.-

58.-

Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te vin-

JVC VHS-HQ VIDEO

HRDX20; Afstandbed. '879.-

Type Z6050; Adviesprijs"599.-

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

STUNT! VHS-HQ VIDEO
nkl. afs.tandbediening!

teuiMiK

449.-

498--

KOOP ZONDER RISICO

umj

BCC speelt reeds 24 jaar op zeker en verkoopt uitsluitend de
allerbekendste (opmerken met officieel Nederlands
garantiebewijs. Fabrikanten en Importeurs leveren ons graag
en niet alleen vanwege onze zeer grote omzet. Ook omdat
wl| een snelle, zeer modern geoutilleerde Technische Dienst
hebben, die het begrip SERVICE werkelijk waarmaakt B.v.:
kleuren-TV service In- en bulten de garantietijd uiterlijk de
volgende werkdag. Bij BCC kopen Is een verademing.
Vakkundig personeel staat u met raad en daad terzijde

QQ

«f«l

MIELE DROGER

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. "848.-

648.348.-

STUNT!! VRIESKIST!!

BCC, WAAR MEN NOG TIJD VOOR U HEEFT!

PIN-CODE |
i Meer budget door de gratis
) BCC-cardf

' an vraag-f older in de winkel n

Electronisch betale
mpt iiuv PIN-code
zonder extra kosten

BEVERWIJK
ALKMAAR
l Winkelcentrum "De Beverhof" l Huiswaarderpleln 11
l Beverhof 16 (alleen witgoed) l (Achter Noorderkaü6/ti.„

.K.I

I

749.-

BOSCH VW PS2100

829.1499.-

MIELE VWG521

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag
... ...
l maandagmiddag
i tui o 3O uur
ldinsdag
dinsdagt/m
t/mvrijdag
vrijdag
S tot S 30 uut
zaterdag .9 tot 6 uur.
uur
KOOKAVOND
Cl CI/Tnn Cl IDCDQ l Badhoevodorp vrijdag
. .. 7 tot 9 uur
CLCIV l JJX iiïSrXÏ«2 l Ma»r«««nbroek vrijdaw
. 7 tot 9 uur
IN DE RANDSTAD l ovarige filialen dondei.Ua
7 tot 9 uur

Irnl UI l U l .J
DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
•••••-'^•••^

l Winkelcentrum "Schalkwijh"
l Rivièradreef 37

699.-

BAUKNECHT VW3PR

Elektronisch regelbaar. "1445.

pTgik

6 programma's, 12 couverts
en geruisarm: Adv. '999.-

M
.i
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Teun Vaslenhouw:
„Na
het
succes
van vorig seizoen zei men
tegen mij dat
dit beginnersgeluk
was.
Juist om te
bewijzen dat
hier
geen
sprake van is,1
wilde ik graag
komend seizoen weer de
training
te
doen. Om me
te bewijzen
met goede resultaten." Onder goede resultaten verstaat Vastenhouw
het
meedoen in
de middenklasse

Vastenhouw wil van
de schorsingen af
ZANDVOORT - Teun
Vastenhouw, trainer van
het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen, ziet voor
hem als belangrijkste taak
weggelegd, het terugdringen
van de vele schorsingen. Dat
beïnvloedde het resultaat,
in negatieve zin te veel, het
vorige seizoen. „Er was een
speler, die totaal achthon-

gen en de daarbij behorende
boetes zullen afnemen. „We
moeten meer voetbal spelen en
betere duels met de man aangaan. De vele kaarten moeten
er uit. Het is voor de spelers
zelf niet goed maar ook voor
het image van Zandvoortmeeuwen."

Vriendenploeg

voort'75, maar daar staat de
komst van Jack Goedegebuure,
van het tweede zondagteam tegenover. „We hebben een leuke
selectie van achttien man. Bovendien ziet het voorbereidingsprogramma er goed uit.
Voor het eerste sinds 35 jaar ga
ik eind augustus met vakantie
over de grens, maar de training
gaat onder Van Rhee en Van
der Bergh gewoon door".

derd gulden aan boetes
Ondanks die vele schorsinmoest betalen. Dat mag niet gen is het team een echte vrienmeer voorkomen," aldus denploeg, waarbij door Vasten- Middenmoot
Vastenhouw.
houw veel lof wordt toegeElke trainer wordt naar zijn
door Aaldert Stobbclaar
Reeds na twee competitiewedstrijden was de selectie van
Teun Vastenhouw behoorlijk
geslonken. Die wedstrijd leverde vijf rode kaarten op. „Dat
bevorderde de zaak niet,"
meent Teun Vastenhouw, die
altijd bij ZVM voetbalde en weigeteld 292 wedstrijden voor het
eerste elftal speelde.
„Het was geen beste start en
mede door de vele schorsingen
stonden we er niet best voor. Ik
kende de jongens wel, maar als
je voor de groep staat is het
toch anders. Af en toe heb ik
toen wat lelijk moeten doen en
uiteindelijk klikte het.,"

Foto Peisbuie.iu
ZancKooit

zwaaid aan begeleider Van verwachting gevraagd betrefRhee en aanvoerder Rob van fende het naderende seizoen.
der Bergh.
Vastenhouw doet liever niet
mee aan voorspellingen maar
„De sfeer is niet alleen in dit na enig aandringen laat hij toch
team erg goed maar bij de hele wat los.
vereniging Zandvoortmeeu„De hele groep vindt de gezelwen. Wat ons betreft neemt lige sfeer belangrijk en prestaRuim veel werk uit mijn han- ties niet primair. Maar toch wil
den en heeft Rob van der Bergh je natuurlijk winnen. Ik denk
veel, en goede, invloed op het dat een middenmoot-positie
team. Met het zondagelftal kun- erin moet zitten. Het is moeinen we best overweg. Pieter lijk, omdat we diverse andere
Keur heeft een enorme positie- tegenstanders treffen. Met goeve uitstraling in de club. Het de resultaten wil ik me wel bezondagelftal komt zaterdags zijzen. Na het succes van vorig
kijken en wij gaan zondags seizoen zeiden de sportliefhebweer naar hen kijken."
bers dat ik beginnersgeluk had.
Een belangrijke reden is dan
De selectie van Teun Vasten- ook dat ik dit jaar de traming
houw ziet er vrijwel hetzelfde opnieuw wilde doen om te laten
uit als vorig seizoen. Alleen Os- zien dat er van beginners geluk
car Vos ging over naar Zand- geen sprake is."

Ommekeer
„De ommekeer kwam in de
uitwedstrijd bij de latere kampioen Hoofddorp. We verloren
wel maar we speelden een uitstekende wedstrijd. Daarna
ging het lopen en we pakten de
derde periode. Door wederom
wat schorsingen konden we het
in de laatste wedstrijd tegen
Velsenoord niet afmaken.'
De ZVM-man werkt er aan de
discipline bij zijn team te verhogen waardoor de schorsin-

Zandvoort is meer dan een
patatbadplaats. Maar om
dat de toeristen duidelijk te
maken moet meer aan pro'motie gedaan worden. Vorige week gaf Floris Faber wat
suggesties hiervoor in deze
rubriek. Deze week stelt Faber dat het gemeentebestuur financieel gezien wel
eens over de brug kan komen om de badplaats op te
krikken: 'Laat de gemeente
de kosten van sierverlichting van straten en watertoren voor haar rekening nemen'.

(ADVERTENTIE)

nSlecht ter been?

D

De Arola brengt u
overal heen.
Door weer en wind, binnen en
buiten de bebouwde kom Op
volle tank 120 km'Max
snelheid 40 km/uur Ook leverbaar als rolstoel-inrij wagen
Vraag documentatie over
deze fantastische twee-zitter
(Uitsluitend voor gehandicapten)
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EZE WEEK STOND op
mijn lijstje een artikel
over de politiek in Zandvoort. De politiek in verband met het toerisme dan. Ik
had een tweede titel in het
hoofd: 'Gouverner, c'est prévoir'. Zeer vrij vertaald iets in
de sfeer van: als je iets wilt bereiken, moetje vooruit denken.
Moet je weten wat je uiteindelijk wilt. Voor Zandvoort als
badplaats en voor de bewoners
van ons dorp.
Er is de afgelopen week iets
gebeurd. Eigenlijk ging er iets
aan vooraf. Er kwam bij mij
iemand langs met zes fotoboeken van oud-Zandvoort. Met
plaatjes van het Kurhaus, de
passage (zondags concerten!),
het Hotel d'Orange, de oude
boulevard, de Kerkstraat met
bomen, hotel Driehuizen met
thé-dansant en foto's van de
blauwe tram. Dat was de inleiding; het mijmeren over het
Zandvoort van voor de oorlog.
Zandvoort was groots en - in
eigentijds woordgebruik - werelds.
Helaas moeten we concluderen dat het na de oorlog alle-

De Cost gaat voor de Baet

streep te krijgen. Denkt u maar
aan de seizoensverlichting.
Denkt u maar aan de Sinterklaasacties.

maal niet echt gelukt is met
Zandvoort. Eigenlijk kun je
zeggen dat van de nieuwbouw
alleen het Gasthuishofje geslaagd is en dat de rest redelijk
armoedig of in ieder geval fantasieloos mag worden genoemd. Met uitzondering misschien van de watertoren; die
heeft wel iets. En diezelfde watertoren werd de afgelopen
week voor mij het symbool van
de spirit van Zandvoort.

Al die algemene zaken dienen
naar mijn smaak te worden gevangen in algemene investermgen, die prima bekostigd kunnen worden uit het geheel van
toeristische opbrengsten. Er
was een paar jaar geleden ook
royaal geld beschikbaar voor
studies in verband met structuurschetsen. Er is over 1992
ineens, zomaar onverwacht
zo'n negen ton over. En de gemeente maar melden dat niets
kan, dat de ondernemers het
zelf maar moeten doen. Een ondernemer, die niet investeert,
doet het niet goed. Tenminste
als hij met z'n bedrijf door wil.
De gemeente Zandvoort investeert niet, maar stelt wel steeds
meer eisen aan de individuele
ondernemers in onze badplaats. Dat is dus krom en arrogant.
Amsterdam doet het anders.
De gemeente zorgt voor de verlichting langs de grachten.
Domweg omdat het gemeentebestuur zich realiseert dat het
toerisme inkomsten voor de gemeente betekent. Bovendien is
het heel leuk voor de bewoners.
Amsterdam is een stad. En
Zandvoort is een dorp.

de water- en vuurwinkels. Nu
hebben we de watertoren, die
door de meeste buitenlandse
gasten wordt gezien als de
vuurtoren. Als het een beetje
meezit begint het vuur van het
nieuwe Zandvoort te branden
in diezelfde watertoren.
Wie doet zoiets. Welke mensen zorgen voor zo'n opsteker.
Is het een actie van het gemeentebestuur om het toerisme te
stimuleren of is het een ondernern.ersimtiatief. Een telefoontje met Simon Paagman van de
Stichting Zandvoortpromotie
bracht duidelijkheid. Het is een
ondernemersinitiatief.
Nu
schijnt het een dure grap te
zijn, dus binnenkort moeten we
het waarschijnlijk weer zonder

lichtend voorbeeld stellen.

Of, wellicht, misschien . . .

De Cost gaet voor de Baet.
Zandvoort is toeristengemeente. Een bloeiende badplaats levert het gemeentebestuur veel
inkomsten op. Als de gemeente
goed ondernemend bezig is, liggen de inkomsten ruim boven
de direct met het toerisme verband houdende kosten. ledere
ondernemer weet dat hij tijdig
en op niveau moet investeren.
Symbool
Als de gemeente Zandvoort
Heeft u het gezien. Schitteecht iets wil met het toerisme,
rend verlicht m geel en blauw
moet er worden geïnvesteerd.
werd onze watertoren een vuurMoet er een actief voorwaartoren. Een fakkel met de Zanddenscheppend beleid .worden
voortse kleuren om even te zegontwikkeld. Dat gebeurt niet
gen dat het
echt. De boodwél kan in
schap van de
Zandvoort.
gemeente is
Dat we wél
telkens weer:
creatief kunondernemers,
nen zijn.- Ter
jullie verdienen aan het
gelegenheid
van het Jazztoerisme, dus
weekend, op
jullie moeten
zich al een
maar investewaardevol
ren. Sommige
zaken
zijn
evenement,
werd Zandechter
van
voort voorzien
zeer algemeen
van een symbelang en je
bool, een soort
krijgt de kosvrijheidsten niet goed
beeld. Even laomgeslagen
ten
weten;
over onderneZandvoort is
mers. Bovenwel wat meer In de rubriek Dorpsomroeper treedt Floris Faber in de voet- dien kost het
dan een patat- sporen van zijn grootvader en verkondigt zijn mening over geweldig veel
badplaats. En hettoerissme. De redactie nodigt de lezers uit te reageren op energie
om
de symboliek: zijn visie in de rubriek Meningen. Reacties inleveren bij het het geheel van
vroeger had je Gasthuisplein 12, of opsturen naar postbus 26,2040 AA Zand- ondernemers
in Zandvoort voort. Faxen kan ook: 02507-3049T.
dan over de

Flofis
Faber

In deze rubriek wordt tijdens liet zomcrsclrocn bericht ovci
gebeurtenissen op het strand. De redactie houdt zich aanbevolcn voor tips en reacties. Het telefoonnummer Is: 18G48.

Na jazz strand in teken chess
De gedreven ploeg van geslaagd te noemen is en dat
Café Neuf/Chess Society, er volgend jaar daarom op-

zal dit weekend op waardi-

nieuw een vervolg aan gege-

Morgen, vrijdag 13 augustus, ontvangen de schakers
van Chess hun binnen- en
buitenlandse gasten weer op
het Raadhuisplein tijdens de
laatste editie van het openluchtschaak van dit jaar, terwijl m het weekeind weer het
strandschaken plaatsvindt.
Zaterdag zullen de Chessleden elkander weer treffen bij
strandpaviljoen 24 waar ook
het strandschaak voor dit
jaar afgesloten zal worden.
„Stond het vorig weekend
nog geheel m het teken van
jazz, het komend weekend
zal compleet m het teken
staan van Chess," grapt Olaf
Cliteur bij aanvang van zijn
betoog over het komend
schaakweekend.
De schakers van café Neuf/Chess Society zijn immers
morgenavond vanaf kwart
voor acht tot circa kwart over
tien weer op het Raadhuisplein te vinden voor de derde
editie van het openluchtschaak.
Voorzitter Drost meldt en
passant nog even dat het
openluchtschaak nu al weer

voorzitter.
Wilma en Krijn Kerkman
zijn weer gastvrouw en -heer
zijn voor de strandschakers
van Chess Society.
Voor de derde en laatste
maal deze zomer zullen de
leden van de vereniging elkaar, onder het genot van een
natje en een droogje, bekampen op het schaakbord met
de gebruikelijke geringe bedenktijd van slechts vijf minuten per persoon per partij.
„Binnen zitten we uitstekend, maar ook hier hopen
we de weergoden éénmaal
mee te krijgen, zodat we op
het terras het strandschaak
'93 kunnen besluiten," aldus
Hans van Brakel, die ook ditmaal, net als de vorige twee
keer zal fungeren als wedstnjdleider.
Diezelfde Hans van Brakel
zal samen het Olaf Cliteur
aanstaande zaterdagochtend
de schaakrubriek présenteren op de plaatselijke radiozender ZFM 107. Vanaf ongeveer tien over half elf tot circa elf uur zullen beide zij de
luisteraar voorzien van al het
regionale, nationale en internationale schaakmeuws.

ge wijze afscheid nemen ven zal worden. „Hopelijk
van het zomer-schaaksei- zelfs nog in wat uitgebreidere
vorm," aldus de enthousiaste
zoen.

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. In verband met de vakantieperiode is
de eerstvolgende clubavond in
het Gemeenschapshuis op donderclag 2 september. Méér informatieover de problcrnen/oplossingen is tot die tijd'te krijgen
via Postbus 25, 2040 AA in Zandvoort. Belangstellenden voor de
Zandvoortse Schaak Club kunnen ook bellen: tel. 13644,13244
of 17272.

en wint: 1. h6-h™, Tg4-g5+; 2.
Kd5-d6, TgSxhS; 3. Kd6-c7,
Ld7-e6; 4. Kc7-b8, Le6-d5; 5.
Td2xd5, Th5xd5; 6. h7-h8T,
Td5-d6; 7. Kb8-c7, Torenwinst of
mat.

Opgave nummer 28: Wit begint
en wint
Oplossing; van vorige week,
schaakprobleem 27, wit begint

Welke politieke partij gaat
voorstellen dat de gemeente
voortaan de verlichting voor
haar rekening neemt. De feestverlichting in de winkelstraten
en dan alsjeblieft de schitterende verlichting van onze wateren vuurtoren. Of wordt het misschien een voorstel van B en W.
Dat zou echt schitterend zijn.
Kan het of kan het niet? Het
móet kunnen!

(ADVERTENTIE)

Geopend:

Medische praktijk voor biologische geneeskunde
«U zoekt aen niet-operatieve behandeling van hart- of vaatziekten?
*U lijdt aan chronische vermoeidheid?
•U bent geïnteresseerd in life extension?

Bel voorinformatie: tel. 020-69 15 140

KOM NU

ROUTEREN!

DUTCHMAN
CLASSIC
SCHOTS RECEPT
lies O 7 liter
35%alc

STROH
HENKES
BESSENJENEVER

HELE LITER
ELDERS IMS'

NAPOLEON
FRANSE BRANDY

fles 0.7 liter
ELDERS iMff

RUM
38 % alc.

fles 0.7 liter

BFRAUMILCH CAMPARI
FRIS ZOETE WIJN

HELE LITER
ELDERSJJ^S"

BIT! tH

fles 0.7 liter
ELDERS 223Ü

BPIW
JOHN HAIG BERENTZEN
SCHOTSE WHISKY
fles 0.7 liter
ELDERS

APFEL KORN
(les 0.7 liter
ELDERS

HENKES

PASSOA

JONGE JENEVER
HELE LITER
ELDERS

EXOTISCHE LIKEUR
fles 0.7 liter
ELDERS

CHATEAU HAUT LANSAC 1991
COTES de BOURG, MEDAILLE d' ARGENT

JAFFA

DE KONINCK
BIER FLES 30 cl.
ELDERSjkTO

APPELSAP
HELE LITER

Wijnkenners hebben de wijnstreek Côtes de Bourg, gelegen aan de rechteroever
van de Dordognc, nog niet zo langgeleden ontdekt In kwaliteit doen de wijnen
niet onder voor die uit de andere beroemde rijnstreken van Bordeaux
Ze zijn dieprood van kleur en hebben een krachtige, volle smaak
Chateau Lansac heeft bovendien als bewijs van klasse een zilveren medaille
Door de overschotten m de Bordeaux kan Dirck III deze wijn u aanbieden voor

PROEFNOTITIES:
Kleur
Bouquet
Smaak

:

donkerrood
: geurig
'
: harmonisch, rond en

vlezig
Serveertemperatuur : 17 - 18 c
Aanbevolen bij : kaas, rood vlees, op
gezellige momenten

SLIJTERIJEN
HAARLEM: Californiëplein 17
ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21

WAAROM MEER BETALEN VOOR PRECIES HETZELFDE!

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
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OPEL KADE! l 1 J '89, scha
devnj, 60 000 km, alarm, zonne
dak, ƒ12500 0206109500
XM V6 airco, leder '90/ 31 50X
XM Turbo D '91
/3450C OPEL VECTRA 1 6i '89,
ƒ17950
XM Turbo D ABS '90/2950C blauw, 48000 km
XM20iComf LPG 90/2350C OPEL CORSA 1 O S, '91,
ƒ16000
XM Diesel 90
ƒ 23 50C rood, 6000 km
BX RD Break 89
ƒ 1450C HEERE b v Ceintuurbaan 225
Tel 0206719154, A'dam
BX Turbo D '89
ƒ 1450C
BXTZD'90
ƒ14500
BXTRD m '86
ƒ 45CK
BX Diesel 91
ƒ 1450(
BX 16 TGI Break 90 ƒ 1750( 205 1 8 XRD Van 5 '90/ 9400
ƒ 9900
BX 16Progresslpg '91 ƒ 1650C 405 GL 7 '89
ƒ13400
BX 14 TE, Ipg 91 ƒ 1650C 405 GLD 5 89
ƒ 9000
BX 14 TE, 90
ƒ13500 405 1 6 GL 1 '88
ƒ14400
BX 14 E 87
ƒ 695C 405 1 6 GLI 2 '91
ƒ12900
BX 14 E 84
ƒ 2950 405 1 6 GLI 6 90
ƒ17600
AX 11 RE 89
ƒ 950C 405 1 9 SRI 10 '90
Jubilee
VISA Special '84
ƒ 2 500 405 1 6 l GR
ƒ16400
C15 D best '86
ƒ 5000 2'91
Reference
405 1 9 GRD
VISA Garage BV
SR uitgev 4 '92
ƒ23900
ƒ12400
Houtmankade 37
405 GRD 6 '88
Amsterdam, tel 020 6278410 405 1 9 GRD 7 '90
ƒ16200
ƒ 13 900
405 1 9 GRI 8-'90
Tel 035564444/561842

Citroen

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag l/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020 óó5 8 6 8 0 Fax 020665 63 21
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO 1 IN 3 MINI'S Postbus 156 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Weesp Nieuwstraat 33, Zandvoort Gasthuisplem 12, Uithoorn Stationsstraat 70
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 18 00 uur in ons bezit zi|n worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws en
huis-aan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO T-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mmprijs
mm prijs met vignet
AUTO/MAXI S per mm

ƒ 39,95
ƒ l3,50
ƒ 8,35
ƒ 8,35
ƒ
9,90

(AUTO/MAXI'S zi|n gewone advertenties
met breder dan twee kolommen)
Alle prijzen zijn excl 17 5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen], lanef op aanvraag

Fiat

Voor meer informatie of advies bel

020-665 86 86

Ford

FORD VAN NES
WEESP
Hogeweyselaan 97, 02940-15443

AUTOBEDRIJF 'DE MEER' BV
Resta 1 1, 3 drs
'86
Resta 1 1 CLX, 3 drs aut 9
Resta 1 1 i Cheers
9
Resta 1 1 i Cheers
9
Resta 1 4 iS, div ace
'89
Resta 1 4 i, div ace
9C
Escort 1 6 L
Escort 1 3 CL 3 drs
86
Escort 1 4 CL, 3 drs
87
Escort 1 4 i CL, 3 drs
9
Escort 1 6 CL 3 drs
86
Escort 1 6 CLX GT, 3 drs 90
Visa L15 D bestel
Escort Combi 1 6 i, 5 drs '90
1986, ƒ5000,
'89
BMW318i LPG, eind 84 APK Sierra 1 6 CL Sp , 4 drs
VISA GARAGE
Sierra 1 8 TD VAN, 3 drs 92
nw
uitl
bnd,
rem
200%
roest
tel 0206278410
'84
vriji Van part (evt mr kl auto Sierra 2 O L, 4 drs
Sierra 2 O i DOHC, 5 drs 90
tot ƒ1000 ) prijs ƒ6000
Sierra 2 O i CL, 4 drs
9
0204201011
Sierra 2 3 D, 4 drs
88
FIAT UNO 55 S, 85,
Granada 2 8 Ghia, 4 drs 84
blauw met
ƒ 5 750 Scorpio 20 GL, 5 drs
89
HEERE b v Ceintuurbaan 22i Scorpio 20 CL Sedan
90
Tel 0206719154, Adam
Probe 2 5 24 V
93
SUZUKI ALTO GLX 1990
Opel
Omega
2
O
i
kombi
9
24 000 km ƒ11 750 6 mnd
Peugeot 205 1 1 Ace 3 drs 90
garantie MOOY & ZOON,
Renault 5 GTS, 3 drs
88
0206623167
Konnetlaantje 8, Rijsenhout,
tel 0297722193

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

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

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

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

FULL SIZE BLAZER alle
opties 1989 geel of grijs
kenteken ƒ44500,
Import USA Cars 020 6670121
ROVER 214 SI
5drs, 05/91 ƒ21950
MINOR MOTORCARS
020 6177975
VOLVO 740 G L 2 3
grijs metallic, 66 000 km
LPG 1991, ƒ36500
VAN VLOTEN 0206369222

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

Fiat Uno 70S Skyline, bj 92
roodmet 13 500 km Veel ace
Prijs
ƒ19900 COBUSSEN
Tel 0206121824
FORD ESCORT 16 i Combi
5 drs 1990 ƒ19250
Autobedrijf DE MEER bv
Tel 0297722193
MAZDA 121 Sed 13 mj GLX
92 l m velgen, ƒ18950
VAN VLOTEN C AR,
020 6365052

Alfa Romeo

T k a tegen handelspnjzen
Audi
Alfa 164 20 TS, van 1e eig
Te koop Audi 80 1 6 4 deurs zwart
37000 km
1 92,
wit bouwjaar 91 33000 km ƒ34500 BEREBEIT Amstel
f30000 Tel 0206915298
dijk 25 Tel 020 6627777

Chevrolet

BMW

Corsica LT Sedan,
aug BMW 318i bj 85 151 000 km
1990
ƒ14900 APK febr 94 brons metallic,
4 drs + CD speler ƒ 10 000
Tel 035564444/561842
Tel na 18 uur 03483 5005
Adverteren in deze rubriek
T k BMW 3161 m velgen verl
Tel 020 6658686
bj 85 APK 8 94 Inr fin mog
FAX 020 665 63 21
Postbus 156 1000 AD Adam 'r ƒ7950 Tel 0528075344

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73 Uithoorn
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw er gebruikt uit voorraad Tel 0297561212
(Gratis halen en brengen )

Escort 1 4 5 '88
ƒ 8 700
Escort 1 8 D 8 ' 8 9
ƒ 9800
Escort 1 6 D 2 87
ƒ 5 900
Scorpio 2 4 l CL 8'90 ƒ 15900
Scorpio 2 9 l GL 8 '90/ 16 900
Sierra 2 3 CLD
5 drs
2'88
ƒ 9600
Sierra 2 O CL 7'90 ƒ12600
Sierra 1 6
Sedan
7'89
ƒ 9800
Sierra 2 3 D,
5 drs
10'89
ƒ10200
Sierra 1 6 Lager 10 86/ 6 900
Taurus 3 8 l Aut 2 '90/ 22 400
Taurus 2 9, 8'86
ƒ10400
Tel 035564444/561842
Ford Resta L, 1 6 Diesel, '84,
1e eig Vraagprijs ƒ 2750
Tel 0206372793
Ford Scorpio 24! GL, wit
09/90, 82 500 km, ƒ19750,
Ford Escort XR3, zwart, 01/'89
67500 km, ƒ18500,, 1 jaar
garantie Tel 01846 13566

Honda

PROBLEEM
OPCELOST
JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

AUTO

MINI'S
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Het Parool Trouw de Volkskrant Weekmedia

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

19GTSChamade2 91/12900
19TXE7-'90
ƒ13900
21 GTS HBS drs 6 '90/12700
21 SD HBS'91
ƒ14700
21 TL Sedan 11'90 ƒ11800
21 TL 7 '88
ƒ 7 600
21 GTS Nevada 8 '88 ƒ 9000
25 GTS Aut 8'89
ƒ12400
25 GTS 4'87
ƒ 7900
25 TX fase 3 12'90 ƒ16200
25GrD4'89
ƒ13900
25 GTX 4-'89
ƒ14200
Tel 035564444/561842
Dame biedt t k Renault Clio
z g a n , bj '91, 27000 km
vrpr
ƒ17000
Tel '020
6979588, of 020 6906892
RENAULT 25 TX, grijs met
04/92, 27 500 km, 12 mnd ga
rantie, ƒ 35 700,-01846 13566

COBUSSEN
AMSTERDAM
heeft voor u de beste,
Leeuwekeur gebruikte auto's
van Amsterdam klaarstaan
voor uw zonnige vakantie
KOM LANGS i
Baarsjesweg 249 253
0206121824
T k wegens leaseauto Peugeot 205 GT11 9, b j '91,39500
km, rood, gr kenteken, slechts
ƒ19995, Tel 0206001329

Renault 5 TL, 90 000 km, '86
rood, APK juli '94, ƒ5750
Tel 0206893837
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 561 96 11
T k a tegen handelspnjzen
Renault 25 TX 2 2i, zilver met
10/'89, ƒ12500 R21 TL HB
nw model, LPG, 1/92/17500
R21 TL, 4 drs, LPG 11/'90
ƒ12450 BEREBEIT, Amstel
dijk 25, A'dam, 020 6627777

Rover

Saab

MINOR MOTORCARS
Rover dealer biedt aan
Rover 216 Coupe
09/92
Rover 820 SI, nwe type,
abs-schuifd, 14000 km 10/92
Rover 214 SI, 3 drs 04/91
Rover 216 GSI,
24 000 km
04/92
Rover 416 GSI, zwart 04/91
Rover 827 Sterling aut 03/89
en diverse andere gebruikte
Rovers bij
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 40 44
Tel 0206177975
Rover 216 E 7-'90
ƒ11500
Tel 035564444/561842

Toyota
Carma 1 6 HB 12-'89/10400
Tel 035564444/561842

Volkswagen

.Algemeen
AUTOMOBIELBEDRIJF
SPRING IN 'T VELD
OCCASIONS
MET HET ZEKERHEIDS
PAKKET, GARANTIE EN
NATIONALE AUTO PAS
HONDA
Civic 1 5 D X l , aut, rood '92
Civic 1 5i L S l , blauw
'92
Civic 1 5i Silverst, zwart '91
Civic 1 5 l GL, rood
'89
Civic 1 5 l GL, zilver
'91
Civic 14 GL, stbekr, rood'88
Civic 1 3 Luxe, rood
'90
Civic 1 3 Luxe, zilver
'91
C R X 1 6i, rood
'88
Concerto 1 5, rood
'92
Accord 20 EX, LPG, wit '90
Accord 1 6, wit
'86
Prelude 20i 4WS, airco, wit'88
ANDERE MERKEN
Alfa 33 1 4 IEL, beige
'92
Alfa 33 1 4 IEL, aluvlg , rood'92
Alfa 33 1 5 IE, rood
'91
Alfa 33 1 7 QV, rood
'91
Alfa 33 1 5 Blue, grijs
'89
Alfa 33 Junior, wit
'87
Alfa 75 1 6, rood
90
Alfa 75 1 8, LPG, wit
'89
Alfa 75 1 8, beige
'89
Alfa 1 7 Sprint, rood
'88
Alfa 164 Twm Spark, groen'91
Alfa 164 Diesel, groen
'91
Audi 80 1800 S, blauw
'90
B M W 316, veel opt, rood'89
Chrysler Le Baron cou gnjs'88
Rat Panda 750 CL, rood '88
Lancia HPE Volumex, rood'86
Nissan Sunny 1 6 cou, rood'89
Ford Scorpio 2 4 CL LPG, zv'89
Peugeot 405 16i GL, wit '91
Seat Ibiza 1 2 GL, zwart '89
Volvo 440 DL, zwart
'90
BOVAG Garantie Voorwaarden

SAAB SERVICE MOLENAAR
Ond rep, APK
Royal Class Saab's
Diverse occasions
9000, 900 en 99
HOOFDDORP, 02503 14097
T k a Saab 90 GL Super, APK INRUIL AUTO'S MET A P K
bj '78, ƒ 1000 02997 4723
Alfa Romeo 33 1 3 Mil, bl 86
Audi 100 1 8 E, zilver
'83
Ford Escort 1 3, blauw
'85
-ord Escort 1 3, beige
'84
STEROCCASIONS
Ford Sierra 20 6 cil, bruin '83
Mini Jumbo 4 gr 92 ƒ14500 Rat Uno 55 S, blauw
'85
Mini Jumbo gr '89 ƒ 9 750 Opel Kadett 12S 3d , bl '84
Mini Jumbo gr '87 ƒ 6 000 Toyota Starlet 1 3, grijs
'85
Mini Jumbo, wit '86 ƒ 5 000
E 10 Van, wit '87
ƒ 6500 SPRING IN 'T VELD HONDA
Oosteinderweg 340,
Off SUBARU DEALER
1432 BE AALSMEER,
HEERE b v Tel 020 6719154
Tel 02977-44146/24696
CEINTUURBAAN 225 A'dam
Fax 02977-20489
Subaru 1 8 GL
4 drs
VRIJDAG KOOPAVOND
PS 2 89
ƒ8900
Tel 035564444/561842

Subaru

T k VW Polo 1 3 3 drs, wit, bj
257-'89, km stand 56000 1e
eigenaar, APK gek juli 94
Vrpr ƒ10250 0206461826
T k VW Polo Pointer, bouwjaar
Ook voor diverse
1986, open dak, blauw met,
139000km,vrpr ƒ6500,,APK
recente occasions
:ot mei 1994 020 6891656
o a Mini Jumbo's,
VW Golf 1 3, wit, '87, APK juli
Legacy 1 8 GL 4d ,
94, i z g st Prijs n o t k
1990, 30 000 km
Tel 0206270962
Ruyscl.iHk.itlr /S * cl.im O
VW Golf 1 6 D
3 drs
5 bak, 7'89
ƒ11900
VW Golf 1 6 CL
5 drs
5 bak, 5 90
ƒ11400
VW Golf GTD 12-'87 ƒ10400
VW Jetta 1 6 D
4 drs
5 bak, 7-'89
ƒ10900
VW Passat 1 8 CL 7-'90/16 400 Seat Terra 1 4 D 7 '92/ 9 600
VW Passat CL
5 drs Tel 035564444/561842
1-'83
ƒ 3200 SEAT-AUTO KOHLER SEAT
el 035-564444/561842
v d Madeweg 23,
A'dam - 020 6686146
AUTOBOULEVARD
VW Golf 1600 C,'89,3 drs, wit,
en
km stand 57 500, 1e eigenaar
Haarlemmerweg 49a
nieuwstaat vr pr ƒ 14 500 Bel
Leiden 071-214011
020 6332933 of 6318317

MOOY & ZN

Seat

Accessoires
en Onderdelen

AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 152
Tel 0206240748
Grote sortering ONDERDELEN
van schade auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 02502-45435
Missot specialist REM en
FRICTIE MATERIAAL
Bosboom Toussamtstr 43
A'dam Tel 0206180443

Noodservice
ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
10001300 uur

Volvo

Rijscholen

T k Volvo 440 DL bj 1989
vrpr ƒ13000,
Tel 0206255144

5 STERREN AUTO & MOTORRIJSCHOOL
Amsterdam, Almere en Zaanstreek

SUPER STUNT

voor nieuwe leerlingen
GRATIS 3 HOTEL OVERNACHTINGEN in Europa
als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding var
20 Autonjlessen + Examen voor ƒ 975,
of
10 Motornjlessen + Examen voor ƒ750,Motornjlessen ƒ47,50 per les
Volvo 850 GLT Automaat '9:
Autonjlessen ƒ 36,00 per les
Volvo 740 GL LPG
'90-'91
Theoriecursus op Video GRATIS
Volvo 740 GL, anthr met '90
Volvo 740 GL Aut, grijs m '89 Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstraat 157 159, tel 6138473 A'dam
Volvo 240 GL, blauw
'87
Volvo 460 GL 2 O special 10/ 92 Erk Bovag verkee'rsschool Ve AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
Volvo 460 GL, wit
'91 ronica Autorijles ƒ 34 per les 1e 10 lessen a ƒ 32 per uur
Volvo 460 GL Automaat 10/'90 Motornjles ƒ 45 per uur Pakket
Gratis halen en brengen
7 x Volvo 440
89 t/m 92 van 10 motorrijlessen + exa
Tel A'dam 020-6942145
5 x Volvo 340 Aut '87 t/m '90 men ƒ730 Spoedcurs compl
BIJ Ferry alle rijlessen ƒ35,pakket ƒ 1750 mcl theorie Voor Herexamens
halve
prijs
nadere ml 020 6656955
Spoedcursus mogelijk v a
EXAMENGARANTIE
ƒ925,- Tel 0652821994
Amsterdam
bij Autorijschool Michel
bgg 0206932074
Uw Volvo-dealer
alle herexamens gratis
Lessen volgens
Tel 0206369222, Meeuwen Voorwaarde
1
het Michel lessysteem"
laan 128, Amsterdam Noord,
uit de IJtunnel 2x rechtsaf 020 6853693 bgg 020 6181775
Autosloperij A de Liede
0365321238 en 0299034768
Neem geen risico ong
Volvo 240 stat d 6 cil Van,
PTT vrijwaring RDW
mod '85, veel occasions, vr pr SNELLER JE RIJBEWIJS (A/B)
Euro Drive Verkeersschool
ƒ5500 Tel 023312407
(s)loopauto's
Cursus duur 2 tot 8 wkn
HOOGSTE PRIJS
Volvo 340 3D, do bl, 1986, APK 2 tot 3 dgn theorie op video
Tel 0206198691
t/m 12/'93, veel extra's ƒ5400 Kst mm ƒ895, ,2 pers -ƒ200,
Tel 0206683984
Rijtest ƒ 42,50 lessen/wkn, ooh Grote sortering ONDERDELEN
Volvo 343 DL aut '83 1e eig , autom 0206840154/6828426 van alle schade auto's, alle
APK 3 94 zeer mooi ƒ2500 Celie, ANWB erkend, Redelijk merken, alle bouwjaren
Tel 02159 17285 Bussum
m prijs, hoog m kwaliteit GEBR OPDAM B V
Tel 0250245435
Volvo 440 DL 7-'90 ƒ11500 0206416607 0365345119
Tel 035564444/561842

VOLVO
occasions

Van Vloten

Autosloperijen

Motoren /Scooters

VOLVO-NIEROP
Voor uw gebruikte 940 740
240 460-440-340, v a '84 t/m
'92 Vancouverstraat 2-12,
A'damwest Tel 0206183951

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers
busjes v a ƒ3500 Garage
Rijsenhout, lid Bovag Bijna
50 jaar gevestigd Bennebroe
kerweg 17, Rijsenhout bij
Aalsmeer, 02977-24229
Ook t k gevraagd

Klassiekers
en Oldtimers

SUZUKI INTRUDER 1400 (ZWART) M '93, KM ST 4000,
INCLUSIEF FABRIEKSGARANTIE 100% SCHADEVRIJ NW
PRIJS ƒ 21 000 NU ƒ 16900 INLICHTINGEN 072332339
Suzuki Intruder 700 cc 12000 T k Honda CBX 750 F2, 1989,
km m nwe st, b j 88 prijs 18000 km, zeer mooie motor,
ƒ9500,- Tel 0297941486
ƒ13000 Tel 02977-24009

Auto's te koop
gevraagd

Hyundai

autolak

Suzuki

niet duur!!!

Studenten 10 % korting
Gevr Peugeot 309, D, 5 drs '86
koelwagen & opnjauto
t/m '88, ook grijs kent, 405 D
9 pers bussen en pick-up's
88,
'89,
205
D,
5
drs,
'84
t/rr
Autobianci A112 Elite, 1985,
Rat 500 tot Chrysler Voyager
86, ook grijs kent, J5 D '88
ƒ4200 Tel 075158723
Nu ook Campers111
'89, Lada '84 t/m '88, Skoda
Matra Bagheera b j 1978, '84 t/m '88, Citroen C15, '88 Avond- & nachttarief
i g s t , APK april 1994, ƒ8950 89, tel 0206312567
bestelwagen gehaald na 16 30
Tel 0215931987
uur en de volgende morgen
retour tegen 4 uur tarief
T k a d blauwe Volvo 164, '71 Let op' BOVAG autobedr ver
020 6794842, 020 6908683
overdnve, stuurbekr, i g st, koopt gratis uw aanb m zijr
Showr Medembl 022744999
ƒ6500, 0206652473
D FAAS
Luxe & Bestelauto's v a ƒ 38,
VW Kever 1200LS 1964, Pearl DE HOOGSTE PRIJS voor elh per dag, ex BTW
merk auto a cont met vrijwar
Weiss, geheel in ong st
Grasweg 3, A 'dam Noord
bewijs Tel 0206105478
gerest ƒ9800 05947-13450
Tel 0206371826
T k gevr LOOP , SLOOP- er
LAGE HUUR
SCHADEAUTO'S a contant Nwe bestel- en vrachtw m ra
met vrijwaring 0299071312
dio, van 6 t/m 23 m3, v a ƒ 44,
Te koop gevraagd AUTO'S a p d , 100 km vrij Tevens pers
wagens Autoverhuur Sloot
contant met vrijwar bewijs
APK KEURINGEN ƒ70,
haak Tel 0206431220
Tel 02908 - 24640
klaar terwijl u wacht
Garage West Center
020 6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam
APK KEURINGSSTATION
STARCRAFT
Keuren zonder afspraak
Opzet camperunits met of zonder hefdak voor ALLE typen
Feenstra & Jimmink
piek ups v a ƒ 15 000, mcl BTW
Asterweg 24A A'dam 6364702
• Vouwwagens, zeer ruim en eenvoudig op te zetten
Autobedrijf CRYNSSEN
Fifth Wheels in diverse afmetingen, zeer luxe
Crynssenstraat 10 14
Diverse demonstratie modellen
Tel 0206184402
IMPORT USA CARS, Keurenplein 9, Amsterdam, 0206670121
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling • Bewijsnummers van een geplaatste advertentie m deze ru
Zelf sleutelen of auto spuiten briek krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de
doe je bij HEINING HOBBY- advertentie kenbaar maakt
De kosten daarvoor bedragen ƒ 4,50
HAL 02907-6999 A'dam,
Sloterdijk 3
• De autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week
n Het Parool, Trouw de Volkskrant en alle nieuws en huis-aan
huisbladen van WEEKMEDIA
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Tel 0206658686 Fax 0206656321
• Deze autorubriek staat elke week m Het Parool,
Autoverzekering laagste betaTrouw de Volkskrant en Weekmedia
hng per maand/kwartaal
Oplage 1,1 miljoen ex Tel 0206658686
Celie voor alle verzekeringen
020 6416607 of 0365345119

Service en
Reparatie

Campers

Autofinanciering
en verzekering

Lancia

Mercury/Lincoln

Nissan

Met een advertentie m

is de verkoop van uw autoreen fluitje van een cent

Mercedes-Benz

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

Mitsubishi

Mazda

Autoverhuur

Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koershjst
Bel voor info 020 6369515

Accord 2 O L EX 4 '90 ƒ 17 400
Tel 035564444/561842
Kost B.V.
T k Honda Civic CRX coupe,
Valschermkade 16, A'dam
wit, bouwjaar 1985, APK ge
keurd, prijs nader overeen te
Sonata 2 O l GLS, P S ,
4'91,
ƒ14400 komen Tel 0297729813
Sonata 2 O l GLX
Aut T k Honda Super Magna, rood,
4'91
ƒ14900 8500 miles, mrt '90, ƒ 12 000ALLE KLEUREN
Tel 035564444/561842
OOK IN SPUITBUSSEN
Tel 029031824
otto nieuwenhuizen bv
T k tegen handelspnjzen
Overtoom 515 Amsterdam
nieuw model Honda Accord EX
(020) 6129804
2 O Automaat, stuurbekr, LPG,
Amstelstem - Suzuki
T
k
gebruikte
onderdelen var
Lancia Dedra 18 £, i o v zilvergrijs
metall,
3 '90,
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
type's BMW, Mercedes er
cliënt, 1e eig zwart metallic ƒ20950 BEREBEIT Amstel Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen alle
n
eugeot Garagebedrijf C
dijk 25, A'dam 020 6627777
LPG, mei 1991, ƒ18500
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 62055
Schrauwen,
Tetenngsedijk
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
(gratis halen en brengen)
134, Breda Tel 076214918
Amsterdam 0206627777
Lancia Thema IE 16 V, 1990
52000 km ƒ30000
Capri Convertibel l m velgen
Tel 075158723
11-91
ƒ35700
Prisma 1 6 3 '86
ƒ 4 800 Tel 035564444/561842
Tel 035564444/561842
T k weg omsth Lancia Dedra
1 8 IE, jan 93, km 18000, pr Bluebird 1 6 LX
Sedan
n o t k 0206156811/6202635
1 '89
ƒ 9 400
Tel 035564444/561842
Nissan Cherry diesel 84, APK
94, 1e eig , zonnedak, trekh ,
Mercedes 190 D 91, c v elec 5 versn , unieke staat, ƒ 3000
schuifdak trekhk getint glas Tel 02159 17285, Bussum
IMPORT USA CARS
Nissan Micra DX, bj '87, rood,
Tel 0206670121
i z g st, APK 5 94, vr pr
MERCEDES 240 TDVan, bj ƒ5950 Tel 0206753308
1985, metallic blue licht
metalen velgen, schuifdak Nissan Sunny 1 6 SGX coupe,
ƒ11500 Van 0900 1400 uur rood, 4 '90, i z g st 87 000 km,
ƒ15000 Tel 0290826763
Tel 0206824555
T k Nissan Sunny 1 7 Diesel,
3 drs, sport velg rijdt nieuw
APK 7 94/2500 0206371367
Galant 18GLI HBS 90/11900
Galant GL 4 '90
ƒ10 200
Galant 1 8 Turbo D
Sedan
1289
ƒ11900 Kadett 1 7 D
Caravan
Lancer 1 3 EL
Sedan I '90
ƒ11500
5 90
ƒ11900 Kadett 1 6 D
Combo
Lancer 1 8 ELD 10 85/ 3 400 2'89
ƒ 7500
1
Tel 035564444/561842
Schrijf hier m blokletters
Kadett 1 6 D
Caravan
2
Mitsubishi Galant GLX Dies 81, II '88
ƒ 8900
uw tekst, l letter per
groen met Tr haak, i g s , pr Kadett 1 7 D
Caravan
3
hokje Cijfers, leestekens
8'89
ƒ 9700
ƒ3075 Tel 030203528
4
en tussenruimten tellen
Kadett 13 HB 4-'89 ƒ10200
voor l letter Minstens j
5
Omega 2 O GL
airco
regels beschrijven Aan
6'91
ƒ19500
6
Vectra 1 8 l HB 10 '89/14 700
de hand van de daarnaast
7
Mazda 323 LX HB 4 91/14600 Vectra 1 8 l HB 10 '90/ 15 900
geplaatste tarieven kunt u
8
Mazda 626 LX HB 6 '90/13 400 Tel 035564444/561842
zelf uitrekenen wat uw
Mazda 626 GLX 9 '86/ 5 500
9
advertentie kost
Mazda 626
1 8 GLX,
10
7 88
ƒ 9 600 T k a tegen handelspnjzen
Astra 1 6i GL, 5 drs, zwart,
Tel 035564444/561842
Telefoonnummer.
Naam: LPG, 3 92, ƒ22950 Vectra
MAZDA VAN VLOTEN CAR 1 8i GL, wit, LPG, 5 drs , 1 '91
Adres:.
TEL 020 - 6365052
ƒ19950 Vectra 2 Oi CD, 5 drs,
121 SED GLX 1 3
1992 12'89, ƒ 22 500 Vectra 1 8i LS,
Handtekening.
Postcde + Plaats: 121 HB DX 11
1991 5 drs, LPG, 1-'89, ƒ13950
323 Stat GLX 1 6 1990 Vectra 16: GLS, 5drs, 1'91,
323 HB GLX 1 3
1986 ƒ20750 Omega20iGL,
323 HB GLX 1 5 aut 1989 antr grijs, stuurbekr, 2-'91,
Auto's vliegen nu de deur uit!
323 SED GLX 15
1988 ƒ 19 750 Kadett 1 6 LS Diesel
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,?|
323 SED GLX 1 6i 1990 3 drs Stationcar, 3 '88, ƒ 8 500
323 SED LX 1 6i
1991 Kadett 1 6i LS, LPG, 4-'90,
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
323 SED LX
1987 ƒ12950 Inl BEREBEIT,
Afgeven
kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
626 HB GLX 20 LPG 1987 Amsteldijk 25, 020 6627777
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
626 HB LX 1812v 1991
626 SED GLX 208v 1988 VECTRA 17 D, 11/91, extra's
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 70.
626 Wag GLX PS 20 12v1988 o a verst stuur, 1e eign,
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.
DRAAIER WEG 10, ADAM MPORT USA CARS, Keuren
NOORD (BIJ PRAXIS)
plein 9, A'dam 020 6670121

Opel

PARK E ER-

Peugeot

Renault

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/eurocneque.
Aantal regels

SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vri|dag verschi|nl m Het Parool, op zater
dag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad Bui
tenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bi|lmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstel
veens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad

2 CV CHARLESTON in origine
Ie staat voor hobbyist ƒ1500
030 622659
BX 1 4, 8 '88
ƒ 6 80C
BX 1 9 D 1 90
ƒ 10 70C
BX 1 4, 7 89
ƒ 8 90C
BX 1 4 TE l m velgen
6 90
ƒ ƒ 10900
BX 1 4 TE 7 89
ƒ 9 600
BX 1 6 TGI 2 90
ƒ11 20C
BX 1 4 RE 6 88
ƒ 7 40C
BX 1 4 E 3 '84
ƒ 2 900
Tel 035564444/561842
BX 16 TRI juli '88, 2e eig
141000 km luxe uitv Vrpr
/11500_Tel 0590833176
Ruime keuze m 2 CV occasions
alle leeftijden Citroen Centrum
Leende Tel 04906 1528
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties
van BX Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered
pnjz Verk van losse onderd
Tel 020 6680820 en 075 219777
T k Citroen BX 14E 86 LPG Croma 2 O CHT 6 87 ƒ 7 200
ƒ 9 900
rood, 230000 km, APK 8/'94 Tipo 1 4 IE 8 89
ƒ12200
nw bnd ƒ5000 0206224743 Tipo14IE7'90
1 9 DS SX
Turbo D
T k Citroen BX 19D bj 88 Tipo
690
ƒ13700
APK 4 94 ƒ 8750 Inr fin mog Tel
035564444/561842
Tel 0528075344
V a ƒ 85 5 veerbollen
FIAT VERMEY B V
op druk brengen bij de Citroen Keuze uit ruim 35 occasions
Spec in Zaanstad Garage A Philipsweg 13, Uithoorn
RENE SPAAN, 075281193 Tel 0297562020
Vraag tevens naar onze mrui
Iers en aantr rep pnizen
Adverteren in deze rubriek
Tel 020 6658686
Auto te koop9 Plaats in deze
FAX 020 6656321
rubriek U zult verbaasd staan
Postbus 156, 1000 AD A'dam
over het resultaat
• De autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke wee
m Het Parool Trouw de Volkskrant en alle nieuws en huis aan
huisbladen van WEEKMEDIA
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Tel 0206658686 Fax 0206656321
• Deze autorubriek heeft een oplage van 1 1 miljoen ex

1-1-

Pnjs mcl
BTW

46,94
62,80
78,67
94,53
110,39
126,25
142,12
157,98

020-6658686

faxnr. 020-6656321
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Nieuwe Rover 200
In de bestaande Rover
200-serie introduceert Bover Nederland de 2141 In
drie- en vijfdeurs uitvoering. Hij wordt aangedreven door de 55 kW/75 pk
sterke 1,4 Üter injectiemotor en heeft een topsnelheid van 163 km/uur. Standaard is de nieuwe Rover
onder meer voorzien van
een vtjfversnellingsbak, 13
inch wielen, een in hoogte
verstelbaar stuurwiel, een
toerenteller, van binnenuit
verstelbare buitenspiegels,
natuurlijk een wortelnotehouten dashboard, getint
glas en een in ongelijke delen neerklapbare achterbank.
Daarnaast is er een 214
Si-versie met als 'meer'-uitnisting een 1,4 liter injectiemotor met een vermogen van 76 kW/103 pk, 14
inch wielen, een alarminstallatie en centrale deurvergrendeling. Prezen vanaf 29 duizend gulden.

Avant RS2
De aangekondigde samenwérking tussen Audi
en Porsche is een feit. De
twee zijn overeengekomen
om vanaf 1994 het gezamenlijk ontwikkelde model Avant RS2 in de Porsche-fabriek te produceren. De basis van RS2
wordt gevormd door de
Avant S2 met 2,2 liter vijfcilinder motor. Porsche verhoogt het vermogen van
deze motor van 130 pk naar
300 pk. Ook het koppel en
onderstel worden aangepast.
Audi en Porsche laten
met dit project een nieuwe
vorm van samenwerking
tussen twee onafhankelijke automobielfabrikanten
zien. De specificaties en
vormgeving van dit nieuwe
model kunnen alleen gerealiseerd worden door de samenwerking. De RS2 krijgt
namelijk ook enkele belangrijke carrosserie-elementen van Porschevmee.
De auto wordt in september tijdens de I.A.A. te
Frankfurt onthuld.

Auto's & motoren,

Saab 900 kent opvallende vernieuwingen
teem schakelt zelf, wanneer dat
nodig is, andere vitale informatie bij.
Dus als bijvoorbeeld de motor teveel toeren maakt, wordt
de toerenteller aangeschakeld
en als de brandstoftank leeg begint te geraken, gaat de tankmeter aan. Wat het nut daarvan is,
vraagt ook u zich af. Welnu, het
is zo eenvoudig, de Black Panel
moet het rijden in de duisternis
veraangenamen.

A EEN LOOPBAAN
van ruim 15 jaar en
negenhonderddui1
zend exemplaren vervangt Saab vanaf eind augustus de succesvolle 900
door een geheel nieuw model. Uiterlijk kenmerkt de
nieuwe 900 zich door de inmiddels vertrouwde Saab
coupe-styling, die resulteert
in een vijfdeurs hatchback
met ruim bemeten binnenruimte. Verder introduceert
Saab in de 900 enkele opyallende technische vernieuwingen.

N

Cabriolet
Voorlopig komt er geen Cariolet-versie. Saab handhaaft
nog even het oude model. De
voornaamste reden is dat deze
voor Saabse begrippen zeer populair is. Eén op de negen verkochte Saabs betreft een 900
Cabriolet. Aanvankelijk werden 12 cabriolets per dag gebouwd, maar inmiddels is het
produktietempo opgelopen tot
veertig. De 900 Cabrio heeft zijn
succes te danken aan tal van
factoren. Een van de belangrijkste daarvan is dat de auto
comfortabel plaatsbiedt aan
vier volwassenen.

door Everhard Hebly
Saab heeft in de na-oorlogse
periode een reputatie opgebouwd als producent van hoogwaardige personenauto's, onder meer dankzij de achtergrond in de vliegtuigindustrie
en talrijke successen in de rallysport. Bovendien maakt Saab
zich al jaren sterk op het gebied
van veiligheids- en milieunormen. De nieuwe Saab 900
brengt al deze kwaliteiten bijeen in een ontwerp dat onmiskenbaar als een Saab naar voren komt: uiterlijk, rijkwaliteiten, veiligheid en milieu staan
weer op een hoog niveau.
Het uiterlijk is ontworpen als
een evolutionaire ontwikkeling
van het bestaande model, waardoor de karakteristieke uitstraling behouden is gebleven. Het
blijft onmiskenbaar een Saab,
al moeten we toch even wennen
aan de vernieuwde kont. Hij is
aerodynamischer van vorm
dan zijn voorganger, maar de
proporties zijn in grote lijnen
behouden gebleven.

De vijfdeurs hatchback Saab 900 is ruim bemeten en bevat enkele opvallende technische vernieuwingen
Foto: Saab

eerst heeft Saab de motor dule die het werk van de linkerdwarsgeplaatst.
voet overneemt. Dit staat volgens Saab garant voor soepeler
schakelen en het geeft de beZescilinder
stuurder gelegenheid beter op
Het motorpalet start bij een de weg te letten.
2,0 liter 16-klepper die' 133 pk
Saab is sinds 1990 voor vijftig
levert. Daarna volgt een 2,3 li- procent eigendom van General
termotor met 150 pk en, voor Motors en het verbaast dus
het eerst in de Saab-geschiede- niets dat dit zo zijn invloed
nis, een zescilinder. Het gaat heeft. We noemden al de V6om een V6 2,5 litermotor met 24 motor en kunnen daar ook nog
kleppen en een vermogen van de bodemplaat aan toevoegen.
170 pk. Weliswaar een door Ge- Deze is namelijk afkomstig van
neral Motors vervaardigde, de Opel Calibra. Saab paste de
maar de Saab-technici hebben bodemplaat uiteraard wel aan
er wel degelijk hun steentje aan voor haar eigen model. Het
bijgedragen. In het voorjaar heeft geresulteerd is een vervan 1994 volgt nog een tweeliter fijnde combinatie van comfort,
stabiliteit en wegligging.
turbo met 185 pk.
De 900 krijgt de beschikking
over een nieuwe vijfbak en als
optie is er tevens een viertraps Black Panel
Het interieur moest zo comautomaat beschikbaar. Deze is
voorzien van een drietal scha- fortabel mogelijk worden en
kelprogramma's: sportief, zo- dat is aardig gelukt. Ondanks
mer en winter. Een, alweer, zyn bescheiden maatvoering,
technologische primeur is de biedt de Saab 900 een ruim en
als extra verkrijgbare geheel doordacht interieur waarin volautomatische koppeling: Saab doende plaats is voor vijf volSensonic. Het koppelingspe- wassenen. De auto is voorzien
daal is daarbij vervangen door van tal van opbergvakken,
een elektronisch gestuurde mo- waaronder een fors bemeten

Familienaam
De kromming van de voorruit en de hoek van de voorste
raamstijlen zijn bijvoorbeeld
geïntegreerd in de vorm van het
dak om de familienaam duidelijk te onderstrepen. Dat geldt
eveneens voor de horizontale
heuplijn die over de gehele
flank van de 900 loopt en voor
de lijnvoering die ononderbroken van de grille tot de achterpartij doorloopt. Vooral het
front bezit typische Saab-trekjes. Ten opzichte van het yoorgaande model bezit hij een langere wielbasis en minder lengte
achter de achteras. De carrosserie is iets breder en hoger.
Het onderstel, voor- en achterwielophanging zijn stuk voor
stuk verbeterd en voor het

Naaimachine
specialist

Wegens vakantie gesloten van

15 aug. f/m 28 aug.

Lid AVVN

Maandag 30 augustus
om 13.00 uur weer geopend.

STOKMAN
NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

J. van Campen & Zn.

REPARATIE
ALLE MERKEN

schilders- en crfwerkingsbedrijf

RUUD JONKER

Behang en Beglazing

J. J. Hamelinkstraat 111
2033 LK Haarlem
Tel. 023-3309 44
Tel. 02507-30663

Corn. Slegersstraat 2
tel. 15449

handschoenenkastje, dat bij
montage van een.eventuele airt>ag niet kleiner wordt. De airbag aan bestuurderszijde is
standaard. Dit geldt overigens
vanaf modeljaar 1994 voor alle
Saab-modellen.
De Saab 900 SE is voorzien

van een extra uitgebreid instrumentarium, waarbij de Black
Panel speciaal genoemd mag
worden. De bestuurder kan
hiermee alle instrumenten uitschakelen, met uitzondering
van de snelheidsmeter. Een
elektronisch bewakingssys-

Bovendien is het, ondanks de
linnen kap, een all season auto.
Elektrisch verwarmde stoelen,
het verwarmingssysteem ontworpen voor het soms ijzige
Scandinavische klimaat en de
glazen achterruit met verwarming maken dat er probleemloos het gehele jaar met de auto
gereden kan worden. De karakteristieke styling bezorgt hem
zijn eigen specifieke persoonlijkheid. maar dat ook hij er op
een goede dag aan moet geloven, zal duidelijk zijn.

Europcar Interrent
TLfERCEDES-liefhebbers
1YJ
- kunnen sinds kort bij autoverhuurder Europcar Interrent rijden met de nieuwe Cklasse. Onlangs werden de sleutels van vijftig nieuwe auto's
overhandigd. Europcar Interrent heeft alleen al voor 1993
zesduizend Mercedes personenauto's aangeschaft.
Op de foto van links naar
rechts de heer Steenstra van
Mercedes Benz Nederland, de
heer Van Noordwijk, fleetmanager van Europcar, mevrouw
Van Dijk, supervisor van het
kantoor Overtoom en heer Van
't End van Stergam Automobielbedrijven in AmsterdamZuidoost.

De grootste prijs ooit in Nederland

,H
smeerder
ourane

Weekend-aanbiedinq:
:

deRonc
5 Vener
U

k.

NIEUW?" - v ~ " •
YOGHURT
BAVAROISETAARTJE

Voor één tientje nu
kans op zes miljoen!

„lekker fris"

9,25

4 KOKOSKRANSEN

Zandvoorts
Nieuwsblad

Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865

ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.

é*

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten,

Sint Jacob, een modern verpleeghuis in het centrum van Amsterdam,
biedt je aan een

Strandpaviljoen
te koop gevraagd

Ook u maakt kans op de honderdduizend - of méér - in de Postcode
Loterij, net als deze gelukkige win-

Brieven onder nr 413687
bur. van dit blad.

TE KOOP

Jumbo 535 Hardtop
uitgerust voor wrakvissen
Johnson 60 PK, elektrische starter
automatische smering
Evinrude 20 PK
elektrische lier
Navstar navigator
Machi dieptemeter
kleuren echolood
strandtrailer

Vaste prijs ƒ 27.500,-

leiding

Tel. 17940

tot ziekenverzorgende
Wat je hiervoor nodig hebt is enthousiasme en motivatie om te willen
werken. Je moet wel van oudere mensen houden, en voor ze willen zorgen.
Vereiste vooropleiding: LHNO met twee vakken op C-niveau en vier vakken
op B-niveau. Bij aanvang van de opleiding moet je tenminste 16 jaar en
8 maanden zijn.
Interne huisvesting kan gedurende de hele opleiding geregeld worden.

Te koop gevraagd:

Hotel of Pension
inZandvoort
Br. ond. nr. 413612 bur. v.d. blad.

Opleiding start op 23 september 1993.
Wil je meer weten of sollicitereri, stuur dan een briefje naar Roelina Kloeze
van de afdeling personeelszaken.
Het adres is: Sint Jacob, Plantage Middenlaan 52,
1018 DH Amsterdam.
Of bel 020 - 6254962, toestel 122.

sintJacob

Miljonair worden met uw
postcode en t e g e l i j k e r t i j d
mens en natuur steunen. Die
unieke mogelijkheid heeft u
alleen bij de Postcode Loterij.

voor het „betere" schilderwerk

2,25

Bakkerij PAAP

DE GOEDE
SCHOENMAKERIJ
Kerkstraat 32, Zandvoort
Vanouds uw adres voor vakkundige
schoenreparaties.
Nu ook SLEUTELS en diverse NAAMPLATEN!

Econometer
Uit een onderzoek van
Traffic Test onder bewuste
en toevallige gebruikers
van de econometer of
boardcomputer in een auto
is gebleken dat een dergelijk apparaat een gunstige
uitwerking heeft op het rijgedrag en brandstofverbruik. Bewuste econometer-gebruikers blijken op
alle wegtypen langzamer te
rijden dan de toevallige gebruiker. De laatste maakt
naar verluidt minder snelheidsovertredingen dan gebruikelijk.
De econometer heeft uiteraard ook effect op het
brandstofverbruik. De besparingen varieerden van
vijf tot tien procent en de
onderzoekers opperen de
veronderstelling dat de effecten van de econometer
weieens groter kunnen zijn
dan tot dusver wordt aangenomen. Voor de duidelijkheid: vijf procent per
auto iykt gering, maar voor
het totale Nederlandse wagenpark komt dit per jaar
neer op 215 miljoen liter
benzine, 50 miljoen liter
diesel en 75 miljoen liter
LPG.

Want valt de J a c k p o t deze
maand niét, dan loopt hij op
tot zeven miljoen en gaat er
gegarandeerd uit. Wilt u ook
kans maken op deze superprijs? Stuur dan vandaua de
WIN-ZES-MILJOEN-BON
in, dan bent u nog op tijd voor
de komende trekking.

7

r»-:!..,,

Hertz
Autoverhuurder Hertz,
de oudste ter wereld, viert
dit jaar haar diamanten jubileum. Het is 75 jaar geleden dat Hertz haar activiteiten startte met 12 nieuwe T-Fordjes. Wereldwijd
heeft Hertz nu meer dan
vijfduizend vestigingen in
meer dan 130 landen. ledere 2,5 seconde verhuurt het
bedrijf ergens ter wereld
een auto. Dat zijn 25 miljoen huren op jaarbasis en
daarvoor heeft Hertz een
vloot van 420 duizend auto's beschikbaar.
Ter gelegenheid van het
jubileum
introduceert
Hertz in Amsterdam tot
eind augustus een speciaal
weekendtarief. Voor 75 gulden krijgt u van vrijdagavond tot maandagmorgen
een auto mee, dit bedrag is
inclusief de kilometers,
BTW en afkoop eigen risico. Voor informatie: 020612.2441.

uitgeloofd

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

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Eedactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Mptoren',
postbus 2104J1000 CC
Amsterdam.

De Jackpot van de Postcode
Loterij heeft op dit moment
zes miljoen gulden in kas.
Dat is de grootste prijs die
ooit in Nederland is uitgeloofd. De zomer mag dan
tegenvallen, de Postcode
Loterij zorgt voor warmte
en opwinding!

Elke maand zijn er bij de
Postcode Loterij tienduizenden prijzen te winnen van een
tientje tot een ton. Plus viermaal per jaar een extra hoofdprijs van één miljoen gulden.
Bovendien maakt u in het programma Hitbingo elke_\veek
kans op meerdere prijzen van

25.000 gulden met de Thuisbingo, de Zaalbingo en het
Pingospel. ledere maand is er
ook de t r e k k i n g van de
Postcode Jackpot; op dit moment maar liefst zes miljoen
gulden. Dat betekent dat in de
komende twee m a a n d e n
iemand multi-miljonair wordt.

Want de netto-opbrengst gaat
naar de volgende goede doelen: Artsen zonder Grenzen,
Unicef, Wereld Natuur Fonds,
Novib, Vluchtelingenwerk en
Natuurmonumenten.
En via Stichting DOEN steunt
u ook nog eens vele honderden
kleine projecten die zich inzetten voor een betere en schonere toekomst.
Speel mee en help mee! Stuur
nog vandaag de W I N - Z E S
MILJOEN-BON in en maak al
voor een tientje per maand
kans op de grootste prijs van
Nederland! •

•>§-

De winnende
Thuisbingonummers van
3 augustus:
5
6
9
12
13

15
16
17
19
20

22
24
28
29
31

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

32 42
34 43
35 44
36
40

J f20,- (twee lotnummers)
J ƒ10,- (één lotnummer)

_| ƒ40,- (vier lotnummers)
J ƒ 30,- (drie lotnummers)

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

Wilt u miljonair worden?
Vul dan snel

de bon in en
doe mee!

Naam:

J dhr.

J mevr.

Adres:
Postcode: l l l i 1-1 i i Plaats:
Postbanknummer:
',

•

150.93.08

Datum:
l

Handtekening:

NATIONALE

Banknummer:
Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.
De loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890/098/177.89, d.d.
02-03-1993. Prijzsn boven de duizend gulden worden belast met
25% kansspelbelasting. Prijzen
worden automatisch op uw bank- ot
girorekening gestort.

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

donderdag 12 augustus 1993
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CUBE HARDWARE

SCHILDERWERK

CornelisSlegeisstr2/l
2042 GP Zandvoort
Telefoon02507-30792
Fax 02507-30859

DESIGN

Qutte, *Toi
one,

PRESENTEERT!
Cursus bestaande uit:
3 avonden van gemiddeld 3 uur
Data: 23,25 en 26 augustus v.a. 19.00 uur
4,6 en 7 oktober v.a. 19.00 uur
Cursusbedrag: ƒ 375,-inclusief boek

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

NOYILON MARMOLEUM

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend

AUTORIJSCHOOL

prijsopgaaf.

Eten kunt U overal.

Cursus MS-DOS voor echte beginners
Leer de basisbegrippen MS_DOS
Cursist werkt op een eigen computer

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

Dineren doet U bij de

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MEIJE

Gulle Toine, ook op het terras.

Marisstraat 1 3a. Tel. 1 5 1 86

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

Div. vis- en vleesspecialiteiten.

Boul. Barnaart 14

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507 - 14420

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

Vroege aanmeldingen worden extra beloond met kortingen!

D

lessen in
Nissan „Primera"

EIO : E w NEHLS

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

Bel of fax voor aanmelding/informatie:
Tel: 02507-30792 Fax: 02507-30859

SNOWWHITE

-r <-~l'
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Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen

^

V R D L P A K

TOILETZEEP

GINELE PHILIPS

200 STUKS

PENUGHT
BATTERIJEN

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

gaan dubbel 10 lang mee

Fa. Gansner & Co.

LtmaKen

Deskundig advies.
FIJNE KWALITEIT LANGE

DAMES T-SHIRTS
met korte mouw, ideaal als
nachthemd, 100% katoen.
'Maten S. M. L en EL.

Soc. de Manege
Zandvoort

|
|
|

m

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

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplcats Schelpenplein

ELDERS

ARTEX TISSUE

TOILETPAPIER
M R L A A G S , dus extra zacht

PAK 4 ROLLEN
ELDERS ]M

ELDERS JikSO"

presenteert
zaterdagavond 14-8 voor

ONGEBONDEN MENSEN

een rock en roll
swing party

MIAUW
DIERENVOEDING

•Dansen, sfeer, muziek en gezelligheid
tot in de kleine uurtjes.
Entree ƒ 15,- kopje koffie bij afloop en
de gehele avond bittergarnituur

hapklare brokjes met rundvlees,
wijting, zalm, eend, etc. Blik 400 gr.

SET 4 BLIKKEN

inbegrepen.

SAMEN

Vanaf 25 jaar. Correct gekleed a.u.b.
Beslist geen spijkerkleding.
Info 02507-16023.

VOOR
dat is nog geen 1.25 per blik

FRANSE
MOSTERD

Tjerk Hiddesstraat 29
goed onderh. tweekam.app. op 2e etage,
balkon zuid/oost. Ind. entree, hal, woonk.,
open keuken, badk. met toilet en douche,
slaapk. Serv.k. ƒ312,- p.m. Vraagpr.
ƒ 129.000,-k.k.

ELDERS

^

oor w

LEKKER PITTIG

.-11

DELMONTE
ANANAS

Brugstraat 4

goed onderh. woning met tuin op oosten.
Ind. entree, hal, toilet, woonk. met open
keuken, eerste etage: overloop met ingebouwde kast, 2 slaapk., washok, badk. met
ligbad, douche en toilet. De woning is v.v.
kunststof kozijnen met thermopane begl.
Vr.pr. ƒ 195.000,-k.k.

ni

DOOS

LITERBLIK
met 8 dikke
schV)ven

GEVULDE
5^^^
KOEKEN
meUu'wer
banketspijs

Seinpostweg 4/8
hoekapp. met ruim balkon, gelegen op 5e
etage. Uitzicht over zee en dorp. Ind. entree, hal, toilet, ruime woon/eetk., nette
keuken, slaapk., badk. met douche en
wastafel. Serv.kosten ƒ 350,- p.m. Vr.pr.
ƒ 235.000,- k.k.

STATIE G ELOFI.V

OVENVERSE

in verkeersluwe buurt gelegen goed onderh. halfvrijst. villa met garage. Ind. entree, hal, toilet, L-yormige woonk. met parketvl. en schuifpui, 1e et. 3 slaapk., badk.
met wastafel, toilet, ligbad en douche, 2e
et. 2 slaapk., berging, c.v. vliering. Vr.pr.
ƒ 498.000,- k.k.

«
BROOEM

leKkerknappertg
LIEFST 400 GRM
ELDERS

4^98r

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

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

REUZE BAAL
300 GRAM
ELDERS

LICHTGEWICHT

Jhr. P. N. Quarles van
Uffordlaan 35

VAN

in fraai
DRINKGLAS
250 gram

heerlijk
vanilleijs in
een dikke
laag melkchocolade

iP
l ba<

NEEM DE PROEF OP DE SOM

PEPSI-COLA
FLES 1,5 LITER
NU 2e FLES HALVE PRIJS!
f lessen 3.18

««HWES^««£
ELDERS
o «or-l nCUQ

yTT^
-*trlv'

C

_ ~

-3^9^
^^EÜl

tu.*^*-1

jM9-

x
w;
^

i\

. A 4%

If/,;

VAN DEN BROEK

NUTROMA
HALFVOL
voor een romig kopje koffie

PAK 500 GRAM

ELDERS
32 - Aanbiedingen geldig tot 15 augustus 1993 • zolang de voorraad strekt —
LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schattplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg •• NIEUW VENNEP: Hooldweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsslraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof
EN NU OOK:-AMSTERDAM (ZUID): Rijnstraat

donderdag ~\2 augustus 1993

Veekmedia 17
Onroerend goed en woonruimte
te huur gevraagd

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-adverlcnlies voor 7akenman en particulier kunnen
wordui gc7tl OVLF l of 2 kolommen breedte in diverse
lettergrootten
Particulieren ver\vij7en wij naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S"
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
/ANDVOOHTS NIhUWSH! AI) ƒ0,44- per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1500 uur
U kunt uw tckht telefomscbe opgeven 02507-17166 of
ofgevcn/7endcn a in
* Xandvoorls Nieuwsblad, Gasthuisplcin 12,
2042 J M /andvoort.
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie
Z /andvoorts Nieuwsblad Amstelvtcns Weckbhd Uitlioornse Courant, de Honde Vener, Aalsmeerder Courant, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Wcespcr ƒ 5,23 per millimeter
Sluitingstijd maandag 15 00 uur
*

Informatie over on/c overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's 7ijn op aanvraag op on/e
kantoren verkrijgbaar
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra m
rökemng gebracht alsmede ƒ 7.05 adm kosten
* BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op \crzotk wordt aan adverteerders builen
hel verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ 4,00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advcrteniiccombmatie /
telefonisch opgeven

020-56262 71
(dit nummer is met voor bczorgklaclitcn) of zuiden aan

Micro's Weckmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden \oor plaatsing in dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Radio/tv/video

Een pruik als het
nodig is!

zoekt

bezorger/ster

Prijswinnaars vorige week
Jeanne Wesselius - Amsterdam
Hans Oudshoorn - Weesp
Elieke Nijhuis - Diemen
A van Koningsbruggen - Amsterdam

cim co

*Wielerploeg P Versteege
veel succes m de Haarlemse
muggenronde
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Weggelopen of
gevonden dieren
*Sinds zondag 8/8 vermist
Cyperse poes omg Keesomstraat Tel 13778 of 17424

Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

Live 06-320 320.61

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

Schoonheid en
verzorging •

voor kleine wijk (+ 80 kranten), Zandvoortselaan en Bentveld
Aanmeldingen telefoon 17166

1, pm (toets 9 v uitleg)
Live sexbox 24 u, 100 cpm

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

HASSINGBV
STOK B.V
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

Computerapparatuur
en software

300 CD ROM's v a ƒ 29 wilt u
onze kat ƒ3 of de CDROM
"share ware overload" + kat
Philips sun mobile ƒ39 ontv Maak dan ƒ3 of
Huur prijs ƒ 100,- p w
ƒ39 over op giro 2397763
Gratis bezorgd en gehaald tnv
CD ROM LAND Roo
Bel voor reservering en
sendaal Info 0165054980
inlichtingen 02507-30183
*• Hou je van tennissen Heb
ie een super-nes Koop super
tennisspel ƒ 75 17385
Hobby's en
Software voor PC (DOS)
verzamelingen
vraag gratis catalogus
o a 100 spellen ƒ 55
800 programma s ƒ195,
Bel van 17 tot 21 uur
"Dierfiguren"
1001 dierfiguren, een show Tel 0412032281
room vol Haarlemmerdijk 89,
Amsterdam Tel 6206700
Muziek* Verzamelaar vraagt Verka
instrumenten
de albums, auto's, voetbal
sprookies enz 02503 14727
RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

bezorgers/sters
voor de vakantieperiode
Aanmeldingen telefoon 17166
Wie helpt bej dame 3x p w 'n
Woninginrichting
uurtje met de afwas en wat
kleine karweitjes'
Tel
02507-13007 tussen * T k afzuigkap Atag ƒ 75 +
1500 en 1700 uur
Etna gasfornuis wit/oud in
goede staat ƒ 75 17860
Huishoudelijk
* T k keuken 1 80 cm mcl
bovenkasten + rvs wafelblad
personeel
beige/alu greep teab 17860
gevraagd
*T k a hoogslaper mcl bu
reau, rood metaal ƒ 100,
Gevraagd flinke hulp id Tel 19235
huish Telefoon 02507 14388
T k a massief eiken salonta
• Rubrieksadvertentie'' Zie fel 150x90 m uitschuifblavoor adres en/of telefoonnr den, nw prijs ƒ 1 700, voor
de colofon in deze krant
ƒ 700,-tel 02507-13926

•* oporle
posruimte
* ruime
sortering in
hoarwerken
en pruiken

* bezoek aan
huis of in
hel
ziekenhuis
-k ziekenfonds
leverancier

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook
gespecialiseerd in heienlmaotlwetkens^i*.

<jïSp\

Dinsdags gesloten^*"-*v»=~.
Heemstedestraat 28 \, /
bh Hoofddorpplein '
Amsterdam Tel 020-6157107

PIANO
SPELEN

MiCRffis
voor de particulier

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

Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr... bur. v d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:

U kunt bij ons al
v a ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020 - 6413187
VERHUUR van PIANO S
al v a ƒ 50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden
029464292, Fa Holla&Zoon

Dieren en
dierenbenodigdheden

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

* T k konijnenhok 100x50
cm, z g a n ƒ100,
Tel 15683 na 18 00 uur

Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

Lessen en clubs

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

4,65
4,65
4,65
6,20
7,76

6 regels ƒ
7 regels ƒ
8 regels ƒ
9 regels ƒ
10 regels ƒ

9,31
10,86
12,41
13,96
15,51

3oa Bureau vraagt manne
quins, dressmen en fotomo
dellen Bel 030720614, erv
niet vereist Wij verzorgen
opleiding m eigen omgeving,
ook oudere dames gevraagd
ENGELS voor beginners en
nalf gevorderden ƒ 5, per uur
Begin 6/9 en 9/9
PROGRESS 0206738412
WORDPERFECT 5 1
eer je m een week
nfo M C O
Amsterdam 020 6853057
Den Haag 070 3465346
Utrecht 06 52716921

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

-

-—

~

—-

--

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5%
BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S v.p. in rubriek:

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
.el 02507 15705 b g g 19932,
voor
BRUILOFTEN RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie

Te koop
aangeboden
diversen
.ast Minute rondreis naar At
antis Utopia en de Bermuda
driehoek Inl Fantasia Travel
* T k box, kl lila, verst bare
bodem, bijpass kleed m pn
ma staat ƒ 140 02507 12158

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken
- een 3 m 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Uithoorn, Adm Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, ünnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplem 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Abcoude, Hoogstraat 26-28

06 96 93 SECRETARESSE
Met open blouse en kort rokje
zit ze jou heet te maken Ze
wil een wip maken 75 cpm
069711 "Zapp sex" draai of
toets van meisje naar meisje
* T k gevr hometrainer voor (18)
Het hoogtepunt kun je
blijven herhalen 75 cpm
oude dame Tel 15234
* T k gevr raamkozijn ± 100 06 97 33 Als je op z'n Frans
x 75
Tel 14605 wil' Bel en je mag alleen op
een lijn met mij M'n mond
staat open 100 cpm
Bloemen, planten
35
plus sexdating Rijpe
en tuinartikelen
vrouwen zoeken sexkontakt
06 9616 100 cpm
Tuinman heeft nog tijd v uw Afluister Sexlijn 75 cpm
tuin, ƒ 12,50 p u tev voor al 06 320 323 78
Meisjes 18
uw hek , straat en tegelwerk 06-320 327 47 Jong
en strak
Alles leverbaar 023-340495 06 320 323 63 Rijp en Ordi
06 320 324 54
Rijp Chique
0632034044Lesbi35+ 18 j
Financien en
Allemaal leuke meiden (18)
handelszaken
willen direkt kontakt
06 320 330 77 75 cpm
Autoverzekering ALTIJD SUCCES Zoek jij een
V A ƒ75 DORSMAN
leuke vriend of vriendin''
blijft toch goedkoper'
Bel dan de Afspreeklijn
Bel nu 02507 14534
06 320 320 33 75 cpm
Bel ons heet beest' 75cpm
Vaar/surf sport
RIJPE DAME 0632032979
Tiener sexles 0632032898
Korte rokjes 0632032955
T k stalen motorkruiser Ten Onderdanig
06 320 331 30
Broeke 6 mtr, 20 pk, Mercury Ik blijf komen 0632033244
bb motor o w toilet, 3 a 4
sip p , veel nieuws Tel BI SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje of
023 275753
een lekkere jongen (18)
Vaarbewijs/navigatie/manfo
me aanvang sept (examen 06 320 330 87 75 cpm
27 nov) Vaarschool Naarder Buurvrouw geeft buurmeisje
(18) sexles' Geniet maar mee
bos tel 0215949009
100 cpm 0632032827
Dames
die zich overdag ver
Caravans
velen zoeken telefoonsex
Vouwwagens
0632032036 100 cpm
Tuin/zomerhuisjes
DAMES, wil je ook van je laten
horen? Bel dan 0104953079
Te huur zomerhuis voor 1 wer Dan ben je te beluisteren op
kend pers vanaf okt tot 31 onze adressenlijn 06 96 80
mrt 1993 Tel 13341
De allerleukste meiden (18)
bellen met de FLIRTBOX
06V320 330 01 75 cpm "
Rijwielen,
De lekkerste 06 lijnen 75cpm
motoren,
Rijpe negerin 06 320 326 22
bromfietsen
Verpleegster 06 320 327 60
Serveerster
06 320 327 66
06 320 327 87
*Te koop Citybike, kleur Vluggertje
roze zwart ƒ 200 vaste prijs Winkelmeisje 0632032811
02507 15463
DIREKT apart met een meisje
of een lekkere jongen (18)
voor een live heet sexge
Rijles auto's
sprek 06 320 330 81 75 cpm
en motoren
Direkt babbelen met de
vrouw van je dromen
Alblas Verkeersscholen
0632033097 100 cpm
in 5 dagen
Direkt een leuk meisje (18)
UW RIJBEWIJS
aan de telefoon direkt apart
Nieuwkoop 017248361
Bel 06 9880 100 cpm
Direkt een leuk meisje (18)
Diverse clubs
aan de lijn Vraag naar haar
tel nr voor 'n avondje uit
020 6328686 Amber Escort Direkt apart 069810 75 cpm
lieve (jonge) dames, dagelijks DIREKT KLETSEN met een
na 1Q uur (Geen chauffeur bij leuk meisje (18)' Bel snel
U binnen geen extra kosten) 0632033090 100 cpm
0632032313 HARDLESBI' Direkt kontakt met een meisje
Wij gebruiken de wildste hulp (18) Druk op de nul voor
stukken' Gluur maar' 75 cpm meer meisjes 06 320 322 05
06 320 326 17 STRAATMEID', 75 cpm
18 In de bus gaat ze tegen je Direkt Sexkontakt met n hete
aan staan' Voel maar 75 cpm vrouw bij jou m de buurt
06 320 328 99 Rijpe Dikke 06 320 320 55 75 cpm
Mollige Vrouwen, live staat ze Direkt Snel Sexkontakt
voor je naakt' 75 cpm
SEX KONTAKTLIJN
0632032032 100 cpm
06 95 05 Grieks standje
Live alleen' Ik buk alvast over Direkt telefoonkontakt met
de tafel 100 cpm
meer dan 400 meisjes (18)
06 95 07 STEWARDESSEN 0632032211 75 cpm
75 cpm In de pantry liet Sas Donker Tienertje (18) Ik ben
kia zich heerlijk m d'r blouse m voor alles, zegt ze tegen
pakken door een passagier die 2 mannen De ene op z'n
GRIEKS en jij zo Wat 'n ge06 96 09 Rijpe vrouwen
Live gesprek met jou' Graag not 0632032343 100 cpm
jonge jongens' 100 cpm
Een chique Vrouw VERPEST
06 96 25
WINKELMEISJES haar buurmeisje met Sex'
Bea wordt heet achter de 75 cpm 06 320 320 39
kassa en verdwijnt het toilet Effe een vluggertje' Ik wacht
in Jij loopt er achter aan
op je m het toilet' 75 cpm
Pak me' 100 cpm
06 320 326 19 Meisje 19 jr
069636 Als u een livege Rirtbox voor Twee, direkt
sprek met mij wilt Voorzichtig apart met een leuke meid
hoor, ik ben 18 jr 100 cpm Bel 06 9590 75 cpm

Te koop
gevraagd
diversen

MANNEN LET OP
Ze vertelt haar adres en
telefoonnummer
069598
(100 cpm)
NATASJA doet het met
hete Buurjongens (18)
0632032411 100 cpm
Nieuw Lekker babbelen me
een meisje in een box
Bel 06 9580 75 cpm
Nieuw' Plezier voor Twee di
rekt babbelen met een meis
je 06 9503 75 cpm
NU direkt een afspraakje met
een leuk meisje
0632032233 100 cpm
Onderdanige jongens (18;
bellen met strenge meesters
S M voor 2 (direkt apart)
0632032999 75 cpm
ONDEUGENDE huisvrouw
tjes zoeken overdag sexkon
takt Bel 06 9661 100 cpm
PARTNERRUIL pnvelijn
direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil
0632033091 75 cpm
PLEZIER VOOR 2
DIREKT APART
Meisjes van 18 vertellen U al
les, zelfs hun adres en/of hun
tel nr Bel 06 98 60 1, p m
POLITIEAGENTE 06 97 93
Je wordt streng aangepakt
rnet knuppel en handboeien
vernedert ze jou' 75 cpm
PRIVÉ KONTAKT
Je krijgt direkt n meisje aan
de lijn 069570 100 cpm
REAL SEX' NIEUW' 75cpm
Lesbische
meis
jes
0632032550
Frans tienertje 06 320 332 77
Sekretaresse 06 320 360 06
Schooljuffrouw 06 320 360 11
Pohtieagente 0632032338
RIJPE vrouwen zoeken snel
sexkontakt'
06 320 330 60
100 cpm
RIJPE zwarte vrouw draagt
graag doorzichtige slipjes' 75
cpm 0632032770
Ruim 300 ondeugende vrou
wen zoeken n slippertje
0632032144 100 cpm
Sabnna en nog veel meer
meiden (18) willen direkt
apart 06 320 322 88 75 cpm
Schoolmeisjes (18) zoeken
een ervaren man Sexdating
0632033043 100 cpm
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, huis
vrouwtjes en jongens (18)
0632033046 75 cpm
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje (18) Vraag naar haar
telnr Bel 069844 100 cpm
SEX'O'FOON 06 96 06 De lek
kerste sexcomputer Toets of
draai maar schatjes
1 Tieners 18 jr/Rijp
2 Sexdating
3 Gaysex en Dating
4 Sexjackpot
1 gpm
Voor hvegesprek 06 95 06
SEXSTANDJES'
Sneks gebukt' Mond vol
=
rans' Vrijen, zoenen zalig
100 cpm 0632032663
SIDDERENDE meisjes 18 jr
k ga bij je op schoot zitten
Wat voel ik nou'
75 cpm 0632032066
SM KONTAKTLIJN Strenge
afspraken m de buurt
0632032580 100 cpm
Soft Pornoparadijs 75cpm
30x hoogtepunt06 320 322 33
HEATLINE
0632032866
Rijpe vrouwen 06 320 329 11
Softe meisjes 06 320 325 95
Op z'n Frans 0632035022
Thuiskontakt, meisjes (18) bij
ou in de regio 06 320 326 33
100 cpm
HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy?
0632033095 75 cpm
tn sexy lingerie komt ze voor
je zitten en trekt haar slipje
opzij Doe alles met me zegt
ze hunkerend of wil je eerst
op z'n FRANS"?
0632032806
100 cpm

BETAALT U

l

PRODUKT

f

NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE!

Live Sex Switch Box
06-9745

Alleenstaande dame, 66 jr, vraagt te huur voor langere tijd
d w z enige jaren flat of appartement of bovenwoning
gemeubileerd of ongemeubileerd m Zandvoort per 1 jan '9<
(of eventueel iets eerder) Tel tijdens kantooruren
040 116323 af d boekhouding na 1600 uur 040 113206
Man, 40 jaar zoekt zelfstandi
ge woonruimte per septem
Oproepen
ber/oktober, tel 02507 15238
Mededelingen
Meisje zoekt woonr voor
perm ±ƒ500, p m Tel na
Arwin en Astnd
1830 uur 0250730501, evt
na 12'/2 jaar
ruilen met 2 kam in Noord
nog steeds bij elkaar'
Gefeliciteerd
Ton, Yvon
Onroerende
Sander, Wendy en Tarzan
goederen te koop
* Help de Polen Stuur 'n
gevraagd
voedselpakket' Wij hebben
evt 'n adres 02907 5235
* Hiep hiep hoera, oma Ko
GARAGE
ning morgen 67 jaar' Gefelici
TE KOOP GEVRAAGD
teerd xxx Ene en Sjoerd
Tel 02507 14534
* Oma Koning van harte nog
vele jaren' Zandvoort Haar
Woningruil
lem en Purmerend
mijnheer de voor
800
RUILADRESSEN in Overigens,
zitter zijn wij van mening da
A'dam Informatie bij Het de Herman Heyermansweg
Oosten, 020 588 2283
moet worden doorgetrokken
Woningruil Aangeb 4kamer- Voor onze MOOI OPGE
flat Haarlem Mooi gelegen,
MAAKTE SCHALEN hoeft u
huur ƒ 700, p m , subsidie zelf
geen boodschappen
mog Gevr 4 k flat of ben meer in huis te halen
woning in Zandvoort
Broodje Burger
Tel 023400698
Schoolstraat 4, tel 18789

10 50 % HiR op=opruimkort'
Yamaha, Technics, Sony/ES,
Teac, JBL + norm Audioart,
Kunst en antiek
Infmity, B & W, Harm Kardon
CARIDAX HIFI Adm de Ruy
terw 131 Asd 020 6837362
* Veilinggebouw Amstelveen *
* TLC Mobiele 27 me antenveilt weer
veel echte inboedels o a. diverse antieke meubelen, klokken, ne voor auto/boot ed =nieuw
in verpakking ƒ 30, tel 18829
schilderijen, oude perzen, veel kleingoed enz enz
Maandag 16 en dinsdag 17 augustus aanvang 1930 uur * Z g a n schuimrubber maKijkdagen zaterdag 14 en zondag 15 augustus van 10 16 uur tras 90 bij 190, ƒ 100, Tel
Frans Halslaan 33, Amstelveen 020 6 47 30 04
0250719113
Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie
Divers personeel gevraagd

Zandvoorts Nieuwsblad

ZOEK DE M I S L U K T E

LESBISCHE Meisjes 18 jr
Na het sporten wordt haar lijf
je door mevrouw verwend
75 cpm 0632032337

Super
Euro
Diesel

ƒ1,91
ƒ1,74
i ,22
) (bij Palace Hotel)
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Zandvoorts Nieuwsblad
Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klein
De Spar
Weekmedia

lf
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\

Celsiusstraat 192, Zandvoort

j>

Gasthuispleinl 2, Zandvoort

?

Haltestr 9, Zandvoort

[

Haltestraat 22, Zandvoort

[

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

|

Grote Krocht 1 8, Zandvoort

1

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

l

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Maraned
Het Station

Thorbeckestraat 7, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

Gay voor Twee direkt een
jongen (18) aan de telefoon
06 9701
Oö
9787 50 cpm
Genoeg ondeugende meisjes
(18) Ben jij ook op zoek"?
Bel 06 9602 100 cpm
Gratis sexkontakt meer dan
400 ondeugende hete mei
den (18) 0632033045
100 cpm
HARDCORE 75 cpm
06 320 324 04
Onderdanig
0632032618
Meesteres
06 320 326 77
Ruige sex
0632032554
Volle Bolle
Harde Porno 75cpm Ruig'
SM maniak
06 320 350 44
Grieks standje 06 320 360 55
Black sex
06 320 332 22
Politieschool 06 320 331 06
SM Meesteres 06 320 327 67
Hete exotische meid Hoge
hakken volle lippen lekker
ORDI 06 320 350 30100 cpm
Hete meisjes (18) willen echt
snel sexkontakt Nu met
tel nr 06 320 330 66 75 cpm
Hete meisjes (18) willen snel
een sexafspraak' Nu direkt
0632032666 100 cpm
Hete MEISJES (18) willen
sexkontakt Nu met nummer
Bel 06 9665 100 cpm
Hete meisjes (18) m de buurt
Amsterdam Sexdating
0635021066 75 cpm
Hete vrouwen bij jou m de
buurt willen sexkontakt
Bel 06 9709 100 cpm
Hete vrouwen die alleen thuis
zijn zoeken sexkontakt
06 320 330 42 75 cpm
HOMO Waar gebeurd knul
en
onder
elkaar
06
32032701 100 cpm
Homo Zoek je 'n hete boy
voor n sex afspraakje9
06 320 330 18 75 cpm
HOMO DIREKT APART"
Met een lekkere hete knul
Bel GAY VOOR TWEE
069887
(75 cpm)
HOMO DIREKT APARTLIJN
Direkt apart met een hete gay
DIJ jou in de buurt Gay Privé
Amsterdam 06 320 322 61
75 cpm

a

|
i'
i

TOP SEX
De Lekkerste1
p m 75ct

06 320 325 25
Top S&M 0632032434' Bel
je meesteres
en wees een
dienaar1 75 cpm
TRIOKONTAKT Zoek je sex
met meerdere vrouwen
0632032504 100 cpm
Vanavond al n afspraakje' A!
tijd succes als je op zoek
bent naar n leuke vriend(in)
06 9899 100 cpm
VERPLEEGSTER !k verzorg
graag mannen in m n uniform
zonder iets eronder1 Ki]k en
voel maar
75 cpm 06 320 329 30
VLUGGERTJE Meisjes (18)
zoeken sexkontakt
Bel 06 9603 100 cpm
ZAPPSEX
Draai of toest om heen en
terug te spoelen, het lekker
ste kun je blijven herhalen1
75 cpm
Schooljuffrouw
06 95 O )
Efte Vlug
06 95 92
Meisjes
06 96 &Q
S & M Club
06 97 91
TOPSEX 25+
069792
Hardcore
06 97 94
Zeker weten dat er ook op
jou een meisje (18) wacht'
0632033067 100 cpm
Zij 18 naakt bukt ze voorove '
Jij staat achter haar' Grieks'
75cpm 0632032706
Zoek jij wulpse meisjes (18)?
Bel Supersexkontakt
0632032044 100 cpm
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzige i
of niet op te nemen
Homojongens (18) onder el
kaar Hoor ze heet TEKEER
gaan 06 320 330 88 75 cpm

Diversen
X Y Z B V verhuizingen e i
«merverhuizingen Voll ver/
Dag nachtserv 020 6424800

Mensen werken
liever dichtbij huis . ..
• •Er bestaat geen twijfel over:
Mensen werken liever dicht bij huis. Een trend
om rekening mee te houden en nieuwe
medewerkers in de woonomgeving van het
bedrijf te zoeken.
De nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia bieden alle ingrediënten om
gericht, opvallend en trefzeker te adverteren
voor personeel.
Voor meer informatie over succesvol werven,
bereikcijfers en tarieven kunt u contact
opnemen met de verkoopafdeling.
Tel.: 020-562.3076
(hoofdkantoor) of
Tel.: 020-647.5393
(Amstelveen). • •

WERKT!
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Weekmedia 17

donderdag 12 augustus 1993
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iedereen leest
de krant
altijd en overal.
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lOUCLE TAPIJT!

TAPIJT TEGEL!

jpervoordelig lussentapijt, verkrijgbaar in drie kleuren,
aor licht huishoudelijk gebruik. Makkelijk zelf te leggen
samrug. Breedte 400 cm. Per str. mlr.jm
AM
^M

Sfeervolle bouclé tegel, 100% synthetisch. Geschikt voor
woon- en slaapkamer. Uit voorraad leverbaar in vele
kleuren. Maat 50 x 50 cm.
NU PER TEGEL

50

8

'RINTTAPIJT!

FRAAI VINYL!

rolijk printtapijt, met een modern dessin. In diverse
aaie kleurstellingen verkrijgbaar. Foamrug.
reedte 400 cm. Per str. meter.
iELECD VAN

Kwaliteits vinyl voor de woonkamer in meerdere tinten
en fraaie dessins verkrijgbaar. Makkelijk te reinigen.
Breedte 300 cm Per str. meter.
^^^m
GELEGD VAN
'
^Ê

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

KAMERBREED VINYL!

aan

Smaakvol gedessineerd vinyl, verkrijgbaar in meerdere
tinten. Voor huishoudelijk gebruik. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter.
GELEGD VAN
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tfELOURSTAPIJT!
Heerlijk zacht velourstapijt in o.a. mauve en zalm.
slaapkamergeschikt. Foamrug. Breedte 400 cm.
3
er strekkende meter.
GELEGD VAN
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DESIGN VINYL! .
^ „
t -C^ï
\f t
" '

Kamerbreed modern vinyl in diverse smaakvolle kleurstellingen met o.a. tegelmotieven. Woonkamergeschikt
Breedte 400 cm Per str. meter.
—
—
GELEGD VAN

MARMER VINYL!

99

>29

89
99 DDD
9t•
L

*•'.-d

Fraai verend vinyl met een extra dikke rug. Marmer
gedessineerd in o.a. de kleuren blauw en beige. Breedte
400 cm. Per str. meter
GELEGD VAN

RELIEF TAPIJT!
Kamerbreed woonkamertapijt met een fraaie hoog/laag
struktuur. O.a. in rose en beige. Foamrug. Breedte
400 cm Per str meter
^^m ^^^^ ^^^^
GELEGD VAN

709
^•^^•^^^É

SHAG TAPIJT!

"

Sfeervol kamerbreed shag tapijt op een jute-rug. Woonkamergeschikt. Verkrijgbaar in o.a. groen en zalm. Breedte
400 cm. Per str. meter.
GELEGD VAN

159
179
199

L

HANDGEKNOOPT KARPET!

HOOGPOLIG TAPIJT!

Zeer fraai handgeknoopt berber karpet, gemaakt van
100% zuiver scheerwollen garens. In meerdere maten.
Maat 165 x 235 cm
VAN

Schitterend shag tapijt, uit Amerika geïmporteerd. Zeer
sterk! Diverse tinten. Action-back rug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter.
GELEGD VAN

>+^Z
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FRISE TAPIJT!

^

i

iedereen leest
de krant
altyd en overal.
LJUL

r

NEPALEES KARPET!

Schitterend frisé tapijt met o.a. wollen garens. Zeer
goede kwaliteit. Voor de woonkamer. Jute-rug. Breedte
400 cm. Per str. meter.
GELEGD VAN

/'

Exclusief handgeknoopt karpet van ruim 5 kg. 100%
zuiver scheerwol. Verkrijgbaar in twee kleurstellingen met
een schitterend dessin.
VAN

A l

850

IT^

Heb je nieuwe plannen met je huis of een zaak, dan telt iedere gulden. Ook met een klein budget voor
vloerbedekking ben je bij ons aan het juiste adres. We hebben altijd speciale aanbiedingen voor prirha
kwaliteiten tapijt, vinyl en karpetten. En niet te vergeten een supervoordelige rolrestenmarkt. Keuze genoeg dus
voor starters met een krappe beurs. Maar ook voor anderen geldt ons advies al jaren: waarom teveel betalen?
Doe wat miljoenen tevreden klanten al eerder deden: meteen naar Carpet-land!

Aanbiedingen geldig t/m 29'augustus 1993

Merkartikelen van Desso, Bergoss, Bonaparte, Louis de Poortere, Forbo Krommenie, Heuga en Lano, ook uit voorraad leverbaar.
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EURO PA'S

LJithoornse
W Courant

GROOTSTE TAPIJTSPECIALIST

LEIDEN

HOOFDDORP

HAARLEM

BEVERWIJK

Kruisweg 785a
(naast Brugman Keukens).
Tel. 020-653 34 41
Geopend: Maandag t/m vrijdag
W.00-I8.00uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

Spaarndamseweg 74-76
Tel. 023 - 27 27 47
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

Parallelweg 99
(meubelboulevard).
Tel. 02510-115 89
Geopend:Maandag I3.00-I7.30uur
Di/vr.9.30-17.30uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

Amsterdams
Stadsbaad
Amsterdams
Startsb9ad _...,_

dcNieuuuc
Bijlmcr •--.-.
Nieuwsblad
Gaasperdamt-r-.-.:
delulcuvue
Ifl/ecsper ..
Amstelveens
:. Weekblad

l

Zoeterwoudseweg 9
(naast Bouvwaria).
Tel. 071-322300
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Donderdagavond tot 21.00 uur.
...Diemer
_ Courant r

Uith

'- "l

Amsterdams
StadsbEad

Amstelveens
.; Weekblad

\ma

Aalsmeerder
'V Courant

de Ronde
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8
OOK IN: Alkmaar, Almelo, Amersfoort,
Amsterdam (5), Apeldoorn, Arnhem, Assen, Capelle
a/dIJssel, Den Bosch, Den Haag (2), Dordrecht,
Emmen, Eindhoven, Enschede, Groningen, Heerlen
gouden gids p), Hilversum, Hoogeveen, Hoorn, Leeuwarden,
Maastricht, Nijmegen, Purmerend, Rotterdam (2), Roosendaal,
Spijkenisse, Utrecht (2), Veenendaal, Zutphen.

W. Courant

Amstelveens
:: Weekblad

Amsterda
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DOE MEE MET ONZE
ZOMERPUZZEL
KOM ZATERDAG A.S. WINKELEN,
WANT...
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zie voor informatie pagina 2 van de krant

Donderdag 19 augustus 1993

53e jaargang nummer 33

Los nummer ƒ 1,85

Gevolgen proefboringen volgens Mobil uiterst klein

Bodem Zandvoort kan
door boringen verzakken
ZANDVOORT - Een milieuramp of daling van de
bodem zijn niet uitgesloten,
als er kort voor de kust van
Zandvoort naar gas wordt
geboord. Dat blijkt uit een
onderzoeksrapport van adviesbureau DHV Milieu &
Infrastructuur BV. Maar
volgens DHV is de kans op
negatieve gevolgen uiterst
klein.

ringen zullen twee & drie maanden gaan duren. „De proefboringen zijn niet mijn grootste
zorg," zegt Eugene Weusten,
van het Actieplatform Zandvoort, dat zich verzet tegen
booractiviteiten voor de plaatselijke kust. „Maar juist de boringen die volgen als er gas gevonden is. Dan komt er een veel
groter platform, en dat kan wel
tien tot 15 jaar blijven staan. En
wellicht komen er dan ook andere oliemaatschappijen op af.
Het bureau heeft in opdracht Als er een platform is, is het
van Mobil Producing Nether- balletje niet meer te stoppen."
lands een onderzoek verricht
naar de mogelijke gevolgen
voor het milieu, van een proef - Bodemdaling
boring. Als Mobil een vergunDe kans op negatieve gevolning krijgt, wil het bedrijf in de gen is erg klein, zegt DHV.
winter van 1995 op 1996 starten Maar er is bijvoorbeeld een
met proefboringen. Voorwaar- kans op bodemdaling in Zandde is, dat er voldoende aanwij- voort. Volgens het adviesbuzingen zijn dat er genoeg gas reau is dat in het meest ongunonder Zandvoort ligt. Dat on- stige geval 4,5 centimeter. Wat
derzoek is nog gaande. Die bo- voor gevolgen dat voor de bebouwing zou hebben, is niet bekend.
De grootste ramp die bij de
boringen zou kunnen ontstaan,
is een blowout, zo blijkt uit het
ZANDVOORT - Op de Prin- rapport. Dat is een ongecontrosesseweg wordt vandaag de leerde uitstroming van gas, als
jaarlijkse kermis opgebouwd. gevolg van de druk in de gasbel/
Deze gaat vanaf vrijdag voor Er kan een explosieve gaswolk
het publiek open, tot en met en/of een giftige zwavelwaterzondag 29 augustus. De ge- stof-wolk vrijkomen, of brand
meente heeft een milieucontro- uitbreken. Volgens DHV is het
leur aangewezen om de geluids- systeem echter goed beveiligd
sterkte van de attracties te con- en kan er alleen iets mis gaan
troleren. Burgemeester Van als er meerdere menselijke verder Heijden heeft begin deze gissingen worden gemaakt.
maand hierover overleg geDHV geeft toe dat er in het
pleegd met de exploitant. Ver- gaswinproces wel stoffen uitgemoedelijk komt er een twintig- stoten worden in lucht en watal attracties.
ter. Die zouden echter geen

Controle kermis

De debiteurenlijst, ingebonden in de gemeentelijke financiéle boeken over 1992, heeft
deze week veel stof doen opwaaien. Met name door felle
aanvallen van WD en PvdA in
de verschillende commissies
van de gemeenteraad. Sommige wethouders konden maar
beter opstappen, zo lieten de
fractievoorzitters in bedekte
termen weten. Met name Ingwersen. Enerzijds omdat de financiële lijst onder zijn verantwoordelijkheid valt. Anderzijds
omdat hij er verantwoordelijk
zou zijn, dat de lijst vorige week
niet uit de stukken is verwijderd, aldus de oppositiepartijen: de andere wethouders en
burgemeester Van der Heijden
wilden zo'n beslissing niet nemen zonder overleg met Ingwersen. Die was met vakantie.

betalers') op gespannen voet
met de wet stond. Bij diezelfde
Registratiekamer
heeft
VVD-voorzitter Tates nu officieel een klacht ingediend. „Ik
heb om een zo spoedig mogelijke uitspraak gevraagd," aldus
Tates. „Juist omdat men weigert adequaat op te treden."

'Suggesties'
Hij hoopt hiermee het college
alsnog te kunnen dwingen, de
lijst uit de openbaarheid te halen. Daarnaast heeft Tates
oud-rechter Rutgers op de
hoogte gebracht. Die heeft eerder dit jaar onderzoek verricht
naar het 'uitlekken' van ver-

Aanschuiven voor schaakpartijtje

Gevoel

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Chemische stoffen
Volgens Mobil woordvoerder
Jaap Flink is het rapport een
'onafhankelijk onderzoek', dat
te vergelijken is met een Milieu
Effect Rapportage (MER). Eugene Weusten bestrijdt dat:
„Het is een gekleurd rapport.
Er staan wel veel gegevens in,
maar het gaat erom: hoe vertaal
je dat. Die chemische stoffen
bijvoorbeeld, die worden stuk
voor stuk genoemd. Zo van: dit
kan eventueel, en dat kan eventueel voorkomen. Maar als ze
allemaal tegelijk gebruikt worden, kan niemand zeggen: dat
stond niet in het rapport."
Mobil is nog niet verplicht
een MER op te laten stellen
voor de booractiviteiten, maar
er is een kans dat die verplichting er alsnog komt. Vermoedelijk hebben het Ministerie van
Economische Zaken en de provincie daar binnenkort een gesprek over. Een ontwerpbeschikking is reeds gepubliceerd. Als het ministerie zonder MER beslist over de vergunningverlening, zal die
beslissing waarschijnlijk genomen worden op basis van de
gegevens uit het huidige rapport.
Zie ook pagina 3

trouwelijke gegevens omtrent
woonwagenbewoners. Daarvan
werden aanvankelijk de WDèn de PvdA-fractievoorzitters
verdacht.
Burgemeester en wethouders
hebben in de commissies alle
verwijten van schuld van zich
afgewenteld. Zo toonde Ingwersen zich verbaasd over de 'ophef' die WD en PvdA van de
kwestie maken. „De lijst is jaar
in, jaar uit zo door de colleges
gepresenteerd. In augustus
1988 is de gemeenteraad daarmee akkoord gegaan. Maar ik
neem graag uw suggesties mee
om te kijken of we de rekening
volgend jaar anders kunnen
presenteren."

Strandpolitie
'op de tocht'
ZANDVOORT - Het politiebureau in Zandvoort
blijft 24 uur per dag open.
Ook na de regionalisering
van de politie. De strandpolitie verdwijnt mogelijk.

De organisatoren van het openlucht schaken op het Raadhuisplein
hadden vrijdag1 eindelijk eens geluk met het weer. Moest het
evenement eerder dit seizoen afgelast worden wegens regen, vrijdag waren de omstandigheden ideaal.

Dat zegt W. Broer, hoofd beleidsontwikkeling regiopolitie.
Hij was vorige week te gast in
de
gemeenteraadscommissie
Bestuurlijke Zaken. Raadslid
Methorst had vragen over deze
kwestie gesteld. Volgens hem is
het voor menig Zandvoorter
van belang dat het bureau dag
en nacht openblijft. Tot kort geleden was dat nog niet zeker.
Iedereen die toevallig- in de buurt was, kon aanschuiven voor een Afwachten van die beslissing
partijtje tegen Chess Society. Zie voor een verslag elders in dit was 'spannend' geweest vond
burgemeester Van der Heijden.
Foto Persbureau Zandvoort Het is wel mogelijk dat op den
duur ook de brandweer zijn intrek neemt in het - huidige politiebureau. Beide partijen
zijn nog in overleg daarover.
De strandpolitie zal vermoedelijk verdwijnen, al zijn daarover nog geen concrete uitspraken gedaan. De regiokorpsleiding bestudeert andere mogelijkheden, waarbij andere instanties op het strand meer
Extra parkeerplaatsen worden creeerd. Drie thema's staan ingeschakeld zouden kunnen
dit keer niet aangelegd. Vorig centraal: 'Anaheim', 'Holly- worden.
jaar waren de oude voetbalvel- wood', en 'Central Park'.
den bij het station hiervoor gereed gemaakt, maar daar werd
nauwelijks gebruik van ge- Drempel
BAT heft ook dit jaar een enmaakt.
treeprijs. In tegenstelling tot
ZANDVOORT - De vindinghet eerste jaar. „Dat is een klei- rij kheid van de gemeente-ambJaren vijftig
ne drempel," zegt Slotemaker, tenaren Theo van KoningsOp het circuit zelf is constant „om te voorkomen dat er ook bruggen en Frans Smits is gismedisch personeel aanwezig en mensen komen die het feestje teren bekroond met een prijs.
worden twee ambulances gesta- alleen maar willen verzieken. Zij hadden de beste suggesties
tioneerd. „Verder hebben wij Door een kleine toegangsprijs gedaan om de klantgerichtheid
zelf honderdvijftig medewer- te heffen, komen er vrijwel ze- van de gemeente te verbeteren.
kers rondlopen om alles in de ker alleen maar liefhebbers. En Van Koningsbruggen deed
gaten te houden," zegt organi- voor die tien gulden krijgen de voorstellen om de telefonische
sator Slotemaker van BAT. Hij mensen heel veel terug. Sterker bereikbaarheid van de gemeenheeft er ruim een half jaar aan nog: we konden er wat extra te te verbeteren: regelmatig
voorbereidingen voor het eve- attracties door laten komen." proberen burgers tevergeefs benement op zitten. Met het eve- De organisatie maakt geen paalde afdelingen te bereiken.
nement wordt één dag opnieuw winst op het evenement, zegt Smits stelde een gestructureerde sfeer van het Amerika (VS) Slotemaker. „We leggen er zelfs de klachtenregistratie voor. Bouit de jaren vijftig en zestig ge- geld op toe." De voornaamste vendien moet de organisatie
reden om het toch te organise- volgens hem door een 'financiëren, is naamsbekendheid van le sanctie' gedwongen worden
BAT, dat onder andere een siga- bewust met klantgerichtheid
rettenmerk verkoopt.
om te gaan.
Zie ook elders in deze krant
De Werkgroep Klantgerichtheid heeft beide heren beloond
met een dinerbon voor twee
personen. Klachten over de uitslag worden niet behandeling
genomen, bellen daarover heeft
dus geen zin.

Gemeenten wachten met 'totaalplan'
op verkeersstroom American Sunday
ZANDVOORT - Zandvoort en omliggende gemeenten maken zich op
voor een grote stroom circuitbezoekers.
Zondag
vindt op het circuit de vierde American Sunday plaats,
de verwachting is dat daar
zo'n vijftigduizend belangstellenden op af komen. Om
de rijen auto's in goede banen te leiden hebben de regiogemeenten in samenwerking met de organisator,
British American Tobacco
(BAT), een compleet verkeerscirculatieplan opgesteld.

verkeer stond uren lang vast,
tal van bezoekers bereikten
niet eens het circuit. Sindsdien
wordt de verkeersbegeleiding
van de American Sunday tot in
de puntjes voorbereid. Zo ook
dit jaar. Alle verkeerslichten op
de kruispunten in de omgeving,
waar de stroom bezoekers naar
(en van) Zandvoort langs komt,
worden zondag op elkaar afgestemd. Op een groot aantal
kruispunten worden agenten
gestationeerd om het verkeer
nauwlettend in de gaten te houden. De verwachte lange
stroom auto's moet - in een rustig tempo - zoveel mogelijk in
beweging kunhen blijven. Dat
geldt tot in Zandvoort, waar het
De allereerste American Day verkeer zo vlot mogelijk naar
in Zandvoort trok zoveel be- de bestaande parkeerplaatsen
langstellenden, dat er een ware wordt geleid. Daarvoor worden
verkeerchaos ontstond. Het extra verwijsborden geplaatst.

ZANDVOORT - De meeste grote parkeerterreinen in
Zandvoort kunnen met ingang van deze week rechtstreeks een noodsignaal
doorgeven aan de politie.
Bijvoorbeeld als er autokrakers rondlopen. Het contact
is ook andersom mogelijk:
de politie kan snel waarschuwen als er verdachte figuren zijn gesignaleerd.
Doel hiervan is, de bestrijding van de autocriminaliteit te perfectioneren.

(Iw krant niet
ontvangen?

\

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166

j Waterstanden j
21 aug
22 aug
23 aug
24 aug
25 aug
26 aug
27 aug

HW
05.03
05.45
06.20
07.15
08.06
09.00
10.06
11.14

LW
00.55
01.24
02.16
02.54
03.56
04.46
05.35
06.34
07.54

HW LW
17.3215.16
18.1516.03
18.5616.43
19.4215.09
20.2916.00
21.21 16.44
22.3617.56
23.5619.05
12.4520.25

Vaanstand:
EK dinsd. 24 aug. 11.57 uur
Doodtij 27 aug. 12.45uur
NAP-f69cm

Vindingrijke
ambtenaren

Parkeerterreinen voorzien van noodsignaal

Op dit ogenblik is het college
niet van plan de lijst terug te
trekken. „De stukken hebben
reeds geruime tijd in de openbaarheid gelegen," verklaart gemeentevoorlichter Egon Snelders. „Daarom heeft het geen
zin om deze nu in te trekken en
alsnog als vertrouwelijk aan te
merken. Het college heeft wel
aanleiding gezien om te onderzoeken in hoeverre het beleid
voor wijziging in aanmerking
komt. Daarvoor wordt ook advies aangevraagd bij de Registratiekamer."
De voorzitter daarvan verklaarde vorige week nog dat het
openbaar maken van de debi- Motorstalling
Bruynzeel is er mede bij beteurenlijst (volgens een ambtenaar 'beslist geen lijst van wan- trokken omdat hij op eigen initiatief een bewaakte motorstalling .is gestart. Hij heeft zelf
borden laten vervaardigen die
elders in het dorp naar de stal- Bij een autokraak (voor de foto in scène gezet) kan pachter R. Bruynzeel, van parkeerterrein De Zuid, met de portofoon
rechtstreeks contact opnemen met de politie
Foto Persbureau Zandvoort
ling verwijzen.
Datum
19 aug
20aug

DEZE WEEK
Gevoel speelt bij Wano
dy Kater (21) een beO
langnjker rol dan berekening
Met name m de uitoefening
van haar sport marathonzwemmen Volgende week
vertegenwoordigt zij Nederland bij de Europese kampioenschappen Deze week in
de rubriek Achter de Schermen

Het contact verloopt via portofoons, die gebruik maken van
twee speciale politiefrequenties. De portofoons zijn uitgereikt door de Stichting Bestrijding Veel Voorkomende Criminaliteit (BWC). Twee maanden geleden gingen de eerste
exemplaren voor een beperkte
proef naar een parkeerpachter,
dinsdag werden de laatste twee
uitgereikt aan pachter Bruynzeel, van parkeerterrein De
Zuid. Daarmee werd het project 'controlled parking', dat als proef - tot eind oktober
duurt, voor honderd procent
operationeel.

Advies

Oplage: 5.200

Editie 17

kwaad kunnen, omdat zij ook
van nature al in het water terechtkomen. Echt schadelijke
stoffen worden op het land onschadelijk gemaakt. Het grondwater zal volgens het rapport
niet of nauwelijks beïnvloed
worden door de booractiviteiten.

Debiteurenlijst blijft openbaar
ZANDVOORT - De lijst
met namen van debiteuren
moet onmiddellijk uit de rekening '92 verwijderd worden. De WD heeft daarop
aangedrongen bij het College van Burgemeester en
Wethouders. Het college
weigert dat, omdat dit nu
geen zin meer heeft. Wel zal
er advies gevraagd worden
bij de Registratiekamer,
voor het omgaan met dergelijke gegevens in de toekomst. WD-er Tates heeft
daar een klacht naar toe gestuurd.

Weekmedia

Het idee voor de 'controlled
parking' was vorig jaar al gelanceerd door het Platform Autocriminaliteit,
de
stichting
B WC zorgde voor' de uitwerking en de realisering hiervan.
Een van de eisen was dat de
parkeerpachter op zijn eigen
kanaal moest kunnen zenden,
zonder de politie tijdens haar
andere werkzaamheden lastig
te vallen. Los daarvan moest er
een herkenbaar noodsignaal
komen, waardoor de politie di-

reet weet wie de noodoproep
gedaan heeft.
Deze technische problemen
zijn vlot opgelost door Leecom
Electronics uit Nieuw-Vennep,
dat bovendien kosteloos apparatuur ter beschikking stelde
voor het project. Daarmee werd
een grote belemmering, een
prijskaartje van dertigduizend
gulden, voor dit seizoen weggenomen. Na overleg met de centrale meldkamer in Haarlem en
plaatselijke politiefunctiona-

rissen kwam er toestemming
om op het politiebureau in
Zandvoort een basispost te installeren.

Kinderziektes
De eerste portofoons werden
ingezet op het parkeerterrein
van pachter Hendriks, bij de
watertoren, waar het ook mogelijk is om de auto 's nachts bewaakt te parkeren. Ook kreeg
hij exemplaren voor zijn terrein

culier net met directe verbinding naar de meldkamer van de
politie.
Een voordeel van het project
is, dat de zogenaamde Parking
Watchers meer ingezet kunnen
Als het wenselijk is om het worden op de onbewaakte terproject ook na oktober voort te reinen van de gemeente. Bijzetten, moeten de pachters op voorbeeld langs de vernieuwde
dat moment zelf portofoons Boulevard Barnaart en de Bouaanschaffen. De politiefrequen- levard Paulus Loot. 'Dat zijn
ties zijn dan echter niet meer nog steeds terreinen die de polibeschikbaar. Er moet gebruik tie veel zorgen baren,' aldus
worden gemaakt van een parti- BVVC.
op de noordboulevard. Hier
werden de meeste 'kinderziektes' uit het systeem gehaald, de
gebruikers vonden het een aanwinst.

Procesverbaal
ZANDVOORT - Van een 23-jarige automobilist uit IJmuiden
is maandag het rijbewijs ingevorderd. Hij werd op de Zeeweg
aangehouden nadat hij op de
Boulevard Barnaart een betonnen paaltje had stukgereden.
De man bleek onder invloed
van alcohol te verkeren.

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN

Blij en heel gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Melissa Michelle
Melissa is geboren op 11 augustus 1993, om
14.34 uur en weegt 4030 gram.

zoekt voor haar a.s.
Kcrstconccrt en
Voorjaarsconcerten nog
enkele hoge stemmen.

GEVULDE
KOEKEN

Rep. elke woensdagavond vanaf 20.00 uur in gebouw
do Krocht.

1

/2 pnd

5,50

ALLERHANDE

Uitvaartcentrum
Haarlem

Uw drukker voor:

Rob, Monique en Isabelle
van Fraeijenhove-Pinheiro

GEBOÜWEKMflWÊS

Dr. C. A. Gerkestraat 139
2042 ER Zandvoort
Tel. 02507-12026

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

EN (W
HAJirOELSDfI(/KMIEf?J(

Hoera, eindelijk daar is hij dan mijn
eerste kleinkind. Hij is geboren op
16-8-'93 en zijn naam is

Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865 ^

Drukkerij Van Petegem b.v.

Robin
Hij is de zoon van
Rob ten Broeke
en
Sandra Tanis
Van harte gefeliciteerd!
Oma Jits

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

Eetcafé Santé vraagt

Spectaculaire

meisje voor de bediening

't zomert nog
steeds bij

BLOEMENHUIS
J. BLUYS

Crossterrein: Hollandse Kade te Abcoude ,

't Familie restaurant

U J J uitvaartverzorging
kennemerland bv

De specialist in al uw bloemwerken.

vraagt voor direct

AFWASHULP

HERENWEG 180,

Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 12060

2101

AdLotte

Gevraagd!

Hulp in de
huishouding

A. LAVERTU

Anneke
Julia en Frans
Masja en Mare
Bas en Manja

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

voor 3 ochtenden

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles
wat ermee verband houdt.

Frederik en Loes
Kristienjohan
Stephanie en Jean-Luc
Joris

per week
(ma., wo., vrij.)

ovz

14 augustus 1993
Nassauplein 13
2042 AX Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Inlichtingen: 12537

DOE MEE AAN ONZE

GROTE
ZOMERPUZZEL

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend_, delen wij u met droefheid mede dat van
ons is heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Emma van den Heuvel
weduwe van Comelis Koper

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlmgh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel.: 02507-14160

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel.: 02507-14168

met als prijzen: 15 gegrilde kippen van ROMY'S SMULKIP
en als hoofdprijs een waardebon van 150,te besteden bij JAAP BLOEM Intersport

op de leeftijd van 70 jaar.
Wilma en Arend
Dillon
Marvin

WAT U DOEN MOET:

ENQUÊTE BEZOEKERS GEMEENTE VAN START

Carlo
Kees en Lida
Zandvoort, 12 augustus 1993
„Huis in het Kostverloren"
Correspondentieadres:
C. Koper
Van Ostadestraat 20
2041 VS Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft op 17 augustus
1993 plaatsgehad.

23 aug. 1993
In memoriam

Sybil Wilhelmina Drukker
(geb. Blake-Wride)
After two years Istillfeel the miss ofyou.
There is an old belief that on some distant
shore, farfrom despair and grief,
ive shall meet once more.

Jan
Voor uw blijken van medeleven ons betoond na
het heengaan van onze lieve zorgzame vader en
schoonvader

Alphonsus Pauwels
betuigen wij U onze hartelijke dank.

De gemeente onderzoekt op dit moment in welke mate de gemeente door de
burger als klantvriendelijk/gericht beschouwd wordt en door welke maatregelen oe klantvriendelijkheid/gerichtheid verbeterd kan worden.
Eén van de middelen om hier achter te komen is het houden van een enquête
onder de bezoekers van de gemeente. Deze enquête is gestart. Een grote
respons is erg belangrijk. Immers, de resultaten van de enquête zullen gebruikt
worden om voorstellen over bijvoorbeeld de openingstijden te onderbouwen.
De enquête is anoniem. Bij elke gemeentelijke balie kan men een formulier
verkrijgen.
De beantwoording van de vragen duurt niet langer dan enkele minuten.
Op verschillende plekken (Raadhuis, Raadhuisplein en Remise) staan groene
bussen opgesteld. Na invulling kan het enquêteformulier hierin worden gedeponeerd.

INSPRAAK AANWIJZING WOONWAGENLOKATIES
Op grond van het woonwagenbeleid van de provincie Noord-Holland dient de
gemeente Zandvoort het bestaande woonwagencentrum aan het Keesomplein
op te heffen en te voorzien in kleinere woonwagenlokaties van 4 a 5 standplaatsen die in de bebouwde kom liggen. Alvorens hiertoe kan worden overgegaan,
dient het gemeentebestuur aan te wijzen waar deze nieuwe centra "kunnen
komen en moet voor de aangewezen lokaties een wijziging van het geldende
bestemmingsplan worden voorbereid.
Van 23 augustus t/m 17 september 1993 ligt de notitie "Aanwijzing
woonwagenlokaties, uitgangspunten en randvoorwaarden" voor een
ieder ter inzage, bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied. Deze notitie bevat de uitgangspunten die ten grondslag zullen liggen
aan de uiteindelijke lokatiekeuze. Een ieder die dit wenst kan hierover schriftelijk een inspraakreactie sturen aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Voorts zal een ieder die schriftelijk heeft gereageerd worden uitgenodigd hun
inspraakreactie mondeling toe te lichten in de week van 21 september 1993.
De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is gevestigd in Raadhuisplein 4 en is op
maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 tot 12.30 uur.

Lies, Ria en Huub

Zandvoorts
Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN OF ANDERE KOMMISSIE
OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ
ONS VOORDELIGER - D1REKT UIT DE
WERKPLAATS VAN DE VAKMAN.

Marjolein'

Kom gerust eens
langs om te kijken
naar onze
nieuwe
winterkollektie.

Inlichtingen: 12537

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

An Lotte-Bekkering

MV HEEMSTEDE

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

(leeftijd tot ± 20 jaar)

op de leeftijd van 76 jaar.

Winkel ..Zonder Naam"
Haltestraat 10
Zandvoort

per direkt

Passage 46-48, tel. 19213 Zandvoort

op zaterdag 21 augustus a.s. -13.00 uur

Met diepe droefheid geven wij U kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn
lieve man, onze vader en opa

Poststraat 7

Postbus 54 - 2040 AB Zandvoort

flutocross nHCOUD€

Mam, van harte gefeliciteerd!
Op naar de volgende 50.
Dennis, Sylvia en Yentl

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Bakkerij PAAP

Kerkpad - tel. 02507-12793

23 aug. 1991

Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

Weekend-aanbieding:

Zandvoorts Vrouwenkoor

Een ieder die onze
trouwdag afgelopen 10 juli
1993 tot een onvergetelijke
dag heeft gemaakt willen wij
hierbij
HEEL HARTELIJK
BEDANKEN
Célestine en Gertjan
Schniedewind

Zandvoort, augustus 1993.

Zoek in de advertenties de zonnetjes met het cijfer en de letter.
Zet de letter op de aangegeven plaats en breng of stuur uw
oplossing naar kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein
2042 JM Zandvoort, maar wel vóór 29 augustus '93.

1.2

1213 1415
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1617

22 23 24 25 26 27

18192021

32 33 34

28293031

35363738

39 40 41 42 43
Deze oplossing is ingeleverd door:
Naam:

Adres:

Postcode + plaats:

ADVERTENTIES

MONUMENTENCOMMISSIE
De monumentencommissie vergadert in het openbaar op woensdag 25 augustus 1993 om 20.00 uur in het Raadhuis (ingang bordes Raadhuisplein). Informatie over de agenda, 02507-61565.

DE PRIJZEN WORDEN ONDER DE GOEDE INZENDERS VERLOOT.

KOM ZATERDAG WINKELEN

BOUWVERGUNNINGEN

Menlek, %en,

, ïfc, &ik,
ette, fricole,
, tyete+, tyutd, M/

een

Verleende bouwvergunningen
93040B
Badhuisplein 7 uitbreiding serre.
Gewijzigde bouwvergunningen
90097B
Groot Bentveld/Teunisbloemlaan uitbreiding woningen.

part MOERENBURG

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB binnen dertig dagen na
verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

«H

of bij mooi weer naar het strand.
Een promotieteam zal aan het winkelend publiek een
zomerattentie aanbieden beschikbaar gesteld door

OVZ

en

Nieuwsblad

een ijzersterke combinatie
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Patiëntenplatform
vreest problemen
specialistenacties
ZANDVOORT - Het Kennemer Patiënten Platform
(KPP) sluit niet uit dat veel
inwoners van Kennemerland in moeilijkheden zullen komen door de 'volumebeperkingsweek' van de medisch specialisten.
'Wanneer in een aantal ziekenhuizen uitsluitend spoedgevallen worden behandeld, kan
dat tot grote problemen leiden/
zegt het KPP. 'Mensen die al
lange tijd op een wachtlijst
staan zullen nog langer met
hun klachten moeten leven,
zonder de zekerheid dat ze op
korte termijn wel behandeld
zullen worden. De beperking
van noodzakelijke onderzoeken tot spoedgevallen kan leiden tot langere onzekerheid bij
patiënten; ook patiënten die
wachten op uitslag van onderzoek worden voor lange tijd in
het ongewisse gelaten.'
Het KPP maakt bezwaar tegen dergelijke acties en verzoekt de specialisten in de regio
hun patiënten niet te 'belasten
met hun inkomensproblemen'
en met meningsverschillen
hierover met de staatssecretaris. Het KPP verzoekt gedupeerde patiënten hun ervaringen te melden, maar wijst er op
dat het vooral gaat om het registreren en niet om het oplossen van de problemen. Wel kan
in dringende gevallen een bemiddelingspoging worden ondernomen.
Vorige week bleef een aantal
operatiekamers in het Spaarne
Ziekenhuis en in het Kennemer
Gasthuis dicht. Dat zal waarschijnlijk ook in de week van 13
tot en met 17 september gebeuren. Het patiëntenplatform wil
vooral de gevolgen van de acties in kaart brengen ten behoeve van een landelijk overzicht.
Patiënten in de regio Zandvoort/Haarlem kunnen zich
wenden tot het bureau-KPP:
tel. 023-320946 (liefst tussen
: 11.00 en 13.00 uur).
Volgens ziektenkostenverzekeraar Spaarneland zijn de kos< ten voor specialistische zorg in
, Kennemerland veel hoger dan
het landelijk gemiddelde. Ver• .moedelijk zo'n 20 procent. Dat
j zou is een gevolg van de sterke
vergrijzing van deze regio.
, Spaarneland verwacht pas bel gin volgend jaar een akkoord
met de specialisten. In april
, van dit jaar begonnen zij onderhandelingen, omdat zij het niet
eens zijn met staatssecretaris
Simons van Volksgezondheid.
Die wil bezuinigingen op de
specialistentarieven doorvoe' ren, dit en volgend jaar, te beginnen met een tariefsverlaging
. van 12 procent in 1993.

Kerkdienst l
Weekend:
21/22 aug. 1993
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. H.W. van
den
Tempel-Boonstra
uit
Heemstede, Zendingsbussenzondag
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: mevr. E. van
de Vate, Amsterdam
Roomskatholleke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: dames A.
Beijnes en B. Bleijs
Zondag 10.30 uur: dames A.
Beijnes en B. Bleijs
Ned. Protestanten Bond (NPB),
Brugstraat 15:
Tot en met 29 augustus geen
dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders
19.00 uur: ds. A.W. Snijders
(H.A.)
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.
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Mobil verwacht 'klein gasveld' onder Zandvoort
ZANDVOORT - Mobil bérekent de kans dat er bij
Zandvoort daadwerkelijk
gas gevonden wordt, op tien
é. twintig procent. Het zou
gaan om een - in vergelijking
met Slochteren - 'klein gasveld' dat gedeeltelijk onder
de bebouwing van de badplaats ligt, op zo'n 15 honderd a tweeduizend meter
diepte. Om die gegevens te
controleren wil Mobil in de
winter van 1995 op 1996
proefboringen uitvoeren,
die twee S, drie maanden
gaan duren. Als deze positief resultaat opleveren,
wordt er in het najaar van
het jaar 2000 gestart met de
winning van het gas.

schappijen zijn gewend om onderling informatie uit te ruilen.
De boringen van Wintershell
vonden echter plaats op een
tiental kilometers uit de kust,
verder weg dus dan waar Mobil
wil beginnen. Omdat het bedrijf
niet in het dorp zelf kan boren,
wil het een proefboorinstallatie
neerzetten op ongeveer 1,75 kilometer uit de kust. Daarvandaan wil het schuin ondergronds onder de bebouwing boren en zo het gas bereiken. De
voorgenomen vergunning van
het Ministerie van Economische Zaken geeft echter ook de
gelegenheid om de kust tot op
zo'n vijfhonderd nieter te benaderen.

Mobil concludeert dat het rendement van de gasbron niet
hoog genoeg is, zal het bedrijf
geen gebruik maken van de vergunning.
Afgifte van die vergunning
hangt af van allerlei factoren,
waaronder de mogelijke gevolgen voor het milieu. Mobil
heeft adviesbureau DHV Milieu & Infrastructuur BV ingeschakeld om die op een rijtje te
zetten. De oliemaatschappij
had dat toegezegd tijdens een
informatie-avond over de ontwerp-vergunning van het Ministerie van Economische Zaken. Volgens het adviesbureau
is de kans op schadelijke gevolgen erg klein.

Seismologisch

Blowout

De grootste ramp die zou
kunnen ontstaan, is een blowout, zo blijkt uit het rapport.
Dat is een ongecontroleerde
uitstroming van gas: er kan een
explosieve gaswolk en/of een
giftige
zwavelwaterstof-wolk
vrijkomen, of brand uitbreken.
Volgens DHV is het systeem
echter goed beveiligd. Als de
gasdruk verandert en er water
of gas het boorgat binnendringt, gaan automatisch de putafsluiters van het boorgat
dicht. De gasdruk zou bijvoorbeeld kunnen veranderen door
een aanvaring van een schip
met het platform. Een blowout
zou alleen kunnen ontstaan als
gevolg van een reeks menselij ke vergissingen en nooit ten gevolge van één enkele vergissing
of handeling.
Op verschillende plaatsen en
momenten in het gaswinproces
zullen er wel stoffen uitgestoten worden m lucht en water.
In het water worden boorgruis
en boorspoeling geloosd. Het
gruis bestaat uit klei, kalk, zout
en zand. Volgens DHV is het
gruis niet schadelijk voor het
mileu, omdat deze stoffen zich
Als er gas onder Zandvoort ligt, dan bevindt dit zich tussen de al van nature in het zeewater
noordelijke en de zuidelijke randbreuk in de bodem. Links de bevinden.
meest voor de hand liggende boorlocatie
Tekening DHV
In de boorspoeling bevinden
Voordat Mobil echter overgaat tot de proefboringen, moeten er eerst duidelijke aanwijzingen zijn, dat dit zin heeft.
Die aanwijzingen komen voornamelijk van het Duitse bedrijf
Wintershell, dat eerder voor de
kust van Zandvoort proefboringen heeft verricht. Oliemaat-

Uit de informatie van Wintershell en uit eerder seismologisch onderzoek bleek, dat er
een economisch winbare hoeveelheid gas kan voorkomen in
de regio Zandvoort. Mobil is
echter nog bezig met de evaluatie van deze gegevens, die eind
augustus wordt afgerond. Als

Veertig kandidaten voor Fitgames
ZANDVOORT - Bij Fitness Paradise vinden deze
week de laatste voorbereidingen plaats voor de Fitgames van aanstaande zaterdag, 21 augustus. Op het
strand voor paviljoen 7, Far
Out, zullen zestien kandidaten het tegen elkaar opnemen in acht verschillende
onderdelen. Toeschouwers
kunnen tussen 12 en 6 uur
getuige zijn van onder andere Jeep trekken, strandstoel
tillen en een zeemeerminloop.

drukken), chin-ups (optrekken
in de nek), dips (verticaal opdrukken) en 12 minuten hardlopen op een loopband (coopertest). De spelen op strand bestaan uit: 450 meter zwemmen
in zee, paalgooien, basketbal-vrije worpen, 650 meter kanovaren, strandstoel tillen, Jeep
trekken, zeemeerminloop en
handenloop. Voor de zeemeerminloop hebben zich twee dames van elk 50 kilo beschikbaar
gesteld. Zij worden elk voorzien van een 'handvat', waaraan
zij opgetild kunnen worden. De
kandidaten moeten zover mogelijk lopen met in iedere hand
Veertig kandidaten hebben een zeemeermin. „Maar het is
zich afgelopen weken in het fit- niet de bedoeling dat je er mee
ness-centrum aan de Paradijs- naar huis loopt," grapt Draaijweg al in het zweet gewerkt, in er. Bij het paalgooien moeten
een poging zich te kwalificeren 3-meter lange palen, net als in
voor de Fitgames. De beste zes- de Highlandgames in Schottien uit deze voorrondes mogen
zaterdag op het strand tegen elkaar uitkomen. Grootste kanshebbers lijken Pepijn Paap,
Volkert Paap en Robert-Jan
Ouwekerk. Zij hadden tot nu
toe de beste resultaten. Maar
tot en met vandaag kunnen Diensten:
zich nog nieuwe kandidaten op- 21/22 aug. 1993
geven, zij krijgen alsnog' de
Alarmnummer
kans om zich in een voorronde POLITIE:
06-11. In andere gevallen: tel.
waar te maken (Tel. 17742).
Kracht en conditie, daar gaat 13043.
het om bij de Fitness Paradise BRANDWEER: Alarmnummer
Fitgames op strand. Oorspron- 06-11. In andere gevallen
kelijk zou dat gebeuren met al- 023-159500 of - voor info overlerlei activiteiten in het fitness- dag - (02507) 61584.
centrum. Maar 'spelenderwijs' AMBULANCE: Alarmnummer
ontstond het idee om dit uit te 06-11. Anders: tel. 023-319191
laten groeien tot een openluch- (ongevalllen), Centrale Post
t-evenement op strand. „Ik heb Ambulancevervoer (CPA) Kenwel eens van die televisiepro- nemerland.
gramma's gezien als 'De sterk- DIERENAMBULANCE: Die023-246899
ste man van Nederland' of 'Sur- renbescherming
vival of the fittest'," zegt organi- (gratis), Regionale Dierenamsator Remy Draaijer. „Daar bulance
alarmnummer
ging het meestal om kracht of 023-334323.
om conditie, maar niet om een HUISARTSEN: De volgende
combinatie daarvan. Daarom huisartsen hebben een gezawaarnemingsregeleek het me leuk, om dat nu een menlijke
keer wel te combineren." Bij ling: J. Anderson, B. van Berhet rijtje hoort nog lenigheid, gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
ook die is van belang bij de wed- Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
strijden.
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
Programma
tijdens feestdagen via telefoonDe voorrondes bestaan uit er- nummer 30500. De spreekuren
gometer-roeien, push-ups (op- van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een af[Burgerlijke stand
spraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Periode:
Apotheek: Zandvoortse Apo10 - 16 augustus 1993
theek, H.B.A. Mulder, tel.
Gehuwd:
Cloostra, Eduard en Van der 13185. Openingstijden (alleen
voor recepten): zaterdag 10.00 Hoeven, Solveig Marita
13.00 uur en 17.00 - 18.00 uur.
Geboren:
11.30-12.30
en
Jeroen Edwin, zoon van: Kerk- Zondag
man, Engel Johan Jacob Corne- 17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
lis en Van Beets, Mieke
Shawny Jay-Jay, dochter van: regeling via tel.nr. 13185.
Beekelaar, Wiemer Jacobus en Wijkverpleging: Voor spoedgeSpaanstra, Catharina Hendrika vallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
Jantina
nachts en in het weekend te beOverleden:
Wimmers, Christina Catharina reiken via de doktersinformaMaria, oud 36 jaar
tiedienst: tel. 023-313233.
De Roos, Barend, oud 73 jaar Verloskundige: Mevrouw ElizaPoster geb. Rijnders, Cathari- beth de Boer-Burgh en/of
mevr. A.C. Gombert, Kochna, oud 91 jaar
Driessen, Frederik Hendrik, straat 6A, Zandvoort, tel.
02507-14437.
oud 82 jaar
Maarsen geb. Van Bilderbeek, Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te ZandHelena Johanna, oud 88 jaar
Van der Werff, Arie, oud 94 jaar voort, tel. 15847.
Walop, Egbertus Wilhelmus, Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
oud 79 jaar
Koper geb. Van den Heuvel, (02507) 14561, VermissingsEmma, oud 70 jaar
dienst 023-383361, Asiel ZandVan den Boogaard geb. De Bie, voort
(tevens
pension)
Maria Hendrica Gerarda Jo- 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
hanna, oud 36 jaar

land, over de kop gegooid worden. Bij strandstoel tillen
houdt de kandidaat met gestrekte armen 15 kilo aan stoelen zo lang mogelijk omhoog.

Demonstratie
Het programma begint zaterdag om 12 uur met een demonstratie van het Reebok Step-Team, de wedstrijden starten
om half een. Na de games volgen om 6 uur een barbeque met
live muziek en de prijsuitreiking. Aan het evenement wordt
medewerking verleend door de
Stichting Zandvoort Promotie,
het Rode Kruis, Reddings Brigade Zandvoort, Watersportcentrum Tim Klijn en Strandpaviljoen Far Out. Bij slecht
weer wordt uitgeweken naar zaterdag 28 augustus.

P Weekenddiensten
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DHV verwacht dat dit vanaf de kust het uitzicht wordt op de proef-boorinstallatie. Als standpunt

voor de montagefoto is paal 66/500 genomen
zich wel verontreinigingen,
maar als die te groot zijn, worden ze op het land verwerkt.
Minder verontreinigde spoeling wordt in zee afgevoerd.
Daarnaast gebruikt Mobil
spoelwater voor schoonmaaken onderhoudswerk. Dat wordt
opgevangen m een verzameltank.

Grondwater
Volgens het rapport zal het
grondwater niet of nauwelijks
beïnvloed worden door de booractiviteiten. Dit omdat er voor
de kust nauwelijks horizontale
stroming bestaat in het zoute
grondwater. Verspreiding van
verontreinigde stoffen m vèrticale richting wordt tegengegaan door een dikke, slechtdoorlatende laag van klei en
slibhoudend zand. Alleen bij
een blowout kan verontreiniging via westelijke wind en golfwerking naar de kust worden
gevoerd en via de duinen in het
grondwater terecht komen.

Volgens het rapport zal er
van geluidhinder van motoren
op het platform en andere geluidbronnen geen sprake zijn:
de branding van de zee veroorzaakt meer geluid, meent DHV.
Wel zullen er helicopters te horen zijn die drie keer per week
overvliegen.

Bodemdaling
Het winnen van gas kan een
daling van de bodem tot gevolg
hebben. In hoeverre dat gebeurt hangt af van de oppervlakte en diepte van de gasbel
en de samenstelling van de bodem rondom het gas. Volgens
het milieubureau blijkt in de
praktijk dat er in Nederland alleen bij zeer uitgestrekte of ondiep gelegen gasvelden bodemdaling van betekenis optreedt.
DHV heeft uitgerekend wat de
bodemdaling in Zandvoort kan
zijn: in het meest ongunstige
geval 4,5 centimeter.
De stichting Actieplatform
Zandvoort blijft nieuwe ont-

Foto DHV

wikkelingen nauwlettend in de
gaten houden. De verwachting
is dat de minister op korte termijn een beslissing zal nemen
over de vergunning voor de
proefboringen. „Wij vinden dat
er eerst wel een onafhankelijk
milieu-onderzoek moet komen," zegt Weusten. „Want bijvoorbeeld dat de zee meer geluid zou maken.... Het is maar
net hoe je dat interpreteert: de
zee maakt een totaal ander geluid. Daarom kan dat van een
boorplatform toch ontzettend
storend zijn." Weusten weet
zich gesteund door de plaatselijke horeca, de ondernemersvereniging en de strandpachtersvereniging, allen vertegenwoordigd in het Actieplatform.
Maar ook door gemeente en tal
van particulieren. „De bezwaarmakenden kunnen het rapport
zelf opvragen bij Mobil. Ik ben
overigens heel blij met ieder
zijn of haar bijdrage, helaas is
het onmogelijk voor me om dat
iedereen persoonlijk te komen
vertellen."

Zandvoorts
Nieuwsblad

COMMENTAAR
Ouderwets druk
Het wordt weer 'ouderwets
druk' aanstaande zondag in
Zandvoort. Naar verwacht komen er zo'n 50 duizend mensen
af op de American Sunday.
Zandvoort doet goede zaken
dus. Tenminste, dat zal menigeen denken. Anderen denken
daar anders over. Met name
strandpachters en een aantal
neringdoenden uit het dorp.
Die denken nog terug aan het
Marlboro-evenement van twee
weken terug. Ook toen werd het
verkeer 'gestroomlijnd', wat op
zich een goede zaak is. De circuitbezoeker komt daardoor zo
snel mogelijk ter plaatse. Maar
wat constateerden strandpachters en anderen achteraf: tal
van 'betaalde' parkeerplaatsen
in zuid bleven onbezet. Behalve
raceliefhebbers werden ook
strandbezoekers voor het zuidstrand richting circuit gestuurd.
Afslaan naar de zuid was er
niet bij.
Een over-ijverige verkeersbegeleidmg
dus, waardoor
strandbezoekers de verkeerde
kant op moeten en strandpachters in zuid met hun duimen
kunnen gaan zitten draaien.
Aanstaande zondag anders?
Het scheelt bovendien parkeergelden, vorig jaar zo'n belangrijke bron van inkomsten voor
de gemeente. Of hoeft dat dit
jaar niet meer?

Expansievat lek
ZANDVOORT - Een bewoonster van de Dr. de Visserstraat
ondervond vorige week overlast van water, afkomstig uit
het pand naast haar woning. De
politie werd ingeschakeld. Onderzoek wees uit dat bij de
buurman het expansievat van
de centrale verwarming was gesprongen. Een monteur heeft
een en ander verholpen.

Fietsenstalling
bij centrumplan
ZANDVOORT - Er komt
voorlopig geen bewaakte fietsenstalling in Zandvoort. Het
College van Burgemeester en
r
|
Wethouders zegt dat naar aan-*. 'T»
leiding van vragen van
GBZ-raadslid Methorst. Mogelijk komt er wel een in de toekomst, maar dan bij de realisering van het centrumplan. Bij
de voorbereidingen daarop is
tot nu toe wel aandacht besteed
aan een fietsenstalling, aldus
gemeentevoorlichter Snelders.
Die zou moeten komen aan de
rand van het winkelerf. Volgens Methorst hebben vooral
bewoners uit Nieuw-Noord en
uit Zuid behoefte aan een bewaakte stalling in het centrum.
Met name degenen die hier met
fiets boodschappen willen
Dennis Spolders probeert zich te plaatsen voor de finale van de Fitgames, aanstaande zaterdag de
doen. Daarnaast kan deze ook
op het strand. Zoveel mogelijk opdrukken, was een van de opdrachten in de voorrondes
goede diensten bewijzen aan
Foto Persbureau Zandvoort
fietsers van buiten Zandvoort.

Achter de schermen...

Wandy Kater

*Ik zwem gewoon op mijn gevoel'

Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
In de rubriek Achter
Hulpverlening:
de Schermen Wandy KaCentrum Voor Vrijwillige
ter (21). Volgende week
Hulpverlening: Voor informazaterdag vertegenwoortie, advies en hulp tel. 17373, op
digt zij met twee andere
alle werkdagen van 10.30-12.30
zwemsters Nederland
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
tijdens het Europees
2040 AC Zandvoort.
Kampioenschap maraStichting- Welzijn Ouderen
thon-zwemmen in TsjeZandvoort: (voorheen Dienchlë.
stencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
ZANDVOORT - „Toen ik
gebruik te kunnen maken, een keer in het water
dient men zich 24 uur van te sprong, ben ik per direct op
voren op te geven bij Huis in de zwemles gegooid." Wandy
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 Kater was net driejaar toen
en 17.00 uur. De kosten per per- zij kennis leerde maken met
soon bedragen vanaf l juli 1991: het zwemwater. Kennelijk
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- had zij er aanleg voor, want
voor een retour.
het een kwam het anAlg. Maatschappelijk Werk van Zo
belandde de leerlinZandvoort: Noorderstraat l, tel. der.
13459 bgg 023-320899 of 320464. ge van de Plesmanschool al
Spreekuur op werkdagen van op jonge leeftijd bij de Zee9.00-10.00 uur, maandagavond schuimers. „Toen ik eens
van 19.00-20.00 uur. Verder vol- meedeed met de zwemviergens afspraak. Deze hulpverle- daagse zei iemand tegen me:
ning, beschikbaar voor iedere „Jij zwemt aardig, wil je bij
inwoner van Zandvoort, is gra- onze vereniging komen?" Al
vlot kwam zij bij de A-selectis.
Telef. Meldpunt Sexueel Ge- tie van de vereniging teweid: tel. 023-329393 op werkda- recht, dat waren de eerste
gen 12.00-14.00 uur en ma.a- tekenen van het serieuzere
vond 19.00-21.00 uur.
werk.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur door Joan Kurpershoek
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Onder leiding van trainer
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
George Sieverding ontwikkelde
technische dienst: 17577. Be- Wandy zich tot een echte wedstuurlijk spreekuur: iedere eer- strijdzwemster. „Eigenlijk wilste dinsdag van de maand van de hij liever dan ik dat ik de
marathon ging zwemmen. Vol19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank: gens hem kon ik een van de
spreekuur tijdens de 'even' we- beteren in de wereld worden. Of
ken op woensdag 10-12 uur, in dat zo is, weet ik niet. Daar heb
Gemeenschapshuis, L. Davids- ik geen kijk op." Sindsdien
traint Wandy gemiddeld zo'n
straat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. vijftig tot zestig kilometer in de
week. De eerste grote interna61500.
tionale wedstrijd kwam in 1989.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinses- De deelnemers moesten het
seweg 34, tel. 14131. Open ma. IJsselmeer overzwemmen van
Staveren naar Medemblik, zo'n
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.21 kilometer. Voor Wandy dik
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat. vijf uur en een kwartier zwemmen. Zij werd eerste Neder10-14 uur.

(oud-kampioenszwemster) Monique Wildschut of met haar
vader die vanaf de kant een oogje in het zeil houdt.

Druk
Een druk programma, voor
Wandy, naast haar stage activiteitenbegeleiding voor haar studie in Leiden. Plus nog een
baantje als postbezorger op de
zaterdagochtend.
Geld voor een zwemtocht
over het Kanaal is er dus niet
bij. „Ik weet ook niet zeker of ik
dat wel zou willen. Je hoort natuurlijk wel meteen bij de groten, het is 33 kilometer, maar
daar komt nog meer bij door de
stroming. Maar het is ook verschrikkelijk duur. Met alles
wat je nodig hebt ben je wel een
ton kwijt. Dan zou je een hele
goede sponsor moeten hebben."

Medailles

Marathonzwemster Wandy Kater: „Het zijn wel forse afstanden, maar daar moet je gewoon niet over nadenken"
landse en derde in totaal: zij
moest één mannelijke en één
vrouwelijke deelnemer voor laten gaan. Op de vijf kilometer
werd zij tweede.

EK
In 1989 volgde het eerste Europees Kampioenschap, in Joegoslavié, waar zij op de 5 km
verrassend tweede werd. Twee
jaar later, in Italië, volgde een
nieuw EK. „Eigenlijk was ik gestopt met wedstrijdzwemmen.
Maar ja, het ging zo soepel, dat
ik toch maar naar Italië vertrok." Ondanks een minimum
aan voorbereidingen werd zij
vijfde op de vijf kilometer.

Ruim een maand geleden
wist zij zich te kwalificeren
voor het Europees Kampioenschap, volgende week zaterdag
in Tsjechië. Hiervoor is zij
meer dan ooit gemotiveerd: „Ik
heb er nu zelf voor gekozen. Dit
keer zwem ik de 25 kilometer.
Vroeger hoefde dat niet zo voor
mij, daar moest je veel te veel
voor doen." „Ik ben toen wel bij
het EK een keer tweede geworden, maar daar merkte je nauwelijks iets van. Ook al had ik
er keihard voor getraind. Ik
kon wel door een zijdeur afgaan, maar ik probeer het liever
nog een keer op het EK."
Het betekent dagelijks trainen, met Sieverding, coach

Het marathonzwemmen is
volgens haar nog wel een sport
die tekort aandacht krijgt. „De
kortebaanzwemmers krijgen
veel meer faciliteiten van de
bond, terwijl wij er meer voor
moeten doen. Ik lig gemiddeld
zo'n 25 uur per week in het water. Dat zie ik de kortebaanzwemsters nog niet doen. Ik
verwacht dat wij dezelfde prestaties kunnen leveren als zij."
Dat herinnert aan twee bronzen
medailles van de zwemsters.
„Misschien halen wij nog wel
meer medailles, en wellicht ook
nog van een andere kleur."
Het EK gaat over 16 kilometer. „Het zijn wel forse afstanden, maar daar moetje gewoon
niet bij nadenken. Ik zwem gewoon op mijn gevoel. Achteraf
weet ik nooit waar ik allemaal
aan gedacht heb." Hoelang zij
hiermee door blijft gaan? „Dat
weet ik nog niet. Ik had mijn
deelname aan het EK drie
maanden geleden nog niet voor
mogelijk gehouden," zegt zij,
wijzend op een hardnekkige
schouderblessure. „Maar na
het kampioenschap gaat daar
alle aandacht naar uit. Die blessure moet eerst genezen, dan
pas ga ik nadenken over het wereldkampioenschap."

donderdag 19 augustus 1993
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JAAP BLOE

MOTORRIJSCHOOL
GOEDE
02507-14420

V INTER

WINTER SPORT?

Kerkstraat 16
TÖERKOOPlReisburo Zonvaart

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman
" Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

ZANDVOORT

Grote Krocht 20
tel. 02507-12560

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

G. R

DE GRATIS WINTERGIDSEN ZIJN BINNEN!

Een bezoek aan...
Wit Verhuizingen
Voor een verse
smulkip van 't spit
moet u bij

ZANDVOORT
meer dan de moeite waard!
in deze speciaalzaak vindt u .

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

VRHUIZKS

ROMY'S
KIPPENHUIS

Sam-Sam - Yanks
organiseert 27 augustus

zijn.

DE REMEDIE TEGEN
ZADELPIJN!
HET SILICONEN-GEL ZADELDEKII!

DRUGSTORE

De variant op rauwe biefstuk slechts

ƒ 79,95

Gratis één week proberen,
niet goed geld terug

Super
Surprise party

ZANDVOORT

KERKSTRAAT 31

ZANDVOORT

Haltestraat 31
Zandvoort

gebouwen
schoonmaak van
luxaflex

Entree 5,-

tapijtreinigers

De meeste gein op het Dorpsplein

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

verhuur

* Live music 20.30 tot 00.00 uur
* Surprise dance tot 02.45 uur
* Locatie: Zaal Sam/Yanks

AUTORIJSCHOOL

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van

De Tweewielerzaak voor Zandvoort en omstreken.

KERKSTRAAT 22
/- ZANDVOORT HOLLAND
TELEFOON:
02507-30378

tel. 14764-14090

EIG E w NEHLS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

Naaimachine
specialist

Dorpsplein 2, 19299/19455
Zandvoort

ZOMERBOEKETTEN
in vele
kleuren

Lid AVVN

IN KAAS EN ZUIV£L

NIEUW!

Grote Krocht 3-5
tel. 19058

Speciale inkoop!
Voortreffelijk!
Boeren goudse 20+
met veel smaak NU 500 gr. voor maar

Magor Duetto nu 200 gr.
De echte! Kruidenboter
nu 150 gr. van 4,50 voor

REPARATIE
ALLE MERKEN ,

BISTRO KRIELTJES

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE

pikant gekruid, lekker
bij de barbecue en salade

8,95
3,98

AART VEER

2,98

Grote Krocht 25,
tel. 14404

De Zaterdagacademie is erkend door ƒ Opleidingen:
de Minister van Qnaemp en Weten- / | mio duaie PC-szebruik. Werken met MS-DOS
sAappenopgrondvandeWetop
/ Tekst\erv\erken met WordPerlecl
de erkende onrferwi/s/nj;e//injen. / PD1 mot i u i es MG l. MG 2 en MG }
De mondelinge lessen worden
/ A MBI modules HE O en HE l
gegeven op zaterdagochtend
Public relations Basiscursus.NGPR-A en NGPR-B
van 9M Muur.
/ Ellectiel opleiden
/ Praktijkdip'oma marketing. NIMA-A en NIMA-B
leslokalies:
/
Managenient-assistent(e) l en II
Amsterdam (Diemen),
/ Management middenkader I en II
Arnhem, Den Bosch,
Den Haag, Rotterdam, / Logistiek management
' Basiskennis boekhouden
Utrecht, Zaandam
Praktijkdiploma boekhouden (ook deelcertilicalen)
en Zwolle.
Modeine bednjlsadministratie (ook deelcertiticalen)
Startdata:
/ Praktijkdiploma loonadministratie
vanaf \8sep- ƒ Basiscuisus belastingrecht
/emier?993 / Toeiisme/iecreatie SEPR l

Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

B/oemenmagaz//'n

„Erica"
Grote Krocht 24

Tel. 12301

Groente en Fruit

J

Bij het ontwikkelen en afdrukken
van uw volle film ontvangt u
één gratis rolletje.

M F

MENU MAAND AUGUSTUS
Ardennerham met gemengde sla
en partjes meloen
of
Consomme 'Doria'
'Heldere runderboulion
met komkommer juliënne

foto BOOMGAARD

H l [

Gebakken snoekbaarsfllet met
gesmolten peterselieboter en citroen
of
Runderbiefstuk omringd met
spek en rode wijnsaus
********
Sinaasappelbavarois met
bosvruchten en slagroom

Postbus 20 8200 AA Icltstad tel. 01200-268 «5 Ki\ 03200-26334

'BON mum
peftiegelieaeenm:

LU

********

zaterdagochtend' het hetere alternatief

Z A T [ R D A G A C A D l

NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

Heerlijke

MAAL

JTv i s i e

STOKMAN

Zend mi) \ ri|bli|\ond de gratis studiegids 1993/94
dhi/nm
sti aai
postcode/plaats
leletoon
Mijn interesse gaat uu naar

o-W.x

Vergrotingen:

13x18
20x28
30x40

2,50
4,95
9,95

Grote Krocht 26
2042 LX Zandvoort
tel. 02507-13529

ai

FL 39-

I
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Zandvoort krijgt na
jaren weer'Sterrendag'
voor motorrijders
ZANDVOORT - op 11
september houdt de Motor en Autobiel Club Zandvoort (MACZ) een 'Sterrendag'. Deze dag is dit
keer niet alleen voor clubleden, maar staat open
voor iedere motorrijder
die een keer op het circuit
van Zandvoort wil rijden.
Voor de veiligheid is het
maximum aantal deelnemers voor deze dag gesteld op 240.

Zandvoort een kleine dertig
minuten trainen in een
groep. Later op de dag mag
hij of zij nog een keer rijden,
maar dan wordt de tijd opgenomen door een 'echte'
KNMV-tijdwaarnemer. Die
tijd wordt omgerekend naar
een snelheid en afgerond
naar een kilometer-vijftal.
Gemiddeld 82 km/uur geeft
dan een 80-ster. De deelnemers krijgen een certificaat
op naam, met opgave van
snelheid en tijd mee naar
huis.

De MACZ wil al jaren lang
wat meer motoractiviteiten
op het circuit organiseren.
Dat wordt gestart met een
Sterrendag, met in het achterhoofd de wens hier weer
een traditie van te maken en
wie weet ooit weer een race te
organiseren.
Zo'n 15 jaar geleden werd
er voor het laatst op het circuit van Zandvoort een 'Sterrendag' verreden. Op andere
circuits werd er nog wel eens
tussen een training een 'Sterrendag' gefrommeld, maar
een hele dag kwam bijna niet
meer voor.
Het circuit van Zandvoort
is vele jaren gesloten geweest
voor motorfietsen, de KNMV
organiseert niets meer op
deze baan. De Motor- en Autoclub Zandvoort (MACZ)
bleef echter alle jaren, en dat
al vanaf 1949, trouw aan het
circuit. De samenwerking
circuit-MACZ is zeer goed te
noemen. Het bewaakt parkeren voor motorfietsen - door
circuit en politie georganiseerd en door de MACZ uitgevoerd - en het maandelijkse
vrij rijden voor motorfietsen
zijn daar voorbeelden van.
De MACZ is blij dat de
KNMV het, een hele dag Sterrenrijden, weer teruggegeven
heeft aan de MAC Zandvoort.
„Wij vinden dat zoiets unieks
niet alleen voor onze 500
MACZ-leden moet gelden,
elke motorrijder moet zoiets
mee kunnen maken," zegt
voorzitter M. van de Pavert.
„Ook niet-MACZ-leden."

De volgende voorwaarden
zijn verbonden aan deelname:
De bestuurder moet op een
standaard motor rijden. Dus
niet voorzien van wedstrijdattnbuten, startnummers,
slicks, race-uitlaten en dergelijke. En de motorrijden
moet (leren) kleding dragen
die geschikt is voor circuitrijden. In verband met de te verwachten drukte is er een
voorinschrijving.
Deelnemers kunnen zich schriftelijk opgeven bij: MAC Zandvoort, t.a.v. Ronald Groos,
Ericssonstraat 12, 1975 BN
Umuiden. Er kunnen slechts
240 personen deelnemen en
de sluitingsdatum voor het
inschrijven is l september
a.s.

Tachtig gulden
Bij aanmelding moet een
retourenvelop met adres en
postzegel bijgesloten worden. De kosten voor deze
Sterrendag zijn tachtig gulden. Deelnemers worden verzocht een getekende cheque
of girobetaalkaart bij te sluiten.

Aanvang van de training
van de eerste groep op zaterdag 11 september is negen
uur 's morgens. Deelname is
pas definitief als het geld op
de rekening is ontvangen, de
reglementen zijn doorgenomen en met deze akkoord
gaat door ze ingevuld en ondertekend terug te sturen
aan bovenstaand adres. Als
KNMV-tijdwaarnemer
de limiet van 240 deelnemers
Op de 'Sterrendag' mag de is bereikt komt de cheque of
deelnemer op het circuit van girokaart retour.

'Zandvoort '75 moet nog
wat tactischer worden'
[n deze rubriek wordt tijdens liet zomcrscbocn bericht u\n
gebeurtenissen op het strand. De redactie houdt zich nanhcvolcn \oor Ups en reacties. Het telefoonnummer Is: 18648.

vrouw werd door de reddmgs
brigade naar de kant gebracht
bewusteloos. Een
Vandalen hebben het de laat- Zij bleek alanimatie
mocht niet
ste tijd op het strand gemunt op langdurige
vlaggemasten. Vorige week meer baten.
werden 's nachts op het noordstrand twee masten afgebroken. Het vlaggetouw werd ontHet Zandvoortse strand
vreemd. Onderzoek van de poli- nieuws
overschrijdt soms ook
tie wees uit, dat er al langer de gemeentegrenzen.
Zondag
vernielingen voorkomen. Eer- kwam een aantal plaatsgenoten
der werden vier vlaggemasten uit in de traditionele zeemijl,
vermeld, van zeven is het touw van de Vrijwillige Bloemeiiweggenomen.
daalse Reddingsbrigade Twee
namen zullen ze daar niet Miei
meer vergeten: Desire en Ma
Verdronken
Bruntink. De Zandvoortse
Het strand werd vnjdagmid- non
legden beslag op de eer
dag opgeschrikt door bericht zusjes
ste twee plaatsen bij de dames
dat een 35-jarige vrouw uit Al- De
Manon (18 jaar),
phen aan de Maas, bij het deedjongste,
minuten en zes sec
zwemmen was verdronken. Zij over de32afstand
van 1852 meter
was met een dochtertje van Zij legde daarmee
beslag op de
haar vriendin voor de Boule- eerste plaats. Haar
jaar
vard de Pavauge het water mge- oudere zusje, Desire,twee
gaan. Zij werden vermoedelijk nauwelijks een minuuteindigde
als
verrast door de sterke stro- uitstekende tweede. Inlater
totaal
ming. Het meisje wist veilig het deden er 69 zwemmers mee
strand te bereiken, maar de

Vernielingen

Zeemijl

Trainer Nijkamp tussen
twee nieuwe
aanwinsten,
LUC Krom en
Faizel Soekhai
Foto Peisbuie.iu
Zandvoort

Voor het vierde opeenvolgende seizoen gaat trainer
Gerard Nijkamp proberen
het topteam van Zandvoort'75 naar successen te
loodsen. De altijd optimistische Zandvporter, ziet ondanks de wijzigingen in zijn
selectie goede mogelijkheden voor het komende seizoen in de 2e klasse KNVB
van het zaterdagvoetbal.
„Voetbaltechnisch kan het,
we moeten alleen wat tactischer worden."

door Aaldert Stobbelaar
Op het afgelopen seizoen
kijkt Nijkamp met gemengde
gevoelens terug. Volgens de
Zandvoort'75 trainer had er
veel meer ingezeten, maar
schortte het aan de voorbereiding. „Die voorbereiding was
erg slecht. Weinig training en
dat resulteerde in twee punten
uit acht wedstrijden." Desondanks leek Nijkamp zijn spelers weer op de rails te hebben

in de volgende serie wedstrijden.
„De tweede periode was veel
beter en we scoorden 15 punten
uit acht wedstrijden. Toen hadden we het moeten afmaken tegen Volendam. We kregen toen
de mogelijkheid ons doelsaldo
op te schroeven, maar misten
te veel kansen. Dat het had gekund bleek later wel toen Volendam alsnog, via de periodestrijd wist te promoveren."

Sfeertje
Bij Zandvoort'75 blijft de
sfeer hoog m het vaandel staan.
„Ik heb tegen bestuur en spelers gezegd, een goed sfeertje is
leuk en zo moet het ook, maar
we moeten ook prestatiegericht
bezig zijn. Dus dat betekent dat
er minimaal tweemaal getraind
moet worden. Je speelt nu in de
een na hoogste klasse en daarnaar moetje handelen. Voor de
sfeer organiseren we elke laatste zaterdag van de maand een
gezellige avond. Tennissen,
bowlen of een bezoek aan het
casino moeten de sfeer mede
hooghouden."
Gerard Nijkamp zal het komende seizoen met een aardig

gewijzigde formatie aan het
werk moeten. Zes spelers verlieten Zandvoort'75, maar daar
stond de komst van een elftal
tegenover. Het vertrek van
doelman Nanai en veldspeler
Castien en Longayroux wordt
gecompenseerd met de komst
van onder andere doelman LUC
Krom van Hoofddorp en voetballers Faizel Soekhai (ex-ZVM
em Zeeburgia), Oscar Vos
(ZVM), Piet van der Wal (SCD
Putten) en Toine Eyckhof
(HBO.

Voorbereiding
Nijkamp heeft de voorbereiding strak aangepakt ter voorkoming van een herhaling van
de start van vorig seizoen. „We
zijn eerder begonnen met onder andere strandlopen. In deze
voorbereidingsmaand kan er
viermaal getramd worden en
bovendien spelen we tussendoor nog een wedstrijd. Het
gaat erg goed want er zijn van
de 34 selectiespelers vrijwel
elke keer 28 man aanwezig. Je
hebt een goede training nodig.
Je geeft je op voor de selectie
dus moet je komen trainen."
Tijdens de training blijkt de

selectie er zin in te hebben. Er
wordt hard getraind en de verwachtingen zijn bij Zandvoort'75 maar zeker ook bij Gerard Nijkamp hooggespannen.

Verlengen
„We kunnen meekomen in de
tweede klasse," vervolgt Nijkamp. „We moeten zelfs proberen de competitie te verlengen
door middel van een periodetitel. Dat blijft altijd weer heel
interessant. We hebben de spelers er voor. Men stelt altijd wel
dat het eerste jaar in de tweede
klasse makkelijker is dan het
tweede. Maar gezien de brede
selectie ga ik er echter vanuit
dat het kan. We hoeven niet m
de rats te zitten, dat je een te
kort aantal spelers hebt, zelfs
het tweede team moet beter
kunnen gaan draaien."
Daarbij komt altijd weer het
blessure-spook om de hoek kijken. „Ik hoop daarvan gevrijwaard te blijven. Dat speelt altijd een rol. Toch blijf ik er vanuit gaan dat je het hoogst mogelijke moet zien te halen. Het zal
niet gemakkelijk gaan, maar ik
hoop altijd nog de eerste klasse
te bereiken."

De winnaressen van de
zeemijl: Manon (1.) en Désire Bruntink
Foto Persbureau
Zandvoort

(ADVERTENTIE)

De Schaal van Zandvoort
Floris faber oppert deze
week de suggestie om de
'Schaal van Zandvoort' in te
voeren. Via deze meetlat
kunnen (de behoeften aan)
bepaalde voorzieningen bepaald worden.
OOD EVENING Zandvoort, may I have your
votes. De puntenwaardering van het songfestival. Zo'n waardering komt tot
stand op basis van vaste criteria. De presentatie, de tekst, de
melodie, de originaliteit, etc.
Wat ik ook altijd zo spannend
vind is het waarderingssysteem
voor het weer. We krijgen, of er
wordt tenminste verwacht, zoveel graden temperatuur en
windkracht x op de schaal van
Beaufort. En overstromingen
worden gevangen in millimeters water; ook handig om in
Zandvoort te weten.
Waar ik met dit artikel en de
zeven voorafgaande naar toe
wil, is dat we voor alle plannenmakerij in ons Dorp (met een
hoofdletter!) een 'Schaal van
Zandvoort' moeten ontwikkelen. Een soort meetlat waar we
alles wat met de ontwikkeling
van Zandvoort als badplaats
langs kunnen leggen. De plannen van de projectontwikkelaars, de activiteiten van de
WV en de Stichting Zandvoortpromotie, het beleid van
de gemeente op dit terrein. Ook
de activiteiten van de ondernemers vereniging) kun je dan redelijk objectief beoordelen.
Als je een dergelijke 'Schaal,
van Zandvoort' hebt, kun je

G

Bioscoopprogrammering van 19 t/m 25 AUG. 93
CHARIIE SBEEN LLOYD BRIDGES VAifRIA GODNO tiCHARD CRENNA

GCTITUP! IFS HOT SHOTS 21

Dagelijks 13.30 u.
Za/Zo/Wo ook 15.30 u.
OSCAR
NOMINATIES o A
o BESTE FILM o
o BESTE REGIE o
o BESTE ACTEUR ü

Floris
Faber
ItÖËPER
In de rubriek Dorpsomroeper treedt Floris Faber in de voetsporen van zijn grootvader en verkondigt zijn mening over
het toerissme. De redactie nodigt de lezers uit te reageren op
zijn visie in de rubriek Meningen. Reacties inleveren bij het
Gasthuisplein 12, of opsturen naar postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxen kan ook: 02507-30497.
plannen, evenementen, beleid leidt tot een antwoord; waardevoorzien van een waardering. ring, punt. Het geheel van antJe zou in aansluiting daarop woorden leidt tot een totale
een structuur kunnen verzin- waardering, een totaalscore. Is
nen, waarbij een hoog waarde- die score beneden honderd
ringspunt automatisch steun punten, dan is het project, plan,
van de gemeente met zich mee evenement voor Zandvoort niet
brengt, wellicht ook in finan- van belang. Komt die score bocieel opzicht. Maar ook de VVV ven de tweehonderd punten,
of de Stichting Zandvoortpro- dan moeten we er alles aan
motie zou een dergelijke schaal doen om het project, plan, evekunnen hanteren als redelijk nement te realiseren.
Volgende week wil ik mijn
objectief meetinstrument om
wel of niet promotionele steun voorstel voor de 'Schaal van
Zandvoort' presenteren. Ik
te verlenen.
denk ook dat je moet vragen
naar de effecten op seizoensVragenlijst
spreiding, op overlast voor beIn mijn visie moet de 'Schaal woners, op omzet voor ondervan Zandvoort' een lijst zijn nemers. Om even heel concreet
van vragen, die te maken heb- te zijn; een bungalow-park beteben met het algemene Zand- kent seizoensspreiding, positievoortse belang. ledere vraag ve omzetimpulsen voor de

Zandvoortse ondernemers en
ook nog werkgelegenheid. Een
appartementencomplex op het
einde van de Zuidboulevard betekent alleen maar dat we verlost worden van de bouwval. En
die bouwval had met het grootste gemak kunnen worden
voorkomen als van meet af aan
door de gemeente duidelijk was
gemaakt dat projectontwikkelaars met hun vingers af moeten blijven van onze dure zeereepgrond als ze plannen hebben die voor Zandvoort niet mteressant zijn.
En zo zijn er legio voorbeelden. Heel interessant kan ook
zijn het met behulp van de
'Schaal van Zandvoort' meten
van de waarde van reeds gerealiseerde projekten. Ik denk dat
dan blijkt dat de met veel tam
tam in het verleden gepresenteerde en doorgezette, doorgedrukte projecten eigenlijk een
negatieve beoordeling verdienen. Zo gelukkig voel ik me
niet, als ik over het van Fenemaplein wandel of als ik de
smaakmakende architectuur
van het Circus Zandvoort ontwaar. Wel gelukkig ben ik als ik
door de Noordbuurt of Zuidbuurt loop. Dat is mooi en heeft
een geweldig positieve invloed
op het toerisme. Dat zal ook
hoog scoren op de schaal.

CRYING

FraktwDBgiwWllUAMA EtUOÏÏ Directer „l F^raok, JOHN R LEONETTI E«.i..FrMjc!.PArPROFr
w,i** bv JIM ABRAHAMS 5 PAT PROFI Frcdoti b> BILL BADAIAIO Bm*t k,JIM ABRAHAMS ri

12 Jaar
tEN FILM VAN NEIL JORDAN

Dagelijks 19.00 u.

16 Jaar

Do/Vr/Ma/Di ook 15.30 u.

Dagelijks 21.30 u.

en
KAARTJES ƒ8,00
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

ZANDVOORT - Evenals de
vorige week gingen de duiven
naar Roge in Frankrijk voor
een vlucht van 325 kilometer.
Het was mooi weer, maar voor
de duiven heel erg slecht. De
wind was Zuidoost en er was
erg veel storing m de lucht. Een
derde deel van de duiven ins
niet op de hokken teruggekomen. Om vijf uur werden ze gelost en om 11.47 werd de eerste
vogel geklokt.
De stand is alsvolgt: R. Driehuizen l en 14, J. Romkes, 2, 10,
13 en 25, P. la Grouw 3, 4, 11, 15,
16 en 18, E. Paap, 5 en 6, combinatie Koper 7, 8, 9 en 12, combinatie Sinnige 19, 20 en 21, J.
iHarteveld 22 en 24 en P. Koop;man nummer 23.
i
-

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubrieh
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. In verband met de vakantieperiode is
de eerstvolgende clubavond in
het Gemeenschapshuis op donderdag 2 september. Méér inforinatie over de problemen/oplossingen is tot die tijd te krijgen
via Postbus 25.2040 AA in Zandvoort. Belangstellenden voor de
Zandvoortse Schaak Club kunnen ook bellen: tel. 13224. 13644
of 17272.
"l

Gedane zaken nemen geen
keer. Maar als je nog eens even
met een meetinstrument de
'Schaal van Zandvoort' evalueert, kun je er wel van leren.
En stimuleren dat er meer
moois wordt gerealiseerd. En
voorkomen dateer meer blunders worden gemaakt.

Jeugd ZVM en Z'75 kan het goed met elkaar vinden
WEN1IETH CENTURV FOX F™* AjlM ABRAHAMSf h
CHARUESHEEN HOTSH01SI2 U.OYD BRIDGES VALERIA GOUNO BRENDA BAKKE „rd RICHARD CRENNA
MIK t, BASIl POIEDOUBS c»". Oew», MARY MAUN Ec i-dbv MAICOIM CAMPBElL

Duivennieuws

ZANDVOORT - De ouderen zijn nog niet zover, maar
de jongeren hebben er geen
enkel probleem mee. Een
gezellig samenzijn van
Zandvoortmeeuwen
en
Zandvoort '75.
Samen uit, samen thuis. Dat
gold begin deze maand voor de
E-jeugd van Zandvoortmeeuwen (8-10 jaar) en de D-jeugd
van Zandvoort '75 (10-12 jaar).
Sommige jongens zitten bij elkaar in de klas, dit keer konden
zij samen op kamp. Samen met
hun begeleiders, eveneens van
beide verenigingen afkomstig,
bezochten zij een jeugdkamp
op het sportcentrum van de
KNVB in Zeist. Zij werden ondergebracht in tenten, Verder
trokken de jongeren die week
veel met elkaar op.
De vermoeide jongeren konden
na afloop trots hun bekers en.
posters van het Nederlands elftal laten zien. Z'75 werd eerste
en tweede bij een zaalvoetbaltoernooitje, ZVM tweede bij het
Zandvoortmeeuwen en Zandvoort '75 gebroederlijk samen op kamp
Dobbelsteenvoetbal.

Opgave nummer 29: Wit begint
en wint.
Oplossing van vorige week.
schaakprobleem 28, wit begint
en wint: 1. Pd2-c4+, Ke3-f4: 2.
Pe8-g7, Tf5-d5:3. Pg7-cG+, Kf4-i-1:
4. Kh3-g4. Ii6-h5+; 5. Kg4-hl.
Td5-dl: 6. Pe6-gô+. Ke4-f4: 7.
Pg5-h3+, Kf4-f5:8. Pc4-e3+ en \v il
wint.

Portofoon terug
ZANDVOORT - De portofoon
die kort geleden verdween van
het jeugdtenniskamp, is terecht. Een onbekende heeft de
portofoon in een plastic zak
neergelegd in de tuin van een
van de organisatoren. „Daar
zijn we erg blij mee," aldus
coördinator Rini Cappel. In
deze krant was vorige week een
dringende oproep geplaatst
met het verzoek om de portofoon terug te bezorgen. Vermissing van het apparaat zou de
organisatie veel geld gekost
hebben, terwijl derden de portofoon waarschijnlijk niet kunnen gebruiken. Het apparaat
was ook niet gebruikt, dat bleek
uit de hoeveelheid stroom die
nog in de accu zat.
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KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF
l

De (jutte.

Eten kunt U overal.
Dineren doet U bij de
Gulle Toine, ook op het terras.
Div. vis- en vleesspecialiteiten.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang
Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere woendag
gesloten

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

SHAPE

SPAR
SUPER
NOORD

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

SNÖWWHITE

ARNING
v/h Frank
Voor al uw dak-, zink- en loodwerken.
En alle reparaties.

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen

t \ lK C l S F

Instnictor
ft O.L.V. ANJA V/D VOOR1 FitnessCe rulled

Maandagochtend zijn
wij open en bij ons kunt
u zonder probleem uw
auto parkeren.

Studioadres: Oranjestr. 12, tel. 19701
AEROBICS

Celsiusstraat 192

High-impact
Low-impact
High & low
Steps
Combi-steps
Jeugdaerobics

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

Tel. 02507-30890

Café Sam-Sam

SPIERVERSTEVIGING
JAZZBALLET vanaf 7 jaar
PRÉ-BALLET vanaf 4 jaar

start weer met

KARAOKE

Exclusieve Hollandse kaas

Studio Shape heeft zowel overdag als
's-avonds lessen. Op 3 ochtenden in de
week is er les met kinderopvang.

op vrijdag 20 augustus "
aanvang 20.30 uur
De meeste gein op het dorpsplein

Proefles gratis

Dorpsplein

Kerkstraat 23, Zandvoort
7 dagen per week geopend

Bel voor meer informatie: 19701

ZOMER IN
ZANDVOORT??
Wat het weer betr. is er weinig
zekerheid. Wel zeker voor
ongebonden mensen iedere
zaterdag, dansen, muziek, sfeer
en gezelligheid in:

Kortingen 30%-40%-50%-60%-70%

Soc. de Manege
vanaf 25 |aar.
Corr. gekleed a.u.b.
Beslist geen
spi|kerkTeding
Info 02507-16023

Lef op!
Volgende week zat. 28/8

feestelijke opening
van onze vierde zaal met een
grandioos programma en cocktail
party/receptie van 20.00-22.00 uur.

v

Y

Eethoeken
vanaf

Salontafels vanaf

l

699.-

199.1299.699f

Wanden vanaf

Zitcombinaties
vanaf

919

Dressoirs vanaf

Tjerk Hiddesstraat 29
goed onderh. tweekam.app. op 2e et., balkon zuid/oost. Ind. entree, hal, woonk.,
open keuken, badk. met toilet en douche,
slaapk. Serv.k. ƒ312,- p.m.
v
Vr.pr. ƒ 129.000,- k.k.
De Ruyterstraat 44
uitstekend gesitueerd driekam.app., balkon
zuidoost, uitz. op zee. Ind. entree, hal, keuken, badk. met douche en wastafel, ruime
slaapk., woonk., zitk. Serv.k. ƒ295,- p.m.
Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k.
Zandvoortselaan 303
vrijst. villa met garage, grenzend aan schitterend natuurgebied. Diepe zonnige tuin
met optimale privacy. Grondopp. 530 m?.
Bouwj. 1933. Ind. beg.gr.2 ruime hal (15 m2),
L-vormige woonk. (43 m ) met dub. erker en
open haard, toilet, ruime eetkeuken, 1 e et. 3
ruime slaapk., balkon zuid, roy. badk., 2e
et. via vaste trap, zolder (15 m2) met mog.
voor kamer.
Vr.pr. ƒ449.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen
^"^

VAN

SCHAÏK
MAKELAAR O.G.

Alle opruimmgsUmipen
en -posters met
50°/o korting.

^•••^^^

•••» **"

^^^^

Sanders

Alle oprulmings
karpetten met
50% korting.

MEU BELSTAD

> AmMei Jam. Oeiluoin S5~. lel. 020 - b 18-fr33/(i850551. Higc'n luikuuijrauigL- * Ik'iltulc'ii Itadi'iirii'., Imluslmweg 19. Imlusiituli'iiiMn Koili-niijs tel. OIH'JI - 13855

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

• IW-miik. MculR'lhm.k'uml. l'.ualk'luc'g 120. Iel 02510 - 208Ui/2081/. • Duiten, Nieuwfuial -J. .ilsl.ig \Veslenuinl, lel. 08303 - 15151. • Groningen. Aleubellxnileuuil GioninËcn, lluendii-p 97D. lel. 050 - 18-1022.
• Xmillc. \Viuinlnnile\.iKl Zwolle, Giole \ooil 88, lel 038 - 2IOWIO • Heerlen, Wuonbouletaul l leei len, In de Ci.imei 190, lel. 0-(5 - 75-) 132. • Oosterliout-Zuicl. l)enelu\ueg 3, lel 01620 - 5015-1.
ion, .\\eiilnlplein Lkkersnn -(121. IL| (H9')0- ?20(i5. • .Utreclit. \\'oonboule\.iul UIH'L|U. \Vitiihonil.i.in-uniek l'-uiopakun, lel. 050 - 88')I-R • Vlaai Jiiigcn-\\W. l lanngbuiswej: 33. Induihieleiiein 'l Sclieui, tel. OIO --f359800.
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ZAKELIJK

Loosekoot wint
Rabo-competitie

Landgoed 'Groot Bendveld' levert bos in voor villabouw

Zandvoorts
Nieuwsblad

Luttik wil ook
naar Australië

ZANDVOORT - Onder de
klanten van Rabobank
Heemstede-Zandvport
is
T.J.C. Losekoot uit Aerdenhout winnaar geworden van
de Beurscompetitie. Hij
wist in dit spel bijna twee
ton winst te realiseren.

ZANDVOORT - 'Droogroeier' Ruud Luttik wil na
zijn successen tijdens de
World Police & Fire Games
in de Verenigde Staten ook
meedoen aan de spelen in
Australië, in februari 1995.

Losekoot, eigenaar van twee
Videolandzaken in Heemstede
en Heemskerk, was een van de
ongeveer vijftig deelnemers uit
Heemstede/Zandvoort. Hij ontving uit handen van de plaatselij ke bankdirecteur drs. J.W.
van der Voort een cheque ter
waarde van duizend gulden. In
overleg met de beleggingsadviseur van de Rabo-vestiging in
Heemstede kan Losekoot voor
dit bedrag een langlopende optie naar keuze aanschaffen.
Landelijk namen ruim 13 duizend mensen deel aan dit spel,
de landelijk winnaar wist een
rendement te realiseren van
ruim 540 duizend gulden. Hij
won hiermee de hoofdprijs van
20 duizend gulden.

Direct na zijn terugkomst uit
Colorado Springs heeft L/uttik
al nieuwe sponsors benaderd
om zijn deelname in Australië
te' waarborgen. Hij wil proberen daar een nog betere prestatie te leveren dan in de VS. Daar
behaalde hij op het onderdeel
ergometer-roeien twee prijzen.
In het individuele programma
werd hij vijfde, in een 'veld' van
68 roeiers, wat hem een bronzen plak opleverde. Bij de teamwedstrijden vormde hij een
team met landgenoot plus een
Ier. Zij werden tweede.

Rekreade

Vlak achter de oost-ingang van landgoed Groot 'Bendveld' (links) rijst de aanbouw van zes nieuwe villa's op. De nieuwbouw wordt geplaatst

ZANDVOORT - Het kinderfestijn Rekreade gaat alweer
zijn laatste week in. In het centrum (jeugdhuis achter de hervormde kerk of op het Jan Snijerplein) is het thema De
Graaikraai. In Zandvoort-noord (in 't Stekkie of in het
winkelcentrum) is het thema
'Koekblikje zoekt baas'. Natuurlijk zijn er zondag- en
woensdagavond weer volksdansen en poppenkast, in
noord beide dagen om half zeven. In het centrum zondag om
kwart over zeven, woensdag om
kwart over vijf. Verder zijn er
dagelijks activiteiten van 10 tot
12 en van 3 tot 5 uur. Maar vrijdag van 10 tot 2 uur, dus brood
meenemen. Het zomerfestijn
sluit vrijdag 27 augustus met
het traditionele Santekraampie, van 11 tot 2 uur.

ZANDVOORT - Een projectontwikkelaar
is begonnen met de bouw van zes woningen
op het landgoed Groot Bendveld, in Bentveld. De voorzitter van de afdeling Rechtspraak van de Raad van State heeft enige
tijd geleden over deze zaak uitspraak gedaan.

Met deze uitspraak moest de gemeente medewerking verlenen aan de plannen. Dat had zij in
feite in 1992 al gedaan door een bouwvergunning
af te geven. Verschillende belanghebbenden
kwamen hiertegen in het geweer. Het gemeentebestuur bleef echter op het standpunt staan, dat
weigeren of intrekken van de vergunning onmogelijk was. Een en ander zou in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan 'Uitbrei-

Buitenschaak lokt zowel
toeristen als Zandvoorters

De
Blauwe
Tram, hier bij
de halte Kostverlorenstraat,
had
Zandvoort tegejiwoordig
nog
goede
diensten kunnen bewijzen

Schilderijen
in bibliotheek
ZANDVOORT - De Openbare Bibliotheek Zandvoort
opent zaterdag 28 augustus
een tentoonstelling van de
60-jarige Ilse Weiland-Brattig. Deze is te zien tot en met
25 september.

dingsplan-in-onderdelen der gemeente Zandvoort'.
De bezwaarmakenden stapten daarop in april
1992 naar de Raad van State. Deze heeft de gemeente echter in het gelijk gesteld. Volgens de
voorzitter van de afdeling Rechtspraak mocht
de bouwvergunning niet geweigerd worden.
Daarom wees hij ook een schorsingsverzoek af.
De gemeente heeft destijds de vergunning niet

Op 22 januari 1994 worden in
Amsterdam de Open Nederlandse Kampioenschappen gehouden. Ter voorbereiding
daarvan houdt de Zandvoortse
sportschool AFAFA, waar Lutaan de rand van het bos (foto rechts)
tik onder leiding van Peter
zondermeer afgegeven. Er ontbrak een 'deugde- Koopman traint, binnenkort
lijke ontsluitingsmogelijkheid' van het terrein. ook ergometer-wedstrijden.
Het perceel grond waarop de huizen gebouwd
zouden worden, moest goed toegankelijk zijn.
De projectontwikkelaar heeft daarvoor een extra
strook grond aangekocht, waardoor dit bezwaar
werd weggenomen. Ondanks bezwaren van omwonenden tegen het kappen van bomen is de
bouw enige weken geleden van start gegaan.

Boedapester en (andere) kunst

ZANDVOORT - ZandIlse Weiland-Brattig is Duitse van geboorte en woont al ja- voortse historie en beeldenrenlang in Bloemendaal. Veer- de kunst waaronder 'comtig jaar geleden volgde zij een puterkunst'. Het Cultureel
opleiding modeltekenen aan de Centrum Zandvoort biedt
kunstacademie in Keulen. Van de bezoeker opnieuw twee
haar 21-ste tot en met haar onderwerpen waaraan een
56-ste werkte zij als styliste. expositie is gewijd. De oude
Met werk en gezin bleef er wei- Blauwe Tram én werken
nig tijd over om te schilderen. van
tekenares/schilderes
Die kwam wel na haar pensi- Hannie van Haaften. Te
oen. Zij leerde de basistechniek zien tot en met' 26 septemvan aquarelleren. Sinds kort ber.
schildert zij ook met acryl- en
olieverf, te zien op de expositieEind 1958 kwam er een defitijdens de gebruikelijke openitief einde aan wat jarenlang
ningstijden.
•een ideale verbinding was tussen Amsterdam, Haarlem en
Zandvoort: de blauwe tram. In
dat jaar werden de rails opgebroken, getuige de foto van
R.G. Banninck op de expositie
in het Cultureel Centrum. Terugdraaien van de beslissing
was er op dat moment niet
meer bij. Een beslissing die
door wethouder Jan Termes tijdens de opening van de expositie werd betreurd. Deze tramlijn, vrijwel ongehinderd door
de drukte op de wegen, zou ook
op dit moment een ideaal vervoermiddel zijn geweest: van
het centrum (Spuistraat) van
Amsterdam naar het centrum
van Zandvoort.
Omdat het aantal auto's flink
Werk van Ilse Weiland-Brattig is toegenomen en de meeste au-

tobezitters liefst met het eigen
vervoer komen, zou het gebruik van de tram hoogstwaarschijnlijk wel ^teruggelopen
zijn. Desondanks had een dergelijk openbaar vervoer met
een eigen trambaan goede diensten kunnen bewijzen. Beter
dan de huidige bus, die veel hinder ondervindt van het overige
verkeer.

Schaalmodellen

ten dat de 'Noodrem op middenbalcon' te vinden was. Of:
'Op- en afspringen gedurende
de rit is verboden'.

Kunst
Hannie van Haaften moet
een veelzijdig persoon zijn. Dat
geldt in ieder geval wel voor
haar werk, te zien in het Cultureel Centrum. De computertekeningen, met allerlei kleuren,
zijn fascinerend. Opmerkelijk
is hoe zij verschillende technieken beheerst. De werken verschillen enorm qua sfeer. Zoals
bijvoorbeeld de verfijnde aquarel-'boeketten' en de veel 'groffer' en zwaarder - in kleurgebruik - acryl-werken. De kleurpotlood-tekeningen
(o.a.
'Warmte', 7Het verhaal') zijn
weer zeer subtiel en verfijnd.

Nu is de 'Boedapester' alleen
nog maar nostalgie. De trams
op de expositie zijn schaalmodellen, waaronder schitterende
exemplaren. Daarnaast zijn er
allerlei foto's, waarvan de eerste gemaakt zijn rond 1899. Een
aantal is gemaakt langs de route, onder andere in Zandvoort.
Verder is de tram te zien op
videofilms. De voetbel waarmee de bestuurder de voetgangers waarschuwde, is echt en Lift
doet het ook nog. De bezoeker Het Cultureel Centrum Zandmag dat zelf even uitproberen. voort is geopend van woensdag
t/m zondag van 14 tot 17 uur. De
Nostalgie wordt ook opgeroe- expositie op de bovenverdiepen door oude gebruiksvoor- ping kan ook bezocht worden
werpen en een tiental reisgid- door mensen die slecht trappen
sen. Een van de oudste is een kunnen lopen: voor hen is er
reisgids uit 1943 van de 'Noord- een invalidenlift. Een klein deel
van de collectie is tijdens kan-Zuid-Hollandsche-Tramweg-Mij'. Later was er sprake van toortijden te zien bij de
de NZH 'Vervoer' Mij. Oude VSB-bank aan de Grote
metalen bordjes laten nog we- Krocht.

Indianen tonen Pow Wow ceremonie

ZANDVOORT - Met
schitterend weer en een
groot aantal deelnemers en
belangstellenden, heeft café
Neuf/Chess Society het buitenschaakseizoen
beëindigd. Het dynamische gezelschap deed dit vrijdagavond
op een vol Raadhuisplein.

Met de laatste editie van het
openluchtschaak eindigde zaterdag op het terras van strandpaviljoen Kerkman ook de laatste aflevering van het strandschaak.
Afgelopen vrijdagavond was
er eindelijk eens geen regen,
maar een heerlijk zomeravondzonnetje bij het derde openluchtschaak-evenement. Veel
belangstellenden trokken dan
ook naar het Raadhuisplein om
vrijblijvend een potje te schaken al of niet met gebruik van
een schaakklok.
Dat behalve toeristen ook
veel dorpsgenoten op het evenement afkomen, getuigt dat
onze badplaats een echt
schaakdorp begint te worden.

Van der Meijden
Eerste bordspeler van het gepromoveerde tweede team van
Chess, Dennis van der Meijden,
speelde zelfs een partij blind.
Hoezeer het schaken beviel
bleek ook doordat de invallende duisternis voor sommigen
niet het sein bleek om te stoppen. Voorzitter Hans Drost
kijkt dan ook tevreden terug op
het tweede openluchtschaakseizoen. „Ondanks dat we wat
problemen gehad hebben met
het weer zijn we bijzonder te
spreken over de gerote belangstelling iedere keer weer. Volgende zomer zijn we uiteraard
weer te vinden op het Raad-

huisplein," aldus Drost.

Strandschaak
Ook zaterdag was bijna de
hele ploeg van café Neuf/Chess
Society weer in touw bij het
derde strandschaaktoernooi bij
paviljoen 24 van Wilma en
Krijn Kerkman. Gastvrouw
Wilma werd 's ochtends zelfs
live in het radioprogramma van
de Schess Society gehaald op
de Zandvoortse zender ZFM.
Voor het eerst dit seizoen kónden de Chess-leden plaats nemen op het terras en bonden 13
man en één vrouw de strijd met
elkaar aan op de 64 velden. Behalve de vaste leden werden er
ook nu weer een aantal nietleden uitgenodigd. Dat dit een
hele sterke zet is van het Chessbestuur bleek wel uit het feit
dat Hoofddorper Jean Paul
Westerveld zijn toezegging
deed om volgend seizoen vpoor
de reserves van café Neuf/Chess Society uit te komen.
Zijn maatje David Blurn zal
hem waarschijnlijk één seizoen
later achterna reizen, met dien
verstande dat hij in de hoofdmacht van Chess zal gaan spelen.
Na 13 voorronden en een
spannend knock-out systeem
moest diezelfde David Blum de
eerste plaats voor de derde keer
dit seizoen aan Fred van de
Klashorst laten.
Olaf Cliteur en Hans van
BRakel deelden de derde
plaats.
Behalve alle schaakevenementen heeft het vijfkoppige
bestuur van Café Neuf Chess
Society deze zomer ook weer
vele nieuwe plannen bekokstoofd voor het komend seizoen. Zo komt er bijvoorbeeld
naar alle waarschijnlijkheid

een recreatief derde team waardoor de opstapdrempel van de
club nog eens extra verlaagd
wordt. Iedereen kan bij Chess
terecht en overal aan deelnemen. Bovendien gaat Chess
met ingang van komend seizoen werken met een voor Nederlandse begrippen uniek opleidingssysteem," aldus woordvoerder Olaf Cliteur. De rest
van de plannen zal gepresenteerd worden op de ledenvergadering op vrijdag 3 september.
Belangstellenden kunnen zich
altijd wenden tot Hans Drost,
18430 of Olaf Cliteur, 15721.

Ruud Luttik (r.) als vijfde op
het erepodium in Colorado
Springs

Inbraak
ZANDVOORT - Bij een inbraak ineen woning aan de Keesomstraat zijn donderdag een.
alarmpistool en een horloge
ontvreemd. De inbreker had
zich toegang verschaft door een
klapraampje in te slaan, aan de
galerijkant van de flatwoning.

(ADVERTENTIE)

interLandeh sprelgroEp
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

Nieuwsblad
zoeken wij nog enkele

bezorg(st)ers
Telefoon: 02507-17166

AUPING SNEL NODIG???
Baalt u ook zo van de lange levertijden op uw Auping bed, vanwege de fabrieksvakantie??
Wij hebben de hele Auronde collectie uit voorraad leverbaar!!!
AUPING AURONDE COMBINATIES UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Met Drakacel SG40 matras
16 cm dik + wollen afdeklaag
140x200 handverstelbaar ƒ1550,automaat
ƒ1695,160x200 handverstelbaar
automaat

ƒ1850,ƒ 2095,-

180x200 handverstelbaar
automaat

ƒ1895,ƒ2150,-

Met Pirelli latex matras 14 cm
en tweezijdig ingegoten
ventilatiesysteem + zomer-en
winterkant.
140x200 handverstelbaar
automaat
160x200 handverstelbaar
automaat
180x200 handverstelbaar
automaat

ƒ1950,ƒ2095,ƒ2295,ƒ 2495,ƒ2395,ƒ 2595,-

OOK LEVERBAAR IN 210 EN 220 CM LANG!!
ELKE ANDERE BEDMAAT OF MATRASMERK IS MOGELIJK.
VRAAG NAAR ONZE COMBINATIEPRIJS.
KEUZE UIT 14 KLEUREN. GEBEITSTE KLEUREN HEBBEN ƒ50,- MEERPRIJS
BIJ AANKOOP VAN EEN BED OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE 2 KUSSENS CADEAU!!
norilin
ZANDVOORT - Veertig echte Indianen zijn speciaal naar Nederland overgekomen voor de American Sunday in Zandvoort,
van aanstaande zondag. Zij gaan een zogenaamde 'Pow Wow'
ceremonie opvoeren. Volgens de traditie wordt die in het voorjaar
gehouden om het begin van het nieuwe leven te vieren. Het v/as
inleiding voor de Indianen om hun winterkampen te verlaten en
elkaar op te zoeken.
De show is een van de vele onderdelen van de American Sunday.

thema's: 'Anaheim', met stuntteams, en funny- en classic cars;
'Hollywood', met de glitter en glamour van Hollywood, plus
demonstraties van filmstunts; en 'Central Park' met optredens
van artiesten waaronder KC & The Sunshine Band, onder andere
een look-a-like wedstrijd en rock and roll-dansdemonstraties.
Het evenement duurt van 10 tot 6 uur. De entreekaarten kosten
17,50 gulden, maar op tal van punten waar sigaretten worden

Alles uit voorraaa leverbaar en gratis bezorgd!!
Wij zijn tevens dealer van:

Textielhandel „Pia"
Albert Cuypstraat 203b, tel. 020-676.04.09 (A'dam)

CROWN
BtDDING

geen ,|
koop-^
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SHOWROOM/AUTO HN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Builenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.80.86. Fax 020-605.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amslerdam ol bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weésp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 70.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage l,] miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l-IN-3 MINI'S?
ƒ 39,95
ƒ 13,50
ƒ 8,35
ƒ 8,35
ƒ 9,90

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

1-16

Rijscholen

Lancia

Suzuki

Een gebruikte Lancia
in plaats van
een' misbruikte

Amstelstein - Suzuki
' Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
'NAAR:

Een occasion van Auto Halan is niet zomaar een auto.
Het is een Lancia van een dealer die de stijl, kwaliteit en de
service van het merk in ere houdt. Of het nou een Thema Dedra
Delta of Ypsilon is.

Lancia. Auto Halan
DE FLINESSTRAAT 22, T.O. DE MAKRO
AMSTERDAM Z.O. 020-665 0050.
Lancia Dedra 18 iE, i.o.v.
cliënt, 1e eig., zwart metallic,
LPG, mei 1991, / 18.500.
Mercedes 190 D, '91, c.v., elec.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
schuifdak. trekhk. getinl glas,
Amsterdam, 020-6627777.
in nieuwstaat.
IMPORT USA CARS.
Tel.: 020-6670121.
T.k. tegen handelsprijzen: MazT.k. Mercedes Benz 280 E,
da626 1.8LX, 4-drs, wit, LPG,
aut., op LPG, wit, b.j. '82, APK
6-'89, ƒ11.750. 626 2.0i GLX
tot '94, elektr. ramen en electr.
Coupé, LPG, 6-'90, ƒ15.500.
open dak met abs, vr.pr.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
ƒ 6000,- of inruil tegen BMW 3Amsterdam. 020-6627777.
serie. Tel.: 02290-12407.
• De advertentie-afdeling be T.k.a. Mercedes 207D 1978,
houdt zich het recht voor adverh./verl. wintergeschikt,
vertenties eventueel zonder Trumatic ringverw., gerev. moopgaaf van redenen te weigetor, 35.000 km. Vr.pr. ƒ 15.750.
ren. (Art. 16 regelen voor het
Tel. 030-887575.
advertentiewezen).

Mercedes-Benz

Auto Amstelstad
Hemonylaan 25A Amsterdam
Auto Amstelstad
Minervalaan 85 Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
Jarmuiden 29, Australiehaven
Sloterdijk III Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
Jan van Galenstraat 115 Amsterdam

020-6799100

Zeilemaker Landsmeer B.V.
Dorpsstraat 74 Landsmeer

02908-24343

B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad

Mazda

020-6711888
020-6148933
020 6831956

Peugeot 305 Break '85, LPG
wit, als nieuw, ƒ4250. VISA
Garage BV Houtmankade 37 Opel Kadett diesel '88, 1e eig
mooi en goed. ƒ9950.-.
A'dam, 020-6278410.
Inr./fin./gar. mog.
Tel.: 020-6369515.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Te koop tegen handelsprijs:
Audi 80, 1.8 S, 7/88 ƒ 15.750.BEREBEIT, Amsteldijk 25,
A'dam, 020-6627777.

FULL SIZE BLAZER, alle
opties, 1989, geel of grijs
kenteken, vraagprijs ƒ44.500;
Import USA Cars, 020-6670121

SUBARU LEGACY 1.8 GL 4d.
1990, 30.000 km., ƒ23.000,MOOY & ZOON
ALFA ROMEO SPIDER 1600, Tel. 020-6623167.
Cabrio bwjr 1977, gerest. 1990, VOLVO 850 GLT Aut., blauw
zwart metal., kap en hardtop, metallic, ABS, Volvo-audio,
APK 1 jr, "oldtimer taxatie rap- 05/'92, 22.500 km, ƒ62.500,port". Vr.pr. ƒ 25.000. .
VAN VLOTEN, 020-6369222.
Info 020-6279953 (12-17 uur).
• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
BMW 320, bouwjaar '78, motor opgaaf van redenen te weige'84. Bordeauxrood. Vraagprijs ren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).
ƒ 1500. Tel. 02233-1797.

Alfa Romeo

SUPER STUNT
voor nieuwe leerlingen
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in Europa
als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 975,of
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ750,Motorrijlessen ƒ 47,50 per les
Autorijlessen ƒ 36,00 per les
Theoriecursus op Video GRATIS
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

075-164692

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-6942145.

Autoverhuur

Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Herexamens
halve
prijs.
Spoedcursus
mogelijk v.a.
ƒ925,-. Tel. 06-52821994
b.g.g. 020-6932074.

HUKEBAAS
" niet duur!!!

Opei

SUZUKI

Accessoires
en Onderdelen

Service en Reparatie

Peugeot

Toyota

APK ƒ 50 - all-in.

Volkswagen

Auto's te koop
gevraagd

Campers

Volvo

Renault

CROEPSRETOUR
ZUIDFRANKRIJK

autolak

occasions

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

AUTO
VAN DE
ZAAK

Studenten 10% korting.
• koelwagen & oprijauto
Celie, ANWB erkend, Redelijk - 9-pers. bussen en pick-up's
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
in prijs, hoog in kwaliteit. • Fiat 500 tot Chrysler Voyager
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
'CORRECTE SERVICE, .
020-6416607.036-5345119
- Nu ook Campers!!!
•INRUIL EN FINANCIERING
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Coulant Diemer
Erk. Bovag verkeersschool Ve- Avond- & nachttarief:
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
ronica. Autorijles ƒ34 per les.
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
bestelwagen gehaald na 16.30
Motorrijles ƒ 45 per uur. Pakket
T.k. Suzuki Alto GL automaat,
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad
uur en de volgende morgen
van 10 motorrijlessen + exa3-drs, sept. '91, kleur rood,
retour tegen 4 uur-tarief.
Het Parool • Trouw • de Volkskrant
men
ƒ730.
Spoedcurs.
compl.
30.000 km, APK 7/'94, perfekte
020-6794842, 020-6908683.
pakket
ƒ
1750
incl
theorie.
Voor
Tel.
020
665
86
86
•
Fax
020
665
63
21
staat
ƒ 13.500.
Tel.:
D. FAAS
nadere inl. 020-6656955.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
02522-20565 Voorhout.
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ38,Klaar terwijl u wacht.
EXAMENGARANTIE
T.k. Suzuki Alto aut. '87, rood,
per dag, ex. BTW
Ruilstarters en dynamo's.
bij Autorijschool Michel
42.000 km, APK april '94,
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Valkenburgerstraat 152.
alle
herexamens
gratis
ƒ7500. Tel. 02975-62659.
Tel.: 020-6371826.
Tel.: 020-6240748.
Voorwaarde: Lessen volgens
LAGE HUUR
"het
Michel
lessysteem"
Grote
sortering
ONDERDELEN
Ascona Travelier 1.6 LS, juli '87, 205 GR 1,4, nov.'86, APK'93,
020-6853693 bgg. 020-6181775 Nwe bestel- en vrachtw. m. ravan schade-auto's, alle
4-drs, 1e eig., i.z.g.st. Extra's: LPG, handig v.a. 9500 km/jaar.
3
f
036-5321238 en 02990-34768 dio, van 6 t/m 23 m , v.a. ƒ 44,alarminstall., centr. deurvergr., ƒ7250. Tel. 023-400557.
Toyota Corolla 1.6 XL Sedan, merken, alle bouwjaren.
Garage De Linde, Lindengracht 227, tel. 020-6254782
p.d.,
100
km
vrij.
Tevens
pers.
GEBR.
OPDAM
B.V.
getint glas, brede velgen.
06/'89, 1e eig., 49.000 km,
• De advertentie-afdeling be- wagens. Autoverhuur SlootCOBUSSEN
Tel.: 02502-45435.
ƒ9000. Tel. 020-6140680.
ƒ 16.500,-. Tel. 020-6453519.
APK KEURINGEN ƒ 70,
houdt zich het recht voor ad- haak. Tel.: 020-6431220.
AMSTERDAM
Missot. specialist REM- en klaar terwijl u wacht.
• Auto te koop? Plaats in deze vertenties eventueel zonder
Opel Corsa 1,4 l Strada, veel
?
Overname: autohuur 20-8 t/m
Gaat
u
nog
met
vakantie
FRICTIE-MATERIAAL.
rubriek.
U
zult
verbaasd
staan
extra's, juni '90, 53.000 km,
Garage West-Center:
opgaaf van redenen te weige- 10-9 (of helft) /40/dag, all-in,
Dan staat de beste
Bosboom
Toussaintstr. 43 020-6122476 (zonder afspraak) over het resultaat.
ƒ 13.500. Tel. 020-6273748.
ren. (Art. 16 regelen voor het
Leeuwekeur gebruikte auto Te koop aangeboden: Kever
km. vrii. Tel. 020-6840480.
A'dam. Tel.: 020-6180443.
2e Helmersstraat 15, A'dam.
advertentiewezen).
Opel Kadett 1.6D, wit, 5-drs.
klaar bij COBUSSEN
1302, bouwjaar 1971, zwart,
trh., brede bnd., km 148.000,
Noodservice
A.P.K. KEURINGSSTATION
KOM LANGS !
redelijke staat, zonder APK,
bj. 10-'87. ƒ 6500. 03408-62802.
Keuren zonder afspraak
Baarsjesweg 249 - 253
bodem behoeft laswerk. Prijs
ONDERDEELVERKOOP
Feenstra & Jimmink
DOE-HET-ZELF ADVIES
ƒ1.500,-. Tel.: 020-6328145.
020-6121824.
T.k. Opel Omega-Station 2.3
Asterweg 24A A'dam 6364702 Inkoop auto's tegen
op zaterdag van
turbo diesel, b). '88, veel ex10.00-13.00 uur
ANWB/BOVAG-koerslijst.
tra's, ƒ 12.900. Tel. 02984-1054.
Autobedrijf CRYNSSEN
Bel voor info 020-6369515.
Kost B.V.
Crynssenstraat 10-14
t.k. wegens omst.heden AscoMooie Volvo 66 automaat,
Tel.: 020-6184402.
Valschermkade 16, A'dam.
Let op! BOVAG autobedr. verna 1.6, diesel, '83, Apk, RENAULT 19 TD diesel 3d„
APK-keurstation, reparaties
koopt gratis uw aanb. in zijn
grijs-met., 11/'91, 13.000 km, 1980, APK gek., 53.000 km,
ƒ 2.000.-Tel 020-6830702.
ƒ
1375,-.
Tel.:
02972-1858.
alle merken en schaderegeling. Showr. Medembl. 02274-4999.
pr. ƒ 19.500 vb 05423-86572.
T.k.a. tegen handelsprijzen:
Zelf sleutelen of auto spuiten DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Astra 1.6i GL, 5-drs., zwart, Renault 21 TL bj. '87, wit,
doe je bij HEINING HOBBY- merk auto a cont. met vrijwar.
LPG, 3-'92, -ƒ22.750. Vectra APK 6 '94, i.z.g.st. ƒ8.000,-.
HAL. 02907-6999 A'dam, •
ALLE KLEUREN
bewijs. Tel.: 020-6105478.
1.8iGL, wit, LPG, 5-drs., 1-'91, Tel. 020-6845384.
Sloterdijk 3.
OOK IN SPUITBUSSEN
ƒ 19.950. Vectra 2.0i CD, 5-drs.,
T.k. gevr. LOOP-, SLOOP- en
RENAULT AMSTERDAM
otto nieuwenhuizen bv
12-'89, ƒ20.500. Vectra 1.6i
Top occasions met 1 jaar
SCHADEAUTO'S a contant
Overtoom 515 Amsterdam
GLS, 5-drs., LPG,
1-'91,
met vrijwaring. 02990-71312.
garantie
(020)
6129804
ƒ 20.750. Vectra 2.0i GT, 5-drs.,
Wibautstraat 224
Volvo 850 GLT Automaat ..'92
Wilt
u uw auto v.a. 1990
LPG, 6-'90, ƒ18500. Omega
020-561 96 11
Volvo 740 GL LPG .. ..'90-'91 T.k. gebruikte onderdelen van
DIREKT verkopen? Belt u voor
2.0i GL, antr.grijs, stuurbekr., 2alle
type's
BMW,
Mercedes
en
Volvo
740
GL,
anthr.
met.
.'90
Autoverzekering laagste beta- inl. 03410-19354.
'91, ƒ 19.750. Kadett 1.6 LS Die- T.k. ESPACE 2000 GTS, juli '85, Volvo 740 GL Aut., grijs m.'89 Peugeot. Garagebedrijf
C. ling per maand/kwartaal.
sel, 3-drs., Stationcar, 3-'88, LPG o.b., trekhaak, ƒ9750.
Schrauwen,
Teteringsedijk
Volvo
240
GL,
blauw
'87
Celie voor alle verzekeringen Te koop gevraagd AUTO'S a
ƒ8250. Kadett 1.6ILS, LPG, 4- Tel. 02521-19429.
contant met vrijwar.bewijs
Volvo 460 GL 2.0 special.10/'92 134, Breda. Tel.: 076-214918. 020-6416607 of 036-5345119.
'90, ƒ12.950. Kadett 1.6i LS, T.k.a. tegen handelsprijzen: Volvo 460 GL, wit
Tel.: 02908 - 24640
'91
LPG, 2-'90, ƒ 12.250. Kadett
• Bewijsnummers van een
Renault 25 TX 2.2i, zilver met., Volvo 460 GL Automaat.10/'90
•
Auto
te koop? Plaats in deze
1.7 D Combo, 4-'91, ƒ11.500. 10/'89, ƒ 12.500. R21 TL HB, 7 x Volvo 4 4 0 . . . . '89 t/m '92
geplaatste advertentie in deze
rubriek. U zult verbaasd staan
Inl. BEREBEIT, Amsteldijk 25, nw. model, LPG, 1/'92 ƒ 17.500. 5 x Volvo 340 Aut '87 t/m '90
ubriek krijgt u alleen
Amsterdam, 020-6627777.
toegezonden als u dat bij de over het resultaat.
R21 TL, 4-drs., LPG, 11/'90,
opgave
van de advertentie • Bewijsnummers van een
ƒ12.450.
BEREBEIT,
AmstelCadillac
Cabrio,
'66,
lichtgeel,
VECTRA 1.7 D, 11/91, extra's:
dijk 25, A'dam, 020-6627777.
zwart leer van binnen, all po- <enbaar maakt. De kosten geplaatste advertentie in deze
o.a. verst, stuur, 1e eign,
rubriek krijgt u alleen
IMPORT USA CARS, KeurenAmsterdam • wer, airco, komt binnen uit VS daarvoor bedragen ƒ 4,50
toegezonden als u dat bij de
13/8. Tel. 020-6189679.
plein 9, A'dam, 020-6670121.
opgave van de advertentie
Uw Volvo-dealer
kenbaar maakt. De kosten
SAAB SERVICE MOLENAAR Tel. 020-6369222, Meeuwen70 BESTELAUTO'S en pers. daarvoor bedragen ƒ 4,50
aan 128, Amsterdam-Noord,
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Ond., rep., APK.
busjes v.a., ƒ3500. Garage
uit de Utunnel 2x rechtsaf.
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
Autosloperij A. de Liede
Royal Class Saab's
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Rijsenhout, lid Bovag. Bijna
Courant • de. Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
Neem geen risico: orig.'
Diverse occasions:
v.d. Madeweg 23,
•Auto te koop? Plaats m deze
50 jaar gevestigd: BennebroeNieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant
PTT-vrijwaring RDW
9000, 900 en 99
A'dam - 020-6686146.
rubriek. U zult verbaasd staan
kerweg 17, Rijsenhout bij
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad
Kawa (GPZ) 500 EX, 1991,
(s)loopauto's
AUTOBOULEVARD
HOOFDDORP, 02503-14097 over het resultaat.
Aalsmeer, 02977-24229.
8500 mijl, parelm., wit, zeer
Het Parool • Trouw • de Volkskrant
en
HOOGSTE PRIJS
Ook t.k. gevraagd.
mooi, ƒ7900. 015-569594.
Haarlemmerweg 49a
Tel.: 020-6198691
Tel.
020
- 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21
• Auto te koop? Plaats in deze MOTO GUZZI V65 SP., z.g.a.n.
Leiden. 071-214011
Grote sortering ONDERDELEN ubriek. U zult verbaasd staan
Citroen BX 1.9 GT'85 ƒ 4.500
650 cc, tourmotor, 20.000 km,
T.k. Seat Marbella XL, kl. zwart,
van alle schade-auto's, alle over het resultaat.
BMW 316 Lpg '85
ƒ 6.950
vr.pr. ƒ 9000: 080-236005.
5 versn., bj. aug. '90, i.z.g.st.
merken, alle bouwjaren.
STARCRAFT:.
KADETT diesel '88
ƒ 9.990 GEBR. OPDAM B.V.
Bewijsnummers van een
prijs ƒ 7.750,-. Tel. 020-6472317.
T.k. HONDA CB, 450 S, b.j.'8
- Opzet carnperunits met of zonder hefdak voor ALLE typen
geplaatste
advertentie
in
deze
Ook voor diverse Nissan Bluebird
2800
km,
vr.pr.
ƒ
6000,
Tel.: 02502-45435.
pick-ups v.a. ƒ 15.000,- incl. BTW.
LX HB '90 LPG ƒ 14.950
ubriek krijgt u alleen
Adverteren in deze rubriek
tel. 02523-75066.
recente occasions 2.0
- Vouwwagens, zeer ruim en eenvoudig op te zetten.
Seat lbiza1.2ICLX'92/15.950 Het HOOGSTE BOD?? Bel :oegezonden als u dat bij de
Tel. 020 - 665.86.86
Ruysd.lflk.icli* ?5 A 'aam O Z
MB 250 TD, aut. '86 ƒ 29.750 voor vrijblijvende prijsopgaaf. opgave van de advertentie T.k. Honda Super Magna, rood, - Fifth Wheels m diverse afmetingen, zeer luxe.
FAX 020 - 665.63.21
Inlo 0?0-66?3I6? 6/328S3
Loop, sloop en schadeauto's eenbaar maakt. De kosten 8500 miles, mrt '90, ƒ 12.000,-.
Diverse demonstratie-modellen.
Inr./fin./gar. mog.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Tel.: 02903-1824.
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. daarvoor bedragen ƒ 4,50
IMPORT USA CARS, Keurenplein 9, Amsterdam, 020-6670121
Tel.: 020-6369515.

VOLVO

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

5 STERREN AUTO- & MOTORRIJSCHOOL
Amsterdam, Almere en Zaanstreek

Autofinanciering
en verzekering

Klassiekers
en Oldtimers

JE VAKANTIE-AUTO HAAL JE
UIT JE EIGEN KRANT.

Van Vloten

Saab

Autosloperijen

Seat

Bedrijfsauto's

Motoren/Scooters

Algemeen

Subaru

MOOY & ZN

BMW

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit. voorraad. Tel.: 02975-61212.
~ (Gratis halen en brengen.)
T.k a prima onderhouden CHRYSLER VOYAGER LE 3.0i.
Bouwjaar '89. Kilometer-stand: 143.000, kl. blauw. Vraagprijs.
ƒ27.500 (incl. BTW). Tel. kant. uren: (040)-120330.

Citroen

Daihatsu

CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroen-veerbollen voor
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS.
Tel. 03463-51150.

Applause X.I., 90.000 km,
10/'89. Charade TS spec.,
75.000 km, '90. Charade
Turbo-diesel, 65.000 km, '91.
Ruime keuze in 2 CV occasions Cuore TS, 60.000 km, '89.
alle leeftijden. Citroen Centrum NIEROP-DAIHATSU, Vancouverstraat 2-12, A'dam-west.
Leende. Tel: 04906-1528.
Tel. 020-6183951.
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties.
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered, Fiat Uno 70S Skyline, b.j. '92,
pnjz. Verk. van losse onderd. roodmet., 13.500 km. Veel ace.
Tel 020-6680820 en 075-219777 Prijs
ƒ 19.900. COBUSSEN.

Fiat

Va. ƒ85' 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citioen
Spec in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inruilers en aantr. rep. prijzen.

Tel.: 020-6121824.
Te koop aangeboden: Fiat Uno
45, bouwjaar 1984, groen, APK
t/m april 1994, technisch 100%.
Prijs ƒ1 950. Tel.: 020-6328145.

«Auto te koop7 Plaats in deze T.k.a. tegen handelsprijzen:
rubriek U zult verbaasd staan Croma 2.0 i.e. Aut., stuurbekr,
over het resultaat.
1-'90, ƒ 13.950. Tempra 2.0 i.e.
SX, LPG, 6-'91, ƒ 17.500. Tem® Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie m deze pra 1.9 TD SX 1-'91, ƒ18.500.
Panda 1000 CL, 6-'88, ƒ 5.500.
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de Tipo 1.4 i.e., LPG, 6-'90,
ƒ12500. Inl. BEREBEIT,
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten Amsteldijk 25, Amsterdam,
020-6627777.
daarvoor bedragen ƒ 4,50

Ford

is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent. . .
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-SMINI'S is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
fm^^m*wmmmmmmmmmmmmt^m*mmmmmtm*ïm^^um^mÊmm^^mmmm^^mm^wmimmmmmmm*m pi -1 wm BB|

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/eu n)Cn<ec[ue.
i
Prijs incl.
B.T.W.

Schrijf hier in blokletters

2
3

uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten lellen

2i

voor l letter. Minstens 3

£! 5
1! 6
< 7
8
9

regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.

Naam:

4

-

-

10

46,94
62,80
78,67
94,53
110,39
126,25
142,12
157,98

Telefoonnummer:

Adres:

FORD VAN NES
WEESP
Hogeweyselaan 97, 02940-15443
T.k a. tegen handelsprijzen:
Scorpio 2.9i GL, wit, 1-'90,
schuifd. / 19.750. Sierra 2.0i
SLX, LPG, zwart 5- 91 ƒ 18.500.
Escort 1.6 CL, Diesel, 4-'87,
ƒ8750. Inl.: BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020-6627777.

Met een advertentie in SHOWROOIAUTO HM MDÜTS

Hyundai
MEER GARAGE
Hyundai dealer,
occasions
Linnaeuskade 5-7
Tel. 020-692.9548

Postcde + Plaats: -

Handtekening:

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,|
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
ij
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 70.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321
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Auto's & motoren

Corvette: levende legende

)eze maand komt
Ie Honda CB 500
IND AUGUSTUS intrpduceert Honda in Corvette Convertible
Duitsland een nieuwe
iiiddenklasse motorfiets:
Ie CB 500. Kort na de Moto
eind oktober is de moOr in Nederland leverbaar.
ie CB 500 moet het gat opullen tussen de lichte moellen tot 250 cc en zwaardei boven 600 cc.

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
• 'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Corvette Coupe

Chrysler
in de Ifft
De verkoopcijfers van
Chrysler over de eerste zes
maanden van 1993 zijn positief. De verkopen in
Noord-Amerika stegen ten
opzichte van vorig jaar met
27 procent en in Europa
boekte Chrysler zelfs bijna
29 procent meer verkopen
vergeleken met dezelfde
periode in 1992. Ook in Nederland was er ondanks de
krimpende
'automarkt
sprake van een lichte stijging. Deze kan grotendeels
worden toegeschreven aan
de verkopen van auto's met
een grijs kenteken.

Hij is ontworpen om een bree groep motorrijders aan te
preken, van opstapper tot
oorgewinterde fanaat. Er is
aar gestreefd een eenvoudig
itgevoerde, comfortabele en
emakkelijk te • bedienen manne neer te zetten. Econoiisch in aanschaf en gebruik,
etrouwbaar en op alle fronten
izetbaar. Kortom, een echte
llrounder, die ook rijschoolouders weieens kan aanspreen.
De 170 kilogram zware CB
00 heeft een tankinhoud van
8 liter (inclusief 2,5 liter resere), wat hem een actieradius
an bijna 350 kilometer geeft.
)nder de tank hangt een comacte, vloeistofgekoelde 498 cc
)OHC paralleltwin, met tand•lelaangedreven balansas. Het
ightech ontstekingssysteem
orgt voor snelle starts, een
cherpe acceleratie en een hoge
nate van betrouwbaarheid.

Micra succes

V

EERTIG jaar Corvette. Dat is veertig jaar
levende legende. Een
Dream Machine van
den beginne die nog altijd
het hart van menig liefhébber doet trillen. De auto
staat aan de vooravond van
Het unieke cilindervormige een nieuw leven.

uchtfilterhuis bevindt zich
net boven, maar onder de carurateurs. Dit maakt hem beer toegankelijk voor onderloud en bovendien kon de tananhoud hierdoor vergroot
rorden. De uitrusting is comortabel en hij beschikt over
eel bergruimte onder de budlyseat en in het staartstuk.
Om te kunnen voldoen aan de
rensen van
oveel mogeijk
rijders
ijn er diverse
iccessoires
•erkrijgbaar,
raaronder
en kofferset,
;en bagageIrager en beichermbeu;els. Honda
vil de prijs
'an de CB 500
mder
de
.3.000 gulden
e houden.

De 'Vette' is één van de weinige auto's die aanleiding gaf er
een film over te maken. Sting
Ray heette de weinig verh'effende film en het enige wat ik me
er van herinner is dat één van
de hoofdrolspelers over een ander tijdens een achtervolging

De Honda CB 500

opmerkt dat hij geen echte Corvette-rijder is omdat hij zijn
remmen gebruikt. En natuurlijk herinner ik me die wagen.
De eerste Corvette zag op 30
juni 1953 in Flint, Michigan, het
levenslicht. Het was het begin
van een regelrechte Amerikaanse legende. De reacties van
het publiek op het eerste 300
produktiewagens waren direct
zo.overweldigend, dat General
Motors ijlings overging tot serieproduktie. De body bestond
uit glasvezel en onder de motorkap schuilde een 150 pk sterke zespitter.

ZR-1 in 1990 met een 375 pk
sterke aluminium 32 kleppenmotor, waarmee enkele wereldrecords aan flarden gereden
werden. Ook de reguliere Corvette-modellen kregen dezelfde
'look'. Dit jaar werd het vermogen nog verder omhoog geschroefd tot 405 pk.
Hoewel zeer trots op de 40jarige geschiedenis van hun 'ultimate sportscar' hebben de
Chevrolet-ingenieurs toch hun

F

vleesrolletje
op een stokje
zachte

BIEFSTUK
lekker
zomen/lees

NASI of
BAMI
met veel
vlees

SPEKLAPPEN

RUNDER
ROOKVLEES

Niezen, vervolgt dokter Ford, betekent
een fractie van een seconde het gemis van
Airconditioning betekent het behande- het volledige zicht en de complete controle
len van de lucht in de auto en dat strekt over de auto, iets wat in het drukke verkeer
zich uit. tot meer dan koelen alleen. Een tot ernstige gevolgen kan leiden.
airco-systeem houdt de luchtvochtigheid
op een vooraf vastgesteld niveau. BovenVerder merkt 'hij' op, dat wie niet verdien houdt het ingebouwde microfilter ver- trouwd is met een airco-systeem vaak de
ontreinigingen van buitenaf tegen. Van neiging heeft het ding veel te koud af te
roetuitstoot als u in de file staat tot de regelen. De vuistregel is 'niet lager dan drie
stuifmeeldeeltjes die in voorjaar en zomer graden beneden de buitentemperatuur',
een plaag zijn voor wie last heeft van hooi- want een te sterke afkoeling kan leiden tot
een verkoudheid of andere irritaties van de
koorts.
Ford Nederland maakt het volgens ons luchtwegen en dus, ja hoor, tot niezen.

23 - O

Postcode
Jackpot:
6 miljoen!

Nu ook SLEUTELS en diverse NAAMPLATEN!

PEKELVLEES 3
ONTBIJTSPEK
SALAMI
met
knoflook

Voor barbecueën zonder zorgen naar

VREEBURG

wel een beetje bont door te stellen dat airconditioning de verkeersveiligheid ten goede komt. Het kan namelijk niesbuien voorkomen. Hierbij moeten we volgens Ford
niet slechts denken aan de hooikoortspatiënt, maar ook aan „de niet-hooikoortsige
die door irritaties uit de ongefilterde buitenlucht tot niezen wordt gedwongen."

Haltestraat 54 - Tel. 02507-12451
Zandvoort

LOSSEVERKOnPAPRFS<Üi
Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
De Hermans groep exploiteert ca 140 moderne supermarkten en
slijterijen Assortiment, prijs en winkelsfeer zijn afgestemd op de wensen
van de hedendaagse consument Tot de Hermans Groep behoren Jac
Hermans. Kom en Koop en Jac Hermans wijnpakhuizen De Hermans
Groep maakt deel uit van het Tengelmann-concern een van de grootste
levensmiddelen-bedrijven ter wereld

Voor onze supermarktfilialen in de regio Amsterdam zijn wij op
zoek naar:

De stand van de Jackpot
voor de komende trekking is
maar liefst 6 miljoen gulden,
de hoogste prijs die ooit in
ons land is uitgeloofd!

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned
Het Station

Thorbeckestraat 7, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

MEDEWERKERS BALANSPLOEG M/V
Voor inventarisatiewerkzaamheden op maandagochtend
(07.30-11.00 uur).

JAC. HERMANS SUPERMARKTEN
Ja, ik heb interesse in de door u aangeboden funktie van:
BALANSMEDEWERKER
Naam
m/v
Adres:
'
Postkode en woonplaats:
Telefoon:
Geboortedatum:
Opleiding:
Ervaring:

Heeft u interesse? Stuur dan bovenstaande bon, volledig
ingevuld, naar: Hermans Groep B.V. t.a.v. afd PZ, Postbus
585, 3740 AN BAARN.

JAC. HERMANS GEEFT JE ALLE RUIMTE.

BETAALT U
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT
Super
Euro
Diesel

ra

ƒ1,91
ƒ1,74
ƒ1,22

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

Volvo, producent van
personenauto's, bussen en
vrachtwagens is gekozen
tot exclusieve leverancier
van alle vervoermiddelen
tijdens de Olympische Spelen die in februari 1994
worden gehouden in het
Noorse Lillehammer. Volvp kon het beste pakket
bieden voor de totale vervoersproblematiek. In samenspraak met het Noors
Olympisch Comité zijn de
oorspronkelijke vervoersplannen bijgesteld. Het
aantal bussen dat nodig is
voor vervoer van deelnemers, officials en journalisten, is verhoogd van 80 tot
200. Daarnaast zijn er nog
eens 1600 bussen nodig
voor het vervoer van publiek.

Speel mee voor de
kinderen in Pakistan

Kerkstraat 32, Zandvoort

voor
vakkundige
schoei u epataties

cent van de materialen, dat in het aircosysteem wordt gebruikt recyclebaar.
Hoewel airconditioning per traditie
vooral in Zuideuropese landen gewild is,
ontdekken in toenemende mate automobilisten uit de noordelijkere landen er de
voordelen van. Niet alleen in de soms door
vochtige hitte onaangename zomers, die
kennen we hier trouwens nog nauwelijks,
maar ook in de vochtige herfst en winter.

Volvo sponsor bij
Olympische Spelen

Postcode Loterij helpt Unicef

DE GOEDE
SCHOENMAKERIJ

Slavinken
zacht gekruid
Hamburgers puur rundvlees
zomer
vleeswaren

die in 1997 zal worden uitge- lijk op de klassieke manier
taracht.
voorin en het vermogen komt
vanzelfsprekend via de achterDe nieuwe wagen gaat m lijn wielen op de straat.
overeenstemmen met het erfDat de Corvette een goede
goed van de Corvette. Een toekimst tegemoet ziet, wordt
sportauto voorzien van uiterst op dit moment al onderstreept
dynamische en geavanceerde door de verkoopcijfers in Ametechniek, waarbij rekening rika. Daar noteert hij een verwordt gehouden met de wensen koopstijging van zestien provan de klant. De carrosserie cent ten opzichte van vorig
wordt wederom vervaardigd uit jaar.
glasvezel. De motor zit natuurEH

Ford rekent op toename van airco in auto's

Hij was alleen verkrijgbaar in
ORD VERWACHT de komende
de kleur wit met rode binnenjaren meer auto's met aircondibekleding en 'powerglide' autotioning te verkopen. De voormatische
versnellingsbak.
naamste reden is dat in de MonTwee jaar later al fokte GM de deo airco al op de produktielijn wordt
motor op tot een 195 pk sterke geïnstalleerd en daardoor relatief
V8. Het was slechts een voor- goedkoop is.
schotje op wat later nog komen
ging.
Het aantal Europese Fords dat af fabriek
Vanaf 1957 begon de Corvette met airco is. uitgerust, is de laatste jaren
definitieve strepen achter te la- flink toegenomen: van 0,5 procent van het
ten op de verschillende cir- totale aantal verkochte Europese Fords in
cuits. Kort hierna volgde de in- 1987 naar 7,2 procent in 1992. Vorig jaar
troductie van de naam Sting waren dat er 102.000 en voor 1993 gaat men
Ray, een race-uitvoering van de uit van 200.000 exemplaren. In 1997 denkt
Corvette. Een paar jaar later Ford zelfs een miljoen auto's met airco te
kon het publiek zich vergapen verkopen.
aan een straatversie van de
De Mondeo is de eerste Europese auto,
Sting Ray. Het model onderging de voorbije veertig jaar re- die voor de airco een cfk-vrije koelvloeistof
gelmatig wijzigingen. Een gebruikt. Het koelmiddel is onschadelijk
hoogtepunt voor velen was de voor de ozonlaag en bovendien is 85 pro-

ZOMER-VOORDEEL-VLEES

6RILLSTICK

blik op de nabije toekomst gericht. De general manager van
Chevrolet, Jim Perkins, meldde
bij de viering van het jubileum,
dat de Corvette na veertig jaar
nog beslist niet is afgeschreven.
„Birthdays are for beginnings,
not for endings", hield hij zijn
gehoor voor. De directie van
General Motors heeft de plannen goedgekeurd voor de ontwikkeling van een geheel nieuwe Corvette, de vijfde generatie,

De Nissan Micra, auto
van het jaar 1993, doet het
zeer voortvarend. In het
eerste half jaar werden 400
Micra's meer verkocht dan
in dezelfde periode vorig
jaar. Het Nederlands
marktaandeel steeg van
1,14 procent tot 1,67 procent. Ook in andere, vooral
Zuideuropese,
landen
scoort het compacte wa'gentje goede cijfers.

In Pakistan leren de meeste
kinderen niet lezen en schrijven. Unicef probeert daar,
samen met Pakistaanse organisaties, iets aan te doen. U
kunt ook meehelpen, door
mee te spelen in de Nationale
Postcode Loterij.
Meer dan 80 miljoen mensen
in Pakistan zijn analfabeet. Zij
kunnen daarom niet voor hun
eigen, belangen opkomen.
Talloze mensen op het platte-

De winnende
Thuisbingonummers van
1O augustus:
il

1
3
4
6
9

10
11
14
15
17

19
21
22
24
26

door schooltjes op te richten,
leerkrachten op te leiden en
lesmateriaal te verspreiden.

Lezen en schrijven én kans op
een betere toekomst. Daar gaat
het Unicef om in Pakistan. De
Postcode Loterij helpt mee.

land werken bijna als slaven.
Hun kinderen hebben geen
toekomst.
De enige manier om dat te
veranderen is de kinderen te
leren lezen en schrijven. Want
kennis is macht. Unicef, het
kinderfonds van de Verenigde
Naties, werkt daar hard aan

Unicef wordt daarbij gesteund
door de Postcode Loterij. Dus
als u meespeelt in de Postcode
Loterij maakt u n i e t alleen
kans op de Postcode Jackpot de grootste p r i j s ooit m
Nederland uitgeloofd! - en
vele tienduizenden andere prijzen. maar ook h e l p t u v e l e
goede doelen zoals Unicef.

Valt de Jackpot deze maand
op een niet verkocht lot, dan
stijgt de Jackpot zelfs tot 7
miljoen gulden! Het maximum
waarbij de Jackpot gegarandeerd valt. Want dan gaat de
notaris net zo lang door tot er
een winnaar is! Pak uw laatste
kans en word nu lid. Bel gerust
de informatielijn: 020-679
5656.
Waag een gokje en steun
gelijk mens en natuur. Dat kan
al voor één tientje per maand.
Als u vandaag nog de WINZES-MILJOEN-BON i n v u l t
bent u de volgende maand al
van de partij. •

WIN-ZES-MILJOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Hitbingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand
het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

28 39
29 40
30 43
31
35

j ƒ40,- (vier lotnummers)
J ƒ 30,- (drie lotnummers)

ƒ20,- (twee lotnummers)
ƒ10,- (één lotnummer)

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Wilt u miljonair worden?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!

Naam:

J dhr. J mevr.

Adres:
Postcode: l L
Postbanknummer:

l

i-i l l

Plaats:
150.93.08

Datum:
Handtekening:

NATIONALE

Banknummer:
Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.
De loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretans van Justitie onder
nummer LO 890/098/177 89. d d.
02-03-1993. Prijzen boven de duizend gulden worden belast met
25% kansspelbelasting Prijzen
worden automatisch op uw bank- ol
girorekening gestort

• LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

donderdag 19 augustus 1993
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WINTER ZON?

SCHILDERWERK

SLAPEN IS ONS VAK

WONINGSTOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatse'n van

NOVILON MARMOLEUM

isolerende beglazing

70ERKOOP Reisburo Zonvaart

Levering van alle Luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur)

Vrijblijvend prijsopgaaf

Vraag vrijblijvend offerte

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAALZAAK
Grote Krocht 20

ANVR

tel. 02507-12560 ^

van MEEUWEN

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MEIJE

sar*

Marisstraat13a. Tel. 15186

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-254956
slaapvoofljcrrters Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

DE G/7477SWINTERGIDSEN ZIJN BINNEN!

AL STAAT HET WATER
TOT JE KIN...
EEN BROODJE VAN BURGER
GAAT ER ALTIJD

WEL IN

^—

IN ONZE
FRAAI

FOTOSHOPS

GEDESSINEERDE
KOEK-of
BEWAARBUSSEN
•m ovaal of rond
model, met bloemof diermotieven

KLEUREN-"
Kodak
f fOTOStRVICC

-

lFOTO
W l W

10x15 cm

dS^r*/?
^/^^.TV-»/^'
^,;. //.• •' tf? j:?/^y/>y.-, ^

.^

•^T

_ È.

^^^'^^'^^f-,^
Broodje Burger
Schoolstraat 4 - Tel. 18789
Dagelijks geopend van 11.00-01.00 uur
Weekend van 11.00-03.00 uur
Dinsdag gesloten

DUBBELPRINT
du^2 foto's voor
^^

'{ff,

'&

, EN
UZELF,

^

PAK» STUKS
NORMAAL>95rNU

l

'^TsSfffTS
TAART VAN DE WEEK!

•*^VUiili»'

STERKE
NYLON NAGEL-of ,
AFWASBORSTELS ,
^aaiemodieuzeWeuren

KOTEX
MAXI
DAMESVERBAND
.PAK 10 STUKS
MAXI PLUS
•PAK 18 STUKS

:

~'*~i,;<UJ-'-

uitsluitend afgedrukt op origineel
Kodak papier!
T.C. VAN DER SCHELDE

KONINGS-

r

BERGER

_
ELDE^

een nieuwe vriesvers taart
met verse appelparten,
,-'
rozijnen en banketbakkersroom. Afgewerkt met '
geschaafde amandelen.
~~
Vriesvers d us verser bestaat niet!

"'""'/iftVhill"»

t^ôé

. ... i K kl/^

PER STUK ELDE

im

ELDÏ
Lingerie, Badmode, Fournituren

KENT»

Haltestraat 7, Zandvoort tel. 12807

^?%s

PRACHTIGE HOUTEN

FOTO LIJSTEN
met fraaie bloemdecorrand, in diverse
kleuren, maat 10 x 15 cm., elders5^5"

zeer fijne kwaliteit

r ^*;v;';r* 3
«-rf*''f'iV^"')5l

HARICOTS
VERTS
lekkere jonge dunne
princesseboontjes

ncnw

CLASSICA l

ipttW^^--

drogisterij-parfumerie
schoonheidssalon

jr"

OA

TÈiNZ

J

<?
O wvh

'

GRILL & STEAK-

SAUS

Haltestraat 1 Zandvoort
tel. 02507-16123

BLIK

EXTRA JAM

l^ERS

met50%
puurfrutt

1^29•

pgy ^^

GROTE POT

verr

*SPAT
NIET

340 GRAM

Drogisterij "BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

BEEF

ELDERS,
•

Marcel Schoorl

i LITER'

SET 3
PAKJES

IN ONZE GROENTE & FRUIT AFD. ^1

DAGVERSE MONA MAGERE

OVENVERS
MELKWIT

8

rw.

gesneden en verpakt
HEEL BROOD

|;ï';;l
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r?

YOGHURT
pTl/T *
perzik of aardbei
K ,1/4'
KUIP 0,5 LITER
^K1^
ELDERSJ-98^UO

BRESSOT
romigefranse
kaas met fijne
tuinkruiden

, „,,.„..„
p-^Sr'fe/Bi'l
Kg,'^ f^L S^

BAKKER'S GEROOKTE

NIEUWE
NIEUWE OOGST!
OOGST!

/
^
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^-^- ^i

ZOETE.TAUAANSE / MALSE BIEF- of\
DRUIVEN l SUCADE LAPJES \

ook££ÏÏEDcBEEFdes

HEEL POND MÜ

BLIK

\

n

tmm^m^

«**.^

VLEESPASTEI
_,CJ!3 ^tm x»n
PER STUK
115 GRAM

PRINCES

\

F^^^
fe>ir^1ÊV'

340 GR.

Ei ,

h411

KUIP 150 GR. . ^llKÏ**'
ELDERS

M

AKTIE WEEK!
2 grote bloeiende planten voor 7,50
Tevens een grote sortering

MORA KIPSATE

HEIDE PLANTJES
ij meenemen van deze bon:
QX^
Q**$>

^
w
^
%

Qt£*
&*•$>

Q*f*
tr^1

Q*?
w^

0*5*
O^>

Qvf
ft^>
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GRATIS
KAAPS VIOOLTJE
geldig t/m 26 aug.
per klant 1 kaaps viooltje

Qrf*
o^^

^
v

lekkere malse stukjes kip in pittige saté saus

KUIP 160 GRAM

w

^

Zondags geopend

Marcel Schoorl
Hogeweg 2 (naast Shell) Zandvoort. Tel. 02507-14320.
Wij bezorgen ook uw bestellingen van tuingoed en
maken de bakken voor u op.

ELDERS

VAN DEN BROEK

VERKADE CHOCOLADE

BLOKJES REPEN
meikof melk/
hazelnoot

PAK 4 "Ui

®*M

REPEN
LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schallpleln • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg . NIEUW VENNEP: Hooldweg • VOLENDAM: Hyacinlenslraal • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbïrtsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhol
EN NU OOK: • AMSTERDAM (ZUID): Rijnstraal 48

Afeekmedia 17

11

donderdag 19 augustus 1993

ZOEK DE M I S L U K T E

Woninginrichting

Geloogd grenen meubelen
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-adverlcnlies voor /akenman en particulier kunnen
word< n ge/cl over 1 of 2 kolommen breedte m diverse
Icttt rgroollcn
Parlirnliercn vtnvij/cn wij naar de speciale bon op de
pagina .MICRO'S"
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
/ANDVOOHIS NIEUWSBLAD ƒ0,44 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1500 uur
U kunt uw tekst telefonische opgeven 02507-17166 of
afgi ven//enden aan
* /amlvoortb Nieuwsblad, Casthuisplcin 12,
2042 JM Xandvoorl,
Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie
/ /andvoorLs Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Couranl alle cditits van liet Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Weesper ƒ S,23 per millimeter
Sluitingstijd maandag 1500 uur
* Informatie o\cr on/e overige aantrekkelijke advertenliecombmaties in de Micro's /ijn op aanvraag op on?e
kantoren verkrijgbaar
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebraeht, alsmede ƒ 7,05 adrn kosten
* BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten
liet verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
uqnll ƒ 4,00 in rekening gebracht
„
U kunt de tekst van uw Micro-advertcnticcombmatie X
telefonisch opgeven

020-5626271
(dit nummer is niet voor bc/orgklachlen) of ?cnden aan
Micro V Week media

Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing m dezelfde weck
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Divers personeel gevraagd

Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

bezorger/ster
oor kleine wijk (± 80 kranten), Zandvoortselaan en Bentveld
Aanmeldingen telefoon 17166

Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

bezorgers/sters
voor de vakantieperiode
Aanmeldingen telefoon "17166

Zeeman textielSupers
zoekt voor haar filialen m

Amsterdam

cheffins
J leidt uw eigen filiaal samen met een enthousiast team
nedewerksters U zorgt dat de presentatie m de winkel elke
veek actueel is Als gastvrouw lost u problemen op en
notiveert u de verkoopsters Bent u 23 jaar of ouder dan bent
mogelijk geschikt om onze textielSuper te leiden

De Grootste keus in oude en nieuwe geloogde grenen
meubelen, perfect gemaakt en afgewerkt, o a broodkas
ten, servieskasten, boekenkasten, tv-kasten, boerentafels, babybedjes, groot ass bedden, ook verlichting
en woonaccessoires Kom nu kijken bij

ANTIEK OLD INN
DE GRENEN WOONWINKELS

* T k 2 zits- + 2'/2 zitsbank, T k a wegens verh massief
lichte bekleding ƒ200,
eikenh wandmeubel 3 del
Telefoon 0250719105
lengte 3 15 02507-15407

Lessen en clubs

Cubaanse Salsaschool
nu ook m Zandvoort per half september
Merengue, Cha Cha Cha en Salsa
Telefoon na 18 uur 023249166
BADMINTON
Oproepen
SPEEL JE FIT
Sporting-club Dirk v/d Nulft
Mededelingen
NOG PLAATSEN VRIJ
Sept '93 t/m april '94
* Lieve Rob en San, van harledere do avond van
20 30 22 30 uur
te met Robm Ik heb een mooi
Info 02507-19645/30952
•
neefje Kus Mare en Ellen
Boa Bureau vraagt manne- * Nu heeft badgen toch
quins, dressmen en fotomo- geen nut, want je zit m de
dellen Bel 030720614, erv VUT en heb je tijd voor prut
niet vereist Wij verzorgen
* Oh gut, oh gut, die Cissie
opleiding in eigen omgeving, zit nu echt m de VUT
ook oudere dames gevraagd
•*• Oma Cisca, na 42 nachtjes
ENGELS voor beginners en geduld is vorige week mijn
half gevorderden ƒ 5, per uur wens vervuld Kus Gineke
Begin 6/9 en 9/9
Overigens, mijnheer de voorPROGRESS 0206738412
zitter, zijn wij van mening dat
Horeca Onderwijs School
de Herman Heyermansweg
xx HORECA-DIPLOMA'S xx moet worden doorgetrokken
Bel 0215268275
* Rob en Sandra, van harte
WORDPERFECT 5 1
gefeliciteerd met jullie zoon
leer je in een week
Robm Nick en Marije
Info M C O
* Robert en Sandra, veel geAmsterdam 020 6853057
luk met jullie zoon Tante Els
Den Haag 070-3465346
Utrecht 06 52716921
•*• Sandra, Laura, Martme
Niels, Bas en Mare schaken
Bijna iedereen in Voor info 13224 of 17272

Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

DOMBO
U ook?
Corn.
Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

ndien u wilt solliciteren schrijf dan een brief waarin u naast uw
ersonalia iets vertelt over uw opleiding en ervaring
teeman textielSupers B V , Postbus 301, 2400 AH
\lphen aan den Rijn, t a v mevrouw E C Buskens

Betamax
films te koop

Veiliuur vdn
Nintendo spelletj..
en Game Boy

Videotheek

Dombo

Musici en artiesten

Radio/tv/video
10 50 % HiR op=opruimkort'
Yamaha, Technics, Sony/ES,
Teac, JBL + norm Audioart,
Infimty, B & W, Harm Kardon
CARIDAX HIFI Adm de Ruy
terw 131 Asd 020 6837362
T k CD Juke Box m perf st,
cap 100 cd's NI geldinworp
na 1900 uur 0299040466
* T k kleuren TV, 12 kan
spelend te zien v pr ƒ90,Tel 0250716306
,
* TLC Mobiele 27-mc antenne voor auto/boot ed = nieuw
m verpakking ƒ 30, tel 18829

Te koop
aangeboden
diversen

* Bas of tenor kom gezellig
T k garnalennetjes geheel
zingen in ons klein koor
compleet (visbord, lijn)
Inl 02507 14158
Telefoon 0171812159
Huishoudelijk
T k a nwe Bruynzeel rol- hordeur (wit), mt max 205 x 105
personeel
cm in verp (nwe pr ƒ 149,-)
gevraagd
prijs ƒ 85, Tel 02507-13962
*Te koop ZVM tenue + 13*Gevr zelfst huishoud hulp 14 jr, 2 shirts, 1 broekje +
voor 1 ochtend p w bij 2 pers schbes Tel 17343
huish Tel 12569
T k Atag-gasfornuis + elec
oven ƒ350,-, grenen 2-pers
Personeel
bed (200x180), Ikea (Hervik)
ƒ 250,- -f grenen 1 pers bed
aangeboden
200x90 (Ikea) nieuw ƒ 150, +
matrassen Bel 02507-15418
Klusjesman heeft tijd voor
T
k d bl combi kinderwagen
kleine verbouwingen of reparaties, ook gas en elektra mcl dekbed, lakentjes en
stoeltje voog op de wagen
02507-15919
Prijs ƒ 100,- 02507-12965

Oppas gevraagd/
aangeboden
* Oppas gevr voorSochtenden Tel 17296 na 18 00 uur

Schoonheid en
verzorging
RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Prijswinnaars vorige week:
W J Hasselt-Blaauw - Amstelveen
Nicolien Sauerbreij - De Hoef
Mw S. Duinkerken - Amsterdam
Yvonne Velthuis - Oostzaan

_f ,^^^^^m • M •) M K. >

CHTÏCO

.een zaak van vertrouwen

HASSING B V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSËNGA ELECTRO
DE KLOET

•*•Schoonmoeders11' Voorop'
Je schoonzoon

Te koop
gevraagd
diversen
* Te koop gevr tafeltennistafel Tel 17343

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Hobby's en
verzamelingen

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

"Dierfiguren"

1001 dierfiguren, een showroom vol Haarlemmerdijk 89,
l * Vooral niet de groeten aan
Gerda, maar wel aan Sarah Amsterdam Tel 6206700
Jan, Leida en Jantje

Videotheek

DOMBO
Corn Slegersstraal _
tel 02507-12070
Geopend dagelijks \ «
13.00-21.00 uur
Altijd de nieuwste
jjremièiefilms, tevei,<
veruit de grootste
keuze in Zandvoort
Verhuur van
movieboxen
Com Slegersstra^.1 _
Zandvoort

lel. 02507-120/u

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

en woonruimte
te huur gevraagd

Grote Krocht 41, Zandvoort,
j tel 02507-15705 b g g 19932, Man, 40 jaar zoekt zelfstandivoor
ge woonruimte per septemBRUILOFTEN - RECEPTIES ber/oktober, tel 02507-15238
KOFFIETAFELS •
Ne He werkende j man
zoekt met spoed kamer met
Bloemen, planten
eigen k d t omg H'lem/
en tuinartikelen
Z'voort, huur ± ƒ550,- Tel
02507-15982 of 023-323013
(na 1700 uur)
Tuinman heeft nog tijd v uw
tuin, ƒ 12,50 p u , tev voor al * Te huur gevraagd garage,
uw hek-, straat- en tegelwerk opslagruimte 02507-17776
Alles leverbaar 023-340495 T k of t h gevr 3/4 kamerflat
met uitzicht op zee Reacties
E M Hoge A Camuslaan 12,
Financien en
1102 WH Amsterdam

handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ75 'DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534

Wegens tijdelijk verblijf Ne
derland te huur gevraagd
voor 1 pers (ex-Amsterdammer) luxe gemeubileerde 2 a
3 kame'flat in Zandvoort Penode 6 a 12 maanden Br o
nr 76378186 v d blad

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdarnseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplem 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Abcoude, Hoogstraat 26-28

Videotheek

DOMBO
5 films
hele week

ƒ25,Corn. Slegersstraat 2b
tel. 12070
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

L

* Het is niet te geloven,
Vaar/surfsport
maar- waar, Irene wordt
woensdag 40 jr De Buurtjes
Vaarbewijs/navigatie/manfo
* Het is niet waar, Gerda ziet me aanvang sept (examen
Sara, 20 aug De Schilderes 27 nov ) Vaarschool Naarder* Het was voor jou, maar ook bos, tel 0215949009
voor ons een fijne dag
Dirk, Yvon en Gineke
Rijwielen,

Een pruik als het
nodig isl

* opoile
pasruimte
* ruime
sorlenng m
hoorwerken
en pruiken

* bezoek aon
huis of in
het
ziekenhuis
* ziekenfonds
leverancier

Dus .. . maakt u voor
optimaal advies even een
afspraakl

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook
gespectaltseer.
nerenlmaallweiken

Dinsdags gesloten
Heemstedestraat 28
bh Hoofddorpplein
Amsterdam Tel. 020-6157107

06 97 33 Als je op z'n Frans
wil' Bel en je mag alleen op
een lijn met mij M'n mond
staat open 100 cpm
Honda motor 350CC Tour 35 plus sexdating Rijpe
vrouwen zoeken sexkontakt
Va ste prijs ƒ 950,069616 100 cpm
Teli 0250719181
Allemaal leuke meiden (18)
* »Te koop damesfiets
willen direkt kontakt
goede staat ƒ 125,06 320 330 77 75 cpm
Telefoon 02507-15817
ALTIJD SUCCES Zoek jij een
leuke vriend of vriendin7
Rijles auto's
Bel dan de Afspreeklijn
en motoren
06 320 320 33 75 cpm
Bel ons heet beest' 75cpm
Alblas Verkeersscholen
RIJPE DAME 06 320 329 79
Tiener sexles 06 320 328 98
-in 5 dagen
Korte rokjes
06 320 329 55
|
ÜW RIJBEWIJS
Onderdanig
06 320 331 30
Nieuwkoop, 01724 8361
Ik blijf komen 06 320 332 44

Diverse clubs
06-320 323 13 HARDLESBI'
Wij gebruiken de wildste hulp
stukken' Gluur maari 75 cpm
06 3?0 326 17 STRAATMEID',
18 In de bus gaat ze tegen je
aan staan' Voel maar 75 cpm

|l Videotheek
* 40 jaar, dat is een kik, maar
vast m bij de hik Buurtjes
* 40 jaar, ik weet wat het is,
* **
30 zijn is geen gemis Dirk
ulb nieuwste tllnii.
Circus Verschoof presenteert |
de nieuwe show 'Super BADONDER SIEGE
MUTS' op 29 febr 1994
* * *
* Debby,
iu>Nl Y I B l E W U P T H t K i u ö
succes met je eerste rijles'
l
* * *
Pappa, mamma en Raymon

OMBO

-*• Donderdag 9 sept vanaf
7 uur schaken in gemeenschapshuis Dmitn is er ook
*Ger, Dick, echte vriend
schap kost een workmate
•*• Gerda, vrijdag 60 jaar Zet
de koffie en gebak maar
klaar Fam Ten Kate
* Hartelijk gefeliciteerd met
je 50e verjaardag Nog vele
jaijsn Nathalie, Rachel 50xxx
* Help de Polen Stuur 'n
voedselpakket' Wij hebben
evt 'n adres 02907 5235

069693 SECRETARESSE
Met open blouse en kort rokje
zit ze jou heet te maken Ze
wil een wip maken 75 cpm
06 97 11 "Zapp sex" draai of
toets van meisje naar meisje
(18) Het hoogtepunt kun je
blijven herhalen 75 cpm
06 97 22 TOPSEXBOX LIVE'
Alleen met mij, vandaag doe
ik Franse massage op kan
toor Warme lippen' 100cpm
In sexy lingerie komt ze voor
je zitten en trekt haar slipje
opzij Doe alles met me zegt
ze hunkerend of wil je eerst
op z'n FRANS''
0632032806
100 cpm
LEKKER VROUWTJE
Geeft zichzelf, haar adres en
haar telefoonnummer bloot
06 96 80
(100 cpm)
LESBISCHE Meisjes 18 jr
Na het sporten wordt haar lijf
je door mevrouw verwend
75 cpm 0632032337

SEX'O FOON 06 96 06 De lek
kerste sexcomputer Toets of
draai maar schatjes
1 Tieners 18 jr/Rijp
2 Sexdating
3 Gaysex en Dating
4 Sexjackpot
1 gpm
Voor livegesprek 06 95 06
SEXSTANDJES'
Grieks gebukt' Mond vol
Frans' Vrijen, zoenen zalig
100 cpm 0632032663
SIDDERENDE meisjes 18 jr
Ik ga bij je op schoot zitten
Wat voel ik nou'
75 cpm 06 320 320 66
SM KONTAKTLIJN Strenge
afspraken in de buurt
0632032580 100 cpm

Soft Pornoparadijs 75cpm
30x hoogtepuntOö 320 322 33
HEATLINE
06 320 328 66
Genoeg ondeugende meisjes Rijpe vrouwen 06 320 329 11
(18) Ben jij ook op zoek?
Softe meisjes 06 320 325 95
Bel 069602 100 cpm
Op z n Frans 06 320 350 22
Gratis sexkontakt, meer dan Thuiskontakt, meisjes (18) bij
400 ondeugende hete mei jou in de regio 06 320 326 33
den (18) 0632033045
100 cpm
100 cpm
TOP SEX
HARDCORE 75 cpm
De Lekkerste!
06 320 324 04
Onderdanig
06 320 326 18
Meesteres
p m 75ct
06 320 326 77
Ruige sex
06.320.325.25
06 320 325 54
Volle Bolle
Harde Porno 75cpm Ruig' Top S&M 06 320 324 34' Bel
SM maniak
0632035044 je meesteres en wees een
Grieks standje 06 320 360 55 dienaar' 75 cpm
Black sex
06 320 332 22 TRIOKONTAKT Zoek je sex
Politieschool 0632033106 met meerdere vrouwen
SM Meesteres 06 320 327 67 0632032504 100 cpm
Hete exotische meid Hoge Vanavond al n afspraakje' Al
hakken, volle lippen, lekker tijd succes als je op zoek
ORDI 06 320 350 30100 cpm bent naar 'n leuke vnend(in)
Hete meisjes (18) willen echt 06 9899 100 cpm
snel sexkontakt Nu met VERPLEEGSTER Ik verzorg
telnr 0632033066 75 cpm graag mannen m m n uniform
Hete meisjes (18) willen snel zonder iets eronderi Kijk en
een sexafspraak' Nu direkt voel maar
75 cpm 06 320 329 30
0632032666 100 cpm
VLUGGERTJE Meisjes (18)
Hete MEISJES (18) willen
sexkontakt Nu met nummer zoeken sexkontakt
Bel 069603 100 cpm
Bel 069665 100 cpm
ZAPPSEX
Hete meisjes (18) m de buurt
Draai of toest om heen en
Amsterdam Sexdating
terug te spoelen het lekker0635021066 75 cpm
ste kun je blijven herhalen'
Hete vrouwen bij jou in de 75 cpm
buurt willen sexkontakt
Schooljuffrouw
06 95 09
Bel 06 9709 100 cpm
Effe Vlug
06 95 92
06 96 40
Hete vrouwen die alleen thuis Meisjes
S & M Club
06 97 91
zijn zoeken sexkontakt
TOPSEX 25+
06 97 92
06 320 330 42 75 cpm
Hardcore
06 97 94
HOMO Waar gebeurd, knul
len
onder
elkaar
06 Zeker weten, dat er ook op
jou een meisje (18) wacht'
320 327 01 100 cpm
0632033067 100 cpm
Homo Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex afspraakje?
Live Sex Switch Box
0632033018 75 cpm
06-9745
HOMO DIREKT APARTLIJN
1, pm (toets 9 v uitleg)
Direkt apart met een hete gay
bij jou in de buurt Gay Privé
Amsterdam 06 320 322 61
75 cpm
Homojongens (18) onder el
kaar Hoor ze heet TEKEER
gaan 0632033088 75 cpm
HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy?
06 320 330 95 75 cpm
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, huis
vrouwtjes en jongens (18)
06 320 330 46 75 cpm
POLITIEAGENTE 06 97 93
Je wordt streng aangepakt
met knuppel en handboeien
vernedert ze jou' 75 cpm

Live sexbox 24 u , 100 cpm

Live 06-320.320.61
NATASJA doet het met
hete Buurjongens (18)
0632032411 100 cpm
Nieuw Lekker babbelen met
een meisje in een box
Bel 06 9580 75 cpm
ONDEUGENDE
huisvrouwtjes zoeken overdag sexkontakt Bel 06 9661 100 cpm
PARTNERRUIL pnvelijn,
direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil
0632033091 75 cpm
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje (18) Vraag naar haar
tel nr Bel 06 9844 100 cpm.
PRIVÉ KONTAKT
Je krijgt direkt n meisje aan
de lijn 069570 100 cpm
REAL SEX' NIEUW' 75cpm
Lesbische
meisjes
0632032550
Frans tienertje 06 320 332 77
Sekretaresse 06 320 360 06
Schooljuffrouw 06 320 360 11
Politieagente 06 320 323 38
RIJPE vrouwen zoeken snel
sexkontakt'
06 320 330 60
100 cpm
RIJPE zwarte vrouw, draagt
graag doorzichtige slipjes' 75
cpm 0632032770
Ruim 300 ondeugende vrou
wen zoeken 'n slippertje
0632032144 100 cpm
Sabnna en nog veel meer
meiden (18) willen direkt
apart 0632032288 75 cpm
Schoolmeisjes (18) zoeken
een ervaren man Sexdating
0632033043 100 cpm
Nieuw' Plezier voor Twee, di
rekt babbelen met een meis
je 06 9503 75 cpm
NU direkt een afspraakje met
een leuk meisje
0632032233 100 cpm
Onderdanige jongens (18)
bellen met strenge meesters
5 M voor 2 (direkt apart)
06 320 329 99 75 cpm
Zij 18 naakt bukt ze voorover'
Jij staat achter haar' Grieks'
75com 0632032706
Zoek jij wulpse meisjes (18)?
Bel Supersexkontakt
0632032044 100 cpm

Diversen
X Y Z BV verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag nachtserv 020 6424800

Videotheek Dombo
zoekt een

part-time
medewerkster

voor 2 dagen p. week
Tel. 02507-12070

motoren,
bromfietsen

06 320 328 99 Rnpe Dikke
Mollige Vrouwen, live staat ze
Huur prijs ƒ 100,- p w
voor||e naakt' 75 cpm
Gratis bezorgd en gehaald
* Hilleke, Edwin, echte vnenGARAGE
Bel voor reservering en
den Laten je niet m de steek 06 95 05 Grieks standje
TE KOOP GEVRAAGD
.ive eilleen' Ik buk alvast over
inlichtingen 02507-30183
Bedankt voor de hulp
Tel 02507-14534
de tafel 100 cpm
Hoera' Gerda ziet 20 aug
069507 STEWARDESSEN
Sara Harry, Miep, Patnck
Dieren en
Onroerend goed
'5 cpm In de pantry liet Sas•*• In sept gaan we beginnen
dierena zich heerlijk in d'r blouse
en woonruimte
Bas of tenor loop eens bij ons jakkt sn door een passagier
benodigdheden
te huur
binnen Inl 02507-14158
06 96 09 Rijpe vrouwen
aangeboden
* Irene, geniet nog maar, Live gesprek met jou' Graag
Boeken
Te koop zee, zoetwater
want je bent nog maar 6 da onge jongens' 100 cpm
Tijdschriften
aquarium 150x50x50,
gen 39 jaar De Buurtjes
KAMER TE HUUR
mcl kast, verlichting enz
06 96 25 WINKELMEISJES
Tel 0250714882
* Ja, echt waar, Gerda wordt 3ea wordt heet achter de
Ik koop damespockets z a Telefoon 02507-12298
vrijdag
50
jaar
Gefeliciteerd
«SSE3 en verdwijnt het toilet
Bouquet, bel 0206254004
• Wij behouden ons het
T k Maltezer Leeuwtjes,
Bart en Elisa
n Jij loopt er achter aan
*Te koop 17 dlg Oosthoek gratis thuisbez 08385 54176 recht voor zonder opgave van
D
redenen teksten te wijzigen + John Hek zit bijna op haar ak rne' 100 cpm
encyclopedie van 1958 ƒ 275
of niet op te nemen
nieuwe stek
06 96 36 Als u een livege02507-15817
Zalenverhuur
* Lieve pa, heel veel sterkte sprek met mij wilt Voorzichtig
nu ze thuis is Dirk en Yvon hoor, ik ben 18 jr 100 cpm
Onroerend goed

Philips sun mobile

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 3 m 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

* Tk
grote
vogelkooi,
goudkl z g a n , ƒ 50,Tel 02507-19880

Woningruil
* Wie is er zondagnacht door
mijn tuinmuur op de Gr
Krocht gereden' Tel 17994 800
RUILADRESSEN
in
* Wij hopen dat jullie van deA dam Informatie bij Het
verdiende rust lang genieten O. >sten, 020 588 2283
mogen Dirk, Yvon en Gineke

•laast een goed salaris a a 20% personeelskorting en 38rige werkweek in 41/2 dag

3evr voor ons benzineverooppunt m Zandvoort pompjediende Inl 0206116105

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichtmg naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden

Westzijde 95, Zaandam, tel 075 160078, dond koopav
Breed 16, Hoorn, tel 02290 10677, dond koopav
Dorpsstraat 49, Dirkshorn, tel 02245 1563

Donker Tienertje (18) Ik ben
in voor alles, zegt ze tegen
die 2 mannen De ene op z n
GRIEKS en jij zo Wat 'n ge
not 06 320 323 43 100 cpm
Een chique Vrouw VERPEST
haar buurmeisje met Sex'
75 cpm 06 320 320 39
Effe een vluggertje9 Ik wacht
op je in het toilet' 75 cpm
0632032619 Meisje 19 jr
EROX' Heeft de lekkerste
vrouwen en meisjes voor
een livegesprek met jou'
100 cpm 069506
Rirtbox voor Twee, direkt
apart met een leuke meid
Bel 06 9590 75 cpm
Gay voor Twee, direkt een
jongen (18) aan de telefoon
06 9787 50 cpm

THEGUNINBEWIOU'S
l HANDBAG

JGOOLWORID
l
•••
URBAN COMMAnuu

BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19 00 uur
BISEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje of
een lekkere jongen (18)
06 320 330 87 75 cpm
Buurvrouw geeft buurmeisje
(18) sexles1 Geniet maar mee
100 cpm 06-32032827
Dames die zich overdag vervelen zoeken telefoonsex
0632032036 100 cpm
DAMES, wil je ook van je laten
horen? Bel dan 010 4950161
Dan ben je te beluisteren op
onze adressenlijn 06 95 98
De allerleukste meiden (18)
bellen met de FLIRTBOX
06 320 330 01 75 cpm
De lekkerste 06 lijnen 75cpm
Rijpe negerin 06 320 326 22
Verpleegster 06 320 327 60
Serveerster
06 320 327 66
Vluggertje
06 320 327 87
Winkelmeisje 06 320 328 11
DIREKT apart met een meisje
of een lekkere jongen (18),
voor een live heet sexge
sprek 0632033081 75 cpm
Direkt babbelen met de
vrouw van je dromen
0632033097 100 cpm
Direkt een leuk meisje (18)
aan de telefoon, direkt apart
Bel 06 9880 100 cpm
Direkt een leuk meisje (18)
aan de lijn Vraag naar haar
tel nr voor 'n avondje uit
Direkt apart 069810 75 cpm
DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje (18)' Bel snel
0632033090
UOOÉUOOUSU 100
i uu cpm
i.pm
Direkt kontakt met een meisje
(18) Druk op de nul voor
meer meisjes 06 320 322 05
75 cpm
Direkt SexkoRtakt met 'n hete
vrouw bij jou in de buurt.
06 320 320 55 75 cpm
Direkt Snel Sexkontakt
SEX KONTAKTLIJN
0632032032 100 cpm
Direkt telefoonkontakt met
meer dan 400 meisjes (18)
06 320 322 11 75 cpm

voor de particulier
3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden'
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een
vakje Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.

Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o nr. .bur v d blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt)
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij.
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

-

1 regel ƒ 4,65
2 regels ƒ 4,65
3 regels ƒ 4,65
4 regels ƒ 6,20
5 regels ƒ 7,76

-

-- -

——

6 regels ƒ
7 regels ƒ
8 regels ƒ
9 regels ƒ
10 regels ƒ

9,31
10,86
12,41
13,96
15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17 5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats'

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

ARISTONA 51 CM KLEUREN-TV
51 cm grootbeeld kleuren-tv, 40 voorkeuzezenders,
automatisch zenderzoeksysteem, monitorlook,
On Screen Display, kinderslot en infrarood
afstandbediening. Adviesprijs'1095.-

SONY CAMCORDER
3 lux, age msert. 2220.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS HQ-VHS VIDEORECORDER
INKL. TELETEKST EN PDC

Type 25GF15760, 63cm flat
square, in-lmo, quikstail beeld- TOPMERKCAMCORDE
buis, stereo, teletekst en af- F60; 8mm systeem, 6x zoom,;
stnndbedienmg Adv ' 2 0 7 5 -

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen, l

VR223;Simpel programmeren (TXT), opname wordt
exact op tijd gestart door de zender (PDC),
2 videokoppen, autom. koppenreiniger, elektronische
zenderafstemming, 42 voorkeuzezenders, Spinner
Dial, Easy Logic afstandbediening Adviesprijs'1245.-

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SAMSUNG RE570

Voorlader, centnfugegang
1200trn/min., rvs trommel
zeer zuinig. Adviesprijs'1299.-

PANASONIC NVG1

Pffii OOQ
21 OLITER2-DEURS

1J;lh?

LUXE KOELKAST

MOULINEX FM1115

259.-

Ondanks grote inhoud kom
pakte afmetingen. Adv. '749,

HOLL. 1000 TOEREN
PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

ZANUSSI WASAUTOM.

STUNT! 550 TOEREN

is garantie

SONYHI-8TRAVELLE
Topklasse beeldkwalite
HiFi stereo. Adviespnjs'3330

Type R2240. Adviesprijs'849.
Adviesprijs*84

Type 2596; Adviesprijs. *799.-

499.

STEREO TRAVELLER
E10; Mini camcorder, motorzoon
autofocus, hi-fi stereo. '2799.

299.-

PHILIPS/ WHIRLPOOL

AVM610; 20 liter. Adv. '769.- 1

319

ZANUSSI 2-DEURS

INDESIT PROMOTIE

PHILIPS CE6270 63 CM
AFSTANDBEDIENING

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

445.

PANASONIC 700 WATT

-DEURS
INDESIT 2-DEURS

699.495.599.- PHILIPS/WHIRLPOOL
565.-

70 CM TELETEKST
Nederlandse Pr

£O«f.-

pTgii
K-m?

SHARP 2 IN 1 KOMBI
TypeR3G14;draaiplateau,timer |
en 1000 Watt quartz grill

CCC
DO3."

BAUKNECHT 2304

m 715.

349.

KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron |
+ 'hete-lucht oven + grill.

549

BOSCH 2-DEURS

Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs'1199.

SONY TRAVELLER
TR50; Lichtgewichtcamcorder
8x zoom, hifi, autofocus "2550.

PHILIPS 55 CM KTV
SUPER TELETEKST

BROTHER ER7341

29 liter, digitale bediening l
en draaiplateau. Adv. '899.-

599.

SIEMENS KS2648

849.-

PHILIPS GR1021 37 CM

445.-

MIELE 1100TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1100 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geëma'lleerd. Adviesprijs *2199.-

SONY VHS HI-FI VIDEO
SLV615; HQ TOPKLASSE'
4koppen, longplay (8uur). "1990.-

1149.PANASONIC
NIC VHS HlHI-FI
F65;4koppen,
;n,VHS-HQ.'1894.VHS-HQ.'

WASDROOGKOMBINATIE
IPHILC0104RVS1000T ZANUSSI Z908/8SR
(Tegen meerprijs wast en KOEL/VRIES KOMBI
in één machine:

1475.-

ESi-IOÜD

1499.-

1199.-

1

279.-

1249.-l

PHILIPS HI-FI VIDEO

1-Blt, ra""-- •

PELGRIM FORNUIS

849.-

ype KGC2511; Adv. '1269.- 410IV;Gas-elekt(Ofomuis.*1425.-1

1599,

SONY55CMKVM2131
SONY4 KOPPEN VIDEO
SUPER TELETEKST

rdubbelöeck,CD-sp

V415;4DA-PRO, VHS-HQ, dual |hoxen,a«stan
mode shuttle; long play. "1550.-

349.-

t'l'JIL-f

ItU^I

699.

,«.-

Programmeern
eeb

m

mechanisme. Adv

*

i * ®' O

prgij 7VIÜ

L:vfcf
f *IjJ . • \
PANASONIC VIDEO

998.-

.

ATAG GAS-ELEKTRO

949.799.- M 255.IAEGTURNETTE

30 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
I800TRNBOVENLADER raaie uitvoering met formica
lovenblad. Officiële garantie.

1349.

J40; VHS-HQ, 3 koppen. '1104.- \
f:f<«4
g At\

EM22; Gas-elektro fornuis,
nkl. grill, draaispit en mixed |
inll-set. Adviesprijs'1575.-

l Type AWG089; Opvolger van
l de nu reeds legendarische
l PHILIPS CC1000. Adv.*1445.-

"

V315; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afslandbediening. '1220.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

SONY 3 KOPPEN VIDEO l

rfifef D4U.BLAUPUNKT VIDEO

Inclusief aparte 2800-toeren
| centrifuge. Adviesprijs. '1375.-

RTV535; 3 koppen. Adv.'1445.-1

rw^ cyio
Lrtfef

1099.-

OHÏJ."

AKAI3 KOPPEN VIDEO l

NDESIT 140 LITER

m 355.-

l

. .

CO-speter

749.-

IB l
1 6o'"w.tt.

-^ • • i k. 11 ^

jvc r

1440

478.-

205JN;4-pits.Adviesprijs*450.Adviesprijs*450.-

499.

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

m? 299.-

312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afsiandbediening. '11 45.-

629.' IN"01"01"1 ' ~ 99."

GRUNDIG VIDEO + PDC

AUDIO- & VIDEOCASSETTES
Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:

JAdviesprlls ™

yS902; TELETEKST. '1409.-1

TDK SA-90 TYPE n
ISONYE240V r

10 voor
3voor.

499.-

6

d

i

v

e

OPZETVRIESKASTJ

rstotzu'9 '
|44uw

-- '

BAUKN./BOSCH/AEG

ZANUSSI VRIESKAST

Type Z6050; Adviesprijs*599.-

649.458.PHILIPS VRIESKAST
799.ELEKTRONISCHE
498.-

KONDENSDROGER

-,LÜ Elektronisch regelbaar. *1445.-

programma's, 12 couverts ^
n geruisarm: Adv. *999.-

BAUKNECHT LUXE*

jw
699.AUKNECHTVW3PR

'ype GSD1311; Adv. '848.-

GRILL

[MERKCENTRIFUGE

m 648.JTUNTÜ VRIESKIST!!

169.-

BCC, WAAR MEN NOG TIJD VOOR U HEEFT!

PIN-CODE

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

Electronlsch betalen l HAARLEM
„_ . . . ...„ IS^VERWIJK
t
l ALKMAAR
met uw PIN-code.
l Winkelcentrum Schalkwijk l Winkelcentrum "De Bevérhof l Huiswaarderplein 11
zonder extra hosten l Rivièradreef 37
| Beverhof 16 (alleen witgoed) | (Achter Noorderkade/Groama. KII

NDESIT D3000WI
UXE VAATWASSER

Type AFB594; Adviesprijs*725.-

598.Ö£f
999.BOSCH VRIESKAST
I MIELE DROGER

KOOP ZONDER RISICO

BCC speelt reeds 24 jaar op zeker en verkoopt uitsluitend de H1
allerbekendste toprnerken met
officieel Nederlands
garantiebewijs. Fabrikanten en Importeurs leveren ons graag
en niet alleen vanwege onze zeer grote omzet. Ook omdat
wij een snelle, zeer modern geoutilleerde Technische Dienst
hebben, die het begrip SERVICE werkelijk waarmaakt. B.v.;
kleuren-TV service In- en bulten de garantietijd uiterlijk de
volgende werkdag. Bij BCC kopen Is een verademing.
Vakkundig personeel staat u met raad en daad terzijde

158.-

Handig opzetvrieskastje, waar

'v.a.
\KONDENSDROGER
DROGER

.

449.

i Meer budget door de gratis
) BCC-cardf
•nvraaa-folder in de winkel!

WH155E;3-standen. *280.- l

348.-

,0-BOPSTEL,

STUNT! VHS-HQ VIDEO |
Inkl. afstandbediening 1

ATAG WASEMKAP

altijd een plaatsje voor te vinPHILIPS /WHIRLPOOL den
is. Adviesprijs. *595.
TypeAMB523; Adviesprijs*945.-

HRDX20; Afstandbed. '879.-1

579."

108.-

Type TD50; Adviesprijs'649.-

40. 30.- INDESIT WASDROGER

MOULINEX
OVEN

PELGRIM WASEMKAP
A/A15; Adviesprijs'245.-

ZANUSSI WASDROGER

TURBOTEAM

GRUNDIG VHS VIDEO

IjfifA?

49.-

TOPMERKWASDROGER
WHAR

in u» i"™* —

GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

545.- ETNA KOOKPLAAT
198.'KPLAAT
575.258.ELECTROLUX

77Ü .

CQQ
599."
OifO." EMr
JVC VHS-HQ VIDEO

ARISTONA 51 CM

-pits gaskookplaat. '298.-

KOELBOXEN

878.- IM^ 749."l

Pffijfr
rftfrf

SUPER KOOKPLAAT

BOSCH KTF1540

Adv.es-

' 2 -*eg systeem.

GRUNDIG 51 CM TEKST

PHILIPS 160 LITER

4 koppen, dubbele speelduur. i
Off.Ned.garantie245.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
"

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

425.-

269.-

SONY'

PHILIPS VIDEO + PDC

TURBO-DRIVEVIDEO

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

1298.-

395.-

V R 2 2 3 ; VHS-HQ, simpell
programmeren:TXT. '1245.-

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

<FF452; Luxe gas-elektro l
ornuis met hete-luchtoven,
rill, kookwekker en gratis
ookboek. Adviesprijs* 1735.-

ZANUSS1140 LITER

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

BLAUPUNKT 70 CM
O STEREO TELETEKST

1098.-

ATAG INFRA TURBO

'OPMERK. Adviesprijs*749.-

599.m

FK055/52/25A; Elektrische oven, l
nkl.grillenkookwekker.*1510.-1

45 LITER KOELER

VSF340; VHS-IHQ, PDC voorbereid; afstandbediening.'988.-1

70KV9717; Adviesprijs'2275.-

528.-

ETNA FORNUIS 14.00

<N5404;Gas-elektro. *1049.-1

VR502; VHS stereo. '1599.-1

Qyin

ype KN5402WO; Adv. '849.-

| PHILIPS/WHIRLPOOL

1199.-

899.- prgjj

679.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOEL/VRIES KOMBI

NDESIT
FORNUIS

1195.- H 799.598.-I
MIELE KOEL/VRIES
NDESIT G/E FORNUIS
865.| BAUKNECHT WA6500
668.
KOEL/VRIES KOMBI
845.- BAUKNECHTSUPER
898.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

999.-

leen 2-deurs koelkast maareen
echte koel/vries kombinatie met
de koelruimte op "ooghoogte'
jaag stroomverbruik. Adv. * 1179.-

Type ARG280; Adv. *1235.

VR702; MATCHLINE. 4 koppen, l
longplay, Jog-shuttle. '1795.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

37 CM KLEUREN-TV"

LAVAMAT RVS
DegroteAEGkollektiebijBCC
te bewonderen! Wat zegt u van
deze AEG/BCC stuntaanbie| ding? Adviesprijs. '1549.-

VS940; VHS-HQ, 4 koppen, l
mkl. TELETEKST. *1999.-

PANASONIC63CM*
STEREO TELETEKST

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi |
magnetron. Adviesprijs* 1299.-

1345.-

BLAUPUNKT VHS HI-FI
750; 4 koppen

Ifljfef l *C 3 O."
SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST GRUNDIG HIFI VIDEO "ja

1799.-

649,

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

1000 toeren. Adv. *1878.-

Flat en Square Hi-Black Trinitron
beeldbuis, teletekst en afstandbediening Adviespnjs'1799.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

R8180; 750 Watt + draaiplateau. l

SIEMENS 1000 TOEREN

1099.-

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

SHARP 3 IN 1 KOMBI

348.-

I

I

m 749.OSCH VW PS2100

'urn 829."

JIIELE VW G521

1499.-

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag
1 tot S.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
. 9 tot 5.30 uur
zaterdag .9 tot 5 uur.
KOQPAVOND.
Badhoevadorp vrijdag
. .. 7 tot 9 uur
Maaresenbroek vrijday
. . . . 7 tot 9 uur
overige filialen donderdag
7 tot 9 uur

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

Nieuwsblad
Donderdag 26 augustus 1993

Los nummer ƒ 1,85
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Woonwagens naar wijken
met goedkope woningen
ZANDVOORT - Er moe- zorgvuldig vermeden locaties
ten halverwege 1995 drie te noemen. In tegendeel: 'Er
nieuwe locaties voor woon- wordt nogmaals uitdrukkelijk
wagens komen in Zand- op gewezen dat m deze notitie
voort: twee locaties voor nog niet wordt gesproken over
vier wagens en één voor vijf. een concrete locatiekeuze,'
het college van BurgeZe worden hoogstwaar- schrijft
en Wethouders. Hierschijnlijk aangelegd in wij- meester
zal nog een 'afweging geken met goedkope huurwq- over
maakt moeten worden' aan de
ningen. Eén locatie is al bij- hand
van deze notitie en de inna zeker: de nieuw te bou- spraakreacties.
wen woonwijk op de voetDuidelijk wordt wel dat de lobalvelden
en
het caties gezocht worden 'in wijparkeerterrein naast het ken waarin huurwoningen in
NS-statiqn. Doel van de ope- de goedkopere sector zijn gesiratie is: integratie.
tueerd'. De reden daarvan is de

53e jaargang nummer 34

Zware beproevingen bij Fitgames

Moeder Mik
„Op de een of andere
o
manier kennen ze me
O
allemaal," dat zegt 'Moeder
Mik van Santekraampie' oftewel mevrouw W Keur Morgenochtend zit zij weer op het
Rekreadeplein (Jan Snyerplem) achter de kassa van het
kinderfeest (aanvang 11 uur)
Vandaag m de rubriek Achter
de Schermen
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur.... tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Postkantoor
korter open

ZANDVOORT - De rijrichting in de Haltestraat wordt
rond de jaarwisseling omgedraaid. Het verkeer rijdt
dan vanaf de Zeestraat richting Raadhuisplein. Het
gaat om een proef die tot
eind volgend jaar gaat duren. De gemeenteraad moet
nog akkoord gaan met dit
plan.

Overval op
benzinepomp
ZANDVOORT - Een benzinepcftnp aan het Burgemeester
van Fenemaplein is zaterdagavond om kwart over negen
overvallen door twee mannen.
De pompbediende werd door
de overvallers geschopt en geslagen en raakte daardoor even
buiten bewustzijn. De overvallers hadden het gemunt op de
dagopbrengst, die uit de kassa
gehaald werd. Beide mannen
zijn voortvluchtig.

Spookrijder
ZANDVOORT - Op de Zeeweg in Overveen werd zondag
een spookrijder aangehouden
door de politie. De 76-jarige
Haarlemse bestuurder reed 's
nachts om half twee vanaf
Zandvoort richting Overveen.
Hij verkeerde onder invloed
van drank en kreeg een rijverbod van vier uur opgelegd.

door een rekening van het
Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland. Hij moest
in totaal 254.868 gulden en
13 cent betalen.

Een ritje met een Jeep, maar dan ervóór, valt niet mee. De zestien deelnemers aan de Fitgames, zaterdag op het strand,
ondervonden het aan den lijve
Foto Persbuieau Zandvoort
ZANDVOORT - Jeroen van den Berg is winnaar geworden van varen en Jeep trekken stonden onder andere op het programma.
de Fitness Paradise Fitgames, die zaterdag op het strand voor Far Evenals een zeemeerminnenloop, waarvoor helaas geen levende
Out werden gehouden. Een initiatief van Fitness Paradise, dat het exemplaren werden gebruikt. De typisch Zandvoortse 'bezigheid',
enthousiaste publiek een aantal plezierige uren bezorgde. Dirk strandstoel tillen (maar dan met gestrekte armen), bleek vies
Molenaar eindigde op een fraaie tweede plaats, Dick Verburg tegen te vallen: Dirk Molenaar hield het met 126 seconden en
werd.derde. Samen met dertien andere kandidaten werden zij 36-honderdste het langste vol.
voor allerlei beproevingen gesteld. Zwemmen, paalgooien, kano-

„Er moet iets verkeerd m de
computer gestopt zijn. Maar we
proberen het systeem zo waterdicht mogelijk te maken, zodat
eventuele fouten er later vanzelf uitrollen." Tot nu toe zijn
er vijf fouten tussen de afrekeningen ontdekt, die van Meijer

vermeldde het hoogste bedrag.
„Die mensen kunnen hun rekeningen verscheuren. We proberen hen te bellen om onze excuses aan te bieden, daarna doen
we dat ook schriftelijk."
„Ik wilde eerst iedereen die
koffie bij me gedronken heeft

in het Waterloopleintje nog een
rekening sturen van een tientje," zegt Meijer. „Want dat is
bijna het enige waarvoor ik water gebruik." Zelf heeft hij nog
geen contact opgenomen met
het wateleidingbedrijf. „Ik
wacht wel op een aanmaning."

1988 en 1989 de maximum hoeGebruik van leidingwater
veelheden waren overschreden, heeft echter twee nadelen: het
werd de golfclub in 1990 ver- is erg duur en bovendien wordt
plicht een vergunning aan te er een grote hoeveelheid kwalivragen. Die aanvraag ging ech- tatief goed water gebruikt (om
ter pas drie jaar later, m maart niet te zeggen 'verspild') voor
1993, de deur uit'. In de jaren iets dat minder kwaliteit nodig
daarvoor is het waterverbruik heeft. Het provinciebestuur
wel gemeld, stelt de golfclub.
stelt daarom voor dat de golfZonder vergunning mag vijf- club experimenteert met mintigduizend
kubieke meter der beregening en/of een kortegrondwater aan de bodem wor- re beregeningspenode. Een
den onttrokken. Met vergun- praktijkproef zou moeten uitnmg 85 duizend kubieke meter. wijzen of de golfclub met minDe club wil daarmee in de zo- der dan vijftigduizend kubieke
merperiode, van april tot en meter water kan volstaan.
met september, haar terrein beregenen.
De golfclub heeft echter nog
Gedeputeerde Staten van een alternatief bedacht: vijvers
Noord-Holland weigeren de aanleggen waaruit het benodigvergunning om verdroging van de beregemngswater onttrokde grond te voorkomen. Vol- ken kan worden. Ander oppergens GS zijn er nu maar twee vlaktewater is er in dit gebied
mogelijkheden voor de golf- niet beschikbaar. Bij het geclub: beregenen met leidingwa- meentebestuur is al geïnforter, of waterbesparing, waar- meerd of het daar in de toedoor er geen vergunning nodig komst toestemming voor wil
is.
'geven. Het college van Burge-

Maanstand:
Doodtij 27 aug
NAP+69cm
VM woensd. 1 sept.
• Spnngti] 4 sept.
l NAP+121cm

meester en Wethouders heeft
'in beginsel' geen bezwaar tegen de aanleg. Het wil echter
eerst een nader uitgewerkt plan
zien.

Streng
Voor het grondwater in de
duinen gelden strenge regels,
om verdroging van het gebied
te voorkomen. Het mag uitsluitend worden gebruikt voor
drinkwaterbereiding. De Gemeentewaterleidingen Amsterdam onttrekt hiervoor grondwater uit het Boogkanaal, ten
oosten van het golfterrein. Mogelijk veroorzaakt alleen dat al
teveel verdroging in het duingebied rond Zandvoort. De provincie en het waterleidingbedrijf onderzoeken dat momenteel. De golfclub zou water onttrekken aan de grondwaterstroom
die
naar
het
Boogkanaal toe loopt.
Als insprekers daarom vragen,
wordt er woensdagmorgen om
tien uur op het raadhuis in
Zandvoort een hoorzitting gehouden.

Natuurlijk,

De Veiling vindt plaats in het
Elysee Beach Hotel, Burg. van
Alphenstraat 63 te Zandvoort.
Aan de overkant, op het circuit,
wordt dit weekend de 'Historische Grand Prix '93' verreden.
De toegang tot de veiling is gratis, deze begint om 16.30 uur.

Dat zegt vestigingsmanager
M. Jansen. „Net als elke ondernemer moeten ook wij zoveel
mogelijk inspelen op vraag en
aanbod. En het aantal handelingen loopt terug." Dat laatste
komt vooral door het gebruik
van de geldautomaat en het feit
dat - binnenkort - op het kantoor geen cheques meer uitgeschreven hoeven te worden om
geld op te nemen. Dat kan dan
met de Pin-code. Van sommige
vormen van serviceverlening,
zoals reisverzekeringen, wordt
nog weinig gebruik gemaakt.
Volgens manager Jansen hoeven de veranderingen absoluut
niet te betekenen, dat de klanten ook langer moeten wachten. Het kantoor is voortaan op
werkdagen open van 9 tot 17.30
uur. Het huidige eerste half uur
en de vrijdagavond openstelling vervallen dus. Momenten
waarop het meestal erg stil is,
aldus Jansen. De postbussen
zijn voortaan te bereiken van 8
tot 17.30 uur, op zaterdag van 8
tot 9 uur.

De Prietpraat •
verliest
kort geding
ZANDVOORT - Koffiehuis
De Prietpraat heeft het kort geding tegen de gemeente verloren. Het mag geen terras exploiteren. Volgens de uitbaters J.
Huis in 't Veld en E. van Ree
discrimineert de gemeente, omdat andere etablissementen wel
terrassen mogen voeren.
Volgens de gemeente is het
beleid, dat er op stoepen een
doorgang van 1,2 meter voor
voetgangers moet vrijblijven.
Daarnaast moet voor het terras
zelf ook minimaal 1,2 meter beschikbaar zijn. Aan die eisen
zou De Prietpraat niet voldoen.
Volgens de president Terwee
van de Haarlemse rechtbank
hadden de uitbaters de weigering van de terrasvergunning
bovendien moeten aanvechten
bij de Raad van State en waren
ze bij de rechtbank aan het verkeerde adres.

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat xich in

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het

Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,50

Nieuwsblad

Collectie

Naam: (m/v) l
Adres: l

j Waterstanden
Datum HW LW
26 aug 11.14 06.34
27 aug
07.54
28 aug 01.19 09.25
29 aug 02.35 10.45
30 aug 03.25 11.44
31 aug 04.06 13.31
1 sep 04.35 00.15
2 sep 05.07 00.54
3 sep 05.39 01.24

ZANDVOORT - Een duinwachter hoorde vorige week
schietgeluiden in de Kennemerduinen. Onderzoek van de
politie leidde tot de aanhouding
van een veertigjarige man uit
Istanbul en een dertigjarige
Haarlemmer. In de bosjes werden een pistool en een holstermagazijn aangetroffen.

Golfclub gebruikt teveel grondwater

Publiek American Sunday 'gehalveerd' door regenbuien

BIZ(!) is er, dankzij debelangeloze hulp van velen, in geslaagd een collectie van 135 kavels, bijeen te brengen. Daaronder boeken, folders, posters en
schilderijen van onder meer
Mananne Rebel en Jan van
HW LW
Schie. Voorts zeefdrukken van
23.56 19.05
René Brone en Frank Gude, ra12.45 20.25 ce-overalls en helmen van Nigel
13.54 21.44
Mansell, Jan Lammers, Boy
14.55 22.44 Hayje en Liane Engeman en al15.45 23.46 lerlei INDY- souvenirs van Arie
16.25
Luijendijk uit de USA. Onder
16.59 14.01
de genodigden zal zich onder
17.32 13.14
meer de bekende-Engelse cou18.01 13.35 reur Sterling Moss bevinden.
De Kijkdagen zijn op donderdag en vrijdag 26 en 27 augustus
12.45 uur van 10.00-16.00 uur en op zaterdag 28 augustus van 09.30-15.00
04.33 uur
uur in het Elysee Beach Hotel.
06.11 uur Daar is ook de catalogus verkrijgbaar.

Schieten in duinen

Provincie weigert Kennemer Golf& Country Club vergunning

Over het verbruik van de
voorgaande 12 maanden kreeg
Meijer een naheffing van 214
duizend gulden. De nieuwe terDe proef maakt deel uit van mijn werd met ingang van deze
een oud plan, om de verkeers- maand dik veertigduizend gulrichting in de hele Noordbuurt, den. „Normaal is dat een gultussen Haltestraat en de Burg. den of 15,"reageert Marcel
ZANDVOORT - De KenEngelbertstraat, te veranderen. Meijer. De paniek bij hem thuis nemer Golf & Country Club
Dat werd na felle protesten van was snel over. „Ik dacht meteen aantal jaren teveel
bewoners en ondernemers te- een: drukfoutje, we hebben vast heeft
aan de duinboruggenomen. De verandering de rekening van de golfclub ge- grondwater
dem onttrokken. Dit werd
beperkt zich nu tot de Halte- kregen."
gebruikt voor de beregening
straat. De neringdoenden en bevan het terrein. Dit jaar
woners krijgen binnenkort een
Volgens directeur Louwe werd een vergunning aangebrief hierover. Een aantal on- Kooymans van het WLZK ligt
dernemers in de Haltestraat is het aan 'kinderziektes' van een vraagd, maar de provincie
tegen dit voornemen. Zij zijn nieuw financieel computersys- weigert deze te verlenen. De
bang voor minder verkeer en teem. Bovendien zijn dit jaar golfclub overweegt daarom
dus minder inkomsten.
ook nog de verbruikersadmini- vijvers aan te leggen, waarstraties overgenomen van de aan het benodigde water
Volgens gemeentevoorlichter gemeenten Velsen en Haarlem. onttrokken kan worden.
Snelders gaat het om een 'sim- Zandvoort en Bloemendaal waDe Provincie Noord-Holland
pele proef'. Er zullen volgend ren al eerder in het systeem ver- constateerde in de jaren '80
jaar tellingen worden gehouden werkt. Daarnaast hebben de re- twee keer dat de Kennemer
om beter inzicht te krijgen in de keningen ook nog een nieuwe Golf & Country Club, gevestigd
verkeersdrukte. De resultaten vorm gekregen.
aan de Kennemerweg, teveel
worden meegewogen bij het opwater aan de duinbodem ontstellen van de uiteindelijke vertrok. „Als dat regel zou worden,
keersplannen..
Systeemfoutjes
moest er een vergunning wor„Er gaan ongeveer 110 dui- den aangevraagd," zegt woordUitvoeren van de enkele jaren zend rekeningen de deur uit. voerder Jeannette van Beuzegeleden gepresenteerde Hoofd- Daar kunnen op dit ogenblik kom. „Dat hebben we in decemwegenstructuur, een totaalplan nog wat systeemfoutjes tussen ber 1987 in een brief medegevoor een andere verkeersafwik- zitten," zegt Louwe Kooymans. deeld." Nadat vervolgens ook in
keling in Zandvoort, is nog te
kostbaar. Daarom wil het College van Burgemeester en Wéthouders alvast gedeeltes daarvan uitvoeren. Daarin past bijvoorbeeld ook het voornemen
om op de zuidboulevard, tussen Thorbeckèstraat en Friedhoffplein, tweenchtingverkeer
in te voeren.

Veiling BIZ(!) en Christies
ZANDVOORT - Op zaterdagmiddag28 augustus 1993
zal BIZ(!) Beach Incentives
Zandvoort, in samenwerking met Christie's Amsterdam, een omvangrijke en
unieke collectie Automobilia en Memorabilia rondom
auto en autosport veilen ten
bate van UNICEF. De gehele opbrengst komt ten goede
aan Onderwijsprojecten in
Pakistan.

ZANDVOORT - De openstelling van het postkantoor
aan de L. Davidsstraat
wordt met ingang van 6 september met 3,5 uur ingekort. Het kantoor gaat efficiënter werken.
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Waterrekening van een kwart miljoen

Andere rijrichting
verkeer Haltestraat

DEZE WEEK

ontreiniging van toepassing.
Het gaat niet van harte, dat
Zandvoort op zoek gaat naar
andere locaties. Dat blijkt onder andere uit de notitie: het
beleid van de Rijksoverheid en
de provincies 'noopt' de gemeente het woonwagencentrum Keesomplein op te heffen.
Doel van dit beleid is, de woonwagenbewoners meer tussen de
rest van de Zandvoortse bevolking te laten wonen en zo de
integratie te bevorderen. De
verwachting is, dat daardoor
meer
woonwagenbewoners
overstappen naar een vaste woning.

grondprijs. In dit soort wijken
De locaties moeten binnen de is die meestal laag. De aanleg
bebouwde kom liggen, of ten van een standplaats mag niet
Naar verwachting kan de aanminste 'nabij bebouwing van meer dan 25.500 gulden kosten; leg van de centra medio 1995
enige omvang'. Dat is een van de huur ten hoogste 291 gulden. van start gaan. Eerst moet er
de huidige eisen waaraan het De standplaatsen worden met nog een groot aantal voorbereiwoonwagencentrum op het subsidie gerealiseerd en zijn dingen getroffen worden. AllerKeesomplein volgens de pro- daarom vergelijkbaar met wo- eerst gaat deze notitie de invmcie Noord-Holland niet vol- ningwetkavels (125 vierkante spraakrondes in: iedereen kan
doet. Daarom wil de provincie meter), zegt het college.
schriftelijk reageren, waarna
dat dit centrum wordt opgeheenkele inspraakavonden worven.
De locaties moeten aan tal den gehouden. Ook aan het
Dat geldt ook voor het woon- van voorwaarden voldoen. Zo aanwijzen van nieuwe locaties
wagenkamp aan de J.P. Thijsse- moet er voor elke woonwagen zijn de gebruikelijke inspraakweg: volgens de provincie een 186 vierkante meter grond be- en bezwaarprocedures verbonillegaal-, volgens het gemeente- schikbaaf zijn, meent het colle- den. Maar daarbij moeten er
bestuur een tijdelijk kamp. De ge. Omdat de bewoners van het ook nog bestemmingsplannen
provincie eiste een paar maan- Keesomplein gedwongen wor- worden gewijzigd, met uiterden geleden dat dit nog voor l den om te verhuizen, is het bil- aard dezeltde inspraak-proceseptember 1993 zou worden lijk dat ze dezelfde oppervlakte dures. Op dit ogenblik is imontruimd, maar volgens de ge- aan grond terugkrijgen. Het mers in geen enkel besterhmeente Zandvoort is dat onmo- centrum mag niet 'onherken- mingsplan in Zandvoort de mogelijk. Er zijn immers nog geen baar zijn afgeschermd door gelijkheid van een woonwagenplekken bekend waar een groenvoorzieningen', al dient er centrum opgenomen.
nieuw woonwagenkamp kan wel rekening gehouden te worworden opgericht.
den met het recht op privacy.
De geluidsbelasting aan de gevel mag - net als bij gewone woHuurwonjngen
ningen - niet meer dan vijftig
Dat blijkt ook uit de notitie dB (A) bedragen, of met een ont'Aanwijzing woonwagenloca- heffing van de minister zestig
ties, uitgangspunten en rand- dB (A). Er moet voldoende afZANDVOORT - Marcel
voorwaarden' die tot en met 17 stand zijn tot bedrijven die hin- Meijer, van het Waterloopseptember bij de gemeente ter der veroorzaken én bovendien leintje in de Bakkerstraat,
inzage ligt. In het stuk wordt zijn de normen voor bodemver- werd deze maand verrast
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,00 D halfjaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

De indianen op het circuit waren zondag niet in staat de regenwolken te verdrijven, het publiek moest vrijwel de hele middag de
paraplu opgestoken houden
Foto Peisbuteau Zandvoott

ZANDVOORT - Lange files waren nergens te bespeuren, op de
parkeerterreinen bleef nog genoeg plaats over en op het circuit
was overal makkelijk bij te komen. De grote drukte zondag,
waarop Zandvoort en omliggende gemeenten zich hadden voorbereid, bleef uit. De American Sunday viel bijna letterlijk in het

water. Bijna. Want toch nog zochten enkele duizenden trouwe
liefhebbers van dit evenement het Zandvoortse circuit op. Ondanks de regen kregen zij waar ze voor kwamen, het programma
b!1eef vrijwel ongewijzigd.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-502.02.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken 8 "710371 "Ö17003"

donderdag 26 augustus 1993

Weekmedia 17

FAMILIEBERICHTEN

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ2995,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

Enun

OPENBARE RAADSVERGADERING

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Op de agenda staan verder onder meer de volgende punten:

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Brederodestraat 15-10, huur ƒ 602,00 per maand, excl. stookkosten.
2-kamerflatwonmg met cv
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het belastbare-maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 3.850,zijn.

Zémonuel
25 jaar een paar!
Gefeliciteerd
Debbu

t

Met grote verslagenheid geven wij U kennis dat
geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en
onvergetelijke opa, mijn zoon, onze broer, zwager
en oom

Gerardus Maria Duivenvoorden
op de leeftijd van 53 jaar.
I.iesje Duivenvoorden-de Koker
Paulien en Piet
Pieter-Paul
Boudewijn
Liesje en Ton
Lieselotje

Uitvaartcentrum
Haarlem
Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

en verdere familie
20 augustus 1993
Dr. de Visserstraat 11
2042 BZ Zandvoort
De uitvaartmis en de teraardebestelling hebben
op 25 augustus te Zandvoort plaatsgevonden.

j- Tot ons diep verdriet is, na een kortstondige ziekte, veel te vroeg van ons heengegaan, onze dappere

Zijn vrouw:
Greet Jongebloet
Zijn zoons:
Raf
Robert
Zijn- schoondochter:
Wilma
2042 XB Zandvoort, 25 augustus
Zandvoortselaan 56
Rob is opgebaard in de Poststraat 7 te Zandvoort.
Hier is geen bezoek.
De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 30
augustus om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Tollenstraat te Zandvoort.
Geen toespraken.

MAKELAAR QG.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Videotheek Dombo
zoekt een

part-time
medewerkster
voor 2 dagen p. week
Tel. 02507-12070

„God heeft mij gehoord toen ik riep"
Hierbij willen wij u hartelijk bedanken voor uw belangstelling en medeleven in de voor ons zo moeilijke dagen
na het overlijden van

Eva Keur
•

Uit aller naam:
Gerard Zwemmer
Kinderen
en kleinkinderen

Zandvoort, augustus 1993

4. Van Lennepweg 24-I, huur ƒ 402,64 per maand, excl. stookkosten.
2-kamerflatwoning.
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het belastbare-maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.620,zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het
gevelkastje ten kantore van EMM.

w

ROOMBOTERKOEK

ƒ3,50!!

(van banketbakker N. Limmen)

LA BON BONNIERE

N.B.! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda
optreden. Bij het bureau Voorlichting (02507-61492) kunt u terecht voor
nadere informatie over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn-'
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.

AANGEVRAAGDE BOUWVERGUNNINGEN
93078B

Oosterparkstraat 69

plaatsen toilet op balkon

U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij^
het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de;'
beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter''
zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar ingediend. Dit is een
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van '
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

^

Sam-Sam - Yanks
organiseert 27 augustus

uitvaartverzorging
kennemerland bv

DAKBEDEKKINGSBEDRUF

Super
Surprise party

ARNING

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

v/h Frank
Voor al uw dak-, zink- en loodwerken.

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

En alle reparaties.

Tel. 02507-30890

* Live music 20.30 tot 00.00 uur
* Surprise dance tot 02.45 uur
* Locatie: Zaal Sam/Yanks

Hoe bespaart
uruimte,tijden
geldopuw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

Entree 5,-

extra aanbieding

- Omleggen geldstromen en overdracht bevoegdheden van gemeente- naar
regiopolitie
-Vaststellen jaarrekeningen 1992 Bestuursdienst, Woningbedrijf en Grondbedrijf
- Krediet t.b.v. onderwijsleerpakket en meubilair Nicolaasschool
- Overzicht Vermeerdering Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs 1995-1997
- Krediet t.b.v. uitlaatgasafzuiginstallatie Remise
* Diverse kredietaanvragen t.b.v.:
- vervanging voertuig bomenploeg afd. Plantsoenen
- vervanging houtversnipperaar afd. Plantsoenen _
- vervanging bestelvoertuig afd. Plantsoenen
- vervanging kolkenzuiger afd. Reiniging
- Wijziging subsidieverordening inzameling oud papier
- Verkoop gemeentewoning Brederodestraat 17
- Gedeeltelijke vergoeding aan EMM voor kosten bouwplan Stationsplein
- Verlenging tijdelijke verhuur en eerste recht van koop Schoolstraat 6
- Verkoop perceel grond Max Planckstraat voor symbolisch bedrag f 1,~

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

Vanaf vrijdag

PAS OP UW VINGERS ...

ADVERTENTIES

3. Celsiusstraat 180, huur ƒ 484,39 per maand, excl. stookkosten.
4-karnerflatwoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen
bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare-maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ 3.040,- zijn.

SCHAIK

Robbert Jongebloet
oud 56 jaar.

2. Mr. Troelstrastraat 62-25, huur ƒ 502,92 per maand, excl. stookkosten.
2-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het belastbare-maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 3.065,zijn.

Tpewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
Bij het genoemde gezamenlijk max. bruto-maandinkomen wordt het inkomen van de meestverdiener voor 100% en de minstverdiener voor
50% meegenomen in de berekening.

VAN

De gemeenteraad vergadert dinsdag 31 augustus 1993 m het openbaar. De
vergadering wordt gehouden in de raadzaal en begint om 20.00 uur.

De meeste gein op het Dorpsplein

Dorpsplein 2, 19299/19455
Zandvoort

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraa

tel. 12305
Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoorr-Noord
Aangesloten NOVAC beroepsvereniging

wo<te met 'n
Op korte termijn zoeken wij een ervaren

Haltestraat 39A tel. 15584

DAMESMODEVERKOOPSTER
ledereen enorm bedankt voor het tot
een groot succes maken van onze

Voetbalvereniging v.v. Zandvoort 75

TROUWDAG!!!

kan nog diverse senioren plaatsen om een
elftal compleet te maken.

Simon + Simone
MOLENAAR

Aanmeldingen:secretaris P. C. Ruigrok
Keessomstraat 38
tel. 02507-15825

•*r

FOTOGRAFIE

MARITAAL OPLEIDINGEN

• cursussen
• workshops
° vakopleidingen

APPROVED LOCAL EXAMINATIONS CENTRE
TOR THE LONDON CHAMBER OF COMMERC6 AND INDUSTRY

Specialists in Business English
CURSUSSEN COMMERCIEEL ENGELS

020 - 624 99 94

ir» Amsterdam. Zaandam en Hoorn
(maar ook binnen uw onderneming)
Opleidingen voor internationale diploma's
van de Londen se Kamer van Koophandel
Voorinformatie:Mevr. ML C. Mol-Mars
lel. 02285-18787
fax 02285-19122

fotogram
centrum voor fotografie

dhr.
Per l september nemen wij afscheid van
de „Hollandia"
UÜij danken alle gasten voor de klandizie
en gezelligheid.
Het roer aiordt overgenomen door

T€D €N JOS€FIN€
(Dij wensen hun veel succes daarbij!

Jan, Peter, Hella en Michael

Voor informatie of een afspraak
L'Amistraat 11, Zandvoort
Tel. 18733

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

Kerkstraat 32, Zandvoort
Vanouds uw adres voor vakkundige
schoenreparaties.

/ Opleidingen:

de Minister nn Onderwijs en Weten- ƒ Public relations: Basiscursus, NGPR-A en NGPR-B
«Aappen op fond van de Wet op
ƒ Effectief opleiden
de erkende ondenw/jffljfell/ngen. / Marketing; Praktijkdiploma, N1MA-A en NlMA-B
De mondelinge lessen worden
/ Management: Management-assistent(e) I en II
jegeven op laterdogoétend
/ Management middenkader I en II
von9tof 12 uur.
/ Logistiek management
/ Administratie: Basiskennis boekhouden
leslokaties:
/ Praktijkdiploma boekhouden (ook deelcertificaten)
Amsterdam (Kernen),
/ Moderne bedrijfsadministratie (ook deelcertificaten)
Arnhem, Den Bosch,
/ Praktijkdiploma loonadministratie
Den Haag, Rotterdam,
/ Basiscursus belastingrecht
l/frecfcf, Zaandam
/ Informatica; Introductie PC-gebruik,
en Zwolle.
Werken met MS-DOS, Tekstverwerken met WordPerfect
Startdata:
/ PDImodulesMG.l,MG.2enMG.3
VDixrf ISsep- / AMBlmodulesHE.OenHE.l
fernker 1993 / Toerisme/recreatie: SEPRI

EEN

LUXE FIETS l

zaterdagochtend: het betere alternatief

fv is i e
Z A T E R D A

SACHEPTAARTJE

ƒ9.75

Nu OOk

groothandel in
schoonmaakartikelen

DE GOEDE
SCHOENMAKERIJ
Nu ook SLEUTELS en diverse NAAMPLATEN!

De Zoferi/ogociH/emie h erkend door

Weekend-aanbieding:

SNOWWHITE

Bent u geïnteresseerd?
Belt u dan even (overdag tussen 10.00 u. en 18.00 u.) voor een afspraak
met Viva Zandvoort, Grote Krocht 19, tel.: 02507-12450.

«KU

HOMEOPAAT

Fa. Gansner & Co.

gaat Sara zien!

•*•
•*r

L. G. Lever,

UUillu en Corla Zitzenbacher
Zeestraat 24
Zandvoort

Marijke

*

U bent vriendelijk, vakkundig, vrolijk, heeft een representatieve uitstraling en een commerciële instelling;
U vindt het een uitdaging om ongeveer 2 dagen per week onze uitgebreide klantenkring te adviseren bij hun kledingaankopen;
Uw leeftijd is omstreeks 35 jaar;
U stelt het op prijs in een ongedwongen sfeer zelfstandig te werken;

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865 A
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

f A D [ M l l

Postbus 20 8200 AA Lelystad tel. 03200 - 26 8 95 fax 03200 - 26 3 34
Zend mij vrijblijvend de gratis studiegids 1993/94
dhr/mw
•
straat
postcode/plaats
telefoon

Mijn interesse gaat uit naar
04986

ZANDVOORT
Haltestraat 31. Tel. 02507-14499. Fax 02507-16385

Gerard Duivenvoorden overleden
ZANDVOORT - Zandvoort heeft gisteren afscheid genomen van de
bekende restauranthouder Gerard Duivenvoprden. Hij overleed vorige
week onverwacht op 53-jarige leeftijd.

mihebedrijf waarin later ook
kinderen en schoonkinderen
van het echtpaar werkzaam
werden. Gerard Duivenvoorden riep enkele jaren terug
een nieuw fenomeen in het
leven: Zandvoort kreeg zijn
eigen Mosselman.

Duivenvoorden begon in
1959 samen met zijn vrouw
een visrestaurant in de Haltestraat nummer 49, op de plek
waar voorheen de zaak van
zijn ouders was gevestigd, de
'Garnalenvisscherij en Haringhandel en Versche Visch.
B. Duivenvoorden'. Het visrestaurant werd een echt faGerard Duivenvoorden in
1989 voor zijn visrestaurant,
toen het fenomeen '60 jaar
Duivenvoorden' werd gevierd
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Weekenddiensten

J

Diensten:
28/29 aug. 1993

Veel animo voor
dagverzorging
ZANDVOORT - De dagverzorging in het Huis in
het Kostverloren voorziet
duidelijk in een behoefte.
Dat blijkt uit de belangstelling voor dit project, dat yolgende week exact een jaar
draait. Een verjaardag die
feestelijk wordt gevierd.
De bezoekers van de dagverzorging brengen samen de dag
door m een gezellige, speciaal
voor hen ingerichte ruimte. Die
bevindt zich op de vierde verdieping van het Huis m het
Kostverloren, waar de ouderen
ook beschikken over een riant
dakterras. De dagverzorging
werd hier eenjaar geleden door
de wethouder van Welzijn, J.
Termes, geopend: de eerste
'verjaardag' is volgende week
woensdag. In die periode bleek
er zoveel belangstelling te bestaan voor het project, dat het
aantal dagen al na een paar
maanden uitgebreid moest
worden.
Het begon destijds met twee
dagen in de week, in april van
dit jaar werd er een derde dag

Kneuzingen

aan toegevoegd.
Volgens coördinator Rita Faber is die groeiende belangstelling mede te danken aan de goede samenwerking van orgamsaties die erbij betrokken zijn: het
Zorgcentrum Zandvoort (=fusie van Huis in het Kostverloren plus Huis in de Duinen)
lokatie HiK, en de stichtingen
Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening, Welzijn Ouderen
Zandvoort en Thuiszorg Kennemerland-Zuid.
Dagverzorging is bedoeld
voor zelfstandig wonende ouderen die in één of meerdere van
de volgende situaties verkeren:
zij hebben weinig contact met
anderen, zij wachten op opname in een verzorgingshuis, of
zij hebben dagelijks verzorging
van hun partner nodig. Bij deze
laatste groep gaat het er ook
om, de taak van de partner wat
te verlichten. Bij een nieuwe
aanvraag gaat de coördinator
van het project op huisbezoek.
Samen met de aanvrager wordt
bekeken of hij of zij m aanmerking komt voor dagverzorging.
De bezoekers kunnen een,
twee of drie dagen per week te-

ZANDVOORT - In de Kostverlorenstraat/Komngmneweg
vond vrijdag een aanrijding
plaats, rond half vijf 's middags
Een 84-jarige Zandvoorter reed
vanaf de Koninginneweg de
Kostverlorenstraat op en ver
leende geen voorrang aan een
22-jange automobilist. Een mzittende van deze auto, een 23jarige Zandvoortse, raakte gewond en is met nekklachten en
diverse kneuzingen naar het
ziekenhuis gebracht.

Vechtpartij
Op de dagverzorging in het Huis in het Kostverloren, die volgende week l jaar bestaat, breng-en
ouderen gezellig samen de dag door
Toto Persbmcau 7.<mcKooit
recht: de dagverzorging is geopend op maandag, dinsdag en
donderdag van 10.00 tot 16.00
uur. De deelnamekosten bedragen tien gulden per dag, inclusief koffie, thee, én een warme
maaltijd, die beneden m de grote zaal van het HiK wordt geserveerd.

of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
Vrijwilligers
POLITIE:
Alarmnummer dieren.
Het project telt momenteel in
06-11. In andere gevallen: tel. Hulpverlening:
totaal twee vaste beroepskrachCentrum
Voor Vrijwillige
13043.
ten en zeven vrijwilligers. DaarBRANDWEER: Alarmnummer Hulpverlening: Voor informanaast is er een aantal chauf06-11. In andere gevallen tie, advies en hulp tel. 17373, op
023-159500 of - voor info over- alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
dag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 2040 AC Zandvoort.
06-11. Anders: tel. 023-319191 Stichting Welzijn Ouderen
(ongevalllen), Centrale Post Zandvoort: (voorheen DienAmbulancevervoer (CPA) Ken- stencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
nemerland.
DIERENAMBULANCE: Die op dinsdag- en donderdagmidrenbescherming
023-246899 dag van 13.30 tot 15.00 uur.
(gratis), Regionale Dierenam- Belbus: Om van de belbus (voor
bulance
alarmnummer bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende dient men zich 24 uur van te
huisartsen hebben een geza- voren op te geven bij Huis in de
menlijke
waarnemingsrege- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
ling: J. Anderson, B. van Ber- en 17.00 uur. De kosten per pergen, C. Jagtentaerg, G. Mol, P. soon bedragen vanaf l juli 1991:
Paardekooper, H. Scipio-Blü- ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,me, F. Weenink. Informatie voor een retour.
daarover tijdens weekend, Alg. Maatschappelijk Werk
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
tijdens feestdagen via telefoon- 13459 bgg 023-320899 of 320464.
nummer 30500. De spreekuren Spreekuur op werkdagen van
van de dienstdoende arts zijn 9.00-10.00 uur, maandagavond
zowel op zaterdag als zondag van 19.00-20.00 uur. Verder volvan 11.30 tot 12.00 uur en van gens afspraak. Deze hulpverle17.00 tot 17.30 uur. Een af-ning, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is graspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen tis.
Telef. Meldpunt Sexueel Getandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, weld: tel. 023-329393 op werkdaJ.W. Neutel, tel. 13073. Zaterdag gen 12.00-14.00 uur en ma.aen zondag alléén voor recepten, vond 19.00-21.00 uur.
en uitgedeeld door het promotieteam van het
Ondernemers Vereniging- Zandvoort heeft zateropeningstijden: 11.30-12.30 en Zandvoortse Vereniging van dag opnieuw haar klanten op straat verrast met
Zandvoorts Nieuwsblad. In samenwerking met
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- Huurders: Gratis advies voor een presentje. Dit keer waren het 'samples' zon- OVZ werd vorige week in deze krant de grote
ningstijden informatie over de 'leden. Telefonisch spreekuur necréme, in de hoop dat de rest van het zomersei- zomerpuzzle gepresenteerd, met prijzen van Jaap
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 zoen toch nog mooi weer zal geven. Zij werden Bloem Sport en Romy's Smulkip. De uitslag
regeling via tel.nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedge- uur: 19783. Schriftelijk: Post- beschikbaar gesteld door drogisterij Moerenburgwordt volgende week bekend gemaakt.
vallen is het Kruiswerk Zuid- bus 287, 2040 AG Zandvoort.
-Kennemerland 's avonds, 's Woningbouwvereniging EMM:
nachts en in het weekend te be- Klachtentelefoonnummer
(ADVERTENTIE)
reiken via de doktersinforma- technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur:
iedere
eertiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Eliza- ste dinsdag van de maand van
beth de Boer-Burgh en/of 19.30 tot 20.00 uur.
Verzekeringsbank:
mevr. A.C. Gombert, Koch- Sociale
straat 6A, Zandvoort, tel. spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Gemeenschapshuis, L. DavidsThorbeckestraat 17 te Zand- straat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
voort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver- 61500.
eniging v.h. welzijn der dieren Taxi: tel. 12600.
(02507) 14561, Vermissings- Openbare bibliotheek: Prinsesdienst 023-383361, Asiel Zand- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
voort
(tevens
pension) 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
02507-13888, Asiel Haarlem 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
023-244443. Stichting Regionale 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
Dierenambulance: 023-363476 10-14 uur.

Presentje van ondernemersvereniging

Ned. Protestanten Bond (NPB),
Brugstraat 15:
Tot en met 29 augustus geen
dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A. W. Snijders
19.00 uur: ds. A.W. Snijders
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.

Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
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Strandpachters houden toernooi
ZANDVOORT - Langdurig geplaagd door slecht
weer proberen de strandpachters er toch een goede
sfeer in te houden. Zo bijvoorbeeld met het 'Strandpachters Zaalvoetbaltoernooi', dat aanstaande maandagavond (30 augustus) in
de Pellikaanhal van start
gaat. Volgens de organisatoren wordt het een 'spektakelstuk'.
/
Elf jaar geleden werd dit toernooi bedacht: de strandpachters konden elkaar hier weer
eens m een gezellige sfeer treffen en het onderlinge contact
verstevigen. 'En iets leuks met
het personeel doen,' aldus een
van de organisatoren. De meeste zomers heeft iedereen het
daar overdag veel te druk voor.
De teams zijn ondergebracht
in twee verschillende competities, om te voorkomen dat ongeoefende teams worden 'ingemaakt' door - bij wijze van spreken - 'professionals'.
De
'Grolsch-competitie'
begint
maandag en is voor 'prestatieteams', oftewel strandpaviljoens die met geoefende spelers
komen. Dat zijn titelverdediger
Bad Zuid, Summertime, De
Wurf, Oonks Fruitstal, Route
16, Boom, Take Five en de ZRB.

De 'Ola-competitie' begint dinsdag en is voor 'recreatieteams':
Strandpachters die met hun eigen medewerkers komen voetballen Hierin moet minimaal
één vrouwelijk teamlid zijn opgenomen. De teams komen van:
De Wurf, Pav. 19, Club Nautique, Sky Line, Calypso, Route

16, Buddy's Beach, Boom, Pav
15, Jeroen, Zwemmer en Willy
Het
zaalvoetbaltoernooi
vindt plaats in de Pellikaanhal
aan de A J. van de Moolenstraat
in Zandvoort-noord: maandag
vanaf 21.00 uur, dinsdag,
woensdag en vrijdag (finale)
vanaf 19 uur.

Visserspad twee maandendicht *
ZANDVOORT - Het Visserspad, tussen Zandvoort
en Kraantje Lek, is afgelopen maandag voor alle verkeer afgesloten. Die situatie
blijft waarschijnlijk gehandhaafd tot l november. Het
Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland gaat onder
het pad nieuwe transportleidingen aanleggen. De kosten daarvan worden geraamd op drie miljoen gulden.
Er komt een dubbel mtgevoerde drinkwatertransportleiding van Overveen naar Zandvoort, die volgend voorjaar in
gebruik wordt genomen. Een
en ander heeft te maken met de
verplaatsing van de zuivering,

van het oude pompstation aan
de Zandvoortselaan in Bentveld naar Overveen. 'De watervoorziemng in Zandvoort
wordt verbeterd,' zegt het
WLZK, 'zowel de kwaliteit als
de levenngszekerheid.' Naar
verwachting komt er bijvoorbeeld ook een eind aan de
klachten van 'bruin water uit
de kraan'.
De nieuwe leiding wordt aangelegd met een snelheid van 120
meter per dag. Naast het pad
aanleggen was makkelijker geweest, maar dan zou de natuur
teveel vernield worden. Met de
aanleg is gewacht tot het broedseizoen van de vogels in de duinen voorbij was
Het WLZK gaat ook 80 waterputten vernieuwen.

A chter de Schermen... Moeder Mik van Santekraampie

'Veel contacten door Rekreade'

Bioscoopprogrammering van 26 Aug t/m l Sep.

STALLONE

023-244553.

IS TERUG! EN HOL

In de rubriek Achter de
Schermen gaat het Zandvoorts Nieuwsblad op zoek
naar de 'mens' achter bekende personen uit de gemeente. Deze week mevrouw W. Keur, of liever:
Moeder Mik, u weet wel, de
echtgenoot van Jan Pret. Ze
zit al jaren tijdens Santekraampie, het slotfeest van
Rekreade, achter de kassa.

Periode:
17 - 23 augustus 1993
Ondertrouwd:
Egas, Wouter Gerard en Scheivis, Hendrika Petra
Gehuwd:
Drommel, Mark en Kok, Miralda Catharina
Canisius, Marcus Emanuel
Willem Marie en Tomholt, Minke
Molenaar, Simon Jacob en Van
den Bergh, Simone
Van Thienen, Egbertus Jozef
en Smith, Julia Mary Ann
Geboren:
Johnny Boy, zoon van: Treffers,
Johan André, en Van Os, Tini
Hermina
Kilian, zoon van: Janssen, Marcius, en Peeman, Pieternella
Melissa Michelle, dochter van:
Van Fraeijenhove, Robertus Johann Jacobus Maria, en Pinheiro, Monique Ine
Richard Paul Nicolas Carl en
Michael Robert Carl Nicolas,
zonen van: Kramer, Karel Jan
Nikolaas, en Bolwerk, Milcah
Robin, zoon van: Ten Broeke,
Robert Henk, en Tanis, Sandra
Overleden:
Kramer geb. Slinger, Alida Antonia, oud 87 jaar
Lotte, Adrianus, oud 76 jaar
Duivenvoorden, Gerardus, oud
53 jaar
Zonneveld, Johannes Pancratius Jozef, oud 65 jaar
Wildeman geb. Pik, Trientje
Maria, oud 83 jaar

'Moeder Mik' (mevrouw W. Keur) achter de kassa van Santekraampie: „Het is eigenlijk de enige
dag van Rekreade die ik altijd zelf meemaak, de rest gaat niet meer"

IJZlNGHKEKKENOaWEfflEALOOS.

u Burgerlijke stand
Zandvoorts
Nieuwsblad

wel en wee van de bezoekers,"
zegt Rita Faber. Dat is ovengens ook noodzakelijk bij een
dergelijk project Alleen dankzij het enthousiasme en de mzet van beroepskrachten, vrijwilligers en chauffeurs kon de
dagverzorging uitgroeien tot
een succes.

J

Kerkdiensten
Weekend:
28/29 aug. 1993
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. H.W. van
den
Tempel-Boonstra
uit
Heemstede
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor H.
Kaandorp
Zondag 10.30 uur: pastor H.
Kaandorp

feurs, die de bezoekers veelal
met de belbus naar de dagverzorging brengen en weer ophalen. De dagelijkse leiding is in
handen van een beroepskracht,
die geassisteerd wordt door een
a twee vrijwilligers per dag.
„Alle medewerkers zijn erg gemotiveerd en betrokken bij het

ZANDVOORT - De politie
hield vorige week woensdag zes
Amsterdamse jongens aan die
betrokken waren bij een vechtpartij De vechtpartij ontstond
om kwart voor een 's nachts ter
hoogte van de politiepost aan
de Zeeweg. Een slachtoffer is
opgenomen in het ziekenhuis
met hersenschudding, ooglet
sel en een hoofdwond. Hij was
geschopt en geslagen. Na verhoor bleek het 15-jarige slachtoffer de ruzie zelf te zijn begonnen. De jongens waren tussen
de 14 en 25 ]aar oud.

Maak mat j* btoscoopkMrtJ* In d« Kodak
Express wfnkal kans op ««n r*ls naar tfa
Dtamy- MOM Studio's • FLOR1DA

door Everhard Hebly

Dagelijks
13.30
Za/Zo/Wo
15.30

12 jaar
Dagelijks
19.00
Do/Vr/Ma/Di
15.30

16 jaar
Dagelijks
21.30

Maandag en Dinsdag
alle kaartjes
8 gulden
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

De vrijwilligers van Rekreade
zijn afkomstig uit alle windstreken van Nederland en van divers pluimage. Er zijn er niet zo
gek veel die met Moeder Mik
kunnen zeggen dat ze al meer
dan twintig jaar op een of andere wijze bij Rekreade betrokken zijn. „Het is begonnen toen
we nog in de Hobbemastraat
woonden. Eigenlijk zijn we er
via onze kinderen bij betrokken geraakt. Die brachten we
onder bij Rekreade in de tijd,
nadat mijn schoonmoeder was
overleden. Wij waren toen de
enige in de Hobbemastraat met
een douche en de teamleden
van Rekreade vroegen of ze
daar af en toe gebruik van
mochten maken."
„We stelden ons huis be-

,,Op een gegeven moment
schikbaar en ik hielp een beetje
met het plakken en knippen. vroegen ze dat aan me en dat
Vaak kwamen de teamleden wilde ik wel, ik zat toch maar in
ook 's avonds laat nog even die rolstoel. Het is eigenlijk de
langs. Hele feesten hebben we enige dag van Rekreade die ik
daar gehad Wat ik heel leuk altijd zelf meemaak, de rest
vind, is dat ik met sommigen gaat niet meer. Desondanks
van de medewerkers uit die ja- heb ik heel veel kontakt met de
ren nog altijd regelmatig kón- medewerkers en kinderen Op
takt heb. Ik correspondeer nog de een of andere manier kenmet die lui. Rekreade hoort nen ze me allemaal Ze komen
echt bij Zandvoort, maar dat hier ook veel langs Dan tikken
zeg ik natuurlijk ook omdat ik ze even op het raam of komen
even binnen. Ook de kinderen
er al jaren in meedraai "
Als ik weieens buiten zit en ze
zien me, dan is het gelijk 'hè
Jan Pret
Moeder Mik van Santekraam
Morgen op de slotdag tijdens pie' De naam Moeder Mik heb
Santekraampie geurt het Rek- ben ze allemaal overgenomen
readeplem weer naar de panne- van mijn eigen jongens, die zeikoeken en dat is grotendeels te den dat altijd. Zo kent iedereen
danken aan haar echtgenoot. me, en niet als mevrouw Keur,
„Zeg maar Jan Pret, dat maakt ben je gek."
„Rekreade is in al die jaren
mij allemaal met uit." Hij
draait er zijn hand niet voor met zoveel veranderd, volgens
om, om beslag te maken voor mij. Ja, m de beginjaren was het
driehonderd pannekoeken. Hij vooral bedoeld als opvang van
spreekt over een kwartiertje en Zandvoortse kinderen, die de
acht liter. Hij doet dit al jaren deur uit moesten omdat hun
voor Rekreade en deed hetzelf- ouders het huis aan badgasten
de altijd aan het einde van het verhuurden. Tegenwoordig koschoojaar van de Hannie men er ook veel kinderen van
Schaftschool.
de campings, alhoewel dat hier
Sinds Moeder Mik aan de rol- in het centrum wel meevalt. De
stoel is gekluisterd kan ze niet campinggasten gaan eerder
meer helpen bij de pannekoe- naar Noord. De kinderen zijn m
ken Vroeger stond ze ook te de loop der jaren wel veranbakken, maar dit wordt nu ge- derd, ze zijn veel zelfstandiger
daan door enkele van de ou- geworden. Als je af en toe die
ders. Moeder Mik draait mor- grote bekken hoort. Toch vind
gen tijdens Santekraampie van ik het wel goed dat ze een eigen
elf tot twee haar uurtjes achter mening hebben en daar ook
de kassa. Ze weet niet hoeveel recht voor uitkomen. Alleen
jaar al, maar het moeten er in hebben ze aan mij m dit opzicht
weieens een verkeerde."
elk geval meer dan tien zijn.
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Sam-Sam
Yanks
Vrijdag 27 augustus

Girl in
the Picture
* Aanvang 20.30 uur
* Lokatie: Zaal
Sam-Sam -Yanks

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

buiten- en binnenwerk

one,
utte. J-oi

leveren en plaatsen van

NOVILON MARMOLEUM

isolerende beglazing

Eten kunt U overal.
Dineren doet U bij de
Gulle Toine, ook op het
terras.
Div. vis- en
vleesspecialiteiten.

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur)

Levering van alle Luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vraag vrijblijvend offerte

Vrijblijvend prijsopgaaf

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

Boul. Barnaart 14

Marisstraat 13a. Tel. 15186

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

BETAALT U
NOG STEEDS TEVEEL in'/. -f
VOOR HETZELFDE
PRODUKT
Super
Euro
Diesel

ƒ1,91
ƒ1,74
ƒ1,22

PK

ledere woendag gesloten

.SERVICESTATION •g.._.
•,

|bij Polace Hotel)

Entree 5r
Dorpsplein 2
De meeste Gein
op het Dorpsplein

RAFFIA

BOODSCHAPPENTAS
sterke kwaliteit,
royale maat:
ca. 35x20» 40 cm
In frisse
rood/wit/blauwe
Heur

Feest in de manege
zaterdagavond wegens opening van onze 4de zaal
van 20.00-22.00 uur

KUNSTSTOF

WASKNIJPERMANDJE

SCHOOLSET

COMPLEET MET 30 WAS-

door handige clipsluiting
deaal voor lunchpakket.
Compleet met E(_DERS .ƒ•*.

FRAAIE
STERKE
JOHNSON

Cocktail party

ZACHT &
SCHOON
VLOEIBARE
HANDZEEP

PALOMA

TOILETPAPIER

cocktails (van het huis)
Van 22.00 uur een fantastisch programma met o.a.
The Dakota's (back to the
60's) -t- D.J. Ed en Rob.

handig model met extra (rokken) ophanghaakjes
in rood, wit of zwart

POMPFLACON en
Uitsluitend ongebonden mensen vanaf
25 jaar correct gekleed.
Entree/15,-. Info tel. 16023

SAMEN:
ELDERS

TOM POES

schilders- en ofwerkingsbedrijf

RUUD JONKER

Muurcoatings Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

HAPKLARE
BROKJES
met vlees, kip of zeevis

LITERBLIK

J. J. Homelinkstiaot 111
2033 LK Haarlem
Tel. 023-3309 44
Tel. 02507-30663

GEISHA
MANDARIJNTJES
hele partjes op lichte siroop

BLIK

LASSIE

300

TOVERRUST

voor het „betere" schilderwerk

GRAM

altijd een mooie
grote droge korrel

Drogisterij "BOUWMAN"
B. Hammmga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

AUTORIJSCHOOL

SEVEN-UP

400 GRAM

NORMAAL

PAKJE
250 GRAM
PABLO MORENO
SHERRY

LITER m^

MEDIUM DRY OF PALE DRY

FLES 0.7 LITER

HOGEWEG 67-ZANDVOORT
TE L. 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326
\IG

lessen in
Nissan „Primera"

GOUDSE BELEGEN KAAS
lekker pittig

heel POND
(voorverpakt)
ELDERS

EIG : E W NEHLS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

HEERLIJK FRISSE

HUZARENSALADE

Mona PUDDING met SAUS

IN ONZE GROENTE & FRUIT AFD.

NIEUWE OOGST!

<$•

HEERLIJKE

AARDAPPELEN l RIB-KARBONADE
HEEL KILO

diverse smaken

KUIPEN

Zandvoorts Nieuwsblad

ELDERS A3&

HOUDBAAR

Kerkstraat 1 2, Zandvoort

Fa. P. Klein

Gasthuisplein12, Zandvoort

Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg

AKO
Sig.mag. De Krocht

MELK

Celsiusstraat 192, Zandvoort

De Spar

Fa. Veldwijk

HALFVOLLE
U.H.T.

Haltestr. 9, Zandvoort

PROBEER
EENS!

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

LITER-

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

PAK

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

ELDERS

Fa. De Vonk
Maraned
Het Station

Vondellaan 1 , Zandvoort
Thorbeckestraat 7, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

89
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OLA RAKETIJSJES
p. u

elk kind is er dol op

l
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LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaltplein • HOOFDDORP: Markllaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsslraat • AMSTELVEEN - NOORD: Koslverlorenhof
EN NU OOK: • AMSTERDAM (ZUID|: Rijnslraal 46
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Keur ook komend jaar van
Beerenveen naar Zandvoort
ZANDVOORT - Op de
promotie naar de vierde
dasse KNVB kijkt de trainer van Zandvoortmeeuwen, Pieter Keur, met genoegen terug. Na de eerste
trainingen ter voorbereiding:bp het nieuwe seizoen,
ieeft]de Heereveen-speler al
een aardige indruk van zijn
selectie, maar evenals vorig
aar waagt hij zich niet aan
een voorspelling. „We zien
wel.".
door. Aaldert Stobbelaar
De;'Zandvoorter trad vorig
iaar Voor het eerst op als trainer en behaalde meteen een
raai succes met Zandvoortmeeüwen. Hij bracht het eerste
eam terug in de KNVB, maar
ondanks dat succes blijft Pieter
Seur met beide benen op de
grond. „Het was een lekker seizoen," aldus Keur. „Sinds de
winterstop ging er niets meer
fout. Alles zat mee. Weinig blessures en schorsingen. We verloren niet meer en pakten uiteindelijk; de laatste periode. In die
wedstrijden dacht ik dat het na
een helft bij DIOS afgelopen
was voor ons. Ik heb er toen
jongens uitgehaald, die het hele
jaar goed speelden, maar toen
juist niet. Het was vervelend
naar;het moest. Gelukkig liep
iet goed af en wonnen we. Tijdens ;de beslissende wedstrijd
:egen; Terrasvogels zat ik voor

het eerst met zenuwen op de hebben daar een goede oplosbank maar we hebben het ge- sing voor gevonden. Richard
red." Tussen de seizoenen door Bruijnzeel en Kees Lagendijk
is het vaak een komen en gaan hebben het vorig jaar een paar
van spelers. Wat gaan betreft keer gedaan en toen ging het
bleef het bij Zandvoortmeeu- ook goed. Het is voor mij een
wen stil. Alleen Marcel Schoorl beetje aanpassen, vaak wat
heeft op eigen verzoek geen haasten maar het valt te combiplaatsje meer in de selectie en neren. Ik moet zeggen dat het
gaat wat lager voetballen. „Een wel een klein nadeel is, maar
stuk of zes/zeven spelers heb- Zandvoortmeeuwen heeft er
ben we erbij gekregen," meldt geen problemen mee. De sfeer
Keur.
is er niet minder om. Ik en ook
Opvallend daarbij is de naam de jongens hebben er weer erg
van Remco Nigtevegt, die na veel zin in."
een seizoen bij Schagen te hebben gespeeld, terugkeert op het
Meeuwennest.
Bovendien Uitspraak
kwam Philip van de Heuvel van
Ondanks aandringen waagt
Zandvoort'75, kwam Roy Au- de Zandvoortmeeuwen-trainer
berlen uit de jeugd naar voren zich niet aan een voorspelling
en hebben de langdurig gebles- betreffende het komende seiseerde Steef Water en Ed Vas- zoen. Hij is niet van plan een
tenhouw de training hervat.
uitspraak te doen.
„Voor twee elftallen heb ik 38
man, dus een ruime selectie.
„Gezien de overschrijvingen,
Veel zal er in vergelijking met die plaats hebben gevonden is
vorig jaar niet veranderen, DIO de uitgesproken kammaar niemand heeft een vaste pioen. Verder doe ik geen uitbasis plaats. Men moet min- spraak. Ik zie wel hoe het loopt.
stens eenmaal trainen. Vorig Ik ken de vierde klasse niet
jaar was er de gelegenheid om 's goed. We hebben vorig jaar een
morgens te trainen, maar nu ik paar oefenwedstrijden tegen
bij Heerenveen voetbal wordt vierdeklassers gespeeld met
het wat moeilijker."
wisselend resultaat. Ik weet
Pieter Keur sleepte na een echt niet hoe het zal lopen. Gejaar voetballen bij Haarlem nog zien de selectie zijn er zat mogeeen prima contract weg bij Hee- lijkheden om bepaalde systerenveen. Het betekent wel dat men te spelen, maar ook dat
hij dagelijks op een neer moet weet ik nog niet. De komende
reizen naar Heerenveen en dat weken, met trainingen en oehij meerdere zondagen zijn fenwedstrijden moeten het uitteam niet kan begeleiden. „We wijzen hoe we gaan spelen."

Jeugdtoernooi
bij ZVM zeer
sterk bezet
ZANDVOORT - Ajax, Sparta, Haarlem, Telstar en
DWS, het zijn slechts een
paar namen, die voorkomen
in het toernooiprogramma
van
Zandvoortmeeuwen.
Zowel, zaterdag, zondag,
maandag en dinsdag is er op
het
Zandvoortmeeuwencomplex aan de Duintj esveldweg volop te genieten
van goed jeugdvoetbal.
De reeks toernooien wordt
zaterdagmorgen geopend door
de C-junioren. Vanaf tien uur
zullen de hoogste C-junioren
elftallen van FC Abcoude, de
Amsterdamse clubs DWS er.
DCG, Haarlem, Odin uit
Heemskerk,
Vogelenzang,
Zandvoort'75 en Zandvoortmeeuwen spelen om de eerste
prijs. De finale wordt om drie
uur gespeeld.

Sterk bezet
Trainer Pieter Keur zat vorig jaar tegen De Terrasvogels met pijn in zijn buik op de bank
Foto Persbureau Zandvoort

Veel thuiswedstrijden bij Chess

ZANDVOORT - Het definitieve speelplan voor de
tweede- en derde klasse van
de Noordhollandse schaakcompetitie, dat deze week
bekend is geworden, levert
de beide teams van Café
Society een groZANDVOORT - Het laat- die door het publiek uitgebreid terende oldtimers, klassieke Neuf/Chess
te
hoeveelheid
thuiswedste weekeinde van augustus bewonderd kunnen worden. De auto's en sport- en renwagens. strijden op.
Zaterdag 28 augustus starten
staat het Circuit Park Zand- organisatoren van de HARC en
voort weer even in het teken het circuit hebben naast het ra- de trainingen om tien uur 's
De Chess Society Zandvoort
van de Formule 1. Op 28 en ceprogramma ook nog tal van morgens en vanaf vier uur zijn
29 augustus keren de origi- extra activiteiten georgani- er vier races. Vanaf half vijf heeft zeker geen klagen over de
Zo zijn er op zondagmor- worden door Christies unieke indeling voor de nieuwe compenele Fl auto's uit de jaren seerd.
rondritten over de baan automobilia geveild. De op- titie. In de eerste vier ronden
zeventig en tachtig weer te- gen
een oldtimerbus. Bekende brengst gaat naar UNICEF. Dit mogen beide teams maar liefst
rug naar het duinencircuit. met
Nederlandse coureurs geven vindt plaats in het Elysée Be- drie maal in het eigen ver-

Historische Grand Prix op circuit

De originele wagens - waarin
legendarische coureurs als
Niki .Lauda, James Hunt, Ronnie Peterson en Emmerson Fittipaldi hun triomfen vierden verschijnen aan de start om
voor; een racespectakel te zorgen. .Maar ook de liefhebbers
van oudere historische Grand
Prix;wagens, Supersports, monopqsto's, toerwagens en GT's
komen in dit door de Historische;Auto Ren Club (HARC) georganiseerde weekeinde, volop
aan hun trekken.
Op het programma staan 13
races, waarvan er vier'ôp'zaterdag worden gereden. Naast de
;pectaculaire Formule l, zijn er
zeer aantrekkelijke renwagens
van 1930 tot 1960 zoals Bugatti,
Riley, ERA, Maserati, Cooper
en Lotus.
In de Supersports-klasse rijden vele merken uit beroemde
races zoals de 24 uur van Le
Mans: Lola, Chevron, Porsche
en McLaren. Als deze indrukwekkende racemonsters met
soms wel duizend pk aan boord
.angs razen lijkt het volgens de
organisatie 'alsof de wereld vergaat'.
Het laatste weekeinde van
augustus zijn er in Zandvoort
niet alleen de races. Er staan
ian maar liefst tweehonderd
klassieke racewagens bij elkaar

dan een deskundige uitleg over
bochttechnieken; Radio 10
Gold is er met de roadshow en
optredens van bekende artiesten; De Formule 1-race die dat
weekeinde in België wordt verreden, is live op diverse TV's in
het rennerskwartier te volgen;
Op de kartbaan kan de jeugd
kennis maken met de eerste beginselen van de autosport.
Daarnaast is er ook nog een
uitgebreide markt waar de liefhebbers van klassieke auto's en
autosport hun hart kunnen ophalen. Bovendien is er tijdens
dit weekeinde in het rennerskwartier ook een occasionmarkt met meer dan 150 schit-

ach hotel, gelegen tegenover de
hoofdingang van het circuit.
Zondag 29 augustus is er vanaf tien uur s' morgens al veel op
het circuit te beleven, met onder meer demonstraties van
ruim honderd Healey's, rondritten over de baan, de Radio
10 Gold roadshow en veel attracties. De toegangsprijzen bedragen twintig gulden voor de
tribune en het duinterrein.
Rennerskwartierkaarten waarmee je overal vlak bij kan komen en tevens alle attracties
kan meemaken, kosten 35 gulden. Kinderen tot-12 jaar mogen gratis naar binnen, mits onder begeleiding.

Het interieur van een oude racewagen

trouwde
Gemeenschapshuis
aantreden. „Een onherroepelijk voordeel," weet extern-wedstrijdleider Olaf Cliteur te meiden. Op de vraag waarom het

ZANDVOORT - Na een
spannende partij voetbal
werd Zandvoortmeeuwen
door Zandvoort'75 met 1-2
gewipt uit de KNVB-bekerstrijd. Van enig klasse verschil, Zandvoort'75 komt
twee klassen hoger uit, was
in deze wedstrijd geen sprake. Voor deze plaatselijke
derby bestond een redelijke,
maar toch wel iets tegenvallende, belangstelling.
Zandvoort'75 begon de wedstrijd sterk en het leek een éénrichtingsverkeer te worden.
Het openingsoffensief van de,
voor deze gelegenheid in blauwwit gestoken, Zandvoorters
duurde echter maar kort.
Zandvoortmeeuwen nam het
initiatief over en heeft dat, op
een tien minuten na in de tweede helft, niet meer uit handen

Vorige week stelde ik voor
om te komen tot een schaal van
Zandvoort. Net als de Schaal
'an Beaufort en de schaal van
Richter een objectief meetintrument om voor Zandvoort
üle toeristische activiteiten te
tunnen beoordelen. Een instrument om een gestructureerde waardering te kunnen
ontwikkelen voor toeristische
Plannen en beleid.
Zandvoort heeft dat gewoon
nodig, al zou het alleen al zijn
orn -.efficiënte besluitvorming
mogelijk te maken. Bovendien
urn je met een meetinstrument
gemakkelijker hoofdzaken en
^jzaken
onderscheiden en dis:
ussies terugbrengen tot de
ternzaken. Ook is het zo, datje
n de Schaal van Zandvoort eiïenlijk aangeeft langs welke
eg je zelfbewust wilt sturen.
In mijn Schaal van Zand'oort worden vragen gesteld.
Set antwoord op iedere vraag is
waarderingspunt tussen
;
en en tien. Bij tien vragen is de
ttaximum score
honderd.
Somt er een evenement, een
Promotieplan of een structuur"'Chets, dan laatje er gewoon de
'ragen van de Schaal van Zandv
oort op los. Discussies kunlen dan gevoerd worden over

Ik zie de Schaal van Zandvoort als een beleidsinstrument, dat met name door het
gemeentebestuur zou kunnen
worden gebruikt. Het is in mijn
visie de basis van gestructureerd beleid. En het maakt de
toeristische politiek wat meer
helder.

Floris
Faber

10 vragen

In de rubriek Dorpsomroeper treedt Floris Faber in de voetsporen van zijn grootvader en verkondigt zijn mening over het
toerisme. Deze week de laatste aflevering. Reacties van lezers
op zijn visie blijven welkom voor de rubriek Meningen, in te
leveren op Gasthuisplein l?., of opsturen naar postbus 26, 2040
AA Zandvoort. Faxen kan ook: 02507-30497.

de
puntenwaardering
per
vraag. Je hebt dan direct het
voordeel dat je de discussie per
vraag kunt voeren met direct
betrokkenen. Als daar integer
en eerlijk van gedachten wordt
gewisseld, kan een ieder zich
vinden in de conclusie.
De vragen zijn in mijn visie
onderling van gelijk belang.
Een kind kan de was doen: vragen beantwoorden, optellen en
door tien delen. Een zes is voldoende, een acht is goed en een
tien is uitmuntend. Komt er
minder dan een zes uit, dan is
het plan, het evenement, het
voorstel niet de moeite waard
en moet de initiatiefnemer het
terugnemen of zijn of haar
huiswerk overdoen.
De Schaal van Zandvoort
dient zich te beperken tot een
algemene waardering. De vraag

'Wie gaat het betalen' hoort er
niet in thuis. Die discussie
moet worden gevoerd na het
vaststellen van de waardering.
Je weet dan in ieder geval wel
waar je over praat. De tien vragen van de Schaal van Zandvoort geven samen een antwoord op de vraag: Is het goed
voor Zandvoort? Is er een uitmuntende waardering, dan
volgt er wellicht bij het genieentebestuur en/of de ondernemers vrij snel de motivatie om
te investeren. Bovendien kunnen potentiële investeerders
van buiten Zandvoort wat makkelijker over de streep worden
getrokken, als met behulp van
de Schaal van Zandvoort een
duidelijk standpunt wordt geformuleerd. Het laatste natuurlijk uitsluitend als de beoordeling positief is.

„Allereerst is het spelen in de
eigen zaal met eigen materiaal
een klein voordeeltje. Verder is
natuurlijk de vrijdagavond
onze avond. Behalve dat daardoor de kans op afzeggingen bij
ons minimaal is en bij de tegenstanders groter, kunnen wij
met het eerste beschikken over
onze Duitse vriend Walther
Gerhards. Dit betekent echt
een grote versterking," aldus
Cliteur.
De hoofdmacht van Café
Neuf/Chess Society zal overigens op l oktober het spits afbijten tegen Het Witte Paard 3

uit Haarlem. Een wedstrijd die
vorig jaar met 5-3 gewonnen
werd. Nog een groot voordeel
voor de Zandvoorters is dat de
twee mede-kanshebbers voor
de titel, VHS en Het Oosten elkaar reeds in de tweede ronde
ontmoeten, terwijl Chess pas in
de vijfde ronde tegen het, uit de
eerste klasse gedegradeerde
Het Oosten speelt en pas in de
laatste ronde tegen VHS.
Met het, pas naar de derde
klasse gepromoveerde tweede
van Café Neuf/Chess Society,
ligt de druk juist wel op de eerste wedstrijden. Daar de zwakkere tegenstanders duidelijk
aan het begin van de reeks liggen. De Chess Society zal, naar
alle waarschijnlijkheid ook nog
voor 15 september een derde
'recreatie' team aanmelden

voor de vierde en tevens laagste
klasse.
In het kader van de voorbereiding op het nieuwe seizoen
speelde Ben de Vries vorig
De A-junioren komen maanweekend mee in een sterk be- dag en dinsdag aanbod in een
zette toernooi in het Belgische toernooi waarin op de eerste
Gerardsbergen. De Vries scoor- dag de eerste twee groepswedde in de zeven partijen een strijden worden afgewerkt.
fraaie vijftig procent score,
Dinsdagavond volgt de derde
waarmee hij aantoonde dat er groepswedstrijd en daarna de
aan de lichte vormcrisis een finales. De deelnemers zijn
einde lijkt te zijn gekomen. Ook naast Zandvoortmeeuwen, de.
Olaf Cliteur lijkt start klaar te A-junioren l teams van Telstar,
staan voor komend seizoen en Haarlem, ADO'20 en het Zaan-:
pakte in de Amsterdamse zo- damse Hellas Sport. Zowel'
mercompetitie de
achtste maandag als dinsdag wordt
plaats in het 73 spelers tellende met de eerste wedstrijden om.
deelnemersveld.
vijf uur begonnen, terwijl de fiDe Chess Society start het nale, dinsdagavond om kwart
seizoen volgende week vrijdag 3 over zeven wordt gespeeld. De
september met de jaarlijkse le- toegang tot de wedstrijden is
denvergadering.
geheel gratis.

Z'75 wipt Zandvoortmeeuwen uit bekerstrijd

'Toeristisch gehalte is te meten'
Floris Faber sluit zijn serie De Dorpsomroeper deze
week af met de invulling van
zijn 'Schaal van Zandvoort'.
Hierin worden de voorstellen verwerkt die hij de afgelopen weken heeft gedaan
voor een beter toeristisch
(én woonplaats-) beleid in
deze gemeente. De Schaal
van Zandvoort is een handreiking naar een ieder die
betrokken is hij het toeris«ie; in deze gemeente, oftevvel 'die van Zandvoort iets
moois wil maken' zoals hij
het zelf uitdrukt. „Ik blijf
ïraag beschikbaar voor een
discussie hierover."

thuisvoordeel met schaken zo
belangrijk is, somt de dertigjarige Zandvoorter een aantal
punten op.

Ajax, Alphense Boys, Sparta
Rotterdam en Zandvoortmeeuwen B l vormen komende zondag poule A van het ook landelijk gezien sterk bezette B-juniorentoernooi. De B-poule
wordt gevormd door de teams
van Haarlem, DWS, het
Heemskerkse ADO'20 en het
Utrechtse Elinkwijk. De poulewedstrijden beginnen om tien,
uur terwijl de finale om drie
uur is gepland.

Mijn Schaal van Zandvoort
kent de volgende tien vragen:
1) Bevordert het het toerisme
buiten het hoogseizoen?
2) Betekent het een kwalitatieve verbetering van het aanbod?
3) Is het goed voor een gewenst
positief imago van Zandvoort?
4) Is het goed voor de Zandvoortse economie?
5) Bevordert het de woonkwaliteit van Zandvoort?
6) Is het gericht op doelgroepen
die wij willen?
7) Heeft het promotionele
waarde, ook op lange termijn?
8) Is het vrij van niet acceptabele overlast voor de bewoners?
9) Maakt het Zandvoort minder
afhankelijk van de zon?
10) Is het positief te waarderen
als entertainment voor de gasten die al in Zandvoort zijn?
Test u zelf eens of een dergelijke Schaal van Zandvoort kan
werken. En neemt u de volgende voorbeelden: een Mozartfestival in maart; een Marlborodag
op het circuit; smaakvolle verlichting het hele jaar door in de
winkelstraten én op of bij markante gebouwen als de watertoren, het raadhuis en onze Nederlands Hervormde kerk. De
branding 's avonds in fluidlight, een appartementencomplex op de punt van de zuid-boulevard. Een congrescentrum op het Van Fenemaplein.
En....? Ik zelf denk dat een
dergelijke Schaal van Zandvoort een goed instrument kan
zijn om toeristisch beleid te
ontwikkelen. Wie gaat hem gebruiken?

gegeven. De mannen van Pieter
Keur waren veel feller en agressiever in de persoonlijke duels.
Daardoor veel balbezit en ook
•het»vertoonde veldspel was beter verzorgd dan dat van Zandvoort'75. „Ik had in de rust wel
zeven spelers kunnen wisselen," stelde de Zandvoort'75
trainer Gerard Nijkamp. „Ik
paste twee wissels toe, maar
het verbeterde niet echt. Na de
goede wedstrijd van vorige
week tegen Huizen speelden we
nu vooral in de eerste helft erg
slecht.
Zandvoortmeeuwen
was feller. Het voetbal dat we
de laatste weken speelden was
er bij ons niet."
Het betere voetbal van Zandvoortmeeuwen kwam voornamelijk tot stand door de onvermoeibare Jos van der Meij en
de uitblinkende middenvelder
Sander Hittinger. Zo deponeerde Van der Meij de bal op het
hoofd van Philip van der Heuvel, die net over kopte. Even
later zou deze, van Zandvoort'75, overgekomen spits
toch succes hebben. Een schot
van Eick de Haan ketste via een
Zandvoort'75 voet voor de voeten van Van de Heuvel, die toen
weinig moeite had de overigens
goede keepende LUC Krom van
dichtbij te passeren: 1-0.
Een tiental minuten later
scoorde Van de Heuvel opnieuw, maar op vlaggen van de
grensrechter
keurde
de
scheidsrechter dit doelpunt we-

om de strijd te beslissen. Eerst
scoorde Ferry Boom de gelijkmaker en enige minuten later
zorgde Rob Koning voor een 1-2
voorsprong.

Veel inzet
Zandvoortmeeuwen
was
even de kluts kwijt maar herstelde zich in de slotfase sterk.
Met veel inzet werd Zandvoort'75 onder druk gezet,
maar Bert van Meelen en vooral de sterk keepende doelman
LUC Krom voorkwamen dat
Zandvoortmeeuwen
langszij
zou komen. Vele hoekschopppen en daarop volgende schoten van Riek de Haan, Philip
van der Heuvel en Sander Hittinger gingen net naast of werden een prooi van Krom. Het
bleef bij de 1-2 stand waardoor
Zandvoort'75 verder bekert en
Zandvoortmeeuwen uitgeschakeld werd voor de tweede
De spelers zitten elkaar op de hielen bij deze bijzondere con- KNVB-bekerronde.
frontatie van de Zandvoortse clubs.
Foto Persbureau Zandvoort
„We toonden weer een oudergens buitenspel af.
het spelbeeld. Zandvoortmeeu- wetse inzet," meende Pieter
wen was fanatieker en leek op Keur. „Bovendien voetbalden
weg naar een verrassende over- we erg goed, alleen scoorden we
Gelijkmaker.
winning. Ook nu liet echter de weer veel te weinig. Maar het
Ondanks de soms pittige afwerking het afweten. Wel was een leuke wedstrijd en voor
duels en de vier gele kaarten goed verzorgd veldspel maar de competitie geeft deze partij
bleef het een sportieve partij geen doelpunten. Van de 15e veel vertrouwen. Ik vond het
voetbal. Zandvoortmeeuwen minuut tot de 75e minuut be- overigens een onverdiende nehad in de eerste helft de stand heerste Zandvoort'75 het spel derlaag."
een beter aanzien kunnen ge- en dat was voldoende om de
ven maar faalde in de afwer- strijd geheel ten goede te keren
Trainer Nijkamp besloot: „Ik
king.
in het voordeel van het team moet Zandvoortmeeuwen wel
De tweede helft gaf in het eer- van Gerard Nijkamp. Zand- complimenteren voor hun spel.
ste kwartier geen wijziging van voort'75 had twee kansen nodig Ze bleven gaan."

Zilvermeeuwen wint ZVM-toernooi
ZANDVOORT - Het zaterdagelftal van het Zaandamse
Zilvermeeuwen
heeft het afgelopen week gehouden toernooi van Zandvoortmeeuwen gewonnen.
Tot aan het einde van de
wedstrijdenreeks bleef het
spannend. Zandvoortmeeuwen legde beslag op de tweede plaats.
Zandvoortmeeuwen versloeg
donderdag een selectie van derdeklasser Bloemendaal met 20. John van der Zeijs scoorde
tweemaal voor de ploeg van
Pieter Keur. In de tweede wedstrijd bleef Terrasvogels na
strafschoppen de baas over het

zaterdagteam van Zilvermeeuwen. De eindstand was 2-2,
waarna de ploeg uit Santpoort
de strafschoppenserie met 5-4
won.
Het toernooi werd afgewerkt
volgens de formule van het
voormalige Amsterdam 700toernooi, wat inhield dat Zandvoortmeeuwen door de rechtstreekse overwinning de leiding had met drie punten, gevolgd door Terrasvogels met
twee punten, Zilvermeeuwen
met een punt en Bloemendaal
met nul punten.
In de tweede ronde kwam
Zandvoortmeeuwen uit tegen
Zilvermeeuwen, terwijl Bloemendaal tegen Terrasvogels
speelde. Zandvoortmeeuwen

(ADVERTENTIE)

(t.o. het AMC)
Medische praktijk voor biologische geneeskunde

CHELATIETHERAPIE effectief bij vaatvemauwing:
Q hartkrampen (angina pectoris)
D rokers- (etalage)benen
G vernauwing van de hersenvaten
informatie: tel. 020-69 15 140

kwam in de wedstrijd tegen Zilvermeeuwen moeilijk tot scoren. Zilvermeeuwen beperkte
zich tot de counter en dat leverde zowel aan het begin van de
eerste als de tweede helft een
doelpunt op. Riek de Haan
bracht kort na de pauze de
spanning terug: 1-2.
Zandvoortmeeuwen kreeg legio mogelijkheden, maar een
uitval leverde Zilvermeeuwen
andermaal succes op: 1-3. Kort
voor tijd bepaalde John van der
Zeijs de eindstand op 2-3.
De tweede wedstrijd tussen
Terrasvogels en Bloemendaal
bracht een 4-4 eindstand op het
scorebord. Bloemendaal werd
winnaar, door het beter nemen
van de strafschoppen met 4-3.

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. In verband met de vakantieperiode is
de eerstvolgende clubavond in
het Gemeenschapshuis op donderdag 2 september. Méér informatieover de problemen/oplossingen is tot die tijd te krijgen
via Postbus 25, 2040 AA in Zandvoort. Belangstellenden voor de
Zandvoortse Schaak Club kunnen ook bellen: tel. 13224,13644
of 17272.

Vier
Zilvermeeuwen
behaalde
door de winst op Zandvoortmeeuwen drie punten en kwam
daarmee op een eindtotaal van
vier. Zandvoortmeeuwen, dat
in deze ronde geen punten behaalde eindigde in punten gelijk met Terrasvogels, dat via
het gelijkspel en het verlies na
strafschoppen eveneens op drie
punten kwam. Een beter doelsaldo leverde Zandvoortmeeuwen een tweede plaats op. Terrasvogels werd derde en Bloemendaal, dat twee punten vergaarde, werd vierde.

Opgave nummer 30: Wit begint
en wint.
Oplossing van vorige week.
schaakproblcem 29. wit begint
en wint: 1. Pc3-e2+. Kgl-h2: 2.
Lbl-a2. Kh2-h3; 3. Kf3-f>. Pfl-h2:
4. Pe2-gl+. Kh3-h4: 5. Kf2-g2.
Ph2-g4; (i. Pgl-f3+, Kh4-h5: 7.
Lu2-n mat.

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-065.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Hel Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 70.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
ƒ 39,95
ƒ 13,50
ƒ 8,35
ƒ 8,35
ƒ 9,90

voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

1.4, 7-'89
ƒ 8.100
1.4 TE, 7-'89
ƒ 6.900
1.6TGI, 2-'90
ƒ11.200
1.4 RE, 6-'88
ƒ 7.400
1.4 TE Pal., ïQ-Wf 10.600
1.6 RE, XK-19-SJ ƒ 6.900
1.9TD, 5-'90
ƒ11.400
1.6 TGI, 4-'91
ƒ13.200
1.9TZI, 5-'90
ƒ13.600
1.9 RD Br., 10-'89 ƒ 12.900
1.9 GTI, 1-'89
ƒ11.700
1.9 D., 7-'89
ƒ 9.800
TRD 19, 6-'85
ƒ 3.400
035-564444/561842.

Daihatsu

Subaru

MOOY & ZN

GEBR. HAAKER B.V.
Rij nu, betaal jan. '94
Panda
Panda
Panda
Panda
Panda
Panda

1000 CL, 06-'87
750 CL, 01-'88
1000 CL, 07-'90
1000 CL, 01-'91
1000 L IE, 05-'92
Skyline 05-'92
Tevens keuze uit 20 andere Panda's

ƒ 7.950.
ƒ 6.950.
ƒ 10.500.
ƒ 11 250
ƒ12.950
ƒ 13.750.

Gebr. Haaker B.V.
Kam.

off. Fiat/Lancia dealer
Onneslaan 10 in Badhoevedorp.

Tel 020-6594859.
Croma 2.0 CHT 6-'87 ƒ 7.200
Croma 2.0 CHT 7-'87 ƒ 6.700
Tipo 1.4 IE 8-'89
ƒ 9.900
Tipo 1.7 D 10-'90
ƒ12.400
Tipo 1.6 IE 7-'90
ƒ11.800
Tel. 035-564444/561842.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Saab
amsterdam
de Snelheid

FORD VAN NES
WEESP
Escort 1.4 5-'88
ƒ 8.700
Escort 1.6 D 2-'87
ƒ 5.900
Escort 1,4 10-'87
ƒ 7.600
Scorpio 2.4 l CL 8-'90/ 15.900
Scorpio 2.0 CL 8-'89 ƒ 12.900
Scorpio 2.9 1 Aut. 7-'91/ 18.900
Sierra 2.0 CL 7-'90
ƒ 12.600
Sierra 1.6 CL sed. 7-'89/ 9.800
Sierra 2.3 D, 3d.,7-'89/ 9.800
Sierra 1.6 Laser 10-'86/ 6.900
Taurus 3.8 l Aut. 2-'90/ 17.500
Taurus 2.9, 8-'86
ƒ 10.400
Tel. 035-564444/561842.
Escort 5-drs STATIONWAGON
1988, radio, 78.000 km, ƒ 8.500.
Rek. ter inzage. 020-6592892.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Mercedes-Benz

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Mercedes250D van part., sept,
'90, boekje m. alle ondh.brt,
zwart, 5-bak, ABS, dnkr glas,
electr. hfdstn + armsteun achFiat Uno 70S Skyline, b.j. '92, ter,
trekhaak, 98000 km,
roodmet, 13.500 km. Veel ace.
ƒ 52500. Tel. 03473-73033.
Prijs
ƒ 19.900. COBUSSEN.
Tel.: 020-6121824.

Een unieke aanbieding van de
VENTO vindt u onder AUDI in MAZDA 121 Sed. GLX 1.3i-16v,
de advert. van AUTOVROON 1992, ƒ 18.950,of bel direct tel 020-6869611.
VAN VLOTEN CAR,
020-6365052.
FULL SIZE BLAZER, alle
opties, 1989, geel of grijs
kenteken, vraagprijs ƒ44.500,Import USA Cars, 020-6670121.

Audi

Mitsubishi

Galant
Galant
Galant
Lancer
Lancer
Tel.

GL 4-'90
ƒ 10.200
1.8 D 12-'89 ƒ11.900
1.6 GLX 5-'85 ƒ 3.400
1.3 EL 5-'90 ƒ11.900
1.8 ELD 10-'85/ 3.400
035-564444/561842.

VENTO CL

Te koop Mitsubishi Lancer wagen diesel. Vr.pr. ƒ6500,-.
Cl 1.8/90 pk., getint glas, Tel. 020-6445595.
stuurbekr. 5-versn. Evt. trekhk./
verzw. koel., 700 tot 3800 km.,
SeatToledoGT '92, ƒ 34.950,bouwjaar juni/juli '93
rood, 27.000 km., SAAB, De
Bluebird 1.6 LX 1-'89 ƒ 9.400
Snelheid, A.'veenseweg 580, nieuwprijs: . ƒ40.120 2.0 LX, 5drs 5-'91
ƒ 16.900
A'dam Zuid. 020-6445400.
Nu slechts: ƒ 34.995 1.3 Wagon 5-'84
ƒ 2.900
Tel. 035-564444/561842.
ROVER 214 SI,
3-drs., 05/91, ƒ21.950,MINOR MOTORCARS
020-6177975

Nissan

Autovroon

BMW

Nissan SUNNY 1.4 LX, kleur
VW/AUDI-DEALER
BMW 316i, b.j. '90, kent. '91, tontactweg 47, A.'dam-Sloter- rood, dec. '91, i.z.g.st. Prijs
blauwm., 82.000 km, veel ace., dijk: 020 - 6869611, Lod. v. ƒ20.000. Tel. 020-6001393.
m40 motor, LPG inst., prijs Deysselstraat 77, A'dam
T.k. w.o. Nissan Sunny 1.7 d.
ƒ 25.000,-. 01640-43736.
SLX. b.j. '89, ƒ 14.500,-.
(Geuzeveld), 020-6116715
Tel.: 08860-71933.

Chrysler

T.k.a. tegen handelsprijzen:
Scorpio 2.9i GL, wit, 1-'90,
schuifd. ƒ19.750. Escort 1.6
CL, D, 4-'87, ƒ 8250. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Hyundai
Lantra 1.6 i GLS,
16V, 12-'91,
ƒ16.900,
Sonata 2.0 l P.S. 4-'91/14.900,
Tel. 035-564444/561842. '

MEER GARAGE
Hyundai dealer,
occasions
Linnaeuskade 5-7
Tel. 020-692.9548

Mazda
626 LX HB 6-'90
ƒ 13.400
626 GLX 9-'86
ƒ 5.500
626 LX HB 6-'90
ƒ 13.400
626 1.8 GLX 1-'91
ƒ 15.900
626 2.0 GLX
12V coupé,
10-'89
ƒ 13.900
Tel. 035-564444/561842.
MAZDA VAN VLOTEN CAR
TEL.: 020 - 6365052

BX 14 E '84
AX 11 RE '89
VISA Special '84
C15 D best. '86

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

SAAB SERVICE MOLENAAR
Ond., rep., APK.
Royal Class Saab's
Speciale aanbieding:
SAAB 99 Special
LIMITED EDITION
Kleur: rood, l.m. wielen.
HOOFDDORP, 02503-14097

205 XLD 8-'87
ƒ 8.400
205 GL 7-'90
ƒ 10.900
405 1.6GLI2-'91
ƒ14.400
405 1.6GLI6-'90
ƒ12.900
405 1.6GLI 7-'91
ƒ13.700
405 1.9 SRI 10-'90
ƒ17.600
405 1.6 l GR Jub.2-'91 ƒ 16.400
405 1.6GLI 1-'91
ƒ15.400
405 1.9GRD7-'90
ƒ16.200
405 1.6 l GLX 12-'91 ƒ16.900
405 GRD break, 8-'90 ƒ 16.900
405 1.9 SRI 4Wx4 5-'90/ 16.700
Tel. 035-564444/561842.

PEUGEOT 106 XN 1.1,5 versn.
4-'93, incl. garantie. Prijs n.o.t.k
Tel. 020-6632224.

VOLVO

PEUGEOT 205, 1,1, okt.'83, 5drs, APK, i.z.g.st., prijs ƒ 3550.
Tel. 020-6415096.

Wgns lease: Opel Kadett 1.7D,
b.j. 7-'90, type life, 5-drs, trekh.
z.dak, metall., 86.000 km, APK
gek., ƒ 12.500. 02975-69698.

020-6966811

occasions

Volvo 740 GL LPG .. ..'90-'91
Peugeot 205 XRD 1.8, bj. '89, Volvo 740 GL, anthr. met. .'90
wit, 144.000 km, trekh., vr.pr. Volvo 740 GL Aut., grijs m.'89
ƒ 12.900. Tel. 03485-3307.
Volvo 240 GL, blauw
'87
'92
T.k.a. PEUGEOT 305 GT bj. '84 Volvo 480 Turbo, wit
'91
APK tot maart '94, i.z.g.st., Volvo 460 GL, wit
ƒ3750 wegens vertrek, buitenl. Volvo 460 GL Automaat.10/'90
7 x Volvo 440 .... '89 t/m '92
Tel. 020-6383980.
3 x Volvo 340 Aut '87 t/m '90
Volvo 360 2.0 GL Sedan ..'87

Rover

MINOR MOTORCARS
Rover dealer biedt aan
Rover 216 GSI, Cherryred metallic, 50.000 km
11/'90
Rover 820 SI, nwe. type,
abs-schuifd., 14.000 km 10/92
Rover 214 SI, 3 drs. ... 04/91
Rover 216 GSI,
24.000 km
04/92
Rover 416 GSI, zwart .. 04/91
Rover 214 SI, 5-drs,
Steelgrey
02/'91
Rover Montego Estate, met
kinderbankje, 60.000 km.06/'90
Diverse andere gebruikte
Rovers bij
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 40-44.
Tel.: 020-6177975
Rover 216 E 7-'90
ƒ11.500
Rover 216 GSI PS 6-'92/ 19.400
Tel. 035-564444/561842.

Van Vloten
Amsterdam
Uw Volvo-dealer
Tel. 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2x rechtsaf.

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag. Bijna
50 jaar gevestigd: Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij
Aalsmeer, 02977-24229.
Ook t.k. gevraagd.

Klassiekers
en Oldtimers

Rover 216 GSI, groen metal.,
11/91, 55.000 km, veel extra's, CITROEN AMI 8 1977, in zeer
ƒ23.000. Tel. 02972-2675.
goede st., geen roest, blauw.
ƒ2500. Tel. 070-3988951.

Suzuki

Service en
Reparatie

Amstelstein - Suzuki

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
Garage West-Center:
(gratis halen en brengen)
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

£<3'VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:
Auto Anwtalstad
Hemonylaan 25A Amsterdam
Auto Amstelvtad
Minervalaan 85 Amsterdam
B.V. Autobodrijf van Deinum
Jarmuiden 29, Australiëhaven
Sloterdijk III Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
Zeilemaker Landsmeer B.V.
Dorpsstraat 74 Landsmeer

020-6799100
020-6711888
020-6148933
020 6831956
02908-24343

Opel

ra's: o.a. GL-pakket, 1e eig.,
MPORT USA CARS, Keurenplein 9, A'dam, 020-6670121.

VOLVO
AMSTERDAM
speciaal ingekocht

Op = op
440 2.0 Inj.
500 km., div. kleuren
SCHERP
GEPRIJSD

Volkswagen

Ascona 1.6 S 3/83
ƒ 2.900
Ascona 1.6 D 9/82
ƒ 1.900
Kadett 1.7 D Car.12/90/ 11.500
Kadett 1.6 D 2/89
ƒ 7.500
Kadett 1.6 D Car. 11 /88/ 8.900
Kadett 1.3 HB 4/89 ƒ10.200
Kadett 1.3SHB 10/85/ 6.400
Kadett 1,3 S 3/89
ƒ 9.800
Kadett 1.6 l Sed. 10/89/ 10.400
Kadett 1.2 N 6/81
ƒ
700
Omega 2.3 D St. 6/91 ƒ 15.900
Rekord 2.0 S aut. 7/86/ 4.200
Vectra 1.8 l HB 10/89 ƒ 14.700
Vectra 1.8 l HB 10-'90/15.900
Vectra 1.7D 8/89
ƒ14.500
Tel. 035-564444/561842.

440 1.8 inj., st. bekr., 17.000
km,'92. 460 GL Aut., LPG,'91.
440 GL LPG,'89.440 DL 18 inj.,
aut., '91.240GLEstate, LPG,
'91. 940 GL Sedan LPG, '91.
340 GL, 5 drs., aut., '89. 340
GL, 5 drs., 5 speed, LPG, '88.
340 GL., 5 drs., aut., '84.
VOLVO-NIEROP
Vancouverstraat 2-12, A'damwest. Tel. 020-6183951.

COBUSSEN
AMSTERDAM
Gaat u nog met vakantie ?
Dan staat de beste
Leeuwekeur gebruikte auto
klaar bij COBUSSEN
KOM LANGS !
Baarsjesweg 249 - 253
020-6121824.

SUZUKI

Renault

2.950
TIMO DE BRUYN
.k.a.
tegen handelsprijzen:
9.500 Voor occasions en reparaties: Renault 25 TX 2.2I, zilver met.,
2.500
O-'89, ƒ11.950. R21 TL HB,
van BX, Visa en 2CV6.
5.000
nw. mod., LPG 1-'92, ƒ 17.500.
APK klaarmaken tegen gered, R21 TL, 4-drs., LPG, 11-'90,
VISA Garage BV
prijz. Verk. van losse onderd.
12.450. BEREBEIT, AmstelHoutmankade 37
dijk 25, A'dam. 020-6627777.
Amsterdam, tel. 020-6278410. Tel 020-6680820 en 075-219777

OCCASIONS:
10x Saab 90/99.
30x Saab 900, '86 t/m '92
Saab 900 Cabrio Turbo S,
10.000 km, '93.

Matchless G80 500 icyl 1959 T.k. nwe URALS 650 cc boxer
opknapper
of
onderdelen motor met zijspan, ƒ 5.500: Incl.
ƒ1500,-. Tel.:020-6326141.
kenteken. 053-761114. ' '

Volvo

121 HB DX
1.1 ... .1991
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692
121 SED GLX 1.3i-16v .1992
Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
323 HB GLX 1.5 aut .1989
323 SED LX
1.3... . .1987
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
323 SED GLX 1.5 ... .1988
.CORRECTESERVICE, 323 SED GLX
.1990
INRUIL EN FINANCIERING
323 SED LX
.1991
626 HB GLX 2.0 LPG .1987
626 HB LX
1.8-12v .1991
Toyota
626 SED GLX 2.0-8v . .1988
DRAAIERWEG 10, A'DAM- Celica-GTS 2.2L, '84, USA- VW Golf CL 1.3, '87, 3 drs.,
NOORD (BIJ PRAXIS)
jitv., sch.dak, alarm, lm. velg., d.blauw, APK 6-94, in nw.st.
T.k. tegen handelsprijzen: Maz- airco, cc, stereo, 95.000 mis, ƒ8750, tel. 020-6401834.
da626 1.8 LX, 4-drs, wit, LPG, oprijs ƒ 9500,-. 02907-2405.
VW Golf, wit, 1.6D, perf. staat,
6-'89, ƒ11.750. 626 2.0i GLX
7-'90,98.000 km, ƒ 15.900,-. Tel.
:oupé, LPG; 6-'90, ƒ15.500. Toyota Corolla 1.8 XL Diesel, 020-6125330 of 02524-5150.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
1988,
in perfekte
staat, VW Karmann Ghia 1500 coupé,
Amsterdam, 020-6627777.
in p'r. staat, bj. 1063, kl. zwart,
ƒ11.000,- Tel. 01745-14147.
type 34. 01150-96849.

• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
Chrysler - Amstelveen
opgaaf van redenen te weigeOpel Kadett diesel '88, 1e eig,
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
ren. (Art. 16 regelen voor het
mooi en goed. ƒ 9950.-.
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen advertentiewezen).
Inr./fin./gar. mog.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
Tel.: 020-6369515.
(Gratis halen en brengen.)
Te koop Opel Kadett Expression aut., vr.pr. ƒ 17.500.
18 GTX 4-'85
ƒ 2.800 Tel. 020-6445595.
ƒ 13.900 T.k. OPEL ASCONA 1.9, bouwT.k.a. handelspr.: BX TZD Tur BX 19 GT, 30-12-85, centr. look, 19 TXE 7-'90
ƒ11.200 iaar '81, APK april '94, nwe banbo Break, S-'90, ƒ 20.500. BX 16 elekt. ramen. APK 8-94, getint 19GTR2-'90
RE, wit, LPG, 3-'89, ƒ9250. BX glas, LPG, stuurbekr., radio, 21 GTS HBS drs. 6- '90/ 12.700 den en uitlaat, trekhaak. Vr.pr.
21 SD HB 5-'91
ƒ 14.700 ƒ 1250. Tel. 020-6821782.
16TRI, 11-'89, elektr. sch./kant ƒ3.600, te!. 020-6892111.
21 TL Sedan 11-'90 ƒ11.800
dak, ƒ11.500. BEREBEIT,
Citroen CX (6-87) 2.2 TRS, grijs, 21 TL 7-'88
ƒ 7.600 T.k. Opel Rekord '85 uitschdak.
Amsteldijk 25, 020-6627777.
perf. staat, 100.000 km, APK 25 GTS Aut. 8-'89
ƒ 12.400 Vr.pr. ƒ3000; 020-6821144.
XM 2.0, groen metallic, 1991 tot 6-94 ƒ 10.000. 04920-12764. 25 GTS 4-'87
ƒ 7.900 T.k. Peugeot 205 GE accent
49.000 km
ƒ 33.500
25 GTD 4-'89
ƒ 13.900 1,1, wit, v. 10okt. '85, APK'94,
Citroen DS b.j. '73 type D
XM 2.0, blauw metallic, 1991
ƒ 14.200 sunroof, sportst. Vr.pr. ƒ 7250.
Super 5. in red. staat, ƒ3000.-. 25 GTX 4-'89
46.000 km
ƒ 33.750
25GTD1V90
ƒ16.900 Tel. 020-6269359.
Tel.: 05113-2732.
XM V6, rood metallic, 1990
25 GTS 1-'87
ƒ 6.900
86.000 km
ƒ 32.500 Citroen Visa 11 RE 1985 APK
T.k.a. tegen handelsprijzen:
Tel. 035-564444/561842.
XM V6 24V, groen metallic, jan. '94, 1e eig., in g. st.,
Astra 1.6i GL, 5-drs., zwart,
RENAULT
5
TL,
7/85,
APK
1990, 64.000 km . . . .ƒ55.500 ƒ2100,-. 02946-4944 na 18.00.
LPG, 3-'92, ƒ21.500. Vectra
7/94,
beige,
zeer
mooi,
ZX Volcane rood 12-1991 DIRECTIE-AUTO BX 14 RE
1.8i GL, wit, LPG, 5-drs., 1-'91,
5.750.
Evt.
+
radio/cass.
22.000 km
ƒ 29.750 1988, getint glas, zilver metalƒ 19.950. Vectra 2.0i CD, 5-drs.,
Citroen Dorland, 02903-1908. lic, GTI Spoiler, cruise control, 020-6991429.
12-'89, ƒ19.500. Vectra 1.6i
Ring A'dam, afrit 116. Br.i.W. 76.000 km, ƒ 10.500. AIRCARE
GLS, 5-drs„
LPG,
1-'91,
RENAULT AMSTERDAM
ƒ20.750. Vectra 1.8IGT, 5-drs.,
Top occasions met 1 jaar
SERVICES. Tel.
XM V6 airco, leer '90 ƒ31.500 AIRPORT
LPG, 8-'90, ƒ18500. Omega
garantie
XM Turbo D. 12 '91 ƒ34.500 020-6437800/6823153.
2.0i GL, antr.grijs, stuurbekr., 2Wibautstraat 224
XM 20i Comf. LPG '90{ 17.000 Kijk voor een goede Citroen
91, ƒ 19.500. Kadett 1.6 LS Die020 - 561 96 11
XM Diesel '90
ƒ 23.500 Occasion ook onder de rubriek
BX RD Break '89
ƒ 14.500 ALGEMEEN of bel direkt Wim 'e koop Renault 5TL Podium, sel, 3-drs., Stationcar, 3-'88,
BX Turbo D'89
ƒ11.500 van Aalst. Tel. 02979 - 84866 nov. '88, km 63.000, ƒ 8.500,-. ƒ8250. Kadett 1.6i LS, LPG, 290, ƒ11.950. Kadett 1.7 'D
BX 19 TZD '90
ƒ 15.500
el. 02975-65258.
ümbo, 4-'91, ƒ11.500. Inl.
BX Diesel '91
ƒ 14.500 Ruime keuze in 2 CV occasions
k. Renault 19Chamade zilve- BEREBEIT, Amsteldijk 25, telef.
BX TGI Break '90
ƒ 17.500 alle leeftijden. Citroen Centrum
grijs bj. '90, APK-gek. 60.000 020-6627777.
BX 16 Progress Ipg '91/ 16.500 Leende. Tel.: 04906-1528.
<mj 17.500. Tel. 02159-44210. VECTRA 1.7 D, 11/91, veel exBX 14 TE, '91
ƒ 13.500

Citroen

Saab

Ford

Lancia

460 Turbo, duurste uitv., grijs
met., 130.000 km, '90, ƒ 21.500.
VOLVO-NIEROP
Vancouverstraat 2-12, A'damWest. Tel. 020-6183951.

• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50

FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions. T.k.a. tegen handelsprijzen
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Croma 2.0 i.e. Aut., stuurbekr.
Tel. 02975-62020.
1-'90, ƒ 13.500. Tempra 1.9 TD
SX 1-'91, ƒ 16.500. Panda 1000
Adverteren in deze rubriek
Amstelveenseweg 580-582
CL, 6-'88, ƒ5.500. Tipo 1.4 i.e.
Tel, 020 - 665.86.86
Amsterdam-Zuid, 020-6445400
LPG, 6-'90, ƒ 12.000.
FAX 020 - 665.63.21
Inl. BEREBEIT, Amsteldijk 25
SAAB 900i, 3-D. + 5 D.
Postbus 156, 1000 AD A'dam Amsterdam, 020-6627777.
in alle KLEUREN LEVERBAAR
NOG 2X SAAB 900
TURBO SE CABRIOLET

Peugeot 305 Break '85, LPG,
als nieuw, ƒ4250. VISA
Garage BV Houtmankade 37 SUBARU Mini Jumbo, 5-drs
SDX '91, 15.000 km. ƒ 13.000.
A'dam, 020-6278410.
MOOY & ZOON
Lancia Dedra 1.8 iE, i.o.v.
Tel. 020-6623167
cliënt, 1e eig., zwart metallic,
Corsica LT S 8-'90, ƒ 14.900, LPG, mei 1991, ƒ 18.500.
Tel. 035-564444/561842.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
DAIHATSU CUORE, 3 deurs Amsterdam, 020-6627777.
TX, 1991, ƒ12.500,BMW3l6mrt. 1984
ƒ5.400
VAN VLOTEN CAR,
Tel. 035-564444/561842.
020-6365052.
Seat Terra 1.4 D 7-'92/ 9.600
Mercedes 190 D, '91, c.v., elec.
Accord 2.0 L EX 4-'90 ƒ 17.400, schuifdak. trekhk. getint glas,
Tel. 035-564444/561842.
Tel. 035-564444/561842.
in nieuwstaat.
IMPORT USA CARS.
Tel.: 020-6670121.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Ook voor diverse
recente occasions

9000 i, donk. blauw,'86, div. acPanda 1000 CL ie, zilver met. ces.; in prima staat van onderhoud, nwe APK. ƒ 13.500.42.000 km, '91, ƒ 10.750. Panda
Tel. 02526 - 87613.
750,
wit, 53.000 km, '87
ƒ5.250.
Dealer of the year
NIEROP
Vancouverstraat 2-12, A'damWest. Tel. 020-6183951.

Hogeweyselaan 97, 02940-15443

week.

Peugeot

Seat

NIEROP ook voor uw gebruikte Seat Terra 1.4 D 4-'92/ 10.000
Tel. 035-564444/561842.
Daihatsu. Vancouversiraat 212, A'dam-W. 020-6183951.
SEAT-AUTO KÖHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
• De advertentie-afdeling beAUTOBOULEVARD
houdt zich het recht voor aden
vertenties eventueel zonder
Haarlemmerweg 49a
opgaaf van redenen te weigeLeiden. 071-214011
ren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).

Fiat
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A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 02907-6999 A'dam,
Sloterdiik 3.

Autofinanciering
en verzekering

Volvo 850 GLT Aut., blauw me- T.k. HONDA VF1000F, kleur
•Auto te koop? Plaats in defcé
tallic, ABS, Volvo-audio, 05/'92, rood/zwart,
i.z.g.st.
Vr.pr. rubriek. U zult verbaasd sta'an
22.500 km, ƒ62.500,- VAN ƒ7.995,-. Tel.:02522-18347.
over het resultaat.
.v '••
VLOTEN, 020-6369222.

Rijscholen

VOLVO 240 GL STATION 2,3 i
type '86,169.000 km, antraciet
stuurbekr., el. ramen, schuif
/kanteldak, c.v.,
trekhaak
i.z.g.st.,
dealer
onderh
ƒ 14.700. Tel. 02205-2126.
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Algemeen

Autoverhuur

QUKEBAAS

Autosloperijen

Accessoires
en Onderdelen

Auto's te koop
gevraagd

autolak

ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515. Amsterdam
(020| 6129804

Autoverzekering laagste betaling per maand/kwartaal.
Celie voor alle verzekeringen
020-6416607 of 036-5345119. T.k. gebruikte onderdelen van
alle type's BMW, Mercedes en
• Bewijsnummers van een 3eugeot. Garagebedrijf
C.
geplaatste advertentie in deze Schrauwen,
Teteringsedijk
rubriek krijgt u alleen
134, Breda. Tel.: 076-214918.
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50
Kawasaki GT550, bouwj. 1991;
•Auto te koop? Plaats in deze rood; 13500 km; 3 koffers, duorubriek. U zult verbaasd staan steun, slot, prijs ƒ 7500,-.
Tel.: 020-6231727.
over het resultaat.

Motoren/Scooters

Campers
STARCRAFT:
- Opzet camperunits met of zonder hefdak voor ALLE typen
pick-ups v.a. ƒ15.500,- incl. BTW.
- Vouwwagens, zeer ruim en eenvoudig op te zetten.
- Fifth Wheels in diverse afmetingen, zeer luxe.
Diverse demonstratie-modellen.
IMPORT USA CARS, Keurenplein 9, Amsterdam, 020-6670121.
•Auto te koop? Plaats in deze MB 508, verl., verh., b.j. '81 m.
rubriek. U zult verbaasd staan ramen + dakluik, 135 l. tank,
over het resultaat.
zelf inb. ƒ9.750. 075-217583.
Dé autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week
in Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aanhuisbladen van WEEKMEDIA.
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020-665.63.21

is de verkoop van uw auto een fliiitjë van eeü cent
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar oials particulier met één advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de; schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale aütorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws-en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINTS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dLat alles voor één voordelige prijs!

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/eurocneque.
Prijs incl.
B.T.W.

Schrijf hier in bloklctters
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.
Naam: -

1
2
3
4
5
6

46,94
62,80
78,67
94,53
110,39
126,25
142,12
157,98

7
8
9
10

Telefoonnummer

Adres: Postccle + Plaats: -

.&

SUPER STUNT
?";;
voor nieuwe leerlingen
Volvo 480 ES aug. '87, z.g. on
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in Europa
derhouden. Vr.pr. ƒ21950,- als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding ;var
Tel. 058-121288.
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 975,Volvo 480 Turbo, 1992, wit,
of
36.500 km, ƒ42.500,-.
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ750,Van Vloten 020-6369222.
Motorrijlessen ƒ 47,50 per les
Autprijlessen ƒ 36,00 per les
Theoriecursus op Video GRATIS
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie +
.
Citroen BX 1.9 GT'85 ƒ 4.500
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'darru'
BMW 316 Lpg '85
ƒ 6.950 AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
EXAMENGARANTIË '
KADETT diesel '88
ƒ 9.990 1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
bij Autorijschool MicheJ.
Nissan Bluebird
Gratis halen en brengen.
alle herexamens gratis; •
2.0 LX HB'90 LPG ƒ14.950
Tel. A'dam: 020-6942145.
Voorwaarde: Lessen volgens
Seat Ibiza l .21 CLX '92/ 15.950
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
"het Michel lessysteem" .Inr./fin./gar. mog.
Herexamens
halve
prijs. 020-6853693 bgg. 020-6181775
Tel.: 020-6369515.
Spoedcursus
mogelijk v.a. 036-5321238 en 02990:34768
VAN VLOTEN CAR
ƒ925,-. Tel. 06-52821994
SNELLER JE RIJBEWIJS (A/B):
Mits. Colt 3-d. GLX 1.5
88 b.g.g. 020-6932074.
Euro Drive Verkeersschool::'
Ford Rësta3-d. CLX 1.1i 91 Celie, ANWB erkend, Redelijk Cursus duur: 2 tot 8 wkn.
Ford Escort 3-d. CL 1.4
87 in prijs, hoog in kwaliteit. 2 tot 3 dgn. theorie op video.
Peugeot 205 3-d. Accent 1.086 020-6416607.036-5345119
Kst. min. ƒ 895,-, 2 pers. -ƒ 200,V.W. Passat 5-d. GL 1.8 87
Rijtest ƒ 42,50: lessen/wkn, pok
Opel Ascona 2-d. S 1.6
86 Erk. Bovag verkeersschool Ve- autom. 020-6840154/6828426.
Opel Record 2-d. S 2.0
81 ronica. Autorijles ƒ34 per les.
Motorrijles ƒ 45 per uur. Pakket
TEL.: 020 • 6365052
van 10 motorrijlessen + exaXantia 1.8 SX, 3-93
men ƒ 730. Spoedcurs. compl.
ƒ5.500.VOORDEEL pakket ƒ 1750 incl theorie. Voor
ZX 1.4 sport uitv. 1-92/26.900 nadere inl. 020-6656955.
Bij
•.;:••••
ZX 1.4 Reflex 10-91 .ƒ22.500
XM 2.0 Comfort 5-90 ƒ28.900 • De advertentie-afdeling beBX 1.9TZI LPG 4-90 ƒ14.900 houdt zich het recht voor adBX 1.9 TRD LPG 1-87ƒ 7.900 vertenties eventueel zonder
niet duur!!! .':','.
BX 1.4 Palmares 12-88/12.500 opgaaf van redenen te weigeAX1.1 inj. 10-90 ....ƒ13.950 ren. (Art. 16 regelen voor het
Studenten 10 % korting.-.:
AX 1.1 Spirit 11-89 ..ƒ11.950 advertentiewezen).
- koelwagen & oprijautp
AX 1.4 GT inj. 8-89 ..ƒ14.900
- 9-pers. bussen en pick-up's
- Rat 500 tot Chrysler Voyager
2CV 6 S 6 7-87
ƒ 5.000
AltoGA4-88
ƒ 8.500
- Nu ook Campers!!!\'V.
Alto 1-84
ƒ 4.750
Autosloperij A. de Liede
Avond& nachttariéf:
Peugeot 205 1-91 ...ƒ15.900
Neem geen risico: orig.
bestelwagen gehaald na 16.30
PTT-vrijwaring RDW
Ibiza 1.5 XL inj. 2-90 .ƒ15.500
uur en de volgende morgen
Micra 10 DX 1-89 ...ƒ11.500
(s)loopauto's
retour tegen 4 uur-tarief.'
Visa Super E 1-84 .. .ƒ 2.750.
HOOGSTE PRIJS
020-6794842, 020-6908683.
Hyundai Pony XP 6-88/ 7.950
Tel.: 020-6198691
Panda 750 L 4-86 ...f 3.950
D. FAAS
:• •;•
Inruil, financiering en 12 mnd. Grote sortering ONDERDELEN Luxe- & Bestelauto's v.a.// 38,garantie mogelijk. Autobedrijf van alle schade-auto's, alle per dag, ex. BTW
.
v
Wim van Aalst Citroen/Suzuki. merken, alle bouwjaren.
Grasweg 3, A.'dam-Nobrd
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02979 - 84866.
Tel.: 020-6371826.' •'
Tel.: 02502-45435.
LAGE HUUR ,•;Het HOOGSTE BOD?? Bel Nwe bestel- en vrachtw.'m. ravoor vrijblijvende prijsopgaaf. dio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ44,Loop, sloop en schadeauto's p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. wagens. Autoverhuur , SlootKlaar terwijl u wacht.
haak. Tel.:'020-6431220. ",'
Ruilstarters en dynamo's.
Adverteren in
Valkenburgerstraat 152.
déze rubriek •"••'
Tel.: 020-6240748.
FAX: 020 - 665.63.21
Grote sortering ONDERDELEN Inkoop auto's tegen
Bewijsnummers van ee.n, .
ANWB/BOVAG-koerslijst.
van schade-auto's, alle
geplaatste advertentie in deze
Bel voor info 020-6369515
merken, alle bouwjaren.
ubriek krijgt u alleen ,"..GEBR. OPDAM B.V.
Let op! BOVAG autobedr. veroegezonden als u dat bij'de
Tel.: 02502-45435.
koopt gratis uw aanb. in zijn opgave van de advertentie
Missot. specialist REM- en Showr. Medembl. 02274-4999. kenbaar maakt. De kosten
FRICTIE-MATERIAAL.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk daarvoor bedragen ƒ4,50 •
Bosboom Toussaintstr. 43 merk auto a cont. met vrijwar.
• De rubriek
. ,,
A'dam. Tel.: 020-6180443.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
PRODUKTINFORMATjE,'.
Noodservice
T.k. gevr. LOOP-, SLOOP- en maandelijks memo voor' 'de
SCHADEAUTO'S a contant consument verschijnt- - elke
ONDERDEELVERKOOP
derde woensdag van ' 'de
met vrijwaring. 02990-71312.
DOE-HET-ZELF ADVIES
maand in deze krant.
op zaterdag van
T.k. gevr. LOOP-, SLOOP- en Deze rubriek is bestemd voor
10.00-13.00 uur
SCHADEAUTO'S a contant adverteerders die een accent
Kost B.V.
met vrijwaring. 02990-71312.
willen leggen pp het speciale'
Valschermkade 16, A'dam. Te koop gevraagd AUTO'S a en/of exclusieve van hun
zaak of produkt. Voor inl. tel.
contant met vrijwar.bewijs
:
Tel.: 02908 - 24640
010-4132095.

Met een advertentie m

Aantal regels

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.

BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
Tel.

25/26 augustus 1993

Handtekening:

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,ï|
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 70.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321

//eekmedia 16-17

donderdag 26 augustus 1993
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Nieuwe Park
Avenue zet
feest Buick
luister bij
LS JE 90 jaar wordt,
mag je best nog een
keer tracteren en een
feestje organiseren.
Diémening zijn ze bij Buick
K;; duidelijk toegedaan,
want het 90-jarig bestaan
wordt gevierd met de introductie van een uiterst verfijride versie van het topmodel.Park Avenue.
Grondlegger David Dunbar
Euick construeerde al in de vorige eeuw benzinemoteren en
naar het schijnt bouwde hij saa,en.,met zijn technicus Walter
,ïaiÈ in 1900 zijn eerste auto
oridér de naam Buick. Toch
noudt men, zekerheidshalve,
iiever het jaar 1903 aan als officiële start. Het was geen beste
start; want al binnen een jaar
dreigde een bankroet. Buick
sla'a'gde er echter wonderwel in
de donkere wolken te keren en
in)f9'08 kon hij zich de grootste
aütomobielfabrikant van Ame-

rika noemen met een jaarproduktie van 8000 auto's, meer
dan Ford en Cadillac bij elkaar.
In 1926 lag dit aantal op 260.000
en de betrouwbaarheid was het
belangrijkste visitekaartje.
In de negentig jaar van het
bestaan waren ook heel wat
dieptepunten te noteren. Buick
werd in de dertiger jaren hard
getroffen door de economische
crisis en ook in de vijftiger jaren was het pompen of verzuipen. Opvallend genoeg overleefde Buick alle stormen, net
als in het eerste levensjaar,
waarbij het steeds sterker uit
de strijd tevoorschijn leek te
komen. In het begin van de
tachtiger jaren werden zelfs absolute verkooprecords gevestigd.
Dat kan niet anders betekenen dan dat Buick kwaliteit levert. Het woord 'motor' stond
en staat altijd hoog in het vaandel. De oorspronkelijk gepatenteerde tweecilinder kopklepper

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Terrano l!
Twee Amerikaanse
Buick-topmannen. tussen de eerste
en de laatste.
leverde voor zijn tijd verbijsterende prestaties. De basistechniek van deze vinding werd later door de gehele auto-industrie overgenomen.
Er zijn nog wel meer staaltjes
van technisch vernuft te noemen. Zoals de toepassing van
de eerste in grote aantallen geproduceerde V6 in de 1962
Buick Special. Dat was toen
een gewaagde stap in een land
waar de V8 nog zaligmakend
was. Maar de V6 overleefde het,
want de huidige 3,8 liter V6 is er
een verre afstammeling van.
Nog altijd wordt hij geprezen
om zijn souplesse, prestaties en
vooral betrouwbaarheid.

trol, een geavanceerde automatische versnellingsbak, een
flink vermogen en een redelijk
brandstofverbruik. Het zijn
maar enkele dwarsstraten. Het
feestnummer van Buick is een
goed voorbeeld van de nieuwe
generatie GM-modeüen. De ge-

ODELLEN met
' de
toevoeging
.-•-'. Sportive hebben
bij Opel een bijzondere
naam
opgebouwd.
Centraal
staat de spor:
tiêf getinte uitrusting
:ëgén een aantrekkelijke prijs. Sinds kort is
èf'riü ook een Vectra
Sportive.
Hij vindt zijn plaats naast de onlangs gepreseritèerde Vectra Expression, die kan bogen op
éèh'uitgebreid comfort-pakket. De nieuwe Veetra Sportive is leverbaar in zowel 4- als 5-deurs
uitvoering en er is keuze uit vier verschillende
motoren: 1.6i, 1.81, 2.0i en 1.7 turbodiesel. Elke
Sportive is herkenbaar aan de speciale 'softline'
ichtmetalen velgen met 195/60x15 inch banden.
Op.bumpers en flanken is een glanzend zwarte
bies'aangebracht. De sedanversie heeft tevens

101.500 gulden nog bij, voor dat
geld krijgt u geen lederen bekleding overigens, die kost nog
eens vijf mille extra. Geen kleine bedragen, maar in deze klasse mag de Park Avenue zich
zonder meer scherp geprijsd
noemen. Mogelijk dat dit wel de

voornaamste oorzaak is achter
de opmars van de nieuwe Amerikanen in ons land. Na de
winst in voorgaande jaren, kon
in de eerste helft van dit jaar
weer een verbetering van liefst
zestien procent worden genoteerd.

Audi komt met 'kleine' cabriolet
E

EN opwarmertje voor
een hopelijk betere
zomer in 1994: Audi
sluit zijn cabrioletversie in het nieuwe modeljaar af met een 2.0 liter viercilinder benzinemotor. We
kenden reeds de dikkere 2.3
liter vijfcilinder en 2.8 zescilinder.

Buick is dan misschien wat
oud, maar nog altijd zeer kras
en goed bij de tijd. De nieuwe
Park Avenue heeft alles aan
boord wat de moderne en veeleisende automobilist zich maar
wensen kan: airbags, ABS, een
elektronisch geregelde airco en
We maakten niet zolang geleanti-slipregeling, cruise-con- den al melding van een tweetal
nieuwe Audi-modellen voor
1994: de 80 Avant 2.8 E en de S2.
Daar kunnen we nu dan nog
een nieuwe cabriolet-versie aan
toevoegen, de 2.0 E. Audi's
'kleinste' cabriolet met vier cieen spoiler op het kof- linders en elektronisch geregelferdeksel. De auto is de brandstofinspuiting heeft
verkrijgbaar in bijzon- een vermogen van 85 kW/115
dere kleurcombinaties pk en accelereert binnen dermet prachtige Engelse tien seconden naar 100 km/uur.
namen als High Voltage Bleu en Neptune
Turquoise.

Sportieve uitvoering Opel Vectra
M

stroomlijnde limousine levert
dankzij een soepele, stille en
125 kW/170 pk sterke V6-motor
indrukwekkende
prestaties.
Het gemiddeld verbruik van
1:11 is bovendien beslist om
over naar huis te schrijven.
Daar komt de prijs van

De topsnelheid bedraagt 187 del-integraal-stoel (GIS), die tekm/uur. Het brandstofver- gen meerprijs leverbaar is. De
bruik (Eurosuper) ligt op onge- GIS met geïntegreerde veiligveer 1:11.
heidsgordel biedt inzittenden
een nieuw element in veiligheid
De Cabriolet 2.0 E beschikt en comfort. Bij de stoel is de
over een complete uitrusting rugleuning via de onderzijde
waaronder:
stuurbekrachti- van het stoelframe direct verging, ABS, elektrisch bedienba- bonden met de bodem. Door de
re ramen voor en achter met vaste verbinding worden de bij
centrale bediening vanaf het een aanrijding optredende
middenconsole, groen getint en krachten op de gordel en de bewarmtewerend glas, centrale lastingen bij het over de kop
portiervergrendeling, verstel- slaan, linea recta naar de strucbare en verwarmbare buiten- tuurvaste bodem van de auto
spiegels en nog wat extra instrumenten in het middenconsole. Het is nog niet bekend hoe Rechts
de
de prijs van de 2.0 E komt te Gordel-inteliggen.
graal-stoel
(GIS) en onder de Audi
GIS-systeem
Cabriolet 2.0
Nieuw voor alle cabrio-uit- E
voeringen van Audi is de gor-

geleid. De zithoogte-verstelling
gebeurt door middel van het
zitkussen en gaat elektrisch.
De gordel is bij het GlS-systeem geïntegreerd in de rugleuning van de stoel. Daardoor is
het omdoen en het vinden van
de juiste positie voor de gordel
in iedere zitpositie en voor inzittenden van verschillende
lengtes eenvoudig. De rugleuning kan handmatig en traploos worden versteld. De
kleur van de gordel wordt afgestemd op de binnenbekleding.

Met de speciaal voor en
in Europa vervaardigde
nieuwe Nissan Terrano II
versterkt Nissan zijn concurrentiepositie in het segment van de terreinwagens. Het accent ligt meer
dan ooit op het rijcomfort,
want met name de vraag
naar luxe terreinwagens
neemt sterk toe. In 1992
werden 280 duizend van
dergelijke voertuigen in
Europa verkocht en voor
1996 verwacht men dat dit
aantal op 360 duizend ligt.
De nieuwe Terrano II is
natuurlijk een prettig mpbiel met rijkwaliteiten die
beslist niet onderdoen voor
die van een personenauto.
De auto staat hoog op zijn
poten en is voorzien van
fors bemeten banden. Het
interieur is afgestemd op
comfort, er is veel binnenruimte en de uitrusting
laat niets te wensen over.
De hoge zitpositie biedt
een goed overzicht en geeft
nog een veilig gevoel op de
koop toe.
De versie met benzinemotor heeft vierwielaandrijving en de turbodiesel
alleen achterwielaandrijving, daar gaan we al want
een beetje terrein kun je
met zo'n uitvoering het
beste vermijden. De Terrano II is verkrijgbaar vanaf
59,895 gulden. Er is ook een
grijs kenteken versie voor
een kleine veertig mille ex
BTW.

Automobiiia
-veiling
Zaterdag 28 augustus
wordt in het Elysee Beach
Hotel te Zandvoort vanaf
half vijf een Automobiliaveiling gehouden ten bate
van Unicef. Onder meer de
helm van Nigel Mansell en
de overall waarin Jan Lammers de 24-uurs van Monaco won komen ter veiling.
De organisatie is in handen
Veilinghuis Christie's en
Beach Incentives Zandvoort.

Van binnen doet hij
zijn naam extra eer aan
met sportstoelen voorin, een lederen sportstuur, fris genopte bekleding en een in delen neerklapbare achterbank.
Wat betreft de veiligheid is de Vectra Sportive
voorzien van dubbele beschermingsbalken in de
portieren, gordelspanners op de voorstoelen en
in hoogte verstelbare veiligheidsgordels voor en
achter. ABS en airbag zijn tegen meerprijs leverbaar.
De Vectra Sportive staat voor een kleine 39.000
gulden bij de Opel-dealers.

Postcode Loterij helpt unieke natuur behouden

Speel mee voor
mens en natuur
IS ELKE BRIEVENBUS
EEN UITDAGING

Postcode
Jackpot:
6 miljoen!
De s t a n d van de J a c k p o t

voor de komende trekking is
maar liefst 6 miljoen «uiden,
de hoogste prijs die ooit in

ons land is uitgeloofd!

V a l t de Jackpot deze maand
op ee/i niet verkocht lot. dan

VOOR JOU OOK???

s t i j g t de J a c k p o t /.elfs tot 7
miljoen gulden! Het maximum
waarbij de Jackpot gegaran-

deerd valt. Want dan gaat do

Ga folders en
kranten bezorgen.
Geld verdienen is gemakkelijker dan je denkt.
Dat kan bij jou in de buurt, op momenten die je het
beste uitkomen. Interlanden Spreigroep zoekt
namelijk bezorgers voor folders en kranten.
Je hoeft er niet te vroeg voor op te staan en je zit
er ook niet elke dag aan vast. Een paar uur per
week kan al genoeg zijn. Meer weten? Bel even.
Of vul de bon in. Dan kan het geld verdienen
voor jou al snel beginnen ...

•'.;:Jp.$ • je belt:
"^Sö-613 8 444
/&• ,-£-••

't loopt gewoon beter bij
Interlanden Spreigroep

ïnterLanden sprelgroep

BON VOOR LEKKER
GELD VERDIENEN
Ja, ik wil mij aanmelden voor het
bezorgen van de woensdag- of
donderdagkrant
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Mijn leeftijd is:

Op de zuidelijkste punt van
Zuid-Beveland ligt een
groepje unieke natuurgebieden van de Vereniging
N a t u u r m o n u m e n t e n . De
Postcode Loterij s t e u n t
N a t u u r m o n u m e n t e n financieel en daarmee het behoud
van deze gebieden. Zodat u
ook in de toekomst van deze
natuur kunt blijven genieten.

De Bloemdijken, de Middelplaten, de Inlaag en het Zuidgors zijn prachtige plekken in
Zuid-Beveland met een unieke
flora en fauna. Ze zijn een excursie meer dan waard.
Maar het onderhoud van deze
gebieden kost erg veel geld.
Zo is er bijvoorbeeld een
schaapskudde nodig om de
dijken te begrazen. Door mee

üe Middelplaten, een prachtige
plek in Zeeland. De moeite van
liet behouden waard.

notaris net /.o lang door tot er
een winnaar is!
Pak uw laatste k a n s en word
rui lid. Bel nerust de inl'onnatielijn: 020-674 5656. ES

de Postcode J a c k p o t en vele

te spelen in de Postcode
Loterij helpt u mee aan het behoud van ons landschap. Want
de Vereniging N a t u u r m o n u menten is een van de zeven
vaste goede doelen van de
Postcode Loterij. U maakt als
deelnemer bovendien kaï". op

tiendui/.enden andere prij/en.

l:en mooie prijs w i n n e n en
tegelijk de n a t u u r een handje

helpen? Dat kan al voor één
tientje per maand! Als u van-

daag nog de bon i n v u l t , speelt
u volgende maand al mee! BI

De winnende
Thuisbingonummers van
17 augustus:
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Hitbingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand
het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

1 13 22 30 42
4 15 23 31 43
8 16 25 33 44

J ƒ40,- (vier lotnummers)
J ƒ30,- (drie lotnummers)

11 18 26 39

12 21 28 40

ƒ20,- (twee lotnummers]
ƒ10,- (één lotnummer)

A. u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

jaar

Zend deze bon in een ongefrankeerde
envelop aan:
Interlanden Spreigroep
Antwoordnummer 15002
1000 PW Amsterdam

Wilt u miljonair worden?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!
Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.
De loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890/098/177.89. d.d.
02-03-1993. Prijzen boven de duizend gulden worden belasl met
25% kansspelbelasling. Prijzen
worden automatisch op uw bank- of
girorekening gestort

J dhr. J mevr

Adres:
Postcode: l l l
Datum:
Handtekening

NATIONALE
LOTERIJ

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel! naar.
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag

donderdag 26 augustus 1993

Weekmedia 17

RATIS

TIJDENS UW VAKANTIE IN UW HOTEL EINDELIJK EENS LEKKER GESLAPEN?!?!
Grote kans dat u op een CROWN-boxspring combinatie heeft geslapen.
Nu compleet:

SLAAP THUIS, ZOALS
IN HET HILTON-HOTEL

, CROWN
BEDDING

CROWN BOXSPRING
+ Royaldon Oxford
bmnenveringmatras
met
schapewollen
afdeklaag
20 cm dik en 10 jaar
garantie

80x200

ƒ 650,-

90x200

ƒ 698,-

140x200

ƒ 1095,-

160x200 .

ƒ 1295,-

(hoofdbord tegen meerprijs leverbaar)

OOK U KUNT DIT SLAAPCOMFORT DEZE WEEK NOG IN HUIS HEBBEN
gratis gebracht en gemonteerd
Crown Bedding: leverancier aan o.a. Hilton, Holiday-lnn, Ramada en andere top-hotels m heel Europa.

flOl 111 Cl

Alles uit voorraad leverbaar en gratis bezorgd!!
Wij zijn tevens dealer van:
m.Mm^^

CROWN
BtDDINC

TÏXTIELHANDEL
M MM U L. L. ..PIA"
,,r IM

Albert Cuypstraat 203b, tel. 020-676.04.09 (A'dam)
's maandags gesloten - overige dagen geopend: 8.30-17.00 uur

geen
koopavond
* +4 tot -4 (cyl +1.0) blank - enkelvoudig
GELDIG T/M 4 SEPT.l 993

I

I

Naaimachine
specialist
Lid AVVN

STOKMAN

MENU MAAND AUGUSTUS
Ardennerham met gemengde sla
en partjes meloen
of
Consomme 'Doria'
Heldere runderboulion
met komkommer juliénne
********
Gebakken snoekbaarsfllet met
gesmolten peterselieboter en citroen
of
Runderbiefstuk omringd met
spek en rode wijnsaus
********

NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

REPARATIE
ALLE MERKEN

VOOR 65-PLUSSERS EN STADSPASHOUDERS!
Vakantietijd is Voordeeltijd voor 65-plussers en alle stadspashouders.
Voor hen komen bij aankoop van een montuur* de glazen (kunststof of glas)
deze maand geheel voor rekening van Prins Brillen.

GELDT VOOR ALLE MONTUREN v.a. f 65,-

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE
Prmsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072

Maandags gesloten

Amsterdam: Bilderdijkstraat 72, tel 6183368 - Gelderlandplem 117 tel 6440793 - Ferd Bolstraat 130, tel 6625476
Koninginneweg 224, tel 6622651 - Bos en Lommerweg 307, tel 6843764 - Tussenmeer 58, tel 6193001 - Burg de
Vlugtlaan 174, tel 6131971 - Javastraat 4, tel 6946883 - Buikslotermeerplem 7, tel 6372392 - Winkelcentrum
"In de Banne", Ankerplaats 21, tel 6331504 - Amstelveen: Rembrandtweg 157, tel 6415434 - Alkmaar: Winkelcentrum
"de Mare", Europaboulevard 24, tel 072-612900 - Heerhugowaard: Winkelcentrum Middenwaard 31, tel 02207-17172

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

Sinaasappelbavarois met
bosvruchten en slagroom

FL 39.-

Als u goed met mensen kunt omgaan
hebben wij een leuke bijverdienste voor u

15

IIAP1
5 O.L.V. ANJA V/D VOORT

Certificd
Fitness Instructor

Studioadres: Oranjestr. 12, tel. 19701

AEROBICS
High-impact
Low-impact
High & low
Steps
Combi-steps
Jeugdaerobics

INTOMART ZOEKT INTERVIEW(ST)ERS
Hoe komen ze bij de omroepen
toch altijd aan die kijk- en
waarderingscijfers' Hoe weet
een fabrikant of z'n klanten
tevreden zijn.
Waar geeft de Nederlander nou
het meeste geld aan uit aan
wonen of aan recreeren
BIJ Intomart, één van de
grootste instituten voor markten opinieonderzoek >n
Nederland, is het steeds weer
een uitdaging om op zulke
vragen betrouwbare antwoorden
te vinden We doen dat met
behulp van onze vaste kern van
mterview(st)ers, die overal m het
land (ook 's avonds) actief bezig
zijn met het houden van
persoonlijke interviews bij de
mensen thuis

Kunt u goed met mensen
omgaan, bent u spontaan en
accuraat en beschikt u over
minimaal 10 uur per week, dan
bieden wij u een aantrekkelijke
bijverdienste.

geeft u meer!
VLIEGEN BOVEN NEDERLAND
Weekmedia organiseert m samenwerking met Toer-NLExcursies een fantastische rondvlucht van een uur boven Nederland op zaterdag 9 oktober 1993
Op Schiphol gaat u aan boord van de Air-Holland
Boeing 737/757 en maakt u een rondvlucht van een uur
boven Nederland De vlieghoogte is zo laag mogelijk als
haalbaar op het moment van uitvoering Afhankelijk
van eventuele bewolking en andere weersomstandigheden stelt de gezagvoerder een zo interessant mogelijke route vast De vertrektijden vanaf Schiphol liggen
tussen ca 8 30 en 17 30 uur Tijdens de vlucht wordt u
een drankje en een versnapering aangeboden

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u
richten aan

Intomart B.V.
t a v afdeling Buitendienst
Postbus 10004
1201 DA Hilversum

INTOMART

KOSTEN
De kosten voor deze vlucht bedragen ƒ 119,- p p Kmderen t/m l jaar gaan gratis mee Deelnemers dienen in
het bezit te zijn van een geldige toenstenkaart of een
geldig paspoort De rondvlucht is gebonden aan een
minimum en een maximum aantal deelnemers Er zijn
geen taxfree-faciliteiten
DEELNAME
Deelname is alleen mogelijk door het zo spoedig mogehjk inzenden van onderstaande volledig ingevulde bon
aan
Secretariaat Weekmedia,
Postbus 2104, 1000 CC AMSTERDAM
Via Toer-NL-Excursies ontvangt u een bevestiging en
een faktuur, die u per omgaande dient te betalen Ca 7
dagen voor vertrek ontvangt u via Toer-NL-Excursies de
deelnamebewijzen en alle relevante informatie

Bon voor onze lezers

SPIERVERSTEVIGING
JAZZBALLET vanaf 7 jaar
PRÉ-BALLET vanaf 4 jaar

Op zaterdag 9 oktober 1993 maken wij met Weekmedia
een rondvlucht boven Nederland
J\r\r^

Post<-v>rl<=

Studio Shape heeft zowel overdag als
's-avonds lessen. Op 3 ochtenden in de
week is er les met kinderopvang.

Wnnnplrrrrts

Namen overige deelnemers (voor kinderen t/m 12 jaar
ook leeftijd vermelden)

Proefles gratis
Bel voor meer informatie: 19701

ELKE WEEK HET DK

geeft u meer/

i
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Z O E K DE M I S L U K T E

Winkelpersoneel gevraagd

Mogen wij ons even aan U voorstellen
Wij zijn een middelgrote slagerij in Amsterdam-Centrum.
Wij leveren zowel aan particulieren als aan bedrijven.
Ter versterking van ons team zoeken wij met spoed:

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen
worden ge/et over l of 2 kolommen breedte in diverse
lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende edilie:
7ANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,44 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.

slagersgezel m/v, Ift. 18-21 jaar
liefst met'enige worstmakerij ervaring
Wat belangrijk voor je is: goed salaris, extra premies voor
extra inzet en zaterdag's ben je vrij.
Geinteresserd of wil je meer informatie, snel bellen naar tel.
020-6719881 overdag van 9-6 uur vragen naar Hr. Luuk Koole

U kunt uw tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of
afgeven//.enden aan:
* Xandvoorls Nieuwsblad, Gasthuisplcin 12,
2042 J M Zandvoort;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
7.. Xandvoorts Nieuwsblad, Amstelvecns Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Couttinl, alle edities van hel Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Wcespcr. ƒ 5,23 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
•*• Informatie over on/e overige aantrekkelijke ad vertenliccombinalies in de Micro's /ijn op aanvraag op onze
kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 7,05 adm.kosten.
* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnumrncrs
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten
bel verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 4,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-ad verten tieconibinal ie X
telefonisch opgeven:

020-5626271
(dil nummer is niel voor bc7.orgk1achtcn) of zenden aan:

Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Divers personeel gevraagd

Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

bezorger/ster
voor kleine wijk (+ 80 kranten), Zandvoortselaan en Bentveld
Aanmeldingen telefoon: 17166.

Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

bezorgers/sters
voor de vakantieperiode.
Aanmeldingen telefoon: 17166.
J/M Coiffeurs heeft plaats
voor een leerling kapper-'
Videotheek
(ster). Bel voor een sollicitatiegesprek tel. 02507-14040. |
Vraag evt. naar Jos of'Nel.

DOMBO
* **

Huishoudelijk
personeel

gevraagd
Oproepen - Mededelingen

Huish. hulp gevr. voor 3 uur
p.w. Tel.: 02507-15370.

Zondag 5 sept. Artis Koningszaal Paranormaal Beurs. Aanvang 11.00 uur. Meer dan 60 stands: tarot, auralezen, magnetiseurs, pendelen, helderzienden, astrologie enz. enz. Entree
ƒ7,50. Bij aanschaf CD van ƒ 15,- gratis toegang! Bij aanschaf
CD Stonehenge van ƒ25,- gratis toegang 2 personen.
* Albertina & Zémanuel
de eerste 25 jaar zit er op.
Aag Wendy Rian
• *Albertina & Zémanuel
gefeliciteerd
Jos Joyce Ken
•*• Albertina Zémanuel
gefeliciteerd
Monique, Rob, Timo.
*Clivia de Mosselen waren
heerlijk en de rest familie daar
zijn geen woorden voor.
*Gefeliciteerd
Marja en Oor
en de kinderen
•*• Help de Polen. Stuur 'n
vpedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.

* Oh daarom die muziek,
oma Tinga is vandaag 75 jr.
Groetjes + kussen Estartit.
Overigens, mijnheer de voorzitter, zijn wij van mening dat
de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken.
* Rob Stein, Tineke Koning
gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk, 9 dec.

(Para)medisch
personeel

gevraagd
OK-ass./röntgenlab./IC-verpl.
n Zwitserland? Iris Med.
Empl. 070-3609948 na 18 u

Woninginrichting
Staande eiken, klok (2.20 m
hoog) naar Weens model.
Prijs n.o.t.k. 02507-19113.

* Zeg
gangmaker
die * Te koop: eettafel zuilmodel
zweepslagen van mij daar 120x120, grijs/125,-.
heb je maar 14 dgn last van. Telefoon: 02507-15433.
• Wij behouden ons het*T.k. keuken 1.80 cm incl.
recht voor zonder opgave van RVS-wafelblad en bovenkasredenen teksten te wijzigen ten, ƒ295. Tel. 02507-17860.
of niet op te nemen.
ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
* Irene 40 jaar en 1 dag, wij
richten aan Centrale Orderafvinden dat je er nog steeds
Videotheek
deling Weekmedia, Postbus
wezen mag. De Buurtjes.
156, 1000 AD Amsterdam.
*Nico, Wim, bedankt v. h.
gezellig weekje Parijs het was |
Hobby's en
fantastisch, liefs Friet. .
verzamelingen
* Nog 25 jaar
Albertina en Zémanuel
Nel, Fred, Jordy, Stephanie

DOMBO

5 films
hele week

ƒ25,-

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
^Grote Krocht 26

Tel. 13529

"Dierfiguren"

Corn. Slegersstraat 2b
tel. 12070
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

De nieuwste films

SHADOWOFTHEWOLF
* **

SANDSOFTIME
* **

THE TEMP
UNDERSIEGE
* **

HONEYIBLEWUPTHEKID
Kleding
* Lange Perzianer bontjas
maat 42 + 2 kl. zw. hoedjes.
Prijs ƒ 300,-. Tel. 02507-19113.

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij:

VAN KERKWIJK

Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
11001 dierfiguren, een show020-6413187
room vol. Haarlemmerdijk 89,
Amsterdam. Tel.: 6206700.
VERHUUR van PIANO'S
al v.a. ƒ 50 per mnd
* Te koop 10 zilv. rijkd. div.
jaren kwaliteit pr. Prijs: ƒ 30,-. Bel voor onze voorwaarden:
02946-4292, Fa. Holla & Zoon.
Telefoon: 02507-17193.

voor de particulier
GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis! • inzenden uitsluitendvia
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.

Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

4,65
4,65
4,65
6,20
7,76

6 regels ƒ
7 regels ƒ
8 regels ƒ
9 regels ƒ
10 regels ƒ

9,31
10,86
12,41
13,96
15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Vaar/surfsport

Live Sex Switch Box
06-9745

1,- pm. (toets 9 v. uitleg)
Vaarbewijs/navigatie/marifo
Live
sexbox 24 u., 100 cpm
nie aanvang sept. (examen
27 nov.). Vaarschool Naarder- Live 06-320.320.61
bos, tel.: 02159-49009.
NATASJA doet het met 2
hete Buurjongens (18).
Rijwielen,
06-320.324.11. 100 cpm.
motoren,
Nieuw: Direkt een kanjer van
een vrouw aan de lijn.
bromfietsen
Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
06-9710 (100 cpm).
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
Nieuw: Lekker babbelen met
*T.k. junior racefiets zon.
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
een meisje in een box.
versnelling ƒ 75. Tel. 02507Bel 06-9580. (75 cpm.)
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
16516. Bellen na 19.00 uur.
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichting naar de
Nieuw: Plezier voor Twee, di* T.k. racefiets Gazelle. Prijs rekt babbelen met een meisAFDELING MICRO ADVERTENTIES
ƒ250,-. Tel.: 02507-17794.
je. 06-9503. (75 cpm.)
POSTBUS 156
* T.k.:
Raleigh
racefiets NU direkt een afspraakje met
1000 AD AMSTERDAM
z.g.a.n. ƒ225,-, na 18.00:
een leuk meisje.
02507-13135.
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
06-320.322.33. 100 cpm.
persoonlijk bericht ontvangen. Óver de uitslag kan niet gecorresponZaterdag v.a. 10 uur: maga- Onderdanige jongens (18)
zijn leegverkoop gebruikte
deerd worden.
bellen met strenge meesters.
fietsen v.a. ƒ 85,-. Bors v. Wa- S.M. voor 2 (direkt apart).
verenstraat 35, Amstelveen. 06-320.329.99. 75 cpm.
Prijswinnaars vorige week:
ONDEUGENDE
huisvrouwM. Treur - Aalsmeer
Rijles auto's
tjes zoeken overdag sexkonJ. de Haan - Amsterdam
en motoren
takt. Bel 06-9661. 100 cpm.
OPROEP
B. Goes - Amsterdam
Ik hoop dat je voor mij kiest,
Alblas Verkeersscholen
R. Slingerland - De Hoef
wanneer ik je mijn tel.nr. verin 5 dagen
teld heb. 06-95.98(100 cpm).
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.
Buurvrouw geeft buurmeisje
Deze week kunt u de volgende prijzen
(18) sexles! Geniet maar mee.
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
100 cpm. 06-320.328.27.
Bijna iedereen in Dames die zich overdag ver
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
Zandvoort huurt
velen zoeken telefoonsex.
- een 3 in 1 haarstyler
06-320.320.36. 100 cpm.
zijn videofilms
- een klokradio
DAMES, wil je ook van je laten
bij videotheek
- een Walkman
horen? Bel dan 010-4953079.
Dan ben je te beluisteren op
- een set van 4 E180 videobanden
onze adressenlijn: 06-96.80
De allerleukste meiden (18)
bellen met de FLIRTBOX.
06-320.330.01. 75 cpm.
Corn.
Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
HASSING B.V.
De lekkerste 06-lijnen 75cpm
Slegerss,traat 2b
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Rijpe negerin .06.320.326.22
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
tel. 02507-12070
STOK B.V.
Verpleegster. .06.320.327.60
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Serveerster .. .06.320.327.66
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Vluggertje •. . . .06.320.327.87
Winkelmeisje .06.320.328.11
BUSHOFF
Amsterdam, Olympiaplein 125
Diverse clubs
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
DIREKT apart met een meisje
FRANSE
of een lekkere jongen (18),
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
VAN LEEK
voor een live heet sexgeHoofddorp, Kruisweg 1061
ELSENGA ELECTRO
sprek. 06-320.330.81. 75 cpm.
PARTNbHHUIL privelijn,
DE KLOET
Abcoude, Hoogstraat 26-28
direkt apart met vrouwen en Direkt babbelen met de
mannen voor sexruil.
vrouw van je dromen.
06-320.330.91. 75 cpm.
06-320.330.97. (100 cpm.)
POLITIEAGENTE 06-97.93
Direkt een leuk meisje (18)
Je wordt streng aangepakt aan de lijn. Vraag naar haar
Lessen en clubs
Radio/tv/video
met knuppel en handboeien tel.nr. voor 'n avondje uit.
vernedert ze jou! 75 cpm.
Direkt apart. 06-9810.75 cpm
PRIVE-KONTAKT
10-50
%
HiFi
op=opruimkort.!
Direkt een leuk meisje (18)
Wilt u werken in toerisme?
Yamaha; Technics; Sony/ES; Je krijgt direkt 'n meisje aan aan de telefoon, direkt apart
Haal nu in 7 maanden uw toeristisch vakdiploma SEPR, Teac; JBL + norm.: Audioart; de lijn. 06-9570. 100 cpm.
Bel 06-9880. 100 cpm.
tevens vestigingsdiploma reisbureau. Avondopleiding o.a. in Infinity; B & W; Harm Kardon.
REAL SEX! NIEUW! 75cpm
A'dam. Voor inl. of brochure: Instituut Bernel, 023-325491.
DIREKT KLETSEN, met een
CARIDAX HIFI Adm. de Ruy- Lesbische
meis- leuk meisje (18)! Bel snel
Badminton spelen? Nog
terw. 131 Asd 020-6837362. jes
06.320.325.50
06-320.330.90. 100 cpm.
plaatsen vrij (seniorenclub), WORDPERFECT 5.1"
* T.k. Aristona K.T.V. in prima Frans tienertje .06.320.332.77
leer je in één week
woensdag 18 tot 20 uur.
bifekt kontakt met een meisje
Sekretaresse
.06.320.360.06
staat
met
a.b.
ƒ
250,-.
Info M.C.O.
Inl.: tel. 13509.
Schooljuffrouw .06.320.360.11 (18). Druk op de nul voor
Tel. 02507-15072.
Amsterdam 020-6853057
meer meisjes.
meisjes 06-320.322.05.
Boa Bureau vraagt: manne- Den Haag 070-3465346
T.k. kleinbeeld K.T.V. Sony, Politieagente . .06.320.323.38 75 cpm.
quins, dressmen en fotomo- Utrecht 06-52716921
mooi beeld, spelend te zien. RIJPE vrouwen zoeken snel
dellen. Bel: 030-720614, erv.
Vr.pr. ƒ 110,-. Tel. 30355.
sexkontakt!
06-320.330.60. Direkt Sexkontakt met 'n hete
niet vereist. Wij verzorgen
vrouw bij jou in de buurt.
* TLC Mobiele 27-mc anten- 100 cpm.
opleiding in eigen omgeving,
06-320.320.55. 75 cpm.
ne
voor
auto/boot
ed.=nieuw
RIJPE
zwarte
vrouw,
draagt
Videotheek
ook oudere dames gevraagd.
in verpakking ƒ 30, tel. 18829. graag doorzichtige slipjes! 75 Direkt Snel Sexkontakt
Dansles alleenstaanden
SEX-KONTAKTLIJN
cpm. 06-320.327.70.
CHEZ ANDRÉ
06-320.320.32. 100 cpm.
Ruim 300 ondeugende vrouPostzegels
Info: 02510-50092
Corn. Slegersstraat 2b
Direkt telefoonkontakt met
wen zoeken 'n slippertje.
Munten
tel. 02507-12070
ENGELS voor beginners en
meer dan 400 meisjes (18).
06-320.321.44. 100 cpm.
half gevorderden ƒ 5,- per uur.
06-320.322.11. 75 cpm.
Geopend dagelijks van
Sabrina en nog veel meer
Begin 6/9 en 9/9.
13.00-21.00 uur.
* Te koop 50 gld. munt 5 div. meiden (18) willen direkt Een chique Vrouw VERPEST
PROGRESS: 020-6738412.
haar buurmeisje met Sex!
jaren
proof
kw.
ƒ55,p.st.
Altijd de nieuwste
apart. 06-320.322.88. 75 cpm.
75 cpm. 06-320.320.39.
Horeca Onderwijs School
Telefoon: 02507-17193.
premièrefilms, tevens
Schoolmeisjes (18) zoeken
xx HORECA-DIPLOMA'S xx
veruit de grootste
een ervaren man. Sexdating. Effe een vluggertje? Ik wacht
Bel: 02152-68275
keuze in Zandvoort.
op je in het toilet! 75 cpm.
Zalenverhuur
06-320.330.43. 100 cpm.
06-320.326.19. Meisje 19 jr.
TEKENEN EN SCHILDEREN
Verhuur van
movieboxen.
op unieke locaties in A'dam.
020 - 6328686. Amber Escort EROX! Heeft de lekkerste
VERENIGINGSGEBOUW
Aquarelleren in de tuinen en
lieve (jonge) dames, dagelijks vrouwen en meisjes voor
Corn. Slegersstraat 2b
kassen v.d. Hortus Botanicus
na 19 uur. (Geen chauffeur bij een livegesprek met jou!
Zandvoort
De Krocht
of klass. beelden schetsen
U binnen - geen extra kosten). 100 cpm 06.95.06
Tel. 02507-12070
Grote Krocht 41, Zandvoort,
in het Allard Pierson Museum.
tel. 02507-15705 b.g.g 19932, 06-320.323.13 HARDLESBI! Flirtbox voor Twee, direkt
ATELIER JPH: 020-6977985.
Wij gebruiken de wildste hulp- apart met een leuke meid.
voor
Bel 06-9590.
ub-asau. 75
rt> cpm.
BRUILOFTEN - RECEPTIES stukken! Gluur maar! 75 cpm. bei
Onroerend goed en woonruimte
KOFFIETAFELS
06-320.326.17 STRAATMEID!, Genoeg ondeugende meisjes
te huur gevraagd
18. In de bus gaat ze tegen je (18). Ben jij ook op zoek?
aan staan! Voel maar. 75 cpm Bel 06-9602. 100 cpm.
Te koop
06-320.328.99 Rijpe Dikke Gratis sexkontakt, meer dan
Defence for Children International Afdeling Nederland
aangeboden
Mollige Vrouwen, live staat ze 400 hete meiden (18). 06wereldwijd actief voor rechten van kinderen
diversen
voor je naakt! 75 cpm.
320.330.45. 100 cpm.
zoekt
06-95.05 Grieks standje.
HARDCORE 75 cpm.
* Garageverkoop zat. 28/9. Live alleen! Ik buk alvast over 06-320.324.04 .. .Onderdanig
14.00-16.00, Keessomstr. K. de tafel. 100 cpm.
opslagruimte, 25 m2
06-320.326.18
Meesteres
Ommesstr. Div. huish. goed.
06-320.326.77 ... .Ruige sex
Defence for Children International, een non-profit organisatie Te koop: 2 skipakken, mt 38- 06-95.07 STEWARDESSEN 06-320.325.54 ... .Volle Bolle
op het terrein van rechten van kinderen, zoekt voor opslag 40, ƒ 150, grammofoonplaten 75 cpm. In de pantry liet SasHarde Porno 75cpm. Ruig!
van tentoonstellingsmateriaal een droge opslagruimte op de -t- 50 stuk vergoeding plan- kia zich heerlijk in d'r blouse
pakken door een passagier. SM maniak . . .06.320.350.44
begane grond (of verdieping met lift te bereiken) in Amster- tenbon. Tel.: 02507-15230.
Grieks standje .06.320.360.55
dam of omgeving voor minimaal twee jaar voor een beschei06-96.09 Rijpe vrouwen.
den vergoeding; toegang tot de opslag zal zeer beperkt Te koop zwart-leren eetkamer Live gesprek met jou! Graag Black sex . . . .06.320.332.22
Politieschool . .06.320.331.06
blijven. Geschikt zou zijn een garage, een leeg schoollokaal stoelen met chroom 6 stuks jonge jongens! 100 cpm.
SM Meesteres .06.320.327.67
ƒ 175,-;
handnaaimachine
of een gedeelte van een grotere opslagruimte.
06-96.25
WINKELMEISJES
ƒ25,-. Tel.: 02507-15230.
Bea wordt heet achter de Hete exotische meid. Hoge
Heeft u een dergelijke opslagruimte beschikbaar, neem dan * T.k. autokinderstoeltje Storkassa en verdwijnt het toilet hakken, volle lippen, lekker
contact met Stan Meuwese of Ron Pouwels van Defence for chenmuhle als beste getest, in. Jij loopt er achter aan.
ORDI. 06-320.350.30100 cpm.
Children International, te bereiken op telefoonnummer nw pr. ƒ 400,-nu / 95,- 15433.
Pak me! 100 cpm.
Hete meisjes (18) in de buurt
020-4203771 of postbus 75297, 1070 AG Amsterdam.
* T.k. baby-autost. t/m 9 mnd 06-96.36 Als u een livege- Amsterdam. Sexdating.
J.man zkt woonruimte vanaf 1
50, wipst. 35, fl.warm. 15, sprek met mij wilt. Voorzichtig 06-350.210.66. (75 cpm.)
okt. t/m 1 mrt (min) zomerOnroerende
draagz. 20, camp.b. 60 "9225 hoor, ik ben 18 jr. 100 cpm. Hete MEISJES (18) willen
huisje of gemeub. app. tel.
goederen te koop
sexkontakt. Nu met nummer.
T.k. garnalennetjes geheel
06-96.93 SECRETARESSE
15707.
compleet (visbord, lijn).
gevraagd
Met open blouse en kort rokje Bel 06-9665. (100 cpm.)
Man, 40 jaar, zoekt zelfstandiTelefoon: 01718-12159.
zit ze jou heet te maken. Ze Hete meisjes (18) willen snel
ge woonruimte per septem* T.k.: kinderledikantje, wit wil een wip maken. 75 cpm. een sexafspraak! Nu direkt.
GARAGE
ber/oktober, tel. 02507-15238.
met kijkruit, gekocht bij Wel- 06-97.11 "Zapp sex" draai of 06-320.326.66. 100 cpm.
TE KOOP GEVRAAGD
Studente Kunstgeschiedenis
come v. ƒ 650 nu ƒ 195 15433. toets van meisje naar meisje
Tel. 02507-14534
zoekt woonruimte in ZandT.k. Mutsaerts combi-kinder- (18). Het hoogtepunt kun je
voort. Tel.: 020-6162245.
wagen
wit/beige
ƒ 275,-. blijven herhalen. 75 cpm.
Woningruil
T.k. of t.h. gevr. 3/4 kamerflat
Heemstede, tel. 023-288325. 06.97.22 TOPSEXBOX LIVE!
met uitzicht op zee. Reacties:
Alleen met mij, vandaag doe
E.M. Hoge, A. Camuslaan 12, 800
RUILADRESSEN
in T.k. Witte grill, weinig ge- ik Franse massage op kanbruikt,
ƒ35,-.
Tel.
t5072
1102 WH Amsterdam.
A'dam. Informatie bij Het
toor. Warme lippen! 100cpm.
T.k.a. gaskachel kamer DRU
Oosten, 020-588.2283.
06-97.33
Als je op z'n Frans
Aangeb. 2 kamerflat op de keuken blok + twee boven wil! Bel en je mag alleen op
Onroerend goed
kastjes
L
180
+
blad.
Troelstrastr!62-16. Gevr. 4 kaeen lijn met mij. M'n mond
Zapdvoorts
en woonruimte
mer woning of flat. Tel. Telefoon: 02507-17329.
tj Nieuwsblad
staat open. 100 cpm.
T.k.a.
keuken
buf.,
gas
kachel
02507-19652.
te huur
35 plus sexdating. Rijpe
naast fornuis. 02507-17329.
aangeboden
vrouwen zoeken sexkontakt.
Onderhoud,
06-9616. (100 cpm.)
reparatie,
Bloemen, planten
Allemaal leuke meiden (18)
Te huur in het centrum'van
doe-het-zelf
willen direkt kontakt.
Zandvoort kamers met gebr.
en tuinartikelen
06-320.330.77. 75 cpm.
van douche en keuken van 30
aug.
tot 30 juli. Tel.: Vakman in sierbestrating en
ALTIJD SUCCES. Zoek jij een
02507-30838 na 18.00 uur.
herbestrating van uw tuin. Ga nu de boer op en huur een leuke vriend of vriendin?
biologisch dynamische gras- Bel dan de Afspreeklijn.
Ruim 30 jaar ervaring!
maaimachine. Merk: CLAAR- 06-320.320.33. 75 cpm.
D. v. Duyn,
TJE. Het gazon is er rijp voor. Bel ons heet beest! 75cpm...
tel. 02507-17833/19593.
Betamax
Tuinman heeft nog tijd v. uw RIJPE DAME .06.320.329.79
films te koop
tuin, ƒ 12,50 p.u., tev. voor al Tiener sexles .06.320.328.98
Schoonheid en
uw hek-, straat- en tegelwerk. Korte rokjes . .06.320.329.55
verzorging
Alles leverbaar. 023-340495. Onderdanig . .06.320.331.30
Ik blijf komen .06.320.332.44
Veitiuur van
RENT A SUN ZANDVOORT
BI-SEX
voor TWEE, direkt
iintendo spelleijeb
Financiën en
l Verhuur van zonnehemels
apart met een heet meisje of|
en Game Boy
handelszaken
een lekkere jongen (18):
j Philips sun mobile
06-320.330.87. 75 cpm.
Huur prijs ƒ 100,- p.w.
Videotheek
Gratis bezorgd en gehaald
Donker Tienertje (18). Ik bef
Bel voor reservering en
Autoverzekering
in voor alles, zegt ze tegen
inlichtingen 02507-30183.
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
die 2 mannen. De ene op zi
-urn Slegerssttaat 2b
blijft toch goedkoper!
GRIEKS en jij zo. Wat 'n ge
Zie de colofon voor opgaTel 02507-12070
• Bel nu: 02507-14534.
not. 06-320.323.43 100 cprl
11 ve van uw rubieksadvertentie.

DOMBO
U ook?

DOMBO

ƒ5-

Dombo

SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, huisvrouwtjes en jongens (18).
06-320.330.46. 75 cpm.
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje (18). Vraag naar haar
tel.nr. Bel 06-9844. 100 cpm.
SEX'O'FOON 06-96.06 De lekkerste sexcomputer. Toets of
draai maar schatjes.
1. Tieners 18 jr/Rijp
2. Sexdating
3. Gaysex en Daling
4. Sexjackpot
1 gpm
Voor livegesprek 06.95.06
SEXSTANDJES!
Grieks gebukt! Mond vol
Frans!' Vrijen, zoenen zaiiq.
100 cpm. 06-320.326.63.
SIDDERENDE meisjes 18 jr.
Ik ga bij je op schoot zitten.
Wat voel ik nou!
75 cpm. 06-320.320.66.
SM-KONTAKTLIJN: Strenge
afspraken in de buurt.
06-320.325.80 100 cpm.
Soft Pornoparadijs 75cpm
30x hoogtepunt06.320.322.33
HEATLINE . .. .06.320.328.60
Rijpe vrouwen .06.320.329.11
Softe meisjes .06.320.325.95
Op z'n Frans .06.320.350.22
Thuiskontakt, meisjes (18) bij
jou in de regio.
06-320.326.33. (100 cpm.)

TOP SEX
De Lekkerste!
p.m. 75ct.

06.320.325.25
Top S&M 06-320.324.34! Bel
je meesteres en wees een
dienaar! 75 cpm.
TRIOKONTAKT: Zoek je sex
met meerdere vrouwen.
06-320.325.04. 100 cpm.
Vanavond al 'n afspraakje! Altijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vriend(in).
06-9899. 100 cpm.
VERPLEEGSTER. Ik verzorg
graag mannen in rn'n uniform
zonder iets eronder! Kijk en
voel maar.
75 cpm. 06-320.329.30.
VLUGGERTJE. Meisjes (18)
zoeken sexkontakt.
Bel 06-9603. 100 cpm.
ZAPPSEX
Draai of toest om heen en
terug te spoelen, het lekkerste kun je blijven herhalen!
75 cpm.
Schooljuffrouw
06-95.09
Effe Vlug
06-95.92
Meisjes
06-96.40
S & M Club
06-97.91
TOPSEX 25+
06-97.92
Hardcore
06-97.94
Zeker weten, dat er ook op
jou een meisje (18) wacht!
06-320.330.67. (100 cpm.)
Zij 18 naakt bukt ze voorover!
Jij staat achter haar! Grieks!
75cpm. 06-320.327.06.
Zoek jij wulpse meisjes (18)?
Bel Supersexkontakt.
06-320.320.44. 100 cpm.
Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.
Hete meisjes (18) willen echt
snel sexkontakt. Nu met
tel.nr. 06-320.330.66. 75 cpm.
Hete vrouwen bij jou in de
buurt willen sexkontakt.
Bel 06-9709. 100 cpm.
Hete vrouwen die alleen thuis
zijn zoeken sexkontakt.
06-320.330.42. 75 cpm.
HOMO: Waar gebeurd, knullen
onder
elkaar.
06320.327.01. 100 cpm.
Homo: Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje?
06-320.330.18. 75 cpm.
HOMO-DIREKT-APARTLIJN:
Direkt apart met een hete gay
bij jou in de buurt. Gay Privé
Amsterdam. 06-320.322.61.
75 cpm.
Homojongens (18) onder elkaar. Hoor ze heet TEKEER
gaan. 06-320.330.88. 75 cpm.
HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy?
06-320.330.95. 75 cpm.
In sexy lingerie komt ze vooi
je zitten en trekt haar slipje
opzij. Doe alles met me zegt
ze hunkerend of wil je eerst
op z'n FRANS?
06-320.328.06
100 cpm.
LESBISCHE Meisjes 18 jr.
Na het sporten wordt haar lijfje door mevrouw verwend.
75 cpm. 06-320.323.37.

Diversen
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
«merverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800.

WEEKMEDIA,
ELKE WEEK
HET DAGELIJ
NIEUWS.

JVU hl-M MINI-bYb l ttM

SONY CAMCORDER
8 x motorzoom, fader, 3 lux,
hifi,autofocus Adviesprijs '2220.-

SONY 63 CM KT
SUPER TELETEKST

SHARP 2 IN l KOMBI MAGNETRON

INKL. CD-SPELER EN BOXEN
MX44; Optimaal bedieningsgemak: Infrarood afstandbediening, 2x45
Watt, 5-bands S.E.A. equalizer met Spectro Peak Indicator; digitale tuner
met 40 voorkeuzezenders; dubbel-autoreverse cassettedeck, full-logic
bediening, high-speed dubbing; Programmeerbare CD-speler met 'EditSystem'; 2-weg JVC luidsprekers. Adviesprijs *1429.-

Type R3G14; Inhoud 16 liter, 750 Watt vermogen, 1000
Watt quartz-grillelement, 4 standen, eenvoudige
bediening, draaiplateau, 60 minuten tijdklok en gratis
kookboek.

1299.-

INDESIT D3000WI+
LUXE VAATWASSER

TOPMERKCAMCORDER

F60; 8mm systeem, 6x zoom, suPlaten Square Hi-BlackTrinitron penmpose.autofocus Adv.'2299.beeldbuis, teletekst en afstandbediening. Adviespnjs'1799.-

1299.-

SONY 70CM KVX2921
STEREO TELETEKST

MIELE 1100TOEREN
6 programma's, 12 couverts en
Type W750; Voorlader, RVS geruisarm: Adviespnjs'999.trommel EN kuip, centrifugeert
320 LITER SUPER .
tot 1100 toeren p/m;buitenKOEL/VRIES KOMBI
mantel tweezijdig geemailGeen 2-deurs koelkast maa leerd. Adviespnjs "2199.BAUKNECHTVW3PR
een echte 320 liter 2-deur
koel/vries kombinatie. Koelruimte
op "ooghoogte". Adv.*1099.

1149.-

SONY CAMCORDER

FX500; 10x motorzoom, 2 lux,
LCD-display, superimpose,
HiFi stereo, afst bed.. '2660.-

\llMG,

Type ARG280; Adviesprijs" 1 235.

1499.-

h SUPER TELETEKST
'$
999.SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST

A

f!
rl

pTg«% "7OO
L;w? f ÏJ;fB"
MIELE KOEL/VRIES

SONYHI-8TRAVELLER

2099.SONYTRAVELLER

Vraag, opmerking, probleem?
Bel de BCC

INFO-LIJN
020-6474939

TR50; Lichtgewichtcamcorder,
8x zoom, hifi, autofocus. '2550.-

Geen prijs-mlo i.v.m. konkurrentie
Ald.konsumentenbelangen
Ma. t/m Vr. 10.00 tol 16.00 uur

1399.-

R
R
R

Type 25G R5760; 63cm flat square, in-lme, quikstart beeldbuis,
stereo, teletekst en afstandbediening. Adviesprijs. '2075.-

1295.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

1495.-

1149
BLAUPUNKT VHS HI-FI
750; 4 koppen, 8 uur. "2095.

999.-

JVC VHS HI-FI VIDEO

1895.-

70 CM TELETEKST

PHILIPS CE6270 63CM
AFSTANDBEDIENING
*
h

A
H
K
n1
H
r\
fl
H

RUH^ffiJI^Sl

949.-

PANASONIC 700 WATT |

AVM610; 20 liter. Adviespnjs"769.-1

319.-I

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Adviesprijs*749.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI

Type R3G14; Draaiplateau, l
timer en 1000 Watt quartz-grill.

NDESIT1200TOEREN
445.- WASVOLAUTOMAAT

849.-

ZANUSSI 2-DEURS

1199.-

HOLL 1000 TOEREN

749.
699.599.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

PHILIPS HI-FI VIDEO

VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle. '1795.-

ZANUSSI WASAUTOM.

BAUKNECHT 2304

1199.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

BOSCH 2-DEURS

VR502; VHS stereo. '1599.-

Type KSV; De nieuwe met 260
literinhoud. Adviesprijs* 1199.-

899.-

MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON

FMA 925C; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron. Inkl. hete-lucht
oven en grill. Adviesprijs. 840.- j

599.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI

R8180;750Watt+draaiplateau. j

649.-

LUXE WASAUTOMAAT PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON
D

NDESIT PROMOTIE
ROMOTIE

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviesprijs'1299.-

979.-

'ype 2596; Adviesprijs."799.\dviesprijs."799.-

499.-

SIEMENS KS2648

PHILIPS 55
iS CM KTV
STEREO TELETEKST

349.-I

INDESIT 2-DEURS

~ 495.565.665.715.-

VS940; VHS-HQ, 4 koppen,
inkl. TELETEKST. '1999.-

1095.-

239.259.299.-

MOULINEXFM1115

BAUKNECHTWA6500

Type R2240. Adviesprijs*849.- Voorlader, centrifugegang
200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs'1 299.-

GRUNDIG HIFI VIDEO

Nederlandse Philips garantie.

1295.-

houdt
ijkt
mand
BCC

830; TOPKLASSEi "1899.-

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

219.-

PHILIPS/WHIRLPOOL SAMSUNG RE570

PHILIPS/WHIRLPOOL

F65;4koppen, VHS-HQ. "1894.-

PHILIPS 63 CM KTV
N STEREO TELETEKST

849.- ~~ 1195.875.845.

Een dag voor levering
van 14.00 tol 16.00 uur.

SLV615; HQ TOPKLASSE'
4 koppen, longplay (8u.ur). * 1990.-

IDEAAL: Wassen en drogen in
één apparaat. Adviespnjs" 1899.-

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
TypeKGC2511; Adviesprijs'1269. van deze AEG/BCC stuntaan- MAGNETRON OVEN
jieding? Adviesprijs. "1549.- Snel ontdooien en verwarmen, l

TIJDENLIJN

349.- SONY VHS HI-FI VIDEO
1199.PANASONIC VHS HI-FI

l

MIELE VWG521

AEG LAVAMAT RVS

BAUKNECHT SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

Tijdstip van levering?
Bel de BCC

37 CM KLEUREN-TV

1345.-

WAS/DROOG KOMBINATIE
1200 TOEREN LUXE

1475.-

Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviesprijs'3330.-

899.-

fl

1000 toeren. Adviespnjs'1878.-

PHILIPS /WHIRLPOOL
KOEL/VRIES KOMBI

STEREO TELETEKST

1199.70 CM KLEUREN-TV

SIEMENS1000 TOEREN BOSCH VWPS2100

699.-

1799.PANASONIC 70 CM

PANASONICÏ3CM
STEREO TELETEKST

699.749.829.1499.-

RISICO

849.-

SONY3 KOPPEN VIDEO
995.PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST
779.PANASONIC VIDEO

V315; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbediening. *1220.-

PHILIPS GR1021 37CM

*
R
H

PHILIPS
J50
OEREN
BOVENLADER

J40; VHS-HQ, 3 koppen. '1104.-

445.- BLAUPUNKT679.VIDEO
599.AKAI VIDEO + PDC

RTV535; 3 koppen. Adv.*1445.-

h
•

u

'

.

R

GRATIS 3 JAAR
GARANTIE

„„d. beeldbuis (WtOu"-?.

1 30 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

ype AWG089; Opvolger van
e nu reeds legendarische
'HILIPS CC1000. Adv.*1445.-

949.799.-

OOTRNBOVENLADER

VSF360;3koppen,VHS-IHQ,afstandbedienmg en PDC *1098.-

869.-

INDESIT140 LITER

VSF340; VHS-IHQ, PDC voori-/ereid;afstandbediening. "988.-

145 LITER KOELER

355.-

AKAI 3 KOPPEN VIDEO

EG TURNETTE

nklusief aparte 2800-toeren
entrifuge. Adviesorijs.*1375.-

1099.

TOPMERK. Adviesprijs'749.-

WASAUJOMATEN

ZANUSS1140 LITER
ARIST'
STEREO TELETEKST

5 JAAR

INDESIT K"
FORNUIS !.\
Type KN5402WO; Adv. '849.- j

70KV9717; Adviespnjs*2275.- VR223; VHS-HQ, simpel programmeren: TXT. Adv. *1245,-

PHILIPS 160 LITER

ptgii COQ
L'M? UéCO."

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

BOSCH KTF1540

Itftwf

BAUKNECHT 160 LTR

pTg.%
l^/j>f

PHILIPS VIDEO + PDC

1448.

1348.-

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

TURBO-DRIVE VIDEO
4 koppen, dubbele speelduur.
Ned. Philips garantie. '1245.-

KN5404; Gas-elektro. '1049.- ]

635.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening. "1 1 45.-

STEREO TELETEKST

SUPER TELETEKST

699.-

AUDIO-& VIDEO CASSE

GRUNDIG VIDEO + PDC
VS902; TELETEKST. *1409.-

SONYHF60
MAXELLE180VX

878.GRUNDIG51 CM TEKST
599
698.JVC VHS-HQ VIDEO
ARISTONA 51 CM
3Ef 628."
579
üRUNDIG37CM
STUNT! VHS-HQ VIDEO
AFSTANDBEDIENING
~
478.479.-

10 voor
3voor

MOULINEX
OVEN

958.

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52/25A; Elektrische oven, |
inkl. grill en kookwekker. '1510.-

OPZETVRIESKASTJE

SV200; 2 koppen, ATTS, LCDafslandbedienmg. Adv. '989.-

TOPMERKWASDROGR 410; Gas-elektro fornuis, l
Wasdroger. Adviesprijs*495.- Inkl. grill, draaispit en mixed |
grill-set. Adviesprijs*1425.Type TD50; Adviesprijs*649.-

18.30.-

CCQ
DDO.

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

ZANUSSI WASDROGER

Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:

749
GRUNDIG VHS VIDEO

Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs.'595.-

INDESIT WASDROGER

499«-

ATAG INFRA TURBO

KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
Type AMB523; Adviesprijs*945.- grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

PHILIPS/ WHIRLPOOL

348.- ^ 599.~ 1298.458.- S^v.a.649."

HRDX20; Afstandbed. '879.-

ZANUSSI VRIESKAST

TypeZ6050; Adviesprijs*599.-

BAUKN./BOSCH/AEG

PHILIPS VRIESKAST

KONDENSDROGER

Inkl. afstandbediening

Type AFB594; Adviesprijs*725.

3E7 799."
498.ELEKTRONISCHE
SUPER KOOKPLAAT
BAUKNECHT LUXE*
KONDENSDROGER
598.- aBr 999."
BOSCH VRIESKAST

GRUNDIG 63 CM
KLEUREN-TV+TELETEKST

Elektronisch regelbaar. *1 445.-

TypeGSD1311; Adv. '848.-

Type T63-530; Adviesprijs *1579.-

PELGRIM WASEMKAP

TÜ VRIESKIST!!

PIN-CODE l
Electronisch betalen
met uw PIN-code,
zonder extra kasten

WA15; Adviesprijs'245.-

108.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
Rivièradreef 37

l BEVERWIJK
l ALKMAAR
l Winkelcentrum "De Beverhof" l Huiswaarderplein 11
| Beverhof 16 (alleen witgoed) | (Achter Noorderkade/Groan.orKO

4-pits gaskookplaat. '298.-

MIELE DROGER

648.348.-

999.
Aanvraag-folder in de winkel!l

«lilO.-

INDESIT G/E FORNUIS

160 liter inhoud. Adv.*869.-

898.- ~~
ARISTONA 55 CM
948.BLAUPUNKT55CM*

ETNA FORNUIS 14.00
pTgi| COQ

(

OPENINGSTIJDEN:
ondagmiddag
sd»g t/m vrijdag
zaterdag
.9 tot
tot B
B uur.
uur.
srdag .9
IhoevBdorp vrijdag
&*!=?£!.'?.
rlffi?.
irstanbroek vrijdag
riga filialen donderdag

1 tot S.3O uur l
9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND:
. 7 tot 9 uur
7 tot 9 uur
7 tot 9 uur

Nieuwsblad

GEBRUIKTE AUTO'S GERANGSCHIKT NAAR VRAAGPRIJS
EN MERK, ZIE ELDERS IN DEZE KRANT.

Donderdag 2 september 1993

Los nummer ƒ 1,85

53e jaargang nummer 35

„Uit nieuwe gegevens is duidelijk geworden dat de gasvoorraad niet zo rooskleurig is,"
zegt Flink. „We weten zelfs niet
helemaal zeker of er wel gas zit.
Daarom is het op dit moment
niet economisch verantwoord
om met proefboringen te gaan
beginnen." Die nieuwe 'putgegevens' zijn afkomstig van het
Duitse concern Wintershell,
dat reeds eerder boringen voor
de Zandvoortse kust heeft verricht. Oliemaatschappijen zijn
gewoon gegevens te 'ruilen'.

Terugkomen
De streek is nu weer 'open
gebied' voor andere maatschappijen. Maar het besluit van Mobil zal hen er waarschijnlijk
van weerhouden om het ook
eens bij Zandvoort te 'proberen'. Of Mobil Producing Ne-

A k te n tas

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648
(ADVERTENTIE)

f-1 • 1 Praktische f •

Filosofie

„Ik denk dat Mobil heel goed
ingecalculeerd 'heeft, hoeveel
tegengas het nog zou krijgen.
Van particulieren gemeente,
milieu-organisaties, waterleidingbedrijven en het actieplatform." Honderden particulieren uit Zandvoort en duizenden
uit het hele land hebben vorig
jaar bezwaar ingediend tegen
het afgeven van een vergunning.

Uiterste termijn

Aktiedag voor
gehandicapten
ZANDVOORT - Zandvoortse
kinderen werken mee aan een
aktiedag voor gehandicapte
kinderen in Roemenië. De aktie
vindt woensdag plaats op
Nieuw Unicum. De kinderen
kunnen meedoen aan een sponsorloop. De intekenformulieren worden dinsdag op school
opgehaald, zo mogelijk ook het
sponsorgeld. De opbrengst is
bestemd voor de bouw van een
revalidatiecentrum voor vijftig
kinderen in Tirgu Mures, Roemenië.
De kosten zijn geraamd op 300
duizend gulden. In Nederland
houdt de stichting Blijvende
Hulp voor Roemenië zich hiermee bezig. De keuken van het
centrum wordt zo ingericht,
dat hier ook maaltijden voor
ouderen uit de omgeving bereid
kunnen worden, vergelijkbaar
met het 'Tafeltje dek je' in
Zandvoort.

De Registratiekamer heeft er
sinds oktober vorig jaar herhaaldelijk bij de gemeente op
aangedrongen om een privacy-reglement op te stellen. De
laatste brief stamt van 17 maart
1993: ook toen was nog niets
van de gemeente vernomen,
hoewel er een uiterste termijn
was verlopen. Daarna volgde de
publikatie in de Staatscourant
van 24 maart.
„Met uw nalatigheid heeft u
Zandvoort een zeer negatieve
publiciteit bezorgd," concludeerde Tates dan ook, gericht

op burgemeester en wethpuders. Hij reageerde daarmee indirect op publikaties eerder dit
jaar, over een 'uitgelekte', .vertrouwelijke nota over het woonwagenbeleid. Toen werd Tates
en PvdA-fractievoorzitter Van
Westerloo verweten, dat zij
Zandvoort negatieve publiciteit
hadden bezorgd.

Introductiecursus over wijsheid,
over het leven, over uzelf. Gebaseerd
op oosterse en westerse tradities.
Aanvang in september in 7 steden.
Folder? 020 - 664 11 20 / 664 76 27

Oudste man
overleden
ZANDVOORT/BENTVELD Zandvoorts oudste mannelijke
bewoner, Gijsbertus Guldemond, is afgelopen week overleden. Guldemond was in
maart 102 jaar geworden. Hij
woonde in de Bodaan Stichting
in Bentveld.

Rode Kruis-soos
Een brandweerman trotseert enorme wolken rook en waterdamp om het vuur te bestrijden
ZANDVOORT - 'Er is brand bij manege
Sandevoerde'. Die melding kregen politie
en brandweer zondagnacht, kort na vier
uur, van diverse flatbewoners uit de Keesomstraat. Zij zagen een rode gloed boven
het dak van de manege. De brandweer ruk-

Ouderwets 'kabaal' op circuit

LW
00.54
01.24
01.55
02.35
03.05
03.45
04.16
04.35
05.51

HW LW
17.3213.14
18.01 13.35
18.31 14.10
18.5814.45
19.2715.25
19.5515.50
20.3616.36
21.1917.04
22.5018.16

Maanstand/getij:
Springtij 4 sept. 06.11 uur
NAP+121cm
LK dond. 9 sept. 08.26 uur
Doodtij 12 sept. 12.53 uur
NAP+66cm

MODEFLITSEN
op

zaterdag
11 september
van 11.30-15.00 uur

Burger profiteert mee van
overschot in gemeentekas
ZANDVOORT - De inwoners van Zandvoort profiteren volgend jaar mee van de
925 duizend gulden die de
gemeente in 1992 overhield.
Met een deel worden de
nieuwe tarieven 'reinigingsrechten en afvalstoffenheffing' betaald.
Hiervoor wordt 439 duizend
gulden ingezet. De burger gaat
in 1994 wel meer betalen dan dit
jaar, maar de tarief stijging
wordt hiermee beperkt. De tarieven zouden eerst met ongeveer 28 procent omhoog gaan.
Wethouder Ingwersen, van financiën, verwacht dat de stijging nu beperkt blijft tot tien a
13 procent. Hij zal onderzoeken
op welke manier het geld het
beste voor dit doel benut kan
worden. De wijze waarop kan
uitmaken of de burger er maar
een jaar of meerdere jaren mee
geholpen is.

dag met elkaar eens: na alle jaren van kortingen en bezuinigingen mag de burger nou ook
eens meeprofiteren, als het een
keertje goed gaat met Zandvoort, zoals dus vorig jaar. Het
voorstel om een deel van het
overschot aan de burger te besteden werd gelanceerd door
CDA, D66 en GBZ. PvdA en
WD waren het volstrekt eens
met de strekking maar spraken
wel van 'plagiaat'; ook zij hadden in het verleden al een dergelijk voorstel gedaan. Ingwersen beaamde dat alle partijen al
eerder voor lastenverlichting
van de burger gepleit hebben.

Vuilverwerking

Wandy verovert bij EK bronzen plak
ZANDVOORT - De Zandvoortse marathonzwemster
Wandy Kater heeft zaterdag
een bronzen plak veroverd
bij de Europese kampioenschappen in Slapy Dam in
Tsjechië., Na ongeveer vijf
uur en 53 minuten zwemmen finishte zij op de 25 kilometer als derde, na de
Francaise Chagnaud en de
Nederlandse zwemster Gea
Veldhuizen. Mogelijk doet
Wandy Kater volgend jaar
ook mee aan de wereldkampioenschappen.
„Op een bepaald moment
dacht ik wel 'Haal mij er maar
uit en stop me maar lekker in
bed'. Ik had het zó koud, toen.
Ik had zoiets van: 'Dit doe ik
nooit meer'. Maar achteraf
denk ik, iedereen heeft het
moeilijk gehad. En soms vraag
ik me af, of ik niet óók de 30
kilometer kan zwemmen. Je
bent toch benieuwd naar je eigen grenzen."

Inhaalrace
Wandy Kater is blij met haar
resultaat in het stuwmeer, bereikt onder de aanmoedigingen
van haar coach Monique Wildschut. Zij eindigde ongeveer
vijf minuten na de nummer één
en elf seconden na nummer
twee. Wandy kwam slechts enkele meters te kort om zilver te
halen. De schouderblessure,
waarover zij twee weken geleden in het Zandvoorts Nieuwsblad vertelde, speelde haar duidelijk parten. „Daarvan heb ik
veel last gehad," zegt zijDesondanks bleef zij bijna vijf minuten voor op de Nederlandse
zwemster Edith van Dijk, ingeschat als kanshebster op een
gouden plak.

Bodem en grondwater Cultureel
Centrum vervuild door stookolie
ZANDVOORT - Onder de
keldervloer van het Cultureel Centrum Zandvoort is
verontreinigde grond aangetroffen. Ook het grondwater
blijkt vervuild met minerale
olie. Vermoedelijk is de verontreiniging afkomstig van
een oude oliestook-installatie. Het centrum kan openblijven voor het publiek.

Waterstanden j
HW
05.07
05.39
06.11
06.45
07.11
07.41
08.15
08.56
10.06

(ADVERTENTIE)

De oude racewagens waren zaterdag in heel Zandvoort goed te
horen

Foto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT - Het is oud, maar het glimt, maakt lawaai en
rijdt harder dan menig moderne sportwagen. Als auto's daaraan
voldoen, dan is een ding zeker: het trekt een hoop publiek. Zo ook
afgelopen weekend, tijdens de historische Grand Prix op het
circuit, die het nodige 'ouderwets kabaal' met zich meebracht,
rumoeriger dan menig race van tegenwoordig.

Medewerkers van de gemeente ontdekten de vervuiling bij
de renovatie van de kelder, die
geschikt gemaakt moest worden voor opslag. Omdat deze
vochtig was, werd de oude plavuizenvloer (zo'n 25 vierkante
meter) verwijderd. Het zand
daaronder was donkergekleurd, het meest op de plek
waar vroeger vermoedelijk dé
oliestook-installatie stond. Bij
het graven van een kuil bleek,
dat diepere delen van de grond

nóg donkerder gekleurd waren.
Vermoedelijk is de verontreiniging afkomstig van de oliestook. Daarnaast was de kelder
ook vochtig door lekkage vanaf
de binnenplaats; via een oud
ontluchtingskanaal kon er
vocht naar binnen komen.

Publiek
Het Gewestelijk Milieubureau heeft een 'verkennend' onderzoek naar de vervuiling verricht. Maar het college van Burgemeester en Wethouders wil
nader onderzoek laten verrichten naar eventuele risico's voor
de volksgezondheid. Ondertussen is de keldervloer met folie
afgedekt. De grond verspreidt
nog wel een olielucht, maar die
wordt via een afzuigkanaal
naar buiten afgevoerd. Hierdoor hoeven in het cultureel
centrum zelf geen maatregelen
genomen te worden en kan het

ZANDVOORT - De Rode
Kruissoos op de donderdagmiddag gaat volgende week, 9
september, weer van start.
Deze begint om half twee
in het Rode Kruisgebouw,
Nicolaas Beetslaan 14. Voor
meer inlichtingen kan men mevrouw Roosendaal bellen, tel.
14464.

Foto Arnold i-an der Zee

hooimijt in brand. Binnen ongeveer drie
kwartier kon het sein 'brand meester' gegeven worden, het nablussen duurde tot ongeveer acht uur in de ochtend. De oorzaak
van de brand is nog onbekend. De politie
stelt een onderzoek in.

De kosten voor afvalstoffenreiniging stijgen deze jaren gigantisch omdat de vuilverwerking verhuist naar een nieuwe
vuilverbrandingsinstallatie in
Amsterdam. Volgens het gemeentebestuur moeten de geAlle politieke partijen in de zamenlijke tarievenbetalingen Supertijden
gemeenteraad waren het dins- alle kosten dekken.
„Maar we hebben supertijden

Voor de kinderen en andere
belangstellenden zijn er allerlei
leuke activiteiten. Voor meer
inlichtingen kan men Alida
Jansen bellen: tel. 023 - 318428.
Om half acht begint een grote
feestavond plus verloting. Aan
het evenement wordt medewerking verleend door o.a. het
Zandvoorts Vrouwenkoor, Uncle Bill's Big Funhouse, Haarlemmer Olie, Volksdansgroep
Voda en Squaredance Tulip
Twrilers.

Datum
2 sep
3 sep
4 sep
5 sep
6 sep
7 sep
8 sep
9 sep
10 sep

te veiligheidshalve uit met 22 man en twee
blusvoertuigen. De manege was in gevaar
en mogelijk moesten er paarden gered worden.
Bij aankomst bleek het echter mee te
vallen: achter de manege stond een kleine

Strafbaar
Zolang de gemeente geen reglement heeft, maakt zij zich
schuldig aan een strafbaar feit,
zo meldt ook de Registratiekamer. Behalve de publikatie in
de Staatscourant zijn er tot nu
toe - voor zover bekend - nog
geen strafmaatregelen genomen. De gemeente lijkt nog een
laatste kans te krijgen. Burgemeester Van der Heijden stak
dinsdagavond de hand in eigen
boezem. „U hebt volstrekt gelijk," antwoordde hij Tates.
„Wij voldoen niet waaraan de
Registratiekamer ons mag nouden." Door grote drukte was de
gemeente nog niet klaar met
het reglement, aldus Van der
Heijden. Hij beloofde dat het
stuk rond de begrotingstijd
(eind oktober, red.) alsnog bij
de kamer ligt.

j;

De strandpachter van
«5 :•
tegenwoordig loopt bij
O l;
wijze van spreken met een ak- ;j
tentas. Dat zegt strandpach- '•'
ters-echtpaar Wilma en Krijn ;.
Kerkman. De laatste decennia •
is er veel veranderd, constateren zij. Deze week in de ru- •
briek Achter de Schermen.

Zandvoort strafbaar wegens
gemis privacy-reglement
voorzitter Tates naar voren gebracht. In de dossiers van de
gemeente had hij diverse brieven gevonden van de Registratiekamer. Die controleert naleving van de Wet Persoonsregistratie, die op l juli 1990 volledig van kracht is geworden.
„Het liegt er niet om," aldus
Tates. Volgens hem is Zandvoort een van de acht Nederlandse gemeenten, die op dit
ogenblik geen privacy-reglement hebben. „Volgens de Registratiekamer is de gemeente
zwaar in overtreding, er is zelfs
Deze gegevens werden dins- sprake van een misdrijf."
dagavond door WD-fractie-

DEZEWEEm

het besluit van Mobil. „Ik verwacht dat proefboringen voor
Zandvoort daarmee voorlopig
van de baan zijn. We behouden
het gezicht van de badplaats.
En dat is maar goed ook, hier
hoort geen boortoren. Niet voor
de kust en ook niet in het beschermd duingebied."

zaakt in Zandvoort," zegt
Flink. „Maar ik ben er nog
steeds van overtuigd dat we
heel veilig hadden kunnen boren. Maar ja, dat kunnen we nu
natuurlijk niet meer bewijzen."
Mogelijk krijgt de maatschappij wel die kans in de Haarlemmermeer. Mobil heeft ook voor
dat gebied een vergunning aan- Invloed
gevraagd en wil daar nog steeds
„Wij hebben bewezen dat we
boren.
met z'n allen iets kunnen. Met
de inzet van iedereen hebben
we volgens mij belangrijke inBlij
vloed gehad op het besluit van
In de 'wandelgangen' van de Mobil."
gemeenteraad is dinsdagavond
Volgens Weusten kan het acblij gereageerd op de eerste ge- tieplatform nu stoppen. Hij
ruchten over het besluit. Bur- stelt nog wel zijn telefoonnumgemeester Van der Heijden wil- mer ter beschikking om evende gisteren nog geen reactie ge- tuele vragen te beantwoorden:
ven, omdat de gemeente nog 18584. „Maar wat het platform
niet officieel op de hoogte was betreft... Ik wacht nog even op
gesteld. Eugene Weusten, op- de officiële berichtgeving en
richter van het Actieplatform dan hef ik het op. Dan heb ik
Zandvoort was 'zeer blij' met weer wat meer vrije tijd."

ZANDVOORT - Zandvoort is een van de weinige
gemeenten in Nederland die
nog geen reglement hebben
om de privacy van de burger
te waarborgen. De gemeente
kwam in maart van dit jaar
voor op een soort zwarte
lijst in de Staatscourant. De
publikatie kwam van de Registratiekamer. Het gemeentebestuur maakt zich
hiermee schuldig aan een
strafbaar feit.

Oplage: 5.200

Editie 17

Manege in gevaar

Mobil ziet voorlopig
af vangasboringen
ZANDVOORT - Er komen therlands Inc. zelf nog een keer
geen gasboringen voor de terugkomt voor proefboringen,
kust van Zandvoort. Vol- wil Flink niet uitsluiten. „Stel
gens oliemaatschappij Mo- dat de gasprijs vier maal zo
bil valt de verwachte gas- hoog zou worden, dan is dat
ondenkbaar. Maar zelf zie
voorraad onder het dorp te- niet
ik dat voorlopig nog niet gebeugen. De vergunning aan- ren."
Dit wijst erop dat Mobil
vraag
is
ingetrokken.
wel vermoedt dat er een
Woordvoerder J. Flink sluit toch
gasvoorraad zit. Zo ja, dan zit
echter niet uit dat Mobil het
centrum recht onder het
ooit nog eens terugkomt strand.
naar Zandvoort. „Maar dan
alleen als de gasprijs explo„Ons voornemen heeft missief zou stijgen."
schien een hoop onrust veroor-

Weekmedia

Wandy Kater, derde bij het Europees kampioenschap marathonzwemmen over 25 km, krijgt de bronzen plak omgehangen
gemaakt, in vergelijking met de
heren. Die zwommen een dag
later onder veel betere omstandigheden." Wandy was met
haar 5.53.03,7 nauwelijks een
halve minuut langzamer dan de
nummer 5 bij de heren. In totaal kwam de Nederlandse afvaardiging met vier medailles
terug.

blessure. Wedstrijden vormen
iedere keer een flinke aanslag
daarop. Tijdens zo'n wedstrijd
van 25 kilometer maakt Wandy
met haar armen vermoedelijk
zo'n 25 duizend 'omwentelingen'. Maar zij sluit niet uit dat
zij volgend jaar zomer ook declneemt aan de wereldkampioenschappen marathonzwemmen
in Italië. „Na die wedstrijd in
De Zandvoortse neemt voor- Tsjechië denk ik: waarom zou
lopig wat rust om haar schou- ik de WK ook niet meepakder te laten herstellen van de ken?"

Natuurlijk,

die krant moei ik hebben.
Omdat ik graag wil welen wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

tot l januari voor maar ƒ 15,00

gewoon openblijven voor het
publiek.

Neutraliseren
Een medewerker van het milieubureau vermoedt dat de
olie tot zo'n 1.40 meter diep in
de bodem is doorgedrongen.
Naast de vervuiling van minerale olie, is het grondwater
waarschijnlijk ook licht verontreinigd met aromaten. Het college van Burgemeester en Wéthouders gaat ervan uit, dat de
vervuiling onschadelijk te maken is. Maar daar moet nog verder onderzoek naar verricht
worden, waarmee zo'n 13 duizend gulden gemoeid zou zijn.
De olie is mogelijk te neutraliseren door een andere stof toe
te voegen. Daarna moeten beide uit de bodem verwijderd
worden. Het is echter niet bekend, hoever de olie zich in de
bodem verspreid heeft.
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Daarna word ik abonnee en betaal per
LI kwartaal ƒ 17.00 [J halfjaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-502.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051.1000 PA
Amsterdam. LI hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 "Ö17003"
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FAMILIEBERICHTEN

Vincent Suucerts
en

DE ZEESCHUIMERS
ZANDVOORT

trouwen op 3.9/93 om 14.00 uur
in Zondvoort.
UJilt u het paar feliciteren?
Van 15.00 t/m 16.00 uur is er op de
Hofdijkstraat 12 gelegenheid voor.

COMMISSIEVERGADERINGEN

STARTEN WEER OP
6 SEPTEMBER A.S.

Re n ci t o de Jonge

De volgende commissies vergaderen volgende
week in het Raadhuis:

Barend de Roos
zijn mij en mijn familie tot grote steun en troost geweost.
Onze oprechte dank daarvoor.
Uit aller naam:
Susan de Roos-Eijlers

ZWEMLES JEUGD

Ik dank familie, vrienden en klanten voor de liefde, het
medeleven en de steun, die zij aanboden bij het overlij-

den van
Myrna Harkamp-Boon
Het zal ons helpen dit onbegrijpelijke te verwerken.
Rob, Ernst, Nadine
(Flowershop Rob)
In plaats van kaarten.

KUNSTZWEMMEN
wo. 17.00-18.30
vrij. 17.30-19.00
za. 08.30-10.00 uur

ZWEMLES
VOLWASSENEN

U KOMT TOCH OOK?

AQUA AEROBIC
(nieuw)

Ook in 1993 neemt de gemeente Zandvoort voor
de derde keer deel aan de landelijke gemeentedag.
1993 is het Europees jaar van de ouderen en
solidariteit tussen generaties. Daarom is het centrale thema dit jaar "Ouderen".
Tijdens deze dag houdt de gemeente "open
huis". Iedereen is welkom.

wo. 19.15-20.00 uur
sportieve bezigheid in het
water op gezellige muziek

Wedstrijd- en instruktiebad Gran Dorado, ingang Vondellaan te
Zandvoort. Inlichtingen: tel. 02507-17735/16511/14318

In tegenstelling tot vorig jaar hebben de activiteiten alleen plaats in het Raadhuis aan de
Swaluëstraat 2. In de hal van het Raadhuis wordt
een markt georganiseerd, alwaar diverse organisaties vertegenwoordigd zullen zijn.
Er is ook informatie beschikbaar van de gemeente zelf. Ambtenaren zijn aanwezig om de
bezoekers te informeren over specifieke werk-

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

HAP1

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles
wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN OF ANDERE KOMMISSIE
OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ
ONS VOORDELIGER - DIREKT UIT DE
WERKPLAATS VAN DE VAKMAN.
ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:
STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Privé:
Kamerlingh Onnesstraat 5 Kostverlorenstraat 87
2041 CB Zandvoort
2042 PC Zandvoort
Tel.: 02507-14160
Tel.: 02507-14168

I. M. Witkiewicz
huidarts en flebologe
Vanaf vrijdag 3 sept. weer aanwezig
Spreekuur iedere vrijdag in het Gezondheidscentrum.
Beatrixplantsoen van 10.00-12.00 uur,
volgens afspraak. Tel. 16892

3-9-'92

3-9-'93

Per 1 oktober 1992 is het Bouwbesluit in werking getreden. Deze stelt eisen voor typen gebouwen, waaronder logiesgebouwen (hotel,
pensioens e.d.). Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen "bestaande bouw" en "nieuwbouw".
In het kader van het Bouwbesluit is o.a. de
Bouwverordening (art. 6.1.1.) aangepast. Tussen 1 oktober 1993 en 1 oktober 1994 moeten
alle logies-exploitanten op grond van de nieuwe
regels een vergunning "brandveilig gebruik"
aanvragen.
Zonder deze vergunning is het verboden een
logiesbedrijf te exploiteren.
Betrokken exploitanten zullen in genoemde
periode door de Brandweer worden benaderd.

LANDELIJKE GEMEENTEDAG;

ma. en do. 17.20-18.00
wo. 20.00-20.45 uur

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

O.L.V. ANJA V/D VOORT

- kavel tussen A.J. v.d. Moolenstr. 48 en
Hofdijkstr. 22 (EMM) - 8 bomen
- Dr. Kuyperstr. 2 0 - 1 boom

LOGIESGEBOUWEN

ZATERDAG 25 SEPTEMBER

BAANTJES TREKKEN
ADVERTENTIES

NIEUWE

Exploitanten die als zodanig vóór l oktober
1993 bij gemeente stonden ingeschreven (en
dus toeristenbelasting betalen) worden aangemerkt als "bestaande logiesgebouwen". Deze
vallen onder de regels voor bestaande bouw. •
Exploitanten die op l september reeds stonden
ingeschreven hoeven zich niet meer te melden.
Exploitanten die zich op of na 1 oktober aanmelden worden aangemerkt als "nieuw logiesgebouw". Hiervoor gelden de veel zwaardere
regels voor nieuwbouw.
In opdracht van het gemeentebestuur gaat de
Brandweer alle logiesgebouwen voor meer dan
4 personen toetsen op brandveiligheid.
Men kan zich schriftelijk aanmelden bij de
gemeente Zandvoort (afd. Financieel Beleid),
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

SPIERVERSTEVIGING
JAZZBALLET vanaf 7 jaar
PRÉ-BALLET vanaf 4 jaar

Beloning voor aanwijzingen die leiden tot
oplossing van de diefstal van mijn zwartrose mountain-bike op
dinsd. 31 aug. '93 tussen 17.00-19.30 uur bij
Zandv. 75. Tel. 13145.

Kennemerland
Tommy Dean
onbetwist

de

Penaltyspecialist

Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB binnen
dertig dagen na verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze
zijn wefvia het Openbaar Register op te vragen.
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

MIDDENSTANDSDIPLOMA
HORECA VAKDIPLOMA
ETALEREN (begin. + gevord.)
BASISKENNIS BOEKHOUDEN
PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN
M.B.A.
COMPUTER BOEKHOUDEN
LOTUS 123

Antwoordnummer 19375

Zaterdagavond

_jjjfe?iBEDRIJFSOPLEIDINGEN

(geen postzegel nodig)

in the twenties
Vanaf 18.30-24.00 uur

Tutti Frutti

^^

1000 WD Amsterdam

ROBERT LE ROY,

Proefles gratis

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF

VANAF
1 SEPTEMBER

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

Tweedehands kledingboetiek
Maandag 6 september

DINSDAGS
GESLOTEN

Vrijdag 17 september
* Laatste dag om kleding in te brengen
Woensdag 22 september

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
UITNODIGING AAN ALLE LEDEN

woensdag, 15 september 1993, aanvang 20.00 uur

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

plaatsen
windscherm
93047B Kerkstraat 2d en 2e vergroten
woningen
93048B Matthijs
aanbouwen
Molenaarstraat 24 achtergevel
93049B Westerduinweg 14 vergroten
woning
93057B De Favaugeveranderen
plein 37-39
gevelindeling

ESA - BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Haltestraat 5$

voor de informatie-avond op

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

93038B Passage 33

NIMA-A (9 mnd)
NIMA-A (examentraining)
PRAKTIJKDIPLOMA MARKETING
HANDELSVERTEGENWOORDIGER
DISTRICTSMANAGER/RAYONLEIDER
PRAKTISCH LEIDINGGEVEN
DESKTOP PUBLISHING
WORDPERFECT 5.1

dankt

Studio Shape heeft zowel overdag als
's-avonds lessen. Op 3 ochtenden in de
week is er les met kinderopvang.

VAN WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT"

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

BOUWVERGUNNINGEN

Mr.Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam

* Nieuwe inname van de winterkleding

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

VERLEENDE

BEL VOOR INFORMATIE: 020-6946876 OF SCHRIJF NAAR:

Bel voor meer informatie: 19701

Uitvaartcentrum
Haarlem

De aanvragen liggen gedurende één week na
het verschijnen van deze aankondiging ter inzage bij sector Eigendommenbeheer, afdeling
Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20. De
afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
9.00 uur tot 12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk bezwaren indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De bezwaren zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

AVOND-OPLEIDINGEN IN KLEINE GROEPEN

AEROBICS

Hoera, Hoera

Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

De volgende aanvragen zijn ontvangen:

Kweekschool voor de Handel
(tussen Amstelstation en Berlagebrug)

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

High-impact
Low-impact
High & low
Steps
Combi-steps
Jeugdaerobics

KAPVERGUNNINGEN

£ BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Certificd
Fitness Instructor

Studioadres: Oranjestr. 12, tel. 19701

AANGEVRAAGDE

BRANDVEILIGHEIDSEISEN

De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij het
bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere
informatie over de pu nten die op de agenda staan.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar. Het publiek heeft tijdens de
commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te
voeren.

wp. 18.30-19.15 uur
Diploma's A en B

Zandvoort, augustus 1993

Dit kan tot uiterlijk 23 september 1993!
Voor alle exploitanten zal eind september een
voorlichtingsbijeenkomst worden georganiseerd. Precieze datum en plaats worden nog
bekend gemaakt.

-dinsdag 7 september 1993 20.00 uur
commissie Maatschappelijk Welzijn
-woensdag 8 september 1993 20.00 uur
commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 9 september 1993 20.00 uur
commissie Ruimtelijke Ordening

ma. en do. 16.00-18.00 uur
Diploma's A en B
Uw aller medeleven, in velerlei vormen, bij het plotselinK verlies van mijn lieve man

OPENBARE

zaamheden van de gemeente.
Ouderen met vervoersproblemen die toch graag
de gemeentedag willen bezoeken kunnen op
25 september gebruik maken van de belbus. De
belbus is speciaal voor deze dag door de SWOZ
beschikbaar gesteld.
Het Raadhuis is zaterdag 25 september open
van 10.00 tot 17.00 uur.
Het precieze programma wordt nog bekend
gemaakt.
Voor nadere informatie: bureau Voorlichting,
telefoon 02507-61492.

•*• Opening met de nieuwe collectie winterkleding. De opening is vanaf 10.00 uur.
Wij zijn dan de hele dag geopend.

Zorg dat u er zo snel mogelijk
bij bent, dan zijn de leukste
dingen voor u!!!
C. Slegersstraat, Zandvoort

Opleidingen:

in Elysée Beach Hotel, zaal Boulevard,
Burg. van Alphenstraat 63, Zandvoort.
In het kader van de invoering van het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen vindt een heroriëntatie op de structuur van de Vereniging
EMM plaats. De veranderingen zullen voor 1 juli 1994 in de statuten
van de Vereniging moeten zijn verankerd.
Het bestuur heeft een tweetal informatiebijeenkomsten voor de
leden belegd, waarvan de eerste plaatsvindt op 15 september 1993
in het Elysée Beach Hotel.
Er zal tijdens deze avond met de leden worden gediscussieerd over
de gedachten met betrekking tot de veranderingen in de structuur
van de vereniging. Een van de voorstellen heeft betrekking op de
oprichting van een Ledenraad die gekozen zal worden door de algemene ledenvergadering.
Een op te richten Raad van Commissarissen zal conform het BBSH
het Toezicht op de vereniging uitoefenen.
Het bestuur hoopt dat veel leden zullen deelnemen aan de informatie-avond op 15 september 1993.
Middels onderstaande bon kunt u zich voor deze avond aanmelden.
U krijgt dan bijtijds nadere informatie toegestuurd.

IDEAAL IMHL?
OP lAJERDAG SWtREN l

Spar Supermarkt
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Vraagt

MEDEWERKER/STER
voor de afdeling
Vleeswaren-Kaas
Leeftijd vanaf 17 jaar, full-time
Kom langs of bel voor een afspraak met Hr.
Hoenderdos of Bouwens.
Tel. 02507-14361.

De Zaterdagatodemie a erftem/ (foor
de M/m'jler van Onderwijs en WetenPublic relations: Basiscursus, NGPR-A en NGPR-B
«happen of grond van de Wet op
Effectief opleiden
de erkende onderwijsinstellingen.
Marketing: Praktijkdiploma, NïMA-A en N1MA-B
Oe mondelinge lessen worden
Management: Management-assistent(e) l en II
gegeven op zaterdagoAtend
Management middenkader I en II
m 9 tot 12 mr.
Logistiek management
Administratie: Basiskennis boekhouden
les/olrafies:
Praktijkdiploma boekhouden (ook deelcertificaten)
Amsterdam (Diemen),
Moderne bedrijfsadministratie (ook deelcertificaten)
Arnhem, Den Bosdi,
Praktijkdiploma loonadministratie
Den Haag, Rotterdam,
Basiscursus belastingrecht
utrecht, Zaandam
Informatica: Introductie PC-gebruik,
en Zwolle.
Werken met MS-DOS, Tekstverwerken met WordPerfect
PDI modules MG.l, MG.2 en MG.3
Sfarfrfofo:
AMBImodulesHE.OenHE.l
vanaf 18 sepToerisme/recreatie: SEPR I
tember 1993

f vis i e

zaterdagochtend: het betere alternatief

Z A T [

„Zijde-lampekappen atelier"
Ja, ik kom naar de discussie-avond op 15 september 1993
Stuur mij s.v.p. de benodigde stukken toe.
Naam
Adres
Woonplaats
Inleveren bij de balie op opsturen naar Woningbouwvereniging EMM , Antwoordnummer 1 , 2060 WB Zandvoort (een postzegel is niet nodig).

f BON mm
',

ftstltjtl,
Mg*

Cath. van Renesstr. 3
2041 BJ Zandvoort

Tel. 02507-18939
Bellen na 18.00 u.

M l

f

Postbus 20 8200 AA Lelystad tel. 03200 - 26 8 95 fax 03200 - 26 3 34

Marijke Steegman
Ook voor het overtrekken van
uw oude model.

R D A G A C A D l

* »f

Zend mij vrijblijvend de gratis studiegids 1993/94
dhr/mw
__

straal
postcode/plaats
telefoon
Mijn interesse gaat uit naar

_
_

(151X13

Weekmedia 17

donderdag 2 september 1993

MENINGEN

'Omdat ik zoveel van je hou....'

Gemeente verjaagt de toerist
De familie Molema reageert op
de serie De Dorpsomroeper van
Floris Faber, afgelopen weken
in het Zandvoorts Nieuwsblad.
Zandvoort wordt minder aantrekkelijk, vindt deze familie,
die al vele jaren als badgast
naar Zandvoort komt. Armemiek Paardekooper reageert op
een vergunningencontrole van
de politie.
Beste Floris Paber,
ledere week las ik je rubriek,
die ik best goed vind. Even wil
ik inhaken op de Schaal van
Zandvoort. Vanaf 1951.komen
wij jaarlijks als huurder/badgast op Zandvoort, eerst bij tante Trijn Loos op de Achterweg,
later in een stacaravan op 'Sandevoerde'. De dorpsomroeper
hebben we ook nog meegemaakt, je opa dus, als ik het
goed gelezen heb.
We hebben in de loop der ja-

ren heel wat zien veranderen in
Zandvoort, bomen weg in de
Haltestraat, Vijverhut met pannekoekenhuis weg. Waarom
niet verwerkt in het bungalowpark, het is toch zonde van dat
mooie interieur van de Vijverhut, dat dat niet benut is. Daarnaast is ook het oorlogsmonument verdwenen bij de ingang
vijverpark. En zo zijn er nog
wel meer blunders op te noemen van de gemeente Zandvoort.
Maar de grootste blunder die
de gemeente nu gaat maken, is
om het plein voor het stadhuis
te veranderen en te gaan bebouwen. Eerst moest de fontein al
weg en nu is het plein aan de
beurt, het ontmoetingspunt
voor vele mensen, Zandvoorters en toeristen.
Waar is Zandvoort mee bezig? Dat het aantrekkelijk wil
blijven voor de toerist, is lo-

gisch, maar alles volbouwen
lijkt me minder aantrekkelijk.
Zandvoort is Zandvoort niet
meer. Door alles vol te bouwen
verjaagt de gemeente eerder de
toerist, omdat de gezellige, gemoedelijke sfeer van het dorp
verdwijnt. En dat alleen maar
om steeds meer geld te krijgen
om steeds meer te bouwen.
Dit is mijn mening over de
vergane glorie van Zandvoort.
Maar ik blijf komen, als is het
alleen maar om herinneringen
van weleer op te halen.
Mevr. L. Molema
Amsterdam

Fitgames

Diensten: 4/5 sept. 1993
POLITIE:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
voor recepten): zaterdag 10.00 13.00 uur en 17.00 - 18.00 uur.
Zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth de Boer-Burgh en/of
mevr. A.C. Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel.
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharmg.
Hoofd commercie: J.F. Sas.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 02507 - 18648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Mananne Timmer (emdred).
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Hendal.
Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 1013, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
u.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Hetende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: M. Chnstiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 17,- per
kwartaal;
ƒ 31,- per half jaar; ƒ 54,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ 1,85.
Opgave abonnementen, verhulzingen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)562.6211.
Bezorgklochlen: vrijdag 9-12 u. tel.
02507-17166.
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
m 1941.

Veertien oude en minder
oude hits weerklonken donderdag in de bomvolle recreatiezaal van het Huis in de Duinen.
Zo'n tweehonderd ouderen,
kennissen en familieleden waren daar bijeengedromd om getuige te zijn van het optreden
van de bewoners. Liedjes werden deels 'geplaybacked', deels
werkelijk gezongen, en na de
pauze werden gedichten opgedragen. De 'artiesten', daags tevoor nog 'bloednerveus', hadden hun plankenkoorts met
succes weten te bedwingen.
Eenmaal op het podium zongen de bewoners, waaronder de
96-jarige Mies Stolp als oudste
deelnemer, de sterren van de
hemel. De deelnemers hadden
enthousiast gereageerd op een
oproep van activiteitenbegeleidster Willy Brand. „Het idee
is eigenlijk ontstaan door het
slechte zomerweer, ik merkte
dat mensen zich daardoor liepen te vervelen. Daarom moest
er iets leuks georganiseerd wor-

Mies Stolp (links), met 96 jaar de oudste artiest in het gezelschap, en Annie Paap respectievelijk
als Willeke en Willy Alberti, met het nummer 'Omdat ik zoveel van je hou'
Foto Persbureau Zandvooit

den, vond ik." De reacties op
haar oproep in de huiskrant
van het verzorgingshuis waren
overweldigend. Zonder problemen was er een compleet programma op papier te zetten.
Het centrale thema was 'visite':
vriendinnen van een jarige
jonkvrouwe halen met liedjes

ZANDVOORT - Activitei- Basisschool-leerlingen worden
tencentrum 't
Stekkie hier enige uren na schooltijd
houdt aanstaande zaterdag- opgevangen, met spelletjes en
middag open dag, vanaf andere activiteiten, of met gele14.00 uur. Hier wordt het ac- genheid om huiswerk te maken. Dat hangt mede af van aftiviteitenprogramma
met de ouders. De kin1993/1994
gepresenteerd. spraken
worden opgehaald van
Volgens de medewerkers is deren
school. Degenen die worden in't Stekkie bezig met een geschreven
(dat kan zaterdaggrondige vernieuwing.
middag al), ontvangen een
Er is informatie te krijgen
over cursussen en andere activiteiten in het Stekkie. Zo ook,
bijvoorbeeld, over De Boomhut
oftewel: de naschoolse opvang.

is er de mogelijkheid om in het
gezondheidscentrum te sporten, mits de zaal beschikbaar is.
MBvO-Buiten gaat het hele jaar
door, behalve in de maanden
juli en augustus. Deelname
kost 6 gulden per maand.
Voor beide activiteiten kan
men zich opgeven bij: Kruiswerk Zuid-Kennemerland, tel.
023-155650, of bij de Stichting
Welzijn Ouderen Zandvoort,
tel. 19393.
Dinsdag 7 september om
13.30 uur begint de cursus
Volksdansen in het Gemeenschapshuis. Deelname kost zes
gulden per maand. Belangstellenden kunnen langskomen
voor een proefles. Gymnastiek
begint woensdag 8 september
in de Van Pageehal, bij 't Stekkie, en duurt van 11 tot 12 uur.
Deelname kost zeven gulden
per maand.

•

"

g Burgerlijke stand
Periode:
24 • 30 augustus 1993
Ondertrouwd:
Ferjer, Egbert en Van Duijn, Patricia Elisabeth Jolanda
Gehuwd:
Olbrich, Ralf Manfred en Brehler, Antoinette Manuela
De Graaf, Marcellinus Wilhelmus Adrianus en Wesseling,
Geertje Anneke
Van der Wal, Friso en Bots,
Adèle Henriette Maria
Geboren:
Stephan, zoon van: Van den
Berg, Marcus Antonius en Bol,
Victorina
Nikita, dochter van: Geurts, Michel Daniël en Stroomberg, Johanna Cornelia
Rowan, dochter van: Schuurman, Serge Bastiaan en Neerincx, Barbara Louise
Overleden:
Rambonnet geb. Ten Bosch,
Cornélie Sophie, oud 88 jaar
Jongebloet, Robbert, oud 56
jaar
Guldemond, Gijsbertus, oud
102 jaar

zaterdag
4 september

CORSOzaterdagavond
TENTOONSTELLING 4 september:

Corsostoet
"Gouden Bloemengioet vdii
Aalsmeer naar Amsterdam.

in de Bloemenveiling Aalsmeer

V6flicht9

vii|dag 3 september 15.00 tot

COTSOStOGt VOOF

2300uur

het eerst in
Amsterdam!!

9 15 uur
vertrek centrum Aalbmeei
11.00 tot 12.30 uur
Amstelveen
14.15 uur
vertrek Olympisch Stadion
16.00 uur
Defilé Dam Amsterdam

Bloemencorso
Aalsmeer

09.15
10.17
10.56
11.27
11.45
12.11
14.15

zondag 5 september 09 00 tot

isoouu.

Tentoonstelling van totale
Coisostoet
Bloemengala
Danswedstrijden en demonstraties
Entertainment
Oufie ambachten
Kirtderspeeltum
Kinderopvang
Ned. Kamp. Bloemschikken
KMTP
BloemsuhikdeinunMi aties
Plantendokter

21.00 uur vertrek
Museumplein
21.15 uur Leidseplein
21.30 uur Koningsplein
21.40 uur Muntplein
21.50 uur Rembrandtplein
22.15 uur Frederiksplein

Kom
Corso

Vüul V e i d u i t

secretariaat
02977-25100

uur Raadhuisplein (stait)
uur Aalsmeerdeiweg Machmewey
uur Aalsmeerdeiweg Legmeeidi|k
uur Sportlaan-v.d. Hooplaan
uur Keizer Kaïelweg Plein 60
uur Ln Walcheien-Keizei Karelwey
uur Olympisch Stadion (vertrek)

herinneringen op uit haar leven.
Daarna volgden weken van
'studeren' op de liedjes en andere teksten, onder leiding van
Willy Brand. Bij de liedjes horen ook bepaalde gebaren, en
dat maakte het knap lastig. Ondertussen werkte het gezel-

schap zelf, aan de aankleding
van de show. Daardoor werd
het ook nog eens mogelijk de
voorstelling vrijwel zonder kosten te houden. Tot een van de
laatste voorbereidingen behoorde een klein uitstapje: poffertjes eten om samen de zenuwen de baas te worden.

Stekkie toont 'grondige vernieuwing'

B LO E M E N C O R S O
AA LS M E E R 1 9 9 3

Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
Duijves
Zondag 10.30 uur: pastor D.
Duijves
Ned. Protestanten Bond (NPB),
Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: mevr. ds.
L.C.M. Blomjous-Maillette de
Buy Wenniger, Aerdenhout
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders, afsluiting V.B.C.
19.00 uur: ds. A.W. Snijders
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: E. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

Veel deelnemers
OVZ-puzzel
ZANDVOORT - De belangstelling voor de Grote
Zomerpuzzel van Ondernemers Vereniging Zandvoort
en het Zandvoorts Nieuwsblad, in de krant van 19 augustus, was overstelpend.
Op het kantoor aan het
Gasthuisplein kwamen enkele honderden oplossingen
binnen.

Aanbod bewegingsactiviteiten
voor ouderen verder uitgebreid

j Kerkdiensten
Weekend:
4/5 sept. 1993
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, kollekte kerkelijk
medisch werk
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate, viering Heilig Avondmaal
Roomskatholieke Kerk, Grote

ZANDVOORT - De Selvera's, Zwarte Riek, Torn Manders en de Zangeres zonder
Naam. Huis in de Duinen
had donderdagmiddag tal
van oude 'beroemdheden'
op het podium staan. Ongeveer twintig bewoners zorgden voor een sprankelende
Seniorenshow.

Ik ben blij dat er binnen onze
kleine Zandvoortse gemeenschap weer iemand is opgestaan die op sportgebied heeft
laten zien, wat voor een leuke
en gezellige evenementen je
kunt organiseren, die zelfs zonder mooi weer succesvol zijn.
Zelfs de politie kon de organisatie niet onderuithalen want alle
of alarmnummer 023-334323 (24 vergunningen waren aanwezig
uur per dag), ook voor melding en zij vertrokken met de staart
van zoekgeraakte of gevonden tussen de benen. Het was in één
dieren.
woord fantastisch.
Annemiek Paardekooper
Hulpverlening:
Zandvoort
Centrum Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informa(ADVERTENTIE)
tie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Kliniek (to
Stichting Welzijn Ouderen
Medische
praktijk
voor biologische geneeskunde
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
Voor «fWrtitv» b*hind«llng van:
op dinsdag- en donderdagmidQ vaatziekten (hartkrampen, roken- of etalagebenen)
dag van 13.30 tot 15.00 uur.
Q chronische vermoeidheid
Belbus: Om van de belbus (voor
Q chronische infekties, verminderde afweer
bewoners van 55 jaar en ouder)
Q reumatische en allergische ziekten
gebruik te kunnen maken,
Q tevens check-ups, preventie en life extension
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
informatie: tel. 020-69 15 140
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere
ZANDVOORT - Vijfenvijf- grond met haptonomie, alexaninwoner van Zandvoort, is gra- tigplussers in Zandvoort dertechniek, Tai-Chi en eutotis.
hebben voor komende nie. Donderdagochtend 10.30 Telef. Meldpunt Sexueel Ge- maanden een ruime keuze, 12.00 uur, in het Gezondheidsweid: tel. 023-329393 op werkda- om onder begeleiding aan centrum, Beatrixplantsoen 1.
gen 12.00-14.00 uur en ma.a- hun conditie te werken. Dat Deelname aan de hele cursus
vond 19.00-21.00 uur.
kan met de cursussen 'Ont- kost 15 gulden.
Zandvoortse Vereniging van spannen bewegen', trimmen
Woensdag 8 september start
Huurders: Gratis advies voor (in de buitenlucht) en gymleden. Telefonisch spreekuur nastiek. Voor de liefhebbers in het kader van Meer Bewegen
voor Ouderen: 'MBvO-buiten',
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
voor personen vanaf 55 jaar.
uur: 19783. Schriftelijk: Post- is er ook volksdansen.
'Ontspannen bewegen' en Het houdt in: trimmen en stevibus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM: Trimmen zijn samenwerkings- ge wandelingen in de vrije naKlachtentelefoonnummer
projecten van Kruiswerk Zuid- tuur, afgewisseld met beweonderweg,
technische dienst: 17577. Be- -Kennemerland en de Stichting gingsopdrachten
stuurlijk spreekuur: iedere eer- Welzijn Ouderen Zandvoort. plus spel of oefenvormen met
ste dinsdag van de maand van 'Ontspannen bewegen', van Ati materiaal naar keuze. Het adKlijn, bevat tien lessen en be- vies luidt dus: makkelijk zitten19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank: gint vandaag, maar men kan de kleding en schoenen.
Verzamelpunt is op woensspreekuur tijdens de 'even' we- zich ook volgende week nog
ken op woensdag 10-12 uur, in aanmelden. Het streven is: in dagochtend 10.30 uur het GeGemeenschapshuis, L. Davids- een goede balans komen en een zondheidscentrum aan het Begoed evenwicht tussen span- atrixplantsoen 1. Daarvandaan
straat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. ning en ontspannen opbouwen. vertrekt men naar het strand of
De 'lesstof' heeft een achter- de duinen. Bij zéér slecht weer
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

j Weekenddiensten

3 Zandvoorts
Nieuwsblad

14 59 uui Oveitoorn-J.P. Heyestraat
15 19 uur Nassaukade-Kmkerstraat
15.39 uur Rozengracht-Westermarkt
15.46 uur Raadhuisstraat-Spuistraat
15 55 uur N Z Voorburgwal
16.00 uur Dam (Defilé tot 16.50 uur)
16 43 uur Weteringcircuit

T-shirt met de Boomhut.
Van twee tot drie uur zijn docenten aanwezig om informatie
te geven over hun cursussen.
Eveneens van twee tot drie uur
is er voor de kinderen een eigen
'feestje', met onder andere
schminken (waarna ze op de
foto-worden gezet), poffertjes
bakken en skippyballen. Van
drie tot half vijf speelt het poppentheater Robhetty voor kinderen van 4 t/m 10 jaar: 'Perci-

val moet leren om een echte
gemene draak te worden'. Vanaf drie uur zijn er infostands
met informatie voor senioren
over onder andere geheugentraining, gezond ouder worden
én de studiekring. Vanaf 15.00
uur is er live muziek. Vanaf
half vier zijn er demonstraties
van verschillende seniorenactiviteiten, zoals gymnastiek,
weerbaarheid voor vrouwen, en
koersballen. Om half vijf is er
een open eettafel voor ouderen.
Onder het genot van een maaltijd kunnen zij gezellig 'bijpraten' of vooruit blikken op de
komende activiteiten. De maaltijd wordt aangeboden door 't
Stekkie. De ouderen kunnen
gratis gebruik maken van de
Belbus. Het Stekkie is te vinden in de Flemingstraat, bij het
Winkelcentrum Nieuw-Noord.

Achter de Schermen

Echt moeilijk was de puzzel
kennelijk niet, want er was niet
één foute inzending bij. De oplossing luidt: In Zandvoort loop
je niet alleen door het zand
voort.
De komende dagen worden
de prijzen uitgereikt. De hoofdprijs, een waardebon van 150
gulden van Jaap Bloem Intersport, gaat naar mevrouw M. de
Ruiter-Kruysen, Mathijs Molenaarstraat 8. De gegrilde kippen van Romy's Smulkip zijn
voor: T. Drost-Van Putten, Fahrenheitstr. 54; mevr. A. v.d. Hulst-U. Konings, H. Heijermanweg 143; Jac. Paap, Van Lennepweg 71 rood; Suzanne Jansen,
Kostverlorenstr. 66a; C. Bekebrede, Celsiusstraat 58; G.
Keur, Van Lennepweg 37; A.W.
Smith, Brederodestr. 94; J.
Schouten, Passage 3-11; A. van
Meelen, Celsiusstr. 245; W. van
der Mije, Celsiusstr. 34; G. Sebregs-Schaap, Huis i.d. Duinen
kamer 265; J. Harteveld, Cath.
van Renesstr. 11; J. Berkhout,
Haarlemmerstr. 58; M. Dröse,
Nic. Beetslaan 25; M. Kras, Fahrenheitstr. 54. Allen in Zandvoort. De prijswinnaars hebben
ook persoonlijk bericht gekre-

Bedreigd met mes
ZANDVOORT - Een 44-jarige
Zandvoorter ging zaterdag tijdens een casinobezoek een
luchtje scheppen. Buiten werd
hij aangesproken door een man
die hem met een mes bedreigde
en geld wilde. De Zandvoorter
rende terug naar het casino, onderwijl geld rondstrooiend op
de grond.
De berover heeft het geld meegenomen. De politie heeft de
overvaller gezocht, echter zonder resultaat.

Krijn en Wilma Kerkman

Vroeger meer vrijbuiters'
In de rubriek Achter de
Schermen gaat het
Zandvoorts Nieuwsblad
op zoek naar de 'mens'
achter bekende gerichten in de badplaats. Deze
week een dubbelportret:
Krijn en Wilma Kerkman, eigenaren van het
gelijknamige strandpavlljoen 24 langs de
noordboulevard.
ZANDVOORT - Ze zijn
nog niet oud, begin veertig,
maar mogen zich zo langzamerhand wel tot de oude
garde van de strandpachters rekenen. Krijn en Wilma Kerkman runnen samen
al zeventien jaar hun
strandpaviljoen. Hij loopt er
zelfs al vanaf zijn vijfde
rond, want zijn vader begon
het paviljoen 38 jaar geleden.
door Everhard Hebly
Krijn: „Het eerste seizoen dat
mijn vader draaide, was heel
erg slecht. Iemand zei tegen
hem: 'Kerkman, breek die tent
maar af op 31 augustus, want
september is altijd een slechte
maand en het gaat stormen.'
Maar zodra hij de tent had afgebroken, werd het fantastisch
weer. Toen heeft hij in allerijl
met handkarren twee linnen
tenten en strandstoelen naar
het strand gesleept om toch
nog iets van het seizoen goed te
maken. Dit jaar hebben wij ons
nog niet uit de naad hoeven
werken en ik durf na al die jaren nog altijd geen voorspellingen over het weer te doen. Eind
juni zei de jongen die hier altijd
de wijn komt brengen, dat hij
aan de kleur van bepaalde bessen in Zuid-Frankrijk kon zien
dat er goed weer in aantocht
was. Nou, ik heb er niet veel van
gezien."

Oude stijl
Wilma: „Zijn vader was nog
een strandpachter oude stijl,
hij leefde ervoor. Ik vergeet
nooit hoe hij zijn boekhouding
deed. Hij gooide alles, zijn rekeningen en al het geld dat hij
verdiende, in twee oude verroeste kisten onder zijn bed.
Dat hoeven we nu niet meer te
doen. Zodra die man een bus op
de boulevard zag, begon hij de
chauffeur om te praten om die
passagiers toch maar vooral
een sorbetje op zijn terras te
laten eten. Die chauffeur zal hij
dan wel een tientje hebben gegeven." Krijn: „Hij stond ook
altijd op de boulevard zijn paviljoen en stoelen aan te prijzen. Af en toe stuurde hij mij
naar boven, maar dat is echt
helemaal niets voor mij. Ver-

Strandpachtersechtpaar Wilma en Krijn Kerkman: „Het
strandgedrag is veranderd. Mensen eisen bijvoorbeeld niet
meer hun plek of kuil van de vorige dag op"
Foto Persbureau Zand\ooit

schrikkelijk vond ik het."
Wilma: „Dat hoeven wij nu
niet meer te doen, men wil niet
meer gedwongen worden. Als
iemand op het strand in een
stoel gaat zitten en onze jongens gaan er gelijk naartoe om
af te rekenen, krijgen ze te horen: 'sodemieter op, laat me
eerst eens even rustig zitten'.
Vroeger was alles toch een stuk
gemoedelijker. Het is nog
steeds hartstikke leuk en we
beginnen elke dag met plezier,
maar het is zakelijker geworden."

Aktentas
„De strandpachter loopt tegen woordig bij wijze van spreken met een aktentas rond.
Vroeger voelden wij ons meer
een vrijbuiter. Dan doken we 's
avonds nog even met klanten
de zee in of we bouwden een
groot kampvuur. Het strandleven heeft iets vrij's. Je loopt 's
nachts op je blote voeten naar
buiten en dan sta je op het
mooiste stuk van de wereld. Nu
zijn we wat serieuzer, maar dat
komt misschien door onze leeftijd. Je moet ook harder werken
voor je brood."
Hij: „Je bent veel meer vastgeknoopt aan de normen en regels. Als je die papierwinkel
ziet. Ik mag wel een dag aan de
dag plakken om me er doorheen te worstelen. De eisen die
overheden stellen, worden
steeds zwaarder en veranderen
bijna ieder jaar. Gas, licht, verwarming, noem maar op. Ik
denk een beetje dat we er nu
voorlopig vanaf zijn en dat hebben we voor een groot deel te
danken aan de voorzitter van
de strandpachtersvereniging,
die man doet het heel goed."

Stoelhoezen
Zij: „Het werken op het
strand is moeilijker geworden
door al dat gedoe met de gemeente, dat is gewoon zo. Ik
kan me de tijd nog herinneren
dat de strandpachtersvergaderingen een uitje waren. Er ston-

den soms maar twee dingen op
de agenda, de haringkar en het
geld voor de stoelhoezen ofzo,
daarna zakten we lekker door.
Dat is er nu niet meer bij, maar
onderling hebben we het heel
goed. Het strandgedrag is ook
veranderd. Mensen eisen bijvoorbeeld niet meer zoals vroeger hun plek of kuil van de vonge dag op. Ze komen steeds later op het strand en blijven langer hangen. Het avondgebeuren is er definitief bijgekomen.
We moeten tegenwoordig meer
aandacht besteden aan de keuken. Je kunt het niet meer alleen van het strand hebben."
Hij: „Vroeger moest je om vijf
uur beginnen met het neerzetten van stoelen en opbouwen
van tenten. Zodra het begon te
stormen moest je ze weer afbreken. En dan had je natuurlijk
nog de kleedhokjes, die worden
nauwelijks meer gebruikt.
Mensen kleden zich op het
strand om. Houten stoelen
gaan er gelukkig ook uit, misschien dat je er nog een paar
houdt voor de oude mensen. ledereen wil tegenwoordig van
die ligbedden met een bananenscherm. Ze zijn ook wel gemakkelijk voor de jongens die ze
moeten uitzetten en het scheelt
enorm veel onderhoud."

Toevallig
Zij: „De kwaliteit van de
strandpaviljoens is gestegen.
Vooral de laatste jaren is er hier'
enorm veel geïnvesteerd en dat
kun je zien. Het is niet omdat
wij hier toevallig zitten, maar
Zandvoort heeft echt het mooiste strand van de Noordzeekust."
Hij: „Moet je eens in Scheveningen gaan kijken. Daar lig je
op een flonder in het zand. Om
over de Noordhollandse kust
nog maar te zwijgen. Vaste pa;
viljoens op het strand? Nee, dal;
brengt zo gigantisch veel kosten met zich mee. Bovendien,
ik weet niet beter dan dat je in
oktober je paviljoen afbreekt en
in februari weer opbouwt."

donderdag 2 september 1993
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WE'RE NOT ONLY NO. l IN SPACE, BUT ON EARTH AS WELL

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u m lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

Kies uit meer dan 70 kleuren Koel, warm, fel of
dromerig . met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit De aluminium
lamellen (m verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang
Dus praktisch altijd kamerbreed1

GEFINEERDE PANELEN
De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bi| De Graal Juweeltjes m o a Essen,
Eiken, Anegre, Mahonie. Beuken en Kersen
Naturel, getint ol m dekkende kleur gelakt. Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm

Behalve de best verkochte ruimte-auto ter wereld, is de
Chrysler Voyager óók één van de allerruimste personenauto's
ter wereld. De Chrysler Voyager biedt volop zit-, been-, arm- en
hoofdruimtc aan ieven volwassen passagiers* Maar de zitplaatsen
kunt u ook opofferen voor extra bagageruimte. De twee achter-

ONGEKENDE KEUZE IN

banken kunt u makkelijk verwijderen, verschuiven of neerklappen.
Daarbij rijdt de Chrysler Voyager als een limousine, met
een krachtige 2,5-liter injectiemotor, de perfect zittende stoelen,
riant zicht op de weg, stuurbekrachtiging, getint glas en een airbag.
Stuk voor stuk voorzieningen die bij Chrysler standaard zijn.
Wilt u nog meer power, luxe en comfort dan is er de
Chrysler Voyager LE met onder meer een 3,3-liter V6 injectiemotor
met 4-traps automaat, speed control, een verstelbaar stuur en een
elektrisch verstelbare bestuurdersstoel. Diezelfde voorzieningen treft
u aan in de Chrysler Voyager LE 4WD, plus 4-wlelaandrijving
ABS. Verder zijn er een Voyager Turbo Diesel en een
extra grote Grand Voyager.
Kom bij ons langs voor een enerverende
ruimtereis om uit te vinden welke Voyager het
beste bij u past.
' Uitge7onderd de Chrysler Voyager 2.5i S.

PLAFOND

WANDEN!

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!
DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief, donker of licht of m prachtige midden-tinten, teveel
om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.
Tussen de panelen kunnen strips m gelijke kleur,
contrasterend of -heel apart- spiegelstnps1

vr CHRYSLER
Built t o set y ou f ree.

KASTENWAND-SYSTEMEN

lafonds

7

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf klassiek,
modem en hyper-modern. In legio afwerkingen,
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinterieurs

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

DB CHRYSLER VOYAGER MET STANDAARD AIRBAG: VANAF £ 49.575,CHRYSLER HEEMSTEDE/HAARLEM
Cruquiusweg 29, Heemstede . Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30
-17.30 uur. Za.terdag 10.00 -17.00 uur. Donderdag koopavond 19.00 - 21.00 uur.

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

Afgebeeld de Chrysler Voyager 3 3i V6 LE: f80 735,- (2 stoelen achter, optie). Prijzen incl B T.W , af importeur, cxcl kosten rijklaar maken
Wijzigingtrf voorbehouden. Chrysler Import Holland B V. Telefoon 03473 - 63 400.

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

Wordt het niet eens tijd om
echte rijlessen te nemen.
Autorijschool

ARNING
v/h Frank

Kostverlorenstr. 70

En alle reparaties.

gaan wij weer van start
er is plaats voor nieuwe leden van 4 tot 18 jaar
ook leiding van 18 jaar en ouder is welkom
wil je meer informatie, bel dan:

Tel. 12071

Spoedcursus

APPROVED LOCAL EXAMINATIONS CENTRE
FOR THE LONDON CHAMBEH OF COMMERCE AND INDUSTRY

zaterdag 11 september

Phil Waaning

Voor al uw dak-, zink- en loodwerken.

MARITAAL OPLEIDINGEN

Scouting The Buffalo's

* Seniorentraining

Specialists in Business Engtish
CURSUSSEN COMMERCIEEL ENGELS
m Amsterdam. Zaandam en Hoorn
(maar ook binnen uw onderneming)
Opleidingen voor internationale diploma's
van de Londense Kamer van Koophandel
Voorinformatie: Mevr. M. C. Mol-Mars
tal. 02285-18787
fax 02285-19122

15556, 19590, 15533 of 15676

Tel. 02507-30890

Te koop z.g.a.n.

bedPijfs-koftiemachine
en

bedrijfstostiapparaat.

Tel. 15524

j Doe nu mee voor de grootste prijs in Nederland. Jackpot gegarandeerd eruit!

N SEPTEMBER JACKPOT VAN 7 MILJOEN ERUIT!
VOOR MAAR EEN
TIENTJE KANS OP
7MILJOEN!

De Jackpot van de Nationale Postcode Loterij heeft
de hoogste stand bereikt: zeven miljoen gulden!
Dat is de allergrootste prijs die ooit in Nederland is
uitgekeerd.
Tijdens de trekking van augustus viel de Jackpot
van zes miljoen gulden op een onverkocht lot. Dat
betekent dat hij stijgt met een miljoen gulden. En
dat hij er in de septembertrekking gegarandeerd
uitgaat! Samen met het Herfstmiljoen én de
maandelijkse ton én tienduizenden andere prijzen.

Reken maar dat het een geweldig festijn wordt in
september!

Bovendien steunt u met uw deelname het werk
van Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten,
Artsen zonder Grenzen, Vluchtelingenwerk,
Unicef en Novib. Nog eens zes goede redenen
om mee te doen! m

De kans van uw leven!
Speelt u nog niet mee in de Nationale Postcode
Loterij? Vul dan nu snel de WIN-7-MILJOEN-BON
in. U bent dan nog op tijd om mee te doen aan deze
supertrekking in september. Laat uw kans op
zoveel miljoenen niet lopen. Vul snel de bon
in en doe mee. Het is de kans van uw leven!

Deze maand:
5731 BS
POSTCODE
STRAAT
PRIJS

UITSLAG TREKKING AUGUSTUS: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!

ƒ 3.000,Gran
Dorado
Prijzen
1181 DX 134
3026 SR 025
4902 WS 092
6544 TW 023
6903 DD 001

Op 25 augustus 1993 heeft notaris Van Os te Amsterdam de trekking van augustus verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer
in dezelfde postcode wint - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten. Maximaal 499
loten per postcode. Zetfouten voorbehouden.
1O13
1015
1016
1O24
1025
1054
1057
1059
1061
1064
1063
1QB8
1068
1069
1Ü69
1071
1072
1078
1079
1083
1094
1102
1 103
1104
1 110
1156
1 161
1161
1161
1 171
1 181
1183
1 188
1212
1241
1271
1274
1301
1317
1398
1402
14O4
1405
1422
1431
1436
1486
1504
1507
1509
1511
1541
1602
1613
1622
1622
1624
1625
1625
1625
1628
1662
1667
1671
1687
1688
1689
1693
1695
1703
1735
1746
1777
1777
1783
1784
1784

25,RZ
LB
25,PL
25,JZ
25,EG 500,TR
25,CE
25,XH 1OO,VW
5O,HD
25,50,MN
50,RK
RV
25,100,PA
XN 100,GV
50,50,NA
LD
25,EB
25,GM 100,BN
5O,SC
25,50,GG
5O,NT
10,5O,CM
DH 1000,EE
25,VS
25,XB 100,50,LC
HP 100,100,ET
25,CA
LZ
25,25,PE
1O,1O,BE
25,CR
25,TN
25,50,KJ
AC 100,50,VT
100,RJ
BC 100,MR 500,AW 100,25,RZ
50,AB
50,BX
25,LB
NV 5OO,BD
25,DA 100,KD
5O,TN 10O,50,CD
DB 10O,25,ZB
JV
25,50,BG
10,50,BP
10,10O,JD
10,CJ
25,1O,25,EW
EK
25,AC 100,50,BB
25,PA
25,GB
10,MK
25,-

1785
1785
1788
1791
1811
1826
1827
1834
1834
1901
1948
1951
1951
1961
1963
2021
2026
2042
2061
2082
2131
2134
2135
2161
2162
2171
2172
2202
2211
2253
2253
2266
2266
2273
2281
2282
2232
2284
2286
2287
2287
2291
2291
2295
2317
2324
2332
2343
2352
2396
2401
2406
2411
2411
2432
2513
2516
2522
2541
2541
2543
2544
2544
2545
2552
2555
2564
2564
2571
2571
2572
2573
2582
2583
25B7
2593
2596

CN
HA
LS
KG
KJ
GD
XN
HL
PX
GG
XD

25,100,25,10,50,25,1OO,10,25,25,25,25,-

500,10,1OO,25,50,25,50,25,25,25,25,25,25,50,5OO,10,50,NA
10,TD 1OO,AE
25,GM
25,50,JH
HH
25,EG 1OO,GS
25,50,JB
RM
25,AA 1OO,RG 100,25,JT
TJ
50,50,KC
50,PC
50,BK
50,ZP
50,GS
EK
25,AC
25,10,25,VE
XV
25,50,XZ
10,HZ
25,BW
50,10,EG 1OO,XX 5OO,100,AK
KK
50,TV
25,HL
25,50,CL
DL
25,25,HB
1OO,XP
GD 100,GL
25,JD
25,BT
25,KC
50,HT
25,25,EN
50,ST
50,HC

CM
SK
AV
CB
HC
GG
TD
HX
LR
LM
BE
JC
CJ

2596
2622
2623
2625
2651
2711
2715
2718
2726
2752
2761
2804
2804
2807
2807
2865
29O2
2906
2907
29O7
2914
2923
2924
2925
2925
2941
2965
2982
2982
2983
3011
301 1
3022
3025
3025
3027
3O28
3O28
3031
3O31
3031
3O31
3O34
3O34
3O38
3038
3052
3053
3O61
3062
3O63
3063
3O65
3O67
3068
3O69
3O72
3072
3073
3079
3O82
3083
3O83
3O85
3086
3101
3112
3112
3114
3122
3124
3131
3131
3132
3135
3135
3135

VL
BM
AD
VE
HA
CK
GA
CM
SB
AA
DG
CN
ZR
LH
MJ
XR
JE
HD
RK
PA
VJ
XC
BH
CL
CC
AK
BJ
CK
BH
EW
MZ
NH
HN
RS
VA
GL
SP
AH
CA
XJ
ZC
AR
LX
NB
RE
SZ
GW
BE
DG
AM
PB
KK
VC
WR
XP
PT
XE
ED
JB
RK
EV
TA
HN
AP
RH
TN
EP
GM
TD
AA
GX

25,25,25,5O,500,5O,25,25,25,50,50,-

50,50,25,50,25,50,10,25,1OOO,1OO,50,50,5O,25,25,5O,25,25,25,25,50,50,100,10OO,1OO,25,25,5OO,50,50,50,5O,50,1OO,50,25,1OO,25,5O,1OO,50,25,25,1OO,500,25,50,25,1OO,1OOO,1OO,50,25,10,10,50,25,10,25,10,25,5O,5O,10,1OOO,25,-

3137
3143
3145
3151
3181
32O1
32O8
3214
3223
3224
3227
3235
3238
3253
3281
3295
3297
3311
3314
3314
3315
3315
3328
3334
3351
3353
3354
3361
34O1
3411
3412
3421
344O
3442
3442
3443
3448
3448
3481
35O6
35O9
3513
3515
3521
3552
3554
3554
3564
3564
3605
3645
3722
3722
3722
3738
3738
3763
3812
3819
3822
3861
3861
3863
3881
3891
39O1
3905
3925
3950
3961
3972
3984
3991
3991
3997
4012
4043

LK
CK
LD
RC
WL
VT
CL
XH
RB
LB
XR
RC
AT
VG
RN
SG
ZB
HL
VK
EM
VA
SG
BG
BR
BN
TK
ZK
KK
JM
AS
CH
EA
HL
HX
WD
AN
CH
XZ
BN
CJ
HG
CJ
VW
LL
GD
CG
GN
WD
DD
DP
VP
CH
HH
LR
PS
DM
NJ
DD
JB
BW
DC
MT
MR

25,25,25,100,50,50,500,500,25,10,10,50,25,10,100,100,50,100,25,100,100,50,25,50,50,50,25,1OOO,500,25,25,100,10,25,25,25,5O,50,25,10,10,25,25,25,25,25,25,50,25,25,100,25,50,25,100,25,10,25,10,50,25,50,10,25,5O,50,5O,10,10,50,10,10,1OOO,100,50,10,100,-

41 01
4105
4124
4126
4133
4175
42O2
4233
4251
4271
43O6
4328
4336
4337
4337
4352
4371
4381
4385
4388
4388
4454
4501
4501
4524
4551
4561
4567
4615
4624
4631
4661
4681
4704
4707
4709
4727
4744
4756
4793
4815
4827
4854
4861
49O2
4942
5021

DG
AH
BL
EG

CV
DE
XL
AC
BW
GD
LH
EW
AJ

KG
NB
PP
ED
BC
WX
BH
HG
AV
WB
CK

ED
RJ
BH
BR
RP
GH
AN
BN
WR
BG
DN

1O,25,50,1O,100,50,10,25,50,25,50,25,1O,25,25,10,50,100,1O,25,500,50,1O,JOOO,10,50,25,100,500,1O,25,25,100,10,50,25,1O,100,25,10O,5O,25,1O,25,25,25,10O,-

5121
5151
5152
5171
5176
5223
5231
5233
5233
5235
5237
5251
5256
5263
5301
5331
5342
5343
5344
5348
5421
5422
5439
5441
5467
5469
5482
5512
5527
5551
5581
5581
5582
5583
5625
5627
5628
5643
5644
5645
5672
5684
5701
5704
5709
571 1
5913

HA
KG
ND
WV

25,25,50,25,10,10,WN
50,10,HD
50,TW
25,HN
25,GB
25,HE 1OOO,AE 100,NT
50,BB 500,50,1^^D
CC
25,VM
25,CN
25,GM
50,AP
50,10,BP
50,MA
25,AN
50,GD
25,AN ÏOO,10,SC 1OOO,CB
25,VH
1OO,JS
25,10,GP
25,DR
25,GK 100,AW
25,PR
50,BD
25,HB
25,NJ
50,ZP
25,DC
25,G K 5OO,GK
50,CW
25.-

6017
6021
6021
6O26
6031
6O41
6095
6095
6191
6214
6214
6218
6224
6224
6225
6227
6227
6247
6281
631 1
6369
6372
6372
6373
6419
6441
6446
6461
6466
6471
6532
6537
6544
6562
6564
6566
6586
6631
6641
6645
6658
6662
6681
6687
6691
6706
67O8

CP
HK
ZD
ED
BX
GC
AZ
CK
SP
AM
VJ
KX
TH
NB

BJ
AT
VP
EK
VJ
BD
BW
CE
XX
EE
VE
VB
RE
RH
WX
AW

ZK
AA
ZT

BR
EZ
BW
EW
JW
BN

50,25,5O,25,-

5431 LX 271

HOOFDPRIJS
100.000,ƒ
en voor ledere deelnemer In

II;:
25,-

25,100,10,500,25,25,5O,25,10,1O,10,1OO,25,500,5OO,5OO,25,500,50,5OO,~
25,25,25,5O,25,25,25,10,50,25,10,25,10,50,25,50,10,50,25,25,-

de postcode 5431 LX een
troostprijs van ƒ 1 .000,6833
6834
6835
6841
6851
6882
6924
6931
6961
697O
6982
7OO4
7037
7O41
7045
7131
7141
7152
7157
7213
7233
7251
7271
7301
731 1
7312
7326
7335
7382

JC

50,10,50,100,50,100,1O,HH
50,10,1O,BM
25,DB
5O,1O,HV
25,10,XA 100,TG 1OO,HC
25,10,XR
25,10,EN
50,WB 50,10,1O,DH
50,TG
50,CN
50,10,HJ
EZ
MJ
EB

7491
7511
7521
7522
7532
7544
7555
7557
7558
7571
7602
76O6
76O6
7622
7642
7722
7754
7775
7792
7815
7823
7826
7848
7887
79O5
7917
7944
7961
801 1
8014

ED
25,CM 500,JX
50,AH
25,ZN
25,EM 1000,10,RD
50,1O,1O,BW SOO,GE
25,VD 10O,GC 1OOO,XZ
25,1O,10,BL
25,10,KG 10O,10,HC
25,BG
25,HG 1OO,AX
50,10,AB
25,NM
25,VL
5O,XV
50.-

EXTRA PRIJZEN VOOR DE LEZERS. VAN D/7 BLAD
EÜHHë
a
H| 8081 JK
50,1024
1024
1033
1034
1042
1072
1078

SW
XG
CA
LW

50,50,50,25,10,SN 50,MH 100,-

5046
1O,5046
10,5051
MG 25,5076 ER
50,5081
AG
50,51O9
10,5121
AH 500,-

1097
1107
1108
1165
1186
1312
1316

CS
U
ER
MC
RV

50,100,100,25.25,10,HG 50,-

1338
1383
1411
1445
1501
1507
1561

LW
GA
BZ

25,50,25,10,10,MJ 100,ZV 25,-

BS
5941
EX
25,- 6715
DL 10O,- 7412
NS
5951
GS
25,- 6715
GW 25,- 7412
AV
5961
CT 1000,- 6717
PX
25,- 7418
5961 XD 10OO,- 6741
HB 100,- 7433 PR
5973
10,- 6815
AW 500,- 7471
5993 XG
25,- 6825 AR
5O,- 7475 DH
6O06
10,- 6832 H B
25,- 7482 NM

25,25,25,25,10,25,50,-

8081
8094
8105
8141
8175
8191
8225
8232
8232
8243
8255
8312
8388
8428
8441
8446
8447
8471
8483
8501
85O2
8531
8574
86O8
8637
8701

LR
RX
XR
LJ
BB
LP
LP
GK
AR
AL
LW
DD
EW
SH
AM
HB

VV
GJ

50,10,10,25,10,100,25,25,50,1O0,100,25,10,10,50,1OO,25,25,10,25,25,25,10,10,25,50,-

8721
8733
8831
8842
8862
891 1
8916
8926
9001
9O51
9101
9102
9138
9231
9231
9251
9251
9271
9301
9306
9343
9354
9355
9359
94O4
9443
9443
9461
9463
9536
9644
9665
9671
9674
9675
9675
9713
9713
9721
9721
9728
9732
9732
9741
9761
9824
9866
9905
9917
9931
9934
9974

•

TX
JH
BW
KN
GT
KT

JJ
MG
MS

KA

XG
LA
BR
LT
KA
LN
JA
TJ
CL
AP
AR
NE
GM
TA
AH
AE

10,10,ÏO,1O,1O00,50,1OO,25,50,1O,50,10,1O,10,10,25,500,1O,50O,10,10,10,1O,10,5O,1O,10,10,10,10,50,50,10,1O,25,50,25,50,25,50,50,5OO,25,50,25,500,25,1O,10,25,10,10,-

• •

Prijzen worden
automatisch op
uw rekening
overgemaakt

Henny Huisman kan bijna niet wachten om een
deelnemer gelukkig te maken met de Jackpot
van ZEVEN MILJOEN. Wie weet bent u die
geluksvogel...

Informatielijn
020 • 6795656

Spelregels: Zodra u op uw rekeningafschrift van bank of giro een
afschrijving hebt ontvangen bent u deelnemer aan de loterij. Deelname
impliceert aanvaarding van het reglement Maximaal 499 loten per postcode
Als u het met een afschnjving met eens bent. dan kunt u binnen een maand
opdracht geven het bedrag terug te boeken. Opzeggen kan leder moment
Hiervoor kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Nationale Postcode
Lotenj, Van Eeghenstraat 61. 1071 EX Amsterdam. Trekking is iedere maand
en wordt verricht door Notaris mr. P.J.N, van Os te Amsterdam
Trekkingslijsten en reglement zijn verkrijgbaar bij hel secretariaat. Pnjzen
worden automatisch op uw bank- of girorekening gestort. Prijzen boven de
1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. De loterij is
goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer LO
890/098/177.89 d d 02-03-93 Zetfouten voorbehouden.

STUUR DEZE SPECIALE JACKPOJBON SNEL OP
VOOR VEEL KANSEN OP 7 MILJOEN GULDEN!

WIN-ZEVEN-MILJOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Hitbingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand
het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:
Q ƒ40,- (vier lotnummers)

Q ƒ20,- (twee lotnummers)

G ƒ30,- (drie lotnummers)

G ƒ10,- (één lotnummer)

A.u.b. uwkeuze aankruisen en verder invullen metblokletters

Naam:

Q dhr.

Q mevr.

Adres:
Postcode: i i i l 1-1 i l
Postbanknummer

Plaats:

Datum:
Handtekening:

Banknummer

150.93.09 l

• NATIONALE •

POSTCODE

•LOTERIJB
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

Koning blijft gek vanspelletje

Fietstocht
Rond de Zuid
ZANDVOORT - Zondag
houdt de Rijwiel Toerclub
Olympia de negentig kilometer
lange fietstocht 'Rond de Zuid'.
Voor deze tocht kan men zich
zondagmorgen melden tussen
negen en tien uur bij strandpaviljoen nr. 8, Trefpunt. Hier
wordt ingeschreven en vindt de
start plaats.

De route gaat 'rond de zuid',
dat wil zeggen dat er eerst gereden wordt via het duinpad naar
Langevelderslag - Noordwijk Katwijk - Wassenaarseslag en
Scheveningen.
De terugweg gaat via Wassenaar (Kontrole) - Katwijk aan
de Rijn - Rijnsburg - Voorhout Lisse en Vogelenzang. De route
is geheel voorzien van p.ijlen en
kan dus op eigen gelegenheid
gefietst worden. Deelnemers,
die de voorkeur geven aan het
rijden in groepsverband kunnen om tien uur starten onder
leiding van ervaren leden van
Olympia. Dan behoeft geen route te worden gelezen. Men moet
dan wel een geoefend fietser
zijn om met een gemiddelde
van 25 kilometer per uur te
kunnen fietsen.
De route gaat over rustige wegen en heeft, wat betreft de omgeving, een sterk wisselend karakter. Nadere inlichtingen
kunnen verkregen worden bij
KJ.Koper, telefoon 02507- Trainer Koning: „We voetbalden goed, maar pakten geen pun14833.
ten."
Foto Persbureau Zandvoort

Duivenvlucht
ZANDVOORT - Voor de j onge duiven van Postduivenvereniging Pleines stonden afgelopen weekend twee vluchten op
het programma. Het werden,
door de stevige tegenwind, behoorlijk zware tochten.
De jaarlijkse nationale vlucht
vanuit Orleans, over een afstand van 540 kilometer, werd
wel heel erg zwaar voor de jonge duiven. Een noord-westen
wind was hier de oorzaak van.
Om acht uur 's morgens werden de duiven gelost en pas 's
middags om zeventien minuten
over vijf klokte Ruud en Theo
Sinnige de eerste duif binnen.
De tweede vlucht ging vanuit
Duffel. De duiven mochten hier
de kisten verlaten om 's morgens half tien. Een kleine twee
uur later landde de eerste duif,
van John Romkes, op het hok.
Uitslag Ie vlucht: Combinatie SlnnlRe l, 2, 7, 14. J.Romkes 3, 9,11,13,15.
Combinatie Koper 4,8. G.Harteveld 5,
B. P.Bol 10. H.Heiligers 12. 2e vlucht:
J.Romkes l, 2, 8, 10, 12, 19. J.Heeremans 3. P. la Grouw 4, G, 7,9,11,14,17,
21. R.Driehulzen 5,15,16,18, 23. P.Bol
13. P.Peters 20. P.Koopman 22, Combinatie Koper 24, 25.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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ZANDVOORT -De selectie
van de kleinste voetbalvereniging van Zandvoort, TZB,
staat ook dit jaar onder leiding van Willem Koning. De
rasechte TZB'er heeft er
weer zin in en hoopt beter
resultaten te behalen dan
vorig jaar. „Ik blijf gek van
het spelleltje," stelt Koning.
TZB speelt gebruikelijk de
thuiswedstrijden op het prachtige complex aan de Kennemerweg. Waarschijnlijk is de ligging voor de jeugd niet zo aantrekkelijk aangezien TZB geen
jeugdteam op de been kan brengen. „We blijven de gezellige
club met ongeveer zeventig leden," vertelt Willem Koning.
„Helaas hebben we geen jeugd.
Ik denk dat we daarvoor wat
afgelegen liggen."
Wat betreft de senioren heeft
Koning de training met plezier
hervat, ondanks de matige resultaten van vorig seizoen.
„Wat voetbal betreft ging het
erg goed, maar door pech pakten we geen punten. Dan laten
sommigen de boel vallen. Tegen het eind van de competitie
heb ik een paar jongens van het
derde team in het eerste elftal
gezet en toen liep het een stuk
beter. Echt tevreden over vorig
jaar kan ik niet zijn. Geen resultaten, maar ook te weinig training."

Voor komend seizoen rekent
Koning op meer punten. De selectie is ruimer, dus het vertrouwen is groter. „Afgelopen
jaar waren we te veel afhankelijk van een paar personen. Nu
hebben we een selectie van dertig man. Die jongens van het
derde blijven bij de selectie zodat je makkelijker kan kiezen.
Zijn er die met willen dan kan je
makkelijker terugvallen op andere. Deze bredere en sterke selectie moet kunnen scoren "
De eerste trainingen hebben
al laten zien, dat er stevig wordt
aangepakt. „Er moet ook wat
veranderen. Zonder training
kan je niet. Flink trainen en een
goede voorbereidng, door oefenwedstrijden, dan ben ik
weer optimistisch gestemd.
Het blijft moeilijk een voorspelling te doen. Iedereen is in het
begin hoopvol en dat ben ik
ook. Pak je in de eerste wedstrijden wat punten dan moet
het wel lukken."
Bij kleine verenigingen is
men vaak aangewezen op vnjwilligheid. Zo ook bij TZB. Willem Koning leidt de traingen
van The Boys zonder een vergoedingte krijgen. „We zijn een
gezellige en kleine vereniging
en daar gaat het om. Voor de
rest is alles goed geregeld. De
vier elftalen zijn gekleed door
sponsors en het ziet er allemaal
goed uit."

Chess Society opent seizoen met feest
ZANDVOORT - Morgenavond zal de schaakvereniging Café Neuf/Chess Society het nieuwe schaakseizoen op feestelijke wijze
openen. Behalve de jaarlijkse ledenvergadering zal namelijk ook uitgebreid stil
gestaan worden bij de derde
verjaardag van de succesvolle vereniging. Chess Society werd op 3 september
1990 opgericht.
Om acht uur precies zal voorzitter Hans Drost de ledenvergadering openen in het Gemeenschapshuis. „Sommige
grote sportverenigingen zijn al
blij met een opkomst van dertig
procent. Bij Chess Society zitten we altijd tussen de negentig
en honderd procent," aldus
Drost, die samen met z'n vier
mede-bestuursleden, Olaf Cliteur, Hans van Brakel, Nico
Handgraaf en Peter van de
Beek staat te popelen om het

nieuwe seizoen te beginnen.
Waar de hoge opkomst bij de
jaarlijkse ledenvergadering aan
te danken is, is voor de Chesspraeses een duidelijke zaak.
„Om te beginnen behandelen
we alleen voor de leden interessante zaken. Dit zijn uiteraard
de items rond het schaken zelf.
Waarom er het ene jaar meer
uitgegeven is aan porto dan het
andere jaar, interesseert echt
niemand," vervolgt Drost. „Bij
wijze van traditie combineren
wij de ledenveragdering altijd
met de verjaardag van ons
'cluppie' en op een verjaardag
behoor je nu eenmaal aanwezig
te zijn," valt Olaf Cliteur hem
bij. „Daarnaast is het natuurlijk meteen de kennismakingsavond met de nieuwe leden en
dat zal ook zeker gelden voor
deze vergadering."
Secretaris Van Brakel hoopt
namelijk deze zomer het 25e lid
in te schrijven, hetgeen ook direkt zou betekenen dat Café

Neuf/Chess Society met maar
liefst drie teams aan de competitie zal gaan deelnemen.
Morgenavond wordt gesproken over de indeling van de
teams in de competitie en uiteraard over de opstellingen van
die betreffende teams. De toernooien waaraan de diverse
Chess-teams ieder jaar meedoen en uiteraard een groot
aantal evenementen dat de vereniging zelf gaat organiseren.
Daarnaast zal Olaf Cliteur een
nieuwe puntentelling uiteenzetten voor de interne-competitie, waarbij ook de leden die wat
minder frequent de clubavonden kunnen bezoeken gewoon
mee kunnen spelen.
Ook het hoofdstuk opleiding/instruktie zal een belangrijk
thema vormen. Voor de echte
fanatiekelingen zal er na afloop
van de vergadering ook nog genoeg tijd over zijn voor een partijtje schaak. „En vrijdagvaond
zonder schaakbord is voor

onze leden eigenlijk ondenkbaar," meldt Peter van de Beek
terloops. Iedereen is morgenavond van harte welkom zo
rond de klok van acht uur in
het Gemeenschapshuis. Informatie over Chess Society kan
verkregen worden via telefoonnummer 18430.

Zandvoortse Schaak Club
breidt haar opleiding uit
ZANDVOORT - Vanavond start het schaakseizoen bij de Zandvoortse
Schaak Club. Dit gebeurt
met de gebruikelijke Algemene Ledenvergadering,
die begint om half negen
in het Gemeenschapshuis. Ook voor dit seizoen
heeft de Zandvoortse
Schaak Club vele activiteiten op het programma
staan.

NHSB. Vorig jaar werd het
kampioenschap op een punt
na gemist. Dit jaar zal het er
zeker van komen omdat de
gerenomeerde Zandvoortse
schaker, Louis Dambrink, te
kennen heeft gegeven graag
voor het team van de Zandvoortse Schaak Club uit te
komen.

len een ruim budget op te nemen voor opleiding tot een
hoger schaakniveau met als
uitgangspunt de officiële
schaakdiploma's voor het
pionnen-, toren- en koningsdiploma. Veel leden behaalden afgelopen seizoen een of
meerdere diploma's. De lessen kunnen gratis worden gevolgd. Onder leiding van
John Ayress, Louis Dambrink en Ruud Schiltmeijer
zal een grote stap worden gemaakt richting schaaktoekomst.

Paas- en snelschaaktoernooi
en in mei volgend jaar het
bekende Louis Blok Rapidtoernooi. Ook zal het interne
Rapidtoernooi, driemaal drie
ronden van twintig minuten,
zijn beslag krijgen.

ZANDVOORT - Voor Jan
Lammers is het raceseizoen
in de Formule 3000 ten emde. Doordat de racewagens
van het Italiaanse team in
beslag werden genomen is
het over. De nog openstaanRondom deze competities
de rekeningen bij de levezullen er nog diverse andere
competities gehouden wor- rancier van het racematenaal waren hiervan de oorHet bestuur zal onder meer den. In december, tweemaal
zaak.
op die vergadering voorstel- zes ronden Zwitsers, het

De interne competitie zal
dit jaar weer bestaan uit zo'n
28 speelavonden. De leden
zullen spelen in het zogenaamde Keizer-systeem, zodat er voor een ieder, een gelijkwaardige tegenstander is.
In deze competitie komen de
schakers tweemaal tegen elkaar uit, een keer met de witte- en een keer met de zwarte
stukken. Vanavond zal de
prijsuitreiking plaatsvinden
van het afgelopen seizoen.
Louis Dambrink neemt bij
deze gelegenheid de wisselbeker in ontvangst.
Ook zal er dit jaar weer een
schaakteam meedoen aan de
externe competitie van de

Jeugd
De meer dan twintig jeugdleden van de Zandvoortse
Schaak Club zullen dit jaar
ook weer aan de gratis opleidmg kunnen meedoen, terwijl zij daaromheen de mterne competitie afwerken. Vorig jaar begroette de schaak club voor het eerst een vrouwelijke kampioen. De pas
tienjarige Rebecca Willemse
wist al haar tegenstanders
ruim voor te blijven.
Ondanks dat het best goed
gaat wil de Zandvoortse
Schaak Club haar ledenbestand uitbreiden. Gemteresseerden in de schaaksport
kunnen iedere donderdagavond terecht m het Gemeenschapshuis vanaf acht uur.
De jeugdafdeling begint volgende week. Informatie kan
verkregen worden op de clubavond of via de telefoonnumeers 02507-17272, 13644 of
13'224.

Manege Rückert stopt ermee

Ben Rückert wordt 25 en vindt het mooi geweest

ZANDVOORT - Maandagavond is een einde gekomen
aan 29 jaar Manege Rückert.
Tijdens een receptie schudde vele vrienden, bekenden
en clientèle de hand van de
heer en mevrouw Rückert
en lieten dat vergezeld gaan
van bloemen en cadeaus.
„Het gaat me wel aan m'n
hart," zegt de bijna 65-jarige
Ben Rückert, die om gezondheidsredenen stopt met het manegebedrijf. De manege kwam
in 1964 van de grond. De Zandvoorter begon met een kinderboerderij m het Vijverpark. Hij
timmerde daar eigenhandig de

verblijven voor de dieren waaronder twee pony's. Het succes
was dermate groot dat al snel
de eerste paarden kwamen. De
boederij groeide uit naar een
prachtig manegebedrijf met
vele paarden. De kantine werd
het gebied waar z'n vrouw de
scepter zwaaide.
Door de plannen en tenslotte
de verwezenlijking van Gran
Dorado moest de manege wijken uit de vertrouwde omgevmg in het Vijverpark. De gemeente bood Buckert een ander stuk grond aan bij de Linnaeusstraat waar een nieuwe
manege werd opgebouwd.
In de Linnaeusstraat ging

Vol raceprogramma belooft
spektakel op het circuit
ZANDVOORT - Het weekend van 4 en 5 september
wordt wederom een druk
bezet raceweekend. Op het
Circuit Park Zandvoort
staan vele races op het programma. In de diverse raceklassen worden spannende gevechten verwacht omdat de strijd om de nationale- en internationale titels in
een beslissende fase is aangeland.

Dagelijks 13.30 u.
Za/Zo/Wo ook 1530 u.

STALLONE
IS TERUG! EN HOL.

De verwachting is dat de twee
races in de Euroserie Formule
Opel de onbetwiste hoogtepunten worden van dit internatio-

^» ajj^v.-«~vr

CÜFFHANGER
16 Jaar
Dagelgks 21.30 u.

nale raceweekend. In deze
strijd kan Alex Veenman een
vooraanstaande rol spelen. In
de voorgaande race, op de lastige Nürburgring, eindigde hij al
bij de snelsten. Het circuit van
Zandvoort kent Veenman op
zijn duimpje. Dat geldt eveneens voor de andere Nederlandse rijders. Voor een verrassing
kan nationaal talent Donny
Crevels zorgen.
Ook de drie klassen van de
Produktiewagens zal veel spektakel geven, zoals ook in de
voorgaande races het geval
was. In de groep tot 1,4-liter

aast Suzuki op revanche. De
Rovers wonnen volgens de Suzuki-stal al te veel. In de klasse
tot twee liter wordt het interessant om te zien of het verrassende winnende team van vorige keer, Nissan, ook nu als eerste onder de finishvlag door
kan flitsen.
Programma zaterdag: 10.00 - 17.00
uur Trainingen dlver.se klassen. 17.00
uur Race Euroserie Formule Opel.
Programma zondag: 1S.OO uur Frami
I'roduktie\vagcns lot 1400 cc. UAO uur
Formule Itenault, 14.20 uur iMobll l
Produktieuagens boxen 2000 cc, 15.00
uur Euroserie Formule Opel. 15.45 uur
APM Citroen AX GTi, 10.20 uur Frami
Prodtiktieuagens tot 2000 cc, 17.00 uur
Marlboro Renault Clio.

Sporting Club gaat van start in Pellikaanhal
A.L.

Dagelijks 19,00 u.
Do/Vr/Ma/ Di ook 15.30 u

en

ƒ8,00
Gasthuisplein S - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

Ik ben echter bijzonder tevreden over de wijze hoe ik weer
competitief voorin kon meerijden m de Formule 3000. Het is
een keiharde klasse en daarom
zie ik geen enkele reden om het
hoofd te laten hangen.

De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Meer informatie over de problemen/oplossingen is te verkrijgen op de
clubavond, elke donderdag in .
het Gemeenschapshuis. Ook
kan men informatie inwinnen
op de volgende telefoonnum-.
mers: 02507 - 17272, 13644 o£
13224.

ZANDVOORT -De Zandvoortsche
Hockeyclub
biedt ook dit jaar de mogelijkheid om gratis kennis te
maken met de hockeysport. Op de prachtige velden, gelegen op het complex Duintjesveld aan de
Thomsonstraat,
kunnen
jong en oud zich naar hartelust uitleven.

De club zorgt dat er voldoende hockeysticks aanwezig zijn. Inlichtingen
kunnen worden verkregen
via de telefoonnummers
15767 of 16414.

Aan deze 'ik worstel en kom
boven'-poging kwam atgelopen
zaterdag een abrupt einde zoals
hierboven vermeld. „Natuurlijk is dit voor mij een enorme
sportieve tegenslag," vertelde
Lammers. „Het negatieve aan
dit soort berichten is dat het
veel verwarring zaait en tevens
veel werk vereist om alles weer
netjes met de sponsors op te
lossen.

Schaakprobleem

Trainingen
ZHC beginnen

Bioscoopprogrammering van 2 t/m 8 Sept 93

Het Formule 3000 seizoen
van Jan Lammers liep zoals hij
aan het begin van het seizoen
voorspelde. De Zandvooitse
coureur verwachtte een halt
jaar nodig te hebben om bij de
eerste plaatsen te komen met
zijn Italiaanse team II Barone
Rampante. Nog maar amper
een week geleden zette Lammers op de Nurburgrin" met
ogenschijnlijk gemak zijn Rey
nard 93 D op de tweede startrij
Dit weekeinde had voor hem op
het circuit van Spa-Francoi
champs de eerste gelegenheid
moeten worden met een serieuze kans op de overwinning. Dat
zou betekend hebben dat hij
was geslaagd in zijn streven om
zijn naam te herstellen na het
mislukte avontuur bij het Formule I team van March, eerder
dit jaar.

De weg naar de top is voor
iedereen anders," zo besloot
Lammers, die met negatief'is
over het vervolg van zijn racecarrière.

(ADVERTENTIE)

De ZHC heeft jeugd-, seniorenen
veteranen
teams. Belangstellenden,
die zin hebben een balletje
te slaan kunnen zich meiden in de gezellige kantine.
Daar wordt een afspraak
gemaakt bij welke groep
meegetraind wordt of
waarin wordt gespeeld
wanneer reeds eerder hockey is gespeeld. Vanaf deze
week starten de trainingen.

Lammers botst
op financiële
perikelen

ZANDVOORT - Donderdagavond vangt het badmintonseizoen
aan, van Sporting Club Dirk van den Nulft. Als vanouds zal de
Pellikaanhal de plaats zijn waar tot en met april 1994 met de
shuttle wordt gespeeld.
Van half negen tot half elf worden er vele spannende, maar
vooral sportieve partijen gespeeld. Voorzitters Gerrit van den
Nulft en Jaap Enderman hebben de leden naar sterkte ingedeeld
in de categorieën heren-, dames- em mixdubbels. De leden spelen
op deze wijze op hun eigen niveau, naar verwachting, leuke
partijen.
Ondanks de sterke bezetting binnen de Sporting Club, zijn er
nog enkele plaatsen vrij. Liefhebbers van het badtnintonspel,
kunnen contact opnemen met" de Sporting Club Dirk van den
Nulft: telefoon 02507-19645-30952. Ook kan opgave geschieden op
de speelavond in de Pellikaanhal.

Kaartleesrit
ZANDVOORT - Zaterdagavond houdt de Zandvoortse
Autosportvereniging
Sandevoerde de Zwemmer-nazomerrit.
Inschrijven voor de rit kan
vanaf half acht in strandpaviljoen 17 Zwemmer aan de Boulevard Barnaart. De kosten bedragen 12 gulden per equipe. De
eerste deelnemers vertrekken
om acht uur.

Foto Persbureau Zandvoort

Ben Rückert door in een manege met 35 stallen. Die stallen
werden bezet door fraaie manege- en pensionpaarden. De manegehouder, die alles voor zijn
paarden overhad, vond het tijd
geworden om er een punt achter te zetten. „Ik word l oktober
65 jaar en dan is het mooi geweest Bovendien is m'n gezondheid wat minder. Ik maakte weken van tachtig tot negentig uur. Dat is te lang, dat gaat
niet meer." De fraaie manege is
per l september verpacht aan
Annemarie Blankenstem en
Marcel Selier.

Opgave nummer 31: Wit begint
en wint.
Oplossing van vorige week
(schaakprobleem 30, wit begint
en wint): 1. R-f4, Ka8-b4; 2.
h2-h4, d7-d5; 3. f4-f5, Kb4-c.>; 4.
h4-h5, d5-d4; 5. f5-f(i, Kc5-d6; 6.
h5-h6, d4-d3; 7. f6-f7, Kd(i-c7; 8.
h6-h7, d3-d2: 9. f7-C8D+, Ke7xf8;
10. h~-h8D+ en wint simpel de
partij.

COMMERCIEEL ZAKENNÏEUWS
Zandvoorts
Nieuwsblad
INFORMATIE TEL. 02507-17166
AMSTELKLINIEK PAKT VOLKSZIEKTEN EFFECTIEF AAK
Eind juli is in Amsterdam Zuidoost, op een steenworp afstand
van het AMC, de Amstel Kliniek geopend. Deze medische praktijk is gespecialiseerd in zogenaamde biologische geneeskunde.
Kenmerk hierbij is dat ziekten voornamelijk op natuurlijke wijze
bestreden worden zonder dat er schadelijke bijwerkingen optreden. Zo is chelatietherapie een goede behandeling van hart- en
vaatziekten. BIJ deze therapie wordt d.m.v infusen met de stof
EDTA het lichaam van een overmaat aan calcium (oftewel kalk,
een belangrijke component bij het onstaan van aderverkalking)
ontdaan, en worden daarnaast ook giftige zware metalen als
lood, kwik en cadmium (waarmee de moderne mens in hoge
mate verontreinigd is) aan het lichaam onttrokken. Uit onderzoek in de VS blijkt dat chelatietherapie bij 80-90% van de patienten met vernauwing van de slagaders van hart of benen, een
sterke tot zeer sterke verbetering teweegbrengt. Een andere
therapie die in de Amstel Kliniek wordt toegepast is de zogenaamde ozontherapie waarbij het bloed met geactiveerde zuurstof (ozon dus) wordt verrijkt. Deze therapie, die in Duitsland
ook gewoon in ziekenhuizen wordt toegepast, is effectief bij de
behandeling van o.a. chronische virusinfecties (de afweer wordt
gestimuleerd en het virus gedood) en doorbloedingsstoornissen. Voorts is de Amstel Kliniek onder meer gespecialiseerd in
de behandeling van chronische vermoeidheid, reumatische
klachten, overgewicht, allergieën en ondersteunende behandelingen bij kanker. Over het algemeen wordt bij veel aandoeningen gebruik gemaakt van een combinatie van biologische en reguliere therapieën.
De Amstel Kliniek is gevestigd aan de Paasheuvelweg 26,1105
BJ Amsterdam Z.O. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen: 020-6915140.
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SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse aulorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibaulstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediokantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parooi geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage l, l miljoen exemplaren.

Waf kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXl'S per mm

ƒ 39,95

ƒ 13,50
ƒ 8,35
ƒ 8,35
ƒ 9,90

(AUTO/MAXl'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Auto's te koop
tot / 5.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

ALFA GIULIETTA 1985 incl. Alfa 33 1.5 IE, rood
'9
rad./cass. afn. front, trekh., 66.000 km
ƒ 22.950
vr.pr. ƒ4999. 020-6257015.
SPRING IN T VELD, Aalsmeer
Tel. 02977-44146/24696
KEVER 1300 '71, 1 jr APK
ƒ4000,-, 1600 CC + open dak. Een unieke aanbieding van de
Telefoon: 071-126340.
VENTO vindt u onder AUDI in
Peugeot 305 Break '85, LPG, de advert. van AUTOVROOh
of bel direct tel 020-6869611.
als nieuw, ƒ 4250. VISA
Garage BV Houtmankade 37 MAZDA 626 Sed. GLX 2.2i-12v
A'dam, 020-6278410.
aut., 1990, ƒ23.950,-.
VAN VLOTEN CAR,
Auto's te koop
020-6365052.

van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Mercedes 280, GE 2400
7/85, acces., airco ƒ28.500.Gebr. Haaker 020-6594859.
K. Onnesln. 10, Badhoevedorp

1/2 september 1993

T.k. Citroen GS Basalte, kl.
Daihatsu
zwart met chroom, i.z.g.sl.,
bijz. mooi, vr.pr. / 2000.
Charade TS van grijs kent., b.
Tel. 02975-40423.
okt. '91, 17.000 km, ƒ11.500,T.k.a. tegen handelspr.: BX Tel.: 02507-17290.
TZD Turbo Break, 8-'90, Cuore TS 11/90, wit ƒ12.500.
/ 19.500. BX16RE, wit, LPG, 3HEERE B.V, Amsterdam
'89 ƒ9250. BX 16 TRi, 11-'89,
Tel. 020-6719154/6622204,
elektr. sch./kant.dak, ƒ11.500.
Daihatsu Charade 14000 km.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
eind
'91, ƒ13.800.
Tel
020-6627777.
020-6828019.

Fiat

GEBR. HAAKER B.V.
Rij nu, betaal februari '94
Panda
Panda
Panda
Panda
Panda
Panda

1000 CL,
06-'87
750 CL,
01-'88
1000 CL,
07-'90
1000 CL,
01-'91
1000 L IE, 05-'92
Skyline
05-'92
Tevens keuze uit 20 andere Panda's

ƒ 7.950
'ƒ 6.950.
ƒ 10.500.
ƒ11.250.
ƒ 12.950.
ƒ 13.750.

Gebr. Haaker B.V.
off. Fiat/Lancia dealer
Onneslaan 10 in Badhoevedorp.

Kam.

Tel 020-6594859.
i-iat Fiorino, grijs k., b.j. 7/'90,
FIAT TIPO, zwart, 1.4 ie, 5-drs.
wgs omst. v. 1e eig., 23.000
febr. 93, km.stand 3300
km, 1,31. ƒ8750. 020-6935651.
ƒ23.500,-. Tel.:020-6140505.
Rat Panda 10001 IE, wit, b.j.
12-89, trekhaak, 29.000 km, T.k.a. tegen handelsprijzen
ƒ7950,-. Tel.:053-332162.
Croma 2.0 IE, Aut., stuurbekr
Zoekt U een een Fiat Panda?
Goudsmit heeft 'm!
5.000,-

-

13.500,-

Off. Fiat Dealer
Goudsmit Rat Amstelveen
020-647 09 09

1/90, ƒ 13.500.- Tempra 2.0 IE
Lpg, 3/91, ƒ16.500.- Panda
1000 CL 6/88 ƒ 5500.- Tipo 1.4
IE Lpg, 6/90 ƒ 12.000
BEREBEIT, Amsteldijk
25
A'dam. 020-6627777.

Ford Orion 1990, 54.000 km
div. opties, ƒ 14.500.
RONDAY RENAULT BV
020-6237247
Ford Sierra 2.3 D Laser
120.000 km, 11-'86, wit,
ƒ 8.950,Goudsmit Fiat Amstelveen
020-6470909

Honda
T.k.a. tegen handelsprijzen
nieuw model Honda ACCORD
EX 2.0 Autom., st.bekr., LPG
zilvergrijs
metall.,
3-'90
ƒ19.950. BEREBEIT, Amstel
dijk 25, A'dam, 020-6627777.

Hyundai
HYUNDAI
OCCASIONS
AUTOKROOY

T.k. Ford Escort 1300L Bravo
'83, apk mei '94, ƒ2.750,-.
T.T. Vasumweg 32, A'dam-N.
Tel. 02972-63661.
T.k. Ford Taunus '81 APK tot
04-'94 nwe banden vr.pr.
ƒ 750,-. 020-6329329.

TEL. 020-6310615.

T.k.a. tegen handelsprijzen:
Scorpio 2.9i GL, wit, 1-'90,
schuifd. ƒ 19.750. Escort 1.6 CL
D 4-'87, ƒ8250. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.

MEER GARAGE
Hyundai dealer,
occasions
Linnaeuskade 5-7
Tel. 020-692.9548

Lancia

Een bella macchina
in plaats van
een occasion

BX 16 TRI '87, APK tot 7-'94
i.z.g.st. Garage onderhouden, ROVER 827 Vitesse, racing
green, LPG, 1989, ƒ22.950.
veel extra's. Vr.pr. ƒ9000.
PIM
VAN ROOTSELAAR
Tel. 020-6713891.
020-6131365.
Citroen E 14 Rood, 33.000 km
Volvo 480 Turbo, 1992, wit
Een occasion van Auto Halan is niet zomaar een auto.
1990 ƒ9.450.- inkl. btw
Het is een Lancia van een dealer die de stijl, kwaliteit en de
Citroen Dorland, 02903-1908. 36.500 km, ƒ42.500,-.
Ring A'dam, afrit 116. Br.i.W. Van Vloten 020-6369222.
service van het merk in ere houdt. Of het nou een Thema Dedra
Delta of Ypsilon is.
Volvo 240 GL bl. met. l.m. vel-

Audi
gen ƒ5500. Gebr. Haaker,
K. Onnesln. 10, Badhoevedorp. T.k.a. tegen handelsprijzen
DE FLINESSTRAAT 22, T.O. DE MAKRO
Tel 020-6594859.
van 1e eigenaar, Audi 80 1.8 S
AMSTERDAM Z.O. 020-665 0050.
blauw, 7-'88, ƒ 15.500. Inl.
Auto's te koop BEREBEIT, Amsteldijk 25 Lancia Dedra 1.8 IE, i.o.v.
Mitsubishi
cliënt, 1e eig., zwart metallic,
020-6627777.
van ƒ 10.000,LPG, mei 1991, ƒ18.500.
Van part. Audi 100 automaat BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Mitsubishi Colt 1.3, Twist en
tot ƒ 15.000,'85, o.a. radio, schuifdak, trek Amsterdam, 020-6627777.
div. opties, 1989, 60.000 km.,
haak.
ƒ8000.
020-6458864.
M 3 250
Seat Malaga 1.5 GLXi, 01-'91
RONDAY RENAULT
30.000 km, wit, ƒ14.950,-.
Mercedes-Benz
020-6237247
Goudsmit Rat Amstelveen
020-6470909
Cl 1.8/90 pk., getint glas, Mercedes 190 D, '91,c.v., elec Van part. uitst. Mitsubishi C.
schuifdak. trekhk. getint glas autom. '83, APK tot sept. '94
Subaru 1.8 GL Turb. 4x4 wd. stuurbekr. 5-versn. Evt. trekhk./
verzw. koel., 700 tot 3800 km. in nieuwstaat.
ƒ1250. Tel. 01725-72711.
Coupé, aut., '87 ƒ 11.000
IMPORT USA CARS.
bouwjaar juni/juli '93
MOOY & ZOON
Tel.:
020-6670121.
Tel. 020-6623167
Peugeot
nieuwprijs: . ƒ40.120
Mercedes 250D van part., sept,
Auto's te koop Nu slechts: ƒ 34.99P '90, boekje m. alle ondh.brt.
COBUSSEN
zwart, 5-bak, ABS, dnkr glas
AMSTERDAM
van ƒ 15.000,electr. hfdstn + armsteun ach
voor de beste
ter,
trekhaak, 98.000 km,
VW/AUDI-DEALER
tot ƒ 20.000,LEEUWEKEUR
Contactweg 47, A.'dam-Sloter- / 52500. Tel. n3473-73fm
gebruikte auto
dijk: 020 • 6869611, Lod. v
Alfa 75 1.6 10/90, rood,
Mazda
KOM LANGS !
60.000 km
ƒ19.950.- Deysselstraat 77, A'dam
Baarsjesweg 249 - 253
SPRING IN T VELD, Aalsmeer, (Geuzeveld), 020-6116715
MAZDA VAN VLOTEN CAR
020-6121824.
Tel. 02977-44146/24696
TEL..: 020 - 6365052
1.1 . . . . 1991 T.k. Peugeot 205 Accent, zw.,
121 HB DX
Daihatsu Charade Turbo Diesel
Jeeps/
121 SED GLX 1.3i-16v .1992 mrt. '88, 58.000 km. Prijs
65.000 km. 1e eigenaar. 4/91,
Terreinwagens
323 HB GLX 1.5 aut . .1989 n.o.t.k. 020-6596392/6597844.
ƒ 16.750.- Nierop Daihatsu
323 SED LX
1.3
..... .1987 T.k. Peugeot 205 GE accent
Tel. 020-6183951.
Suzuki Vitara MT 1.6i JLX, 323 SED GLX 1.5 . . . . .1988 1,1, wit, v. 10 okt. '85, APK'94,
OPEL VECTRA 1.6i '89,
323 SED GLX
.1990 sunroof, sportstuur. Vraagprijs
blauw, 52000 km. ..ƒ16.950 58.000 km, 02-'89, ƒ26.950,
.1991 ƒ 6250,-. Tel. 020-6269359.
323 SED LX
.
HEERE b.v. Ceintuurbaan 225 Goldcar Mitsubishi Amstelveen
626 HB GLX 2.0 LPG .1987
020 - 6433733
020-6719154/6622204. A'dam.
1.8-12v . .1991 T.k.a. tegen handelsprijzen:
626 HB LX
626 SED GLX 2.0-8v . . .1988 605 2.0 SLI blauw elec.
Chrysler
626 SED GLX 2.2 aut . .1990 schuifdk. Lpg., 2/91, ƒ24.500.205 XLD 1.8, 2/88, ƒ9.750.DRAAIERWEG 10, A'DAM 205 GTI schuifdk. lm. wiel. 9/84,
Chrysler - Amstelveen
NOORD (BIJ PRAXIS)
ƒ8.750.- 309 GR 1.4 Jubile
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
T.k. Mazda 626 GT wit, bj. '87, Lpg., 1.91, ƒ 14.750.Dealer voor A'veon - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
zondak-spoiler-trekhaak, crui- BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
secontrol / 8.300. 02975-64120. A'dam. 020-6627777.
(Gratis halen en brengen.)
T.k. tegen handelsprijzen: MazRover
da626 1.8 LX, 4-drs, wit, LPG,
Citroen
6-'89, ƒ11.750. 626 2.0I GLX
114 GTI, zwart, el. schuif/CHYPARSE, Soesterberg vult Coupé, LPG, 6-'90, ƒ 15.500. kanteldak . . . . '91 ƒ20.950,TIMO DE BRUYN
BEREBEIT, Amsteldi|k 25,
827 Vitesse, racing
Voor occasions en reparaties: uw Citroen-veerbollen voor Amsterdam. 020-6627777.
ƒ20,p.
st.
Testen
is
GRATIS.
green, LPG ... '89 ƒ 22.950,van BX, Visa en 2CV6.
820 si, racing green,
APK klaarmaken tegen gered, Tel. 03463-51150.
Nissan
85.000 km . .01/'90 ƒ22.950,prijz. Verk. van losse onderd. T.k. 2 CV6 CLUB, bj. 10-'84, kl.
216 GSI Automaat,
Tel 020-6680820 en 075-219777 blauw, in z.g.st., 68.000 km.
MICRA 1.0 L, 3 drs., aug. '90, 25.000 km . .05/'91 ƒ28.950,nwe APK, Pr. ƒ4250. Tel.
APK aug. '94. Rijdt zeer zuinig.
XM V6 airco, leer '90 ƒ31.500 02242-1325 b.g.g. 02243-1889. Vr.pri|s ƒ13.000. km. 41.000. 214 SI, 3-drs, zwart,
48.000 km . . . . '91 ƒ 20.950,XM Turbo D. 12 '91 ƒ34.500 KOUT AUTOMOBILES.
Tel. 020-6970702.
Nissan Bluebird ST, diesel,
XM 20i Comf. LPG '90/23.500 XM 2.0, groen metallic, 1991
'rimera 2.0LX, 7-91, rood, 98.000km . . . . '90 ƒ 18.950,XM 20i Comf.'90
ƒ 19.500 49.000 km
ƒ 33.500 41.000 km., ƒ25.500,Nog diverse andere occasions
XM Diesel '90
ƒ 23.500 XM 2.0, blauw metallic, 1991,
uit voorraad. Rover dealer:
~el. 036-5312079.
BX Break Diesel '89 ƒ 14.500 46.000 km
ƒ 33.750
PIM VAN ROOTSELAAR
BX Turbo Diesel '89 ƒ 13.500 XM V6, rood metallic. 1990
.k.a. tegen handelsprijzen: Rhôneweg 40-42, Amsterdam,
BX 19 TZD '90
ƒ 15.500 86.000 km
ƒ 32.500 slissan , 1e eig. Primera 2.0 LX
tel. 020-6131365.
BX Diesel '91
ƒ 14.500 XM V6 24V, groen metallic, 5-drs., stat. wag. wit LPG. ob.
BX TGI Break '90
ƒ 17.50(1 1990, 64.000 km . . . .ƒ55.500 "V91, ƒ21.500.-Sunny 1.3 LX,
Seat
BX 14 TE, '90
ƒ 13.500 ZX Volcane rood 12-1991 4-drs. Lpg. 6/88
ƒ 7250.BX 14 E '84
ƒ 2.950 22.000 km
Amsteldijk
25,
ƒ 29.750 BEREBEIT,
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
AX 11 RE '89
ƒ 9.50C' Citroen Dorland, 02903-1908 A'dam. 020-6627777.
v.d. Madeweg 23,
VISA Special '84
ƒ 2.500 Ring A'dam, afrit 116. Br.i.W.
.k.a. wgs auto v.d. zaak:
A'dam - 020-6686146.
. C15 Diesel best. '86 ƒ 4.950
g. onderh. Nissan SUNNY FloriAUTOBOULEVARD
en
VISA Garage BV
Ruime keuze in 2 CV occasions da 1.7D stationcar (l. portierHaarlemmerweg 49a
Houtmankade 37
alle leeftijden. Citroen Centrum ichade), bj. 1987, 165.000 km.,
7000 Tel. 020-6170670.
Leiden. 071-214011
Amsterdam, tel. 020-6278410. Leende. Tel.: 04906-1528.

Lancia. Auto Halan

VENTO CL

Autovroon

Volvo

Opel

460 Turbo, div. extra's '90
440 1.8 inj., st. bekr., 17.000
km, '92. 460 GL Aut., LPG, '91
440 GL LPG,'89.440 DL 18 inj.
aut., '91. 240 GL Estate, LPG
'91. 940 GL Sedan LPG, '91
340 GL, 5 drs., aut., '89. 340
GL, 5 drs., 5 speed, LPG, 'i
Pontiac
340 GL., 5 drs., aut., '84.
VOLVO-NIEROP
Pontiac FIERO, rood, bj. '88, 4
cyl., 2.5 l. mot., 50.000 mijl, Vancouverstraat 2-12, A'dam
west. Tel. 020-6183951.
ƒ17.000. Tel. 043-258940.

Te koop:
Ope! Vectra 1.6, kleur wit, in goede staat,
met alarm, elek. antenne, t.e.a.b.
Tel. 02993-62352, na 18.00 uur.
Ascona Traveller 1.6 LS, juli '87,
4-drs, 1e eig., i.z.g.st. Extra's:
alarminstall., centr. deurvergr.,
getint glas, brede velgen.
ƒ7500. Tel. 020-6140680.

Opel (Rekord) stationwagen
2.2 l, eind 1985, in sublieme
Saab
staat en perfect onderhouden;
luxe uitvoering met org. schuif- Saab 96 uit '78, APK tot april
dak e.d. Vraagprijs ƒ6.250,- '94, kleur bord.rood, i.z.g.st
Tel. 020-6797192 of 020- Vr.prijs ƒ5000. 020-4410057.
5623025. Zien is kopen.
SAAB SERVICE MOLENAAR
OPEL Senator b.j. 12/'83
Ond., rep., APK.
autom., APK, 76000 km. Perf.
Royal Class Saab's
onderh. Prijs, ƒ5.000.
Diverse occasions
Tel. 020-6844422.
HOOFDDORP, 02503-14097
Te koop Opel Kadett model '81
ƒ 1250. Tel. 020-6693254.
T.k.a. Opel Kadett Coupé 1200
(1979) moet wat opgeknapt
worden. Tel. 020-6814335.
T.k.a. tegen handelsprijzen:
Vectra 1 .Bi GL, wit, LPG, 5-drs.,
1-'91, ƒ 19.950. Vectra1.6iGLS,
5-drs., LPG, 1-'91, ƒ20.750.
Omega 2.0i GL, antr.grijs,
stuurbekr., 2-'91, ƒ 19.500. Kadett 1.6 LS Diesel, 3-drs., Stationcar, 3-'88, ƒ8250. Kadett
1.6i LS, LPG, 2-'90, (met lichte
beschadiging) ƒ 11.750. Kadett
1.7 D Combo, 4-'91, ƒ11.500.
Inl. BEREBEIT, Amsteldijk 25,
telef. 020-6627777.
VECTRA 1.7 D, 11/91, veel extra's: o.a. GL-pakket, 1e eig.,
IMPORT USA CARS, Keurenplein 9, A'dam, 020-6670121.

Ford
AUTOBEDRIJF 'DE MEER' BV
Fiesta 1.1, 3 drs
'86
Fiesta 1.4 iS, div. ace . . . . '89
Fiesta 1.4 i, div. ace
'90
Escort 1.6 L
'84
Escort 1.3 CL, 3-drs
'86
Escort 1.4 CL, 3-drs 2x . . '87
Escort 1.4 i CL, 3-drs
'91
Escort 1.6 CL 3 drs
'86
Escort Combi 1.6 i, 5-drs . '90
Sierra 1.6 CL Sp„ 4-drs . . '89
Sierra 1.8 TD VAN, 3-drs . '92
Sierra 2.0 L, 4-drs
'84
Sierra 2.0 i DOHC, 5-drs . '90
Sierra 2.0 i CL, 4-drs
'91
Sierra 1.6. Sedan LPG . . . '88
Scorpio 2.0 CL Sedan . . . '90
Probe 2.5 24 V
'93
Mondeo 2.0 GLX Estate .. '93
VW Golf D
'87
Peugeot 205 1.1 Ace., 3-drs'90
Konnetlaantje 8, Rijsenhout,
tel. 02977-22193

1-14

T.k. Volvo 244 GLE overdrive
1982, schuifd. 01840-12326.

VOLVO
occasions

Volvo 480 Turbo wit
Volvo 460 GLI Aut
Volvo 460 GL wit
Volvo 440 DL special
Subaru
Volvo 440 DL SP blauw m.
Volvo 440 DL stuurbekr....
SUBARU-HEERE
Volvo 440 DL LPG
Mini Jumbo 4 wit, '91 ƒ 13.500 Volvo 440 GL Road
Mini Jumbo bl., '89 ƒ 10.500 Volvo 440 GLT blauw
Mini Jumbo wit, '86 ƒ 5.000 Volvo 440 GL wit
E. 10 Van, wit '87
ƒ 6.500
Vivio 3-d. blauw 8/93 ƒ 18.000
Vivio 5-d. groen 8/93 ƒ 18.500
Vivio 5-d. wit 8/93
ƒ 18.500
Amsterdam
Off. SUBARU DEALER
Uw Volvo-dealer
HEERE b.v. Tel. 020-6719154. Tel. 020-6369222, MeeuwenCEINTUURBAAN 225. A'dam. laan 128, Amsterdam-Noord,

Van Vloten

MOOY & ZN
Ook voor diverse
recente occasions

uit de IJtunnel 2x rechtsaf.
VOLVO 240 GL stat. car. aut.,
'83. 150000 km. Apk '94 groen
met. ƒ8.000. 020-6640654.

Algemeen

Ruysil.iHh.irii- /i A rt.im O ï
Info 0?0 bb?3!6f 6/32H53

'VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
l NAAR:
Auto Amstelstad
Hemonylaan 25A Amsterdam
Auto Amstelstad
Minervalaan 85 Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
Jarmuiden 29, Australiëhaven
Sloterdijk III Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
Jan van Galenstraat 115 Amsterdam

AUTOMOBIELBEDRIJF
SPRING IN T VELD
OCCASIONS
MET HET ZEKERHEIDSPAKKET, GARANTIE EN
NATIONALE AUTO-PAS

020-6799100
020-6711888
020-6148933

HONDA:

Civic 1.3. DX, rood
'92
Civic 1.5 D.X.I, aut., rood . '92
Civic 1.5 l GL, rood
'89
Zeilemaker Landsmeer B.V.
02908-24343 Civic 1.5 l GL, zilver
'91
Dorpsstraat 74 Landsmeer
Civic Sedan 1.5i GL, zilver '90
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692 Civic 1.4 GL, st.bekr., rood'89
Civic 1.3 Luxe, rood
'90
Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
Civic 1.3 Luxe, zilver
'91
C.R.X. 161 16V, zwart . . . . '87
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
Concerto 1.61 AT LPG, rood'92
l CORRECTE SERVICE, .
Concerto 1.5, rood
'92
INRUIL EN FINANCIERING
Accord 20i EX aut., zwart '90
Accord 20 EX, LPG, w i t . . '90
Amstelstein - Suzuki
Prelude 20i 4WS, airco, wit'88
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Prelude 20 EX ALB, rood '90
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Prelude 20i 16V, wit
'89
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)
ANDERE MERKEN:
020 6831956

SUZUKI

Automaten

FIAT Uno 1.5 Selecta, 15.000
km, 01-'92, wit, ƒ22.950
FIATTipo Selecta DGT, 11.500
km, stuurbekr., 04-'91, rood m.,
R.5 TL, m. '86, grijs m., 73.000
km, 5-bak, i.z.g.st. ƒ 5.500,- Tel. ƒ 23.950
FORD Escort 1.6L aut., 54.500
02972-63793 (na 18.00 uur).
km, 06-'85, beige m., ƒ 10.950
Renault 21 TL, nw. staat!
JAGUAR XJ6 3.2 Souv. aut.,
96.000 km, groen m., ƒ7.500,- 10-'90, grijs m., ƒ69.500
Goudsmit Rat Amstelveen
Goudsmit Rat Amstelveen

Renault

020-6470909

020-6470909

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11

Mitsubishi Colt 1.5 GLX Aut.,
grijs m., 57.000 km, 09-'86,
ƒ11.750,-.
Goldcar Mitsubishi Amstelveen
020-6433733

RENAULT BENELUX
AMSTELVEEN

Peugeot 205, 1.6 XT, autom.
11/90, 47.500 km. wit, ƒ 19.500
COBUSSEN.Tel.: 020-6121824.

Ford Scorpio
'
Ford Sierra 20
'90
Hyundai Scoupe
'92
Mazda 626 aut
'92
Mazda 626 H B
'90
Mini 1000
'91
Peugeot 205 XE
'90
Renault 5
'88
'91
Renault 19 16V
'92
Renault 19 TR
'89
Renault 25 GTX
'89
Renault 25 TX
'92
Suzuki Alto
'
Renault Clio 5-d
'92
Toyota Corolla
'37
VW Pol Coupé
'88
Jaguar XJS Cpé
'83
Peugeot 305 break
'86
Garantie - Financiering -.Inruil
BANKRASHOF AMSTELVEEN
Tel. 020-6453251.
Renault Express 1,6 D., 1991,
40.000 km, ƒ 13.500
RONDAY RENAULT BV
020-6237247
Renault Fuego GTL, wit, APK
5/94, radio/cass., ƒ 2250,Tel. 020-6477104.
T.k.a. tegen handelsprijzen:
Ren. 21 TX E Nevada fam.,
blauw, ABS, (m. lichte besch.)
10/90 ƒ 22.500, Ren. 21 TL, Hb.,
nw.
model.,
Lpg., 1/92
ƒ17.500.- Ren. 21 TL 4-drs.
Lpg., 11/90 ƒ 12.450.- Ren. 21
TL, HB, Lpg, 11/91, ƒ 14.740.-.
BEREBEIT,
Amsteldijk 25,
A'dam. 020-6627777.

Volkswagen
iolf 1.6, bj. 3-'87, apk 6-'94,
wit, Ipg, bbs-velgen, ƒ8.500,-.
Tel. 020-6459009.
T.k.a. tegen handelsprijzen:
Golf CL Pasadena Turbo D.,
wit, 2-'91, ƒ 18.500. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.
VW Golf 1.6 TD Madison,
135.000 km, 04-'90, zwart m.,
ƒ 19.950,Goudsmit Rat Amstelveen
020-6470909
VW Passat Variant 1.8 GL
LPG, 06-'91, 111.000 km,
ƒ 29.950.
Goudsmit Rat Amstelveen
020-6470909

70 BESTELAUTO'S en pers
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag. Bijna
50 jaar gevestigd: Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij
Aalsmeer, 02977-24229.
Ook t.k. gevraagd.

Alfa 33 1.4 IEL, beige ....'92
Alfa 33 1.5 IE, rood
'91
Alfa 33 1.7 QV, rood . . . . '91
Alfa 33 1.5 Blue, grijs
'89
Alfa 33 Junior, wit
'87
Alfa 75 1.6, rood
'90
Alfa 75 1.8, LPG, wit . . . . ' 8 9
Alfa 75 1.8, beige
'89
Alfa 1.7 Sprint, rood
'88
Alfa 164 Twin Spark, groen'91
Alfa 164 Diesel, groen ... '91
B.M.W. 3161, veel opt, rood'89
Rat Panda 750 CL, rood . '88
Lancia HPE Volumex, rood'86
Mazda 323 1.6 3-drs., rood'88
Nissan Sunny 1.6 cou, rood'89
Ford Scorpio 2.4 CL LPG, zv'89
Peugeot 405 Mi16, grijs .. '88
Volvo 440 DL, LPG, zwart '90
V.W. Golf 1.3, zwart
'91
BOVAG Garantie Voorwaarden
INRUIL-AUTO'S MET A.P.K.:

Stationcars
Mitsubishi Space Wagon 1.8
GLX/E, 02-'87, 96.000 km,
grijs m., ƒ22.950,Mitsubishi Space Wagon 1.8
GLXi, 04-'92, 37.000 km,
wit, ƒ 44.950,Mitsubishi Space Wagon 2.0
GLXi, 02-'91, 42.500 km,
beige m., ƒ 34.950,Goldcar Mitsubishi Amstelveen
020-6433733

Audi 100 1.8 E, zilver . . . . '83
Ford Escort 1.3, blauw ... '85
Fiat Uno 55 S, blauw — '85
Accord 3-drs. 1.6, blauw . '83
Honda Civic 1.3 L, rood .. '85
SPRING IN 'T VELD HONDA
Oosteinderweg 340,
1432 BE AALSMEER,
Tel. 02977-44146/24696
Fax. 02977-20489.
VRIJDAG KOOPAVOND.

LANDELIJK

VW LT 40 M
met container, 120.000 km, wit.
Nw motor 80.000 km, ƒ 31.000.
Goudsmit Rat Amstelveen
020-6470909

CELECEN

Klassiekers
en Oldtimers
OLDTIMER (ver)kopen? Bel het
oldtimerbestand v/h Ned. Oldtimer Bureau. Tel. 02990-34065.

JE TWEEDE AUTO HAAL JE
UIT JE EIGEN KRANT.

OPEL MANTA '77 i.z.g.st., APK
7-'94, blauw, nieuwe banden,
f 1200. Tel. 020-6225648.

Accessoires
en Onderdelen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad

Het Parool • Trouw • de Volkskrant
Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

5 STERREN AUTO- & MOTORRIJSCHOOL
Amsterdam, Almere en Zaanstreek

Noodservice
ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
10.00-13.00 uur

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam
(020) 6129804

voor nieuwe leerlingen
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in Europa
als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 975,of
10 Motorrijlessen •+• Examen voor ƒ 750,Motorrijlessen ƒ 47,50 per les
Autorijlessen ƒ 36,00 per les
Theoriecursus op Video GRATIS
' ,
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.;
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam. '

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' Bij Ferry alle rijlessen /35,-l
halve
prijs'.
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur. Herexamens
Spoedcursus
mogelijk v.a;
Gratis halen en brengen.
T.k. gebruikte onderdelen van
ƒ925,-. Tel. 06-52821994
Tel. A'dam: 020-6942145.
alle type's BMW, Mercedes en
b.g.g. 020-6932074.
•
Celie,
ANWB
erkend,
Redelijk
Peugeot. Garagebedrijf C.
Erk. Bovag verkeersschool Vein
prijs,
hoog
in
kwaliteit
Schrauwen,
Teteringsedijk
020-6416607. 036-5345119
ronica. Autorijles ƒ 34 per les.
134, Breda. Tel.: 076-214918.
Motorrijles ƒ 45 per uur. Pakket
van 10 motorrijlessen + exaAutosloperijen
Auto's te koop
men ƒ 730. Spoedcurs. compl.
pakket ƒ 1750 incl theorie. Voor
gevraagd
Autosloperij A. de Liede
nadere inl. 020-6656955.
Neem geen risico: orig.
Inkoop auto's tegen
EXAMENGARANTIE
PTT-vrijwaring RDW
ANWB/BOVAG-koerslijst.
bij Autorijschool Michel
(s)loopauto's
Bel voor info 020-6369515.
alle herexamens gratis, ;
HOOGSTE PRIJS
Voorwaarde: Lessen volgens;
Let op! BOVAG autobedr. verTel.: 020-6198691
"het Michel lessysteem" ;
<oopt gratis uw aanb. in zijn
Showr. Medembl. 02274-4999. Grote sortering ONDERDELEN 020-6853693 bgg. 020-6181775
van alle schade-auto's, alle 036-5321238 en 02990-34768;
DE HOOGSTE PRIJS voor elk merken, alle bouwjaren.
RIJSCHOOL ROLF
merk auto a cont. met vrijwar. GEBR. OPDAM B.V.
Rijden bij Rolf is een begrip in
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Tel.: 02502-45435.
Amsterdam. Met een goed stel
T.k. gevr. LOOP-, SLOOP- en Het HOOGSTE BOD?? Bel
instructeurs geven we op een
SCHADEAUTO'S a contant voor vrijblijvende prijsopgaaf. psychologische manier intenmet vrijwaring
Loop, sloop en schadeauto's sief les en nog leuk ook! Hoog
Te koop gevraagd AUTO'S a m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. slagingspercentage en toch 1e
contant met vrijwar.bewfjs
10 lessen ƒ30 per vol uur.
Tel.: 02908 - 24640
P.S. Wij verzorgen ook 8-weekAutoverhuur
se cursussen, examenroutes
Autofinanciering
rijden is vanzelfsprekend.
Tel. 020-6868063/6332405.

en verzekering

Autoverzekering laagste bet.
per mnd./kw., ook geld/lease.
020-6416607-036-5345119.

Motoren/Scooters
Honda V.t. 1100 Shadow '91 Bl.
10000
mijl ƒ17.500. Tel.
02975-69840, na 1800 uur

QUKÉBAAS

Service en
Reparatie

niet duur!!!
Studenten 10% korting.
- koelwagen & oprijauto
- 9-pers. bussen en pick-up's
- Rat 500 tot Chrysler Voyager
- Nu ook Campers!!!

Avond- & nachttarief:

bestelwagen gehaald na 16.30
Triumph STA, geh. gerev., '67, uur en de volgende morgen
alles orig., zeer fraai!
retour tegen 4 uur-tarief.
Dl. 1/2/3. ƒ4200. 02230-43845.
020-6794842, 020-6908683.
D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ38,per dag, ex. BTW
ELECTRISCHE auto, toekomst
Grasweg 3, A.'dam-Noord
of? Autobedrijf wil op onderneTel.: 020-6371826.
mersbeurs de electrische auto
LAGE HUUR
promoten. Welke dealer/imporm. rateur heeft materiaal beschik- Nwe bestel- en vrachtw.
3
baar en heeft interesse om dio, van 6 t/m 23 m , v.a. ƒ 44,mee te werken? Uw reactie D.d., 100 km vrij. Tevens pers.
wagens. Autoverhuur Slootnaar Autobedrijf Bijman,
haak. Tel.: 020-6431220.
tel/fax. 05983-1994.

Diversen

A.P.K. KEURINGSSTAflON
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties'
alle merken en schaderegeling.
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 02907-6999 A'dam, . ;
Sloterdijk 3.
' ,
APK KEURINGEN ƒ 70,
'
daar terwijl u wacht.
'
~iarag= West-Center:
;
320-61 £476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent. .
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO l-IN-SMINI'S is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop ^op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
r.-.----------.-----..---------------------1

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
Prijs ind.
B.T.W.

Naam:

46,94
62.80

JML
94,53
_110.39_

JLi_

-

Postcde + Plaats:

126.25
142.12

8
9

157.98

Telefoonnummer: .
Handtekening:

Auto's vliegen nu de deur uit!

Campers
STARCRAFT:
Opzet camperunits met
of zonder hefdak voor
ALLE typen pick-ups v.a.
15.500,- incl. BTW
IMPORT USA CARS,
'-eurenplein 9, Amsterdam,
Tel. 020-6670121.

•

SUPER STUNT

Met een advertentie in SHOWROOM/AUTO

Schrijf hier in bloklelters
uwiekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens 3
refiels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste Urieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.

j

Rijscholen

Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom Toussaintstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443.

± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Kost B.V.
Haarlemmerweg bij molen.
Valschermkade 16, A'dam.
020-6844079. Tevens Inkoop.

Suzuki

T.k. Suzuki Alto GA, bj. 1988
82.000 km.', i.z.g.s., APK tot
7/94, ƒ6250. 02908-23452.

Bedrijfsauto's

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,]|
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321

Auto9s & Motoren

Weekmedia
1-15

1-2 september 1993

f

Golf is volop in bedrij

Geen herstel
autoverkopen
Uit een Brits onderzoek
naar de vooruitzichten
voor de Westeuropese autoverkoop zou blijken dat
voorlopig geen sprake is
van een krachtige opleving
Volgens de onderzoekers
trekt de verkoop van auto's
in West-Europa pas in 1994
heel licht aan met een strjging van drie procent Wereldwijd worden dit jaar
drie procent minder auto's
verkocht dan vorig jaar. In
West-Europa zou dit zelfs
op zestien procent hggen.
De stijging die men voor
1994 verwacht, komt voor
een zeer groot deel ten goede aan de Japanse autofa
bnkanten. Als de cijfers
juist zijn, nemen de Japanners volgend jaar ruim de
helft van de autoverkopen
in West-Europa voor hun
rekening.
De EG is dan ook niet
voor mets al langere tijd
met Japan m gesprek om
de auto-export vanuit Japan te beperken
De EG wil dat Japan m
1993 zestien procent min-der auto's exporteert dan
in 1992 toen ook al sprake
was van een beperking
Westeuropese autofabrikanten hebben het dit jaar
moeilijk.

Nep
Ferrari's
In Italië zrjn drie ex-personeelsleden van Ferran
aangehouden. Het drietal
zou, met behulp van de ori
ginele tekeningen, oude ty-pen Ferrari levensecht
hebben nagebouwd en vervolgens hebben verkocht
Dit laatste uiteraard onder het mom 'dit is een
strakke en gave Ferran,
meneer, eerste eigenaar en
altijd bmnengestaan'.
De replica's waren zelfs
voor de kenner niet of nauwelijks van echte Ferrari's
te onderscheiden
De enige 'fout' van de oplichters was dat ze dezelfde
chassisnummers gebruikten, waardoor ze uiteindelyk tegen de lamp liepen
,-^Het is nog met bekend hoeJ veel van dergelrjke Ferra±ri's ze verkocht hebben

Alfa Clubdag
Op zondag 19 september
•wordt op het circuit van
Zandvoort de Nationale
Clubdag gehouden van de
Nederlandse
Stichting
Club Alfa Romeo Bezitters
Er staan diverse races op
het programma, waaron-der een Coupe des Dames.
Verder slalomraces en een
councours d'elegance Op
zaterdag 18 september is
,het vanaf acht uur 's morgens voor Alfa rijders mogehjk om hun rijstyl te laten verbeteren De kosten
hiervan bedragen 85 gulden

JL

Actuele informatie over
auto's en motoren
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam

<%&

Rover 600-serie
De goedkoopste Rover
uit de nieuwe 600 serie die
vanaf eind september Ie
verbaar wordt, gaat 42 901'
gulden kosten De Hovei
600 is gepositioneerd a? u
de top van de middenklas
se waar hij gaat concurre
ren met auto's als de Audi
80, BMW 3 serie, Mazdi
626 en Alfa 155 De Rover
voorziet vooral in de vraat;
naar exclusiviteit vanuit de
zakelijke markt Er komen
dne varianten, alledrie met
een tweehter motor varie
rend van 115 pk tot 131 pk
De duurste, 620 Si Auto
maat is standaard voorzien
van ABS en kost ruim
56 000 gulden

De Volkswagen Golf Cabriolet

E

R IS VAN ALLES
gaande in Wolfsburg,
de thuishaven van
Volkswagen Sinds de
overstap van GM-topman
López naar VW is het oorlog
tussen beide ondernemingen en daarnaast maakt
men zich in Wolfsburg op
voor de confrontatie met
het publiek tijdens de internationale auto show te
Frankfurt De Golf is daar
zeer nadrukkelijk aanwezig

De Volkswagen Golf GL Synchro
Peugeot voor laten gaan „Als
Volkswagen de oorlog van GM
verliest, zullen andere concur
renten zich moeten voorberei
den op deze tot nu toe onge
bruikehjke praktijken", stelde
dr Piech, voorzitter van de
Raad van Bestuur van Volks
wagen AG „Ik doe een beroep
op de verantwoordelijke men

zien van een dikke siliconen
vloeistof de visco koppeling

65 liter Als basisuitrusting
voor de Synchro biedt VW de
GL uitvoering aan, overigens
Als brj het wegrijden de voor wel uitgebreid met details als
as begint te slippen, draagt deze een in hoogte verstelbare bijrij
koppeling het benodigde deel dersstoel
van de aandrijfkracht over op
de achterwielen Afgezien van
Een nieuw tijdperk breekt
extreme rijsituaties, wordt ook aan voor de Cabriolet Na
steeds het grootste deel van de de introductie van de eerste

Hij zei dit naar aanleiding
van de recente overstap van Dr
López van GM naar VW en de
gerechtelijke behandeling daarvan GM beschuldigt López ervan bedrijfsgeheimen meege
nomen te hebben naar concur
rent VW Hij zou dit gedaan
hebben in samenwerking met
enkele voormalige GM medewerkers die met López zijn
'meeverhuisd' Volgens Jones
wil het Amerikaanse GM/Opelconcern Volkswagen gewoon
schade toebrengen en is de oor
log niets anders dan een 'hard
gevecht om de beste positie op
de Europese
automobielmarkt'

sen van GM en Opel om er met
onmiddellijke ingang voor te
zorgen dat de gemene kuipenj
en worden gestopt Ze moeten
zich zich weer richten op een
eerlijke concurrentie in de
markt"

aandrijving overgebracht op de
voorwielen Hierdoor blijft het
karakter van een voorwielaan
gedreven personenauto ge
waarborgd Evenals bij andere
Synchro modellen van Volks
wagen beschikt de Golf standaard over een elektronisch geMaar ja, wat wil je ook, de regeld antiblokkeersysteem
concurrenten moet opboksen
tegen het zo langzamerhand
Een vrijloop op het achteras
met meer weg te denken suc- differentieel zorgt ervoor dat
cesnummer van VW de Golf bij het afremmen op de motor
En het wordt er niet gemakke de krachtoverbrenging tussen
lyker op, want m september de voor en achteras onmiddel
presenteert VW weer een aan lijk wordt onderbroken Hier
tal modelveranderingen, met door wordt onder andere voor
als absolute nieuweling de Va- komen dat de achterwielen tijriant, waar we onlangs nog mel- dens het remmen voortijdig
ding van maakten Nog twee blokkeren Bij het achteruit rij
troeven voor het nieuwe model den wordt de vrijloop elektro
jaar zijn de vierwielaangedre pneumatisch vastgezet, zodat
ven Synchro en de derde gene ook dan de vierwielaandrijvmg
ratie Cabriolet
beschikbaar blijft

De Synchro is evenals zijn
De Golf Synchro heeft een l 8
voorganger uit 1985 uitsluitend liter injectiemotor in het voor
bestemd voor het gebruik op de onder De 66 kW/90 pk zijn goed
normale weg
voor een topsnelheid van 175
km/uur
Het brandstofver
De aandrijftechmek
van bruik is ten opzichte van het
Volkswagen werkt als een per vorige model enigszins omlaag
manente vierwielaandrrjving geschroefd Een gemiddeld vermet een traploze, slipafhanke bruik van 8,6 liter op 100 kilo
Ongebruikelijk
lyke krachtverdeling tussen meter moet mogelijk zijn, vroe
Vooralsnog staat Volkswa- voor en achteras In plaats van ger lag dit nog op 9,2 liter Ver
gen in Duitsland op de eerste een verdeeldifferentieel tussen der is de actieradius vergroot
plaats Opel moet op dit mo de beide assen, gebruikt VW dankzij de inbouw van een groment in de race zelfs Fiat en een lamellenkoppelmg voor tere tank met een inhoud van

open Golf m 1979 was de alge
mene mening nog dat er geen
plaats op de markt zou zijn
voor een dergelijk type auto
Maar we zijn inmiddels veer
tien jaar verder en de Golf Ca
bnolet leeft nog steeds Alleen
al in Duitsland werden er vorig
jaar 100 000 verkocht Naar de
opvattingen van de ontwerpers
in Wolfsburg moet een cabrio
let zo open mogelijk zijn, zon
der dat er consessies gedaan
worden ten aanzien van het vei
hgheidsaspect Dit houdt in dat
de Golf na al die jaren nog altijd

naar kan kiezen uit een aan
trekkelijk geprijsde basisuit
voering en de sportieve Avant
garde De eerste heeft onder
De nieuwe is gebaseerd op de meer warmtewerend glas, je
driedeurs en heeft een eigen kunt ook het dak opengooien
'smoel' door zijn opvallende, als het warm is en, jaja, ver
kleine achterspoiler en de grote warmbare ruitesproeiers Ver
spoorbreedte Het is een mo der zijn er ook wel nuttige za
derne auto met alle functionele ken aan boord, zoals stuurbe
krachtigmg en een in hoogte
verstelbare bestuurdersstoel
Het Avantgardistische model is
tien centimeter lager en heeft
nog een aantal sportieve toe
voegingen Bovendien kan ook
de bijrijder zijn stoel m hoogte
verstellen
voordelen die erbij horen meer
ruimte voor de inzittenden,
Nieuw is nog dat Volkswagen
meer aandacht voor veiligheid de cabriolet voortaan levert
en minder luchtweerstand De met drie verschillende moto
nieuwe vormgeving is boven ren Om te beginnen is er een
dien aantrekkelijker geworden l 8 litermotor die op Eurolood
doordat de zijruiten bij het vrij door het leven kan gaan
naar beneden draaien volledig
in de zijkant van de auto ver
Dan is er eenzelfde motor die
dwijnen Het eigen gezicht Eurosuper gebruikt en vijftien
wordt verder onderstreept door pk meer in huis heeft, namelijk
de koplampen met gemtegreer negentig De 'dikste' Golf Ca
de verstralers, de aparte bum bnolet tenslotte heeft een 2 O
pers en de velgen
liter injectiemotor met 115 pk
Opel en consorten weten wat ze
De ongetwijfeld trotse eige te doen staat

Opel gaat in driedelig
OOR HET einde van dit jaar kunnen we nog veel
rumoer verwachten rond de lichte bedrijfswagens
Met ingang van l januari 1994 wil de overheid een
reeks nieuwe maatregelen laten ingaan om het oneigenlijk gebruik terug te dringen Opel komt op de valreep
met een drietal uitvoeringen
De nieuwe Corsa is ondanks ken beschikbaar is De uitrus
zijn prille jeugd met te beroerd ting komt vrijwel overeen met
om direct de handen uit de de succesvolle Swing, zij het
mouwen te steken Dat mag voorzien van getint glas, een
blijken uit het feit dat er nu al vlakke laadvloer en antraciet
een Corsa Twin met grijs kente grijs geblindeerde achterste zij
ruiten

Opbrengst Automobüia Veiling voor Unicef valt tegen, maar

Helm Nigel Mansell maakt veel goed

D

E Automobiha Vei
hng ten bate van
Unicef heeft niet het
streefbedrag
van
20 000 gulden opgebracht
Met name dankzij de gesig
neerde helm van Nigel Man
sell werd toch nog een klei
ne 18 000 gulden bijeen ver
gaard Het geld komt ten
goede aan onderwnsprojec
ten in Pakistan

Het liep afgelopen zater
dag met bepaald storm m
het Elysee Beach Hotel te
Zandvoort Een man of
tachtig woonden er de aan
vang van de Automobiha
Veiling bij, die Beach Ineen
tives Zandvoort, afgekort
BIZC), hield in samenwer
king met veilinghuis Chris
tie's Amsterdam De zoge
naamde Automobiha hier
voor werden door diverse
gevers belangeloos ter be
schikking gesteld
Automobiha bleken overwegend zeefdrukken, pos
ters, litho's, foto's, 16 mmfilms en boeken te zijn
Daarnaast zaten tussen de
kavels nog een tweetal brj
zondere asbakken en wat
race overalls en helmen van
bekende namen Kortom,
leuk voor de verwoede ver
zamelaar Wat moet ie
mand anders tenslotte met
een programmaboekje van

is voorzien van een starre rol
beugel Wel de gordels omge
spen alstublieft

Ongebruikelijke praktijken leiden tot Duitse auto-oorlog

door Everhard Hebly
„Het is een oorlog tussen de
twee ondernemingen GM wil
dat Volkswagen een grote, met
concurrentiekrachtige en bu
reaucratische
onderneming
blijft" Dit stelde onlangs de onafhankelijke
wetenschapper
Daniel T Jones, professor Mo
torindustrie Management aan
de Universiteit van Cardiff in
Wales

Fiat Croma
metV6

Deze helm maakte alles nog een beetje goed
het circuit uit het jaar 1965 ter kon er nauwelijks een
of een Renault kalender van lachje vanaf Op veel kavels
werd helemaal niet geboden
1980
en weinig kavels brachten
Veel verzamelaars waren de prijs op die in de catalo
er echter met Het bieden gub stond aangegeven
beperkte zich tot een hand Slechts de originele en ge
jevol liefhebbers Aan het signeerde helm van coureur
einde van de rit zaten er nog Nigel Mansell bracht veel
slechts zeventien mensen meer op dan verwacht 4 400
stilzwijgend in de zaal te kij gulden op precies te zijn,
ken hoe de ingebrachte pos terwyl het ding volgens de
ters voor vrjf gulden aan de catalogus een waarde van
man gebracht werden Het met meer dan 3 500 gulden
gros van het publiek had had De bieders kwamen
hiervoor zelfs vanuit het
het allang gezien
buitenland
Het was dan ook niet echt
Een man achterin de zaal
leuk en by de veilmgmees

Foto Bram de Hollander

had toen allang beslag ge
legd op de helm van, kent u
hem nog, Boy Hayje, voor
malig Formule l coureur
Voor 260 gulden De vrouw
naast de trotse, nieuwe eige
naar had er andere gedach
ten over „Wat moet je met
zo'n stom ding' Wat ben je
toch een sukkel Heb je wel
zoveel geld bij je'"
De Jaguar Silk Gut over
all die Jan Lammers tijdens
de 24 Uurs van Le Mans
droeg, wilde hij ook weieens
proberen, constateerde de
vrouw met een ,je wilt 'm
hebben, ik zie net aan je

Koop 'm nou maar " Haar
aanmoediging mocht met
baten Voor 450 gulden
werd een ander de gelukki
ge eigenaar en dat is maar
goed ook, want het was be
slist zijn maat niet
Volgens de catalogus had
de overall een geschatte
waarde van 2 000 gulden De
helm met radio aansluiting
die Lammers tijdens de 24
Uurs van Daytona droeg,
bracht niet de geschatte
l 500 maar 540 gulden op
Wat blijkbaar ook geld
waard is, zijn oude Pirelh
kalenders Een man had
liefst 280 gulden over voor
een exemplaar uit 1988, de
catalogus hield de waarde
op 75 gulden Hij schrok
zelf waarschijnlijk ook van
het toch wel hoge bedrag
„Ik geloof dat ik nu maar
wegga", was het laatste dat
van hem werd vernomen
Alles bij elkaar bracht de
veiling het met onverdien
stehjke bedrag van onge
veer 18 000 gulden op Voor
af werd nog te kennen gege
ven dat er minimaal op
20 000 gulden gemikt werd
Unicef, het kinderfonds van
de Verenigde Naties, zal het
geld aanwenden voor de op
zet van onderwijsprojecten
voor met name meisjes m
Pakistan
EH

Combo, ooit geïntroduceerd als
een technisch afgeleide van de
Kadett Deze is inmiddels afge
lost door de Astra en een nieu
we Combo was daarom nog
maar een kwestie van tijd Ver
rassend genoeg echter is de
nieuwe Combo met gebaseerd
op de Astra, maar op de Corsa

Dat roept natuurlijk direct de
veronderstelling op dat hij wel
eens kleiner zou kunnen zijn
dan zijn door koeriersbedrijven
zo gewaardeerde voorganger
Maar het tegendeel blijkt het
geval Dankzij de zeer compac
De exacte prijsstelling is nog te techniek van de Corsa is het
met bekend, maar de lijst gaat Opel gelukt om de Combo meer
volgens Opel hoogstwaar bruikbare ruimte mee te geven
schijnlijk beginnen bij een klei dan de oude versie
ne 19 000 ex BTW voor de Corsa
Twin met zuinige l 5 liter dieDe laadruimte is langer, bre
selmotor
der en vooral hoger Daarmee
kan de nieuwe Combo het beste
Daarnaast is er een l 5 turbo betiteld worden als een grote
diesel, l 4 liter benzinemotor slokop, die m zijn klasse nau
en een zeer schone l 2 liter bezi wehjks zijn gelijke kent Op het
nemotor leverbaar De laatste motorengebied is er een brede
voldoet reeds aan de emissie keuze, variërend van de l 4 liter
normen voor 1996
benzinemotor tot de l 7 liter
Een tweede loot aan de grijze dieselmotor Prijzen zijn nog
stam van Opel is de nieuwe met bekend De Nederlandse

De Fiat Croma wordt Ie
verbaar met een 2 5 htei
V6 motor Hij levert een
vermogen van 162 pk en ir
goed zijn voor een top van
ruim 210 km/uui Het is
voor het eerst sinds jaren
dat Fiat weei eens een zes
cilinder op de markt
brengt De laatste heette
Fiat 130
SpoiSerset
Xantia
Maak uw Xantia dikker
en agressiever Om polyes
ter koningen en uitbouw
bedrijfjes de loef af te ste
ken heeft Citroen zelf maar
een uitbouwkit voor de
Xantia op de markt ge
bracht Met rondom spoi
Iers oogt de auto een stuk
agressiever Met name de
voorspoiler met luchtroos
ter en verstralers zrjn een
regelrechte verfraaiing Er
moet wel voor worden be
taald, ruim 2300 gulden ex .
clusief spuiten en monta
ge De set is verkrijgbaar
via de dealers

e

entree staat voor november a;e
pland, maar m september zie L
hij al het levenslicht op de ten
toonstelling te Frankfurt

Trans Sport
De derde nieuwe 'grijze van
General Motors is een spacew,i
gon zonder weerga Pontiac
Trans Sport Van Hij weid tae
gin dit jaar aan het leverings
programma van Opel dealers
toegevoegd en maakt sinds die
tijd een aardige opmars De
vooruitzichten blijven interes
sant, want er is nu een speciale
versie met grijs kenteken b e
schikbaar
Deze uitvoering is standaai d
voorzien van een zogenaamde
'driekwart blmdermg', wat wil
zeggen dat aan de ene zijde
twee zijruiten zijn geblindeerd
en aan de andere zijde slechts
een De Trans Sport Van irti
2 3 liter viercilmder benzine
motor wordt geleverd vanrl
39200 gulden ex BTW De
meest luxueuze zescüinac i
staat voor ruim 43 000 gulden in
het boekje

De Corsa als Twin op gnjs kenteken

Motorverkopen
stijgen

Peugeot 306
Cabriolet

Duitste auto's
entuning

Zo moeizaam het gaat in de
autobranche, zo gemakkelijk
lijkt het in de tweewielertaran
che te gaan In het eerste half
jaar zijner ruim 16 600 nieuwe
motoren in Nederland ver
kocht, vijf procent meer dan
in dezelfde periode in 1992
Bovendien werden nog eens
11 500 gebruikte motoren aan
de man en vrouw gebracht
Het choppermodel is nog
steeds het meest populaire
model

Peugeot komt met een on
vervalste
cabriolet uitvoe
ring, dus zonder rolbeugel,
van de 306 Dit betekent
hoogstwaarschijnlijk ook het
einde van de 205 cabrio De
306 is ruimei en biedt plaats
aan vier volwassenen Hij
wordt verkrijgbaar in twee
uitvoeringen, met een l 8 liter
en 2 O liter De auto wordt vol
gende week m Frankfurt ge
toond en is vanaf begin vol
gend jaar leverbaar

Houten ten zuiden van
Utrecht, staat op 11 en 12 sep
tember bol van de Duitse au
to's en Tunmg Er zijn natuui
lijk tal van fraaie exemplaren
te zien Bij de vele stands zijn
onderdelen, \ erlagingssets
opvoersets spoilers en deige
lijke te koop Dit alles in het
Expocenter aan de Meidoorn
kade, geopend van tien tot zet>
De toegangsprijs bedraagt
vijftien gulden, kinderen tot
twaalf jaar vijf gulden
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WA T EEN EXTRA AANBIEDINGEN!

KOFFIE LIKEUR

l.v.m. VAKANTIE
zaterdag 4 sept. t/m 1 5 sept.

VAT
69

0,7 LITER
ELDERS iHtf

geopend van 8 30 uur lot 14 30 uur
Gesloten: l 5 sept. t/m 25 sept.
Dinsdag 28 sept weer geopend

Hairwave

JNEKEN
HORECA
DIENBLAD

LCJREAL

Zeestraat 56 tel 30838
Zandvoort

fe BETAALT U
NOG STEEDSTEVEEL
IVOOR
HETZELFDE
f
PRODUKT

CLUSIEF12

CBMTANl BLIKJES PS

FRANSE COGNAC

APERITIVO
NON -ALCOHOLICO

ELDERS-3238"

lichtgeel
fruitig
?acht en elegant

Kleur
Bouquet

6

FLESSEN
ELDERS ^K-

SLIJTERIJEN

Scrveertemperatuur 8-10 C
Aanbevolen als aperitief of bij vis

HAARLEM: Californieplem 17
ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21

W A A R O M MEER BETALEN VOOR PRECIES HETZELFDE!

ƒ1,22

l'K

SERVICESTATION

visrestaurant

J

(bij Polace Hotel)

l B E BI II I l l l l l l II l II U i l II II l l U II U*

BAD ZUID

onnehoefe
Bloemendaal aan Zee

023-252280

MENU MAAND SEPTEMBER

Voor direct vragen wij een

BUFFETBEDIENDE

frisse cocktail van Noorse
garnalen, ananas en mango

Leeftijd 18-20 jaar met enige kennis van de
Duitse en Engelse taal

<De (jutte. *Toi

Leuke baan voor een pittige jongeman die
voelt voor de horeca Vaste aanstelling
voor 38-urige werkweek bij gebleken geschiktheid.
Sollicitaties telefonisch op bovengenoemd
telefoonnummer

Wij hebben een „Break' van
maandag 6 sept.
t/m donderdag 9 sept.
Wij staan vanaf
VRIJDAG 10 SEPT. WEER VOOR U PARAAT.

Preisoep gegratineerd
met kaas

STOKMAN

Gerookte zalm, toast en boter
Bouillabaisse of groentesoep
Twee tongetjes met garnituur
met garnituur

Voor reserveringen: 02507-13431

OPENBARE AANKONDIGING
LAATSTE BERICHTGEVING VAN VERKOOP

********
Luchtige aardbeienmousse

REPARATIE
O.LE MERKEN

TOERKOOPlReisburo Zonvaart

' FOURNITUREN
| KLEDINGREPARATIE
l Pnnsenhofstr. 7
f
Zandvoort

02507-12560

i

ai

G. Ft

Tel. 02507-20072

( Maandags gesloten

Goederen moeten weg voor contanten.

FL 39.-

Grote Krocht 20
tel.

34,50

Gekookte mosselen „Goudmerk"

Lamskoteletjes
groenten en tomatensaus

iJAAIMACHINEHANDEL
piSINGERDEALER

34,50

of een 3 gangen menu

°fmet gemarineerde

WINTER SPORT?

Lid AVVN

Strandpaviljoen 4

Onbeperkt tongetjes eten

°f

Kip gevuld met zalm in
een kreeftensaus

Naaimachine
specialist

!

WIT of BRUIN

CRODINO

PROEFNOTITIES:

VRUCHTENSmOPEN

ƒ1,91
ƒ1,74

COLOMBO JOSEPH GUY
RUM
•fr-fr-fr

Dat Bordeaux naast zijn vaak beroemde rode wijnen ook voortreffelijke
witte wijnen heeft wordt vaak vergeten De door ons aangeboden Chateau
de Gravy Sud 1992 is hier een voorbeeld van Een zachte droge wijn gemaakt van
de druivesoorten Semillion Muscadelle en Sauvignon Deze zorgen
voor etn zeer elegant en fruitig bouquet terwijl de delicate frisse smaak u zal
verrasben Een beter aperitief op een warme zomerse dag kunt u zich
niet wensen Ook als begeleider van visgerechten is deze wijn perfect'"
W ij nden u aan snel van deze unieke aanbieding te profiteren
Ons aanbod is eenmalig en op is op'"

Smaak

Super
Euro
Diesel

VAT 69
SCHOTSE
WHISKY

CHATEAU de GRAVY SUD
BORDEAUX BLANC SEC 1992

DE GRATIS WINTERGIDSEN ZIJN BINNEN!

KORTINGEN TOT 8O°/o
ALLES MOET WEG'
ALLE MEUBELEN ZULLEN OP DEZELFDE DAG WORDEN GELEVERD
OUDE MEUBELEN GRATIS AFGEHAALD
| EEN FANTASTISCHE COLLECTIE MEUBELEN DIE BEVAT-

Geen zomer, geen
winter, toch
bloemen van

AUPING SNEL NODIG???
Baalt u ook zo van de lange levertijden op uw Auping bed, vanwege de fabrieksvakantie??
Wij hebben de hele Auronde collectie uit voorraad leverbaar!!!
^^i^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^

BLOEMENHUIS
J. BLUYS

._ .

AUPING AURONDE COMBINATIES UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
svlet Drakacel SG40 matras
16 cm dik + wollen afdeklaag
140x200 handverstelbaar ƒ1550,automaat
ƒ1695,l 160x200
180x200

handverstelbaar
automaat

ƒ1850,ƒ ?095,-

handverstelbaar
automaat

ƒ1895,ƒ2150,-

Met Pirelli latex matras 14 cm
en tweezijdig ingegoten
ventilatiesysteem + zomer-en
winterkant.
140x200
160x200
180x200

handverstelbaar
automaat
handverstelbaar
automaat
handverstelbaar
automaat

ƒ1950,ƒ 2095,ƒ2295,ƒ 2495,ƒ2395,ƒ2595,-

OOK LEVERBAAR IN 210 EN 220 CM LANG!!
ELKE ANDERE BEDMAAT OF MATRASMERK IS MOGELIJK.
VRAAG NAAR ONZE COMBINATIEPRIJS.
KEUZE UIT 14 KLEUREN. GEBEITSTE KLEUREN HEBBEN ƒ50,- MEERPRIJS

De specialist m al uw bloemwerken

Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 12060

Alles uit voorraaa leverbaar en gratis bezorgd!!

Wij zijn tevens dealer van:

Textielhandel „Pia
Albert Cuypstraat 203b, tel. 020-676.04.09 (A'dam)
'S MAANDAGS ALTIJD GESLOTEN - Overige dagen geopend: 8.30 tot 17.00 uur

Jö>\s

CROWN
BtDDING

geen
koopavond

CREDITEUREN VERWACHTEN BETALING
Vanwege ingetrokken orders en schulden moet alles weg.

WEGENS NIJPEND GELDGEBREK ONDER MEER TE KOOP:
|3000 ingelijste reproducties voor de pnjs van ƒ 3- per stuk, 84 met de hand ingelegde
eetkamertafels met gebeeldhouwde poten, allemaal tot 80% korting, 6 - 8 - 1 0 - 1 2
-zitplaatsen met bijpassende stoelen
Beperkte voorraad handgeslepen knstal
Brandy, wijn, whisky, sherry glazen, karaffen schalen, kruiken, vazen, alles moet weg
Plus 1000 spiegels in alle soorten en maten Sommige met een waarde tot ƒ 1 000,nu de goedkoopste vanaf slechts ƒ 25,Ook een enorme collectie grote ingelijste reproducties, sommige met een waarde tot
ƒ500,-, nu vanaf slechts ƒ75,- per stuk

DE GOEDE
SCHOENMAKERIJ
Kerkstraat 32, Zandvoort
Vanouds uw adres voor vakkundige
schoenreparaties.
Nu ook SLEUTELS en diverse NAAMPLATEN!
Dit weekend zijn wij gesloten
van zaterdag t/m maandag

BIJ AANKOOP VAN EEN BED OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE 2 KUSSENS CADEAUII

noimn

| Handgemaakte Dne-delige Ameublementen en Eetkamertafels, allemaal met de hand
ingelegd met zwaar gebeeldhouwde poten met bijbehorende stoelen, Uitstalkasten,
Hoek-units, Olieverf schildenjen, Reproducties, Spiegels, allemaal met prachtige lijsten
Plus Chesterfields, leunstoelen, twee-zitsbanken en een assortiment lederen meubelen,
dat u zal verbazen Tevens enige klokken en verzilverde artikelen

SNOWWHITE
Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen
Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur

Telefoon 17935

Voor een waarde van ƒ 100 000,- aan olieverfschildenjen, landschappen,
zeegezichten, dieren, boten, stillevens, bloemen, Franse, Engelse en Hollandse
taferelen te koop, sommige met een waarde tot ƒ 1 500,-, nu vanaf slechts ƒ75per stuk
20ste-eeuwse Capi-Di-Monte porselein, allemaal gesigneerd en gestempeld, waarop
j afgebeeld zwervers, jagers, vissers, artiesten, schoenmakers, het Laatste Avondmaal,
zigeunerkampen, dansers, de kaartspelers etc etc etc Alles tegen halve prijs
Gezien de zeer lage pnjzen van het meubilair zal er een klein bedrag aan aflevenngskosten
worden berekend van ƒ 75,- binnen een straal van 35 kilometer (Bij grotere afstanden kan
een prijs worden overeengekomen) Let op, dit is geen veiling
Bewakers m burger zullen aanwezig zijn Voor alle goederen geldt zolang de voorraad
strekt
Als betaling wordt geaccepteerd Visa, American Express, Acces, Mastercard, Diners
cards, girobetaalkaarten, bankcheques of contante betaling
Ten slotte dit is de belangrijkste verkoop die Nederland ooit zag
ALLES MOET WEG!
In het HILTON HOTEL AMSTERDAM
Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam
Tel 020 - 6780780
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

2 SEPTEMBER van 12.00-21.00 uur
3 SEPTEMBER van 10.00-20.00 uur
4 SEPTEMBER van 10.00-20.00 uur

WIE HET EERST KOMT HET EERST MAALT

Georganiseerd door INTER UK Sales and Marketing samen met NIKè EVENT
CONSULTANTS, Pnnsengracht 1111, 1017 JJ Amsterdam
Inlichtingen bi|
Nike Events, ma t/m vr van 1000-1600 uur
Tel (020) 4202060 Fax (020) 6384622
Inter UK Home office, 3 Waterfront, Marine Doek Road,
Lytham St Annes FY & 5AQ England
Tel (0944-253) 795403 Fax (0944-253) 794277
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Van quickstep tot hip hop

Recept

atv

Omelet
met avocado
Koken is ooit als hobby be£onnen voor Peter van Klaveren, een hobby die uitgroeide
,ot een beroep. Peter is opgecid in de klassieke Franse keuten maar maakte culinaire uitstapjes naar de Griekse keu;cn, de Cajun kookstijl en de
Californië-cuisine. Momenteel
s hij werkzaam in een gerelommeerd restaurant met een
loofdzakelrjk Frans-Europese
taart. Hij omschrijft zijn eigen
lookstijl als 'modern met een
klassiek randje.'
Hij verzorgt de komende wekcn een kookrubriek op deze
VTV-pagina. In deze eerste aflevcring: omelet met avocado.

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

ze weer terug. Uit onderzoek is
gebleken dat zestig procent van
de leerlingen jonger is dan twintig jaar, en veertig procent ouder is dan dertig. Blijkbaar
speelt het proces van trouwen
en kinderen krijgen een grote
rol, dan kunnen mensen het
moeilijker opbrengen om wekelijks naar dansles te gaan."

Nieuwe trends
en gezelligheid
op de dansvloer

Avocado's het liefst niet in de
;oelkast bewaren. Een avocado
ROEGER LEERDE
s rijp als hij bij het indrukken
veertig procent van de
rond de steel zacht aanvoelt.
mensen hun partner
Een avocado bevat: vet, vitami- op de dansvloer kennen.
ne A en C en het mineraal ijzer. Want dansles was de eerste

V

De omelet met avocado is alijd lekker als lunch of brunchjerecht. Bak de omelet nooit te
gaar maar zorg ervoor dat hij
zacht en romig blijft. Zo'n goed
gebakken, eigenlijk is het beter
om over goed gesmolten te
spreken, omelet past perfect bij
de nootachtige
volromige
smaak van de avocado.
Ingrediënten:
4 eieren
rijpe avocado
l vleestomaat
slagroom of melk
zout
peper
eventueel zure room.
Breek de eieren in een ruime
kom, voeg een scheutje slagroom of melk toe. Eoer dit goed
los met een vork of liever een
garde. Snij de tomaat in kleine
stukjes. Smelt wat boter in een
ruime koekepan en voeg de tomaat en avocado toe. Giet hier
overheen het omeletbeslag en
laat dit op niet te hoog vuur
garen.
Als de omelet bijna gaar is
maar toch nog smeuïg, sla hem
dan in de pan dubbel en laat
hem op een bord uit de pan
glijden. Serveren met toast en
de zure room.

kennismaking met de andere sekse. Tegenwoordig
staat bij dansscholen vooral
de gezelligheid voorop.
Dansles is nu eenmaal altijd
méér geweest dan de 'quickstep' leren.
door Jeannette Schueler

„Waarom zou je naar een
dansschool gaan?" Fred Bijster, de voorzitter van de Nederlandse Bond van Dansleraren
(NBD) moet lachen: „Het is een
plaats waar je aardige mensen
kunt ontmoeten! Je kunt natuurlijk ook gaan voetballen; of
dammen, maar ja, dan moet je
de hele avond dammen. Op een
dansschool hangt een prettige
sfeer. Het is ook een 'veilige'
plek, heel anders dan een bar
bijvoorbeeld."
Als voorzitter van de NBD,
een branchevereniging voor
dansscholen, zet Fred Bijster
zich in voor de branche. Daarnaast heeft hij zelf een dansschool in Dwingeloo.

„De NBD voert een landelijke
reclamecampagne en verzorgt
studiedagen waar leraren de
nieuwe dansen kunnen leren.
En we hebben een eigen muziekclub. Die zorgt ervoor dat
PETER VAN KLAVEREN alle (bij ons.aangesloten) dans-

Fred Bijster: 'De meeste scholen hebben een zogenaamd 'tren- 'Vroeger hoorde dansen bij de opvoeding. Nu is het leuk bewedy pakket', met bijvoorbeeld mambo en meringue
gen, in een gezellige omgeving, waar je ook nog eens kunt
Foto's: NBD babbelen'
scholen de nieuwste muziek Latin gegeven, en daarvoor
heel snel in handen hebben. zelfs alleen ballroom. In de jaVerder stellen wij zelf een dans- ren zeventig kwam het discotop-tien samen, met de beste dansen, met de film 'Saturday
dansnummers voor dat mo- Night Fever'. De dansscholen
ment."
zijn met die ontwikkeling meegegaan. Later kreeg je dirty
De NBD telt zo'n 400 leden, dancing, salsa, lambada, house
verspreid over heel Nederland. en hip hop. Meestal zijn het ra„Als je gaat afdansen, komen er ges van korte duur, maar dat is
altijd een of meer collega's van niet altijd zo, disco heeft bijeen andere NBD-dansschool voorbeeld heel lang in de aankijken. Zo wordt de test eerlijk dacht gestaan."
en onafhankelijk afgenomen.
Het is ook de enige manier om
Die nieuwe stijlen hebben
het dansen op een hoog niveau wat verruiming gebracht in het
te houden."

Saturday Night Fever
Het aanbod van dansen is de
laatste jaren enorm gegroeid.
Veel dansscholen volgen de
nieuwste trends. Bijster: „Vroeger werd er alleen ballroom en

programma van de dansscholen. „De meeste scholen hebben wel een zogenaamd 'trendy
pakket',
met bijvoorbeeld
mambo en meringue. Die dansen worden ook wel 'Caribbean'
genoemd. Op sommige scholen
worden ook houselessen gegeven. Dat hangt een beetje van de
darisleraar af. Sommige dansleraren zijn heel inventief, die kijken wat goede dansers doen, en
vertalen dat naar danspassen
die geschikt zijn voor een breed
publiek. Zo ging dat ook bij 'Saturday Night Fever', leraren

gingen naar de bioscoop om te
zien wat John Travolta deed en
gingen daarmee aan de slag."

Jong publiek
Die trendgevoeligheid maakt
ook dat de dansscholen steeds
weer jong publiek weten aan te
trekken. „De leerlingen beginnen tussen de 12 en 14 jaar,"
vertelt Bijster. „Tegen de tijd
dat ze verkering krijgen, verdwijnen ze. En als ze eenmaal
getrouwd zijn, een huisje en
kinderen hebben, dan komen

Pasar Malam
In de Sporthallen Zuid te
Amsterdam wordt van donderdag 9 tot en met 12 september de jaarlijkse Pasar
Malam gehouden. Er is een
ruim aanbod van exotische
artikelen uit het Verre Oosten.
Op deze vierdaagse jaarmarkt zal het publiek naar
hartelust kunnen kijken en
snuffelen in de vele stands
met nijverheid en artikelen
uit verre tropische landen.

Blijft nog de vraag hoe we ons
voor dansles moeten kleden.
Het schrikbeeld dat je op speciale dansschoenen, dames in
rok en heren met stropdas
moet verschijnen, behoort tot
het verleden: „Niemand haalt
het in zijn hoofd om in een vuile
tuinoverall naar dansles te
gaan. Veel mensen hebben er
plezier in om zich voor die
avond leuk aan te kleden. Maar
alles is goed: spijkerkleding of
vrijetijds-kleding. Je hoeft echt
niet in een pak met stropdas te
verschijnen, dat is een beetje
uil de tijd. Ja, die scholen zijn
er nog wel, die richten zich op
een bepaald type publiek. En
op sommige scholen mag je
niet op gymschoenen komen.
Maar het gros van de dansscholen laat de kleding vrij."

Op twee podia zullen optredens zijn van westerse
en exotische artiesten. Verder complete Indonesische
maaltijden, tropische ijssoorten en snacks. Optredende artiesten zijn onder
andere muziek- en dansgroepen met als uitschieter
de Indorock formatie van
Franky Hart & Nada en
The Hot Jumpers.
De befaamde Polynesische dansgroep 'Mai'ana
presenteert op zondag
tweemaal een wervelende
kleurrijke Hawaiiaans/Tahitiaanse dansshow met
twaalf danseressen en een
live muziekgroep.

Bijster doopte onlangs de
naam van zijn eigen dansschool
om tot 'Danscentrum'. „Om
van dat oude school-image af te
komen. Vroeger hoorde dansen
bij de opvoeding. Nu is het leuk
bewegen, in een gezellige omgeving, waar je ook nog eens kunt
babbelen." Dat maakt de dansschool tot een ontmoetingsplaats, want „er zit natuurlijk
nog steeds een stukje romantiek aan vast."

De Pasar Malam is geopend op
donderdag; en vrijdag van twee tot
elf uur. Zaterdag van twaalf uur
tot elf uur 's avonds en zondag
van twaalf tot tien uur.

Dag van het Wonen
In de Jaarbeurs te Utrecht
wordt van 5 tot en met 8
september de Internationale Meutaelbeurs '93 gehouden. Op zondag 5 september is de beurs geopend
voor het publiek met de
'Dag van het Wonen'. Op
deze dag kan de consument kennis maken met de
nieuwste meubel- en woontrends.

BOES

In de diverse hallen is'
een breed meubelaanbod
tentoongesteld voor vrijwel alle vertrekken in huis.
Voor de deur van het Jaarbeurscomplex staan bussen klaar, die gratis af en
aan rijden naar enkele
showrooms.

geeft u meer!
NEGENDAAGSE BUS/CRUISE-REIS NAAR ST. PETERSBURG
Weekmedia organiseert in samenwerking met Toer-NL-Excursies een
unieke 9-daagse bus/cruise-reis naar
St.: Petersburg (Rusland). U reist per
luxe touringcar vanal het Amstelstation naar Kiel. In Kiel volgt inscheping
voor de cruise naar St. Petersburg
aan boord van het luxe m.s. Anna
Karenina met: sportlaciliteiten. zwembqd, sauna, duty {ree shops, casino,
restaurants, diverse lounges en salons. discotheek, enz.
Bovendien heeft het schip een fraaie
tropic garden/wintertuin van waaruit
men beschut een schitterend uitzicht
heeft op zee en de kusten, die worden
gepasseerd. Verblijf aan boord op basis van volpension.

stad verkennen, za.: na ontbijt vindt
ontscheping plaats. Rond 11.00 uur
terugtocht per touringcar naar Nederland, aankomst in de loop van de
avond.
Vertrekdata:
vrijdag 19 november 1993, vrijdag 26
november 1993 en vrijdag 3 december 1993.

Inbegrepen:
- Cruise-reis in de geboekte accommodatie volgens programma
- Touringcarvervoer Nederland - Kiel
v.v.
- Luxe ontbijtbuffet in hotel te Hamburg tijdens de heenreis per touringcar
- Volpension aan boord van Russische m.s. Anna Karenina. Aanvangend met diner op zaterdag en eindigend met ontbijt op zaterdag. In
St. Petersburg wordt eventueel een
lunchpakket verstrekt bij deelname
aan de rederij dagexcursies.
- Gebruik van ter beschikkingstaande faciliteiten: dekstoelen, etc. (Sauna, binnenbad tegen betaling).
- Bijwonen entertainment-programma's
- Nederlandse reisleiding tijdens de
busreis en check-in te Kiel. Tijdens
de cruise-reis is er naast de Duits/
Kort programmaoverzicht:
Zweedse cruise-staf een Toer-NLvrij.: 's avonds laat vertrek naar Kiel.
Excursies medewerker aan boord.
za.: Stop in Hamburg voor buffet-ontbijt. 10.30 uur aankomst Kiel en inscheping Anna Karenina. vertrek Niet inbegrepen:
15.00 uur. zo./ma.: op zee (met korte - Uitgaven van persoonlijke aard
stop in Zweden), ma.: om 18.00 uur - Reis- en/of annuleringsverzekering
afmeren in St. Petersburg met moge- - Excursies in St. Petersbrug (info
vindt u bij de reisbescheiden)
lijkheid 's avonds van boord te gaan.
di./wo.: via de reisleiding informatie - Maaltijden tijdens de busreis naar/
van Kiel (m.u.v. het ontbijt op de
over bezienswaardigheden, excursies, etc. Vertrek wo. om 18.00 uur. heenreis).
do./vrij.: 2 dagen genieten van de
cruise. Vrijdagavond aankomst in Bijzonderheden:
Kiel. U gebruikt het aan de kade lig- - Verplichte toeslag havenrechten
/ 95,- per persoon
gende schip als hotel en u kunt de

Voor deze reis heeft u een GELDIG
paspoort nodig. Een visum is niet
noodzakelijk, indien u op de passagierslijst van de rederij wordt vermeld. Voorwaarden hiervoor zijn:
deelname aan tenminste l excursie
in St. Petersburg (b.v. stadstour +
ƒ 40.-), te boeken aan boord, en verblijl aan boord 's nachts tussen
02.00 en 07.00 uur.
Opstapplaats: Amstelstation Amsterdam
Reisverzekering ƒ 26,- p.p.
Annuleringsverzekering 4,5% van
de totale reissom.
Prijzen:
Voor een bed in een vierpersoonshut op dek 4 of 5: ƒ 499,Toeslagen: bed in tweepersoonshut
op dek 1: ƒ 160,- p.p., bed in tweepersoonhut op dek 6/7: ƒ 290.- p.p.,
toeslag voor éénpersoonshut op dek
6/7: / 565,- p.p.
Verplichte toeslag Havenrechten
/ 95,- p.p.
Kinderkortingen zijn niet van toepassing.
Deelname is alleen mogelijk door
het insturen van onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia, Postbus
2104, 1000 CC Amsterdam.

3on voor onze lezers
Ondergetekende boekt voor de bus-/cruisereis naar Reisverzekering: ja/nee. Annuleringsverzekering: ja/nee
St. Petersburg (Rusland):
Medereizigers:
Nnnrn-
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De beurs Is geopend op zondag 5
september van teln tot zes uur.
De toegang bedraagt tien gulden

E vakantieperiode is
een beetje achter de
rug en de voetjes kunnen weer van de vloer. 'Top
Hat', de bekende klassieker
van Fred Astaire en Ginger
Rogers zorgt dit keer voor
een swingende zondagmorgen in Tuschinski.

D

Onder het inmiddels bekende motto 'Filmdansen', georganiseerd door bioscoopconcern
MGM (waar Tuschinski toe behoort) en Weekmedia, wordt

Filmdansen met 'Top Hat'
zondag 12 september om half
elf voor de derde keer een dansfilm vertoont.
Na de film klinkt in het hele
theater (ballroom) muziek en
kan iedereen aan het dansen
slaan in de foyer van het theater. Na een uurtje, zo tegen
enen, herneemt Tuschinski het
normale rustiger leven en eindigt het Filmdansen.

Paardendagen in Utrecht: groot spektakel

ET WORDT een spektakel in Utrecht. De
toppers van de Nederlandse concoursvelden en
van de nationale paardenfokkerij presenteren zich
aan een publiek van naar
schatting twintig duizend
toeschouwers in een boeiend programma in en rond
de Veemarkthallen aan de
Sartreweg.

tapdansen slaat. De tot nu toe
verstokte vrijgezel wordt op
slag verliefd op de mooie zangeres. Maar helaas... het is niet
wederzijds.
Na wat gekibbel sluiten Jerry
en Dale wel vriendschap, maar
deze is door een reeks van misverstanden van korte duur.
Door een onhandigheid van
vriend Hardwick krijgt Dale de
indruk dat Jerry getrouwd is en
alleen maar op een avontuurtje
uit is. Jerry op zijn beurt hoort
geruchten, dat Dale een verhou-

Wie het swingende evenement wil bijwonen kan met bijgaande bon voor zeven gulden
vijftig een kaartje kopen (de
normale entreeprijs bedraagt
tien gulden). Het buffet is tijdens het dansfestijn geopend
en ook voor de garderobe wordt
gezorgd.

Utrechtse Paardendagen. Ook
voor wie weinig van paarden
weet, belooft het een interessant gebeuren te worden.

Nederland (KWPN). Uit de beste provinciale rij- en tuigpaardmerries worden de nationale
kampioenen geselecteerd. Ook
is er dan de nationale keuring
Op de woensdag 8, donderdag van hackneys, van oorsprong
9 en vrijdag 10 september zijn Engelse paarden die zeer sierer spring- en dressuurwedstrij- lijk lopen. Deze evenementen
den voor de beste vier-, vijf- en vinden 's morgens plaats.
zesjarige paarden, deze zomer
op provinciale voorwedstrijden
Vrijdagmiddag 10 september
geselecteerd. Vrijdag 10 sep- om één uur begint het Natiotember is er nationale merrie- naai Concours Hippique, een
Met andere woorden: van 8 keuring van het Koninklijk non-stop show van verschillentot met 11 september zijn er de Warmbloedpaardenstamboek
de paardenrassen. Onder meer:
dekhengsten voor een concourswagen, vijfjarige dressuurpaarden onder de man,
tandem hackneys, springende
Ginger Rodgers en Fred Astaire in 'Top Hat' Fotn: Concorde Kilm
warmbloedstamboekpaarden
en een show van wereldkampioen vierspannen IJsbrand
Chardon. Het progrmma duurt
tot ongeveer half 12 's avonds.

H

Bon voor onze lezers

m/v
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Friese sjezen

Deze bon volledig ingevuld opsturen naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 21U4, 1000 CC Amsterdam
Uw reservering wordt bevestigd door:
ANVR/SGR Reisbureau Patrijs uit Emmeloord

Zaterdagochtend om half negen wordt het Concours Hippique vervolgd met o.a. een wedstrijd voor Friese paarden aangespannen voor antieke Friese
sjezen. Tegen half zeven 's
avonds sluit de 'Prijs der Besten' het evenement af.

Accommodatie:

1 -persoonshut op dek 6/7

De klassieker 'Top Hat' gaat
over de beroemde Amerikaanse
tap-danser Jerry Travers die
naar Londen komt om op te treden in de show, geproduceerd
door zijn vriend Hardwick. In
het hotel waar Travers logeert
ontmoet hij de zangeres Dale
Tremont. Zij krijgt het met Travers aan de stok, wanneer deze
te hard op zijn kamer aan het

ding heeft met de Italiaanse
modekoning Beddini. De feiten
lijken de geruchten te bevestigen.
Uiteindelijk trekken de wolken op en staat niets meer de
liefde van Jerry en Dale in de
weg en kunnen zij voortaan
dansend en zingend door het
leven gaan.

geeft u meer!
Fabricius won vorig jaar het dekhengstennummer

Op woensdag 8 en donderdag
9 september is de toegang vrij.
Voor de KWPN-merriekeuring
op vrijdag en het Concours Hippique moet entree worden bertaald (25 gulden; kinderen tot
12 jaar gratis). Voor nadere informatie: bel 030-717358.

Filmdansen in Tuschinski
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bij de kassa
van Tuschinski, betaalt u in plaats van ƒ10,- slechts ƒ7,50 per
persoon voor het Filmdansen in Tuschinski op zondagochtend 12
september om 10.30 uur. Na de film kan er onder in de (met speciale
houten vloer) worden gedanst.

Naam:
Postcode:

Woonplaats:

Aantal personen (max. 4 per bon):

Weekmedia 17
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VERHUIZEN?

WINTER ZON?

„LEER ZWEMMEND REDDEN

Verhuizen is vakwerk!

Hyundai
Pony

BIJ DE

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE"

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

1.5 liter
3 deurs met.
28.000 km

AANVANG: donderdag 16 september a.s.
PLAATS:
Gran Dorado Zwembad, Vondellaan, zij-ingang

TOERKOOP Reisburo Zonvaart

Tel. 02507-15431

GROEP 1:

18.30-19.10 uur: elementair zwemmen voor
zwembrevet A en B
Brevet Reddend Zwemmen 1 en 2
GROEP 2: 19.10-19.50 uur: Brevet Reddend Zwemmen 3 t/m 6
GROEP 3: 19.50-20.30 uur: Brevet Reddend Zwemmen
Binnenwater A en B
Ruime Recreanten zwembaan
Voor meer informatie: Peter Koper, tel. 02507-18432.

06 Wit Verhuizingen

BKB4DE
VOHUIZRS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

VAKANTIE
CONSULENTEN

Grote Krocht 20

ANVR

tel. 02507-12560

in de avonduren
en de weekeinden

ƒ 2000-, ƒ 4000,- p/mnd

DE GRATIS WINTERGIDSEN ZIJN BINNEN!

Tel. 02507/13502

Ristaurante Pizzeria

„La Rondïne"
Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel. 02507-18178

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

i

AUTORIJSCHOOL

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

f^^^

BIJZONDER FRAAI
GEDESSINEERDE

" KUSSENS
EIG:EW NEMLS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

r -'9
0^ ' TRANSPARANTE

l

o.a. in "patchwork" dessin ol fleurige
bloemen, ± 40 x 40 cm, 100% katoenen tijk

BOTERHAM ZAKJES
royale
ivale maat,
rol 100 stuks
ELDERS

^ ^

^^^

OWGINEL
ENKA v
VISCOSE
SPONS

'onnehoek
Bloemendaal aan Zee

,

023-252280

U kunt bij ons weer terecht voor overheerlijke

m

extra groot, neemt
snel veel vocht op

ZEER STERKE WITTE

SPORT- r
SOKKEN L

door
, speciale

ELDERS
._.

m ^s
TAART VAN
DE WEEK •

UUUi

,„

' pertoratie
'i
structuur, f- j
sterk l' absorberend j

80% katoen; 20%polyamide, f,,fflf/t
malen 40142 en 43/45
/ ,''//

!•• ^^^

PER
STUK

GEKOOKTE MOSSELEN a ƒ 19,50
met diverse sausjes, stokbrood/kruidenboter en
gemengde salade. Met het fraaie uitzicht op zee
dat ons restaurant u biedt, smaken ze extra lekker!
Onze menukaart vermeldt verder nog vele visen vleesgerechten.
Alle dagen van de week geopend. Ruime eigen
:
parkeergelegenheid.

i" dessin

ELDERS 2.98

- ^N^|

Sou/ n/'ghf for singles
Soc.

de Manege
presenteert

zaferdagavond
bock to ffie 70's
In the midnight hour
Uitsluitend ongebonden
mensen vanaf 25 jr.
correct gekleed
dansen, muziek, sfeer en
gezelligheid in 4 zalen

^i^K^*^^*

TAKSl

100% plantaardig,

batónogkrotentet

imant

EXOTIC o
TROPICAL

CALVE KANT EN KLARE
DIPSAUSJES

«BÏÏSB*,

FRITUUR VET

SAMEN VAN 6 36

ZEER FIJN

VOOR 3.96

dusexttatektet

zoek uit:
cocktail, kerrie
of knoflook

VOORDEEL
DOOS
4 PAKKEN

UTERBUK

/**

DELMONTE

TOMATEN PUREE
BLIK
140
GRAM
ELDERS

KUIP 100 ML
ELDERSjMT

Entree ƒ l 5,-.
ELDERS

Info tel. 16023

KAHREL
ROODMERK
KOFFIE

K
*>

ZATERDAG 25 SEPTEMBER 1993

* BORCHLAND *
DE STRRENNACHT
PRESENTEERT

DAT IS^
PER PAK

WIT TIJGER
BROOD

PAK

gesneden en voorverpakt HEEL BROOD

500 GRAM

ELDERS >2tf" l

OVENVERS

HEERLIJKE BOURSIN

DAGVERSE CHAMBOURCY

RIJSTDESSERT
romig vol van smaak

GERARD JOLING
IMCA MARINA
ROB RONALDS
ANITA MEIJER
LEE TOWERS
MUZIEK: DE BOB EAST SHOW BAND
PRESENTATIE: MANON THOMAS

ZAAL OPEN 19.00 UUR - AANVANG 20.00 UUR • ENTREE F. 50.INFORMATIE VOORVERKOOP

KUIP
500 GRAM
ELDERS^ST

romig frans kaasje
met fijne tuinkruiden

PAK 150 GR.'
ELDERS

IN ONZE GROENTE & FRUIT AFD.

NIEUWE OOGST!
SAPPIGE TRIUMPHE

HANDPEREN
HEEL POND^

WIENER SCHNITZELA
NATUREL of GEPANEERD

extra lang
BLIK 580 GRAM

MELBA
TOAST
NATUREL""
PAK CA. 133 GR.

GELDERSE

GEKOOKTE WORST
ook lekker als snack

HEEL POND
ELDERS

MOR A

MAAK ZELF UW HOT-DOG

UNOX
FRANKFURTER
KNAKWORST

HU «J,
ORIGINELE
BUITONI

SLECHTS

uit de fijnste
koffiesoorten
samengesteld
en dat proef je

PROBEER
PRIJS:

DAT IS PER
PAK SLECHTS

DIRK VAN DEN DDOEK

HAMBURGERS
75 gram puur
vlees

DOOS
4 STUKS

020-6961441
Hil'.\KOOL«*ï

SPONSORS

Lacerna
BORCHLAND

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schatlplein • HOOFDDORP: Matktlaan {cenlrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacinlenslraal • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraal • AMSTELVEEN • NOORD: Kostverlorenhot
EN NU OOK: • AMSTERDAM (ZUID): Rijnslraal 48
_..

donderdag '2. september 1993
Commercieel en administratief
personeel gevraagd

'Succesvolle kleine advertenties
•voor de zakenman en particulier
*Micro-advcrieniits voor /akenmon en particulier kunnen
worden ge/cl over l of 2 kolommen breedte in diverse
lettergroot ten
Particulieren vcnvij/en wij naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S"
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
/ANDVOOItrS NIKUWSBLA1) ƒ0,44 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1500 uur
U kunt uw Icksl telefonische opgeven* 02507-17166 of
afgeven/zenden aan
•Ar /a n d voort s N» tiwsblad, GaMliuisplem 12,
2042 J M /andvoort.
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie
/ /andvoorts Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uilhoornsc Courant de Ronde Vcner, Aalsmeerder Couranl, alle edities van hel Amsterdams Stadsblad, de

Nieuwe Weespcr ƒ 5,23 per millimeter
Sluitingstijd maandag 15 00 uur
- * Informatie over on/c overige aantrekkelijke advertcnliccombinaties in de Micro's 7ijn op aanvraig op on/c
kantoren verkrijgbaar
ir Voor brieven ond< r nummer wordl l r* gel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 7,05 adm kosten
* BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummcrs
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders builen
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordl ƒ 4,00 m rekening gebrachl
U kunt de teksl van uw Miero advcrtcnliecombinatic 7
telefonisch opgeven

KAS/BALIE MEDEWERKER?
Kom dan snel langs bij Uitzendbureau ARTO om je in te
schrijven N Z Voorburgwal 158, A'dam Neem a u b je
diploma's mee Je kunt uiteraard ook eerst bellen voor
meer info 020 6273094
Uitzendbureau ARTO zoekt
met spoed een ervaren
SECRETARIAATS
MEDEWERKSTER
(leeftijd rond de 25 jr) voor
een bedrijf in A'dam Zuid
Kun je goed overweg met WP
5 1, heb je een goede type
snelheid, ben je representa
tief en voor onbepaalde tijd
beschikbaar' Bel dan snel
voor meer info 020 6273094
of kom langs N Z Voorburg
wal 158, A'dam

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Gevr een echte werkster
voor een paar uur p week
Tel 17656
Gez huish hulp (met ref)
voor 2 maal 3 uur p w
Aerdenhout (nabij bushalte)
Telefoon 023245759

Hete vrouwen bij jou m de
buurt willen sexkontakt
Bel 069709 100 cpm

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichtmg naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
A de G raaf-Berghuis - Zandvoort
T Lenders - Amsterdam
P Vermey - Aalsmeer
l. Westerdijk - Amsterdam

bezorger/ster

zoekt

voor kleine wijk (± 80 kranten), Zandvoortselaan en Bentveld
Aanmeldingen telefoon 17166

cimco

. een zaak van vertrouwen

Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

Oproepen - Mededelingen

Bedankt voor de super
dodelijke dag
/olgend jaar weer F P

Een pruik
j* als
• i het
nodig
is!

iedankt Yvon en Remy
jr de perfect georganiseer
eerste Paradise Rtgames
DAGJE UIT
VERGADERING
RECEPTIE
BEGRAFENIS

lelegde broodjes
sorteerd op schaal bij u
nsbezorgd
BROODJE
RGER Tel 02507-18789
3e fitte mannen v Rtness
radise danken Remy en
on voor de onwijse dag V
Rode Kruis soos op don
dagmiddag begint weer
9 sept a s om half twee
jent weer v harte welkom
}ick, het huis hoeft pas
ar over 2 jaar
aan dus maar
Donderdagavond schaken
het Gemeenschapshuis
jgd vanaf 19 uur
•en zonnestraal m de ver
jende zomer' Grandioos
ze Rtgames Happening'
Eindelijk 3 9 93 om 3 u
uwen Jaap & Marlies Hans
ija Tabby Rianne Riek
•r zijn sportieve prestaties
everd door Remy en Yvon
i Rtness Paradise
"antastische dagi
de aan Remy en Yvon
y de organisatie M V
Ntgames of tv optreden
ress Paradise doet het
:maal Een scheids
"itness Paradise Rtgames
w ere real great games1
Hans en Simone
* Geef mij maar
OOG EN OOR
de badplaats door
Hallo Rtness Paradise, bij
ie geef ik mij op voor de
gende Rtgames Norman
Helaas Rtgames gemist
n met mijn neus aan het
m kleding blijven hangen
Help de Polen Stuur 'n
'dselpakket1 Wij hebben
n adres 02907 5235
tey lieve schatten dit was
dag van jezelf afmatten
;ar onwijs te gek M & M
T Zandvoort kan alles
je het maar goed doet
als deze sporthappening
John Pall Sigmarson had
niet gekunt maar wij zijn
ï n opvolgers P
-euke sfeer goede organi
e voor herhaling vatbaar'
dankt Paradise
Marlies denk om de zenu
i en Jaap komen ze er
?
Vincent en Claudia
larlies en Jaap, nog een
htje en dan 3 9 '93
t Elly, Nathahe

n

Marlies en Jaap mogen wij
'; een stukje van de bruids
r
t Peter, Joke, Bri
dinsdag 7 sept
Deurne Veel succes'
Areille
maandagavond
inen we naar het Casino
BRIDGECURSUS van 8
S lessen voor niet rokers
t dinsdagmiddag
om
45 uur bij bridgeclub De
:|
er t/o hoofdburo van poli
Adam Inl 0206279380

;f

nze jongste spruit trouwt
'rgen om 3 uur van huis uit'
e
' dag'
Pa en Ma
Sf

igens, mijnheer de voor
zim wij van mening dat
Herman Heyermansweg
^worden doorgetrokken
er

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

* bezoek aan
huis ol m
het
ziekenhuis
* z ekenlonds
leveronc er

SEXAFSPRAAKJE met
n
meisje (18) Vraag naar haar
tel nr Bel 06 9844 100 cpm
SEX O'FOON 06 96 06 De lek
kerste sexcomputer Toets of
draai maar schatjes
1 Tieners 18 jr/Rijp
2 Sexdating
3 Gaysex en Datmg
4 Sexjackpot
1 gpm
Voor livegesprek 06 95 06

SM KONTAKTLIJN Strenge
afspraken m de buurt
0632032580 100 cpm

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken
- een 3 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Soft Pornoparadijs 75 cpm
30x hoogtepunt06 320 322 33
HEATLINE
06 320 328 66
Rijpe vrouwen 06 320 329 11
Softe meisjes 06 320 325 95
Op z n Frans 06 320 350 22
Thuiskontakt, meisjes (18) bij
jou in de regio
0632032633 (100 cpm)

TOP SEX
De Lekkerste!

voor de vakantieperiode
Aanmeldingen telefoon 17166

06.320.325 25

Kunst en antiek
Prachtige ronde grenen eet
kamer tafel (bolpoot) met antiek blad, 0 120 cm ƒ750,Tel 0250730796

Radio/tv/video

* opaiie
posruimte
* ruime
sortering m
hoorwegen
en piu ken

HOMO Waar gebeurd knul
len
onder
elkaar
06
32032701 100 cpm

bezorgers/sters

idag 5 sept Artis Koningszaal Paranormaal Beurs Aan
ig 11 00 uur Meer dan 60 stands tarot, auralezen, magne- CITY MODELS nwe cursus
;urs, pendelen, helderzienden, astrologie enz enz Entree Mannequin - Fotomodel incl
50 BIJ aanschaf CD van ƒ 15, gratis toegang BIJ aanschaf Make up + houding ook voor
gr maten Inl 0206143162
Stonehenge van ƒ 25,- gratis toegang 2 personen
Jedankt Paradise Rtness
>r het inspannendste hoog
iunt van sportief 1993

Hete vrouwen die alleen thuis
zijn zoeken sexkontakt
06 320 330 42 75 cpm

SIDDERENDE meisjes 18 jr
Ik ga bij je op schoot zitten
Wat voel ik nou1
75 cpm 06 320 320 66

Divers personeel gevraagd

(dil nummer is nicl voor bc/orgklachtcn) of 7cndcn aan

Hete MEISJES (18) willen
sexkontakt Nu met nummer
Bel 069665 (100 cpm)
Hete meisjes (18) m de buurt
Amsterdam Sexdating
06 350 210 66 (75 cpm )

Ben je i b v een HAVO of MEAO diploma (met economie m
het pakket), ben je niet ouder dan 23, woonachtig in A'dam,
A'veen of Buitenveldert, en op zoek naar een baan als

Zandvoorts Nieuwsblad

De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde weck
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Z O E K DE M I S L U K T E

Op zoek naar een leuke baan
in het bankwezen?

020-5626271
Micro's Wcekmcclm
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam

11

Lessen en clubs
Badminton
spelen' Nog
plaatsen vrij (seniorenclub),
woensdag 18 tot 20 uur
Inl tel 02507 13509
Boa Bureau vraagt manne
qums, dressmen en fotomo
dellen Bel 030 720614, erv
niet vereist Wij verzorgen
opleiding in eigen omgeving,
ook oudere dames gevraagd

ENGELS voor beginners en
half gevorderden ƒ 5,- per uur
*Te koop kl t v , 12 kanalen, Begin 6/9 en 9/9
mooi beeld, vraagprijs ƒ 110,- PROGRESS 0206738412
Tel 0250716306
'N BRIDGECURSUS van 8
lessen start maandag
Computerapparatuur gratis
avond om 1945 uur bij bnd
en software
geclub De Looier tegenover
hoofdburo v politie A'dam
Computer MSX Sony + joy Inl 0206279380

p m 75 et

HASSING B V.
STOK B.V
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Uithoorn, Adm Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Lmnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplem 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Abcoude, Hoogstraat 26-28

Afluister Sexlijn 75 cpm
06-32032378
Meisjes 18
06-32032747
Rijp en Dik
06-32032353
Effe vlug
06-32032454
Stewardess
06-32034044 Lesbi 35+18

VLUGGERTJE Meisjes (18)
zoeken sexkontakt
Bel 06 9603 100 cpm
Winkelmeisjes 06 320 327 06
Bea wordt heet achter de
kassa en verdwijnt het toilet
m Jij loopt er achter aan
100 cpm

TRIOKONTAKT Zoek je sex
met meerdere vrouwen
0632032504 100 cpm
Vanavond al n afspraakje1 Al
tijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vriend(in)
069899 100 cpm
Homo Zoek je n hete boy
voor 'n sex afspraakje'
0632033018 75 cpm
HOMO DIREKT APARTLIJN
Direkt apart met een hete gay
bij jou in de buurt Gay Privé
Amsterdam
06 320 322 61
75 cpm
Homojongens (18) onder el
kaar Hoor ze heet TEKEER
gaan 0632033088 75 cpm

'VESPA - PEUGEOT - PUCH - TOMOS - VESPA

LUKON TWEEWIELERS
Verkoop - reparatie - accessoires
Snorbrommers uit voorraad
leverbaar vanaf
ƒ 1675,Diverse modellen merkfietsen
vanaf
ƒ 398,Ook voor een Spartamet kunt u
bij ons terecht.

LUKON
TWEEWIELERS
Kochstraat 8 Zandvoort
Tel: 02507-16504 's maandags gesloten

lO3On3d

-

VdS3A

-

SOIAIO1

-

H0fld

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche
Tegelwerk Vernieuwingen zinken goten,
enz
Deskundig advies
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein
Drogisterij "BOUWMAN"
B Hammmga/G Hammnga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein
Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Haltestr 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Fa. Veldwijk
Kerkplein 11, Zandvoort
AKO
Sig.mag. De Krocht Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort
T. Goossens
Gran Dorado
Vondellaan 60, Zandvoort
Vondellaan 1, Zandvoort
Fa. De Vonk
Thorbeckestraat 7, Zandvoort
Maraned
Stationsplein 6, Zandvoort
Het Station

HOMOKONTAKT
J man zkt woonruimte vanaf 1 Allemaal leuke meiden (18)
Zoek je een lekkere boy'
okt t/m 1 mrt (mm) zomer willen direkt kontakt
0632033095 75 cpm
huisje of gemeub app tel 06-32033077 75 cpm
ZAPPSEX
15707
Lady Bizar' Live opgen
Dut... maakt u voor
ALTIJD SUCCES Zoek jij een Draai of toest om heen en
De Meesteres, trdvestie
optimaal advies even een
leuke vriend of vriendin?
terug te spoelen, het lekker
afspraak!
75 cpm 06 320 329 30
sticks, programmeerboeken ROCK'n ROLL cursus Tot 80
Woningruil
Bel dan de Afspreeklijn
ste kun je blijven herhaleni
en + 200 spellen te koop voor jaar Ook zonder partner Gra
06-32032033 75 cpm
LESBISCHE Meisjes 18 jr
75 cpm
CHARLOTTE COIFFURES ƒ175, Tel 0250717503
tis proefles Inl 020 6228667
1
Schooljuffrouw
06 95 09 Na het sporten wordt haar lijf
Aangeb geheel verb bene Bel ons heet beest 75 cpm
EN HAARWERKEN
SALSA Cursus ƒ85, Ook denhuis met sout bij de Mid RIJPE DAME 0632032979 Effe Vlug
06 95 92 je door mevrouw verwend
zonder partner Gratis proef- denweg te A'dam
06 96 40 75 cpm 06 320 323 37
Ook
Onderhoud,
Huur Tiener sexles 06 320 328 98 Meisjes
gespecialiseerd m
les Inl 0206228667
06 97 91
0632032955 S & M Club
ƒ 420, p m Gevr woonr m Korte rokjes
reparatie,
netenlmailw&ken
06 97 92 Live Sex Switch Box
Onderdanig
06 320 331 30 TOPSEX 25+
TEKENEN
EN
SCHILDEREN
Z'voort
tel
0206657847
doe-het-zelf
06 97 94
Dinsdags gesloten
06-9745
Ik blijf komen 06 320 332 44 Hardcore
op unieke locaties m A'dam
Heemstedestraal 28
1,
pm
(toets 9 v uitleg)
Aquarelleren m de tuinen en
Zeker
weten,
dat
er
ook
op
BETTY'S ESCORT
Financien en
bh Hoofddorpplein
Vakman m sierbestrating en kassen v d Hortus Botanicus
020 6340507 na 19 00 uur jou een meisje (18) wacht'
Live sexbox 24 u , 100 cpm
handelszaken
Amsterdam Tel 020-6157107
herbestrating van uw tuin of klass beelden schetsen
06 320 330 67 (100 cpm )
Live 06-320.320.61
BI-SEX voor TWEE, direkt
m het Allard Pierson Museum
Ruim 30 jaar ervaring'
Zoek jij wulpse meisjes (18)?
apart
met
een
heet
meisje
of
kursussen in praktische mensenkennis starten vanaf 16
ATELIER JPH 020 6977985
*Yvon en Remy, bedankt D v Duyn,
NATASJA
doet het met
Bel Supersexkontakt
Autoverzekering
een lekkere jongen (18)
voor de onvergetelijke dag tel 02507 17833/19593
sept
as Ook 35 werkgroepen (f 35,00-f 90,00 all-m)
hete
Buurjongens
(18)
WORDPERFECT 5 1
0632032044 100 cpm
0632033087 75 cpm
V A ƒ75 - DORSMAN
van Paradise Rtgames Piet
0632032411 100 cpm
Plaats
Joh Vermeerstraat 19 (bij Rijksmuseum)
leer je in een week
blijft toch goedkoperi
Dames die zich overdag ver- Nieuw Direkt een kanjer van
Info M C O
* Yvon en Remy, ik wil jullie
Schoonheid en
een vrouw aan de lijn
Bel nu 02507 14534
RIJPE negerin, volle bollen in Vraag gratis informatie-bulletin aan 020 - 676 4410
velen
zoeken
telefoonsex
Amsterdam 020 6853057
bedanken voor deze toffe en
069710 (100 cpm)
een witte BH Wat glimmen
verzorging
i
06-32032036 100 cpm
Den Haag 070 3465346
sportieve Rtgames Nr 5
Nieuw Lekker babbelen met ze 75 cpm 06 320324 34
Rijwielen,
Utrecht 06-52716921
De
allerleukste
meiden
(18)
• Wij behouden ons het
een meisje in een box
RIJPE vrouwen zoeken snel
motoren,
bellen met de FLIRTBOX
recht voor zonder opgave van RENT A SUN ZANDVOORT
Bel 06 9580 (75 cpm )
sexkontakt'
06 320 330 60
• cursussen
06-32033001 75 cpm
Verhuur van zonnehemels
Hier is de kans
redenen teksten te wijzigen
bromfietsen
Bloemen, planten
100 cpm
Nieuw Plezier voor Twee di
• workshops
of niet op te nemen
Philips sun mobile
De
lekkerste
06
lijnen
75
cpm
en tuinartikelen
RIJPE zwarte vrouw, draagt
Rijpe negerin 0632032622 rekt babbelen met een meis
• vakopleidingen
Huur prijs ƒ 100, p w
* Remy1 Bedankt, leuke dag
•*• BMX jongensfietsen, 6 10 Verpleegster 06 320 327 60 je 06 9503 (75 cpm )
graag doorzichtige slipjes' 75
gehad Goed overgehaald, Gratis bezorgd en gehaald
(6-9
p.m.)
jaar,
model
mountain
bike
Tuinman heeft nog tijd v uw
Serveerster
0632032766 NU direkt een afspraakje met cpm 0632032770
Bel voor reservering en
volgend jaar 1e prijs Muis
15 uur per week
tuin, ƒ 12,50 p u , tev voor al ƒ40 Tel 15808, na 18 u
Vluggertje
0632032787 een leuk meisje
Ruim 300 ondeugende vrou
inlichtingen 02507 30183
* Remy en Yvon hartstikke
uw hek-, straat en tegelwerk
Verdiensten
Winkelmeisje 06 320 328 11 0632032233 100 cpm
wen zoeken n slippertje
bedankt voor een te gekke
Alles leverbaar 023 340495
0632032144 100 cpm
Rijles
auto's
DIREKT
apart
met
een
meisje
Onderdanige
jongens
(18)
Kleding
dag Do it agam next year
en motoren
of een lekkere jongen (18), bellen met strenge meesters
Sabnna en nog veel meer
centrum voor fotografie
* Remy en Yvon en de jon
Tel. 02507/14685
Huwelijk en
voor een live heet sexge 5 M voor 2 (direkt apart)
meiden (18) willen direkt
gens van Rtness Paradise
Te
koop
aangeboden
bijna
sprek
06
320
330
81
75
cpm
apart
0632032288
75
cpm
06
320
329
99
75
cpm
kennismaking
Alblas Verkeersscholen
het was grandioos11 Chris
nieuwe merkkleding voor da
Direkt babbelen met de ONDEUGENDE
Schoolmeisjes (18) zoeken
huisvrouw
mes
en
kinderen
Kostverlo
m 5 dagen
* Remy, Yvon en de
vrouw van je dromen
tjes zoeken overdag sexkon een ervaren man Sexdating
Sportive,
jong
fellow
(37)
is
renstr
85
(achter)
UW RIJBEWIJS
Rtgames een succesvol trio,
0632033097 (100 cpm)
0632033043 100 cpm
takt Bel 06 9661 100 cpm
looking you are you the girl of
Nieuwkoop, 017248361
tot volgend jaar
jong woman to about 30
Direkt een leuk meisje (18) PARTNERRUIL pnvelijn,
SEX ADRESSEN PRIVÉ
Baby-artikelen
* Remy & Yvon, jullie zijn
years, and you love the sun
aan de lijn Vraag naar haar direkt apart met vrouwen en 069680
(100 cpm)
1
uit het goede hout gesneden
beach children animals and
tel nr voor 'n avondje uit
06-Nummers
mannen voor sexruil
panda-bol
1,95
Rijpe
dame
live
opgenomen
Monique
Direkt apart 069810 75 cpm 06 320 330 91 75 cpm
Tka
combi kinderwagen, sport, than you must wnte me
toen ze op bed lag 75cpm
than
we
can
make
a
date
wri
Chico,/250
box
ƒ
25,,
ledi
* Remy & Yvonne,
Direkt een leuk meisje (18)
0632032617
PRIVÉ KONTAKT
gevuld speculaastaartje
7,00
te a letter on number 755 06 320 323 13 HARDLESBI'
bedankt voor die toffe natte, kantje ƒ25,-, buggy ƒ90
aan de telefoon, direkt apart Je krijgt direkt 'n meisje aan
Wij
gebruiken
de
wildste
hulp
78204
of
this
desk
Rijpe Greet live' Ze houdt van
Tel
0250720032
maar gave dagi Dennis'
Bel
06
9880
100
cpm
de
lijn
06
9570
100
cpm
stukken' Gluur maar' 75 cpm
jonge 18 jr jongens' 75cpm
Snoetje, als je de hele week
DIREKT KLETSEN, met een POLITIEAGENTE 06 97 93
0632032619
Hobby's en
Te koop
lief voor me bent krijg je de
06 320 326 63 Sexmeisjesi
leuk meisje (18)i Bel snel
Je wordt streng aangepakt
25e of 26e een verrassing van
Lief, zacht en heet Willen uit 0632033090 100 cpm
verzamelingen
aangeboden
met knuppel en handboeien
Diversen
me
Snuitje
gekleed worden1 75 cpm
1
diversen
Direkt kontakt met een meisje vernedert ze jou 75 cpm
Potgieterstraat 24
06 320 328 99 Rijpe Dikke (18)
Druk op de nul voor
"Dierfiguren"
Mollige Vrouwen, live staat ze meer meisjes 06 320 322 05 • Rubrieksadvertentie op X Y Z B V verhuizingen en
Zandvoort. Tel. 12865 A
Felicitaties
geven' Zie voor adres en/of kamerverhuizingen Voll verz
1001 dierfiguren, een show T k garnalennetjes geheel voor je naakt' 75 cpm
75 cpm
telefoonnummer de colofon Dag nachtserv 020 6424800
room vol Haarlemmerdijk 89, compleet (visbord, lijn)
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten
06 95 05 Grieks standje
Direkt Sexkontakt met 'n hete in deze krant
* Aan alle kanjers van RtnessAmsterdam Tel 6206700
Telefoon 01718 12159
Live alleeni Ik buk alvast over vrouw bij jou m de buurt
Paradise hartelijk gefelici
T k gietijzeren haard met de tafel 100 cpm
0632032055 75 cpm
teerd met jullie prestatie El
apart gasblok ƒ175, combi
Zalenverhuur
kinderw met div toebeh 06 95 07 STEWARDESSEN Direkt Snel Sexkontakt
* Een hele fijne mooie dag
SEX KONTAKTLIJN
morgen en 'n geweldig feesti
ƒ125 box ƒ25, Atag gasf 75 cpm In de pantry liet Sas
Bert Anja Ellen, Manon
VERENIGINGSGEBOUW
met elektrische oven + grill kia zich heerlijk m d r blouse 0632032032 100 cpm
pakken door een passagier
ƒ150 Tel 0250730796
Direkt telefoonkontakt met
* Hans Henny Jan Ane Ome
De Krocht
meer dan 400 meisjes
Henk Rmus, vreet die bergen
T k inb oven, AEG, ƒ100, 06 96 09 Rijpe vrouwen
1
Grote Krocht 41 Zandvoort
Live
gesprek
met
jou
Graag
0632032211 75 cpm
op hè succes het koffiehuis
diaproj + scherm ƒ50 el
al
tel 02507 15705 b g g 19932,
jonge jongensi 100 cpm
maairnach ƒ75 16015
Een chique Vrouw VERPEST
* Heel veel liefde en geluk
voor
06 96 25
WINKELMEISJES haar buurmeisje (18) met Sex'
Adne, üda, Bianca, Marcel
BRUILOFTEN - RECEPTIES T k a afzuigkap, nieuw, z
Bea
wordt
heet
achter
de
75 cpm 06 320 320 39
motor, klem ijskastje salonta
KOFFIETAFELS
* Leuke dag gehad ook als
kassa en verdwijnt het toilet
fel, wit Tel 02507-16442
EROXi Heeft de lekkerste
scheidsrechter
Bedankt
in
Jij
loopt
er
achter
aan
Erkende relatie/
uouwen en meisjes voor
Remy en Yvonne
Pak me' 100 cpm
bemiddelingbureaus
een livegesprek met jou1
Te koop
* Mireille maandag 6 sept 18
06 96 36 Als u een live ge 100 cpm 069506
gevraagd
jaar gefeliciteerd
Buro BRUIDF GOM ' En u
sprek met mij wilt Voorzichtig
1 regel ƒ 4,65
Mam + pap
weet zeker dat er iemand aan
hoor, 'k ben 18 jr 100 cpm Flirtbox voor Twee direkt
diversen
apart met een leuke meid
2 regels ƒ 4,65
u
blijft
plakken
Voor
info
zie
* Morgen allemaal lol door
06 96 93 SECRETARESSE Bel 069590 75 cpm
3 regels ƒ 4,65
die ene bruine bol Veel geluk rubr huwelijk & kennismaking *Gezocht gezellig bureau Met open blouse en kort rokje
Frans1 Grieks' Russischi Lek
Louis Joke Monique Kim
4 regels ƒ 6,20
(tje) voor meisje van 9 jaar zit ze jou heet te maken Ze
wil een wip maken 75 cpm ker ordiH 75 cpm O wat lek
Sport, spel en
Tel 16308 na 1800 uur
* Nico, fijn voor je,
5 regels ƒ 7,76
keri 06 320 328 27
de eerste keer geslaagd
ontspanning
06 97 11 "Zapp sex" draai of
voor je golfbrevet Wim
toets van meisje naar meisje Genoeg ondeugende meisjes
Onroerend
6 regels ƒ 9,31
(18) Het hoogtepunt kun je (18) Ben jij ook op zoek?
* Nico, gefeliciteerd met het Conditietraining elke zaterd
goed te koop
Bel 069602 100 cpm
blijven herhalen 75 cpm
7 regels/ 10,86
behalen van je golfexamen
om 10 u Start 11 sept Verz
aangeboden
Je Golfvrienden
069722 TOPSEXBOX LIVE' Gratis sexkontakt, meer dan
8 regels ƒ 12,41
Watertoren Inl 02507 12125
Alleen met mij, vandaag doe 400 hete meiden (18) 06
* Vrijdag geven ze elkaar het * Gezellig sporten' Kom dan
9 regels ƒ 13,96
32033045 100 cpm
ja-woord Veel geluk samen volleyballen vanaf 7 sept Half vrijstaande villa, dicht bij ik Franse massage op kan
10 regels/ 15,51
toor
Warme
lippen'
100cpm
HARDCORE
75
cpm
Han, Corne Jeroen, Danny
strand en Watertoren, prijs
21 00 uur Prinsenhal
Onderdanig
ƒ379000 Tel 0250719823 06 97 33 Als je op z n Frans 0632032404
• Rubrieksadvertentie? Zie *Gratis schaakles bij de
1
0632032618
Meesteres
wil
Bel
en
je
mag
alleen
op
voor adres en/of telefoonnr Zandvoortse schaakclub op
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
0632032677
Ruige sex
een
lijn
met
mij
M
n
mond
de colofon in deze krant
donderdag m Gem huis
0632032554
Volle Bolle
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te /amen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis
Onroerende
staat open 100 cpm
Ook zin om te gaan trainen'
adverteren Alle prijzen incl 17 5% BTW
Harde Porno 75cpm Ruig'
goederen
te
koop
35
plus
sexdating
Rijpe
Woninginrichting
komza 11 9om 10u naarde
06 320 350 44
gevraagd
vrouwen zoeken sexkontakt SM maniak
Watertoren Inl 02507 12125
Grieks standje 06 320 360 55
069616 (100 cpm)
Naam.
Black sex
06 320 332 22
Gratis af te halen hts jumeaux Volleyballen' Nu kan het
Hete meisjes (18) willen echt Politieschool 06 320 331 06
Moet wat opgeknapt worden weer Elke dl avond 21 00
GARAGE
Adres
TE KOOP GEVRAAGD
snel sexkontakt Nu met SM Meesteres 06 320 327 67
Beukenhout 90x 190
uur Bel voor info
tel nr 06 320 330 66 75 cpm SEX VOOR 2, direkt kontakt
Telefoon 02507-19113
Tel 02507 14534
Carla 02507 18727

PSYCHOLOGIE

BIJVERDIENEN?

l FOTOGRAFIE

TELEMARKETING

020 - 624 99 94

±ƒ 300,- P.W.

Ifotogram

Weekend-aanbieding:

Bakkerij PAAP

Zandvoorts Nieuwsblad

* T k nieuw zwarte moderne *Zin m volleybal' Luister
eettafel van ƒ498
voor naar ZFM zaterdag 9 40 uur
ƒ300 Tel 16848
Carla v d Mije 02507 18727

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507 14534

huis
Hete meisjes (18) willen snel met jonge meiden
een sexafspraak' Nu direkt vrouwtjes en jongens (18)
06 320 330 46 75 cpm
06 320 326 66 100 cpm

Postcode

Telefoon.

-

Plaats

S v p in rubriek

51 CM KLEUREN-TV TELETEKST AFSTANDBEDIENING

ARISTONA 3 KOPPEN

51 cm grootbeeld kleuren-tv, monitorlook, 40 voorkeuzestations,
automatisch zenderzoeksysteem, teletekst, groene toets, scartaansluiting en infrarood afstandbediening. Adviesprijs*799.-

VHS-HQ VIDEORECORDER
33312; Perfekte High-Quality beeldkwaliteit
met Super Slow motion en Stilstaand beeld,
Auto repeat, 6 programma timer tot 1 maand
vooruit, Quick-programming, OTR. Automatische koppenreiniging. Tuner net S-kanalen
en 42 voorkeuzezenders. Afstandbediening
met LGD-display. Adviesprijs *1150.-

SONY CAMCORDER
8 x motorzoom, fader, 3 lux,
hifi.autofocus Adviesprijs '2220-

1299.-

SONY 63 CM KT\
SUPER TELETEKST

TOPMERKCAMCORDER

SONY 70CM KVX2921
STEREO TELETEKST

1149.-

SONY CAMCORDER

FX500; 10x motorzoom, 2 lux,
LCD-display, superimpose,
HiFi stereo, afst bed. '2660.-

1799.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1199.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

rre%

Eiifiy

QQQ _

3 w v.

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

EMf 899."

indeling

laatste
Informatie :

102 Nieuws
200 programma
300 Omroep
400 Vrije Tijd, Teletekst
500 Consument, financier
600 Sport
700 Weer en verkeer
800 Landbouw en regio

599.-

Publleks

Informatie:
101 201 035-778025
201 (allen in ; • : ; ; ; ;
301 kantO'
"..;.
401 tijc*

Geen 2-deurs koelkast maa
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vneskombinatie. Koelruimti
op "ooghoogte". Adv.*1099.-

659.-

501
601
701
80
'

SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit.
HiFi stereo. Adviespnjs'3330.-

MIELE 1100TOEREN
6programma's, 12couvertsen |
Type W750; Voorlader, RVS geruisarm: Adviesprijs'999.trommel EN kuip, centrifugeer;
tot 1100 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geèmailBAUKNECHT VW 3PR
leerd. Adviesprijs "2199.-

IjftiK? 749>"
SIEMENS 1000 TpEREN BOSCH VW PS2100

ypeARG280; Adviesprijs*1 235.

1345.-

2099.-

INFO-LIJN
020-6474939

SONY TRAVELLER

Gwn prijs-info i.v.m. konkurrflntie

TR50, Lichtgewicht camcorder,
8x zoom. hifi, autofocus. "2550.-

Afd.konsumentenbelangen

AEG LAVAMAT RVS

BAUKNECHT SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
TypeKGC2511 ; Adviespnjs'1 269.- van deze AEG/BCC stuntaan- MAGNETRON OVEN
aieding? Adviesprijs. '1549.- Snel ontdooien en verwarmen.

849.-

Ma. I/m Vr. 10.00 tot 16.00 uur

1399.-

WASOROOGKOMBINA71E
1200 TOEREN LUXE

~~ 1475.-

Vraag, opmerking, probleem?
Bel de BCC

Bel de BCC

875.-

TIJDENLIJN
020-6476219

MOULINEX FM1115

BAUKNECHT WA6500

Eén dag voor levering

845.-

van 14.00 tol 16.00 uur.

SLV615; HQ TOPKLASSE'
4 koppen, longplay (8yur).' 1990.-

219.239
259.-

1195.-

PHILIPS/WHIRLPOOL SAMSUNG RE570

Tijdstip van levering?

SONY VHS HI-FI VIDEO

PANASONIC 700 WATT

1199.-

299.-

PANASONIC VHS H*FI

F65; 4 koppen, VHS-HQ. '1894 -

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type25GR5760; 63cm flatsquare, m-lme, quikstart beeldbuis,
stereo, teletekst en afstandbediening. Adviesprijs. "2075.-

1149.-

BLAUPUNKT
KT VHS HI-FI
Hl
750; 4 koppen,
n, 8 uur.
uur. '209
'2095.-

999.

1295.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

AVM610;20liter.Adviesprijs'769.-

RUILT
^tfA^.S&i^5Sfel
^*"*"*ÏÏ^B^^
uw
*^ «eet u het.•**£ bediening, *« « '|(
!t van f<a

kan

70 CM TELETEKST

Nederlandse Philips garantie.

1295.-

PHILIPS CE6270 63CM
AFSTANDBEDIENING

n.el, goe^J^^^^

NDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

INDESIT 2-DEURS

Type R2240. Adviesprijs*849.- Voorlader, centrifugegang
200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs'1 299.-

VS940, VHS-HQ, 4 koppen,
mkl. TELETEKST. *1999.-

MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON

FMA 925C; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron. Inkl. hete-lucht
oven en grill. Adviesprijs. 840.-

HOLL 1000 TOEREN

| PHILIPS/WHIRLPOOL
PHILIPS HI-FI VIDEO
VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle. "1795.-

1199.-

715.-

569

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180; 750 Watt+draaiplateau. l

649.-

ÏEr 699."

| BAUKNECHT 2304

LUXE WASAUTOMAAT PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

599.-

j BOSCH 2-DEURS

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviesprijs'1299.l Type KSV; De nieuwe met 260
NDESIT
PROMOTIE
'ROMOTIE
l liter inhoud. Adviesprijs'1199.\dviesprijs.'799."ype 2596; Adviesprijs.'799.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

VR502; VHS stereo. "1599.-

V315; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbediemng. '1 220.-

779.-

PHILIPS
850
'OEREN
BOVENLADER

PANASONIC VIDEO

J40;VHS-HQ,3koppen.'1104.-

KOOP ZONDER
RISICO., _.

849.-

^üi

SONY3KOPPEN VIDEO

979.-

459.-

SIEMENS KS2648

ÏBgjrjIJIl
i*^^"~T"

BLAUPUNKT VIDEO

[BCCPKiJ^ffJU^^M

RTV535; 3 koppen. Adv.'l 445.-

'ype AWG089; Opvolger van
e nu reeds legendarische
'HILIPS CC1000. Adv.' 1445.-

TMfiBflïfcmifn
130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

AKAI VIDEO+ PDC
/SF360;3koppen,VHS-IHQ,af
standbedieningen PDC'1098.-

iffcpRus!)

949.799.-

500TRNBOVENLADER
AEGTURNETTE

ifffKnuI:!

nklusief aparte 2800-toeren
entrifuge. Adviesorijs.*1375.-

AKAI 3 KOPPEN VIDEO
VSF340; VHS-IHQ, PDCvoor'iereid;afstandbediening.'988.

70KV971 7; Adviesprijs'2275.- VR223; VHS-HQ, simpel programmeren : TXT. Adv. ' 1 245.-

349.-i

495.P 849.565.m 749.ZANUSSI WASAUTOM.
665.-

995.-

1099.-

145 LITER KOELER
TOPMERK. Adviesprijs'749.-

ttHH^^^P
P^U^^HH

V
ZANUSS1140 LITER
•UaaUiwMHflËiS

5 JAAR
BCC GARANT,'

425.545.BOSCH KTF1540

INDESIT
FORNUIS

*

\
^„^^^

Type KN5402WO;Adv.'849.-

528.598.-

PHILIPS 160 LITER

— 779.~

ETNA FORNUIS 14.00

INDESIT G/E FORNUIS

4 koppen, dubbele speelduur.
Ned. Philips garantie. "1245.-

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

'ype R3G14; Draaiplateau, l
imer en 1000 Watt quartz-grill.

| ZANUSSI 2-DEURS

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

SHARP 2 IN 1 KOMBI

Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Adviesprijs*749.-

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

1895.-

319.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

1495.

MIELEVWG521

IDEAAL: Wassen en drogen in
één apparaat. Adviesprijs'1899.-

MIELE KOEL/VRIES

Adres centrale redactie: Studiocomple

829.1499.-

1000 toeren. Adviesprijs'1878.-

PHILIPS /WHIRLPOOL
KOEL/VRIES KOMBI

37 CM KLEUREN-TV

329.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

Omroep- overzicht:
NOS 304 AVRO 310 VARA 320 KF
NCRV 340 TROS 350 VOO 360 EC
VPRO 380 IKON 391 Educatief 39:

1499.-

INDESIT D3000WI+
LUXE VAATWASSER

~/

F60; 8mm systeem, 6x zoom, suFlat en Square Hi-Black Trinitron penmpose.autofocus Adv.'2299beeldbuis, teletekst en afstand
bediening Adviespnjs'1799 -

1299.-

-?

^7

KN5404; Gas-elektro. '1049.- j

668.-

BAUKNECHT 160 LTR
160 liter inhoud. Adv.*869.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afelandbedienmg. ' 1 1 45.

TOPMERK WASDROGR 410; Gas-elektro fornuis, j
Wasdroger. Adviesprijs"495.- Inkl. grill, draaispit en mixed j
grill-set. Adviesprijs'1425.-

GRUNDIGVIDEO + PDC

l AUDIO- & VIDEO CASSETTE!

VS902; TELETEKST. '1409.-

l Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:

OÜÜ
£9 i).

SONYHF60
10
voor
18.
lOvoor
lo.l MAXELL E180VX
voor
30.
3 voor......
30..•^^[•..••B ••^ii^H.^mra OPZETVRIESKASTJE

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST
GRUNDIG VHS VIDEO
GRUNDIG 51 CM TEKST

INDESIT WASDROGER

Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs."595.-

MOULINEX
OVEN

~

JVC VHS-HQ VIDEO
HRDX20; Afstandbed. '879.-

j TypeZ6050;Adviesprijs'599.-

-1098.-!
ATAG INFRA TURBO

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven, l
TypeAMB523;Adviesprijs*945.- grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

PHILIPS / WHIRLPOOL

348.- ~

l ZANUSSI VRIESKAST

599.-

1298.-

BAUKN./BOSCH/AEG

458.- KONDENSDROGER
799.478.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52/25A; Elektrische oven, |
inkl. grill en kookwekker. '1510.-

•aaaaaa^^^MrïiitiilllUIUUWlrWl_"l"^r^Baall

SV200; 2 koppen, ATTS, LCD-

958.

ZANUSSI WASDROGER
Type TD50; Adviesprijs*649.-

j PHILIPS VRIESKAST

j TypeAFB594;Adviesprijs*725.-

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

lBAUKNECHTLUXE

598.-

TURBO-DRIVE HI-FI
STEREO VIDEO

| Type GSD1311; Adv. *848.-

• •r>

e 4 QK l n\\,..

PIN-CODE l
, Meer budget door de gratis
jBCC-cardf
anvraag-folder in de winkel!

_

__

648.348.

l STUNT!! VRIESKIST!!

ELEKTRO

4-pits gaskookplaat. '298.-

MIELE DROGER

1299.-

MERKCENTRIFUGE

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

Electronisch betalen l HAARLEM
l BEVERWIJK
l ALKMAAR
met uw PIN-code,
l Winkelcentrum "Schalkwijk" l Winkelcentrum "De Beverhof" l Huiswaarderplein 11
zonder extra kosten | «ivièradreef 37
l Beverhof 16 (alleen witgoed) l (Achter Noorderkade/GroamarKt)

SUPER KOOKPLAAT

999.-

| BOSCH VRIESKAST

Supersnelle topklasse.
Off. Ned. Philips garantie. *1395.-

849

Elektronisch regelbaar. '1445.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs'245.-

169.- ~~ 108.OPENINGSTIJDEN:

1 tot 6.30 uur
. 9 tot S.30 uur
zaterdag .9 tot B uur.
KOOPAVOND:
7 tot 9 uur
SUPERS l Stf.'SïïïïK. w.3ftl
7 tot 9 uur
riga filialan donderdag
7 tot 9 uur

511.450 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN
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'Optreden in sporthal voor artiesten een crime'
ZANDVOORT - Een 'crime' zo
noemt toneelregisseur Ed Fransen, van Wim Hildering, het optreden in een sporthal. Zowel
voor acteurs als voor zangers. Hij
reageerde daarmee op het voorstel van D66-wethouder Termes,
om gebouw De Krocht plaats te
laten maken voor woningbouw
en de verenigingen voor hun optredens te verwijzen naar de Pellikaan-sporthal. 'Onacceptabel',
aldus Fransen. Alle politieke partijen zijn het met hem eens. Het
voorstel werd dinsdagavond van
tafel geveegd.

te voor grote toneel-, operette- en zanguitvoeringen. Gebouw De Krocht is
te klein en heeft achterstallig onderhoud, op die plek kunnen beter wpningen worden gebouwd. Dat staat in
de ambtelijke nota Accommodatie-onderzoek, waarin een oplossing
wordt aangedragen voor culturele,
'knelpunten' in Zandvoort. Het ontbreken van een goede zaal is een van
die knelpunten is.

Dikke bult

Financieel en qua beschibare ruimte is de zaal-accommodatie van De
Krocht nauwelijks te verbeteren. Dat
Volgens de ambtenaren van de sec- vergt een investering van zo'n 150
tor Bewonerszaken is de Pellikaan- duizend gulden. Maar ook zonder die
-sporthal is de meest geschikte ruim- uitbreiding gaat het gebouw geld kos-

ten, door het achterstallig onderhoud. Volgens Fransen is dat de
schuld van de gemeente zelf: van een
toezegging bij de opening van De
Krocht, om jaarlijks tienduizend gulden te investeren, is nooit iets terecht
gekomen. „Dikke bult, eigen schuld,"
aldus Fransen. Volgens hem en beheerder Smit van De Krocht zijn er
wel degelijk mogelijkheden om de accommodatie met eenvoudige middelen te verbeteren. Bijvoorbeeld door
een opslagplaats boven de kleedkamers erbij te betrekken.
De ambtenaren schatten de onderhoudskosten tot het jaar 2000 op 375
duizend gulden. Vandaar dat zij in de
nota aanraden, de huur van De
Krocht op te zeggen en die plek te
bestemmen voor woningbouw.

De zaal wordt weinig gebruikt, zeggen zij: in 1990 werden er 22 uitvoeringen gegeven. Daarnaast wordt het
gebouw gebruikt voor vergaderingen, repetities en bijeenkomsten 'die
in principe ook in accommodaties elders in de gemeente kunnen plaatsvinden.
Wel worden er sinds begin 1993
jeugdavonden georganiseerd die
goed bezocht worden.
In de Pellikaan-sporthal, al een
paar keer gebruikt voor voorstellingen voor de schooljeugd, is er volop
ruimte, zegt de nota. Die zou gebruikt kunnen worden als er goede
afspraken gemaakt worden tussen
bestuur en verenigingen, en als er
vloerbeschermende en akoestische
maatregelen genomen worden. Daar-

naast moeten er een podium, een geluid- en een lichtinstallatie gehuurd
worden. Afgaand op het huidige aantal voorstellingen zou het voldoende
zijn om de hal drie keer per jaar een
week lang voor de verenigingen te
huren. Optredens van De Wurf, Toneelvereniging Wim Hildering, de
Zandvoortse Operette Vereniging en
het Sinterklaastoneel moeten dan in
die weken geconcentreerd worden.

Wegfrommelen
Volgens Fransen is een en ander
onmogelijk. „U wilt de accommodaties in Zandvoort afstemmen op de
behoefte van de verenigingen," zei hij
dinsdag richting wethouder Termes.
„Onze behoefte is een theater, en niet

om weggefrommeld te worden in een
sporthal. Toneel kun je er nooit creëren." De raadsleden in de commissie
Welzijn dachten er ongeveer het zelfde over: qua ambiance en sfeer zal de
sporthal waarschijnlijk nooit voldoen.
Vorig jaar kwam het Ondersteuningsinstituut Noord-Holland met
het voorstel om het Gemeenschapshuis flink te verbouwen. Hier zou een
'grote, multifunctionele theaterachtige uitvoeringsruimte' van 1000 vierkante meter moeten komen. Maar
dat voorstel is van de baan. Het Gemeenschapshuis moet gewoon in z'n
huidige vorm blijven bestaan, vinden
de ambtenaren, al moet het wel gemoderniseerd worden.

Recreatieverkeer in
toekomst door zuid
ZANDVOORT - Het toeristisch verkeer wordt in de
toekomst grotendeels langs
de zuidduinen geleid. Dat
blijkt uit het rapport
'Hoofdwegenstructuur - een
nadere uitwerking', dat vanavond in de commissie voor
Ruimtelijke
Ordening
wordt behandeld.
Er zijn vier varianten opgesteld, vermoedelijk kiest het
college voor variant 2. Voor het
binnenkomende recreatie verkeer betekent dat, dat het ter
hoogte van de kruising Zandvoortselaan/Gerkestraat naar
Zandvoort-Zuid wordt afgebogen en naar de C. v.d. Werffstraat en Fr. Zwaanstraat
wordt geleid. Op de Prins Mauritsstraat en de Boulevard Paulus Loot wordt tweerichtingverkeer ingesteld.

Zandvoortselaan
Het overige verkeer kan
rechtsafslaan en via de Zand-

l Reservepolitie
l wintopnieuw
! Airbornemars
i ZANDVOORT - De
i; Zandvoortse reservepo'. litie heeft zaterdag voor
de derde achtereenvol:' gende keer de Airborne'. • mars gewonnen. Het
: korps mocht de wisselbeker opnieuw - en nu
; voor definitief - mee
'naar Zandvoort nemen.
De petten gingen de lucht
;; in bij de achttien reservis/ ten, toen zij hoorden dat zij
opnieuw de eerste plaats
hadden bereikt. De twee
i; voorgaande jaren hadden
zij ook al gewonnen. Dus
ook in 1991 toen Zandvoort
weer voor het eerst sinds
tien jaar weer meedeed aan
de 25 kilometer lange wandeltocht. De jury lette onder andere op kleding en
discipline van de groep. De
teams uit Hengelo en Lochem werden respectievelijk tweede en derde.
De prijs werd uitgereikt
' door de burgemeester van
Oosterbeek. Hij stond stil
bij het feit dat comman: dant G.W. Schaap afscheid
• neemt als groepsleider in
i verband met het bereiken
!i van de F.L.O.-leeftijd van
.i 60 jaar. Schaap, die de Air•; bornemars voor de 26-ste
! keer had gelopen, werd als
blijk van waardering op de
:
schouders genomen. Na
" een gezamenlijk diner
;
werd het gezelschap door
een gratis NZH-bus naar
;
Zandvoort teruggebracht.
;; De Airbornemars werd
dit jaar voor de 47-ste keer
:
gehouden en leidt langs de
: Airbornevelden in de omgeving van Arnhem, genoemd naar de Engelse
Airborne-divisie die hier in
de Tweede Wereldoorlog
heeft gestreden.

Waterstanden •

•
________________^_i^B
Datum
HW LW HW LW
9 sep
08.56 04.35 21.1917.04
10 sep 10.06 05.51 22.5018.16
11 sep 1 1. 36 07.06 -.--19.20
12 sep 00.25 08.14 12.5320.44
13 sep 01.35 09.44 14.1022.16
14 sep 02.29 11.05 14.5923.16
15 sep 03.15 11.50 13.4523.55
16 sep 03.59 -.- 16.2714.06
17 sep 04.4200.24 17.0614.56
Vaanstand/getij:
Doodtij 12 sept. 12.53 uur
NAP+66cm
MM dond. 16 sept. 05.10 uur
ppringtij 18 sept. 05.25 uur

voortselaan blijven rijden, de
huidige route. Dat betekent een
belangrijke vermindering van
de snelheid, met meer ver
keersveiligheid. De kruising
Zandvoortselaan,
Tolweg,
Haarlemmerstraat en Kostver
lorenstraat wordt
zodanig
vorm gegeven, dat er duidelijke
keuzes gemaakt moeten worden. Linksaf richting Zand
voort-zuid, het verkeer naar het
centrum en ' Zandvoort-noord
moet voor het kruispunt de
rechts gelegen uitvoegstrook
nemen. Het verkeer richting
centrum rijdt dan grotendeels
over de huidige busweg. De intensiteit op de Haarlemmerstraat zal daardoor belangrijk
afnemen.
De Gerkestraat wordt voorzien van een busstrook en er
komt een verkeersregelinstallatie op de kruistuig Prinsesseweg, Haarlemmerstraat, Tolweg, Zandvoortselaan, Kostverlorenstraat.
De stichting Zandvoort-Zuid
vindt de plannen 'onacceptabel'
en heeft alle bewoners van zuid
opgeroepen om te protesteren.
Zij vreest een enorme toename
van de verkeersintensiteit in
zuid, levensgevaarlijke situaties op de boulevard, zware verliezen voor de middenstand in
het dorp omdat het verkeer
hierbuiten wordt gehouden, én
het verloren gaan van een rustig recreatiegebied in zuid.

DEZE WEEK
Emotie
„Kunst moet een emoo
tie bij me oproepen.
vj
Het kan technisch nog zo volmaakt zijn, maar als het me
niet raakt, hoef ik het niet."
Dat zegt Rita Aker, organisator van het Kunst Circus Zandvoort, dat zondag van 12 tot 6
uur op het Gasthuisplein te
vinden is. Rita Aker vandaag in
de rubriek Achter de Schermen.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Energieverbruik
fors teruggelopen
ZANDVOORT - De NV
PEN Energiebedrijf Noord-Holland heeft een electriciteitsbesparing bereikt van
ruim 4 miljoen kilowattuur
op jaarbasis. Dat staat gelijk
met het jaarverbruik van
bijna tweeduizend gezinnen.
De besparing werd bereikt
door energiezuinige verlichting
bij 155 van de meest uiteenlopende instanties buiten particuliere huishoudens. Zij hebben gebruik gemaakt van de
nieuwe subsidieregeling die op
l juli 1992 in werking is getreden. Het doel van de regeling
was, het gebruik van energiezuinige verlichting te stimuleren. De subsidie maakt deel uit
van het Milieu Actie Plan, dat
als hoofddoel heeft: terugdringen van de uitstoot van kooldioxyde, een van de veroorzakers van het broeikaseffect.
Met de besparing in het afgelopen jaar vermindert de uitstoot
met ruim tweeduizend ton.

De subsidie voor de zakelijke
klant op zijn investering in de
energiezuinige verlichting kan
oplopen tot 30 procent. Onder
de klanten bevonden zich kantoren, fabrieken, supermarkten, scholen, ziekenhuizen en
verzorgingshuizen. In veel gebouwen wordt meer dan de
helft van de energie gebruikt
voor verlichting. Door gebruik
van energiezuinige verlichting
is er al vlot 50 procent op het
Het zat Zandvoort '75 niet mee, afgelopen weekend tijdens de eerste competitiewed- Ook middenvelder Bas Heino, midden op de foto, kreeg regelmatig te maken met gebruik te besparen. Bovenstrijd.
een heel cordon tegenstanders om zich heen. De Zandvoorters verloren uiteindelijk dien gaan de zuinige lampen
Tegenstander Lelystad wist enkele kansen uitstekend te benutten, terwijl de met 4-1.
langer mee dan de conventioneZandvoortse voorwaartsen deskundig werden afgestopt.
Zie ook het verslag op de sportpagina.
Foto Persbureau Zandvoort le modellen.

Bij aanmelden na l oktober strenge eisen

'Sluiten of openblijven'
voor logiesbedrijven
ZANDVOORT - Logiesadressen waar aan vijf of
meer personen wordt verhuurd, moeten zich voor l
oktober gemeld hebben bij
de gemeente. Dat is het ook
het verstandigste, vindt de
brandweer-korpsleiding.
Als deze adressen pas na die
datum bekend worden, krijgen zij te maken met bijzonder strenge voorschriften.
Voor menig pensionhouder,
ook de particulier, kan dat
betekenen dat hij moet stoppen met de verhuur.

Oplage: 5.200
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twee richtingen op kunnen
vluchten, wat'soms de aanleg
van twee trappenhuizen noodzakelijk maakt.
Dat geldt dus ook voor logiesadressen die al jaren lang bestaan, maar die pas na l oktober 1993 bekend zijn bij de gemeente. Voor deze verhuurders
kan het betekenen dat zij hun
gebouw rigoreus moeten verbouwen, wat hen op enorme
kosten kan jagen. Als die niet
op te brengen zijn, dan zijn er
twee oplossingen: als eerste
stoppen met de verhuur (bij
particulieren) of sluiting van
het bedrijf, of gedeeltelijk ver„In een aantal gevallen is het huren, afhankelijk van de situaeen kwestie van sluiten of open- tie.
blijven," zegt brandweercom„Die eisen voor nieuwbouw
mandant Eob Schröder. Hij
doelt daarmee op de nieuwe re- zijn behoorlijk zwaar," beyesgels die binnenkort van kracht tigt Martin Rensen. Hij is bij de
worden voor 'bestaande' en brandweer tijdelijk aangesteld
'nieuwe' logiesgebouwen. Met als preventie-officier. Voor
name voor die laatste categorie compleet nieuwe gebouwen
zijn de nieuwe eisen streng. zijn de strenge eisen niet zo'n
Nieuwe logiesgebouwen zijn probleem: met de tekeningen
die verhuuradressen, die na l en de bouw kan daar meteen
oktober bij de gemeente zijn op- rekening mee worden gehouden.
gegeven.

in aanmerking voor een vergunning 'brandveilig gebruik'
die voor l oktober 1994 aangevraagd moet worden.

üw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor
12.00

uur ons

kantoor, telefoon

17166

Zandvoort wordt 'kunstdorp'
ZANDVOORT - Het Gasthuisplein staat zondag van
twaalf tot zeven in het teken
van Kunst Circus Zandvoort. In en rond een grote
circustent exposeren 38
kunstenaars,
waaronder
drie uit Zandvoort. De manifestatie wordt omlijst met
muziek, dans en theater.

plaats van kustdorp. De initiatiefnemers van de Stichting
Kunst Circus Zandvoort hebben gekozen voor dezelfde opzet als vorig jaar, hoewel de
vorm enigszins is aangepast.
Dit jaar staat er slechts één tent
op het Gasthuisplein, in 1992
waren dat er nog twee. In de
tent presenteren zich in een
boeiend decor zes kunstenaars,
Zandvoort moet zondag voor die meer ruimte tot hun beéén dag Kunstdorp zijn in schikking hebben gekregen
dan vorig jaar. Buiten de tent
staan kramen waar 32 kunstenaars uit binnen- en buitenland
onderdak vinden. Daarnaast
kan men kijken en luisteren
naar de muziek van een salon-orkest, een Cubaans salsa-orgel met percussionisten, dans
van een tango-ensemble en theateracts.

Schooljeugd moet er weer aan geloven
ZANDVOORT Honderden
Zandvoortse kinderen begaven
zich
maandag
weer voor het
eerst sinds weken naar school.
De zomervakantie zat erop. Voor
enkele tientallen
kleintjes brak de
langverwachte
eerste schooldag
aan, een spannend moment.
Anderen wachtte
ook een nieuwe
ervaring: maandag begon ook de
naschoolse opvang in 't Stekkie, waar de kinderen na schooltijd mogen blijven tot vader of
moeder
terugkomt uit het
werk. Ook Jeroen van Soest
(foto)
moest
maandag weer
naar school. Voor
hem geen probleem. Opgewekt
stapte de vrjljarige met de boterhammen in de
rugzak en de
melk in de beker
het
nieuwe
schooljaar in.

Bestaande gebouwen zijn die
pensions, hotels, particulieren Toeristenbelasting
Verhuurders die zich deze
enzovoorts die zich voor l oktober gemeld hebben bij de ge- maand voor het eerst aanmelden, krijgen alsnog een rekemeente.
ning toeristenbelasting over
1993. „Maar er is afgesproken,
Brandslang
dat er niet naar voorgaande jaHet betreft wel allemaal ge- ren wordt gekeken," aldus Renbouwen waar minimaal aan vijf sen. Na aanmelding komt er
personen wordt verhuurd. een voorlichtingsbijeenkomst,
Voor al die logiesadressen wor- zoals ook vermeld in een opden de veiligheids-eisen aange- roep aan de verhuurders in de
scherpt, als gevolg van het gemeente-advertentie, vorige
Bouwbesluit dat vorig jaar ok- week in de plaatselijke bladen.
tober in werking is getreden. Bovendien krijgen de verhuurVoor bestaande gebouwen bete- ders het 'rode boekje' BrandLogiesgebouwen
kent het in de meeste gevallen veiligheid
een aantal aanpassingen. Bij- Zandvoort.
voorbeeld aanbrengen van een
Verder zal Rensen komend
of meerdere brandslanghaspels
en/of een brandmeldinstallatie. jaar alle logiesadressen bezoeken, om samen met de verhuurBij de categorie 'nieuwe lo- der te bekijken welke extra
giesgebouwen' gaan de eisen maatregelen er genomen moe- Foto Persbureau
veel verder. Zo moeten de be- ten worden. Pas als dat achter Zandvoort
woners hier absoluut bij brand de rug is, komt de verhuurder

van kunstvormen te présenteren. Doublures zijn er niet. Ook
kunstenaars die vorig jaar present waren, zijn geweerd. De bedoeling is zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met
kunst. Dat de Stichting Kunst
Circus Zandvoort zich serieus
van haar taken heeft gekweten,
blijkt wel uit het feit dat ze zelfs
afreisde naar Polen om daar
het werk van een Poolse kunstenaar te bekijken en te beoordelen. Per toeval kwam de
stichting met hem in contact.
Naar pas later bleek, was hij
een van de bekendste schilders
van Oost-Europa, Piotr Naliwajko. Hij exposeerde al eerder
in Parijs, New York, Barcelona
en Frankfurt. Zandvoortse
kunstenaars die zich présenteren zijn onder meer Marianne
Rebel.
De organisatoren hebben
Zie verder pagina 3
zich de nodige moeite getroost Zie ook de rubriek Achter de
om een zo breed mogelijk scala Schermen op pagina 3.

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

tot l januari voor maar ƒ 15,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,00 D half jaar ƒ 31.00 D jaar ƒ 54,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-5G2.u2.ll.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "7l"0"37Ï"ÖÏ7ÖÖ3"

Weekmedia 17

donderdag 9 september 1993

FAMILIEBERICHTEN

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wal hij voor
ons heeft betekend, geven wij U kennis dat zeer
onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve
man, onze papa en pa

WELSTANDSCOMMISSIE
OPENBARE
De Weistandscommissie vergadert donderdag
16 september 1993 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuisplein 4,
Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling
Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.

COMMISSIEVERGADERINGEN

Hendrik Andries Andriesse
Hein

De volgende commissie vergadert volgende week
in het Raadhuis:

op de leeftijd van 74 jaar.
Zandvoort:
Els Andriesse-Cevat

- maandag 13 september 1993 20.00 uur
commissie Financiën

WORDT HET NIET WEER

Eext:
Kees Andriesse
Pieter Bijlsma

EENS TIJD ACTIEF TE WORDEN!

Opijnen:
Jaap en Eline Andriesse
Joris
Jan-Jaap
Daan

Voel je je aangesproken?

Kom dan vandaag nog bij ons langs voor:

en verdere familie
2 september 1993.
Vinkenstraat 8,
2042 CV Zandvoort.
De crematieplechtigheid heeft op dinsdag 7 september plaatsgevonden.

Met grote verslagenheid geven wij kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn
lieve vrouw, ome moeder en grootmoeder

Anna Antonia Weilers-Alberts
in de leeftijd van 68 jaar.

• STEPS:
• AEROBICS:
• BODY-SHAPE:
• CALLISTHENICS:
• FITNESS:
Openingstijden:

Voor meer informatie:

DRANK- EN

De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de receptie in de hal van het Raadhuis. BIJ het
bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere
informatie over de punten die op de agenda
staan.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar. Het publiek heeft tijdens de
commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te
voeren.

ma.avond,
vr.avond + za.ochtend

HORECAVERGUNNING
Gelet op het bepaalde in artikel 3, lid 1 onder a.
van de Drank- en Horecawet maken Burgemeester en Wethouders van Zandvoort bekend
dat zij voornemens zijn een Drank- en Horecavergunning te verlenen voor:
* Stichting Brinck en Vervoer Nieuw Unicum,
Zandvoortselaan 165 te Zandvoort

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouw/toezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 - 12.30 uur gedurende een
week.na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders. Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze
zijn wefyia het Openbaar Register op te vragen.
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.
ZATERDAG 25 SEPTEMBER
LANDELIJKE GEMEENTEDAG;
U KOMT TOCH OOK?

ma.avond + di.avond
KLEIN CHEMISCH AFVAL
vr.avond

Per 1 september 1992 wordt het KCA ingezameld op bepaalde punten m het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt een route met enkele halteplaatsen. Het KCA kan op bepaalde tijden naar
deze plaatsen worden toegebracht.

di. + do.ochtend +
wo.avond
(zie openingstijden)

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag
14 september!

ma.
t/m vr. 10.00-22.00 uur
za. + zo. 10.00-14.00 uur

Zandvoort:
Robert Weilers Sr.

FITNESS PARADISE

Haarlem:
Ronald en Henriëtte
David
Renée
Marijn
Joleen

Paradijsweg 1, Zandvoort (t.o. politie)
Tel. 02507-17742

De ontwerpvergunning ligt gedurende één
maand na publicatie in dit blad ter inzage bij het
stafbureau Voorlichting, Raadhuis ingang
Swaluëstraat 2. Het bureau is tijdens kantooruren bereikbaar.
Gedurende deze termijn worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze hieromtrent naar voren te brengen.

De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
8.15-9.00 uur
Schuitengat
9.15-10.00 uur
Brederodestraat/Fnedhoff plein 10.15 -11.00 uur
Tolweg
11.15-12.OOuur
Sophiaweg
12.45-13.BOuur
Van Lennepweg/J.P. Thijsseweg 13.45-14.30uur
Prof. v.d. Waalstraat
14.45-15.30uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45 -16.30 uur

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
93079B Frans Zwaanstraat 48

plaatsen
dakkapel.
93080B Zandvoortselaan 119 R plaatsen
garage.
93081B Burg. v. Alphenstraat 63 wijzigen
entree.

GEMEENTE

Tijdens de open dag van de gemeente op
25 september a.s. is er naast de ouderenmarkt:
om 12.00 uur Zandyoorts dictee onder de
titel Zandvoortse Zinnen.
Dit dictee is speciaal voor de gemeentedag
gemaakt en bestaat uit zinnen over Zandvoort
en solidariteit tussen generaties.
van 13.30 tot 15.30 uur klaverjas-drive.
Aan de hand van de individuele inschrijvingen
worden teams samengesteld van 'jong en oud'.
Er is een wedstrijdleider aanwezig.
om 16.30 uur prijsuitreiking voor de winnaars van het dictee en de klaverjas-drive.
U kunt zich zowel voor het dictee als voor de
klaverjas-drive inschrijven bij bureau Voorlichting, tel. 02507-61492. Inschrijven kan tot en
met woensdag 22 september.
De SWOZ heeft de belbus beschikbaar gesteld
voor deze dag. De belbus is alleen bestemd voor
vervoer van en naar het Raadhuis.

Alle activiteiten onder gediplomeerde deskundige leiding.

ZONNESTUDIO * SAUNA + TURKSBAD *

Haarlem:
Robert Jr. en Hans
Zandvoort:
Bert

(J l J uitvaartverzorging
kennemerland bv

7 september 1993
Vuurboetstraat 4 rood
2042 AC Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
op zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur in de rouwkamer van het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7
te Zandvoort.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op maandag 13 september om 14.00 uur op de Algemene
Begraafplaats aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.
Tevens is er gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in de ontvangkamer van
de begraafplaats.
Vertrek vanaf Poststraat 7 te Zandvoort om 13.30

uur.

In Memoriam
11 sept. 1992

11 sept. 1993

Paul Teuwen
Een jaar is voorbij, maar geen dag uit onze gedachten.
Papa en Mama

ADVERTENTIES

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 2995,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

L

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Keesomstraat 381, huur f 734,50 per maand, excl. stookkosten.
4-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit
ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare-maandinkomen voor deze woning mag max.
f 4.640,- zijn.
2. J. P. Heyeplantsoen 14, huur f 551,17 per maand, excl. stookkosten.
4-kamereengezinswoning zonder cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit
ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare-maandinkomen voor deze woning mag max.
f 3.600,- zijn.

Rest. Bistro
't Wapen van Zandvoort
zoekt

3. Flemingstraat 132, huur ƒ 741,46 per maand, excl. stookkosten.
4-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit
ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 4.660,- zijn.

AFWASHULP M/V

4. Nieuwstraat 62, huur ƒ 491,89 per maand, excl. stookkosten.
2-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het belastbare-maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 3.060- zijn.
5. Garage Keesomstraat X, huur ƒ 77,71 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen aan de Keesomstraat. Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapnummer. Bij het
tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de op zijn/haar
naam gestelde kentekenbewijzen 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uu r schriftelijk bij EMM, voorzien van naam,
adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het gevelkastje
ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
Bij het genoemde gezamenlijk max. bruto-maandinkomen wordt het inkomen van de
meestverdiener voor 100% en de minstverdiener voor 50% meegenomen in de
berekening.

frisse cocktail van Noorse
garnalen, ananas en mango
"f
Preisoep gegratineerd
met kaas

voor 3 dagen i.d. week,
tijdens de' avonduren. .
Tel. 14638.

********
Kip gevuld met zalm in
een kreeftensaus

DE GOEDE
SCHOENMAKERIJ
Kerkstraat 32, Zandvoort

°f

Lamskoteletjes met gemarineerde
groenten en tomatensaus

Vanouds uw adres voor vakkundige
schoen reparaties.
Nu ook SLEUTELS en diverse NAAMPLATEN!

********
Luchtige aardbeienmousse

FL 39.-

1. 5-kamer maisonette, Sophiaweg, ƒ 565,74 excl. stookkosten per maand.
Gevraagd eengezinswoning, niet in nieuw noord.

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

ll-9-'93
HIEP HIEP
HOERA!
WESLEY
wordt
EEN JAAR!

2. 2,5-kamerwoning, De Schelp 123, ƒ 688,32 excl. stookkosten per maand.
Gevraagd woning in Lijsterstraat (liefst Kerkmanflat) of centrum, zonder trappen te
bereiken.
3. 2-kamerwoning, Hogeweg 60-6, ƒ 492,66 excl. stookkosten per maand.
Gevraagd 3 of 4-kamerflat of eengezinswoning.
Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidmaatschapsnummer
en geboortedatum uiterlijk op 30 september 1993 bij EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

'HOLLANDIA' ONDER
ANDERE VLAG.
Deze week hebben wij café
Hollandia overgenomen van
Willy en Carla Zitzenbacher. Wij
wensen hun veel geluk in de
toekomst.
Wat ons betreft, we nemen het
roer vol vertrouwen en goede
moed over. Daarbij rekenen we
graag op uw klandizie en nodigen
u uit voor een drankje en een
hapje op vrijdag 17 september
van 18.00 tot 21.00 uur.
Ted Smit en losefine
Zeestraat 24,
ZANDVOORT.

Buureweg 1-3
Tel. 15736
Voor al uw bloemwerk
o.a. vaasklare boeketten, bruidsboeketten en grafwerk.
Op dit moment zijn er weer gedroogde hortensia's.

WIT GOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

Nu OOk

groothandel in
schoonmaakartikelen
Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

Wij hebben een „Break" van
maandag 6 sept.
t/m donderdag 9 sept,
Wij staan vanaf
VRIJDAG 10 SEPT. WEER VOOR U PARAAT.

141.-

Omgeving Nieuwe Noord
(flats) Keesomstraat, 1/2 uur
bezorgtijd, klein wijkje.

176.-

Omgeving Dr. C. A.
GerkestraatZandvoortselaan.
Leuke wijkt 127 kranten, 1
uur bezorgtijd.

- G a é - /c estaurant

Önnehoeb

GEKOOKTE
MOSSELEN a ƒ 19,50
'De Qutte, Toim

Je eigen inkomen regelen
in een uurtje per dag?
Word dan bezorg(st)er in:
ZANDVOORT

telefoon 023-385478

U kunt bij ons weer terecht voor
overheerlijke

SNOWWHITE

VERDIENEN?

CHRIS HARDENDOOD

Bloemendaal aan Zee 023-252280
Je grote broer Kevin

l

MENU MAAND SEPTEMBER

RUILRUBRIEK

Uitvaartcentrum
Haarlem

U

GT Ff F

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

met diverse sausjes,
stokbrood/kruidenboter en
gemengde salade. Met het fraaie
uitzicht op zee dat ons restaurant u
biedt, smaken ze extra lekker!
Onze menukaart vermeldt verder
nog vele vis- en vleesgerechten.
Alle dagen van de week geopend.
Ruime eigen parkeergelegenheid.

Omgeving Nieuwe Noord
Celciusstraat, leuke wijk.
± 93 kranten, 40 minuten
bezorgtijd.
Bel voor info naar:

02507-18 874 of
023-150110
Maandag t/m vrijdag van

9.00 uur tot 17.00 uur,

schilders- en crfwerkingsbedrijf

RUUD JONKER

Muurcoatings Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

J. J. HameUnkstraat 111
2033 LK Haarlem
Tel. 023-3309 44
Tel. 02507-30663

voor het „betere" schilderwerk

AANBIEDING!!
Al weer? Ja zeker...,

De hele maand september

SPECULAAS
250 gram

ƒ 4,95!!

zaterdag van 9.00 uur tot

12.00 uur.

HAARLEMS DAGBLAD

La Bonbonnière
Banketbakker Limmen

Z'75 totaal in de pan
gehakt door Lelystad

Eerste zetten
Schaak Club
ZANDVOORT - Vanavond begint bij de Zandvoortse Schaak Club de eerste ronde van de interne
competitie. Louis Dambrink zal dan zijn titel moeten verdedigen. Dat zal geen
eenvoudige zaak worden
aangezien de concurrentie
op de loer ligt. Ook de
schaakjeugd komt vanavond voor het eerst bijeen in
het Gemeenschapshuis.

ZANDVOORT - De door
Autosportvereniging Sandevoerde, in samenwerking
met strandpaviljoen Zwemmer, georganiseerde nazomerrit is een eneverend gebeuren geworden.
Ondanks de vele afzeggingen,
in verband met verlate vakanties, gingen er toch nog ISauto's
van start.
Met name in de C-klasse
bleek dat het krachtsverschil
tussen de diverse deelnemers
steeds kleiner is geworden en
dat ook het niveau sterk is gestegen. Na afloop waren er
maar liefst drie equipes die met
slechts een fout bovenaan eindigden. Aangezien de equipe,
bestaande uit Hans en Ed Sebregts het langste foutloos hadden gereden mochten zij uiteindelijk met de beker huiswaarts
keren. J.Paap en E. Sebregts
legden beslag op de tweede
plaats.
De eerste plaats in de B-klasse werd een prooi voor het Amsterdamse koppel Hans Putter
en Nel Achterberg. Zij bleven de
overige equipes ruimschoots
voor. Geheel volgens verwachting ging de overwinning in de
A-klasse naar de equipe Ruud
de Beer, en Wim Rappange. De
volgende rit zal op zaterdag 9
oktober aanstaande worden gehouden.

Fouten
Lelystad, dat vanuit een versterkte defensie opereerde,
sprong beter met de kansen
om. Na een kwartier spelen had
doelman LUC Krom al tweemaal de trieste gang naar het
net gemaakt. Door individuele
fouten in de Zandvoortse defenLuck Krom zag het niet meer
zitten en zakte verslagen door
de knieën
Foto Persbureau Zandvoort

ZVM geeft voorsprong weg

ZANDVOORT - Het heroptreden in de vierde klasse
van de KNVB is voor Zandvoortmeeuwen op een gelijkspel uitgelopen. Het
Haarlemse TYBB was vooral in de tweede helft de betere ploeg, doch doelman Ron
Eerhard hield Zandvoortmeeuwen overeind. Het
werd uiteindelijk 2-2 nadat
de Zandvoorters een 2-0
voorsprong hadden genomen.
De voorbereiding van Zandvoprtmeeuwen, op het nieuwe
seizoen, was goed verlopen,
waardoor op een hoopgevende
start was gerekend. En de
Zandvoorters leken dan ook op
een overwinning af te stevenen,
al was het vertoonde spel niet
geweldig. „Vooraf had ik beter
voetbal verwacht," aldus trainer Pieter Keur. „Achteraf ben
ik blij met een punt. Zes, zeven
man waren niet in de wedstrijd.
Dit was niet het Zandvoortmeeuwen zoals ik de laatste tijd
gewend was."
Ondanks het mindere spel
nam Zandvoortmeeuwen toch
een 2-0 voorsprong. Voor het
zover was werd Jos van der

in de beginfase matig. Daardoor namen de Zandvoortsen
te weinig afstand van Zaanstreek. De 6-4 voorsprong bij de
rust had dus groter kunnen
zijn.
Beide teams maakten er een
aantrekkelijke partij handbal
van. Holland Casino-ZVM nam
een goede voorsprong maar
kwam vlak voor tijd nog in de
problemen. Het wedstrijdritme
Het was voor de teams weer ontbreekt nog, wat tot gevolg
even wennen na de zomerva- had dat Zaanstreek sterk terug
kantie. Holland Casino-ZVM kwam. Holland Casino-ZVM
verdedigde tegen Zaanstreek, liet zich echter niet meer verrassen en won met 11-10.

Meij neergelegd in het strafschopgebied zonder dat de
scheidsrechter er een overtreding in zag. Later zou Van der
Meij het veld met een blessure
moeten verlaten, hetgeen een
aderlating betekende. Na een
half uur voetballen nam Zandvoortmeeuwen een 1-0 voorsprong. Mischa Tibboel zette,
op de bekende wijze, sterk
door. Zijn voorzet belandde op
het hoofd van Philip van der
Heuvel, die raak kopte.
Deze voorsprong leek even later weer .teniet gedaan te worden. Een TYBB aanvaller werd
gevloerd en dat betekende wel
een strafschop. Doelman Ron
Eerhard koos echter de goede
hoek en pakte de bal uitstekend. TYBB was even aangeslagen en Zandvoortmeeuwen
sloeg toe. Van der Heuvel werd
op rechts vrij gespeeld en zijn
voorzet was niet meer te missen. En dat deed Riek de Haan
dan ook niet: 2-0. De strijd leek
gestreden, maar de Haarlemmers dachten daar anders over.
Zandvoortmeeuwen had geen
greep op de wedstrijd en in de
blessure tijd van de eerste helft
werd de stand teruggebracht
naar 2-1.

Heren
Ook de heren begonnen
stroef. Dat leverde al snel een 62 achterstand op. Door een goede inzet werd de schade vrijwel
weggewerkt. Ruststand 9-8
voor AOG. In de tweede helft
een gelijkopgaande strijd. Het
Zandvoortse spel vertoonde
een duidelijke verbetering.
Vooral de eerste twintig minu-

ten van de tweede helft waren
uitstekend. AOG werd naar een
14-16 achterstand gespeeld.
De mannen van coach Dirk
Berkhout zijn echter nog niet
in top-conditie. De laatste tien
minuten werden daardoor
noodlottig en AOG greep alsnog
een 21-19 overwinning. In het
doel van de Zandvoorters
maakte Aschwin van der Meije
een uitstekend debuut.
„Het is een leuke ploeg," stelde coach Dirk Berkhout. „Ik
wijd deze nederlaag aan een
conditionele achterstand. We
missen nog wedstrijdritme,
maar ik heb toch wel vertrouwen in deze ploeg. In wezen is
dit een voorbereiding op het
zaalhandbal, maar toch blijft
het veldhandbal, zeker onder
deze prachtige omstandigheden, prettig om te doen. Ik vind
het dan ook wel belangrijk."

doel, haalde Sander Hittinger
vreselijk hard uit. De bal raakte, buiten bereik van de TYBB
doelman, de doelpaal.
„In de tweede helft werden
we zoek gespeeld," vond Pieter
Keur. „Fysiek verloren we alle
duels en dat is normaal ons
sterkste punt. Daarom ben ik
blij met dit punt. In het begin
van de competitie moeten we
wat punten zien te pakken en
dan zien we wel verder."

De Pellikaansporthal was op
elke speelavond uitstekend gevuld met zaalvoetballers en
heel veel toeschouwers. De
sfeer steeg mede daarom naar
grote hoogte tijdens de spannende partijen. De nieuwe opzet met een prestatie- en recreatie afdeling sloeg ontzettend
goed aan. Vooral bij de recreanten, waarin het verplicht was
om minimaal een dame mee te
laten voetballen, leefde het talrijke publiek fel mee, met de
verrichtingen van het strandpersoneel.
Na een aantal voorrondes
plaatsten Paviljoen Willy en
Sky Line zich voor de finale. Na
een slechte start hervond Paviljoen Willy zich en werd de verdiende en luid bejubelde overwinnaar. Sky Line ging met 5-0

(ADVERTENTIE)

De inschrijving en de start vinden plaats bij strandpaviljoen nr.
8 Trefpunt. De deelnemers, die op eigen gelegenheid fietsen,
kunnen tussen negen uur en half tien inschrijven en starten. Voor
het fietsen in groepsverband kan tussen half tien en tien uur
worden ingeschreven. De start van deze groep is om tien uur.
Het inschrijfgeld bedraagt twee gulden en vijftig cent en voor
een herinnering aan deze tocht moet zeven gulden vijftig extra
worden betaald. De naam van deze tocht geeft al aan, dat er in
Noordelijke richting gereden zal worden. Via Bentveld-OverveenSantpoort en Driehuis wordt naar IJmuiden gereden, alwaar
koffie wordt gedronken in de kantine van voetbalvereniging
Stormvogels.
De tocht wordt vervolgd via de kop van de vissershaven en de
sluizen naar Velsen-Noord. Na de pontvaart gaat het via DriehuisBloemendaal-Overveen en Aerdenhout weer terug naar Zandvoort. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij K.J.Koper, telefoon 02507-14833.

Strandpachters vechten om de bal
ten onder. In de strijd om de
derde en vierde plaats bleef De
Wurf Paviljoen Zwemmer met
3-1 de baas.
In de prestatie klasse waren
de teams in de voorrondes aan
elkaar gewaagd wat vaak, naast
goed en spannend zaalvoetbal,
sensationele uitslagen opleverde. De grote favoriet voor de
titel, De Wurf, ondervond dit
aan den lijve, en werd uitgeschakeld. De teams die zich
voor de finale wisten te plaatsen waren: titelverdediger Bad
Zuid, Oonks Fruitstal, Route 16
en de Zandvoortse Reddings
Brigade.
Dat de wisselbeker in deze
klasse een fel begeerde trofee
is, bleek uit het feit dat de
teams zich volledig gaven voor
een zo goed mogelijk resultaat.
Aan het einde van de avond
mocht, voor de tweede keer in
successie Bad Zuid de fraaie
beker in ontvangst nemen. Bad

Foto Persbureau Zandvoort

Zuid won met 2-0 van de ZRB,
versloeg Oonks Fruitstal met 13 en speelde met 1-1 gelijk tegen
Route 16.
De ZRB legde beslag op de
tweede plaats, Oonks Fruitstal
werd derde en Route 16 moest
genoegen nemen met een vierde plaats.

Duivennieuws
ZANDVOORT - De duiven,
van Postduiven Vereniging
Pleines, werden deze keer naar
Strombeek gebracht voor een
vlucht over 165 kilometer. Om
tien minuten over negen gingen
de manden open en de duif van
P. La Grouw werd als eerste
binnengeklokt om één minuut
over half twaalf.
Uitslag: P. La Grouw l, 2,4,6,8,9,17,19,
20, 21, 22. Combinatie Koper 3. R.Driehuizen 5, 7, 10, 12, 13. J.Harteveld 11.
J.Romkcs 15, 23, 24. E.Paap 16. H.Landorp 18. P.Bol 25.

Grootse plannen Chess
Bioscoopprogrammering van 9 t/m 15 Sep.

STALLONE
IS TERUG! EN HOL
IJZINGWEKKEND 01 WEERGALOOS.

3&^*v^ - T

Maak mat je bioscoopkaartje inde Kodak
Express winkel kans op een reis naar de
Disney - MGM Studio's » FLOR1DA

HPS» aj^-

CüFFHANGER

Doelpunten dames: Mireille Mart l na
5, Margreet Sterrenburg: 3, Angellque
van der Werft l, Wendy van Straten l,
Anita Ileumann 1. Heren: Kees Hoek
10, Guldo Weidema 4, Peter Pennings
2, Goran Bogojevic 2, Nlc Grljekovlc.

ZANDVOORT - Zondag 12 september organiseert de
Rijwiel Toer Club Olympia de laatste fietstocht van het
seizoen. Dit, is de vijftig kilometer lange tocht 'Rond de
Noord'. Deze tocht kan zowel op eigen gelegenheid, als in
groepsverband gereden worden.

Oplossing van vorige week
(schaakprobleem 31, wit begint
en wint): 1. d3-d4, Kh4-g5; 2.
Kgg-R, Kg5-f5; 3. d4-d5, Kf5-é5; 4.
e3-e4, a6-a5; 5. Kf7-e7, a5-a4; 6.
05-dG, a4-a3; 7. d6-d7, a3-a2; 8.
d7-d8D, a2-alD; 9. Dd8-h8+ en
wint.

val in de tweede helft en poogde
de achterstand weg te werken.
De Zandvoorters combineerden te onnaukeurig, waardoor
veel balverlies ontstond en ook
de felheid ontbrak. Het duurde
nog zo'n veertig minuten vooralsnof TYBB op de verdiende
gelijkmaker kwam: 2-2. In de
rommelige slotfase kreeg Zandvoortmeeuwen nog de beste
kans op de overwinning. Na een
scrimmage voor het Haarlemse

ZANDVOORT - Het Strandpachterstoernooi 1993 is
een groot succes geworden.
In de Pellikaanhal werd uitstekend zaalvoetbal gespeeld in zowel de prestatieals recreatie afdeling. Bij de
recreanten ging de overwinning naar Paviljoen Willy en
bij de 'profs' bleek Bad
Zuid, voor de tweede op eenvolgende keer, de sterkste.

TYBB trok meteen ten aan-

Slot fietstocht RTC Olympia

Opgave nummer 32: Wit begint
en wint.

In de tweede helft ging IJFC
op zoek naar de gelijkmaker.
Beide ploegen bedienden zich
van krachtvoetbal waardoor de
nodige overtredingen ontstonden. Nadat IJFC door een rake
kopbal langszij was gekomen
werd het vlak voor het einde
nog 2-1 voor de gastheren.

Strandpachters leven zich
uit in zaalvoetbaltoernooi

ZANDVOORT - Met frisse moed gingen de Holland
Casino-ZVM handbalteams
afgelopen zondag van start.
De Zandvoortse dames gingen niet voor niets naar
Zaanstreek en wonnen knap
met 11-10. De mannen leden
een ongelukkige 21-19 nederlaag tegen AOG.

De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Meer informatie over de problemen/oplossingen is te verkrijgen op de
clubavond, elke donderdag in
het Gemeenschapshuis. Ook
kan men informatie inwinnen
op de volgende telefoonnummers: 02507 - 15023, 17272 of
14085.

ZANDVOORT - De openingswedstrijd van het zaterdagteam
van Zandvoortmeeuwen had
meer kunnen opleveren dan de
2-1 nederlaag. Na een 0-1 voorsprong, bij de rust, scoorde
IJFC tweemaal in de slotfase en
bleef Zandvoortmeeuwne met
lege handen.
Zowel IJFC als Zandvoortmeeuwen kregen kansen, maar
het lukte niet de doelverdedigers te passeren. Rob van de
Bergh stond aan de basis van
de openingstreffer. De Zandvoortse aanvoerder werd in het
strafschopgetaied neergelegd,
waarna Ferry van Rhee de toegekende strafschop benutte: 01.

sie kon Lelystad vrij eenvoudig sen op. Het schort echter duieen 0-2 voorsprong nemen.
delijk aan de afwerking in de
Toen Bert van Meelen van de voorhoede van de badgasten.
bal werd gezet, en de scheidsrechter liet door spelen, voerde
Lelystad de score op naar 0-3. Kansen
Lelystad wist veel beter raad
Gerard Nijkamp greep in en met de kansen. Uit een van de
wisselde verdediger Alex Ver- snelle counters slaagden de
hoeven voor een extra aanval- gasten erin de eindstand op te
ler, namelijk Ferry Boom. De voeren naar 1-4.
tweede helft gaf weinig veran„Dit is een bittere pil," verdering aan het spelbeeld. Zand- volgde Nijkamp. „Het beeld
voort'75 poogde de strijd een was echter wel vertekend. Wat
wending te geven maar de stug- kansen betreft hadden we moedoor Aaldert Stobbelaar
ge defensie van Lelystad stond ten winnen. Misschien verloren
niet veel meer toe. Toen Ferry we wel door mijn aanvallende
Boom alsnog de verdediging bedoelingen. Ik wil echter niet
„Nu lijkt het dat we kansloos van de bezoekers verrastte en anders. Ik ben niet van plan om
waren," stelde trainer Gerard scoorde (1-3) was er nog hoop op zekerheid te spelen. We
Nijkamp na afloop. „Maar be- in de Zandvoortse gelederen.
moeten gewoon de kansen benutten we de eerste kansen dan
Het offensief werd nog meer nutten, iets wat Lelystad beter
loopt het geheel anders. Ik vind opgevoerd en leverde ook kan- deed."
deze uitslag geflatteerd.". Zoals
vermeld, de Zandvoorters begonnen zeer aanvallend. Dat
voetbal wil Nijkamp namelijk
blijven spelen. Het leverde ook
een paar riante mogelijkheden
op. Ted Saunier kon de bal op
een meter van het doel vrij inkoppen, maar gaf de bal een
verkeerde richting mee.

ZVM mist wedstrijdritme

Schaakprobleem

Verlies ZVM

ZANDVOORT - Net als
vorig seizoen opende Zandvoort'75 de competitie teleurstellend. Tegen het op
bezoek zijnde Lelystad had
de Zandvoortse aanhang
meer verwacht dan de 1-4
nederlaag. Vooral in de openingsminuten had Zandvoort'75 enige open kansen
om een voorsprong te nemen.

Edward Geerts, Jack van
Ëijk, John Ayress en Hans Lindeman vormen de belangrij kste concurrenten voor Louis
Dambrink. Voor de nodige verrassingen zullen hoogstwaarschijnlijk zorgen Pepijn Paap,
Van Elk, Hans Jansen, Mare
Kok en de nieuwe voorzitter
Jan Berkhout.
Berkhout werd vorige week
als nieuwe voorzitter gekozen
tijdens de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering.
Behalve
deze verkiezing werden de prijzen aan de diverse winnaars
van het afgelopen seizoen uitgereikt.
Vanavond komen de jeugdleden van de Zandvoortse
Schaak Club voor het eerst bijeen dit seizoen. Niet meteen om
aan het serieuze gedeelte te beginnen maar om te inventariseren, hoe de opleiding wordt vervolgd en hoe de interne competitie wordt ingedeeld. De meer
dan twintig jeugdleden kunnen
echter nog enkele tegenstanders gebruiken. Voor de gratis
opleiding is er een deskundig
team aanwezig, die het komende seizoen de opleiding gaat
verzorgen. Dit zal om de week
gebeuren, op de donderdagavonden van zeven uur tot kwart
voor acht in het Gemeenschapshuis.

Eneverende autorit
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ZANDVOORT - Tijdens
de jaarlijkse vergadering
ontvouwde het bestuur van
Café Neuf/Chess Society
een groot aantal plannen
voor het komende schaakseizoen. Hoogtepunt was
dat sponsor Café Neuf ook
in het nieuwe seizoen haar
naam aan de schaakvereniging verbonden ziet.

bij diverse verenigingen. Ondanks zijn 55ste verjaardag ontving de Bloemendaler dit jaar
zelfs een uitnodiging van het
Interpolis toernooi in Tilburg,
waar hij zijn krachten mag
gaan meten met de sub-top van
de wereld. Morgenavond zal
Jongsma aantreden in het Gemeenschapshuis waar hij ter
kennismaking een klok-simultaan zal houden tegen de leden
van Café Neuf/Chess Society.
Na afloop zal gesproken worden over de trainingsavonden.
De meeste aandacht zal het
komend seizoen geschonken
worden aan de mensen onder
de top-10 van de vereniging. De
drie toppers Fred van de Klashorst, Olaf Cliteur en Ben de
Vries zullen zich groepsgewijs
bezig gaan houden met het trainen en begeleiden van de overige leden.
Behalve dat Café Neuf/Chess
Society dit jaar weer diverse
toernooien zal bezoeken, zal er
ook een eigen viertallen-toernooi georganiseerd worden pp
zaterdag 25 september. Er zijn
inmiddels een twaalftal clubs
geïnviteerd en deze zullen vrijwel allemaal over veertien dagen naar Zandvoort komen.

Tevens meldde het bestuur
dat de schaakvereniging komend seizoen met drie teams in
competitieverband uit zal komen. Maar liefst 21 leden waren
op de ledenvergadering aanwezig. Door de aanwas van nieuwe
leden werd het voor externwedstrijdleider Olaf Cliteur
mogelijk een derde achttal te
realiseren. Dit team zal overigens een zeer recreatief karakter krijgen.
Ook het aspect begeleiding
en instructie kwam uitgebreid
aan de orde. Het bestuur zocht
deze zomer contact met Lex
Jongsma. Jongsma, behalve bekend van zijn vaste schaakrubriek in De Telegraaf, houdt
zich al jaren bezig met het verzorgen van instructie-avonden

TOPSCORERS
Dagelijks
13.30
Za/Zo/Wo
15.30

A.L
Dagelijks
19.00
Do/Vr/Ma/Di

16 jaar
Dagelijks
21.30

15.30

Maandag en Dinsdag
alle kaartjes
8 gulden
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

De bal rolt weer in competitieverband. Dat leidde nog niet tot
een grote produktie doelpunten, maar de eerste scores konden
worden genoteerd. De winnaar van vorig jaar, Riek de Haan,
nam meteen plaats op de ranglijst door eenmaal te scoren in de
wedstrijd tegen TYBB, die in 2-2 eindigde. De Zandvoortmeeuwen- spits moet collega Philip van de_r Heuvel, die de tweede
treffer voor zijn rekening nam, naast zich dulden. Zandvoort'75
kwam stroef uit de startblokken en verloor met 1-4. Het enige
doelpunt kwam op naam van Ferry Boom. Het zaterdagteam
van Zandvoortmeeuwen verloor met 2-1 en hier was de doelpuntenmaker Ferry van Rhee.

Top SCOI'ers

F. Boom (Znd.75)
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R. De Haan (ZVM zon)
P. v. der Heuvel (ZVM zon)
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F. van Rhee (Z.V.M.zat)
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Oproepen - Mededelingen

Noud van den Eerenbeemt
In centrum De Drakenkop op za 11sept geeft Noud lange en
korte consulten Tarot Runen Pendelen en signeert zijn
boeken m de Kinkerstraat 40
Op zo 12 sept is er een ouderwets spectakel (filosofische
magie) in de Van Karnebeekstraat 13 15 Geuzenveld
De sessies duren ± 1 uur Reserveren noodzakelijk
Informatie telefoon 020 6181790 of 6189897
* Ab nog een week
De veertig is in aantocht'
Beertje afspr laat je niet
horen of zien Hoe noem jij
dat vriendschap? of iemand
m de maling nemen''
BROODJES BESTELLEN?
Broodje Burger Bellen

Een pruik als het
nodig is!

18789
ƒ 2 50 bezorgkosten
boven ƒ 25 gratis bezorgd
* Edward EEN succesvol
schaakseizoen Ma Anneke
en Rien
Gestolen damesfiets m km
derzitje Gr Batavus Sport
Westerparkstr 02507 19823
* Gevraagd voor de Noorder
straat rioolontstoppers en
wc eenden
GROTE
VLOOIENMARKT
zon 19/9 Landsmeer sport
en theaterz Het dorpshuis
(alleen tweedehands) zat
25/9 Zandvoort de Pageehal
Inl 0206140616
* Help de Polen Stuur n
voedselpakket' Wij hebben
evt n adres 02907 5235
* Jaap en Marlies vakantie m
Mallorca
Pa en ma
* Leer zwemmen bij de
Zvoortse Reddings Brigade
Info P Koper 02507 18432
* Lieve Henk ondanks je 27
jaar hou ik van je van harte
Veel liefs Patncia
* Na bijna 3 jaar samen gaan
ze nu trouwen Pa en Ma
Overigens mijnheer de voor
zitter zijn wij van mening dat
de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken
* Plakkers het is kat en het
blijft kat en niets anders
De Gangmakers
* Plakkers tien voor twaalf
mooie tijd maar wie belt er nu
om half 1 Gangmakers
*Ton en Yvonne 17 sept 3
uur gaan ze trouwen op
Zandvoort
* Ton en Yvonne mogen wn
je bruidsmeisjes zijn?
Diana en Corma

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529
* Yvonnp en Ton is het
strooispul al klaar voor 179

*• bezoek aan
so ie ng n
Koorwerken

en p u ken

hu s of n
Ket
z ekenhu s
*• zekenlonds
leve onc e

Dus . . . maakt u voor
optimaal advies even een
afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ooi
aheeid n

Dinsdags gestolen
Heemstedestraat 28
bh Hoolddorpplein
Amsterdam Tel 020-6157107

Felicitaties
* Bijna 30 jaar henk
van harte
Ko wil en Angela
* Henk al 27 jaar
van harte
Granny
* Henk van harte
oud hè
Johnny Ludwme
* Henk van harte
gefeliciteerd met je 27e
Ma en Pa

Therapieën
REIKI
natuurgeneeswijze
ook voor energie en/of rust
020 6461010 (med centr) of
020 6646142 thuis antw app

Woninginrichting
Te koop blauw grijs modern 2
pers bankje met witte salon
tafel nieuw ƒ450
Tel
02507 15208
* Te koop eettafel met vier
bijpassende stoelen ƒ 95
Telefoon 02507 16902

Divers personeel gevraagd

Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

bezorger/ster
voor kleine wijk (± 80 kranten) Zandvoortselaan en Bentveld
Aanmeldingen telefoon 17166

Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

bezorgers/sters
voor de vakantieperiode
Aanmeldingen telefoon 17166
CITY MODELS nwe cursus l,
Mannequin Fotomodel incl
Betamax
Make up + houding ook voor
films te koop
gr maten Inl 0206143162
GEVRAAGD

VRACHTWAGENCHAUFFEURS
i v m meubeltransport
Bel voor info Nike Event
Consultants 020 4202060

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

10

donderdag 9 september 1993

Weekmedia 17

ƒ5-

Verhuur van
Nintendo spelletjes
en Game Boy

Videotheek

Dombo
Corn Slegersstraat 2b
Tel. 02507-12070

Gevraagd zelfstandige werk
ster voor 1 ochtend m de
Foto - Film
week bij thuiswerkende jour
naliste (3 uur ƒ 45 }
Tel 02507 17753
Te koop Sony pro2000 schou
dercamera incl 2 batterijen
• Rubrieksadvertentie'' Zie tas en afstandsbediening
voor adres en/of telefoonnr Tel 19532 Prijs nog overeen
de colofon in deze krant
te komen 3 jaar oud

Haal nu in 7 maanden uw toeristisch vakdiploma SEPR o a
voor reisbureaumedewerker Avondopleiding in div steden
Voor ml of brochure Instituut Bernel 023 325491
De Salsalessen van LA
TEKENEN EN SCHILDEREN
PACHANGA beginnen weer op unieke locaties in A dam
n Studio Korte Leidse v a 20 Aquarelleren m de tuinen en
sept beg en gev proefles kassen v d Hortus Botanicus
gratis Tel 0206752048 Jan of klass beelden schetsen
Hendrik of 6992634 Jorge
m het Allard Pierson Museum
Nog enkele plaatsen vrij
* Kampvuur tent en plezier'
ATELIER JPH 020 6977985
Scouting The Buffalo s
Tel 15533 of 19590
Bijna iedereen in
Orgel Keyboard of Pianoles
door docent muziekschool
Zandvoort huurt
Adam Tel 0206976310
zijn videofilms
ROCK n ROLL cursus Tot 80
bij videotheek
jaar Ook zonder partner Gra
tis proefles Inl 020 6228667
SALSA Cursus ƒ85
Ook
zonder partner Gratis proef
les Inl 0206228667
TEKEN & AQUARELLESSEN |
Corn.
m kleine groep pers begelei
Slegerssjraat
2b
ding Info 02507 15416
tel.
02507-12070
WORDPERFECT 5 1
leer je in een week
• Rubrieksadvertentie op
Info M CO
geven' Zie voor adres en/of
Amsterdam 020 6853057
telefoonnummer de colofon
Den Haag 070 3465346
in deze krant
Utrecht 0652716921

ZOEK DE MISLUKTE

MiCRO

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste bnevenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden

Videotheek

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Geopend dagelijks van
13.00-21.00 uur.
Altijd de nieuwste
premièrefilms, tevens
veruit de grootste
keuze in Zandvoort.
Verhuur van
movieboxen.
Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070

l RIJPE vrouwen zoeken snel
| sexkontakH
06 320 330 60
100 cpm
RIJPE zwarte vrouw draagt
graag doorzichtige slipjes1 75
cpm 06 320 327 70
Ruim 300 ondeugende vrou
wen zoeken n slippertje
06 320 321 44 100 cpm
Sabrma en nog veel meer
meiden (18) willen direkt
apart 06 320 322 88 75 cpm
Schoolmeisjes (18) zoeken
een ervaren man Sexdating
0632033043 100 cpm
SEX VOOR 2 direkt kontakt
met jonge meiden huis
vrouwtjes en jongens (18)
06 320 330 46 75 cpm

Uirekt Snel Sexkontakt
SEX KONTAKTLIJN
0632032032 100 cpm
Direkt telefoonkontakt met
meer dan 400 meisjes (18)
0632032211 75 cpm
Een chique Vrouw VERPEST
haar buurmeisje (18) met Sexi
75 cpm 06 320 320 39
EROXi Heeft de lekkerste
vrouwen en meisjes voor
een livegesprek met jou'
100 cpm 069506
Flirtbox voor Twee direkt
apart met een leuke meid
Bel 06 9590 75 cpm
Frans1 Grieks' Russisch1 Lek
ker ordin 75 cpm O wat lek
keri 06 320 328 27
Genoeg ondeugende meisjes
(18) Ben jij ook op zoek9
Bel 069602 100 cpm
Gratis sexkontakt meer dan
400 hete meiden (18) 06
32033045 100 cpm

SEXAFSPRAAKJE met n Harde Porno 75cpm Ruig'
meisje (18) Vraag naar haar SM maniak
06 320 350 44
tel nr Bel 06 9844 100 cpm Grieks standje 06 320 360 55
0632033222
SEXOFOON069606Delek Black sex
kerste sexcomputer Toets of Politieschool 06 320 331 06
SM Meesteres 0632032767
draai maar schatjes
1 Tieners 18 jr/Rijp
Hete meisjes (18) willen echt
Prijswinnaars vorige week
2 Sexdating
snel sexkontakt Nu met Live Sex Switch Box
M Bijkerk v d Beitel - Amstelveen
3 Gaysex en Dating
tel nr 06 320 330 66 75 cpm
06-9745
4 Sexjackpot
1 gpm
R H Druipsteen - Amsterdam
1 pm (toets 9 v uitleg)
Hete meisjes (18) willen snel
Voor livegesprek 069506
een sexafspraaki Nu direkt Live sexbox 24 u 100 cpm
G van 't Hart - Mijdrecht
SIDDERENDE meisjes 18 jr 0632032666 100 cpm
Live 06-320 320 61
Ik
ga
bij
je
op
schoot
zitten
E Horsmeier - Amsterdam
Hete MEISJES (18) willen
Wat voel ik nou1
NATASJA doet het met 2
sexkontakt
Nu
met
nummer
75 cpm 06 320 320 66
hete Buurjongens (18)
Bel 06 9665 (100 cpm )
0632032411 100 cpm
SM KONTAKTLIJN Strenge
Hete
meisjes
(18)
in
de
buurt
Deze week kunt u de volgende prijzen
afspraken in de buurt
Nieuw Direkt een kanjer van
Amsterdam Sexdating
0632032580 100 cpm
winnen Deze prijzen zijn beschikbaar
een vrouw aan de lijn
0635021066 (75 cpm)
Onroerend goed en woonruimte
06 9710 (100 cprn)
gesteld door onderstaande AMCOSoft Pornoparadijs 75 cpm
te huur gevraagd
30x hoogtepunt06 320 322 33 Hete vrouwen bij jou in de Nieuw Lekker babbelen met
vakzaken
buurt
willen
sexkontakt
HEATLINE
06 320 328 66
een meisje in een box
- een 3 in 1 haarstyler
Rijpe vrouwen 0632032911 Bel 06 9709 100 cpm
Bel 06 9580 (75 cpm )
.
een
zaak
van
vertrouwen
een
klokradio
Overweegt u een kamer te gaan verhuren'
Softe meisjes 06 320 325 95 Hete vrouwen die alleen thuis
Dat is nu na de invoering van 2 wetswijzigingen
Nieuw Plezier voor Twee di
- een Walkman
Op z n Frans 06 320 350 22 zijn zoeken sexkontakt
rekt babbelen met een meis
- een set van 4 E180 videobanden
dubbel en dwars de moeite waard
Thuiskontakt meisjes (18) bij 06 320 330 42 75 cpm
je 06 9503 (75 cpm )
Voor meer info en folders kunt u kontakt opnemen met het
jou in de regio
HOMO Waar gebeurd knul
len
onder
elkaar
06 NU direkt een afspraakje met
0632032633 (100 cpm)
kamerburo
een leuk meisje
v d Stichting Bijz Huisvesting Ripperdastr 13/A 023 324594
Dames die zich overdag ver 320 327 01 100 cpm
0632032233 100 cpm
velen
zoeken
telefoonsex
Uithoorn,
Adm
Tromplaan
65-67
Homo
Zoek
je
n
hete
boy
HASSING
B
V
Dringend gezocht garage bij
0632032036 100 cpm
voor n sex afspraakje?
de Schelp Telefoon 02507
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
MuziekDiverse clubs
19873 of 02977 54427
De allerleukste meiden (18) 0632033018 75 cpm
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
STOK B V
instrumenten
bellen met de FLIRTBOX
HOMO DIREKT APARTLIJN
J man zkt woonruimte vanaf 1
Amsterdam, Kinkerstraat 244
06 320 330 01 75 cpm
Direkt apart met een hete gay 020 6328686 Amber Escort
okt t/m 1 mrt (min) zomer
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
bij jou in de buurt Gay Privé lieve (jongeï dames dagelijks
huisje of gemeub app tel
De
lekkerste
06
lijnen
75
cpm
Amsterdam,
Olympiaplem
125
BUSHOFF
15707
Rijpe negerin 06 320 326 22 Amsterdam 06 320 322 61 na 19 uur (Geen chauffeur bij
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
FRANSE
U binnen geen extra kosten)
Verpleegster 06 320 327 60 75 cpm
Zakenvrouw zoekt 1 a 2 ka
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
VAN LEEK
Serveerster
06 320 327 66 Homojongens (18) onder el
mers m Zandvoort ALLEEN
Vluggertje
06 320 327 87 kaar Hoor ze heet TEKEER
ELSENGA ELECTRO
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Diversen
IN WEEKEND AANWEZIG'
Winkelmeisje 06 320 328 11 gaan 0632033088 75 cpm
Abcoude, Hoogstraat 26-28
DE KLOET
Telefoon 0250730253
DIREKT apart met een meisje HOMOKONTAKT
U kunt bij ons al
Pianostemmer beschikb 023
of een lekkere jongen (18) Zoek je een lekkere boy?
v a ƒ270 voor
338951 Alleen bellen op
Radio/tv/video
voor een live heet sexge 06 320 330 95 75 cpm
het eerste halfjaar
Afluister Sexhjn 75 cpm
maandagochtend
een goede piano
Videotheek
0632032378
Meisjes 18 sprek 0632033081 75 cpm
Lady Bizar' Live opgen
XYZ
BV verhuizingen en
Woningruil
•*• Mobiele 27 me antenne
huren
06 320 327 47
Rijp en Dik Direkt babbelen met de
De Meesteres travestie
kamerverhuizingen Voll verz
voor auto/boot ed = nieuw in
Informeer NU al
06 320 323 53
Effe vlug vrouw van je dromen
75 cpm 06 320 329 30
Dag nachtserv 020 6424800
voor komende
verpakking ƒ30 tel 18829
06 320 324 54
Stewardess 0632033097 (100 cpm)
Aang 5 k woning maisonette
*
*
*
schoolseizoen
bij
06 320 340 44 Lesbi 35+18
* T k KTV 55 cm 20 kan +
Sophiaweg Z voort Gevr
De nieuwste films
Direkt een leuk meisje (18)
afst bediening spelend te
eengezinswon Heemstede
Allemaal leuke meiden (18) aan de lijn Vraag naar haar
VAN KERKWIJK Bloemendaal Bentveld Niet
DEATH TRAIN
zien ƒ 225 0250715416
willen direkt kontakt
tel nr voor n avondje uit
Amsterdamseweg 202
Nw Noord Na 17 u 15515
06 320 330 77 75 cpm
Direkt apart 069810 75 cpm
* **
AMSTELVEEN
Aangeb 2 kamerflat op de
Computerapparatuur
ALTIJD SUCCES Zoek jij een Direkt een leuk meisje (18)
SNEAKERS
020 6413187
Troelstrastraat Gevr 4 kamer
leuke vriend of vriendin?
aan de telefoon direkt apart
en software
VERHUUR van PIANO S
woning of flat
Bel dan de Afspreeklijn
Bel 06 9880 100 cpm
TC2000
al v a ƒ 50 per mnd
Tel 0250719652
0632032033 75 cpm
DIREKT KLETSEN met een
Bel
voor
onze
voorwaarden
300 CD ROM s v a ƒ 29 wilt u
* **
Woningruil eengez woning
Bel ons heet beest' 75 cpm
leuk meisje (18)1 Bel snel
onze kat ƒ3 of de CDROM 029464292 Fa Holla&Zoon bouwjr 82 omg Laren N H
RIJPE DAME 0632032979 0632033090 100 cpm
INVATION
OF
PRIVACY
share ware overload + kat
Zvorm woonk open trap
Tiener sexles 06 320 328 98 Direkt kontakt met een meisje
ƒ39 ontv Maak dan ƒ3 of
* **
Sport, spel en
half open keuken 2 slaapk
Korte rokjes 06 320 329 55
ƒ39 over op giro 2397763
CITYOFJOY
gr badk voor en achtertuin
Onderdanig
06 320 331 30 (18) Druk op de nul voor
ontspanning
t n v CD ROM LAND Roo
(z) Allesmperf st Huur ƒ 640
Ik blijf komen 06 320 33244 meer meisjes 06 320 322 05
75 cpm
sendaal Info 0165054980
p m Tel 02153 10357
06 97 11 "Zapp sex" draai of BI SEX voor TWEE direkt
Amiga 500 met monitor disk * Henk Rebecca Bart Rem s avonds na 8 uur
toets van meisje naar meisje apart met een heet meisje of Direkt Sexkontakt met n hete
vrouw bij jou m de buurt
drive HD 33 meg en veel soft co en Ronan zijn vanavond bij
(18) Het hoogtepunt kun je een lekkere jongen (18)
06 320 320 55 75 cpm
ware Pr n o t k Tel 12965 de Zandvoortse Schaakclub
blijven herhalen 75 cpm
0632033087 75 cpm
Financien en
* Je hoeft niet te scoren om
handelszaken
06 97 22 TOPSEXBOX LIVE'
LESBISCHE Meisjes 18 jr
MANNEN LET OP
bij Scouting te horen' The
Onderhoud,
Alleen met mij vandaag doe Ze vertelt haar adres en
Na het sporten wordt haar lijf
Buffalo s tel 02507 15533
je door mevrouw verwend
ik Franse massage op kan telefoonnummer
reparatie,
Autoverzekering
* Wil je schaken leren?? Kom
toor Warme lippen' 100cpm 069598
(100 cpm) 75 cpm 06 320 323 37
doe-het-zelf
dan vanavond naar het Ge
V A ƒ75 DORSMAN
06 97 33 Als je op z n Frans
meenschapshuis 7 uur
blijft toch goedkoper'
wil' Bel en je mag alleen op
Bel nu 02507 14534
Vakman in sierbestratmg en
een lijn met mij M n mond
herbestrating van uw tuin
staat open 100 cpm
Zalenverhuur
Ruim 30 jaar ervaring'
Sportartikelen
35 plus sexdatmg Rijpe
D v Duyn
vrouwen zoeken sexkontakt
VERENIGINGSGEBOUW
tel 02507 17833/19593
T k Wilhelmina tafelbiljart met 069616 (100 cpm)
De Krocht
toebeh uiterm gesch voor
06 96 93 SECRETARESSE
Boeken
Grote Krocht 41 Zandvoort kantine en/of clubhuis
Met open blouse en kort rokje
Tijdschriften
tel 02507 15705 b g g 19932 Tel 02507 17752
zit ze jou heet te maken Ze
voor
wil een wip maken 75 cpm
BRUILOFTEN RECEPTIES
Ik koop damespockets z a
Rijwielen,
TRIOKONTAKT Zoek je sex
KOFFIETAFELS
Bouquet bel 088781126
Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
met meerdere vrouwen
motoren,
GRATIS MICRO'S worden
0632032504 100 cpm
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgeplaatst onder de
bromfietsen
Huwelijk en
Vanavond al n afspraakje1 Al
gave de regel Br o. nr .bur v d blad als l regel
navolgende
voorwaarden
kennismaking
Videotheek
tijd succes als je op zoek
bij uw tekst meegerekend wordt)
.
• inzenden uitsluitend via
Suzuki Savage 650cc
bent naar n leuke vnend(in)
z
g
a
n
5000
km
prijs
06
9899
100
cpm
de
bon
(niet
telefonisch)
•
aan
balie
kantoor
zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worNette man 40 zkt vriendsch
met oudere dikke kleine of ƒ8500 Tel 0250712965
opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koVLUGGERTJE Meisjes (18)
den opgegeven.
gezette man v a 65 of ouder
zoeken sexkontakt
men
lopen/vliegen
•
maximaal
3
regels
•
alleen
Geen fin bedoel Br o nr
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
Bel 069603 100 cpm
Auto's en
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
755 78205
brief) met vermelding van uw postcode naar
auto-accessoires
Winkelmeisjes 06 320 327 06
niet boven ƒ 300 uitkomen
Bea wordt heet achter de
Micro's Weekmedia,
Te koop
kassa en verdwijnt het toilet
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
T k Rat Panda wit bj 84 m Jij loopt er achter aan
Corn. Slegersstraat 2b
aangeboden
en voor iedere letter, punt, komma ot cijfer een
zeer veel nieuwe onderd vol 100 cpm
tel. 12070
diversen
Of afgeven bij
vakje Laat na ieder woord, punt of komma een
ledige APK -t- trekhaak
ZAPPSEX
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Geopend dagelijks
ƒ2500 Tel 02507 13113
vakje
vrij
Schrijf
per
regel
hele
woorden
of
letterDraai of toest om heen en
13.00-21.00 uur
Gasthuisplein 12,
* Rieten kuipstoel ƒ 25 2 hor T k Saab 900 83 motor + terug te spoelen het lekker
grepen
deuren alum 90x220 en 82 bak T e a b Tel 19974
2041JM Zandvoort
ste kun je blijven herhalen'
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
br x 210 ƒ50 02507 19113
75 cpm
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalSchooljuffrouw
06 95 09
Te koop
Rijles auto's
Schoonheid en
Effe Vlug
06 95 92
cheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acen motoren
verstelbare
verzorging
Meisjes
06 96 40
ceptgirokaart
S & M Club
06 97 91
badstoel
TOPSEX
25+
069792
Alblas Verkeersscholen
Wij zijn met aanspi akelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift
RENT A SUN ZANDVOORT
voor invalide
Hardcore
06 97 94
m
5
dagen
Verhuur van zonnehemels
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of met op te nemen
Tel 020-6927450
Zeker weten dat er ook op
UW RIJBEWIJS
Philips sun mobile
jou een meisje (18) wacht'
(na
18
uur)
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
Nieuwkoop
017248361
Huur prijs ƒ 100 p w
0632033067 (100 cpm)
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
Gratis bezorgd en gehaald *Te koop wereldontvanger
Zoek jij wulpse meisjes (18)?
Bel voor reservering en
ƒ50 cursus Engels op platen
06-Nummers
dinsdag 14.00 uur.
Bel
Supersexkontakt
inlichtingen 02507 30183
ƒ35 Tel 0250712141
0632032044 100 cpm
*T k mooie handnaaimschi
06 320 323 13 HARDLESBI' Onderdanige jongens (18)
Kleding
neƒ35 0250719113
Wij gebruiken de wildste hulp bellen met strenge meesters
stukken' Gluur maar' 75 cpm 5 M voor 2 (direkt apart)
VLAGGEN IS IN een nieuwe
Te koop
06 320 329 99 75 cpm
06 320 326 63 Sexmeisjes'
kijk op uw onderjurk U vindt
1 regel ƒ 4,65
Lief zacht en heet Willen uit ONDEUGENDE
gevraagd
huisvrouw
1
alle wimpels van de wereld bij
2
regels ƒ 4,65
gekleed
worden
75
cpm
tjes zoeken overdag sexkon
diversen
LOOK International Geneve
3 regels ƒ 4,65
06 320 328 99 Rijpe Dikke takt Bel 06 9661 100 cpm
Mollige Vrouwen live staat ze PARTNERRUIL pnvelijn
4 regels ƒ 6,20
*T k g paardnjlaarzen maat voor je naakt' 75 cpm
Hobby's en
direkt apart met vrouwen en
4647
Tel
023255513
of
5
regels ƒ 7,76
verzamelingen
mannen voor sexruil
06 95 05 Grieks standje
02507 16548
Live alleen' Ik buk alvast over 06 320 330 91 75 cpm
JSregelsf 9,31
de tafel 100 cpm
POLITIEAGENTE 06 97 93
"Dierfiguren"
Onroerende
Je wordt streng aangepakt
7 regels ƒ 10,86
06
95
07
STEWARDESSEN
1001 dierfiguren een show
goederen te koop
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De dummy vangt
onze klappen op

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Kritiek
op Twingo

T

ESTRIJDERS kunnen
alleen echte mensen
zijn. Dat zou je veronderstellen. Niets is
echter minder waar, want
hierin ligt een taak voor de
dummy's. Zij zijn degene
die als eerste klappen vangen.

Kreukelzones,
veiligheidsgordels, airbags, dwarsgeplaatste deurverstevigingsbalken,
stuurwielen met energie-absorberend stootoppervlak. De moderne automobiel-industrie besteedt jaarlijks vele miljoenen
om de veiligheid te vergroten.
Aan al die ontwikkelingen gaan
vele tests met uitgebreide meetapparatuur vooraf.
Maar het is natuurlijk wel
duidelijk dat voor het testen
van bijvoorbeeld een airbag
proefpersonen worden ingeschakeld, alhoewel de vermoeide automobilist uit de Amazing
Mazda-reclame zijn auto opzettelijk tegen een paal parkeerde
en daarmee misschien wel de
eerste was, die de werking van
zijn airbag persoonlijk testte.
Automobielfabrikanten echter
maken geen gebruik van mensen, maar van dummy's. Dit
zijn met meetinstrumenten uitgeruste poppen, die worden in-

(SID). Hij is ontwikkeld om het
effect van aanrijdingen tegen
de zijkant van de auto te testen.
Naast de versie voor de Verenigde Staten, zijn er ook m Europa dergelijke jongens ontworpen, Euro-SID.

VW-ontwikkelingschef Seiffert met enkele van zijn 'menselijke' Dankzij het gebruik van testpoppen in crashtests kan de veiligheid van de inzittenden worden
dummy's.
vergroot. Het busje op de foto botst met een vaart van 48 km/uur tegen een muur
gezet zodra de situatie in testauto's te gevaarlijk wordt voor
mensen. De dummy's worden
met name gebruikt om nieuwe
veiligheidsontwikkelingen in
de praktijk te testen. Dit betekent doorgaans een crash,
waarbij de auto een betonwand
of andere barrière raakt.
Toen zo'n dertig jaar geleden
de eerste veiligheidsstructuren
in de autocarrosserie werden
ingebouwd, moesten er natuurlijk tal van beoordelingscriteria, testmethoden en ander ver-

gelijkingsmateriaal worden opgesteld. Omdat de mens nu eenmaal niet als proefkonijn kan
fungeren bij het simuleren van
een ongeluk, werd de dummy
ontwikkeld. Zijn meetapparatuur geeft optredende krachten
en versnellingen door aan computers. Deze zetten de testgegevens om in grafieken en tabellen. Daaruit kan door de specialisten de belasting op het lichaam worden afgelezen en
ook de eventuele verwondingen. Het belangrijkste evenwel

*Verhoging accijnzen is schadelijk'
OVAG, RAI en de Stichting Bèta hebben verontrust en verbaasd gereageerd op het voorstel van
Minister Kok om volgend
jaar de accijnzen op zowel
benzine als diesel te verhogen. Kok heeft een verhoging van respectievelijk elf
en acht cent in gedachten.

B

De genoemde organisaties
zijn van mening dat accijnsverhogingen van motorbrandstof-fen grote en negatieve economische gevolgen heeft. Bovendien
oordelen ze dat het beoogde
doel, namelijk lastenverlichting voor het bedrijfsleven, per
saldo niet wordt bereikt.
Het Ministerie van Financien
en de BOVAG hebben twee jaar
geleden aan het Nederlands
Economisch Instituut (NEI)
opdracht gegeven een model te
ontwikkelen om de gevolgen
van accijnsverhogingen snel en

adequaat vast te kunnen stellen. Dit zogenaamde NEI-model laat zien dat de voorgestelde
verhogingen in Nederland de
gunstige effecten van de accijnsverhogingen in Duitsland
en België vrijwel volledig teniet
doen: in de Nederlandse grensstreek blijven er door het voorstel van Kok 456 arbeidsplaatsen weg.
Dat er massaal over de grens
getankt gaat worden, is duidelijk voor de betrokken organisaties. Met het NEI-model in de
hand verwachten ze bovendien
dat veel mensen na het tanken
hun boodschappen in Duitsland en BelgiÈ gaan doen. Het
gevolg hiervan is dat de middenstand in de grensstreek 117
miljoen gulden omzet mis
dreigt te lopen en de overheid
159 miljoen gulden accijns en
BTW.
Accijnsverhoging is volgens
de organisaties daarom niet het
juiste middel om het doel te be-

reiken. „Lastenverlichting van
het bedrijfsleven wordt immers
niet gerealiseerd, wanneer ondernemers enerzijds profiteren
van fiscale maatregelen om bijvoorbeeld de arbeidskosten te
verlagen, maar anderszijds
worden geconfronteerd met hogere vervoerskosten. De accijnsverhogingen zullen zeer
schadelijk zijn voor de positie
van Nederland als distributieland en in het bijzonder voor
transport- en vervoersbedrijven, de autobranche en pomphouders", aldus de organisaties
in een brief aan de ministerraad.
Maij-Weggen heeft inmiddels
te kennen gegeven het transportwezen enigszins tegemoet
te willen komen. Een forse verlaging van wegenbelasting ligt
voor de hand, de autobranche
en de pomphouders zijn daar
echter in het geheel niet mee
gediend. Om over de particulier
nog maar te zwijgen.

is het meten van technische De biologische overeenkomst
verbeteringen en het analyse- moet volgens de vakman zo
ren van de resultaten hiervan. groot mogelijk zijn. De Amerikanen beschikken inmiddels
over drie generaties dummy's,
Zuigelingen
die ze hybriden noemen, wat
Elke autofabrikant beschikt zoveel wil zeggen als bastaards.
wel over een eigen proeftuin en
voorraad dummy's. In het DuitDe Hybrid I dateert uit de bese Ehra-Lessien heeft Volkswa- ginjaren, de Hybrid II werd in
gen zijn testcentrum. In een hoofdzaak gebruikt voor de
ruimte met een speciaal aange- huidige generatie auto's en
past klimaat staan 160 kunst- sinds kort is daar de Hybrid III,
stof dummy's klaar om de klap- die nog meer overeenkomst
pen te overleven. Ze zijn er in vertoont met de werkelijkheid.
alle soorten en maten. Zo is er
bijvoorbeeld een zogenaamde
'vijf-procents-vrouw'. Ze is
klein en sierlijk en weegt 47 kilogram. Slechts vijf procent
van alle vrouwen is lichter dan
deze dummy.
Dan is er ook een '95-proOMEND WEEKEINcents-man' van 1.87 meter lang
DE vindt in Frankfurt
en 98 kilogram zwaar. Naar het
de
wereldpremière
schijnt is slechts vijf procent plaats van de nieuwe genevan alle mannen zwaarder. Ook ratie Porsche 911 Carrera.
zijn er dummy's van kinderen De meneer onder de sporten zuigelingen, zittend in kin- wagens oogt weer als vanderzitjes. De resultaten van ouds. Dus dynamisch, hardeze tests gebruikt men weer monisch en klassiek. Bij
bij het produceren van de VW Porsche
spreekt men over
Bobsy-kinderzitjes.
een van de grootste mijlpa-

De Hybrid II zat altijd enigszins rechtop. De meeste mensen zitten echter slap en onderuit gezakt achter het stuur en
de Hybrid III symboliseert dus
ook zo'n dergelijke slappeling.
Het wachten is nog op de hybride die zijn linkerarmpje uit het
raam heeft hangen, de hybride
met zijn arm over de rechtervoorstoel en de hybride wiens
hybride-vriendin om zijn nek
hangt.
Een geheel nieuwe ontwikkeling is de Side-Impact-Dummy

De hoogwaardige veiligheidstesten met behulp van dummy's kosten veel geld. De poppen van VW kosten, afhankehjk van de meetinstrumenten,
zo'n 50.000 DM per stuk. Bij een
crash is er voor de meettechniek ongeveer 150.000 DM nodig en tenslotte moet er voor
een half miljoen DM jaarlijks
aan
vervangingsonderdelen
worden uitgegeven.
Dan hebben we het gemakshalve maar niet over de investeringen voor de crashtests, de in
de prak gereden auto's en de
salarissen van de vakmensen
die eraan meewerken. Het geld
is evenwel goed besteed. Met
moderne auto's worden zware
aanrijdingen veel beter doorstaan dan voorheen, toen dergelijke aanrijdingen veelal fatale
gevolgen had.
De kans op een dodelijke afloop is tegenwoordig aanzienhjk verminderd. Dankzij de
dummy die de eerste klappen al
heeft opgevangen.

K

De 'vijftig-procents-poppen'
worden het meest veelvuldig
gebruikt. De genoemde percentages zijn gebaseerd op de Amerikaanse veiligheidsvoorschriften en gelden als een standaard
voor de Amerikaanse bevolking. De gemiddelde lengte en
het gemiddelde gewicht in de
rest van de wereld zouden hier
niet veel van afwijken.
Wat belangrijker is dan
grootte en uiterlijk: de dummy's zijn ook anatomisch gezien een duplicaat van de mens.

len uit haar geschiedenis.

Het is dit jaar dertig jaar geleden dat Porsche de 911 introduceerde en sindsdien is de sportwagen pur sang trendsetter en
maatstaf voor vele navolgelingen geweest. Als geen andere
auto heeft het oorspronkelijke
ontwerp van Ferdinand Alexander Porsche een stempel gedrukt op het aanbod van sportwagens. Concurrentie? Ach, die
is er altijd wel geweest natuurlijk, maar toch lijkt de vormge-

'Ik heb een goed gevoel over mijn geesteskind'

Berto van Yperen
Meubelstoffeerder
uit Mijdrecht heeft

eindelijk wat hij al jaren
wilde: een comfortabele
Connely-lederen bank
met de voorkant van een
auto als onderstel. Het
kostte hem heel wat
hoofdbrekens, maar hij
kreeg uiteindelijk wel octrooi en auteursrechten
en inmiddels staan er
twee exemplaren te koop
in Zandvoort.
„Ik ben nooit Jaguar-fanaat geweest, maar inmiddels weet ik zoveel van dat
merk dat ik zo als verkoper
de showroom in kan. De Jaguar XJ had toevallig de
goede vormen en juiste afmetingen. Je kunt wel van
meer auto's een bank maken, maar voor mij is het
belangrijkste dat hij comfortabel zit."
„Op gegeven moment heb
ik de knoop doorgehakt en
vijf oude Jaguar's van de scrie II gekocht. De hele
buurt lag in een deuk toen
ik ze stukzaagde, bij sommigen liepen de tranen over
de wangen, zelfs later in de
spuiterij kwamen ze niet
meer bij van het lachen.
Maar ik had die bank in
mijn hoofd zitten en dat
was de drijfveer", vertelt
Berto van Yperen.

„De eerste bank zag er
niet uit, hij was veel te hoog.
Ik heb hem 's avonds in het
weiland helemaal in elkaar
getrapt. Heel kort daarna
kreeg ik ineens midden in
de nacht een ingeving, ik
ben mijn bed uitgegaan en
binnen twee uur had ik het
model klaar."

wilde auteursrechten en octrooi op de bank hebben. Jaguar had de rechten verkocht aan een Belgische firma, die een meubellijn voor
het merk heeft opgesteld.
Dan koop je bijvoorbeeld
een lederen bank waar met
kleine lettertjes Jaguar opstaat.
Meubels met originele onderdelen erin verwerkt, waren er niet, laat staan een
zitting op de voorkant van
een XJ. Dankzij de hulp van
het Verenigd Octrooibureau in Den Haag kreeg Van
Yperen in februari wat hij
wilde, auteursrecht en octrooi, zodat niemand een
dergelijk meubelstuk ongestraft kan produceren en
verkopen.

Het vinden van een geschikt verkoopadres kostte
Vanaf dat ogenblik begon- onderhand ook bijna een
nen de problemen want hij jaar waarin hij heel Neder-

Een andere wijziging is
het verder doorzwaaien
van de ruitewisser op de
achterruit, waardoor het
zicht wordt verbeterd. Verder krijgt het display in het
dashboard een sterker
lampje. In het verleden was
de informatie rnet name
overdag slecht afleesbaar.
Ook wordt het paneel
met controlelampjes uitgebreid met een symbool
voor dimlicht.
De wijzigingen hebben
volgens Renault voorlopig
geen gevolgen voor de
reeds aangekondigde nieuwe prijs, 20.750 gulden. In
Nederland heeft Renault
inmiddels 3.500 Twingo's
aan de man gebracht.

ving en de techniek van de 911
niet van de troon te stoten.
De 911 Carrera die vanaf 10
september op de autotentoonstelling te Frankfurt is te bewonderen, vertoont veel gelijkenis met al zijn voorgangers.
Uiteraard, zouden we haast zeggen. Wat valt er immers te veranderen aan een model waar
altijd alle superlatieven voor
golden? Hij springt weer in het
oog door het dynamische, harmonische en klassieke ontwerp. Bovendien herbergt hij
een schat aan technische vernieuwingen. Een auto dus
waarbij de liefhebber weer zijn
vingers aflikt.
Het onderstel met een volledig nieuw ontwikkeld meervoudig geleide achterwielophanging biedt ten opzichte van het
vorige model beduidend meer
actieve rijveiligheid. Tevens is
de hanteerbaarheid verbeterd,
waardoor het rijplezier op een
nog hoger peil is gekomen.
Nieuw in deze 911 Carrera is
het antiblokkeerremsysteem
'ABS 5', dat door een optimale
regelingsprogrammering
de
reeds voortreffelijke remprestaties van het vorige model nog
eens overtreft. Andere kenmerken van het veiligheidsconcept
zijn de airbag voor zowel bestuurder als bijrijder en het gebruik van HS-staalplaat in de

De eerste foto die Porsche van de nieuwe 911 heeft vrijgegeven
carrosserie. De koplampen liggen bij dit exemplaar wat vlakker in de carrosserie dan we
gewend waren bij de 911.
De 3,6 liter zescilinder boxermotor heeft op het gebied van
mechaniek en elektronica een
restyling ondergaan. Dit is met
name terug te vinden in de aardige vermogenstoename van
184 kW/250 pk naar 200 kW/272
pk. Tegelijk werden de uitlaatgas- en geluidsemissies teruggebracht tot een aanvaardbaarder niveau. De auto haalt een
topsnelheid van 270 km/uur en
heeft 5,6 seconden nodig om de
snelheidsmeter
naar
100

land doorkruiste. Van Yperen: „Ik heb zelf geen showroom in Mijdrecht en bovendien moet zo'n bank in
een passende entourage
staan. Totdat ik in Zandvoort bij Kiekado kwam, ik
dacht gelijk: dit is het. Het
aardige is dat ik direct op
een lijn zat met de eigenaar."
Kiekado is de winkel van
Simon en Ans Aukema. Ze
verkopen exclusieve stijlmeubelen, antiek en allerhande Amerikaanse artikelen uit de vijftiger jaren. En
nu dan, als enige ter wereld,
de banken van Van Yperen.
Het lederen exemplaar met
ingebouwde telefoon staat
voor 18.500 gulden in de etalage. De koplampen werken
op 220 Volt, de lichtsterke
kan geregeld worden met
een dimschakelaar. En ere
wie ere toekomt: de bank zit
perfect.

Van Yperen: „Wat je daar
ziet staan is de basis. ledere
bank die ik maak is maatwerk. De klant bepaalt hoe
de bank eruit komt te zien.
De diepte van de zitting
wordt bijvoorbeeld afgestemd op de lengte van de
klant. Wie een bank bestelt,
mag gerust in de werkplaats
komen kijken vanaf het moment dat de zaag in de auto
gaat. Ik werk uitsluitend
met authentieke en gebruikte Jaguars, niet met
polyester. Persoonlijk vind
ik dat er best een deukje in
de bumper mag zitten, dan
zie je dat hij gebruikt is. Ik
wil me overigens niet vastleggen op uitsluitend Jaguar. Ik heb nu een aanvraag liggen voor een Javelin en Aston Martin. Maar
Jaguar is wel heel erg geschikt."
„Eigenlijk is het altijd
mijn doel geweest dat iemand zijn eigen auto laat
ombouwen tot bank, uiteraard is dat ook goedkoper.
Ik heb nog veel meer ideeën
op het gebied van meubelen
en auto's, bijvoorbeeld een
hoekbank van diverse merken. Zelf heb ik een goed
gevoel hierover, het is mijn
geesteskind. Niemand hoeft
het mooi te vinden, smaken
verschillen, maar niemand
moet zeggen dat de bank
niet mooi gemaakt is."
Kiekado. Kerkstraat 22. Zuiulvoort, 02507-18855.

km/uur te brengen. De vermogensovertarenging
geschiedt
door middel van een zesversnellingsbak of, als meeruitvoering, een verbeterde Porsche
Tiptronic automaat.
De auto is vanaf oktober m
ons land leverbaar. Porsche
heeft al aangekondigd dat de
cabrioletversie voor volgend
jaar op stapel staat.

MG RV8 in
Eindhoven

HERFSTTOCHT 1993

Afgelopen zondag werd
in Eindhoven het Historisch Automobiel Festival
gehouden. Er viel in elk geval een belangrijke primeur te bewonderen: de
MG RVS was voor het eerst
buiten Engeland te aanschouwen.

In samenwerking net Rederij N AC O biedt Weekmedia
haar lezers een fantastische herfsttocht aan op maandag 27 september, donderdag 30 september, maandag
11, donderdag 14, maandag 25 en woensdag 27 oktober
1993.
U stapt om 9 30 uur op bij Rederij NACO, De Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam. Om 10.00 uur vertrekt de
boot naar Alphen aan de Rijn. Aan boord wordt u
ontvangen met een kopje chocolademelk mét. Vervolgens worden de trossen losgegooid en vaart u via de
Kostverlorenvaart en de Nieuwe Meer over de Rmgvaart van de Haarlemmerpolder. Vervolgens passeert u
de prachtige Westemder Plassen en de Braassemermeer. Rond ca. 14.00 meert u af in Alphen aan de Rijn.
Tijdens de vaartocht krijgt u een heerlijke kop soep
geserveerd en vervolgens een Schipperslunch bestaan
de uit een broodje ham, brooaje kaas, een krentenbol en
kopje koffie, thee of melk. Na de vaartocht krijgt u de
gelegenheid een bezoek te brengen aan Avilauna,
waar om 16.00 uur de bussen klaar staan om u weer
naar Amsterdam te brengen.

Hiermee maakte het
roemruchte merk in feite
zijn wedergeboorte op het
Europese vasteland. Het
hele festival stond trouwens in het teken van de
Britse automobielindustrie.
Ook de Jaguar XJR9
waarmee Jan Lammers in
1988 de 24 uurs van Le
Mans op zijn naam schreef
was te zien.

geeff u meer/

Hij heeft samen met zijn
zoon een meubelstoffeerderij in Mijdrecht, maar ontdekte al snel dat er tussen
stofferen en ontwerpen een
heel verschil is. „De eerste
drie auto's heb ik verpest.
De gaten zitten nog in de
muur van het smijten met
onderdelen. Ik heb mijn bedrijfje voor vier maanden
gesloten om alleen maar
aan die bank te werken, zeven dagen per week. Het
werd echt een obsessie."

In juni is al begonnen
met het monteren van een
intervalstand op de ruitewissers voor. Een aanpassing die binnenkort wordt
doorgevoerd, is het van
binnenuit verstelbaar maken van de rechterbuitenspiegel.

Nieuwe 911 Carrera weer mijlpaal

Berto van Yperen zet het mes in Jaguar XY

door Everhard Hebly

Drie maanden na de introductie van de Twingo
voert Renault al een aantal
belangrijke
wijzigingen
door. Ze reageert hiermee
op kritische uitlatingen
van publiek en pers op enkele details.

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon op de dag van vertrek aan de kassa van Rederij
NACO en na telefonische reservering, tel 020-6262466
betalen onze lezers slechts f 39,- p.p.

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze herfsttocht is alleen mogelijk na
telefonische reservering, tel. 020-6262466. Deze bon
dient ingevuld ingeleverd te worden op de dag van
vertrek aan de kassa van Rederij NACO, De Ruyterkade
Steiger 7 in Amsterdam. De kosten bedragen f 39,- p.p.
Naam.
Adres:
Postcode:
Datum: —

Woonplaats:
Aantal personen:

geeff u meer/

Snelheidsbegrenzers
Doordat de verplichte invoering van de snelheidsbegrenzer bij vrachtwagens gefaserd plaatsvindt,
voorziet de BOVAG Truck
Dealer Associatie geen capaciteitsproblemen bij de
inbouw ervan.
Zij heeft becijferd dat de
truckdealers zonder problemen de ruim 50.000
voertuigen van een snelheidsbegrenzer
kunnen
voorzien. De datum van afgifte van het kentekenbewijs Deel l telt in 1994 als
de datum waarop de begrenzer ingebouwd moet
zijn.
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„«JT-. OPENBARE AANKONDIGING
PlpTSTE BERICHTGEVING VAN VERKOOP
iij^jji.
Goederen moeten weg voor contanten.
ip5Bankiers: ABN-AMRO Rotterdam
IHSBelasting consultants: Horwath Tax. Amsterdam
tgfi'Nederlandse BTW-nummer is NL 801-352-824 B 01.
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&3GdEpEREN TER VERKOOP VAN ENGELSE BEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN.
PJÉDER$OORKOMING VAN FAILLISSEMENT EN TER BETALING VAN BTW,
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DOOR DE RECESSIE GLOEDNIEUWE GOEDEREN TER WAARDE VAN 3 MILJOEN
GULDEN (ƒ 3.000.000,-) TE KOOP, LEVERING OP DAG VAN AANKOOP, NU MET

KORTINGEN TOT 80%
ALLES MOET WEG!
ALLE MEUBELEN ZULLEN OP DEZELFDE DAG WORDEN GELEVERD.
OUDE MEUBELEN GRATIS AFGEHAALD.
EEN FANTASTISCHE COLLECTIE MEUBELEN DIE BEVAT:
Handgemaakte Drie-delige Ameublementen en Eetkamertafels, allemaal met de hand
ingelegd met zwaar gebeeldhouwde poten met bijbehorende stoelen; Uitstalkasten;
Hoek-units; Olieverf schilderijen; Reproducties; Spiegels, allemaal met prachtige lijsten. Plus Chesterfields, leunstoelen, twee-zitsbanken en een assortiment lederen meubelen, dat u zal verbazen. Tevens enige klokken en verzilverde artikelen.
CREDITEUREN VERWACHTEN BETALING
Vanwege ingetrokken orders en schulden moet alles weg.

WEGENS NIJPEND GELDGEBREK ONDER MEER TE KOOP:
3000 ingelijste reproducties voor de prijs van ƒ 3,- per stuk; 84 met de hand ingelegde
eetkamertafels met gebeeldhouwde poten, allemaal tot 80% korting, 6 - 8 - 1 0 - 1 2
zitplaatsen met bijpassende stoelen.
Beperkte voorraad handgeslepen kristal.
Brandy, wijn, whisky, sherry glazen, karaffen, schalen, kruiken, vazen, alles moet weg.
Plus 1000 spiegels in alle soorten en maten. Sommige met een waarde tot ƒ 1.000,-,
nu de goedkoopste vanaf slechts ƒ 25,-.
Ook een enorme collectie grote ingelijste reproducties, sommige met een waarde tot
ƒ 500,-, nu vanaf slechts ƒ 75,- per stuk.
Voor een waarde van ƒ 100.000,- aan olieverfschilderijen, landschappen,
zeegezichten, dieren, boten, stillevens, bloemen, Franse, Engelse en Hollandse
taferelen te koop, sommige met een waarde tot ƒ 1.500,-, nu vanaf slechts ƒ 75,per stuk.
20ste-eeuwse Capi-Di-Monte porselein, allemaal gesigneerd en gestempeld, waarop
afgebeeld zwervers, jagers, vissers, artiesten, schoenmakers, het Laatste Avondmaal,
zigeunerkampen, dansers, de kaartspelers etc. etc. etc. Alles tegen halve prijs.
Gezien de zeer lage prijzen van het meubilair zal er een klem bedrag aan afleveringskosten worden berekend van ƒ 75,- binnen een straal van 35 kilometer. (Bij grotere
afstanden kan een prijs worden overeengekomen.) Let op, dit is geen veiling.
Bewakers in burger zullen aanwezig zijn. Voor alle goederen geldt: zolang de voorraad
strekt.
Als betaling wordt geaccepteerd Visa, American Express, Access, Mastercard, Diners
cards, girobetaalkaarten, bankcheques of contante betaling.
Ten slotte dit is de belangrijkste verkoop die Nederland ooit zag.
ALLES MOET WEG!

De speciale Selection modellen van Peugeot. Als je ze ziet, ben je verkocht.
Onze speciale
106 SELECTION
voordeel: f 1.601,-),
205 SELECTION
306 SELECTION
405 SELECTION
605 SELECTION
de voorraad strekt,
Speciaal aanbod tot 26 oktober '93: Zolang de voorraad strekt'
Zolang de voorraad strekt:
Zolang de voorraad strekt:
Selection. ' modellen Zolang
of een lening met
een speciale uitvoering op basis
maak uw eigen 205 Selection met
een speciale uitvoering op basis van een speciale uitvoering op basis
op basis van de 605 SLI (122 pk)
van
de
106
XR1
1(60
pk)
met
gratis
accessoires
naar
keuze
tw.v.
de
306
XR
1
4
(75
pk)
met
extra's:
van de 405 GL 1.6 (89 pk) met
hebben zoveel extra's
met extra's:
4,9% rente over 36
extra's:
1 500,- (mcl BTW en montage).
• vernis metaallak
<
extra's:
• anti-blokkeersysteem
dat uw ogen waar- • getint glas
• centrale vergrendeling met
• stuurbekrachtigmg
• vernis metaallak
maanden (max. voor• centrale vergrendeling met
Dit aanbod geldt op alle 205 perafstandsbediening
•speciale stoelen
schijnlijk wagenwijd afstandsbediening
sonenauto's, m.uv de Ace-versies.
• elektrisch bedienbare
• speciale bekleding
(Dit Selection pakket is ook
deel:f2.083,-).
elektrisch bedienbare
voorportierruiten
verkrijgbaar op de 605 SLD, SRti
open gaan. Want ze • voorportierruiten
Letwehditfinan• mistlampen vóór
(Dit Selection pakket is ook
en SRdt)
• ergonomie pakket
verkrijgbaar op de 405 GLD en
zijn allemaal extra
cieringsaanbod
geldt
(Dit Selection pakket is ook
405 Break GL(D).)
verkrijgbaar op de 306 XRd.)
compleet uitgerust
óók voor de 106, 205
Normale prijs v a.
26 380,- Er is al een Peugeot 205 v.a. 22.950,- Normale prijs v a.
33.455,- Normale prijs v.a.
37.300,- Normale prijs v a
59.390,tegen een zeer aan- Selection prijs v.a
24 580,Selection prijs va.
31.655,- Selection prijs v.a.
35.500,- Selection prijs
54.390,en 306 Selection
KORTING
1.800,- VOORDEEL
1.500,- KORTING
1.800,- KORTING
1.800,- KORTING
5.000,trekkelijke prijs.
modellen.
Zoals u in de tabel ziet, kan de korting op- 306 personenauto' ook nog de keuze uit drie
In dat geval dus dubbel voordeel! Daarom:
lopen van f 1.500,- tot maar liefst f 5.000,-! En voordelige financieringen". Nu halen, pas op al bent u gewaarschuwd, het zou ons niet veralsof deze verleiding nog niet groot genoeg is, l juni 1994 betalen (max. voordeel: f 1.359,-), bazen als u binnenkort bij ons binbieden wij de kopers van een nieuwe 106,205 of of een renteloze lening over 18 maanden (max. nenstapt. U bent van harte welkom.

in het ALTEA HOTEL AMSTERDAM
Joan Muyskenweg (bij de Utrechtse brug), 1096 CJ Amsterdam
Telefoon: 020-665.81.81
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

10 SEPTEMBER van 12.00-20.00 uur
11 SEPTEMBER van 10.00-18.00 uur
12 SEPTEMBER van 10.00-18.00 uur

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

PEUGEOT

• DE FINANCIERINGSAANBIEDINGEN GELDEN UITSLUITEND BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE 106.205 OF 306 PERSONENAUTO TUSSEN 9 9 93 EN 2610 '93 ÉN REGISTRATIE VOOR 3110 93 " MAXIMUM TE FINANCIEREN BEDRAG F15 000., OP BASIS VAN DE GEBRUIKELIJKE BETAALPLANVOORWAARDEN VAN PEUGEOT FINANCIERING NEOERLAND
(AANGESLOTEN BIJ HET BKR IN TIEL) HET FINANCIERINGSVOORDEEL IS BEREKEND TO V EEN GEBRUIKELIJKE RENTE VAN 13 9% EFFECTIEF P/JR PRIJZEN INCL BPM EN BTW. EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

WIE HET EERST KOMT HET EERST MAALT
Georganiseerd door INTER UK Sales and Marketing samen met NIKè EVENT CONSULTANTS, Prinsengracht 1111,1017 JJ Amsterdam.

HEEMSTEDE, VAN SCHAGEN VAN 1890 B.V., ACHTERWEG 38, TEL: 023-293450.

Inlichtingen: Nike Events, ma. t/m vr. van 10.00-16.00 uur. Tel. (020) 4202060 Fax
(020) 6384622. Inter UK Home office, 3 Waterfront, Marine Doek Road, Lytham St.
Annes FY & 5AQ England. Tel. (0944-253) 795403 Fax (0944-253) 794277.

TIJDENS UW VAKANTIE IN UW HOTEL EINDELIJK EENS LEKKER GESLAPEN?!?!

Met een advertentie in SHOlROOlAiEO l-IN-3 INI'S

Grote kans dat u op een CROWN-boxspring combinatie heeft geslapen.

is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent. . .

Nu compleet:

SLAAP THUIS, ZOALS
IN HET HILTON-HOTEL

80x200 ...

CROWN BOXSPRING

90x200 ...

DunluDtBo

+ Royaldon Oxford
binnenveringmatras

140x200 ...

met

schapewollen
afdeklaag
20 cm dik en 10 jaar
garantie

160x200 .

ƒ 650,ƒ 698,ƒ 1095,ƒ 1295,-

(hoofdbord tegen meerprijs leverbaar)

Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINTS zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, IVouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO l-IN-3MINrS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag_in.....
de nieuws-___.____...._
en huis-aan-huisbladen_van
dat alles voor
één voordelige prijs!
_ _Weekmedia.
_ _ _ _ _ _En
......
_-.______.
r
1

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/eu roenee[ue.
i
Pnjs incl
B T. W.

Schrijf hier in blokletters

hokje Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter Minstens 3
regels beschrijven Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u

OOK U KUNT DIT SLAAPCOMFORT DEZE WEEK NOG IN HUIS HEBBEN
gratis gebracht en gemonteerd

zelf uitrekenen wat uw
advertentje kost

Naam:

Crown Bedding: leverancier aan o.a. Hilton, Holiday-lnn, Ramada en andere top-hotels in heel Europa.

,, PIA
Albert Cuypstraat 203b, tel. 020-676.04.09 (A'dam)
's maandags gesloten - overige dagen geopend: 8.30-17.00 uur

CROWN

I BEDDING
geen
koopavond

46.94
62.80
78,67
94.53
110.39
126.25
142.12
157.98

•*: 4
?!s

1G
*,

7

8

9
10

,
Telefoonnummer..

Adres:
Postcde + Plaats:

Alles uit voorraad leverbaar en gratis bezorgd!!
Wij zijn tevens dealer van:

2
3

uw tekst, l letter per

Handtekening:

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686

faxnr. 020-6656321

Veekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17

8/9 september 1993

OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940-16661

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in- Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-065.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage l, l miljoen exemplaren.

maanden garantie

AUTO l -IN-3 MINI'S?
ƒ 39,95
ƒ 13,50
ƒ 8,35
f
8,35
ƒ
9,90

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).

Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

eugeot 305 Diesel Break
Service'86, LPG, ƒ 3750. VISA
BMW 316
'
blauw
Sarage BV Houtmankade 3"
maart 1984
ƒ5400,A'dam, 020-6278410.
Tel.: 035-564444/561842.

Nieuw
Amstel 340-342 t/o Carré

Fiat

September occasion aktiemaand
Keus uit meer dan 75 1e klas occasions,
met garantie bij:
off. Fiat/Lancia dealer
Kam. Onneslaan 10 in Badhoevedorp.

Tel 020-6594859.
*
maximaal 1500 gulden
**' maximaal ƒ 10.000.-, maximaal 1 jaar.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Te koop aangeboden:
FIAT UNO 45,
bouwjaar 1984, groen,
APK t/m april 1994,
technisch 100%.
Prijs ƒ1.950.
Tel.: 020-6328145.

Div. Panda's v.a.
ƒ 5.750,Div. Uno's o.a.
ƒ7.500,T.k. Rat 500F, bj. '66,
Goudsmit Rat A'veen
geh. gerev., nw. motor, i.z.g.st.,
020-6470909
RDW-gekeurd. Pr. ƒ6500.
Rat Fiorino, grijs k., b.j. 7/'90, Tel. 085-515859.
wgs omst. v. 1e eig., 23.000
km, 1,31. ƒ 7950,-. 020-6935651. T.k. Fiat Uno 55 S 1985, rood,
85.000 km. APK 6-'94.
FIAT UNO 70Sie, 5 drs., bj. '91, Nwe banden, nwe uitlaat.
grijs met., 40.000 km. Prijs: Probleemloze auto ƒ4.450,ƒ 18.000. 020-6341713.
Tel. 03480-16946.
FIAT VERMEY B.V.
Zeer goed onderhouden Rat
Keuze uit ruim 35 occasions. Panda 750 CL, rood, b.j. 1987,
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
APK tot 06-1994, ƒ6500.
Tel. 02975-62020.
Tel. 020-6945646.

Ford

Honda

Citroen C 15, E 14, 33.000 km.
rood, 1990/9.450.- inkl. btw
Citroen Dofland, 02903-1908.
Ring A'dam, afrit 116. Br.i.W.

:

Accord 2.0 L EX 4-'90 ƒ 17.400.
Tel. 035-564444/561842.
Honda Prelude 2.0 l, rood metall., 7-'92,14.500 km., incl. access. ƒ47,500. 030-712807.
T.k.a. tegen handelsprijzen:
Nieuw model, Honda ACCORD
EX 2.0 Autom., st.bekr., LPG,
zilvergrijs
metall.,
3-'90,
ƒ19.950. Honda CIVIC 1.3 L,
9-'90, ƒ 13,250. Inl.: BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Hyundai
Automaat! Dit is uw kans!!
Nieuwe Pony AUTOMAAT
1500 GL 3 drs. nu ƒ 23.995,-3 jr.
fab. garantie. Tel.: 03483-2353.

Ford Orion 1990, 54.000 km,
div. opties, ƒ 14.500.
RONDAY RENAULT BV
020-6237247

HYUNDAI
OCCASIONS
AUTOKROOY

T.k.a. tegen handelsprijzen: T.T. Vasumweg 32, A'dam-N.
Mercedes 280, GE 2400
Scorpio 2.9I GL, wit, 1-'90,
TEL. 020-6310615.
7/85, acces., airco /28.500.- schuifd., ƒ19.750. Escort 1.6
LD, 4-'87, ƒ8250. Escort 1.3
Gebr. Haaker 020-6594859.
MEER GARAGE
Peugeot 205, 1.6 XT, autom. K. Onnesln. 10, Badhoevedorp L, 2-'85, ƒ4950. BEREBEIT,
Hyundai dealer,
1/90,47.500 km, wit, ƒ 19.500,
Amsteldijk 25, 020-6627777.
MITSUBISHI
GALANT
1.8
GLX
COBUSSEN. Tel. 020-6121824.
occasions
1990 ƒ20.995,-. Autoservice •Auto te koop? Plaats in deze
Linnaeuskade 5-7
Wetter, Zwanenburgerdijk 503 •ubriek. U zult verbaasd staan
Tel. 020-692.9548
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572. over het resultaat.
Hyundai Lantra 1.61 GLS 16V,
}roen, dec. 1991
ƒ 16.900,-.
Tel.: 035-564444/561842.

Alfa Romeo

.k. ALFA 164TSpark, bj. '90,
m 56.000, met alarm, c.d. en
nd. extra's, rijdt als nieuw, v.p.
25.900. 030-331100 na 12 u.

'n Unieke VENTO- aanbieding
vindt u onder Volkswagen of
bel direct AUTOVROON.
Tel 020-6869611.

Rover 114 GTI, zwart, el. schuifkanteldak, 1991, ƒ 20.950,PIM
VAN ROOTSELAAR
.k. Austin MAESTRO special, 020-6131365.
bj. '84, APK aug. '94, i.z.g.s.
Volvo 480 Turbo, 1992, wit,
Prijs ƒ 1500. 02990-71312.
36.500 km, ƒ42.500,-.
Van Vloten 020-6369222.

Austin

BMW

VOLVO 740 GL Black-line
3MW 728, b.j. 1978, APK ge- Sedan grijs met. 175.000 km.
-eurd, i.z.g.st. Prijs ƒ 1500.
10-'89(m'90), ƒ21.500
T
ei. 02990-71312.
VOLVO-NIEROP. 020-6183951.

Chrysler
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(Gratis halen en brengen.)

Citroen

8X
IX
BX
BX
BX
'el.

•*oen Axel 11, b.j. 1985, APK
'°t febr. '94. Prijs ƒ 1250.
l. 02990-71312.
BX 1400, rood,
'
km., 1989.
Jutobedrijf
JAN
WALS,
°2902-61697.
Visa Super, b.j. 1983,
'K tot maart '94. Prijs ƒ750.'
!• 02990-71312.

XM 2.0, groen metallic, 1991
49.000 km
ƒ33.500
XM 2.0, blauw metallic, 1991,
46.000 km
ƒ33.750
XM V6, rood metallic, 1990
86.000 km
ƒ32.500
XM V6 24V, groen metallic,
1990, 64.000 km . . . .ƒ55.500
ZX Volcane rood 12-1991
22.000 km
ƒ29.750
Citroen Dorland, 02903-1908.
Ring A'dam, afrit 116. Br.i.W.
XM Turbo D. '91
XM Turbo D. '90
XM Comfort '90
BX RD Br '89
BX TZD '90
BX Diesel '91
BX TGI Break '90
BX 19 TRS '89 LPG
BX 16 TZI '90 LPG
BX 16 TRI '90
BX 16 TRI
BX 14 TE '90
BX 14 RE '84
BX 14 RE '87
VISA Club '84

Lancia

Een bella macchina
in plaats van
een occasion
Een occasion van Auto Halan is niet zomaar een auto.
Het is een Lancia van een dealer die de stijl, kwaliteit en de
service van het merk in ere houdt. Of het nou een Thema Dedra
Delta of Ypsilon is.

Lancia. Auto Halan
DE FLINESSTRAAT 22, T.O. DE MAKRO
AMSTERDAM Z.O. 020-6650050.
Lancia Dedra 1.8 iE, i.o.v
cliënt, 1e eig., zwart metallic
LPG, mei 1991, ƒ 18.500.
323F9-'90
ƒ19.400
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
626 LX HB, 6-'90
ƒ 13.400
Amsterdam 020-6627777.
626 LX HB, 6-'90
ƒ 13.400
626 2.0 L 3-'87
ƒ 7.200
626 2.0 GLX 6-'91
ƒ 16.900
Tel. 035-564444/561842.
WE3TDORP
MAZDA 626 Hatchback LX 2L,
Ruime keus uit nieuwe
LPG, wit, 135.000 km, 1990.
en jonge LADA'S
Autobedrijf
JAN
WALS,
met BOVAG-garantie
Ook DIVA, NIVA en Stationcar 02902-61697.
100% Financieren of leasen
OCCASION van deze week
3AMARA 1.1 sept. '88 ƒ 6.500
Adm. de Ruijterweg 396-398 MB 190E, mei '92 v. part. 1e
A'dam. Tel. 020-6825983.
eig. bl/zw, el.dak, c.v. el.ramen

Mazda

Chrysler - Amstelveen

1.9 D, 1-'90
ƒ 10.700
1.4, 7-'89
ƒ 8.900
1.9 D, 7-'89
ƒ 9.800
1.4, 7-'89
ƒ 8.100
1.6 TGI, 2-'90
ƒ11.200
1.6 TGI, 4-'91
ƒ 13.200
1.9 RD Br., 10-'89 ƒ 12.900
1.9 GTI, 1-'89
ƒ11.700
1.6 TZI, 7-'90
ƒ12.400
1.9 D, 9-'89
ƒ 9.800
1.6TGI, 7-'90
ƒ11.900
1.4 TE, 11-'89
ƒ 9.800
14 TE, 11-'89
ƒ 9.400
TRD 19, 1-'88
ƒ 7.400
035-564444/561842.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad

Het Parool • Trouw • de Volkskrant

' 10% KORTING *
op al onze occasions of
RIJ NU, BETAAL LATER * *

ƒ32.500
ƒ29.500
ƒ 18.500
ƒ 14.500
ƒ 14.500
ƒ 14.500
ƒ17.500
ƒ12.500
ƒ14.500
ƒ15.500
ƒ 6.500
ƒ 12.500
ƒ 2.950
ƒ 6.950
ƒ 2.500

voor een goede Citroen
yccasion ook onder de rubriek
VISA Garage BV
^GEMEEN of bel direkt Wim
Houtmankade 37
Var
> Aalst. Tel. 02979 - 84866 Amsterdam, tel. 020-6278410.

Lada

Mercedes-Benz

Mitsubishi

ABS, get. glas, tr.h., 69.000 km.
ƒ43.500. Tel. 02963-4510.

MB 380 SL, cabrio, '82, groen
ialant 1.8 D 12-'89 ƒ11.900
met. perf. orig. st., div. acces.,
ialant 1.6 GLX 5-'85 ƒ 3.400
2e eig. + ANWB rap. ter inz.
Lancer 1.3 EL 5-'90 ƒ10.400
pr. n.o.t.k. 05910-11619.
Lancer 1.8 ELD 10-'85/ 3.400
Mercedes 190 D, '89. getint
Tel. 035-564444/561842.
glas, in nieuwstaat.
vlitsubishi Colt 1.3, Twist en
IMPORT USA CARS.
div. opties, 1989, 60.000 km.,
Tel.:020-6670121.
ƒ 13.250.
T.k.a. tegen handelsprijs, van
RONDAY RENAULT
020-6237247
1e eig. MB 300 D, 4-'86, Aut.,
ABS. BEREBEIT, Amsteldijk 25,
MITSUBISHI L 300
Amsterdam, 020-6627777.
2.5 D, grijs, verl., verh.,
trekhaak, 04/91
autobedrijf JAN WALS
Tel.: 02902-61697.
Bluebird 1.6 LX 1-'89 ƒ 9.400
Adverteren in deze rubriek
Primera2.0LX5d5-'91/16.900
Tel. 020 - 665.86.86
Sunny 1.3 Wagon 5-'84/ 2.900
FAX 020 - 665.63.21
Sunny 1.7 D SLX 3-'87/ 6.900
'ostbus 156, 1000 AD A'dam
Tel. 035-564444/56184?,

Nissan

Opel

Peugeot

Ascona 1.6 D 9/82
ƒ 1.900
Kadett 1.2 9/'81
ƒ
900
Kadett 1.7 D Car.12^ 11.900
Kadett 1.6 D Car.11/88/ 8.900
Kadett 1.3 HB 4/89 ƒ10.200
Kadett 1.3 S HB 10/85/ 6.400
Kadett 1-.3 S 3/89
ƒ 9.800
Kadett 1.6 l Sed. 10/89/ 10.400
Kadett 1.2 N 6/81
ƒ 700
Kadett 1.7 D Sed.4-'91/ 12.400
Omega 2.3 D St. 6/9^ 15.900
Omega 2.0 l 11-'90 ƒ16.900
Rekord 2.0 S aut. 7/86/ 4.200
Vectra 1.8 l HB 10/89 ƒ 14.700
Vectra 1.8 l HB 10-'90/15.900
Vectra 1.7D 8/89
ƒ14.500
Tel. 035-564444/561842.

205 GL 7-'90
ƒ 10.900
405 1.9GLD7-'89
ƒ13.400
405 1.6GRI Jub. 3-'91 ƒ 16.400
405 1.6 GLI 6-'90
ƒ 12.900
405 1.6 GLI 1-'91
ƒ15.400
405 1.9GRD7-'90
ƒ16.200
405 1.61 GLX 12-'91 ƒ16.900
405 GRD break, 8-'90 ƒ 16.900
405 1.9 SRI 4Wx45-'90/ 16.700
405 1.9 GLD 5-'90
ƒ15.200
405 van 5-d. stat. 7-'90/ 11.900
Tel. 035-564444/561842.
COBUSSEN
AMSTERDAM
voor de beste
LEEUWEKEUR
gebruikte auto
KOM LANGS!
Baarsjesweg 249 - 253
020-6121824.

Ascona 16D 85; 1e eig.; trekh.
c.v. Alle keur. toegest. Geen
roest ƒ 6250 tel. 02903-1856.
Corsa VAN (gr. kent.) b.j. '87,
71.000 km, onderhoudspapie•en aanw. ƒ 5950, 020-6276561.
DPEL VECTRA 1.8 aut., grijs
net., 22.000 km, 1991.
Autobedrijf JAN WALS,
52902-61697.
/ECTRA 1.7 D, 11/91, veel exra's: o.a. GL-pakket, 1e eig.,
MPORT USA CARS, Keurenjlein 9, A'dam, 020-6670121.

PEUGEOT 205 GR 4 D.
Bj '86, 87.000 km. blauw
ƒ 6750,--Tel. 020-6420101.

Volkswagen

T.k. Carina II lift back. Exif bj,
'90 km. st. 58000, vr. pr,
ƒ 19.000,-Tel. 020-6191827.

T.k.a. tegen handelsprijzen
Golf CL Pasadena Turbo D
wit, 2-'91, ƒ 18.500. BEREBEIT
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Volvo

VENTO CL

740 GL Estate d. blauw '89
(m '90) 240 GL stadion LPG
'91, 940 GL Sedan aut. LPG
'91, 940 Gl 2.0 Sedan '91,
440 1.8 inj. st. bekr. km.
17000 '92, 440 GL LPG 89-90
440 DL 1.8 inj. aut. '91.460GL
aut. '91, 3405 drs L.P.G '88.
VOLVO-NIEROP
Vancouverstraat 2-12, A'dam
west. Tel. 020-6183951.

't Amsterdammertje b.v.
Tel. 020-6236491.
Zaterdag 11 september a.s.
Autoshow v.a. 11 uur

Toyota

340 1.4 DL, grijs, 1-'90 ƒ7400 Cl 1.8/90 pk., getint glas,
440 DL, wit, 5-'90
ƒ11.500 stuurbekr. 5-versn. Evt. trekhk./
440 DL, wit, 9-'90
ƒ11.700 i/erzw. koel., 700 tot 3800 km.,
bouwjaar juni/juli '93
440 GL, rood, 9-'89 ƒ11.900
440 DL, zwart, 5-'90 ƒ 12.600 nieuwprijs: . ƒ40.120
Tel.: 035-564444/561842

Nu Daihatsu Dealer
In het centrum van Amsterdam

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

ord Sierra 2.0 i DOHC b.j.
990, 56.000 km, 5 deurs, alarm + div. ass. ƒ 19.950.
Tel. 02977-22193

AUTO
VAN DE
ZAAK
JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

Escort 1.4 5-'88'
ƒ 8.700
Scorpio 2.4 l CL 8-'90/ 15.900
Scorpio 2.0 CL 8-'89 ƒ12.900
Scorpio 2.9 1 Aut. 7-'91/ 18.900
Sierra 2.3 D,
3 drs.,
ƒ 9.800
LADA Samara 1.1 sept. '88 7-'89
ƒ6.500. WESTDORP
.- Sierra 1.6 Laser 10-'86/ 6.900
lubaru 1.8 GL Turb. 4x4 wd,
5-drs,
Adm. de Ruijterweg 396-398 Sierra 1.6 CL
^oupé, aut., '87/11.000
3-'91
ƒ 14.900
A'dam. Tel. 020-6825983.
MOOY & ZOON
Sierra 1.6 coupe 3-'87 ƒ 7400
Seat Terra 1.4 D
wit
Tel. 020-6623167
Sierra GHIA 1.8
5-drs,
april 1992
10.000,9-'86
ƒ 6300
oyota Carina 1.6 HB, wit,
Tel.: 035-564444/561842.
Taurus 3.8 l Aut. 2-'90/ 17.500
iec. '89
ƒ 10.400.
Subaru 1.8 GL
4-drs P.S. Tel. 035-564444/561842.
'el. 035-564444/561842.
grijs m., febr. 1989 ƒ8900,-.
Rësta 1.1 Cheers
2/93
Tel.: 035-564444/561842.
Rèsta XR 2 Turbo
9/90
Voor een goede occasion
Scorpio 2.0 CLX
6/92
't Amsterdammertje b.v.
Albers Autobedrijf
Amstel 340-342 t/o Carré
Achterdijk 37, Ouderkerk a/d
Tel. 020-6236491.
Amstel. Tel. 02963-1767.

Auto's te koop
van / 10.000,tot ƒ 15.000,-

T.k.: Citroen HY '73, gr. kent., in
goede st., APK sept. '94, inger
als camper, met extra onderd
vr.pr. ƒ 3000. Tel. 01180-27623

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)

Daihatsu

Croma 2.0 CHT 7-'87 ƒ 6.700
Tipo 1.4 IE 8-'89
ƒ 9.900
Tipo 1.7 D 10-'90
ƒ12.400
Tipo 1.6 IE 10-'90
ƒ11.900
Tel. 035-564444/561842.

3

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered
prijz. Verk. van losse onderd
Tel 020-6680820 en 075-21977"

Gebr. Haaker B.V.

Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Ruime keuze in 2 CV occasion:
alle leeftijden. Citroen Centrum
Leende. Tel.: 04906-1528.

Amstelstein - Suzuki

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm .

BX 1.4 bj '84 APK tot 4-'94 me
trekhaak. Vr.pr. ƒ2500,-. Tel
04904-14012 of 030-440594.

AX Plaisir
52.000 km 7/'91
AX 11 RE 35.000 km 6/'89
AX 11 TRE 100.000 km 3/'87
Visa 11 RE 155.000 km 3/'86
BX 16 TRI 155.000 km 3/'87
BX 14 RE 124.000 km 3/'88
BX 14 TGE 60.000 km 6/'91
ZX Reflex 3-drs 15.000 9/'92
ZX Avantage
39.000 1/'92
XM V6
82.000 7/'90
3-12

1-13

Nu slechts: ƒ34.995

Autovroon
VW/AUDI-DEALER
Contactweg 47, A.'dam-Sloterdijk: 020 - 6869611, Lod. v.
Deysselstraat 77, A'dam
(Geuzeveld), 020-6116715
VW BUGGY, kleur rood, 1971
Autobedrijf
JAN
WALS
02902-61697.

Unieke aanbieding
V.W.- en AUDI-SPECIALIST
VOLVO AMAZONE 1967,
BAAS
licht blauw, 86.000 ware km.
Interieur in topconditie (zie Voor nieuwe en gebr. auto's
Jacob van Lennepkade 295
km.st.) zwart leder, bekled
Tel.: 020-6183855.
Vraagprijs ƒ 7.000.T. 02942-61963. (16-18 uur)
VW Golf 1.6 D
3 drs
5 bak, 7-'89
ƒ11.900
VW Golf 1.6 CL
5 drs
5 bak, 5-'90
ƒ11.400
VW Golf van 1.60 7-'86jf 6.400
VW Jetta 1.6 D
4 drs
5 bak, 7-'90
ƒ 13.900
VW Passat CL
5 drs
1-'83
ƒ 3.200
Volvo 480 Turbo wit
VW Passat 1.8 CL 3-'91 ƒ 18.900
Volvo 460 GLI Aut
Tel. 035-564444/561842.
Volvo 460 GL wit
Volvo 440 DL special
Volvo 440 DL SP blauw m
Volvo 440 DL stuurbekr...
Volvo 440 DL LPG
Volvo 440 GL Rood
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Volvo 440 GLT blauw . . . .
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel: 020-6240748.
Amsterdam

VOLVO

occasions

Accessoires
en Onderdelen

Van Vloten
Uw Volvo-dealer

Tel. 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord
uit de IJtunnel 2x rechtsaf.

Automaten

Peugeot 504 Coupé bj. 1978,
V6, 5-bak, injectie, zeer snel,
ƒ 7900. tel. 020-6794620 na 18 u Ford Escort 1.6 L aut., bj. 6-'85,
Peugeot Talbot Horizon, kl. 54.500 km, ƒ 10.950,-.
Goudsmit Rat A'veen
grijs, bj. 5-'85, trekhaak, g.
020 - 6470909
staat, ƒ2999,-. 02977-21552.

Rover

Stationcars

Bedrijfsauto's

autolak

Auto's te koop
gevraagd

Saab

5 STERREN AUTO- & MOTORRIJSCHOOL
Amsterdam, Almere en Zaanstreek

SUPER STUNT
voor nieuwe leerlingen
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in Europa
als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van
20 Autorijlessen -f Examen voor ƒ975,of
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ 750,Motorrijlessen ƒ47,50 per les
Autorijlessen ƒ 36,00 per les
Theoriecursus op Video GRATIS
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-6942145.

Klassiekers
en Oldtimers

Seat

Autosloperijen

Subaru

EXAMENGARANTIE
bij Autorijschool Michel
alle herexamens gratis
Voorwaarde: Lessen volgens
"het Michel lessysteem"
320-6853693 bgg. 020-6181775
036-5321238 en 02990-34768

Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Herexamens
halve
prijs.
Spoedcursus mogelijk v.a.
Erk. Bovag verkeersschool Vef925, . Tel. 06-52821994
ronica. Autorijles ƒ 34 per les.
b.g.g. 020-6932074.
Motorrijles ƒ 45 per uur. Pakket
Celie, ANWB erkend, Redelijk van 10 motorrijlessen + exain prijs, hoog in kwaliteit. men ƒ730. Spoedcurs. compl.
320-6416607. 036-5345119
pakket ƒ 1750 incl theorie. Voor
nadere inl. 020-6656955.
RIJSCHOOL ROLr
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amslerdam. Met een goed stel
instructeurs geven we op een
psychologische manier intensief les en nog leuk ook! Hoog
slagingspercentage en toch 1e
10 lessen ƒ30 per vol uur.
P.S. Wij verzorgen ook 8-weekse cursussen, examenroutes
rijden is vanzelfsprekend.
Tel. 020-6868063/6332405.

SNELLER JE RIJBEWIJS (A/B).
Euro Drive Verkeersschool.
Cursus duur: 2 tot 8 wkn.
2 tot 3 dgn. theorie op video.
Kst. min. ƒ 895,-, 2 pers. •ƒ 200,Rijtest ƒ 42,50: lessen/wkn, ook
autom. 020-6840154/6828426.
• Wie muziekinstrumenten
wil verkopen plaatst geregeld
1 in 3 MINI'S.

Campers
STARCRAFT:
- Opzet camperunits met of zonder hefdak voor ALLE typen
pick-ups v.a. / 15.500,- incl. BTW.
- Vouwwagens, zeer ruim en eenvoudig op te zetten.
- Fifth Wheels in diverse afmetingen, zeer luxe.
Diverse demonstratie-modellen.
IMPORT USA CARS, Keurenplein 9, Amsterdam, 020-6670121.

STARCRAFT:
Opzet camperunits met
of zonder hefdak voor
ALLE typen pick-ups v.a.
/ 15.500,- incl. BTW.
IMPORT USA CARS,
Grote sortering ONDERDELEN
Keurenplein 9, Amsterdam,
van schade-auto's, alle
Tel. 020-6670121.
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
VW 28 LCD 2-4 pers.,
Tel.: 02502-45435.
APK 4-'94. Vr.pr. / 7900,-.
Missot. specialist REM- en Tel.: 05147-1918.
FRICTIE-MATERIAAL.
VW/Audi dealer A-POINT,
Bosboom Toussaintstr. 43
Amsterdam-Zuidoost:
A'dam. Tel.: 020-6180443.
uw adres voor nieuwe
WESTFALIA en occasion
Noodservice
campers, ook inruil mogelijk.
ONDERDEELVERKOOP
Tevens verhuur. 020-6964964.
DOE-HET-ZELF ADVIES
• HET ZOEKEN NAAR
op zaterdag van
HET HUIS VAN UW KEUZE
10.00-13.00 uur
WORDT NOG
Kost B.V.
GEMAKKELIJKER
Valschermkade 16, A'dam.
MET DE
1 IN 3 HUIZEN-MINI'S
IEDERE ZATERDAG
OVERZICHTELIJK
GERUBRICEERD
ALLE KLEUREN
NAAR PROVINCIE
OOK IN SPUITBUSSEN
BEL HET
otto meuwenhuizen rjv
1 IN 3 MINI-NUMMER:
Overtoom 515 Amsterdam
020-6.65.86.86.
(020) 6129804

Van part. Peugeot 505 fam., Tipo autom. + st.bekr., bj.
nov. '84, 197.000 km, trekh., 3-'91, rood met., 11.500 km
apk, ƒ5500. Tel. 02513-16206. ƒ 23.950,-.
Goudsmit Rat A'veen
19 GTR, rood, 11-'89 ƒ10.400
020 - 6470909
21 SD HB, ivoor, 5-'9V 14.700
21 TL Sedan, 11-'90 ƒ11.800 114 GTI, zwart, el. schuif/21 TL, wit, 7-'88
ƒ 600 kanteldak . . . . '91 ƒ 20.950,21GTDHB, wit, 11-W 11.900 827 Vitesse, racing
VW Passat 1.8 CL variant, LPG,
21 GTL HB, 3-'90
ƒ 12.900
green, LPG . . . ' 8 9 ƒ22.950,- bj. 6-'91, zilver met. ƒ 29.950,-.
21 TD, wit, 6-'87
ƒ 6700
Goudsmit Rat A'veen
820 SI, racing green,
25 GTS aut., 8-'89
12.400 85.000 km . .01/'90 ƒ22.950,020 - 6470909
25 GTS, blauw, 4-'87 ƒ 7900 216 GSI Automaat,
25 GTD, gr. met., 4-'89/ 13.900 25.000 km . .05/'91 ƒ28.950,25 GTD.gr. m., 11-'90/ 16.900 214 SI, 3-drs, zwart,
25 GTS, wit, 1-'87
ƒ 6900 48.000 km . . . . ' 9 1 ƒ20.950,- 70 BESTELAUTO'S en pers. T.k. gebruikte onderdelen van
25 T.D., blauw, 7-'85 ƒ 590C Nissan Bluebird ST, diesel,
zusjes v.a. ƒ3500. Garage alle type's BMW, Mercedes en
25 GTX, grijs, 9-'84
ƒ 460C 98.000km .... '90 ƒ 18.950,- =üjsenhout, lid Bovag. Bijna
Peugeot. Garagebedrijf
C.
9 GTD, wit, 10-'88
ƒ 740C Nog diverse andere occasions 50 jaar gevestigd: Bennebroe- Schrauwen,
Teteringsedijk
Nevada SD, 11-'90
ƒ 13.20C
cerweg 17, Rijsenhout bij
134, Breda. Tel.: 076-214918.
uit voorraad. Rover dealer:
Tel.: 035-564444/561842
Aalsmeer, 02977-24229.
PIM VAN ROOTSELAAR
Renault 18 TL., 5 drs., rood, b.j Rhôneweg 40-42, Amsterdam, Ook t.k. gevraagd.
'82, APK tot 7-'94, i.g.st,
tel. 020-6131365.
T.k. tegen handelprijzen: Ford
ƒ 1900, 020-6126826.
Rover 216 E 7-'90
ƒ11.500 Transit Bus 100 Van Benz.,
6-'88, ƒ11.500. Susuki Super
Renault 21 GTD 86,
Tel. 035-564444/561842.
:arry, 10-'89, ƒ7950. Kadett
vr.pr. ƒ 8900,
Rover 2300S, 6 cil., bouwjaar 1.7 D Combo, 4-'91, ƒ11.500. nkoop auto's tegen
Tel.: 020-6958239.
ANWB/BOVAG-koerslijst.
12-'82, 107.000 km, i.g.st., prijs BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Bel voor info 020-6369515.
RENAULT AMSTERDAM
ƒ2800,-. Tel.: 043-470501.
Amsterdam. 020-6627777.
Top occasions met 1 jaar
.et op! BOVAG autobedr. vergarantie
koopt gratis uw aanb. in zijn
Wibautstraat 224
Showr. Medembl. 02274-4999.
020- 561 96 11
SAAB SERVICE MOLENAAR
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Ond., rep., APK.
merk auto a cont. met vrijwar.
AUTO MOTOR THIALF
RENAULT BENELUX
Royal Class Saab's
bewijs. Tel.: 020-6105478.
-leerenveen IJsstadion za. 11
AMSTELVEEN
Diverse occasions
en zo. 12sept: 10-17.30 u. Gro- .k. gevr. LOOP-, SLOOP- en
Ford Scorpio 2.4, Aut. . . . '88 HOOFDDORP, 02503-14097
e IJshal: een gigantisch aan- ;CHADEAUTO'S a contant
-ord Sierra 20
'90
bod van 30300 (!!) Oldtimers, met vrijwaring. 02990-71312.
Hyundai Scoupe
'92
•dassiekers en verkoopstands.
Mazda 626 aut
'93
Jshockeyhal motorfestijn met Wilt u uw auto v.a. 1990
Mazda 626 HB
'90
SEAT Autocentrum APC
londerden Harley Davidsons. DIREKT verkopen? Belt u voor
nl. 03410-19354.
Mini 1000
'91
Jarmuiden 43
jfe Bands,
'eugeot 205 XE
'90
nfo: 05910-41028/10527.
Amsterdam-Sloterdijk
Te koop gevraagd AUTO'S a
Renault 5
'88
'91
Tel. 020-6133333
contant met vrijwar.bewijs
:itroén DS19 Pallas, b.j. '67,
Renault 19 16V
'92
Tel.: 02908 - 24640
.z.g.st.,
Z.-Franse
auto,
Renault 19 TR
'89 SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
dk.blauw, zwart leer, 140.000
Renault 25 GTX
'89
A'dam - 020-6686146.
km, vr.pr. ƒ 13.000.02265-1891.
Renault 25 TX
'92
AUTOBOULEVARD
Suzuki Alto
'88
Te koop aangeboden:
en
Renault Clio 5-d
'92
Kever 1302
Haarlemmerweg
49a
Toyota Corolla
'87
Autosloperij A. de Liede
Leiden.
071-214011
bouwjaar
1971, zwart,
VW Polo Coupé
'88
Neem geen risico: orig.
redelijke
staat,
zonder
APK
Jaguar XJS Cpé
'83 Te koop: Seat 133, bouwjaar
PTT-vrijwaring RDW
bodem
behoeft
laswerk.
Peugeot 305 break
'86 '76, APK 12-'93,-43.000 km,
(s)loopauto's
Prijs
ƒ1.500,-.
iarantie - Rnanciering - Inruil f750,-. Tel.: 020-6412845.
HOOGSTE PRIJS
Tel.: 020-6328145.
T.k.: Seat Ibiza SXI 1.5, bj.
Tel.: 020-6198691
BANKRASHOF AMSTELVEEN 1988, zonnedak, sp. velgen, cv,
Unieke aanbieding 3rote sortering ONDERDELEN
Tel. 020-6453251.
f 12.000,-. Tel.: 02975-30032.
VOLVO AMAZONE 1967,
'an alle schade-auto's, alle
Renault Express 1,6 D„ 1991,
icht blauw, 86.000 ware km.
merken, alle bouwjaren.
40.000 km, ƒ 13.500
nterieur in topconditie (zie 1EBR. OPDAM B.V.
RONDAY RENAULT BV
\rn.st.) zwart ieder, bekled. el.: 02502-45435.
SUBARU 1.6 GL Coupé, bouw020-6237247
Vraagprijs ƒ 7.000.Het HOOGSTE BOD?? Bel
jaar 1990, 65.500 km, extra's,
T. 02942-61963. (16-18 uur)
.k.a. tegen handelsprijzen:
1e eigenaar, 020-6982720.
oor vrijblijvende prijsopgaaf,
Renault 21 TXE Nevada Fam.,
Kever 1303, b.j. '74, bolle .oop, sloop en schadeauto's
blauw met., ABS (m. lichte
v.ruit., techn. 100%, APK 7-'94, n. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
besch.), 10-'90, ƒ 22.500. 21 TL
vr.pr. ƒ 5.250. 020-6208530.
HB, LPG, 11-'91, ƒ 14.750. R21
TL HB, nw. mod., LPG, 1-'92,
Ook voor diverse
17.500. R21 TL 4-drs., LPG,
recente
occasions
1-'90, ƒ 12.450. BEREBEIT,
o.a. JUSTY 1.2 GL 5-drs. aut.
Amsteldijk 25, 020-6627777.
1992, 1 jaar garantie
f
Adverteren in
RuvMl.iHk.idr /S A rt.ini O Z
Garage De Linde. Lindehgracht 227, tel. 020-6254782
deze rubriek

Renault

Rijscholen

Autoverhuur

QUKEBAAS
niet duur!!!
Studenten 10% korting.
- koelwagen S oprijauto
- 9-pers. bussen en pick-up's
- Fiat 500 tot Chrysler Voyager
- Nu ook Campers!!!

Avond- & nachttarief:
bestelwagen gehaald na 16.30
uur en de volgende morgen
retour tegen 4 uur-tarief.
020-6794842, 020-6908683.
D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,per dag, ex. BTW
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Tel.: 020-6371826.
LAGE HUUR
Nwe bestel- en vrachtw. m. radio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44,p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
wagens. Autoverhuur Sloothaak. Tel.: 020-6431220.

Algemeen
AUTO SERVICE WETTER
± 50 auto's APK gek. Den
Subaru en Lada dealer
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat LADASAMARA 1.3 . . . .1990
Haarlemmerweg bij molen. LADA SAMARA 1.1 ....1991
020-6844079. Tevens Inkoop.
LADA SAMARA 1.5 ....1987
LADA 2107 1.6
1988
LADA 2107 1.6
1987
Xantia 1.8 SX, 3-93
1987
ƒ5.500,VOORDEEL LADA 2105 1.5
Citroen AX
1987
15 Diesel, 5-93
ƒ2.200,VOORDEEL Mitsubishi Galant 1.8 GLX 1990
Suzuki Alto
1984
Swift 1.0 Spirit, 2-93
ƒ2.200,VOORDEEL
Zwanenburgerdijk 503
ZX 1.6 Aura 5 drs, 9-92/ 28.900
ZX 1.4 sport uitv. -\-92f 26.900 Zwanenburg. Tel.: 02907-6572
ZX 1.4 Reflex 10-91 .ƒ22.500
Wagenpark JOHAN BOOM,
XM 2.0 Comfort 5-90 ƒ28.500
Zuider Akerweg 83, A'dam
BX 1.9 TZI LPG 4-90 ƒ14.900
BX 1.9TRDLPG 1-87ƒ 7.900 Osdorp. Ook bedrijf in Den lip
BX 1.9 TZD 10-91 .. .ƒ26.900 55, tussen Landsmeer en
AX 1.1 inj. 10-90 . .. .ƒ13.950 Purmerend ± 100 auto's v.a.
AX 1.1 Spirit 11-89 . .ƒ11.950 ƒ 500,- tot ƒ 20.000,-.
AX 1.1 drs Image 1-9^ 14.250 Wij geven garantie v.a. ƒ 1.000.IX 2.0 LPG, 4-85 .. .ƒ 4.500 en door grote omzet goedAlto GA 4-88
ƒ 8.500 koopste adres van Nederland.
Alto 1-84
ƒ 4.750 Geopend van 9 tot 20 uur
^eugeot 205 1-91 .. .ƒ15.900 Zuider Akerweg, Den lip
biza 1.5 XL inj. 2-90 .ƒ15.500 tot 19 uur. Ook inkoop van
auto's a contant
Vlicra 10 DX 1-89 .. .ƒ11.500
Visa Super E 1-84 .. .ƒ 2.750
Hyundai Pony XP 6-88f 7.950 • Uw 1 in 3 MINI maakt een
Panda 750 L 4-86 .. .ƒ 3.950 goede kans door honderdduinruil, financiering en 12 mnd. zenden mensen gelezen te
garantie mogelijk. Autobedrijf worden. Maak er gebruik van.
Mm van Aalst Citroen/Suzuki. • Uw felicitatie overbrengen
Tel.: 02979 - 84866.
via een 1 in 3 MINI'iS een leuke
verrassing!
• Dé autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week
n Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aanhuisbladen van WEEKMEDIA.
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020-665.63.21
Deze autorubriek staat elke week in Het Parool,
Trouw de Volkskrant en Weekmedia.
Oplage 1.1 miljoen ex. Tel. 020-6658686
• Deze autorubriek
heeft een oplage van 1,1 miljoen ex.

MOOY & ZN

Service en Reparatie

APK ƒ 50 - all-in.

FAX: 020 - 665.63.21

Inlo 0?0 6b?3l6f 6/32853

Suzuki

Autobedrijf CRYNSSEN
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.Crynssenstraat 10-14
DIESELSERVICE
Tel.: 020-6184402.
brandstofpompen; verstuivers
APK-keurstation, reparaties
cil.koppen vlakken. Garage/
alle merken en schaderegeling.
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht Zelf sleutelen of auto spuiten
Tel. 020-6980639
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 02907-6999 A'dam,
APK KEURINGEN ƒ 70,
020-6799100
klaar terwijl u wacht.
Sloterdijk 3.
020-67 1 1 888 Garage West-Center:
A.P.K. KEURINGSSTATION
020-6122476 (zonder afspraak)
Keuren zonder afspraak
020-61 48933 2e Helmersstraat 15, A'dam.
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:
Auto Atnstelstad
Hemonylaan 25A Amsterdam
Auto Amstelatad
Minervalaan 85 Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
Jarmuiden 29, Australiëhaven
Sloterdijk III Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
Zeilomaker Landsmeer B.V.
Dorpsstraat 74 Landsmeer

02908-24343

B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
CORRECTE SERVICE, .
INRUIL EN FINANCIERING
-

020 6831956

075-1 64692

e| ._. ,.~,
SUZUKJ

Suzuki Swift 1.3 GLX, veel exra's, b.j. 7-'88, km. 100.000, Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
A.PK mei '94, vr.pr. ƒ10.500.
FAX 020 - 665.63.21
el. 03463-51773 of 020Postbus 156, 1000 AD A'dam
267909.

Autofinanciering
en verzekering
Autoverzekering laagste bet.
per mnd./kw., ook geld/lease.
020-6416607 -036-5345119.

Motoren/Scooters
HARLEY DAVIDSON Tour
Classic, 1984, met koffers.
Autobedrijf
JAN
WALS,
02902-61697.

T.k. wegens vertr. USA Yamaha XV250 route-66; Bj 1991,
• Bewijsnummers in een
ivoor wit, 7300 km, ƒ6750.geplaatste advertentie in deze (incl. tassen). Get your kicks on
rubriek krijgt u alleen
route 66: 013-554570.
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
Auto te koop? Plaats in deze
kenbaar maakt. De kosten rubriek. U zult verbaasd staan
daarvoor bedragen ƒ 4,50
over het resultaat.

NOOIT
MEER IN
DE FILE
JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

SHO&ROOM
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant - Diemer
Courant • de Nieuwe Bijlmer - Nieuwsblad Gaasperdam de
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad - Uithoornse Courant
de Ronde Vener - Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad

Het Parool • Trouw • de Volkskrant
Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

KINDER
KARPET

KLASSIEK
KARPET
200 X 250
100% wol

MODERN
KARPET

PRINT TAPIJT.
Vrolijk print tapijt geschikt voor huishoudelijk gebruik.
In diverse dessins. Foamrug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
VAN

170x230 cm

ff

55

TIJDLOOS
KARPET
170 x 240 cm
100% wol

LUSSENTAPIJT!
Smaakvol en sterk woonkamertapijt met grove
lussen. Antistatisch. Foamrug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
6ter

GELEGD VAN

KELIM
KARPET

m 89
85
f%^%

Vrijwel al deze karpetten zijn verkrijgbaar in
diverse formaten, dessins en kleurstellingen.

MAROC
BERBER

VELOURS TAPIJT!
Heerlijk zacht velours tapijt in diverse kleuren.
Woonkamergeschikt. Foamrug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
GELEGD VAN

559

KAMERBREED TAPIJT!
Gemêleerd-lussentapijt. Woonkamergeschikt. In
meerdere fraaie tinten. Foamrug. Breedte_400 cm.
Per strekkende meter

PRAKTISCH VINYL!
Praktisch vinyl, geschikt voor de woonkamer.
In diverse kleuren en motieven. Breedte 200 cm.
Per strekkende meter

er

GELEGD

NEPALEES
KARPET

VAN

MODERN
KARPET

HOOGPOLIG TAPIJT
Schitterend hoogpolig woonkamertapijt. In o.a. groen
en oude-roze. Jute-rug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

VAN

VAN

445

RELIEF TAPIJT
Elegant woonkamertapijt met een fraaie hoog-laag
struktuur. Diverse tinten. Jute-rug. Breedte 400 cm
Per strekkende meter
GELEGD
VAN

WOLLEN TAPIJT
Zware bouclé met een grove nop, van 100% zuiver
wol. Fraai
ai naturel getint. Jute-rug. Breedte 400 cm.
Per strekkende
kkende meter
i^t^f^^/0^^
GELEGD
VAN

50 39

KAMERBREED VINYL!
Kamerbreed vinyl in diverse kleuren met smaakvolle
parket- en granito- dessins. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

GELEGD
VAN

' ' *vn

€349

WOON KAM ER VINYL!
Kamerbreed vinyl. Verkrijgbaar in diverse
kleurstellingen. Vrolijk gedessineerd. Breedte 40p_cm
Per strekkende meter

Goed beschouwd zijn karpetten
kleine kunstwerkjes. Met veel smaak
ontworpen en kunstig vervaardigd.
Van over de gehele wereld hebben we
nieuwe karpetten binnengekregen, in
moderne en klassieke dessins. In alle
kleuren van de regenboog. U kunt
kiezen uit honderden en nog eens
honderden karpetten, allemaal uit
voorraad leverbaar. En voor prijzen die
u nergens anders ziet. Want dat is het
voordeel van massaal inkopen.
Dat kan alleen Carpet-land!

VAN

EXCLUSIEF VINYL!
Modern vinyl, exclusief voor Carpet-land. Met een
vrolijk gekleurd granito-dessin. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
GELEGD VAN

95

Aanbiedingen geldig t/m 19 september 1993

Merkartikelen van Desso, Bergoss, Bonaparte, Louis de Poortere, Forbo Krommenie, Heuga en Lano, ook uit voorraad leverbaar.

EURO PA'S \ GROOTSTE

TAPIJTSPECIALIST

LEIDEN

HOOFDDORP

HAARLEM

BEVERWIJK

Zoeterwoudseweg 9
(naast Bouwvaria).

Kruisweg 785a
(naast Brugman Keukens).

Spaarndamseweg 74-76

Tel. 071 - 322 300

Tel. 020 -653 34 41

Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Donderdagavond tot 21.00 uur.

Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-J 8.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

Parallelweg 99
(meubelboulevard).
Tel. 02510-115 89
Geopend: Maandag 13.00-17.30 uur
Di/vr. 9.30-17.30 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

Tel. 023 - 27 27 47

" OOK IN: Alkmaar, Almelo, Amersfoort,
'
Amsterdam (5), Apeldoorn, Arnhem, Assen, Capelle
a/dIJssel, pen Bosch, Den Haag (2), Dordrecht,
Emmen, Eindhoven, Enschede, Groningen, Heerlen
gouden gids ^ Hilversum, Hoogeveen, Hoorn, Leeuwarden,
Maastricht, Nijmegen, Purmerend, Rotterdam (2), Roosendaal
Spijkenisse, Utrecht (2), Veenendaal, Zutphen.

.
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Muzikale ochtend
in NPB-gebouw
ZANDVOORT - De Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB houdt zondagochtend 12 september een
bijzondere bijeenkomst in
het gebouw Brugstraat 15,
aanvang half elf.

De bijeenkomst bevat muziek, zang, tekst, mime en dia
projectie, verzorgd door een
werkgroep onder leiding van
ds. Sybout van der Meer. 'Die
ochtend geen hemel op aarde,
geen zevende hemel en zelfs
geen zwevende hemel,' aldus
een persbericht van de NPB.
'Maar wel een plaats en een moment van inspiratie tijdens een
samenkomst van geïnteresseerden in de grenzen van religie en volksgeloof, van new age-denken en algemeen menselijk
gevoel.' De muzikale ondersteuning is van de Van Braghtzangers uit Haarlem, onder leiding van Frank Meijer. Na afloop kan er gepraat worden
over het gebeurde: er is koffie
met een lunchhapje. Kinderen
zijn ook welkom.

donderdag 9 september 1993

Poolse kinderen blij én een beetje verdrietig naar huis
ZANDVOORT - Drieënveertig gelukkige Poolse kinderen namen kort geleden afscheid van hun vakantie-pleegouders uit Zandvoort en andere gemeenten in de regio.
Toch waren ze ook een beetje verdrietig. In Nederland
waren zij drie weken lang 'in de watten gelegd', daar kwam
nu een eind aan.
Eén ding weten ze allemaal
zeker: ze willen volgend jaar
graag terugkomen naar Nederland. Sommige kinderen begonnen zelfs te huilen in de

Bij de ontvangst door hun ouders in Chorzów komen de vele
pakketten kleding tevoorschijn

J Echtpaar Van Maris

Diensten 11/12 september 1993 uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
POLITIE: Alarmnummer 06-11. dieren.
In andere gevallen: tel. 13043. Hulpverlening:
BRANDWEER: Alarmnummer Centrum
Voor Vrijwillige
06-11. In andere gevallen Hulpverlening: Voor informa023-159500 of - voor info over- tie, advies en hulp tel. 17373, op
dag - (02507) 61584.
alle werkdagen van 10.30-12.30
AMBULANCE: Alarmnummer uur. Schriftelijk: Postbus 100,
06-11. Anders: tel. 023-319191 2040 AC Zandvoort.
(ongevalllen), Centrale Post Stichting Welzijn Ouderen
Ambulancevervoer (CPA) Ken- Zandvoort: (voorheen Diennemerland.
stencentrum) Koninginneweg
DIERENAMBULANCE: Die l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
renbescherming
023-246899 op dinsdag- en donderdagmid(gratis), Regionale Dierenam- dag van 13.30 tot 15.00 uur.
bulance
alarmnummer Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende gebruik te kunnen maken,
huisartsen hebben een geza- dient men zich 24 uur van te
menlijke
waarnemingsrege- voren op te geven bij Huis in de
ling: J. Anderson, B. van Ber- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. en 17.00 uur. De kosten per perPaardekooper, H. Scipio-Blü- soon bedragen vanaf l juli 1991:
me, F. Weenink. Informatie ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,daarover tijdens weekend, voor een retour.
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én Alg. Maatschappelijk Werk
tijdens feestdagen via telefoon- Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
nummer 30500. De spreekuren 13459 bgg 023-320899 of 320464.
van de dienstdoende arts zijn Spreekuur op werkdagen van
zowel op zaterdag als zondag 9.00-10.00 uur, maandagavond
van 11.30 tot 12.00 uur en van van 19.00-20.00 uur. Verder vol17.00 tot 17.30 uur. Een af- gens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere
spraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen inwoner van Zandvoort, is gratandarts bellen.
tis.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, Telef. Meldpunt Sexueel GeJ.W. Neutel, tel. 13073. Zaterdag weld: tel. 023-329393 op werkdaen zondag alléén voor recepten, gen 12.00-14.00 uur en ma.aopeningstijden: 11.30-12.30 en vond 19.00-21.00 uur.
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- Zandvoortse Vereniging van
ningstijden informatie over de Huurders: Gratis advies voor
regeling via tel.nr. 13073.
leden. Telefonisch spreekuur
Wijkverpleging: Voor spoedge- elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
vallen is het Kruiswerk Zuid- uur: 19783. Schriftelijk: Post-Kennemerland 's avonds, 's bus 287, 2040 AG Zandvoort.
nachts en in het weekend te be- Woningbouwvereniging EMM:
reiken via de doktersinforma- Klachtentelefoonnummer
tiedienst: tel. 023-313233.
technische dienst: 17577. BeVerloskundige: Mevrouw Eliza- stuurlijk spreekuur: iedere eerbeth de Boer-Burgh en/of ste dinsdag van de maand van
mevr. A.C. Gombert, Koch- 19.30 tot 20.00 uur.
Verzekeringsbank:
straat 6A, Zandvoort, tel. Sociale
02507-14437.
spreekuur tijdens de 'even' weDierenarts: Mevrouw Dekker, ken op woensdag 10-12 uur, in
Thorbeckestraat 17 te Zand- Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
voort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver- Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
eniging v.h. welzijn der dieren 61500.
(02507) 14561, Vermissings- Taxi: tel. 12600.
dienst 023-383361, Asiel Zand- Openbare bibliotheek: Prinsesvoort
(tevens
pension) seweg 34, tel. 14131. Open ma.
02507-13888, Asiel Haarlem 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
023-244443. Stichting Regionale 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
Dierenambulance: 023-363476 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
of alarmnummer 023-334323 (24 10-14 uur.

Weekend:
11/12 september 1993
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, kollekte jeugd- en
jongerenwerk
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
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Rien Couvreur en zijn vrouw
Anneke ontvangen al enkele jaren Poolse kinderen in hun
huis, voor een heerlijke vakantie in Zandvoort. Dit keer twee
meisjes van respectievelijk zeven en negen jaar oud. En zo
zijn er nog vier gastgezinnen actief in de badplaats, evenals een
aantal elders in de regio. Naast
een normaal 'gezinsleven', met
veel aandacht, worden de kinderen onthaald op uitstapjes in
de omgeving en een enkele keer
wat verder weg, zoals dit jaar
naar de Eftelmg. Omdat de kinderen uit zeer arme gezinnen

uitbundig gehuldigd

De Poolse kinderen, allemaal in de nieuwe kleren gestoken, bedanken hun gastgezin op de
afscheidsavond met een zelfgemaakte kandelaar
komen, krijgen zij ook een aan- hooguit dertig procent. Ook zij
tal nieuwe kleren aangemeten, kreeg een bril.
om mee te nemen naar Polen.
De coördinatie van het pro„En ik ben met ze naar de ject ligt bij de stichting 'Een
tandarts geweest. Daar hebben hart voor Polen', onder andere
hun ouders geen geld voor," gevestigd m Haarlem. Meestal
vertelt Couvreur. „Dat vonden worden er per gezin twee kmdeze wat minder leuk, maar zij ren voor twee of drie weken opzijn nu wel met een goed behan- genomen. Buschauffeurs rijdeld gebit terug naar huis."
den gratis heen en weer naar
Chorzöw om hen op te halen en
later ook weer terug te brengen,
Bril
de bus is voor een schappelijke
Ook werd een bezoekje aan prijs te huur.
de opticien gebracht, de bril
van een van de meisjes bleek
hard aan vervanging toe. De an- Sterftecijfer
der had geen bril maar kreeg De kinderen die mee kunnen
toch een onderzoekje. De uit- naar Nederland, worden uitgeslag was schokkend: het meisje kozen door de scholen en de
had een gezichtsvermogen van plaatselijke - vrijwillige - socia-

le dienst voor kinderen, de Verenigmg van Kindervrienden.
Daarbij spelen mee, hun gezondheid en de situatie thuis.
Ook onder ouders is er een
hoog sterftecijfer, waardoor er
veel weeskinderen zijn, én kinderen met slechts één ouder en
- dus - meer armoede.
De stichting wil jaarlijks zoveel mogelijk kinderen ophalen. Het benodigde geld wordt
bijeengebracht door particuheren en diverse ondernemers.
„Als er mensen of instanties
zijn die de stichting willen steunen..., heel graag," zegt Couvreur. Voor vragen en suggesties kan men ook bij hem terecht, via het telefoonnummer
15004. „Elke vorm van hulp is
méér dan welkom."

Rita Aker

'Kunst naar de mensen brengen'
ZANDVOORT - Kunst en

Hans en Rie van Maris, vijftig jaar getrouwd, werden zaterdag Zandvoort, voelen die twee
onthaald op een tuinfeestje met draaiorgel
zich wel bij elkaar thuis?

Het echtpaar werd zaterdag
onthaald op een 'concert' van
een echt draaiorgel, waarbij
ook alle buren waren uitgenodigd. „We werden volkomen
verrast," vertelt Rie van Maris.
„We hadden er zelf eigenlijk
niet zo veel aan willen doen."
Vandaar dat er ook geen uitnodigingen waren verstuurd naar
de vele kennissen en vrienden.
Het echtpaar, afkomstig uit
Arnhem, geniet grote bekendheid in Zandvoort, waar het nu
33 jaar woont.

Korpschef
Hans van Maris was van 1962
tot 1980 korpschef in deze gemeente. Voor die tijd werkte hij
bij de Arnhemse politie waar
hij nog onderscheiden werd
met het Verzetsherdenkingskruis. Bovendien ontving hij na
de oorlog een oorkonde van Eisenhouwer als dank voor het
helpen ontsnappen van geallieerde soldaten.

In Zandvoort stond Van Maris vanaf het begin voor bijzondere taken. „Wij hadden hier
als eerste gemeente een naaktstrand, een casino en een circuit.
Niemand in het land had
Roomskatholieke Kerk, Grote daar ervaring in." Van Maris
Krocht 45:
betreurt het dat de ZandvoortZaterdag 19.00 uur: pastor D. se politie gaat verdwijnen.
Duijves
„Maar dat is sentiment." Toch
Zondag 10.30 uur: pastor D. is de regionalisering voor hem
Duijves, Nationale Ziekendag
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: ds. S. v.d.
Meer, Haarlem, m.m.v. Van
Braghtzangers o.l.v. Frank
Meijer
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders (H.A.)
19.00 uur: zendingsdienst

geen nieuw geluid. „Destijds
zijn wij ook dingen samen gaan
doen. Vanaf de jaren voor de
oorlog zie je een golfbeweging
van decentraliseren en centraliseren." Het begon in Zandvoort
met een zendmast op de watertoren, voor de verbinding met
Haarlem. „Op een gegeven moment hadden we tijdens een
Grand Prix 200 man politie in
Zandvoort. Dat was voor die
tijd ondenkbaar."
Na zijn pensionering gaf Van
Maris nog vijf jaar les op de
brigadiersopleidmgin Haarlem
en hij nam examens af op de
politieschool. Ook was hij nog
vijf jaar lang voorzitter van de
WV Zandvoort. Van de drie
dochters Marijke, Carla en Willy is de tweede als politiefunctionaris in zijn voetsporen getreden. Momenteel werkt zij bij
de Directie Politie Den Haag.

Ontmoetingsdag
Rie van Maris-Beute heeft 18
jaar de organisatie geleid van
de Ontmoetingsdag, voor Zandvoortse ouderen. Momenteel is
zij erelid. Daarnaast heeft zij
samen met mevrouw Aukema
de volkskerstzang in deze gemeente opgestart. „Ik vond de
volkskerstzang in Haarlem zo
fantastisch, toen dacht ik: dat
kunnen wij hier ook." Ook is zij
vijf jaar lang bij menig winkelier binnengestapt als lid van de
geheime OVZ-jury. Zo moest zij
medebepalen wie er ondernemer van het jaar werd. Het
echtpaar heeft het in Zandvoort
nog reuze naar de zin, vooral
dankzij alle contacten die zij in
de loop der jaren hebben opgebouwd. „Vandaar dat we hier
ook graag zijn blijven wonen."

Gedeelde vreugd is dubbele vreugd

Het kustdorp barst 's zomers soms uit zijn voegen
van de evenementen, meestal gericht op feest en muziek of andersom. De kunst
kwam er tot dusver altijd
maar zeer bekaaid af. Maar
daar gaat verandering in komen. Zondag vindt op het
Gasthuisplein voor de tweede keer Kunstcircus plaats.
Het begin van wat moet uitgroeien tot een traditie. Achter de schermen is Rita Aker
'een van de belangrijkste organisatoren.
door Everhard Hebly
Het begon ruim een jaar geleden bij Circus-directeur Leo
Heino, die graag een bijzonder
evenement op het Gasthuisplein wilde hebben om het seizoen wat te verlengen en meer
leven in de brouwerij te krijgen.
Iets met kunst moest het gaan
worden, besloot hij met een
tweetal goede vrienden: Rita
Aker en haar echtgenoot Lou
Koper. Heino schonk als hoofdsponsor de benodigde gelden
en Aker en Koper togen belangeloos aan de slag.
Rita Aker is zelf sinds jaar en
dag een ware kunstliefhebber.
„Ik koop op gevoel. Kunst moet
een emotie bij me oproepen.
Het kan technisch nog zo volmaakt zijn, maar als het me
niet raakt, hoef ik het niet. In
Zandvoort is kunst altijd sterk
ondervertegenwoordigd. Die
andere evenementen zijn overigens ook heel goed voor Zandvoort, jazz is voor mij een
kunstvorm en als ik zie hoeveel
publiek er op het Jazzfestival
afkomt, vind ik dat uitstekend", vertelt Aker. „Maar een
kunstmanifestatie moet ook
kunnen, maar dan wel een manifestatie die meer is dan feestvieren alleen. Er zijn maar heel
weinig gekken als Leo Heino
die bereid zijn om daar belangeloos geld in te pompen."

Op straat

Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

„We wilden meer dan alleen
maar een kunstmarkt, want die
heb je al zoveel en we hadden
het idee om een kunstmanifestatie met veel spektakel onder
te brengen in een circustent.
Het was vanaf het begin de bedoeling om nu eens meer mensen dan uitsluitend de kunstliefhebbers te bereiken. Als de
mensen niet naar kunst komen
kijken, dan brengen wij de
kunst wel maar naar de mensen. Kunst op straat dus."
„Vorig jaar waren er ongeveer tweeduizend bezoekers en
dat was zeker geen doorsnee-publiek, dat merk je aan reacties als 'dat kan mijn kleine zusje ook' en 'alles lijkt op elkaar'.
Anderen waren juist heel ver-

B Burgerlijke stand
Periode:
31/8/1993 - 6/9/1993
Gehuwd:
Bekhuis, Vincent Frederik Bernardus en Van der Staaij, Esther Elizabeth
Sweerts, Vincent Mattheus
Wilhelmus Antonius en De Jonge, Renata
Alessie, Jacobus Paulus en
Rijnders, Maria Elizabeth
Waanders, Hans Peter en Van
der Mije, Leida Dirkje Johanna
Christma
Webber, Ricardo Roberto en
Van der Mije, Marjolijn
Van Vlijmen, Reinier Geraldus
Maria en Bleekemolen, Jacqueline Tosca Hendrina
Overleden:
Keman geb. Hermans, Alriegonda Gerardina, oud 76 jaar
Kruisheer geb. Serno, Jacoba,
oud 93 jaar
Zijp geb. Smit, Meinouwtje,
oud 98 jaar

Kinderkunst

Achter de Schermen.

ZANDVOORT - Het echtpaar Van Maris is zaterdag
door de kinderen uitbundig
in het zonnetje gezet. Rie en
Hans van Maris waren die
dag exact vijftig jaar getrouwd, wat in kleine kring
werd gevierd.

Kunst Circus
Zandvoort trok
vorig jaar geen
'doorsnee-publiek', zegt Rita
Aker. Dat was
wel te merken
aan de sterk
uiteenlopende
reacties

Zaterdag 11 september staat
in het teken van Kinderkunst.
Het gaat om een expositie van
kunst gemaakt door brugklasleerlingen van vier middelbare
scholen uit de regio. De expositie is van 11 tot en met 26 september te zien in het Cultureel
Centrum. Tijdens de officiële
opening zal een jury het werk
beoordelen en prijzen uitreiken. De jury wordt gevormd
door wethouder van onderwijs
Peter Ingwersen, tekenlerares
Ineke Diemer en kunstkenner
Wim Nederlof van Nederlof Repro.

Meer bezwaren
tegenvoorstellen
accommodaties
ZANDVOORT - Behalve
het opheffen van De Krocht
zijn ook andere voorstellen
uit de gemeentelijke nota
Accommodatieonderzoek
op grote bezwaren gestuit.
Dat betreft met name het opheffen van de kunstenaarsateliers in de voormalige Mariaschool aan de Koninginneweg.
Voor de gebruikers is dat onaanvaardbaar, zo laat een van
hen weten. De commisse Weizijn had er eveneens moeite
mee, maar lijkt akkoord te
gaan, onder voorwaarde dat er
voor de kunstenaars andere
ruimtes wordt gevonden.
De Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort en Centrum
voor Vrijwillige Hulpverlening
zijn evenmin blij met de voorstellen in de nota. Hierin staat
dat beide naar het Huis in het
Kostverloren moeten verhuizen. Beide instellingen willen
juist in het centrum blijven, op
een centrale plek voor iedereen, waar ouderen makkelijk
binnen kunnen lopen. „Ik denk
dat er nog heel wat alternatieven zijn," aldus Joke van Dorsten, bestuurslid van de SWOZ.
„Maar we hebben al zo vaak
met de gemeente gesproken, ik
vraag me af of we wel echt gehoord worden."

Tolweg

Foto Persbureau
Zandvoort

wonderd over de vele verschillende kunstvormen."
„Wat belangrijk was, is dat
zoveel mensen de moeite hadden genomen om de tent binnen te lopen. Ze pikken toch
iets mee van de kunst die ze
gezien hebben. In Zandvoort
zijn weinig mogelijkheden om

In de rubriek Achter de
Schermen gaat het Zandvoorts Nieuwsblad op zoek
naar de 'mens' achter bekende of in het nieuws komende Zandvoorters. Deze
week Rita Aker, een van de
organisatoren van Kunst
Circus Zandvoort, dat zondag voor de tweede keer in
successie wordt gehouden.
kunst te bekijken en cultuur is
er eigenlijk niet, dat moet nog
worden opgebouwd. Toch geloof ik niet dat je kunt zeggen
dat Zandvoort een achtergebleven gebied is, maar de meesten
weten niet wat ze missen."

Volledig beeld
Kunst Circus Zandvoort was
vorig jaar ondergebracht in
twee tenten, waarin ruim dertig
kunstenaars een plaaisje hadden. Zoals het een goede manifestatie betaamt, heeft het
kunstcircus in zijn tweede jaargang van alles een beetje meer.
Dus groter, mooier, beter en

ook een uitgebreider aanbod.
Dit jaar staat er een grote tent
met daarin zes kunstenaars en
in de openlucht exposeren nog
eens 32 kunstenaars. Ze worden omlijst door muziek, zang,
dans, theater en een terras.
Rita Aker: „We hebben gestreefd naar zoveel mogelijk
verschillende vormen van
kunst voor een volledig beeld.
En alles op één dag, dat maakt
veel meer indruk dan datje het
over een paar dagen verdeelt.
In een paar uur tijd krijg je
enorm veel soorten kunst te
zien en te horen. Er is niet voor
niets voor de naam Kunst Circus gekozen. Een circus associeer ik niet licht, geluid, dans,
spektakel en noem maar op. De
naam heeft niets met de naam
van onze hoofdsponsor, liet Circus, te maken, dat drong eigenlijk pas later tot ons door."

Groter worden
„Mijn grootste wens is om
een keer per jaar m Zandvoort
een enorme kunstmanifestatie
te organiseren. Kunst door het
hele dorp en bijvoorbeeld beeldend kunstenaars op het
strand. Maar goed, er is een verschil tussen de wens en wat
haalbaar is. Voorlopig moet
Kunstcircus daarom elk jaar
maar iets groter worden. Wat ik
belangijk vind, is dat men zich
m Zandvoort gaat realiseren
dat er zoiets als kunst bestaat,
tot nu toe was het altijd nul
komma nul."

(ADVERTENTIE)

Ambtenaar van de burgelijke stand Minke van der Meulen mocht
vorige week twee huwelijken tegelijk afsluiten. De twee zusjes
Leida (28) en Marion (26) van der Mije hadden besloten tegelijkertijd in het huwelijksbootje te stappen met respectievelijk Hans
Waanders (30) en Ricardo Webber (31). Bovendien zouden zij elkaars getuigen zijn. Vrijdag zeiden de vier het jawoord voor een
bijna bomvolle raadzaal. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd, constateerde Van der Meulen.
Foto Persbmeau Zandvooit

'Kunstdorp'

Vervolg van voorpagina
Zij laat zich vooral inspireren
door de sport, en Albert Verburg, die de computer als inspiratiebron heeft.
Hij toont tevens hoe zijn
computer art tot stand komt.
De twee andere Zandvoortse
kunstenaars zijn Jeff Borkent
en Hillie Jansen. In het werk
van Borkent (winnaar in 1978
van de Uriotpnjs) staat centraal: het thema 'Het symbool
van de wil tot leven'. Hillie Jansen is na haar bekende kinderportretten min of meer overgestapt op het uitbeelden van
vrouwen, m een bescheiden
erotische sfeer.

Gezinsleven

j Weekenddiensten

j Kerkdiensten

bus, zij wilden niet eens naar
huis terug. De vakantie naar
Nederland had hen even het
grauwe bestaan in hun woonplaats Chorzów, in het zuiden

van Polen, doen vergeten. De
industriestad is berucht vanwege de vervuiling. „Hun huizen
staan om de hoogovens heen,"
zegt Rien Couvreur, die was
meegegaan om de kinderen terug te brengen. „Die streek
heeft de grootste kindersterfte
in Europa. Van degenen die het
overleven, hebben veel kinderen een groei-achterstand."

Zandvoorts
Nieuwsblad

Toneelvereniging Wim Hildering, folklorevereniging De
Wurf, de opslag van werkgroep
Exodus,
de
Bomschuiten
Bouwclub en Genootschap
Oud-Zandvoort kunnen volgens de nota in gebouw Tolweg
10 gehuisvest worden. De laatste twee kunnen expositieruimte vinden in het Cultureel Centrum Zandvoort, indien er afspraken gemaakt worden. Het
iultureel Centrum zelf moet
op dezelfde plek gehandhaafd
blijven, al zijn er dan wel enkele
aanpassingen en investeringen
nodig.

VVD-lijst
De gemeenteraadsleden Tates, Van Caspel en De Jong, van
de VVD Zandvoort zijn herkiesbaar bij de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen van volgend
jaar. Dat is onlangs aan de leden medegedeeld. Daarnaast
hebben de huidige afdelingsvoorzitter J.C. Buijze en bestuurslid N. Wertheim (voormalig directeur Publieke Werken) zich m principe beschikbaar verklaard voor een gemeenteraadszetel.

Bestuurswisseling
bij ANBO-Z'voort
ZANDVOORT - Bij de Algemene Nederlandse Bond voor
Ouderen afdeling Zandvoort
leeft per l september 1993 een
aestuurswisselmg plaatsgevonden. De heer P. Bol heeft om
^ezondheidsredenen zijn taak
als voorzitter neergelegd. Bestuurshd T.J. Huberts zal voorlopig, tot de jaarvergadering in
mei 1994, de functie van voorzitter waarnemen. Naast Huberts bestaat het dagelijks bestuur uit secretaris mevrouw T.
Ench-Sleeman (Lorentzstraat
23, tel. 12602) en penningmeester H. Gorter.

donderdag 9 september 1993

Weekmedia 17

AUTORIJSCHOOL

Naaimachine
specialist
Lid AVVN

STOKMAN
NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

REPARATIE

ALLE MERKEN

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-1 8703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

NPB l VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP

Brugstraat 15, Zandvoort

UITNODIGING

EIC E W NEHLS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072

Géén HEMEL OP AARDE
géén ZEVENDE HEMEL
géén ZWEVENDE HEMEL,

• cursussen
• workshops
• vakopleidingen
Te huur aangeb.

020 - 624 99 94

APPARTEMENT

fotogram

WEL plaats en moment van
inspiratie.
WEL nadenken over grenzen van
religie:
- christelijk geloof en new age Van harte welkom!

centrum voor fotografie
tot maart.
ƒ 1000,-all in.

VOOR IEDEREEN DIE LANGS KOMT
EEN MARLBORO TEAM RENAULT-JACK *
Vanaf donderdag 9 tot en met
maandag 13 september zindert
onze showroom van de sportieve
sensatie. Drie uitdagende aktiemodellen vragen uw aandacht:
de reislustige Nevada Spatiale,
de avontuurlijke Renault 19 Driver
en de sportieve Clio Parisienne.
En daarnaast natuurlijk de overige
modellen, uit diverse prijsklassen.
Wij dagen u uit ze te komen bekijken. Zie dan het hoofd nog
maar 'ns koel te houden...
Ga die uitdaging aan
en haal in de showroom een
spelkaart. U hebt dan in elk geval het sportieve Marlboro Team
Renault-Jack**. Maar er is meer.
De spelkaart kan u óók die
unieke uitgave van de Renault
Clio, de Clio Marlboro opleveren.

Of heeft u straks twee van de
1250 VIP-kaarten op zak voor het
concert van Julien Clerc, op
woensdag 20 oktober in het Congresgebouw in Den Haag? Het zal
er om spannen van 9 tot en met
13 september aanstaande.

Renault 19 Driver
Standaarduitrusting o.a.: speciale
'Rafale' wieldoppen • luxe 'Golden'
bekleding • zonwerend glas • in
hoogte verstelbaar stuur en bestuurdersstoel • geïntegreerd kinderzitje in de achterbank (4/5deurs) • 3 typen motoren: 1.4 (60 pk), 1.9 diesel
(60 pk) of 1.4 (80 pk) Energymotor. De 19 Driver is
verkrijgbaar vanaf f 27.365,-*.

Renault 19 Driver:
uw voordeel op de
accessoires is f 1.630,-*.

*

Inkl btw en excl kosten njklaar maken Wijzigingen voorbehouden
Genoemde prijzen gelden t/m 18 september 1993
** Een exemplaar per adres Zolang de voorraad strekt
Deelname staat vrij voor personen vanaf 18 jaar

IIFÏtf AÏTlTjT

Renault adviseert Elf Oliën
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WILLIAMS RENAULT WORLD CHAMPION FORMULE 1 • 1992

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-13360/12424 (showroom).

Van Stolbergweg 1
Zandvoort

Tel. 17093

VANAF
1 SEPTEMBER
DINSDAGS
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'DM/U IttfO
De Zaterdagocademie is erkend door
/ Opleidingen:
de Minister van Onderwijs en Weten- ƒ p üblic re|ali.)ns: Basiscursus, NGPR-A en NGPR-B
doffen op grond m de Wel op
ƒ Effcclief op|eiden
de erkende onderwrisinstellinsen. ƒ Marketing: Prakti|kdiploma. NIMA-A en NIMA-B
De mondelinge lessen worden
/ Management: Managcment-assistent(e) l en II
gegeven op interdatjochtend
Management middenkader I en II
van 9 tot 12 uur.
/ Logistiek management
/ Administratie: Basiskennis boekhouden
leslokaties:
/ Praktijkdiploma boekhouden (ook deelcertificaten)
Amsterdam (Diemen),
/ Moderne bedrijfsadministratie (ook deelcertificaten)
Arnhem, Den Bosch,
Praktijkdiploma loonadministratie
Den Haag, Rotterdam,
Basiscursus belastingrecht
Utreiht, Zaandam
Informatica: Introductie PC-gebruik.
en Zwolle.
Werken met MS-DOS. Tekst verwei ken met WordPerfect
Startdata:
ƒ PDI modules MG. l. MG.2 en MG.3
vanaflSsep- ƒ AMBI modules HE.Ü en HE. l
tember 1993 / Toerisme/recreatie: SEPR l
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zaterdagochtend: het helere alternatief

Postbus 2» 8200 AA LcIjMacl tol. 0.1200-26 S 95 fa\ 03200-26334
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' '"'J % ri-il'l'i><-'ntl de gratis studiegids 1993/94
dhr/mu
sliaat
postcode/plaals
telefoon
Mijn interesse gaat uil naar
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LEER
DE JONGE MTS-ER
KENNEN...
Alles over zijn/haar arbeidsmarktgedrag aan
de hand van een nieuw PAC-onderzoek.
Presentatie 5 oktober 1993.

GESLOTEN

Zt ntl

Via welke media oriënteert de MTS-er zich, welke criteria hanteert hij/zij bij de keuze van eea werkgever, wat
is daarbij de invloed van stages en wat is in dit verband
de rol van de decaan en studievoarlichter? Deze en
andere vragen over bet arbeidsmarktgedrag van jonge
MTS-ers zijn onlangs beantwoord tijdens een uitvoerig
landelijk onderzoek in samenwerking met BTBT.
Medewerking verleenden een 30-tal MTS-scholen, een
20-tal bedrijven en zo'n 500 MTS-ers: schoolverlaters en
werkenden met één of twee jaar ervaring.
De resultaten van dit onderzoek (ze leveren u vele goed
hanteerbare gegevens op!} zullen u boeien. Op dinsdag
5 oktober aanstaande vindt daarvan de presentatie
plaats tijdens een mini-seminar - 'DiMi' voor insiders in het Postiljon Hotel Utrecht-Bunnik. De heer J.H.
Hoeksma, in het kader van zijn afstudeeropdracht voor
de Katholieke Universiteit Brabant bij dit onderzoek
betrokken, zal de presentatie inleiden. Verder behandelen een viortal sprekers vanuit de praktijk hun ervaringen met het arbeidsmarktgedrag van MTS-ers: de heer
ing. J.P. Nieuwenhuijsen, projectleider bij Draft Engi-.
neering Support BV over effectieve communicatie met
deze MTS-ers, de heer H. van IJperen over het werven
van MTS-ers door GTI ea twee MTS-decanen. Deze laatsten vertellen over hun ervaringen als adviseur en intermediair tussen school en bedrijfsleven.
De organisatie is in handen van de Vereniging Personeelwerving/ArbeidsmarktCommunicaüe\ (PAC), waar
u voor meer informatie en aanmelding voor deze leerzame middag terecht kunt. Deelname kost ƒ 150,- (exd.
btw). In deze prijs is uw exemplaar van het onderzoeksrapport inbegrepen.
Op het PAC-secretariaat - telefoon 020 - 4201.745,
fax 020 - 6386.609 - wachten ze uw reactie af.
De Vereniging PAC hoopt u dinsdag 5 oktober a,s. te
kunnen verwelkomen.
V E R

4-KAMERFLAT
A/D DUINEN.

Inlichtingen bij het secretariaat:
Tel. (02507)-14573
Drogisterij "BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

jonge mode vanaf maat 42
vraagt voor haar filiaal Amsterdamse
Poort

part-time Verkoopsters

Huur ƒ828,incl. verwarming.
Gevr.
2- a 3-k.woning
in Zandvoort.

Ulla ~ Popken

± 24 uur per week

Ze zijn 'r weer!

Telefonische inlichtingen woensdag- en
donderdagavond na 19.00 uur:
01806-16084. Vragen naar Dhr. Idzerda.

Eigen fabrikaat

Tel. 02507-30253 of
070-3175349.

SPECULAAS
met en zonder

AMANDELEN

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

met ƒ 5,50, zonder ƒ 4,50

Tel. 02507-30890

GEBOORTEKAARTJES
HUWELIJKSKAARTEN
EN UW HANDELSDRUKWERK

per 250 gram

ARNING
v/h Frank
Voor al uw dak-, zink- en loodwerken.
En alle reparaties.

Uw drukker voor:

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865

Drukkerij Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 - tel. 02507-12793
Postbus 54 - 2040 AB Zandvoort

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

LEVEN KLEUR

GA DE UITDAGING AAN EN KOM BIJ ONS LANGS VAN 9 TOT EN MET 13 SEPTEMBER.

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF

Woningruil:

Muziek, zang, tekst, mime,
dia-presentatie verzorgd door een
werkgroep o.l.v.
ds. Sybout v.d. Meer.

FOTOGRAFIE

Maandags gesloten

Tel. 18718.

voor een bijeenkomst op
zondag 12 september om 10.30 uur.

l N G

05(1211

Vereniging Pereoneelwerving/ArbeidsmarktCommunicatie

Postcode Jackpot op maximum van zeven miljoen sulden

En nu gaat hij eruit!
Het is zover! De Postcode
Jackpot is opgelopen tot
zeven miljoen gulden en deze
maand moet hij eruit! De
grootste prijs die ooit in
N e d e r l a n d is uitgeloofd
wordt in september uitgekeerd aan een deelnemer
van de Nationale Postcode
Loterij.
Bij de augustustrekking van de
Postcode Loterij kwam lotnummer 6715 JE 104 als
Jackpotwinnaar uit de computer. Dit lotnummer, gereserveerd voor een deelnemer in
het Gelderse Ede, was echter
niet verkocht. En dus ging de
Jackpot met een miljoen
omhoog.

De winnende
Thuisbingonummers
24 augustus:

1
4
5
6
7

8 16 27 37
11
12
13
15

18
23
25
26

30 38
34 42
35
36

31 augustus:
1
2
4
9
10

13
15
18
19
21

22
24
25
27
28

Daarmee breekt het moment
aan waarop heel postcodeminnend Nederland al een half
jaar wacht: de trekking van de
zeven miljoen. Het maximum
bedrag in kas; hoger kan de
Jackpot niet worden.
Bij de komende trekking, eind
september, moet de Postcode
Jackpot er dus uit. De notaris
zal dan net zolang lotnummers
trekken tot er een winnaar is.
Die winnaar kunt u zijn, als u
t e n m i n s t e meespeelt in de
Nationale Postcode Loterij.
Vul dus vandaag nog de WINZEVEN-MILJOEN-BON in
en stuur hem direct op. U bent
dan nog net op tijd om mee te
doen aan de spannendste trekking van het jaar!
U maakt naast de Jackpot ook
weer kans op het kwartaalmiljoen en op de maandelijkse
hoofdprijs van een ton. Meer
reden dan ooit dus om mee te
spelen in de Postcode Loterij. •

Nu is het de tijd om mee te doen. Want iedereen heeft kans op
de grootste prijs van Nederland... als u deelnemer bent van de
Nationale Postcode Loterij.

WIN-ZEVEN-MILJOEN-BON

31 38
32 39
35 41
36
37

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Hitbingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand
het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:
IJ ƒ40,- (vier lotnummers)
J ƒ30,- (drie lotnummers)

r

j /ZO,- (twee lotnummers)

IJ ƒ10,- (één lotnummer)

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Wilt u miljonair worden?
Vul dan snel

de bon in en
doe mee!
Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.
De loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890/098/177 89, d d
02-03-1993 Prijzen boven de duizend gulden worden belast met
25% kansspelbelasting Prijzen
worden automatisch op uw bank ol
girorekening gestort

Naam:

Ü dhr. ü mevr.

Adres:
Postcode:
Postbanknummer:

-i l l

Plaats:

Handtekening:
Banknummer:

150.93.09

Datum:

• NATIONALE •

POSTCODE
• LOTERIJB

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel! naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

'World of sports'
ZANDVOORT - Elysée
Beach Hotel, Holland Casino Zandvoort en restaurant
Riche haken in op de Histqrische Grand Prix eind vorige maand op het circuit. Zij
exposeren
kunstwerken
met als onderwerp 'The
world of sports'.
De exposities zijn te zien tot
en met 28 september. Zij hebben dezelfde startdatum als de
Historische Grand Prix op Circuit Park Zandvoort van 28 en
29 augustus. Grand Café Restaurant Riche heeft zijn tentoonstelling ingericht met werken uitsluitend over de 'Autorensport'.
De 'The World of sports'-kunstwerken zijn vervaardigd door René Broné, hij exppseert al twintig jaar, zowel in
Europa als in de Verenigde Staten van Amerika. De werken
zijn ook te koop. Broné staat
een deel van de opbrengst af
aan Unicef. De organisatie van
een en ander is in handen van
BiZ(!) oftewel Beach Incentives Zandvoort.

ZRB opent
zwemseizoen
ZANDVOORT - De Zandvoortse Reddings Brigade
start donderdag 16 september weer met zwemlessen
en vrijzwemmen.
Gediplomeerde instructeurs
geven in het Gran Dorado-zwembad cursussen Elementair Zwemmen en Reddend
Zwemmen. Aan het eind van
het seizoen wordt een examen
afgenomen. Het vrij zwemmen
vindt plaats in een ruime 'recreantenbaan'. De tijden op de
donderdagavond zijn als volgt.
Groep l, 18.30 - 19.10 uur: Elementair Zwemmen voor Zwembrevet A en B, Brevet Reddend
Zwemmen l en 2. Groep 2,19.10
- 19.50 uur: Brevet Reddend
Zwemmen 3 t/m 6. Groep 3,
19.50 - 20.30 uur: Brevet Reddend Zwemmen Binnenwater A
en B, plus recreantenbaan.
Meer informatie is te krijgen bij
Peter Koper, tel. 18432.

Meer kans voor
werkzoekenden
ZANVOORT/HAARLEM
- De ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt uit deze regio
in de eerste helft van 1993
lijken gunstig voor werkzqekenden. Zo wist het Regionaai Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (RBA)
Kennemer-, Amstelland en
Meerlanden (KAM) al bijna
2.500 vacatures te vervullen,
ruim 55% van de jaarstaakstelling. Daarmee vervulden
de arbeidsbureaus in de
KAM-regio, ondanks de huidige economische situatie,
gemiddeld 22 procent méér
vacatures dan in dezelfde
periode van 1992.
Het aantal vacatures dat bij
de arbeidsbureaus, aangemeld
werd bleef vergeleken met vorig jaar ongeveer gelijk: tot en
met juni -waren dat er 6.800.
Verreweg de meeste vacatures,
ruim 5.500, deden zich voor in
het midden- en kleinbedrijf.
Daar werden ook de meeste
werkzoekenden
geplaatst:
2.160. Het aantal langdurig
openstaande vacatures (langer
dan 3 maanden) nam dit jaar
met de helft af ten opzichte van
dezelfde periode in 1992.

Werkzoekenden
De arbeidsbureaus schreven
meer werkzoekenden in. Een
groot deel van hen vond al snel
weer werk want ook het aantal
uitschrijvingen nam fors toe.
Hieruit blijkt een grote doorstroming in het werkzoekenderibestand bij de arbeidsbureaus in deze regio.

Het gaat om vakanties waarbij 'extra zorg en aandacht'
sleutelwoorden zijn. Dat slaat
vooral op de serviceverlening
van tal van vrijwilligers, waaronder artsen, verpleegkundigen en Rode Kruis help(st)ers.
Daarmee wordt geprobeerd degeen die extra verzorging of verpleging nodig heeft, toch een
bijzondere vakantie te bieden.

Deze mensen hebben immers
veel minder keuze-mogelijkheden dan menig ander. Het aanbod aan vakanties voor mensen
met een handicap is kleiner en
de vakantieganger kan niet altijd rekenen op even veel privacy en comfort als de niet-gehandicapte. De medewerkers van
het Rode Kruis proberen dat
wél te bieden.,..
Vandaar dat zij een oproep
doen aan degenen die denken:
'Zou dat iets voor mij of mijn
partner zijn?' Aarzel niet, en
vraag meer informatie bij mevrouw E. Keur-Molenmaker,
coördinator vakantieprojecten
Nederlands Rode Kruis afdeling Zandvoort. Zij is telefonisch te bereiken via het nummer: 16922.

Das bij EZK voorbeeld
zuinig energiegebruik

ZANDVOORT/HEEMSTEDE - Het Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
(EZK) in Heemstede heeft
een foto-tentoonstelling ingericht over de das: het
grootste landroofdier dat
nog in Nederland voorkomt.
Volgens het EZK is dit dier
een mooi voorbeeld van zui-

Diner des Modes
ZANDVOORT - De bekende
Amsterdamse couturier Rob
Kröner presenteert dinsdag 14
september in Grand Café'Restaurant Riche zijn dames-wintercollectie 1994. De modeshow
vindt plaats tijdens een speciaal diner, het 'Diner des Modes d'Hivers'. In verband met
het beperkte aantal plaatsen
moeten belangstellenden hiervoor reserveren, tel. 12553. Riche, gevestigd Boulevard Barnaart 67, rekent voor deze 'unieke combinatie van Haute Couture en Culinair Genieten' 125
gulden per persoon.

Bankruit stuk
ZANDVOORT - De ruit van
een bankgebouw in het centrum kan stukgeschopt wprden. Dat ontdekte een 21-jarige
zondagochtend rond drie uur
tijdens een persoonlijke 'test'.
Eigenlijk wilde hij alleen maar
weten of de ruit wilde trillen.
Dat verklaarde hij tegen de
agenten die hem even later hadden opgepakt. De test was niet
vlekkeloos verlopen: de man,
onder invloed van alcohol, liep
door een scherf een diepe wond
aan zijn been op. Hij is de volgende dag na verhoor heengewnden.

Zes inbraken
ZANDVOORT - Een 27-jarige
Haarlemmer meldde zich zaterdagmiddag op het politiebureau en bekende terstond een
inbraak. Dat was kennelijk niet
de enige. In de daarop volgende
verhoren bekende hij zijn betrokkenheid bij nog vijf inbraken de afgelopen tijd.

Meer woonwagens
in Zandvoort
'
ZANDVOORT - De ge-'
meente Zandvoort moet
waarschijnlijk toch meer
woonwagens opnemen dan
de dertien die nu genoemd
worden in de gemeentelijke
stukken. De provincie gaat
uit van zestien woonwagens.

boekt. Reeds 186 allochtonen
vonden een baan, waarmee het
RBA al op 66% van de jaartaakstelling zit. De bemiddeling van
langdurig werklozen bleef achter; met 169 plaatsingen is bij
deze doelgroep de jaartaakstelling nog maar voor 34% behaald. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door de huidige krappe arbeidsmarkt, waar de meer
kansrijke kortdurend werkzoekenden blijkbaar de langdurig
werkzoekenden verdringen.

Die uitbreiding moet plaatsvinden in de jaren 1994-1997.
Dat blijkt uit het concept-omwerp Woonwagenplan Noord-Holland van de provincie. Dat
is begin deze maand goedgekeurd door de commissie Welzijnszorg en Emancipatie van
de provincie. Vanaf oktober zal
het plan drie maanden ter inzage liggen, zodat er ook van buiten bezwaren kunnen worden
ingediend.

Gerichte inzet
Het RBA schrijft de gunstige
resultaten toe aan de gerichte
personeelsinzet. Door de inzet
van meer personeel en het vergroten van de vestigingen op
Schiphol en in Aalsmeer, waartoe het RBA voor 1993 besloten
had, was het mogelijk een groot
aantal vacatures binnen te halen (daartoe werden zo'n 700
bedrijfsbezoeken, afgelegd) en
meer aandacht té besteden aan
de directe bemiddeling van
werkzoekenden. Het aantal
mensen dat aan de slag kwam
via een loonkostensubsidie
steeg van 162 medio 1992 naar
186 medio 1993. Dit is mede te
danken aan een flexibeler toepassing van de subsidiemaatregel.

Het plan werd begin dit jaar
al gelanceerd, maar in maart
door de commissie afgekeurd.
Zij had bezwaren tegen bepaalde onderdelen. Wat Zandvoort
betreft, was zij echter akkoord:
het aantal verplichte plaatsen
blijft zestien. „Die drie extra, is
de groei die wij verwachten,"
Auke Meijer (links) kijkt naar zijn latere overwinnaar, Jip Coronel, in de Marlboro Renault Clio Cup.
zegt een provinciemedewerker.
Daarmee doelt hij op kinderen
ZANDVOORT - Tijdens
send snelle Andre de Vries, die van de woonwagenbewoners
nota bene als laatste gestart die op zichzelf gaan wonen.
de internationale autoraces
was.
op het Circuit Park ZandVermoedelijk wordt het stuk in
voort behaalde Donald Mqjuni 1994 vastgesteld.

Donald Molenaar racet
naar de nationale titel

lenaar reeds de nationale titel, terwijl er nog een race te
gaan is. Nu het racesezioen schijnen om zich kampioen te
De Formule Renault race
het einde nadert, wordt op noemen.
startte spectaculair. Joop Boerhet
scherpst
van
de
snede
In de loop van 1993 zijn de gestreden.
kamp belandde in de openingsvestigingen
Arbeidsvoorzieronde bij het uitgaan van de
Clio
ning Schiphol en Arbeidsvoorziening Aalsmeer in een nieuwe
en vergrote opzet van start gegaan. Daar worden werkzoekenden niet
ingeschreven,
maar wordt alle capaciteit ingezet voor het werven van vacatures en het bemiddelen daarop.

In de Citron AX GTi Cup
kreeg Donald Molenaar de zege
niet cadeau. Voortdurend werd
hij op de bumper gezeten door
Rob Karst, maar Molenaar verloor geen moment zijn zelfbeheersing en stuurde zijn wagen
naar de vijfde overwinning van
Deze vestigingen droegen in dit seizoen. De voorsprong van
Op het gebied van doelgroe- belangrijke mate bij aan de ho- Molenaar is zo groot, dat hij
penbeleid werd vooral bij de gere „omzet" aan vacatures in verder alleen maar aan de start
minderheden resultaat ge- het afgelopen half jaar.
van de laatste race hoeft te ver-

Rode Kruisvakanties met
verzorging en verpleging
ZANDVOORT - Het Rode
Kruis organiseert aangepaste vakanties in binnen- en
buitenland voor zwaarder
verzorgings- en verplegingsbehoeftige mensen. De aandacht wordt nu gericht op
1994. Belangstellenden kunnen het beste zo snel mogelijk reageren.
,
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De Renault Clio race deed
denken aan de botsauto's op de
kermis. Eigenlijk ontsprong alleen winnaar Jip Coronel de
dans. Coronel zag alles in zijn
spiegels gebeuren en zat alleen
even in zijn piepzak toen Auke
Meijer hem na een pace-kar situatie passeerde. Even later
stelde de Huizenaar echter
orde op zaken en won afgetekend.

Tarzanbocht vol in de banden.
Nadat het los rollende rubber
bijeen geveegd was, kon de safety-car weer naar binnen en de
race worden vervolgd. Echter
zonder Brian Talborg, die vanwege het inhalen van de veiligheidswagen uit de wedstrijd
werd gehaald.
Na twintig ronden werd een oppermachtige Oscar Middeldorp
als eerste afgevlagd, voor Dennis Nieuwenhuis en de verras-

Produktiewagens
Marcel van Vliet was bij de
start van de Mobil Produktiewagens boven twee liter als een
raket weg. Als tweede dook hij
de Tarzanbocht in, achter Peter
Kox. Maar die zag hij verder
niet meer terug. Kox is ondanks het extra gewicht en de
restrictors een klasse apart. In
deze klasse was duidelijk te
merken dat het kampioenschap in een beslissende fase is.
Achter Kox werd gestreden om
iedere meter. Uiteindelijk kwamen Frans Vrs en Marcel van
Vliet als tweede en derde over
de streep.

Volgens woordvoerder Snelders heeft de gemeente Zandvoort in de stukken nog geen
rekening gehouden met dit aantal, omdat het woonwagenplan
destijds werd ingetrokken. De
gemeente gaat nog uit van dertien woonwagens, die over drie
locaties moeten worden verspreid. Het betreffende ambtelijke stuk hierover, is volgens
Rita de Jong 'volstrekt onrijp'.
„Als we die woonwagens van
het Keesomplein gaan verplaatsen, halen we een hele hoop heisa over ons heen." Volgens haar
is dat niet nodig: „Ik denk dat
het nu al met de integratie goed
is gesteld."

Met dezeaanbieding
zoggen Sjoukje en Sanders
toch nog voor
een heerlijke zonw
\J

^»

nig omspringen met energie.

Op de tentoonstelling is te
zien hoe de das leeft in Nederland, maar ook wat hem bedreigt. Het materiaal is afkomstig van de Vereniging Das &
Boom, een vereniging die zich
al vanaf 1981 inzet voor het behoud van de inheemse martera.chtigen en hun leefgebied.
Dit doet zrj onder andere door
het opvangen van gewonde en
verweesde dieren in haar Dassenopvangcentrum, door het
geven van adviezen aan overheden (over bij voorbeeld dassentunnels), maar ook door acties,
voorlichting en onderzoek. Het
leefgebied van de das wordt de
laatste jaren steeds meer bedreigd door nieuwe wegen, huizenbouw, ontgrondingen en recreatieprojecten. Maar ook de
bodem-, lucht- en watervervuiling bedreigen de das. Om deze
reden heeft de vereniging haar
doelstelling verbreed tot het
verbeteren van het totale leefmilieu.

Milieu Actie Plan
Ook het EZK ziet het als haar
verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met het milieu. Het verstoken van gas en
het maken van elektriciteit dragen bij aan de luchtvervuiling,
aan zure regen en aan het broeikaseffect. Het EZK vindt het
belangrijk dat er niet onnodig
energie wordt verbruikt. Zij
heeft daarom een Milieu Actie
Plan opgesteld met activiteiten
om het energieverbruik te beperken en om energie zo
schoon mogelijk op te wekken.
In het nieuwe informatiecentrum van het EZK wordt op
speelse manier uitleg gegeven
over verbruik en energiebesparing. De das ondersteunt de
boodschap met zijn eigen verhaal over hoe hij omgaat met
energie, warmte en water.
Het kantoor is te vinden aan
de Van den Eijndekade 3 in
Heemstede. De tentoonstelling
duurt nog tot eind september.
De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 8.30
tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00
uur.

M*

Zonnige leren 3zitcombinatie.
In diverse zomerse,
modieuze kleuren en
samenstellingen
leverbaar. Van 3699.- voor

GRATIS KREDIET.
Nukopen.
Over 6 maanden
pas betalen met
0% rente!

3299.-

Sanders
ME U B Ë L S T A D

• Am sterdam, Overtoom 557, tel. 020 - 618-4753/6830551. Eigen parkeergarage.

Wij zijn ook zondag 12 september g
H E T
D A A R
V I N D T
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Tjerk Hiddesstraat 29, goed onderhouden tweekamerappartement op de tweede etage met
balkon op het zuidoosten. Lift aanwezig. Ind.
entree, hal, woonkamer, open keuken, badkamer met toilet en toilet en douche. Servicekosten ƒ 312,- p.m. Vr.pr. ƒ 129.000,- k.k.
OPEN HUIS
Stationsstraat 4, zat. 11/9 van 12.00-14.00 uur.
In dorpskern gelegen karakteristiek halfvrijstaand woonhuis met garage en dakterras. Geschikt voor zomerverhuur. Ind. woonk. met erker, slaapk. met serre, keuken, slaapk., toilet,
werkplaats met douche, 1e et. tuinkamer met
dakterras, badkamer met ligbad, wastafel en
toilet, 3 slaapk.
Erfpachtsrecht. Vr.pr.
ƒ 249.000,- k.k.

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van olie Luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vraag vrijblijvend

MASITAAL OPLEIDINGEN
APPROVED LOCAL EXAMINATIONS CENTRE
FOR THE LONDON CHAMBER OF COMWERCE AND INDUSTRY

Specialists In Business English
CURSUSSEN COMMERCIEEL ENGELS

NOVILON MARMOLEUM

offerte.

Vrijblijvend

in Amsterdam, Zaandam en Hoorn
(maar ook binnen uw onderneming)
Opleidingen voor internationale diploma's
van de Londense Kamer van Koophandel
Voorinformatie: Mevr. M. C. Mof-Mars
lel. 022BS-1S787
la* 02285-1SI22

BETAALT U
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MEDE
Marisstraat 13a.Tel. 15186

Fa. Gansner & Co,

Super
Euro
Diesel

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

Karel Doormanstraat, garage, ƒ 17.500,- k.k.

il

ƒ1,91
ƒ1,74
ƒ1,22

ris SERVICESTATION

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

(bij Polace Hotel)

VAN

MAKELAAR O.G.

^

d >v»

.„TCTFKENDE KWALITEIT

U

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

" JOGGINGBROEK

OICRÈME-VOEDING

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

elastieken
toilleband
met veter.
ZacM geruwde
binnenkant.

FLACON500ML
BREKKIES

-

metvis

500 ML,

kl_

ELDERS

lookHinavufflacori

MALSE BROKJES ofvleesbrokjes

DIVERSE
MATEN

Soc. De Manege
Z'voort

HOLLAND FLOR

presenteert

PHILIPS

zaterdag 11 september

„SIËSTA
ESPAGNOLE"

HANDIGE
KUNSTSTOF

POTGROND

KAASBOX

Uitsluitend voor ongebonden
mensen
vanaf 25 jaar.
BESTE KWALITEIT

Entree ƒ 15,-

POTGROND

Correcte kleding.

Info: 02507-16023 of
reserveren.

zuivere bloemenaarde
mettuinturf

diverse fraaie Weuren

REUZEBAAL

STAPELBARE KOELKAST
DOZEN

20 LITER

SET

ptojüeel

3 STUKS

o.s.s.

ELDERS

Gymnastiekvereniging

Maandag jl.
zijn de
lessen weer
begonnen.

W

P Penptti

ASPERGES

KEEP FIT GYMNASTIEK VOOR VOLWASSENEN:
Ma.ochtend
Sportschool Buchel
Ma.avond
Pageehal
Di.avond
Prinsessehal

9.00 - 10.00 uur

DUO PENOTTI

20.00 - 21.00 uur

HAZELNOOTPASTA

20.00 - 21.00 uur

BUK 250
FLES 0.

lekkere boterhampasta
In 2 kleuren

11 10STUKS
„.J

Do.avond

17.30 - 18.30 uur
18.30 - 19.30 uur
19.30 - 20.30 uur

PEUTER KLEUTERGYMNASTIEK IN DE
PRINSESSEHAL VANAF 3 T/M 4 JAAR
Wo.middag

15.00 - 16.00 uur

VANAF 5 T/M 6 JAAR
Wo.middag

16.00 - 17.00 uur

VOOR VERDERE INFO TEL 18910 OF 12196

Fa. P. Klein

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort

Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg

Sig.mag. De Krocht

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

PAK
150 GRAM

ELDERS

2M

UNOX
GELDERSE ROOKWORST
vacuumvers verpakt

LIEFST 250 GRAM

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

ELDERS

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

&ti

Stationsplein 6, Zandvoort

BEKER
0.5 LITER

ELDERS 22$ \

ELDERS jUetf
ZWAN

IN ONZE GROENTE & FRUIT AFD.

POT 72 CL
\
ELDERS
-\
0*T

HEERLIJKE ZOETE

DRUIVEN
HEEL POND

MALSE

RUNDER-BIEFSTUK

SPONTIN
LIMONADESIROOP

ELDERS M&

BOERENLEVERWORST
LIEFST
400 GRAM
ELDERS

Gfcf\^

&6

met de smaak
van puur fruit

^
^

DIRK VAN DEN BROEK

doek
tut:

SINAS OF
GRENADINE

BUS
3/4 LITER

At,

40-'

Het Station

stand of roer

gesneden en voorverpakt HEEL BROOD

UNIEKAAS
HEEL
POND
ELDERS

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

SESAMBRUIN

ALMHOF

BIOGARDE YOGHURT

LEKKERE JONGE VOLVETTE

T. Goossens

Maraned

fijne Hollandse
kwaliteit
OVENVERS

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

KOOLEN
SPERZIEBONEN

LU SCHOUERTJE
roomboterbiscuit met
een plakje
chocolade

Zand voort s Nieuwsblad

AKO

ELDERS

18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur

IN DE PRINSESSEHAL (CENTRUM)

Fa. Veldwijk

&<•&. ƒ-'#&

zijn
ut er dol
••"'op'.

ELDERS

TURNEN VANAF 6 JAAR (JONGENS EN
MEISJES)
IN DE PAGEEHAL (ZANDVOORT NOORD)
Ma.avond

_^
£|| ^ -m
ll\ l«u
Sw^m^^S!
de kinderen

ELDERS

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schallpleln • HOOFDDORP: Markllaan (centrum|, Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hooldweg • VOLENDAM: Hyaclntenstraal • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenriot
EN NU OOK: • AMSTERDAM (ZUID]: Rijnslraal 48
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Cursussen volgen in vrije tijd blijft immens populair

atv

Tonijnsalade
met rosbief
Geschikt als lunchgerecht
maar ook goed te gebruiken als
voorgerecht. Speciaal de combinatie vis/vlees maakt deze salade tot iets aparts.
Ingrediënten voor 2 personen
l krop krulsla bijvoorbeeld
lollo rosso
gesneden rosbief 100 g
tonijn l blikje
mayonaise 2 dl
olie

azijn
zout
peper
eventueel wat sesamzaad

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,

C

URSUSSEN
volgen
kun je vandaag de dag
bijna overal. Iedere
zichzelf respecterende onderwijsinstelling biedt
tegenwoordig wel een pakket cursussen onder het
motto 'voor elk wat wils'.
Een instelling die al jarenlang gespecialiseerd is in
het geven van cursussen ter
lering ende vermaak is de
Volksuniversiteit Arnsterdam, die dit jaar tachtig jaar
bestaat. En natuurlijk zijn
er altijd mensen die de
smaak van leren flink te
pakken krijgen en regelrnatig terug komen om zich
voor cursussen in te schrijven.

Was en droog de sla, verwijder de harde stengel. Maak de
sla aan met olie, azijn, zout en
peper.
Leg op het midden van het
bord een bergje sla. Bedek deze
met enige plakjes rosbief.
Voeg de tonijn toe aan de
mayonaise en pureer deze in
een keukenmachine of met een
staafmixer. Eventueel verdunnen met wat koud water.
Giet de tonijnmayonaise in
een cirkel rond de sla. Strooi er
eventueel nog wat sesamzaadjes overheen die in een droge door Charles Soria
koekepan zijn geroosterd.
Serveren met warm stokbrood en boter.
„Cursussen en cursisten heb
PETER VAN KLAVEREN je in alle soorten en maten. Ook
de aanleiding om een cursus te
gaan volgen kan heel verschillend zijn." Aan het woord is drs.
Maggie Vonk, stafmedewerkster van de Volksuniversiteit
Boekenbeurs
Amsterdam.
In de Marijkehal in de
„Sommige mensen volgen
Jaarbeurs te Utrecht
een cursus om hogerop te kowordt van 9 tot en met 11
men op de sociaal-maatschapseptember een grote boepelijke ladder. Anderen omdat
kenmarkt gehouden. Orze er gewoon plezier aan beleganisator is de Centrale
ven of, omdat ze nou eindelijk
Boekhandel.
wel eens een keer zonder extreOpeningstijden 9 en 10 september van 11 uur 's morgens tot
me ongelukken die lekkende aftien uur 's avonds, zaterdag van
voer willen repareren of hun eitien tot vijf uur. De toegang Is
gen fietsbandje willen plakgeheel gratis.
ken."

Op de Volksuniversiteit
kan je bijna alles leren
„En dan heb je ook nog mensen die langdurig met vakantie
gaan naar een of ander exotisch
oord en daarom meer willen
weten over de kunst, cultuur en
taal van dat land. Bij ons kun je
overigens de meest uiteenlopende vreemde talen leren.
Cursisten kunnen naast de moderne Westerse talen, bij voorbeeld ook lessen in Tsjechisch,
Servo-Kroatisch, ManderijnChinees, Arabisch, Hebreeuws,
Indonesisch en Nieuw-Grieks
volgen."
Maggie Vonk is naast stafmedewerkster ook coördinatrice

BOES

van het talenaanbod en het on- steen en een cursus hoeden,
derdeel algemene kennis aan petten en baretten."
de Volksuniversiteit.
„De Doe-Zelf School is een
aparte stichting die in nauwe
Maggie: „In totaal biedt de samenwerking met de VolksuVolksuniversiteit zo'n 700 cur- niversiteit cursussen in bouwsussen, ondergebracht in vier vakken en allerlei ambachten
hoofdrubrieken: algemene ken- verzorgt. Je kunt het zo gek niet
nis, talen, creativiteit en de bedenken: tegelzetten en tegelDoe-Zelf School. Vooral die leggen, stukadoren, schilderen
laatste twee rubrieken zijn erg en timmeren, maar ook. sleutegevarieerd. Onder creativiteit len aan de centrale verwarvallen bij voorbeeld cursussen ming, papiermaken en prakals edelsmeden, Argentijnse tisch motorbootvaren behoren
tango, oosterse en westerse tot de keuzemogelijkheden.
massage, beeldhouwen voor be- Mensen met twee linkerhanginners in gips, hout en spek- den, die jarenlang torenhoge
bedragen voor loodgieter- of
timmermanswerkzaamheden
hebben moeten neertellen,
kunnen via de Volksuniversiteit omgeschoold worden tot
redelijk bekwame doe-het-zelvers, die bij voorbeeld een boor
of zaag ter hand kunnen nemen, zonder dat zich meteen
allerlei bloederige taferelen afspelen."
De Volksuniversiteit Amsterdam heeft een rijke geschiedenis en een ideële achtergrond.
De instelling werd in 1913 opgericht met, zoals in een oude
brochure te lezen valt, als doelstelling: „ontwikkeling in alle
richtingen, voor alle kringen
van het volk ( . . . ) voor de
meer- en de minder-ontwikkelden".
Dit laatste geldt in 1993 nog

Doen sommigen af en toe
eens een cursusje, er zijn ook
mensen die er aan verslaafd lijken te zijn. Mevrouw Els Kleine (63) uit Amsterdam-Noord is
zo iemand die intensief cursussen volgt. Al sinds 1959 schrijft
ze zich elk jaar in voor één of
meer cursussen. De vroegere
medisch analiste is een actieve,
uitstekend algemeen ontwikkelde dame, die ook nog eens
veel van de wereld heeft gezien.
Els Kleinen: „Ik ben veel in
Italië geweest, maar ook in landen als Engeland, Frankrijk,
Duitsland, Noorwegen, Canada,
de Verenigde Staten en Indonesië. Het is altijd handig iets van
de geschiedenis en cultuur van
zo'n land te weten en de taal een
beetje te beheersen als je er
naar toe gaat. Ik houd ontzettend veel van talen. Ik heb altijd
met groot plezier Italiaans gedaan. Engels vind ik ook een
leuke taal. Je kunt tegenwoordig aan de Volksuniversiteit
zelfs diploma's halen in de Engelse taal op verschillende niveaus; de zogenaamde Cambridge Certificates."

steeds. „Mensen uit alle lagen
van de bevolking komen op
onze cursussen af", zegt Maggie. „Professoren en zakenmensen zitten gebroederlijk in de
schoolbanken naast winkeliers, studenten, bouwvakkers
of mensen die met de vut zijn.
Onze cursisten komen ook uit
alle leeftijdsgroepen: de Volks„Ik ben typisch iemand die
universiteit is echt voor men- uit interesse cursussen volgt.
sen van 18 tot 88."
Vorig jaar heb ik een cursus
Franse conversatie gedaan. Ik
Het docentencorps van de was er niet zo heel goed in,
Volksuniversiteit bestond en maar we hadden een beregezelbestaat uit een uitgelezen gezel- lige groep en dat vind ik ook
schap. Ooit bracht Max Euwe, belangrijk. Psychologie, filosonog altijd Neerlands eerste en fie, Nederlandse literatuur,
enige .wereldkampioen scha- kunstgeschiedenis, het zijn alken, geïnteresseerden de fijne lemaal cursussen die ik ooit
kneepjes van het schaakspel bij zuiver uit interesse gevolgd
en doceerde de befaamde Am- heb. Ik ben ook vaak met reissterdamse politicus Wibaut jes en excursies meegegaan die
over architectuur. De vader van door de Volksuniversiteit georde latere minister van buiten- ganiseerd worden."
landse zaken Luns, Huib Luns
was eveneens nauw betrokken
„Wat ik minder leuk vind? Ik
ben werkelijk een kluns in de
bij de Volksuniversiteit.
creatieve vakken, zoals tekeOok vandaag de dag verlenen nen, schilderen, handarbeid en
bekende figuren hun medewer- dergelijke. Alleen al het vastking. Op 14 september zal de houden van een kwast of een
bekende emeritus hoogleraar hamer is voor mij al problemasociale geografie van de Univer- tisch. Dat soort dingen zijn dus
siteit van Amsterdam prof. dr. absoluut niet aan mij besteed."
W. F. Heinemeijer speciaal vanVoor meer Informatie: Volksunlverwege het tachtigjarige bestaan sltelt
Amsterdam, Herenmarkt 93,
van de Volksuniversiteit het 1013 EC Amsterdam, tel. 62616 26. Renieuwe cursusseizoen openen gullere openingstijden: maandag t/m
vrijdagvan 10.00 tot 16.00 uur. Inschrljmet een lezing over de vertaon- ving
is te allen tijde mogelijk.

De Fügelpits vangt zieke vogels op

NJUM. Vermoedelijk
hebben ze er een eigen
Beerenburg, maar in
ieder geval staat er de Fügelpits Lauwersmar. Een vogelopvangcentrum.
Hier
ontfermt Gaatske Visser
zich over zwarte zeeëenden,
eidereenden, Jan van Genten en andere vogels die de
dupe zijn geworden van milieuvervuiling. Olie met
name.

A

Gaatske Visser heeft een Jan van Gent in de 'houdgreep'
Foto Gerard Bakker/Seal Productions

tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

denheid van de Volksuniversiteit met de stad Amsterdam.

Zeven dagen per week, 24 uur
per etmaal, staan de beheerders en de vrijwilligers klaar
voor het welzijn van de vogels.
Fügelpits betekent vogel-tussenstop, want het is de bedoeling dat de dieren zo snel mogelijk het opvangcentrum weer
verlaten. Fügelpits ligt op de
spreekwoordelijke steenworp
afstand van fraaie natuurgebieden als het Lauwersmeer en de
Waddenzee.
Het werkgebied van het vogelcentrum strekt zich uit van
Na een schoonmaakbeurt Harlingen tot Delfzijl. Maar
(veelal met Dreft) zoeken de vo- ook van elders worden in hat
gels weer vrij hun weg boven en ongerede geraakte vogels naar
op de Waddenzee. Belangstel- Anjum gebracht. In dit verband
lenden kunnen het vogelop- kan men denken aan kieviten,
vangcentrum
buizerds en
bezichtigen en
kiekendieven.
er een bezoekPer jaar neje aan Expomen Gaatske
Zee LauwersVisser en haar
oog en de Grovrijwilligers
ninger borg
zo'n 1300 geVerhildersum
wonde vogels
aan vast knoonder handen.
pen.
Sape WiersEen interesma, de echtgesant 'natuurnoot
van
dagje', dat beGaatske Visroute
naar Anjum, ser, zet regelgint met een
ExpoZee en Leens
autotocht
matig
zijn
naar Anjum,
Duitse staanboven Dokkum, vlak bij het der Dora in om zieke eenden
Lauwersmeer. Iets minder dan van de Wadden te halen. Een
twee uur rijden uit Amsterdam. mens zou diep in het wad wégMet het openbaar vervoer kun zakken, maar Dora slaagt er in
je er ook komen, dat is een inte- de vogels behoedzaam uit het
ressante maar wel tijdrovende water te vissen en veilig naar de
dijk te brengen.
excursie.
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Rondreis Polen
Jan Willem, Maripla en
Petra Hoekstra zijn drie
mensen die hun enthousiasme over Polen graag
aan meer belangstellenden wil overdragen. In samenwerking met Sypersma Reizen Sneek bieden
zij een 10-daagse rondreis :
door Polen aan op een
niet-commerciële basis.
Uitgangspunten die gehanteerd worden, zijn:
kennis laten maken met •
de Poolse bevolking, het
'• bezôek'èïfvah culturele be-,
zienswaardigheden
en l
kennismaken met het ge-'
'"varieerde 'landschap. Het;
vertrek van deze reis is op vrijdag 24 september en op zondag 3 oktober bent u '
weer terug in Nederland.
De reissom bedraagt 875 •
gulden. Voor inlichtingen: •
telefoon 020-661.3535 of
05152-1606.

Dagje' natuur':
Anjum, ExpoZee
en borg in Leens

geeff u meer!

Naar Fügelpits

de enveloppe (ƒ0,80) opsturen aan: de Fügelspits, Singel 34, 9133
NJ Anjum.

Bon voor onze lezers

DROOM BANKEN

Naam:
Ire Möbel model Mascara
design: Dan Ihreborn.

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Tel.:.

Alberto Nien model Rafaello.
Schitterend leder niet houten inzet.

Wij komen op

Rolt Bern medel 444.

Sniep 7, Meubelboulevard Diemen. Ringweg afrit S-113/Diemen (020) 6994111 fax: (020) 6903881

JSU-."

In samenwerking met de me- sum is 's maandags gesloten; de
dewerkers van de Fügelpits is borg, het 'schathuis' en de tuin
er speciaal voor lezers van zijn op de overige dagen open
Weekmedia een interessant van half 11 tot vijf uur. Het ouddagprogramma samengesteld. ste deel van de huidige borg daWie bijgaande bon opstuurt, teert uit de 14-e eeuw. Men ziet
treft in het Vogelopvangcen- er hoe de Tjarda van Starkentrum kortingsbonnen aan voor borghs in de vorige eeuw wooneen bezoek aan ExpoZee en de den en leefden. Bezoekers loborg Verhildersum in het Gro- pen er niet door een statisch
ningse Leens.
museum,
Voor negen
maar door een
gulden
kan
huis waar je
men een bede jonkers, als
zoek brengen
het ware ieder
aan ExpoZee,
moment verhet informawacht te onttiecentrum
moeten. Het
over de Wadhuis ligt middenzee, en het _____^___ _^_____^__, den in een
tuin,
landgoed Ver- ~~"~""~~~~""•" --^-~--^- fraaie
hildersum (toegang tot de ge- met bloemen, planten, heesbouwen, en de tuin; tevens kof- ters, kruiden en beelden. Het
fie en koek). In het 'schathuis' prieel biedt een goed zicht op
van Verhildersum valt - tegen huis en tuinen. Dank zij dit probetaling - een hapje te eten. Het gramma, dat door medewerVogelopvangcentrum is gratis kers van Fügelpits is samengete bezoeken.
steld, is een bezoekje naar het
'hoge noorden' de moeite De met olie besmeurde vogels worden met Dreft gereinigd
Foto Fügelpits
Deze actie loopt tot eind sep- waard.
temtaer. ExpoZee is tot l oktpStichting Vogelopvangcentrum 'Füber open van dinsdag tot vrij- gelpits'
Lauwersmar ligt aan Singel 34
dag van 12 tot vijf uur en in het in Anjum, telefoon 01593-215H1. Expoweekend van twee tot vijf uur. Zee ligt aan Strandweg l in Lauwerstelefoon 015H3-49045. De Borg VerHet informatiecentrum geeft oog.
hildersum ligt op ruim 20 kilometer
met modellen, maquettes, com- van
Anjum in Leens.
puterspelletjes en beeldmateri- Wie de Fügelpits financieel wil steunen kan een donatie overmaken op
aal een compleet beeld van het bankrekening
34.fil.32.134.
Waddengebied. Er draait een
Anjum bereikt men vla de Flevopolvideo/film, 'Lauwerszee, 20 jaar ders. Heerenveen, Leeuwarden of vla
later,' die laat zien hoezeer dit Afsluitdijk, Harlingen, Leeuwarden,
Wie gebruik wil maken van het dagprogramma naar Vogelopvangweg Leeuwardcn-Hardegarijp, afslaan
centrum Fügelspits, dat speciaal voor lezers van Weekmedia is
natuurgebied veranderd is.
richting Dokkum. bij Dokkum richDe Groningse borg Verhilder- tlng Lauwersoog en dan afslag Anjum.
samengesteld, moet onderstaande bon invullen en in een gefrankeer-

(ADVERTENTIE)

Van Reeuwijk in Diemen heeft voor u een collectie
topmerken samengesteld op het gebied van
totaal-wonen die uniek is voor Amsterdam en
omgeving. Opmerkelijke service, informatie en
topkwaliteit staan garant voor een verantwoorde
keuze.
Neem bijvoorbeeld de droombanken uit de collectie
van Alberto Nieri, Rol) Benz en Ire Möbel AB. Een detail
uit het exclusieve droomwonen bij van Reeuwijk.

Wintersportkaarten
De ANWB heeft acht geactualiseerde brochures en
kaarten op het gebied van
de wintersport uitgebracht. Er is een keuze uit
vijf kaarten met informatie over de verschillende
wintersportbestemmingen en drie brochures over
de aankoop en het onderhoud van de wintersportuitrusting. De wintersportinformatiekaarten geven
per plaats informatie over
hoogte van de plaats en
maximale hoogte van het
skigebied, het aantal tandradbanen, kabinebanen en
skiliften, wandelmpgelijkheden in de omgeving, geschiktheid voor kinderen
en après-ski voorzieningen.

Tot Kijk tij

(datum) met

(aantal) personen

De kortingsbonnen voor landgoed Verhildersum (op maandag gesloten) en ExpoZee liggen voor u klaar in het Vogelopvangcentrum.
Zowel het landgoed als ExpoZee zijn afzonderlijk te bezoeken. U
betaalt dan (weliswaar met de kortingsbonnen) respectievelijk ƒ 6,50
(inclusief koffie) en ƒ2,50 (kinderen en 65+, ƒ2,-).
Deze aanbieding loopt tot 1 oktober.

geeft u meer!

bUNY ttl-l-l bYblbtM INM_. DUNT bUbWUUrtK-bt l
TOPKLASSE! LOSSE KOMPONENTEN 43cm.
TAF\319
Versterker 2x55 Watt, 6 ingangen, Source Direct;
STS170
Digitale synthesizer tuner, 30 pre-sets;
TCW290
Dubbel cassettedeck, high-speed dubbing, feather touch;
SONY CAMCORDER
CDP209
CD-speler, 4 hybrid pulse D/A converters, Shuffle Play.
8 x motorzoom, (ader, 3 lux. SS-SW1
Subwoofer inkl. 2 satellieten. Totaal adviesprijs'2999.-

*
*ft

hifi.autofocus Adviospnjs '2220 •

*
f
t
'f

BAUKNECHT VAATWASSER

1299.-

SONY 63 CM KT
SUPER TELETEKST

TOPMERKCAMCORDER

F60,8mm systeem, 6x zoom, su
Flat en Square Hi-Black Trinitron penmpose.autofocus Adv"2299beeldbuis, teletekst en afstandbediening Adviesprijs'1799 -

1299.-

SONY 70CM KVX2921
STEREO TELETEKST

1799.-

1149.-

SONY CAMCORDER

FX500, 10x motorzoom, 2 lux,
LCD-display. supenmpose,
HiFi stereo, afst bed . '2660

INDESIT D3ÓOOWI+
LUXE VAATWASSER

14991

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maa
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie. Koelruimte
op "ooghoogte". Adv.*1099.-

\IIAAC,

659.-

PANASONICTOCM"
STEREO TELETEKST

1199.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

999.-

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

899.329.

MIELE1100TOEREN
6 programma's, 12 couverts en |
Type W750; Voorlader, RVS geruisarm: Adviespnjs'999.trommel EN kuip, centrifugeer;
tot 1100 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geëmailBAUKNECHTVW3PR
leerd. Adviesprijs '2199.-

699.799.-

SIEMENS 1000 TOEREN BOSCH VW PS2100

1345.-

TypeARG280; Adviesprijs' 1 235.- WA&DROOGKOMBINATIE

UFft
larjfef

7 yin
f 151 ••

MIELE KOEL/VRIES

SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviespnjs'3330.-

2099.-

BAUKNECHT SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

1200 TOEREN LUXE
IDEAAL: Wassen en drogen in
één apparaat. Adviesprijs*1899.-

SONYTRAVELLER

1475.-

849.-

TR50; Lichtgewichtcamcorder,
8x zoom, hifi, autofocus. '2550 -

1399.-

875.-

BAUKNECHT WA6500
SONY VHS HI-FI VIDEO

SLV615; HQ TOPKLASSE 1
4 koppen, longplay(8uur) '1990.-

^t^F "^Vic

tv- en

1149.-

?eo9

Vtïod

BLAUPUNKT VHS HI-FI

999.-

1495.-

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

1895.-

70 CM TELETEKST

Nederlandse Philips garantie.

1295

PHILIPS CE6270 63CM
AFSTANDBEDIENING

995.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

965

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

VS940; VHS-HQ, 4 koppen,
inkl. TELETEKST. '1999.-

AVM610;20liter. Adviesprijs'769.-1

SHARP 2 IN 1 KOMBI

445.-

stunten wij

Type R3G14; Draaiplateau, l
imer en 1000 Watt quartz-grill. [

INDESIT 2-DEURS

NDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

nrïg«4 ccc

HOLL 1000 TOEREN

eruit tegende

IfM?

1199.-

UDü."

PHILIPS /WHIRLPOOL

m 849.m 749.& 699.-

ZANUSSI WASAUTOM.

PHILIPS HI-FI VIDEO

VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-snuttle. '1795.-

BAUKNECHT 2304

7-fc

1199.-

j torn
BOSCH 2-DEURS

VR502; VHS stereo.'1599.-

RISICO

849.^

r^g-i

SONY 3 KOPPEN VIDEO
V315; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbediening. '1220.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

BLAUPUNKT VIDEO

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

VSF360;3 koppen, VHS-IHQ, afstandbediening en PDC "1098.-

255.355.-

INDESIT 140 LITER
AKAI 3 KOPPEN VIDEO
VSF340; VHS-IHQ, PDC voori/ereid; afstandbediening. '988.-

'ype AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
HILIPS CC1000. Adv.'l 445.-

949.-

BOOTRNBOVENLAD'ER

799.-

AEG TURNETTE

nklusief aparte 2800-toeren
.entrifuge. Adviesorijs.*1375.-

1099.-

145 LITER KOELER

TOPMERK. Adviesprijs*749.-

395.-

INDESIT
FORNUIS

.*• ZANUSS1140 LITER
PHILIPS VIDEO + PDC

425.545.-

ETNA FORNUIS 14.00

PHILIPS 160 LITER

BLAUPUNKT70 CM
STEREO TELETEKST

BOSCH KTF1540

1398.-

1348.-

TURBO-DRIVEVIDEO

528.598.INDESIT G/E FORNUIS

575.BAUKNECHT160LTR

4 koppen, dubbele speelduur.
Ned. Philips garantie. '1245.-

KN5404; Gas-elektro. *1049.-1

668.

160 liter inhoud. Adv.*869.-

635.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

898.-

312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening. '1145.-

948.-

VS902;TELETEKST.'1409.-

PELGRIM SUPERLUXE|
GAS-ELEKTRO FORNUIS

TOPMERK WASDROGR 410; Gas-elektro fornuis, l
Wasdroger. Adviesprijs*495.

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

AUDIO- & VIDEO CASSETT

GRUNDIGVIDEO + PDC

FR«k
narR

Q7Q
Of ö."

GRUNDIG51CMTEKST

pT«fii C.QQ
t-Jtifkr OifO.ARISTONA 51 CM

ZANUSSI WASDROGER

Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:

SONYHF60
MAXELLE180VX

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

GRUNDIG VHS VIDEO

10 voor
3voor

18.30.Handig opzetvrieskastje, waa:
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs.'595.-

MOULINEX
OVEN

348.-

JVC VHS-HQ VIDEO
HRDX20; Afstandbed. '879.-

INDESIT WASDROGER

KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven, l
TypeAMB523; Adviesprijs'945.- grill, kookwekker en gratis |
kookboek. Adviesprijs* 1735.-

PR«l oio
c _
lö.
458.- Lüli7v.a.D

Inkl. afslandbediening!

PHILIPS VRIESKAST

~ 1298.-I

KONDENSDROGER

Type AFB594; Adviesprijs'725.

SËr 799.478.- ELEKTRONISCHE

BAUKNECHT LUXE

KONDENSDROGER

598.- S^ 999.-

Elektronisch regelbaar. '1445.-

GRUNDIG37CM
KTV+TELETEKST
BCC
PRIJS

1098.-

PHILIPS/ WHIRLPOOL

TypeZSOSO; Adviesprijs'599.- BAÜKN./BOSCH/AEG

STUNT! VHS-HQ VIDEO

478.

958.-

ATAG INFRA TURBO

ZANUSSI VRIESKAST

GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

Inkl. grill, draaispit en mixed |
grill-set. Adviesprijs'1425.-

TypeTDSO; Adviesprijs*649.- ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52/25A; Elektrische oven, |
inkl. grill en kookwekker. '1510.-

OPZETVRIESKASTJE

SV200;2 koppen, ATTS. LCDafstandbedienmg. Adv. '989.-

\

Type KN5402WO;Adv.'849.-

70KV9717;Adviespri|s'2275.- VR223; VHS-HQ, simpel programmeren:TXT. Adv. '1245.-

K
ti
ï
P50-450
M GRUNDIG
STEREO TELETEKST

649.-

LUXE WASAUTOMAAT PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

SIEMENS KS2648

AKAI VIDEO + PDC

*
"!

R8180; 750 Watt+draaiplateau.

979^

899.-

RTV535; 3 koppen. Adv.'l 445.-

ARIS
STEREO TELETEKST

569.

SHARP 3 IN 1 KOMBI

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviesprijs'1299.Type KSV; De nieuwe met 260
NDESIT
PROMOTIE
liter inhoud. Adviesprijs'1 1 99.'ype 2596; Adviesprijs.*799.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

yJ-L

m 349.-

Type R2240. Adviesprijs'849.- Voorlader, centrifugegang MOULINEX 3 IN 1
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs'1299.- KOMBI MAGNETRON
FMA 925C; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron. Inkl. hete-lucht l
ZANUSSI 2-DEURS
oven en grill. Adviesprijs. 840.-1

PANASONIC VIDEO
PHILIPS GR1021 37CM J40; VHS-HQ, 3 koppen. '1104.-

425.-

m 319.-I

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Adviesprijs'749.'

750; 4 koppen, 8 uur. '2095.
Type 25GR5760; 63cm flat square, m-hne, quikstart beeldbuis,
stereo, teletekst en afstandbediening. Adviesprijs. '2075.JVC VHS HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE' '1899.-

949.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

D^jS

AI het

m 259.
m 299.-'

MOULINEX FM1115

845.- PANASONIC 700 WATT l

SHOW

F65; 4 koppen, VHS-HQ. '1894.-

GRUNDIG HIFI VIDEO

219.239.-

1195.-

PHILIPS/WHIRLPOOL SAMSUNG RE570

1199.-

1295.-

1499.-

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
Type KGC251 1 ; Adviespnjs'1 269.-van deze AEG/BCC stuntaan- MAGNETRON OVEN
aieding? Adviesprijs. '1549.- Snel ontdooien en verwarmen, l

PANASONIC VHS HI-FI

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

MIELE VW G521

AEG LAVAMAT RVS

37 CM KLEUREN-TV

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

849.-

1000 toeren. Adviespnjs'1878.-

PHILIPS /WHIRLPOOL
KOEL/VRIES KOMBI

1499.-

PANASONIC63CM*
STEREO TELETEKST

N

NT\

GSF2120; Luxe afwasautomaat, geschikt voor
12 standaard couverts, variabele servieskorf,
3 programma's met programmaverloop aanduiding,
boven en onder sproeiarm, zeer zuinig en door
zelfreinigende binnenkant weinig onderhoud.
Adviesprijs* 1199.-

BOSCH VRIESKAST

31
'^

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

198.-

Type GSD1311; Adv. '848.- MIELE DROGER

499

~_^

PIN-CODE l
Electronisch betalen
met uw PIN-code,
zonder extra kosten

.->

.

' _ . liriL

648.- MERKCENTRIFUGE
•2^1299.- PELGRIM WASEMKAP
348.169.- ~ 108.-

STUNT!! VRIESKIST!!

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

HAARLEM
Winkelcentrum Schalkwek
Rivièradreef 37

l BEVERWIJK
l ALKMAAR
l Winkelcentrum De Beverhof " l Huiswaarderplein 11
| Beverhof 16 (alleen witgoed) | (Achter Noorderkade/Gro.mo.Kti

WA15; Adviesprijs*245.-

.1 tot 5.30 uur
9 tot 5.30 uur
zaterdag .9 tot 5 uur.
KOOPAVOND.
Cl PKTRO-SUPFR<% l Badhoevodorp vrijdau
. .. 7 tot 9 uur
filV nc D A IVirVe-r A n l Maaresenbroek vrijdau
7 tot 9 uur
IN DE RANDSTAD l ovtrige filialen donderdag
7 tot 9 uur

='

EEN AUTO TECEN
ELKE PRIJS

Nieuwsblad

GEBRUIKTE AUTO'S GERANGSCHIKT NAAR VRAAGPRIJS
EN MERK, ZIE ELDERS IN DEZE KRANT.

Donderdag 16 september 1993

Los nummer ƒ 1,85

53e jaargang nummer 37

[Begroting 1994: belastingtarief burgers kan iets omlaag

Parkeerinkomsten lopen
op tot een miljoen gulden
ZANDVOORT - De parkeerinkomsten zullen waarI schijnlijk oplopen tot zo'n 1,1 miljoen gulden per jaar. Dat
lis ruim een half miljoen meer dan voor 1993 was geraamd,
l Ook in de gemeentebegroting 1994 wordt rekening gehouIden met deze hoge inkomsten. Burgemeester en wethouIders willen daarmee volgend jaar de financiële pijn voor de
Iburger verzachten. Het college stelt voor, volgend jaar de
l Onroerende Zaak Belasting (vroeger onroerend-goedbellasting) niet trendmatig te verhogen, maar te verlagen.
De trendmatige verhoging is
13,7 procent, maar in Zandvoort
l gaat de OZB volgend jaar met l
l procent omlaag. Deze tegeI moetkoming komt nog eens bij
l die van vorige maand. Toen
l werd op voorstel van de geImeenteraad besloten de tarieIven rioolafvoerrechten en afI valstoffenheff ing minder sterk
l te laten stijgen. Die tarieven
l gaan daardoor komend jaar
l met slechts 15 procent omhoog
lm plaats van 28 procent. HetI zelfde geldt waarschijnlijk ook
Ivoor het jaar daarop.

(Zuigeling
Het college wil hiermee de
Iburger volgend jaar laten profiI teren van de extra inkomsten
l van het toerisme. De parkeerIgelden zijn daarbij de' 'grote
J klapper', zegt wethouder Ingwersen, van Financiën. Hij gaat
ervan uit dat die grotendeels afkomstig zijn van badgasten en
andere bezoekers van het dorp.
„De extra inkomsten moeten
deels ten goede aan de investenngen komen, deels ten goede
aan de inwoners." Dat is het
collegestandpunt, aldus Ingwersen, die zich de laatste jaren
flink heeft ingezet om deze extra inkomsten te verwerven.
Dat wil nog niet zeggen dat het
toerisme meer geld oplevert

Computerdag
in Pellikaanhal
ZANDVOORT - Op zaterdag 18 september 1993
wordt van 10 tot 17 uur in de
Sporthal Pellikaan, A. J. van
der Moolenstraat 5 te Zandvoort de 5e MSX Computerdag/ Ie Game Consoledag
gehouden.
Dit is volgens de organisator,
de MSX gebruikersgroep Zandvoort, uitgegroeid tot het grootste MSX evenement van Europa. De 5e MSX Computerdag
staat in het teken van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het MSX computersysteem. Bijna 60 standhouders uit Nederland, Duitsland,
Italië en Zwitserland zullen op
de 5e MSX Computerdag aanwezig zijn en zullen een groot
aantal
MSX-bijzonderheden
demonstreren en te koop aan
bieden. De organisatie verwacht zo'n 2000 bezoekers. De
toegangsprijs is 7,50 gulden,
voor kinderen t/m 12 jaar en
65-plussers 6,50 gulden.
MSX kan nog steeds tot de
populaire computersystemen
gerekend worden. Naast MSX
is in het kader van de Ie Game
Consoledag pok de spelcomputer duidelijk aanwezig. De
nieuwste spellen en andere artikelen voor de gameconsoles
van o.a. Nintendo, Sega, Neo
Geo en Turbo Duo zijn te zien
en te koop.
Maar volgens woordvoerder
Jaap Hoogendrjk is een bezoek
aan de 5e MSX Computerdag/le Game Consoledag ook de
moeite waard voor degenen die
geen MSX of spelcomputer bezitten. Bij veel standhouders is
het mogelijk toebehoren zoals
öiscdrives, monitoren, printers, papier, diskettes, enz. aan
schaffen, die niet aan een
computersysteem zijn gebonden. Ook geschikt dus voor de
eigen computer. Bezoekers
hebben de mogelijkheid eigen
hard- of software te verkopen.
Iedereen
met een kaartje kan
2l
Jn of haar computer, printer,
Monitor, originele sofware enZovoorts zelf of via de organisate koop aanbieden.

Waterstanden
Datum
16 sep
Sep
8 sep
1
9sep
20 sep
21

HW

LW

HW

Verder verwacht het college
meer inkomsten uit de Brandweerrechten (40.000 gulden) en
Toeristenbelasting. De Toeristenbelasting (geraamde opbrengst 1.669.000 gulden) blijft
weliswaar gehandhaafd op 1.50
gulden per nacht, maar er
wordt rekening gehouden met
een toenemend aantal bezoekers van het casino en betere
registratie van hotel- en pen-

Betreuren
'Hoewel ons bestuur dit besluit van de heer Ingwersen ten
zeerste betreurt, zullen wij onder grote dank voor zijn inzet
dit besluit respecteren,' reageert
CDA-secretaris G.J.
Bluijs. Over zijn opvolging is
officieel nog niets bekend. Ingwersen houdt zich vaag daarover: „Het CDA heeft van ouds-

De begroting meldt een post
van 87.436 gulden voor onvoorziene uitgaven en 366.999 gulden voor nieuw beleid. Als
nieuw beleid worden onder andere genoemd: de tariefsverlaging OZB, herzien van de structuurschets (vooral voor de middenboulevard), herinrichting
van het gebied Badhuisplein/Strandweg, beveiliging strand
(40.000) en een jaarlijkse bijdrage van 10.000 voor de parkingwatchers. De begroting wordt
behandeld in de commissievergaderingen in oktober en in de
gemeenteraad op l en 2 november.

Wethouder Ingwersen: „De
belasting is buiten-proportioneel."
her voldoende kwaliteit in huis.
Maar ik ben nog niet weg. Ik zit
hier nog bijna een half jaar."
De 'perikelen' in de gemeenteraad hebben zijn beslissing
geenszins beïnvloed, schrijft
Ingwersen zijn bestuur. 'Zolang
ik de politiek volg, zijn er perikelen en dit zal ook altijd wel zo
blijven. We kennen hief een levendige en open democratie.'
Zijn dinsdag gepresenteerde,
sluitende gemeentebegroting
1994 is voor hem het 'kroonstuk van vier jaren financieel
beleid'.

(ADVERTENTIE)

ZATERDAG 25 SEPTEMBER 1993
GEMEENTEDAG ZANDVOORT

Huiskamer
Basta, het enige café in
o
Zandvoort noord, heeft
O
een trouwe klantenkring „Het
is eigenlijk een soort verlengmg van hun huiskamer," zegt
eigenaar/exploitant Rob Tan
Deze week m de rubriek Achter de Schermen
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Moord bekend
ZANDVOORT - Een vrouw
die vorige week na een auto-inbraak is aangehouden, is ook
betrokken bij een moord op 20
augustus in Emmerich. Zij
werd, samen met een 32-jarige
man, gezocht door de Duitse
politie. De man werd donderdagochtend in Haarlem aangehouden. Beide hebben de
moord bekend. Zo ook een
reeks inbraken in Zandvoort en
Heemstede. Zij worden uitgeleverd.

Vlooienmarkt

De zieke iepen in noord
worden met
•wortel en al
weggehaald
om zo snel
mogelijk
nieuwe
bomen te kunnen planten

ZANDVOORT - In de Pellikaan sporthal aan de A.J. van
de Moolenstraat, wordt zondag
een grote vlooienmarkt gehouden, met oude spulletjes en zolderopruimmgen. Open van 10
tot 5 uur. Entree 4 gulden, 65+ 3
gulden, kinderen tot 12 jaar gratis. Voor reserveringen kan
men nog bellen: 023-402334.

Foto Persbureau
Zandvoort

ZANDVOORT - In nieuw-noord is dit jaar voor het eerst
iepziekte ontdekt. Dat kan grote gevolgen hebben: het bomenbestand in deze wijk bestaat
voor het grootste deel uit iepen.
„Ik houd m'n hart vast wat dat
volgend jaar zal geven," zo bevestigt Rob Boekelman, hoofd
plantsoenen, de ernst van de situatie. Enige tijd geleden is in

de Lorentzstraat een iep weggehaald, vorige week werden in de
Fahrenheitstraat drie bomen
gerooid. Daarbij werd per ongeluk ook een waterleiding stukgetrokken. Verder is de iepziekte in noord nog niet geconstateerd. De gerooide bomen worden zo snel mogelijk vervangen, waarschijnlijk door de
tamelijk snel groeiende essen.

Boekelman verwacht dat dit
komend voorjaar gebeurt, na
de winterstormen. „Dat is veiliger.
Bovendien lopen ze toch pas
in het voorjaar uit, daardoor zie
je eerder resultaat. Maar het
zijn natuurlijk jonge bomen en
daardoor kleiner dan wat er
stond. Daar ontkom je niet
aan."

Snelheidscontrole
ZANDVOORT/OVERVEEN
- In Overveen worden de laatste
tijd regelmatig snelheidscontroles gehouden, met name op
de Zeeweg, de Militairenweg en
de Julianalaan. Zo ook vrijdag,
toen reden er vijftig automobilisten te hard.

Besluit tot fusie van Plesmanschool en
Van Heuven Goedhartschool opgeschort
ZANDVOORT - Het officiële besluit om de Plesmanschool en de Van Heuven Goedhartschool te laten fuseren,
is nog niet gevallen. De medezeggenschapsraad van de
laatste school gaat niet akkoord met de fusie. De raad,
waarin ouders en onderwijzers zijn vertegenwoordigd,
heeft bezwaar aangetekend bij de landelijke geschillencommissie voor het openbaar onderwijs. De Plesmanschool is vóór de fusie.
De gemeente heeft tot 22 september de tijd om een verweerschnft in te dienen bij de geschillencommissie. Naar verwachting zal de commissie
hierover medio oktober of begin november een uitspraak
doen.
Die uitspraak is bindend, zowel voor de medezeggenschapsraad als voor de gemeente.

Burgemeester en Wethouders
zowel het besluit tot fusie als
ook de daarmee samenhangende opheffing van de Plesmanschool (per l augustus 1994)
heeft opgeschort.

De fusie kan vervelende gevolgen hebben voor een aantal
leerkrachten, vooral als het gezamenlijke aantal leerlingen
gaat dalen. Sommigen verwachten dat leerlingen uit de
Vandaar dat het college van omgeving
Plesmanschool

Kunstcircus bijzonder in trek

U KOMT TOCH OOK?
Zaterdag 25 september is de landelijke gemeentedag De gemeente Zandvoort doet dit jaar voor de derde keer mee
Onder het thema 'Ouderen en Solidariteit tussen Generaties' houdt de gemeente die dag van 10.00 tot 17.00 uut
open huis m het Raadhuis. Het thema is gekozen omdat 1993 tot Europees Jaar van de Ouderen en Solidariteit
tussen Generaties is uitgeroepen

(oud-noord) niet naar meuw-noord komen, maar een andere school dichter bij huis zullen
opzoeken. Daardoor zou er op
de fusieschool een overschot
aan onderwijzers ontstaan. Dat
kan leiden tot tijdelijke tewerk stelling elders in de regio en op
den duur zelfs werkloosheid,
met name voor de leerkrachten
met de minste dienstjaren. Het
merendeel daarvan werkt momenteel op de Van Heuven
Goedhartschool.
De fusie is een gevolg van
nieuwe wettelijke normen voor
- toekomstige - minimum aantallen leerlingen op openbare
basisscholen. De gemeente
moest voor 16 oktober 1993 een
besluit nemen over scholen die
op l augustus 1994 voor drie
achtereenvolgende jaren niet
voldoen aan de mstandhoudingsnormen. De Plesmanschool zit daar duidelijk onder,
de Van Heuven Goedhartschool zit in de 'gevarenzone'.
Vandaar dat de gemeenteraad
enige tijd geleden al besloot om
beide scholen te laten fuseren.
Dat besluit moet nog goedgekeurd worden door Gedepu-

teerde Staten van Noord-Holland.
Die hebben voor een zorgvuldige beoordeling nog de instemming van beide medezeggenschapsraden nodig. De gemeente moest voor 16 oktober aanstaande ook beslissen over het
opheffen of instandhouden van
de scholen. Maar dat is opgeschoven als gevolg van het
voornemen van de staatssecretaris om een 'generaal pardon'
af te kondigen. Daardoor knjgen alle scholen met te weinig
leerlingen tot l augustus 1996
de kans zich alsnog te richten
naar de nieuwe normen. Tot die
datum vinden geen gedwongen
opheffingen plaats, eventueel
alleen vrijwillige opheffingen.
De provincie heeft de gemeente Zandvoort geadviseerd,
geen overhaaste beslissingen te
nemen, bijvoorbeeld om de
Plesmanschool op te heffen.
Dat zou betekenen dat er ook
een besluit moet worden genomen tot buitengebruikstelling,
met ingang van l augustus
1994.
De 'bekostiging' van de Plesmanschool is nog gegarandeerd
tot l augustus 1996.

WAT IS ER DIE DAG TE DOEN?
* In het Raadhuis zal ALGEMENE INFORMATIE worden gegeven over het reilen en zeilen van de gemeente U kunt
terecht met vragen over de Wet Voorzieningen Gehandicapten tot en met 'Wat doe ik met mijn huisvuil'' Er zal
foldermateriaal aanwezig zijn en medewerkers van de gemeente kunnen uw vragen beantwoorden
*Behalve de gemeente zullen diverse instellingen, die zich specifiek met ouderenbeleid en ouderenzorg bezighouden,
zich presenteren op een speciale OUDERENMARKT. O a zijn aanwezig de SWOZ, de Lokale Raad van Kerken, het
Rode Kruis en de stichting Bodaan

krant moet ik hebben.
Natuurlijk,•*•J die
Omdat ik graag wil weten wat zich in

* De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat Veel beslissingen van de gemeente hebben een directe
invloed op het dagelijks leven In maart 1994 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen Uw stem bepaalt mede wie
het nieuwe gemeentebestuur zal worden Het is dus ook m uw belang m maart 1994 uw stem uit te brengen
Vanzelfsprekend is aan u zelf de keuze op wie u gaat stemmen
Op de open dag zal aan HET BELANG VAN STEMMEN de nodige aandacht worden gegeven

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik hel
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,50

Ook jongeren toonden belangstelling voor het kunstcircus
Foto Porsbui eau Zandvooi t

EN VERDER
Vanaf
*In ieder geval wordt een ZANDVOORTS DICTEE georganiseerd onder de titel ZANDVOORTSE ZINNEN. Vana
12.00 uur kunnen jong en oud de strijd tegen taalkundige valkuilen aangaan Het dictee is tot stand gekomen
m m v de heer G Hokke, directeur van de Gertenbach-MAVO
*Onder de deskundige leiding van de heer Ch van der Moolen zal van 13 30 tot 15 30 uur een KLAVERJAS-DRIVE
worden gehouden Aan de hand van de individuele inschrijvingen zullen teams van 'jong en oud' worden samengesteld

LW

Woensd. 22 sept. 21.32 uur
°odtij 25 sept. 12.35 uur

DEZE WEEK

Met ook nog eens de hoger
uitvallende opbrengst parkeergelden komt de totale inkomstenverhoging op 685.000 gulden. Daarnaast kan er voor
128.000 gulden bespaard worden, door enkele uitgaven te
verlagen. Voorstellen voor algemene subsidiestops zijn er niet.

ZANDVOORT - CDA-wethouder Peter Ingwersen, van
Financiën en Onderwijs, stelt zich volgend jaar niet meer
beschikbaar voor een plek in de gemeenteraad. „Het wethquderschap is niet meer te verenigen met mijn werk en
mijn gezin," aldus Ingwersen.
gevoel - mijn centen omspringt." Zijn beslissing om er
volgend jaar mee te stoppen,
heeft hij 'reeds lang geleden' genomen. 'Maar de politiek laat
nu eenmaal niet toe dit soort
beslissingen al te vroegtijdig
bekend te maken,' zo schreef
hij zijn partijgenoten, die hij begin deze maand van zijn beslissing op de hoogte stelde. In verband met de kandidaatstelling
voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen kon hij er nu niet
langer meer mee wachten.

lepziekte nu ook in noord

Geen subsidiestops

Wethouder Ingwersen (CDA)
volgend jaar uit gemeenteraad
Ingwersen kiest voor zijn gezin en zijn eigen advocatenkantoor. „Twee banen binnen 24
uur red ik niet. Daardoor zit ik
bijna dagelijks tot twee of drie
uur 's nachts op kantoor om de
zaken af te maken. Ik wist dat
ik het vier jaar wel zou volhouden. Maar een wethouderschap
van acht jaar neemt risico's
met zich mee, die ik liever niet
loop." De belasting daarvan
noemt hij 'buiten-proportioneel', continuering 'niet verantwoord'. „Maar sommige mensen in Zandvoort zullen het wel
anders uitleggen," verwacht
hij. Ambities voor de landelijke
politiek toont hij niet, omdat
hij daardoor zijn advocatenkantoor zou moeten verwaarlozen.
Ingwersen (37) maakt al 14
jaar deel uit van de Zandvoortse gemeenteraad. Maar ook
geen plek in de fractie wil hij
niet meer. „Dan moet ik toezien
hoe een ander met - voor mijn

Oplage: 5.200

siongasten. Samen goed voor
zo'n 30.000 gulden belasting.

Voor het dictee en de klaverjas-dnve kunt u zich t/m woensdag 22 september inschrijven bij bureau Voorlichting,
telefoon 02507-61492

03.59 -.- 16.2714.06
04.42 00.24 17.0614.56
05.25 01.10 17.4915.40
06.01 01.55 18.3514.06
06.56 02.34 19.1515.01
07.40 03.24 20.01 15.46
sep 08.35 04.24 20.5616.46
sep 09.34 05.20 22.1617.25
sep
- r 11.06 06.25 23.4018.25
Maanstand/getij:
18 sept. 05.25 uur
u

dan het kost. In feite betaalt de
inwoner er nog voor „In 1990
betaalde de Zandvoorter, van
zuigeling tot grijsaard, nog honderd gulden per persoon voor
het toerisme, bijvoorbeeld voor
het onderhoud en de aanleg van
wegen. Dat hebben we nu behoorlijk teruggedrongen."
Ingwersen is dan ook een 'tevreden wethouder van Financiën'. Mede omdat hij ook deze
begroting sluitend heeft weten
te krijgen, ondanks alle rijksbezuinigingen. Het is waarschijnlijk wel de laatste begroting die
hij presenteert: Ingwersen stelt
zich bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar niet
meer verkiesbaar. „Het wéthouderschap is niet meer te
verenigen met mijn werk en
mijn gezin," zo verklaart hij

deze stap. De tariefsverlaging
van de OZB (volgens Ingwersen 'uniek') sluit niet uit dat
een aantal Zandvoorters volgend jaar méér gaat betalen.
Dat heeft te maken met de stijging van de prijzen in de woningmarkt. Het college verwacht dat bij de jaarlijkse hertaxatie de economische waarde
van een aantal panden bijgesteld wordt, waardoor ook de
OZB omhoog gaat. Naar verwachting levert dat volgend
jaar 80.000 gulden extra op voor
de gemeentekas. Dat staat tegenover de 195.000 gulden die
wordt ingeleverd om de tariefsverlaging van de OZB te betalen.

Editie 17

Weekmedia

TENSLOTTE
* Onder voorbehoud zal het Zandvoortse koor ZAMOR twee korte optredens verzorgen De geplande tijden zijn
11.30 uuren 13.00 uur.

GEMEENTEDAG ZANDVOORT; WIJ ZIJN ER! U KOMT TOCH OOK?
)GEHEENTE

ZANDVOORT - Het tweede Kunst Circus Zandvoort is
een groot succes geworden. Deze kunstmanifestatie zondag op het Gasthuisplein trok enkele duizenden mensen.
De hele dag was er een constante stroom belangstellenden. Behalve op kunst, werden
zij in de circustent ook onthaald op 'salonmuziek' en tango. Naast toeristen bestond het
publiek uit veel Zandvoorters
die op het evenement afkwamen, plus een flink aantal
kunstkenners van buiten de gemeente. „Sommigen kwamen
echt naar Zandvoort om kunst
te kopen," aldus Lou Koper,
"een van de organisatoren.
De kunstenaars waren op
'kwaliteit' gekozen, wat bij de
meesten duidelijk te zien was.
Vandaar ook zeer tevreden gezichten bij de sponsors. De

meeste kunstenaars, waaronder enkele uit Zandvoort, deden dan ook goede zaken. Vooral ook de Poolse schilder Piotr
Naliwajko, die bijna al zijn
schilderijen verkocht. Voor
zijn gezamenlijke expositie met
de Zandvoortse schilderes Marianne Rebel, dinsdagavond geopend in Art Gallery Heaven in
de Haltestraat, moest hij zelfs
een aantal schilderijen uit het
buitenland ophalen. In het Cultureel Centrum waren tegelijk
de bijdragen te zien van een
aantal middelbare scholen,
waaronder ook leerlingen van
de Gertenbach Mavo. Zij dingen onderling naar de 'Kinder-
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,00 D half jaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
]||||| ||| II |||||||||| |||||| ||| \
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 710371 017003
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FAMILIEBERICHTEN

Bedroefd hebben wij afscheid genomen van onze
zorgzame moeder en lieve oma

EÏTUT1

J

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Tjitske Postma-Foks
weduwe van Hessel Postma

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

op de leeftijd van 87 jaar.

1. Lorentzstraat 429, huur ƒ 743,85 per maand, excl. stookkosten.
4-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 4.660,- zijn.
2. Lijsterstraat 2-18, huur ƒ 518,55 per maand, excl. stookkosten.
2-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan alleenstaanden van 55 jaar en ouder.
Het belastbare-maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.940,- zijn.

Den Haag:
Puck Ohl-Poslma
Bleiswijk:
Gerrit Postma
Mieke Postma-Hoefkens
Natasha
Selma
Ursem:
Fenna de Brouwer-Postma
Onno de Brouwer
Olav en Ilona
Sergej
Miryam en Pjchard

GT If F

MENU MAAND SEPTEMBER
frisse cocktail van Noorse

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,

garnalen, ananas en mango

°f

2. Vondellaan 51 zw, huur ƒ 428,80 per maand, excl. stookkosten.
2-kamerwoning
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het belastbare-maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.800,- zijn.

Zandvoort, 10 september 1993
't Huis in de Duinen,
Herman Heijermansweg 73.
Correspondentieadres:
Sportlaan 1202,
2566 NM Den Haag
De Uitvaartdienst in de aula van 't Huis in de
Duinen en aansluitend de crematieplechtigheid
in het crematorium Velsen hebben dinsdag 14
september plaatsgehad.

U I

L

Preisoep gegratineerd
met kaas

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van
naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.

dat is communiceren
zonder misverstanden..

Kip gevuld met zalm in
een

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM. •
Bij het genoemde gezamenlijk max. bruto-maandinkomen wordt het inkomen
van de meestverdiener voor 100% en de minstverdiener voor 50% meegenomen in de berekening.

kreeftensaus

het faxnummer is

of

020-5626283

Lamskoteletjes met gemarineerde
groenten en tomatensaus
********
Luchtige aardbeienmousse

In memoriam

Café Sam-Sam

Ard Jansen
Patrick

Weekmediamicrofiche.

1993

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

Uit het oog maar voor altijd in mijn hart.

1991

FL 39.-

25-9-1993

15-9-1991

In memoriam

Ard Jansen
Uit ons oog, niet uit onze gedachten.
Sof, Mark, Nicole

Karaoke-avond

1

vrijdag 17 september
aanvang 21.OO uur
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A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles
wat ermee verband houdt.

Drogisterij "BOUWMAN"
B. Hammmga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat
.
l

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN OF ANDERE KOMMISSIE
OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ
ONS VOORDELIGER - DIREKT UIT DE
WERKPLAATS VAN DE VAKMAN.

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel.: 02507-14168

'HOLLANDIA' ONDER
ANDERE VLAG.
Deze week hebben wij café
Hollandia overgenomen van
Willy en Carla Zitzenbacher. Wij
wensen hun veel geluk in de
toekomst.
Wat ons betreft, we nemen het
roer vol vertrouwen en goede
moed over. Daarbij rekenen we
graag op uw klandizie en nodigen
u uit voor een drankje en een
hapje op vrijdag 17 september

WITGOED

uitvaartverzorging
kennemerland bv

g

reparatie was-, droog-, koelapparaten

telefoon 023-385478

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

QUORUM

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

BLOEMENHUIS

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 12060

MARITAAL OPLEIDINGEN
APPROVED LOCAL EXAMINATIONS CENTRE
FOR THE LONDON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Specialists In Business English
CURSUSSEN COMMERCIEEL ENGELS
in Amsterdam. Zaandam en Hoorn
(maar ook binnen uw onderneming)
Opleidingen voor internationale diploma's
van de Londense Kamer van Koophandel
Voor Intormatlo: Mevr. M. C. Mol-Mars
tal. 02285-18787
lat 02285-19121

Qutte. Toi
otie,
Eten kunt U overal.

AUTORIJSCHOOL

Dineren doet U bij de
Gulle Toine.
vleesspecialiteiten.

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

Boul. Barnaart 14

lessen in
Nissan „Primers

Div. vis- en
Wij nodigen u uit
- gratis kennis te komen maken met de herengeur QUORUM van ANTONIO PUIG.
Tijdelijk bijzonder leuke kado's, aanbiedingen en attenties!
KADO'S
Bij aankoop van een QUORUM
badprodukt ontvangt u een
LUXE MINIATUUR
en bij aankoop van After Shave
of Eau de Toilette ontvangt
u een originele
FLACON SHOWER GEL
van 30 ml. kado!*

Ted Smit en Josefine
Zeestraat 24,
ZANDVOORT.

Directe hulp bij een

AANBIEDINGEN
Speciaal tijdens de actie:
After Shave Spray 30 ml ƒ 19,50 - Eau de Toilette Spray 30 ml ƒ 24,50
Shower Gel 150 ml ƒ 12,50 en een leuke kadoset met Eau de Toilette 30 ml,
After Shave Balm 30 ml, Shower Gel 30 ml en een Shave Foam 50 ml
voor slechts ƒ 27,50!
Bij aankoop van 1 fles 100 ml After Shave of Eau de Toilette
LUXE T-SHIRT KADO

Uitvaartcentrum
Haarlem

KOM SNEL KENNIS MAKEN MET QUORUM,
EN PROFITEER VAN DE LEUKE KADO'S,
AANBIEDINGEN EN ATTENTIES
BIJ:

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel 02507-13278

Vakantie voorbij
maak het binnen
ezellig met
hemen van

De specialist in al uw bloemwerken.

van 18.00 tot 21.00 uur.

sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

CHRIS HARDENDOOD

J. BLUYS

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel.: 02507-14160

-

iia± f sssssr^^jy
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Drog. Parf. de Gaper
Kerkstraat 31
Zandvoort

zolang de voorraad strekt

ANTONIO PUIG
perfumes

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

E10;EWNEHLS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

TE HUUR
vanaf 18/9-93
tot 20/3-'94
Vakantieappartement

BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Tel. 02507-16122

Kweekschool voor de Handel
(tussen Amstelstation en Berlagebrug)
Mr.Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam

Naaimachine
specialist
Lid AVVN

STOKMAN
NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

REPARATIE
ALLE MERKEN
FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

AVOND-OPLEIDINGEN IN KLEINE GROEPEN
NIMA-A (9 mnd)
NIMA-A (examentraining)
PRAKTIJKDIPLOMA MARKETING
HANDELSVERTEGENWOORDIGER
DISTRICTSMANAGER/RAYONLEIDER
PRAKTISCH LEIDINGGEVEN
DESKTOP PUBUSHING
WORDPERFECT 5.1

MIDDENSTANDSDIPLOMA
HORECA VAKDIPLOMA
ETALEREN (begin. + geword.)
BASISKENNIS BOEKHOUDEN
PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN
M.B.A.
COMPUTER BOEKHOUDEN
LOTUS 123

BEL VOOR INFORMATIE: 020-6946876 OF SCHRIJF NAAR:
ESA - BEDRIJFSOPLEIDINGEN
Antwoordnummer 19375
1000 WD Amsterdam
(geen postzegel nodig)

-2. BEDRIJfSOPLElDINGEN
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Collectanten

Wateroverlast geeft
onverwacht beeld

ZANDVOORT - Afdeling
Zandvoort van het Prins Beatrixfonds zoekt nog dringend
collectanten voor 19 tot 25 september. Info: mevr. Bruntink,
Brederodestraat 67, tel. 12009.
De opbrengst is voor bestrijZANDVOORT - Menig
ding van o.a. Parkinson, multi- centrumbewoner is nóg verple sclerose en polio.
taaasd over de 'waterover-

Geheugentraining

Zandvoorts
Nieuwsblad
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last' van afgelopen maandag: het Schoolplein en omgeving bleven droog, terwijl
juist andere straten onderliepen. De gemeente heeft er
geen verklaring voor. Ingenieursbureau DHV heeft inmiddels wel oplossingen
aangedragen voor de wateroverlast.

ZANDVOORT - In het Stekkie, winkelcentrum Noord, is
aanstaande woensdag van 09.30
tot 11.30 uur een informatie-ochtend over de cursus 'Bewust gebruik maken van het geheugen', voor 65-plussers. De
cursus start 5 oktober en bestaat uit tien lessen, kosten 50
gulden. Info: tel. 19393. (StichDe brandweer moest onder
ting Welzijn Ouderen Zand- andere de Haarlemmerstraat
voort).
en delen van Koninginneweg en

Kostverlorenstraat
afzetten,
terwijl ook in oud-noord in de
omgeving Jacob Catsstraat de
nodige overlast voorkwam. De
straten waar het normaliter direct blank staat, in de omgeving
van het Schoolplein, bleven tot
ieders verbazing droog. „De reden daarvan is onbekend," zegt
P.M. Smits, hoofd van de gemeentelijke sector Eigendommenbeheer.

Maandag werd er voor het
eerst een pomp ingezet op de
hoek van de Kpstverlorenstraat en de Koninginneweg.
Deze pompte rioolwater via een
slang langs een aantal 'probleemstukken' naar een verderop gelegen stuk riolering. Van
daaruit kan het water rechtstreeks en zonder probleemDiensten 18/19 september 1993 of alarmnummer 023-334323 (24 stukken naar de waterzuivePOLITIE:
Alarmnummer uur per dag), ook voor melding ring stromen. Voorheen werd
06-11. In andere gevallen: tel. van zoekgeraakte of gevonden met het apparaat water overge- Ongeveer 25 kinderen, aangespoord door wethouder Termes, liepen geld bijeen
13043.
dieren.
heveld van het Schoolplein
BRANDWEER: Alarmnummer Hulpverlening:
naar de riolering in de Cornelis
06-11. In andere gevallen Centrum Voor Vrijwillige Slegersstraat.
023-159500 of - voor info over- Hulpverlening: Voor informadag - (02507) 61584.
tie, advies en hulp tel. 17373, op
AMBULANCE: Alarmnummer alle werkdagen van 10.30-12.30 Rapport
ZANDVOORT - De actie- Unicum. De actiedag werd afge- den geschat op 300 duizend gul06-11. Anders: tel. 023-319191 uur. Schriftelijk: Postbus 100,
„Met de pomp op die nieuwe dag op Nieuw Unicum, voor sloten met een feestelijke den. „We gaan verder met onze
(ongevalllen), Centrale Post 2040 AC Zandvoort.
locatie heb je wel meer effect," gehandicapte kinderen in avond met zo'n 250 mensen, acties om geld binnen te krijAmbulancevervoer (CPA) Ken- Stichting Welzijn Ouderen aldus Smits. „Het helpt wel, Roemenië, heeft 2500 gul- waaraan onder andere ook het gen. Maar andere dingen die we
nemerland.
Zandvoort: (voorheen Dien- maar je kunt hiermee natuur- den opgeleverd. Een deel Zandvoorts Vrouwenkoor mee- nodig hebben, zijn welkom. BijDIERENAMBULANCE: Die- stencentrum) Koninginneweg lijk nooit alle overlast in het van het bedrag werd bij een- werkte.
voorbeeld
bouwmaterialen."
renbescherming
023-246899 l, tel. (02507) 19393. Spreekuur dorp voorkomen." Hij doelt gelopen door zo'n vijfenHet aantal deelnemers aan Voor giften is een gironummer
(gratis), Regionale Dierenam- op dinsdag- en donderdagmid- daarmee op het nieuwe rapport twintig Zandvoortse school- sponsorloop en loterij was klei- geopend: 832285110 bij de
bulance
alarmnummer dag van 13.30 tot 15.00 uur.
van het ingenieursbureau
ner dan verwacht, waardoor VSB-bank, t.n.v. A.A. Jansen.
023-334323.
Belbus: Om van de belbus (voor DHV, dat dinsdag is binnenge- kinderen.
ook de opbrengst lager uitviel.
HUISARTSEN: De volgende bewoners van 55 jaar en ouder) komen.
„Maar we kunnen wel beginnen
huisartsen hebben een geza- gebruik te kunnen maken, Er zijn verschillende oplossin„Zij hebben vreselijk hun met de bouw van het revalida- Ouderen
menlijke
waarnemingsrege- dient men zich 24 uur van te gen aangedragen voor de water- best gedaan," zegt organisatri- tiecentrum in Roemenie," alHet revalidatiecentrum komt
ling: J. Anderson, B. van Ber- voren op te geven bij Huis in de overlast, afgezet tegen de uit- ce Alida Jansen, van de stich- dus Alida Jansen. „Dat hopen in Tirgu Mures. In die omgegen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 voeringskosten en de risico's ting Blijvende Hulp voor Roe- we in twee jaar te realiseren. ving wonen honderden gehanPaardekooper, H. Scipio-Blü- en 17.00 uur. De kosten per per- die men al dan niet wil voorko- meniè. Zij is een dochter van Hoe langer het duurt, hoe duur- dicapte kinderen, die tot voor
me, F. Weenink. Informatie soon bedragen vanaf l juli 1991: men.
één van de stichters van Nieuw der het wordt." De kosten wor- kort aan hun lot werden overgedaarover tijdens weekend, ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,avond/nacht vanaf 16.30 uur, én voor een retour.
tijdens feestdagen via telefoon- Alg. Maatschappelijk Werk
nummer 30500. De spreekuren Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
van de dienstdoende arts zijn 13459 bgg 023-320899 of 320464.
zowel op zaterdag als zondag Spreekuur op werkdagen van
van 11.30 tot 12.00 uur en van 9.00-10.00 uur, maandagavond
ZANDVOORT - Leerlin- zin die niet afgemaakt wordt:
17.00 tot 17.30 uur. Een af- van 19.00-20.00 uur. Verder volgen van de Zandvoortse ba- 'Ik zette mijn handen aan mijn
spraak is niet nodig.
gens afspraak. Deze hulpverlesisscholen kunnen mee- mond en schreeuwde naar de
Tandarts: Hiervoor de eigen ning, beschikbaar voor iedere
doen aan een verhalenwed- donkere nacht: hallo, hallo,
tandarts bellen.
inwoner van Zandvoort, is grastrijd van de Openbare Bi- wie....' Aan de kinderen (van 8
Apotheek: Zandvoortse Apo- tis.
bliotheek
en Radio Noord- tot en met 12 jaar) is het nu om
theek, H.B.A. Mulder, tel. Telef. Meldpunt Sexueel Gehet verhaal af te maken.
-Holland.
13185. Openingstijden (alleen weld: tel. 023-329393 op werkdaZij krijgen ongeveer twee wevoor recepten): zaterdag 10.00 - gen 12.00-14.00 uur en ma.aHet motto van de wedstrijd ken de tijd voor deze opdracht.
13.00 uur en 17.00 - 18.00 uur. vond 19.00-21.00 uur.
is: 'Hallo, hallo wie... schrijft er Daarna wordt op elke school
Zondag
11.30-12.30
en Zandvoortse Vereniging van
mee?' De kinderen krijgen het een keuze gemaakt uit de beste
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- Huurders: Gratis advies voor
spannende verhaal 'Het eiland verhalen, die door de biblioningstijden informatie over de leden. Telefonisch spreekuur
van het eeuwige leven', van de theek worden opgehaald. Daar
regeling via tel.nr. 13185.
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
bekende kinderboekenschrij- zal ten slotte een jury, bestaanWijkverpleging: Voor spoedge- uur: 19783. Schriftelijk: Postver Sjoerd Kuyper. Maar, het de uit Marianne Mondeel, ouvallen is het Kruiswerk Zuid- bus 287, 2040 AG Zandvoort.
verhaal stopt ineens met een d-onderwijzer Ge Loogman en
-Kennemerland 's avonds, 's Woningbouwvereniging EMM:
nachts en in het weekend te be- Klachtentelefoonnummer
Voorzitter Schotte van de Rotaryclub Zandvoort (links) overreiken via de doktersinforma- technische dienst: 17577. Be- handigt aan A. de Lange, voorzitter Stichting Spaarnestad, een
ZANDVOORT - In het Getiedienst: tel. 023-313233.
stuurlijk spreekuur: iedere eer- cheque voor het opvanghuis voor zwerfjongeren
meenschapshuis aan de L. 'Paranormale' avond
Verloskundige: Mevrouw Eliza- ste dinsdag van de maand van
Davidsstraat wordt maan- in Gemeenschapshuis
beth de Boer-Burgh en/of 19.30 tot 20.00 uur.
dag de eerste openbare
mevr. A.C. Gombert, Koch- Sociale
Verzekeringsbank:
avond gehouden van het Pa- zijn, wordt het zo gebracht, dat
straat 6A, Zandvoort, tel. spreekuur tijdens de 'even' weranormaal
Centrum Zand- ieder zelf wel begrijpt waar het
02507-14437.
ken op woensdag 10-12 uur, in
ZANDVOORT - Rotary Zand- het criminele circuit. Zij zijn voort. De bezoekers kunnen over gaat," zegt Anneke DromDierenarts: Mevrouw Dekker, Gemeenschapshuis, L. Davids- voort heeft vorige week een vaak 'op de vlucht' door een voorwerpen meenemen, aan mel, die samen met drie andeThorbeckestraat 17 te Zand- straat 17. Inl. 023-152152.
cheque van tienduizend gulden ontregelde gezinssituatie, kin- de hand waarvan helder- ren het centrum heeft opgevoort, tel. 15847.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. overhandigd aan voorzitter A. dermishandeling,
incest,
„Maar anderen herkenSimon richt.
Dieren: (Overige diensten) Ver- 61500.
de Lange van de Stichting drank- of drugsverslaving van ziende/paragnost
nen vaak ook dingen uit eigen
Bakker
een
en
ander
zal
vereniging v.h. welzijn der dieren Taxi: tel. 12600.
Spaarnezicht. Het bedrag, nog de ouders. Vaak moeten zij van
ervaringen. Bijvoorbeeld over
(02507) 14561, Vermissings- Openbare bibliotheek: Prinses- afkomstig van het zomerzot- de traditionele hulpverlening tellen.
het opvoeden van de kinderen.
dienst 023-383361, Asiel Zand- seweg 34, tel. 14131. Open ma. tenfestival, wordt gebruikt niets hebben, omdat zij bang
„Als er persoonlijke dingen Daardoor heeft bijna iedereen
voort
(tevens
pension) 14-17.30/18.30-20.30 uur, di. voor de inrichting van het eind zijn naar huis teruggestuurd te
02507-13888, Asiel Haarlem 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij. dit jaar te openen 'Pension worden. Het concept van het
023-244443. Stichting Regionale 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat. Spaarnestad'. Dit gaat de eerste Pension Spaarnestad is: wonen,
Dierenambulance: 023-363476 10-14 uur.
opvang van zwerfjongeren ver- leren en werken. Het biedt onzorgen, in de leeftijd van 14 tot derdak en stimuleert de jonge25 jaar.
ren om een opleiding te gaan
De meeste zwerfjongeren, to- volgen of werk te zoeken. Het is
taal zo'n zevenduizend in Ne- de bedoeling dat zij zich uiteinderland, komen uit 'doorsnee' delijk weer een gerespecteerde
Weekend:
Vrijzinnige
Geloofegemeen- Nederlandse gezinnen, zij zijn plaats in de maatschappij ver18/19 september 1993
schap NPB, Brugstraat 15:
niet verslaafd en zitten niet in werven.
ZANDVOORT - Er wonen
Zondag 10.30 uur: mevr. J. Brozesduizend mensen in
Hervormde Kerk, Kerkplein:
ström-Bruin, uit RoelofarendsZandvoort-Noord. Ze moeZondag 10.00 uur: ds. J.A. van veen
ten het doen met zegge en
Leeuwen, ds. C.F.J. Antonides, Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
schrijve één kroeg. Basta,
Terborg, kollekte Vredeswerk 218, Haarlem.
gevestigd aan de' rand van
Gereformeerde Kerk, Juliana- Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijhet Winkelcentrum Nieuwweg 15:
ders, start seizoen
-Noord, teMr veel stamgasZondag 10.00 uur: ds. E.Th.19.00 uur: gastspreker (H.A.)
ten, die na het boodschapThijs, radiopredikant te Bloe- Jehova's Getuigen:
pen doen of voor het slapen
mendaal
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
gaan even een pilsje komen
Roomskatholieke Kerk, Grote te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
halen. Of een satéetje van
Krocht 45:
uur en maandag 19.00 - 21.00
saté-specialist Rob Tan, 47
Zaterdag 19.00 uur: dames M. uur. Inl.: R. van Rongen, L.
jaar jong en opa.
Wassenaar en A. Beijnes
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
Zondag 10.30 uur: dames M. 023-244553.
Wassenaar en A. Beijnes,
door Everhard Hebly
m.m.v. kinderkoor

j Weekenddiensten

Foto Persbureau Zandvoort

Bescheiden deelname sponsorloop
laten. Het bestaan van gehandicapten werd vroeger min of
meer ontkend in Roemenie.
Tot de kinderarts Alexandru
Lupsa de stichting Alpha oprichtte, om voor opvang te zorgen. Op het toekomstige revalidatiecentrum kunnen minimaal vijftig kinderen terecht,
twintig van hen moeten er ook
kunnen wonen. De keuken van
het centrum wordt zo mgericht, dat hier ook maaltijden
voor ouderen uit de omgeving
bereid kunnen worden, vergelijkbaar met het 'Tafeltje dek je'
in Zandvoort.

Verhalenwedstrijd voor schooljeugd

Rotary helpt zwerfjongeren

journalist Joan Kurpershoek,
uitmaken wie de verhalenwedstrijd hebben gewonnen. In
elke leeftijdsgroep zijn er drie
winnaars, die op 11 oktober bekend worden gemaakt. De beste inzendingen doen daarna
ook mee met de 'provinciale
ronde'. De provinciale jury
kiest uiteindelijk de mooiste
verhalen van Noord-Holland.
Op 23 oktober is er een groto
slotfeest in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, waarvoor
ook alle winnaars Zandvoort
worden uitgenodigd.
er wel wat aan. De ervaring is,
dat de mensen zich na zo'n
avond een stuk lekkerder, rustiger voelen." Ook voor 'enge'
dingen hoeven de bezoekers
niet bang te zijn.

Q INTERKLAAS valt vroeg
|j^ dit jaar. Tenminste, daar
lijkt het wél op. In de gemeenteraad gaan nu al de cadeautjes voor de Zandvoortse
bevolking over en weer. Vorige
maand nog kwamen CDA, D66
en GBZ met een imtiatiefvoorstel om een deel van de parkeerwinst voor de Zandvoortse
bevolking te gebruiken. Daarmee moet volgend jaar de tanefstijging van de reimgmgsrechten aan banden gelegd
worden.
Vorige week donderdag
kwam VVD-voorzitter Tates
met een idee voor een nieuw
cadeautje voor de Zandvoorters. Met name voor degenen
die de afgelopen jaren te kampen hebben gehad met wateroverlast. „We kunnen met
meer ontkennen dat er een harde kern van gedupeerden is,"
aldus Tates.
Gelukkig voor de gedupeerden is de VVD in de loop der
tijd van gedachten veranderd.
Onder het bewind van
VVD-wethouder Van Caspel
was er geen enkel zicht op een
financiële tegemoetkoming.
Tates denkt aan drieduizend
gulden voor elke gedupeerde.
Beide voorstellen zijn door
de politieke tegenstanders met
behoorlijke argwaan ontvangen. Bij het eerste voorstel beschuldigden VVD en PvdA hun
collega's in de gemeenteraad
nog van een 'verkiezingsstunt'
en 'scoren', met het oog op de
komende gemeenteraadsverkiezingen. Zij waren er toen als
de kippen bij om toch wel even
duidelijk te maken dat zij in
het verleden ook al zo'n voorstel hadden gedaan.
Afgelopen donderdag was
het de beurt aan CDA, D66 en
GBZ om het voorstel van de
oppositie wat kritisch te bekijken. Sandbergen (D66) mompelde bijna onhoorbaar nog
iets van 'verkiezingen'.
Dinsdag kwam wethouder
Ingwersen ook nog eens met
het voorstel in de Begroting
1994, om de Onroerende Zaak
Belasting met een procent te
verlagen. Kennelijk zijn er dus
voor de Zandvoortse burgers
gouden tijden aangebroken,
want geen enkele partij durft
zo vlak voor de verkiezingen
'nee' te zeggen tegen cadeautjes voor de burger.
Daarom dus Zandvoorters,
heeft u nog wensen, nu is het
de tijd om toe te slaan. Tot de
gemeenteraadsverkiezingen,
volgend voorjaar, is het op elke
commissie- of gemeenteraadsvergadering pakjesavond.
JOAN KURPERSHOEK

Postzegelbeurs

De avond begint maandag
ZANDVOORT - De Zandexact om acht uur, daarna blijft voortse Postzegel Club houdt
de deur dicht omdat laatko- zondag 19 september een postmers te veel storen. De entree- zegelverzamelbeurs in het Geprijs bedraagt zes gulden. Voor meenschapshuis aan de L. Dameer informatie kan gebeld vidsstraat. De beurs is geopend
worden: tel. 17056 of 18322.
van 12 tot 17 uur.

Rob Tan

Achter de Schermen...

j Kerkdiensten

Tilsje smaakt hier anders dan thuis'

ZAKELIJK BEKEKEN

Burgerlijke stand
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Periode:
1 • 13 september 1993
Ondertrouwd:
Van Tetterode, Jan Roland en
Wever, Ria
De Stal, nieuwste aanwinst van
Van Keimpema, Albertus Petrus en Snijder, Annie Hildegard
Rubeling, Wilhelmus Albertus
en Goldman, Sandra Maria
Verveer, Cornelis Hendrik InZANDVOORT - Met 'De
gen en Wisse, Marcelle Leonti- Stal' heeft sociëteit De Mane Jacoba
nege, voor ongebonden
Gehuwd:
mensen, begin deze maand
Post, Gerardus en Anepool, Syl- haar vierde zaal kunnen
via Isobel
openen. „Het wordt steeds
Ploeger, Erich en Vos, Johanna beter en steeds drukker,"
Maria Josephina
Caldenhove, Christianus Jo- zegt eigenaar Rob Cohen.
hannes en Van den Brom, MaDe belangstelling voor De
ria Clara Elisabeth
Manege, gevestigd aan de ZandDe Munk, Dirk en Hidalgo, Ma- voortselaan, is enorm. Uit het
nuelle Maria Juliette
hele land komen 'ongebonden
Van den Boom, Richard en Van mensen' de sociëteitavonden
der Ploeg, Cecile Dorothée
bezoeken. „We hebben soms
Geboren:
wel zo'n vijf- a zeshonderd menGerben, zoon van: Bol, Evert en sen," zegt Cohen. Vandaar dat
Van Keulen, Carolina
de vierde zaal, De Stal (vroeger
Robin Alexander, zoon van: was het ook een stal) goede
Beumer, Alexander Ronald en diensten bewijst. „De mensen
Brantjes, Sabrina Anne Marie kunnen overal dansen," zegt
Sjorb, zoon van: Van Leeuwen, Cohen. „De Stal is wat rustiger,
Pascal en De Boer, Marianne
om wat te eten of even rustig te
Thim, zoon van: Koemans, Dp- zitten." De Stal is ook als dinernald Francis en Moelee, Miri- zaal een welkome aanvulling
am
voor de overige activiteiten van
Vincent, zoon van: Dijkhof, De Manege: behalve de sociëMartin René en Paap, Anette
teitavonden, altijd op zaterdag,
Overleden:
is het zalencomplex doordeAndriesse, Hendrik Andries, weeks ook te huur voor feesten
oud 74 jaar
en partijen.
Weilers geb. Alberts, Anna AnOok de andere drie zalen hebtonia, oud 68 jaar
ben een geheel eigen karakter:
De Hond, Samson, oud 83 jaar de oud-Hollandse zaal, de Cari-

De Manege

'Manege' druk bezocht
bean Club en de Pianobar. Dat
komt goed te pas bij de zeer
uiteenlopende soorten avonden. Zo staat voor aanstaande
zaterdag een Indo Rock Night
op het programma, met optredens van The Oriëntal Four,
tropische cocktails en onbeperkt Indisch buffet.

Broodje Burger
ZANDVOORT - Broodje Burger in de Schoolstraat gaat per
l november dicht. De zusjes
Trees en Martha Burger stoppen er na acht jaar mee omdat
zij hun zaak verkocht hebben.
Nieuwe eigenaar zijn de gebroeders Bruynzeel van Spectra aan
het Raadhuisplein. Zij willen de
grond betrekken bij hun plannen voor een winkelpassage
met parkeergarage. „Het is nog
niet zeker of we terugkomen,"
waarschuwt Martha Burger.
„Zo ja, dan waarschijnlijk met
een ander concept. Acht jaar geleden was het een gat in de
markt, sindsdien is er veel veranderd." Broodje Burger had in
de loop der jaren een uitgebreide klantenkring opgebouwd.

Basta is voor Zandvoortse begrippen beslist enig m zijn
soort en in Zandvoort-Noord al
helemaal. Om meerdere redenen. Maar een wel zeer in het
oog springende is, dat Rob Tan
op zaterdag de deur gesloten
houdt. „Vroeger was ik maandag gesloten. Toen ik hier vijf
jaar geleden begon, zat ik de
hele zaterdagavond alleen in
het café," vertelt Tan. „Op zaterdag gaat iedereen het centrum in om te stappen. Na een
halfjaar vroeg Peter de Lip van
Ijzerhandel Versteege of ik een
biljart had staan, want dan wilde hij wel met een paar vrienden elke maandagavond komen biljarten. Ik zei, dat is
goed, maar ik wil er wel van op
aan kunnen dat je elke maandagavond komt. Sinds die tijd
ben ik op zaterdag dicht en dat
bevalt goed, ik heb tenslotte
ook een gezin. Misschien word
ik wel trendsetter."

Ontmoetingsplaats
Rob Tan stond al eens eerder
vijf jaar achter de bar, bij
Nieuw Unicum. Hij was vanwege een slechte rug afgekeurd
voor de bouw en het thuiszitten
beviel slecht. Met behoud van
zijn uitkering mocht hij barkeeper worden. Tan: „Tijdens mijn
jaren in Nieuw Unicum heb ik
mijn horeca-papieren gehaald
en ik wilde na vijf jaar weieens
kijken of ik wat voor mezelf
kon beginnen. Voor dit café in
Noord zocht men toen net een

Café-eigenaar Rob Tan over 'Basta': „Eigenlijk is het net een soort Cheers."
nieuwe eigenaar. Het was fmancieel net haalbaar en ik heb nu
geen uitkering meer nodig. De
granieten bar heb ik zelf gemaakt, samen met een goede
Portugese vriend uit Noord, Antpnio. Mijn vrouw heeft eigenlijk de naam Basta bedacht. We
zaten een keer in de Bastille na
te denken over een naam, maar
konden niets verzinnen. Op zeker moment zei ze 'En nou basta!' en iemand die dat hoorde,
riep gelijk dat Basta een goede
naam was. Het is Spaans voor
klaver aas."
„Wat me gelijk vanaf het begin opviel, was dat dit een ontmoetingsplaats is, vooral 's
winters. Heel sociaal ook, op de
eerste avond dat ik open was,
begon er gelijk iemand over
zijn persoonlijke problemen tegen me te praten. Een barkeeper heeft een sociale functie,
klanten verwachten dat je hun
geheimen niet verder vertelt.
Basta is een soort verlenging
van hun huiskamer, waar ze
even met een drankje kunnen
relaxen. Ze spreken ook allemaal over 'ons cafeetje'. Het
pilsje smaakt hier toch anders
dan thuis." Dit laatste geldt ook
voor de saté van Rob Tan, die

onder kenners in Noord vermaard is. Hij maakt de saté volgens een eigen recept.
Veel klanten komen na het
boodschappen doen even een
drankje halen. Of ze komen
In de rubriek Achter de
Schermen
gaat
het
Zandvoorts Nieuwsblad
op zoek naar de mens
achter bekende of in het
nieuws komende Zandvoorters. Deze week Rob
Tan, al vijf jaar barkeeper van Basta, de enige
kroeg in Zandvoort-Noord.

Foto Peibbureau
Zand\ooit

m noodgevallen springt zijn
vrouw bij.
Eén keer dacht hij dat het
heel druk zou worden, bij een
voetbaünterland tussen Nederland en Duitsland. Hij had er
een speciale televisie voor aan
laten rukken en stond m Oranje uitgedost achter de bar. Ze
hebben de wedstrijd met vier
man, waaronder twee Duitsers,
bekeken. Dat doet hij dus geen
tweede keer.

Cheers
Rob Tan: „Ik moet hier eigenlijk nog eens een rek maken,
waar klanten hun boodschappen kwijt kunnen. Nu heeft iedereen zijn vaste plekje voor de
boodschappen. Eigenlijk is het
hier net een soort Cheers, van
de TV. Het bevalt me dan ook
prima, want het is heel gezellig.
Er is nog nooit narigheid geweest met klanten. Men zegt
wel datje na vijfjaar in de horeca weer iets anders moet begmnen, maar ik blijf voorlopig nog
vijf jaar doorgaan met Basta."

door de ene deur binnen, groeten even en lopen door de andere deur weer naar buiten. Rob
Tan zou wat meer concurrentie
wel op prijs stellen, maar vooralsnog ziet het er niet naar uit
dat hij gezelschap krijgt van andere kroegen. In Basta stroomt
het niet over van de publieke
belangstelling, zodat Tan het
zich niet kan permitteren per- Basta is van zondag tot en met
soneel aan te nemen. In z'n een- vrijdag geopend van 16.00 uur
tje kan hij het net 'behappen' en tot 03.00 uur.

donderdag 16 september 1993
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start met
openbare avonden.

SYSTEME A M I N O E S S E N C E

De eerste is op maandag 20 september.
DE AMINO-PERMANENT

Deze avond wordt verzorgd door de erkende
paragnost

Krullen zijn weer helemaal terug '
Zeker krullen die lang houdbaar zi|n en vol leven
en energie, en die bovendien ook nog zeer
zacht aanvoelen
Zeg nou eerlijk, zulke krullen staan ook u toch
fantastisch '
Kom langs of bel voor een afspraak '

SIMCN BAKKER
HIJ zal deze avond helderziende waarnemingen
doen a.d.h.v. door u meegenomen voorwerpen.

,

M Coiiïeurs
voor mannen en vrouwen
Galery Kerkstraat, Zandvoort, tel 14040
LORÉAL
TECHNIQUE
PROFESSIONNELLE

FOTOGRAFIE
0

Gemeenschapshuis
Schoolplem 1, Z'voort.
Entree ƒ 6,Zaal open 19.15 u Aanvang 20.00 u.
Info 02507-17056 of 18322.

cursussen
=>0 workshops
vakopleidingen

Wordt het niet eens tijd om
echte rijlessen te nemen.
Autorijschool

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
ARNING

020 - 624 99 94

Phil Waaning

v/h Frank
Voor al uw dak-, zink- en loodwerken
En alle reparaties

fotogram
centrum voor fotografie

Kostverlorenstr 70
* Spoedcursus

Tel 12071
Seniorentrammg

Exclusieve Hollandse kaas

Auto Strijder B.V
heeft 'n prachtige aanbieding
op de Passat Design:
tot f 9.000,- voordeel.
De Passat Design biedt u niet alleen binnenin genoeg ruimte maar geeft u nu ook financieel volop ruimte
Zo krijgt u voor maar f 1 995 de volgende extra s witte knipperlichten voor partieel donkere achterlichten
bumpers met zilverkleurige bies elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels en stalen 6J X 14
Sudrad design velgen In het interieur vindt u fraaie Jaquard bekleding een elektrisch bedienbaar schuifkanteldak elektrisch bedienbare zijramen voor en achter centrale deurvergrendeling met verlichte contactsleutel in hoogte verstelbaar stuurwiel links en rechts een verlichte make up spiegel en Thermotronic
elektronische warmteregeling De Variant is bovendien voorzien van extra s zoals zwarte dakrailing en
laadruimteafdekking Er is al een Passat Design vanaf f41 990 en een Variant vanaf f45 870 - De Passat
Design Pakketten ter waarde van respectievelijk circa f 10 000 en circa f 12 000 - kosten nu maar f 1 995 voor de Limousine en f2 995 voor de Variant Is dat een prachtige aanbieding of niet?

Tel. 02507-30890

Ouwe Jongens Beemsterkaas
normaal 18,90
nu slechts 15,90 p. kilo

Te huur
aangeboden

Aktie loopt t/m 22 september

een kamer

Kerkstraat 23, Zandvoort
7 dagen per week geopend

Telefoon
02507-15917

t Slaapvoorlichters
l bestaan 20 jaar

SPORTCENTER
„WIM BUCHEL"

tóEREN DAT MET FEESTAANBIEDINGEN!

A. J v.d. Moolenstraat 47
tel. 15829-13965
SQUASH

Feestaanbieding 1:

Feestaanbieding 2:

gratis exclusieve Sleep & Dream
molton kussensloop'

satijnen dekbedovertrek
va ƒ 9 9 - '

JEUGDJUDO
Nieuwe club 5, 6 en 7 jaar
Dinsdagmiddag 15.30 uur
Dames Keep Fit gymnastiek
op aerobicmuziek
Deze gymnastiek is gericht
op de algehele conditie.
Maandagavond
19.45 uur
Donderdagmorgen 9.15 uur

WEEKENDAANBIEDING

Auto Strijder B.V
Burg v Alphenstraat 102 2041 KP Zandvoort Tel 02507-1 45 65

SNOWWHITE

Thuiswerkers
gevraagd voor
het maken van
lampekappen.
C. Schaft.
Tel. 18565 van 912 uuren na
18.00 uur.

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen

Reserveer snel uw eigen squash-uur
Dagtanef ƒ 20,- per uur
10 x kaart ƒ 150,Avondtanef ƒ 25,- per uur
10 x kaart ƒ 200,-

In 1973 ontstond de groep van Nederlandse Slaapvoorlichters met
als doel middels voorlichting en produkten de Nederlander beter te
laten slapen Inmiddels zijn er nu 37 beddenspeciaalzaken die zich,
na strenge selectie, exclusief voor een bepaald gebied
Slaapvoorlichter mogen noemen Nu de groep 20 jaar bestaat,
willen de Slaapvoorlichters dat vieren met een viertal bijzondere
aanbiedingen Profiteer ervan

Prijzen zijn vanat prijzen inclusief BTW en BPM exclusief kosten njklaar maken Wijzigingen voorbehouden

Magazijn Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

Tai Chi Chuan/Chi Kung
„Behind the beach"
o.l.v. Mark Lammers
Weekendworkshop zat. 25/zon. 26 sept.
van 11.00-16.00 u. m het
gemeenschapshuis te Zandvoort.
Kosten weekend: ƒ115,Aanmeldmg + informatie tel. 035-834487

Postcode Jackpot gaat er deze maand zeker uit!

Wat zou u doen met
7 miljoen?

Maar ook do andiri. pnj/ui
/i|ii niet mis l Ikt maand \vti_r
/ijn er in de Postcode l oleri|
tiuidui/enden pnj/cn IL win
nui van een IIUUJL tot VI_|L
miljoenen gukli_ns /o is L r de
maandelijkse hoofdprijs van
een ton ui elk kwartaal hc_t
Sci/ocnmiljcxn Plus natuur
lijk elke week meerdere
Thuishingo s van 2S 000 gul

In de Nationale Postcode Loterij maakt u voor maar een
tientje kans op een Jackpot van maar liefst ZEVEN MILJOEN GULDEN! De grootste prijs die ooit in Nederland
is uitgeloofd. En de/e maand gaat hij er gegarandeerd uit!

den

1

/2 boerencake ƒ 5,75

IX klapper is de m undelijkse
trekking van de Postcode
Jackpot met minimaal 2 en
maximaal /even miljoen gul
den m kas Heelt de Jackpot
de /even miljoen bereikt dan
gaat de notaris net /o lang
door tot h ij een geldig lot
tegenkomt en wordt de prijs
gegarandeerd uitgekeerd

Eigen fabrikaat
Bi] aanschaf van een kussen ontvangt
u ter Descherming ervan o a tegen
transpiratievocht een molton cadeau
(of 50% van de waarde contant)!
Geldig
lot 1 november 1993
G

l J

Uni satijnen dekbedovertrek keus uit
diverse kleuren
rr\c\
1 persoons van _£JL49'5Ö voor ƒ 99.'
2 persoons van _f^49"50 voor ƒ 189 •
lits jumeaux vanj^289~95 voor ƒ 219 •
Geldig tot 1 november 1993 en/of
zolang de voorraad strekt

SPECULAAS
met en zonder

AMANDELEN
met ƒ 5,50, zonder ƒ 4,50
per 250 gram

Als u nog vandaag de W1NZCVCN-MILJOCN-BON
i n v u l t en o p s t u u r t speelt u
volgende maand al mee Cn
meespelen is < ok meehelpen'
Want de netto opbrengst van
de Postcode Loterij gaat in 7 n
geheel naar een hele reeks
goede doelen Zo geeft u ook
mens en natuur een kans' •

Bakkerij PAAP
Feestaanbieding 3:

Feestaanbieding 4:

gratis exclusieve Sleep & Dream
molton matrashoes1

donsdekbed bijvullen7 Tijdelijk
betaalt u geen arbeidsloon 1

1

Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

DÖNSBON"""1
WAARDE ƒ 40 - a ƒ 60 Tegen inlevering van deze bon
worden uw donsdekbedden bijgevuld
met geselecteerd kwaliteitsdons of
het dons uit uw oude dekbed wordt
over en bijgevuld in een nieuwe inlett
of tijk zonder berekening van
arbeidsloon U betaalt uitsluitend het
gebruikte dons en/of de nieuwe
mlett/tijk

INDO-ROCKNIGHT
Soc. de Manege
Zandvoort

BIJ aanschaf van een schuimrubber
of binnenvermgmatras krijgt u gratis
een prakt sche molton (of 50%
van de waarde contant)
tot 1 november 1993

Geldig tot 1 december 1993

^W=.

t Westen
De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020 6169813/6854891

Lcn tientje betalen en een ton
Hinnen of nog meer Bent u
de \olgende winnaar''

1

Het uitgaanscentrum voor ongebonden mensen heeft zat avond 18 sept
een zeer speciale avond m 4 zalen
tot 03 00 m de nacht
20 00 tot 22 00 uur
Tropische cocktails van het huis
21 00 tot 01.00 uur
Onbeperkt Indisch buffet
Onze D J 's Rob en Dick en orkest
„Onental Four" zorgen voor een
sfeervolle dansavond

Entree ƒ 25,00 all in.
Vanaf 25 |r, geen spiikerkledmg en
reserveren 02507-16023.

De winnende
Thuisbingo
nummers:
7 september:
1
2
7
10
12

14
15
16
18
19

20
22
23
26
27

WIN-ZEVEN-MILJOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Hitbingo Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand
het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven

28 42
32 43
36 44
40
41

j ƒ40,- (vier lotnummers)
J ƒ30,- (drie lotnummers)

_1 ƒ20,- (twee lotnummers)
J ƒ10,- (een lotnummer)

A ub uw keuze aankruisen en verdennvullen met blokletters

Wilt u miljonair worden?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!
Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie
De loten) is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890/098/17789 dd
02 03 1993 Pr jzon boven de dui
zend gulden worden belast met
25% kansspelbelasting Prijzen
worden automatisch op uw bank ot
g rorekon ng gestort

Naam

J dhr J mevr

Adres
Postcode

l l i i i-i l l

Postbanknummer
" . . ' i ' .

Plaats

Datum
Handtekenmg

^
• NATIONALE l

POSTCODE
LOTERIJ»
Bon invullen uitknippen en opsturen in een enveloppe Izonderpostzegel! naar
Nationale Postcode Loterii Antwoordnummer 19503.2501ZVDen Haag

donderdag 16 september 1993
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ZANDVOORT - Zandvoort'75 heeft zich in een
uitstekende wedstrijd gerevancheerd voor de 4-1 nederlaag van vorige week. In
en tegen Aalsmeer vond het
ZANDVOORT - Tijdens de herstel plaats en won het
eerste ronde van de interne team van coach Nijkamp
competitie bij de Zand- met 0-2.
voortse Schaak Club gaf
kampioen Louis Dambrink door Aaldert Stobbelaar
meteen zijn visitekaartje af.
De nummer twee van vorig
In de eerste helft was Zandseizoen, Edward Geerts, voort'75 al de betere ploeg.
werd met een verliespunt Aalsmeer bezorgde de Zandvoortse verdediging, met een
naar huis gestuurd.

Dambrink geeft
visitekaartje af

aantal snelle counters, het noJohn Ayress, Lindeman, Van dige werk. Waar vorige week
Elk en Walther Franck deden nog grote gaten vielen in de dehet wat voorzichtiger aan en fensie, gaf de Zandvoortse achspeelden hun eerste partij remise. Winstpartijen waren er
voor Gorter, Eeijer, Ter Bruggen en de kersverse voorzitter
Jan Berkhout.

Vanavond vanaf zeven uur
gaat het grote geweld bij de
Zandvoortse Schaakjeugd beginnen. Clubkampioene Rebecca Willemse zal haar titel verdedigen. De meer dan twintig
jeugdleden van de Zandvoortse
Schaak Club zullen er pp een
sportieve manier van alles aan
doen, om haar de komende
maanden op het bord met de 64
velden, mat te zetten. Zeker zal
daar voor zorgen de jeugdige
Jonathan Edwards, die aan het
eind van vorig seizoen al even
liet zien dat hij als nieuwkomer
van zich zal laten spreken. >
De opleiding tot een hoger
schaakniveau start volgende
week donderdagavond vanaf
zeven uur. Een nieuw systeem;
waarbij de cursisten iedere
week, nieuwe opdrachten krijgen, zal bij de toekomst van de
club, zeker aanslaan. De jeugd
hoeft zich dan niet meer te buigen over saaie schaakboeken,
maar iedere week een stukje
theorie met daaraan gekoppeld
meteen de toetsing aan de praktijk. Deze lessen zijn geheel gratis voor alle leden.
Ook de Zandvoortse Schaak
Club kan aan het begin van dit
nieuwe seizoen weer nieuwe leden inschrijven. Zowel bij de
jeugd als senioren. De jeugd
speelt iedere donderdagavond
van zeven uur tot kwart voor
acht en de senioren beginnen
hun partijen om kwart over
acht. Op de speelavond (donderdags) kan kennisgemaakt
worden in het Gemeenschapshuis of inlichtingen worden
verkregen via de telefoonnummers: 02507-15023 of 17272.

Z'75 nu weer in de oude vorm
terhoede nu geen krimp. Met
name Bene Paap, en de teruggekeerde Jan Willem Luiten en
Ivar Steen speelden uiterst geconcentreerd een vlekkeloze
partij. Ook doelman LUC Krom
groeide naar grote hoogte.
Door sterk storen op het middenveld, werd keer op keer balbezit verkregen. Rob Koning
passeerde twee tegenstanders
en knalde de bal op de paal. Met
spelverdeler Edwin Ariesen in
een hoofdrol werd het Aals-

ZANDVOORT - Door een
matige tweede helft leed het
mannen handbalteam van
Holland Casino-ZVM een
14-19 nederlaag. De eerste
helft was nog met een 9-7
voorsprong afgesloten. De
Zandvoortse vrouwen kwamen veel beter voor de dag
en klopten het derde DSS
team gedecideerd met 17-11.
Het team van coach Dirk Berkhout had het in de eerste helft
niet eenvoudig tegen de geroutineerde reserves van VZV.
Maar door goed handbal hadden de Zandvoorters steeds een
kleine voorsprong. Opvallend
was het goede spel van de debuterende junior Patrick Terpstra. Zijn goede spel onderstreepte Terpstra met het scoren van vier fraaie doelpunten.

Bridgeclub

VZV kroop langszaam maar gestaag naderbij. VZV wist het
doel te vinden en zette de achterstand om in een 10-11 voorsprong. Guido Weidema had
misschien voor de ommekeer
kunnen zorgen, maar hij zag
een strafworp gestopt worden.
De gasten handbalden er lekker op los en liepen uit naar een
10-14 voorsprong. Na een kwartier schotloosheid slaagde Holland Casino-ZVM er eindelijk
weer in te scoren: 11-14. Het
leek nog te kunnen, maar VZV
liet zich niet meer verrassen en
won met 14-19.

Vrouwen
De Zandvoortse vrouwen
hadden er zin in. In de eerste
helft was het vertoonde handbal nog niet op zijn best, maar
naar mate de wedstrijd vorderde steeg het spelpeil naar een
behoorlijk niveau. Tot 4-4 kon
DSS bijblijven maar een tussensprint bezorgde Holland Casino-ZVM een 9-6 voorsprong
bij de rust.
In de tweede helft werd het
spel beter. Verdedigend liet
Holland Casino-ZVM weinig
toe en aanvallend werd er knap
gespeeld. Vooral Mireille Martina en Claudia Paap zorgden er
voor, met knappe doelpunten,
dat de zege niet in gevaar
kwam. Eindstand 17-11.

Chess bezorgt Jongsma lastig avondje
ZANDVOORT - De kennismakingsavond tussen Lex
Jongsma en Café Neuf/Chess Society is voor beide partijen
succesvol verlopen. Jongsma, die benaderd is een aantal
trainingsavonden te verzorgen voor Chess, kreeg zowel
kwalitatief als kwantitatief veel meer tegenstand dan hij
ooit had verwacht, tijdens de kloksimultaan-seance.
De 55-jarige Bloemendaler
kreeg totaal vijf verliespartijen
te incasseren en moest zelfs tegen de vijf aanwezige eerste teamspelers een 3-2 nederlaag
slikken. Maar liefst 19 spelers,
waaronder twee dames van
Chess Society, schoven aan bij
de kloksimultaan met Lex
Jongsma. Alle klokken werden
op tweemaal anderhalf uur bedenktijd ingesteld, hetgeen volgens Jongsma's eigen zeggen
een aangename kwelling bete-

kende. De schaakmeester vloog
in hoog tempo langs de borden
en zette zijn opponenten meteen onder zware druk.
De eerste drie slachtoffers
vielen dan ook al voor half tien,
maar toen al sloeg Café Neuf/Chess Society hard terug. Olaf
Cliteur zette een zwa're mataanval op het bord, die Jongsma nog slechts kon pareren ten
koste van het nodige materiaal.
Deze voorsprong gaf Cliteur

niet meer uit handen en dwong
Jongsma scoorde 73 procent.
Jongsma op de 29e set tot capi- „Ongekend hoog voor een dertulatie.
gelijke tijd-handicap," vond
voorzitter Hans Drost, die de
Na wederom een aantal ne- gast met dit resultaat feliciteerderlagen, was het aan Kees Ko- de. Jongsma complimenteerde
per de beurt om het tweede op zijn beurt de vereniging en
punt voor Chess op het score- meldde aangenaam verrast te
bord bij te laten schrijven. Ook zijn met het behoorlijke
tegen Jacob de Boer moest schaakniveau.
Jongsma de handdoek in de
ring gooien. Voor de verrassing
Morgenavond zal de eerste
van de avond zorgde Nico ronde verspeeld worden van de
Handgraaf. Het bestuurslid interne competitie. Wedstrijdstrafte een onnauwkeurigheid leider Nico Handgraaf zal rond
van de simultaan-meester gena- acht uur de aanwezige spelers
deloos af en schaarde zich met indelen voor de eerste partij
z'n overwinning tussen de top- van dit seizoen. Nieuwe schapers van de vereniging. Het kers zijn nog steeds van harte
laatste winstpunt kwam door welkom op de speelavonden.
een fraaie zege van Ton van Er wordt op ieder niveau geKempen.
speeld.

(ADVERTENTIE)

Beter bochtenwerk
De motorrijders van de Motor
en Automobiel Club Zandvoort
proeven weer van het 'bochtenwerk' op het Zandvoortse circuit. Het was al weer 15 jaar
geleden dat er voor het laatst in
de badplaats een zogenaamde
Sterrendag gehouden werd.
Een groot aantal motorrijders,
maar ook niet-leden van de
MACZ, maakte zaterdag van de
gelegenheid gebruik om vaardigheid te tonen, tijdens deze
hernieuwde kennismaking met
het circuit. Het zag er zwart van
de motoren.
Foto Persbureau Zandvoort

Bioscoopprogrammering van 16 t/m 22 Sept 93

Van Rhee schiet ZVM naar winst
ZANDVOORT - Door het
scoren van drie doelpunten
bezorgde Ferry van Rhee
zijn team de overwinning.
Het zaterdagelftal van
Zandvoortmeeuwen bleef
daardoor Altius met 3-2 de
baas.
De opening was niet erg sterk
van de Zandvoorters. Al na drie
minuten keek Zandvoortmeeuwen tegen een 0-1 achterstand
aan, na een misverstand in de
defensie. Een hardwerkend
Zandvoorts team kwam vijf minuten later alweer op gelijke
hoogte. Ronald Halderman

Schaakprobleem
Dagelijks 13.30 u.
fca/Zo/Wo ook 15.30 u

ving een uittrap van de Altius
doelman op en zette Ferry van
Rhee aan het werk. De trefzekere spits deed wat er van hem
verlangt wordt en dat is scoren:
1-1.
Opnieuw vijf minuten later
een derde doelpunt. Nu echter
van Altius. Ook hier ging een
verdedigingsfout aan vooraf.
Wim Buchel probeerde het gevaar te keren, maar vloerde een
tegenstander hetgeen een straf schop betekende. Doelman
Winter was kansloos: 1-2.
Onder aanvoering van de ook
nu weer uitblinkende Rob van

Remrace telt 63 'cats'
ZANDVOORT - Waren er de afgelopen jaren zo'n twintig
tot dertig catamarans die deelnamen aan de Remrace; dit
jaar schreven maar liefst 63 'cats' in. Dat betekende een
record.

ROBERT
K1£D1-OKO

OU.M1
MOORl.
\\ OOL>Y

INDECENT
PROPOSAJL
(Een uiiiUltocntipt vouistoJ}

Oplossing van vorige week
(schaakprobleem 32, wit begint
en wint): 1. Kg6-f5, Kf3-c3; 2.
Kf5-e5, c7-c6; 3. a2-a4, Ke3-d3; 4.
a4-a5, c6-c5; 5. a5-a6, c5-c4; 6.
a6-a7, c4-c3; 7. a7-a8D, c3-c2; 8.
Da8-d5+, Kd3-e2; 9. Dd2-a2,
Ke2-dl; 10. Kc5-d4, c2-clD; 11.
Kd4-d3 en dan Damewinst of
•nat.

Aalsmeer ging er nog steviger
tegenaan: waar Thomas Schulte twee keer de dupe van werd.
Vervolgens kwam Oscar Vos
voor Ivar Steen in het veld.
Zandvoort'75 bleef het beste
van het spel houden en kreeg
vele kansen. Mark Balk, Feisal
Soekhai en Edwin Ariesen hadden echter geen geluk. Met een
paar snelle counters was Aalsmeer dichtbij een treffer. De

Stoppen Foto Persbureau Zandvoort

De Zandvoortse Bridge Club
speelt op woensdagavonden in
het Gemeenschapshuis. Nieuwe leden zijn van harte weikom.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de wedstrijdleider de
heer H.Emmen, telefoon 18570,
alleen 's avonds.

Opgave nummer 33: Wit begint
en maakt remise.

twee tegenstanders van zich af
en schoot raak: 0-1.

ZVM probeert een aanval af te

zoen weer geopend met de
eerste wedstrijd. In de A-lijn
ging het paar van mevrouw
Molenaar en de heer Koning
meteen goed van start door
met een percentage van
63,57 procent eerste te worden.

De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Meer informatie over de problemen/oplossingen is te verkrijgen op de
clubavond, elke donderdag In
het Gemeenschapshuis. Ook
kan men informatie inwinnen
op de volgende telefoonnummers: 02507 - 15023, 17272 of
14085.

moegestreden Bas Heino vervangen door Mark Balk. Zandvoort'75 zette Aalsmeer steeds
meer onder druk. Het eerste gevaar kwam echter van Aalsmeer. Na een kwartier mocht
de thuisclub een vrije trap nemen, die net naast de kruising
werd geknald. Na een kleine
twintig minuten voetballen was
het eindelijk raak. De sterk spelende Rob Koning veroverde op
het middenveld de bal en zette
Feisal Soekhai aan het werk.
De behendige Soekhai schudde

Matige tweede
helft nekt
handballers

Na een 5-2 voorsprong nam
Holland Casino-ZVM gas terug
en dat kan je tegen de routine
van VZV niet doen. De bezoekers kwamen dan ook snel
langszij: 5-5. Verhoogden de
Zandvoorters het tempo, dan
kreeg VZV het meteen weer
moeilijk. Door een tempo verhoging, na de gelijke stand,
voerden de badgasten het verschil weer op naar drie doelpunten. Via 8-5 werd de ruststand op 9-7 bepaald.
Vanaf het fluitsignaal voor de
tweede helft, veroverde Holland Casino-ZVM balbezit en
ZANDVOORT - De leden scoorde de tiende treffer: 10-7.
van de Zandvoortse Bridge Vanaf dat moment stokte het
Club hebben het nieuwe sei- ritme bij Holland Casino-ZVM.

Goede tweede werden mevrouw De Kruijff en de heer
Kleijn, terwijl de clubkampioenen mevrouw Spiers en de heer
Emmen derde werden. De dames Van Leeuwen en Slegers
namen in de B-lijn het initiatief
en lieten met een percentage
van 62,50 procent de rest van
deze lijn achter zich. De dames
Jurriaans en Meijer deden het
ook goed met een tweede
plaats, gevolgd op de derde positie door het echtpaar Potharst.
In de C-lijn maakte het echtpaar Van der Werff een frisse
start, door met 58,04 procent
eerste te worden. De tweede en
derde plaats werden gedeeld
door de dames Berghoff/Drose
en mevrouw Bakker en de heer
Santoro.

meer onmogelijk gemaakt de
bal lang in de ploeg te houden.
Een vrije trap leek een doelpunt voor Zandvoort'75 op te
leveren. Edwin Ariesen krulde
de bal om de muur maar net
langs de verkeerde kant van de
doelpaal.
In de laatste tien minuten
van de eerste helft werd Ferry
Boom tweemaal neergelegd. De
goed leidende scheidsrechter
zag er echter geen strafschop
in.
In de tweede helft werd de

uitstekende doelman Krom
was echter onpasseerbaar.
Door het uitblijven van Zandvoortse doelpunten bleef het
tot de laatste minuut spannend. In de laatste minuut besliste Zandvoort'75 eindelijk
het duel. Na een afgeslagen
hoekschop ontfutselde Rota Koning de bal aan een Aalsmeerse
verdediger. De voorzet die daarop volgde werd heel fraai door
Ferry Boom ingeschoten: 0-2.
Gerard Nijkamp feliciteerde
zijn pleog na de wedstrijd met
een brede grijns op zijn gezicht.
„Hoezo kwaliteit ingeleverd,"
zei hij. „Dit was grote klasse.
Als we op deze weg door kunnen gaan heb ik alle vertrouwen op een goed seizoen."

A.L.
Dagelijks 19.00 u.
Do/Vr/Ma/Di ook 15.30 u

A.L.
Dagelijks 21.30 u.

en

ƒ8,00
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

Werd er 's morgens nog windkracht 6 voorspeld met tachtig
procent kans op regen; al snel flauwde de zuidwesten wind af en
kwam tijdens de race de zon door, die niet meer weg is gegaan.
Het zicht vanaf Zandvoort was zo helder, dat de wedstrijdleiding praktisch de hele race kon volgen. Na twee uur, 32 minuten
en 52 seconden kwam het team Vink-Krijthe, met hun Nacra 6.0
met spinnaker als eerste over de finishlijn. Het team Heemskerk/Heemskerk volgde met een tijd van 2.34.30 als tweede met hetzelfde type boot. De Nacra 6.0 met 'spil', van het team Wensveen/Larsen eindigde als derde in een tijd van 2.37.27
Elk type catamaran heeft een bepaalde 'handicapcijfer' waardoor de uitslag er als volgt uitziet: 1. Gerard Loos/Evert Schriek
uit Zandvoort met een Hurricane, 2. P.Vink/C.Krijthe, Hoek van
Holland met een Nacra 6.0S en 3. P. en M.Heemskerk, Lisse met
een Nacra 6.0S.
De Zandvoorters Piet Saarberg en Hans Klok, beide varende op
een eenmanscatamaran type A-cat, eindigden respectievelijk als
16e en 19e in 2.57.41 en 3.01.15.
. De Remrace begint altijd met de start vanaf de Watersport
Vereniging Zandvoort, richting Noordwijk, waar de boei gerond
moet worden en dan richting Remeiland. De Noordwij kse zeilvereniging geeft bij het ronden van de boei de zeilnummers door aan
Zandvoort. Na het ronden van het eiland gaat de race rechtstreeks
naar Zandvoort.

der Bergh trok Zandvoortmeeuwen ten aanval. Het offensief leverde in de veertigste minuut succes op. Na een afgeslagen hoekschop werd de bal opnieuw in het strafschopgebied
geplaatst en daar stond Ferry
van Rhee klaar om de Altius
doelman met een fraaie lob te
verschalken: 2-2.
Het vertoonde spelpeil was
niet erg hoog, maar desondanks bleef het team van trainer Teun Vastenhouw de beste
kansen op de overwinning creëren. In de vijfde minuut was het
Ferry van Rhee, die zijn derde
doelpunt scoorde: 3-2. De Zandvoorters bleven heersen en
schiepen zich vele kansen. Omdat die niet benut werden, bleef
Altius in de wedstrijd. Een paar
snelle counters zorgden voor
gevaar voor het Zandvoortse
doel. Doelman Michel Winter
lette echter goed op en voork wam erger. Het bleef bij de 3-2
stand, waarmee Zandvoortmeeuwen de eerste twee punten behaalde.

Zandvoorcs
NieuwsbSad

Haarlem
verslaat
Meeuwen
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen leed na een meer
spannend dan fraai voetbalduel, een 1-0 nederlaag bij
Haarlem. En dat was volgens trainer Pieter Keur
niet nodig geweest. Haarlem voetbalde wel beter,
maar de meeste en beste
kansen waren voor de badgasten.
Zoals vermeld voetbalde
Haarlem technisch beter. Daartegenover stond een grote inzet
van Zandvoortmeeuwen. Doelman Ron Eerhart kreeg in de
eerste helft weinig te doen, omdat Haarlem geen uitgespeelde
kansen wist te scheppen. Remco Nigtevegt speelde als laatste
man een zeer betrouwbare partij. Toen Nigtevegt in de tweede
helft, door een rugblessure,
niet meer verder kon kreeg
doelman Eerhart veel meer
werk te verrichten.
Toch had Zandvoortmeeuwen in de eerste helft al op rozen kunnen zitten. Tweemaal
had Riek de Haan een prima
mogelijkheid de score te openen. „Hij miste de kansen jammergenoeg wel, maar hij was de
beste man van het veld," vond
Keur. In het eerste kwartier
van de tweede helft werd Zandvoortmeeuwen weggespeeld.
Haarlem sneed door de Zandvoortse defensie, maar Ron
Eerhart greep een aantal keren
voortreffelijk in. Na twintig minuten voetballen was hij echter
kansloos en kwam Haarlem op
een 1-0 voorsprong.
Meteen na dit doelpunt kreeg
Zandvoortmeeuwen
meer
greep op de wedstrijd en trok
ten aanval. Door het aanvallende voetbal kregen de Zandvoorters een paar fraaie kansen,
maar ook Haarlem had enige
goede mogelijkheden. De kans
van de dag was voor Mischa
Tibboel doch hij knalde de bal
te gehaast over het doel. Wat
Zandvoortmeeuwen ook probeerde het kon de 1-0 nederlaag
niet meer ontlopen.

Sterke opening
ZHC-hockeyers
ZANDVOORT - De ZHC-heren maakten tegen Haarlem
een sterke competitie start
door met 2-0 te zegevieren.
De Zandvoortse vrouwen
kregen fraaie kansen tegen
Reigers, maar verloren met
0-1.
In de derby tegen Haarlem,
had ZHC constant het beste
van het spel. De Haarlemmers
konden de Zandvoortse achterhoede niet in verlegenheid
brengen. Daarvoor was het hockey te doorzichtig. ZHC daarentegen speelde fris van de lever en nam in de eerste helft
door Mare van de Kooy een 0-1
voorsprong. Ook in de tweede
helft had ZHC het beste van het
spel en kwam dan ook niet in de
problemen. Mark Meier zorgde
tenslotte voor het tweede doelpunt: 0-2.
De ZHC vrouwen waren
geenszins de mindere van Reigers. Alleen de aanvallen kónden niet naar behoren worden
afgerond. Reigers deed het aanvallend beter en nam in de eerste helft een 0-1 voorsprong.
ZHC drong sterk aan, in de
tweede helft, en kreeg een ideale kans de stand in evenwicht te
brenge. In de slotfase kreeg
ZHC namelijk een strafpush
toegewezen, die echter werd gemist.

TZB gevloerd
ZANDVOORT - De openingswedstrijd van TZB in de tweede
klasse HVB is niet erg geslaagd.
De Zandvoorters werden naar
een grote nederlaag gespeeld.
THB bleek veel te sterk voor
TZB: 7-1. Vooral nadat Fred
Zwemmer met een blessure uitviel was het met TZB gedaan.
De Zandvoorters speelden wel
op de aanval, maar in de defensie werd het team van trainer
Willem Koning weggespeeld.
Na een 3-0 achterstand slaagde
Arie Draver erin tegen te scoren
waardoor de teams gingen rusten met een 3-1 stand.
De tweede helft begon met
een sterk aanvallend TZB, dat
probeerde de achterstand weg
te werken. Het aandringen gaf
de voorwaartsen van THB veel
vrijheid en binnen een kwartier
was het 5-1. De Zandvoorters
waren geklopt en werden in de
slotfase naar een 7-1 nederlaag
gespeeld.

Topscorers
* s- — *
-~

O WixLmcdii/in

F. Boom (Zv.75)

R. De Haan (ZVM zon)
P. v. der Heuvel (ZVM zon)
F. van Rhee (Z.V.M.zat)
F. Soekhai (Zv.75)

10

15

In de tweede competitie wedstrijd deed Ferry van Rhee van het
zaterdagelftal van Zandvoortmeeuweu prima zaken. De spits
scoorde driemaal waardoor hij de totale productie van zijn team
verzorgd heeft. Ferry Boom van Zundvoort'75 schoot eenmaal raak
en verdubbelde daarmee zijn totaal naar twee.
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3 programma's met programmaverloop aanduiding,
boven en onder sproeiarm, zeer zuinig en door
zelfreinigende binnenkant weinig onderhoud.
Adviesprijs*1199.-

1299 •

INDESIT D3000WI+
LUXE VAATWASSER
MIELE 1100TOEREN
6 programma's, 12 couverts en |
Type W750; Voorlader, RVS geruisarm: Adviesprijs*999.trommel EN kuip, centrifugeert
320 LITER SUPER
tot 1100 toeren p/m;buitenKOEL/VRIES KOMBI
mantel tweezijdig geëmailGeen 2-deurs koelkast maar leerd. Adviesprijs''2199.BAUKNECHT VW 3PR
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie. Koelruimte
tdrjfc?
f «lifi1"
op "ooghoogte". Adv.*1099.SIEMENS1000 TOEREN BOSCH VWPS2 100
1 0OOtoeren. Adviesprijs*1 878.-

S&mi^f^y •

TOPMERKCAMCORDER
F60, Smmsysteem, 6x zoom, suFlat en Square Hi-Black Trinitron penmpose.autolocus Adv'2290beeldbuis, teletekst en afstandbedioning Adwespnjs'1799.SONY CAMCORDER
FX500. 10x rnotorzoom, 2 lux,
LCD-display, supenmposc.
SONY 70CM KVX2921
Hi Fi stereo, afst bed '2660STEREO TELETEKST

SONY 63 CM KT
SUPER TELETEKST

PTgifr 7QQ

FIT

PHILIPS /WHIRLPOOL
MIELE VW G521
KOEL/VRIES KOMBI
Type ARG280; Adviesprijs' 1 235.- WA&DROOGKOMBINATJE
1200 TOEREN LUXE
IDEAAL: Wassen en drogen in
één apparaat. Adviesprijs'1899.MIELE KOEL/VRIES

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

l PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviespnjs'3330.-

Rfrfff 1475."

AEG LAVAMAT RVS
BAUKNECHT SUPER
De g rote AEG kollektie bij BCC
KOEL/VRIES KOMBI
te bewonderen! Wat zegt u
TypeKGC2511;Adviesprijs'1269.- van deze AEG/BCC stuntaan- MAGNETRON OVEN
biedmg? Adviesprijs. '1549.- Snel ontdooien en verwarmen. |

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

1499,

"7 /i n
§*\&*~

SONYTRAVELLER
TR50; Lichtgewichtcamcorder,
8x zoom, hifi,autofocus. '2550 -

849.-

SONY VHS HI-FI VIDEO
SLV615; HQ TOPKLASSE!
4koppen,longplay(8u.ur).'1990.-

875.- m 239.845.-

PANASONIC VHS HI-FI
F65; 4 koppen, VHS-HQ. '1894.-

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610;20liter.Adviesprijs*769.-

BAUKNECHT WA6500

^ ^ee" nieuws °P a"S„O VOORDEEU snv.^^

PHILIPS 63 CM KTV
BLAUPUNKT VHS HI-FI
STEREO TELETEKST
750; 4 koppen, 8 uur. "2095.Type25GR5760; 63cm flatsquare, in-lme, quikstart beeldbuis,
stereo, teletekst en afstandbedienmg. Adviesprijs. '2075.JVC VHS HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE' "1899.-

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

1895.-

70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

1295.-

PHILIPS CE6270 63CM
AFSTANDBEDIENING

995.-

965.-

795.425.-

PHILIPS GR102137CM

319.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Adviesprijs*749.-

Er
or

SHARP 2 IN 1 KOMBI
Type R3G14; Draaiplateau, j
timer en 1 000 Watt quartz-grill.

445 • "

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
INDESIT 2-DEURS
Type R2240. Adviesprijs*849.- Voorlader, centrifugegang MOULINEX 3 IN 1
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs'1299.- KOMBI MAGNETRON
FMA 925C; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron. Inkl. hete-lucht
ZANUSSI 2-DEURS
oven en grill. Adviesprijs. 840.HOLL 1000 TOEREN

349.-

849.-

GRUNDIG HIFI VIDEO
VS940; VHS-HQ, 4 koppen, l
inkl. TELETEKST.'1999.- !

1199.-I

| PHILIPS/WHIRLPOOL

665.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR702;MATCHLINE.4koppen, |
longplay, Jog-shuttle. '1795.-

749.699.-

1199.-

LUXE WASAUTOMAAT

BCCPRÜM!
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs'1199.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS stereo. '1599.-|

829.

\lMAC/

599.-

INDESIT PROMOTIE"

779.-I

459.-

KOOP ZONDER
RISICO , _ . ,

PHILIPS

850
TOEREN
BOVENLADER
Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
-_ PHILIPS CC1000. Adv.'l 445.-

PANASONIC VIDEO
J40; VHS-HQ, 3 koppen. '1104.- j

BLAUPUNKT VIDEO
RTV535; 3 koppen. Adv.'l 445.-1

,

130 LTR. KOELKAST

nigij

fMO

l Oerdegelijke tabletop. Zeer [J-jfjjy
SJ™ï*f • ™
(fraaie uitvoering met formica pnnTRNRnVFNI ARFR
l bovenblad. Officiële garantie. *""LU™ BUVbNLAUbH

255. "~ 799.,
355.1099.,_.." 395.-

AKAI3 KOPPEN VIDEO
VSF340; VHS-IHQ, PDC voor>/ereid;afstandbediening. '988.-

AEG TURNETTE
Inklusief aparte 2800-toeren
entrifuge. Adviesprijs.'l 375.-

145 LITER KOELER
l TOPMERK. Adviesprijs'749.-

| ZANUSS1140 LITER

,
425.,
545.,_ 575.-

ARISTONA 70 CM
PHILIPS VIDEO + PDC
STEREO TELETEKST
l 70KV9717;Adviespn)s'2275.-

\
\N
INDESIT
FORNUIS ._
Type KN5402WO; Adv. '849.-

528.598.-

| PHILIPS 160 LITER

ETNA FORNUIS 14.00

|BOSCHKTF1540

I BLAUPUNKT 70 CM
" STEREO TELETEKST

INDESIT G/E FORNUIS
KN5404; Gas-elektro. *1049.-

668.-

BAUKNECHT 160LTR
1160 liter inhoud. Adv.'869.-

635.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
312, 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afslandbedienmg.'1145.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

-&BCCPRÜS

ZANUSSI WASDROGER
TypeTDSO; Adviesprijs*649.- ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52/25A; Elektrische oven,
lg4 QQÜ . inkl.
grill en kookwekker. *1510.afw O«f«l.

Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:

SONYHF60
MAXELL El80VX

BLAUPUNKT55 CM
SUPER TELETEKST
GRUNDIG VHS VIDEO
GV200; 2 koppen. ATTS, LCDafstandbediening. Adv. '989.-

MOULINEX
OVEN

10 voor
3 voor

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
TOPMERK WASDROGR 410; Gas-elektro fornuis.
Wasdroger. Adviesprijs*495.- Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs'1425.-

958.-

AUDIO- & VIDEO CASSETTES

GRUNDIGVIDEO + PDC
VS902; TELETEKST. '1409.-

18.30.-

INDESIT WASDROGER
OPZETVRIESKASTJE
l Handig opzetvrieskastje, waar
l altijd een plaatsje voor te
l vinden is. Adviesprijs.'595.- PHILIPS /WHIRLPOOL
TypeAfvlB523; Adviesprijs*945.-

~ 348.-

JVC VHS-HQ VIDEO
HRDX20;Afstandbed.'879.-

ARISTONA 51 CM

979,

849.-

SONY 3 KOPPEN VIDEO
V315; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbedienmg. '1220.-

IÏNDESIT140LITER"

GRUNDIG 51 CM TEKST

649.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON
AVM920; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviesprijs'1299.-

Type 2596; Adviesprijs.*799.-

SIEMENS KS2648

AKAI VIDEO + PDC
VSF360;3koppen,VHS-IHQ,af-1
standbediening en PDC'1098.-

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

569.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI
ZANUSSI WASAUTOM. R8180;750Watt+draaiplateau. |

l BAUKNECHT 2304

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

MOULINEX FM1115

PANASONIC 700 WATT

1149,

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

m 219.-

1195.-

PHILIPS/WHIRLPOOL SAMSUNG RE570

ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

ZANUSSI VRIESKAST
l Type Z6050; Adviesprijs*599.- BAUKN./BOSCH/AEG
GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

~ 458.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl. afstandbediening!

KONDENSDROGER
PHILIPS VRIESKAST
l TypeAFB594;Adviesprijs*725.-

, ~ 478._ 598.-

KOOPJE!

|BAUKNECHT LUXE

TURBO-DRIVE VHS
H B - F S STEREO V I D E O
TOPKLASSE! Super snel loopwerk.
Off. Ned. Philips garantie. *1395.-

jffl

198.-

QQQ .

Üfkf
WW V B
l BOSCH VRIESKAST
|TypeGSD1311; Adv. '848.- MIELE DROGER

,
PIN-CODE |

Meer budget door de gratis'
;BCCrcard! •';.:^',-,. ! . ,. '&
7\anvraag-folder^ih:de winkel!

ELEKTRONISCHE
SUPER KOOKPLAAT
KONDENSDROGER
4-pits gaskookplaat. '298.Elektronisch regelbaar. *1 445.-

648.348.-

STUNT!! VRIESKIST!!

MERKCENTRIFUGE

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

HAARLEM
Electronisch betalen
Winkelcentrum "Schalkwijk"
met uw PIN-code..
zonder extra kosten l Rivieradreef 37

(BEVERWIJK
(ALKMAAR
l Winkelcentrum "De Beverhof" l Huiswaarderplein 11
Beverhof 16 (alleen witgoed) ((Achter Noorderkade/Groamarkt)

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

169.-

108.-

OPENINGSTIJDEN:

..t tot 5.30 uur
. 9 tot 5.30 uur
--^----••- zeterdag .9 tot B uur.
KOOPAVOND:
KOOPAVOND:
Cl CI/Tpn.QIIPPRQ Badhoevedorp vrijdag
7 tot 9 uur
CLdVinU-DUrCrfa |viaarssenbro«k vrijdag
7 tot 9 uur |
overige filialen donderdag
7 tot 9 uur

Weekmedia
1-15
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Tuin: nu kwestie van bijhouden

Broccoli met
garnalenbéchamel
Als u broccoli eet kunt u,
naast de bloemknoppen, ook
heel goed de stengels en jonge
blaadjes serveren.
Zet eerst een pan op met
ruim water en wat zout. Snijd
de roosjes van de steel. Halveer
de steel in de lengte en snijd
deze daarna in plakjes. Voeg de
plakjes eerst toe aan het kokende water, enige minuten later
de roosjes. Op deze wijze gekookt is alles tegelijk gaar en
wordt voorkomen dat of de stelen nog niet gaar zijn of dat de
roosjes stukkoken.
Ingrediënten voor 2 personen: broccoli, melk 5 dl, gepelde garnalen 200 g (Noorse zijn
prima, Hollandse beter), boter
of margarine 45 g, bloem 55 g,
klein uitje, blaadje laurier,
zout, peper.
Smelt de boter in een steelpan maar laat deze niet bruin
worden. Haal de pan van het
vuur en voeg ineens alle gezeefde bloem toe, roer met een houten lepel tot zich een homogene
massa heeft gevormd. Zet het
pannetje terug op laag vuur en
laat het mengsel, terwijl men
met het pannetje heen en weer
schudt, een twintigtal seconden
gaar smoren. Het nu verkregen
mengsel heet een 'roux'. Voeg
nu onder constant roeren de
koude melk toe aan de warme
roux.
'
Om geen klonten te krijgen,
gebruikt men altijd een warme
roux met een koude vloeistof of
een koude roux met een warme
vloeistof. Voeg het in stukjes
gesneden uitje, de peper en het
blaadje laurier toe. Laat dit
mengsel heel zachtjes een minuut of tien doorpruttelen. Zeef
daarna de saus.
Voeg de garnalen op het laatste moment aan de witte saus
(béchamel) toe. Als garnalen te
lang koken worden ze taai. Op
smaak brengen niet wat zout.
Giet de garnalenbéchamelsaus royaal over de gekookte
broccoli.
Uitstekend te serveren met
gekookte aardappelen of rijst.
PETER VAN KLAVEREN

's Avonds wordt het nu echt
koud en het lijkt wel of de
lucht helderder wordt en de
biologische klok, die ook
het leven in de tuin bepaalt,
langzamer gaat lopen. De
zomer is reeds lang voorbij:
het wordt alleen kouder en
winderiger, een voorbode
van het weer dat komen
gaat. Toch bloeit er nog van
alles: van de uitbundige
dahlia's tot en met het tere
roze van de Japanse
anemonen.
N DE TUIN hoeven geen
grote dingen meer te gebeuren. Het is een kwestie van bijhouden. Zo kunnen nu beschadigde plekken in de grasmat worden
gerepareerd, uitgebloeide
eenjarigen verwijderd en de
dode stengels uit de vaste
planten worden geknipt.

I

kend in de cultuurtuin als basis
voor een bloemenweide. Iets
van de overvloed van zaden kan
opgevangen worden; we knippen daartoe de stengels met het
zaad van de plant af en laten ze
op een krant drogen. Klop het
zaad uit de zaadomhulsels boven een krant of in een emmer.
Bewaar het mengsel van zaden
droog en strooi het - na vermenging met het gekochte zaad
- in het voorjaar op de gewenste
plaats uit.

.

o -„
Zorgvuldig verzamelde zaadjes voor de bloemenweide.

ende soort geeft gedroogd een
heel mooi resultaat: de afzonderlijke bloempjes, waaruit de
schermen zijn opgebouwd, krijdoor Bram Wolthoorn
gen alle tinten van een diep
roze tot een zacht bruin. Een
Met het uitgeknipte dode grote hoeveelheid bloemscherplantmateriaal zijn prachtige men bij elkaar geeft een fraai
droogboeketten te maken. effect.
Lang niet alles is geschikt,
maar met wat fantasie is heel
Uiteraard levert één hortenveel bruikbaar. De uitgebloeide sia in de eigen tuin te weinig
pluimen van het duizendblad schermen; bewijs de buren (als
(Achillea millefolium) laten ze uiteraard een hortensia bezich uitstekend drogen en ver- zitten en van hun bloemschervolgens heel goed mengen met' men verlost willen worden) een
de zilverglanzende judaspen- dienst: knip ook daar de uitgening (Lunaria biennis) en de fel- bloeide bloemen uit de Hydranrode kelken van de lampion- gea's en vervolmaak daarmee
plant (Physalis franchettii). De het eigen boeket.
leuke aartjes van de weegbree
(Plantago) contrasteren heel
aardig met de gedroogde gele Droogboeket
bloemhoofdjes van het boerenBloemen die speciaal voor
wormkruid (Tanacetum vulga- droogboeketten gekweekt worre).
den, moeten voor een goed reMet de grote uitgebloeide sultaat geplukt worden als ze
schermen van de hortensia nog niet niet open zijn. Immers
(Hydrangea macrophylla) zijn uitgebloeide bloemen vallen
prachtige, heel grote boeketten eerder uit. Pluk het te drogen
te maken. Vooral de roze bloei- materiaal bij droog weer; dit

voorkomt rotting tijdens het
droogproces. Wikkel de bloemen in kleine hoeveelheden in
papier en hang ze omgekeerd
op een niet te warme, donkere
plaats te drogen. Na zes weken
zijn de bloemen geschikt voor
de vaas.
Wie deze maand besluit in
plaats van een egaal groen gazon een bonte bloemenweide
aan te gaan leggen, heeft nu zijn
kans. De maand september
leent zich er bij uitstek voor
zaden te verkrijgen anders dan
de weidegrasmengsels, die te
koop worden aangeboden.

Inter Decor heeft
geen last van recessie
OLGENS EEN BERICHT van het Centraal Bureau voor Woninginrichting zou 'woninginrichting* als gevolg van de
recessie terrein hebben verloren ten opzichte van vorige jaren. Een uitspraak die
E. H. Könemann, voorzitter
van de Vereniging voor Textielpromotie
(TEXPRO),
als voorbarig van de hand
wijst.
Könemann: „Het is wel waar
dat tapijt in de woonkamer terrein heeft moeten prijsgeven.
Maar vlakke vloerbedekking
zoals vinyl, linoleum, parket en
laminaat heeft daarentegen in
die veranderende behoefte
voorzien en het zijn juist karpetten en oosterse tapijten die
van deze ontwikkeling konden
meeprofiteren."
Het lijkt er op dat de recessie
op Inter Decor nog geen vat
heeft gekregen. In verschillende hallen van de Jaarbeurs laten 260 exposanten uit binnenen buitenland de nieuwste
trends op het gebied van wonen
zien tijdens de 29e editie van
Inter Decor, van 19 tot en met
22 september.
Het gaat om: woning-, bed-,
bad- en huishoudtextiel, vloerbedekking, tapijten, gordijnen
en meubelstoffen, wandbekleding, zonwering, raamdecoratie, fournituren en onderhoudsmiddelen.

Kwaliteit
Voor de komende jaren
wordt tenminste een stabiliserende markt verwacht met een
toenemende vraag naar kwaliteit. Niet voor niets zet de Stichting Kwaliteitsbevordering Tapij t zich in om de duurzaamheid van de produkten te waarborgen. Welvaart wordt bovendien
gekoppeld
aan
duurzaamheid en duurzaam
moet in dit verband worden gezien als: op langere termijn
pn wpinie belastend

zicht de uitgebloeide bloemen
van de vaste planten en siergrassen te laten staan, maar het
is in de wilde tuin heel nuttig.
Vooral in deze tuin, waar het
menselijk ingrijpen voor een
groot deel bestaat uit het scheppen van een voor wilde planten

gewenst milieu, moeten planten zichzelf elk jaar opnieuw
uitzaaien.

Bloemenweide
Sommige van deze 'wilde'
planten voldoen ook uitste-

Krul met
welig tierend
steenkruid

Het ontbreekt vaak in deze
mengsels aan de bloemen die
de weide zo mooi maken, zoals
kokoeksbloemen, margrieten,
paardebloemen, boterbloemen
en malva's. Het gekochte mengsel mixen met hooizaad is één
manier om het gekochte zaadmateriaal aan te vullen. Het
verzamelen van zaad uit de wüde tuin is een andere en leuke
manier.
Het is niet altijd een fraai ge-

BOES

V

Tekening: C. Wolthoorn

Een bloemenweide is vooral
voor kleine kinderen heel aantrekkelijk. Het is immers de
plaats waar naar hartelust kan
worden gespeeld en waar bloemen geplukt mogen worden.
Betrek daarom de kleuter bij
de aanleg van de bloemenweide: vertel de kleine dat er zaden
gezocht moeten worden voor in
de bloemenweide en vraag hem
of haar daarvoor te zorgen. Met
de op deze wijze zorgvuldig vergaarde zaadjes, aangedragen in
een luciferdoosje, wordt een
onverwacht element aan de
bloemenweide toegevoegd!

Klussenboek
Deuren die klemmen,
verstopte afvoer en sloten
die vernieuwd moeten worden. Dagelijkse klusjes, die
voor iemand met twee linkerhanden niet altijd even
gemakkelijk zijn. '184 manieren om een kraanleertje
te vervangen' is de titel van
een boek vol met praktische tips voor huis-, tuinen keukenklussen. Men
kan het zo gek niet bedenken of er wordt een oplossing in het boek geboden
voor euvels als een gat in
een gipsplaat, het borrelende geluid van een radiator
of het vervangen van een
deurkruk.
De prijs van het boek is 12,50
gulden en het is uitgegeven door
Hoikema & Warendorff. ISBN
90.269.6477.3

^21 2? *«"m/e"
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Surinaamse keuken

Wolthoorn & De Groot beschrijven hoe de natuur
zich in de stad Amsterdam handhaaft. Sterker nog: hoe
ze pijlsnel terugslaat zodra de bebouwing even wijkt.
Vandaag de krul met welig tierend steenkruidkers.

Amsterdam. In den beginne
was er de natuur. Tpen kwam
de dam en rond de dam groeide
de stad. De stad verdrong met
de bouw van elke nieuw gracht,
elke nieuwe straat, elke nieuwe
stadswijk het oorspronkelijke
groen en verving het door een
woud van baksteen en beton.
De natuur laat zich echter
niet zomaar uit het veld slaan:
ze is pijlsnel terug zodra de bebouwing wijkt en de stad even
niet oplet. Wie goed om zich
heenkijkt ziet op onverwachte
plekken iets terug van dat oorspronkelijke groen, dat zich in
aangepaste vorm prima thuisvoelt in de betonnen biotoop
van Amsterdam.
Op de hoek van de Utrechtsestraat en de Keizersgracht
staat op een ruim bemeten stuk
stoep en bankje en een krul.
Het bankje biedt een riant uitzicht op de stemmig groen geschilderde plasgelegenheid en
wordt op zomerse dagen bewoond door een stel ernstig oudere jongeren en een verzameling 'Kroonjuwelen': de immer
dorstige bewoners van Huize
Kroon, gevestigd in de TJtrechtsedwarsstraat.
Rond de krul spatten tussen
de tegels de ijle met minieme
zaadjes bezette stengels van de
steenkruidkers Lepidium ruderale omhoog. Dit onaanzienlijke kruidje, familie van het herderstasje (Capsella bursa-pastoris) is een pionier onder de
planten: daar waar bebouwing
verdwijnt, arriveert hij als een
van de eersten om bezit te nemen van de opengevallen
plaats.
Het kruid wringt z'n lange
penwortel het liefst de grond in
op plekken waar veel wordt ge-

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Culinair Centrum Kookook van het Nederlands
Zuivelbureau biedt in. het
najaarsprogramma nieuwe
cursussen en herhalingen
van succesvolle programma's. Nieuw is de 'Surinaamse keuken' waarin onder andere kip met Chinese
vruchten, kouseband en
Birambi met uien op azijn
worden behandeld. Nieuw
is ook de cursus 'Pies and
pasties' met verschillende
soorten deeg en pasteien.
Voor beginners die Italiaans willen koken, is een
nieuwe, cursus gemaakt
waarin pasta's en risotto
op tafel komen.
Culinair Centrum Kookook herhaalt de eenmalige
kooklessen onder leiding
van een meesterkok. Bestemd voor een beperkt
aantal deelnemers die zeil
al ver gevorderd zijn in de
kookkunst. ,De maand december staat in het teken
van de kerstmenu's. Zowel
gevorderden als experts
kunnen praktijklessen en
demonstraties
volgen,
waarbij smakeüjke ideeën
worden gegeven voor originele en verrassende gerechten.
Voor aanmeldingen en nadere
Informatie kan men contact opnemen met Kookook, Casa 400,
James Wattstraat 75 te Amstcrdam, telefoon 020-69.45.416 (berelkbaar tussen 10 en 14 uur).

De steenkruidkers houdt van vochtige plaatsen
Foto B. Wolthoorn

lopen, of in dit geval, gestaan.
Bovendien houdt de steenkruidkers van vochtige plaatsen en omgeeft hij zich van nature al met een pislucht. Hij
riekt hevig naar kattepis en
weliswaar zal de krul doorgaans niet door katten worden
bezocht, de geurverwantschap
is opmerkelijk. De steenkruidkers vindt rond deze Amsterdamse krul zijn natuurlijke
omgeving..
WOLTHOORN & DE GROOT

De Woonbeurs draagt
nieuwe ideeën aan
I

N DE RAI wordt van 21 tot van een douchegordijn-onten met 26 september een werpwedstrijd. Tevens wordt
nieuwe en bijzondere woon- op De Woonbeurs '93 'Het Serbeurs georganiseerd in samen- vies van het Jaar' bekend gewerking met de tijdschriften maakt. Een blik in de toekomst
VTWonen, Ariadne, Eigen Huis krijgt de bezoeker door het ten& Interieur en DoehetZelf toonstellen van afstudeerprowoonideeën.
De nadruk van De jecten van eindexamenkandiHet speelkarpet kan gebruikt worden als ganzenbord of voor het uitleggen van tal van verkeers- Woonbeurs ligt
op de sfeer, daten binnenhuisarchitectuur,
situaties
kwaliteit, het opdoen van idee- meubelontwerpen,
textiele
voor het milieu. Daarom wordt te kunnen combineren met een door de BRT-televisie uitgezon- en en op het aangeven van vormgeving en modevormgevia het Milieubeleidsplan voor harde (vlakke) vloerbedekking. den kinderserie 'Samson'. Edu- trends en ontwikkelingen. In ving.
catief als het is vanwege de af- aantrekkelijke en inspirerende
de Tapijtindustrie alles gedaan
Door middel van een retroom zo milieuvriendelijk mogegebeelde verkeerssituaties, kan presentaties krijgt de bezoeker spectief
wordt aandacht gegeSpeelkarpet
het door de genummerde vlak- een overzicht van het beste en ven aan de
lijk te produceren.
meubelOntwerpers maken gebruik
Het groothandelsbedrijf Deh- ken tevens worden gebruikt als het mooiste wat Nederland op ontwerper succesvolle
Gerard van den
van de nieuwste technologieën nert & Jansen presenteert op 'ganzenbord'.
interieurgebied te bieden heeft. Berg,
Inter Decor '93 - dé beurs
op het gebied van garens en Inter Decor, behalve een formiTijdens de beurs vinden tal
Openingstijden: dinsdag tot en met
produktie om aan de kwaliteits- dabele collectie tapijt en gor- waar producenten en groothanvan tien uur 's morgens tot
eisen van de kopers te voldoen. dijnstoffen, een compleet, as- delsbedrijven nieuwe ontwik- van activiteiten en tentoonstel- vrijdag
negen uur 's avonds, zaterdag en zonlingen
plaats.
Onder
andere
een
Forbo Bonaparte, een van de sortiment vlakke vloeren onder kelingen lanceren - biedt tal overzichts-tentoonstelling van dag van tien tot vijf uur. Toegangsprljbekendste merkfabrikanten in de naam 'Dejaflor'. Verder van serieuze noviteiten. Het negentig jaar Nederlandse inte- zen: 15 gulden voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar tien gulden (tot vier
Nederland, presenteert een ge- brengt Deja 'Tarkett' lamelpar- wordt ongetwijfeld een kleur- rieurfotografie, de resultaten jaar
gratis).
varieerde collectie tapijt in alle ket en 15 verschillende lami- rijk spektakel met veel attracprijsklassen en kleuren die zijn naatvloeren met een HDF tus- tieve elementen, waaronder
aangepast aan de heersende senlaag - het beste wat momen- een wervelend show-ballet in de
teel op dit gebied te koop is. vorm van een 'streetparade'.
trends.
De donderdag komt dit jaar
Maar denk er wel aan dat Wie een beetje handig is, kan
warme kleuren alleen de kamer zo'n parket- of laminaatvloer als beursdag te vervallen en
niet gezelliger maken; het type zelf leggen. En als het karwei daarom zal Inter Decor (19 tot
vloer is minstens zo sfeergevoe- eenmaal geklaard is zorgt een en met 22 september) op maan-,
lig. Vandaar dat het nonchalant mooi scheerwollen karpet voor dag 20 september open blijven
tot tien uur 's avonds; alle andeaandoende gesneden-pooltapijt de finishing touch.
Deja heeft voor de kinderka- re dagen is de beurs open van
vaak gekozen wordt om als karpet dienst te doen op een par- mer een grappig speelkarpet half tien 's morgens\tot zes uur
ketvloer of op een natuurste- ontwikkeld op basis van beken- 's middags. Entree: tien gulden.
JOHN DE RIJKE De door de ID-groep bekroonde 'ideaal gedekte tafel 1994'
nen vloer, dan wel om creatief de figuren uit de populaire,

geeft u meer!
HERFSTTOCHT 1993
In samenwerking net Rederij NACO biedt Weekmedia
haar lezers een fantastische herfsttocht aan op maandag 27 september, donderdag 30 september, maandag
11, donderdag 14, maandag 25 en woensdag 27 oktober

1993

U stapt om 9.30 uur op bij Rederij NACO, De Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam. Om 10.00 uur vertrekt de
boot naar Alphen aan de Rijn. Aan boord wordt u
ontvangen met een kopje chocolademelk mét. Vervolgens worden de trossen losgegooid en vaart u via de
Kostverlorenvaart en de N'ieuwe Meer over de Ringvaart van de Haarlemmerpolder. Vervolgens passeert u
de prachtige Westeinder Plassen en de Braassemermeer. Rond ca. 14.00 meert u af in Alphen aan de Rijn.
Tijdens de vaartocht krijgt u een heerlijke kop soep
geserveerd en vervolgens een Schipperslunch bestaande uit een broodje ham, broodje kaas, een krentenbol en
kopje koffie, thee of melk. Na de vaartocht krijgt u de
gelegenheid een bezoek te brengen aan Avifauna,
waar om 16.00 uur de bussen klaar staan om u weer
naar Amsterdam te brengen.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon op de dag van vertrek aan de kassa van Rederij
NACO en na telefonische reservering, tel. 020-6262466
betalen onze lezers slechts f 39,- p.p.

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze herfsttocht is alleen mogelijk na
telefonische reservering, tel. 020-6262466. Deze bon
dient ingevuld ingeleverd te worden op de dag van
vertrek aan de kassa van Rederij NACO, De Ruyterkade
Steiger 7 in Amsterdam. De kosten bedragen f 39,- p.p.
Naam: —
Adres:
Postcode:
Datum: _

Woonplaats:
Aantal personen:

geeft u meer!
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SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w : Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmrr,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20,00 uur Tel. 020-665 86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk- Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Weesp' Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplem 12, Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l -IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 39,95

voor elke extra regel

ƒ 13/50

mm-prijs

ƒ

8,35

mm-prijs met vignet

ƒ

8,35

AUTO/MAXI'S per mm

ƒ

9,90

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties
van BX, Visa en 2CV6. *'
Mitsubishi Colt 1.3, Twist en
APK klaarmaken tegen gered
div. opties, 1989, 60.000 km.,
Amstelstein - Suzuki
prijz. Verk. van losse onderc
ƒ 13.250.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Tel 020-6680820 en 075-219777
RONDAY RENAULT
Dealer voor A'veen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen
020-6237247
XM Turbo D. '91
ƒ 32.50C
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
XM Turbo D. '90
ƒ 29.500
(gratis halen en brengen)
MITSUBISHI L 300
XM Comf. LPG '90 ƒ 23.500
V.a. ƒ85- 5 veerbollen
2.5 D, grijs, verl., verh.,
ƒ 16.500
op druk brengen bij de Citroen BX 16 TGI Br. '90
trekhaak, 04/91
ƒ 14.50C
VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASiON NAAR:
Spec. in Zaanstad Garage. BX RD Break '89
autobedrijf JAN WALS
ƒ 14.50C
RENE SPAAN, 075-281193. BX TZD '90
Auto Amstelstad
Tel.: 02902-61697.
ƒ 14.500
Hemonylaan 25a Amsterdam
020 - 679 9100
Vraag tevens naar onze mrui- BX Diesel '91
Minervalaan 85 Amsterdam
020-6711888
BX 16 TZI LPG '90 ƒ 14.500
lers en aantr. rep. prijzen.
ƒ 15.500
BX 16 TZI '90
B.V. Autobedrijf van Deinum
XM 20, groen metallic, 1991
Jarmuiden 29, Sloterdiik III, Amsterdam
020-6148933
BX 14 TE LPG '91
ƒ 16.500
49.000 km
ƒ33.500
Blauwe
205
ACCENT
m.
'90,
Jan
van Galenstraat 115, Amsterdam
020 - 68319 56
BX 14 TE '90
XM 2.0, blauw metallic, 1991, BX 14 RE '87
60.000
km,
apk,
radio-cass.,
Zeilemaker Landsmeer B.V.
6.950
46.000 km
ƒ33.750
Dorpsstraat 74, Landsmeer
02908-24343
VISA Club '84
2.500 vr.pr. ƒ 10.500. 020-6462124.
XM V6, rood metallic, 1990
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
COBUSSEN
86000 km
ƒ32500
VISA Garage BV
Zuideinde 44, Koog a/d Zaan-Zaanstad
075-164 692
AMSTERDAM
XM V6 24V, groen metallic,
Houtmankade 37
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD ^ _.,__._.
1990, 64.000 km . . . .ƒ55.500 Amsterdam, tel. 020-6278410
voor de beste
INRUIL EN FINANCIERING
* SUZUKI
ZX Volcane rood 12-1991
LEEUWEKEUR
22.000 km
ƒ 29.750 •Auto te koop? Plaats in deze
gebruikte auto
Citroen Dorland, 02903-1908. rubriek. U zult verbaasd staan
Suzuki SWIfT 1.0 aut., b.j. '88, l.
KOM LANGS !
Ring A'dam, afrit 116. Br.i.W. over het resultaat.
blauw, 34.000 km. Pr. ƒ 10.700.
Baarsjesweg 249 - 253
Naarden: 02159-40256.
Justy 1.0 DL, rood, b.j. 9-'90,
020-6121824.
Suzuki-Swift 1.3 GLX, 5 drs, bj. 65.000 km, ƒ9.500. APK tot
Peugeot 305 Break GL, bouw- '88, APK mei '94, ƒ9.750.
sept. '94. Tel.: 035- 837795.
jaar 8-'94, APK 2-'94, ƒ 3250,-. Tel.: 020-6267909.
Telefoon: 03404-20358.
T.k. Suzuki Swift 1.0 GLS, wit,
Peugeot 305S, m.'86, v. part., Nov. '88, 81.500 km, i.z.g.st.
1e eig., sch. vrij, rek. t.i. als nw, APK 7/94, sunroof. ƒ9.000,-.
Nu Daihatsu Dealer
perf. auto 94 pk grijs + APK 9- Tel.: 071-897798 (na 18.00 uur).
Ook voor diverse
In het centrum van Amsterdam
'94, ƒ4400,-. 020-6901558.

Mitsubishi

T k a. tegen handelspr.- BX TZ
Turbo Diesel Break, 8-'90,
ƒ 18.750. BX 16 RE, wit, LPG, 3'89, ƒ8.750. BX16TRI, 11-'89,
elektr sch./kant.dak, ƒ9.950.
BX 1.4 Toulouse, LPG, 2-'91
ƒ 13.000. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Suzuki

Peugeot

Subaru

Daihatsu

MOOY & ZN

Nieuw

't Amsterdammertje b.v.
Amstel 340-342 t/o Carré

Tel. 020-6236491.

Fiat

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).

10% KORTING *
op al onze occasions of
RIJ NU, BETAAL LATER * *
September occasion aktiemaand
Keus uit meer dan 75 1e klas occasions,
met garantie bij:

Gebr. Haaker B.V.
off. Fiat/Lancia dealer
Kam. Onneslaan 10 in Badhoevedorp.

Tel 020-6594859.

Toyota

Te koop: Peugeot 305 Break
'82, trekhaak, APK juli '94,
Toyota Corolla 1.3 '84, gesl.
ƒ3750,-. Tel.:020-6999828.
station, LPG, APK 6-'94, techn.
T.k. Peugeot 305, 6 j. 31-10-86 100%, ƒ 2700. 020-6835365.
Break, APK 8-94, vr.pr. ƒ 4500,-.
Tel.: 02979-82882.
T.k.a. tegen handelsprijzen:
Peugeot 605 2.0 SLi blauw, el.
schuifd., LPG, 2-'91, ƒ23.000.
205 GTi, schuifdak, l.m. wielen,
9-'84, ƒ 7.250.405 1.4 GL, LPG,
3-'89, ƒ11.000. 309 GR 1.4 Jubilee, LPG, 1-'91, prijs ƒ 13.500.
BEREBEIT, Amsteldijk 25, Am
sterdam, 020-6627777.

VOOR GEGARANDEERDE
OCCASIONS
ALLE ONDERHOUDS
WERKZAAMHEDEN A.P.K.,
SCHADE-EXPERTISE
Amsterdam Oud Zuid

2e Jan Steenstraat 42-48,

Tel. 020-6763829

Renault

Volkswagen

Espace Turbo DX, 1987,
veel opties, ƒ 24.000,Tel.: 03200-34433.

Jetta Pacific '90, alle acces,
zwart met., 35.000 km. boekje
aanwezig, ƒ24.750.Garage Geko. 020-6123420.
T.k. Golf 1.3, b.j.'87, APK 7-'94,
i.z.g.st., open dak, mistlampen,
wit, prijs n.o.t.k., 020-6645445.
T.k. kever 1200, b.j. '75, rood,
zeer mooi en goed, nwe APK,
vr.pr. ƒ 5500,-: 08338-53242. .

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

T.k. Volkswagen Derby, b.j.
1981, AKP aug. '94, i.z.g.st., pr.
ƒ 1500. Tel. 06-52831566.

VENTO CL
Cl 1.8/90 pk., getint glas,
stuurbekr. 5-versn. Evt. trekhk./
verzw. koel., 700 tot 3800 km.,
bouwjaar juni/juli '93

Ford

Auto's te koop
van / 15.000,tot ƒ 20.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Hyundai

Audi

Jaguar/Daimler

Jeeps
Terreinwagens

Wagenpark JOHAN BOOM,
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp. Tel. 020-6105478
Ook bedrijf in Den lip 55,
5 STERREN AUTO- & MOTORRIJSCHOOL
tussen Landsmeer en PurmerAmsterdam, Almere en Zaanstreek
end. Tel. 02908-24646.
± 100 auto's v.a. ƒ500,- tot
SUPER STUNT
ƒ 20.000,-.Wij geven garantie
voor nieuwe leerlingen
v.a. ƒ 1.000.- en door grote omGRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in Europa
zet goedkoopste adres van als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van
Nederland. Geopend van 9 tot
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 975,20 uur Zuider Akerweg, Den lip
of
tot 19 uur. Ook inkoop van
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ 750,auto's a contant
Motorrijlessen ƒ 47,50 per les
Autorijlessen ƒ 36,00 per les
Theoriecursus op Video GRATIS
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.

Rijscholen

Klassiekers
en Oldtimers

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' Erk. Bovag verkeersschool Ve1e 10 lessen a ƒ 32 per uur. ronica. Autorijles ƒ 34 per les.
Gratis halen en brengen.
Motorrijles ƒ 45 per uur. Pakket
Tel. A'dam: 020-6942145.
van 10 motorrijlessen +• exaBij Ferry alle rijlessen ƒ35,-. men ƒ 730. Spoedcurs. compl.
Herexamens
halve
prijs. pakket ƒ 1750 incl theorie. Voor
Spoedcursus mogelijk v.a. nadere inl. 020-6656955.
ƒ925,-. Tel. 06-52821994
EXAMENGARANTIE
b.g.g. 020-6932074.
bij Autorijschool Michel
alle herexamens gratis
Celie, ANWB erkend, Redelijk
Diverse Volvo's Amazone met in prijs, hoog in kwaliteit. Voorwaarde: Lessen volgens
of zonder APK v.a. ƒ2000.
"het Michel lessysteem"
020-6416607. 036-5345119
Telefoon: 053-773850.
020-6853693 bgg. 020-6181775
036-5321238 en 02990-34768
OLDTIMER (ver)kopen? Bel het
oldtimerbestand v/h Ned. Oldtimer Bureau. Tel. 02990-34065.
AUTO MOTOR THIALF
Heerenveen IJsstadion za. 11
en zo. 12sept.: 10-17.30 u. Grote IJshal: een gigantisch aan
bod van 30300 (!!) Oldtimers,
klassiekers en verkoopstands.
IJshockeyhal motorfestijn met
honderden Harley Davidsons.
Life Bands.
Info: 05910-41028/10527.

Auto's te koop
gevraagd

recente occasions

Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Bel voor info 020-6369515.

AUTO MOTOR THIALF
Heèrenveen IJsstadion za. 11
en zo. 12 sept: 10-17.30 u. GroAUTO EXPORT vraagt te koop: te IJshal: een gigantisch aanbod van 30300 (l!) Oldtimers,
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.- Lada's, Ford Sierra, Ford
Taunus, Audi 100, Fiat Ritmo klassiekers en verkoopstands.
DIESELSERVICE
IJshockeyhal motorfestijn met
brandstofpompen; verstuivers en Regata, Peugeot 504 en
honderden Harley Davidsons.
340 GL aut., 3-drs., '88 en '89.
cil.koppen vlakken. Garage/ 505.BMW 3 en 5 serie en alle
340 GL, 5-drs., LPG, '88. 340 motorenrevisie FEENSTRA
merken vracht- en bestelau- Life Bands.
DL 1.7, '86.460 GL inj. aut., '91. Industrieweg 27, Duivendrecht to's. Schade of defect geen Info: 05910-41028/10527.
440 GL, LPG, '89 t/m '90. 440
bezwaar. Vlotte en correcte
Moto Guzi V-50 III, b.j. '82, incl.
Tel. 020-6980639
DL/GL, '89 t/m '91. 440 GLT
afwikkeling. 02940-17813.
kofferset en scherm ƒ5.500,-.
inj., zwart, '88. 940 GL 2.3 aut., APK KEURINGEN ƒ70,
Let op! BOVAG autobedr. ver- Tev. motorpak. 020-6739865.
LPG, '91. 940 GL 2.0 Sedan, klaar terwijl u wacht.
koopt gratis uw aanb. in zijn T.k.: motor Kawasaki 454 LTD,
'91. 740 GL Estate, div. extra's, Garage West-Center:
'89 (m. '90). VOLVO-NIEROP, 020-6122476 (zonder afspraak) Showr. Medembl. 02274-4999. bw.jr '86, kl. zwart, nwe koppeVancouverstraat 2-12,
DE HOOGSTE PRIJS voor elk ling en achterband, 29.000 km.
2e Helmersstraat 15, A'dam.
A'dam-West, 020-6183951.
merk auto a cont. met vrijwar. Prijs ƒ6850,- i.z.g.st. 035215434 na 16.00 uur.
A.P.K. KEURINGSSTATION
bewijs. Tel.: 020-6105478.
440 GL, sedan, wit, 4/89, Keuren zonder afspraak
59.000 km. ƒ14.250.Feenstra & Jimmink
T.k. gevr. LOOP-, SLOOP- en
Garage Geko. 020-6123420.
Asterweg 24A A'dam 6364702 SCHADEAUTO'S a contant
Volvo 340 DL aut. silver, 1987,
Bij
met vrijwaring. Telefoon van
Autobedrijf CRYNSSEN
slechts 47.000 km, ƒ6.500,-.
9.00-23.00 u.: 06-52831566.
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 02984-3020.
Tel.: 020-6184402.
Te koop gevraagd AUTO'S a
APK-keurstation, reparaties
VOLVO 66 bj. '79, met stuurcontant met vrijwar.bewijs
alle merken en schaderegeling.
bekr., klein defect, ƒ500.
Tel.: 02908 - 24640
niet duur!!!
Tel. 05780-21164.
Gedipl. FOCWA monteur voor
Studenten 10 % korting.
al uw reparaties APK, laswerk,
- koelwagen & oprijauto
Volvo 66 DL
schade's enz. ƒ35,- excl. p.u.
- 9-pers. bussen en pick-up's
BOUWJAAR '76
Autosloperij
A.
de
Liede
Incl. gar. Tel. 075-314618.
- Rat 500 tot Chrysler Voyager
APK t/m maart '94,
Neem geen risico: orig.
- Nu ook Campers!!!
Zelf sleutelen of auto spuiten
motor kaduk,
PTT-vrijwaring RDW
Avond& nachttarief:
doe je bij HEINING HOBBYvoor de doe-het-zelver,
(s)loopauto's
HAL. 02907-6999 A'dam,
bestelwagen gehaald na 16.30
PRIJS ƒ 250,-.
HOOGSTE
PRIJS
uur en de volgende morgen
Reacties na 18 uur, Sloterdijk 3.
Tel.: 020-6198691
retour tegen 4 uur-tarief.
tel.: 020-6903786.
Grote sortering ONDERDELEN
020-6794842, 020-6908683.
van alle schade-auto's, alle
D. FAAS
merken, alle bouwjaren.
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,GEBR. OPDAM B.V.
per dag, ex. BTW
Grasweg 3, A.'dam-Noord
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Tel.: 02502-45435.

Service en
Reparatie

Volvo

nieuwprijs: .ƒ40.120
Nu slechts: ƒ34.995

Autovroon
VW/AUDI-DEALER
Contactweg 47, A.'dam-Sloterdijk: 020 - 6869611, Lod. v.
Deysselstraat 77, A'dam
(Geuzeveld), 020-6116715

QUKEBAAS

Autosloperijen

Accessoires
en Onderdelen

Zweedse
Topmodellen

Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.

V.a. 9 september a.s
bij ons in de showroom

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

VOLVO
Van Vloten

T.k.a. tegen handelsprijzen:
Vectra 1.8i GL, wit, LPG, 5-drs.,
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
1-'91./ 18.500. Vectra 1.61 GLS,
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Een open dak plaats je niet zomaar. BIJ Auto Halan gebeurt 5-drs., LPG, 1-'91, ƒ19.500.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.. 02975-61212.
Omega 2.0i GL, antr.grijs,
dat met Stijl en Kwaliteit. Een Lancia dealer die met z'n
(Gratis halen en brengen.)
stuurbekr., 2-'91, ƒ18.950. Kaservice en gevoel voor detail het merk in ere houdt.
Dat geldt voor een nieuwe Thema, Dedra, Delta of Ypsilon o) dett 1.6 LS Diesel, 3-drs„ Stavoor een betrouwbare occassion. Met of zonder open dak. tioncar, 3-'88, ƒ8250. Kadett
1.6i LS, LPG, 2-'90, (met lichte
beschadiging) ƒ 11.750. Kadett
1.7 D Combo, 4-'91, ƒ11.500.
Wegens gezinsuitbreiding t.k. zeer goede,
DE RJNESSTRAAT 22, T.O. DE MAKRO
nl. BEREBEIT, Amsteldijk 25,
AMSTERDAM Z.O. 020-6650050.
mooie 2CV6 Club van oktober 1987, kleur
telef. 020-6627777.

Chrysler - Amstelveen

Citroen

Campers

Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
STARCRAFT:
Bosboom Toussaintstr.
43 - Opzet camperunits met of zonder hefdak voor ALLE typen
A'dam. Tel.: 020-6180443.
pick-ups v.a. ƒ 15.500,- incl. BTW.
Tel. 020-6369222, MeeuwenVW BUGGY, kleur rood, 1971. laan 128, Amsterdam-Noord,
- Vouwwagens, zeer ruim en eenvoudig op te zetten.
Noodservice
- Fifth Wheels in diverse afmetingen, zeer luxe.
Autobedrijf
JAN
WALS, uit de Utunnel 2x rechtsaf.
ONDERDEELVERKOOP
02902-61697.
Diverse demonstratie-modellen.
DOE-HET-ZELF ADVIES
IMPORT USA CARS. Keurenplein 9, Amsterdam. 020-fifi7nioi
V.W.- en AUDI-SPECIALIST
op zaterdag van
• Dé autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week
BAAS
10.00-13.00 uur
AUTO SERVICE WETTER
in Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aanVoor nieuwe en gebr. auto's
Kost B.V.
Subaru en Lada dealer
huisbladen van WEEKMEDIA.
Jacob van Lennepkade 295
LADASAMARA 1.3 ....1990
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Valschermkade 16, A'dam.
Tel.: 020-6183855.
LADA SAMARA 1.1 ... .1991
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020-665.63.21
VW Passat 1800 CL, nwste. LADA 2107 1.6
1988
model '89, reseda groen met., LADA 2107 1.5
Rat 242 D, douche, wc, APK 4VW/Audi dealer A-POINT,
1987
get.glas, 5-bak, met
'94, bovenslaper, kachel, geïAmsterdam-Zuidoost:
LADA 2105 1.5
1987
onderh.boekjes, ƒ 14.950. Tel. Citroen AX
soleerd, ƒ 17.750,020-6860902.
uw adres voor nieuwe
1988
ALLE
KLEUREN
023-354644.
WESTFALIA en occasion
Mitsubishi Galant 1.8 GLX1990
Adverteren in
OOK IN SPUITBUSSEN
Suzuki Alto
1984
campers, ook inruil mogelijk.
deze rubriek
otto
nieuwenhuizen
bv
Tevens verhuur. 020-6964964.
Opel Kadett HB 1.3, Aut. 1985
Tel. 020 - 665.86.86
Overtoom 515 Amsterdam
(020)
6129804
70 BESTELAUTO'S en pers.
Zwanenburgerdijk 503
Dusjes v.a. ƒ3500. Garage Zwanenburg. Tel.: 02907-6572
T.k. gebruikte onderdelen van
Rijsenhout, lid Bovag. Bijna
50 jaar gevestigd: Bennebroe- Mitsubishi Galant 1.6 EL, LPG, alle type's BMW, Mercedes en
9-'87,
ƒ6950.
Escort
1.3
L,
Peugeot. Garagebedrijf
C.
kerweg 17, Rijsenhout bij
2-'85, ƒ4950. Opel Ascona 1.6 Schrauwen,
Teteringsedijk
Aalsmeer, 02977-24229.
S
Hatchback,
LPG,
5-'84,
134, Breda. Tel.: 076-214918.
Ook t.k. gevraagd.
ƒ3750. Ascona, LPG, 10-'83,
Citroen C 25 Turbo D. b.j. '86,ƒ2750. Rekord 2.0 S, LPG,
70.000 km. Vr.pr. ƒ8.500.
2-'86, ƒ4750. BEREBEIT,
Autobedr. Walst: 075-163008. Amsteldijk 25, 020-6627777.
VW Transporter gesloten dubbele cabine, Diesel, 37 kw. b.j. + 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat Autoverzekering laagste bet.
"i, i.g.st. ƒ 5750 ex.
HETO CARS Bovenkerkerweg Haarlemmerweg bij molen. per mnd./kw., ook geld/lease.
020-6416607-036-5345119.
23 Amstelveen. 020-6412030. 020-6844079. Tevens Inkoop.

Lancia

Een open dak met Stijl
in plaats van
een gat erin

Tel.: 020-6371826.
BOD?? Bel
prijsopgaaf.
LAGE HUUR
schadeauto's Nwe bestel- en vrachtw. m. ra020-6754193. dio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44,p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
Adverteren in
wagens. Autoverhuur Slootdeze rubriek
haak. Tel.: 020-6431220.
FAX: 020 - 665.63.21

Het HOOGSTE
voor vrijblijvende
Loop, sloop en
m. vrijwaring. Tel.

Amsterdam
Uw Volvo-dealer

Algemeen

autolak

Bedrijfsauto's

Autofinanciering
en verzekering

Opel

Chrysler

Motoren/Scooters

Autoverhuur

Golf Diesel '87, ferrarirood, get.
glas, 5-bak, in nw.staat, ƒ 7950,
Tel. 023-354644.

Mazda 626 GLX autom. '93
ƒ42.500.RENAULT BENELUX
Tel. 020-6453251.

Auto's v.a. ƒ 500.RENAULT AMSTERDAM
Wagenpark JOHAN BOOM,
Top occasions met 1 jaar
020-6105478 of 02908-24646, T.k.a. tegen handelsprijzen:
maximaal 1500 gulden
garantie
Zie ook onder rubr. Algemeen. Tipo 1.4 ie LPG, 4/90 ƒ 10.750, ** maximaal ƒ 10.000.-, maximaal 1 jaar.
Wibautstraat 224
UNO 45 S 5/88 ƒ 6.750.
Rat
127,5-bak,
veel
nwe
onder020 - 561 96 11
BEREBEIT. Tel.: 020-6627777.
Ritmo's met grote beurt door
delen, 1982, APK nov.'93, org. Rat dealer, i.z.g.st. met 3 mnd
RENAULT
BENELUX
rood ƒ 1500,-. 02975-31593.
Ford Escort '87
schrift, gar. + nwe APK.; 70 cl
AMSTELVEEN
APK-sept. '94
3-drs, grijs, b.j. 10-85, ƒ3950,-;
Rat Uno 60, b.j. aug. '91,
Sportvelgen, radio, alarm
weinig
km,
kleur
rood, 60 cl, 5-drs, wit, b.j. 6-85,Renault 5 TL .... '85 '86 '87
Vraagprijs ƒ 7.750,ƒ3250,-; 60, 3-drs, rood, b.j. 4- Renault 5 Campus
ƒ11.750,-. Tel.:020-6368341.
'88
Tel.: 020-6319602
84, ƒ 2750,-. Tel.: 020-6945802. Renault 5 SL
2x BX Sport b.j. '86, v.a.
'89
ƒ 10.000. Autobedijf Walst.
Adverteren in deze rubriek
'92
Wegens auto v.d. zaak: Rat Renault Clio 5 drs
Voor een goede occasion
Tel. 075-163008.
Tel. 020 - 665.86.86
Renault 9 aut
'87
Panda 1000 CL, okt. '92,
't Amsterdammertje b.v.
FAX 020 - 665.63.21
'85
i.z.g.st., m. zonnedak ƒ 14.500, Renault 9 Louisiane
AX 11 TGE 49.000 km., 6/90,
Amstel 340-342 t/o Carré
Postbus 156, 1000 AD A'dam Tel.: 05220-63813.
Renault 19 TR
'89
ƒ 12.500. OTO/ICI Citroen
Tel. 020-6236491.
Renault 19 GTR 5 drs ... '89
Hogeweyselaan 21 Weesp.
Renault 19 16V zwart
'92
VW Polo 1300 CL, pastelwit,
Tel. 02940-16661.
Renault 21 TL
'86 '88
get. glas, 67.000 km, met
Citroen BX 14 TE, 73.000 km, onderh.boekjes, m nw.staat,
Renault 25 TX
'88 '92
grijs met. 1989 ƒ 13.750.-.
Ford Escort '87
Renault 25 GTX aut
'89
ƒ7950. Tel.: 023-354644.
Citroen Dorland, 02903-1908.
APK-sept. '94
Renault 25 TXE
'90
Ring A'dam, afrit 116. Br.i.W.
Sportvelgen, radio, alarm
Rat Uno 45
'88
Vraagprijs ƒ 7.750,Ford Sierra 2.0 GL
'90
CITROEN BX 1400, rood,
Tel.: 020-6319602
Ford Scorpio 2.4, Aut. GL '88
85.000 km, 1989.
'92
Autobedrijf
JAN
WALS,
AUTOBEDRIJF 'DE MEER' BV Ford Escort XR 3 1,6i, Cabrio, Hyundai Scoupe GTI
02902-61697.
ïesta 1.1, 3 drs
'86 '86, v.v. alle opties, in nwe, Jaguar XJS Cpé V12 .... '83
Mazda 121 GLX
'92
sta 1.4 iS, div. ace — '89 staat, ƒ 16.950. 023-354644.
Peugeot 19 D bus '89, 70.000 Ford Sierra 2.0 i DOHC b.j.
Mazda 626 HB
'90
Escort 1.6 L
'84
km, imperiaal, wit, ƒ 10.600,-. 1990, 56.000 km, 5 deurs,
'93
Escort 1.3 CL, 3-drs
'86 Ford Resta 1.1C rood, 8-'88, Mazda 626 aut
Visa Garage, tel.: 020-6278410. alarm + div. ass. ƒ 19.950.
'91
Escort 1.4 CL, 3-drs 2x .. '87 68.000 km, APK 8-'94 in pr. st, Mini 1000
Tel. 02977-22193
Nissan Sunny 1.4
'90
T.k.a. tegen handelsprijzen:
Escort 1.4 i CL, 3-drs . . . . '91 ƒ8.750,-. Tel.:02975-31360.
'90
van 1e eig., Audi 80 1.8 S, Lancia Dedra 1.8 iE, i.o.v. Escort 1.6 CL 3 drs
'86 Ford Orion 1990, 54.000 km, Peugeot 205 junior
Peugeot 305 break GR .. '86
blauw, 7/88, ƒ 14.950.
client, 1e eig., zwart met., LPG, Escort Combi 1.6 i, 5-drs . '90 div. opties, ƒ 14.500.
Suzuki Alto
'88
BEREBEIT, Tel.020-6627777.
'88
RONDAY RENAULT BV
5/91, ƒ 18.500. BEREBEIT, Am- Escort 1400 CL
Toyota Corolla 1.3 GL ... '87
020-6237247
Sierra 1.6 CL Sp., 4-drs .. '89
steldijk 25, 020-6627777.
Garantie - Rnanciering - Inruil
Peugeot 205, 1.6 XT, autom. Sierra 1.8 TD VAN, 3-drs . '92
Sierra 2.0 L, 4-drs
'84
11/90,47.500 km, wit, ƒ 19.500.
BANKRASHOF
AMSTELVEEN
COBUSSEN. Tel. 020-6121824. Sierra 2.0 i DOHC, 5-drs . '90
Tel. 020-6453251.
Sierra 2.0 i CL, 4-drs .... '91
Maserati 430 aut. 1/90, airco, SAAB 900 GLE autom., zeer Sierra 1.6. Sedan LPG . . . '88
Renault Clio 1.4S, groen, 1 jaar
HYUNDAI
leder. bekl. ƒ55.000.-.
luxe auto, kleur blauw met., Scorpio 2.0 CL Sedan ... '90
oud, 2 jr garantie., ƒ 19.700,-.
Gebr. Haaker 020-6594859.
OCCASIONS
nwe APK. Prijs ƒ15.00,- Tel. 'robe 2.5 24 V
'93
Tel.: 020-6182559, 8-11 uur.
K. Onnesln. 10, Badhoevedorp. 02503-14097.
Mondeo 2.0 GLX Estate .. '93
AUTOKROOY
Renault Express 1,6 D., 1991,
MAZDA 626 Sed. GLX 2.2i-12v, Suzuki Swift 1.3 GL Sedan
'eugeot 205 1.1 Ace., 3-drs'90 T.T. Vasumweg 32, A'dam-N. 40.000 km, ƒ 13.500
aut, 1990, ƒ23950,-.
Renault 5 GTS
'85
wit 9200 km, '90, ƒ 16.500.
RONDAY RENAULT BV
TEL. 020-6310615.
VAN VLOTEN CAR,
NIEROP-DAIHATSU,
020-6237247
Konnetlaantje 8, Rijsenhout,
020-6365052.
A'dam-West, 020-6183951.
tel. 02977-22193
T.k. v. part. R5 GTL 1987,
'n Unieke VENTO- aanbieding
MEER GARAGE
APK gekeurd, ƒ 7000.
Resta 1.1 Cheers
2/93
vindt u onder Volkswagen of
Hyundai dealer,
Tel. 020-6157580.
Resta XR 2 Turbo
9/90
bel direct AUTOVROON.
occasions
Escort 1.6 CL
1/93
T.k.a. tegen handelsprijzen:
Tel 020-6869611.
Linnaeuskade 5-7
Renault 21 TXE Nevada Fam.,
Audi 80, als nieuw, alle acces. Scorpio wagon 2.0 CLX 6/92
'n Unieke VENTO- aanbieding 10/90, 2 Ltr. E, met. zilver, van
Albers Autobedrijf
Tel. 020-692.9548
blauw met., ABS (m. lichte
vindt u onder Volkswagen of' 1e eig. keuring toegest. boekFord Service dealer
besch.), 10-'90, ƒ 20.500. 21 TL
bel direct AUTOVROON.
Achterdijk
37,
Ouderkerk
a/d
HB, LPG, 1V91, ƒ 14.750. R21
jes aanw. ƒ25.500.- Garage
Tel 020-6869611.
Amstel. Tel. 02963-1767.
TL HB, nw. mod., LPG. 1-'92,
"eko Tel. 020-6123420.
ƒ 16.750. R21 TL 4-drs., LPG,
Opel Kadett HB 1.3 Automaat,
11-'90, ƒ10.750. BEREBEIT,
1985, ƒ7.250,-. Autoservice
Amsteldijk 25, 020-6627777.
Wetter, Zwanenburgerdijk 503
T.k.
weg.
vertrek
buitenl.
Jeep
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572. BMW 316i '92, airco, abs, Jaguar MK2 Daimler V8 uitvoe•mg, b.j. '66, kleur wit, rhd, Cherokee mod. '93, km 10.000,
Subaru Justy 1.2 GL aut., sch.d. cv + al. ƒ 44.000, evt. mr.
.z.g.st., taxrapport, ƒ29.500. bl. met. alle opties. Pr. n.o.e.t.
10 000 km, 5-drs., 1 jr. gar., kl. (schad.) auto. 040-518854
020-6126625 of 6229707.
Tel.: 02510-21330.
ƒ22500
MOOY & ZOON BMW320I, b.j. '91, nieuw staat,
Omega spec. uitv. 2.0 i. alle
Tel. 020-6623167
acces. '88, prijs n.o.t.k.
breedstr., radio voorb., antenNa 19.00 uur tel. 020-6123420.
Volvo 480 Turbo, 1992, wit, ne in achterr., kl. Mauritius
blauw met, 35000 km. Geen
36.500 km, ƒ 42.500,-.
Opel Rekord Caravan 1,8 LS,
inruil, pr. ƒ 47.500.03495-37352.
Van Vloten 020-6369222.
m. '87, ferran-rood, get.glas,
LPG, 98.000 km, met onderh.
boekjes, ƒ 6950. 023-354644.

BMW
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Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in ' ; ' . " ' v . . i
SHOWROOM/AUTO l-IN-SMINK zet u uw auto of auto> pas edbt in de schijnwerpers.
"
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, lYtniw en de Volkskrant V
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
. -'Totale oplqge elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO l-IN-SMINPS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!

Lancia. Auto Halan

wit, 75.000 km. Vr.pr. ƒ4650.
Tel. 01722-3225.
Citroen Visa RE, b j. 1985, nwe
banden, 95000. ƒ2500.
Tel. 020-6949055.

OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940-16661

2 Citroen CV6 '82, vr.pr. ƒ 950,-.
Polderman, 3de Oosterpark- AX 11 RE 35.000 km 6/'89
straat 166 III, tussen 5-6.
AX 11 TRE 100.000 km 3/'87
2x BX Sport b.j. '86, v.a. Visa 11 RE 155.000 km 3/'86
BX 16 TRI 155.000 km 3/'87
ƒ 10.000. Autobedijf Walst.
BX 14 RE 124.000 km 3/'88
Tel. 075-163008
BX 14 TGE 60.000 km 6/91
2x BX TURBO D. b.j. '88, v.a. ZX Reflex 3-drs 15.000 9/'92
ƒ 14 000. Autobedrijf Walst.
ZX Avantage
39.000 1/'92
Tel. 075-163008.
XM V6
82.000 7/'90
148.000 6/'89
AX HIT b.j '88, Vr.pr. ƒ8.750. BX T Diesel
Autobedrijf Walst.
3-12 maanden garantie
Tel. 075-163008.
Ruime keuze in 2 CV occasions
CHYPARSE, Soesterberg vult alle leeftijden. Citroen Centrum
uw Citroen-veerbollen voor Leende. Tel.: 04906-1528.
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS.
Tel. 03463-51150.
ZX Volcane, 1.9 inj. 12/91, met.
Citroen 2CV onderdelen
zwart, 19.000 km, ABS, div.
EENDEKOOI, Annen,
ace , bk. aanw. ƒ 28.500.tel. 05922-1985 of 2593.
Garaae Geko. 020-6123420.

Mazda

Mercedes-Benz

V1AZDA 626 Hatchback LX 2L,
LPG, wit, 135.000 km, 1990.
Autobedrijf
JAN
WALS,
02902-61697.

Mercedes 190 Diesel, m.'86,
alpenwit, st.bekr., get. glas, in
absolute nw.staat, ƒ 14.950.
Tel. 023-354644.

MAZDA VAN VLOTEN CAR
TEL.: 020 - 6365052
21 SED GLX 1.3M6v .1992
)23 HB GLX 1.5 aut .1989
.1987,
)23 SED LX
1.3
23 SED GLX 1.5 ... .1988
!23 SED GLX
.1990
I23 SED LX
.1991
26 HB GLX 2.0 LPG .1987
1.8-12v . .1991
26 HB LX
26 SED GLX 2.0-8v .1988
)26 SED GLX 2.2 aut.. 1990
DRAAIERWEG 10, A'DAMNOORD (BIJ PRAXIS)

Mercedes 200, blauw met. '84,
1e eig., 152000 km, m. boekjes,
ƒ8750,-. Inl.: 08373-15524.

Saab
SAAB SERVICE MOLENAAR
Ond., rep., APK.
Royal Class Saab's
Diverse occasions
HOOFDDORP, 02503-14097

Seat
Nissan

SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk
Tel. 020-6133333

Nissan Study 1.7 diesel, hb,
6/88, wit, 30.000 km. boekje
aanwezig ƒ 14.250.SEAT Marbella spec., kleur
Garage Geko. 020-6123420.
•ood, licht. met. wielen, openPrimera 1.6 LX, 5-drs, '91, LPG, dak, 40.000 km., b.j. 1990. Tel.
strbekr., trekh., radio, 147.000 02526-87613.
km, ƒ 14900. Tel.: 02990-21661.
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
T.k. tegen handelsprijs, 1e eig.:
v.d. Madeweg 23,
Primera 2.0 LX, 5-drs, stationA'dam - 020-6686146.
wagon, wit, LPG-o.b., 7-'91,
AUTOBOULEVARD
UNIEK! Cutlas Supreme Targa, ƒ20.500. Sunny 1.4 L, 4-'91,
en
ƒ14.750. BEREBEIT, Amstelb.j. '78, t.e.a.b.
Haarlemmerweg 49a
diik
25,
A'dam,
020-6627777.
Autobedriif Walst: 075-163008.
l oiHon n71.91/ini1

Oldsmobile

/<iU r<X neelue.
Schrijf hier in bloklelters
uw tekst. Heller per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.
Naam:

i
•3
s;

•sc

•a

2
3
4
5
B
7
8
9
10

ii *
,

ii
t

Prijs incl.
B.T.W.

1
46,94
62.80
78,67

i
;
1

1

94,53
110.39
126,25
142.12
157.98

Telefoonnummer..

Adres:
Postcde -f Plaats:.

Handtekening:

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,1
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321

Auto9s & Motoren

Weekmedia
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Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Lekker geurtje
Buick en International
Plavor onderzoeken al een
jaar de mogelijkheid een
'aroma' te ontwikkelen dat
een aangename geur achterlaat in nieuwe automobielen. De eerste proef
wordt binnenkort gehouden. Stinken nieuwe auto's
zo erg?

MotoRAl 93
MotoRAI 93 die van 28
tot en met 31 oktober
wordt gehouden in de Amsterdsmse RAI, biedt naast
de nieuwste motorfietsen
weer een groot aantal evenementen.

Produktierecord
Opel heeft onlangs in het
Spaanse Zaragoza een produktierecord gevestigd: op
een dag kwamen liefst 1810
Corsa's van de band rollen.
Volgens de Spanjaarden is
dit een Europees record
voor een GM-autofabriek
met maar één eindmontagelijn. Het autootje doet
het opvallend goed in
Spanje. Alleen al in juli
werden er 5.300 verkocht
op het Iberisch schiereiland, waarmee ze het best
verkochte model van die
maand was.

Calibra V6
getest
Opel gaat twee Calibra's
V6 voor testdoeleinden inzetten in de laatste race
voor het Duitse Toerwagen
Kampioenschap, die op 18
en 19 september wordt verreden op het circuit van
Hockenheim.
De deelname van Opel is
een onderdeel van de ontwikkeling van de DTM Calibra V6. De resultaten die
tot nu toe werden geboekt,
zijn voor Opel voldoende
aanleiding geweest om het
technisch concept van de
speciaal ontwikkelde Calibra V6 onder zware wedstrijdomstandigheden uit
te testen.

Rolls-Royce
in Moskou
Nadat ze jaren noodgedwongen in Oostblok-limousines hebben moeten
rijden, kan de upper class
van Rusland nu eindelijk
een Rolls-Royce aanschaffen zonder zich in allerlei
import- en valutabochten
te wringen. Rolls heeft namelijk sinds kort een dealer in Moskou: Igor Pavlov.
De man, die dezelfde
naam draagt als de bekende Russisch fysioloog met
zijn honden, die spontaan
begonnen te kwijlen als ze
de etensbel hoorden rinkelen, werkt samen met de
Amerikaan Peter Terian,
wiens voorvaderen eveneens van Russisch komaf
zijn. Rolls-Royce denkt in
Moskou en verre omstreken jaarlijks minimaal vijftien auto's te kunnen verkopen. De eerste Rolls die
ooit in Rusland rondreed,
was overigens die van Lenin.

De tentoonstelling geeft
een overzicht van alles wat
motorrijden
zo
leuk
maakt. Van de nieuwste accessoires tot compleet georgamseerde motorreizen
door de Verenigde Staten.
Modeshows en een motormarkt completeren de tentoonstelling.

D

E EENVOUDIGSTE
Morgan van ruim
70.000 gulden of de
aluminium Panther
voor bijna hetzelfde bedrag
zijn niet voor iedereen wéggelegd. Het restaureren van
bijvoorbeeld een oud MG-tje
kost tranen, zweet en vooral
veel geld. Maar als je nu
toch een splinternieuwe, superklassieke, open Engelse
sportwagen wil hebben, wat verkocht sinds die tijd 46 kit- een klankbord werkten, overkunt aardig meekomen in middeld een jaar in beslag,
dan? Simpel, je bouwt zelf cars, maar pas de helft daarvan schreed de Spartan de geluids- het„Je
verkeer, want hij haalt met maar ik ken ook iemand die er
een betaalbare Spartan.
staat nu op kenteken. Aan de norm met twee decibel. Het is zijn 980 kilogram een top van twee binnen een jaar bouwde.

draaien, dat is een mijlpaal."
Het resultaat mag er zijn en
de Spartan misstaat helemaal
met naast een Morgan of Panther, al zullen de eigenaren van
dergelijke kostbare mobielen
er zeker anders over denken.
Van der Woude noemt zichzelf
inmiddels een liefhebber en
vindt het heerlijk met zijn Spartan te rijden. Vooral om de bekijks die hij ermee heeft. „Je
moet die gezichten eens zien
als ze horen dat-ie pas anderhalf jaar oud is."

door Everhard Hcbly

Wie de weinige Spartans, die
Nederland telt, aan het werk
wil zien, krijgt daarvoor komend weekeinde alle gelegenheid tijdens de Britse Automobieldagen in het Brabantbe Sint
Oedenrode.
De drie maanden geleden opgenchte Dutch Spartan Owners Club is daar nadrukkelijk
aanwezig. Op zondag 19 september kunnen bezoekers vanaf elf uur klassieke auto's van
Britse makelij bezichtigen. De
Spartan-rijders vertrekken om
twee uur voor een tocht naar
Oisterwijk, waar ze om half vier
arriveren.

'Met de kit en een oude
Taunus kom je al heel ver'

Spartan is een kitcar die in
1972 in Engeland het levenslicht zag en waar er al ruim
drieduizend verkocht werden.
Anderhalf jaar geleden gaf de
Rijksdienst voor Wegverkeer
een typegoedkeuring af voor de
carburateurversie en onlangs
volgde de goedkeuring voor een
tweeliter injectieversie.

rest wordt nog druk geschroefd
in schuren. Van der Woude verhaalt zelfs van iemand, die de
Spartan in zijn achtertuin onder een zeil in elkaar zette en
vervolgens met behulp van een
hoogwerker over zijn dak liet
tillen.

In Nederland zijn slechts drie
kitcars met de typegoedkeuring volgens de jongste normen. Vooral op het aspect milieu en geluid heeft Van der
Woude de nodige inspanningen
Spartan-importeur en tevens moeten verrichten om de auto
eigenaar van een schadeher- op de weg te krijgen. Omdat
stelbedrijf Nico van der Woude bijvoorbeeld de spatborden als
(ADVERTENTIE)

Slecht ter been?
Maak uw keuze en ga overal heen!
BIJ Waaijenberg kunt u alle j
zonder beperkingen gerealidenkbare vervoermiddelen!
seerd worden Servicepunten
en hulpmiddelen vergeli|m heel Nederland
ken en testen Speciale ..„ .. iEunEDf» Showroom open op werkaanpassingen kunnen wSMIJENBIiKö dagen van 9 00-17 00 uur

Keienbergweg 48,1101 GC Amsterdam Z O , telefoon 020-6910518

allemaal opgelost en binnenkort gaat Van der Woude zich
buigen over een Spartan die
voldoet aan de in 1996 in te voeren normen.

Geen replica

185 km/uur, maar goed, daar
heb je zo'n wagen niet voor.
Een Taunus vind je op de sloop
voor een gulden of vijfhonderd.
Een Sierra kost je natuurlijk
meer moeite, meestal gebruiken we een schade-Sierra die
technisch nog in orde is. Maar
voor wie geen tijd of zin heeft
om zelf de sloperijen af te gaan,
leveren we een Taunus- en Sierra-pakket met alles erop en eraan, eventueel gereviseerd."

De Spartan is met zoals veel
kitcars een replica van een bestaand merk. Het is gewoon een
zelfbouwer, waar je overigens
wel het nodige doorzettingsvermogen en enige handigheid
voor moet hebben. Met twee
linkerhanden wordt het een gebed zonder einde. Verder is het Jongensdroom
een bereikbaar en betaalbaar
Volgens Van der Woude moet
ideaal.
het mogelijk zijn om, als je zelf
vindingrijk bent op sloperijen,
Van der Woude: „Met de kit voor 23.000 gulden een Spartan
en een oude Taunus kom je al te bouwen. Inclusief spuitwerk
heel ver. De kit bestaat onder en BPM. De meesten die er een
andere uit een zelfdragende kochten, zijn hobbyisten. Van
carrossie, de kap, het polyester der Woude: „Vooral gepensioplaatwerk, de portieren, de neerden en VUT-ters, mensen
voorruitsectie en grille. Daar- dus die wat meer tijd dan andenaast is er een accessoire-pak- ren hebben. Voor velen is het
ket met lampen, al het hang- en bouwen van je eigen auto een
sluitwerk en nog wat embleem- jongensdroom. En het is heertjes. Als je daarbij een oude lijk om dat met nieuw materiTaunus op de kop tikt, kun je aal te kunnen doen."
aan de gang. Je hebt daarvan
het onderstel, de klokkenset,
„Het restaureren van een
remmen en nog wat onderdelen klassieker blijkt in de praktijk
nodig. De motor, versnellings- heel vaak tegen te vallen, vooral
bak, rembekrachtiging, peda- in de kosten want je valt van het
lensectie en stuurkolom ko- ene gat in het andere. Het boumen uit een tweeliter Sierra." wen van een Spartan neemt ge-

Hertz wil van dure imago af
A

"\.
\

'l'

REKJACAR
DRIVE JiSYOURSELF

* RENTACAR
DRIVE 1T YOURSELF
RAST BY THE MILE
NO RED TAPE

Als je zelf alle onderdelen bij
elkaar wilt zoeken, zal het wat
meer tijd kosten. De meesten
halen alle benodigde onderdelen van de Taunus uit elkaar en
maken ze weer blinkend
schoon voordat ze het zaakje
monteren."

„Het gevolg is dat geen enkele Spartan gelijk is aan een ander, behalve in technisch opzicht. Je hebt veel eigen mbreng. Wij leveren bijvoorbeeld
zelf ontworpen bumpers, maar
je kunt er ook een Taunusbumper op monteren. Het
mooiste moment tijdens het
bouwen is als je de contactsleutel omdraait en de motor hoort

Spartan Nederland BV, telefoon 057501099B.

Alle Fords krijgen
in toekomst een airbag
F

ORD HEEFT bekend
gemaakt dat in navolging van de Mondeo in
de nabije toekomst al haar
personenwagens en lichte
bestelwagens met een airbag worden geleverd.

ligheid. Van alle Europese automobielfabrikanten beschikt
Ford binnenkort over het
grootste aantal modellen, dat
met een airbag wordt geleverd.
En kleine auto's vormen bij ons
daarop geen uitzondering."

Vanaf modeljaar 1994 worden
de Scorpio en Escort standaard
uitgerust met een airbag aan
bestuurderszijde, terwijl de airbag voor de passagier als extra
leverbaar is. Begin 1994 volgt
Fiesta dit voorbeeld. De airbag
maakt onderdeel uit van het
Europese veiligheidsprogramma van Ford. Hiertoe behoren
verder onder meer de passagierskooi, veiligheidsbalken en
speciaal gevormde stoelzittingen die voorkomen dat de stoel
bij een aanrijding onder de gordel doorschuift.
De heer J.S. Plaggemars, algemeen directeur Ford Nederland: „Ons veiligheidsprogramma is erop gericht de hoogste
prioriteit te geven aan alle aspecten van veiligheid. Elk
nieuw ontwerp moet voldoen
aan de zwaarste eisen. Door de
toepassing van airbags in combinatie met de reeds eerder genomen initiatieven geven wij de
toon aan waar het gaat om vei-

FATS
Verder laat Ford weten dat de
Escort-modellen met benzinemotor vanaf september tegen
meerprijs leverbaar zijn met
een geheel nieuw, elektronisch
beveiligingssysteem tegen diefstal, FATS. Dit systeem maakt
het voor dieven vrijwel onmogelijk de auto te starten. In de
contactsleutel bevindt zich namelijk een code. Een in het contactslot ingebouwde sensor
'leest' eerst de code alvorens
het blokkeersysteem wordt uitgeschakeld en de motor kan
worden gestart.
Voor sommige modellen
vormt deze nieuwe voorziening
een uitbreiding op het dubbele
vergrendehngssysteem en de
beveiliging, waarmee het Ford
motormanagementsysteem is
uitgerust. De modellen met
FATS worden geleverd met een
speciale rode hoofdsleutel en
twee te programmeren zwarte
sleutels.

Voor degenen die nog
maar net hun rijbewijs
hebben behaald, is een speciaal paviljoen ingericht,
waar zij advies kunnen
krijgen over het type motor, dat zij het beste kunnen aanschaffen. Tot slot is
het ook nog mogelijk om
Amsterdam per motor te
bewonderen. Onder het
motto 'Amsterdam vanuit
't zadel' wordt op 31 oktober een toertocht door de
stad gehouden. We houden
u op de hoogte.

Avant RS2
Wie heel snel is, kan de
gezamenlijke creatie van
Porsche en Audi nog persoonlijk bewonderen bij de
autotentoonstelling
te
Frankfurt: de beslist enige
in zijn soort Avant RS2.

Als basis diende de Audi
Avant S2, die met zijn vorm
en prestaties al een nieuwe
trend naar sportieve combi's inluidde.
De Avant RS2 gaat echter
een flinke stap verder, of
misschien wel een stap in
een volkomen andere richting, want we hebben hier
te maken met de modernste
sportwagen-techniek
gekoppeld aan de prettige
eigenschappen van een stationcar. Audi-styling en
dito quattro-aandrijving en
Porsche-prestaties.
Onder de motorkap ligt de
Audi vijfcilinder 2,2 liter
turbomotor met standaard
230 pk. Porsche echter
nam deze beul nog even
verder onder handen en
voerde het vermogen op tot
315 pk. Daarmee haalt dit
vriendelijke gevaarte een
top van dik 260 km/uur en
hij
accelereert
ruimschoots binnen zes seconden naar 100 km/uur. De
berijder krijgt de beschikking over een zesversnellingsbak.
Porsche en Audi nemen
begin volgend jaar de produktie ter hand m de Porsche-fabriek. In 1994 en
1995 moeten er 2000 gebouwd en verkocht worden. Of de Avant RS2 ooit
op de Nederlandse markt
verkrijgbaar wordt, is nog
maar ernstig de vraag.

Gasdetector in Chateau-caravans
C

A

utoverhuurbedrijf
Hertz mag zich
graag de grootste
ter wereld noemen met 450.000 auto's
verdeeld over 5.500 vestiging in 130 landen. Elke
twee seconden verhuurt
Hertz ergens ter wereld
een auto. Dit jaar bestaat
de verwezenlijking van
een American Dream 75
jaar. Het enige nadeel
van het predikaat 'grootste' is het dure imago en
dat wil Hertz heel graag
kwijt.

jaren nauw betrokken bij
zijn geesteskind, dat uitgroeide tot de grootste autoverhuurder ter wereld. Een
voorloper ook m vete opzichten. Hertz werkte bijvoorbeeld al met credit
cards voordat die dingen
waren uitgevonden, hij introduceerde het Rail-Drive
en Fly-Drive en stortte zich
op leasing. Het resultaat
van alles is dat Hertz nu wereldwijd elke twee seconden
een auto verhuurt.

Verkeerd beeld

De geschiedenis
van
Hertz is er wel een om in te
lijsten en valt in de categorie American Dream. 'When
America took to the roads',
blartle Walter Jacobs in
1918 op 22-jarige leeftijd,
South of Chicago, met
twaalf T-Fordjes zijn Renta-Ford. Na vijf jaar had hij
565 auto's op de weg en verkocht hij de zaak aan John
D. Hertz.

„Het heeft voordelen om
de grootste autoverhuurder
te zijn, maar duidelijk ook
nadelen. Men redeneert al
snel 'Hertz is groot en zal
daarom wel duur zijn'. Ons
imago is duur en dat is een
verkeerd beeld. We willen
er graag van af, want we zijn
bereikbaar voor iedereen",
zegt Toon de Mol van Otterloo, Sales en Marketing Manager van Hertz Nederland
te Hoofddorp.

De jonge Walter Jacobs
bleef tot ver in de zestiger

In de zakelijke markt is
Hertz sterk vertegenwoor-

Uit de oude doos van
Hertz: Rechts in Tampa
(Florida) twee leden van
Herbert Hoover Investigators, die zo'n 14 duizend kilometer met deze Sedan
hadden gereden. Boven
station no. l in Miami
digd, maar de particulier ons veel goedkoper om er af
weet de weg naar Hertz en toe een te huren."
maar schoorvoetend te vinden.

Trein en Huurauto

De Mol van Otterloo:
„Met onze prijsstelling zitten we m het midden. Een
autoverhuurder kan het
zich niet eens permitteren
om veel duurder te zijn dan
anderen, omdat het een zeer
concurrerende business is.
Een Vectra is een Vectra,
waar je hem ook huurt. Wij
willen de klant daarom het
gevoel geven, dat het fijn is
om te huren en geholpen te
worden. Uit de auto's die we
verhuren blijkt ook wel dat
we een breed publiek aanspreken, van Fiat Uno tot
Cadillac Seville. We gaan
vooral in Amsterdam proberen mensen hun auto uit
te krijgen. Als je je auto weimg gebruikt, is het volgens

Om de particuliere huurder hierin tegemoet te komen heeft Hertz Nederland
een aantal acties in petto.
Het in de zomer in Amsterdam gestarte speciale verhuurtarief van 75 gulden
voor een heel weekeinde is
zo'n succes dat Hertz soms
handen tekort komt om het
aantal aanvragen te verwerken. Tot nu toe ligt het aantal reservering wekelijks op
honderd.
Verder is er nog een actie
van zes-halen-vijf-keer-betalen. Als je vijf weekeinden
een auto huurt, krijg je het
zesde weekeinde van Hertz
cadeau. De Mol van Otterloo: „Autoverhuur in met

name de grote steden is een
stijgende markt en we gaan
mede daarom ons netwerk
in Nederland uitbreiden.
We hebben nu ongeveer vijftig kantoren. De 'Trein en
Huurauto' gaat in de nabije
toekomst een grote rol spelen, zeker als de TGV hier
komt. In Frankrijk hebben
we bij alle stations die de
TGV aandoet, al volledige
Hertz-kantoren. In Nederland kan men nu op 27 stations gebruik maken van
'Trein en Huurauto'. Dit is
een gecombineerde service
van de NS en Hertz, die het
mogelijk maakt om in aansluitmg op een treinreis een
auto te huren. Je reserveert
de auto telefonisch en bij
aankomst op het station
staat hij klaar. Na gebruik
lever je de sleutel in bij het
NS-loket en pak je de trein
naar huis."

aravanfabrikant Chateau zal in het nieuwe
seizoen vooral veel aandacht besteden aan het thema veiligheid, dit naar aanleiding van een enquête onder de eigen gebruikers.
Twee zaken verdienen bijzondere vermelding. Chateau gaat als eerste de Selectronic Gasdetector standaard inbouwen in de series
la Car, Chiara, Cantara en
Rally.

Het bijzondere aan deze gasdetector is dat het apparaat
niet alleen met een sensor een
eventueel gaslek vaststelt en de
aanwezige personen via een signaal waarschuwt, maar tegelijk
ook de gastoevoer op de gasfles
volledig afsluit. De gastoevoer
wordt niet eerder vrijgegeven
dan nadat het apparaat heeft
geconstateerd dat de betreffende ruimte gasvrij is. De detector reageert op propaan, butaan, methaan, koolmonoxide,
rookontwikkeling en oververhitting.
Ander nieuws van Chateau is
de mfra-rood voortentlamp die
voortaan standaard geleverd
wordt op de eerder genoemde
series. De lamp fungeert als een
beveiligingshcht waarmee ongewenste bezoekers in het 'zonnetje' worden gezet. Hij detecteert over zeven meter breedte.
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BEZOEK ONZE MATRASSENSHOW

ALS U NIET ELKE OCHTEND ZÓ UIT

Open huis

UW BED KOMT.

- vrijdag & zaterdag a.s. -

houden wij ons traditionele
open huis.

GANSNER & CO.
Deskundig advies
Tel. 13612-15068
Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Wordt u regelmatig
wakker niet pijn in uw rug?
Dat ?ou dan best eens aan uw

Op die dagen is het bij ons extra
gezellig met een drankje
en een kopje koffie.

matras kunnen liggen.
Bwock daarom nu de
matraiscnshow bij uw Slaapvoorlichter. Bij hem liggen
de diverse soorten matrassen

U kunt geheel vrijblijvend komen
kijken, keuren en passen.

demonstratiegereed voor u
klaar.

Onze vriendelijke en vakkundige
verkoopsters zullen, indien
gewenst, u daar graag bij van
dienst zijn.

visrestaurant

BAD ZUID
Strandpaviljoen 4

Sleep & Dream molton
cadeau!
BIJ aanschaf van een schuimrubber- of bmnenvermgmatras
krijgt u tijdelijk gratis een
praktische molton (of 50% van
de waarde contant) Dit
aanbod geldt tot 1 november
1993.

En natuurlijk is er voor elke klant
een leuke attentie.

SLAPEN IS ONS VAK

SLAAPKAMER- ÉN BEDDENSPECIAALZAAK

neet 'ftGrote Krocht 19, Zandvoort

IFINN

van MEEUWEN

\<r»r

Rarelia

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland

| RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-254956
slaapvooflehtere Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

Wegens groot succes weer onbeperkt

Tongetjes + garnituur . . . 34,50
Div. andere vis- en vleesspecialiteiten.
Wij serveren uitsluitend mosselen

„GOUDMERK"
Voor reserveringen: 02507-13431.

geeft u meer!
UNIEKE ROOKVRIJE
DAGTOCHT SMOKKELROUTE
De Nederlandse Nietrokers Reisclub (NNR)organiseert
in samenwerking met Weekmedia op zaterdag 23 oktober a.s. een unieke en geheel rookvrije dagtocht. Deze
tocht voert u langs aloude smokkelwegen door het natuurschoon van de Belgisch/Nederlandse grens. Een
gids geeft in sappig, maar verstaanbaar Brabants dialect een ludieke toelichting. Misschien vertelt hij het
verhaal van de smokkelaar, die werd gepakt omdat hij
zichzelf verraadde door de rook uit zijn pijp! Sindsdien
wordt er tot op de dag van vandaag op die route niet
meer gerookt. Rokers zijn dus niet welkom op deze
smokkelroute.
In een luxe touringcar met koelkast, koffiebar en toilet
vertrekt u uit Amsterdam om rond koffietijd van een
lekker Brabants kopje koffie met gebak in een rookvrij
restaurant te genieten. U bezoekt het museum "De acht
Zaligheden", genoemd naar de acht kerkdorpen rondom
Eersel. Een van de hoogtepunten van deze dag is een
fantastisch driegangen diner, waarbij met dieetwensen
rekening gehouden kan worden. Aan het einde van de
tocht krijgt iedere deelnemer een waardevolle herinnering aangeboden.

De normale prijs voor deze unieke dagtocht bedraagt
f 107,50 per persoon. Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon ontvangt u een korting van
f 19,75 en betaalt u slechts f 87,75 per persoon. Vertrektijd en opstapplaats in Amsterdam wordt uiterlijk een
week voor vertrek bekend gemaakt. Deelnemers kunnen
binnen 8 dagen gebruik maken van deze aanbieding.
Wegens beperkte plaatsruimte wordt geboekt op volgorde van binnenkomst aanmelding en betaling.
U kunt boeken door het insturen van onderstaande
volledig ingevulde bon naar: Secretariaat Weekmedia,
Postbus 2104, 1000 CC Amsterdam en onder gelijktijdige betaling op girorekening 1418682 ten name van de
Nederlandse Nietrokers Reisclub (NNR), Postbus 25,
3420 DA Oudewater. Voor meer informatie kunt u schrijven naar het voornoemde adres of bellen: 03486-1536.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de rookvrije SMOKKELROUTE is alleen
mogelijk door insturen van deze bon naar het in de
bovenstaande tekst vermelde adres van Weekmedia en
onder het gelijktijdig gireren van f 87,75 per persoon
aan de NNR.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
Aantal personen:
Event. dieetwensen:

De financieringsaanbiedingen op de Peugeot 106,205 en 306.
Als je goed rekent, ben je verkocht.
Sluit niet zomaar een BETAALPLANRESTANT
MAXIMUM
LOOPTIJD
EFFECTIEVE
MAAND
KREDIETSOM
JAARRENTE
BEDRAG
BETALING
lening. Want Peugeot biedt VOORBEELD"
nu de mogelijkheid een
f15,000,1. Uitstel van betaling totl-6-'94
+/- 8 mnd
0,0%
(0,00
f 15.000,nieuwe 106, 205 of 306 perso- 2. Lening 0% rente
f0,00
0,0%
f333,33
f15.000,18 mnd
nenauto zéér aantrekkelijk te
f0,00
3. Lening 4,9% rente
4,9%
f448,13
36 mnd
f 15.000,financieren*.
over 36 maanden. Zoals u in het voorbeeld ziet,
Er zijn drie mogelijkheden: Nu halen, pas
kan uw voordeel daarbij oplopen tot ruim
op l juni '94 betalen, of een renteloze lening
f 2.000,-! Dit financieringsaanbod geldt óók voor
over 18 maanden, of een lening met 4,9% rente

de speciale 106, 205 en 306
Selection modellen, die
tijdelijk tot f 1.800,- korting
f0,00
f 1.359,op extra's bieden. In dat
f0,00
f 1.601,geval dus dubbel voordeel!
f 1.132,68
f2.083,Daarom: al bent u
gewaarschuwd, het zou ons niet verbazen als
u binnenkort bij ons binnenstapt.
U bent van harte welkom.
KREDIET
VERGOEDING

MAXIMUM
VOORDEEL

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

PEUGEOT

• OE FINANCIERINGSAANBIEDINGEN GELDEN UITSLUITEND BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE 106, 205 OF 306 PERSONENAUTO TUSSEN 9 9 '93 EN 26-10-'93 EN REGISTRATIE VOOR 3I-lf>'93 OP BASIS VAN DE GEBRUIKELIJKE BETAALPLANVOORWAARDEN VAN PEUGEOT FINANCIERING NEDERLAND

Woonplaats:

(AANGESLOTEN BIJ HET BKR IN TIEL l"

HET FINANCIERINGSVOORDEEL IS BEREKEND T O V EEN GEBRUIKELIJKE RENTE VAN 13,9% EFFECTIEF P/JR PRIJZEN INCL BPM EN BTW, EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN AANBIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

HEEMSTEDE, VAN SCHAGEN VAN 1890 B.V., ACHTERWEG 38, TEL: 023-293450.

geeft u meer!
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MiCRO's
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Micro-adverlenlies voor 7-akenman en particulier kunnen
worden gc7et over l of 2 kolommen breedte in diverse
lettergrootten
Particulieren verwij/en wij naar de speciale bon op de
uaguu „MICRO'S"
Plaatsing ih mogelijk m de volgende editie
MNDVOOKTS NIEUWSBLAD ƒ 0,44 per millimeter.
Sluitingstijd dinsdag 15 00 uur
U kunt uw tekst telefonische opgeven 02507-1 7166 of
afgevcn/7cndcn aan
* Zamlvoorts Nieuwsblad, Gastliiiisplein 12,
2042 JM Zandvoort,
Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie
/ /andvoorls Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Ulthoornse Courant, de Ronde Vcner, Aalsmeerder Couranl. alle edities van liet Amsterdams, Stadsblad, de
Nieuwe Wecspcr ƒ5,23 per millimeter
Sluitingstijd maandjg 15 00 uur
*

*
*

Informatie over on/e overige aantrekkelijke advertentiecombmaties m de Micro's ?ijn op aanvraag op on?e
kantoren verkrijgbaar.
Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 7,05 adm kosten
BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsmmimers
verstuurd Op vcr/ock wordt aan adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ 4,00 in rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertcntiecombmatie Z
telefonisch opgeven

020-5626271
(dit nummer is met voor bezorgklacllten) of zenden aan

Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000

AD Amsterdam

De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dc?elfde weck.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Oproepen - Mededelingen
Zondag 19 september van 12 tot 17 uur

in centrum De Drakenkop
demonstratie tai chi chuan, mazdaznan en oriëntaalse dans
Toegang gratis Korte consulten, kaartleggen, handlezen,
pendelen, i tjmg en tarot kaartleggen a ƒ 15,Ktnkerstraat 40, telefoon 0206181790 of 6189897
* Al eens
een 40 jarige Poet
gezien7 Kom dan de 16e kij
Verloren en
ken op 32 Jopiko
gevonden
* Appie 40 jaar, dit is te dol,
vrijdag a s schoppen we lol
*Verl zwarte tas met o a
* De dag is daar Morgen 'n triommospel, wekker, 9 sept
huwelijkspaar, om 15 u zijn Q v Uffordlaan 020 6452444
Ton en Yvonne 't echt waar
* De dames van Clicks TZB
Felicitaties
zijn er klaar voor We lusten
jullie rauw
* Ab viert vandaag
GROTE
VLOOIENMARKT
zijn 40 jarige bestaan
zon 19/9, Landsmeer sport
en theaterz 'Het dorpshuis' Dennis, gefeliciteerd met je
(alleen tweedehands), 9 00 - behaalde succes Nu ben je
1600 u, toegang ƒ2,-, zat A-Pro Mama en Papa
25/9, Zandvoort de Pageehal
ir Het is echt waar, Jopie vnjInl 0206140616
dag 70 jaar Hartelijk gefehci* Help de Polen Stuur 'n teerd Dames Coffeeshop
voedselpakket1 Wij hebben
* Hiep Hiep hoe raar' Oom
evt 'n adres 02907-5235
Ab 40 jaar Gefeliciteerd en
1
* Help Gevr babykleertjes veel plezier morgen Embako
voor Joegoslavië
* Hoera Jopie vrijdag 70 jaar
Tel 02507-15978
Hartelijk gefeliciteerd1
Het Nederlands Concertkoor Hedi, Janni, Lies, Maartje
houdt zijn jaarlijkse audities in
sept en zkt v projekten in '94 * Jopie hartelijk gefeliciteerd
met prof orkesten nog zan- met je 70 jaar
gers Ben je sopr, alt of tenor Joris, Anja, Manon, Roei
en heb je enige jaren zang- en * Klaas, gefeliciteerd, dat je
koorerv meld je dan aan bij van Leo, Nico gewonnen hebt
het secr voor een auditie, met één slagi»
Roos in 't Veld (02518)70761 *Komt u Vanessa tegen,
schenk haar dan een lach,
* Hoera Ab
vandaag 40 jaar
want vandaag is onze grote
* Lieve Bunker, wauw, 1 jaar meid 16 jaar en 1 dag
Op naar het volgende Ik hou Nog van harte van pa, ma,
Nick, Roy en alle anderen
van je Liefs Nimfy
*Madeleine
en Junaan al
* Mannen van ZVM (softbal),
weer 4 maanden een fijn stel
veel sterkte morgen1
Veel geluk gewenst Mam
Liesbeth
* Nico, Wim gezellige, pretti- * Martha van Klaas van harte
ge vakantie in Tunesië Nico gef met je verjaardig 18/9
Proost, Leo Agnes Nico Wim
denk om je golfballen
Overigens, mijnheer de voor- *Van harte gefeliciteerd
zitter, zijn wij van mening dat met jullie huwelijk
de Herman Heyermansweg Tante Miep en tante Jopie
moet worden doorgetrokken
Therapieën
* Papa, dat is zeker wel een
schok, vanaf vandaag een
ouwe bok
Reiki natuurgeneeswijze, ook
Spelers mnl gevr voor eind- voor energie en/of rust 020
examen produktie Rep per 6646142 / evt antwapp of
10de van okt t/m mrt woens- 020-6461010 / Med centr
dagavond Egelantier Haarlem Inl bellen na 1800 uur
Woninginrichting
tel 0250716695
* Triatleet zoekt sponsor *Gratis af te halen rieten
02507 19728
kuipstoel met kussen
Voor trouwfoto's Tel 19113
Peachtree attelier
Foto Boomgaard voor
al uw Engelse gordijnen
bijpassende spiegels,
Grote Krocht 26 plus
spreien, lampen Levertijd 2
tot 4 wkn Tel 020-6426091
* T k ouderwets boeken•*• Wij wensen jullie veel geluk kastje met glas af m H 110,
en liefde met jullie huwelijk Br 85, diep 30 ƒ 150, 17413
179 Judy en Patnck
• Wij behouden ons het
Verhuizingen
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen
De Wal voor al uw kleine en
grote verhuizingen, altijd
gratis
prijsopgave
Bel
Divers personeel
020 6903300 of 020-6996796

Tel. 13529

gevraagd

AANTREKKELIJKE
BIJVERDIENSTE
Ogilvie/Marktonderzoek BV
zoekt met spoed
MEDEWERKERS (m/v)
voor het houden van vraag
gesprekken in eigen woonplaats of omgeving
Bel voor informatie
020 6953379 (kantooruren)
020 6954936 (av /weekend)
Koninginnepad 2,
1111 EE Diemen

Radio/tv/video

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
LOODGIETER, erkend en ervaren voor onderh en rep v
uw geiser, gaskachel, c v en
andere sanitaire aansl Geen
voorrijk Bel loodg bedrijf
D Peters, tel 020 6445582
Vakman m sierbestratmg en
herbestrating van uw tuin
Ruim 30 jaar ervaring1
D v Duyn,
tel 02507-17833/19593

De techniek staat voor niets
Kleding
Na kleuren , breedbeeld- en
HD nu ook een GEUREN TV
Kom 'ns neuzen bij uw dealer Weg nmst niet gedragen
troüwjapon te koop Met accesoires Tel 02507-14109

Schoonheid en
verzorging

RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile

Hobby's en
verzamelingen

"Dierfiguren"

Huur prijs ƒ 100,- p w
Gratis bezorgd en gehaald 1001 dierfiguren, een showroom vol Haarlemmerdijk 89,
Bel voor reservering en
Amsterdam Tel 6206700
inlichtingen 02507-30183

Baby-artikelen
Diverse babyart o a box wip
stoeltje enz alles
zga
nieuw Bel na 1800 15997

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Dringend gezocht garage bij
de Schelp Telefoon 0250719873 of 02977-54427
J man zkt woonruimte vanaf 1
okt t/m 1 mrt (min) zomerIk koop damespockets z a huisje of gemeub app tel
15707
Bouquet, bel 088781126
Net afgest HTS-er zoekt voor
vervolg studie tijdelijk rustige
Dieren en
woonruimte m Zandvoort, ±
dierenƒ400, p m 02507-17600
benodigdheden
Tijdelijk woonruimte te huur
gevraagd vanaf 1 dec
T k kleine Yorkshire Terriërs Tel 0206430923
en Maltezer leeuwtjes Tel
08385-12565 (evt bezorgd)
Financien en
T k Maltezer Leeuwtjes,
handelszaken
gratis thuisbez 08385 54176

1993
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ZOEK DE MISLUKTE

J

Boeken
Tijdschriften

Lessen en clubs
Cursus kunstgeschiedenis op
ma en dl Inl tel 12184
E H B O kursus start op 6 okt
20 00 uur m Het Rode Kruisgebouw, NIC Beetslaan 14,
Zandvoort Inl 17599/17537

MTS voor
Mode en Kleding
op ma 27 sept as starten
weer de avondcursussen vervaardigen/patroon tekenen,
dameskleding, herenkleding
en kinderkledmg Informatie
Zeeburgerdijk 112, 1094 AJ
A'dam Tel 0206927645
Piano-, Keyboard- of Orgelles
door docent muziekschool
A'dam Tel 0206976310
ROCK 'n ROLL cursus Tot 80
jaar Ook zonder partner Gratis proefles Inl 020-6228667
SALSA Cursus ƒ85,- Ook
zonder partner Gratis proefles Inl 0206228667
* Zet je in, speel meei
Scouting The Buffalo's
Tel. 15533 of 19590
Zoek je een leuke job als
mannequin, dressman of
fotomodel Bel BOA Bureau
030-722727 Erv niet vereist,
wij verzorgen opleiding Alle
leeftijd en maten gevraagd

Zalenverhuur

Autoverzekering
V A ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoperi
Bel nu 02507-14534

Auto's en
auto-accessoires
*Impenal Peugeot 205, 3
deurs, ƒ 150,- 02507-17190
* Momo Prototipo sportstuur
zwart 030 cm ƒ 150,Tel 02507-18829
Te koop aangeb voor auto
met dakgoot MONT BLANC
daksteunen, mcl 2 FIETSDRAGERS en BAGAGEREK
Prijs ƒ250
Tel 0299044678, na 18 uur
Te koop Ford Escort XR 3
1982, sportstuur, sportvelgen,
sportuitlaat,
sportmteneur,
spoilers, getint glas, trekhaak
In zeer goede staat Vraagpnjs/3000,Telefoon 02507-19721

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724 8361

06-Nummers

06 320 323 13 HARDLESBIi
Wij gebruiken de wildste hulpstukkeni Gluur maari 75 cpm
De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort, 06-320 326 63 Sexmeisjes'
tel 02507-15705 b g g 19932, Lief, zacht en heet Willen uitgekleed worden' 75 cpm
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES 06-320 328 99 Rijpe Dikke
KOFFIETAFELS
Mollige Vrouwen, live staat ze
voor je naakti 75 cpm
06 95 05 Grieks
standje
Huwelijk en
Live alleen1 Ik buk alvast over
kennismaking
de tafel 100 cpm
06-95 07 STEWARDESSEN
Wed, 52 jr, zou graag lieve 75 cpm In de pantry liet Sasvriend hebben, niet rokend, kia zich heerlijk m d'r blouse
om samen naar de schouw- pakken door een passagier
burg te gaan of samen andere leuke dingen te doen 06-96 09 Rijpe vrouwen
Graag uw brief onder nr 755- Live gesprek met joui Graag
78218 v d blad Alle brieven jonge jongensi 100 cpm
krijgen antwoord Foto wordt 06 96 25 WINKELMEISJES
retour gezonden
Bea wordt heet achter de
kassa en verdwijnt het toilet
in Jij loopt er achter aan
Bloemen, planten
Pak me' 100 cpm
en tuinartikelen
069636 Als u een live-gesprek met mij wilt Voorzichtig
Tuinman heeft nog tijd v uw hoor, ik ben 18 jr 100 cpm
tuin, / 12,50 p u , tev voor al
uw hek , straat en tegelwerk 06 96 93 SECRETARESSE
Alles leverbaar 023-340495 Met open blouse en kort rokje
zit ze jou heet te maken Ze
wil een wip maken 75 cpm
Te koop
06 97 11 "Zapp sex" draai of
aangeboden
toets van meisje naar meisje
(18) Het hoogtepunt kun je
diversen
blijven herhalen 75 cpm
*Electr snijmachme ƒ75,-, 06 97 22 TOPSEXBOX LIVE'
stnjkmachine,
tafelmodel Alleen met mij, vandaag doe
ik Franse massage op kan
ƒ100,- Tel 0250713091
toor Warme lippen 1100cpm
Te koop aangeboden kinderwandelwagen (combi) + box 06 97 33 Als je op z'n Frans
wiH Bel en je mag alleen op
t e a b Tel 02507-17190
een lijn met mij M'n mond
* T k 25 knappe stoelen voor staat open 100 cpm
restaurants of strandpavil35 plus sexdatmg Rijpe
joen ƒ75,-. Tel 15524
vrouwen zoeken sexkontakt
*T k vrieskist 200 L ƒ100,- 069616 (100 cpm)
Tel 02507-16612
Afluister Sexlijn 75 cpm
* T k zonnescreen (wit) 06-32032378
Meisjes 18
245 x 175 cm z g a n ƒ300,- 06-320 327 47
Rijp en Dik
Tel 022091047
06-320 323 53
Effe vlug
Stewardess
Wegens verhuizing overcom- 06-320 324 54
plete huisraad te koop w o 06-32034044 Lesbi 35+18
kasten, stoelen, bedden, kle- Allemaal leuke meiden (18)
dmg, golftassen e d Tel willen direkt kontakt
02507-16864
06 320 330 77 75 cpm
ALTIJD SUCCES Zoek jij een
Onroerende
leuke vriend of vriendin?
goederen te koop Bel dan de Afspreeklijn
06 320 320 33 75 cpm
gevraagd
Bel ons heet beesti 75 cpm
RIJPE DAME 0632032979
GARAGE
Tiener sexles 06 320 328 98
TE KOOP GEVRAAGD
Korte rokjes 0632032955
Tel 02507-14534
Onderdanig
0632033130
Ik blijf komen 0632033244
Onroerend goed
BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje of
en woonruimte
een lekkere jongen (18)
te huur
0632033087 75 cpm
aangeboden
Dames die zich overdag vervelen zoeken telefoonsex
Kamer of etage te huur voor 0632032036 100 cpm
+ 6 maanden
Telef De allerleukste meiden (18)
02507-30538 - 16017
bellen met de FLIRTBOX
T h per 1-10voormax Vfe 1 jr 06 320 330 01 75 cpm
luxe 2kmrflat, A'dam Os- De lekkerste 06 lijnen 75 cpm
dorp, ongemeub wel ge- Rijpe negerin 06 320 326 22
stoff, huur ƒ900,- mcl
Verpleegster 0632032760
service kosten + c v , 3 mnd Serveerster
06 320 327 66
huur vooruit + borg Tel. Vluggertje
0632032787
020-6108420
Winkelmeisje 06 320 328 11
DIREKT apart met een meisje
Woningruil
of een lekkere jongen (18),
voor een live heet sexgesprek 06-32033081 75 cpm
Aang 5 k-woning maisonette,
Sophiaweg, Z'voort Gevr Direkt babbelen met de
eengezinswon, Heemstede, vrouw van je dromen.
Bloemendaal, Bentveld Niet 0632033097 (100 cpm)
Nw -Noord Na 17 u 15515 Direkt een leuk meisje (18)
Aangeb 2 kamerflat op de aan de lijn Vraag naar haar
Troelstrastraat Gevr 4 ka- tel nr voor 'n avondje uit
Direkt apart 069810 75 cpm
merwon-ng of flat
Tel 02Ü07-19652
VERENIGINGSGEBOUW

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

TOP SEX

De Lekkerste!
p m 75 et

06.320.325.25

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste bnevenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

MENU MAAND SEPTEMBER
frisse cocktail van Noorse
garnalcn, ananas en mango
°f
Preisoep gegratineerd
met kaas

Prijswinnaars vorige week:
Mevr. A. M. Woelders - Amsterdam
A. Wagner de Groot - Uithoorn
Mevr. Wendy ter Wal - Diemen
M Coffeng-Almenng - Amstelveen

Kip gevuld met zalm in
een kreeftensaus

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 3 m 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET
Direkt een leuk meisje (18)
aan de telefoon, direkt apart
Bel 06 9880 100 cpm
DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje (18)i Bel snel
06-32033090 100 cpm
Direkt kontakt met een meisje
(18) Druk op de nul voor
meer meisjes 06-320 322 05
75 cpm
Direkt Sexkontakt met 'n hete
vrouw bij jou in de buurt
06-320 320 55 75 cpm
Direkt Snel Sexkontakt
SEX KONTAKTLIJN
06-32032032 100 cpm
Direkt telefoonkontakt met
meer dan 400 meisjes (18)
06-32032211 75 cpm
Donker Tienertje (18 jr)
06-32032370
100 cpm
Een chique Vrouw VERPEST
haar buurmeisje (18) met Sex'
75 cpm 0632032039
EROXi Heeft de lekkerste
vrouwen en meisjes voor1
een livegesprek met jou
100 cpm 069506
Exotische Schoonheid
Zit vol temperament
0632035030
100 cpm
Flirtbox voor Twee, direkt
apart met een leuke meid
Bel 06 9590 75 cpm
-rans1 Grieks1 Russisch i Lek<er ordi11 75 cpm O, wat lekkeri 06-320 328 27
Soft Pornoparadijs 75 cpm
30x hoogtepunt06 320 322 33
HEATLINE
06 320 328 66
Rijpe vrouwen 06 320 329 11
Softe meisjes 06 320 325 95
Op z'n Frans 0632035022
Thuiskontakt, meisjes (18) bij
|ou m de regio
06-32032633 (100 cpm)
ONDEUGENDE huisvrouw
tjes zoeken overdag sexkontakt Bel 069661 100 cpm
PARTNERRUIL privelijn,
direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil
06-320 330 91 75 cpm
POLITIEAGENTE 06-97 93
Je wordt streng aangepakt
met knuppel en handboeien
vernedert ze jou1 75 cpm
PRIVÉ KONTAKT
Je krijot direkt 'n meisje aan
de lijn 069570 100 cpm
Rijpe dame live opgenomen
toen ze op bed lag 75cpm
06-320 326 17
Rijpe donkere Vrouw
in voor alles Ml
06-320 323 43
100 cpm
Rijpe Greet live' Ze houdt van
jonge 18 jr jongens' 75cpm
06-320 326 19
RIJPE negerin, volle bollen in
een witte BH Wat glimmen
ze 75 cpm 0632032434
RIJPE vrouwen zoeken snel
sexkontakt'
06 320 330 60
100 cpm
RIJPE zwarte vrouw, draagt
graag doorzichtige slipjes' 75
cpm 0632032770
Ruim 300 ondeugende vrou
wen zoeken 'n slippertje
06-32032144 100 cpm
Sabrina en nog veel meer
meiden (18) willen direkt
apart 06 320 322 88 75 cpm
Schoolmeisjes (18) zoeken
een ervaren man Sexdatmg
06-320 330 43 100 cpm
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, huis
vrouwtjes en jongens (18)
06-32033046 75 cpm
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje (18) Vraag naar haar
tel nr Bel 06 9844 100 cpm
Winkelmeisjes 06 320 327 06
3ea wordt heet achter de
<assa en verdwijnt het toilet
n Jij loopt er achter aan
100 cpm

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, ünnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplem 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Abcoude, Hoogstraat 26-28
Genoeg ondeugende meisjes
(18) Ben jij ook op zoek'
Bel 06-9602 100 cpm
Gratis sexkontakt, meer dan
400 hete meiden (18) 06
32033045 100 cpm
HARDCORE 75 cpm
06-320 324 04
Onderdanig
06-32032618
Meesteres
0632032677
Ruige sex
06-320 325 54
Volle Bolle
Harde Porno 75cpm Ruig1
SM maniak
0632035044
Grieks standje 06 320 360 55
Black sex
06 320 332*22
Politieschool 06 320 331 06
SM Meesteres 06 320 327 67
Heet tienertje (18 jr)
Ze krijgt er geen genoeg van
06 320 328 06
100 cpm
Hete Indische meid
in zwarte jarretels
0632035045
100 cpm
Hete meisjes (18) willen echt
snel sexkontakt Nu met
telnr 0632033066 75 cpm
Hete meisjes (18) willen snel
een sexafspraaM Nu direkt
0632032666 100 cpm
Hete MEISJES (18) willen
sexkontakt Nu met nummer
Bel 069665 (100 cpm )
Hete meisjes (18) in de buurt
Amsterdam Sexdatmg
0635021066 (75 cpm)
Hete vrouwen bij jou m de
buurt willen sexkontakt
Bel 06 9709 100 cpm
Hete vrouwen die alleen thuis
zijn zoeken sexkontakt
06 320 330 42 75 cpm
HOMO Waar gebeurd, knul
len
onder
elkaar
06
320 327 01 100 cpm
Homo Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje?
0632033018 75 cpm
HOMO DIREKT-APARTLIJN
Direkt apart met een hete gay
bij jou in de buurt Gay Privé
Amsterdam 06 320 322 61
75 cpm
Homojongens (18) onder el
kaar Hoor ze heet TEKEER
gaan 0632033088 75 cpm
HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy?
0632033095 75 cpm
Lady Bizari Live opgen
De Meesteres, travestie
75 cpm 06 320 329 30
LEKKER VROUWTJE
Geeft zichzelf, haar adres en
haar telefoonnummer bloot
069680
(100 cpm)
LESBISCHE Meisjes 18 jr
Na het sporten wordt haar lijf
je door mevrouw verwend
75 cpm 06 320 323 37
ZAPPSEX
Draai of toest om heen en
terug te spoelen, het lekkerste kun je blijven herhalen'
75 cpm
Schooljuffrouw
06 95 09
Effe Vlug
06 95 92
Meisjes
069640
S&MClub
069791
TOPSEX 25+
06 97 92
Hardcore
06 97 94
Zeker weten, dat er ook op
jou een meisje (18) wacht'
0632033067 (100 cpm)
Zoek jij wulpse meisjes (18)?
Bel Supersexkontakt
0632032044 100 cpm
NATASJA doet het met 2
hete Buurjongens (18)
0632032411 100 cpm
Nieuw Direkt een kanjer van
een vrouw aan de lijn
069710 (100 cpm)
Nieuw Lekker babbelen met
een meisje in een box
Bel 06-9580 (75 cpm )
Nieuw Plezier voor Twee, di
rekt babbelen met een meis
je 06 9503 (75 cpm )
NU direkt een afspraakje met
een leuk meisje
0632032233 100 cpm

SEX'O'FOON 06 96 06 De lek
kerste sexcomputer Toets of
draai maar schatjes
1 Tieners 18 jr/Rijp
2 Sexdatmg
3 Gaysex en Datmg
4 Sexjackpot
1 gpm
Voor livegesprek 06 95 06
SIDDERENDE meisjes 18 jr
Ik ga bij je op schoot zitten
Wat voel ik noui
75 cpm 06 320 320 66
SM-KONTAKTLIJN Strenge
afspraken m de buurt
0632032580 100 cpm

Lamskoteletjes met gemarineerde
groenten en tomatensaus
********
Luchtige aardbeienmousse

FL 39.-

15
Twee Vrouwen
verwennen elkaar
0632032403
100 cpm
Vanavond al n afspraakje' Al
tijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vnend(m)
069899 100 cpm
VLUGGERTJE Meisjes (18)
zoeken sexkontakt
Bel 069603 100 cpm

Fa. P. Klein

TRIOKONTAKT Zoek je sex
met meerdere vrouwen
0632032504 100 cpm

Weekmedia

Diverse clubs
BETTY S ESCORT
020 - 6340507 - na 19 00 uur

Diversen

1,- pm (toets 9 v uitleg)
Live sexbox 24 u , 100 cpm

* Ruim 70 trottoir tegels gra
tis af te halen Tel 18760
X Y Z BV verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag nachtserv 020 6424800

Live 06-320.320.61

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Live Sex Switch Box
06-9745

Onderdanige jongens (18)
bellen met strenge meesters
5 M voor 2 (direkt apart)
06 320 329 99 75 cpm

Zandvoorts Nieuwsblad

AKO
Sig.mag. De Krocht

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort
Grote Krocht 1 8, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk
Maraned
Het Station

Vondellaan 1 , Zandvoort
Thorbeckestraat 7, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

• Rubrieksadvertentie7 Zie
voor adres en/of telefoonnr
de colofon in deze krant

voor de particulier
3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.

Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr... bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij.
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

4,65
4,65
4,65
6,20
7,76

6 regels ƒ
7 regels ƒ
8 regels ƒ
9 regels ƒ
10 regels ƒ

9,31
10,86
12,41
13,96
15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode.

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

BORCHLAND *
-

BETAALT U
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

CIRCUS ZAIUDVOORT

ZATERDAG 25 SEPTEMBER 1993
$%>W/.'

12

donderdag 16 september 1993
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zoekt

PRESENTEERT

COMBIMEDEWERKER M/V

DE STERRENNACHT
GERARD JOLING
IMCA MARINA
ROB RONALDS
ANITA MEIJER
LEE TOWERS

Ter invulling van een gecombineerde functie in een wisselend
rooster.
De werkzaamheden worden vervuld in kassa, horeca en familyland.

zi^jJ BOB EAST SHOW BAND
zAAL OPEN Ï9.00 UUR -AANVANG 20.00 UUR - ENTREE F. 50,
••- ', INFORMATIE VOORVERKOOP

Super
Euro
Diesel

Functie-eisen:
- leeftijd vanaf 21 jaar
- klantvriendelijk
- bereidheid tot werken in wisseldiensten
Bij interesse kunt u telefonisch een sollicitatieformulier aanvragen onder nummer 02507-19535 of een sollicitatiebrief schrijven aan: Circus Zandvoort, t.a.v. mw. I. Pol Ie,
Postbus 446, 2040 AK Zandvoort.

Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

ƒ1,91
ƒ1,74
ƒ1,22

06 Wit Verhuizingen

SERVICESTATION

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

iij Palace Hotel)

020-6961441

VERHUIZEN?

ii

VRHUIZRS

Lacerna
BORCHLAHD

Uk* FUPOVER

Fes. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

ELDERS
LADY LUX

OlE KWALITEIT

„

«

H

O

T

E

L

^^

HOOGLAND
Café "Het Gedicht t-o.n "dc Zee"

DAMESPANTY
20 DENIER

KATOEN GEVOERDE

maat 38 -44
diverse modieuze kleuren

HUISHOUDHANDSCHOENEN
met extra handgrip
MATEN: S - M - L

Try the difference. Wij zoeken een
kamermeisje, eigenlijk zoeken wij een
kaïnerdame. Liefst wat ouder. Graag met
gevoel voor dienstverlening. Kunt u in de
ochtend beschikbaar zijn en ziet u wel wat
in een parttime job op oproepbasis, belt u
dan s.v.p.: 15541. Het is ook zeer wel mogelijk de baan te delen met een vriendin, of
buurvrouw!

per paar
„ETEXTRAZACHTE

ELDERS

STUKS
ELDERS

KUNSTSTOF

CLOSETBORSTEL
IN HOUDER
speciaal hoekmodel,
wit of granietkleur

Tutti Frutti
heeft
woensdag 22 september '93
de

„OPENING"

mentos
nentos
mentos

met 'n nieuwe kollektie winterkleding.
Zorg dat u er snel bij bent,
dan zijn de leukste dingen voor u!
UUij zijn dan de hele dag geopend van
10.00 tot 18.00 uur.
Corn. Slegersstraat 2/2
ZRNDVOORT

ER IS GOED BIER,
ER IS BETER BIER,
ER IS MAAR ÉÉN

HONIG

MENTOS ROLLEN
zoek uit:
drop-, mint- of fruitmentos

PAK

ZELFRUZH®
V0or

ROLLEN

het beste bakresultaat

PAK
500 GR

ELDERS

BENCKS'

NIANGOop ttcMe siroop
BUK 425 GRAM
tS£

OPEN HUIS
JHR P. N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 35, zat.
18-9 van 12.00-14.00 uur.
Halfvrijst. villa met garage in zeer verkeersluwe buurt.
Ind.: hal, toilet, L-vormige woonk. met parketvl. en
schuifpui, open keuken. 1e et.: 3 si.k., badk. met wastafel, toilet, ligbad en douche. 2e et.: 2 si.k.
Vr.pr. ƒ 485.000,- k.k.
SEINPOSTWEG 4/8, Gunstig gelegen hoekapp. op
5e et. Uitz. over zee en dorp.
Ind.: entree, hal, toilet, ruime woon/eetk., nette keuken, slaapk., badk. met douche en wastafel. Serv.k.
ƒ 350,-p.m.
Vr.pr. ƒ 235.000,- k.k.

GALA
ROODMERK

BEAUJOLAIS 1992
van het beroemde wijnhuis Jules Pellerin,
een licht rode fruitige wijn

FLES 3/4 LITER
ELDERS 28$

BREDERODESTRAAT 47. Karakteristiek halfvr.
woonh. met zomerh., grondopp. 285 mr.
Ind.: entree, vestibule, toilet, gang, keuken, woonkamer. 1e et.: 3 si.k., badk. met douche en wastafel,
toilet, balkon zuid. 1e et.: zolderruimte, slaapk. Ind.
zomerh.: beg.gr. woonk. met keukenblok, toilet. 1e
et.: zolder in gebruik als si.k.
Vr.pr. ƒ 389.000,- k.k.

CASINO
WIT

met bosvruchten

gesneden en
verpakt HEEL BROOD

KUIP
500 ML

ELDERS && \

ELDERS £A$

SCHOUDERHAM
PER
100 GRAM
ELDERS

Braziliaanse PERS
SINAASAPPELS |
boordevol sap g^

BAAL Z KILO
ELDERS ZM

RAMBOL BABYNOOT
romlge Franse
kaas met hele
walnoten
PAK 200 GRAM

§

snelfiltermaling
uit de beste kwaliteiten
samengesteld

HEERLIJKE \
HAMBURGERS

PAK

250 GRAM

(IN ONZE SUPER- :
SLAGERIJ) ;

79

/\

ELDERS

22$

ELDERSJfcS1]

ROYALCLUB

VERS
VERPAKT

VAN

m MAKELAAR O.G.

KOFFIE

MONA

VOLLE MELK-YOGHURT

VACUUMVERSGESNEDEN

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

CHAIK

OVENVERS

STOKBROOD
NS-i

200 GRAM
ELDERS Jk4$

CASSIS

DIRK VAN DEN BROEK

REGULAR
dorstlessende limonade
met zwarte bessen smaak

LITERFLES
ELDERS M&

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schattpleln • HOOFDDORP: Marktlaan |cenlrum|, Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyaclntenslraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsslraat • AMSTELVEEN • NOORD: Kostverlorenhof
EN NU OOK: • AMSTERDAM |ZUID|: Rl|nslraat 48

511.450 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN
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Donderdag 23 september 1993

Los nummer ƒ 1,85

Huis in het Kostverloren
binnen paar jaar dicht
ZANDVOORT - Huis in
het Kostverloren moet
dicht. Het gebouw kan geschikt gemaakt worden
voor zelfstandige ouderenhuisvesting, met op de begane grond een wijksteunpunt. Dat zijn volgens de
provincie de plannen voor
de komende twee jaar. Daarnaast moet de capaciteit van
Huis in de Duinen teruggebracht worden van 143 naar
130 plaatsen. De gemeente
en Zorgcentrum Zandvoort,
waarin beide huizen zijn ondergebracht, gaan in beroep
tegen het voorstel.
Sluiting van Huis in het Kostverloren kost niet alleen arbeidsplaatsen; het verhindert
ook dat Zandvoort verpleeghuiszorg binnen de gemeentegrenzen krijgt. Gemeentebestuur en Zorgcentrum Zandvoort hebhen dan ook 'onthutst' gereageerd op het 'Voor-

ontwerp Uitvoeringsplan Voorzieningen voor Ouderen 1994 1996' van de provincie. Dit werd
dinsdagmiddag door Gedeputeerde Staten van Noord-holland in de openbaarheid gebracht. Ook verzorgingshuis
A.G. Bodaan in Bentveld wordt
genoemd, maar dat ontkomt
aan deze bezuinigingsronde.
Dit is pas nog gerenoveerd,
waarbij tegelijkertijd het aantal
plaatsen werd verminderd.
Zowel gemeente als de stichting Zorgcentrum Zandvoort,
gaan in beroep tegen het provinciale uitvoeringsplan. „Dit
plan doorkruist het beleid van
Zorgcentrum Zandvoort," zegt
J. Termes, wethouder Welzijn
en Cultuur. „We werken er al
jaren aan om verpleeghuiszorg
in Zandvoort te realiseren. Nu
moeten de mensen nog naar
verpleeghuizen in Aerdenhout
of Haarlem, dat is geen menselijk systeem. Maar die plannen
komen nu in het gedrang en dat

Cheque arriveert pas na negen jaar
ZANDVOORT - Het kan
soms vreemd lopen met
poststukken. Dat ondervond vorige week ook Marga Bakker uit de Flemingstraat, toen zij via de PTT
een cheque ontving. De
cheque was ondertekend in
november 1984.

„Het stond wel in de sterren
dat ik geld zou krijgen," zegt
Marga Bakker. „Maar ik heb de
cheque terug naar Haarlem gestuurd." Met het cadeautje
voor de vorige bewoonster, die
zes jaar geleden naar een andere gemeente verhuisde, is het
destijds toch nog goed gekomen. „Ik kreeg geen bedankje
van haar," zegt de Haarlemse.
„Zij was daar altijd heel correct
in. Daarom heb ik contact met
haar opgenomen, waardoor ik
hoorde dat de cheque niet was
aangekomen. Daarna heb ik
alsnog een nieuwe gestuurd."

Een bewoner van de Tolweg,
Longayroux, reageerde vorige
week woedend toen hij een
brief van de gemeente kreeg,
waarin werd beweerd dat hij
zou verhuren en dat niet op zou
geven. „Ze zijn met willekeur
bezig," zegt hij, wijzend op de
inhoud van de brief. 'Ons is gebleken dat op uw adres logies
verstrekt wordt aan één of
meer personen en dat u niet
voorkomt in ons bestand van
de toeristenbelasting nachtverblijf,' zo luidt de stellige conclusie in de brief. De man werd
aangeraden het erbij gevoegde
aangiftebiljet
Toeristenbelasting nachtverblijf 1993 voor 15
oktober in te vullen en te retourneren naar de afdeling Financieel Beleid van de gemeente Zandvoort.
Brandweercommandant

Waterstanden B
Datum
23 sep
24 sep
25 sep
26 sep
27 sep
28 sep
29 sep
30 sep
1 okt

HW
09.34
11.06
12.25
01.05
01.04
02.05

LW
05.20
06.25
07.46
07.54
09.20
10.04

HW LW
22.1617.25
23.4018.25
-.-19.55

12.3420.25
13.3521.24
14.2522.25
02.39 10.55 15.0023.10
03.11 11.34 15.3123.45
03.41 11.45 16.0223.55

Maanstand/getij:
Doodtij 25 sept. 12.35 uur
NAP+65cm
VM dond. 30 sept. 19.54 uur
Springtij 3 okt. 16.59 uur
NAP+125cm

Schröder vindt het niet vreemd
dat sommige mensen onterecht
een brief krijgen. „We gaan af
op de informatie die we hebben,
maar die kan verouderd zijn,"
aldus Schröder. „Op sommige
adressen wonen andere mensen. Van anderen hebben we gehoord dat zij niet meer verhuren. Als we de brief terugkrijgen, gaat het adres van de lijst
af."
De informatie is afkomstig
van de Kamer van Koophandel,
de WV en de gemeentelijke belastingafdeling. Maar ook van
'eigen waarnemingen': een tijd
geleden zijn overal in het dorp
adressen genoteerd waar via
een bord logies werd aangeboden. Elk adres dat niet geregistreerd staat als bestaand logiesgebouw, krijgt een brief.

Vreemde
„Ik heb nog nooit een vreemde
in huis gehad," zegt Longayroux. „En dus ook nooit een
bord voor de deur. Bovendien
wonen we hier al 13 jaar." Volgens hem is er sprake van willekeur en is het onduidelijk wie
de brief heeft verstuurd en
waar het om gaat: de afdeling
Financieel Beleid met toenstenbelasting, of de brandweer
met de nieuwe brandveiligheidseisen. „Als ze even hadden gebeld met de vraag 'Verhuurt u
of verhuurt u niet?' dan was het
wat anders geweest," aldus
Longayroux.
Een andere bewoner van de
Tolweg is bij de gemeente al als
verhuurder bekend en heeft tot
zijn verbazing evengoed een
brief gekregen. „Het is een
stukje serviceverlening," zegt
Schröder over het rondschrijven. „Als de verhuurders te laat
ontdekken dat zij zich hadden
moeten opgeven als bestaand
logiesadres, kunnen zij de boel
waarschijnlijk wel sluiten. De
eisen voor nieuwe logiesgebouwen zijn veel strenger."

DEZEWËÊOÊ
Eigenwijs
„De mentaliteit van de
«5
Zandvoorter
komt
\5
nauw overeen met die van de
Noordwijker Ze zijn beiden
een beetje eigenwijs" Dat
zegt Ab Barmentlo, zelf
Noordwijker, maar 34 jaar poli
tieman in Zandvoort Deze
week in de rubriek Achter de
Schermen

Dat vermoedt ook J.R. Berkenbosch, bestuursvoorzitter
van Zorgcentrum Zandvoort.
„Volgens bestuur en directie is
er een fout gemaakt door het
provinciaal bestuur, die naar
onze mening recht gezet moet
worden." Volgens hem worden
allerlei plannen van het Zorgcentrum Zandvoort, met de locaties Huis in het Kostverloren
(HiK) en Huis in de Duinen
(HiD), doorkruist door het
voorstel van de provincie.
Als het aan GS ligt, wordt het
HiK als bejaardenhuis gesloten
en vervolgens omgetoverd tot
een complex woningen voor
zelfstandig wonende ouderen.
Vergelijkbaar bijvoorbeeld met
het nieuwe Bennoheim op de
.hoek Kostverlorenstraat/Koninginneweg, maar dan met
een wijksteunpunt op de begane grond. Over de wijksteunpunt werd ook in Zandvoort al
gesproken. Daarin kunnen - op
voorstel van de gemeente - de
stichtingen Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening en Weizijn Ouderen Zandvoort ondergebracht worden, evenals kinderdagverblijf Pippeloentje. De
provincie geeft het zorgcentrum in overweging, binnen de
totaal beschikbare capaciteit
van 130 plaatsen, de intensieve
zorg te concentreren in het
Huis in de Duinen en een deel
van de capaciteit in te zetten
voor extramurale WBO-zorg
(=Wet op de Bejaarden Oorden).
Zie ook pagina 3 Met een grote bulldozer wordt de bovenlaag van de geluidswal weggehaald. Volgende week gaat de onderlaag door een zeef

Fietsendiefstal

ZANDVOORT - Het kan
gebeuren dat sommige particulieren onterecht een
aanmeldingsformulier toeristenbelasting krijgen. Dat
zegt brandweercommandant Schröder naar aanleiding van een klacht over ongewenste post van gemeente
en brandweer.

Puin ruimen in geluidswal

Pippeloentje

Registratiekamer wacht
op reglement Zandvoort

Strafbaar
Hustinx dringt erop aan, alsnog aan de verplichtingen te
voldoen. 'De Registratiekamer
gaat ervan uit dat de gemeente
Zandvoort op zo kort mogelijke
termijn overgaat tot vaststelling van de bedoelde reglementen en tot het vervullen van de
overige wettelijke verplichtingen.' Zolang dat niet gebeurt,
zijn de verantwoordelijken,
burgemeester en wethouders,
in feite strafbaar. Hiervoor
staat onder andere een gevangenisstraf van zes maanden.
Burgemeester Van der Heijden
heeft in de raadsvergadering
van augustus beloofd, dat er
eind deze maand een reglement
bij de Registratiekamer in de
brievenbus ligt.

f
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vinden we verschrikkelijk. Dat
kan niet in de bedoeling liggen."

De negen jaar oude cheque,
ter waarde van tweehonderd
gulden, werd afgeleverd in een
geopende envelop met het opschrift 'Zo ontvangen in Zandvoort'. „En er zat een getekend
zwarte-pietenkopje bij, plus
een gedichtje," aldus Marga
Bakker. „Toen ik het zag, vermoedde ik dat het een Sinterklaascadeautje was voor degene die hier vroeger heeft gewoond."
Dat werd bevestigd toen zij
de Haarlemse vrouw had opgespoord die het cadeautje had
verzonden. „Ik was stomverZANDVOORT - De landelijke Registratiekamer betreurt
baasd toen ik hoorde dat de het 'ten zeerste' dat Zandvoort nog steeds geen reglement
cheque was aangekomen," ver- persoonsregistratie heeft opgesteld. Zij wijst er nogmaals
telt de vrouw, die zelf anoniem op dat de gemeente daartoe wel verplicht is.
wil blijven. „Ik heb destijds ofDe voorzitter van de Regi- voort daaraan geen gehoor geficieel aangifte gedaan van het
zoekraken, maar hij is nooit stratiekamer, Mr. P.J. Hustinx, geven. De registratiekamer
meer boven water gekomen." heeft vorig jaar en in 1993 er' komt hierop terug bij haar bediverse keren op aangedrongen oordeling van het openbaarmaom een reglement op te stellen, ken van de debiteurenlijst. Zij
in het kader van de wet Per- wijst erop dat Zandvoort een
soonsregistratie. Die wet, met van de weinige gemeenten in
ZANDVOORT - In de nacht als doel de bescherming van de Nederland is, die nog geen revan donderdag op vrijdag zijn privacy van de burger, is op l glement heeft. Een aantal
uit een niet afgesloten schuur juli 1990 van kracht geworden. maanden geleden stond de geachter een woning aan de Ko- Deze stelt een dergelijke regie- meente genoemd in de Staatsningstraat twee mountainbi- ment verplicht.
courant, als een van de nalatige
ke's ontvreemd.
Tot nu toe echter heeft Zand- gemeenten.

Brief brandweer en
gemeente ongewenst

53e jaargang nummer 38

t

ZANDVOORT - De gemeente is deze week begonnen met puin
ruimen in de geluidswal tussen het circuit en Gran Dorado. Dat
gebeurt na lang heen en weer schuiven van de verantwoordelijkheid voor het afval, dat hier enkele jaren geleden werd gedumpt.
Gemeente en de directie van het bungalowpark wezen naar elkaar. Het dreigde een eindeloze discussie te worden, maar daar
was geen tijd meer voor: de provincie drong aan op opruimen van

Vragen over bezorging?
vr. 9-10 uur . tel. 02940-17705
Advertenties: tel. 02940-12223
Redactie: .. .tel. 020-562.2279

Zondag gaat de wintertijd weer
in. Dat betekent dat de klok om
drie uur 's morgens een uur
teruggezet wordt.

HALT zet in jaar
vijftig jongeren
aan het werk
ZANDVOORT - Het bureau HALT-Kennemerland
draait ruim een jaar. Gedurende deze periode hebben
in totaal 51 jongeren (48 jongens, drie meisjes) een alternatieve straf ontvangen. De
totale schadevergoeding die
via bemiddeling door HALT
werd terugbetaald aan de
benadeelden, bedroeg ruim
zevenduizend gulden.

het afval. Volgens de huidige wethouder Flieringa is de gemeente
'mede' schuldig. Daarom heeft de gemeenteraad in juni 3,5 ton
beschikbaar gesteld voor het opschonen van het zand. De bovenlaag is inmiddels weggeschoven; volgende week wordt de onderlaag door een grote zeef gehaald. De termijn van de provincie
wordt echter .i> JL meer gehaald. Deze had geëist dat het afval voor
16 september zou zijn verwijderd.

Openbare debiteurenlijst in strijd
met de wet Persoonsregistraties
ZANDVOORT - De open- stratie. Bovendien is er geen
bare debiteurenlijst in de ge- wettelijk voorschrift dat een
meenterekening 1993, zoals dergelijke gegevensverstrekdie al een aantal jaren in king vereist.
Zandvoort wordt verwerkt,
is in strijd met de Wet Per- Bibliotheek
soonsregistraties. Dat zegt De lijst zat achterin toegevoorzitter Mr. P.J. Hustinx voegd
de Rekening 1993 en
van de Registratiekamer in werd zoaan
enige maanden geleden
Rijswijk in een rapport over overhandigd
aan de pers. Bode Zandvoortse situatie. Hij vendien werden
stukken ter
reageert daarmee op klach- inzage gelegd in de
de bibliotheek
ten van de VVD en op vra- in Zandvoort. Daar kwamen
gen van het gemeentebestuur. Vermoedelijk wordt
de lijst voortaan niet meer
openbaar gemaakt.
De m de lijst genoemde debiteuren hebben geen toestemmmg verleend om hun naam en
adres te publiceren. Dat is een
van de meest voor de hand ligBel vrijdag voor
gende redenen waarom het ver12.00 uur ons
strekken van de persoonsgegevens indruist tegen de wet. Een kantoor, telefoon
andere overweging van de Rekenkamer is, dat de verstrekkmg niet voortvloeit uit het
doel van de debiteurenadmini-

üw krant niet
ontvangen?

17166

„Het rapport geeft aanleiding
tot voorstellen aan de gemeenteraad," zegt gemeentevoorlichter Egon Snelders. Welke
dat zijn, is nog niet duidelijk.
Vermoedelijk wordt de lijst
voortaan weggelaten uit de
openbare stukken. „In ieder geval wordt er nu extra aandacht
aan besteed," aldus Snelders.
„Er is speciaal iemand voor mgehuurd om alle debiteurenadHet college van Burgemees- ministraties en reglementen
ter en Wethouders heeft aldoor nog eens door te lopen."
verklaard met zijn handelwijze
Wel duidelijk is, dat de gete willen voldoen aan de openbaarheid van bestuur. De voor- meente niet verplicht is alle inzitter van de Rekenkamer formatie uit de debiteurenaddenkt er anders over: volgens ministratie naar buiten te brenzijn beoordeling hoeft de lijst gen. Dat blijkt uit de 'Gemeencomptabiliteitsvoorniet ter inzage gelegd te wor- telijke
schriften'. De gegevens moeten
den.
'Het belang van de bestuurlij - afgestemd worden op de inforke openbaarheid kan naar de matiebehoefte van de gemeenmening van de Registratieka- teraad, het provinciebestuur en
mer voldoende worden gediend andere doelgroepen, waaronzonder dat persoonsgegevens der ook de burger. Er moet gevan debiteuren in een bijlage bij streefd worden naar een 'comde jaarrekening worden ver- pacte, toegankelijke en toereikende jaarrekening'
meld.'
naar ruwe schatting enkele
honderden mensen om de gegevens in te kijken. Dat gebeurde
naar aanleiding van diverse
krante-artikelen, nadat de
plaatselijke WD bezwaar had
aangetekend tegen het openbaar maken van de debiteurennamen.
Later
verzocht
VVD-fractievoorzitter Tates de
lijst te verwijderen.

Er werd in totaal 204 uur gewerkt. Gemiddeld lag het aantal te werken uren op bijna zes.
De gemiddelde leeftijd van de
jongeren die via HALT aan het
werk werden gezet lag op 15,1
jaar. Volgens HALT verlopen
de contacten met de klusplaatsen prima. In de meeste gevallen zorgen deze zelf voor de begeleiding van de werkzaamheden.
HALT Kennemerland-zuid
heeft aangetoond met hun
straffen een goed alternatief te
kunnen bieden tegen vandalisme. De jongeren en hun ouders
waren over het algemeen positief over de HALT-afdoemng.
Met de benadeelden van het
vandalisme, de politie, justitie,
gemeenten en de klusplaatsen
is volgens HALT goed samengewerkt.

Betrapt
ZANDVOORT - Vrijdagnacht heeft een beveihgmgsbeambte van een bungalowpark
twee 17-jarige Amsterdammers
aangehouden op een parkeerterrem. Zij waren in het bezit
van een betonschaar en een tas
met gereedschap.
Bij aanhouding door de politie bleek een van de jongens
verschillende wapens bij zich te
dragen. Zo was hij onder andere in het bezit van een ploertendoder, een busje met traangas,
en een boksbeugel. Op het moment van hun aanhouding waren zijn van plan een snorfiets
te stelen

Leek, in de Helmersstraat, moet de strijd opgeven
ZANDVOORT - Oud-noord raakt zijn enige kleine supermarkt kwijt. Leek-Minimarkt uit de Helmersstraat 28 gaat op zaterdag 2
oktober dicht.
De eigenaars Corrie en Cees
Leek zien geen brood meer in
het instandhouden van hun
buurtzaak. „De concurrentie
van de grote supermarkten is
moordend," zegt Cees Leek.
„We hebben het zo lang mogelijk uitgesteld," zegt Leek,
„maar het is economisch niet
meer haalbaar." De supermarkten zitten ver weg, maar veel
bewoners uit deze wijk, gelegen
tussen het spoor en de Van Lennepweg, pakken de auto om
boodschappen te gaan doen.
Een paar jaar geleden kwam de
'klad' er al in, met de opening
van Gran Dorado, herinnert
Leek zich. Het bungalowpark
opende eveneens een supermarkt, toegankelijk voor mensen van buiten het park. „Dat
was al de nekslag," aldus Leek.
In 1990 opende hij een tweede
supermarkt, in Bennebroek,
om het hoofd boven water te
houden. Die zaak loopt goed,
Zandvoort steeds minder.
Bijna 29 jaar geleden begonnen Cees en zijn vader hun ei-

Natuurlijk,
De
enige
buurt-supermarkt in de
Helmersstraat, in oud-noord, moet
de strijd tegen de grote
supermarkten elders in
het dorp opgeven
(Aiehicffnto)

gen zaak in de Helmersstraat
28. Het pand was overgenomen
van bakker Van Duijn. Het
tweetal startte met 28 vierkante
meter, later groeide het uit tot
een zelfbediemngszaak van 45
en zelfs 70 vierkante meter. Er
ontstond een uitgebreide vaste "
klantenkring.
Die is er in feite nog steeds.
„We hebben in de week nog wel
zo'n GOO klanten, maar de besteding is te laag," verduidelijkt
Leek. „Sommigen komen bij

wijze van spreken alleen nog
voor een pakje sigaretten. Daarnaast moet je steeds nieuwe investeringen doen om aan de
scherpere eisen te voldoen. Dan
kom je op een gegeven moment
op een kritisch punt." Corrie
Leek, die de laatste jaren alleen
in Zandvoort stond, gaat ook m
Bennebroek werken.
„Het is een trieste stap, we
hebben hem zo lang mogelijk
uitgesteld. Het is rot voor de
mensen die wel elke dag inko-

pen bij ons komen doen. We
haddon gehoopt dat de nieuwbouw op de voetbalvelden een
nieuwe impuls zou geven, maar
die mensen zijn kennelijk gericht op het groot-winkelbednjf. Daar kun je als buurtwinkeltje niet tegenop." Klanten
die zegels gespaard hebben,
kunnen deze altijd nog bij hem
op dit adres inleveren, benadrukt hij. Wat er met de winkelruimte gaat gebeuren, is nog
niet duidelijk.

die krant moet ik hebben
Omdat ik graaft wil weten wat xich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennibmakiiiK ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN

1983

HOERA!
Ik heb een broertje.
Wij noemen hem
MICHAEL
Hij is geboren op 15 sept. '93 om
08.26 uur en weegt 3345 gram.
Anja de Graaf
Ron Nicolaas
Nicky

VERLEENDE

1993

10 jarig bestaan
van Snackbar DE OUDE HALT
* JUBILEUM-AKTIE *
gezinszak friet 5.kroketten en frikandellen 1.- p.st.

VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN GFT-AFVAL
Er zijn binnenkort drie voorlichtingsbijeenkomsten
over het Groente-, Fruit- en Tuinafval.
Hier is iedereen tussen 16 00 uur en 22.00 uur
welkom.

Zaterdag en zondag hebben wij voor alle kinderen een
leuke attentie.

* woensdag 29 september. Raadhuis, ingang bordes Raadhuisplein
* donderdag 30 september, 't Stekkie,
Celsiusstraat 190
* maandag 4 oktober. Stichting Bodaan,
Bramenlaan 2, Bentveld

Papa,
ik vond het een te gekke week, wij zo samen.
Maar ik vind het nu ook wel weer fijn, dat
mama en Michael weer thuis zijn.
Ik hou van je. Kusjes.

Zaterdag en zondag krijgt iedere klant gratis loten. Maak kans op de grandioze hoofdprijs

Nicky

Met droefheid, maar ook met dankbaarheid voor
zoveel goede jaren, geven wij kennis van het rustig en kalm overlijden van mijn innig geliefde
man, onze zorgzame vader en lieve opa

AFKONDIGING

GEMEENTEDAG

VERORDENINGEN

Om het geheel een extra feestelijk tintje te geven
zullen enkele bekende Nederlanders, die in Zandvoort wonen, aanwezig zijn.
U KOMT TOCH OOK?

Snackbar DE OUDE HALT

BOUWVERGUNNINGEN

ALTIJD VERSE FRIET

Dirk van der Mije
Vondellaan 1, Zandvoort
Tel. 02507-16527
Tot ziens! Marcel Ie en Marcel
's Maandags gesloten

in de leeftijd van 87 jaar.
R. G. van der Mije-Hettelingh
Dick en Sini van der Mije-Koning
Steven, Duscha, Hans-Peter
Janneke en Jan de Riddervan der Mije
Coert, Marianne, Ines, Pieter
16 september 1993
Poststraat 6
2042 HA Zandvoort
Wij willen hierbij onze hartelijke dank uitspreken
aan alle betrokken instanties voor de liefdevolle
hulp gedurende de laatste jaren.
De begrafenis heeft in besloten familiekring
plaatsgevonden.

Dankbaar voor de vele goede jaren met elkaar,
delen wij U mede, dat van ons is heengegaan
mijn liefste levenskameraad, onze fijne goede vader en onze lieve opa

Eldert de Boer
16 september 1993

Zandvoort:
Elisabeth de Boer-Duursma

93086B Merellaan kavel 4
wijziging bouwvergun
93087B Diaconiehuisstraat 28
vergroten dakkapel.
93088B Thorbeckestraat 18
vergroten woning.
93089B Burgemeester Nawijnlaan 1
verpl. kinderverblijf
93090B Dr. Schaepmanstraat 18
vergroten garage.93091B Spoorbuurtstraat 20
plaatsen 2-kamerwoning
93092B Koningstraat 61
plaatsen dakkapel.
93093B Nieuwstraat 4
vergroten bovenwonmg.

ma. en do. 16.00-18.00 uur
Diploma's A en B

Zandvoort:
Eldert en Renée
David

KUNSTZWEMMEN

Naaimachine
specialist
Lid AVVN

AEROBIC

STOKMAN

(nieuw)

Amsterdam:
Peter

NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

wo. 19.15-20.00 uur
sportieve bezigheid in het
water op gezellige muziek

2042 EJ Zandvoort, 21 september 1993
Tolweg 33
De begrafenis heeft heden plaatsgevonden op de
Algemene
Begraafplaats,
Tollensstraat
te
Zandvoort.

REPARATIE
ALLE MERKEN

BAANTJES TREKKEN
ma. en do. 17.20-18.00
wo. 20.00-20.45 uur

In memoriam
21-9-92

21-9-93

Wedstrijd- en instruktiebad Gran Dorado, ingang Vondellaan
Zandvoort. Inlichtingen: tel. 02507-17735/16511/14318

Henk van Zeil

te

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

voor altijd in onze gedachten.
Jeanne, Ton, Ellen,
Martijn en Marleen

„DG Lip" 100 jaar een begrip

In memoriam
28-9-92

28-9-93

Piet d'Hont
Voor ons als de dag van gisteren.
Ellen, Martijn en Marleen

Zeer dankbaar ben ik allen die aan mijn zoon

Aad
gedacht hebben. Veel liefde en steun mocht ik weer
ontvangen van directie, medewerkers, vrienden en
vriendinnen van de Yanks en Sam-Sam van het Dorpsplein.

Voor HISTOR naar:
„uw aloude adres"

Peter

KEESMAN

van harte gefeliciteerd met dit
unieke jubileum!

Jan Steenstraat l
tel. 12425
Nu de nieuwe monodek van t.v.
Alle kleuren!!
Tevens glas, behang, klompen,
petroleum enz. enz.

Eep Tippie
Roomse Rabbie
Pierie
Onder-Lip
Kees Slot
Bertus „Grutter"
Ad V erf kwast
Piet Anoul

De nieuwe verordeningen liggen vanaf heden
voor een ieder gedurende 3 maanden ter inzage
bij de sector Grondgebied, afdeling Algemeen
Bestuur, Raadhuispiein 4.
De afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag
van 9.00 uur tot 12.30 uur.

In verband met het onderhoud van de wegen
zal in de week van 20 september worden begonnen met de werkzaamheden.
De trottoirs en rijbaan in de Celsiusstraat tussen
de Keesomstraat en de Reinwardtstraat zullen
worden herstraat. Dit zal ook geschieden in de
Willem Kloosstraat.
Verder worden gedeelten van de trottoirs in de
Flemmgstraat, Boulevard Paulusloot, Karel Doormanstraat, Thorbeckestraat en Cort van der
ündenstraat vervangen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, sector Eigendommenbeheer: de heer R. Willigers, telefoonnummer
61559, tussen 10.30 en 11.30 uur.

VERLEENDE ,
HINDERWETVERGUNNING
(WABM)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben onder voorwaarden om gevaar, schade
of hinder voor de omgeving te ondervangen,
een vergunning ingevolge de Hinderwet verleend voor:
een discotheek gelegen aan de Haltestraat 44 te
Zandvoort.
De beschikking en de andere stukken die op de
aanvraag betrekking hebben liggen met ingang
van 24 september 1993 tot 25 oktober 1993 ter
inzage bij de sector Grondgebied, afd. Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar
ook terecht voor een mondelinge toelichting.
Het kantoor is geopend op werkdagen van
09.00 -12.30 uur. De stukken liggen tijdens de
openingsuren pok ter inzage bij de OpenbareBibliotheek, Prinsesseweg 34.
Beroep kan tot 25 oktober 1993 schriftelijk
worden ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 28 september 1993 in het openbaar. Dr vergadering
wordt gehouden in de raadzaal en begint om
20.00 uur.
Op de agenda staan verder onder meer de
volgende punten:
- Aannemen contourennota Personeelsbeleid
- Vaststellen accommodatie-onderzoek
- Modernisering kabeltelevisienet op basis van
glasvezel
-Vaststellen rapport "Hoofdwegenstructuureen nadere uitwerking"
- Vaststellen "beleidsnota gemeentelijk monumentenbeleid" en" bijdrageregeling gemeentelijke monumenten"
*Diverse kredietaanvragen t.b.y.:
- ondersteuning beleidsvoorbereiding Wet Voorzieningen Gehandicapten
- verplaatsing en uitbreiding kindercentrum
Pippeloentje
- bodemonderzoek Cultureel Centrum
- 30 km/h gebied in Zandvoort-Zuid

GEMEENTE

wo. 17.00-18.30
vrij. 17.30-19.00
za. 08.30-10.00 uur

wo. 18.30-19.15 uur
Diploma's A en B

Noord wijk:
Paul en Truus
Eline, Bart

Op deze datum vervallen de bouwverordening,
vastgesteld bij raadsbesluit d d. 31 oktober 1989
en alle daarin aangebrachte wijzigingen met
uitzondering van artikel 352, en de Brandbeveiligingsverordenmg, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 mei 1992.

ONDERHOUD WEGEN 1993

TOEZICHTHOUDENDE
AMBTENAREN AANGEWEZEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken hierbij bekend dat zij de volgende twee
ambtenaren van de gemeente Zandvoort aart
gewezen hebben als toezichthoudend ambtenaar milieuwetgeving:
- M.H. Zwart, geboren 3 april 1964 te
Alkmaar
- M. Molenhuis,geboren28december 1962
te Groningen.
Zij zullen belast zijn met het toezicht houden op
de naleving van de Wet milieubeheer, de Wet
chemische Afvalstoffen, de Wet Bodembescherming en Hoofdstuk4, afdeling 3 "Lozing
en riolering" van de Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort.

N.B.! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden

ZWEMLES
VOLWASSENEN

Haarlem:
Karel en Joke

De "bouwverordening gemeente Zandvoort",
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 30 maart
1993, en de hierbij m acht te nemen eerste verordening tot wijziging en aanvulling van deze
verordening, vastgesteld bij raadsbesluit van
29 juni 1993, treden in werking op 30 september 1993.
Tevens treedtde "Brandbeveiligingsverordening",
vastgesteld bij raadsbesluit van 29 juni 1993, op
deze datum in werking.

OPENBARE

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 - 12.30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden by de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

ZWEMLES JEUGD

Zoals Eldert vaak kon zeggen:
„Alles heeft zijn bestemde tijd".

4 januari 1920

DE ZEESCHUIMERS
ZANDVOORT
ZIJN WEER GESTART

Geen bezoek aan huis.

AANGEVRAAGDE

DIV. EIGENGEMAAKTE SNACKS O.A.: SATÉ EN
NATUURLIJK ONZE OVERHEERLIJKE PINDASAUS

Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB
binnen dertig'dagen na verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

ZATERDAG 25 SEPTEMBER A.S.

Voor meer informatie, bureau Voorlichting,
tel. 02507-61492.
Want over al wat heerlijk is
zal een beschutting zijn.
Jesaja4, versSged.

91090B Burgemeester Engelbertstr 21
uitbreiding slijterij.

Nadere informatie' sector Eigendommenbeheer,
afd. Reiniging, tel 02507-61510

Zinderende Zandvoortse zinnen
Kaarten, klaverjassen en koffie
Mooie meesterlijke muziek
Inloop, inlichtingen en informatie

een weekend geheel verzorg d voor 2 pers. naar...

BOUWVERGUNNING

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Wpningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen.
Het Register bevindt zich bij de sector Gróndgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4

Let op! Let op! Let op!

Bij het bureau Voorlichting (02507-61492) kunt
u terecht voor nadere informatie over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd
exemplaren van de agenda beschikbaar.
i

MONUMENTENCOMMISSIE
De monumentencommissie vergadert in het
openbaar op woensdag 29 september 1993 om
20.00 uur in het Raadhuis (ingang bordes
Raadhuisplein). Informatie over de agenda,
02507-61565.

Auto Strijder B.V
heeft een prima aanbieding
op de Polo Prego:
f 3.000,- voordeel.
De Polo Prego is niet alleen completer maar nu ook voordeliger dan ooit En dat voor nul gulden extra.
Een kleine greep uit het accessoirepakket: groen warmtewerend glas, matzwarte stootprofielen, zilvergrijze CL-wieldoppen, brede 155/70 R13-banden, in de kleur meegespoten buitenspiegels, grille en
achterklephandgreep. Maar ook het interieur is niet vergeten: sportstoelen, in hoogte verstelbare
bestuurdersstoel, sportstuur. middenconsole, aansteker, toerenteller en 'Cosmic'-design bekleding. Op
de coupé zijn zelfs nog een aantal extra accessoires aangebracht zoals: witte knipperlichten voor,
partieel donkere achterlichten, in de kleur meegespoten achterspoiler en zwarte wielkastverbreders. Als
u dan rekent dat er al een Polo is vanaf f 23.155,- en dit Polo Prego Pakket ter waarde van circa f3.000,u niets kost dan mogen we toch met recht van een prima aanbieding spreken?

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 2995,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

A. Jansen

DOKTERSBERICHTEN

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Afwezig van 4 t/m 8 okt.

huisarts

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Voor waarneming maandag t/m vrijdag
van 08.00-17.00 uur

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

C. A. Jagtenberg
F. Weenink. huisarts, tel. 12499
J. A. Andersen, huisarts, tel. 12058
Waarneming 17.00-08.00 uur en weekenddienst
tel. 30500

P. A. H. Wijnands
afwezig van woensdag 29 sept. tot vrijdag 8 oktober
Voor dringende spoedgevallen
lel. 15832

CHRIS HARDENDOOD
WIT GOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

telefoon 023-385478

Prijzen zijn 'vanaf'-prijzen. inclusief BTW en BPM, exclusief kosten njklaar maken. Wijzigingen voorbehouden.

Uitvaartcentrum
Haarlem
Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Auto Strijder B.V
Burg. v. Alphenstraat 102. 2041 KP Zandvoort. Tel.: 02507 -1 45 65.

„c«-r>.

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal
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Personeel HiK
gaat actie voeren
•ZANDVOORT - De medewerkers van Huis in het
Kbstverloren gaan een van
de komende dagen actievoeren, voor het behoud van
hun bejaardenhuis.
Zij zijn het absoluut niet eens
met het voorstel van de provincie om het Huis in het Kostverloren te sluiten. „Het is niet te
geloven. Dit heeft heel veel consequenties," zegt een van het
zeven leden tellende actiecomité. „Het is niet alleen voor ons,
het gaat ons allemaal aan. Dus
ook de bewoners. En dat zijn
bijna allemaal mensen uit
Zandvoort. Sommigen overleven het niet. Zoals de mensen
die eerst al uit het Wim Mensinkhuis moesten en toen hier
naar toe werden verhuisd. Ik
bén echt aan m'n schort getrokken door een vrouw, met de
vraag: Help me asjeblieft, ik red
h'et niet meer." De ABVA-KABO heeft al medewerking toegezegd aan de acties, die waarschijnlijk zaterdag in het dorpscentrum beginnen.

*Sluiting Huis in het Kostverloren bijna misdadig'

Het sluiten van Huis in
het Kostverloren zou voor
veel ouderen en personeelsleden ernstige gevolgen hebben. Dat zeggen zowel bestuur als directieleden van
Zorgcentrum Zandvoort,
het overkoepelend orgaan
van het HiK en Huis in de
Duinen. Volgens directrice
Bernardine van Dril is het
'bijna misdadig'.
door Joan Kurpershoek
Volgens Van Dril is het provincievoorstel 'de waanzin ten
top' en *bijna misdadig' ten opzichte van de bewoners. „Er
wonen mensen uit het Wim
Mensinkhuis, die zich met
angst en beven afvragen of zij
nu wéér moeten verhuizen. Ze
zijn huilend bij me gekomen.
Dat kun je die mensen toch niet
aandoen." In het beleidsplan
van het Zorgcentrum zelf, kunnen de meeste mensen op dezelfde plek blijven wonen.

j Weekenddiensten
Diensten 25/26 september 1993

Dat voorstel houdt in, dat beide bejaardenhuizen inkrimpen
tot samen 130 bewoners, waarvan er 75 worden ondergebracht in het HiK en 55 in Huis
in de Duinen (HiD). In het HiD
wordt dan op den duur ook verdergaande zorgverlening geboden, met name verpleeghuiszorg. Daardoor kan een aantal
ouderen dat eigenlijk naar een
verpleeghuis (in een andere gemeente) moet, in Zandvoort
blijven. Daarnaast wordt er in
het beleidsplan een oplossing
aangedragen voor de 'schaarste
in de ouderenhuisvesting':
naast bejaardenverzorging en
verpleeghuisactiviteiten
ook
gewone ouderenhuisvesting en
een wijksteunpunt. Daardoor
hoeven ouderen die steeds
meer zorg nodig hebben, niet
naar een andere lokatie of gemeente te verhuizen.

De bejaardenzorg in het Huis in het Kostverloren moet plaatsmaken voor woningen voor zelfstandig wonende ouderen
Archieïïbto Weekmedia

handhaven 'en deze visie samen met de gemeente te verdedigen tegen het door het provinciaal bestuur ingenomen standpunt'. Directrice van Dril van
Huis in het Kostverloren, die
volgend jaar mei met vervroegd
pensioen gaat, bevestigt dat.
„We doen er alles aan om
deze fout van de provincie hersteld te krijgen." Het gemeentebestuur staat achter de ideeën
van het zorgcentrum. Dat blijkt
uit een brief van juli 1993 aan de
provincie. Hierin wordt aandacht gevraagd voor het ontwikkelen van projecten voor intensief verzorgings- en verplegingsbehoevende ouderen. Omdat opname in een verpleeghuis
vaak ingrijpend en langdurig is,
moet die opname zo dicht mogelijk bij huis gebeuren, aldus
het college van Burgemeester
en Wethouders. Met andere
woorden: er moet meer geld

uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
POLITIE: Alarmnummer 06-11. dieren.
In andere gevallen: tel. 13043. Hulpverlening:
BRANDWEER: Alarmnummer Centrum Voor
Vrijwillige
06-11. In andere gevallen Hulpverlening: Voor informa023-159500 of - voor info over- tie, advies en hulp tel. 17373, op
dag - (02507) 61584.
alle werkdagen van 10.30-12.30
AMBULANCE: Alarmnummer uur. Schriftelijk: Postbus 100,
06-11. Anders: tel. 023-319191 2040 AC Zandvoort.
(ongevalllen), Centrale Post Stichting Welzijn Ouderen
Ambulancevervoer (CPA) Ken- Zandvoort: (voorheen Diennemerland.
stencentrum) Koninginneweg
DIERENAMBULANCE:
Die l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
renbescherming
023-246899 op dinsdag- en donderdagmid(gratis), Regionale Dierenam- dag van 13.30 tot 15.00 uur.
bulance
alarmnummer Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende gebruik te kunnen maken,
huisartsen hebben een geza- dient men zich 24 uur van te
menlijke
waarnemingsrege- voren op te geven bij Huis in de
ling: J. Anderson, B. van Ber- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. en 17.00 uur. De kosten per perPaardekooper, H. Scipio-Blü- soon bedragen vanaf l juli 1991:
me, P. Weenink. Informatie ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,daarover tijdens
weekend, voor een retour.
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én Alg. Maatschappelijk Werk
tijdens feestdagen via telefoon- Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
nummer 30500. De spreekuren 13459 bgg 023-320899 of 320464.
van de dienstdoende arts zijn Spreekuur op werkdagen van
zowel op zaterdag als zondag 9.00-10.00 uur, maandagavond
van 11.30 tot 12.00 uur en van van 19.00-20.00 uur. Verder vol17.00 tot 17.30 uur. Een af- gens afspraak. Deze hulpverlespraak is niet nodig.
ning, beschikbaar voor iedere
Tandarts: Hiervoor de eigen inwoner van Zandvoort, is gratandarts bellen.
tis.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, Telef. Meldpunt Sexueel GeJ.W. Neutel, tel. 13073. Zaterdag weid: tel. 023-329393 op werkdaen zondag alléén voor recepten, gen 12.00-14.00 uur en ma.aopeningstijden: 11.30-12.30 en vond 19.00-21.00 uur.
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- Zandvoortse Vereniging van
ningstijden informatie over de Huurders: Gratis advies voor
regeling via tel.nr. 13073.
leden. Telefonisch spreekuur
Wijkverpleging: Voor spoedge- elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
vallen is het Kruiswerk Zuid- uur: 19783. Schriftelijk: Post-Kennemerland 's avonds, 's bus 287, 2040 AG Zandvoort.
nachts en in het weekend te be- Woningbouwvereniging EMM:
reiken via de doktersinforma- Klachtentelef o onnummer
tiedienst: tel. 023-313233.
technische dienst: 17577. BeVerloskundige: Mevrouw Eliza- stuurlijk spreekuur: iedere eerbeth de Boer-Burgh en/of ste dinsdag van de maand van
mevr. A.C. Gombert, Koch- 19.30 tot 20.00 uur.
straat 6A, Zandvoort, tel. Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' we02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, ken op woensdag 10-12 uur, in
Thorbeckestraat 17 te Zand- Gemeenschapshuis, L. Davidsvoort, tel. 15847.
straat 17. Inl. 023-152152.
Dieren: (Overige diensten) Ver- Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
eniging v.h. welzijn der dieren 61500.
(02507) 14561, Vermissings- Taxi: tel. 12600.
dienst 023-383361, Asiel Zand- Openbare bibliotheek: Prinses- Marcella Schoorl viert het tienjarig bestaan van 'De Oude Halt'
voort
(tevens
pension) seweg 34, tel. 14131. Open ma.
02507-13888, Asiel Haarlem 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
ZANDVOORT - Marcella zelf te beginnen." Daarvóór had
023-244443. Stichting Regionale 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij. Schoorl viert zondag het zij jarenlang ervaring opgedaan
Dierenambulance: 023-363476 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat. tienjarig bestaan van 'De in de voormalige snackbar van
of alarmnummer 023-334323 (24 10-14 uur.
Oude Halt', haar snackbar haar vader, Van Kouteren, in
op de Vondellaan nummer het winkelcentrum nieuw1B. De zaak is genoemd -noord. „Ik stond daar op m'n
af en toe al alleen in de
naar een oude halte die twaalfde
Ik maakte er zelfs m'n
vroeger op een steenworp zaak.
huiswerk. Ik heb nooit stilgezevan deze plaats lag.
ten."
Krocht 45:
Weekend:
In die tien jaar is er een hechZaterdag 19.00 uur: pastor D.
25/26 september 1993
„Het heette vroeger de Friet- te klantenkring opgebouwd.
Duijves
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: oecumeni- pot, maar ik had liever een an- „Dat komt vooral doordat we
Zondag 10.00 uur: oecumeni- sche viering in St. Agathakerk, dere naam. Daarom ben ik gaan onze eigen spullen maken, het
sche viering in St. Agathakerk met als gaste mevr. Carla Colli, snuffelen in oude boekjes en is geen fabriekswerk. We hebtoen ontdekte ik dat hier achter ben iemand die speciaal voor
Gereformeerde Kerk, Juliana- m.m.v. Antilliaans koor
Vrijzinnige
Geloofsgemeen- een oude halte had gestaan. Zo ons kroketten en dergelijke
weg 15:
ben ik aan de naam gekomen." maakt. Ik maak zelf pindasaus
Zondag 10.00 uur: oecumeni- schap NPB, Brugstraat 15:
Marcella, echtgenote van de en de aardappelen schrappen
sche viering in St. Agathakerk Zondag 10.00 uur: oecumeniRoomskatholieke Kerk, Grote sche viering in St. Agathakerk bekende Zandvoortmeeuwen- en snijden we zelf. De patat is
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg speler en bloemist Marcel dus altijd vers. Veel mensen koSchoorl, heeft de zaak van 'vrij- men daarvoor hiernaartoe, ook
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snij- wel niets' opgebouwd tot een helemaal uit Zandvoort-zuid.
goed lopende snackbar. „Toen En we hebben zelfs klanten uit
ders
Zandvoorts
19.00 uur: ds. A.W. Snijders, ge- ik het overnam, zat er vrijwel Haarlem."
geen loop meer in. Maar ik zag
„Je eet m feite je gewone
Nieuwsblad
bedsdienst voor heling
de kans schoon, om voor me- aardappel." De grootste drukte
Jehova's Getuigen:
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelhanng.
uur en maandag 19.00 - 21.00
Hoofd commercie: J.F. Sas.
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 02507 - 18648. Postadres023-244553.
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
ZANDVOORT - Café/res- dag zijn er nog karaoke-optregeen gehoor: 020-6451515 tijdens
taurant La Bastille geeft dens, van 8 tot 12 uur. De zangkantooruren.
deze én komende maanden talenten moeten ten opzichte
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Marianne Timmer (emdred).
aspirant-artiesten de kans van de andere deelnemende hoVormgeving/Opmaakredactie: Jan
om zich voor de microfoon recazaken de eer van het ZandBoskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
voortse café verdedigen.
Periode:
Hendal
waar te maken.
Op 7 oktober start La Bastille
14 -20 september 1993
Advertentieverkoop: Gasthuisplem
met een talentenshow, 'geproOndertrouwd:
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Vorige week donderdag al longeerd wegens het enorme
Breurkes, Victor Willem en
Postadres, postbus 26, 2040 AA
startte de Karaoke Horeca succes van afgelopen jaar'.
Bos, Marjolijn
Zandvoort Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geCompetitie, waaraan in totaal Daaraan wordt onder andere
Gehuwd:
opend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10Van Marie, Andries en Van de dertien café's uit Amsterdam deelgenomen door de Zand13, 14-16 u., woensdag 9-11 u.; donStaak, Monique Adriana Maria en wijde omgeving deelnemen. voortse Antoinette Geels en
derdag 10-12 en 13-17 u., vrijdag 9-12
Schmitz, Johan Gerhard Carl Ook La Bastille dus. Ook vana- voormalig ZFM-omroep-preu.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstvn,
vond en volgende week donder- sentator Stefan de Roo. De taen Boon, Maria Josephina
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Kreule, Anthon Cornelis en
Amstelveen, tel 020-6475393; PostaBorstel, Yvonne
dres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. MiEgas, Wouter Gerard en Scheicro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
vis, Hendrika Petra
Faxnummer. 020 - 665 6321.
Geboren:
Verkoopmanager: M. Chnstiaanse.
ZANDVOORT - Uzerhan- het aantal jaren moet hij honGijs Hidde, zoon van: Maks,
Abonnementsprijzen: ƒ 17,- per
Robert Marlof en Van der Veer, del Versteege oftewel 'Piet derd gelijke munten bij elkaar
kwartaal;
Sandra
de Lip' in de Pakveldstraat zoeken: honderd centen, stuiƒ31,- per halfjaar; ƒ 54,- per jaar. Voor
Meivin, zoon van: Van Tiel, Pa- heeft voor de klanten een vers, dubbeltjes, kwartjes of
postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ 1,85.
,
trick James en Van Soolingen, paar bijzondere aanbiedin- guldens. De aangeboden artikeOpgave abonnementen, verhuizinHelena
gen bedacht. Die hebben te len variëren van een zaagtaeugel
gen.etc:
Terence Philippe, zoon van: maken met het 100-jarig ju- tot en met een verf-föhn. Een
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)aantal klanten heeft zich al ge-'
Van den Heuvel, Anthonia
562.6211.
bileum van de zaak.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel.
meld met zakken munten.
Overleden:
02507-17166.
Jongkind geb. Raasveldt, Ma„Ook al worden we ermee
De aanbiedingen gelden tot
ria, oud 81 jaar
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
in 1941.
eind september. De klant moet overladen, we gaan gewoon tot
De Boer, Eldert, oud 73 jaar
Van der Mije, Dirk, oud 37 jaar er wel wat voor doen. Net als eind september door met de ac-

vrijkomen voor tijdelijke opnames in verpleeghuisbedden in
het HiK of het HiD. Omdat
steeds meer ouderen thuis blijven wonen, zal ook het gebruik
van - slechts - tijdelijke opnamemogelij kneden toenemen.

Thuiszorg
De gemeente Zandvoort is
het ermee eens dat het aantal
verzorgingsplaatsen wordt teruggebracht. Maar het geld dat
hiermee bespaard wordt, moet
dan wel besteed worden om
'knelpunten in de (thuis) zorg'
in Zandvoort op te lossen.
Met name voor 'zorgvernieuwende projecten', voor mensen
die wel in aanmerking komen
voor een bejaardenhuis ('WBO-geïndiceerden'), maar nog niet
opgenomen kunnen of willen
worden.

ZAKELIJK BEKEKEN

' Je eet in feite je gewone aardappel'

| Kerkdiensten

E GEMEENTE HEEFT
de eindafrekening bin
nen gekregen van mr
J.W. Rutgers: 15 duizend gul
den. De man deed onderzoek
naar het uitlekken van vcrtrou
welijke stukken over het
'woonwagenkamp' aan de J P
Thijsseweg. De korte inhoud
van die stukken: de gemeente
heeft geen vat op de bewoners
In enkele kranten werd fel
uitgehaald naar het college van
Burgemeester en Wcthoudeib
Zij waren in het bezit van de
papieren en lieten de Zandvoortse fractievoorzitter van
VVD en/of PvdA aan het
woord. Het college liet de
woonwagenbewoners maar
aanrommelen, zo luidde hun
boodschap.
'Schande!', riepen de collcs;eonclersteunende partijen D06,
CDA en GBZ. Zi] lieten dat met
op zich zitten. 'VVD en PvdA
hadden Zandvoort aan de
schandpaal genageld'. Een motie verscheen op tafel, waarin
het college werd verzocht uit te
zoeken waar de geheime mfoi matie vandaan kwam, waar het
'lek' zat. Meester Rutgers,
oud-rechter en gedeputeerde
van Noord-Holland, werd aan
het werk gezet.
Iedereen kon weten dat kranten zorgvuldig met hun bronnen omgaan. Een verkeerd
woord... en de volgende keer
zijn ze 'opgedroogd', zeggen ze
niets meer.
Ook de raadsleden plus wéthouders van D66, GBZ en CDA
hadden dit kunnen weten. De
verwachting dat het onderzoek
iets zou opleveren, was nergens op gebaseerd. Er zou
nooit iets te bewijzen zijn. De
uitslag van het onderzoek bevestigde dat min of meer. Verder dan verdenkingen kwam
Rutgers met. In feite is ieder
raadslid verdacht, luidde zijn
conclusie.
Het rapport werd voor kennisgeving aangenomen. 'Schande' riepen nu op hun beurt
WD-raadslid Van Caspel en
PvdA-fractievoorzitter Van
Westerloo. Het rapport verdween in een archiefkast' 15
duizend gulden weggegooid.
De voorzitter van de commissie, Fliermga, verschoof de discussie naar volgend jaar: die
komt bij de behandeling van de
jaarrekening over 1993.
Maar... mogelijk zit er dan
een ander college. Het huidige
college heeft nog wel de lachers op zijn hand gekregen:
het heeft de aanval op de oppositie ten laste gebracht van de
post juridische 'bijstand'
JOAN KURPERSHOEK

D

Rest-capaciteit
Volgens Berkenbosch heeft
het uitvoeringsplan van de provincie niet alleen gevolgen voor
bewoners en personeel van het
HiK, maar ook voor de nieuwe
vormen van zorgverlening in
het HiD. De 'verpleeghuisachtige functie' van het HiD kan alleen gerealiseerd worden, wanneer er ook een 'rest-capaciteit'
aan verzorgingshuis-plaatsen
in Huis in het Kostverloren
blijft bestaan, aldus Berkenbosch.
Een vermindering van de capaciteit is op zich geen probleem. Vorig jaar bood de stichting in haar beleidsvisie al aan,
het aantal zorgplaatsen met
honderd (de overcapaciteit in
Zandvoort) te verminderen.
Maar dan wel onder de voorwaarde dat beide huizen zouden openblijven, om er verschillende vormen van huisvesting en zorgverlening in onder
te brengen.
Volgens Berkenbosch is er
voor bestuur en directie reden
genoeg om de uitgangspunten
van de beleidsvisie van het
Zorgcentrum Zandvoort te

Zand voort: s;
Nieuwsblad

Vergunning voor
diepinfiltratie in
Kennemerduinen
ZANDVOORT/HAARLEM - Het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland
NV twijfelt nog over een diepinfiltratieprpject in de
Kennemerduinen, ten behoeve van de drinkwatervoorziening. De provincie,
die hiervoor wel een vergunning heeft afgegeven, wil het
onttrekken van grondwater
beperken. De leverantie van
drinkwater komt echter
niet in gevaar, aldus het provinciebestuur.
Met het diepinfiltratieproject
hoeft de produktie van drinkwater niet langer ten koste te
gaan van het natuurlijke duinwater in de Kennemerduinen.
De nu sterk verdroogde duinen
kunnen dan hun oorspronkelijke natuurwaarde weer terugkrijgen.
Bij
diepinfiltratie
wordt voorgezuiverd water uit
de Rijn op een diepte van circa
50 meter in de bodem ingebracht en na een verblijf van
enige maanden weer opgepompt.
De vergunning voor het
WLZK is voor het infiltreren en
onttrekken van 8,9 miljoen kubieke meter per jaar op de locatie 't Wed-Koevlak m Overveen.
Daarnaast regelt de provincie in een aparte vergunning - gelijktijdig het verminderen van
de grondwaterwmning in het
duingebied. Deze wordt in twee
fasen teruggebracht van 9,4
miljoen, tot eerst 5,2 en uiteindelijk 2 miljoen kubieke meter
per jaar in 1998. Doel van beide
maatregelen is, het gebruik van
natuurlijk duinwater voor de
produktie van drinkwater terug te dringen.

Foto Persbureau Zandvoort

doet zich dan ook voor rond Complicaties
etenstijd. Maar De Oude Halt is
Of het waterleidingbedrijf gedagelijks open van 12 tot 23 uur, bruik maakt van de vergunmet uitzondering van maan- nmg, is nog niet zeker. Coniplidag. Tijdens de 'spits' is Marcel- caties, samenhangend met het
la er altijd bij. Maar buiten die
uren, als het gezin de nodige
aandacht vraagt, wordt zij
soms waargenomen door zoon
Raymon, of door Ilse, Joyce of
Patrick.
Na tien jaar is het zover dat er
plannen zijn om uit te breiden.
Op deze plek, op de hoek Vondellaan/A.J. van der Moolenstraat, moet een nieuw pand
verrijzen met drie winkels: de
snackbar, een bloemenzaak en
een tabakswinkel. Daarboven
zijn enkele woningen gepland.
„Vandaar dat we aan de huidige
snackbar niet zo veel meer
doen. Het is zonde om daar geld
in te investeren. De tekeningen
zijn al klaar, we wachten alleen
nog op toestemming van de gemeente."

zoutgehalte van het grondwater, kunnen het diepmfiltratieproject bemoeilijken. Momenteel onderzoekt het bedrijf hoe
het project alsnog uitgevoerd
kan worden. Ook alternatieve
produktiewijzen voor drinkwater worden onderzocht, m overleg met de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en
het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf Amsterdam. Daarom
heeft het WLZK de vergunningaanvraag gehandhaafd en heeft
de provincie de vergunning met
onmiddellijke ingang verleend.
Volgens Gedeputeerde Staten komt de drinkwaterlevering door het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland aan
de gemeenten Haarlem, Velsen,
Bloemendaal en Zandvoort bij
een eventueel afzien van diepinfiltratie niet in gevaar. Zo
nodig kunnen andere bedrijven, PWN en het Gemeentelijk
Waterleidingbedrijf
Amsterdam, steunlevermgen geven.
Dat is geregeld in bestaande
overeenkomsten.
Naar verwachting is het onderzoek m januari 1994 afgerond, waarna het waterleidingbedrijf een beslissing neemt
over het al dan niet doorgaan
van het project. De vermmdering van de grondwaterwinning, waar de provincie via de
aparte vergunning naar streeft,
wordt in ieder geval wél gerealiseerd. Óók als het diepinfiltratieproject komt te vervallen.
Een en ander is duidelijk gemaakt in een antwoord aan de
Provinciale Statenleden mevrouw M. Koopman-Krijt en
mevrouw J. M. Drees, die aan
GS over dit onderwerp vragen
hadden gesteld. Bovendien is
aan de vergunning als voorwaarde verbonden dat het project
op milieuvriendelijke
wordt uitgevoerd. De opgestelde Milieu Effect Rapportage
moet onder andere middels
speciale
meetprogramma's
worden geëvalueerd.

PvdA vergadert
ZANDVOORT - De Partij van
de Arbeid afdeling Zandvoort
houdt woensdag 29 september
een openbare ledenvergadering. Deze vindt plaats in het
Gemeenschapshuis aan de L
Davidsstraat, aanvang 20 00
uur. Op de agenda staat onder
andere de definitieve vaststelling van het verkiezmgsprogramma.

Kollekte geslaagd
ZANDVOORT - De kollekte
ten bate van de Kankerbestnjding is bijzonder geslaagd. De
opbrengst kwam op 26.390 gulden, aldus een dankbare afdeling Zandvoort.

Eervolle vermelding voor Ockersen

Karaoke en 'gastkoken' bij La Bastille

Burgerlijke stand

lentenshow wordt elke donderdagavond tot en met 11 november gehouden.
Michel en Mathieu, die op 23
oktober het tweejarig bestaan
van hun La Bastille vieren, hebben nog meer in petto. Vanaf 19
oktober bieden zij de hele wmter lang op dinsdagavond ruimte aan 'keukenprinsen of -prinsessen' die als gastkok een
avondje in de keuken van het
restaurantgedeelte hun kunsten willen vertonen. Inlichtmgen: Haltestraat 58 of tel. 15111.

'De Lip' verkoopt artikelen voor 100 munten
tie," aldus Peter Versteege.
Het jubileum wordt op 28
september gevierd. In verband
daarmee zijn in de etalage oude
foto's en gebruiksvoorwerpen
van de Versteeges te zien. Daaronder ook de beroemde ijzeren
'lipjes', die voor van alles gebruikt werden. Ze waren met
name zeer geschikt voor houten voorwerpen. Zo zijn er bijvoorbeeld heel wat houten ladders mee gerepareerd.

Thijs Ockersen met zijn jeugd-idool Roy Rogers en diens echtgenote
ZANDVOORT - De Zandvoortse cineast Thijs Ockersen gooit hoge ogen met zijn

documentaire 'Roy Rogers,
King of the Cowboys'
Ockersen heeft hiermee een

(ADVERTENTIE)

=rq TIMMERBEDRIJF RUITER
Specialist in dakramen en dakkapellen
Ni|verhoidslerrein14, 1645 VXUrsum Tel 02202-2700 Fax 2730

Meer woongenot
Een dakkapel van Ruiter
Hij kan niet kapot

eervolle vermelding gekregen
°P het internationale filmfebtival van Philadelphia, in de cate
gone buitenlandse films. Het is
een bekroning van een reeks
succesvolle vertoningen op verschillende Amerikaanse filmfestivals, met name: Seattle,
Memphis, Chicago, Denver en
Wme Country.
De film is enige weken gele
den nog op de Nederlandse telc
visie te zien geweest. Ockersen
ging op zoek naar zijn oude, zingende cowboy-held, waarvan
hij de avonturen in de jaren vyitig voor het eerst heeft gezien m
het voormalige Monopole op
het Stationsplein in Zandvoort

L

DE NATIONALE
COLLECTE

WAT IS HET PRINSES
BEATRIX FONDS?

Wilt u meer doen?
Wordt donutcur van het Prinses
Beatrix Fonds!
Samen niet de hondeiddi.ii/enden andete donaiems maaki u dan deel uit \.iii een hele helangnjke gioep Nederlanders die er voor
/oigl dal het Prinses Beatnx Fonds dooi kan

Deze week is de nationale collecteweek voor het Prinses Beatrix
Fonds. Ruim vijftigduizend vrijwillige collectanten gaan op pad om
geld in te zamelen voor het Fonds. Er is een grote kans dat een van de
collectanten ook bij u aan de deur komt. En anders vindt n in uw
brievenbus een combola. Dit is een combinatie van een folder en een
actie-acceptgiro.
Helpt u mee? Uw gift is hard nodig in de collectebus van het Prinses
Beatrix Fonds of op giro 969.

Het /VIHSCS lïeatrix l\md\ /s er voor de meer dan 80.000 menden in
Sederland die te kampen hebben met de gevolgen van aandoeningen
van het centrale zcnu\v\tcl\cl of de \pieren. Oorzaken zijn polio, \pier~
ziekten, de ziekte van Ilttntington, de ziekte van Parkimon, \pa\ticiteit
en multiple \clero\e, Ziekten die vaak ernstige handicaps niet zich
meebrengen. Het Prin\e\ Beatrix Fonds helpt deze mensen nu al
zevenendertig jaar om zo goed en zelfstandig mogelijk te leven.
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Don 't worry, be happy
Dick Cocbuis leelt volgens hel pinicipe
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rood-witte kater
NIKKIE, 8 jr.
Omg. J. P. Thijsseweg.

Tel. 14491
of 30356

BIJV uoi beeld dooi
een actieve'

lol

ekien
\\i|

semmais en
\ ei dei spceli

m een

Rtilsioel

MEDEDELING

Weggelopen
(vrijdag

spi

• l i opc

Leek-Mini markt sluit op 2 oktober na ± 29
jaar uw buurtwinkel te zijn geweest haar
deur.

Langs deze weg willen wij al onze klanten
bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen al die jaren.
Met vriendelijke groeten
Corrie en Cees Leek

Gun melkpak een tweede leven
honderd kilo. Alle gebruikte melk-, melbedrijven eerst tot grote balen pakken te versnipperen en te peryoghurt-, vla- en sappakken zijn geperst en vervolgens naar Scan- sen tot kleurrijke meubelplaten.
dus vanaf vandaag geld waard. dinavië en Finland verscheept. Hiervan worden bijvoorbeeld keuDe inzamelbednjven zorgen er- Hier komt het karton ook oor- kens, stoelen en tafels gemaakt.
voor, dat uw pakken een nuttige spronkelijk vandaan. Het wordt
bestemming krijgen.
door de industrie verwerkt en
krijgt een tweede leven. Onder WAT KUNT U DOEN
andere worden er keukenpapier,
VAN MELKPAK TOT
eierdozen en het bekende bruine Door de platgemaakte pakken in
PAKPAPIER
te leveren (minimaal 100 kilo per
pakpapier van gemaakt.
De pakken worden door de inza- Het is ook mogelijk de gebruikte keer) en ze een tweede leven te
gunnen wordt de kringloop gesloten. Maar... uw hulp is hierbij wel
onmisbaar! Het begint tenslotte bij
u in de keuken. Er zijn talloze
mogelijkheden om de pakken te
verzamelen. Welke methode de
beste is, hangt af van de lokale
situatie en... uw vindingrijkheid. In
ieder geval zullen de mzamelbednjven graag met u meedenken.

VAN MELKPAK TOT PAKPAPIER

ADRESSENLIJST
INZAMELAARS
GEBR. HUMMEL
t a.v. Dhr. P. Hummel
Leunngslaan 112
9351 NS LEEK
Tel. 050 - 515475
DE VRIES RECYCLING B.V.
t.a.v. Dhr. P. H. G. J. de Vries
Kelvmslraat 4
1704 RS HEERHUGOWAARD
Tel. 02207 - 17362
DE VRIES RECYCLING B.V.
t.a.v. Dhr. A. N. M. de Vries
Hoofdweg 1243a
2151 MH NIEUW-VENNEP
Tel. 02526-74171

VISSER RECYCLING
t.a.v. Dhr. H. Jtlderts Hermesweg 13-15
Tel. 05178 - 18552
8861 KN HARLINGEN

COPPENS
t.a.v. Dhr H. Coppens
Postbus 281
4600 AG BERGEN OP ZOOM
Tel. 01640-36854
<J>

TOLLENAAR
CONTAINERS B.V.
t.a.v. Dhr. P. G. M. van den
Eijnde
Postbus 1067
4530 GB TERNEUZEN
Tel.01150- 13881
ZUIDEMA MILIEU B.V.
t.a.v Dhr. R. Zuidema
Postbus 585
7900 AN HOOGEVEEN
Tel. 05280-64588/62127
VERSTEEGE MILIEU B.V.
t.a.v. Dhr. J. Versteege
Antwerpenweg 38014
7418 CR DEVENTER
Tel. 05700 - 38038
FA. J. JANSEN & ZN.
t.a.v. Dhr. J Jansen
Looweg 49
7741 EJ COEVORDEN
Tel. 05240 - 12571
REUKEMA
HARDERWIJK B.V.
t.a.v. Dhr. R.J. Smeink
Postbus 72
3840 AB HARDERWIJK
Tel 03410- 12667

Als

bn dal /ijn meestal dure hotels

wij bij een .mdere veiemgmg een wedstrijd

Vooi een aantal dingen kan ik subsidies van

moeten spelen, moeten vv ij aangepaste bussen

tondsen aanvragen en verder kan ik gewoon

gulden

altijd overal over /eureii Ik denk dal het

nodig '
Ook in /i[n piiveleven /ijii veel dingen dinn-

helangiijk is om niet m /ak en as ie /itten

dei dan vooi iemand die mei gehandicapt is

gewoon pioheien ie doen w a t j e vvili "

ongev eei

20 000

maai juist een actiel leven te leiden Je moet ,

Te huur aangeboden

zomerhuis
tuintje/privacy.
Ged. gemeub. en
gestoff.
Eventueel voor langere
periode.

tel. 30904

WEEKMEDIA. ELKE WEEK HET DAGI

Volgende week de supertrekking van de Postcode Jackpot!

Recycling melk- en sappakken mogelijk

Zevenvoudig miljonair
voor één tientje
Volgende week is het zover:
dan is de winnaar bekend
van de Postcode Jackpot van
zeven miljoen gulden! De
grootste prijs die ooit in
Nederland is uitgeloofd kan
voor u zijn. Als u tenminste
meespeelt in de Nationale
Postcode Loterij.
Zes maanden lang is de
Jackpot steeds met een miljoen gulden gestegen. De winnende lotnummers die de notaris trok waren niet verkocht.
Maar nu is het maximum van
ZEVEN MILJOEN bereikt en
moét hij eruit!

De adressen en telefoonnummers
vindt u op deze pagina. Vragen,
ideeën en suggesties zijn natuurlijk altijd van harte welkom. U kunt
daarvoor contact opnemen met
één van de bedriiven.

RIGGELING PAPIER B.V.
t.a.v. Dhr. H. J. Riggelmg
Postbus 145
6880 AC VELP
Tel. 085 - 629308
THANS PLASTICS V.O.F.
t.a.v. Dhr. F. J. M. Thans
Leeuwenkweg 3
5425 RW MORTEL
Tel. 04923 - 63666
VAN STRALEN B.V.
t.a.v. Dhr. R. Muns
Postbus 875
6130AWSITTARD
Tel. 046 - 582444
VAN STRALEN B.V.
t.a.v. Dhr. R. Muns
Sourethweg 8
6422 PC HEERLEN
Tel. 046 - 582444
FA. A. AKKERMAN A ZN.
t.a.v. Dhr. A. Akkerman
Produktiestraat 21
3133ESVLAARDINGEN
Tel. 010-4344978
EURECO V.O.F.
t.a.v. Dhr. J. Dekker
Textielweg 11
3812 RV AMERSFOORT
Tel. 033 - 654199

'

Vanwege /ijn handicap kan Dick bijvoorbeeld met alleen op vakantie

Maai dal was tijdens mi|n

Deskundig advies.

Er is nu een landelijk netwerk van
bedriiven opgericht, dat uw gebruikte pakken graag m ontvangst
neemt. Elke vereniging, instelling
of organisatie, kan de kartonnen
pakken bij één van de inzamelbednjven aanleveren.
Zij krijgen hiervoor een gegarandeerde premie van vijf gulden per

Pan e /ith steik in.iakl vooi hei Pimses
Bealitx l onds De oinmepen /uilen op ladio

pulxiteii ledeie pului is wel eens stom en

Natuurlijk /i|n er wel eens tegenslagen maai

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

VERZAMEL UW PAKKEN

t-

daai moet ie mei moeilijk o\ei doen

Fa. Gansner & Co,

Melk en vruchtesappen worden vooral gekocht in kartonnen pakken. Grote kans
dus dat ook in uw koelkast
een aantal van die pakken
te vinden is...
Na gebruik worden ze wéggegooid. Toch is dat jammer, als we bedenken dat
ook voor kartonnen pakken
een tweede leven mogelijk
is. Voor alle mensen die er
moeite mee hebben om de
pakken na gebruik weg te
moeten gooien, is er goed
nieuws!

worden
Wanneci u een yiü aan het Pniises Beatnx

De ZEVEN MILJOEN van de
Postcode Loterij is al een
begrip in Nederland. De spanning is bijna voelbaar: op bushaltes, op het werk en bij de
bakker. Wie wordt de nieuwste multimiljonair van Nederland? Stelt u zich eens voor
dat u dat bent. Volgende week
is de verlossende trekking. Het
Zeven miljoen gulden... zevenvoudig miljonair in één klap. Mag
Caroline Tensen ü blij maken?

De winnende
Thuisbingonummers:
14 september

1
3
4
7
12

13
14
15
19
20

21
22
23
24
25

winnende J a c k p o t n u m m e r
wordt bekend gemaakt in de
laatste aflevering van Hitbingo, volgende week dinsdag,
20.30 uur op RTL 4. Kijken
dus!
En het blijft feest volgende
week. Want niet alleen de
Jackpot gaat eruit, de notaris
trekt ook nog eens het
Seizoenmiljoen en de maandelijkse hoofdprijs van een ton.
Plus nog vele andere tienduizenden prijzen. Als u vandaag
nog de W1N-ZEVEN-MILJOEN-BON i n v u l t en opstuurt, bent u er vanaf volgende maand ook bij! •

Volgende week:
bekendmaking
winnende
Thuisbingocijfers
groen blok B en C

WIN-ZEVEN-MILJOEN-BON

27 40
31 42
34 45
36
37

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Hitbingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand
het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:
[J ƒ40,- (vier lotnummers)
IJ ƒ 30,- (drie lotnummers)

Q ƒ20,- (twee lotnummers)
Q ƒ 10,- (één lotnummer)

Au b uw keuze aankruisen en verder invullen metblokletters

Wilt u miljonair worden?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!
Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.
Do loterij Is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890/098/177 89, d d
02-03-1993 Prijzen boven de duizend gulden worden belast met
25% kansspelbelasting Prijzen
worden automatisch op uw bank- ol
girorekening gestort

Naam:

Q dhr. Q mevr.

Adres:
Postcode: l l i i i-i i l
Postbanknummer:

Plaats:

Datum:
Handtekening:

Banknummer:

150.93.09

• NATIONALE •

POSTCODE

• LOTERIJ*

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZV Den Haag

donderdag 23 september 1993
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Achter de schermen ...

Ab Barmentlo

'Zandvoort op één na 't mooist'
In de rubriek Achter
de Schermen gaat het
Zandvoorts Nieuwsblad
op zoek naar de 'mens'
achter bekende Zandvoorters. Deze week Ah
Barmentlo, coördinator
van de recherche, die
volgende week donder-.
dag na 34 jaar afscheid
neemt van het Zandvoortse politiekorps.

ZANDVOORT - „Een politieman droeg vroeger geen
pistool of gummiknuppel.
Het pistool lag in vetvrij papier in de kast. Je gaf iemand een klap voor zijn
kop of schop onder zijn
kont, zo loste je het op. Als
De Zandvoôrtse Operette Vereniging bereidt zich met een gerust hart voor op 'Der Zigeunerba- je een jongen een klap gaf,
kreeg hij er thuis van zijn
ron'
Foto Persbureau Zandvoort
vader nog twee bij. Dat kan
nu niet meer, het is veel
harder geworden en je moet
echt op je tellen passen."

Gewaagd jubileum operettevereniging

ZANDVOORT - De Zand- nog te laag zouden blijven. Aan- korting voor donateurs) en zijn
voortse Operette Vereniging vang 20.00 uur. De kaarten kos- te bestellen via de telefoonviert haar 45-jarig jubileum ten 15,20 en 30 gulden (5 gulden nummers 16863 of 023-355960.
deze week met een nieuw 'huzarenstukje'.
(ADVERTENTIE)
De Haarlemse Stadsschouwburg is vrijdag- en zaterdagavond gereserveerd voor een
uitvoering van 'Der Zigeunerbaron' van Johan Straus. Een
j Nieuwsblad
kostbare produktie, gezien
zaalhuur, begeleidingsorkest,
kostuums, licht en geluid.
organiseren in de krant van
De kosten komen op onge7 oktober
veer 38 duizend gulden. Of het
lukt om alle zevenhonderd
een grandioze herfstpuzzel
plaatsen bezet te krijgen, is
ev.en afwachten. Voorzitter
met vele leuke prijzen
Vrees is er niet bang voor, de
DUS, LET OP!
Zandvoôrtse zakenman heeft
zich garant gesteld voor als de
inkomsten onverhoopt toch
(ADVERTENTIE)

ovz

Ondernemers Vereniging Znndvoort

OPROEP AAN AT J.F OVZ LEDEN
Uitnodiging

Ledenvergadering op dinsdag 5 oktober 1993
Plaats:

Aanvang:

restaurant Les Dunes
(voorheen Het Boekaniersnest)

Zandvoortselaan
20.00 uur

1.
2.
3
4.
5.
6.
7.

Opening
Notulen ledenvergadering 1992
Ingekomen stukken
Mededelingen
Overleg gemeente
Verlichting
Open discussie over voortgang O.V.Z.
Laat uw mening horen
8. Rondvraag
9. Sluiting

ZHC-heren geven voorsprong weg

Pleines sluit af
met eerste plaats
ZANDVOORT - Voor de laatstc vlucht van dit seizoen gingen de duiven van Postduiven
Vereniging PLeines naar St.
Ghislain. Deze vlucht over 221
kilometer werd door de Zandvoortse duiven goed besloten
met een eerste plaats, in de afdeling Haarlem.
Uitslag: Gebr. Koper 1,3. P. La
Grouw 2, 4, 6, 9,10, 17, 18. Combinatie Sinnige 5, 8, 11, 15. J.
Harteveld 7, 19. J.Romkes 12,14,
16. E.Paap 13, 20.

Ab Barmentlo (55) solliciteerde 34 jaar geleden als politieman in Zandvoort omdat hij
per se aan de kust wilde zitten.
De zee en het strand kon hij,
als rechtgeaarde Noordwijker,
niet missen. Een Zandvoorter
is hij in de loop der jaren niet
geworden. Hij spreekt liever
over kustbewoner, maar duidelijk is dat Noordwijk nog altijd
op de eerste plaats staat. Boven Zandvoort. Sinds vijfjaar
woont hij weer in Noordwijk.
Barmentlo: „Zandvoort is de
op één na mooiste badplaats
van Nederland. De boulevard
van Noordwijk is zoveel mooier. Maar de mentaliteit van de
Zandvoorter komt nauw overeen met die van de Noordwijker. Ze zijn beiden een beetje
eigenwijs. Je moet eerlijk zijn
en ze niet belazeren, dan is er
goed met ze op te schieten. Als
je tegen een Zandvoorter zegt
waar het op staat, kom je er altijd samen uit. Met een Zandvoorter kun je in zee. In de
loop der jaren heb ik hier veel
vrienden gekregen en ik weet
zeker dat ik hen het meeste zal
missen. Ik blijf daarom af en
toe Zandvoort bezoeken."

Geen roeping
„Een baan bij de politie was
niet mijn roeping. Ik solliciteerde op aandrang van mijn
aankomende schoonvader. In
het begin, na mijn opleiding in
Haarlem, was er nog geen uniform voor mij beschikbaar en
ik verrichtte daarom eerst wat
hand- en spandiensten op het
strand. In de zomer van 1960
kreeg ik een uniform en ik
moest gelijk alleen de straat
op. Ze zeiden: 'Ga jij maar naar
het Raadhuisplein en blijf daar
een tijdje staan kijken wat er
gebeurt.' Er kwamen voortdu-

Ab Barmentlo: „Ik leerde
al snel om tegen
iedere
Duitser die de
weg vroeg, te
zeggen: gerade aus, erste
rechts, zweite
links"
Foto Persbureau
Zandvoort

rend Duitsers naar mij toe om
de weg te vragen, maar ik wist
niets. Ik leerde al snel om tegen iedere Duitser die de weg
vroeg, te zeggen 'gerade aus, erste rechts, zweite links'."

hij is nu een van mijn beste
kennissen. Ik heb gelukkig in
al die jaren nooit mijn pistool
hoeven gebruiken. Het is een
keer gebeurd dat ik het mee
naar huis genomen heb. Dat
was nadat iemand gedreigd
„Later kreeg ik pas een men- had al mijn ruiten in te gooien.
Ik kwam na mijn nachtdienst
tor mee die me alles liet zien.
Bijvoorbeeld waar je altijd een thuis en zei tegen mijn vrouw
bakkie kon halen of kon schui- dat ik mijn pistool had meegelen. In die tijd had je als politie- nomen en dat ze me eventueel
man veel meer kontakt met de wakker moest maken. Maar
bevolking. Je zat soms wel zes
terwijl ik lag te slapen, nam ze
uur per dag op je fiets, door
het pistool weg en verstopte
het in de linnenkast. En die
weer en wind. Als het slecht
man is toen helemaal niet geweer was, zocht je vanzelf wel
kontakt, dus iedereen had zo
komen, hij is nu ook een goede
zijn koffie-adresjes. Dat mocht kennis geworden."
natuurlijk niet en als je contro„Ik ben geen dag met tegenle kreeg, moest je het goed uitzin naar mijn werk gegaan, dan
leggen aan de brigadier. Vroeger zocht je de koffie op straat, had ik het niet volgehouden.
Toch denk ik dat ik vandaag
nu is er op het bureau de hele
dag koffie. Als je kontakt hebt niet meer voor de politie zou
met de bevolking hoor je veel
kiezen. Je moet tegenwoordig
eerder of er iets aan de hand is, als agent zo enorm op je tellen
ze komen echt niet aan het bu- passen. Het is veel harder en
moeilijker geworden. De verreau vertellen wat ze gaan
doen."
rassingen van nu had je vroeger niet. Er was veel meer respect voor de politie, nu moet je
Jammer
maar afwachten waar je voor
komt te staan na een melding.
„Maar door een gebrek aan
tijd en mensen is het bijna niet In het begin van de jaren zestig
meer mogelijk om zulk kónwerd ik af en toe gedetacheerd
naar Amsterdam, bureau Wartakt te handhaven, dat is heel
moestraat. Toch was het daar
jammer. Het was vroeger wat
gemoedelijker. Als iemand las- in feite gemakkelijker dan in
tig was, greep je hem in zijn
Zandvoort, want als een meiding werd doorgegeven gingen
kraag, nam hem mee naar het
bureau en dronk samen een
gelijk alle beschikbare wagens
er naartoe. Je stond nooit alkop koffie. En op straat vielen
weieens klappen. Er heeft wei- leen. Maar in Zandvoort werd
eens een Zandvoorter met een je met twee man naar een
hakbijl voor me gestaan, maar vechtpartij van 300 man ge-

stuurd, dan voel je je best wel
lullig."
De laatste acht jaar was Barmentlo coördinator van de recherche en hij spreekt van een
van de leukste jobs, wat volgens hem te danken is aan de
'kanjers' van collega's. Hij
maakte slechts één moord
mee. Verder was hij betrokken
bij diverse grote drugsvangsten.
„Op lokaal gebied moet je zaken aanpakken die voor de bevolking van belang zijn. Ik
weet natuurlijk wel waar in
Zandvoort de drugs verhandeld wordt, maar het gaat
erom: heeft de bevolking er
last van? Ik schiet heel vaak in
de lach als ik naar series op televisie kijk. De commissaris
die het even oplost en nog wel
binnen een uur! De werkelijkheid is heel anders. Het oplossen van een zaak kost vaak
enorm veel tijd en inspanning."
„Mijn grootste zorg was altijd: hoe pak ik met een gering
aantal mensen de zaken aan
die ik wil aanpakken? Het lukte niet altijd met de mensen die
je beschikbaar had. De reorganisatie heeft het niet eenvoudiger gemaakt en dat maakt het
voor mij gemakkelijker om nu
weg te gaan. Ik zeg niet dat het
slecht gaat, maar door de imkrimpingen en onzekerheden
komen er frustaties. Waarom
zou ik dat mee moeten maken?
Nu heb ik tenminste nog iets
moois om op terug te zien."

Plan voor nieuw
kinderdagverblijf
ZANDVOORT - In Heemstede is een stichting opgericht die een nieuw kinderdagverblijf plus naschoolse
opvang in Zandvoort wil
starten. Momenteel inventariseert de initiatiefneemster
de behoefte onder de bewoners.
Het gaat om de Stichting Kinderdagverblijven
Klavertje
Vier, die naast Zandvoort ook
vestigingen in Haarlem en
Hoofddorp wil starten. „Maar
elke vestiging gaat zelfstandig
functioneren," aldus de initiatiefneemster. De kinderdagverblijven zijn voor kinderen van O
tot 4 jaar, de naschoolse opvang
voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Er komt een baby/dreumes en
een peutergroep. De dagen
waarop de kinderen worden gebracht, kunnen per week anders liggen, afhankelijk van de
behoefte van de ouders. De bedoeling is dat het kinderdagverblijf geopend is van half acht 's
morgens tot half zeven 's
avonds en desgewenst kunnen
de kinderen er warm eten.
„En we werken met ouderparticipatie, een ouderraad én
in een huiselijke sfeer met een
grote tuin, geen schooltjes-idee.
Daarnaast hebben we contact
met een pedagoge en kunnen
we ouderavonden organiseren
over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld kinderziektes." Het
project moet nog toestemming
van de gemeente krijgen, maar
kan - naar verwachting - bij voldoende belangstelling van start
gaan. De stichting wil daarom
graag zo spoedig mogelijk weten hoeveel mensen interesse
hebben. Zij kunnen bellen: 023 •
470678, of schrijven naar Klavertje Vier, Merwedeplantsoen
18, 2105 VM Heemstede.

Postzegelavond
ZANDVOORT - De Zandvoortse Postzegelclub houdt
vrijdagavond 24 september in
het Gemeenschapshuis haar
maandelijkse clubavond. Aanvang kwart over zeven. Om ongeveer half negen begint de ge,bruikelijke veiling, met een
aantrekkelijk aanbod van goëde kavels. Volgens de club ook
topnummers. Op deze avond
zijn bestuursleden aanwezig
om belangstellenden te informeren over de diverse activiteiten van de club. Inlichtingen
zijn ook te verkrijgen via de telefoonnummers 13241 en 16061.

Oecumenische dienst ;•
ZANDVOORT - De Lokale
Raad van Kerken houdt op zondag 26 september een Oecumenische dienst in de St. Agatakerk aan de Grote Krocht. Het
thema is 'Zwart-Wit'.
Naast de plaatselijke pastores zal mevrouw Carla Colli uit
Amsterdam aan deze viering
meewerken. Zij is pastoraal
medewerkster in Amsterdam
en onder andere lid van de
werkgroep
'Womanistische
theologie'.
Op woensdag 29 september is
mevrouw Colli aanwezig op de
napraat-bijeenkomst. Deze begint om acht uur en word gehouden in de ontmoetingsruimte van de kerk.

Veiling concurreert met Schiphol op arbeidsmarkt

Agenda

ZANDVOORT - Een 2-0
voorsprong was voor de
ZHC hockeyers onvpldoende voor een overwinning. Almere maakte gebruik van
Zandvoôrtse gemakzucht
en won alsnog met 2-3. De
Zandvoôrtse dames verloren met 2-0 van Myra, maar
hadden gezien het vertoonde spel meer verdiend.

door Everhard Hebly

Zandvoorts
Nieuwsblad

Tegen Almere begon ZHC
met zeer verzorgd hockey. Binnen tien minuten had ZHC een
2-0 voorsprong genomen. Wouter Slotenmaker scoorde na
een uitstekende combinatie en
Mare Meijer sloeg een strafcorner perfect in. De Zandvoorters
namen het toen te gemakkelijk
op en kregen daarvoor de rekening gepresenteerd. Vlak voor
de pauze haalde Almere op tot
2-1.

tweede helft vielen we erg terug. Dit verlies was onnodig.
We kunnen het best maar moeten er niet te gemakkelijk over
denken."
ZHC en Myra waren aardig
aan elkaar gewaagd. De Zandvoortse dames toonden een uitstekende inzet, terwijl Myra
technisch wat beter was. Myra
kwam op voorsprong door een
dubieuze treffer. De bal werd
namelijk met de voet het doel
ingespeeld: 1-0. In de tweede
helft ging ZHC op zoek naar de
gelijkmaker. Het offensief leverde wel een aantal strafcorners op, maar niet de gewenste
gelijkmaker. Myra had bij een
snelle uitval meer succes en bepaalde de eindstand op 2-0.

In de tweede helft was het
gedaan met ZHC. Niets lukte
meer, het samenspel verliep erg
stroef en Almere kwam in de
wedstrijd terug. Via 2-2 en een
benutte strafbal keek ZHC tegen een 2-3 achterstand aan.
Coach Floris Goezinne bracht
„Ondanks het verlies ben ik
een paar taktische wissels in, best tevreden," stelde coach Lomaar het mocht niet'meer ba- dewijk Bekkers na afloop. „We
ten.
hebben hard geknokt en waren
gelijkwaardig. In deze wedstrijd heb ik genoeg positieve
Dames
kanten gezien. Er zit wel wat in
„We klapten geheel in el- dit team. De middenmoot moet
kaar," meende Goezinne. „Het zeker haalbaar zijn."
zag er erg goed uit, maar in de

milieu-aspecten wordt in de
economische rapporten nauwelijks gerept. „De beslissing over
het meest gunstige milieu-alternatief valt nog in de loop van dit
jaar," aldus de heer J. Tedens,
directeur van de Projectgroep
Mainport en Milieu Schiphol
(PMMS).
door Jaap Kok
In de rapporten wordt uitgegaan van drie scenario's: het
„Het verschil met alle andere van Europese luchthavens zal eerste is dat er eigenlijk betrekbanenplannen is, dat er hier in doordringen. Het hoogst be- kelijk weinig verandert, dat
de regio een markt is, terwijl reikbare is de 'grootste van de Schiphol autonoom uitgroeit.
die in andere gebieden van Ne- kleinen'. De rapporten vormen In het tweede wordt het accent
derland ontbreekt. Twintig mil- een element in de Planologi- gelegd op de liberalisatie van
jard investeren in banenplan- sche
Kernbeslissing
over het Europese luchtverkeer en
nen elders in Nederland levert Schiphol en de herziening van het derde scenario gaat uit van
niet het rendement op dat dit het Streekplan voor het Am- een wereldwijde liberalisatie
van het luchtverkeer. Dit laatplan doet."
ster dam-No or dzeekanaalgeste scenario is een voor SchipDe presentatie van de rappor- bied.
ten betrof alleen het econoDe rapporten worden uitein- hol onbereikbaar ideaal. Maar
miscli perspectief van Schiphol delijk gebundeld in één hoofd- zou wel leiden tot 157 duizend
als mainport. Daarbij wordt rapport, dat als bijlage wordt banen in 2015.
Als Schiphol zich autonoom
uitgegaan van het feit dat toegevoegd aan de PlanologiSchiphol nooit tot de topdrie sche Kernbeslissing. Over de ontwikkelt, dan groeit het aantal arbeidsplaatsen nog van 72
duizend nu tot 111 duizend in
2015. Het gematigde groeimodel waar Schiphol op mikt
heeft een groei van 54 duizend
arbeidsplaatsen tot gevolg.
Schiphol neemt dan bijna de
helft van de arbeidsplaatsen in
de regio Amstelland De Meerlanden en Kennemerland voor
zijn rekening. Als de economische recessie doorzet, is Schiphol zelfs goed voor negentig
procent van de werkgelegenheidsgroei.
De economen voorspellen dat
er vooral extra vraag gaat ontstaan naar middelbaar opgeleiden op administratief en technisch niveau en naar laaggeschoolden. De kwaliteit van de
banen blijkt goed aan te sluiten
bij het arbeidsaanbod in de regio. Het merendeel van de vacaZHC startte goed, maar hield het goede spel niet lang genoeg tures kan worden vervuld door
vol
Foto Persbureau Zandvoort het regionale arbeidsaanbod.
Er kan daarbij een beroep worden gedaan op het werklozenWAO-bestand in Amsterdam
zijn op woensdag 29 september en
omgeving. In alle gevallen
op het Raadhuis (ingang Raad- en
zal er een groter aantal mensen
huisplein),
donderdag
30
sepZANDVOORT - De gemeent
dan nu van buiten de regio moehoudt komende weken drie in- tember in 't Stekkie in nieuw- ten instromen. „Dit heeft tot geformatiedagen over het ge- -noord, en maandag 4 oktober volg dat extra veel aandacht noscheiden ophalen van huisvuil in de Bodaanstichting in Bent- dig is voor het wegenstelsel en
en dus ook over de regeling veld. Openingstijden: 16.00 tot de woningbouw," aldus De
rond de nieuwe rolcontainers. 22.00 uur. GFT staat voor Boer, zonder verder te onderDeze
'inloopbijeenkomsten' Groente, Fruit en Tuinafval.

SCHIPHOL - De investering van twintig miljard gulden
om Schiphol te laten uitgroeien tot mainport, is het beste
banenplan dat ooit is opgesteld." Dat vertelde drs. J. de
Boer van het Bureau voor Economische Argumentatie
woensdag bij de presentatie van vier rapporten, waarin de
economische effecten van de ontwikkeling van Schiphol
tot mainport worden beschreven.

Info over GFT

Schiphol als thuisbasis van de KLM is voorwaarde voor de
luchthaven als mainport.

bouwen waar die woningbouw
gepleegd moet worden.
„Schiphol is in feite één grote
logistieke operatie, wellicht
zelfs de grootste in Nederland,"
aldus J. de Boer in het rapport
Arbeidsmarktontwikkelingen.
Obstakels of vertragingen hierin bedreigen de kernactiviteiten direct. Een onbelemmerde
aan- en afvoer van passagiers
en vracht is gezien de concurrentiesitutatie van het allergrootste belang. Schiphol concurreert voor passagiers en
vracht niet alleen met andere
luchthavens, maar ook met andere wijzen van vervoer.
Op de regionale arbeidsmarkt heeft de luchthaven te
maken met concurrenten als de
Bloemenveiling
Aalsmeer,
Hoogovens en de haven van
Amsterdam. Op dit moment is
de bereikbaarheid van Schiphol in het algemeen goed te noemen, zowel over de weg als per
openbaar vervoer, zo wordt in
het rapport opgemerkt. Daar
komt naar verwachting reeds
op korte termijn verandering
in. „Naast de autonome toename van de verkeersdruk, gaat
van groeikernen als Schiphol
en de Bloemenveiling Aalsmeer, ook een vergroting van
de verkeersdruk uit."
In het gematigde scenario,
waar het kabinet al mee heeft
ingestemd zal in 2003 sprake

Foto Archief Weekmcdia

zijn van zeventig vliegtuigbewegingen per uur. In 2015 is dat
opgelopen tot honderd per uur.
In dat scenario dient het aantal
opstelplaatsen aan de pieren
ook aanzienlijk te worden uitgebreid, namelijk van 58 nu
naar 115 in 2003 en 125 in 2015.
Het aantal passagiers dat per
uur moet worden verwerkt is
9250 in 2003 en 9500 in 2015. De
capaciteit nu is 6300 passagiers
per uur. Het geheel leidt tot 38
miljoen passagiers en 432 duizend vliegtuigbewegingen in
2015.
In dat geval zullen de bewoners van duizend woningen nog
hinder ondervinden van het geluid van vliegtuigen, zo is de
doelstelling. Maar het kabinet
heeft intussen dit aantal al opgeschroefd naar 1260 woningen. Bepalend voor de uitgroei
van Schiphol tot mainport is de
positie van de KLM. Mocht de
Nederlandse luchtvaartmaatschappij, onder invloed van fusies of samenwerkingsverbanden verdwijnen van de luchthaven, dan kan Schiphol de mainportfunctie wel vergeten, tenzij
er een grote Amerikaanse of
Aziatische
luchtvaartmaatschappij wordt gevonden die
Schiphol als Europese basis
gaan gebruiken. Zo'n zogenaamde carrier is namelijk absolute voorwaarde voor de uitgroei.

Weekmedia 17

donderdag 23 september 1993

Iedere vrijdag
Happy Hour

Café Twenty's
van 1O.OO tot ll.OO uur

Twenty's
Haltestraat 59 Zanclvoort
OR«ND
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Al weer? Ja zeker...,

De hele maand september

VIN DE

CHATEAU
DF LA VlFILLE MONTAGNE
PEDRO
MEDIUM DHY
SHERRY

SPECULAAS
250 gram

ƒ 4,95»
ZU\D

La Bonbonnière
Banketbakker Limmen

AFW*

Chateau de la Vieille Montagne 1991

A

Montagne Saint Emilion

^SSS^\ u -<
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ELDERS

HARTEVELT
JONGE JENEVER
LITERFLES
ELDERS

PEDRO DOMECQ

SURFERS
PINA COLADA
0,7 LITER
ELDERS

SHERRY
medium dry pate dry cream

ELDERS

Montagne Saint Emilion is het wijngcbicd juist ten Noord Oosten
van de wijngaarden van Saint Emilion De wijnen afkomstig van de
toppen van de heuvels 7ijn vol van smaak en kleur Gelet op de tijd van
het jaar leek het on/c wijnkoper een goed idee juist op laatstgenoemd
gebied /ijn aandacht te richten Tijdens zijn tochten door deze
schitterende streek stuitte hij bij toeval op Chateau de la Vieille
Montagne Bij het proeven in de kelders kwam hij onder de indruk van
de meer dan plezierige wijn van de oogst 1991 Elegant niet te zwaar
een mooie ?achtrode kleur en een fruitig bouquet Naar zijn oordeel
een perfect glas wijn voor dit moment

/Sfe^oAK**
\

DUJARDIN
VIEUX
LITERFLES

\\ \

SPORTCENTER
„WIM BUCHEL"

PROEFNOTITIES:

A J v d Moolenstraat 47
tel. 15829-13965

SLIJTERIJEN

Kleur
granaat rood
Bouquet
fruitig en fris
Smaak
zacht en elegant
Aanbevolen bij Rood vlees en kaas
of als gezelligheidswijn

SQUASH
Reserveer snel uw eigen squash-uur
Dagtanef ƒ 20,- per uur
10 x kaart ƒ 150,Avondtarief ƒ 25,- per uur
10 x kaart ƒ 200,-

HAARLEM: Californieplem 17
ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21

W A A R O M MEER BETALEN VOOR PRECIES HETZELFDE!

JEUGDJUDO
Gezocht

Nieuwe club 5, 6 en 7 jaar
Dinsdagmiddag 15 30 uur
Dames Keep Fit gymnastiek
op aerobicmuziek
Deze gymnastiek is gericht
op de algehele conditie

2 a 3 kamers,
liefst
appartement

Maandagavond
19.45 uur
Donderdagmorgen 9.15 uur

InterLanden sprelgroep

VERSTEEGE'S IJZERHANDEL
bestaat 100 jaar

tijdelijke
woonruimte

Huis aan huis verspreiding
Ten behoeve van de verspreiding van

Vier dit met ons mee en profiteer van onze feestaanbiedingen.

Tel. 12352

£ BEDRIJFSOPLEIDINGEN
voor 100 cent
Kweekschool voor de Handel
(tussen Amstelstation en Berlagebrug)
Mr.Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam

mesjes
of
zaagbeubel

voor 100
stuivers

voor 100
dubbeltjes

voor 100
kwartjes

leermesjes
of
rolbandmaat
(2 mtr)
of
klauwhamer
of
timmermansduimstok

dopsleutelset
of
figuurzaagset
of
rubber hamer
of
rolbandmaat
(3 mtr)

niettang
of
Sandvik zaag
met een extra
jubileumkorting
van

7,50

Zandvoorts
l Nieuwsblad
zoeken wij nog enkele

RESERVE
BEZORG(ST)ERS
m geval van verhindering van de vaste bezorg(st)ers

Telefoon: 02507-17166

AVOND-OPLEIDINGEN IN KLEINE GROEPEN
NIMA-A (9 mnd)

MIDDENST ANDSDIPLOMA

NIMA-A (examentraming)

HORECA VAKDIPLOMA

PRAKTIJKDIPLOMA MARKETING

ETALEREN (begin. + gevord.)

HANDELSVERTEGENWOORDIGER

BASISKENNIS BOEKHOUDEN

VERSTEEGE'S

Als klap op de vuurpijl

DISTRICTSMANAGER/RAYONLEIDER

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN

PRAKTISCH LEIDINGGEVEN

M.B.A.

DESKTOP PUBLISHING

COMPUTER BOEKHOUDEN

WORDPERFECT 5.1

IJZERHANDEL

voor 100 guldens

Pakveldstraat 19. Tel. 12554
2042 KD Zandvoort

verffohn (normale prijs)
249,-

BEL VOOR INFORMATIE 020-6946876 OF SCHRIJF NAAR
ESA - BEDRIJFSOPLEIDINGEN
1000 WD Amsterdam

^^

* Bouwmaterialen
* Koper- en Uzerwaren
* Gereedschappen

B. Hammmga/G. Hammmga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort Tel 12327

ARNING

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

v/h Frank

verzekerden
Uw adres voor
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

* Doe het zelf artikelen
* Camping GAZ
* CWS en Tnmetal-verf

Voor al uw dak-, zmken loodwerken.
En alle reparaties

Tel.

02507-30890

1

ll^^BEDRIJFSOPLEIDINGEN

(geen postzegel nodig)

Nieuwe hoofdprijs In de Staatsloterij

LU

Vanaf oktober kan de winnaar van de grootste prijs in de
Staatsloterij zich miljonair noemen, want de hoofdprijs is
verhoogd van 500.000 gulden naar 1 miljoen gulden netto.

Ï1 F
MENU MAAND SEPTEMBER
frisse cocktail van Noorse
garnalen, ananas en mango
of
Preisoep gegradueerd
met kaas
Kip gevuld met zalm in
een kreeftensaus

Deze hoofdprijs van 1 miljoen
netto is gegarandeerd Dat wil
zeggen dat de hoofdprijs van
1 miljoen gulden valt op een van
de verkochte loten van die
maand Er is dus vanaf oktober,
iedere maand een nieuwe miljonair in Nederland Maar niet alleen is de hoofdprijs verhoogd,
ook
de
troostprijzen
van
ƒ 5 000,- zijn verhoogd tot
/ 10000,- netto
Voor de eerste keer zal het miljoen vallen op een Staatslot tijdens de trekking op 5 oktober

Staatsloterij

as De verkoop van loten sluit
30 september a s

Alle prijzen in de
Staatsloterij zijn netto.
De Staatsloterij keert als enige
loterij m Nederland netto prijzen
uit Dat wil zeggen dat de
Staatsloterij de 25% kansspelbelasting voor haar rekening
neemt De hoofdprijs van 1 miljoen gulden netto is dus bruto
ruim ƒ 1,3 miljoen

Alle trekkingen van
de Staatsloterij
zijn op één dag.
Vroeger kende de Staatsloterij
drie
aparte
trekkmgsdagen

Lamskoteletjes met gemarineerde
groenten en tomatensaus

•«••• AN 1 2 3 4 5 6
v^

Luchtige aardbeienmousse

Sinds enige tijd worden de eerste en de tweede trekking op
een dag verricht En vanaf oktober vinden alle drie de trekkmgen van de Staatsloterij op een
dag plaats Op de dinsdag van
de uitzending van de StaatslotenjShow worden vroeg op de
avond op TV2, de eerste en de
tweede trekkingsuitslagen bekend gemaakt De derde trekkmg wordt wat later tijdens de
spannende
StaatslotenjShow
verricht Als vanouds worden de
trekkingsuitslagen gepubliceerd
m de verschillende dagbladen
Verder verschijnen de uitslagen
op pagina 525 van Teletekst en
kan men het speciale telefoonnummer 06-300495 (50 et per
minuut) bellen

1e trekking
24 x ƒ 25 000,- = ƒ
24 x ƒ 5 000 - = = ƒ
480 x ƒ 1 000,- = ' f
2 400 x ƒ 250,- = '-f

4 800 x ƒ

Ib

iotenj bekendmakmq trekkingen 3
Pnjb i 25,-

34

DEJUNO

Echt grote vissen zwemmen in de Staatsloterij

Nieuw prijzenpakket vanaf oktober 1993
48 000 x ƒ
240000X/
240000X/

FL 39.-

1

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

Drogisterij "BOUWMAN"

LOTUS 123

Antwoordnummer 19375

/

100- = --f
50,- = ƒ
15,- = ƒ
10,- = ƒ

600 000,120 000,480 000 600 000 •
480 000 2 400 000 3 600 000 2 400 000 -

2e trekking

24 x ƒ 50 000 •
24 x ƒ 20 000 •
24 x ƒ 2 000 •
240 x ƒ 1 000,4 800 x ƒ
250,4 800 x ƒ
100,72 000 x ƒ
50 240 000 x ƒ
20,-

:
•
:
:
:

ƒ 1 200 000 ƒ 480 000 ƒ
48 000 ƒ 240 000,ƒ 1 200 000,ƒ 480 000,ƒ 3 600 000,: ƒ 4 800 000 -

3e trekking
24 x ƒ 100000,
ƒ 2 400 000,24 x ƒ 25 000, = ƒ 600 000
48000
24 x ƒ 2 000 • = ƒ
480 x ƒ 1 000, = ƒ 480 000,
240 x ƒ 500, = ƒ 120000
9 600 x ƒ 100, = ƒ 960 000,
96 000 x ƒ
50, = ƒ 4 8 0 0 0 0 0 ,
240 000 x ƒ
25 = ƒ 6 000 000

535 728 prijzen ƒ 10 680 000,-

321 912 prijzen ƒ 12 048 000,-

346 392 prijzen ƒ 15 408 000,-

1 hoofdprijs van ƒ 1 000 000 23 troostprijzen van ƒ 10 000 -

1 extra prijs van ƒ 250 000,23 troostprijzen van ƒ 2 500 -

BIJ 24 series van 100 000 loten

Dit prijzenpakket is gebaseerd op hele loten Een Vijfje is 1/5 lot en geeft recht op 1/5 deel van
de op dat nummer gevallen prijzen Alle prijzen worden netto uitgekeerd

donderdag 23 september 1993

Weekmedia 17

CENSE MAKELAARS O.G. te Zandvoort
zoeken met spoed een

ZUIDERSTRAAT 2, in Zandvoorts dorpsstraatje gelegen klein woonhuis met dakterras. Ind.: begr.gr. entree, hal, woonk., open keuken met inb.app.,
douche/toilet, ruime kelder. 1e et.: slaapk. met wastafel en inbouwkasten.
Vr.pr. ƒ 149.000,- k.k.

De Dierenbescherming
Zandvoort

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

DE RUYTERSTRAAT 90, ruim vierkam.app. op 3e
et., uitz. over zee. Ind.: entree, vestibule, gang, toilet,
ruime woonk., keuken met inb.kast, badk. met douche
en wastafel, 3 si.k., waarvan 1 met balkon zuidwest.
Serv.k. ƒ 393,- p.m.
Vr.pr./ 188.000,- k.k.

SCHILDERWERK

BURG. ENGELBERTSSTRAAT 7, zwart, gunstig gesitueerd benedenapp. in vijft. pand, nabij centrum,
strand en station. Ind.: entree, hal, L-vormige woonk.
met open haard, toilet, douche, 2 sl.k., keuken, tuin
met privacy, garage en parkeerplaats voor 5 auto's.
Vr.pr. ƒ 259.000,- k.k.
BURG. VAN FENEMAPLEIN 4/10, royaal 3 kam.app.
(vh 4) op de 5e et. Uitzicht over zee en strand. Ind.:
entree, hal, ruime living, 2 sl.k., keuken, badk. met
ligbad, toilet. Serv.k. ƒ 430,- p.m. Erfpachtsrecht.
Vr.pr. ƒ 289.000,- k.k.
BREDERODESTRAAT 37, ruim, goed onderh. halfvr.
woonh. met zomerwon. Ind.: hal, gang, toilet, kelder,
kamer en suite met open haard, halfopen keuken met
inb.app. 1e et.: slaapk. (ingericht als keuken), kamer
en suite, 2 balkons, bak. met ligbad, douche, toilet en
wastafel. Ind. zomerwon.: hal, badk. met douche, toilet, woon/slaapk.
Vr.pr. ƒ 349.000,- k.k.

collectanten

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle Luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend

Vereisten:
- Leeftijd 18 - 25
- Middelbare schoolopleiding
- Typevaardigheid
- Bekend met het werken op de P.C.
- Servicegerichte en commerciële instelling
- Belangstelling voor onroerend goed
- Woonachtig in Zandvoort of in de regio
- Bereid zich te verdiepen in alle facetten van
de makelaardij.

voor de week van 4 okt. t/m 9 okt.
Heeft u (of heb jij) één ochtend, middag of avond
beschikbaar, bel dan even met telefoonnr. 14561
of 15903 (na 14.00 uur). Wij zouden er heel blij
mee zijn en de dieren natuurlijk ook, want daar is
het toch allemaal voor bestemd!
Als dank ontvangt u een kleine atttentie.

NOVILON MARMOLEUM

offerte.

Functie:
De werkzaamheden bestaan o.a. uit het te
woord staan van onze cliënten op kantoor en
aan de telefoon, het bijhouden van het huizenbestand, het verrichten van licht administratief
werk.

vraagt

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Vraag vrijblijvend

TELEFONISTE/RECEPTIONISTE

Ook vragen wij voor onze rommelkraam op 9
okt. kleine

prijsopgaaf.

tweedehands spullen

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

Uitsluitend uw handgeschreven sollicitatie richten aan de direktie van Cense Makelaars o.g.,
Jhr. P. N. Quarles v. Uffordlaan 2, 2042 PR
Zandvoort.

Dit kunt u opgeven op telefoonnr. 15253

Marisstraat 1 3a. Tel. 1 5 1 86

Sü

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

VLEESBROKKEN

WALT
DISNEY

REUZE
DRINKBEKER

MAKELAAR O.G.

MET DEKSEL
EN RIETJE

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

uitgevoerd in
originele Walt
Disney figuren,
zoals Mickey
en Minnie Mouse
of Donald Duck,
Een feest
voor elk kind!

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

SYMPOSION
(v.h. pannekoekenhuis)

dus raadsels
en spelletjes,

diverse titels.

SCHAAL
^'-'}//#...
«SSSS&&*
\ ™'
,saladeschaal
^ ^ j . j , ',j
0

Per stripboek

page

ft

ELDERS

Süü

BRISE
CONTINUE

6 PAKJES
a 10 STUKS
in diverse Meuten
met houten greep

ELDERS,
p '•*•*s™

tissuekwaliteit

PRIMA KWALITEIT

WASHANDJES

ELDERS &fó

ra

?*£.

^

**«W

lal

Bestaat uit originele specialiteiten
uit verschillende streken in
Griekenland.

100% KATOEN
geruwd aan de binnenzijde
waardoor lekkere zachte greep.
Met handig ophanglusje,
in diverse modieuze tinten

Meeneemprijzen

15% korting

ELDERS ;k2ST

KNORR LUXE

;

ELDERS

PAGE PAPIEREN
ZAKDOEKJES

m diverse geuren

ELDERS

l

ELDERS

i

i | NIEUW MENU
p|
yij
J£]
jij

een volledig stripverhaal

;_«;

II

°*&i
SUSKE&

CHINEES
AARDEWERK

ïiil

Zeestraat 38, tel. 13758
II

ELDERS .

INTERIEURVERFWSSER

l
Eü

Grieks
^ specialiteiten
restaurant
II

w

PLUTO

U bent van harte
welkom.

SPECIAAL SOEPEN
diverse soorten

SET

ZAKJES

DUS SLECHTS
AUTORIJSCHOOL

BURTON'S
DE ÉCHTE

lessen in
Nissan „Primera

•ir?

PER

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL 06-52804326

ROOSViCEE
\OZEBOTTELSIROOP

ZAKJE

Boeren'ikool
EIGEWNEHLS

W

HEELWLO

VRUCHTENM1X
W

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

voorlongenouiJ

'töStefc,
M*.$^S

AMSTEL PILS

FLES 500 ^AL

^mimh

RUUD JONKER

Muuicoatings Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

OSSEWIT

ELDERS "

ELDERS

voor bijzonder lekker
frituurresultaat

ELDERS

ELDERS
OVENVERS

,.

VOLKOREN
BROOD

\Uing

idte-SHOcp"

^^

voor het,,betere" schilderwerk

KUNG FU
GOUDGELE

Roomboter
amandelstaaf

ƒ6,95

ELDERS ^2^9"

PROBEERPRIJS

WESTFAALSE

PiniGE

GROVE METWORST

BELEGEN UNIEKAAS

ANANAS
10 SCHIJVEN

BLIK 411 GRAM

ELDERS

NIEUWE OOGST!
HOLLANDSE
HANDAPPELEN
HEERLIJKE SMAAKVOLLE

ELSTARS

SINT NICOLAAS VOORVERKOOP!

ORIGINELE HAMLAPJES \

HEEL KILO

^

Venhfi»§

HEEL POND

HEEL POND|
ELDERS

m

ELDERS

J»fl8\
^
fe
^<

'/
^

ë^^^

VERKADE

DIRK VAN DEN
V

l

|N ONZE GROENTE & FRUIT AFD.

voorverpakt

PRINCES

PERZIKSCHIJFJES

PER
BUK

witte- met bruine
chocolade ol melkchocolade met caramel

set 2 BEKERS

ELDERS

WEEKENDAANBIEDING

CHAMBOURCY

tó^DUO-DE-MOUSSE

gesneden en
verpakt HEEL BROOD

LIEFST
400 GRAM

Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

PIJPJES

ELDERS

FRITUURVET

J. J. Homelinkstraot 111
2033 LK Haarlem
Tel. 023-3309 44

Bakkerij PAAP

KRAT 24

W<P •

:-ri33jv

schilders- en ofwerkingsbedrijf

ENGELSE
DROP
ie houdt er niet van

CHOCOLADELETTERS
MELK OF PUUR, LIEFST 135 GRAM
voor deze prijs neemt u het hele alfabet

PER
STUK
ELDERS

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schattpleln . HOOFDDORP: Markllaan [centrum], Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat -ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN • NOORD: Kostveriorenhol
EN NU OOK: • AMSTERDAM (ZUID): Rljnstraat 48

Michel Dijkstra gaat
naar mekka golfsport
ZANDVOpRT - „Een
droom ging in vervulling,"
was het uitgelaten cqmmentaar van Michel Dijkstra, 'fantastisch'. En het
is ook fantastisch als je de
halve finale wint van Telegraaf/Dunhill Golf Trophy en de finale mag spelen
op het wereldberoemde
Schotse St.Andrews.

blessures werden de voetbalschoenen geruild voor de golfattributen. „Een collega
nam me mee naar de openbare baan in Spaarnwoude en
daar probeerde ik m'n eerste
balletje te slaan. Het ging helemaal niet. Maar toch wilde
ik het leren. Zodra ik de bal
lekker kon raken ging ik
meer oefenen en werd ik verslaafd aan deze sport. Nu wil
In Sint Nicolaasga was de ik proberen onder handicap
29-jarige Zandvoorter, golfer tien te komen. Dat is mijn
bij de Golfclub Spaarnwou- streven, maar dan moet ik
de, de sterkste tijdens de hal- wel fanatiek trainen. Wat ik
ve finale. Op de fraaie golf- nu bereikt heb is echter
baan en spelend met handi- schitterend."
De Zandvoorter komt
cap 16 liet Michel Dijkstra,
i met een score van 34 stable- maandag 11 oktober aan'ford-punten in de A-catago- staande uit in de finale in
rie, de concurrentie achter Schotland op de fameuze
Schotse St.Andrews baan. De
•zich.
De prestatie van Dijkstra is finale wordt gespeeld over
zeer opmerkelijk. Pas vier achttien holes. De winnaar
jaar is de Zandvoorter bezig van de finale mag op woensmet de golfsport en door dag 13 okotber meedoen in de
werkzaamheden heeft hij Pro Am wedstrijd. Dit is een
niet altijd tijd om te trainen. wedstrijd die vooraf gaat aan
„Dit jaar heb ik weinig ge- het Wereld Kampioenschap voor
speeld. Allandenleen de laatteams.
ste
weken
„Ik heb 25
heb ik elke
procent kans
avond geoeom te winfend om toch
nen. Heb ik
goed voorbeeen goed dag
reid aan deze
dan moet dat
wedstrijd te
kunnen. Zo'n
kunnen deelkans krijg je
nemen."
nooit meer,
Michel
Dijkstra gold
dus moet je
die met beide
een aantal ja. handen aanren geleden
pakken," beals een voetsluit
Dijkbaltalent,
maar door Michel Dijkstra
stra.

Voorlaatste ronde
NK autorensport
•ZANDVOORT - Zondag
aanstaande wordt op het
Circuit Park Zandvoort de
voorlaatste ronde verreden
van het Nederlandse autorensportkampioenschap.
De Nederlandse Autorensport Vereniging organiseert acht autoraces.
Onder meer komen aan de
start de merkenklassen van Citroën en Renault, de spectaculaire Formule Renault, de witte
brigade van de Squadra Bianca,
een vol veld Ascona's, de Formule Ford, terwijl de dag wordt
besloten met de Trofeo Alfa Romeo Club.
De Formule Renault rijders
komen zondag twee keer aan de
start, in races voor het Nederlands kampioenschap. Oscar
Middeldorp is na zijn laatste
overwinning de titelkandidaat,
maar dan zal hij Franc ten Wolde en de Belg Hemroulle achter
zich moeten laten. Donald Molenaar is al kampioen bij de
APM/Citroën AX GTi Cup. Nu

de spanning er een beetje af is,
is het vizier gericht op de Ladies Cup in deze klasse. Francoise Loogman en Sandra van
der Sloot zullen moeten uitmaken wie de sterkste is.
Het is niet te verwachten dat
het er tijdens de Marlboro Renault Clio Cup net zo aan toe
zal gaan als de vorige race. De
gemoederen liepen toen hoog
op en de sportcommissarissen
deelden na afloop fikse straffen
uit. Toch zullen diverse coureurs nog wel een appeltje met
elkaar te schillen hebben. Auke
Meijer zal zich er weinig van
aantrekken. Het kampioenschap is voor hem in zicht.
De races beginnen zondagmiddag om één uur en eindigen
om zes uur. De toegangsprijs
bedraagt 15 gulden, terwijl de
toeschouwers, die tevens het
rennerskwartier willen bezoeken twintig gulden meer moeten betalen. Kinderen tot 12
jaar betalen de helft. Voor de
trainingen, die op zaterdag worden gehouden bedraagt de entreeprijs tien gulden.

Knappe zege van Casino-ZVM
ZANDVOORT - „Een
knappe overwinning," was
het commentaar van coach
Dirk Berkhout. Holland Casino-ZVM had namelijk met
prima handbal het Haarlémse Concordia met 18-15
verslagen.
In de eerste helft kon Concordia de Zandvoorters nog volgen
(7-7), maar in het tweede bedrijf
was het snel gedaan. De mannen van coach Berkhout dieteerden de wedstrijd en liepen
uit naar een fraaie overwinning. De verdediging sloot goed
en werd er nog een doelpoging
gewaagd, dan stond de jeugdige
Aschwin van der Meije op zijn
post.
'
Aanvallend speelde Holland
Casino-ZVM een gedegen partij. Guido Weidema was weer

Schaakprobleem

Zancüvoartss
NieuwsbSad
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trefzeker en ook Patrick Terpstra en Nic Grijekovic wisten
vaak het doel op de juiste plaats
te vinden. Eindstand 18-15.
„Het zelfvertrouwen was
weer terug," vond Dirk Berkhout. „Ik ben dan ook zeer tevreden over het vertoonde spel.
Vol vertrouwen kijk ik uit naar
de volgende wedstrijden."
Doelpunten: Guido Weidema
8, Nic Grijekovic 5, Patrick Terpstra 4, Goran Bogojevic 1.

Tweede punt ZVMin matig
ZANDVOORT - In een
veel te harde en ook matige
partij voetbal behaalde
LZandvoortmeeuwen het
Ltweede punt van deze competitie. Het op bezoek zijnde
Heemstede kwam door het
3-3 gelijkespel op een totaal
van één punt. In de tweede
helft klopte het defensief
niet bij de Meeuwen.

„Het hele elftal heeft gefaald," vond trainer Teun Vastenhouw. De eerste helft was
een afgang en over de tweede
helft ben ik wat meer te spreken. Toen hebben we nog aardig tegenspel kunnen bieden.
Maar voor het overige, snel vergeten."
Nadat Ferry van Rhee in de
achtste minuut de bal op de
doelpaal had gemikt, was het
even later aan de andere kant
wel raak. Door een blunder in
de Zandvoortse defensie nam
Zuidvogels een 1-0 voorsprong.
Het was meteen gedaan met het
Zandvoortse verweer.
In de tweede helft ging het
iets beter. Ook al omdat Zuidvogels niet zozeer meer hoefde.
Het voetbal van Zandvoortmeeuwen was wat beter verzorgd, maar bij zo'n achterstand ontbreekt de echte overtuiging. Vlak voor het einde taepaalde Zuidvogels de stand op
6-0.

Tegen de kampioen van vorig
jaar, Heemstede, had ZandHvoortmeeuwen in de eerste
helft een groot veldoverwicht.
De combinaties lopen nog niet
in het Zandvoortse team, maar
desondanks ontstonden een
Lpaar aardige kansen op een
treffer. Interim-coach Richard
Bruijnzeel, die Pieter Keur zondagrniddag verving, vond ook
dat het Zandvoortse team duidelijk beter moet kunnen. ,,We
hebben in andere wedstrijden
laten zien dat we het kunnen.
Maar op dit moment gaat het
niet. Er moet nog het een en
ander gebeuren. De aansluiting
van de linies is nog traag."
Zandvoortmeeuwen
had
Lpech met een schot van Riek
de Haan tegen de lat. Het bezoekende Heemstede kon in het
eerste bedrijf weinig indruk
maken. De Zandvoortse defensie had toen nog, over het algemeen, goed zicht op de aanvallen van Heemstede. Een onoplettendheid was echter voldoende om tegen een achterstand aan te kijken. Sibrandi
zorgde voor de 0-1.

Een rommelige wedstrijd, volgens Richard Bruijnzeel

ui 7:mdvoort

echter kansloos op een inzet rechter zag zich genoodzaakt
van Riek de Haan: 1-1.
enige gele kaarten uit te delen.
De rust keerde enigszins weer
De beginfase van de tweede terug en uit de daarop volgende
helft was voor ZandvoortH- hoekschop nam ZandvoortLmeeuwen. Mischa Tibboel en Hmeeuwen onverwachts een 2Sander Hittinger namen het l voorsprong. Het was overimiddenveld in bezit en zette de gens een schitterende treffer
voorwaartsen aan het werk. die op naam kwam van voorVeel verontrustends ontstond stopper Willem van der Kuijl.
er niet. Het was Heemstede dat Hij nam de bal, na een hoekhet initiatief overnam en enige schop, vol op de wreef. Als een
malen dicht bij een treffer was. raket plofHte de bal in het doel.
Reddingen
De Zandvoortse defensie trad
De badgasten trokken nadien een paar maal onvoldoende op
sterk ten aanval, op zoek naar doch de Heemstedenaren had- Rust
Zo'n voorsprong zou goed
de gelijkmaker. De doelman den het vizier niet op scherp.
moeten zijn voor wat rust in de
van Heemstede hield, met uitverdediging,
De strijd werd feller en de Zandvoortse
stekende reddingen echter
stand. Vlak voor de rust was hij niet sterk fluitende scheids- Lmaar daar was geen sprake

ZANDVOORT - Zandvoort'75 is er, na een matige
partij voetbal, niet in geslaagd de hechte verdediging van RKAVTC uit elkaar
te spelen. De Zandvoorters
waren wel tweemaal drie
kwartier sterker, maar kwamen niet verder dan een 1-1 De tweede helft kende een mogelijkheden gehad de strijd
gelijkspel.
zelfde spelbeeld. Een sterk, naar zich toe te trekken. Daar-

Zandvoort '75 buit
overwicht niet uit

Het was vanaf het eerste fluitsignaal al duidelijk dat deze
wedstrijd een eenrichtingsverkeer zou worden. RKAVIC, dat
nog puntloos was, trok zich
met man en macht op eigen
helft terug en Zandvoort'75 had
daar erg veel moeite mee. Om
de Amsterdamse verdediging
uiteen te spelen, moet een hoog
tempo worden gespeeld. Dat
leek ook te gaan gebeuren.
In de begin fase draaide Feisal Soekhai zijn tegenstander
een paar keer dol, maar de
daaruit ontstane kansen werden niet benut.
De eerste de beste uitval van
RKAVIC, na een klein kwartier
voetballen, was meteen raak.
De bal werd bovendien nog f outief beoordeeld in de Zandvoortse defensie, waarna de
RKAVIC spits geen moeite had
doelman LUC Krom het nakijken te geven.
Deze klap is Zandvoort'75 eigenlijk niet meer te boven gekomen. Wel bleef er constant een
groot veldoverwicht, maar het
tempo zakte, waardoor RKAVIC steeds rigoureus opruiming kon houden. Het gevaarlijkste moment ontstond uit
een vrije trap van Edwin Ariesen. Hij plaatste de bal over de
Amsterdamse muur net naast
de verkeerde kant van de doelpaal.

ZANDVOORT - De start Martin van der Aar met 19 punvan de baskettaalcompetie is ten en Robert Drayer met 15
voor The Lions redelijk ver- punten.
„De tweede helft was perlopen. De basketbalsters
zorgden voor een goede 51- fect," vervolgde The Lions
„Er had meer ingezeten,
27 overwinning op het derde coach.
maar vele ballen rolden er via
team van Lisse. De heren de
weer uit. Dat was domspeelden een matige eerste me ring
maar ik ben zeer posi •
helft, wat de oorzaak van tief pech,
over
dit
team. Er kan veel
een kleine nederlaag was. meer uitkomen."
Na een formidabele inhaalrace in de tweede helft,
kwam Lions een paar pun- Dames
ten te kort: 71-67.
De 3-2 zone bleek het juiste

„Met de 3-2 zone, in de tweede
helft liep het een stuk beter,"
stelde Van Nes. Met snel basketbal kwam het jeugdige
Zandvoortse team naderbij.
HOC verzette zich fel, maar
Opgave nummer 34: Mat in sportief, tegen het aandringentwee zetten. Wit begint.
de Lions. De tijd was echter te
voor de Zandvoorters om
Oplossing van vorige week kort
voorbij HOC te komen.
(schaakprobleem 33, wit begint alsnog
leed een eervolle 71-67 neen maakt remise): 1. Ph8-fi, Lions
H4-h3; 2. Pf7-g5, h3-li2; 3. Pg5-c4+ derlaag. Topscorers waren

ZANDVOORT - De zaterdagvoetballers van Zandvoortmeeuwen waren volstrekt
kansloos tegen het sterke Zuidvogels. Het bezoek aan Huizen
leverden de Zandvoorters een
stevige 6-0 nederlaag op.

door Aaldert Stobbelaar

Lions kent redelijke start

De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Meer informatie over de problemen/oplossingen is te verkrijgen op de
clubavond, elke donderdag in
het Gcmeenschapshuis. Ook
En die nederlaag was niet nokan men informatie inwinnen
op de volgende telefoonnum- dig geweest. Na die matige eermers: 02507 - 15023, 17272 of ste helft herstelden de Zandvoorters zich uitstekend, maar
14085.
de wedstrijd duurde iets te
kort. Coach Joop van Nes
stuurde zijn manschappen het
veld in met een man-to-man,
maar dat had niet het beoogde
resultaat. Lions werd aan alle
kanten voorbij gelopen en keek
na twintig zuivere speelminuten tegen een 41-26 achterstand
aan.

ZVM-zaterdag
weggespeeld

middel te zijn tegen Lisse.
Coach Peter van Koningsbruggen vond het zelfs een 'gouden
greep'. De Lions dames kwamen door veel en fel storen
vaak in balbezit, waardoor een
snelle break gelopen kon worden. Lisse kwam niet in het ritme door de vele Zandvoortse
onderscheppingen. Bij de rust
leidde Lions al met 26-14.
Ook in de tweede helft kreeg
Lisse geen vat op het soepele
Zandvoortse basketbal. Met de
regelmaat van de klok voerde
Lions de stand op. Snelle aanvallen gevolgd door gave scores
en Lisse was een verslagen
ploeg. Eindstand 51-27.
„We hebben meteen een goed
resultaat neergezet," was de
mening van Peter van Koningsbruggen. „Deze nieuwe ploeg
heeft keihard gewerkt. Met
deze inzet en dit spel gooien we
hoge ogen in deze klasse. Over
deze wedstrijd ben ik dik tevreden."

maar onnauwkeurig aanvallend Zandvoort'75 en een stug,
met veel manschappen verdedigend RKAVIC. Ondanks deze
situatie heeft Zandvoort'75 de

bij kwam ook nog wat pech met
een schot van Mark Balk op de
lat. De vrije trappen die Zandvoort'75 kreeg leverde ook al
niets op.

van. In de, altijd wel betrouwbare, achterhoede ontbrak Ldeze middag die nodige rust.
Heemstede kreeg fraaie kansen
maar had de hulp nodig van een
Zandvoortse
verdediHger.
Remco Nigtevegt wilde de bal,
na een vrije trap, wegwerken,
maar raakte de bal geheel verkeerd. Doelman Clemence
Groot was toen kansloos.
In de hectische slotfase leek
Zandvoortmeeuwen toch twee
punten te gaan behalen. Met
nog vijf minuten te gaan, werd
Riek de Haan gelanceerd en
deze schoot ZandvoortmeeuHwen naar een 3-2 voorsprong.
Echter nog geen minuut later
Twintig minuten voor het
einde werd het grote overwicht
eindelijk beloond. De Amsterdamse doelman kon een keihard schot van Mark Balk niet
onder controle krijgen, waarna
Thomas Schulte hard en hoog
inschoot, 1-1.
In de slotfase kreeg Zandvoort'75 een riante mogelijkheid om de overwinning te pakken. Feisal Soekhai speelde
zich vrij en legde de bal voor de
voeten van Rob Koning, die
echter het verlaten doel veel te
hoog zocht.

(ADVERTENTIE)

lag de gelijkmaker al in de touwen. Hier aan vooraf ging een
duidelijke overtreding van een
Heemsteedse aanvaller, maar
de scheidsrechter liet gewoon
doorspelen. Otte had toen geen
moeite de gelijkmaker aan te
tekenen.
„Achteraf zeg ik, je komt een
punt te kort," aldus Richard
Bruijnzeel. „We hadden de
wedstrijd niet meer uit handen
mogen geven. Het rommelde in
de achterhoede, maar iedereen
zag bij het derde doelpunt dat
er een overtreding werd begaan. Het spel van ons is echter
nog niet goed. Dat moeten we
nog verbeteren."

ZANDVOORT - Vorige
week donderdagavond zijn
de jeugdige leden van de
Zandvoortse Schaak Club
van start gegaan met hun
interne competitie. De slag
om het jeugdkampioenschap werd meteen ingezet
met vele spannende partijen
schaak.

In zijn twee partijen, die hij
speelde tegen Bas van der Meij
en Denny, wist hij de volledige
winst te pakken. Ook de lady's
brachten het er goed vanaf.
Clubkampioene Rebecca Willémse en Laura Bluijs stuurden
hun tegenstanders zonder punten huiswaarts.
De uitslagen: Denny - Florian
van der Moolen 0-1, Bas van der
Meij - Thomas Hessc 0-1. Dmitri
Herders - Dominic Hoogendijk
1-0, Remco de Roode - Niels Filmer 0-1, Nanouk Marquenie Henk Willemse 0-1, Laura Bluijs
- Shanna Paap 1-0, Rebecca Willemse - Dmitri Herders 1-0, Florian van der Moolen - Bas van der
Meij 1-0.
De partij tussen Jonathan

Walï D i s n e y ' s

ZANDVOORT - De handtaalvereniging Holland Casino
Zandvoortmeeuwen houdt óp
dinsdagavond 28 september
aanstaande een grote sponsorloop, die duurt van zeven tot
negen uur. Onder het motto
'een hernieuwd uitzicht' moet
op het handbalcomplex aan de
Duintjesveldweg zo veel mogelijk rondjes worden gelopen.
Het is de bedoeling dat de optarengst gebruikt wordt voor de
aanschaf van nieuwe dubbele
ramen voor de kantine. Ieder
sportieveling in Zandvoort kan,
voorzien van een aantal sponsors, meelopen. De inschrijving
kan plaatsvinden vanaf half zeven in de handbalkantine.

Felle opening van
ZSC jeugdschakers

Maar liefst negen partijen
stonden op het programma.
Florian van der Moolen liet
zien wie graag aan het eind van
dit seizoen de titel meer naar
huis wil nemen.

Bioscoopprogrammering van 23 t/m 29 Sept 93

ZVM sponsorloop

Edwards en Bart Timmermans
eindigde in remise.

Senioren
In de seniorencompetitie
werd de tweede ronde van de
interne competitie gespeeld. De
25 deelnemers aan deze competitie speelden met wisselend
succes hun partijen. Walther
Franck en John Ayress speelden wel de meest bekeken partij van de avond. John Ayress
gaf op zijn 12e zet een schijnoffer (paard) wat hij op de 24e zet
weer terug kreeg. Met dien verstande dat hij uiteindelijk twee
vrij-pionnen kreeg die niet
meer tegen te houden waren.
Na bijna drie uur spelen moest
Walther Franck zich gewonnen
geven.
Uitslagen 2e ronde: Ter Bruggen-Dambrink 0-1, Reijer-Gorter
0-1, Franck-Ayress 0-1, Den Drijver-Jansen 0-1, Geerts-De Oude
1-0. De Haan-Schiltmeijer 0-1,
Klijn-Bijlsma 1-0.
Huisschakers, van iedere
sterkte, zowel bij de jeugd als
senioren, kunnen iedere donderdagavond in het Gemeenschapshuis een gelijkwaardige
tegenstander ontmoeten. De
jeugd begint om zeven uur terwijl de senioren om kwart over
acht de klokken indrukken. Informatie over de Zandvoortse
Schaak Club kan verkregen
worden via de telefoonnummers: 02507-15023 of 17272.

JUNGLE BOEK
N«d*rlwid* g«*prok*n

Dagelijks 1330 u.
Za/Zo/Wo ook 15.30 u.

ZANDVOORT - Na een
sterke partij voetbal bleef
TZB toch met lege handen
staan. De Zandvoorters namen tegen de reserves van
De Brug een 2-0 voorsprong,
hetgeen toch niet voldoende
bleek te zijn. De Brug kwam
nog voor de rust op een 2-3
voorsprong, wat ook de
eindstand betekende.
Trainer Willem Koning was
zeker niet ontevreden over het
vertoonde spel. Hij vond dat er
prima werd gevoetbald. „Het
was een hele sterke partij van
ons en eigenlijk hadden we
meer verdiend dan deze nederlaag. Ik heb gezien dat het kan.
Dus blijven we trainen en met
deze inzet spelen dan komen er
punten."

The Zandvoort Boys nam
door snelle doelpunten van
Daan Herweg en John Schilder
een 2-0 voorsprong. De Brug
had het moeilijk en TZB liet
nog een paar goede mogelijkheden ongebruikt. Geheel tegen
de verhouding in kwam De
Brug terug tot 1-2. TZB was
aangeslagen en nog voor de
rust had De Brug een 2-3 voorsporng genomen.
In de 'tweede helft heeft TZB
constant pressie uitgeoefend
op het Haarlemse doel. Goede
kansen, maar de verdiende gelijkmaker bleef uit. Zelfs uit
een strafschop kon TZB niet
scoren. Martin van der Mije zag
zijn, zeker niet slechte, 11-nieter trap door de doelman perfect gestopt. Zodoende bleef de
stand 2-3 in het voordeel van De
Brug.

scorers
F. Boom (Zv.75)

A.L.
Dagelijks 21.30 u.

R. De Hsan (ZVM zon)
P. v. der Heuvel (ZVM zon)

Dagelijks 19.00 u.
Do/Vr/Ma/Di 1530 u.

F. van Rhee (Z.V.M.zat)
F. Soekhai (Zv.75)
J. Schilder(TZB)

10

en
ƒ8,00
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

15

De competitie is nog maar een paar weken oud, dus de scores
zijn nog aan de magere kant. De spanning op de topscorerslijsl
is er weer. Lijstaanvperder Ferry van Rhee scoorde niet en zag
de winnaar van vorig jaar Kick de Haan naderbij komen. De
Haan scoorde tweemaal en heeft daardoor een totaal van drie.

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

CITROEN, DAN RIJD JE KNAP !

Jaguar/Daimler

CITROEN AX

SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI'S is de wekelijkse auto
rubriek die op vri|dag verschijnt in Het Parool, op zaler
dag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad, Bui
tenveldertse Courant Diemer Courant de Nieuwe Bi|lmer,
Nieuwsblad Gaasperdam de Nieuwe Weesper Amstel
veens Weekblad Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-665 86 86 Fax 020665 63 21
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool Wibautstraat 131, Am
sterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelsti|n Laan van de Helende
Meesters 421B Weesp Nieuwstraat 33, Zandvoort Gast
huisplein!2 Uithoorn Stationsstraat 60
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 18 00 uur in ons bezit zijn worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws en
huis-aan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage l l miljoen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO 1-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm pri|s
mm pri|s met vignet
AUTO/MAXI S per mm

ƒ 39,95
ƒ l3,50
ƒ 8,35
ƒ
8,35
ƒ
9,90

(AUTO/MAXI'S zi|n gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen)
Alle prijzen zi|n excl 17 5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), ta
nef op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

V/W DE

AX
AX
AX
AX
AX
AX
ZX
ZX
ZX
ZX
ZX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX

Jaguar Sport XJS bj 9 85, Ie
km 5/88 ƒ 8 800 deren
bekled,
airco, i
km 4/90 ƒ 13 900 nw staat ƒ 32 500 0160817242
km 5/90 ƒ 14 900
km 5/91 ƒ 14 250
km 3/91 ƒ 15 200
km 2/92 ƒ 17 600
WESTDORP
km 7/92 / 23 600
Ruime keus uit nieuwe
km 4/92 ƒ25950
en jonge LADA'S
km 1/92 ƒ27500
met BOVAG garantie
km 1/93 ƒ29800 Ook DIVA NIVA en Stationca
km 1/93 ƒ24500
100% Financieren of leasen
OCCASION van deze week
14 RE 5 bak luxe uitv , br met 74000 km 3/88 ƒ12800 SAMARA 15 jan 90, ƒ9950
16 TRi perf v zware car wit 120000 km 3/88 ƒ 12 750 Adm de Ruijterweg 396 398
Adam Tel 0206825983
16 TRi centr dvergr 5 bk, wit 80000 km 2/88 ƒ 13 750
19 TRi 1900 cc alles el, rood 120000 km 1/90 ƒ21250
19 Break Diesel, TGD uitv, wit 128 000 km 1/90 ƒ19250
19 T Diesel rood
105000 km 2/91 ƒ19800
16 TZI deelbank grijs met
49000 km 3/91 ƒ24800 Mercedes 190 D, 89 getin
1400 Cannes al velgen wit
23 000 km 7/91 ƒ20250 glas in nieuwstaat
IMPORT USA CARS
1400 Cannes blauw met
54 000 km 4/91 ƒ20950
Tel 0206670121
19 TZi deelbank blauw met
70000 km 1/91 ƒ24850

10 E 3 drs zeer zuinig wit
75 000
11 TE Mistral sunroof wit
35 000
11 TGE 3 drs 5 versn bak, rood42 000
Plaisir 3 drs lm velg rood
75 000
11 TGE 3 drs 5 versn bak wit 56 000
First nieuwste uitv rouge opera12 000
Avantage 1400, 5 drs, grijs met 19000
Avantage 1600, 5 drs grijs met 17000
Aura 1600 5 drs, grijs met
33000
Reflex diesel 5 drs rood
11 400
Reflex 5 drs radio bordeaux 22 000
CITROEN BX

Lada

Mercedes-Benz

CITROEN XM
XM V6 grijs met
95 000 km
XM Diesel comf uitv zwart
143 000 km
XM Ambiance 2 Oi grijs met
62 000 km
X M 2 0 i ruime reisauto grijs met 119 000 km
XM V6 24 klep airco, rood ABS
9 500 km
XM V6 Excl airco rood ABS, aut 34 000 km
Nissan Micra met striping blauw 70 000 km
Ford Escort 1600 sportuitv wit
68000 km
Audi 80 S pracht auto, bruin met 74 000 km
Ford Scorpio 2 Oi rood met
114 000 km
Ford Scorpio 2 9, zr compl grijs met 65 000 km
Suzuki Swift 1 3 GS d blauw
47 000 km
Alle auto s 1 jaar garantie

6/90
4/90
7/90
5/91
3/93
4/92
1/89
7/89
10/90
3/90
1/91
6/89

ƒ35900
ƒ28750
ƒ34250
ƒ31500
ƒ93000
ƒ 69 000
ƒ12650
ƒ16950
ƒ27000
ƒ20950
ƒ29900
ƒ 15 300

Automobielbedrijf KNAP B.V.
Citroendealer voor de Zaanstreek,
Paltrokstraat 17 Zaandam Tel. 075-178051.
Donderdag koopavond van 1900

21 00 uur

ZONDAG 26 SEPTEMBER geopend
OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 16661
AX 11 RE 35000 km 6/89
AX 11
78 000 km 4/'91
Visa 11 RE 155 000 km 3/'86
BX 16 TR1155 000 km 3/'87
BX 14 RE 124 000 km 3/88
BX 14 RE 130 000 km 4/85
BX 14 TGE 60 000 km 6/91
ZX Reflex 3 drs 15000 9/92
XM V6
82000 7/'90
3 12 maanden garantie

Mazda

MAZDA 323 F 16v aut, bl gr
stuurbekr bj 7-'91, 28000 km
ƒ23500 Inl 0206113317
Mazda 626 GLX, trekh , open
dak, electr ramen etc b j '81
rijdt 100%, APK sept 94
ƒ1700 Tel 0206760677
T k Mazda 626 GT w dec l
zonnedak spoiler-trekhaak,
ƒ7000, Tel 0297564120

Mitsubishi

Colt 12 GL88, rood ƒ 9750
Colt13GL, wit
ƒ16950
Lancer 1 5 GLX i HB , groen
Mercedes 240 dl, bj 11/82, m metall '90
ƒ19950
APK schuifd stereo trekh Pr Galant 20 GLX i HB , 89,
ƒ6500 Tel 020 6341068
wit
ƒ19950
Mercedes 280S, bouwjaar '85 Space wagon 1 8 GLX '87,
ƒ20950
automaat, elec
schuifdak zilver
elec antenne, m zeer goede Goldcar Off Mitsubishi Dealer
A'veen-020 6433733
staat, ƒ17500, 0297566591
Galant 1 8 Turbo D Sedan
12/89
ƒ10900
Lancer 1 8 ELD 10/85 ƒ 3400
Austin Maestro 1 3 LS
Tel 035564444/561842
10 '86
1 700 Mitsubishi Colt 1 3 Twist en
Tel 035564444/561842
div opties, 1989, 60000km,
ƒ 13 250
Bluebird 1 6 LX Sedan
RONDAY RENAULT
1-'89
ƒ 8900
020 6237247
Tel 035564444/561842
MITSUBISHI
L 300
Nissan
300ZX,
automaat
2 5 D, grijs, verl, verh ,
bouwjaar '90 (nieuw model)
trekhaak, 04/91
ƒ66000, Tel 0206944756
autobedrijf JAN WALS
NISSAN BLUEBIRD trend 2 O l
Tel 0290261697
70 000 km, bj 88 goed onder
V
part
mooiste + enige in NL
houden, vrpr ƒ10000 Tel
PAJERO GLS TDi WAGON
020 6435592
7 seat, '92, opties airco, ve
NISSAN Petrol Wagon 2 8 TD lours int 265x15 bnd, geheel in
alle opties 7/91, geel kente silver metal radio cass , el
ken IMPORT USA CARS Keu spieg + ramen, C lock, 2500
renplein9 A'dam, 020 667012 km, nw geel kenteken, uniek
mooi
Door omstand
nu
Off NISSAN DEALER
BROCKHOFF van LEEUWEN ƒ20000 onder nwpr In abs
T T Vasumweg 36, A dam N nw st Evt inruil 01803 13021
Omroepweg 2, Almere
0206332111 of 0365360454

Nissan

XM Turbo D 90
ƒ29500
XM Comf LPG 90 ƒ22500
XM Comf 90
ƒ 18 500
XM Diesel 90
ƒ22500
BX TGD Break 91
ƒ 21 500
BX TGD Break 90
ƒ 17 500
BXTZD 90
ƒ13500
BX TZD 87
ƒ 7 500
BX TRD 86
ƒ 5 950
BX 16 TZI LPG 90 ƒ14500
BX 16 TZI 90
ƒ15500
BX TRI stuurbekr '88 ƒ 8 500
BX 14 TE LPG 91
ƒ16500 T k tegen handelspnjs, 1e eig
BX 14 TE '90
ƒ12500 Primera 2 O LX 5 drs Station
BX 14 RE '87
ƒ 5 950 wagon wit, LPG o b , 7 91
Ruime keuze m 2 CV occasions BX 14 RE '84
ƒ 2950 ƒ 20 500 Nw model Sunny 1 <
alle leeftijden Citroen Centrum VISA Club '84
ƒ 2 500 L 3 drs 4 91, ƒ 14750 Sunny
1 4 L, LPG 3 deurs 4 '91
Leende Tel 04906 1528
VISA Garage BV
ƒ14750 BEREBEIT, Amstel
TIMO DE BRUYN
Houtmankade 37
dijk 25 A'dam 0206627777
Voor occasions en reparaties Amsterdam, tel 020 6278410
van BX, Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered •Auto te koop' Plaats in deze
pnjz Verk van losse onderd rubriek U zult verbaasd staan
Corsa Swing 1 4i 3 drs , zwari
Tel 020 6680820 en 075 219777 over het resultaat
metal, 90, APK 8 94, 78 000
km, ƒ13750 0365315063

Auto s v a ƒ 500
Wagenpark JOHAN BOOM,
0206105478 of 0290824646
Zie ook onder rubr Algemeen
Citroen BX 14E '84 LPG
APK t/m 6 94 cass ree
Vrpr ƒ2800 0346261991
Peugeot 305 Diesel Break
VAN, 86
ƒ2500
Visa Garage, tel 0206278410

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,2x BX Sport b j
86 va
ƒ10000 Autobedijf Walst
Tel 075 163008

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,Rat Panda 750 CL 3/88 rood
26000 km
ƒ6950
Telefoon 0297744146
LADA Samara 15 jan 90
ƒ9950 WESTDORP
Adm de Ruijterweg 396 398
Adam Tel 0206825983

Nieuw
Nu Daihatsu Dealer
In het centrum van Amsterdam

't Amsterdammertje b.v.
Amstel 340 342 t/o Carré

Tel. 020-6236491.

Applause XI zilvermet, '89
Peugeot 205 1 1 Accent Charade Turbo D, wit 91 Cha
sch d Iblauwmet 1e eig 86 rade 1 O Breeze 30 000 km 91
NIEROP DAIHATSU
ƒ6250
NIEROP DAIHATSU
212, A dam
A dam West tel 0206183951 Vancouverstr
West, tel 0206183951
Voor een goede occasion
t Amsterdammertje b v
Amstel 340 342 t/o Carré
Tel 0206236491

• De advertentie afdeling be
houdt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weige
ren (Art 16 regelen voor het
advertentiewezen)

Fiat

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

AX 11, 78000 km, 4/91,
ƒ 12 900 OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21, Weesp
Mazda 626 HB 1 8 GLX wit
Tel 02940 16661
44000 km 1990 ƒ19250 Cl
troen Dorland 029031908
Ring Adam afrit 116 BnW

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Daihatsu

Peugeot 205, 1 6 XT autom
11/90 47 500 km wit ƒ19500
COBUSSEN Tel 0206121824

10% KORTING *
op al onze occasions of
RIJ NU, BETAAL LATER * *
September occasion aktiemaand
Keus uit meer dan 75 1e klas occasions,
met garantie bij

Gebr. Haaker B.V.

Maserati 430 aut 1/90 airco
Seat Ibiza 1 2i CLX 92, 1e eig
off. Fiat/Lancia dealer
leder bekl ƒ55000
30 000 km 5 bak blauw met
Gebr Haaker 020 6594859
Kam
Onneslaan
10 in Badhoevedorp
Als nieuw ƒ15950 Inr/fin &
K Onnesln 10 Badhoevedorp
gar mogel Tel 0206369515
n Unieke VENTO aanbieding
vindt u onder Volkswagen of
maximaal 1500 gulden
bel direct AUTOVROON
maximaal ƒ 10000 , maximaal 1 jaar
Tel 020 6869611
Alfa Romeo GIULIA NUOVA
iroma 2 O Turbo alle opt
FIATTipo 89, ƒ13250
Opel Kadett HB 1 3 Automaat SUPER 1 3 b j 75 i z g st,
RONDAY RENAULT BV
1 '89
ƒ 11 400
prijs
ƒ7500
tel
029031984
1985
ƒ7250
Autoservice
020 6237247
ïpo 1 4 IE 8 89
ƒ 9 200
Wetter Zwanenburgerdijk 503
ïpo 17 D 10 90
ƒ12400 Rat Uno Skyline, b j 7/92 wgs
Zwanenburg Tel 029076572
Uno 60 S 5 bak 1 88 ƒ 7400 omst 1e eig , 15000 km 70 S
Tel 035564444/561842
ROVER 114 Limited Edition
IE 5 drs ƒ19800 groen
Austin Mini 1000E 1984
automaat 4/93 ƒ22500
metahc Tel 0206153297
opknapper vraagprijs ƒ 1250
3iv
Panda
s
v
a
ƒ
5
750
MINOR MOTORCARS
Telefoon 0320031735
)iv Uno s v a
ƒ 7 500,
FIAT VERMEY B V
Tel 0206177975
Div Tipo's v a
ƒ16750
Keuze uit ruim 35 occasions
Subaru Justy 1 2 GL aut,
Div Rat automaten aanwezig A Philipsweg 13 Uithoorn
10 000 km 5 drs 1 jr gar
Goudsmit Rat A veen
Tel 0297562020
ƒ 22 500
MOOY & ZOON BLAZER K5, 89 alle opties
020 6470909
T k Rat 500 b j 1965,
Tel 0206623167
IMPORT USA CARS Keuren
i z g s t ƒ6000 Tel
plein
9
A
dam
020
6670121
Rat
Tempra
2
O
S
W
station
VOLVO 440 Dl. Special groen
020 6245890/02995 3719
wagen,
van
particulier,
bj
sept
m 1992 13514 km / 29 500
Chevy Van 30 mger als cam
Van VLOTEN BV Volvo Dealer per-i- 60 dgn krt ƒ 17500 Inr 92 km 36000, wegens auto Fiat Panda 34 eind 84 i z g st
v d zaak alle opties vr pr geen roest wit APK, ƒ 2200
Tel 0206369222
mogelijk Tel 058 121325
f 33 250 Tel 0837025448
Telefoon 0206401112

Tel 020-6594859.

Alfa Romeo

Austin

Chevrolet

Chrysler

Ford

Chrysler - Amstelveen

i'!! UNIEK !!i!
Wiegerbruinlaan 73 Uithoorn
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen Ford Sierra 20 i LPG Station, bouwjaar 90, 85 000 km (Vialle 1
aar oud), bordeauxrood/zilver, nieuwe banden, grote beurt net
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 61212
gehad Schuifdak/spoilers/zij skirts/alu velgen/roofrack/Pioneer
(Gratis halen en brengen )
magnaat CD ƒ 27 900 Tel 029635604

Oldsmobile

UNIEK1 Cutlas Supreme Targa,
b j 78, t e a b
Autobedrijf Walst 075 163008

Peugeot

205 GL 7- 90
ƒ 10 900
205 Turbo D 7-91
ƒ19400
4051 6 GRI Jub 3-91/15100
405 1 6 GLI 6 '90
ƒ 12 900
405 1 6 GLM '91
ƒ 13 900
40519GRD7'90
ƒ16200
405 16 l GLX 12'91 ƒ16900
405 GRD break8 90/16900
l v m sterfgeval t k Kadett 1 7 40519SRI4WX45 90/16700
diesel aug '89, 130000 km 4 405 1 9 GLD 5 90
ƒ 15 200
drs, ƒ 17000 Tel 045226310 505 GR break 5 d 6 '90/ 13 900
Kadett 1 3 S 3/89
ƒ 9 800 505 Famiha GR 4 '86 ƒ 9 800
ƒ 21 600
Kadett 16ISed 10/89) 9900 405 1 9 GLX 2-'92
Kadett 1 7 D Sed 4/91 ƒ 12 400 405 19 GRD 11 88 ƒ 9800
Tel 035564444/561842
Kadett 1 7 D Com 2/90/ 8 900
Omega 23 D St 7/90/15900
COBUSSEN
Omega 20 l P 11/90/16900
AMSTERDAM
Rekord 2 O S aut 7/86/ 4 200
voor de beste
Vectra 1 6 l HB 11/89/14400
LEEUWEKEUR
Vectra 1 8 l HB 10/89/14700
gebruikte auto
Tel 035564444/561842
KOM LANGS i
Kadett 1 7 D Car 12/90/ 11 900
Baarsjesweg 249 - 253
Kadett 16DCar 11/88/ 8900
020 6121824
Kadett 1 7 D HB 7/90/ 10 700
Tel 035564444/561842
'eugeot 205 Accent, wit,
KADETT GSI 20, 07/90, green 50000 km, b j '88, vr pr ƒ 8950,
APKjum'94 Tel 0206977588
met leer bekleding
Automobielbedr Brouwer B V PEUGEOT 205 XL Diesel 11/89
Hamerstr 13, A'dam 6360401 veel extra's, d rood, 96 000 km,
Opel Corsa 1 2i, b j 1090, in nwst ƒ13500, 0180313021
nieuwstaat, 1 ste eig, 42 000 'EUGEOT 205 XR automati
km, net grote beurt gehad, vr sche ramen, bj '85, APK tot
pr ƒ13500- 02940-17535
94, ƒ5800 Tel 0206892166
T k mooie Rekord bestel 23D f k a tegen handelspnjzen
bj 22 9 '86 grijs kent alle keur "*eugeot 605 2 O SLi blauw, el
toegestaan ƒ 3250 041254513 schuifd, LPG, 2'91, ƒ23000
T k Opel Ascona, b j 79, APK 205 GTi, schuifdak, l m wielen,
9'84, ƒ 7 250 4051 4 GL, LPG,
6 94, LPG, vrpr ƒ1380
3'89, ƒ 11 000 309 GR 1 4 Ju
Tel 025052098
bilee, 5 drs
LPG 1 91,
T k a tegen handelspnjzen ƒ13750 BEREBEIT
Vectra! 8i GL, wit, LPG 5 drs, Amsteldijk 25, 020 6627777
1 '91, ƒ 18 500 Vectra 1 6i GLS,
5 drs, LPG, 1 91 ƒ19500
Omega 20i GL, antr grijs,
stuurbekr, 2 91, ƒ 19000
Kadett 16i LS, LPG, 2 90, 19GTR 11'89
ƒ10400
ƒ12950 Kadett 1 7 D Combo, 19TXE7'90
ƒ12900
4 91, ƒ 11 500 Inl BEREBEIT, 21 TL Sedan, 11 '90 ƒ10900
Amsteldijk 25, 020 6627777
21 TL 7 '88
ƒ 7 600
VECTRA 17 D, 11/91, veel ex 21 SD Nevada 11-90/13200
ƒ11900
tras o a GL pakket, 1e eig, 21 GTD HB 11-'89
MPORT USA CARS, Keuren 21 GTD Nevada 2'90 ƒ 14 500
25 GTS aut 8'89
ƒ12400
plein 9 A'dam 020 6670121
25 GTS 4 87
ƒ 7 900
25 T D stuurbekr 4 '89/12 900
25 GTD 11'90
ƒ16900
25TD7'85
ƒ 5900
MINOR MOTORCARS
25 GTX9'84
ƒ 4600
De nieuwe Rover 600 v a 23 25 V6 limousine 7'86 ƒ 10 500
ƒ 9600
september in onze Showroom S S L 7-'89
9 GTD 10'88
ƒ 7400
Tel 035564444/561842
Rover 820 SI
10/92
Rover 216 GSI
5/92 Renault 5 SL, bj nov '88, km
Rover 216 GSI
8/91 88 500, wit, rad /cass , nwe
Rover Estate 7 pers
5/90 v banden, ƒ 8000 03480 10634
En diverse andere Rovers bij
RENAULT AMSTERDAM
MINOR MOTORCARS
Top occasions met 1 jaar
Sloterkade 40 44
garantie
Tel 0206177975
Wibautstraat 224
Rover 216 E 7 90
ƒ 11 500
020 - 561 96 11
el 035564444/561842
RENAULT BENELUX
AMSTELVEEN

Citroen
2x BX Sport b)
86 va
ƒ 10 000 Autobedijf Walst
Tel 075163008
2x BX TURBO D b j 88 va
ƒ14000 Autobedrijf Walst
Tel 075163008

AX HIT b j 88 Vr pr ƒ 8 750
Autobedrijf Walst
Tel 075 163008
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
Tel

19 D, 1 90
ƒ10700
1 4 7 89
ƒ 8 100
1 9 D 7 89
ƒ 9 800
19 RD Br 10'89 ƒ 12900
19 TRI 8 89
/ 10 400
19 GTI 1 89
ƒ11 700
1 6 TGI 7 90
ƒ 11 900
1 4 TE 11 89
ƒ 9 400
19 TRD 1 88
ƒ 7 400
1 9 TRD 9 86
ƒ 6 900
035564444/561842

Escort 1 4 5 88
ƒ 8 700
;scort 14 l CL 11 89/11700
T k BX16TRSaut bj 85 i v m Scorpio 20 CL 10 89 ƒ 12900
aanschaf kampeerauto vr pr Scorpio 24 l CL 8 90/15900
ƒ4500 Tel 0521010270
Scorpio 20 l 3 90
ƒ14400
T k a tegen handelspr BX 16 Sierra 1 8 Turbo D 9 90/ 14 500
RE wit LPG 3 89 ƒ8750 BX Sierra 2 3 D 3 d 7 '89/ 9 800
16TRi 11 89 elektr sch/kant lierra 1 6 Laser 10 86/ 5 900
Sierra 16 CL 5 d 3 91/14900
dak, ƒ9950 BX 1 4 Toulouse
LPG 2 91 ƒ 13000 BX 14 E jierra 1 6 coupe 3 87 ƒ 7 400
LPG 9 87 ƒ6500 BEREBEIT Sierra CLX 8 91 5 d ƒ 15 200
Sierra 1 8 TD St 7 91/16900
Amsteldijk 25, 020 6627777
Sierra 1 6 spec 2 90 12 900
~aurus 3 8 l Aut 2 '90/ 17 500
V a ƒ 85 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen •el 035564444/561842
Spec in Zaanstad Garage
RENE SPAAN 075281193 ïesta 1 1 Cheers
2/93
Vraag tevens naar onze inrui Resta XR 2 Turbo
9/90
Iers en aantr rep prijzen
Escort 1 6 CL
1/93
1/92
XM 20 blauw metallic 1991 Escort 1 6 CLX
46 000 km
ƒ33750 Scorpio wagon 2 O CLX 6/92
Albers Autobedrijf
XM V6 rood metallic 1990
Ford Service dealer
86000 km
ƒ32500
XM V6 24V groen metallic Achterdijk 37, Ouderkerk a/d
Amstel Tel 029631767
1990 64000 km
ƒ55500

CITROEN BX 14E (S 6) aug
87 zandkleur 121 000 km m
goede
staat
APK 6'94 ZX Volcane rood 121991
ƒ6950 Tel 071897798
k weg vertrek Ford Scorpio
22 000 km
ƒ 29 750
2 cl 88, 5 versn trekh getint
Kijk voor een goede Citroen AX 14 TRD grijs metallic,
ƒ11450 glas schuifdak weinig km,
Occasion ook onder de rubriek 99 000 km 1989
abs
pr
ƒ13500
Tel
ALGEMEEN of bel direkt Wim Citroen Dorland 02903 1908
Pmn A Ham afrit 11R Rr l W
klpur wit

Ford Taunus 1600XL 74 APK
afgek mech in orde, veel on
derd , / 650 Tel 030 892502
T k ESCORT 1 6 VLD 87 veel
extra s, ƒ9500 0297740880,
na 1800 uur

Renault

Rover

Saab

SAAB SERVICE MOLENAAR
Ond , rep , APK
Royal Class Saab s
Diverse occasions
HOOFDDORP, 02503 14097

Honda

Seat

Accord 20 L EX 4 90/17400
Tel 035564444/561842

SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam Sloterdijk
Tel 0206133333

Honda 750 CC v t bouwjaar
1983 Vraagprijs ƒ5300
Tel 0597018199

leat Terra 14 D 4'92/10000
Tel 035564444/561842

Hyundai
HYUNDAI
OCCASIONS
AUTOKROOY
T T Vasumweg 32, A dam N

TEL. 020-6310615.
MEER GARAGE
Hyundai dealer,
occasions
t mnaeuskade ï> i

Subaru
Subaru 1 8 GL
P S 2'89
el 035564444/561842

Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault

5 TL
'85 '86 '87
5 Campus
'88
5 SL
89
Clio 5 drs
92
Clio RL
'91
9 aut
'87
9 Louisiane
'85
19 TR
'89
19 GTR 5 drs
'89
19 16V zwart
'92
21 TL
'86 '88
25 TX
'88 '92
25 GTX aut
'89
25 TXE
'90
ïarantie Rnanciermg Inruil

BANKRASHOF AMSTELVEEN
Tel 0206453251

Renault Express 1,6 D, 1991,
40 000 km, ƒ13500
RONDAY RENAULT BV
4 drs
020 6237247
ƒ8900

MOOY & ZN
Ook voor diverse
recente occasions

Klassiekers en Oldtimers

Suzuki

323 F 9'90
ƒ19400
Amstelstem - Suzuki
626 LX HB, 690
ƒ13400
626 20 L 3 87
ƒ7200
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
626 20 GLX 6'91
ƒ16900 Dealer voor A'veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
626 20 Coupe 10-'85/ 5800
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 - 62055
Tel 035564444/561842
(gratis halen en brengen)

Opel

Auto's te koop
tot / 5.000,-

1-16

22/23 september 1993

Toyota
Camry 2 2 GL, 08/91, green m
Previa 2 4 GL Aut 10/91 gray
Automobielbedr Brouwer B V
Hamerstr 13, A'dam 6360401
Carma 1 6 HB 12 89/10400
TP| 015564444/561842

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION NAAR:
Auto Amstelstad
Hemonylaan 25a Amsterdam
Minervalaan 85 Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
Jarmuiden 29, Sloterdijk III, Amsterdam
Jan van Galenstraat 115, Amsterdam
Zeilemaker Landsmeer B.V.
Dorpsstraat 74, Landsmeer
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
Zuideinde44, Koog a/d Zaan-Zaanstad

020-6799100
020-6711888

**5e Haagse Oldtimerbeurs**
+ CONCOURS, 25 en 26 september, DE UITHOF
Info Pro Mobiel Totaal telefoon/fax 070 3977210

Accessoires
en Onderdelen
AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 152
Tel 0206240748

Service en
Reparatie
APK + grote beurt v a ƒ 299

DIESELSERVICE
brandstofpompen, verstuivers
cil koppen vlakken Garage/
020-6148933
motorenrevisie FEENSTRA
020-6831956
Grote sortering ONDERDELEN Industneweg 27, Duivendrecht
Tel 0206980639
van schade auto's, alle
02908-24343
merken, alle bouwjaren
APK KEURINGEN ƒ 70,
GEBR OPDAM B V
klaar terwijl u wacht
075-164692
Tel 0250245435
Garage West-Center
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
Missot specialist REM en 020 6122476 (zonder afspraak)
^SUZUKI
INRUIL EN FINANCIERING
2e Helmersstraat 15, A'dam
FRICTIE MATERIAAL
Bosboom Toussaintstr
43
A P K KEURINGSSTATION
A'dam Tel 0206180443
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmmk
Noodservice
Asterweg 24A A'dam 6364702
JettaGL 1,8 L, LPG, 5 versn, 340 14 DL, grijs, 1 90 ƒ7400
ONDERDEELVERKOOP
ƒ11700
b j april '86, 2 drs, ƒ6900- 440 DL, wit, 9'90
Autobedrijf CRYNSSEN
DOE HET ZELF ADVIES
Tel 035564444/561842
i z g s t Tel 0206623769
Crynssenstraat 10 14
op zaterdag van
Tel 0206184402
Practige zwarte kever, incl 440 GLT inj, zwart, 11 '88
10001300 uur
APK keurstation, reparaties
taxatierapport, APK tot 9/94 460 GL inj, aut, rood, '91
Kost
B.V.
alle merken en schaderegeling
440 1 8, wit,'91 440 18 wit'90
Vrpr ƒ7500 0206833605
Valschermkade 16, A'dam
440 GL, rood, div extra's, '89
GARAGE ECONOOM
T k a VW Kever silver bui 1982
Fredenkspl 6, 020 6232505
17 440 GL, LPG, '90 940 GL 2 3
zeer goede staat 020
Sedan, aut, groen met, '91
Voor APK keuring, service
740 GL, Station el sch d ,
beurten, rem- en koppeling
turbo velgen, 122000 km, 10
special Ook voor autoschade
ALLE KLEUREN
Cl 18/90 pk, getint glas, '89(m '90) 340GL,3drs,aut,
VVN keuring
lid BOVAG
OOK IN SPUITBUSSEN
stuurbekr 5 versn Evt trekhk / '89 340 GL, 5 drs, 5 speed'88
otto nieuwenhuizen bv
Gedipl FOCWA monteur voor
VOLVO NIEROP
verzw koel, 700 tot 3800 km ,
Overtoom 515 Amsterdam al uw reparaties APK, laswerk,
Vancouverstraat 2 12
bouwjaar juni/juli '93
(020) 6129804
schade's enz ƒ35, excl p u
A'dam-West Tel 0206183951
nieuwpnjs: ƒ40.120
T k gebruikte onderdelen van Incl gar Tel 075314618

Volvo

Volkswagen

autolak

VENTO CL

Nu slechts: ƒ34.995

Volvo
Occasions

alle type's BMW, Mercedes en Zelf sleutelen ot auto spuiten
Peugeot
Garagebedrijf C doe je bij HEINING HOBBYSchrauwen
Tetenngsedijk HAL 02907 6999 A'dam,
740 GL, stationcar
'89 134, Breda Tel 076-214918
Sloterdijk 3
VW/AUDI DEALER
Contactweg 47, A 'dam Sloter- 740 GL, LPG, 66000 km '91
'90
dijk 020
6869611, Lod v 740 GL antr m
740 GL, LPG, rood m
'90
Deysselstraat 77, A'dam
740 GL, Automaat
'89
(Geuzeveld), 0206116715
5 STERREN AUTO & MOTORRIJSCHOOL
244 GL, d blauw
'87
VW BUGGY, kleur rood, 1971 244 DL, wit
Amsterdam, Almere en Zaanstreek
'85
Autobedrijf
JAN
WALS, 480 Turbo, wit
'92
SUPER STUNT
0290261697
460 GL, Automaat, wit
'90
voor nieuwe leerlingen
6 x Volvo 440
'90 '93
V W - en AUDI SPECIALIST
GRATIS 3 HOTEL OVERNACHTINGEN in Europa
5 x Volvo 340
'87-'90 als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van
BAAS
Voor nieuwe en gebr auto's
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 975,Jacob van Lennepkade 295
of
Tel 0206183855
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ750,Motornjlessen ƒ 47,50 per les
VW Golf 1 6 D
5 drs
Autorijlessen ƒ 36,00 per les
5 bak, 5 90
ƒ11400
Theoriecursus op Video GRATIS
VW Golf Van 1 6D7-'86/ 6400
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk
VW Jetta 1 6 D
4 drs
Amsterdam
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel 6138473 Adam
5 bak, 7-90
ƒ13900
Uw Volvo-dealer
VW Passat CL
5 drs
AUTORIJSCHOOL 'DIK MIL ET'
1-'83
ƒ 3200 Tel 0206369222, Meeuwen- 1e 10 lessen a ƒ 32 per uur
VW Passat 1 8 CL 5 91 ƒ 18 700 laan 128, Amsterdam Noord, Gratis halen en brengen
Autosloperij A de üede
VW Golf 1 6 CL Turbo D
uit de Utunnel 2x rechtsaf
Tel A'dam 0206942145
Neem geen risico ong
12'89
ƒ12900
PTT-vnjwaring RDW
VOLVO 340DL aut, b j okt BIJ Ferry alle rijlessen ƒ35,VW Golf 1 6 CL D
halve
prijs
10'89
ƒ11700 '82, apk 6 94, i z g st, prijs Herexamens
(s)loopauto's
Spoedcursus mogelijk v a
ƒ2500 Tel 030513278
Tel 035564444/561842
HOOGSTE PRIJS
ƒ925,- Tel 0652821994
Tel 0206198691
bgg 0206932074
Grote sortering ONDERDELEN
Celie, ANWB erkend, Redelijk van alle schade auto's, alle
± 50 auto's APK gek Den m prijs, hoog in kwaliteit merken, alle bouwjaren
AUTOMOBIELBEDRIJF
Brielstr 18, A'dam, zijstraat 0206416607 0365345119
GEBR OPDAM BV
SPRING IN 'T VELD
Haarlemmerweg bij molen Erk Bovag verkeersschool Ve Tel 0250245435
OCCASIONS
020-6844079 Tevens Inkoop
ronica Autorijles ƒ 34 per les Het HOOGSTE BOD" Bel
MET HET ZEKERHEIDS
PAKKET, GARANTIE EN
Wagenpark JOHAN BOOM, Motornjles ƒ 45 per uur Pakket voor vrijblijvende prijsopgaaf
NATIONALE AUTO-PAS
Zuider Akerweg 83, A'dam van 10 motorrijlessen + exa- Loop, sloop en schadeauto's
men ƒ 730 Spoedcurs compl m vrijwaring Tel 020 6754193
Osdorp Tel 0206105478
pakket ƒ 1750 incl theorie Voor
HONDA
Ook bedrijf m Den lip 55,
tussen Landsmeer en Purmer- nadere ml 020 6656955
Ovic 1 3 DX, rood
'92 end Tel 0290824646
Civic 1 5 D X l, aut, rood '92 ± 100 auto's v a ƒ500,- tot SNELLER JE RIJBEWIJS (A/B)
Civic 1 5 l GL, zilver
'91 /20000,-Wij geven garantie Euro Drive Verkeersschool
Civic Sedan 1 5 LSI, wit
'92 v a ƒ 1 000 - en door grote om Cursus duur 2 tot 8 wkn
Civic Sedan 1 5i GL, zilver '90 zet goedkoopste adres van 2 tot 3 dgn theorie op video
Civic 1 4 GL, st bekr, rood'89 Nederland Geopend van 9 tot Kst min ƒ895, ,2 pers -ƒ200,Civic 1 3 Luxe, rood
'90 20 uur Zuider Akerweg, Den lip Rijtest ƒ 42,50 lessen/wkn ook
niet duur!!'
autom 0206840154/6828426
Civic 1 3 Luxe, zilver
'91 tot 19 uur Ook inkoop van
Studenten 10 % korting
C R X 16i 16V, zwart
'93
auto's a contant
koelwagen & opnjauto
C R X 16i 16V, zwart
'87
AUTO SERVICE WETTER
- 9 pers bussen en pick-up's
Concerto 1 6 l AT, rood
'92
Subaru en Lada dealer
- Rat 500 tot Chrysler Voyager
Concerto 1 5, rood
'92
LADA SAMARA 13
1990
- Nu ook Campers"!
Accord 20 EX, wit
'90
LADA SAMARA 1 1
1991 Autoverzekering laagste bet
Avond& nachttarief
Prelude 20i 4WS, airco, wit'88
LADA 2107 1 6
1988 per mnd /kw, ook geld/lease
Prelude 20 EX ALB, rood '90
bestelwagen gehaald na 16 30
LADA 2107 1 5
1987 0206416607-0365345119
Prelude 20i 16V, wit
'89
uur en de volgende morgen
LADA 2105 1 5
1987
retour tegen 4 uur tarief
Citroen BX 16
1986
ANDERE MERKEN
020 6794842, 020 6908683
Mitsubishi Galant 1 8 GLX1990
Suzuki Alto
1984
D FAAS
Alfa 33 1 4 IEL beige
'92
Opel Kadett HB 1 3, Aut 1985
Luxe- & Bestelauto's v a ƒ 38,Alfa 33 1 5 IE, rood
'91
Inkoop auto's tegen
per dag, ex BTW
Alfa 33 1 7 QV, rood
'91
ANWB/BOVAG koerslijst
Zwanenburgerdijk 503
Grasweg 3, A 'dam-Noord
Alfa 33 1 5 Blue, grijs
'89
Zwanenburg Tel 029076572 Bel voor info 020 6369515
Tel 0206371826
Alfa 33 Junior, wit
'87
AUTO EXPORT vraagt te koop
Alfa 75 1 6, rood
'90
LAGE HUUR
RENAULT BENELUX
Lada's, Ford Sierra, Ford
Alfa 75 1 8, LPG, wit
'89
Nwe bestel en vrachtw m ra
AMSTELVEEN
Taunus, Audi 100, Rat Ritmo dio, van 6 t/m 23 m3, v a ƒ 44,
Alfa 75 1 8, beige
'89
'88 en Regata, Peugeot 504 en p d , 100 km vrij Tevens pers
Alfa 1 7 Sprint, rood
'88 Rat Uno 45
'90 505.BMW 3 en 5 serie en alle wagens Autoverhuur Sloot
Alfa 164Twin Spark, groen'91 Ford Sierra 20 GL
Alfa 164 Diesel, groen
'91 Ford Scorpio 2 4, Aut GL '88 merken vracht- en bestelau- haak Tel 0206431220
'92 to's Schade of defect geen
B M W 3161, rood
'89 Hyundai Scoupe GTI
'83 bezwaar Vlotte en correcte
Rat Panda 750 CL, rood '88 Jaguar XJS Cpe V12
'92 afwikkeling 0294017813
Lancia HPE Volumex, rood'86 Mazda 121 GLX
'90 Let opi BOVAG autobedr ver
Mazda 323 1 6 3 drs , rood'88 Mazda 626 HB
'93 koopt gratis uw aanb m zijn Harley Davidson Sportster 883
Nissan Sunny 1 6 cou, rood'89 Mazda 626 aut
'91 Showr Medembl 022744999 Evo, bouwjaar '86, veel extra
Peugeot 106 1 1 XR, groen'92 Mini 1000
'90
Telefoon 0206944756
Volvo 440 DL, LPG, zwart '90 Nissan Sunny 1 4
'90 DE HOOGSTE PRIJS voor elk T k MOTOR BMW K 100 RT
V W Golf 1 3, zwart
'91 Peugeot 205 junior
Peugeot 305 break GR
'86 merk auto a cont met vnjwar 38000 km + ace ƒ13000,
BOVAG Garantie Voorwaarden
bewijs Tel 0206105478
Suzuki Alto
'88
tel 02220-17161 '
Toyota Corolla 1 3 GL
'87 T k gevr LOOP , SLOOP- en
INRUIL AUTO S MET A P K
Garantie Rnanciermg - Inruil SCHADEAUTO'S a contant
met vrijwaring Telefoon van
Ford Escort 1 3, blauw
'85
BANKRASHOF AMSTELVEEN 9 00 23 00 u 0299071693
Mazda 626 2 O Sedan, wit '86
Tel
0206453251
SPRING IN 'T VELD HONDA
Wilt u uw auto v a 1990
VW/Audi dealer A POINT,
Xantia 1 8 SX, 3 93
DIREKT verkopen? Belt u voor
Amsterdam-Zuidoost
ƒ6000,
VOORDEEL nl 0341019354
Oostemderweg 340,
uw adres voor nieuwe
C
15
Diesel,
593
1432 BE AALSMEER,
Te koop gevraagd AUTO'S a WESTFALIA en occasion
ƒ2200,
VOORDEEL
Tel 02977-44146/24696
campers, ook inruil mogelijk
contant met vnjwar bewijs
Swift
1
O
Spint,
2
93
Fax 02977-20489
Tevens verhuur 020 6964964
Tel 02908 24640
ƒ2200,VOORDEEL
VRIJDAG KOOPAVOND
ZX 1 6 Aura 5 drs, 9-92/ 28 900
Ford Escort 13 11/84 ƒ 3850
ZX 14 sport uitv 1-92/26 500
Otr BX 1 9 G T 8 5
ƒ 4500
ZX 14 Reflex 1091 ƒ21900
BMW 316 LPG 85
ƒ 6750
XM 2 O Comfort 5 90 ƒ 28 500
Opel Kadett Dsl 88 ƒ 9950
Incl 2 jaar garantie
Merc 230 TE Aut 85 ƒ10750
BMW 323 i, aut 85 ƒ13750 BX 1 4 Cannes 6-91 ƒ18900
BX 14 1086
ƒ 7500
Nissan Bluebird
ƒ 22 000
2 O LX HB, LPG, 90 ƒ14950 BX 1 9 Diesel 6 91
Seat lbiza12iCLX 92/15 950 AX 1 4 GT zwart 6-89 ƒ 15 500
AX 1 1 Spint 11 89
ƒ11950
Speedboat 70 pk ƒ 8500
C15 Diesel 4 90
ƒ13000
CX 2 O LPG 4 85
ƒ 4 500
Inr/fm/gar mog
Alto 1 84
ƒ 4 750
Tel 0206369515
Peugeot 205 1 91
ƒ 15 900
Mitsubishi Galant 1 6 EL, LPG, Ibiza 1 5 XL mj 2 90 ƒ15 500
Ibiza 1 5 GLX 9 90
ƒ16950
9 '87, ƒ 6950 Escort 1 3 L,
ƒ11500
2'85, ƒ4950 Opel Ascona, Micra10DX189
ƒ 2 750
LPG, 10 83, ƒ2750 Opel Re Visa Super E 1 84
kord20S,LPG, 2'86 ƒ4750 Hyundai Pony XP 6 88/ 7 950
Rat Uno 45 S, 5 '88 ƒ 6750 Renault 5 GTL 12-86 ƒ 7 900
Citroen BX 14 E, LPG, 9 '87, Inruil, financiering en 12 mnd
ƒ6750 BMW 728 Autom (2e garantie mogelijk Autobedrijf
eig), 4-79, ƒ3950 BEREBEIT, Wim van Aalst Citroen/Suzuki
Tel 02979-84866
Amsteldijk 25, 020 6627777

Autovroon

Rijscholen

VOLVO

Van Vloten

Autosloperijen

Algemeen

Autoverhuur

QUKEBAAS

Autofinanciering
en verzekering

Auto's te koop
gevraagd

Motoren/Scooters

Campers

Bedrijfsauto's

Automaten

Rat Uno 5 drs autom '89,
blauw met
ƒ 14 950 Rat Uno autom 3 drs '92,
wit,
ƒ22950
Mitsubishi Coit 1 5 GLX aut
86, zilvermet
ƒ11750
Nissan Primera Stationwagen
aut '91, wit,
ƒ34950
Ford Escort 1 6 L autom
Citroen C 25 Turbo D b j '86, 5 drs, beige met
ƒ10950
70000 km Vrpr ƒ8500
Goudsmit Rat A'veen
Autobednif Walst 075 163008
020 6470909

70 BESTELAUTO'S en pers
busjes v a ƒ3500 Garage
Rijsenhout, lid Bovag Bijna
50 jaar gevestigd Bennebroe
kerweg 17, Rijsenhout bij
Aalsmeer, 02977-24229
Ook t k gevraagd

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoreii naar onze fax,
het faxnummer is

020-6656321 .
.PERSCOMBINATIE.
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Opzienbarende vernieuwing van Toyota

-Opel en schade
In het herstellen van
schade schijnt Opel goed
koper te zijn dan andere
merken

Supra is Supra niet meer

Dit blijkt uit het Audatex
calculatiesysteem, dat in
bijna de hele autobranche
wordt gebruikt Bij 148 358
schadeberekemngen van
januari tot mei, waarbij
alle merken betrokken waren, was het gemiddeld
schadebedrag 3 223 gulden
Van de betrokken Opeis
was het gemiddelde echter
2690 gulden, dat scheelt
16,5 procent Opel boekte
dit voordeel voornamelijk
op de lagere prijs van onderdelen Ook de arbeidskosten waren iets lager.

Subaru Minibus
-Subaru heeft op de beurs
in Frankfurt een meuwe
minibus E-Wagon ten doop
gehouden De uitdrukking
klem maar fijn is wel van
toepassing op deze slechts
3,53 meter korte bus, die
plaats biedt aan zes volwassenen Het is dan ook een
aardige gezinsauto
De E-Wagon heeft een
volledig meuw ontworpen
carrosserie, met een ongineel en aantrekkelijk desfgn Opvallende uiterlijke
kenmerken zrjn de forse
schildbumpers aan de
voor en achterzijde en de
vormgeving van de extra
grote derde zijruit De wagen wordt aangedreven
door een 12 liter injectie
motor met ruim 54 pk
Standaard is hij voorzien
van achterwielaandrijving,
maar zoals we gewend zijn
van Subaru is er natuurhjk
ook een vierwielaangedre
ven exemplaar verkrijgbaar Deze heeft als extra
een opvallend dubbel glazen dak. Het voorste deel
kan openklappen, terwijl
het achterste deel elektnsch kan worden openge
schoven Eind september
maakt de E-Wagon zrjn debüut op de Nederlandse
markt

Nationale
Automobitistendag
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E ONTWIKKELING
nam ruim vier jaar m
beslag Dag-m-dag uit
werden diverse prototypes getest op circuits en
openbare wegen in Amenka, Canada, Europa en Japan Zes versnellingen Zonder begrenzer bedraagt de
topsnelheid 282 km/uur en
dankzij de 330 paardekrachten accelereert hij m 5,1 se
conde naar 100 km/uur. De
nieuwe Toyota Supra.

Toyota denkt er op jaarbasis
tweehonderd van weg te zetten
en gaat concurreren met auto's
als BMW 840i, Renault Alpine,
Porsche 968 en 928, Honda
NSX, Mitsubishi 3000 GT en
Nissan ZX Wat betreft de acce
leratie laat de nieuwe Supra in
elk geval alle concurrenten ach
ter zich Onder de motorkap
schuilt een driehter zescilm
derlijnmotor die met behulp
van de twin turbotechniek tot
een imposant vermogen van
330 pk komt Dat is liefst 92 pk
meer dan zijn voorganger

Gewichtsbesparingen
De hoge prestaties zijn onder
meer toe te schrijven aan gewichtsbesparmgen De vijand
van een sportieve auto is m de
ogen van Toyota de eigen mas
sa Daarom werd een speciaal
team aangesteld,
genaamd

deld brandstofverbuik bi]vooi
beeld schommelt even boven
een optimistisch klinkende l 9
maar dat zal wel gocn koopo
verwegmgzijn E n dat de Supra
volledig cfk vri] is, telt waar
schijnlijk ook nauwelijkb
Indrukwekkend
Het s?aat natuurlek gewoon
om zijn 'smoel en om waar hij
toe in staat is De Supra is in
alles een indrukwekkende ver
schijning geworden Het ti]n
niet alleen het slanke en lange
postuur de hoge achterspoilei
en de forse luchtinlaten die het
potentieel van de auto verra
den

Willpower, dat ervoor moest
waken dat onnodig zware mate
rialen voor de Supra zouden
worden gebruikt Het resultaat
is dat hij l 606 kilogram weegt
Dit is overigens meer dan de
meeste van zijn concurrenten
en ook meer dan zijn voorgan
ger, maar die was toch echt van
een andere orde

echter tevens een lederen inte werd een nieuw model geintro
rieur en een sportroof wenst, duceerd Wat Toyota nu echter
komt daar nog eens 9 600 gul met het uiterlijk van haar para
den bij De Supra is de Supra depaard heeft uitgehaald, was
dus niet meer, alleen de naam nog niet eerder vertoond Blijk
herinnert aan hoe hij was
baar is het standpunt gehul
digd dat je een auto ontwerper
maar het beste met een schone
Schone lei
lei kunt laten beginnen
De geschiedenis van de auto
gaat terug tot 1967 toen de revo
Het team Toyota ingenieurs
Voor de Supra oude stijl lutionaire 2000 GT ten tonele dat de Supra bedacht, ontwierp
moest tot op heden ongeveer verscheen Later kwam de Celi en bouwde heeft haar werk met
110 000 gulden neergeteld wor ca Supra en in 1986 werd Supra passie gedaan De passie om m
den, de nieuwe mag u meene- een zelfstandig model met ach een competetieve markt een
men voor 177 354 gulden Als u terwielaandrijving In 1990 auto te brengen die zich wat

betreft styling en prestaties bo
ven de 'grauwe massa', zo die er
is, verheft „De algemene me
mng over autotechniek is dat
hoge prestaties altijd ten koste
gaan van brandstofverbruik,
njcomfort en geluidsproduktie
van de auto Wij wisten dat wij
voor dat probleem met een op
lossing moesten komen De Su
pra is een auto geworden die
Toyota's high tech imago wat
dit aangaat onderstreept", al
dus chief engmeer Isao Tsuzu
ki van het ontwerpteam Het
door Toyota opgegeven gemid

Gratis carpoolpartners via het beeldscherm

Opel probeert het onder
meer met een concept van
een vierpersoons-recreatie
auto van de toekomst de
Scamp Hij is gebaseerd op
de Corsa en combineert
een sportief uiterlijk met
vele recreatieve gebruiks
mogelijkheden
Opel
spreekt van een compact
en betaalbaar voertuig

Opel Scamp
. Onder het thema 'Safety
en Technology' toonde
Ford ook wat het zoal m
huis heeft met brjvoor
beeld de experimentele
Sub B-modellen Een voorproefje van wat ons nog te9
wachten staat in autoland

Ford Sub B

D

E OVERHEID is
een pubhciteitsoffensief gestart om
'auto-solisten' wat mschikkelijker te maken,
zodat ze eindelijk eens
hun achterbank beschikbaar gaan stellen aan collega-forensen De carpoolbureaus rijzen de
grond uit Inca VTX
dacht een systeem uit
dat goed was voor subsidie van het Mmstene van
Verkeer en Waterstaat
en biedt zijn diensten
daarom gratis aan
Jan Ewalt en de hem ten dienste staande computers

Hoe start iemand een succesvol carpoolbureau dat
bovendien de gebruikers
geen rooie cent kost' Jan
Ewalt en echtgenote keerden in 1988 na zeven jaar
terug van een wereldreis
per zeiljacht Hij voelde
weinig voor een bij stands
uitkering en onder het mot
to 'je moet toch wat doen'
besloot hij met behulp van
videotex een carpoolsys
teem op te zetten Videotex
was toen nog nauwelijks in
geburgerd, maar Ewalt was
heilig overtuigd van zijn
systeem en toonde over een
lange adem te beschikken
Hij ontwikkelde de idee
en, een vriend vei taalde ze
m bruikbare software De
provincie Flevoland was de
eerste die het systeem van
Inca VTX (Informatie en
Carpooling per videotex),
zoals het bedrijfje van Jan

Ewalt inmiddels heette, zag
zitten en introduceerde m
oktober 1991 Carpool Flevo
land De carpooler wordt
opgenomen m een compu
terbestand, dat op basis van
postcodes van woon en
werkplaats een geschikte
carpoolpartner selecteert
Een gelijksoortig project is
inmiddels ook gestart m sa
menwerking met de provin
cie Noord-Holland, Carpool
Noord Holland
Inca VTX is verder nauw
betrokken bij de carpool
wisselstrook, die op 28 okto
ber ter hoogte van het ver
keersknooppunt
Muider
berg op de A1/A6 in gebruik
wordt genomen Ook hier
treedt het bureau bemidde
lend op tussen carpoolers
die reisgenoten zoeken Alle
drie zijn onderdeel van het
Nationale Carpoolsysteem

Foto Biam ck HolHndt-r

op videotex Dit systeem Anderen
kunnen
zich
zette Ewalt op m nauwe sa schriftelijk of telefonisch
menwerking met het Minis- aanmelden Dan zoeken wij
terie van Verkeer en Water een of meer mogelijke part
staat, waarvan hij ook ners, waarbij rekening
120 000 gulden susidie ont wordt gehouden met woon
ving
en werkplaats, de werktij
den, wel of niet roken en of
Jan Ewalt „Dankzij de je zelf wilt rijden of uitslui
subsidie is het systeem gra tend wilt meerijden De aan
tis De inschrijving en be- vrager krijgt de namen
middeling kost carpoolers bchnftehjk van ons door en
niets Het heeft bijna twee kan vervolgens zelf kontakt
jaar gekost omdat het Mi met hen opnemen
msterie wilde dat het sys
teem
klantvriendelijker
In het systeem zijn inmid
werd Het zag en was vrij dels ook de personen opge
ingewikkeld, nu is het heel nomen, die via het bureau
simpel Wie over een perso Carpools Nederland een
nal computer met telefoon reispartner zoeken en het is
modem of over een video de bedoeling dat ook Car
tex terminal beschikt, kan pool Schiphol binnenkort
zelf rechtstreeks toegang meedoet Bovendien komt
krijgen tot het Nationale het Nationale Carpoolsys
Carpoolsysteem Dus zon teem voor het einde van dit
der tussenkomst van Inca jaar op RTL4 Teletekst Hat

enige wat je dan nodig hebt
is een toonkiestelefoon "
Iedereen die zelf per vide
otex een partner zoekt en
zijn persoonlijke gegevens
opslaat in de databank,
krijgt een pincode Ewalt
„Dit is om te voorkomen
dat iemand ander s jouw ad
vertentie uit het systeem
verwijdert Het gebeurt ook
dat iemand in eerste instan
tie anoniem wil blijven Hij
kan in zo'n geval een adver
tentie met een postbusnum
mer plaatsen Degene die re
ageert, stuurt een bood
schap naar de betreffende
postbus Zonder de juiste
pincode kan niemand die
boodschap lezen "
„We onderzoeken nu nog
de mogelijkheid om de com
puter ook geografisch te la
ten zoeken, m plaats van
uitsluitend per postcodes
A's je net op de grens van
twee
postcodegebieden
woont, bijvoorbeeld 11 en
20, kan het best zijn dat ie
mand heel dicht bij jou m
de buurt ook een carpooler
zoekt De computer vindt
die persoon dan niet zo
snel Het moet ook mogelijk
zijn dat je de computer alle
carpoolers laat selecteren
die in een straal van tien
kilometer bij jou vandaan
wonen Maar dit is nog even
toekomstmuziek "
\oor informatie telefoon (Ub
5«i8i5 of \idiolc\mimmer (ll>
7400 (dienst carpool)

EVERHARD HEBLY

Daihatsu vernieuwt Charade
.AIHATSU HEEFT de
Charade een facelift
gegeven en het model
is er beslist op voorUit gegaan Het meest opval
lende is wel de royale bin
nen- en bagageruimte, te
danken aan de zeven centi
ftieter langere carrosserie
Daihatsu heeft tevens af
genomen van de l O
litermotor De Charade is
voorzien van een l 3 liter
motor
De Daihatsu Charade l.Si TR
De vernieuwde Charade biedt
achterin voortaan heel wat be
ter
plaats aan twee volwasse
!l
en, die met meer met de benen
'n
de nek hoeven te zitten Een
2
even centimeter langere car
r
osserie is zichtbaar en voel
In een tijd waarin veel au

Ook meer geraffineerde de
taüs als de compacte voor en
achteroverhang de bolle wiel
kasten, de vuistdikke uitlaat en
de 17 inch wielen stralen
kracht en dynamiek uit De
achterspoiler is fors uitgeval
len, maar vermindert de op
waartse druk bij hoge snelhe
den met zeventig procent Door
zijn hoogte belemmert hij het
zicht naar achter met
In tegenstelling tot zijn voor
ganger heeft hij geen opklapba
re koplampen De onderzijde
van de voorbumper is als spoi
Ier uitgevoerd, die bovendien is
voorzien van een extra compu
tergestuurde spoiler die auto
matisch vanaf een bepaalde
snelheid omlaag komt en voor
meer stabiliteit zorgt Hij gaat
het 'liften' van de Supra op
hoge snelheid tegen

Instapmechanisme
Binnen draait het om com
fort en luxe Hij biedt plaats
aan twee volwassenen en twee
kinderen Het dashboard is
rond de bestuurder gesitueerd
en loopt door tot m de portie
ren De stoelen bieden, /oals we
voor dit geld mogen verwach
ten, optimale steun en dragen
bij aan een actieve zithoudmg

Opel Scamp
Autofabrikanten zijn altijd m de weer met nieuwe
ontwikkelingen en rond de
internationale autoshows
komen alle vreemdsoorti
ge gedachtenspmsels van
ontwerpers ineens m de
voetlicht te staan als concept-cars Gewoon om eens
te peilen hoe het publiek
reageert

Actuele informatie ovei
auto s en motoren
Redactie Weekmedia
ondei vermelding van
'Auto's & Motoien'
postbus 2104, 1000 CC
Amstcidam

tofabrikanten streven naar op
vallende ontwerpen heeft Dai
hatsu gekozen voor een vrij
neutraal ontwerp van de Chara
de En met het oog op de inruil
waarde is dat met eens zo'n on
verstandige keus
Het is verder een auto waarin

ingesteld Sportief vooi een
maximale acceleratie, Auto
voor zo zuinig mogelijk rijden
en Easy voor het uiden op een
glad wegdek De meerprijs van
deze automaat bedraagt l 650
gulden

Het interieur van de Daihatsu
veel meuwe technieken zijn
toegepast Daihatsu slaagde
erin de carrosserie 33 procent
stijver te maken, wat de weglig
ging zeei ten goede is gekomen
De portieren zijn standaard
voorzien van verstevigingspro
fielen en ter bescherming van

de inzittenden werd bovendien
veelvuldig gebruik gemaakt
van vlamvertragende matena
len Een speciaal ontworpen
frame aan de voorzijde van de
auto absorbeert bij frontale
botsingen de grootste schok
Elektiisch bedienbare ramen

Daihatsu heeft met de intro
ductie van de nieuwe Charade
afscheid genomen van de l O
versie, die sinds 1978 werd ge
produceei d Voortaan wordt de
Charade vooizien van een l 3
Charade 1.3i CR
litermotor met zestien kleppen
die goed is voor 62 kW/84 pk
en spiegels zijn vanaf de TR en De GTIveisie is vooizien van
CR modellen standaal d Als op een 16 litermoto' met 77
ties kunnen onder meer stuur kW/105 pk De Charade is vanaf
bekrachtiging, ABS en een gea heden leverbaar m veertien ver
vanceerde viei traps automaat schillende uitvoeringen en de
worden gemonteerd De laatste prijzen varieren van ongeveer
kan tijdens het rijden in drie 22 000 voor de TS E tot 35 700
verschillende standen worden gulden voor de GTI

De bestuurdersstoel is elek
trisch verstelbaar Het stuur is
ook verstelbaar en heeft boven
dien een aardigheidje een m
stapmechamsme met geheu
gen Voor comfortabel m en
uitstappen kan het stuur in de
hoogste stand worden gezet
Zodra je het stuur weer omlaag
trekt, neemt het de oorspronke
lijk ingestelde positie weer m
Om de bmnentemperatuur
leefbaar te houden hebben de
inzittenden verder het pi cttis;e
gezelschap van een vernieuwde
airconditioning De Supra is Ie
verbaar mot een aluminium
sport roof dit is een uitneem
baar dakpaneel boven de voor
stoelen dat eenvoudig in de oa
gageruimte Kan worden opge
borgen Een wmdgeleider ledu
ceert de luchtdruk en het wind
geruis m de cabine

De Stichting Pro Auto
heeft voor zaterdag 25 sep
ternbei ae Nationale Auto
mobihstendas> op het Ma
hcvUd m Den Haag gcorga
niseerd Iedere automobi
hst heeft hier de gelegen
heid letterlijk te laten zien
voorstander te zijn van
vrije, betaalbare en verant
woorde automobiliteit", al
dus Pro Auto die de actie
dag dit jaai voor het eerst
houdt
Tussen 13 en 14 uui
wordt een vei klaring aan
geboden aan een afgevaar
digde van de vaste Kamer
commissie Vei keer en Ver
voer Van 14 tot 16 uur
wordt een forumdiscussie
gehouden in een grote tent
op het Malieveld Hieiaan
wordt deelgenomen door
vertegenwoordigers van di
verse politieke paitijen en
branche organisaties Ar
tiesten, broodjes en patat
omlijsten het geheel
Om iedereen vanuit heel
Nederland in goede banen
naar Den Haag te leiden,
zijn er enkele grote verza
melpunten In deze regio is
dat om 10 uur langs de A4
op de parkeerplaats van
het Brugrestaurant Voor
informatie 070 3616059

4x4
Off Road Dag
Onder het motto 'Ga de
uitdaging aan' houdt Dai
hatsu op 26 september
voor de tweede achtereen
volgende keer de 4x4 Off
Road Dag, waarbij ook de
niet Daihatsu rijder wel
kom is Het evenement
vindt plaats op Circuit de
Landsard te Veldhoven, na
by vliegveld Welschap, en
duurt van negen tot vijf
In totaal zullen ongeveer
duizend 4WD rijders met
hun wagen het terrein m
duiken Er zijn verschillen
de parkoersen en demon
straties In diverse stands
worden de nieuwste 4WD
ontwikkelingen en acces
soires getoond Toegangs
kaarten (vi)ftien gulden)
zijn vei krijgbaar bij de Dai
hatsu dealers Daar liggen
tevens de mschrijfformu
heren voor de Daihatsu rij
dert, klaar

Mazda Expo
Op l, 2 en 3 oktober
wordt m het Autotron te
Rosmalen een Mazda Expo
gehouden In een aparte
hal staat een groot aantal
Mazda s van toen en nu
tentoongesteld waaronder
de MX 5 Spoi ts Edition uit
1993 en de 1500 uit 1968
Ook de 787B ontbreekt
niet, hiermee won Mazda
als eeiste Japanse fabri
kant de 24 uurs van Le
Mans De openingstijden
zijn van 10 00 tot 17 00 uur

geeff u meer!
HERFSTTOCHT 1993
In samenwerking net Rederij NACO biedt Weekmedia
haar lezers een fantastische herisitocht aan op maan
dag 27 september donderdag 30 september maandag
11 donderdag 14 maandag 25 en « oensdag 27 oktober
1993
U stapt om 9 30 uur op bij Rederi] NA.CO De RuyterKa
de Steiger 7 m Amsterdam Om 10 00 uur verdekt de
boot naar Alpher aan de Rijn ^\an boord wordt u
ontvangen met een kopje chocolademe l met Vervol
gens worden de trossen losge^ooia en \ a a i u via de
Kostverlorenvaart en de Nieuwe Meer o\er de Ring
vaart van de Haarlemmerpolder Ver olgena passeert u
de prachlige Westemder Plassen ei de Braassemer
meer Rond ca 14 00 meert u ai in Alphen aan de Rijn
Tijdens de vaartocht krijgt u een heeihj^e l op soep
geserveeid en \er\olgenb een Schippeislunch bestaan
de uit een broodje ham broodje kaas een \renttmbol en
kopje koffie thee of melk Na de \ a a r t o t h t l nigt u de
gelegenheid een bezoek te brenqen aan <\\ifauna
waar om 16 00 uur de bussen kloar staan om u u eer
naar Amsterdam te brengen
Tegen inlevering van onderstaande \olledig ingevulde
bon op de dag van vertrek aan de lassa \ a n Rederij
NACO en na telefonische resenermg tel 020 6262466
betalen onze lezers slechts f 39 p p

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze herfsttocht is alleen mogelijk na
telefonische reservering tel 020 62624C6 Deze bon
dient ingevuld ingeleverd te worden op de dag van
vertrek aan de kassa van Rederij N A.CO De Ru> terkade
Steiger 7 in Amsterdam De kosten bedragen f 3 9 p p
Naam
Adres
Postcode
Datum _

WEEK

Woonplaats
Aantal personen

geeff u meer!

JVC MINI Hl-F! SYSTEEM
INKL CD-SPELER EN BOXEN
MX44; Optimaal bedieningsgemak, infrarood afstandbediening.
2x45 Watt, Spectro Peak Indicator, motor gestuurde volumeknop,
digitale tuner met 40 voorkeuzestations, dubbel cassettedeck,
auto-reverse, full logic, high speed dubbing, CD-speler met editfuncties, programmeerbaar. JVC luidsprekers, 2-weg bass-reflex.
Adviesprijs* 1429.-

SONY CAMCORDER

M

8x motorzoom, (ader, 3 lux,
hili.autolocus AdviespnjS '2220.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

1299.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI MAGNETRON

Type 25GR5760. 63cm (lat TOPMERKCAMCORDER
square, in-line.quikstartbeeld- FGO, 8mm systeem, 6x zoom, subuis. stereo, teletekst en af- penmpose.autolocus Adv.'2299standbedienmg A d v ' 2 0 7 5 -

Type R3G12; Inhoud 16 liter, 750 Watt vermogen, 1000 Watt
quartz-grillelement, 4 standen, eenvoudige bediening,
draaiplateau, 60 minuten tijdklok en gratis kookboek.

1149.

349.

SONY CAMCORDER
PHILIPS70CMKTV
STEREO TELETEKST

1495.-

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

FX500, 10x motorzoom. 2 lux.
LCD-display, supenmpose,
HiFi stereo, afst bed.. '2660.-

\llMc,

o
MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen, l

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel, 280 LITER 2-DEURS
zeer zuinig. Adviesprijs*1299.-

büw 849.-

LUXE KOELKAST

/49."

MOULINEX FM1115

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv. "749.

445.-

HOLL 1000 TOEREN

|j:JKf

219.239.-

SAMSUNG RE570

259.-

PANASONIC 700 WATT

299.-

INDESIT 2-DEURS

ZANUSSI WASAUTOM. Type R2240. Adviesprijs'849.

PHILIPS/WHIRLPOOL

AVM610;20liter.Adviesprijs'769.-1

M

SONYHI-8TRAVELLER

LUXE WASAUTOMAAT
FTgifr
CQQ
Lrjfo? ü«l«J-

Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo Adviespnjs'3330.-

Type 2596; Adviesprijs. *799.-

2099.-

459.-

70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie

m
PHILIPS CE6270 63CM
M AFSTANDBEDIENING

INDESIT PROMOTIE

SONY TRAVELLER
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

M

m
i
>.

K
*
f!

M

*
h

4koppen, longplay (8uur).* 1990.-

1799.1499.

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1199.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

849.-

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1100 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geëmailleerd. Adviesprijs *2199.-

1199

349.-!

MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON

FMA925C; Luxe 3 in 1 kom-1
bi-m'agnetron. Inkl. hete-|
luchtoven en grill. Adv.*849.-

569.-

R8180;750Watt+draaiplateau. l

649.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviesprijs* 1299.-

979,lütl

BLAUPUNKT VHS HI-FI

SIEMENS 1000 TOEREN

750; 4 koppen, 8 uur. '2095.-

Type WH3380. Adv. *1878.-

OP

1375.-

WASDROOGKOMBINAP5
1200 TOEREN LUXE
320 LITER SUPER
IDEAAL: Wassen en drogen in
KOEL/VRIES KOMBI
één apparaat. Adviesprijs'1899.-

JVC VHS HI-FI VIDEO

830; TOPKLASSE! *1899.-

949.-

Flat en Square Hi-Black Trimtron beeldbuis, teletekst en afstandbediening.Adviespnjs'1799.- GRUNDIG HIFI VIDEO
VS940; VHS-HQ, 4 koppen
mkl. TELETEKST. *1999.-

SONY 70CM KVX2921
STEREO TELETEKST

CCC

DDO."

BAUKNECHT 2304

MIELE 1100TOEREN

999.-

1299.-

mfw

SIEMENS KS2648

1149.-

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

pTgai

SHARP 3 IN 1 KOMBI

PANASONIC VHS HI-FI

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

fl

1399.-

F65; 4 koppen, VHS-HQ. * 1894.-

u
&

Type R3G14; Draaiplateau, ti-

PHILIPS / WHIRLPOOL mer en 1000 Watt quartz-grill.

BOSCH 2-DEURS

SONY VHS HI-FI VIDEO
PHILIPS GR102137CM SLA/615; HQ TOPKLASSE'

425.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI

Type KSV; De nieuwe met
260 liter inhoud. Adv. '1199.-

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

^
'Ê

^
&
«

TR50; Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi, autofocus "2550.-

319.-

ZANUSSI 2-DEURS

üi

1475.-

AEG LAVAMAT RVS

Geen 2-deurs koelkast maareen
echte 320 Iiter2-deurs koel/vries
kombinatie. Koelruimte op"ooghoogte". Adviesprijs. *1099.-

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanPHILIPS /WHIRLPOOL
bieding? Adviesprijs.*1549.-

1199.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle. '1795.-

1195.875.-

1199.-

PHILIPS HI-FI VIDEO "

KOEL/VRIES KOMBI

7/1 Q
i HO
MIELE KOEL/VRIES

\ \eeeeci

BAUKNECHT WA6500

829.-

staat u

Type ARG280; Adv. '1235.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

VR502; VHS stereo. *1599.-

neel

BAUKNECHT SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
TypeKGC2511 ;Adviesprijs'1269.-

849.-

SONY 3 KOPPEN VIDEO

V

\\

INDESIT
FORNUIS

Type KN5402WO; Adv. *849.-

V315; VHS-HQ, prefektbeeldi
LCD-afstandbedienmg. '1220.-

779.-

PANASONIC VIDEO

J40;VHS-HQ,3koppen.*1104.-

•^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M ^MMKf^RT^a^iUaflkw*

528.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

ETNA FORNUIS 14.00

598.

INDESIT G/E FORNUIS

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv.*1445.-

BLAUPUNKT VIDEO
RTV535; 3 koppen. Adv/1445.-

949.799.-

KN5404;Gas-elektro. *1049.-1

668.-

1 30 LTR. KOELKAST

Oerdegelijke tabletop. Zeer PELGRIM SUPERLUXE
800TRNBOVENLADER fraaie uitvoering met formica GAS-ELEKTRO FORNUIS
bovenblad. Officiële garantie. 410; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed |
grill-set. Adviesprijs*1425.-

AKAI VIDEO+PDC
VSF360; 3 koppen, VHS-IHQ,
afstandbed. en PDC. *1098.-

AEG TURNETTE

Inklusief aparte 2800-toeren INDESIT 140 LITER
centrifuge. Adviesprijs.*! 375.-

AKAI3 KOPPEN VIDEO

1099.

VSF340; VHS-IHQ, PDC voorbereid; afstandbediening. "988.-

145 LITER KOELER

958.-

ATAG GAS-ELEKTRO

FK055/52/25A;Elektrischeoven, l
inkl. grill en kookwekker. *1510.-'

TOPMERK. Adviesprijs*749.-

1098.-

ATAG INFRA TURBO
ZANUSS1 140 LITER
ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV9717; Adviesprijs*2275.

1398.-

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

1348.-

tt

ÜKUNUIU HbU-4bU
STEREO TELETEKST

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

PHILIPS VIDEO + PDC
VR223; VHS-HQ, simpel programmeren: TXT. '1245.-

PHILIPS 160 LITER

U!

I78.-

GRUNDIG 5JCMTEKST

BOSCH KTF1540

TURBO-DRIVEVIDEO
4 koppen, dubbele speelduur.
Ned. Philips garantie. *1245.-

BAUKNECHT 160 LTR
160 liter inhoud. Adv.*869.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

zccvw^mÈgtm Bccvw^^mtgm
AUDIO- & VIDEOCASSETTES

GRUNDIG VIDEO + PDC

Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:

MAXELLXLII90

749.-

5 voor

19.-

299.-

Type TD50; Adviesprijs*649.-

399.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

108.-

OPZETVRIESKASTJE

Handig opzetvrieskastje, waar
PHILIPS/WHIRLPOOL altijd een plaatsje voor te
Type AMB523; Adviesprijs*945.- vinden is. Adviesprijs. '595.-

599.-

599.-

BAUKN./BOSCH/AEG

549.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

ZANUSSI VRIESKAST
Type Z6050; Advfesprijs*599.

va649.-

Inkl. afstandbedieningi

KONDENSDROGER

479.-

PHILIPS VRIESKAST

799.- CLW 478.Type AFB594; Adviesprijs*725.

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

Elektronisch regelbaar.*1445.-

999.-

PHILIPS 5 CD-WISSELAAR

Programmeerbaar. Adviesprijs *599.-

Meer budget door de gratis
BCC-cardf
' vraaq-folder in de winkel!

4-pits gaskookplaat. *298.-

ZANUSSI WASDROGER

499.-

GV200; 2 koppen, ATTS,
LCD-alstandbediening. '989.-

349.

SUPER KOOKPLAAT

INDESIT WASDROGER

GRUNDIG VHS VIDEO

HRDX20; Afstandbed. *879.-

GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

635.-

TOPMERK WASDROGER

312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbedienmg. '1145.-

JVC VHS-HQ VIDEO
ARISTONA 51 CM

1298.-

545."

VS902;TELETEKST.*1409.-

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
Kookboek. Adviesprijs* 1735.-1

BAUKNECHT LUXE

BOSCH VRIESKAST

MERKCENTRIFUGE

STUNT!! VRIESKIST!!

PIN-CODE

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

Electronisch betalen
met uw PIN-code,
zonder extra kosten

tt.EM

(ALKMAAR

BAUKNECHT VW 3PR

Type GSD1311; Adv. '848.- BOSCH VWPS21 00

169.(BEVERWIJK

6 programma's, 12 couverts en
geruisarm: Adviesprijs*999.-

MIELE DROGER

1299.- rwk
L';fj.f

elcentrum "Schalkwijk"
radreef 37

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

CAO _ njTA oyiQ _
U4O . nETfff O'tïl.
MIELE VW G521

348.-

1499.-

IESHS
. zaterdag .9 tot B uur.

\éf*m Cl CHTRC! Cl IDCDQ l Badhoevedorp vrijdag

l Winkelcentrum "De Beverhof" l Huiswaarderplein 11
11 / Suf Tic 5 A Rirve-riCn. M»»™«mbroek wrljdag
l Beverhof 16 (alleen witgoed) l (Achter Noordarkade/Grotmarkt) l • f IIM Ub K AIM O STAD l overige filialen donderdag

;;:,!?„=
KOOPAVOND:

7 tot 9 uur

7 tot 9 uur
7 tot 9 uur

lOÏVZH

IS Nieuwsblad

organiseren in de krant van
7 oktober
een grandioze herfstpuzzel

Nieuwsblad

met vele leuke prijzen
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Burgemeester laat twee voorvallen onderzoeken

'Fascistische ontwikkelingen
worden hier niet getolereerd'
ZANDVOORT - Hotel Van Shields is al 11 jaar met een
der Aar aan de Brederode- Chinese vrouw getrouwd en is
straat is maandagochtend al eerder bedreigd. Enkele wevroeg slachtoffer geworden ken geleden ontving hij nog een
van een - vermoedelijk - ra- dreigbrief, samengesteld met
cistische aanslag. In het ho- letters uit tijdschriften, met
kreten als 'Buitenlanders ertel werden later hakenkrui- uit',
'Heil Hitler'. Zijn vrouw
sen en racistische leuzen was op
moment van de aanaangetroffen. Burgemeester slag methet
hun jongste zoontje op
Van der Heijden sluit een familiebezoek
in Singapore.
opleving van fascisme in
Zandvoort niet uit. „Maar De eigenaar van de dumpdie zullen we hier nooit tole- zaak in de Kerkstraat snapt
reren."
Zonder deze bij naam te noemen, zijn er volgens burgemeester Van der Heijden afgelopen dagen twee voorvallen geweest 'die tot de conclusie zouden kunnen leiden dat er sprake is van een opleving van
fascistische
ontwikkelingen'.
Behalve de brandstichting
heeft hij het over NSB-bladen
uit de Tweede Wereldoorlog die
zijn opgehangen in de paskamer van een Amerikaanse
dumphandel in de Kerkstraat.
„Hakenkruisen en fascistische
literatuur die bewust worden
aangebracht of opgehangen,
dat zijn ontwikkelingen die we
hier nu niet, in de toekomst
niet en nooit zullen tolereren,"
aldus Van dei- Heijden.

Ontstemd
„Ik ben uitermate ontstemd
dat er incidenten in onze samenleving voorkomen, die discriminatoor gedrag voortbrengen. Dat wensen wij in onze samenleving niet te accepteren."
Dat racisme het motief was
van de brand in hotel Van der
Aar staat nog niet honderd procent vast, maar wordt wel vermoed. In het hotel werden hakenkruisen en racistische leuzen aangetroffen als 'Auslander
eraus' en 'rot op'. Eigenaar E.

GGD 75 jaar
ZANDVOORT - De GGD
Zuid-Kennemerland
bestaat volgende week 75 jaar.
Bewoners van Zandvoort en
de overige regiogemeenten
worden 'uitgenodigd de verjaardag mee te vieren'.

niets van de ophef over de
'wandbekleding' in zijn paskamer, waaronder NSB-bladen
als Signaal en Volk en Vaderland.
„Die bladen liggen op het Waterlooplem in Amsterdam gewoon voor 3,50 gulden te koop.
We hebben ze opgehangen omdat het past bij de spullen die
wij verkopen. We hebben hier
ook modellen van oorlogsvliegtuigen hangen, de ene is Ameri-

Weekmedia

Grootscheepse actie voor HiK

DEZEWEEK
Eindpunt
„Hel is een hardnekkig
*j
misverstand dat het O
asiel een eindpunt is voor die
ren Zoveel mogelijk dieren
worden herplaatst Dat zegt
Ben van Vueren, beheerder
van het Kennemer Dierente
huis aan de Keesomstraat In
verband met dierendag wordt
daar zaterdag open dag ge
houden Vandaag m de ru
briek Achter de Schermen

kaans, de andere toevallig
Duits. Of bijvoorbeeld aanstekers van in Vietnam gesneuvelde Amerikanen. Dat hoefje met
verborgen te houden, het is de
realiteit."

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Volgens het Landelijk Bureau Racismebestrijding is het
tegen de muur plakken van dergelijke bladen niet strafbaar.
Wel het in grote voorraad hebben of verspreiden daarvan.

Rumoer rond
kroonprins

Ministeries steunen circuit
met bedrag voor groenfonds

ZANDVOORT - De A-status voor Circuit Park Zandvoort is een flinke stap dichterbij gekomen. De regering
in Den Haag heeft vorige
week beslist een bedrag van
vier ton te storten in een
groenfonds. Met deze aanvulling wordt bijna voldaan
aan alle voorwaarden, om
de A-status aan het circuit te
verlenen.
Het groenfonds is opgericht
'ter compensatie van duinterrein dat verloren gaat' door de
aanleg van het definitieve circuit. Eén van de voorwaardes
voor het verlenen van de A-status is, dat hiervoor elders een
nieuw stuk natuurterrein zou
worden ingericht. Aan die voorwaarde kan nu voldaan worden, na de toezegging van rmnister d'Ancona om vier ton te
storten. Dat bedrag is afkomstig van de ministeries van Weizijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) én van Economische Zaken.

A-status
Het fonds wordt aangevuld
tot 7,5 ton met bijdragen van de
gemeente Zandvoort, de provincie Noord-Holland, de Kamer van Koophandel en het cir-

Op de weekmarkt, aanstaande woensdag op de Prinsesseweg, komt de GGD met een informatiebus. Onder de bezoekers worden cadeautjes, busen treinkaarten, en vrijkaarten
voor zwembad en theater verloot.

cuit zelf.
De procedure om de A-status
te verlenen, kan nu op bestuurlijk niveau worden afgerond.
Dat begint bij de provinciale
werkgroep onder leiding van
gedeputeerde G. de Boer, waarin verschillende instanties en
overheden zijn vertegenwoordigd. Als deze van oordeel is dat
aan alle voorwaarden is voldaan, kan het plan van aanpak
aangeboden worden aan de minister van WVC. Vervolgens zal
dit voorgelegd worden aan de
Tweede Kamer, een voorwaarde die een tijd geleden via een
motie is bedongen door kamerlid Eisma van D66. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, kan de
A-status afgegeven worden.
Dat betekent dat Circuit Park
Zandvoort wordt aangewezen
als dé nationale autorensport-accommodatie. Dat biedt
meer bestaanszekerheid voor
het circuit, daardoor wordt het
ook makkelijker om geldschieters aan te trekken. Volgens circuitwoordvoerder Dirk Buwalda zijn er al lang contacten met
eventuele sponsors. „Als de A-status binnen is, kunnen we direct beginnen. Daarvoor hebben we een fasen-plan opgesteld. Het eerst gaan we werken
aan de baanverlenging en de
bijbehorende technische voor-

Zandvoorts oudste 104 jaar

'Gewoon een jaartje ouder'

zieningen." Daarna pas komen
de andere plannen aan bod. Dat
betreft onder andere de kantoorfaciliteiten en de toeschouwersaccommodatie.

Wülem-Alexander, liefhebber
van snelle auto's, is m opleiding
voor zijn racelicentie. In sommige kringen wordt gesuggereerd dat hij op 10 oktober al
aan de slotrace van de Citroen
AX GTi Cup gaat meedoen. Dit
weekend reed hij oefenrondjes
en wel voor aanvang van het
nationale raceprogramma De
prins werd ver van alle verslaggevers en fotografen gehouden.

Grand Prix
De circuitleiding hoopt op
den duur de Grand Prix (Formule I) weer naar Zandvoort te
kunnen halen. Daarom wordt
de nieuwe accommodatie mgericht in overleg met de internationale autosport-federatie, de
PISA. Als deze goedkeuring
geeft aan de nieuwe opzet, kan
het circuit weer een formule
I-licentie krijgen."
„Maar voorlopig wachten we
nog even rustig af," aldus Buwalda. De eerste spa gaat pas de
grond in als alles op bestuurlijk
niveau rond is. Vermoedelijk is
het binnen enkele maanden zover, maar de woordvoerder
sluit niet uit dat ook dit uitloopt. Zo heeft de beslissing
over het financiële aandeel van
de regering al wat lang op zich
laten wachten. „We hadden dit
voor de zomer al verwacht. De
molens in Den Haag draaien
langzamer dan we in de zakenwereld gewend zijn." De circuit-woordvoerder lijkt niet onder
de indruk van de 'donatie van
WVC', zoals het besluit m Den
Haag ook wel is genoemd. Volgens hem is er geen sprake van,
dat het circuit vier ton 'cadeau'
heeft gekregen. „Omdat het
geld naar het groenfonds gaat.
En daar hebben we zelf ook een
ton in gestoken."

ZANDVOORT - Zo'n vijfhonderd mensen bezochten
zaterdag het Zandvoortse
raadhuis, waar - evenals in
andere Nederlandse gemeenten - open dag werd gehouden. De aanwezige ambtenaren waren tevreden met
dit aantal.

Voortvluchtig

Mevrouw Bergh-List: „Ik houd mij liever wat afzijdig."
Foto Arnold van der Zee

ZANDVOORT - Zandvoorts oudste inwoner, mevrpuw M.W. Bergh-List, wordt vandaag 104 jaar. Vanmiddag krijgt zij bezoek van burgemeesters-echtpaar
M.R. van der Heijden. Mevrouw Bergh-List is één van
de vijf Zandvoortse ingezetenen van boven de honderd.

Mevrouw Bergh-List maakt liefst niet teveel ophef over
haar verjaardag. „Voor mij hoeft al die drukte eigenlijk niet
zo, ik houd mij liever wat afzijdig. Vier jaar geleden was dat
wat anders, toen werd ik honderd. Maar nu word ik gewoon
een jaartje ouder. En dat merk ik wel, ik ben toch eerder
vermoeid." Verder geniet de vitale 104-jarige nog een goede
Datum
HW LW HW LW
gezondheid.
30sep
03.11 11.34 15.3123.45
1
Mevrouw Bergh-List woont al een aantal jaren in Huis in de
okt
03.41 11.45 16.0223.55
Duinen. Zij werd op 30 september 1889 in Amsterdam gebo2okt
04.15
-.16.2912.05
3
ren, als dochter van de diamantair List en zijn vrouw. In
okt
04.4500.1516.5912.34
4
totaal zou het gezin 17 kinderen krijgen, waarvan zij de op één
okt
05.15
00.49
17.2913.05
5
na oudste was.
okt 05.45 01.24 17.5913.56
Later trouwde zij met de bekende zwemmer Petrus ChristiG
o
k
t
06.18
01.54
18.3214.31
7
aan Bergh, die in 1963 overleed. Zelf was zij ook actief in de
okt 06.56 02.45 190515.05
°okt
07.35 03.10 19.51 15.51 zwemsport. Als mede-oprichtster van de Amsterdamse Reddingsbrigade leidde zij tal van jonge brigadeleden op in het
Maanstand/getij:
zwembad aan de Heiligeweg. Voor het behalen van het diplodond. 30 sept. 19.54 uur
ma Kustwacht oefende zij in Zandvoort, waar de vletten van
3 okt. 1659 uur
de Zandvoortse Reddingsbrigade werden gebruikt. Nadat zij
ook nog zweminstructrice in Uithoorn was geweest, verhuisvnjd. 8 okt. 20.35 uur
de het echtpaar naar Zandvoort.
oodtij 11 okt. 11.26 uur

| Waterstanden [

ZANDVOORT - Sinds
kort is kroonprins Willem-Alexander af en toe op het
Zandvoortse circuit te vinden. Dat moet eigenlijk onder de grootste geheimhouding gebeuren, maar dat
kost de veiligheidsmensen
heel wat moeite.

De Citroen waarmee hij dit
keer over het circuit zou racen,
stond helemaal aan het eind
van de pits opgesteld. Tijdens
de wandeling daar naar toe, tussen allerlei veiligheidsmensen
en
Citroën-vertegenwoordigers, moest hij de helm ophouden om maar niet herkenbaar
te zijn.
Zijn aanwezigheid leidde tot
enig rumoer tussen de 'paleisrecherche' en enkele fotografen, die een fotografeerverbod
kregen opgelegd. Bovendien
zouden zij geïntimideerd zijn.
Medewerksters van het Huis in het Kostverloren trotseerden zaterdag voor het raadhuis de De circuitdirectie, niet op de
stromende regen om honderden handtekeningen in te zamelen
hoogte hiervan, zou later - als
Foto persbureau Zandvoort
verantwoordelijke instantie excuses aanbieden.
behouden," zegt wethouder Jan
ZANDVOORT - Zandvoort voert grootscheeps actie om Termes. In verband hiermee
heeft het college besloten het
Huis in het Kostverloren te redden.
Het voltallige college van Burgemeester en Wethouders 'Accommodatieplan', met een
stapt binnenkort naar de provincie om te pleiten voor toekomstvisie voor onder ande- ZANDVOORT - Op de Kostterug te ne- verlorenstraat is donderdag
openhouden van het 'HiK'. Ondertussen zamelen mede- re hetenHiK-gebouw,
een witte motorfiets van het
aan te passen.
werkers van het HiK en van het Huis in de Duinen handte- men
Het gemeentebestuur hecht merk Cagiva gestolen. Diezelfkeningen in, die volgende week eveneens op het provincie- vooral
belang aan dagopvang in de dag verdween op de Thorhuis worden afgeleverd.
het HiK, het eettafelproject, beckestraat een Volkswagen
„Als ik hier weg moet, neem groepsverzorgmg, wijkzieken- Golf van een Duitse toerist.
ik al mijn pillen maar m." Dat boegen en tijdelijke opvang. Deze werd de volgende dag m
was afgelopen week een van de Termes kreeg dinsdagavond de Heemstede 'uitgekleed' terugvele verontruste reacties van steun van de gemeenteraad gevonden: ontdaan van motor,
bewoners van Huis in het Kost- achter zich. Deze onderschreef koplampen en gril.
verloren. Onder de bewoners is een motie die door de VVD was
grote onrust ontstaan na het be- opgesteld. Hierin wordt het colncht dat de provincie hun ver- lege verzocht 'om met een zo
zorgmgshuis wil sluiten. Voor zwaar mogelijke afvaardiging'
hen, maar ook voor het perso- de Zandvoortse belangen te verhouden, en aanstaande maan- neel, kan het grote consequen- dedigen.
Personeel van het Huis in het
dag in de Bodaanstichtmg m ties hebben Bovendien doorBentveld. Over deze en tal van kruist het allerlei plannen van Kostverloren zamelde zaterdag
andere regelingen heeft de ge- het Zorgcentrum Zandvoort, m- en voor het raadhuis zo'n
meente tientallen folders voor waar beide verzorgingshuizen 1900 handtekeningen in. „Voor
de burger in huis. Dat werd za- onder vallen. Dit wil verpleeg- een hoop mensen is het verterdag wel duidelijk op de lange huiszorg naar Zandvoort halen, schrikkelijk," zegt Anja Dal12.00 uur ons
tafels in de gangen.
maar daarvoor moeten zowel huijsen, een van de medewerkDaar presenteerde zich ook het HiK als het HiD openbly- sters die zaterdag de stromeneen aantal andere instanties, ven. De gemeente staat geheel de regen op het Raadhuisplem
trotseerden. „De meesten zijn
gericht op ouderen en/of een achter deze plannen.
geboren en getogen in Zandalgemeen publiek Het thema
voort, zij willen hier ook doodvan de open dag was immers
Accommodatieplan
'Ouderen en solidariteit tussen
gaan."
Zie ook pagina 3
Vandaar dat er op allerlei mgeneraties'. Ook het Huis in het
Kostverloren was vertegen- veaus wordt geprobeerd om de
woordigd om handtekeningen provincie, die met het sluitings
in te zamelen tegen de - door de plan is gekomen, op andere geprovincie - voorgenomen slm- dachten te brengen. „Het colleting van het verzorgingshuis ge is van mening dat alle m„We willen met geloven dat dat spanning aangewend moet wordoorgaat," aldus een van de me- den om het Huis in het Kostdewerksters.
verloren voor Zandvoort te

'Uitgekleed'

Open gemeentedag trekt
vijfhonderd bezoekers

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Kennemerland, gevestigd in Haarlem,
is een van de oudste GGD's in
Nederland. In die 75 jaar is er
veel veranderd. Vroeger waren
de belangrijkste taken het bestrijden van schurft en advies
geven voor de distributie van
levensmiddelen en brandstoffen voor armen en zieken. Nog
steeds worden besmettelijke
ziekten bestreden, maar daarnaast heeft de GGD ook een
'vangnetfunctie': zij springt in
om gezondheidsproblemen aan
te pakken die door de bestaande instellingen niet opgelost
kunnen worden.

ZANDVOORT - Op Gran Dorado is vrijdag een voprtvluchtige, 28-jarige man uit Duitsland aangehouden. Hij was in
zijn land ontsnapt uit de gevangenis, waar hij een straf uitzat
Wegens een gewapende overval.
De man is met een gestolen
auto naar Nederland gevlucht.
In Zandvoort werd hij opgePakt omdat hij bij de sauna een
horloge uit een kluisje had gestolen. Hij wordt er van verdacht ook in een zwembad in
Hengelo spullen te hebben gestolen.

Oplage: 5.200

Editie 17

In de raadszaal was dit keer
tijd voor minder serieuze dingen als politiek en bruiloften.
De bezoekers van de open dag
werden hier onthaald op verschillende activiteiten, waaronder een klaverjasdrive en een
optreden van ZAMOR-zangeres
Ell'y Biben en pianist Ruud van
Luijk. Beide werden spontaan
nog even bijgestaan door zanger Van der Molen. Voor de liefhebbers van taal en spelling
was er een 'Zandvoorts Dictee'
georganiseerd, onder de titel
'Zandvoortse zinnen'. Het aantal taaifanaten bleef beperkt tot
acht, zij hadden het best moeilijk, want zelfs op het wel of niet
plaatsen van komma's werd gelet.
Gemeentemedewerkster
Ada de Muinck maakte de minste fouten, tweede werd Annemarie Oster, die uitgenodigd
was als 'bekende Nederlandse'.
Joke Bloeme eindigde op de
derde plaats.

Bel vrijdag voor

kantoor, telefoon

17166

(ADVERTENTIE)

Zondag 3 oktober
meubels kijken
\\ oonm.uniJ oktober begint
\ o o r a t h t \.m ile specialisten

Vuilcontainers
Voor verschillende afdelingen van de gemeente was de
open dag een uitgelezen kans
om eens goed uit te leggen waar
zij mee bezig zijn. In het Cultureel Centrum kon men een uitgebreid kijkje nemen. Op het
raadhuis werd uitleg gegeven
over iepziekte en de bestrijding
daarvan. Maar ook over groente-, fruit- en tuinafval (gfU, dat
binnenkort gescheiden van het
overige huisvuil wordt opgehaald en waarvoor vuilcontainers worden uitgedeeld. Daarover wordt vandaag nog in 't
Stekkie, Celsiusstraat 190, een
voorlichtingsbijeenkomst ge-

Uw krant niet
ontvangen?

op Meubelboule\iiKl Dienicn
^}' op /omlag ï oktober a s
/.e gaan er \ a n 1000 tot !~()()
utirspei.ia.il vooi open l n u /iet
er de prachtigste en memxste

MEUBELBOULEVARD DIEMEN
iy \ fffafnl s/ / i/l)untin i n U a/nt Dnini n
tciihutti tcinn'1 iittiuttfn ') ttf hié\ < \ l i(t

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben
Omdat ik graag wil weten wat /ich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoortb Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,50
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Daai na woi d ik abonnee en betaal per
H kwartaal ƒ 17,00 D half jaar ƒ 31,00 C jaai ƒ 54,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-56262 11.
Stuui de/e bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummei 10051,1000 PA
Amsteidam. U hoeft geen post/egel te plakken 8 "710371 "017003"

donderdag 30 september 1993

Weekmedia 17

Je bent bijna van de eeuwigheid
ik heb nog maar een korte tijd
om mijn hand om de jouwe te leggen
en tegen je te zeggen...

FAMILIEBERICHTEN

OPENBARE COMMISSIE-

mam

VERGADERINGEN

Hetbetrefteeninformatie-avond Inhetvervolgtraject zal de formele inspraakprocedure tot de
bouwplannen volgen
Nadere informatie bureau Voorlichting,
02507-61492

Zij heeft nu de rust waarnaar ze zo verlangde

Hoera.'

Wilhelmina Johanna Jacoba
Draijer-Beilschmidt

Een kleinzoon

Davey Brune

weduwe van Gerard Adriaan Draijer
•fr 28 januari 1899
t 21 september 1993

geboren 21 september 1993
De trotse grootouders

Amstelveen:
Carla Land-Draijer
Geert Land
Hanneke
Aafke

Gerrit en Monica

Zandvoort:
Ted Hubert
Carla
„Vitae Vesper"

naKK

Hoera.'

Correspondentieadres:
Paradijsweg 9
2042 GC Zandvoort

MAARTEN
l jaar

De crematie heeft op 27 september plaatsgevon-

den.

Antje Vink-Paap
op de leeftijd van 62 jaar.
De kracht en levensvreugde die je tijdens je ziekte
uitstraalde zullen wij nooit vergeten.

Hiep Hiep Hoera

J . P. Vink

Wil
Jan en Ria

Yentl

Marleen

wordt 4 par

Anja en Peter
Stèphanie, Nancy, Eline

Gefeliciteerd

Zandvoort, 26 september 1993
Van Lennepweg 53/5
2041 LB Zandvoort

Oma en Dennis

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

A.s. maandag 4 oktober ziet

Paul Willemsen

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Abraham

A. LAVERTU

Van harte gefeliciteerd
Annemieke en Rob
Sandra en Kees

Dries en Netty
de Jong
12/2 /aar gefrouwd-- —
Gefe/fcifeerc/.'.'
Jan - Corrie -"Frank
- Truus - Miranda
Fred ,- Jan - Brigitte

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles
wat ermee verband houdt
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN OF ANDERE KOMMISSIE
OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ
ONS VOORDELIGER - DIREKT UIT DE
WERKPLAATS VAN DE VAKMAN.
ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:
STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf- L
Kamerlmgh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel 02507-14160

Privé.
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel' 02507-14168

21-9-92

21-9-93

Henk van Zeijl
voor altijd in onze gedachten.
Jeanne, Ton, Ellen,
Martijn en Marleen

Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

Hiermee zijn de verordeningen in werking getreden

- maandag 4 oktober 1993 20.00 uur commissie Bestuurlijke Zaken
- dinsdag 5 oktober 1993 20.00 uur commissie Maatschappelijk Welzijn
- donderdag 7 oktober 1993 20.00 uur commissie Ruimtelijke Ordening

NOORD- & ZUIDBOULEVARD

VERLEENDE

GEHELE JAAR WERKZAAM

BOUWVERGUNNINGEN

Op de agenda staat in ieder geval de Begroting
1994
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de receptie in de hal van het Raadhuis
BIJ het bureau Voorlichting kunt u terecht voor
nadere informatie over de punten die op de
agenda staan
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren

UITBREIDING RAADHUIS
, De gemeenteraad heeft besloten het Raadhuis
uit te breiden D i t i v m de wens zoveel mogelijk
afdelingen 'onder een dak' te brengen
De architect heeft een schets-ontwerp gemaakt
Hierover wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd Op deze bijeenkomst zal nader toelichtmg op de plannen worden gegeven en bestaat de mogelijkheid tot het stellen van vragen
en het doen van suggesties
De avond vindt plaats op
woensdag 6 oktober 1993
20.00 uur
raadzaal, raadhuis (ingang bordes
Raadhuisplein)

Tegenwoordig zijn de parkeerautomaten op
beide boulevards het hele jaar door m werking
De tarieven zullen gelijkgetrokken worden De
nu geldende tarieven voor de zuidboulevard
zullen vanaf 1 januari 1994 ook gelden voor de
noordboulevard De tarieven zijn
- voor ten hoogste 1 uur f 2,50
- voor ten hoogste 4 uur f 10,-- voor ten hoogste 9 uur f 15,-

93050B
93058B
93059B
93050B
93061B
93064B

VERKEERSBESLUIT
Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reglementverkeersregels
en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester
en Wethouders besloten tot
- het instellen van een gereserveerde invalidenparkeerplaats op de Kruisstraat, ter hoogte
van de Agnetastraat, Zandvoort
Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld bij de Afdeling
voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag,
binnen 30 dagen na publicatie van het besluit
Het beroepschrift dient m tweevoud te worden
ingediend Tevens is f 170,-- aan griffierechten
verschuldigd
KONINKLIJKE GOEDKEURING
VERORDENINGEN
BIJ koninklijk besluit nr 93006900 van 24 au-

GEMEENTE

93034B

De kosten van een wielklem bedragen f 57,™
93065B
93066B
93069B
93070B
93072B
93073B
93076B

Mr Troelstrastraat 6
uitbreiden woning
Westerduinweg 14
bouwen zwembad
Vondellaan 51 zw
vergroten woning
Kerkstraat 23
veranderen winkelpui
Dumdoornlaan 3
plaatsen dakkapel
Dr Mezgerstraat 36
plaatsen dakkapel
Jac v Heemskerkstraat 49
veranderen woning
Potgieterstraat 38 en 40
plaatsen dakkapel
Thorbeckestraat 33
plaatsen dakkapel
Keesomstraat 46
vergroten woonhuis
De Savornin Lohmanstraat 16
plaatsen dakkapel
Brederodestraat 156
vergroten woonhuis
van Ostadestraat 11
vergroten dakkapel
Dumdoornlaan 1
vergroten woonhuis

gedacht hebben. Veel liefde en steun mocht ik
weer ontvangen van directie, medewerkers,
Vrienden en vriendinnen van de Yanks en SamSam van het Dorpsplein.
A.Jansen

Thomas:
„Maarten waarom huil je nou?
Als iemand doodgaat
dan zie je die niet meer,
maar die is er nog wel.
Die is alleen onzichtbaar geworden."
Met veel verdriet in haar hart, want zij had nog
zoveel plannen, maar dapper tot het einde, ging
veel te vroeg van ons weg onze lieve dochter,
zusje, schoonzusje en tante Ted

Yvette Odile Biekmann
Zandvoort:
A B. Biekmann
II. M. Biekinann-van Haasbergen
Zandvoort:
J.-L. Biekmann
K G. A M. Biekmann-Otlo
Maarten
Thomas
Zandvoort, 27 september 1993
Hogeweg 60 flat 11
Correspondentieadres:
Dr. Kuyperstraat 2 2042 BX Zandvoort
De Eucharistieviering zal gehouden worden op
vrijdag l oktober a s. om 11 30 uur in de paro'chiekerk van de H. Agatha, Grote Krocht te
Zandvoort, waarna de begrafenis zal plaatsvinden
op het parochiekerkhof aldaar.
Yvette ligt bij ons thuis, Dr. Kuyperslraat 2, Zandvoort, voor ieder die afscheid van haar wil ne-

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

CHRIS HARDENDOOD
WITGOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

WEEKENDAANBIEDING

Roomboter
amandelstaaf

v/h Frank

Voor al uw dak-, zinken loodwerken.
En alle reparaties

Tel. 02507-30890
ALS EEN
TOCHTSTRIP
NIET MEER
HELPT:

RAAMWINKELl
BUSSUM

Wordt het niet eens tijd om
echte rijlessen te nemen.
Autorijschool

Phil Waaning
* Spoedcursus

ƒ6,95

Tel. 12071
* Seniorentraining

Donderdag en vrijdag
voor iedere klant
een leuke attentie

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Nu grote sortering
tuinplanten
o.a.
hei en heester
Ook voor een dagelijks vers bloemetje

ilK-iriii 75, 20M.I 11 /iiulvoor! IJ iV->07

MARCEL
SCHOORL'S

Op zondag een
3-gangenmenu voor

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
het faxnummer is

020-5626283

Hogeweg
Telefoon 02507-14320

J

Dagelijks geopend van 16.00 tot 3.00 uur
woensdag gesloten.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75
met wereldster FLAVIO TOGNI * 15 olifanten in ultraviolet licht

Aan D66,
afdeling Zandvoort

Eïiun

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN WONINGBOUWVERENIGING „EENDRACHT MAAKT MACHT", TE
HOUDEN OP DONDERDAG, 14 OKTOBER 1993, 20.00 H, IN GEBOUW DE KROCHT, GROTE KROCHT 41 TE ZANDVOORT

1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen van de algemene vergadering van 24 juni 1993.
De notulen liggen ter inzage aan de balie op kantoor. Tevens
kunnen de notulen d.m.v. het invullen van de bon elders op deze
pagina worden opgevraagd.
4. Begroting en werkplan 1994.
Aan de orde zijn de behandeling van de begroting 1994 en het
bijbehorende werkplan. De begroting en het werkplan liggen
vanaf 1 oktober 1993 ter inzage op het kantoor. Een samenvatting van deze stukken kunt u via de bon op deze pagina aanvra-

gen.
5. Stand van zaken Klachten/geschillen-adviescommissie/(her)benoeming van leden.
6. Datum voorjaarsvergadering.
7. Verkoop Bedrijfspanden Da Costastraat i.v.m. nieuw bedrijfspand.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Betr.:
Sluiting Huis in het Kostverlorenpark

WEGENS ENORM SUCCES
EXTRA VOORSTELLINGEN!

Graag ontvang ik zo spoedig mogelijk:
de samenvatting van de begroting 1994 en het werkplan 1994

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de ontmoetingsruimte van de kerk.

Lieve

Yvette
1

ARNING

Kostverlorenstr. 70

men.

L

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

Meldingen, zoals bedoeld m de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplem 4

Op veler verzoek zijn wij
donderdag weer geopend op
de Vondelhoek.

telefoon 023-385478

Wat jammer, dat de verantwoordelijke gedeputeerde van D66, mevrouw E. Berman, heeft besloten
Het Huis in het Kostverlorenpark te
sluiten!

REPARATIE |
ALLE MERKEN

02159-33315

Keuken open tot na middernacht

Uitvaartcentrum
Haarlem

NAAIMACHINEHANDEL l
SINGERDEALER

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen tezijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB
binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

Rectificatie

Ard

STOKMAN

ramen, deuren, dakkapel
en serres
kunststof/aluminium en
hout. Gratis informatie en
offerte telefoon:

Vrijdag l oktober 20.00 uur voorrondes van de Ie
regionale horeca KARAOKE competitie
Zeer dankbaar ben ik allen die aan mijn zoon

üd AVVN

PARKEERAUTOMATEN

Rectificatie
In memoriam

- Brandweerrechtenverordening
- wijziging Legesverordening

De volgende commissies vergaderen volgende
week in het Raadhuis

INFORMATIEBIJEENKOMST
Wij geven U kennis van hel overlijden van mijn
lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Naaimachine
specialist

gustiis 1993 zijn goedgekeurd

Bedankt voor de 34 jaar waardevolle vriendschap.

,i Ik zal je missen.
Jules

Over ruim 20 weken vinden er gemeenteraadsverkiezingen
plaats.
Dit gaat Democraten 66 - is men
nog wel zo democratisch? - in Zandvoort heel, heel veel stemmen kosten! Ook de jongeren zullen solidair
met de ouderen zijn!

Anneke en Rien Couvreur
P.S. Wie zet de volgende stap?
Tel. 15004

AMSTERDAM - STADIONPLEIN
dinsdag 5 oktober t/m donderdag 14 oktober
Avondvoorstellingen 20 00 uur: dl 5 en vr 8 t/m do 14 okt.
Matinees za 9, zo 10 en wo 13 -1500 uur; vr 8, ma 11, dl 12 en do 14-16.15 uur
Voorverkoop BIJ alle VW-Bespreekburo's - Nieuwe Muziekhandel, Leidsestraat 50
en aan de Circuskassa's, dagelijks vanaf 10 00 uur doorlopend geopend.
CIRCUSTELEFOON: 020 - 672 08 99
Onze reizende dierentuin is vanaf vrijdag 8 oktober dagelijks geopend
van 10 00-18 00 uur. Het circus is verwarmd.
vliegende mensen * doldwaze clowns

de notulen van de algemene vergadering d.d. 24 juni 1993
Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Opsturen aan of inleveren bij: woningbouwvereniging
„Eendracht Maakt Macht", Antwoordnummer 1, 2060 WB
Zandvoort (een postzegel is niet nodig).

Dierendag
ZANDVOORT - Het Kennemer Dierentehuis, gevestigd
aan de Keesomstraat, houdt zaterdag 2 oktober van 10 tot 4
uur open dag. De Kynologencliib Kennemerland geeft hier
om twee uur een demonstratie
'Gehoorzaamheid'. Er zijn formulieren voor een prijsvraag,
e'éri kleur- en een fotowedstrijd.
Iri;'het Vogelhospitaal is het
zo'ndag 3 oktober openhuismiddag van l tot 5 uur. Het hospitaal ligt in de Haarlemse Stadskweektuin, het beste te bereikeh via de achteringang aan de
Kweektuinstraat (buslijn 2 en
6).
De Dierenbescherming Zandvoort start volgende week een
collecte voor de Stichting
Nieuwbouw
Dierentehuis
Zandvoort. Dit heeft veel achterstallig onderhoud, zoals eldêfs in dit blad te lezen is. De
collecte is het startsignaal voor
een reeks van acties ten behoeve van deze stichting, waaraan
ook de Haarlemse Dierenbescherming zal deelnemen.

023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezanïenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergën, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Pa'ardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
voor recepten): zaterdag 10.00 13:00 uur en 17.00 - 18.00 uur.
Zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth de Boer-Burgh en/of
mevr. A.C. Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel.
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476

Wethouder Welzijn klopt aan in Den Haag over WVG:

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Te lange
brieven kunnen worden ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bij het
redactiekantoor dat is gevestigd aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.

Was dit Banana Split?
Twee lezers reageren op de verkeersmaatregelen tijdens een van de
laatste overstromingen in het dorp, donderdag 16 september. Een
dringend bezoek aan de huisarts werd daardoor bijna onmogelijk.
Mevrouw Carbaat reageert in gedichtvorm op de plannen van de
provincie om het Huis in het Kostverloren te sluiten.

Was dit Banana Split?? Niets
bleek minder waar te zijn! Donderdagmiddag deden wij, twee
inwoners van Zandvoort, een
poging om op de plotseling gemaakte doktersafspraak te arriveren in de Kostverlorenstraat. Dit bleek veel voeten 'in
het water' te hebben door de
manier waarop het politie-apparaat ons de doorgang belette.
Achteraf bleek wateroverlast in

Weekenddiensten
Diensten 2/3 oktober 1993
POLITIE:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
Ofefll. Anders: tel. 023-319191
(ó'n'gevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Die
rè'nbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambülance
alarmnummer

of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:

de omringende omgeving de
oorzaak te zijn. Reeds voor iedere inwoner van Zandvoort
een zeer bekend euvel.
Met de auto vanuit Zuid richting Tolweg/Gerkestraat ontdekten wij zelf enige wateroverlast. Niets vermoedend richting
Shell-station, bocht Gerkestraat terug Zandvoort in om
naar de Kostverlorenstraat te
rijden. Tot onze grote verbazing stond daar een zeer jonge
agent het verkeer te delegeren:
Zandvoort uit. Na uitleg gegeven te hebben van onze afspraak bij de huisarts in Zandvoort werd ons toch uitdrukkelijk verzocht door te rijden
Zandvoort uit, om via Bentveld
en de Zeeweg terug te keren
Zandvoort in! Op zich een belachelijke situatie om op deze
wijze inwoners van Zandvoort
die hun woonplaats niet uit willen en hoeven, uitdrukkelijk te
verzoeken toch Zandvoort te
verlaten.
Na meerdere malen de agent
om hulp gevraagd te hebben bij
het begeleiden van het keren
via de busweg richting F.
Zwaanstraat om Zandvoort
weer in te komen, reageerde de
agent uiteindelijk positief.
Even dachten wij dat Ralph Inbar nu ieder moment zou verschijnen. U waarschijnlijk wel
bekend van Banana Split. Maar
nee hoor!
Wij moeten helaas als inwoners van Zandvoort tot de conclusie komen dat het politiekorps in gebreke is gebleven bij
het 'snel en adequaat' handelen
in onverwachte situaties, zoals
bovengenoemd.
Uiteindelijk
zijn wij tot aan de hoek Tolweg/Gerkestraat gekomen om
daarna, 'watertrappelend' onze
weg naar de huisarts te volbrengen.
Onze drijfveer van dit verslag: voor ons viel het achteraf
wel mee, maar wat voor nadelige gevolgen zou dit in een ernstiger situatie gehad hebben??
J.C. van der Neut
Z. Bernat
Zandvoort

Centrum Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19783. Schriftelijk: PostTDUS 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
• Klachtentelefóonnummer
technische dienst: 17577. Be- Zowel binnen als buiten: 'De
stuurlijk spreekuur: iedere eer- provincie wil 't H.I.K. gaan sluiste dinsdag van de maand van ten!'
De inwoners van Zandvoort la19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank: ten zich horen, tegen sluiting
spreekuur tijdens de 'even' we- van 't Huis in 't Kostverloren.
ken op woensdag 10-12 uur, in Jong en oud, allen tesamen,
Gemeenschapshuis, L. Davids- moeten plannen beramen.
Want we worden - hopenlijk straat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. allemaal oud, en thuisverzorging kost dan goud!
61500.
Taxi: tel. 12600.
Voor de dan benodigde zorg
Openbare bibliotheek: Prinses- staat dan niet één instelling nog
seweg 34, tel. 14131. Open ma. borg!
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. Dus mensen nu niet langer pra14-17.30, woe. 10-17.30, vrij. ten: op naar Provinciale Staten!
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat. A. Carbaat-Alders
Zandvoort
10-14 uur.

Sluiting HiK

| Kerkdiensten
Weekend:
2/3 oktober 1993
Hervormde Kerk, Kerkplein:

Zandvoort protesteert tegen nieuwe
Wet Voorzieningen Gehandicapten
ZANDVOORT - puderen
die speciale voorzieningen
nodig hebben, gehandicapten en de gemeenten zelf
worden benadeeld door de
nieuwe Wet Voorzieningen
Gehandicapten (WVG). Dat
zeggen Zandvoort, Amstelveen, Arnhem en Katwijk,
die alle vier een 'grote woonvorm' voor gehandicapten
herbergen. Deze gemeenten
krijgen te weinig geld om
het huidige voorzieningenniveau te handhaven. De
vier hebben er gezamenlijk
bij de regering in Den Haag
op aangedrongen, de regeling te veranderen.

geleden akkoord gegaan met de
nieuwe regeling. „De VNG heeft
het aanvankelijk verkeerd ingeschat," zegt J. Hart, projectleider WVG van de gemeente Amstelveen. „Pas kort voor de behandeling in de Tweede Kamer
werd duidelijk dat het niet alleen om het taxivervoer ging,
maar ook om de buiten-rolstoelen. En dat geeft een gigantisch
probleem." Een beleidsmedewerker van de gemeente Katwijk verwacht zelfs dat het hele
voorzieningenbeleid in de vier
gemeenten 'tot op het bot wordt
uitgekleed'.

De gemeenten hebben gezamenlijk een brief geschreven
naar de staatssecretarissen van
Sociale Zaken en van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur,
door Joan Kurpershoek
en naar de Eerste en de Tweede
Kamer. Daarin wijzen zij op de
De vier gemeenten krijgen - 'aanzienlijke financiële consenet als alle andere - een rijksuit- quenties' die de regeling voor
kering om de WVG-gebruikers
te betalen. De hoogte daarvan is
gebaseerd op het inwoneraantal, het exacte aantal gehandicapten speelt geen rol. Maar de
vier hebben veel meer inwoners
dan gemiddeld, die een beroep
zullen doen op het budget
WVG. Dat komt door de aanwezigheid van een grote woonvorm voor gehandicapten. In
Zandvoort is dat Nieuw Unicum, in Amstelveen Amstelrade, in Arnhem Het Dorp en in
Katwijk het Zeehospitium.
Zandvoort krijgt als enige in
1994 nog een tijdelijke 'geringe'
compensatie.
De nieuwe wet WVG gaat in
april 1994 van kracht. Vanaf dat
moment moeten WVG-gebruikers aankloppen bij de gemeente. Dat zijn gehandicapten die
speciale voorzieningen nodig
hebben zoals aanpassing van de
woning, huishoudelijke hulp,
vervoersvergoeding en buitenrolstoelen. Voor de gehandicapten in de grote woonvormen is
een groot deel van het beschikbare budget nodig, zeggen de
vier eerder genoemde gemeenten. In Zandvoort naar verwachting zo'n 75 procent. Daardoor blijft er te weinig over om
ook alle andere gebruikers afdoende te helpen.
Om toch uit te komen met
het beschikbare geld zullen de
gemeenten 'vluchtgedrag' vertonen, aldus de Zandvoortse gemeentevoorlichter Egon Snelders. Hij verwacht een 'strengere regelgeving": hardere voorwaarden voor een toewijzing en
in een aantal gevallen een lagere uitkering of een hogere eigen
bijdrage. Aan bepaalde minimum taxi-onkostenvergoedingen valt niet te tornen. Dat betekent dat de gemeenten desnoods uit eigen zak moeten bijbetalen om alle vergoedingen
uit te keren. Door de nieuwe
wet lopen zij dus 'groot financieel risico', zeggen zij.
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g Burgerlijke stand J
Periode:
21 - 27 september 1993
Ondertrouwd:

Sauerbreij, Willem Frederik en
Draaijer, Cornelia Johanna
Van Beek, Erik Helmut William en Van Poeke, Belinda
Gehuwd:
Sprokamp, Peter Karl Maria en
Winter, Yvonne
Verswijveren, Peter en Havers,
Helga
Geboren:

Michael, zoon van: Nicolaas,
Ronald en De Graaf, Anna Johanna
Overleden:

Adam geb. Van Effen, Eleonora, oud 75 jaar
Molenaar geb. Roodveldt, Jette
Maria, oud 63 jaar
Van der Meulen geb. Ruska,
Antje, oud 90 jaar
Vink geb. Paap, Antje, oud 62
jaar
Fokkema geb. Pol, Lucherdiena, oud 70 jaar
Biekmann, Yvette Odile, oud 39
jaar

Zij pleiten ervoor om bovengenoemde kosten van gehandicapten onder de AWBZ te brengen, net als bij andere intramurale, AWBZ-gefinancierde instellingen. Alle rolstoelen moeten hieronder vallen. Anders
vrezen zij 'grote afbakeningsproblemen' omdat 'binnen-rolstoelen' ook buitenshuis zijn te

Ook van gehandicapten is
veel verzet gekomen in Den
Haag. Zij vrezen dat een en ander ten koste gaat van de hulp.
De verantwoordelijke staatssecretarissen Wallage, Simons
(Sociale
Zaken),
Simons
(Volksgezondheid) en Heerma
(Huisvesting) zijn er niet van
onder de indruk.
Als de gemeenten uit eigen zak
moeten gaan betalen, 'zal er een
betere afweging worden gemaakt tussen kosten en baten'.

Der Zigeunerbaron: naast de muzikale prestaties ook een mooi schouwspel
Foto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT - De Zandvoortse
Operettevereniging
(ZOV) zette dit weekend in de
Haarlemse Stadsschouwburg
twee uitvoeringen van 'Der Zigeunerbaron' op de planken.
De optredens stonden in het teken van de viering van het 45

jarig bestaan.'Ondanks de wat
tegenvallende bezoekersaantallen kan gesproken worden van
een succesvolle jubileum-uitvoering, getuige de staande ovaties na afloop van beide voorstellingen, zowel op vrijdag- als
op zaterdagavond. De Zand-

voortse koorleden werden geassisteerd door enkele solisten
uit de Hoofdstadoperette en
het Amsterdams Begeleidings
Ensemble.
Het geheel stond onder leiding van dirigent Vera Bos.

Diepgaand onderzoek naar aanslag
Vervolg van pagina l

De onderzoeken naar eventuele fascistische ontwikkelingen
zijn al gaande, aldus Van der
Heijden. Politiewoordvoerder
Uitgekleed
J.M. Hage spreekt van een
De Vereniging van Neder- 'diepgaand onderzoek' naar de
landse Gemeenten is enige tijd toedracht van de aanslag in de

Brederodestraat. Daar was
Shields wakker geworden van
een klapperend raam in de douche. Toen hij dat dicht deed,
hoorde hij gestommel op de
zolderverdieping. Boven aan de
trap werd hij overmeesterd
door vijf mannen met een bivakmuts, die racistische taal
uitsloegen.
Zij overgoten
Shields, slechts gekleed in een
onderbroek, met benzine en
probeerden hem in brand te
steken.

vluchtte onder de douche op de
tweede etage, vanwaar hij de
brandtrap naar beneden wist te
bereiken. Na zijn vlakbij wonende ouders gewaarschuwd te
hebben, drong hij opnieuw het
pand binnen. Hij trapte hij de
ruit van de voordeur in, om samen met zijn vader zijn twee
dochters van zeven jaar in veiligheid te brengen. De tweeling
lag nog te slapen. Ook twee
25-jarige Spaanse toeristen
konden ongedeerd het hotel
verlaten. Shields is later overdekt met brand- en snijwonden
Brandwonden
naar het ziekenhuis gebracht.
Met verschroeide haren en De brand in het hotel beperkte
brandwonden op zijn armen zich tot een kamer op de zolder'dook' hij het trapgat in en verdieping.

Onrust onder bewonersHiK
OPROEP AAN AT J .F OVZ LEDEN
Uitnodiging

Ledenvergadering op dinsdag 5 oktober 1993

Aanvang:

restaurant Les Dunes
(voorheen Het Boekaniersnest)

Zandvoortselaan
20.00 uur

Agenda

Vervolg van pagina l

„We krijgen regelmatig vragen van bewoners," zegt collega
Tonnie Hoogendijk, eveneens
lid van het actiecomité. „Zoals:
jullie zorgen toch wel dat we
hier blijven wonen?" Vooral
ook mensen uit het Wim Mensinkhuis, die kort geleden nog
gedwongen werden om te verhuizen, zijn bang opnieuw hun
boeltje te moeten pakken.
„Daarom moeten we ook wel
wat doen," aldus beide actievoersters. Het actiecomité
werd spontaan opgericht, na de
eerste berichten van directie en
bestuur, vorige week maandag.
„We willen gewoon niet geloven
dat het zover komt," zegt Anja
Dalhuijsen strijdlustig.

IJsjes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ZANDVOORT - De ontvangst van de nieuwe zender RTL5 in Zandvoort
staat op losse schroeven. De
gemeente is net als Haarlemmerliede en Spaarndam
afhankelijk van het signaal
uit Haarlem. Daar is nog
niet beslist over het toevoegen van de zender.
Het kabelnet van de CAI
Haarlem zit momenteel vol met 22 zenders. Een daarvan
zou moeten worden ingeleverd
om toegang te verschaffen voor
BTL5. De gemeente is echter
tot eind 1994 zeer terughoudend met veranderingen in het
kabelaanbod, zo is de afspraak.
Rond die tijd wordt het Haarlemse kabelnet vervangen door
een glasvezelnet, dat ruimte
geeft voor vijftig kanalen.
Er is echter veel vraag naar
RTL5: Haarlem, Zandvoort en
de twee andere gemeenten zijn
bijna de enige in Nederland die
verstoken blijven van de Luxemburgse zender. Dat betekent waarschijnlijk ook dat
Zandvoort geen getuige kan
zijn van de voetbal-interland
Nederland-Engeland die op 13
oktober wordt gespeeld en via
RTL5 live wordt uitgezonden.
De raad van commissarissen,
van de CAI kan dan ook moei-'
lijk tot een voorstel komen.
Vanavond vergadert de raad
onder voorzitterschap van de
Haarlemse
wethouder
C.'
Mooij. De kabeladviescommissie bereidt wel een voorstel
voor, om deze 'zender voor de
hoger opgeleide man' alsnog
toe te laten. Volgens een CAI-medewerker is het technisch
in ieder geval mogelijk om dat
vóór 13 oktober te realiseren.

ZANDVOORT - Staatssecretaris drs. H.J. Simons,
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur opent donderdag 28 oktober de nieuwbouw op Nieuw Unicum:
Diezelfde dag houdt directeur Pieter Burggraaf zijn
afscheidsreceptie.

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Plaats:

Ontvangst RTL5
is nog onzeker

Simons opent
Nieuw Unicum

Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:

Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
Zaterdag 19.00 uur: pastor D. 218, Haarlem.
Duijves
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. SnijZondag 10.30 uur: pastor D. ders
19.00 uur: ds. A.W. Snijders,
Leerdienst

Probleem

gebruiken, en omgekeerd. De
gemeenten zijn bang de dure
elektrische rolstoelen te moeten betalen, waarop menig gehandicapte buiten is aangewezen.
Ziektenkostenverzekeraars, als uitvoerders van de
AWBZ, en gemeenten, als uitvoerders van de WVG, zullen
elkaar de rekening toeschuiven, zo vreest men.

Vluchtgedrag

ovz

Duijves, m.m.v. kinderkoor
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:

hen heeft. 'Indien de thans
voorgestelde regeling gehandhaafd blijft, betekent dit voor
de kleinere gemeenten dat de
WVG binnen het beschikbare
budget onuitvoerbaar is. Voor
de grotere gemeenten houdt dit
in, dat zowel ten aanzien van de
bewoners van de grote woonvormen, als de overige inwoners van de gemeente tot ingrijpende compenserende maatregelen zal moeten worden gekomen.'

Ovaties voor operettevereniging

(ADVERTENTIE)

Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Zondag 10.30 uur: mevr. ds.
Leeuwen, m.m.v. jongerenkoor, Chr. Schlette, Amsterdam
collecte Kerk en Israël
Dinsdag 5 oktober 20.00 uur:
Gereformeerde Kerk, Juliana- open thema-avond. Pete Pronk:
'Bijbelse verhalen in beweging'
weg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Woensdag 6 oktober 14.00 uur:
Vrouwengroep
Vate

Zandvoorts
Nieuwsblad

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 30 september 1993
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Opening
Notulen ledenvergadering 1992
Ingekomen stukken
Mededelingen
Ir. M. M. Kapenga, Projectleider herinrichting
(winkel) centrum
Overleg gemeente
Verlichting
Open discussie over voortgang O.V.Z.
Laat uw mening horen
Rondvraag
Sluiting

De medewerkers hadden zich
zaterdag opvallend opgesteld
voor het raadhuis, waar de regen met paraplu's en een plastic zeil van Manfred de leerman
werd getrotseerd. In het raadhuis, tijdens de open dag, werden ijsjes uitgedeeld om de actie een ludiek karakter te geven. „We hebben veel ondersteunende reacties gekregen,"
zegt Marit Potgieser, hoofd verzorging, na afloop. „Veel men-

De staatssecretaris verleende
op 7 mei 1992 de vergunning
voor de renovatie- en nieuwbouwplannen. Het doel daarvan was een aanmerkelijke verbetering van het wooncomfort
van de bewoners. De eerste
fase, de bouw van de twee nieuwe woongebouwen Doornberg
en Sandevoerde, is nu achter de
rug. Deze worden op 28 oktober
feestelijk geopend.
Simons zette enige tijd gele-;
den ook zijn handtekening on-;
der de aanvraag van N.U.-direc-'
teur Burggraaf om in het wooncentrum voor lichamelijk ge-,
handicapten een oefenzwembad te mogen bouwen. Het ging
om een bedrag van drie mil-,
joen. De directeur heeft in het
voorafgaande jaar veel moeten
'praten, drukken en overtuigen'. Nu de financiering rond is,
kan de bouw nog dit jaar van
start gaan, vermoedelijk in de-"
cember.
'

Wegwuiver
Burggraaf neemt zelf op 28
oktober afscheid van Nieuw;
Unicum. „Ik fungeer dan als;
wegwuiver," zegt hij in het be-,
wonersblad
Nieuwsunicum.'
„Ik vind dat ik ze dan alles heb
meegegeven en dat ik - net als
bij kinderen - kan zeggen: de
rest moet je nu zelf doen."Burggraaf blijft nog wel de Public Relations voor het woonen voorzienigencentrum doen.

sen zijn ontzettend boos over
wat er met ons uitgehaald
wordt."
De actie tegen de voorgenomen sluiting wordt deze week
ZANDVOORT - De bekende
voortgezet. De medewerkers verhalenverteller
Pete Pronk
gaan huis-aan-huis in Zand- uit Diemen komt dinsdag
5 okvoort handtekeningen ophalen. tober naar het gebouw van
de
Personeel van Huis in de Dui- Vrijzinnige
Geloofsgemeennen heeft hiervoor al spontaan schap NPB, Brugstraat
15. Volhulp aangeboden. De handteke- gens Pete Pronk zijn oude
verningen worden volgende week halen niet statisch en uit de
waarschijnlijk aangeboden aan tijd. Zij zijn op een creatieve
een lid van Provinciale Staten manier toepasbaar in onze savan Noord-Holland.
menleving. De bijeenkomst,
aanvang 20.00 uur, is voor iedere belangstellende - gratis - toeLandelijk
Gisteren waren beide verzor- gankelijk.
gingshuizen eveneens vertegenwoordigd op de landelijke actiedag tegen de algemene bezuini- Vernielingen
gingen op de bejaardenzorg.
ZANDVOORT - De politie
Volgens directrice B.C.C.M.
van Dril, van het HiK, komt de heeft zondagnacht twee man'onaanvaardbare bezuiniging' nen aangehouden wegens het
neer op 9,4 procent. Eerder vernielen van een aantal lantadeze maand heeft zij al bijna renpalen en schuttingen op het
2500 handtekeningen afgegeven terrein van Gran Dorado. De
bij het CDA Tweede Kamerlid schuttingen gebruikten zij als
Van Vlijmen en de voorzitter hout voor de open haard in hun
van de vaste Kamercommissie gehuurde bungalow. De twee,
welzijn, Aad Nuis. Deze waren een 25-jarige man uit Heemserafkomstig van bewoners en per- veen en een 23-jarige man uit
soneel van 28 bejaarden/verzor- Berlicum, hebben zich bereid
gingshuizen uit Zuid-Kenne- verklaard de schade te vergoeden.
merland.

Pronk bij NPB

Happy RTL Radio
nu op de kabel

Leeuwen, Jan de Hoop, Mare
Jacobs, Ron Bisschop, LUC van
Rooy, Jan van de Putte, Mare
Berendsen en Bart van Gogh.

karakter dat nauw aansluit bij
de RTL-4 televisie'. De proRTL draait vooral 'happy gramma's worden gepresenhits' en heeft volgens de pro- teerd door gerenommeerde
gramma-makers een 'vrolijk presentatoren, zoals: Bart van

Elk half en heel uur is er een
nieuwsbulletin, plus weer- en
verkeersinformatie. Van 19.00
tot 07.00 uur wordt er non-stop
muziek gedraaid.
_ ;'

ZANDVOORT - Op de
Zandvoortse kabel is nu ook
Happy RTL Radio te beluisteren. De frequentie is 105.8
MHZ.
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OKTOBER MENU
Waldorfsalade combineerd met
tranches lauwwarme
duivenborsttilet
of

Krachtige bouillon van gevogelte
met broodcroutons en tuinkruiden

fiirintemafooaak

##**####
Gestoofde heilbotfilet met groene
druiven en witte wijnsaus
of

Kalfsmedaillon in eigen jus met
bospaddestoeltjes
***#**#*
Bitterkoekjesbavarois
geparfumeerd metAmaretto

FL 39.-

l

I

BEZOEK ONZE MATRASSENSHOW
ALS U NIET ELKE OCHTEND ZÓ UIT
UW BED KOMT.

Wordt u regelmatig
wakker met pijn in uw rug?
Dat ?ou dan best eens aan uw
matras kunnen liggen.
Be/.oek daarom nu de
matrassenshow bij uw SLiapvoorlichrxT. Bij hem liggen
de di\ersc soorten matrassen
dcmonstratiegerecd voor u
klaar.

ZONDAG 3 OKTOBER
(10.00-17.00 UUR)

Sleep & Dream molton
cadeau!

Zulke mooie meubelbladen
geven altijd een prachtig overzicht van wat er te krijgen is op
meubelgebied.
Bij Meubelplein Leiderdorp
ziet u het allemaal nog eens in

BIJ aanschaf van een schuimrubber- of binnerwermgmatras
krijgt u tijdelijk gratis een
praktische molton (of 50% van
de waarde contant) Dit
aanbod geldt tot 1 november
1993

de showrooms staan.
de bovenstaande magazines!
En als u vóór eind oktober
Vraag naar de aktievooreen nieuw meubel koopt of be- waarden in de winkel!
stelt, krijgt u van ons een gratis
Kom eens langs eh laat u
abonnement naar keuze (max. verrassen door ons complete
l per klant/adres) op één van assortiment.

MEUBELPLEIN
LEIDERDORP

SLAPEN IS ONS VAK

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAALZAAK

van MEEUWEN
De Slaapvoorlichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-254956
slaapvoorlichters Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

Deskundig advies.
Tel. 13ól 2-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

SPORTCENTER
„WIM BUCHEL"
A. J. v.d. Moolenstraat 47
tel. 15829-13965
SQUASH
Reserveer snel uw eigen squash-uur.
Dagtarief ƒ 20,- per uur
10 x kaart ƒ 150,Avondtarief ƒ 25,- per uur
10 x kaart ƒ 200,JEUGDJUDO
Nieuwe club 5, 6 en 7 jaar
Dinsdagmiddag 15.30 uur
Dames Keep Fit gymnastiek
op aerobicmuziek
Deze gymnastiek is gericht
op de algehele conditie.
Maandagavond
19.45 uur
Donderdagmorgen 9.15 uur

4 T/M

XV

9

OKTOBER

1 9 9 3

HEEL NEDERLAND
ZIET BROOD IN EEN
LEKKER ONTBIJT
In de Week van het Brood maken we er een extra
groot feest van. U krijgt een leuke attentie voor de kinderen.
En vergeet de GRATIS Broodontbijtkrant niet.
Vol met tips over ontbijten en heerlijke suggesties voor
lekkere broodjes. Misschien wint u met het woordspel wel
een Europese ontbijtreis voor 2 personen.
Kortom, de Week van het Brood mag u niet missen.
ledere morgen „ontbijtje"
Maandag Roombroodjes
Dinsdag 3 Croissants
Woensdag 5 Krentebollen

3,75
1,35
2,95
2,10

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

BROOD,DAARZiïWATlN.

scn Rotterdam en Amsterdam, afslag U'ider-

GRATIS
ABONNEMENT

dorp/Hoogmade. F.r is volop gratis parkecrruimtc. Meubclplein Leiderdorp is sponsor
van 'Goede tijden. Slechte tijden'. Alle meubelen
in deze TV-serie zijn verkrijgbaar bij:
Baalberg en Meubelen, Groenewegen Mcu-

WOONBLAD

belen, Houweling Interieur, Kooreman Woonadviseurs, Lederland, Mijnders Meubelen,
Slaapkamer Centrum, Stoutenbeck Wooncentrum, Valhal Woonideeën. Informatie:
071-416585.

Openingstijden:

Maandag

13.00-17.30 uur. Dinsdag, Woensdag, Vrijdag

AANKOOP

9.30-17.30

uur. Donderdag

koopavond

9.30-21.00 uur. Zaterdag 9.30-17.00 uur.
Zondag 3 oktober
10.00-17.00 uur.

DONDERDAG
KOOPAVOND!

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

WEEK VAN ^^ HET BROOD
VAN

Meubclplein Leiderdorp ligt pal aan de A4 tus-

Let op de krant van donderdag 7 oktober a.s.

ovz

en

Nieuwsblad

organiseren in de krant van 7 oktober a.s. een

GROTE GEZELLIGE HERFSTPUZZEL
met als prijzen:
Boekjes over oud-Zandvoort, beschikbaar gesteld door

AKO, KERKPLEIN

en als hoofdprijs een

Waardebon Van 150,-

te besteden bij

FOTO BOOMGAARD

Ook zal ons promotieteam zaterdag 9 oktober het winkelend publiek met een „gezonde" attentie
verrassen aangeboden door Aart V66f groente en fruitspeciaalzaak.

ovz

en

Nieuwsblad

Een ijzersterke combinatie!

Weekmedia17

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 30 september 1993

Wervingsactie
zorginstellingen
ZANDVOORT - De ziekenhuizen, verpleeghuizen
en instellingen voor psychiatrie en zwakzinnigenzorg
in de regio Kennemerland,
verenigd in het KOGIM, zijn
een actie gestart om de positieve kant van het werk in
de gezondheidszorg bij het
publiek onder de aandacht
te brengen. De actie vindt
plaats onder het motto 'De
gezondheidszorg blijft op
mensen rekenen'.
Sinds deze maand rijdt er in
de regio Kennemerland een
streekbus rond met foto's van
praktijksituaties en de tekst:
„De gezondheidszorg, 't Werk
waar mensen op je rekenen."
Een sticker met dezelfde tekst
wordt onder de 13.000 werknemers van de instellingen verspreid.
De busactie komt op een moment dat de gezondheidszorg
zwaar onder druk staat. Veel
instellingen, ook in deze regio,
krijgen te maken met fusies of
inkrimpingen. „Wij voeren al
enkele jaren een campagne om
meer waardering te krijgen
voor het werk in de gezondheidszorg", aldus een woordvoerder van het KOGIM. „Juist
nu de sector door bezuinigingen onder druk staat willen we
naar buiten toe benadrukken
dat het goed werken is in de
gezondheidszorg. Het werk is
afwisselend, boeiend en verantwoordelijk."

Wakker
Door de bezuinigingen zal het
aantal arbeidsplaatsen in de gezondheidszprg verminderen.
„Dat bedreigt de kwaliteit van
de zorg", aldus de woordvoerder. „Als je er niet direct mee te
maken hebt, zul je er misschien
niet wakker van liggen. Maar je
rekent er wel op dat als jou iets
overkomt, je snel en goed geholpen zult worden. Je beschouwt het als vanzelfsprekend dat er opvang is voor je
gehandicapte kind of je hulpbehoevende tante. Maar misschien is het straks wel minder
vanzelfsprekend dan je denkt.
Ook daar is deze actie voor: om
mensen wakker te schudden."
ZANDVOORT - Hans van
Nieuwkoop, organist van de
Grote Kerk in Alkmaar, geeft
vrijdagavond l oktober om 8
uur een orgelconcert in de Hervormde Kerk aan het Kerkplein in Zandvoort. De entreeprijs is zes gulden.
Voor aanvang geeft hij een

Ben van Vueren

Achter de Schermen...

*Het dierentehuis heeft heel snel een paar ton nodig'
dier brengen, stellen hogere eisen aan het personeel. Je hebt
veel meer knowhow nodig. In
de beide asiels te Zandvoort
en Haarlem werken tegenwoordig tien mensen in vaste
dienst, allen met een opleiding
dierenverzorging. Wij hebben
de pensiongelden nodig om de
hoge kosten te dekken voor de
opvang van zwerfdieren en afstandsdieren. De subsidie die
we daarvoor ontvangen is lang
niet voldoende, terwijl dat wel
een gemeentelijke taak is. We
zijn nu dringend toe aan groot
onderhoud, maar dat gaat
echt een paar ton kosten. Het
is zorgwekkend."

In de rubriek Achter de
Schennen gaat bet Zandvoorts Nieuwsblad op zoek
naar de 'mens' achter bekende of 'opvallende'
Zandvoorters. Deze week
Ben van Vueren, beheerder van bet Kennemer Dierentehuis, waar zaterdag 2
oktober een Open Dag
wordt gehouden.

B

EN VAN VUEREN
(40) maakt zich zorgen. Als er niet snel
veel geld beschikbaar
komt voor een flinke opknaptaeurt van het Kennemer Dierentehuis) acht hij
het niet ondenkbaar dat de
dieren er onder gaan lijden.
Er is daarom een speciaal
Bouwfonds opgericht, dat
met doelgerichte akties
een paar ton binnen moet
halen.

In 1992 werden, naast de
pensiondieren, in Zandvoort
509 honden en 640 katten opgevangen. Het is een hardnekkig misverstand dat het asiel
een eindpunt is voor dieren,
want zoveel mogelijk dieren
worden herplaatst. Vorig jaar
liet men slechts vijftien honden en 63 katten in Zandvoort
inslapen.
Van Vueren: „En dat doen
we alleen als die beesten werkelijk iets mankeren of niet
meer plaatsbaar zijn, bijvoorbeeld door heel agressief gedrag. Heel veel zwerfhonden
komen uiteindelijk weer bij
hun eigenaar terecht, voor
katten ligt dat duidelijk anders. Men denkt al snel: de kat
zal wel bij de buren zitten en
weer terugkomen. Met een
hond heeft iemand veel meer
binding. Een kat redt zich ook
wel zonder zijn baas."
„Ik heb trouwens ook wel de
indruk dat sommigen hun
hond of kat hier afleveren en
zeggen dat ze hem gevonden
hebben. En het gebeurt nog
steeds een paar keer per jaar
dat er hier katten in een mand
over het hek worden gezet of
dat honden aan het hek worden vastgebonden. Vooral bij
honden komt het regelmatig
voor dat mensen zich erop
verkijken en dat het dier na
verloop van tijd de baas in
huis is."
„Rotweilers worden veelvuldig aan het asiel afgestaan om-

Het Kennemer Dierentehuis
behoort met het asiel in Haarlem tot de Stichting Beheer
Dierentehuizen in Kennemerland en ontvangt een gemeentelijke subsidie per opgevangen dier. Daarnaast draagt de
dierenbescherming bij in de
kosten en ontvangt het tehuis
natuurlijk een vergoeding
voor de pensiondieren. Maar
het is verre van toereikend
omdat vooral de personeelskosten in de loop der jaren
sterk zijn toegenomen. Ben
van Vueren is sinds december
vorig jaar beheerder en werkte
daarvoor enkele j ar en bij het
asiel in Haarlem. Van 1970 tot
1980 was hij daar ook al werkzaam. Het werken met dieren
heeft hij niet van een vreemde,
want zijn ouders zijn ook
twintig jaar beheerder in
Zandvoort geweest.
Van Vueren: „In de jaren zeventig werkten we alleen met
vrijwilligers, maar, met alle
respect overigens, dat kan niet
meer. Mensen die hier hun

uitleg over de bouw en geschiedenis van het bekende Knipscheer orgel (1849). Van Nieuwkoop is als hoofdvakdocent orgel verbonden aan het Sweelinck Conservatorium in Am(ADVERTENTIE)

Het Kennemer Dierentehuis, gevestigd aan het
eind van de Keesomstraat,
heeft zaterdag 2 oktober
van 10.00 uur tot 16.00 uur
de poorten geopend voor
belangstellenden. Er zijn
stands van de dierenbeschermlng en er wordt een
prijsvraag gehouden. Om
14.00 uur geeft een kinoloog Informatie over zijn
werk en het Is natuurlijk
mogelijk om de dlerenverblijven te bezichtigen.

Geen eindpunt

door Everhard Hebly

Orgelconcert

Open dag

man absoluut niet bij in de
buurt komen. De dames die
hier werken hebben geen enkel probleem met hem. Zo'n
hond is nauwelijks te plaatsen. In feite ligt het aan de
baas, maar sommige honden
hebben een lage agressiedrempel.
Hoe langer je ze in het hok
houdt, hoe moeilijker het
wordt. Ze lijken heel lief, maar
opeens gaat er een zekering bij
ze door. We hebben er nu twee
en die zijn zo slim, dat ze hun
eigen hok kunnen openen.
Dat zijn in beslag genomen
honden omdat de eigenaar ze
niet wilde laten registreren en
castreren. Waar ze vandaan
komen weten we niet eens."

*-", Zeehonden
Behalve de normale huisdieren, worden een enkele keer
ook exotische dieren binnengebracht. Bij een huisontruiming in Haarlem trof de poli3£..<c,rv<
< r
tie een jonge kangoeroe in de
* ^*'<S^S'%ii
achtertuin aan. Waanzin, vol*£&**"
é^ittt^SSV'i
f^^..-r*.O>**ESMgr <.
gens Van Vueren. HangbuikBen van Vueren: „Van sommige honden weten we niet eens, waar ze vandaan komen"
zwijnen, strandvogels, ratten
Foto Persbureau Zandvoort en pythons zag hij al de revue
passeren. Sinds kort is het
Kennemer Dierentehuis ook
dat ze te dominant zouden
zijn voor ons weer heel moei- te breken, want voor je het
zijn. Die honden terroriseren
lijk herplaatsbaar. Dan heb je weet krijg je een hap in je don- officieel steunpunt voor de
en gaan aftasten hoever ze
er echt een handleiding bij no- der. Er is bijvoorbeeld pas nog zeehondencrêche te Pieterbuuren, zodat in Zandvoort de
kunnen gaan. Wij krijgen hier dig."
een bouvier binnengebracht
soms zwerfhonden die aan een
„Het lukt je niet zomaar om en wat er ooit gebeurt is, weet eerste opvang kan plaatsvinden.
flinke training toe zijn en die
de dominantie van een hond
ik niet, maar daar kun je als

sterdam. Daarnaast is hij
adviseur bij restauratie en
nieuwbouw van orgels namens
de Orgelcommissie der Nederlands Hervormde Kerk. Zij eigen studie aan het Amsterdams
ZANDVOORT - Een dezer dagen verschijnt de nieuwe
Conservatorium zag hij des- Klink
nr. 3 1993, het tijdschrift van het Genootschap van
tij ds bekroond met de Prix Oud Zandvoort.
Ook in dit nummer staan tal van historid'Excellence (1974) „
sche verhalen en foto's.
En dat is, waar de Klink be- levard, voordat deze werd afgekend om is:'historie en foto's broken. Het is een foto uit 1941.
die zelden of nooit eerder gepuDe redactie van de Klink
bliceerd zijn. Harry Opheikens
heeft een artikeltje geschreven houdt zich aanbevolen voor foover een fatale dag, nu 50 jaar to's van na 1941 en vóór 1945
terug: 18 augustus 1943. Onder van de boulevard. Ook degeen
het pseudoniem 'Wood' leverde die meer zaken heeft over de
de heer Arend Bos een artikel voor Zandvoort zo ingrijpende
over de term 'rijke stinkerds' oorlogsjaren (denk alleen maar
met betrekking tot Zandvoort. aan de afbraak), is met zijn of
In de toekomst kan er nog meer haar materiaal welkom bij de
van hem verwacht worden. De
heer L.N. van den Bos leverde
een artikel over de reddingspogingen bij het vergaan van de
Salento, als hommage aan Hendricus Johannes ter Wolbeek
en een onbekend paard. En zoals gebruikelijk: de twee hartpagina's geven een prachtig
Zandvoorts beeld uit vervlogen
tijden.

Klink in 't teken van de oorlogsjaren

Stamboom

Biosdoopprogrammering van 30 Sep.t/m 6 Okt.93
Walt Disney's

JUNGLE BOEK

GEBASEERD OP EEN
WAAR GEBEURD VERHAAL

landa gesprok «n

Dagelijks 13.30 u.
Za/Zo/Wo ook 15.30 u

Ben, aangrijpend avontuur m een
groep jonge mannen, die gedreven
werden lot |et uiterste van het menselijk
uithoudingsvermogen.

ALIVE
rt-v*». ^

Dagelijks 19.00 u.
Do/Vr/Ma/Di 15.30 u.

16 Jaar Dagelijks 21.30 u.

9 I>ec in Cinema

JURASSIC PARK
VOOR ELKE BEZOEKER LEUKE MINI DLNO

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

Mevr. Van der Oord-Wisker
is altijd goed voor een historisch schrijven. Bij haar onderzoek naar stamboomgegevens
stuit ze telkens weer op interessante gebeurtenissen, waarvan
ze de lezer laat meegenieten.
Kprs van de Mije vond in zijn
rijke verzameling boeken een
boekwerkje uit 1732, geheel geschreven in dichtvorm. De auteurs van het 502 pagina's tellende boekje maakten een zevendaagse wandeling door
Noord-Holland en schreven elkaars bevindingen op. Ook
„Santvoort" komt hierin ter
sprake. Naar aanleiding van het
artikel van Harry Opheikens
over de vishal in Haarlem, in de
vorige Klink, kreeg de redactie
een voorbeeld in handen van de
grote invloed van Zandvoorters
in de Vishal. Een brief uit 1919
bevatte een interessant briefhoofd.
Hoe vaak hij is afgebeeld is
niet meer te tellen. Het was dan
ook een echt Zandvoorts herkenningspunt, de oude watertoren. Opgeleverd op l juni 1913,
opgeblazen 17 september 1943.
Óók 50 jaar geleden! Met foto's
van de bouw en de val van de
watertoren vertelt Maarten Weber de geschiedenis van deze
fraaie toren. Het artikel eindigt
met een laatste foto van de bou-

Patiëntenplatform
zoekt vrijwilligers
ZANDVOORT - Het Kennemer Patiënten Platform is aan
uitbreiding toe en zoekt daarom nieuwe vrijwilligers. Het
KPP is een bundeling van diverse patiënten-belangenorganisaties, zowel voor de algemene als voor de geestelijke ge-,
zondheidszorg. Er zijn mensen
nodig voor allerlei taken. Info
bij coördinator A. Boerwinkel,
Bureau-KPP, Kleine Houtweg
32, Haarlem, tel. 023 - 320946.

redactie. Deze is ook ook op
zoek naar andere, nieuwe artikelen, getuige de oproep van
Maarten Weber in zijn openingswoord. Het liefst voorzien
van foto ('s), uiteraard. De redactie vermeld wel, dat het artikel niet altijd in de eerstvolgende Klink komt, maar geplaatst
wordt het zeker.

Jubileumgeschenk
De Klink sluit af met een zeer
recente gebeurtenis. Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van Onderling Hulpbe-

toon vorig jaar bood het Genootschap van Oud Zandvoort
op 3 juli dit jaar een jubileumgeschenk aan, vervaardigd
door dhr. Lavertu. Een verslag
van dit gebeuren in de Klink.
Het blad is voor leden van het
Genootschap Oud Zandvoort.
Het lidmaatschap kost - minimaal - 15 gulden per jaar, waarvoor men eens in de drie maanden de Klink in de bus krijgt.
Daarnaast organiseert het Genootschap avonden met oude
films en dia's over Zandvoorts
verleden.

H

EEFT ZANDVOORT in
1994 nog een feestverlichting? Dat is inderdaad maar de vraag. Het contract met het bedrijf dat de ver-.
lichting onderhoudt, is volgend
jaar afgelopen. Dinsdag komt
Ondernemers Vereniging
Zandvoort met de heikele
vraag naar haar leden: 'Wat
moeten we ermee?'. De verlichting wordt immers nog steeds
door de ondernemers betaald.
De gemeente wil van een bijdrage voorlopig nog niets weten. Dat komt waarschijnlijk
wel bij de realisering van het
Centrumplan. Dinsdag komt er
wel een architect iets vertellen
over het huidige plan, maar
wanneer dat ooit wordt uitgevoerd....
Het geeft wel het opmerkelijke
feit, dat in sommige straten
een lantaarnpaal staat, met op
slechts enkele meters afstand
de feestverlichting. Is daar niet
iets meer samenwerking mogelijk? Het zal de burger waarschijnlijk een zorg zijn.
Maar dat wordt mogelijk anders als de feestverlichting verdwijnt. Want als de ondernemers dinsdag 'de pijp aan
Maarten geven', is het volgend
jaar februari gedaan. Dan blijft
er helemaal weinig over van de
sfeer in het dorp. Met andere
woorden: het wordt gewoon
een saaie boel. Vooral in verge-:
lijking met talloze andere gemeenten waar de straten in het
centrum al lang voorzien zijn
van sierbestrating en dergelijke. Waarom moet dat in Zandvoort zo moeizaam gaan, dat er
maar steeds niets van terecht
komt.
De ondernemers zitten in
een moeilijke hoek. Betalen of
niet? Ze hebben er in zoverre
baat bij, dat het publiek niet :
naar Heemstede of Bloemendaal moet vluchten. Misschien
moeten ze er dan toch maar
weer eens een keer 'tegenaan'
en hun onderneming wat meer .
'body' geven, zodat de onderhandelingspositie met de gemeente beter wordt. Dat lijkt
ook wel nodig als de twee partijen - hopelijk binnenkort ook weer eens om de tafel gaan ;:
zitten over het Centrumplan. :
JOAN KURPERSHOEK

Info ouderen
over bibliotheek
ZANDVOORT - Het Europees Jaar van de Ouderen vindt
ook weerklank in de Openbare
Bibliotheek Zandvoort. In de
maand november worden voor
ouderen drie informatie-ochtenden gehouden over de bibliotheek en de computer-catalogus, gepland op de vrijdagen
5, 12 en 19 november. Het programma begint om half tien
met ontvangst en een kopje koffie. Voor de deelnemers is er
ook een boekje: 'Een leven lang
lezen' over de genoegens van
het lezen.
Maximaal kunnen er zes ouderen per ochtend deelnemen.
Daarom is het verstandig, zich
bijtijds op te geven. Dat kan bij
de bibliotheek, tel. 14131, of bij
de Stichting Welzijn Ouderen,
tel. 19393.

ZHC-hockeyers
kloppen Xenios
ZANDVOORT - Voor de
ZHC hockeyteams was het
een goede zondag. De Zandvoortse hockeyers behaalden een 2-3 zege op Xenios.
De ZHC dames hielden
stand tegen het sterke Kik'£\
'* '
',
l vl < i
kers: 0-0.
Met sterk hockey heeft ZHC
twee dik verdiende punten binnengehaald. Xenios had vooral
in de eerste helft niet veel in te
brengen. Het was René Blom
die in de eerste helft de Zandvoorters een voorsprong bezorgde. Meteen na de rust verdubbelde Wouter Slotenmaker
de voorsprong voor ZHC: 0-2.
Door
concentratieverlies
kwam ZHC in de problemen.
Xenios profiteerde en wist
tweemaal doelman Floris Goezinne te verrassen: 2-2.
Toch pakte ZHC de draad
weer op en middels een benutte
strafcorner van Eric van Berkel kwam de 2-3 overwinning
tot stand. In de slotminuut
kreeg Xenios nog een unieke
kans op de gelijkmaker. De dubieuze strafbal werd echter
door doelman Goezinne gekeerd.
De Zandvoortse dames pakten het eerste punt van deze
competitie. Dat punt kwam wel
gelukkig tot stand aangezien tegenstander Kikkers tweemaal
de bal tegen de doelpaal knalde.
Toch was het vooral in de eerste helft een gelijkopgaande
partij met zeer aantrekkelijk
hockey. De verdedigingen waren veelal de aanvalsters de
baas. Na de rust was Kikkers de
betere ploeg doch ZHC bleef,
Een foto uit De Klink, van een echt Zandvoorts herkenningspunt in de vooroorlogse jaren: de met het nodige geluk, overeind:
0-0.
oude watertoren
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LINGERIE

Huit: Consumenten willen jong én luxueus
Huit is een eigenzinnig
corsetterie- en badmodemerk.
In haar uitstraling bijvoorbeeld
is dat duidelijk te zien.
Huit heeft een eigenzinnige
uitstraling. Haar imago heeft
ze te danken aan de start
destijds, toen
jongerenmerken nauwelijks
gepositioneerd waren in de
lingeriebranche, en Huit des te
meer opviel. Bovendien zijn
pasvorm en de veie natuurlijke
materialen kenmerkend.

Jong sportief

In de haarmode is nauwelijks meer sprake van trends. In de negentiger
jaren kiezen mensen kapsels, die passen bij hun imago. De vorm van
het gezicht, de dynamiek van de persoonlijkheid, de kleur van het haar
en uiteraard de aard ervan: is het haar dik, dun, stug of juist soepel.
Houdt u van een nonchalante haardracht of bent u meer voorstander
van een klassieke haardracht. Allemaal wezenlijke en
persoonsgebonden zaken, die hoofdrollen spelen bij de uiteindelijke
bepaling van een kapsel.

Winterjassen
Zuiver scheerwol
van

Kerkstraat 20, Zandvoort

Najaarsmode,
volop keus
in eigen dorp

Wie de moderne kapsalon bezoekt
maakt kennis met vakmensen, die
niet alleen op hun eerste indrukken
afgaan, maar ook op uw wensen
inspelen. De gemiddelde consument
is zich door de stortvloed van
informatie door de media goed
bewust van de mogelijkheden.
Vandaar dat de vakbewuste coiffeur
zich met grote regelmaat laat
informeren over nieuwe
internationale kniptechnieken.
Vakorganisaties voor Nederlandse
kappers, zoals de ANKO,
informeren hun leden daaromtrent,
waardoor u gewaarborgd bent van
de beste en meest aktuele
behandelingsmethoden.
Dat gaat bijvoorbeeld ook op voor
haarkleuringen. De betere kapsalon
zal uitsluitend werken met de meest
gerenommeerde

haarverzorgingsprodukten,
die
moeten voldoen aan de strengste
milieu-eisen. Uiteraard werkt deze
zorgvuldigheid direkt in het voordeel
van de gezondheid van uw haar.
De moderne Nederlandse kapper is
door al deze ontwikkelingen een
haarcreateur, die als een
vakman/vrouw pur sang werkt aan
de positieve accenten van uw
persoonlijkheid.

J.M. COIFFEURS
Dames en Herenkapsalon
(depositair L'oreal en Wella)
Kerkstraat 22
2042 JG Zandvoort
Telefoon: 02507-14040

HET NAJAAR STAAT VOOR DE DEUR
DE KASTEN GAAN WEER OPEN
WAT KUNNEN WE NOG AAN EN WAT MOETEN WE NIEUW
Terwijl we in de spiegel kijken, denken we

Men omschrijft Huit als
vrouwelijk, modern, niet sexy.
Huit richt zich op de groep
18-35, maar liever wordt
gesproken over zich jong
voelende sportieve vrouwen.
In de smaak van die
doelgroep zijn verschuivingen
waarneembaar, die Huit heeft
opgepakt in de collectie.
Droeg de sportieve jonge
vrouw voorheen vooral
katoen en minder kant, nu
kiest ze katoen én kant. Naast
de moderne vormgevingen,
bevat Huit in haar collectie
katoenen series, die evenwel
afwijken van de stereotiepe

kantsoorten, maar een frisse
optiek kennen. „De
consumenten willen de keuze
tussen luxueus en jong. Dat
gaat samen, het ene
draagmoment kies je voor
kant en het andere voor
katoen. Het hele jonge katoen
met een printje vind ik
overigens achterhaald. De
overall-bloemetjes zijn nog
aanwezig maar worden
uitentreuren in andere
collecties aangeboden."
Het merk vindt zichzelf een
modecorsetteriemerk en moet
derhalve keuzes maken. De
consument met een D-cup wil
net als in de kleinere maten
dunne schouderbanden en
dat gaat gewoonweg niet.
Daarnaast is Huit ook
begonnen met vrijetijdsmode,
dat gezien kan worden als
nachtmode en huismode. Ook
hier valt durf op. Zoals in de
„gewassen" blauwe
kwaliteiten met
broderieranden.

L'OREAL
TECHNIQUE
PROFESSIONNELLE

DEZE WEEK

Continu houdt Huit voeling
met de markt. Het merk komt
met zes tot acht collecties per
jaar uit met evenzoveel
leveringen, die vier keer per
jaar wordt aangeboden aan
de detaillist. Op deze manier
kunnen de inkopers kort op de
markt inspelen.

La lingerie
v.d. Schelde
Haltestraat 7
Zandvoort

Winter'93/'94 in kaart gebracht
m Rokken
Lange rokken zijn er in overvloed voor winter
'94/94. Allereerst zijn er veel varianten op de lange
slanke rok met overslageffect, met hoge loopsplit of
als doorknoopmodel. Eveneens groot opgepakt is
de dekenrok, al of niet met franje en ruitmotieven.
Naast de slanke modellen zijn er de
wijduitwaaierende banenrokken, die bijna zonder
uitzondering glad op de heup vallen. Lange plooi- en
plissé rokken lopen door. Naast geweven zijn er ook
veel gebreide rokken, de tuberok is tenig van
weggeweest.

• Het silhouet en de key-items
Het silhouet voor winter '93/'94 wordt gekenmerkt
door tegenstellingen. Aan de ene kant bestaat een
sobere styling onder het motto „less is more"; een
blazerkostuum met een kpltruitje, en aan de andere
kant staat een gelaagd silhouet onder het motto
„hoe meer lagen hoe beter"; een blouse met een
mouwloos vest onder een blazer en liefst daarover
nog een laag. En dan ook nog in allerlei verschillende
kwaliteiten, die op basis van kleur een geheel
vormen. Beide richtingen hebben echter met elkaar
gemeen dat de belijning smal en natuurlijk is en dat
een item „de consument niet zal halen" als het niet
aan de volgende eisen voldoet: goede kwaliteit-prijs
verhouding, comfortabele vorm, zachte materialen
en mooie afwerking. Naast al deze voorwaarden en
mogelijkheden zorgt het vormenaanbod voor een
aangename overzichtelijkheid. De key-items
m Broeken
Broeken blijven de belangrijkste onderstukken.
Enkele hoofdvormen keren steeds terug in
verschillende materialen en dessins. Bovenaan
staan de paardrijbroek en alle denkbare varianten
daarop en de meestal enkelvnje sigarettepijp.
Smalle stretchbroeken, vaak in ruitmotieven lopen
door en de wintershort wordt door velen gekenmerkt
als de opvolger van de korte rok, die bijna'uit het
aanbod verdwenen is.
De wijde soepele broeken, ook vaak enkelvrii,
worden op kleinere schaal aangeboden. De live
pocket, vooral in non-denims, is een basisstuk.

m MOUMS

Blouses worden steeds belangrijker. De witte blouse
is een hot item zowel in strenge masculine styling
als romantisch met jabots, niches en grote
manchetten. Daarnaast zijn er veel geruite flanellen
countryblpuses en chambrayshirts. De Hermès
blouse blijft goed en nieuw zijn de blouse-jasjes met
tailleceintuur, die alweer bijna onder het hoofdstuk
blazers en jasjes vallen.
• Blazers en jasjes
Blazers en jasjes blijven sleutel items. Over het
algemeen wordt het silhouet langer en slanker.
Nieuw, en groot opgepakt zijn de licht getailleerde
amazoneblazer met schuine klepzakken en de
langere dandyblazer met ronde weggesneden
panden. Een andere topper is de tweedblazer in
zachte materialen en nieuwe kleurstellingen. Soms
met gebreide mouwen. Nieuw zijn gebreide blazers
en jasjes. Voor op de korte rok zijn er korte

De Inter-phase amino permanent ter kennismaking
van ƒ115,- voor ƒ99,50
(bij inlevering van deze advertentie)

HENNY'S HAIRLINE
Tolweg 20 Tel. 12231
Wij werken zonder afspraak ('s maandags gesloten)

getailleerde jasjes en als vervolg op zomer '33 te er
de blazer met taille ceintuur, ook mouwloos.
Belangrijke details: suède garnering, afbiezen,
festonneren, franjeranden en app/iqué's.
• Jassen en jacks
Algemeen geldt: Het silhouet voor jassen en jacks
wordt breder. Met details is het hetzelfde als met het
silhouet: Of heel veel (functionele) details in één item
of bijna geen details. Doorstikken blijft een belangrijk
gegeven, nu ook in sneeuwsterren en
fantasiemotieven. Voor Jacks zijn het rechte
houthakkers coatje en de barbourjacks
uitgangsvormen waarop in verschillende materialen
gevarieerd wordt. Materialenmix is een
sleutelbegrip. Vaak worden drie of meer kwaliteiten
in één item samengevoegd zoals bijvoorbeeld wol of
katoen, met suédejukstukken en met een kraag van
(kunst-)bont of ribcord. Daarnaast zijn er caban
varianten en motorjack afgeleiden.
In het jassenvak overheersen de klassieke
traditionele vormen, uiteraard aangepast aan het
silhouet van winter '93/'94: dat wil zeggen óf zeer
lang tot soms zelfs 136 cm óf kort tussen de 80 en 90
cm. Uitgangsvormen zijn: de blazercoat, de trench,
de mannenjas met geschoren bontkraag en de
„kamerjasmantel" in wol. De redingote wordt
eveneens veel aangeboden, maar over de
commerciële haalbaarheid daarvan zijn de meningen
sterk verdeeld.

V/Va, mode met 'n hart
Grote Krocht 19, Zandvoort

Winkel zonder naam
„De voordeligste winkel van Zandvoort"?
Het merendeel van onze najaarskollektie is nu binnen.
Zeer binnenkort . . . hangen print leggings, skibroeken en div. warme
wintertruien van o. a. het merk

Strand-badmode speciaalzaak
Passage 24-26 (bij station)^

OPNIEUW GROTE COLLECTIE

bij ons in de winkel.
____
^
Verder krijgen wij „The coloured denim" van o.a. het merk

en Scooter

Winterjassen, ski-jacks, anoraks, parka's
36 t/m maat 46
v a ƒ gg,. o„a.
AU1WENT1C

JEANS\«/EAR

ƒ 59,95 2 voor ƒ 100,- in div. modekleuren zoals: zwart, bruin bottle,
taupe en kaki.
Ook vindt u bij ons de nieuwste rage „fleece". Al vanaf 49,95.

Kom snel langs bij:

en Benger

Haltestraat 10 en

7 dagen open

Hef modebeeld van na/aar 1993 wordt bepaald
door herfstboskleuren. Van donker tot lichtbruin,
bottelgroen, olijf groen en roesfbru/'n in vele variaties
te combineren met ecru finfen en pastels a/s
zachtblauw en rose.

eindresultaat

(van 1 t/m 8 oktober)

dessousmode. Ondanks
continue aanpassingen en
nieuwe variaties, worden er
geen concessies gedaan aan
herkenbaarheid, kwaliteiten of
pasvormen. Noviteiten van
Huit worden eerst grondig getest voordat de artikelen in de
schappen hangen.

Kort op de markt

Door het eigenzinnige
karakter durft Huit ook meer
haar nek uit te steken. Het

Dat moet ook anders!
En hier komen wij in beeld

Deze heeft een nieuw permanent aan het assortiment
toegevoegd.
Het bijzondere van deze
permanent is dat er, terwijl de
haarschubben open staan om
de permanent vloeistof toe te
laten een stof wordt
toegevoegd die bestaat uit de
bouwstenen waarvan het haar is opgetJouwcf. Zodoende'worflï 3e
schadelijke werking van de permanent vloeistof tot een minimum
beperkt.
En dat merk je!
Het haar glanst, voelt heerlijk
INTERTPHASE geeft uur haar:
zacht aan en de veerkracht is
prima.
• lang houdbare krullen
Kom en overtuig uzelf nu in
• vol leven & energie
onze salon
• een perfect cosmetisch

merk lanceerde als één van de
eersten het fluweel in de

Nleuwlihrten

999111
• • • ••• nflT
mJimm HAAR
••F1F1I1 l»
•••
Wij van HENNY'S HAIRLINE zijn er weer klaar voor om uw
coupe te fatsoeneren of kompleet te veranderen.
Samen met onze vaste leverancier
L'OREAL

& FOUNDATION

Accent tinten als rood en geel geven vaak een
speelse toevoeging.
De roklengte varieert van net over de knie tot op de

kuit.
Pantalons z;/n meestal wat slanker gesneden.
Jacks in micro kwaliteiten vaak afgewerkt met een
bontrand.
Dit alles en nog veel meer vindt u in de collectie van

met '»
Grote Krocht 19, Zandvoort

overtuig u zelf.

donderdag 30 september 1993
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WEGENS GROOT SUCCES
ONZE AANBIEDINGEN

Lé,,^^^A^.^:^^M

AUPING AURONDE COMBINATIES UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Met Drakacel SG40 matras,
16 cm dik + wollen afdeklaag
140x200 handverstelbaar
automaat
160x200 handverstelbaar
automaat
180x200 handverstelbaar
automaat

Frutti
*
*

Partijtje nieuwe kinderkleding
Voor spotgoedkope prijzen
merken als: Pepe
Ikks
Kanz
Oilily enz.

Panty's van Dim en Rosy
Lingerie van:

Met Pirelli latexmatras van 14 cm en
tweezijdig ingegoten ventilatiesysteem + zomer- en winterkant
140x200 handverstelbaar
ƒ1950,automaat
ƒ 2095,160x200 handverstelbaar
ƒ2295,automaat
ƒ 2495,180x200 handverstelbaar
ƒ2395,automaat
ƒ 2595,-

ƒ 1550,ƒ 1695,ƒ 1850,ƒ 2095,ƒ 1895,ƒ2150,-

OOK LEVERBAAR IN 210 EN 220 CM LANG!!
KEUZE UIT 14 KLEUREN. GEBEITSTE KLEUREN HEBBEN ƒ 50,- MEERPRIJS.
BIJ AANKOOP VAN EEN BED OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE, 2 KUSSENS KADOÜ

Binnenkort ook nieuwe skipakken
(kinder) in alle maten.

MDF LEDIKANT „TIGNES n

Corn. Slegersstraat 2/2
Zandvoort
Openingstijden:
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.

14.00-17.00
10.00-13.00 14.00-17.00
10.00-13.00 14.00-17.00
14.00-17.00
10.00-13.00 14.00-17.00
10.00-13.00 14.00-17.00

SLAAP
THUIS
ZOALS IN
HET
HILTON-HOTEL!
Crown Bedding:

Compleet met lattenbodem •
matras van 15 cm dik
90x200
ƒ 398,120x200
ƒ 589,140x200
ƒ 598,160x200
ƒ 698,180x200
ƒ 798,-

Ook leverbaar met 2
bare lattenbodems +
Polymatrassen met
hoes.
Compleetprijs:
140x200
160x200
180x200

verstel2 Rawi
stretch
ƒ 895,ƒ950,ƒ 995,-

Lingerie, Badmode, Fournituren
NORM. ƒ 698,-

CROWN
BOXSPRING
+ Royaldon Oxford
binnenveringmatras met
schapenwollen
afdeklaag 20 cm
dik en 10 jaar
garantie

2-PERSOONS
STALEN
BUISBED
140x200 +
spiraal
+ 15 cm
polyether matras.
Haltestraat 7, Zandvoort, tel. 12807

Leverancier aan o.a. Hilton, Holiday-lnn, Ramada en andere top-hotels in heel Europa.

NU COMPLEET

ƒ 498,-

15 CM DIK
EENZIJDIG

~

DOORGESTIKT
80x190
90x190
90x200
100x200
120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

i

ƒ139,ƒ149,ƒ 159,ƒ 169ƒ189,ƒ 198,ƒ 189,ƒ189,ƒ198,ƒ298,ƒ349,-

80x200
90x200
140x200 .
160x200 . f

1295,-

GRATIS GEBRACHT EN GEMONTEERD; NOG DEZE WEEK IN HUIS

UIT ONZE MATRASSENHOEK
POLYETHER

Nu compleet:

Draka Polyether S.G. 40
16 cm dik, met keurmerk. ROYALDON OXFORD
Deze goudcel matras is
voorzien van een origineel 5-SLAGS BONELL
Draka Polyether interieur, BINNENVERING
éénzijdig afgedekt met
schapewollen winterkant
20 CM DIK!!
rondom gestikt met een
mooie damast.
WOLLEN AFDEKLAAG
80x190
ƒ198,- 10 JAAR GARANTIE!!
90x190
ƒ229,70x200
ƒ229,80x190
ƒ269,80x200
ƒ239,90x190
ƒ289,90x200
ƒ249,90x200
ƒ298,100x200
ƒ298,- 100x200
ƒ349,120x190
ƒ329,- 120x190
ƒ389,120x200
ƒ349,- 120x200
ƒ398,130x190
ƒ369,- 130x190
ƒ398,140x190
ƒ389,- 140x190
ƒ469,140x200
ƒ398,- 140x200
ƒ498,160x200
ƒ498,- 160x200
ƒ598,180x200
ƒ598,- 180x200
ƒ698,-

Alles uit voorraad leverbaar en
gratis bezorgd!!!
Wij zijn tevens dealer van:

DKfiSME

CROWN
BEDDING

matrassen en bedbodems

TEXTIELHANDEL „PIA"

Mode
van
naam •

Albert Cuypstraat 203b, tel; 020-676.04.09 (A'dam)
's Maandags gesloten. Overige dagen geopend: 8.30 tot 17.00 uur

Geen ^
koopavond.

Dat vindt u bij ons:
De Najaarskollekties voor
dames en heren zijn
sportief en stijlvol

Kostuums
Cortina Modes
Kerkplein 3
Jl
2042 JH Zandvoort
/J
Tel. 02507/14828^^^

Najaarsmode,
volop keus
in eigen dorp

Zuiver scheerwol
marine en antraciet

ff«
Kerkstraat 20, Zandvoort

Je moef waf kleur in /e haar doen.
Nee hoor, mi/ te duur.
Welnee, heb je het nog niet gehoord?
Bij J. M. Coiffeurs in de maand OKTOBER
is er een speciale juniorenprijs:
Bij knippen, kleurshampoo voor maar

GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,
Eiken, Anegré, Mahonie. Beuken en Kersen.
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel. warm, fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.
Dus praktisch altijd kamerbreed!

ONGEKENDE
PLAFOND

één tientje
durf eens wat anders.

Ca voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

Kom langs bij J. M.
met je vriend of
vriendin voor een leuke
coupe en kleur.

J. M. Coiffeurs
Kerkstraat 22
Gallerij Zandvoort
Tel. 02507-14040

DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., donker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel
om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.
Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,
contrasterend of -heel apart- spiegelstrips!

de Grajrf plafonds

^
Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met HEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modern en hyper-modern. In legio afwerkingen:
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische, kastinterieurs.
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Hoofdprijs Europese loterij:
6,5 miljoen gulden netto
Voor de derde keer in successie organiseert de Stichting
Exploitatie
Nederlandse
Staatsloterij (SENS) de Europese loterij met dit jaar een
hoofdprijs van maar liefst 6,5
miljoen gulden netto (4 miljoen
Ecu). Deze loterij is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Europese Staatsloterijen.

leen kans op de grote hoofdprijs
maar ook op een van de vele andere grote prijzen, want het Nederlandse prijzenpakket bestaat o.a.
nog uit 7 prijzen van ƒ 50.000,-, 7
van ƒ 75.000,- en 7 van ƒ 100.000,-.
De verkoop van de Europese loten
eindigt op zaterdag 23 oktober a.s.,
want die avond vindt in een live
Eurovisie-uitzending de trekking
plaats. Deze Eurovisie-uitzending
wordt voor de eerste keer door Nederland verzorgd en live uitgezonVanaf 28 september a.s. zijn -de den m een aantal Europese landen.
loten verkrijgbaar bij de verkoop- Dit spannende programma is in Nepunten van de Staatsloterij, de PTT derland te zien op TV1 van 20.30 tot
Postkantoren, de GWK's en bij alle 21. 15 uur.
filialen van Vroom & Dreesmann. De De trekkingsuitslagen zullen verder
verkooppunten zijn herkenbaar aan in de dagbladen op 26 oktober a.s.
de poster die speciaal voor de Euro- worden gepubliceerd.
pese loterij is gemaakt. Ook dit jaar
is er naast de Europese hoofdprijs,
nog een aantrekkelijk Nederlands
prijzenpakket. Met een lot van
ƒ17,50 heeft men namelijk niet al(50 ct. per minuut)

Angela Visser
presenteert
de trekking
van de
4 miljoen Ecu
(6,5 miljoen
gulden netto)
op zaterdag
23 oktober.

Staatsloterij

Nederlands prijzenpakket netto uit te betalen
ƒ
100,
ƒ
200,
ƒ
500,
ƒ
1.000,
ƒ
1.000,
ƒ
2.000,
ƒ
5.000,
ƒ 10.000,
ƒ 25.000,
ƒ 50.000,
ƒ 75.000,
ƒ 100.000,

geld en geluk, roem en rijkdom. In
dit programma wordt ons o.a. een
kijkje in de keuken van de rijken der
aarde gegund. Miljonairs zullen vertellen hoe geld hen gelukkig maakt.
En eindelijk zullen we weten wie wat
verdient.
Om 21.00 uur begint de Eurovisie-uitzendmg en zal de Nederlandse
ex-Miss Universe, Angela Visser de
trekking presenteren van de Europese loterij. Een spannend moment
want dan zal duidelijk worden wie in
een klap heel erg rijk is.

/ 6,5 miljoen

Wat betekent „netto"

PRIJS

AANTAL PRIJZEN
7.000
7.000
700
700
700
70
7
7
7
7
7
7

1

6/7 troostprijzen ƒ 10.000,--

06-300495

De Europese loterij
Aan dit promotiemateriaal zijn de verkooppunten herkenbaar.

De Staatsloterij heeft een speciaal
06-nummer (50 ct. per minuut) dat
gebeld kan worden: 06-300495. Via
dit nummer krijgt men informatie
over de verkoopadressen
van
Staatsloten en Europese loten, de
trekkingsuitslagen en de verschillende spelvormen.

VSORDEN
MANNEN
WEER JONGENS ?
De Jeep Cherokee is een verrassende

De Geld-MaaktGelukkig-Show

BETAALT U
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

vormgeving,

kijkje neemt onder de motorkap, treft u

opvallend door bescheidenheid. Geen

een krachtige Turbo Diesel, een 2,5 liter

Euro
Diesel

toeters

en

bellen, maar
uiterst subtiele styling.

zijn

CHRYSLER HEEMSTEDE/HAARLEM
Cruquhibweg 29, Heemstede.
Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 10.00- 17.00 uur.
Donderdag koopavond 19.00 - 21.00 uur.

Binnenin is de Cherokee standaard
voorzien van de nodige luxe: stuurbe-

injectie

of

een 4,0 liter
automaat.

ƒ1,89
ƒ1,72
ƒ1,18

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)
Illllllllllllllllllllllllllllllllll

Deze kracht-

bronnen bedienen de legendarische Jeep
vieruïelaandrijving.

krachtiging, traai beklede stoelen, een in

Als uw jongenshart nu sneller begint

hoogte verstelbaar en met leder bekleed

te kloppen, kunt u niet meer om een

.stuurwiel, getint glas en zo kunnen we nog

avontuurlijke proefrit heen.

even doorgaan. Toch praten we hier over

&Ü66P The American Legend.

Het Europese lot kost ƒ 17,50

Mensen denken vaak dat er over
een gewonnen prijs nog belasting
moet worden betaald. Niets is echter minder waar. Alle prijzen die de
Staatsloterij uitkeert zijn namelijk
nettoprijzen. Dit betekent dat er over
Voor de eerste keer in de geschie- het gewonnen bedrag geen kansdenis van de Europese loterij, ver- spelbelasting hoeft te worden bezorgt Nederland de Eurovisie-uitzen- taald. Wanneer er dus een bedrag
ding van de trekking. Op zaterdag- van bijvoorbeeld ƒ 100.000,- wordt
avond 23 oktober a.s. zal op TV1 de gewonnen, ontvangt men ook daadGeld-Maakt-Gelukkig-Show worden werkelijk dit bedrag. De pnjswinuitgezonden. De show gaat over naars hoeven ook geen inkomsten-

Super

Neem

De hoofdprijs.van de Europese
loterij is officieel 4 miljoen Ecu.
Bij een koers van ƒ2,16 komt
dit neer op ongeveer 8,6 miljoen gulden. In tegenstelling tot
de andere prijzen van de Nederlandse Staatsloterij, is dit
bedrag bruto. Van deze 8,6
miljoen wordt 25% kansspelbelasting ingehouden. De prijswinnaar krijgt dan 6,5 miljoen
gulden „schoon" uitgekeerd.

(= 4 miljoen Ecu)

een stoere teneinauto. Want als u een

verschijning.

belasting over het gewonnen bedrag
te betalen. Maar indien het geld op
de bank wordt gezet, dan krijgt men
wel te maken met belastbare renteinkomsten. En zo zijn er ook speciale regels ten aanzien van de vermogensbelasting. In de brochure „Belastingen in Nederland" wordt dieper
ingegaan op de verschillende aspecten van het hoe en waarom van
belasting betalen.
De brochure kan worden aangevraagd via de Belasting-Telefoon
nummer 06-0543.

4 Miljoen Ecu

Auto van de week:
de VolkswagenVento.
De Vento is van huis uit al een zeer complete auto. die nog maar weinig te wensen overlaat. We
doelen hier op het anti-diefstalslot op de in twee delen neerklapbare achterbank, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, toerenteller, stuurbekrachtiging en een uniek interieurluchtfilter. U rijdt al in
zo'n complete Vento vanaf f 36.490,- Maai voor slechts f 995,- krijgt u daar nu centrale deurvergrendeling en elektrisch bedienbare ramen (voor en achter) bij. Normaal kosten deze extra's
circa f 4 300,-. Uw Volkswagendealer geeft u dus een contant voordeel van maar liefst f 3.300,-.

AUTORIJSCHOOL

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

EIG E W HEHLS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

SNOWWHITE
Jeep Cherokee: vanaf f 62.650,*
Afgebeeld Jeep Cherokee 4 Oi S 67 990,- Prijzen mcl. BT\V., at importeur, excl. kutten njUa.ir maken
\Vij:ipnsen \ oorbehouden Chrysler Import Holland B.V Telefoon 03473-63 400

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen
Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

Prijzen zijn 'vanaf -prijzen, inclusief BTW en BPM. exclusief kosten njklaar maken Wijzigingen voorbehouden

Auto Strijder B.V
Burg. v Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort. Tel.. 02507 - 1 45 65.

donderdag 30 september 1993

Weekmedia 17

Nieuw. A. Vogel's Ovasan helpt bij menstruatie-klacliten

GEZONDHEI

Die nare dagen kunnen leuke dagen worden!
Een actief en vrolijk leven is het ideaal van iedere
jonge vrouw. Heel veel vrouwen moeten echter een
paar dagen van de maand afhaken; de dagen vlak
vóór en tijdens de menstruatie. Acht van de tien
vrouwen hebben dan last van de nare bijverschijnselen van de maandelijkse cyclus.
De maandelijkse cyclus is waarin twee hormonen de
een ingewikkeld proces,
hoofdrol spelen: progesteron

en oestrogeen. Het zijn deze
hormonen die ervoor zorgen
dat de baarmoeder zich iedere maand opnieuw op een
eventuele
zwangerschap
voorbereidt en, als er geen
zwangerschap optreedt, het
overtollige baarmoederslij mvlies en het onbevruchte
eitje afstoot. De nare bijverschijnselen
waar zoveel
vrouwen last van hebben,
worden ook door deze hormonen
veroorzaakt.
De
klachten zijn onder meer:
puistjes, vaak naar de w.c.
moeten, haar dat niet wil
zitten, misselijkheid, gewichtstoename (vaak merkt
men dat aan opgezette voeten en handen), pijnlijke of
gevoelige borsten, prikkelbaarheid,
depressiviteit,
hoofdpijn of onrustgevoelens.
Veilig en natuurlijk
Vrouwen die hier maand in,
maand uit mee te maken
hebben, weten dat er tot nu
toe vrijwel geen enkele re-

medie tegen te vinden was.
Begrip van de omgeving
helpt natuurlijk wel iets,
maar die prikkelbaarheid
vlak voor de menstruatie
verdwijnt er niet mee! En
als u tijdens de menstruatie
last van uw rug of uw buik
hebt, helpt een gewone pijnstiller ook maar even...
De wetenschappelijke staf
van de beroemde Zwitserse
homeopaat Alfred Vogel ontwikkelde het homeopathische middel Ovasan. Het is
samengesteld uit zeven natuurlijke bestanddelen, met
een specifieke werking op
verschillende aspecten van
de menstruatie. Het middel
is werkzaam bij zowel klachten vóór als tijdens de menstruatie. Dankzij Ovasan
kunnen die maandelijkse terugkerende nare dagen, léuke dagen worden! A. Vogel's
Ovasan is verkrijgbaar bij'
apotheek, drogist en reformhuis met drogisterij-erkenning. Bel voor meer informatie: A. Vogel's Infolijn,
05250 - 5237.

Haaruitval van binnenuit te stoppen
Het klinkt misschien vreemd, maar iedereen heeft
last van haaruitval. Zonder het bewust te merken,
verliest ieder mens zo'n vijftig tot honderd haren
per dag. Haaruitval wordt dan ook pas een probleem
zodra er per dag meer haren uitvallen. De oorzaak
hiervan ligt vaak in het feit dat de haarwortels een
tekort hebben aan voedingsstoffen. Haar groeit uit
het haarzakje dat zichzelf voedt met stoffen die in
het bloed zitten. Heeft het lichaam een gebrek aan
deze stoffen, dan leidt dat in vele gevallen tot
haaruitval. Oorzaken als eenzijdig voedsel, stress,
het gebruik van medicijnen, maar ook erfelijke
factoren kunnen aan haaruitval ten grondslag liggen.
Het is dan ook niet meer
dan logisch haaruitval van
binnenuit te bestrijden. Al
jaren zijn de vertrouwde
Priorin capsules het aangewezen middel om haaruitval
van binnenuit tegen te
gaan. Volgens vele enthousiaste gebruikers is het hét
ideale middel bij haaruitval.
De capsules zijn bestemd
voor inwendig gebruik. Ze

bevatten die voedingsstoffen
die nodig zijn voor een gezonde haargroei en verbeteren daarnaast de doorbloeding van de hoofdhuid
dankzij de uitgekiende samenstelling (o. a. gierstextract en tarwekiemolie).
Priorin is een natuurlijk
produkt dat geen hormonen
bevat en kan door iedereen
die last heeft van haaruitval

worden gebruikt. Ook door
vrouwen die er tijdens of na
de zwangerschap last van
hebben. Bij gebruik volgens
de bijsluiter moet al na acht
weken effect merkbaar zijn.
In sommige gevallen kan
zelfs nieuwe haargroei ontstaan.

55-plussers gebaat
bij homeopathie

Maak van uw baby
een bofkontje
Voor de meeste volwassenen lijkt het leven
van een baby over rozen
te gaan. Stipt op tijd
staat het eten klaar en
na de maaltijd wordt er
steevast een dutje gedaan. Er wordt van alles
gedaan om het de kleine
zo goed mogelijk naar
•de zin te maken, maar
toch kan er in de verzorging een onregelmatigheid opdoemen waar zowel de baby als de ouders last van hebben.
Irritatie

Uitwendig
Naast de capsules voor inwendig gebruik zijn er ook
een drietal shampoos en een
haar-elixer van Priorin verkrijgbaar. De biologische
shampoos versterken de
werking van de capsules. De
haar-elixer wordt eveneens
uitwendig aangebracht. Het
haar wordt er sterker door,
minder snel vet en het beschermt het haar tegen
schadelijke invloeden van
buitenaf doordat het een
dun en onzichtbaar laagje'
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Haaruitval begint vaak' van
binnenuit. De Priorin capsules werken van binnenuit.
om de haarschacht aanbrengt.
De Priorin produkten zijn
verkrijgbaar bij drogist,
apotheek en reformzaak.
Voor meer informatie: Vemedia B.V., 020 - 54909O5.

En van de meest voorkomende narigheidjes is luieruitslag. Voor de oorzaak
van deze irritatie werden in
de loop der jaren verschillende boosdoeners aangewezen. Het staat vast dat luieruitslag, naast interne veranderingen in het lichaam,
ook kan worden veroorzaakt
door ontlasting en urine. De
babyhuid heeft over het algemeen een 'vettige' beschermlaag. Alkalihoudende
zepen en het niet op tijd
verschonen van de baby tasten deze beschermlaag zodanig aan, dat uitdroging en

huidirritatie ontstaan. Om
hinderlijke luieruitslag te
voorkomen is het zaak dat
er regelmatig wordt verschoond en u babies billetjes
hiertegen beschermt.
Bescherming
Maak bij elke verschoning
de babybilletjes zorgvuldig
schoon en dep de huid voorzichtig droog. Wanneer u bij
elke luierwisseling Sudocrem gebruikt, biedt u de
tere huid optimale bescherming. Dat komt onder meer
door de zinkoxide, lanoline
en antiseptische bestanddelen die hierin zijn verwerkt.
Van zinkoxide is bekend dat
het een mild adstringerende
werking heeft, verzacht en
beschermt. Lanoline lijkt
sterk op het eigen huidvet
en vormt een beschermende
barrière tegen irritatie van
onder andere urine. Daarnaast heeft Sudocrem een
aangename geur, zodat de
baby optimaal tevreden kan
zijn. Sudocrem is verkrijgbaar bij apotheker en drogist in een pot van 60 g en
125 g. Voor meer informatie: Boots Healthcare B.V.,
Postbus 290, 1200 AG Hilversum.

Ook wie een dagje ouder
wordt, kan gezond en fit
blijven. Goede voeding
en voldoende beweging
dragen daar toe bij. Homeopathie kan helpen
om ouderdomsklachten
te voorkomen of te verminderen. Er zijn homeopathische
geneesmiddelen verkrijgbaar
bij bijvoorbeeld opvliegers, vergeetachtigheid,
kalkgebrek
of
gewrichtsklachten.
In de overgang
Een behandeling met hormonen hoeft niet de enige
oplossing voor opvliegers te
zijn. Sepia complex van
VSM reguleert op homeopathische wijze de veranderingen in de hormoonhuishouding en vermindert daardoor klachten als opvliegers, hartkloppingen, en
transpiratie-aanvallen. Onderzoek wees uit dat 80%
van de vrouwen met overgangsklachten baat heeft bij
dit middel. Door de gewijzigde hormoonhuishouding
krijgen veel vrouwen na de
overgang ook veranderingen in de kalkstofwisseling.
Daardoor is het innemen
van extra kalk niet altijd
voldoende om klachten te
voorkomen. Calcium complex pakt de oorzaak aan:
het bevordert de opname
van de kalk, die u al via de
voeding binnenkrijgt.
Blijf in beweging
Wanneer de conditie van de
bloedvaten achteruit gaat,
kan dat leiden tot vervelende klachten. Een slechte

Miginal, een
kopzorg minder

Extra ondersteuning voor
de vocht- en vetarme huid

Hoofdpijn of migraine. Iedereen wordt er weieens
door geplaagd. De lijst van mogelijke oorzaken is
lang. Nervositeit, angst, stress, allergieën, ontregelde hormonen, doorbloedingsstoornissen, spanning. De gevolgen brengen de nodige kopzorgen
teweeg. Letterlijk, wel te verstaan. Migraine, spanningshoofdpijn en andere, regelmatig terugkerende
hoofdpijnen, kunnen nu effectief worden bestreden
met het nieuwe, natuurlijke geneesmiddel Miginal.

Droge lucht is een van de grootste vijanden van de
huid. Met name in de herfst en winter heeft die
daar flink onder te lijden. Niet alleen buiten, waar
het schrale weer onophoudelijk aanslagen pleegt,
maar ook binnen waar de centrale verwarming de
nodige vochtigheid aan de lucht onttrekt.

Dit fytotherapeutische preparaat ontleent zijn grote
kracht aan een combinatie
van drie, elkaar perfect aanvullende, bestanddelen: Moederkruid, Goudpapaver en
St. Janskruid.
Moederkruid mag zich verheugen in een grote wetenschappelijke belangstelling.
Onderzoek heeft aangetoond, dat in maar liefst
70% van de gevallen verkramping of verwijding van
de hoofdbloedvaten wordt
gestopt of voorkomen dankzij Moederkruid.
De
eigenschappen
van
Goudpapaver zijn: ontkrampend en rustgevend. Daardoor wordt de hersendoorbloeding beter gereguleerd
en de pijn verlicht. St. Janskruid tenslotte wordt met
name toegepast bij de zoge-

naamde spanningshoofdpijnen - dikwijls makkelijk te
herkennen aan pijn in de
nek en het achterhoofd - en
hoofdpijnen, die verband
houden met een storing in
de hormoonhuishouding.
Samengebracht in Miginal,
zorgen deze kruiden ervoor
dat een migraine- of hoofdpij naan val in hevigheid afneemt, of zelfs helemaal niet
toeslaat.
Onderzoek
De Haarlemse huisarts dr.
Erik Jager heeft onlangs
een onderzoek afgesloten
naar het gebruik en nut van
Miginal. Zijn bevindingen
waren zeer positief. Van alle
patiënten die gedurende een

Zit uw hoofd
in de weg?

t

MidINAL'
80 TABLETTEN

In ons leefklimaat is een
goede verzorging van de
huid geen overbodige luxe.
We staan namelijk regelmatig bloot aan allerlei invloeden van buitenaf, zoals milieuvervuiling en ons wisselende klimaat. Het is dus
niet verwonderlijk dat veel
mensen last hebben van een
vocht- en vetarme huid.

van jarenlange ervaring met
het vervaardigen van reinigingsprodukten met een natuurlijke pH-waar de, heeft
Sebamed een dager ème,
nachtcrème en emulsie (voor
na het baden of douchen)
ontwikkeld met een vet- en
vochtregulerende werking.
Voor de dagelijkse verzorging van de droge huid is
dit ideaal.

Schild
Veeleisend
periode van drie maanden
aan het onderzoek meewerkten, bleek - onder toepassing
van Miginal - het gebruik
van gewone
pijnstillers
enorm gedaald. „Ik had er
mensen bij," aldus dr. Jager, „die voordien acht pijnstillers per dag slikten tegen hoofdpijn en migraine.
Nu ze waren overgegaan op
Miginal, gebruikten sommi-

gen van hen nog maar één
of twee normale pijnstillers
en de helft zelfs helemaal
niets meer." Miginal kent
geen bijwerkingen en werkt
niet verslavend of versuffend. Het is verkrijgbaar in
verpakkingen van 20 en 80
tabletten bij drogist, apotheek en reformhuis. Voor
meer informatie: Indros &
Pfluger, tel.: 036-5320280.

De gezonde huid is voorzien
van een natuurlijk schild
dat het lichaam tegen bacteriën en vuil, zon, wind en
regen beschermt. Dat schild
wordt de 'zuurmantel' genoemd
en
heeft
een
pH-waar de van 5,5. Door
wassen met zeep wordt de
pH-waarde minder, waardoor de beschermende werking verloren gaat. Op basis

Daarnaast zijn er de Sebamed F+S emulsie en F+S
crème die bedoeld zijn voor
de veeleisende huid. De produkten zijn gemaakt van
werkzame stoffen als collageen, natuurlijke vochtigheidsfactoren,
allantoine,
d-Panthenol, vitamine E en
a-Bisabotol. Samen binden
ze de strijd aan tegen vroeg-

bloedsomloop in de benen
bijvoorbeeld, kan kramp of.
slecht genezende wonden tot
gevolg hebben. Verminderde
doorbloeding van de hersenen kan duizeligheid of ver-i
geetachtigheid veroorzaken'.
Ginkgoplus kan dan helpen".
Het bevordert een gezonde
bloedsomloop, onder andere
in het hoofd en in de benen.'
Natuurlijk wilt u - ook als u
al wat ouder bent - lekker'
blijven wandelen, fietsen\pf
bijvoorbeeld
zwemm^nS
Maar soms zijn spierpijn* of
gewrichtsklachten spelbrekers. Een stijve nek, spit of
pijnlijke overbelasting v^tn
de knieën of schouders kuilt
u snel verhelpen met
Spiroflor/SRL gelei. Masseer
deze homeopathisch bereide
gelei enige malen per èa^
op de pijnlijke plaatsen. ' -_"»•
Heeft u vragen over deze
homeopathische geneesmijt
delen? Belt u tijdens k^o;
tooruren de VSM Homeop'aï
thielijn: 06 - 0996662 (gra':
tis) Ook met andere vragen
over zelfmedicatie met hc;-.
meopathie kunt u hier tysf
recht.
:-'»*'

tijdige veroudering en zorgen ze voor de aanmaak van
nieuwe huidcellen.
Hypo-allergeen
Van een vocht- en vetarme
huid is het bekend dat zich
snel irritatie of allergische
reacties voordoen. Alle Sebamed-produkten zijn hypo-allergeen zodat de kans hierop zo klein mogelijk is. Se-

bamed huidverzorgingsprodukten zijn verkrijgbaar bij
apotheker en drogist.

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en
Particulier Verzekerden
Uw adres voor:
MEDISCH ELASTISCHE KOUSEN/PANTY'S
ook naar maat

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid

Tel. 12305

Dat opgeblazen gevoel ben ik eindelijk kwijt

Wilt u

adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

02507-17166

Mw. L. Klasema uit Ermelo (45 jr) zit tevreden in
haar stoel en vertelt enthousiast hoe zij dankzij
Colon Clean van haar stoelgangproblemen verlost
is.
„Normaal gesproken zou ik eerste paar dagen merkte ik
niet zo gauw aan reclame nog niet veel, maar na enkemeewerken, zeker niet als le dagen begon ik het te
het over zo'n discreet onder- merken. Het is een raar
werp gaat als de stoelgang", praatje, maar mijn ontlaszegt Lies Klasema. Lies is
werkzaam als receptioniste
en gastvrouw bij een groothandel in levensmiddelen.
Enkele jaren geleden werd
haar stoelgang onregelmatig en traag. „Ik voelde me
in die periode dik en opgeblazen en mijn kleding begon vreselijk te knellen. Ik
wist niet zo goed wat ik
ertegen moest doen, want ik
at al gezond en heb een hekel aan laxeermiddelen. In
een reclamekrantje las ik
iets over Colon Clean. Er
stond boven: „vlotte stoelgang zonder gewenning".
Toen ik las dat het ook nog
zuiver natuurlijk was ben ik
het meteen gaan halen. De

ting werd zachter en soepeler. Ik ging weer regelmatig
en tegelijkertijd verdween
dat opgeblazen gevoel. Ik
gebruik het nu alweer een
half jaar. En als het weer
een paar weken goed gaat
stop ik er gewoon weer mee.
Het fijne van Colon Clean is
dat je darmen er niet aan

verslaafd kunnen raken. Ze
worden er eigenlijk alleen
maar schoner van".
Natuurlijke oplossing
Colon Clean bestaat uit psylliumvezels (zeer effectieve
vezelstoffen), die met vocht
een soepele massa vormen.
Dat maakt de darmmhoud
zachter en groter, waardoor
de doorvoer gemakkelijker
plaatsvindt. Omdat een goede darmwerking en vertering ook bepaald worden
door een gezond bacterie-milieu bevat het bovendien levenskrachtige melkzuurbacteriën. Ze verhogen de weerstand in de darm en verbeteren de vertering. Colon
Clean is in potten en handige meeneemsachets verkrijgbaar bij drogist, apotheek en reformhuis. Bel
voor een gratis proefmonster de informatielijn van
Pharmafood: 06-35033088
(30 et. per min.).

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging
Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

DE GAPER

DRUGSTORE

DROGISTERIJ &
PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 02507-12513
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A PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

n
*
*

*
*

63CM
SONY CAMCORDER

teletekst

8x motorzoom, fader, 3 lux,
hifi, autofocus.Adviespnjs. "2220.-

1299

Type 25GR5760, 63cm flat TOPMERKCAMCORDER
square. m-line,quiksta rtbeeld- F60;8mm systeem, 6x zoom, subuis. stereo, teletekst en af- penmpose.autofocus Adv.'2299.standbediemng Adv'2075.-

1495.PHILIPS 28PV7976

laatste
Informatie:

.„deling
102 Nieuws

3

FX500; 10x motorzoom, 2 lux,
LCD-display, supenmpose,
HiFi stereo, afst.bed.. '2660.-

199,

1
778025
(|0 e^-

l l--"-

400 Vrije Tijd, Teletekst
500 Consument, financier
600 Sport
700 Weer en verkeer

219.-

401 tijd
501
«°]
'«'

u-nft 445.•
7
49
INDESIT 2-DEURS
ZANUSSI WASAUTOM.

O KRO 330

>0 EO
j 39-

70 CM MATCHLINE

1895.-

Type R2240. Adviesprijs*849.-

htraïëTedaemrrstudioco

|j:if^l
pTgai

Nederlandse Philips garantie.

AFSTANDBEDIENING

995.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

OCC

"DO."

INDESIT PROMOTIE

Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviespnis"3330.-

\w

Type 2596; Adviesprijs. *799.-

Y»**

2059.-

INFO-LIJN
020-6474939

1399.-

1
tfTijdstip'S
-w
van levering?

TIJDENLIJN
020-6476219
Eén dag voor levering

van 14.00 tol 16.00 uur.

1199.-

F65; 4 koppen, VHS-HQ. • 1894.-

1149.-

SIEMENS KS2648

1299.-

SONY 70CM KVX2921
STEREO TELETEKST

1799.PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

1499.-

PANASONICGSCM"
STEREO TELETEKST

1199.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

999.-

SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST

899.-

37 CM KLEUREN-TV

329,-

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1100 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geëmail'eerd. Adviesprijs '2199.-

SIEMENS1000 TOEREN
TypeWH3380. Adv. *1878.-

830; TOPKLASSEi *1899.-

899.-

1475.-

GRUNDIG HIFI VIDEO

lAEGLAVAMATRVS

LOSSE
KOMPONENTEN

1199.-

VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle. '1795.-

1195.-

1199.PHILIPS HI-FI VIDEO '

•elt reeds 2"

Geen 2-deurs koelkast maareen
echte 320 liter 2-deurs koel/vries
kombinatie. Koelruimte op"ooghoogte". Adviesprijs. *1099.-

659.-

/ WHIRLPOOL
KOEL/VRIES KOMBI

Type ARG280; Adv. '1235.-

749.-

829.•2940.-

"

e g

3PKLASSECD-SP

boxen.

S, \oeeee |

TypeKGC2511 ;Adviesprijs*1269.-

849.-

sa

SONY 3 KOPPEN VIDEO
^_

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

J40;VHS-HQ,3koppen.*1104.-1

679.-!

i «-'O QK> ® lO<

BLAUPUNKT VIDEO

PKUXSSE180V

RTV535; 3 koppen. Adv.'1445.-1

ETNA FORNUIS 14.00

CQQ l
\}%JOi l
INDESIT G/E FORNUIS

l Type AWG089; Opvolger van
l de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv.*1445.-

KN5404; Gas-elektro. *1 049.-

1 30 LTR. KOELKAST

1800 TRN BOVEN L ADER

799.-

AEG TURNETTE

l Inklusief aparte 2800-toeren
l centrifuge. Adviesprijs.* 1375.-

VSF340; VHS-IHQ, PDCvoorbereid;afstandbediening. *988.-

Oerdegelijke tabletop. Zeer PELGRIM SUPERLUXE
fraaie uitvoering met formica GAS-ELEKTRO FORNUIS
bovenblad. Officiële garantie. 410; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed |
grill-set. Adviesprijs*1425.-

958.-

INDESIT 140 LITER
pTg.% OCC
ATAG GAS-ELEKTRO
lifofr? Oüü." FK055/52/25A; Elektrische oven,
145 LITER KOELER

L

898.-

BLAUPUNKT55 CM
SUPER TELETEKST

pre%
7QQ _
L?jfef f 30.

GRUNDIG 51 CM TEKST

395.-

5 JAAR

PHILIPS VIDEO + PDC

.'170.-

ARISTONA 51 CM
GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

99.-

779.-

TURBO-DRIVEVIDEO

BAUKNECHT160LTR

160 liter inhoud. Adv.*869.-

635.-

TOPMERK WASDROGER
l Wasdroger. Adviesprijs*495.-

699.-

AUDIO- & VIDEO CASSETTES

GRUNDIG VIDEO + PDC

Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:

VS902; TELETEKST. *1409.-

MAXELL XLII90
TDK E180HS

699.-

GRUNDIG VHS VIDEO

5 voor
4voor

GV200; 2 koppen, ATTS.I
LCD-afstandbediening. '989.-

MOULINEX
OVEN

•f 4 UU * - - -

399.499.-

599.^649.IKONDENSDROGER
799.-

-

| Elektronisch regelbaar.'1445.-

999.-

PHIUPS
10-KOPS

NOVA ).4!

799.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

ZANUSSI VRIESKAST
TypeZ6050; Adviesprijs*599.

PHILIPS VRIESKAST
TypeAFB594; Adviesprijs*725.

BAUKNECHT LUXE

6 programma's, 12 couverts en
geruisarm: Adviesprijs*999.-

BOSCH VRIESKAST

BAUKNECHT VW 3PR
pTgA
7QQ

CM? l «l«l.

l MIELE DROGER

Type GSD1 311; Adv. '848.-

BOSCH VW PS2100

IMERKCENTRIFUGE

STUNT!! VRIESKIST!!

IAM
849.MIELE VW G521

rwi C>IQ
|j?jf;f Ü4-Ö-"

169.Rivièradreef 37

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

l Beverhof 16 (alleen witgoed) l (Achter Noorderkade/Groan.a.Ku

22
-' U

l\

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
, Meer budget door de gratis
J BCC-cardf
anvraag-folder in de winkel!

I08.-

OPZETVRIESKASTJE

Handig opzetvrieskastje.waar
altijd een plaatsje voor te
l TypeAMB523;Adviesprijs*945.- vinden is. Adviesprijs. *595.-

I ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

KT

198.

I ZANUSSI WASDROGER
, | TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

lBAUKN,BOSCH AEG

Inkl. afstandbediening 1

4-pits gaskookplaat. '298.-

l PHILIPS/WHIRLPOOL

m*.

549.-i therm
STUNT! VHS-HQ VIDEO

SUPER KOOKPLAAT

299.-

19.30.- l INDESIT WASDROGER
Illllim TURBOTEAM

HRDX20; Afstandbed. *879.-1

TOPKLASSE! Supersnel loppwerk. Officiële
Nederlandse Philips garantie. Adv. *1395.-

PRIJS

259.

312; 3 koppen, perfekt beeld, l
LCD-afstandbediening. *1145.-

HI-FI STEREO VIDEO

KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

BOSCH KTF1 540

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

599.-

ATAG INFRA TURBO

rw% c 7 c
LflBr Of O."

799.-

479.478.BETER
& GOEDKOPER/
TURBO-DRIVE VHS
BCC

PHILIPS 160 LITER

TECHNK

749.

4 koppen, dubbele speelduur. |
Ned. Philips garantie. *1245.-

pT«g«i CQQ .
WM U9O- JVC VHS-HQ VIDEO

inkl. grill en kookwekker. *1510.-

TOPMERK. Adviesprijs'749.-

VR223; VHS-HQ, simpel pro-1
70KV9717; Adviespnjs*2275.- grammeren: TXT. '1245.-

m

_

B-D-5;

.l.«ndWd»enlnB.

ZANUSS1140 LITER

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

INDESIT
FORNUIS

Type KN5402WO; Adv. '849.-

V315; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbediening. *1220.-

779.-!
PANASONIC VIDEO

men nog ti)d vo

BAUKNECHTSUPER
KOEL/VRIES KOMBI

649.-

GRUNUIü H5U-45Ü
STEREO TELETEKST

BCC, «aar
, u heeft!

BAUKNECHT WA6500

AKAI 3 KOPPEN VIDEO

1348.898.

en niet alli
zeer grote

VR502; VHS stereo. "1 599.-

779.-

1398.-

649.-1

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

MIELE KOEL/VRIES

VSF360; 3 koppen, VHS-IHQ, |
afstandbed. en PDC. *1098.-

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

R8180;750Watt+draaiplateau. l

RISICO

l PHILIPS/WHIRLPOOL

AKAI VIDEO+PDC

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

569.-

979,-

De grote AEG kollektie bij BCC
l te bewonderen! Wat zegt u
l van deze AEG/BCC stuntaan] bieding? Adviesprijs.*1549.- PHILIPS

PHILIPS HI-FI VIDEO

FMA925C; Luxe 3 in 1 kom-1
bi-magnetron. Inkl. hete-1
luchtoyen en grill. Adv.*849.-

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviesprijs*1299.-

WASDROOGKOMBINAT1E
1200 TOEREN LUXE
320 LITER SUPER
j IDEAAL: Wassen en drogen in
l één apparaat. Adviesprijs'1899.- KOEL/VRIES KOMBI

JVC VHS HI-FI VIDEO

599.-I

Iteletekstl

849

MIELE 1100TOEREN

750; 4 koppen, 8 uur. *2095.-

VS940; VHS-HQ, 4 koppen,
inkl. TELETEKST. '1999.-

Type R3G14; Draaiplateau, ti-1
mer en 1000 Watt quartz-grill.

SHARP 3 IN 1 KOMBI

BLAUPUNKT VHS HI-FI

999.-

Flat en Square Hi-Black Trinitron beeldbuis, teletekst en afstandbediening. Adviesprijs'1799.-

nw4 ccc

Type KSV; De nieuwe met
260 liter inhoud. Adv. *1199.-

Ald.konsumentenbelangen
Ma. t/nVr. 10.00 tot 16.00 uur

SLV615; HQ TOPKLASSE!
4 koppen, longplay (8uur)." 1990.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

BOSCH 2-DEURS

Gun prijs-into i.v.m. konkurrtntie

PANASONIC VHS HI-FI

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

319

SHARP 2 IN 1 KOMBI

2304
459.- BAUKNECHTDDü>"
MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON

vraag, opmerking, probleem?
Bel de BCC

SONY TRAVELLER

TR50; Lichtgewichtcamcorder,
8x zoom, hifi, autofocus. *2550.-

SONY VHS HI-FI VIDEO

Iteletekstl

PHILIPS/WHIRLPOOL
AVM610;20liter.Adviesprijs'769.-1

L;<fcf

Bel de BCC

425.

CCR

Lüfef Uüü.

.SOÏStY

SONYHI-8TRAVELLER

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST
PHILIPS GR1021 37CM

495."

LUXE WASAUTOMAAT ZANUSSI 2-DEURS

70 CM TELETEKST

1295.PHILIPS CE6270 63CM

\'&

MAGNETRON OVEN
Snel ont'dooien en verwarmen. |
SONY VHS-HQ VIDEORECORDER
SLV225; Frontloader met DUAL MODE SHUTTLE
voor eenvoudige en snelle bediening. 2 koppen, INDES1T1200TOEREN
digitale Auto Tracking voor optimale beeldkwaliteit, WASVOLAUTOMAAT
SAMSUNG RE570
autom. koppenreiniging, timer voor 6 programma's Voorlader, centrifugegang
in 1 maand, slow-motion, stilstaand beeld, beeld 1200trn/min., rvs trommel, 280 LITER 2-DEURS
voor beeld, picture search, inkl. infrarood afstand- zeer zuinig. Adviesprijs'1 299.- LUXE KOELKAST
MOULINEX FM1115
bediening met LCD-display en programmeren.
Q/IQ
Ondanks grote inhoud komAdviesprijs*1000.Ö^Kf." pakle afmetingen. Adv. '749.HOLL. 1000 TOEREN
PANASONIC 700 WATT

»*****„.

,101

lo-gssr

1149.SONY CAMCORDER
1295.- _

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

GRUNDIG 63CM TELETEKST KLEUREN-TV
Type T63-530; 63cm black matrix flat square
beeldbuis, 49 voorkeuzezenders, automatisch
zenderzoeksysteem, teletekst, monitorlook, scartaansluiting, On Screen Display, hoofdtelefoonaansluiting en infrarood afstandbediening.
Adviespnjs*1579.-

348.-

I

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag ...
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag .9 tot B uur.

1499.1 tot S 30 uur

9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND
. . . 7 lot 9 uur
.... 7 tot 9 uur
IN DE RANDSTAD l övVrigVrÜialën dô'ndeidao — 7 tot 9 uur
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Berkhout zet
Ayress mat
ZANDVOORT - Op de
clubavond van de Zandvoortse Schaak Club heeft
Jan Berkhout een fraai resultaat neergezet. Zijn partij
tegen John Ayress was er
een om in te lijsten. Berkhout zette de partij om in
een fraaie zege.
In; geen tijden had Jan Berkhout zo'n goede partij gespeeld.
Na de 25e zet had Berkhout een
stuk winst en daar kon John
Ayress geen antwoord op~ geven. Afgelopen seizoen stond
Berkhout bekend als een zeer
snelle schaker wat menig tegenstander kopzorgen gaf. Het
leek vaak of hij iedere partij in
een half uur moest rond maken. Daar is duidelijk verandering in [gekomen wat blijkt uit
de resultaten die Berkhout tot
nu toegeeft geboekt.
Louis Dambrink maakte wederorn geen fout tegen Gorter,
terwijl andere gegadigden voor
het
clubkampioenschap,
Geerts en Lindeman, hun partijen degelijk naar winst schoven. Hans Jansen en Ter Bruggen konden na bijna drie uur
spelen nog geen eindresultaat
doorgeven aan wedstrijdleider
Ruud Schiltmeijer. Een partij
waar nog van alles inzit.

11 Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 30 september 1993

Dios maakt geen
kans bij Lions
ZANDVOORT - De basketbalsters van The Lions
zijn op de goede weg. DIOS
had tegen The Lions niets te
vertellen en werd met een
58-29 nederlaag huiswaarts
gezonden. De Zandvoortse
mannen gaven de favoriet
voor de titel, Challengers,
uitstekend partij. Ondanks
de uiteindelijk 72-55 nederlaag konden de mannen van
coach Joop van Nes op een
goede partij basketbal terugkijken.
door Aaldert Stobbelaar

Koper begon Lions fel aan de
tweede helft. Goede schoten,
vele onderscheppingen en de
daarop volgend breaks bracht
de score verder omhoog. In de
vijfde minuut stond de stand
38-17 op het scorebord. Lions
had in de tweede helft een rebound overwicht en bleef de
score gestaag opvoeren. Toen
na tien minuten de score opgelopen was naar 48-22, zette
Lions de versnelling een tandje
lager.
DIOS kon echter geen potten
breken tegen de gesloten Zandvoortse defensie. Rustig werd
de bal in de ploeg gehouden en
onbedreigd werd het einde gehaald: 58-29.

De opening van The Lions in
de strijd tegen DIOS was flit- Heren
send. Binnen een paar minuten
Coach Joop van Nes vreesde
had het team van interim- vooraf voor een verpletterende
coach Richard Koper een 16-0 nederlaag. „Als we de score onvoorsprong genomen. Toen der de honderd houden, ben ik
scoorde DIOS het eerste punt. tevreden." En een gemotiveerd
Lions speelde een fris spelletje Lions is daar perfect ingebasketbal en hield de strijd vol- slaagd. The Lions coach had de
ledig onder controle. Naarmate juiste tactiek uitgestippeld. Dat
de strijd vorderde kreeg DIOS was een felle 1-2-2 zone, waarwat meer vat op het spel onder mee Challengers de nodige
de borden, maar echt gevaarlijk moeite had. Voor de gasten liep
werd het niet voor Lions. Rust- het danook niet zo soepeitjes.
stand 30-17.
De Zandvoorters lieten ChalZANDVOORT - DonderdagNa de instructies van coach lengers totaal niet in het ritme
avond is de opleiding voor de
Zandvoortse schaakjeugd van
start gegaan. De twintig jeugdleden maakten voor het eerst
kennis met de nieuwe opzet en
waren meteen heel enthousiast. Vanavond speelt de jeugd
de tweede ronde van de interne
competitie.
Volgende week is het definitievé programma bekend voor
het team van de Zandvoortse
ZANDVOORT - Na een matig begin van de zaalvoetSchaak Club in de externe combalcompetitie herstelde Nihot/Jaap Bloem Sport zich
petitie. De Zandvoorters gaan
in de derde wedstrijd. De eerste wedstrijden werden
dit jaar voor het kampioenmet 8-2 en 3-1 verloren, maar in de strijd tegen De
schap. Wedstrijdleider Edward
Visscher draaide het Zandvoortse team behoorlijk
Geerts heeft het volste vertrougoed, gezien de 4-2 overwinning.
wen in dit seizoen, gezien het
uitstekende spel van de schakers in de interne competitie.
Net als in de eerste wedstrijd kon Nihot/Jaap Bloem Sport
nog niet op volle sterkte aantreden. De Zandvoorters begonnen nerveus maar super gemotiveerd. Over het geheel genomen had Nihot/Jaap Bloem Sport het beste van het spel en
kreeg ook vele kansen. Feisal Soekai schoot de bal tegen de
ZANDVOORT - De briddoelman op en Jack Stenzier raakte de lat. Toen het team van
gers van de Zandvoortse
coach Guus Marcelle tegen een twee minuten straf opliep
Bridgeclub hebben inmidleek het moeilijk te worden, maar doelman Jaap Bloem hield
dels de derde wedstrijd in de
zijn doel schoon.
eerste competitie achter de
Halverwege de eerste helft sloeg Nihot/Jaap Bloem Sport
rug. Daarbij werd in alle lijtoe. Jack Stenzier en Rob van den Bergh zorgden voor een 2-0
nen goed gespeeld.
voorsprong. Na twintig minuten leek de strijd beslist toen
wederom Van den Bergh raak schoot: 3-0. De eerste tien
In de A-lijn was de eerste
minuten van de tweede helft was voor De Visscher. Dit team
plaats voor mevrouw Spiers en
kwam dan ook terug tot 3-2. De Zandvoorters pakten het
de heer Emmen met 58,63 proinitiatief en door een doelpunt van Jack Stenzier werd de
cent. Verrassend ging de tweevoorsprong naar 4-2 opgevoerd. In de slotfase kreeg Nihotde plaats naar de heren Over/Jaap Bloem Sport nog een paar riante mogelijkheden maar
zier en Van der Staak, op de
de stand onderging geen verandering meer.
voet gevolgd door de heren
Spiers en Veldhuizen. Na drie
wedstrijden staan mevrouw
Molenaar en de heer Koning
nog riant aan kop. Mevrouw
Spiers en de heer Emmen zijn
opgeklommen naar de tweede
plaats. De heren Polak en Vergeest moeten voorlopig genoegen nemen met een derde
ZANDVOORT - Alhoewel
plaats.
het race-seizoen het einde

Jeugdschaak

Eindelijk winst
Nihot/Jaap Bloem

Bridgers op dreef

SPORT
VHS pakt eerste
prijsschaken

De
Zandvoortse mannen gaven de
favoriet voor
de titel, Challengers, uitstekend partij. Ondanks
de uiteindelijk 72-55 nederlaag kónden de mannen
van
coach
Joop
van Nes op
een
goede
partij basketbal terugkijken

ZANDVOORT - Ondanks
dat slechts zes teams gehoor gaven om deel te nemen aan het viertallentoernooiis het evenement succusvol geweest. Het sterke
VHS kaapte de eerste prijs
weg voor de neus van Chess
Society.

Foto Persbureau
Zandvoort

komen. Bij de rust keek Lions
tegen een lichte 25-32 achterstand aan.
In het begin van de tweede
helft sloeg Challengers toe.
Lions leek onder de voet gelopen te worden: 25-41. In de rommelige fase liep Willem Lissenberg tegen een diskwalificerende fout op, waardoor de aanvalskracht van Lions minder
werd. Toch bleef het Zand-

voortse team knap overeind en
Challengers raakte dan ook
licht geïrriteerd. Tiende minuut 35-51.
Dit verschil in punten kon
Lions consolideren. Challengers bleek een klein maatje te
groot maar het tegenspel van
Lions was bewonderenswaardig. Ondanks het goede verweer leed Lions de tweede nederlaag van dit seizoen: 55-72.

„Challengers steekt met kop
en schouders boven de teams in
deze competitie uit," stelde
Joop van Nes. „Wij hebben keihard gewerkt en erg goed gepresteerd. We hebben Challengers niet in hun spel laten komen. Lukt ze dat wel dan wordt
je opgerold. Ik heb een team dat
bereid is er voor te gaan. Ten
opzichte van vorig jaar zijn we
sterker geworden. Alleen moe-

ZVM laat nu weer vechtlust zien
ZANDVOORT - Het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen nam revanche op
de blamerende nederlaag
van een week geleden. Toen
een 6-0 nederlaag, nu een
uitstekende 5-0 overwinning
op het Heemsteedse HBC.
„Het blijkt maar weer dat
met inzet veel te bereiken
is," meent coach Teun Vastenhouw.

val juist af: 1-0.
Het zeer gemotiveerde Zandvoortmeeuwen had geen kind
aan HBC. Met snel aanvalsspel
werd het doel van de gasten bestookt. In de twintigste minuut
verhoogde William Rubeling de
score. Rubeling passeerde een
paar man en haalde verwoestend uit: 2-0.
De Zandvoorters dachten er
te zijn en namen even gas terug.
Het was toen maar goed dat
doelman Michel Winter alert
bleef. HBC kreeg twee fraaie
mogelijkheden door gemakzuchtig optreden, maar Winter
hield zijn doel schoon. Het her-

stel van Z andvoo rtmeeuwen
volgde spoedig. Ferry van Rhee
werd vrijgespeeld en dat betekende 3-0.
In de tweede helft kwam Bob
Brune in het veld voor de van
een blessure herstellende Angelo Koning. Zandvortmeewuen
hield het initiatief. De gevaarlijkste spelers van HBC werden
door de Zandvoortse verdedigers bekwaam uit de wedstrijd
gespeeld, zodat eigenlijk hélemaal niets meer te vrezen was.
Het waren Ferry van Rhee en
William Rubeling die Zandvoortmeeuwen naar 5-0 schoten. De positie op de topsco-

En de inzet was in de strijd
tegen HBC formidabel. Liet het
elftal een week eerder totaal
geen vechtlust zien, nu was het
geheel anders. Vastenhouw had
zijn ploeg weer op scherp gekregen en dat ondervond HBC.
Het overwicht van Zandvoortmeeuwen was vanaf het eerste
fluitsignaal enorm groot. Dit offensief moest wel resultaat opleveren. Met Ceker rondde na
ZANDVOORT - Na een strijd op conditie, waarbij René
een kleine tien minuten voet- zeer korte voortaereidings- van Roode de sterkste bleek: 15ballen een goed opgezette aan- periode is de kop van de 8.
Francien Ojevaar had niet zobadmintoncompetitie er af
voor BC Lotus'93. Er zijn in- veel moeite met haar tegenmiddels twee wedstrijden standster: 11-4,11-5. Saskia van
Bos moest er echter voor
gespeeld en de Lotus-teams den
De eerste set werd
l, 3 en jeugd 2 zijn nog onge- knokken.
een eenvoudige 11-2 overwinslagen.
ning, de tweede set kon zij niet
binnenhalen: 11-12. In de derde
Het eerste team van BC Lo- set ging de strijd gelijk op. De
tus'93 bestaat dit jaar uit Mei- Zandvoortse stond zelfs even
win Dröse, René van Roode, op achterstand, maar wist toch
Francien Ojevaar, Ellen Crab- het derde Lotus punt binnen te
bendam en Saskia van den Bos. halen: 11-7.
De eerste wedstrijd behaalden
De herendubbel liep voor Lode Zandvoorters een sterke 5-3 tus met voorspoedig: 4-15, 9-15.
winst op Duinwijck 7. Leyton 2 Het zag er na de eerste set m
was afgelopen zondag de twee- het damesdubbel ook niet roosde tegenstander.
kleurig uit. De dames van LoMelwin Dróse opende de tus verloren met 11-15. Lotus
wedstrijd, maar zijn tegenstan- hervond zich m de tweede set
der was een maatje te groot: 6- en won met 15-8. Ook in de be15,4-15. René van Roode won de slissende derde set had Lotus
eerste set met 15-9, maar in de het beste van het spel en won
tweede set liet hij af en toe een met 15-10.
steekje vallen en verloor nipt
De gemengdedubbels werden
met 13-18. De derde set was een tussen beide verenigingen ver-

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zand\oortsc Schaak Club. Meer inlormatie over de problemen/oplossingen is te verkrijgen op de
clubavond, elke donderdag in
het Gemeenschapshuis. Ook
kan men informatie inwinnen
op de volgende telefoonnummers: 02507 - 15023, 17272 of
14085.

nadert, blijkt dat de coureurs er nog best zin in hebben. Zondag gingen ze er
hard tegenaan en dat bracht
de nodige spanning op het
regenachtige circuit van
Zandvoort.

Zo werd John Hubbers de
verrassende winnaar van de zevende race om de Marlboro Elf
Renault Clio Cup. De gedoodverfde
kampioenskandidaat
Auke Meijer moest al snel naar
de kant. Hij spinde al in de eerste ronde en was kansloos. Jip
Coronel en Donald Molenaar
deden daardoor onverwacht
goede zaken voor het kampioenschap. Hubbers kon in deze
race de sterk aandringende Molenaar maar nipt achter zich laten, terwijl Coronel naar een gedegen derde plaats reed.
Op zijn eigen onnavolgbare
wijze heeft Franc ten Wolde in
de laatste twee races het kampioenschap Formule Ford veroverd. Op het natte circuit bewees de Zaankanter andermaal
in de regen op zijn sterkst te
zijn. Oscar Middeldorp werd
twee keer tweede en moest
daardoor genoegen nemen met
het vice-kampioenschap, met
slechts een punt minder dan
Ten Wolde.
John de Vos werd met overmacht winnaar van de zevende
race om de APM/Citroën AX
GTi Cup. De regerend kampioen hield zijn rivaal Donald
Molenaar achter zich. Ook
Haarlemmer Arnold Ritter liet
zich niet onbetuigd. Hij reed
ondanks de zware regenval be-

Opgave nummer 35: Mat in
'wee zetten. Zwart begint.
Oplossing van vorige week
(schaakprobleem 34, Mat in
twee zetten, wit begint): 1.
Te3-e8+, Tb8xd8; 2. TelxeS en
'nat.

John Hubberts pakte de Marlboro Elf Renault Clio Cup
ter dan ooit en schaarde zich bij in 1991 de nationale titel bij de
de eerste tien van het veld, na- toerwagens behaalde.
melijk een negende plek.
Naast de spectaculaire GTcup, een race over maar liefst
veertig ronden, is er nog een
Finalerace
wedstrijd voor de Duitse ToerHet Circuit Park Zandvoort wagen Cup, een speciale Groep
vormt komend weekeinde het A toerwagenrace en komen er
decor voor de finalerace om de karts uit de Formule ICE in de
Warsteiner ADAC GT-Cup. baan.
Vele topcoureurs uit de toerwaDe overmacht van Porsche
genklasse nemen deel aan deze met elf wagens in het kampiserie, die gekenmerkt wordt oenschap is groot. Toch leidt
door spannende en felle races. BMW de titelstrijd met Cecotto
Namen als Johnny Cecotto de voor Nissan. Andere fraaie auvoormalige Formule I-rijder en tomobielen in deze klasse zijn:
wereldkampioen motorwegra- Ford Escort Cosworth RS,
ce, John Nielsen winnaar van Audi C2 en C3, Porsche Carrera
Le Mans in 1990, Kris Nissen, GT en RSR en Callaway CorvetManuel Reuter winnaar van Le te CL 1-C.
Mans in 1989 en Klaus NiedZaterdag is de training, die
zwiedz komen op de deelne- om negen uur begint. Zondagmerslijst voor. De enige Neder- middag valt het eerste startlander is Patrick Huisman, die schot om één uur.

Handballers hebben smaak te pakken
ZANDVOORT - De handballers van Holland CasinoZVM hebben de smaak te
pakken. Ook het op bezoek
zijnde HVH uit Hoofddorp
was niet opgewassen tegen
het knappe handbal van de
Zandvoorters, 15-12. De
Zandvoortse dames deden
niet veel onder voor de heren, gezien de 10-8 overwinning op VOS.
Ondanks dat coach Dirk
Berkhout het nog zonder vier
geblesseerde
spelers moet
doen, draait zijn team op volle
toeren. De vervangers passen
zich uitstekend aan. In de wedstrijd tegen HVH was het voor-

al Goran Bogojevic die de Zandvoorters op sleeptouw nam.
Niet alleen door de zes doelpunten, die Bogojevic maakte,
maar ook door het voortreffelijke handbal werd hij de man van
de wedstrijd. Bij de rust leidde
Holland Casino-ZVM met 7-6.
In de tweede helft liepen de
Zandvoorters uit naar een ruime voorsprong van 15-9. Met
nog tien minuten te gaan was er
niets aan de hand, maar de
Zandvoorters scoorden niet
meer. HVH drong nog even aan
doch kwam niet verder dan 1512.
Door de aanhoudende regen
was het moeilijk handballen op
de velden van Holland CasinoZVM. De beide teams maakten

rerslijst had er voor Van Rhee
nog rooskleuriger uit kunnen
zien. De Zandvoortse spits miste echter vlak voor tijd een toegekende strafschop.
„De spelers waren er van
doordrongen dat vorige week
een wanprestatie was geleverd," ging Vastenhouw verder.
„Ga je zo door dan kom je onder de middenmoot. En gezien
het spel van vandaag is de middenmoot zeker haalbaar. Het
voetbal kan nog beter want er
zit gigantisch veel voetbal in dit
team. Vandaag was de inzet
tweehonderd procent. En zo
hoort het ook."

BC Lotus start redelijk

Harde strijd op circuit

De dames Van Leeuwen en
Slegers hadden een goede
avond in de B-lijn, want met
een percentage van 60,36 werden zij ruimschoots eerste. De
dames Lemmens en Menks waren goed voor de tweede plaats,
terwijl de dames Van Ackooy
en Drenth met minimaal verschil derde werden. De koppositie in deze lijn is nu overgenomen door de dames Lemmens/Menks. Het echtpaar Potharst
klom op naar de tweede positie
en de dames Van Leeuwen/Slegers stegen naar de derde
plaats.
Het echtpaar Van Gellekom,
spelend in de C-lijn, is vastberaden te promoveren. De score
van 60,07 procent helpt daaraan
mee. De dames Hoogendijk/Windt komen ook aardig op
dreef en werden goede tweede.
De dames Eijkelboom/Lubbennk eindigden als derde. Met
nog een kleine voorsprong kon
het echtpaar Van de Werff de
koppositie in deze lijn vasthouden. De dames Van Duyn/Veldhuizen bleven op de tweede
plek, maar de derde positie
wordt nu bezet door de aanstormenden Van Gellekoms.

ten we meer veldpunten scoren. Nu moest het komen van
de vrije worpen, die overigens
voor tachtig procent werden benut. Toch ben ik tevreden. Met
dit team kunnen we bij de eerste zes komen."
Topscorers dames Simone
Beerepoot 16, Simone Schilpzand 12 Heren Taco Lenos 16,
Jeroen van Galen 9, Willem Lissenberg 8.

er echter toch een aanvaardbare partij handbal van. Vanaf het
begin stond Holland CasinoZVM aan de positieve kant van
de score. Ruststand 6-3. Het
tweede gedeelte gaf eenzelfde
spelbeeld te zien. Aanvallend
liet Holland Casino-ZVM nog
wat mogelijkheden liggen maar
de uiteindelijke 10-8 overwinning is niet in gevaar geweest.
Doelpunten mannen: Goran
Bogojevic 6, Guido Weidema 3,
Gerard Damhoff 2, Nic Grijekovic l, Ronald Vos l, Mark Molanus l, Arjan Molenaar 1. Dames:
Mireille Martina 4, Claudia Paap
2, Anita Reuman 2, Margreet
Sterrenburg l, Diana Pennings
L

(ADVERTENTIE)

DIRK VAN DEN DROEK
IN ONZE FILIALEN IN HOOFDDORP: CENTRUM+ TOOLENBURG,
NIEUW VENNEP, ZWANENBURG EN ZANDVOORT. GELDIG VAN
WOENSDAG 29 SEPT. T/M ZATERDAG 2 OKTOBER

BLANKE WITLOF
HEEL POND
DIVERSE SOORTEN

HANDAPPELEN
HEEL PONDJ&9

AARDAPPELEN
BAAL 5

39
9

DIRK VAN DEN BROEK
heeft 4000 aanlandingen!

In deze schaakwedstrijd was
reeds na twee van de vijf ronden duidelijk dat de sterke
teams van VHS, Veenendaal en
Café Neuf/Chess Society het
prijzengeld in de wacht zouden
slepen. In de derde ronde ontmoetten VHS en Veenendaal elkaar m een spannend duel
waarin de Haarlemmers met
2,5 tegen 1,5 wonnen. Het op
volle oorlogssterkte spelende
Zandvoortse schaakteam, bestaande uit Pred van de Klashorst, Nico Huijboom, Olaf Cliteur en Ben de Vries, had geen
enkele moeite met Santpoort:
4-0.
In de vierde ronde, tegen Veenendaal, deden Van de Klashorst en Cliteur hun plicht
door te winnen. De remise van
Huijboom was voldoende voor
de zege, zodat de nederlaag van
De Vries niet meer ter zake
deed. VHS had de grootste
moeite met de reserves van
Veenendaal, die voor deze gelegenheid aangevuld waren met
hun oude maatje Hans van Brakel. VHS won nipt zodat de
laatste ronde tussen Chess en
VHS een echte finale werd.
Olaf Cliteur zette de Zandvoorters in deze partij binnen
een kwartier op voorsprong
door de sterke Ron Hessels te
verslaan. Door een verrassende
nederlaag van Van de Klashorst kwamen de partijen weer
in evenwicht. Door een fout van
Ben de Vries en de remise van
Nico Huijboom ging de hoofdprijs naar VHS.
Het tweede team van Chess
Society, dat bestond uit Dennis
van der Heijden, Ton van Kempen, Hans Drost, Jean Paul
Westerveld en Ton Marquenie
eindigde samen met Santpoort
op een gedeelde vierde plaats.
Slechts twee spelers presteerden het om tot een volle honderd procent score te komen.
Rob Mol van VHS en Olaf Cliteur van Chess Society wonnen
al hun partijen.
Kees Koper heeft afgelopen
vrijdag in IJmuiden m een
vooruitgespeelde partij de reserves van Café Neuf/Chess Society op een 1-0 voorsprong gezet. Koper die op vrijdag 8 oktober bij de wedstrijd tegen Kijk
Uit 3 op vakantie is, speelde een
degelijke partij met zwart.
Morgenavond speelt het eerste van Chess Society de eerste
competitie wedstrijd en wel tegen het derde achttal van HWP
uit Haarlem. Teamleider Van
Brakel steekt niet onder stoelen of banken dat zijn team gaat
voor promotie naar de eerste
ilasse.

deeld. Melwin Dröse en Saskia
van den Bos verloren de eerste
set met 9-15. In de tweede set
waren zij dicht bij een overwinmng, maar zij konden het net
niet waarmaken: 15-18. Réne
van Roode en Francien Ojevaar
waren in de eerste set niet op
dreef: 8-15. Het herstel volgde
in de tweede en derde set. Door
met 15-4 en 15-5 te winnen, be^
haalde Lotus'93 een 5-3 overwinning.
Lotus 3, afgelopen seizoen gepromoveerd, won de eerste
wedstrijd met 5-3 van IJmond
uit IJmuiden en afgelopen zondag met 6-2 van Slotermeer 10.
De Lotus jeugd 2, debuterend in
de competitie, had de eerste
wedstrijd vrij en behaalde vervolgens een keurige 7-1 overZANDVOORT - Zowel bij de
winning op het vijfde team van jeugdafdeling als de senioren
IJmond.
sunnen de leden van de ZSC
nog versterking gebruiken.
Uitslagen' Lotus l - Leyton 2 5- Huisschakers, die misschien
3, Lotus 2 - Let it Be 3 3-5, Lotus 3 denken dat zij zich niet kunnen
- Slotermeer 10 6-2, Lotus 4 - Die- meten met clubschakers zijn
men 3 3-5, Lotus 5 - Alpha 2 2-6, welkom omdat tegen gelijkLotus 6 - Nijhoff 3 1-7, Lotus Jl - waardige tegenstanders wordt
Velsen J3 2-6, Lotus J2 - IJmond jespeeld. ledere donderdagJ5 7-1 Programma. Velsen 2 - avond kan men langskomen, in
Lotus l, Velsen 3 - Lotus 2, Air- net Gemeenschapshuis. De
sport l - Lotus 3, Arcade 2 - Lotus eugd speelt vanaf zeven uur en
4, UVO Spint 2 - Lotus 5, Dum- de senioren beginnen om acht
wijck 13 - Lotus 6, Almere J7 - uur. Informatie via de telefoonLotus Jl, Onze Gezellen Jl - Lo- nummers van J.Berkhout,
tus J2, Overbos Cl - Lotus Cl
15023 of R. Schiltmeijer, 17272.

Schaakclub wil
nieuwe leden

SPORTAGENDA
VOETBAL
Zaterdag: Ter Leede - Zandvoort'75 14.30 uur
Zandvoortmeeuwen - Bloemenkwartier 14.30 uur, terrein Duintjesveldweg.
Zondag: Van Nispen - Zandvoortmeeuwen 14.30 uur.
BASKETBAL
Zaterdag: Hillegom 2 - Lions dames 19.30 uur te Hülegorn.
LC Players - Lions heren 18.30 uur te Uitgeest.
HANDBAL
Zondag: Holland Casino-ZVM heren - Meteoor 12.15 uur, Duintjesveldweg. Holland Casmo-ZVM dames - J.Cars Vidol 13.30 uur,
Duintj esveldweg.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal: 19.00 uur Zandvoort Noord 2 TZB 2, 19.45 uur ZVM - NAS, 20.40 uur TZB 3 - BSM 4, 21.25 uur
TZB - Sekura, 22.20 uur Zandvoort Noord 4 - Nihot JBS 2.
Maandagavond m de Pellikaanhal: 20.45 uur HB Alarm - Dr.
Prinsenhal, 21.40 uur HB Alarm vet. - Heemstede, 22.20 uur TZB 5
- BSM 6. Woensdagavond in de Pellikaanhal: 21.00 uur ZVM - TT
Ajewe 2 vet., 21.45 uur TZB dames - De Brug, 22.30 uur Zandvoort
Noord 5 - SIZO 2.

Topscorers
F. Boom (Zv.75)
R. De Haan (ZVM zon)
P. v. der Heuvel (ZVM zon)
F. van Rhee (Z.V.M.zat)
W. Rubeling (Z.V.M.zat)
J. Schilder(TZB)

10

15

Behalve het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen kwamen
de voetbalteams niet in actie. De regen had de velden onbespeelbaar gemaakt. Zandvoortmeeuwen pakte goed uit met 5-0
en door het scoren van twee doelpunten verstevigde Ferry van
Rhee zijn positie aan de kop. William Rubeling scoorde eveneens tweemaal en plaatste zich daardoor op de lijst.
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Grote prijzen winnen met II
Pernille La Lau
n i^BfflftjftKi

•
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Vanaf zondag 3 oktober kunt u
kijken naar Postcode Bingo,
het populaire en spannende
bingoprogramma van
de Postcode
Loterij. Vanaf
oktober met een
nieuwe presentatrice op een
nieuw net. U
blijft natuurlijk meespelen voor de
wekelijkse
Thuisbingo en
voor een
plaatsje
in de
zaal.

Postcode Bingo is
de nieuwe naam
van Hitbingo en
Pernille La Lau is
de nieuwe presentatrice. En zondagavond, kwart voor
negen, Nederland
2; dat is de tijd die
u moet onthouden
om niets van uw
favoriete spel te hoeven missen!

Postcode Bingo
Elke zondag
Nederland 2
20.45 uur

In een prachtig nieuw decor ziet u
Pernille La Lau, de charmante
opvolgster van onze Caroline
Tensen. Thuis speelt u weer mee
met de Postcode Bingokaarten die
u als deelnemer van de Postcode
Loterij automatisch krijgt toege-

stuurd. Is uw
kaart vol als de
Thuisbingo valt...
dan hebt u
25.000 gulden
ontvangen.

het blijft een verrassing: Postcode
Bingo op zondag 3 oktober, kwart
voor negen, Nederland 2! •

Extra:
Thuisbingocijfers
28 september

Nieuw in
Postcode Bingo is
het Gatenkaasspel, dat in de
plaats komt van het Pingospel. Het
Gatenkaasspel wordt gespeeld door
de winnaar van het spel in de zaal
en zijn of haar partner. Bij een sensationeel behendigheidsspel met
een muis en een bal maken zij - en
u dus ook - kans op een prijs die
kan oplopen tot 50.000 gulden.
Meer zeggen we er niet over want

Caroline Tensen: "Eenjaar lang was
ik uw gastvrouw en ik vond het formidabel. Vanaf deze plaats ook veel
dank voor alle leuke reacties.
Tegen Pernille zeg ik: Veel succes. -' '
Het wordt vast weer een onuergetelijkjaar."

Groen blok B

1

11
16
17
20
21

4
5
7
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23
26
27
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43
45

3 x kans voor
één tientje:
Postcode Loterij

Groen blok C
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10
11
15
16
21

2
3
7
9

Pernille La Lau, de nieuwe presentatrice van Postcode Bingo. Ze
heeft talent, ze is niet op haar mondje gevallen en ze is geweldig
aardig. Bovendien is ze erg enthousiast voor de goede doelen die de
Postcode Loterij steunt. Pernille: vanaf 3 oktober, elke zondag,
kwart voor negen, Nederland 2!

Spelregels Zodra u op uw rekeningafschrift van bank of giro een afschrijving hebt ontvangen bent u deelnemer aan de loterij Deelname
impliceert aanvaarding van het reglement Maximaal 499 loten per postcode Als u het met een afschrijving niet eens bent, dan kunt u voor
de trekking opdracht geven het bedrag terug te boeken Hiervoor kunl u zich schriftelijk wenden tot het secretariaat van de Nationale
Postcode Loterij, Van Eeghenstraat 81, 1071 EX Amsterdam Opzeggen kan ieder moment Trekking is iedere maand en wordt verricht
door Notaris mr P J N van Os te Amsterdam Trekkingsliisten en reglement zijn verkrijgbaar bij het secretariaat Prijzen worden automatisch op uw bank- of girorekening gestort Prijzen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting De loterij is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer LO 890/098/177 89 d d 02 03 93 Zelfouten voorbehouden

Aan spanning is
nooit gebrek bij
de Postcode
Loterij, met
de maandelijkse trekking, het
Seizoenmiljoen,
de Jackpot en
Postcode
Bingo.
Afgelopen
maandag is de
septembertrekking van de loterij
verricht en viel voor
het eerst de Postcode Jackpot met
een reuzenprijs van
zeven miljoen
gulden!

den andere prijzen.
Door mee te spelen in de
Postcode Loterij helpt u bovendien onze natuur nog mooier te
maken en medemensen in nood
betere levenskansen te bieden.

-

22
26
27
29
33

35

43

38
39
40
41

44
45

WIN-ZEVEN-MILJOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maandhetvolgendebedragvanonderstaanderekening af te schrijven:

Want de netto-opbrengst gaat
naar de volgende vaste goede
doelen: Natuurmonumenten,
Wereld Natuur Fonds, Artsen
zonder Grenzen, Unicef,
Vluchtelingenwerk en Novib.
Plus vele andere kleine projecten
via Stichting DOEN.

Q ƒ40,- (vier lotnummers)

Q ƒ20,- (twee lotnummers)

Q ƒ30,- (drie lotnummers)

Q ƒ10,- (één lotnummer)

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen metblokletters

Naam:

Q dhr. G mevr.

Adres:
Postcode: l l l l

i

Postbanknummer

i

Plaats:

15093.14

Datum:
Handtekening:

En de nieuwe Jackpot loopt
al weer en is gevuld met 2 miljoen gulden! Verstuur dus vandaag nog de WIN-ZEVENMILJOEN-BON hiernaast en
speel snel mee met de Postcode
Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo! •

De grootste prijs ooit in
Nederland uitgekeerd. Ook de
andere prijzen mogen er zijn.
Het Seizoenmiljoen en de maandelijkse hoofdprijs van 100.000
gulden. Plus de vele tienduizen-

• NATIONALE •

Banknummer

POSTCODE

• LOTERIJ!
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19S03,2501 ZVDen Haag
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WEEKMEDIA. ELKE WEEK HET DAGE

ZORG VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP

Weekmedia BV is de lokale weekbladengroep van Perscombinatie
N.V.. Weekmedia geeft wekelijks een groot aantal nieuws- en huisaan-huisbladen uit met een totale oplage van 511.000 exemplaren.

Weekmedia vraagt voor zo spoedig mogelijk een
In Amsterdam verblijven zo'n 1.000 mensen met een verstandelijke handicap in onze dag- en woonvoorzieningen die rnidden m
woonwijken liggen. Kinderen, volwassenen en bejaarden. De één heeft meer begeleiding en verzorging nodig dan de ander. Voor
allemaal streven we ernaar dat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, ieder naar zijn eigen mogelijkheden.
Beroepskrachten begeleiden hen daarbij, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Daarom werken wij mee aan de Z-opleiding.

WERKEN EN LEREN
Werken met mensen met een verstandelijke handicap en tegelijk een opleiding volgen? Dat kan!
De Z-OPLEIDING biedt die mogelijkheid.
De eerstvolgende groep start in januari 1994.
Als leerling combineer je werken met leren. Theorie breng je
dus al snel in praktijk. Omgekeerd kun je vragen uit de
praKtijK op school voorleggen en je krijgt steeds begeleiding
van een ervaren kracht.
Je werkt met veel verschillende groepen. In Amsterdam hebben een vijftal instellingen het initiatief genomen om gezamenlijk de Z-opleiding te verzorgen. Uniek in Nederland is dat je
ervaring opdoet in woonvormen én in dagbestedingscentra. De
opleiding is daardoor zeer veelzijdig en maakt van jou een allround begeleid(st)er.
De opleiding duurt drie jaar en vier maanden. De eerste zeven
maanden ga je naar school en krijg je zakgeld (ƒ 495 bruto per
maand). Na die zeven maanden ga je werken en leren. Vanaf
dat moment krijg je salaris. In het eerste jaar ƒ 1.492 bruto per
maand tot ƒ 2.276 in het laatste jaar.
Voor leerlingen van 23 jaar en ouder gelden afwijkende toelatingsregelingen en salariëring.

Bij de start van de opleiding moet je tenminste 17 jaar zijn en
een MAVO-D of gelijkwaardig diploma hebben.
Wil je meer informatie of al solliciteren?
Schrijf dan naar één van de onderstaande instellingen die
gezamenlijk de Z-opleiding verzorgen, of stuur de bon op.

Ja, ik wil graag nadere informatie over de Z-opleiding.
Naam:

•\
•l

Adres:
Postcode en woonplaats:

,d\>

Telefoon:
Vooropleiding:

l

WEERKLANK
Centrum van de Stichting GeSTKHIIHC W[UGlX!!lfi(H<r OIlWrtDMOGISCHE !OI

opleidingen

'l

Opsturen naar de instelling van uw keuze, t.a.v. de
i personeelsfunctionaris.

dagactiviteiten

Tel. 020-690 94 91

(m/v)
voor de buitendienst.
Standplaats: Amsterdam

l

De kleine
Johannes
Stichting AGO
Postbus 39
1110AADIEMEN

Advertentieverkoper

De Kleine Johannes
Gerard Brandstraat 26
1054 JK AMSTERDAM

swoz

Tel. 020-685 42 62

Tel. 020-626 26 28

DeRuyterkade 128
1011 AC AMSTERDAM

m/va voor jongeren met een
auditieve en verstandelijke
handicap

Hoogheemraadweg 2
1069 VM Amsterdam
Tel. (020) 6678678

Amsterdams
Stadsblad
Diemer
Courant
de Nieuwe
Bijlmer
Nieuwsblad
Gaasperdam
Buitenveldertse
Courant
Amstelveens
Weekblad
Aalsmeerder
Courant
Uithoornse
Courant /
de Ronde Vener
de Nieuwe
Weesper
Zandvoorts
Nieuwsblad

o&tsii];

Voor deze afwisselende, zelfstandige functie gelden de volgende functieeisen:
- opleiding op MEAO- en/of HAVO-niveau;
- goede contactuele eigenschappen;
- beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- bereidheid tot het volgen van vakgerichte cursussen;
- in bezit van een auto;
- leeftijd minimaal 23 jaar.

&

Enige praktische ervaring in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling.
Wij bieden:
- een gemiddelde werkweek van 36 uur (= fulltime)
- een salaris dat, afhankelijk van leeftijd en ervaring, ligt tussen ƒ 2.795,en ƒ 4.088,- bruto per maand;
- een uitstekend pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden.

ff

De aanstelling geschiedt voor een periode van één jaar.
Nadere informatie omtrent deze functie kunt u inwinnen bij de heer Bas
Berger, verkoopmanager, telefoon 020-562.2618.
Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan de afdeling personeelszaken van
Persombinatie N.V., Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, ter attentie
van de heer A. Schermer onder vermelding van AS/93.06.
De sollicitatietermijn sluit op 9 oktober 1993.

't staat in
de krant
iedere week
weer
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Tips voor
korte trips
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Kaarsen verlichten stadhuis Gouda atv

Gouda is een op en top Hollandse stad Pottenbakkerij en Pijpenmakerij. Tot voor
Het stadhuis is op die dag het stralend
een jaar of acht geleden bakte hij zijn pot- middelpunt. Alle elektrische verlichting in
met een zeer rijke historie.
Wereldberoemd ook in het buitenland ten en pijpen voor de groothandel. Altijd het centrum wordt voor een moment gedankzij vooral de Goudse kazen en de volgens de eeuwenoude methoden. Want doofd, waarna de Markt verlicht wordt
EN GROOT deel van de
kleipijpen. Een stad die zijn verleden Gouda verwierf niet alleen naam door de door tweeduizend kaarsen achter de raNederlandse bevolking,
kaas en stroopwafels. Sinds de zeventiende men van het stadhuis en het licht van een
heeft weten te bewaren en met een
, -.met name degenen met
centrum om je culturele vingers bij af eeuw is Gouda het centrum van Holland reusachtige kerstboom. Het stadhuis staat
schoolgaande kinderen, is 'uitwaar de kleipijpen vervaardigd worden. Er midden op de Markt en dan zijn we eigente likken.
getoerd'. Volgens een recent onis een tijd geweest dat zestig procent van de lijk meteen waar we wezen moeten. De
derzoek in de reisindustrie
^ r/ET U ER vooral bij dat de men- Goudse bevolking zijn brood verdiende overige bezienswaardigheden bevinden
worden er echter door velen het
/ . sen per openbaar vervoer naar met het maken van kleipijpen en tabak- zich op loopafstand. Het is duidelijk: met
gehele jaar door kortere en lanje auto heb je niets binnen de singel te
*-* Gouda moeten komen, dat is spotten.
;erë trips gemaakt. Hierbij verDe WV benaderde Moerings of hij niet zoeken en als het aan Gouda ligt, wordt de
veel beter. Onze parkeerproblemen
strekt Leni Paul een handjevol
zijn net zo erg als bij u in Amsterdam. eens wat meer in de openbaarheid kon vierwieler nog verder teruggedrongen.
mogelijkheden voor dichtbij en
Elk uur vertrekt een rechtstreekse treden zodat ook toeristen met eigen ogen
wat verder.
trein vanaf het Centraal Station in konden aanschouwen hoe dat nu in zijn Waag
werk ging. En aldus geschiedde. Moerings'
Amsterdam. Je bent er zo met de bedrijf
COMBI FRIESLAND. De
is dagelijks geopend en vrij toeganAan de Markt staat ook de Waag uit 1668.
trein," had de dame van het VVV-kan- kelijk. Met
VVV Friesland heeft twee arweer zit hij achter in de Al eeuwenlang brengen boeren uit de omrangèmenten respectievelijk in
toor Gouda me nog op het hart ge- tuin potten mooi
in alle soorten en maten te geving van Gouda hun kaas naar de kaasDrachten en Harlingen, waarbij
drukt.
draaien.
markt en in de Waag werd de kaas dan
s inbegrepen een dagtocht
Moerings:
„Ik
heb
geen
last
van
de
kijgewogen. Gouda verwierf er internationale
naar Ameland of Vlieland/Terdoor Everhard Hebly
kers, ik bemoei me nergens mee en laat ze bekendheid door. Wie heeft er nog nooit
schelling plus de huur van een
lekker hun gang gaan. Als ze iets willen een Tsjech, Spanjaard of Fransman 'GouFriese) fiets. Informatie teleToen stond de auto al in parkeergarage weten of kopen, hoor ik het wel. Ik ben de da' horen zeggen?
foon 058-136691.
aan de Nieuwe Markt. Bij het vertrek be- enige die nog op deze wijze werkt. Voor de
Vlak achter de markt torent de Sint
BEATLES. Ter ere van de
greep ik wat ze bedoelde: door files en kleipijpen gebruik ik 200 jaar oud gereed- Janskerk hoog boven alles uit. Dit is een
Beatles, de Liverpoolse boys
werkwerkzaamheden kostte het 65 minu- schap. Zeg trouwens thuis maar dat het in laat-gotische kruisbasiliek uit de 16-e eeuw
die dertig jaar terug de wereld
ten om de parkeergarage uit te komen. Gouda mooi weer is."
en tevens met 123 meter de langste kerk
op stelten zetten zijn er nu in
Opmerkelijk was dat collega-filegenoten,
van Nederland. Ze is uitgedost met zevenLonden twee wandeltochten
Gouwenaren, rustig en lijdzaam in hun
tig wereldberoemde gebrandschilderde
uitgezet. Die op zondag leidt
auto bleven zitten. Ze zeiden dat ze dit nog Gotisch
glas-in-loodramen. Een wandeling om de
angs Abbey Road studio en de
nooit hadden meegemaakt in hun Gouda.
En zeker met mooi weer is het goed toe- kerk is beslist de moeite waard, temeer
galerie van John Lennon met
'Van echt vechten houdt de Gouwenaar ven in Gouda. Je kunt je bezoek haast wel daar je dan meteen even via het Lazaruszijn Yoko, op de woensdagtrip
niet. Bloed vloeit er niet zo gauw, dat beperken tot het gedeelte binnen de singel, poortje het Stedelijke Museum Catharina
kan Ringo's flat, de trouwstrookt niet met zijn aard, daar is hij ge- het centrum, waar sprake is van een over- Gasthuis kunt bezoeken.
jlaats van Paul en Linda
woon te voorzichtig voor,' schreef dr. J. daad aan cultuur. Absolute blikvanger is
Het andere stedelijk museum heet MoriVTcCartney en ander moois
Schouten in 1969 in zijn boekje Gouda, natuurlijk het stadhuis. Het dateert uit aan, waar alles te vinden is op het gebied
worden bekeken. Informatie tevroeger en nu. En: 'De echte Gouwenaar is 1450 en is daarmee het oudste vrijstaande van kleipijpen en aardewerk. Dan zijn er
efoon 09 44 818983606.
niet buitensporig vriendelijk, niet zuidelijk gotische stadhuis van Nederland. Het kan ook nog een Verzetsmuseum met rustige
KASTELEN (1). Slapen bij
spontaan en opgewekt, maar wel degelijk, ook dagelijks van binnen bezichtigd wor- binnentuin en de Korenbeurs en Visbank.
een Franse kasteelheer- of
en zuinig, goede burgerlijke den. Dinsdag 14 december is een dag om te Daarna kere men snel terug naar de Markt,
dame thuis die het leuk vindt Absolute blikvanger is het stadhuis. Het dateert uit 1450 en is werkzaam
echte Hollandse deugden.'
onthouden, want dan vindt er een evene- want daar zagen wij vele terrassen. Ze bieom buitenlanders over de vloer daarmee het oudste vrijstaande gotische stadhuis van Neder- deugden,
Schouten had gelijk. Neem nu eens Gou- ment plaats dat enig is in zijn soort: Gouda den uitstekend uitzicht op het stadhuis en
e -hebben. Het kan sinds kort land
Foto WV Gouda wenaar Adrie Moerings met zijn beroemde bij Kaarslicht.
liggen zeer gunstig ten opzichte van de zon.
via, Frantour (telefoon 020623.6800). Er zijn doorgaans
zo'ri twee tot acht kamers beschikbaar, dus reserveren is geStoer en stevig zijn de
boden.
trefwoorden voor de
KASTELEN (2). Overnachmannenmode van dit
en dicht bij een fraai kasteel,
seizoen.
maar dan in de eigen caravan,
Houthakkershemden,
een trekkershut, een tent of in
gilets en veel
een appartement, het is mogejeanskleding (dit najaar
ijk via de Ver. Ned. Landgoeden Kasteelcampings. De slogan
in allerlei modellen,
Waar rust al eeuwen normaal
wassingen en kleuren).
s' moet velen in onze drukke
Herenpakken zijn dit
ijd aanspreken. Meer informajaar aan de dames
ie (tijdens kantooruren): teletoebedeeld. Een net'
oon 055-558844.
colbert mag best, mits er
LORELE Y. De bekende Duitmaar een goede vrijese verleidster in de Rijn is tetijds (spijker)broek bij
rug. Niet dat ze meer de door
wordt gedragen. Ook
haar schoonheid afgeleide
voor de mannenmode
mannen letterlijk en figuurlijk
geldt dat er zoveel
n de diepte sleurt, het is dit
Foto Vroom & Dreesmann
mogelijk laagjes over
teer een eigentijdse gelijknamielkaar
gedragen
moet
ge Musical die in St. Goarshauworden.
sen is te zien. Voor de prijs van
DM 22 (kinderen half geld) valt
er veel te genieten, telefoon 09492221-120563.
DAMES. Men kan sinds kort
als vrouw bij de NS gebruik maken van een zogenaamd damescompartiment. Alleen- of samenreizende dames kunnen in
de EuroNight-treinen daarin
Het eiland Walcheren in de provincie Zeeland is sinds
een couchetteplaats boeken en
jaren een bekend vakantiegebied. De uitgestrekte nagerieflijk 'entre nous' 's nachts
tuurgebieden alsmede de schitterende duinen en stran•eizen. Er rijden in totaal zeven
den ademen een sfeer uit van rust en ruimte. Hotel
CuroNight-treinen, van en naar
Willebrord is gelegen in het dorpje Zoutelande aan de
Nederland is er nu alleen nog
Zeeuwse rivièra aan de zuidkant van Walcheren tussen
maar de Donauwalzer naar WeVlissingen en Westkapelle.
nen die deze faciliteiten biedt,
nformatie bij de NS.
FIETS. Van kibboets naar
In samenwerking met Weekmedia organiseert Hotel
dbboets fietsen door Israël is
Willebrord voor liefhebbers van strandwandelingen,
mogelijk met de Oasis Youth
rust en gastronomie in de maanden oktober t/m decemTravel. Zowel de recreant als
ber gastronomische weekenden van vrijdag voor het
het Tour de France-type kan
diner t/m zondag na het ontbijtbuffet. Op vrijdag krijgt u
jen traject kiezen over glooieneen uitstekend 4-gangen diner geserveerd en op zaterde heuvels of steile bergen of
dag een gastronomisch buffet met diverse wild-, vis- en
ietsen langs de oevers van het
Zeeuwse specialiteiten.
Meer van Galilea en de oude
stadsmuren van Jeruzalem. InFoto C&A Nederland
Foto Matinique
ormatie: telefoon 020-653.0506
of 699.6932.
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geeft u meer!

GASTRONOMISCH GENIETEN
AAN DE ZEEUWSE RIVIÈRA

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,

tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Jeugd bij Dag
van Postzegel
In gebouw Euretco in
Amsterdam wordt op zaterdag 9 en zondag 10 oktober de viering van de 26-e
Dag van de Postzegel 1993
gehouden. Ook dit jaar is
de jeugd actief op deze tentoonstelling. De leden van
de Amsterdamse Postzegel
Jeugdclub (APJC) laten
hun verzameling zien en
strijden mee om de AP-ICwisselbeker, die zondag zal
worden uitgereikt. De beker gaat naar een jeugdige
die voor het eerst meedoet
of de verzameling in de
loop der jaren geheel heeft
gewijzigd.
Op de beurs zijn verder
diverse boekjes over het
verzamelen van postzegels
te koop, die speciaal voor
de jeugd zijn geschreven.
Daarnaast wordt er een
quiz gespeeld en zijn er diverse spelletjes.
Gebouw Euretco Is te vinden
aan de Delflandlaan 4 te Amsterdam-West. De openingstijden z^n
van tien tot 17 uur. De toegang en
de catalogus zijn gratis. Meer informatie over de jeugdafdeling,
telefoon 020-617.35-13.

Verlicht gemaal
Ter afsluiting van het zomerseizoen houdt de Stichting van het Stoomgemaal
Halfweg een 'nostalgische
avond'. Elke bezoeker kan
op zaterdag 16 oktober getuige zijn van de werking
van de stoommachine bij
het schijnsel van originele
olielampen uit 1852.
De openstelling met olielampen vindt plaats 's
avonds tussen half acht en
tien uur.
De kosten voor dit bezoek bedragen v(j f gulden per persoon en
vier gulden voor kaarthouders
van 65+, museumjaarkaart en
voor kinderen beneden de 16 jaar.
Het gemaal Is te vinden aan de
Haarlémmèrmeerstraat 4 in
Halfweg, telefoon 02M7-4Ï96.

Varkenshaas gevuld met boursin

IS IN oktober een groaanvoer van bleekERteselderij,
broccoli, chinese kool, peen, prei, savooiekool en stoofperen.
Reden te meer om gedurende deze maand wat aandacht aan deze groenten te
schenken.

Expositie
iantzinger

Erg lekker is het om stoofperen in water met wat suiker,
citroensap en bessenjenever
gaar te stoven.
Het is het mooist om de peren voor het stoven te schillen,
in de lengte door te snijden en
het klokhuis met een pommes
parisienne-mesje te verwijderen. Als de peertjes gaar zijn,
snij ze dan aan de dikke zijde in
en leg ze als een waaier neer.
Serveren met slagroom die opgeklopt wordt met suiker en
scheutje bessenjenever.

In Huis De Voorst in Eefde
vordt tot eind oktober een ex'ositie gehouden met ruim
achtig tekeningen van Cees
Santzinger en 25 beelden van
Frank Rosen. De tentoonstelPrei is een erg gezonde groening toont een deel van Bantzih!ers nagelaten werk, zoals por- te. Men dient het wel altijd
retten van bevriende kunste- grondig te wassen omdat er nog
'aars en schrijvers, markante
toppen van oude vissers en caébezoekers, de weergave van
'andschappen
en Amsterdamse
e
n buitenlandse taferelen. Uieraard is er een selectie van
Bantzingers beroemde naaktte'•eningen en vrouwenfiguren.
Frank Rosen liet zich, uit bevondering voor het werk van
iantzinger, inspireren door
'en van diens naakttekeningen.
ij maakte - speciaal voor deze
entoonstelling - een bronzen
ö
eeld, gebaseerd op een Bant'nger naakt. Rosen vervaardig'e verder de afgelopen jaren
t=-3&^*~\\
'fonzen beelden van onder an'eren Annie M.G. Schmidt,
lenk van Ulsen en een pas de
feux-beeld
van Alexandra RadiJ
s en Han Ebbelaar.
«c expositie Is elke zondagmiddag
''"Pend van twee tot vier uur of na
*'vfonlsche afspraak, telefoon 05750:>»20. Het adres van Huls De Voorst Is
ul|
inenweg; 10, Eefde (gemeente Gorse|
. bij Zutphen).

wel eens wat
op men een
zand tussen
mes
kan
wil zitten. De
scherpen).
sterke kookBezit u geen
lucht
gaat
aanzetstaal
men tegen door een ui mee te dan kunt u het vlees ook in de
koken. Kook ook eens wat ver- lengte een paar centimeter diep
se tijm mee.
insnijden. Spuit de haasjes vol
met de kaas, bestrooi ze licht
met zout en peper en omwikkel
Gevulde varkenshaas
ze geheel met het katenspek.
Varkenshaas gevuld met Zet het spek goed vast met een
boursin; ingrediënten voor paar cocktailprikkers.
twee personen: 2 varkenshaasjes, l doosje boursin, 100 g katenspek, boter, zout, peper, Aanbraden
scheutje witte wijn.
Bereiden: het vlees in een
Voorbereiden: laat de bour- koekepan aanbraden. Temper
sin op kamertemperatuur ko- het vuur en laat het vlees langmen, doe hem in een kom en zaam garen. Het dunne uiteinroer hem met een houten lepel de van de varkenshaas is eerder
tot hij zacht en romig wordt. gaar dan het dikke deel, plaats
Neem een spuitzak met een daarom, na een minuut of vijf
rond mondstuk en vul dit met het dunne deel schuin tegen de
de kaas. Prik nu via de dikke rand van de koekepan.
kant een gat door de varkensAls het vlees gaar is, het uit de
haas. Dit gaat het best met een pan halen en warm houden.
aanzetstaal (een aanzetstaal is Giet het vet uit de koekepan,
een harde metalen staaf waar- zet de pan terug op hoog vuur

en giet er een scheutje witte
wijn in. Roer met een houten
lepel het baksel los van de bodem (het zogenaamde deglaceren). Laat het geheel tot de helft
inkoken en roer van het vuur af
er een stukje boter door (monteren). Snijd het vlees nu in
plakken en schenk de saus er
over.
Varkenshaas gevuld met
boursin is goed te serveren met
gekookte of gebakken aardappels en prei met tijm.

Presentatie
De traditionele manier om
een bord op te maken is vlees
beneden, linksboven aardappelen, rechtsboven de groenten.
Tegenwoordig maakt men
ook wel in het midden van het
bord een bergje groenten,
schuin daartegen het vlees, de
saus in een halve cirkel daarvoor en links achter de groenten en wat aardappels.
PETER VAN KLAVEREN

Esdoornzaadje
ontkiemt in
de Kerkstraat
Het arrangement begint op vrijdag en u bent welkom
vanaf ca. 13.00 uur. Het arrangement is inclusief:
- kamer met douche en toilet
- 2 x ontbijt
- l x diner
- l x gastronomisch buffet
- één dag gratis de beschikking over een fiets of gratis
entree voor zwemparadijs de Parel in Domburg (naar
keuze)
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de lezers
van de kranten van Weekmedia ƒ 199,-p.p. Toeslagen: l
pers. kamer ƒ 20,- per dag.
Voor nadere informatie: Hotel Willebrord, Smidsstraat
17, 4374 AT Zoutelande, tel. 01186-1215. Boeken is alleen
mogelijk door middel van het insturen van onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM

Bon voor onze lezers
Deelname aan dit gastronomisch weekend is alleen
mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde
bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres:
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:
Aantal personen:
Ie keuze datum: .

Woonplaats:

2e keuze datum:

geeft u meer!

Wolthoorn & De Groot
beschrijven hoede
natuur zich in de stad
Amsterdam handhaaft.
Sterker nog: hoe ze
pijlsnel terugslaat zodra
de bebouwing even
wijkt. Vandaag een
esdoorn die spontaan
opduikt in de
Kerkstraat.

ET ZAL ergens in de jaren '
tachtig geweest zijn dat .;
zo'n vleugelzaadje van de;
esdoorn ontkiemde tussen do;
GEB-kast en de gevel van zo-'fv:
maar een bedrijfje in de Kerkstraat. De eerste jaren was het»
wel een grappig gezicht, zo'ni
miniboom bestaande uit drie;
bladeren op een flinterdun/
twijgje. Inmiddels is het es-:
doorntje een esdoorn geworden.:
die zijn plaats opeist.
In de schaduw van de boomj
staat de GEB-kast er nu wat;zielig en scheef gezakt bij. Vier;
meter hoog is de esdoorn nu eiïi
door de jaarlijks zwellende/,
boomwortels wordt de gevel>
van het pand langzaam maait
zeker opgetild.
N
Het voeclselrijke dieet vaiï;'
straatvuil, aangevuld met dooi*
regen verdunde hondepoep gar,
randeert dat een beetje esdoorriwel twintig tot dertig nieter^
hoog kan worden.
'j
WOLTHOORN & DE GROOT.;

H
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Emm

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1

Lorentzstaat 52, huur ƒ 759,76 per maand, excl. stookkosten
4-kamerflatwonmg met c v
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten
minste 2 personen
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max ƒ 4 750,zijn
2 Flemingstraat 174, huur ƒ 722,85 per maand, excl stookkosten.
4-kamerflatwonmg met c v
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten
minste 2 personen.
Het gezamenlijk belastbare maandinkomen voor deze woning mag max ƒ 4 540,- zijn
Reactie uiterlijk dinsdag a s vóór 1200 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van naam,
adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing de daarop volgende vrijdag om 12 00 uur m het raam ten kantore
van EMM
Toewijzingscritena liggen ter inzage op het kantoor van EMM
BIJ het genoemde gezamenlijk max bruto-maandmkomen wordt het inkomen van de
meestverdiener voor 100% en de mmstverdiener voor 50% meegenomen m de berekenmg

d

Dierenbescherming
Afd. Zandvoort

Evenementen rond Dierendag
Zaterdag 2 Oktober
Open dag m de Kennemer dierentehuizen te Zandvoort
(Keesomstraat 5) en Haarlem (Houtmanpad 22) van
10.00-16.00 uur
Informatie Stand D.B.
Demonstratie gehoorzaamheid door Kynologenclub
Kennemerland.
Voor kinderen prijsvraag - Kleurwedstrijd e d.

Van 4 t/m 9 oktober
Huis aan huis collecte

Zaterdag 9 oktober
Verkoop Informatie Stand en Rommelkraam op het
Raadhuisplem + Buscollecte.
Deze keer gaat de opbrengst naar het asiel in Zandvoort o.a. voor een renovatie
Zij hebben het hard nodig, en wij het asiel'

^

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

De speciale Selection modellen van Peugeot. Als je ze ziet, ben je verkocht.
18 maanden (max.
Onze speciale
106 SELECTION
205 SELECTION
306 SELECTION
405 SELECTION ..
605 SELECTION
Zolang
de
voorraad
strekt
Speciaal
aanbod
tot
26
oktober
'93
Zolang
de
voorraad
strekt
Zolang
de
voorraad
strekt
Zolang
de
voorraad.
strekt
Selection modellen een speciale uitvoering op basis maak uw eigen 205 Selection met een speciale uitvoering op basis van eenspeciale uitvoering op basis op basis van de 605 SU (122pk) , -voordeel: f L601,-), of >
de 106 XR1 1(60 pk) met
gratis accessoires naar keuze t w v
de 306 XR 1 4 (75 pk) met extra's van de 405 GL 16 (89 pk) met
met extra's
' '
een lening met 4,9%'"
hebben zoveel extra's van
extra's
• anti blokkeersysteem
1500, (mcl BTW en montage)
• vernis metaallak
extra's
•
getint
glas
•
vernis
metaallak
•
stuurbekrachtigmg
•
centrale
vergrendeling
met
rente over 36 maandat u de verleiding
• centrale vergrendeling met
• speciale stoelen
Dit aanbod geldt op alle 205 perafstandsbediening
den (max. voordeel:
• speciale bekleding
(Dit Selection pakket is ook
om verder te lezen afstandsbediening
sonenauto's, m u v de Ace versies
• elektrisch bedienbare
• elektrisch bedienbare
verkrijgbaar op de 605 SLD, SRti
voorportierruiten
f 2.083,-)-Let wel: dit
waarschijnlijk toch
voorportierruiten
enSRdt)
• mistlampen voor
(Dit Selection pakket is ook
• ergonomie pakket
verkrijgbaar op de 405 GLD en
financieringsaanbod,
niet kunt weerstaan.
(Dit Selection pakket is ook
405 Break GL(D))
verkrijgbaar op de 306 XRd )
geldtóókvoorde!06,
Want ze zijn alle33455, Normale prijs v a
37300, Normale prijs v a
Normale prijs v a
26380,- Er is al een Peugeot 205 va 22 950, Normale prijs v a
59390,
35500, Selection prijs
54390,
24580,
Selection prijs v a
31655, Selection prijs v a
205 en 3 06 Selection J
maal extra compleet Selectionpnjsva
KORTING
1.800,- VOORDEEL
1.500,- KORTING
1.800,- KORTING
5.000,1.800,- KORTING
modellen.
uitgerust tegen een
In dat geval dus dubbel voordeel! Daarorm"
zeer aantrekkelijke prijs. Zoals u in de tabel ziet, nieuwe 106, 205 of 306 personenauto" ook nog
al bent u gewaarschuwd, het zou ons niet verkan de korting oplopen van f 1.500,- tot maar de keuze uit drie voordelige financieringen".
liefst f 5.000,-! En alsof deze verleiding nog met
Nu halen, pas op l juni 1994 betalen (max. bazen als u binnenkort bij ons bingroot genoeg is, bieden wij de kopers van een voordeel: f l 359,-), óf een renteloze lening over nenstapt. U bent van harte welkom.
PEUGEOT

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

WÏt Verhuizingen

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

• DE riNANCIERINGSAANBIEDINCEN GELDEN UITSLUITEND BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE 106 205 OF 106 PERSONENAUTO TUSSEN 9 9 93 EN 2610 93 ÉN REGISTRATIE VOOR 3110 93 " MAXIMUM TE FINANCIEREN BEDRAG F15 000 OP BASIS VAN DE GEBRUIKELIJKE BETAALPLANVOORWAARDEN VAN PEUGEOT FINANCIERING NEDERLAND ' '
(AANGESLOTEN BIJ HET BKR IN TIEL) HET FINANCIERINGSVOORDEEL IS BEREKEND TOV EEN GEBRUIKELIJKE RENTE VAN 13 9% EFFECTIEF P/JR PRIJZEN INCL BPMENBTW EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

ERKENDE
VERHUIZERS

IntGrLandGn spreLgrosp
Huis-aan-huis verspreiding
Ten behoeve van de verspreiding van:

11 Nieuwsblad
zoeken wij nog enkele

RESERVE BEZORG(ST)ERS
m geval van verhindering van
de vaste bezorg(st)ers

Telefoon: 02507-17166

HEEMSTEDE, VAN SCHAGEN VAN 1890 B.V., ACHTERWEG 38, TEL: 023-293450.

Trompstraat 5/4, gunstig gesitueerd vierkam app. op
de 2e et met uitzicht over zee Ind entree, ruime hal,
woonk., 3 slaapk., badk met ligbad en wastafel, keuken, 2 balkons Servk ƒ 325,-p m.
Vr.pr. ƒ 184.000,-k.k.
Hogeweg 76, direct m centrum gelegen luxe
dnekam app op 1e et. met mp. garageplaats Ind. entree, hal, toilet, ruime badk met ligbad, douche en
wastafel, woonk. met open keuken en mb app., balkon zuid, 2 si.k

Prijs/ 320.000,-v.o.n.
Zuiderstraat 8/8a, goed gesitueerd woonhuis met zomerwon. Ind. souterrain, douche- en wasruimte,
beg gr. entree, gang, toilet, woonk. met serre en open
haard, keuken, 1 e et. 4 si k. met wastafel en kasten,
balkon zuid Ind. zomerwon. beg.gr. woonk. met
slaaphoek en keukenblok, douche/toilet, 1e et. 2 si k.
Vr.pr. ƒ 325.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

aanleg en onderhoud van c.v.-installaties en
gaskachels/boilers;

r

het ontstoppen van <^£>$%i\+ riolen;

Een kopie van uwgetuigschrift
1
getuigt net zogoen
Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert.
Raakt dat weg, clan kunnen wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

het ver
heden;

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden..

n l&jpftlëiieters werkzaam-

het faxnummer is
laar voor al uw opdrachten.

Landelijk doorschakelnummer:
020-6192342

020-5626283

eekmedia

Auto's & Motoren*
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f:

Automobilist weet schokkend
weinig over schokdempers

Cabrioni 106

;$* De firma Cabrioni uit1
Huissen heeft onlangs van
, . e RDW de typegoedkeu'ï^jing verkregen voor een ge$$calpeerde Peugeot 106. De
klant levert zelf een 106 aan
en Cabrioni zet er vervol£gens de elektrische zaag in.
e portieren blijven gefcroon gehandhaafd. De afKwerking is perfect.

Een blote Cabrioni 106
*<kost 6500 gulden ex btw.
^Cabrioni is sinds 1989 cavbrio-fabrikant en het meest
^bekende produkt is de
i'-Mini. Jaarlijks bouwt het
;j3edrijf enkele honderden
Kcabriolets voor binnen- en
Buitenland. Telefoon 085-

Chrysler Neon
%% Voor het eerst in de ge^schiedenis heeft een Ameï^rikaanse autofabrikant een
5$pieuw model buiten Amerigka gepresenteerd. Chrysler
Ktoad daarom een dubbele
Cprimeur in Frankfurt met
Neon.
Het gaat om een compacHe middenklasser die vol<,-gend jaar zomer in Europa
leverbaar wordt. Chrysler
'f was in dit segment nog niet
£in Europa vertegenwoor"fdigd, wat waarschijnlijk de
Xi-eden is dat de nieuweling
„ *in Frankfurt ten doop gef'houden werd.
De prijs is nog niet bekend, maar Chrysler laat
weten dat de Neon zeker
concurrerend zal zon voor
Europese en Japanse
marktgenoten.
Ander
nieuws van Chrysler is dat
de Vision met 3,5 liter V6
naar verwachting in november naar Nederland
komt. Het meest opvallende aan de Vision is wel de
enorme ruimte die hij
biedt. Verder standaard
twee airbags, ABS, airco en
elektrische automaat.

UTOMOBILISTEN
zijn slecht op de
hoogte van de functie
van hun schokbrekers. De cijfers zijn schokkend: Liefst 95 procent weet
niet wanneer de schokbrekers gemonteerd zijn, 35
procent zegt zelfs nog nooit
een schokbrekers gezien te
hebben en slechts zeventien
procent ziet verband tussen
verkeersveiligheid
en
schokbrekers.
door Everhard Hebly
Op een slecht wegdek met goede schokbrekers

A

Dit blijkt uit een onderzoek
dat onlangs is uitgevoerd door
Research International in opdracht van Monroe, de grootste
onafhankelijke schokdemperfabrikant. Jaarlijks produceert
Monroe wereldwijd zestig miljoen schokdempers. Toch zegt
Tijmen Doppenberg, country
manager van Monroe Nederland, dat de fabrikanten in Europa met een probleem zitten
vergeleken met Amerika.
Doppenberg: „Waar in Amerika schokdempers eerder een
'safety item' zijn, worden ze
hier nog te vaak uitsluitend geassocieerd met comfort. In
Amerika is de naamsbekendheid van Monroe vergelijkbaar
met die van Coca Cola." Ten
bewijze toont hij een foto van
een breed glimlachende president Clinton met op zijn hoofd
een Monroe-skimuts.
Het verband tussen schokdempers en comfort is op zijn

minst misleidend. Een versieten schokdemper geeft namelijk het gevoel dat de wagen lekker veert. Maar die lekkere vering maakt wel dat de wagen
slechter beheersbaar is: de
remweg wordt langer, de auto
breekt uit in bochten en bij het
veranderen van rijbaan of het
plotseling uitwijken kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.
Doppenberg: „We moeten
schokdempers niet langer in
verband brengen met comfort.
Als we het over comfort hebt,
kun je beter aan een armleuning in het midden, een goede
stoel of grote kofferbak denken. Bij schokdempers draait
het om veiligheid. De noodzaak
om ze regelmatig te laten controleren wordt nauwelijks gevoeld. Ook garagehouders lopen tegen dit probleem op,
want zodra ze tegen hun klant
over een schokdemper beginnen, denkt deze onmiddellijk
dat hem iets wordt aangesmeerd."
"

Uitzien naar de Opel Tigra

Het gevolg is dat de Nederlandse automobilist vrijwel
niets weet van schokdempers:
niet waar ze zitten, met hoe ze
werken, niet dat ze met verkeersveiligheid te maken hebben en zelfs niet dat versleten
schokdempers andere onderdelen sneller doen slijten.
Onderdelen als stuurhuis,
kruiskoppeling,
wiellagers,
rubberen ophangbussen en niet
m het minst de banden hebben
ernstig te lijden onder versleten
schokdempers. Banden en
schokdempers vormen een
twee-eenheid. Zonder goede
schokdempers krijgen de banden nauwelijks grip op het wégdek. Het heeft bijna geen zin
om versleten banden te laten
vervangen zonder de schokdempers te laten controleren.

eenzijdige ongevallen. In 1992
waren er in Nederland 5000 dergehjke ongevallen, waarbij
veertig doden en 1017 gewonden vielen. Je kunt je afvragen
welke rol slechte schokdempers hierbij gespeeld hebben en
hoeveel slachtoffers er direct of
indirect aan zijn toe te rekenen."

Op een slecht wegdek met slechte schokbrekers
stateert de Raad voor de Ver- moeten we streven naar een hokeersveiligheid ten aanzien van ger schokdemperbewustzijn."
schokdempers dat de huidige
keuring niet voldoende garantie biedt voor een goede condi- Zorgwekkend
tie."
Goos zegt het zorgwekkend
„Het ontbreekt op dit mo- te vinden, dat één op de vijf
ment nog aan een betaalbaar, auto's van drie jaar of ouder
objectief meetinstrument voor met minstens een versleten
de schokdempers. Zolang de in- schokdemper rondrijdt. „Het
vestering in dure testappara- staat zondermeer buiten kijf
tuur voor de meeste garages dat slechte schokdempers mnog met rendabel is, worden er vloed uitoefenen bij het onthoge eisen gesteld aan de eigen staan van ongevallen waarbij
kritische instelling van de auto- als reden wordt opgegeven: 'de
mobilist. De Stichting Veilig- macht over het stuur verloren'
heidsinspecties WN pleit voor en 'van de weg afgeraakt'.
de ontwikkeling van betrouwbare en betaalbare testapparaDit soort ongevallen staat getuur. Zolang die er nog met is, registreerd onder de noemer

Het
slijtage-proces van
schokdempers verloopt zeer
langzaam. Als bestuurder merk
je hier vrij weinig van omdat je
je rijstijl automatisch aanpast
aan de geleidelijke slijtage.
Wanneer je vroeger een bepaalde bocht nog met 80 km/uur
nam, zul je nu je snelheid aanpassen en er met 70 km/uur insturen. Misschien dat de zijwindgevoeligheid van de auto
wat toeneemt of dat het weggedrag op natte wegen iets verandert, maar velen zullen dat niet
direct toeschrijven aan versieten schokdempers. Je kunt je
eigen schokdempers vrij eenvoudig testen met behulp van
de wip-methode. Duw de bumper van de auto stevig naar beneden en laat hem dan los. Als
de auto naveert, is er een goede
kans dat de schokdempers versleten zijn. Een bezoek aan de
vakman is zo'n geval beslist
geen overbodige luxe.

APK-keuring
Uit het onderzoek van Research International, dat in een
groot aantal landen waaronder
Nederland is gehouden, blijkt
dat zestig procent van de automobilisten niet weet dat een
schokdemper tenminste elke
20.000 kilometer gecontroleerd
dient te worden. Het merendeel
heeft ook geen enkel benul van
het prijsniveau. Vijftig procent
van de ondervraagden schatte
de prijs veel te hoog en dertig
procent schatte het juiste bedrag, ongeveer vierhonderd
gulden per stel. Het waren geen
verwonderlijke
uitkomsten,
omdat 75 procent te kennen gaf
nog nooit schokdempers te
hebben laten vervangen.

Superorder voor Jaguar

B

O

Een prachtig gelijnde auto
met zeer acceptabele prestaties. Van buiten klein, maar van
binnen weer eens opvallend
ruim. De Tigra is een alleraardigst studiemodel waarvan we
mogen hopen dat Opel hem in
produktie neemt. Ondanks de
geringe lengte, 3,93 meter, is het
interieur ruim voor een auto
uit deze klasse.
Voor de vormgeving lieten de
ontwerpers zich inspireren
door de natuur, met als resultaat elegantie, sportiviteit en
dynamiek. De speciaal gevormde omranding van de zijruiten
past volledig in de rest van de
carrosserie en benadrukt het
sportieve uiterlijk. De achterkant van de Tigra bestaat bijna
geheel uit een grote koepelvormige achterruit, die het interieur een aangename en open
atmosfeer verleent. Het glas
maakt deel uit van de achterzijde en loopt door tot aan de onder zij de van de achterlichten,
waardoor de laadruimte gemakkelijk bereikbaar is.
De geïntegreerde achterspoiler en de grote, in carrosseriekleur gespoten voorzijde en achterbumpers dragen belangrijk
bij aan een zeer lage luchtweerstand. De kofferbak onder de
glazen koepel is 240 liter groot.

De rugleuningen van de achterstoelen zijn voorzien van een
ski-luik voor het vervoer van
lange objecten. Uiteraard kunnen de rugleuningen ook geheel
worden neergeklapt.
De Tigra die tijdens de Autosalon in Prankfurt getoond
werd, was voorzien van een 1.6
liter 16-klepper, de zogenaamde
Ecotec die het milieu minder
beschadigt dan andere krachtbronnen van Opel. Hij is ontworpen om een hoog koppel te
leveren bij een laag toerental.
Het hoogste koppel bereikt hij
bij 3800 toeren/minuut, het
maximale vermogen bedraagt
80 kW/109 pk. De auto accelereert binnen tien seconden
naar 100 km/uur en haalt een
topsnelheid van ongeveer 200
km/uur. Opel zegt een gemiddeld brandstofverbruik te kunnen realiseren van 6,5 liter Euromix per 100 kilometer, ofwel
1:15,4.
De motor wordt daarnaast gekenmerkt door de metaal-katalysator, die de tegendruk in het
uitlaatsysteem vermindert. Het
gevolg hiervan zijn betere prestaties en minder brandstofverbruik. Hij voldoet aan de EECemissie-eisen, zoals die in 1996
van kracht worden.
Bij de ontwikkeling van de
Tigra is extra gelet op het veelvuldig gebruik van kunststofmaterialen, die geschikt waren
voor hergebruik. Mocht de auto
in produktie komen, dan verwacht Opel hoge ogen te gooien. De markt van compacte
coupes is namelijk nog een van
de weinige groeimarkten. De
laatste jaren namen de verkopen in geheel Europa toe met
meer dan dertig procent.

HAKESPEARE
zei
ooit: „Security is mortals chiefest enemy."
Ofwel: „zodra je je veilig voelt, ben je pas echt in
gevaar." De aanwezigheid
van schokdempers alleen
is niet genoeg. Dit bleek
heel duidelijk vorige week
tijdens een testdag van
Monroe in samenwerking
met Veilig Verkeer Nederland op het circuit van Assen.

trekkracht groter en in de
bochten was de auto beter beheersbaar.

S

Een auto met vijftig procent
versleten schokdempers die
over een laag water van 6 mm
rijdt, kan al gaan slippen bij
een snelheid die tien procent
lager ligt dan bij een auto met
nieuwe schokdempers.
Tijdens een slalom met de
Astra kwam het verschil hélemaal sterk naar voren. De
Astra met slechte schokdempers nam menig pionnetje mee
en brak enorm uit in de bochten. Ook het overhellen van de
wagen had weinig meer met
comfort te maken.
pers. De Astra remde en stuurde nu veel beter en had geen
enkele neiging meer om uit te
breken bij het omzeilen van de
pionnen.
Het klinkt wellicht vreemd

J

Razende
Volvo 850 T-5

;

Volvo doet nog eens een
schepje op de imposante
850-serie: de razendsnelle
850 T-5 met 166 kW/225 pk
met een top van 240
km/uur.
•

De 850 T-5 is de overtreffende trap in de 850-serie.
en laat tevens zien welke
reserves de vijfcilinder uit
de 850 in zich bergt. Met
een tot 2.3 liter teruggebrachte inhoud, 20 kleppen
en een turbocompressor
peurt Volvo 225 pk bij 5300
toeren per minuut uit de
motor. Het maximale kopi
pel ligt al op 2000 toeren.;
De prestaties springen
het meest in het oog. Wat
dacht u van 7,4 seconde
voor een sprintje naar 100
km/uur en een top van 240
km/uur? Hij bevindt zich
daarmee tussen de snelste
sportieve limousines van
Europa. Zoals verwacht
biedt de T-5 een nog
luxueuzere uitrusting dan
de al complete GLT. Zo zijn
airbag voor bestuurder,
een elektronisch informatiecentrum en vijfspaaks
lichtmetalen velgen met
205/50 16 mch-banden standaard. De auto kost ongeveer 83.000 gulden.

dat de remweg langer wordt
zodra de schokdempers versleten zijn, maar door de slijtage wordt de grip op het wegdek
verminderd. Op een droge weg
kan de remweg ruim twee me-

ter langer zijn en een Duits onderzoek toonde kortgeleden
nog aan dat goede schokdempers in sneeuw en op glad wégdek levensreddend kunnen
zijn. De remweg was korter, de

L200 turbodiesel ^
marktleider
'i'
De Mitsubishi L200 4WD
met 87 pk sterke turbodièselmotor heeft in de eerste
helft van dit jaar opmerke^
lijke verkoopcijfers ge;!
boekt. De pick-up is mé;j
een marktpenetratie varl'
dertig procent marktleider;
is dit segment.
t

De L200 voldoet met zijn
robuuste uiterlijk, sterke
chassis en de onvermoeibare 2.5 turbodieselmotor
precies aan de voorwaarden die aan dit soort wagens gesteld worden. De
1550 kg wegende pick-up is
sterk genoeg om een aanhangwagen van 2200 kg van
zijn plaats te krijgen. Inclusief de maximaal toegestane belading, geldt voor
deze L200 een totaal (trein) gewicht van bijna vijf ton.

Versleten schokdemper
vereist stuurmanskunst

Er werd eerst gereden met
een Opel Astra voorzien van
kunstmatig
verouderde
schokdempers. Ze werkten
nog voor zo'n vijftig procent en
hadden allang vervangen moeten worden. Met veel stuurmanskunst was de wagen in
het spoor te houden tijdens
een noodstop op glad wegdek
waarna scherp uitgeweken
moest worden. Twee tellen later dezelfde test in een dito
auto met goede schokdem-

Marbella Fun

Seat heeft er een nieuw"
actiemodel bij, de Marbella,
Pun. Hij is gebaseerd op de^
Special-uitvoering en biedt
extra's als een rechterbui-'
tenspiegel, witte stalen vel-l
gen, in de carrosseriekleur*
gespoten grille en dakdra-'
gers en in hoogte verstelbare hoofdsteunen. Bij een,
auto met de naam Fun
hoort natuurlijk een aardige prijs, hij kost 13.495 gulden en volgens Seat daarmee de goedkoopste auto
die in Nederland te koop is

Voor wie het minder
-breed-heeft-en-ook-met iets
minder auto genoegen
neemt, heeft Volvo nu ook
een nieuw model voqr
62.000 gulden, de 2.5L Hij is
voorzien van de 140 pk stefe
ke 2.5 liter motor uit de
GLE-versie. Het uitrustingsniveau is vergelijlfcbaar met dat van de GLE
modeljaar 1993, met uitzondering van de elektrisch verwarmbare voorstoelen en koplampwissers.
;

Velen verkeren in de veronderstelling dat schokdempers De auto met slechte schokbrekers breekt uit in de bocht
worden getest tijdens de APKkeuring. Maar hier wringt de
schoen misschien wel het
sterkst. Veel garagehouders beschikken doorgaans niet over
een professionele schokdemper-testbank. Tijdens een APKkeuring wordt alleen visueel geUDGET Rent-a-Car heeft een superor- gen dit jaar in de Verenigde Staten al 36 procent
controleerd of de schokdemder geplaatst bij Jaguar. De verhuuror- hoger dan vorig jaar en de keuze van Budget
pers niet beschadigd of lek zijn. ganisatie schafte 500 XJ6 Saloon-modellen voor Jaguar zal beslist een positief effect hebben. Het biedt ons de gelegenheid mensen te
aan voor de Amerikaanse markt.
Directeur J.G. Goos van Veibereiken die nog geen Jaguar rijden, maar wel
lig Verkeer Nederland (WN) is
een potentiële klant zijn."
van mening dat de APK voor
Met de aankoop is een bedrag van 500 miljoen
Budget Rent-a-Car heeft wereldwijd 3200 vestiwat betreft dit onderdeel „be- dollar gemoeid. Michael Dale, directeur van Ja- gingen in HO landen en is qua omvang de derde
hoorlijk tekort schiet. In het guar Noord-Amerika: „Dit is een belangrijke verhuurorganisatie voor personenauto's en berapport 'De APK gekeurd' con- doorbraak voor Jaguar. Onze verkoopcijfers lig- drijfswagens ter wereld.

PEL introduceerde
onlangs een 'concept
car': Tigra, een compacte coupé met zeer
aantrekkelijke styling. Het
is op dit moment nog niet
duidelijk of de Tigra daadwerkelijk in serieproduktie
gaat. Het is in elk geval te
hopen.

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Bij een test, waarbij met
twee wielen door een kunstmatige berm gereden werd,
bleek hoeveel moeite het in
zo'n geval kost om een auto
met slechte schokdempers
weer op de rijbaan te krijgen.
EH

Volkswagen
Voordeellijn
De Volkswagen Dealerorgamsatie is gestart met
de Volkswagen Voordeel1lijn. Van maandag tot en
met zaterdag is de lijn via
een gratis telefoonnummer
te bereiken: 06-0329. Er
wordt informatie gegeven
over VW-actiemodellen en
pakketprijzen. Ook kan
men via de lijn folders en
prijslijsten aanvragen. «
Twee
actiemodellen
waar ongetwijfeld informatie over gegeven wordt zijn
de Golf prlando en Golf AFlanta, die beide per eindseptember in het leverings-^
programma zrjn ppgenó-ï^
men. De Orlando is geba-^
seerd op de CL-versie en te^-\
gen een meerprijs van oijv,
geveer 700 gulden krijgt de- •
koper een flink aantal extra's. Hetzelfde geldt voor ,
de Atlanta, die gebaseerd Is
op de GL-versie.
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XM V6, rood metallic, 1990,Ruime keuze in 2 CV occasions
86.000 km
ƒ 32.500 alle leeftijden. Citroen Centrum
XM V6 24V, groen metallic, Leende. Tel.: 04906-1528.
1990, 64.000 km . . . .ƒ55.500
TIMO DE BRUYN
ZX Volcane rood, 12-1991 Voor occasions en reparaties:
22.000 km
ƒ29.750
van BX, Visa en 2CV6.
BX Palmares, wit, '89./ 12.750 APK klaarmaken tegen gered,
BX 1.4 E, zwart, 1988 ./8.950 prijz. Verk. van losse onderd.
Visa 11 RE, rood, '87 .ƒ 6.950 Tel 020-6680820 en 075-219777
AX 10 E rood, 1988/8.250
OTO/ICI Citroen
Citroen Dorland, 02903-1908.
Hogeweyselaan 21
Ring A'dam, afrit 116. Br.i.W.
1380 AG WEESP
02940-16661
Tk.a.: zuinige Citroen AX 11
TE, 5 d., 52.000 km., 7/'91, AX 11 RE 92.000 km 6/'87
AX 11 RE 35.000 km 6/'89
ƒ 13.250,-. Tel: 020-6440794.
BX 14 RE 124.000 km 3/'88
BX 14 RE 130.000 km 4/'85
V a. ƒ 85' 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen BX 14 TGE 60.000 km 6/'9l
Spec. in Zaanstad Garage. ZX Reflex 3-drs 15.000 9/'92
82.000 7/'90
RENE SPAAN, 075-281193. XM V6
100.000 6/'91
Vraag tevens naar onze inrui- XMTD
lers en aantr. rep. prijzen.
3-12 maanden garantie

Volkswagen

Opel

Missot. specialist REM- en (Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
FRICTIE-MATERIAAL.
FAX 020 - 665.63.21
Bosboom Toussaintstr. 43
Postbus 156, 1000 AD A'dam
A'dam. Tel.: 020-6180443.

Opel Corsa 1.3 S, grijs, 11-'87, T.k.a. tegen handelsprijzen: T.k. Kever 1200, i.z.g.st., b.j.
63.000 km, SUBARU
Vectra 1.8 GL, 5-drs., wit, LPG, '83, kl. rood, APK 4-'94. VraagAALSMEER: tel. 02977-30170. 4-'90, ƒ 16.500. Vectra 1.81 GL, prijs ƒ5000. Tel.: 020-6624196. Cl 1.8/90 pk., getint glas,
wit, LPG, 5-drs., 1-'91, ƒ 18.500,
stuurbekr. 5-versn. Evt. trekhk./
Opel Kadett 1.6 LS, nieuw moSHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autoVectra 1.&GLS, 5-drs, LPG, 1- T.k. VW Golf Memphis 12-'88, verzw. koel., 700 tot 3800 km., APK + grote beurt v.a. ƒ 299.GARAGE ECONOOM
del,
10/'85,
5
drs.
met
APK
en
rubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zater'91, ƒ19.500. Omega 2.0i GL, 80.000 km, z.g.st, rood, APK
Frederikspl. 6, 020-6232505.,
bouwjaar juni/juli '93
DIESELSERVICE
radio-cass., i.z.g.st. ƒ 6750,
tot 12-'93, vr.pr. ƒ 14.000.
dag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
antracietgrijs,
stuurbekracht,
020-6274604.
nieuwprijs: , ƒ40.120 brandstofpompen; verstuivers Voor APK-keuring, serviceedities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Bui2-'91, ƒ 19.000, Kadett 1.6i LS, Tel.: 02977-21657.
cil.koppen vlakken. Garage/ beurten, rem- en koppelingtenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
T.k. van part. weg. vertrek bui- LPG, 2-'90, ƒ 12.950. Kadett 1.7 VW BUGGY, kleur rood, 1971. Nu slechts: ƒ 34.995
special. Ook voor autoschade
motorenrevisie FEENSTRA
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amsteltenland Opel Corsa Swing, 1.41, D Combo, 4-'91, ƒ10.500. Inl.: Autobedrijf
JAN
WALS,
lid BOVAG
Industrieweg 27, Duivendrecht VVN-keuring
1 wk. oud. (nwste model), 180 BEREBEIT, Amsteldijk 25, 02902-61697.
veens Weekblad, Uilhoornse Courant, de Ronde Vener,
Tel. 020-6980639
Gedipl. FOCWA monteur voor
km. Nw.pr. ƒ25.500 incl. nu 020-6627777.
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
V.W.- en AUDI-SPECIALIST
VW/AUDI-DEALER
al uw reparaties APK, laswerk,
APK KEURINGEN ƒ 70,
ƒ 22.900! Tel. 023-392197.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Contactweg 47, A.'dam-Sloter- klaar terwijl u wacht.
BAAS
schade's enz. ƒ 35,- excl, p.u.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Voor nieuwe en gebr. auto's dijk: 020 - 6869611, Lod. v. Garage West-Center:
Incl. gar. Tel. 075-314618.
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
Jacob van Lennepkade 295 Deysselstraat 77, A'dam
020-6122476 (zonder afspraak) Zelf sleutelen of auto spuiten
Tel. 020-6183855.
(Geuzeveld), 020-6116715
20 00 uur Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
2e Helmersstraat 15, A'dam. doe je bij HEINING HOBBYPeugeot 205 Accent, wit, 03- 106 XN 5 drs., rood, stereo,
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
'88, 45.000 km. Peugeot 305 22-3-'93, wegens auto v.d. V.W. Polo CL, marine, 11-'91, •Auto te koop? Plaats in deze
A.P.K. KEURINGSSTATION HAL. 02907-6999 A'dam,
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Poslbus 156, 1000
34.200 km. SUBARU
rubriek. U zult verbaasd staan
GL, bleu, 06-'83, 140.000 km. zaak, ƒ 18,500. 020-6451354.
Sloterdijk 3.
' Keuren zonder afspraak
AD Amsterdam.
AALSMEER
tel.
02977-30170.
over
het
resultaat.
Peugeot 405 GL 1.6 LPG, rood,
Feenstra & Jimmink
COBUSSEN
05-'88, 98.000 km, trekh./c.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, AmAsterweg 24A A'dam 6364702
AMSTERDAM
Subaru Aalsmeer 02977-30170.
sterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Autobedrijf CRYNSSEN
voor de beste
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Peugeot 205 GTI 1.6, APK '94,
Crynssenstraat 10-14
LEEUWEKEUR
Volvo 340DL 1.7 Sedan, 9/'87,
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: GastVolvo
zw.met., fel en snel, perfect,
Tel.: 020-6184402.
Autoverzekering laagste bet.
gebruikte auto
110.000
km,
gd
onderh.
ƒ
7825.
huisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
ƒ 5500. Tel.: 020-6738462 's-av.
Occasions
APK-keurstation, reparaties per mnd/kw. Celie alle verz.
KOM LANGS !
ANWB-norm. 020-6459830.
alle merken en schaderegeling. 020-6416607-036-5345119.
T.k.a. tegen handelsprijzen:
Baarsjesweg 249 - 253
Nu Daihatsu sub-Dealer
'89
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
Volvo 340, '90, 45.000 km. Ex- 740 GL, stationcar
Peugeot 605 2.0 SLi blauw, el.
740
GL,
LPG,
66000
km
'91
020-6121824.
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
In het centrum van Amsterdam
tra: naar buitendraaiende passchuifd., LPG, 2-'91, ƒ23.000.
'90
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
automaat, 740 GL, antr.m.
205 GTi, schuifdak, l.m. wielen, T.k. Peugeot 305 Break '82, sagiersstoel,
740 GL, LPG, rood m.
'90
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
ƒ
10.000.
Tel.:
02502-47476.
5 STERREN AUTO- & MOTORRIJSCHOOL
trekhaak,
APK
juli
'94,
ƒ
2950.
9-'84J7.250.4051.4GL,LPG,
740 GL, Automaat
'89
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Amsterdam, Almere en Zaanstreek
rijdt
prima.
020-6999828.
3-'89, ƒ11.000. 309 GR 1.4 JuAmstel
340-342
t/o
Carré
244
GL,
d.blauw
'87
Hebben wij de gebruikte Volvo
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.
bilee, 5-drs., LPG, 1-'91,
SUPER STUNT
'85
Peugeot 309 XL 1.6 automaat die u zoekt? Steeds ruime keu- 244 DL, wit
ƒ 13.750. BEREBEIT,
voor nieuwe leerlingen
'92
3/89, org. 26.000 km. Nu ze 340-360-440-240 740 en 940. 480 Turbo, wit
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
Amsteldijk 25, 020-6627777.
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in Europa
6 x Volvo 440
'90-'93
ƒ 13.000.- 3 mnd. BOVAGVOLVO-NIEROP
AUTO l -IN-3 MINI'S?
Charade 1.3 TXi wit 35.000 km.
5 x Volvo 340
'87-'91 als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van
Peugeot 405, d.bl., 30.000 km, garantie. Tevens diverse occ. Vancouverstraat 2-12,
'90 Charade 1.0 TS spec. Uniek mooie CHARADE TX 1.3 '91, centr. deurvergr., autom. w.o. bestelbusjes
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 975,A'dam-West, 020-6183951.
3 regels
ƒ 39,95
30.000 km '91, Applause Xi inj. !6valve ER, rood, 5-versn., ramen, getint glas. ƒ 23.500.
of
HETO CARS Bovenkerkerweg
voor elke extra regel
ƒ 13,50
90.000 km '89,
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ750,velours int., get. gl., 7-'92, Tel. 02152-60720.
23 Amstelveen. 020-6412030. T.k.: donkerblauwe Volvo 244
NIEROP DAIHATSU
Motorrijlessen ƒ 47,50 per les
mm-prijs
ƒ
8,35
24.000 km, ƒ 19.250.
i.z.g.st., bj. '85, APK 5-'94.
Vancouverstr. 2-12, A'dam- Tel. 02972-63660.
Autorijlessen ƒ 36,00 per les
mm-prijs met vignet
ƒ
8,35
Vr.pr.: ƒ 6500. Tel.: 033-751653.
West, tel. 020-6183951.
Theoriecursus op Video GRATIS
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ
9,90
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
RENAULT AMSTERDAM
RENAULT 11 GTL'84, 1e eig., T.k. VOLVp 245 GL, '82, stat./Amsterdam
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.
Top occasions met 1 jaar
2 drs., APK '94, zeer mooi, gas/gek. juli '94. Vaste pr.:
Uw Volvo-dealer
garantie
niet breder dan twee kolommen).
staat
binnen,
ƒ 2850. ƒ 1500. Tel.: 02207-40295.
AUTORIJSCHOOL
'DIK MILET'
Wibautstraat 224
02159-17285. Bussum
T.k. Volvo 245 Station, APK juni Tel. 020-6369222, Meeuwen1e 10 lessen a ƒ32 per uur.
laan
128,
Amsterdam-Noord,
020 - 561 96 11
'94, bjw. '78, ƒ 1200.
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gratis halen en brengen.
uit de Utunnel 2x rechtsaf.
Autosloperij A. de Liede
Tel.: 020-6684693.
Tel. A'dam: 020-6942145.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), taRENAULT BENELUX
Neem geen risico: orig.
rief op aanvraag.
AMSTELVEEN
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
PTT-vrijwaring RDW
MINOR MOTORCARS
Herexamens
halve
prijs.
Voor meer informatie of advies, bel
(s)loopauto's
De
nieuwe
Rover
600
nu
Renault 5 TL . . . . '85 '86 '87
Spoedcursus mogelijk v.a.
150 auto's & bestel va. ƒ3000 + 50 auto's APK gek. Den
HOOGSTE PRIJS
in onze Showroom.
Renault 5 Campus
'88
ƒ925,-.
Tel.
06-52821994
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
ieder, rijden, geen bankinfo
Tel.: 020-6198691
Renault 5 SL- TA
'89
b.g.g.
020-6932074.
10/92 Aanbet. ƒ 1500, rest 24 mnd. Haarlemmerweg bij molen.
Renault Clio 5 drs
'92 Rover 820 SI
September occasion aktiemaand
020-6844079.
Tevens
Inkoop.
Celie,
ANWB
erkend,
Redelijk
5/92
Renault Clio RL
'91 Rover 216 GSI
Grote sortering ONDERDELEN
in prijs, hoog in kwaliteit. van alle schade-auto's, alle
'87 Rover 216 GSI
8/91
Keus uit meer dan 75 1e klas occasions, Renault 9 aut
Wagenpark JOHAN BOOM,
020-6416607.
036-5345119
5/90 Nieuwkoop Z.H. 01725-72481.
Renault 9 Louisiane
'85 Rover Estate 7 pers
Zuider Akerweg 83, A'dam
merken, alle bouwjaren.
met garantie bij:
Renault 19 TR GTS
'89 En diverse andere Rovers bij
Osdorp. Tel. 020-6105478
Erk. Bovag verkeersschool Ve- GEBR. OPDAM B.V.
AUTO
SERVICE
WETTER
MINOR MOTORCARS
Renault 19 GTR 5 drs . . . '89
Ook bedrijf in Den lip 55,
ronica. Autorijles ƒ 34 per les. Tel.: 02502-45435.
Subaru en Lada dealer
Sloterkade 40-44.
Renault 19 16V zwart
'92
tussen Landsmeer en Purmer- Motorrijles ƒ 45 per uur. Pakket
LADA
SAMARA
1.3
...
.1990
Renault 21 TL
'86 '88
Tel.: 020-6177975
van 10 motorrijlessen + exa- Het HOOGSTE BOD?? Bel
LADA SAMARA 1.1 ....1991 end. Tel. 02908-24646.
off. Fiat/Lancia dealer
Renault 25 TX
'88 '92
± 100 auto's v.a. ƒ500,- tot men ƒ 730. Sppedcurs. compl. voor vrijblijvende prijsopgaaf.
LADA
SAMARA
1.3
..
Renault 25 GTX aut
'89
Kam. Onneslaan 10 in Badhoevedorp.
ƒ 20.000,-.Wij geven garantie pakket ƒ 1750 incl theorie. Voor Loop, sloop en schadeauto's
LADA 2107 1.6
Renault 25 TXE
'90
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
LADA 2105 1.5
1987 v.a. ƒ 1.000.- en door grote om- nadere inl, 020-6656955.
Garantie - Rnanciering • Inruil SAAB SERVICE MOLENAAR Citroen BX 1.6
1986 zet goedkoopste adres van
Ond., rep., APK.
Mitsubishi Galant 1.8 GLX1990 Nederland. Geopend van 9 tot
maximaal 1500 gulden
BANKRASHOF AMSTELVEEN
Royal
Class
Saab's
Suzuki Alto
1984 20 uur Zuider Akerweg, Den lip
** maximaal ƒ10.000.-, maximaal 1 jaar.
Tel. 020-6453251.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Inkoop auto's tegen
Diverse occasions
Opel Kadett HB 1.3, Aut.1985 tot 19 uur. Ook inkoop van
merk auto a cont. met vrijwar.
auto's a contant
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Rat Uno 45 Turbo, wit, 01-'88, Panda 1000 CL ie, bj. '91, zwart Renault Clio 1.2 RL, bj '91,
SAAB 900i 3-drs aut., open Subaru coupé 1.8 Gl 1987
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Bel voor info 020-6369515.
65.000 km, SUBARU
met striping, 26.000 km, Vr.pr. 50.000 km, metal grijs + ace.
dak, kl. odoardo, bj. '86
Peugeot 305 GL
1983
AALSMEER, tel. 02977-30170. ƒ8500. Tel. 02977-22150.
Prima staat. Vr.pr. ƒ 15.000. Tel. SAAB 99 GLi, zeer speciale
AUTO EXPORT vraagt te koop: T.k. gevr. LOOP-, SLOOP- en
020-6367888.
auto, bj. '84
Zwanenburgerdijk 503
SCHADEAUTO'S a contant
Lada's, Ford Sierra, Ford
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572 70 BESTELAUTO'S en pers. Taunus, Audi 100, Rat Ritmo met vrijwaring. Telefoon van
Wij hebben al GOEDE en
Renault Clio 1.4 R.N. U9, b.j.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Auto's v.a. ƒ 500.en Regata, Peugeot 504 en 9.00-23.00 u.: 02990-71693. •
B.M.W. 318 i, 4-drs. 10/'91
BETROUWBARE Saabs met
sept.'90, km 79.990, radio/
9/90 AUTOBEDRIJF 'DE MEER' BV cass. ree., 5 deurs, pr. n.o.t.k. nieuwe APK en goede service, Mitsubishi Galant 1.6 EL, LPG, Rijsenhout, lid Bovag. Bijna
Wagenpark JOHAN BOOM, 61.000 km, alarminst. radio/cd, Resta XR 2 Turbo
505.BMW 3 en 5 serie en alle Wilt u uw auto v.a. 1990
9-'87,
ƒ
6950.
Opel
Rekord
2.0
50
jaar
gevestigd:
Bennebroe1/93 Resta 1,1 3-drs
'86 Tel. 020-6963676.
020-6105478 of 02908-24646, met., lak, bermlappen. Autobe- Escort 1.6 CL
merken vracht- en bestelau- DIREKT verkopen? Belt u voor
v.a. ƒ6.000,-!!
S, LPG, 2-'86, ƒ4750. Rat Uno kerweg 17, Rijsenhout bij
1/92 Resta 1.1 CL Rn. 3-drs ,. '89
Zie ook onder rubr. Algemeen. drijf De Meer Tel. 02977-22193. Escort!.6 CLX
to's. Schade of defect geen inl. 03410-19354.
HOOFDDORP, 02503-14097
45 S, 5-'88, ƒ 6750. Citroen BX Aalsmeer, 02977-24229.
Scorpio wagon 2.0 CLX 6/92 Resta 1.4 S 3-drs
'89 Te koop Renault Fuego CTX 2
bezwaar. Vlotte en correcte
T.k. aangeboden: Ford Escort Mazda 626 Autom., rood,
T.k.a. SAAB 900 GLS, bj. 1979, 14 E, LPG, 9-'87, ƒ 6750. BMW Ook t.k. gevraagd.
Albers Autobedrijf
Escort 1.3 CL 3-drs
'86 Itr. B.j. '82, met st.bekr./elek.
afwikkeling. 02940-17813.
1 1L, 7-'82, APK sept.'94, ƒ42.500.- BENELUX
Ford Service dealer
Escort 1.4 i CL 3-drs . . . . '91 bed. ramen, trekhaak, APK mei ca. 200.000 km, vr.pr. ƒ700. 728 Autom. (2e eig.), 4-79, T.k. tegen handelprijzen: Ford
ƒ3950. BEREBEIT,
ƒ1800,-. Tel.: 020-6440681.
BANKRASHOF AMSTELVEEN Achterdijk 37, Ouderkerk a/d Escort 1.6 L 3-drs
Let op! BOVAG autobedr. ver'83 '94 ƒ 1850. Tel.: 020-6156181. 03404-19812.
Transit Bus 100 Van Benz.,
Amsteldijk 25, 020-6627777.
Tel. 020-6453251.
Amstel. Tel.: 02963-1767.
Escort 1.6 CL 3-drs
'86
6-'88, ƒ11.000. Suzuki Super koopt gratis uw aanb. in zijn
Carry, 10-'89, ƒ7500. Kadett Showr. Medembl. 02274-4999. Kawasaki GT 550, bj. 1991;
Mitsubishi Galant 18 GLX,Fod Orion Diesel, bj. '83, grijs Escort Van 1.8 D. 2-drs .. '91
' ' RÈNAU'LT'BENELUX
'88
1.6 D Combo,'4-'91, ƒ10.500. Te koop gevraagd AUTO'S a rood; windscherm, hoes en slo1990, ƒ20.995,- Autoservice metallic, km.st. 290.000. Vraag- Sierra 1.6 CL 4-drs
AMSTELVEEN
SEAT Autocentrum APC
Weg. auto v.d. zaak Seat Ibiza,
Citroen Visa C 1.5 E, LPG, 1Wetter,-Zwanenburgerdijk 503 prijs ƒ 2500. Tel. 020-6690873. Sierra 1.6 CL Sp. 4-drs .. '89
• contant met vrijwar.bewijs
ten, prijs ƒ7.500. Tel. (9-17 u)
12.1 CLS, '92, LPG, kl. zwart: Rat Uno 45
Jarmuiden 43
Sierra 1.6 CL 4-drs
'89
'.'....".. '88 '86, ƒ2950. Prijzen incl. BTW.
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572.
Tel.: 02908 - 24640
020-6204391.
Amsterdam-Sloterdijk
Speciale prijs ƒ17.000 Tel. Ford Sierra 2.0 GL
Sierra
2.0
i
DOHC,
5-drs
.
'90
'90
BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
Ford Escort 1.6 CLX,
01641-85529.
Tel. 020-6133333
Sierra 2.0 i CL, 4-drs
'91
Ford Scorpio 2.4, Aut. GL '88 Amsterdam, 020-6627777.
Goede en betrouwbare SAABS Peugeot 405 GXD '91, 70.000
bj. '90, kl. zwart.
Scorpio 2.0 5-drs
'90
Jaguar XJS Cpé V12 . . . . '83
met nwe APK en goede serv., km, elec. ramen, centr. vergr.
autobedrijf
JAN
WALS
Mazda 121 GLX
'92
v.a ƒ 6.000,-U SAAB SERVICE ƒ 22.500. VISA Garage.
Bij
Peugeot 205 1.1 Ace., 3-drs'90
.LAGE HUUR
Tel.: 02902-61697.
Tel.:
020-6278410.
Mazda 626 H B
'90
MOLENAAR, 02503-14097
Renault 5 GTS
'85
Nwe bestel- en vrachtw. m. raMazda
626
aut
'93
Amstelstein
Suzuki
ROVER
114
Limited
Edition
'87
Ford Escort 1800 CL Diesel, Volvo 340 2-drs
dio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44,Voor een goede occasion
Nissan Sunny 1.4
'90
automaat 4/93. ƒ 22.500.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
grijs, 02-'89, 95.000 km,
p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
't Amsterdammertje b.v.
DAF55
Konnetlaantje 8, Rijsenhout,
'90 25 jaar, i.g.st., APK gekeurd
MINOR MOTORCARS
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Peugeot 205 junior
wagens. Autoverhuur SlootSubaru Aalsmeer 02977-30170.
Amstel 340-342 t/o Carré
tel. 02977-22193
niet
duur!!!
Suzuki
Alto
'88
Tel.
020-6177975.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
haak. Tel.: 020-6431220.
Tel. 079-212122
Tel. 020-6236491.
Ford Taunus 1600 Bravo '83,1e
Studenten 10 % korting.
(gratis halen en brengen)
Garantie - Rnanciering • Inruil
Subaru Justy 1.2 GL aut., eig. 2 drs, lichtbl., radio,,APK
OLDTIMER (ver)kopen? Bel het
- koelwagen & oprijauto
10.000 km, 5-drs., 1 jr. gar„ '94, zeer mooi, staat binnen
BANKRASHOF AMSTELVEEN oldtimerbestand v/h Ned. Old- - 9-pers. bussen en pick-up's
ƒ 22.500.
MOOY & ZOON ƒ2000. 02159-17285. Bussum
HYUNDAI
timer Bureau. Tel. 02990-34065. - Rat 500 tot Chrysler Voyager
VOOR
EEN
GOEDE
SUZUKI-OCCASION
NAAR:
Tel. 020-6453251.
Tel. 020-6623167
Auto Amstelstad
- Nu ook Campers!!!
Mooie FORD SCORPIO 2.0 CL,
OCCASIONS
De scherpste prijzen vooc
VOLVO 440 DL Special, groen 12/'86, grijs metallic, i.z.g.st.,
Hemonylaan 25a Amsterdam
020 - 679 91 00
TOERCARAVANS
'"
Avond- & nachttarief:
AUTOKROOY
Minervalaan 85 Amsterdam
020 - 67118 88
m., 1992,13.514 km, ƒ 29.500,-. APK, ƒ7950, tel. 078-187814.
60 occas. met Bovaggarantie
bestelwagen
gehaald
na
16.30
626 HB GLX 2.0 LPG '1987, Van VLOTEN BV, Volvo Dealer.
T.T. Vasurnweg 32, A'dam-N.
T.k.
gebruikte
onderdelen
van
B.V. Autobedrijf van Deinum
ook grote kampeerart.shop
uur en de volgende morgen
Te koop tegen handelsprijzen:
98.000 km, opendak, alarm, Tel.: 020-6369222.
Jarmuiden 29, Sloterdijk III, Amsterdam
020 - 614 89 33 alle type's BMW, Mercedes en
TEL. 020-6310615.
HULSKER LEIMUIDEN
retour tegen 4 uur-tarief.
Jan van Galenstraat 115, Amsterdam
020-6831956
ƒ 10.950. VAN VLOTEN CAR.
Peugeot. Garagebedrijf C.
Qosterweg 1, 01721-8913.
Scorpio 2.9 i GL 5-drs., schuif020-6794842, 020-6908683.
Tel.: 020-6365052.
Zeilemaker
Landsmeer
B.V.
Schrauwen,
Teteringsedijk
MEER GARAGE
ALLE KLEUREN
10 min. A'dam.
dak, 1/90
ƒ 19..000.Dorpsstraat 74, Landsmeer
02908 - 243 43
134, Breda. Tel.: 076-214918.
D. FAAS
AX 11, 78.000 km, 4/91
OOK IN SPUITBUSSEN
Hyundai dealer,
Escort 1.6 CL diesel
Ford
Transit
D '79 kampeerbus,
Alfa
Romeo
164
3.0
V6,
groen,
B.V.
Autobedrijf
Booy
ft
Zn.
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,ƒ 12900 OTO/ICI Citroen,
occasions
ƒ 7750.otto meuwenhuizen bv
apk '94, eenv. inr. 2 a 3 p.,
Zuideinde 44, Koog a/d Zaan-Zaanstad
075 -164 692
09-'89, 162.000 km. SUBARU 4/87
AUTO-ELEKTRA
HECHRI
BV.
per
dag,
ex.
BTW
Hogeweyselaan 21, Weesp.
Overtoom
515
Amsterdam
Linnaeuskade 5-7
85000 km, ƒ 3650. 02979-87457
AALSMEER tel. 02977-30170. BEREBEIT, Amsteldijk 25
Klaar terwijl u wacht.
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Tel: 02940-16661.
(020| 6129804
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD ^ _,._ _ _
Tel. 020-692.9548
Ruilstarters en dynamo's.
Tel.: 020-6371826.
Amsterdam. Tel. 020-6627777.
T.k. Renault Traffic kampeerINRUIL EN FINANCIERING
? SUZUKI
Valkenburgerstraat 152.
Noodservice
De Lugt luxe en bestel vanaf bus b.j.-185, nw. APK compl,
Thunderbird, LX '91 alle opties,
Tel.: 020-6240748.
ingericht. Vr.pr. ƒ8500.
T.k. Suzuki Vitara JLX, bj. '92, Suzuki Alto GL Automaat,
ƒ39,- per dag excl. BTW.
ONDERDEELVERKOOP
Audi 80 1 6 C, wit, 6-'90, 27.500 in nieuw staat, 1e eigenaar.
Tel. 04163-80251.
Tel.:
020-6161388
of
6003438.
DOE-HET-ZELF
ADVIES
IMPORT USA CARS, Keuren- MOOIE Lancia Dedra 1.6 i.e. bj, zwart met striping en div. ande- blauw, 12-'88, 56.000 km.
km, radio/cass. SUBARU
Grote sortering ONDERDELEN
op zaterdag van
AALSMEER, tel. 02977-30170. plein 9, A'dam, 020-6670121. 8-'90, royal blue, Ipg, vele op- re ass. nw. prijs ƒ40.000 nu Subaru Aalsmeer 02977-30170. van schade-auto's, alle
• Bewjsnummers van een geplaatste advertentie in deze ruƒ27.000,-. Tel.:02507-15270.
10.00-13.00 uur
merken, alle bouwjaren.
Te koop: SUZUKI ALTO
T.k. Ford Escort 1.6 GT 7/90, ties, scherpe prijs. 085-517763.
briek krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de
Mazda 121 GLX, '92, rood
Kost B.V.
LPG,
schuifk.dak e.a. extra
• Bewijsnummers van een 1987, W. wit, 5.500 km, ƒ6000. GEBR. OPDAM B.V.
advertentie kenbaar maakt.
ƒ 18 900 - BENELUX
Tel.: 02502-45435.
Tel. 01104-8360.
ƒ 16.000,-, Tel.: 02979-89107.
geplaatste advertentie in deze
Valschermkade 16, A'dam.
De kosten daarvoor bedragen ƒ 4,50.
BANKRASHOF AMSTELVEEN Austin Maestro 1.3 LS
rubriek krijgt u alleen
Tel. 020-6453251.
10-'86
1.700 T.k. Ford Escort D., '87, veel Landrover 109 HA bwj. '68, APK toegezonden als u dat bij de
extra's, prima onderh. Vr.pr. gek. Camper opbouw, gerev.
tvlazda 626 HB 1.8 GLX, wit,Tel.: 035-564444/561842.
opgave van de advertentie
ƒ7500. Tel.: 02977-40880.
Tel.: 04750-20147.
44.000 km. 1990, ƒ 19.250.
kenbaar maakt. De kosten
Austin Metro 1000, apr. '86,
Citroen Dorland, 02903-1908.
daarvoor bedragen ƒ 4,50
i.z.g.st., compact en zuinig,
Ring A'dam, afrit 116. Br.iW
vr.pr. ƒ3.750, 020-6812025.
VOLVO 340 GL, 3 drs. spec.
Mazda 626 Sed. 2.0 Limited,
Austin Mini Mayfair, blauw MAZDA VAN VLOTEN CAR
autom zilver met, div extra's
grijs, 08-'87 150.000 km, trekh.
TEL.: 020 - 6365052
met., 10/86, i.z.g st., APK sept.
Op zoek naar een nieuwe of
90 ƒ 15500. VOLVO-NIEROP.
'94, ƒ 4000,-. Tel: 020-6264012. 323 HB GLX 1.5 aut ..1989 Mazda 323 1.6 l, groen 04- '87, goede, gebruikte SUBARU ?
T e l - 020-6183351.
323 SED GLX 1.5 a u t . . 1989 59.500 km. SUBARU
SUBARU AALSMEER
323 SED LX
1.3
1987 AALSMEER, tel. 02977-30170.
VW Jetta CL, 4-drs, 9/90,
heeft per direkt leverbaar
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
<
323
SED
GLX
1.5
1988
70 000 km, ƒ 18 750 uitstekende Mini Jumbo's,
SHOWROOM/AUTO
l-IN-3
MINI'S
zet
u
uw
auto
of
auto's
pas
ecfit
in
de
schijnwerpers.
323
SED
GLX
1.6i
,
.
.
.1990
Gebr Haaker 020-6594859. 323i Hartge, veel extra's,
Justy's (ook automaat)
1.6i
1991
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubnek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
K Onnesln. 10, Badhoevedorp. mooie en technisch zeer goe- 323 SED LX
L-serie en Legacy's,
626
HB
GLX
2.0
LPG
.1987
de auto, ƒ8950, 02979-85389.
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Lakenblekerstraat 54
626 SED GLX 2.0-8v . . .1988
a De advertentie-afdeling beTotale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO l-IN-SMINI'S is daarmee
MERCEDES 200 D, wit, 1988 in Aalsmeer. Tel. 02977-30170.
houdt zich het recht voor adDaihatsu Cuore
TX ...1991 nieuwstaat, veel access. o.a.
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
•Auto
te
koop?
Plaats
in
deze
vertenties eventueel zonder
Ford Resta CLX 1.1 ..1991 Ronal velgen. 01650-57777.
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
rubriek. U zult verbaasd staan
opgaaf van redenen te weige- BLAZER K5, '89, alle opties Ford Escort CL
14 ..1987
over het resultaat.
ren (Art. 16 regelen voor het IMPORT USA CARS, Keuren- Renault 5 Cosmo 1.4 ..1990 Te koop tegen handelsprijs:
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
advertentiewezen)
plein 9, A'dam, 020-6670121.
Peugeot 205 Accent ....1990 Mercedes: 300 D aut. 1e eig.
DRAAIER WEG 10, A'DAM- 4/86, ABS, wit . . . . ƒ 24.500.BEREBEIT, Amsteldijk 25,
NOORD (BIJ PRAXIS)
Amsterdam. Tel. 020-6627777.
T.k. tegen handelspnjs: Mazda
Chrysler - Amstelveen
626 1.8 LX, 4-drs, LPG, 4-'89, T.k. Merc. benz. 250D '89, kleur
Ook voor diverse
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
ƒ10.950. BEREBEIT, Amstel- grijs met., 107.000 km, i.o.st.
recente
occasions
Priis f 36.250. Tel. 01837-1226.
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen dijk 25, 020-6627777.
Schrijf hier in btokletlers
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.1 02975-61212.
uw lekst. l letter per
(Gratis halen en brengen.)
niiysil.ii.il,.irtc t^> A d.i
hokje. Cijfers, leestekens
Inln 0?ü bb?.1lb/ b'3?
en tussenruimten tellen
Mitsubishi Lancer 1.2 GL, rood,
MITSUBISHI L 300
voor l letter. Minstens 3
2.5 D, grijs, verl., verh.,
08-'89, 85.000 km. Mitsubishi
regels beschrijven Aan
ƒ 29.500
Citroen 1 4 BX, rood, 10-'87, XM Turbo D. '90
Lancer 1.3 GL, wit, 08-'83,
trekhaak, 04/91
de hand van de daarnaast
XM Comf. LPG'90 ƒ23.500
148 000 km, LPG, gr. kent.,
47.300 km. SUBARU
autobedrijf JAN WALS
geplaatste tarieven kunt u
XM Comfort '90
ƒ 18.500
radio'cass, trekh. SUBARU
AALSMEER: 02977-30170.
Tel.: 02902-61697.
zelf uitrekenen wal u»
ƒ 23.500
AALSMEER, tel. 02977-30170. XM Diesel '90
advertentie kost.
BX TGD Break '91
ƒ21.500
AX, 10-'89, APK 7-'94, 53.000 BX TGD Break '90
ƒ 17.500
km. 1e eigenaar, met stereo en BX RD Break '89
Telefoonnummer: .
ƒ 14 500
Naam:
VOOR GEGARANDEERDE
sunroof, / 9 950, 020-6464043. BX TD '91
ƒ 14.500 Bluebird Station, 2 liter, 63.000
Off. NISSAN-DEALER
OCCASIONS
Adres:
ƒ 7.500 km, '89, APK 2-'94, zilverkleu- BROCKHOFF van LEEUWEN
ALLE ONDERHOUDS
CHYPARSE, Soesterberg vuil BX TZD '87
Handtekening:
ƒ 5.950 rig, ƒ 15.000. Tel.: 020-6458655. T.T. Vasurnweg 36, A'dam-N.
Postcde + Plaats: „
WERKZAAMHEDEN A.P.K.,
uw Citroen-veerbollen voor BX TZD '86
ƒ 14.500 NISSAN Pnmera 2.0 LX Sed.
Omroepweg 2, Almere
SCHADE-EXPERTISE
ƒ 20,- p st. Testen is GRATIS. BX 16 TZl LPG '90
BX 19TRS LPG '89 ƒ11.900 okt. '91, 50.000 km, i.v.m. lea- 020-6332111 0(036-5360454
Amsterdam Oud Zuid
Tel 03463-51150
BX 16 TZl '90
ƒ 15.500
2e Jan Steenstraat 42-48,
Auto's vliegen nu de deur uit!
se, ipst. ƒ 27.500. 08385-27729.
DS 20 Pallas, bj. '70, ingevoerd BX 16 TRI '88
ƒ 8.500
NISSAN Petrol Wagon 2.8 TD,
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,
Tel.
020-6763829
uit Frankr. uit '88, op kent. '90, BX 14 TE '91
ƒ 16.500 T.k. tegen handelspnjs, 1e eig.: alle opties, 7/91, geel kente1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
km st. 150000, inter. en exter. BX 14 TE '90
ƒ 12.500 Primera 2.0 LX, 5-drs. Station- ken. IMPORT USA CARS, KeuAfgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
i 2 g st Nwe. stuurmricht., nwe. BX 14 RE '87
ƒ 5 950 wagon, wit, LPG-o.b., 7-'91, renplem 9, A'dam, 020-6670121 • De advertentie-afdeling beuitl., APK t/m sept. '94, pr. BX 14 RE LPG '84
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
houdt zich het recht voor adƒ 2.950 ƒ 20.500. Nw. model Sunny 1.4
n o.t.k Tel: 02155-24222.
Zandvoort Gasthuisplein 12;.Uithoorn: Stationsstraat 60.
C 15 D bestel '86
/ 4.250 L3-drs.,4-'91, ƒ 14.750. Sunny NISSAN Petrbl Wagon 2.8 TD, vertenties eventueel zonder
1.4 L, LPG, 3-deurs, 4-'91, alle opties, 7/91, geel kente- opgaaf van redenen te weigefaxnr. 020-6656321
VISA Garage BV
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-.665 63 21.
GSA,
tomaatrood, b.j. '83,
ƒ 14.750. BEREBEIT, Amstel- ken. IMPORT USA CARS, Keu- ren. (Art. 16 regelen voor het
Houtmankade 37
i g s t , trekh. Vrpr. ƒ900. Tel.:
renplein 9, A'dam, 020-6670121 advertentiewezen).
Amsterdam, tel. 020-6278410. dijk 25, A'dam, 020-6627777.
020 6382542.

VENTO CL

Service en Reparatie

Autovroon

Peugeot

Autofinanciering
en verzekering

Volvo

Daihatsu

Nieuw

Rijscholen

't Amsterdammertje b.v.
Tel. 020-6236491.

VOLVO

Van Vloten

Renault

Fiat

020-665 86 86

Autosloperijen

Laatste week !
10% KORTING *
op al onze occasions of
RU NU, BETAAL LATER **

Rover

Algemeen

Huurkoop

Gebr. Haaker B.V.

V/W D£

Saab

Tel. 020-6594859.

\veex,

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Auto's te koop gevraagd

Bedrijfsauto's

Ford

Motoren/Scooters

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Seat

Suzuki

Klassiekers
en Oldtimers

Autoverhuur

ftUKEBAAS

Hyundai

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Campers

Accessoires en Onderdelen

autolak

Alfa Romeo

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Audi

Austin

Lancia

Land/Rangerover

Mazda

Subaru

mam
is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent

Met een advertentie in

BMW

Mercedes-Benz

Chevrolet

MOOY & ZN

Chrysler

t---------•--«•"---------'--n

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.

Mitsubishi

Citroen

Toyota

Nissan

020-6658686

donderdag 30 september 1993

MiCRO's
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Micro-advertcntiLs voor /akctiman en particulier kunnen
worden ge?cl over l of 2 kolommen breedte in diverse
lettergrootten
Particulieren verwij/cn wtj naar (Je speciale bon op de
pagina ..MICRO'S"
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
2ANDVOORIS NIEUWSBI AD ƒ O 44 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag l 5 00 uur
U kunt uw tekst telefonische opgeven 02507-17166 of
afgcven//enden aan
ir Xandvooris Nieuwsblad Gastliuisplcm 12.
2012 J M 7andvoorl,
Plaatsing ib ook mogelijk in de volgende combinatie
/ /andvoorth Nieuwsblid, AmMelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Koude Vener, Aalsmeerder Couranl, alle edities van hel Anislcrdanib Stadsblad, de
Nieuwe Wcesper ƒ 5,23 per millimeter
Sluitingstijd maandag 1500 uur
* Informatie over on/e overige aantrekkelijke advcrtcntiecombinalies in tic Micro's /ijn op aanvraag op on/e
kantoren verkrijgbaar
ir Voor brieven onder nummer wordt l regel extra m
rekening gebracht, alsmede ƒ 7,05 adm kosten
ie Bij plaatsing in de Micro's worden geen bcwtjsmimmers
verstuurd Op \ei7oek wordt aan adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ 4,00 in rekening gebracht
U kunt de tcksi van uw Micro-advcrtentieconibmatie Z
telefonisch opgeven

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
Allround schildersbedrijf
Aldam voor onderhoudswer
ken, gevelverfraaiing en sier
pleister Voor particulier en
bedrijf 0206273819
Erkend LOODGIETER voor
reparatie en onderhoud van
centr verwarm , gaskachel,
geiser, enz, lood zmkwerk
Bel D Peters 020 6445582
Schilder heeft nog tijd voor
binnen en buitenwerk,
vnjbl pnjsopg Tel 19800 na
1800 uur
Vakman m sierbestratmg en
herbestrating van uw tuin
Ruim 30 jaar ervaring'
D v Duyn,
tel 02507-17833/19593
• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf
deling Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam

ZOEK DE MISLUKTE

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste bnevenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM

ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden
Prijswinnaars vorige week:
Mw. v.d Torre - Rijsenhout
C Elzenga - Amsterdam
H Boven-Brunmk - Uithoorn
J. Kemper - Amstelveen

Schoonheid en
verzorging
Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 3 m 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

020-56262 71
(dit nummer is niet voor bcrorgklachtcn) of /enden aan

Micro's Wcekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing m dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Oproepen
Mededelingen

Verloren en
gevonden

17

SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile
Huur prijs ƒ 100,- p w
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507 30183
Wilt u harsnagels'
Bel nu voor afspraak aan huis
Tel 02507-16921

06 320 323 13 HARDLESBI1
Wij gebruiken de wildste hulp
stukkeni Gluur maari 75 cpm
06 320 326 63 Sexmeisjesi
Lief, zacht en heet Willen uit
gekleed worden' 75 cpm
06 320 328 99 Rijpe Dikke
Mollige Vrouwen live staat ze
voor je naakt1 75 cpm
06 95 05 Grieks standje
Live alleen1 Ik buk alvast over
de tafel 100 cpm
06 95 07 STEWARDESSEN
75 cpm In de pantry liet Sas
kia zich heerlijk m d r blouse
pakken door een passagier
06 96 09 Rijpe vrouwen
Live gesprek met jou' Graag
jonge jongens1 100 cpm
06 96 25 WINKELMEISJES
Bea wordt heet achter de
kassa en verdwijnt het toilet
in Jij loopt er achter aan
Pak me' 100 cpm
06 96 36 Als u een live ge
sprek met mij wilt Voorzichtig
hoor, ik ben 18 jr 100 cpm
06 96 93 SECRETARESSE
Met open blouse en kort rokje
zit ze jou heet te maken Ze
wil een wip maken 75 cpm
06 97 11 Zapp sex" draai of
toets van meisje naar meisje
(18) Het hoogtepunt kun je
blijven herhalen 75 cpm
06 97 22 TOPSEXBOX LIVEi
Alleen met mij vandaag doe
ik Franse massage op kan
toor Warme lippen' 100cpm
De allerleukste meiden bellen
met de FLIRTBOX
06 320 330 01
(75 cpm)
De lekkerste 06 lijnen 75 cpm
Rijpe negerin 06 320 326 22
Verpleegster 06 320 327 60
Serveerster
06 320 327 66
Vluggertje
0632032787
Winkelmeisje 06 320 328 11

Harde Porno 75cpm Ruig1
SM maniak
06 320 350 44
Grieks standje 06 320 360 55
Black sex
06 320 332 22
Politieschool
06 320 331 06
SM Meesteres 06 320 327 67
Heet tienertje (18 jr)
Ze krijgt er geen genoeg van
0632032806
100 cpm
Hete Indische meid
in zwarte jarretels
0632035045
100 cpm
Hete MEISJES (18) willen
sexkontakt Nu met nummer
Bel 069665
(100 cpm)
Hete meisjes (18) in de buurt
van Amsterdam Sexdatmg
0635021066
(75 cpm)
Hete meisjes (18) willen snel
een sexafspraak' Nu direkt
0632032666
(100 cpm)
Hete meisjes van 18 willen
echt snel sexkontakt Nu met
tel nr 06 320 330 66(75 cpm)
Hete vrouwen bij jou in de
buurt willen sexkontakt
Bel 069709
(100 cpm)
Hete vrouwen die alleen thuis
zijn zoeken sexkontakt
0632033042
(75 cpm)
HOMO waar gebeurd knul
len onder elkaar
06 320 327 01
(100 cpm)
Homo Zoek je n hete boy
voor n sex afspraakje'
06 320 330 18
(75 cpm)
HOMO DIREKT APARTLIJN
Direkt kletsen met een hete
gay bij jou in de buurt
Gay Privé Amsterdam
06 320 322 61
(75 cpm)
Homojongens onder elkaar
Hoor ze heet TEKEER gaan
06 320 330 88
(75 cpm)
HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy'
06 320 330 95
(75 cpm)
Lady Bizar' Live opgen
De Meesteres, travestie
75 cpm 06 320 329 30
LESBISCHE Meisjes 18 jr
Na het sporten wordt haar lijf
je door mevrouw verwend
75 cpm 06 320 323 37

RIJPE vrouwen zoeken snel
sexkontakti
0632033060
(100 cpm)
RIJPE zwarte vrouw, draagt
graag doorzichtige slipjes1 75
cpm 0632032770
Ruim 300 ondeugende vrou
wen zoeken n slippertje
0632032144
(100 cpm)
Sabnna en nog veel meer
meiden willen direkt apart
06 320 322 88
(75 cpm)
Schoolmeisjes (18) zoeken
een ervaren man Sexdatmg
0632033043
(100 cpm)
SEX ADRESSEN PRIVÉ
069680
(100 cpm)
SEX VOOR 2 direkt kontakt
met jonge meiden (18), huis
vrouwtjes en jongens (18)
06 320 330 46
(75 cpm)
SEXAFSPRAAKJE met
n
meisje (18) Vraag naar haar
telnr Bel 06 98 44(100 cpm)
SEX O FOON 06 96 06 De lek
kerste sexcomputer Toets of
draai maar schatjes
1 Tieners 18 jr/Rijp
2 Sexdatmg
3 Gaysex en Datmg
4 Sexjackpot
1 gpm
Voor livegesprek 06 95 06
SIDDERENDE meisjes 18 jr
Ik ga bij je op schoot zitten
Wat voel ik nou1
75 cpm 06 320 320 66
SM KONTAKTLIJN Strenge
afspraken m de buurt 06
32032580
(100 cpm)
Soft Pornoparadijs 75 cpm
30x hoogtepunt06 320 322 33
HEATLINE
06 320 328 66
Rijpe vrouwen 06 320 329 11
Softe meisjes 06 320 325 95
Op z'n Frans 06 320 350 22
Thuiskontakt meisjes (18)
bij jou m de regio
0632032633
(100 cpm)

HASSING B V.
Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
*Aad en Margriet zaterdag Welk kind heeft bruin
DIREKT apart met 'n meisje
TOP SEX
Dieren en
STOK B V.
kom ik wel en vergeet mijn troetelbeertje verloren'
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
(18) of 'n lekkere jongen (18)
zwembandjes niet Nelly
De
Lekkerste!
dierenInl tel 02507-15282
Amsterdam, Kinkerstraat 244
voor n live heet sexgesprek
p m 75 et
06 320 330 81
(75 cpm)
* Al piept het of kraakt het de
benodigdheden
Amsterdam, ünnaeusstraat 71
lip maakt het Gefeliciteerd,
06.320.325.25
BUSHOFF
Amsterdam, Olympiaplem 125
Direkt babbelen met de
Felicitaties
Prik
vrouw van je dromen
FRANSE
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
TRIOKONTAKT zoek je sex
Runa koperen halsband Die
0632033097
(100 cpm)
Ben, relatieproblemen niet
met meerdere vrouwen'
VAN LEEK
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
verwarren met tuinieren Ran * 15+ Het wordt bij jullie vast renspec zaken 050773010
(100 cpm)
Direkt een leuk meisje van 18 Live Sex Switch Box 0632032504
ELSENGA ELECTRO
Hoofdaorp,
Kruisweg
1061
cune keert alleen maar tegen heel knus, van harte gefelici * T k a z g a n hondemand
aan de telefoon, direkt apart
06-9745
Twee
Vrouwen
DE
KLOET
1
Abcoude,
Hoogstraat
26-28
jezelf Sterkte ermee
teerd The Buffalo's
afm 85 x 95, ƒ 50,Bel 06 98 80
(100 cpm)
1, pm (toets 9 v uitleg)
verwennen elkaar
Tel 02507 18036
*De provincie moet niet
* Aad en Margriet
100 cpm
Direkt een leuk meisje (18) Live sexbox 24 u 100 cpm 0632032403
zeuren het Hik sluit
altijd proestend en stikkend
aan de lijn Vraag naar haar
Vanavond
al
n
afspraakje'
•
Live 06-320.320.61
niet zijn deuren
aan tafel Van harte Edward
tel nr voor n avondje uit Dl
Altijd succes als je op zoek
rekt apart 069810(75 cpm)
*Gratis af te halen
Lessen en clubs
Onroerend goed en woonruimte
* Aad en Margriet van harte
bent naar 'n leuke vnend(m)
trottoirtegels, ± 70 stuks
gefeliciteerd Ivo en Lonneke
(100 cpm)
DIREKT KLETSEN met een NATASJA doet het met 2 069899
te huur gevraagd
hete buurjongens van 18
Tel 02507-18765
euk meisje (18)1 Bel snel
* Baas en baasm van harte Bent u werkzaam in een organisatie waar goederen in en
(100 cpm) 06 97 33 Als je op z n Frans
0632033090
(100 cpm) 0632032411
GROTE VLOOIENMARKT
1
jullie hardswerkende
uitstromen of gewerkt wordt met voorraadverwerkmy'
Overweegt u een kamer te gaan verhuren7
Nieuw Direkt een kanjer van wil Bel en je mag alleen op
9 okt, Haarlem-Schalkwijk personeelslid Ovi
Direkt
kontakt
met
'n
meisje
Zoals
bijvoorbeeld
de
horeca,
het
veilingwezen,
reisorganisaeen
lijn met mij M'n mond
Dat is nu na de invoering van 2 wetswijzigingen
Het Schalkererf 30 okt Uit
(18) Druk op de O voor meer een vrouw aan de lijn
069787
(100 cpm) staat open 100 cpm
hoorn sporthal De Scheg 31 * Blue Wave gefeliciteerd, ties, vervoersbedrijf, luchtbevrachtmg, expeditiebedrijf, verdubbel
en
dwars
de
moeite
waard
06
320
322
05
(75
cpm)
pleegtehuizen, distributiebedrijven, de autobranche, een
het was grandioos
okt Landsmeer sport- en
Voor meer info en folders kunt u kontakt opnemen met het Direkt Sexkontakt met 'n hete Nieuw lekker babbelen met Winkelmeisjes 06 320 327 06
groothandel of een ander soort organisatie waar zich
theaterzaal het Dorpshuis (al Supporters uit Zandvoort
een meisje (18) in een box Bea wordt heet achter de
logistieke
processen
afspelen?
kamerburo
vrouw bij jou m de buurt
leen 2e hands) Kraamh bij * Dries en Netty zijn al 12'/2
Bel 06 95 80
(75 cpm) kassa en verdwijnt het toilet
06
320
320
55
(75
cpm)
v d Stichting BIJZ Huisvesting Ripperdastr 13/A 023-324594
vooruitbet zondags ƒ 32,50 jaar een paar, zoenen maar'
in Jij loopt er achter aan
Hebt
u
nog
steeds
geen
passende
opleiding
gevonden
die
Nieuw
Plezier
voor
Twee,
Inl 0206140616
Van harte' Jan en Brigitte
Direkt Snel Sexkontakt
100 cpm
aansluit bij uw werkzaamheden, of wilt u een opleiding m de 2 Nette studerende mensen
direkt babbelen met een
SEX KONTAKTLIJN
06-Nummers
* Handen af van het Hik
* Dries en Netty van harte logistiek volgen"?
zoeken woonruimte omg
ZAPPSEX
meisje (18) 069503(75 cpm)
0632032032
(100
cpm)
Zandvoort Tel na 13 00 uur
Draai of toest om heen en
* Help de Polen Stuur 'n gefeliciteerd 1 met jullie 12'/2
NU
direkt
een
afspraakje
met
Amstelland en Meerlanden, deeltijd KMBO organiseert op 05407 63144
Direkt telefoonkontakt met
terug te spoelen, het lekker
voedselpakket' Wij hebben jaar huwelijk Corne, Jan
VLUGGERTJE
een leuk meisje (18)
ste kun je blijven herhalen'
evt 'n adres 02907 5235
* En Netty was het erg zwaarwoensdag een
4 Nette studerende mensen Meisjes (18) zoeken sexkon meer dan 400 meisjes (18) 0632032233
(100 cpm) 75 cpm
0632032211
(75 cpm)
die
12'/2
jaar'
zoeken
woonruimte
omg
takt
Bel
069603(100
cpm)
* Het Hik moet open blijven
Onderdanige jongens van 18 Schooljuffrouw
06 95 09
DEELTIJD OPLEIDING
Zandvoort Tel 03497-3595
Donker Tienertje (18 jr)
bellen met strenge meesters Effe Vlug
* Het huis m het Kostverloren HUM GROMA 150 """
06 95 92
35 plus sexdatmg Rijpe
0632032370
100
cpm
VAN HARTE
LOGISTIEK MEDEWERKER
Student (kunstmatige mtelli vrouwen zoeken sexkontakt
5 M voor 2 (direkt apart)
Meisjes
06 96 40
gaat nooit verloren
Kusjes van je bet-, bet-, betgentie) zkt per direct kamer
(75 cpm) S & M Club
069791
(100 cpm) ren chique Vrouw VERPEST 06 320 29 99
* Op 5-10 55 jaar, u zult het overgrootklemachterkmderen Deze opleiding is ook te volgen in combinatie met een of etage vlakbij zee, huur 06 96 16
haar buurmeisje (18) met Sexi
TOPSEX 25+
06 97 92
ONDEUGENDE
huisvrouw
weten Met z'n allen lekker
Afluister Sexlijn 75 cpm
75 cpm 06 320 320 39
stageplek Kandidaten dienen te beschikken over een max ƒ 500,- Bel Daan
06 97 94
tjes zoeken overdag sexkon Hardcore
eten H G Marja en Richard Hans Heierman,
0632032378
Meisjes 18
MAVO-D niveau of een daaraan gelijkwaardig niveau Voor voor 1800 040621230,
van harte gefeliciteerd
06 320 327 47
Rijp en Dik EROXi Heeft de lekkerste takt Bel 069661(100 cpm) Zeker weten, dat er ook op
Overigens, mijnheer de voor met je verjaardag en het 1e meer informatie kunt u contact opnemen met Amstelland en na 18 00 040 814186
jou een meisje (18) wacht'
Effe vlug vrouwen en meisjes voor1
PARTNERRUIL pnvelijn,
zitter, zijn wij van mening dat lustrum van je bedrijf Ga zo Meerlanden, instituut voor deeltijd KMBO, Savornm Lohman Woonr gez m centr Zand 06-320 323 53
0632033067
(100 cpm)
Stewardess een livegesprek met jou
direkt
apart
rnet
vrouwen
en
laan 2 1181 XM Amstelveen, telefoon 0206437403, vragen voort, moeder + kind (4 jr) 06 320 324 54
de Herman Heyermansweg door Ik ben trots op je'
06-32034044 Lesbi 35+18 100 cpm 069506
naar de heer J Verburg of K de Groot
mannen
voor
sexruil
moet worden doorgetrokken Gonda
Max ƒ 800,- p m Perm of tij
POLITIEAGENTE 06 97 93
06 320 330 91
(75 cpm) Je wordt streng aangepakt
Allemaal leuke meiden van 18 Exotische Schoonheid
delijk Tel 023-389321
Herhalingslessen
* Pa en Moe komen jullie * Hiep hiep hoera' Mijn papa E H B O
Zit
vol
temperament
willen direkt kontakt
zaterdag nog zwemmen
Zalenverhuur
is jarig' Heel veel kusjes en start op 14 oktober 2000 uur
100 cpm Zoek jij wulpse meisjes (18)' met knuppel en handboeien
06 320 330 77
(75 cpm) 0632035030
vernedert ze"jou' 75 cpm
in het Rode Kruis gebouw
De Feestcommissie
Bel Supersexkontakt
knuffels' Miranda
:
Woningruil
(100 cpm)
ALTIJD SUCCES Zoek jij een lirtbox voor Twee, direkt 0632032044
Romano, frustrerend dat de * Hoe krijgen ze het voor el- NIC Beetsln 14 Zand voort
apart met een leuke meid
VERENIGINGSGEBOUW
leuke vriend of vriendin'
kapper ook je oren gesnoeid kaar, Dries en Netty zijn al Inl tel 17599 of 17537
PRIVÉ KONTAKT
Bel 06 95 90
(75 cpm)
Bel dan de Afspreeklijn
Diverse clubs
E
H
B
O
kursus
start
op
6
okt
heeft, vooral m de bocht
De Krocht
12'/2 jaar een paar'
Aang 5 k-woning maisonette, 06 320 320 33
(75 cpm) :rans' Grieks1 Russisch1 Lek Je krijgt direkt 'n meisje (18)
20 00 uur m Het Rode KruisSophiaweg,
Z'voort
Gevr
a/d
lijn
06
95
70
(100
cpm)
Grote
Krocht
41,
Zandvoort,
* HOERA
1
ker ordiM 75 cpm O, wat lek
Voor trouwfoto's
lebouw, NIC Beetslaan 14,
eengezinswon, Heemstede, Bel ons heet beest 75 cpm
MAARTEN 1 JAAR
Rijpe dame live opgenomen 020 6328686 Amber Escort
landvoort Inl 17599/17537 tel 02507-15705 b g g 19932, Bloemendaal, Bentveld Niet RIJPE DAME 06 320 329 79 keri 06 320 328 27
voor
Foto Boomgaard
H G Boef en Sacha
Tiener sexles 06 320 328 98 Genoeg ondeugende meisjes toen ze op bed lag 75cpm lieve (jonge) dames dagelijks
'N BRIDGECURSUS van 8 BRUILOFTEN - RECEPTIES Nw-Noord Na 17 u 15515
na 19 uur (Geen chauffeur bij
0632032617
* Hoera, Maarten is morgen gratis lessen start vnjdagmid
Korte rokjes
06 320 329 55 18) Ben jij ook op zoek?
Grote Krocht 26 jarig
KOFRETAFELS
U binnen geen extra kosten)
Aangeb 2 kamerflat op de Onderdanig
HIJ wordt 1 jaar
0632033130 Bel 06-9602
(100 cpm) Rijpe donkere Vrouw
dag om 1245 uur bij bridge
Troelstrastraat Gevr 4 ka- Ik blijf komen 06 320 332 44
"Oma" Joke
Loes
wil verwend worden
n
voor
alles
m
club De Looier, LijnbaansGratis sexkontakt, meer dan
merwoning of flat
100 cpm ook SM, 020 6389095
BI-SEX voor TWEE, direkt 400 ondeugende hete mei 0632032343
*Hoera op 5-10 schoon gracht 187 A'dam t/o hoofd
Huwelijk en
Tel
02507
19652
buro v politie 020 6279380
dochter Maartje 55 jaar
apart met een heet meisje den 06 320 330 45(100 cpm) -iijpe Greet live1 Ze houdt van NIEUW JONG PRIVÉ ± ƒ40
kennismaking
Van harte Moeder Burk
(18) of een lekkere jongen
Tel 0206690652
onge 18 jr jongens1 75cpm
Commercieel en
ROCK 'n ROLL cursus Tot 80
HARDCORE 75 cpm
(18) 06-320 330 87 (75 cpm)
0632032619
jaar
Ook
zonder
partner
Gra
Sportartikelen
*IJskonijn,
voor
een
bom
• Wij behouden ons het
06 320 324 04
Onderdanig
administratief
doe je 't niet slecht Hartelijk tis proefles Inl 020 6228667 • Reflectanten op adverten
Dames die zich overdag
06 320 326 18
Meesteres RIJPE negerin, volle bollen m recht voor zonder opgave van
personeel
gefeliciteerd met M E
vervelen zoeken telefoonsex 0632032677
Ruige sex een witte BH Wat glimmen redenen teksten te wijzigen
SALSA Cursus ƒ85, Ook ties onder nummer gelieven
gevraagd
ervoor
te
zorgen
dat
het
num
*
Te
koop
wedstrijd
judopak
of niet op te nemen
0632032036
(100 cpm) 0632032554
Volle Bolle ze 75 cpm 06 320324 34
* Ja geloof het maar Dries en zonder partner Gratis proef mer in de Imker-bovenhoek
8-10
jr
z
g
a
n
ƒ50,Netty gaan ook door voor de les Inl 0206228667
op de envelop staat vermeld Tel 0250716742
* Scouting The Buffalo's zkt en dat de brief geadresseerd
Uitzendbureau ARTO zoekt 25 jaar'
met spoed een zeer ervaren *Lang leve de lol, Dries en naar enthousiaste welpen van wordt aan Centrale Order
BOEKHOUDER
m/v
op Netty houden het al 12Vi jr 7 10 jr Tel 02507 19590
afd Weekmedia, Postbus
Rijwielen,
vol" Van hartei Fred
MBA/SPD niveau De
Zoek je een leuke job als 156, 1000 AD Amsterdam Dit
motoren,
geschikte kandidaat is zeer *Lang leve het bruidspaar mannequin, dressman of
voorkomt vertraging m de be
bromfietsen
representatief en gedraagt Dries en Netty de Jong"' fotomodel Bel BOA Bureau handeling
zich alsof het zijn eigen
030-722727 Erv niet vereist,
Frank, Truus en Miranda
Dedrijf betreft Tevens ben je
wij verzorgen opleiding Alle
* Gazelle meisjesfiets, 8-12
*
Ma,
je
bent
een
kanjer'
zeer all round dus weet je
Te koop
leeftijd en maten gevraagd
jr, nwe band, slot, verl, ƒ 65
Gefeliciteerd
Ed-Therese
alles van deb/cred adminiaangeboden
Tel 02507-15808, na 18 u
stratie, salaris-administratie,
* Maartje,
diversen
belastingafdrachten en
* Gevr fiets voor het bezor
gefeliciteerd
Hobby's en
onkostenvergoeding Voldoe
gen van kranten Tel 17704,
Jaap
verzamelingen
ij aan al deze eisen' Kom
vragen naar Sins
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
T
k
glazen
salontafel
ƒ
150,
*
Nelis
en
moe
dan zo snel mogelijk langs bij
commode
-f
k
ledikant
wit
Te
koop
scooter
beschadigd
gefeliciteerd
Jitzenbureau ARTO, N Z
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen
ƒ 350, campmgbed ƒ 65
of onderdelen zoals kappen
GIJS
"Dierfiguren"
Voorburgwal 158 of bel voor
Tel
02507-17986
Vespa
Na
18
uur
tel
16133
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
meer info 020 6273094
* Pa en Ma gefeliciteerd met1001 dierfiguren, een show
room vol Haarlemmerdijk 89 * T k zw essen bur 2 laden
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
lullie zilveren feest
125x56 ƒ25, witte hangk 80
Amsterdam Tel 6206700
Marcel, Jeroen en Kitty
dinsdag 14.00 uur.
Auto's
en
cm br, beide z g a n 19657
Personeel
* Van harte gefeliciteerd met
auto-accessoires
Wegens verhuizing overcomlullie 25 jarig trouwen, vanaf
aangeboden
Boeken
plete huisraad te koop w o
terras "Kopertje"
kasten, stoelen, bedden, kle- Kleine prijs Citroen Visa
Tijdschriften
*Voor mijn grote vriend, ik
dmg, golftassen e d Tel 70 000 km, goede staat
3 z a voor het verzorgen van wens je een heel fijne 1ste
02507 16864
Tel 0250712297
al uw typewerk voor zowel verjaardag Je gr vriendin
T k gevr Gr Wmkler Pms en
1 regel ƒ 4,65
* Sportstuur Momo Prototi
part als bedr 02507 17009
* Waarvan is Netty niet vies' cycl 8e+9edruk 023372011
2 regels ƒ 4,65
Te
koop
po, zwart, 30 cm, 3 spaak
Ja, ja, dat is haar Dries'
ƒ125 Tel 02507 18829
3 regels ƒ 4,65
gevraagd
*Wedden om een bowlmgTe koop aangeboden Opel
Sport,
spel
en
4 regels ƒ 6,20
Woninginrichting
diversen
avond dat jullie 25 jaar ge('88) Kadett 1 3S, wit gespo
ontspanning
5 regels ƒ 7,76
trouwd zijn van harte Lana
1
ten +
defecte claxon
*Yentl, gefeliciteerd met je
02507-19721
*Gevraagd 2 m goede st
Te koop leren bankstel (bruin) 4e verjaardag Tante Miep
* Scouting voor meiden 10 verkerende boxspnngbedden
6 regels ƒ 9,31 J
Zie ook de pagina s
en salontafel (wenge)
*Zeg Dries hoe krijg je het 14 j r , vrijdags 19 30 21 00 ak- 80x200 tel 02507-17165
SHOWROOM
Telefoon 02507-14687
7 regels ƒ 10,86 j
:ief & kreatiet Trudie 12814 * Gevraagd bedhekje voor
voor elkaar die 121/2 jaar'
m deze krant
T k blanke open haard, kan
8 regels ƒ 12,41 ,
SQUASH, een fantastische kinderbed Tel 02507-17165
ook dicht branden Brandt
9 regels ƒ 13,96 j
sport Reserveer uw eigen
— - -- - ook op gas Kan op gewone
- - - - -- — — --- _
-- ~
't BINNENHUIS
Huur en verhuur
Computerapparatuur squash-uur Sportcenter Wim Gasthuisplein
10 regels ƒ 15,51 l
schoorsteen 17634
3, inkoop oud
auto's en motoren
Buchel Tel 1582913965
en software
+ antiek en kleine inboedels
Tel 15760
*Zet je m, speel mee
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas met
*Te koop gevraagd blanke
Zie ook de pagina's
Radio/tv/video
MS DOS, OS/2, WINDOWS, Scouting the Buffalo s
opnemen Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis
eettafel, liefst grenen
SHOWROOM
arogramma's, spellen enz Tel 02507-19590 of 15533
adverteren
Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Telefoon
02507
19523
m deze krant
Na 1800 uur 0206229930
T k CD Juke Box ƒ5500 of
: e a b , m perf st, NI munt
Financien en
n w 02990 40466 na 19 uur
Onroerende
Rijles auto's
Naam:

Tel. 13529

MICRO'S
voor de particulier

Zandvoorts Nieuwsblad

1

Verhuizingen

Aanneming en
vernfeuwbouwing

handelszaken

goederen te koop
gevraagd

Alblas Verkeersscholen

Autoverzekering
X Y Z BV verhuizingen en Aannemingsbedrijf
Roton
«merverhuizingen Voll verz vraagt opdrachten
Dag nachtserv 020 6424800 "elefoon 0206273819

V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoperi
Bel nu 02507 14534

en motoren

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507 14534

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724 8361

Adres1
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S v p. in rubriek:
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TRAITEUR BERKHOFF
Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 02507-16368

ï m m iri mm m l i ^ m U ' h s
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Traiteur (Poeliersbedrijf)
DE ALBATROS
is overgenomen door de heer Berkholf en zal de aktiviteiten voortzetten
onder de naam
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LADY LUX

MOLTON

MATRASHOES

„TRAITEUR
BERKHOFF"
Geopend vanaf a.s. zaterdag 2 oktober.
Voor complete maaltijd verzorging,
bereid met dagverse produkten kunt
u dagelijks afhalen of laten bezorgen:
* De Hollandse stamppotten
•&• Zuidamerikaanse
gerechten
* Kip- en vleesgerechten
•&• Spare ribs
* Vegetarische gerechten
-Ar Soepen, salades, nagerechten
en nog veel meer lekkers.

•sssss

ELDERS

1455
r

KRISTALGLAZEN
BONBONNIÈRE

ÉÉNPERSOONS

ook leuk als
decoratieve suikerschaal

VLOEIBAAR
SCHUURMIDDEL

SUPER KATTEBAKVULLING

zonder krassen
glanzend schoon

j KOCHTEN EEN

hygiënisch en reukloos

PARTU

BAAL

LEMONFRESH
of NORMAAL
FLACON 600 GRAM

5 KILO

MOCCA-SLAGROOMTAART
feestelijk opgemaakt
Afgewerkt met moccaaème, chocolade en hele
hazelnoten op de ene helft,
slagroom en vruchten op
de andere helft

ZOEK UIT:

MIAUW
KATTEVOEDING

OPENINGSAANBIEDING
TER KENNISMAKING
Heerlijke originele Zuidamerikaanse
Empanadas (vleespasteitje)
van 2,— voor
l,
Pastei de choclo
(Maispastei met vlees)
van 5,— voor
4,
Zolang de voorraad strekt.
Kom gerust eens langs voor kennismaking in onze winkel.
Dagelijks geopend van 10.00 tot
21.00 uur.

ELDERS

VRIESVERS,
dus verser bestaat niet!

uw kat vraagt er zelf om,
diverse smaken

BLIK 400 GRAM

HANDIGE CUPS

KOFFIEROOM

FANTA
ORANGE normaal

Ideaal om in huis te hebben

SET

FLES 11/2 LITER

10 CUPS

FLESSEN SAMEN
VAN AKS VOOR 3.38

ELDERS

SOEP

MOOIE
BLANKE GESNEDEN

ouderwets lekker

CHAMPIGNONS

jDe, Qutte, Toine,

FAMIUEBUK

CROSSA
M\LANESE

„de Paris,,
BLIK

1.5

314 ML

KWALITEITS
WIJNEN
A.C.BORDEAUX

ELDERS

Eten kunt U overal.
Dineren doet U bij de
Gulle Toine.

ZOEK UIT:

C.S.M. SCHENKSTROOP

Div. vis- en

FLES 500 GRAM

250 GRAM

vleesspecialiteiten.

ELDERS
ELDERS

Boul. Barnaart 14

-9 ftO
ISjJO

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

iedere woensdag gesloten

INGANG VAN 1
1993 ZAL ER EEN
IJZgGiNG OPTREDEN IN DE
BETALINGSWIJZE VOOR
Vanaf deze datum zal men nog
slechts op rekening kunnen kopen
indien men een incassomachtiging
heeft afgegeven.

WITLOF
POND
PATURAIN
ROMIGE FRANSE KAAS
met fijne tuinkruiden

sector. De Stichting controleert
regelmatig en intensief gedurende
het hele produktie-proces, om zo de
kwaliteit van het kalfsvlees te garanderen. Gecontroleerd Kwalileils
Kalfsvlees: mals, mager en blank.

ELDERS

KUIP 80 GRAM

DELMONTE FRUITINI
TROPISCHE VRUCHTENTOETJES
zoek uit: ananas/passiesaus
ssiesaus _^m
perzik/mangosaus
>saus en
en j^^l
licalsaus ^^1
SET cocktall/tropicalsaus

SLAGERSLEVERWORST
ringmodel

ELDERS

HEEL POND 3M

HEERLIJK FRIES
SUIKERBROOD

Nadere informatie kunt u inwinnen
bij uw eigen apotheek.

DIRK VAN DEN BROEK

49

ELDERS ^^1

2.59

•

MONA MAGERE
VRUCHTENYOGHURT
LITERPAK

VERS
VERPAKT

Zandvoortse Apotheek

BLIKKEN

ELDERS

tel. 13185
Zeestraat Apotheek
tel. 13073

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaftplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhol
EN NU OOK: -AMSTERDAM (ZUID): Rijnstraat
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Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia
|i

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag. De Krocht

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Het Station

Thorbeckestraat 7, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

Bloemendaal aan Zee

Urth

023-252280

U kunt bij ons weer terecht voor overheerlijke
Aalsmeerder
..
t. Courant:
V.»' l

f

Kerkplein 11, Zandvoort

T. Goossens

Maraned

Buitenveldertse
Courant n^=..Diemnr
S Courant =-

estaurant

de Nieuwe
' Weespcr
Amstielveens
:: Weekblad
LJithoornse
t£ Courant

WEEKMEDIA. ELKE WEEK HET DAG

GEKOOKTE MOSSELEN a ƒ 19,50
met diverse sausjes, stokbrood/kruidenboter en
gemengde salade. Met het fraaie uitzicht op zee
dat ons restaurant u biedt, smaken ze extra lekker!
Onze menukaart vermeldt verder nog vele visen vleesgerechten.
Alle dagen van de week geopend. Ruime eigen
parkeergelegenheid.

Ons faxnummer
voor advertentieteksten
is...

020-5626283

loMzï

Zandvoorts
gjj Nieuwsblad

DOE MEE MET ONZE
HERFSTPUZZEL
KOM ZATERDAG A.S. WINKELEN,
WANT...

Nieuwsblad

zie voor informatie pagina 2 van de krant
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Los nummer ƒ 1,85

53e jaargang nummer 40

Seizoen 1993 breekt bijna records

OVZ gaat ondernemers
persoonlijk benaderen
„Het ledenaantal van OVZ
loopt gestaag terug " Dat con
cludeerde penningmeester Van
Kuyk dinsdagavond tijdens de
najaarsvergadering van OVZ
Momenteel is nog geen dertig
procent van de ondernemers
lid van de vereniging en de kas
toont een 'gapend gat' van 15
duizend gulden OVZ was fi
nanciele verplichtingen aange
gaan, afgestemd op de contri
butiegelden De feestverlich
ting vergde in 1992 een forse
investering Doordat een aantal
leden afhaakte, kwam er te wei
mg geld binnen en ontstond er
een financieel probleem „Er
zijn mensen die afhaken omdat
zij 150 gulden voor de feestver
lichting moeten betalen, terwijl
die wel pal bij hun voor de deur
hangt"

gezien

Foto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT - Het strandseizoen 1993 kwam dit jaar niet voor Dat is uitzonder
is een van de slechtste geweest van de afge lijk, normaal gesproken kent elk seizoen
lopen decennia Na een redelijk voorjaar, wel enkele topdagen In de paviljoens langs
drongen de wolken samen boven de bad de boulevards kwamen regelmatig nog wel
plaats, om daar bijna de hele zomer te wat wandelaars binnen, maar daarvoor lag
blijven hangen
het naaktstrand vaak te ver weg
Zelfs een enkele echte topdag waarop
alle stoelen en bedden verhuurd zijn,

je weet waar je aan begint," zegt een van
hen Hij spreekt namens velen „En boven
dien we hebben net vier goede jaren ach
tei de rug "
Dat er een stuk of zeven paviljoens te
koop staan, heeft dan ook niets met het
weer te maken, aldus de pachters

Klagen doen de strandpachters echter
nauwelijks „Dat is het risico van het vak, Zie ook pagina 3

Sacktime verwijdert NSB-tijdschriften
pasten ze 'gewoon' bij de rest
ZANDVOORT - De Ameri- waren gewoon entourage "
De 25 jarige eigenaar zegt zelf van de zaak, die onder andere
kaanse dumphandel Sacktime m de Kerkstraat heeft nauwelijks de betekenis van de artikelen uit oorlogsgebieden
haar paskamer gekuist. De bladen te kennen Volgens hem verkoopt Bijvoorbeeld aanste
afbeeldingen van NSB- en
vergelijkbare tijdschriften
ut de oorlog worden wegge(ADVERTENTIE)
haald „Het is nooit onze bedoeling geweest te provoce
ren," zegt eigenaar Dennis
BELANGRIJKE MEDEDELING
\an den Horn
Zie adv elders in deze krant
De dumphandel kwam vorige
week in opspraak door de
wandbekledmg m de paska
ner Deze hing vol met afbeel
dingen van tijdschriften uit de
Tweede Wereldoorlog, die door
de bezetter en zijn sympathi
santen m Nederland werden
\erspreid Burgemeester Van
der Heijden wilde zelfs een on
lerzoek laten instellen, zo zei
hij vorige week in de raadsver
;adermg Overigens zonder de
naam te noemen van deze zaak
Eigenaar Dennis van den
Horn heeft zich bijzonder ver
bctasd over alle ophef Vooral
omdat de kwestie in een adem
werd genoemd met de vertneende fascistische aanval op
hotel Van der Aar „Dat is al de
zoveelste keer dat we negatief
m het nieuws komen Eerst
over de kruisbogen, toen de
messen, de handboeien en ver
volgens de hertenkoppen in de
zaak Maar we willen mensen
niet voor het hoofd stoten En
helemaal geen fascistishe ge
voelens oproepen Die bladen

Feestelijke actie
ZANDVOORT Café La Bas
ille, Haltestraat 58, houdt za
erdag 16 oktober een grote,
'eestelijke actie voor de Dr A
'an Voorthuijsenschool in
Saarlem, voor geestelijk ge
i uidicapte kinderen
Hier
noet een nieuwe binnentuin
tornen
's Middags vanaf l uur
;
s> er bij het café een feestelijk
programma voor kinderen, met
onder andere een Mini Play
'•ickshow Inschrijven hier
oor kan tot en met 14 oktober
tellen
15111 of 15842 's Avonds
lb
er een feestelijke avond met
°nder andere een veiling, gepre
Onteerd door Simon Water
«rinker

Ij Waterstanden B

kers van in Vietnam overleden
Amerikanen „Het is zeker met
de bedoeling geweest om iets
uit te lokken We hadden er ook
reclames van wasmiddelen en
foto's van de koningin tussen
zitten," aldus Van den Horn
„Het heeft er zo anderhalf jaar
gehangen, zonder dat ooit ie
mand er iets over heeft gezegd
Ook van klanten hebben we
nooit iets gehoord Maar als de
mensen zich eraan storen, ben
ik bereid die bladen gewoon
weg te halen " Dat zei hij enkele
dagen geleden Volgens Van
den Horn zijn de bladen nog
dezelfde avond verwijderd

ook We zijn te stil geweest de
leden zijn daardoor onvoldoen
de op de hoogte van wat we
doen " Ad interim voorzitter
Jaap Kroon confronteerde de
ledenvergadering
dinsdaga
vond met de prangende vraag
, Moeten we zo doorhobbelen of
niet?'
Het veertigtal aanwezigen
vond van wel „Alleen samen
staan we sterk," reageerde Wil
Moerenburg, wijzend op de toe
komstige onderhandelingen
met de gemeente over het een
trumplan
„Een
onderne
mers organisatie als belangen
vertegenwoordiging is een
must," vond horeca voorzitter
Paap Conflicten met de ge
meente kunnen volgens hem
voorkomen worden, door deze
voor te zijn Door zelf eerder
met voorstellen te komen
Volgens burgemeester Van
der Heijden, te gast op de verga
dering, is het 'van wezenlijk be
lang dat de gemeente de onder
nemersvereniging als gespreks
partner heeft „Dat is uitermate
belangrijk voor het gewicht dat
we willen geven aan de toekom
stige ontwikkelingen "

door Joan Kurpershoek
Het verkeer moet volgend
jaar vanaf de Zeestraat de Hal
testraat inrijden BJJ de huidige
ingang, aan het Raadhuisplem,
komt een verbodsbord Het col
lege van Burgemeester en Wet
houders wil voor de tijdelijke
maatregel zestigduizend gul
den beschikbaar stellen Vana
vond komt dat voorstel in de
commissie Ruimtelijke Orde
nmg en eind van de maand in
de gemeenteraad Vermoed
wordt dat hierdoor minder au
to's door de Haltestraat zullen
rijden, met name minder auto's
van toeristen De winkeliers
verwachten echter dat ook veel
van hun vaste klanten wegblrj
ven Die komen immers ook
met de auto

De ingang van de Haltestraat
afgesloten

voor de deur kunnen komen
om gewoon even snel bood
schappen te kunnen doen De
meeste mensen hebben dan
geen tijd om door het winkel
centrum te slenteren Dat ge
beurt meer op zondag "

Volgens slager Vreeburg is
het plan 'waardeloos' „Laten
Omzet
we asjeblieft proberen de straat
'atum
HW
LW
HW LW
„Ik mei k het bijvoorbeeld di toegankelijk te houden voor
okt
DB 56 0245 1905 1505
het woon en werkverkeer Dit
okt 0735 03 10 1951 1551 reet als de straat een keer afge
sloten is," zegt eigenaresse plan is niet 'autoluw maken'
okt 0825 0410 21 04 1634
Moerenburg, van de gelijkna maai 'auto's wegsturen' Men
°okt 1006 0515 2250 1744
1
sen uit Zuid moeten heel Zand
okt 11 26 0654 -- 19 14 mige drogisterrj in de Halte
2
Okt 0006 0824 1236 2046 straat „Ik merk het aan mijn voort rond rijden om in de Hal
3
Okt 01 06 0941 1332 21 40 omzet" Dat zal volgens haar testraat te komen en dan moe
4
Okt 01 48 1020 1417 2214 ook gebeuren als de rijrichting ten ze nog eens proberen om
' 5 0kt 0237 1034 1500 2254 wordt omgedraaid, waardoor hun auto kwijt te raken "
het verkeer vanaf de Grote
^aanstand/getij
Tabakverkoper Lissenberg
Krocht niet meer kan doonrj
• vrijd 8 okt 20 35 uur
11 okt
11 26 uur den „We missen de zuigkracht verwacht dat ook klanten uit
van de Krocht," zegt zrj „De Zandvoort Noord wegblijven
Zandvoorter wil met de auto Vooral zolang de spoorwego
vrijd 15 okt 1236 uur

Oplage. 5 200

gedaan Mijn ervaring is op een
brief komen ze niet' Volgens
de nieuwe, toekomstige voor
zitter Roei van de Heuvel heeft
het bestuur daar geen tijd voor
Drommel is bereid dit op zich
te nemen, wat de ondernemers
in de Kerkstraat betreft Daai
bij krijgt hij de steun van Agat
ha de Goede, van de gelijknami
ge schoenmakenj
Ook uit de Haltestraat heb
ben twee ondernemers aange
boden om hun collega's te be
naderen Wil Moerenburg van
de drogisten], en Marion van
der Linde van First Face De
eigenaren Mathieu en Michel
van La Bastüle in de Kerk
straat zorgen voor een present
je als er zich een nieuwe ondpr
nemer in Zandvoort vestigt

Woest
Over sommige dingen
kan ik me nog woest
maken /egt Martha Burger
Zij is woord/oerder van de
Werkgroep Wateroverlast en
daardoor regelmatig in con
tact met de gemeente Van
daag in de rubriek Achter de
Schermen

3

Vragen over bezorging9
vrijdag 9-12 uur
tel 17166
Advertenties
tel 17166
Redactie
tel 18648

Hotel-aanslag

ZANDVOORT De politie on
derzoekt nog steeds de aanslag
op hotel Van der Aar op de Bre
derodestraat Bepaalde feiten
spreken een aanslag tegen In
sommige kringen wordt be
weerd dat de brand door de ei
genaar zelf is aangestoken De
politie doet nog geen medede
Vervolg op pagina 3 lingen over het onderzoek

Stilstaan bij Jim Morrison

Persoonlijk

Volgens het bestuur is het ab
soluut noodzakelijk dat de ver
Van Kuyk vermoedt dat veel eniging meer leden krijgt „Je
ondernemers 'geen betrokken moet de mensen dan persoon
heid' meer voelen met een on lijk benaderen," zegt onderne
dernemersveremging Secreta mer Piet Drommel uit de Kerk
ris Peter Tromp vermoedt dat straat „Dat heb ik zelf 26 jaar

Betrokkenheid

College zet vaart achter
ontwikkeling centrumplan
ZANDVOORT Het gemeentebestuur gaat meer
vaart maken met de ontwikkelmgsplannen voor het
centrum „We hebben gezegd „En nou bestuurlijk
aan het werk," aldus burge
meester Van der Heijden
„Het college heeft besloten
meer druk te zetten achter die
ontwikkelingen " Dat zei Van
der Heijden dinsdagavond in de
vergadering van Ondernemers
Vereniging Zandvoort „We wil
len zorgen dat er binnen enige
tijd iets tot stand komt waaro
ver de politiek een oordeel kan
vellen " De snellere ontwikke
ling vindt plaats in kleine be
stuurlijke kring

Van der Heijden reageert
daarmee op vragen over het
centrumplan, met name waar
om de uitwerking zo lang op
zich laat wachten De oorzaak
daarvan is vooral, dat er ge
werkt wordt aan 'kwaliteit, zo
wel voor de Zandvoorters als
voor de mensen van buiten af
„En het is met om u aan het
lijntje te houden Een achterlig
gende reden is bovendien, dat
het natuurlijk ook nog fman
cierbaar moet zijn Elke straat
die je oppakt om er een plan
voor te maken, kost geld " De
opbrengsten van de parkeergel
den zijn erg belangrijk, aldus
Van der Heijden „Daarom
moeten we beginnen met het
parkeren "

'Afsluiten Haltestraat nergens voor nodig'

ZANDVOORT De winkeliers in de Haltestraat zitten
niet te wachten op een auto
luwe straat De gemeente
wil dat op den duur bereiken door allerlei verkeers
maatregelen, beginnend m
januari met het omdraaien
van de rijrichting Dat is een
proef die ongeveer een jaar
moet duren De onderne
mers zijn fel tegen Volgens
hen gaat het omzet kosten
en 'bovendien is het nergens
voor nodig'

Editie 17

Aantal leden loopt gestaag terug

ZANDVOORT - Er moet
meer belangstelling komen
voor Ondernemers Vereni
ging Zandvoort Dat is de
mening van het OVZ be
stuur plus een kleine groep
ondernemers Deze zijn be
reid persoonlijk langs te
gaan bij collega's m de
straat om nieuwe leden te
werven

Momenteel worden op het strand de laatste paviljoens afgebroken, andere pachters hielden het een paar weken geleden al voor

Weekmedia

Leerlingen van de Gertenbach Mavo houden m Parijs stil bij
het graf van Jim Morrison, de overleden zanger van The Doors

komt en vanwege de vrachtau
to's die de winkels moeten be
ZANDVOORT De leerlingen van klas 3 en J- van de Gertenbach
voorraden Ook rond het Raad Mavo zullen Parijs niet snel meer vergeten Vijf intensieve dagen
huisplem wordt het tijdelijk hebben zij er rondgezworven Bijna letterlijk Wat \ve met wil
een 'chaos' omdat het verkeer den, was een toenstentochtje in een bus langs alle mghlights van
in de Oranjestraat binnenkort Parijs,' zegt leraar Jan Boelen verantwooi dehjk voor de inhoud
hinder ondervindt van de van het progi anima
bouwwerkzaamheden van d P
De 59 leerlingen werden met studie opdi achten in gioepjes alle
ABN/AMRO op de hoek van het
kanten opgestuurd Tot en met de buitenwijken de kunstenaaib
plein
woningen op Montmartre, plus het rioleimgsstelsel De metio
tram bus en de trein kennen zi] bijna -van buiten evenals de
Kerkstraat
sociale structuur van de stad plus de tumaichitectuur van het
In de Kerkstiaat hebben de Louvre museum Voor de terugreis \\ as er nog een grote ven as
ondernemers EI eerder ervaring smg Disneyland De leerlingen kwamen uitgelaten terug Zo ook
kunnen opdoen met het 'ver Jennifer Na het eindexamen gaan w e er met een stel onmiddel
keersluw' maken van hun lijk naar terug "
straat De straat heeft wel een
ander karakter, doordat er m
verhouding meer kleding en
schoenenzaken zijn en is dus
niet honderd procent te verge
lijken Volgens Paul Oliesla
gers, van Diugstore De Gaper
kost dat zekei omzet „Vooral
in apnl als de afsluitpaal weer
in het wegdek gaat, en helemaal
als het biecht weer is Bepaalde
dn kiantmoel ik hebben
klanten die normaliter met de
, omdat ik graai? uil \\elin wat /u.h in
auto komen, zie je dan met
mijn onij?evini?afspctll In kennismaking ontvang ik het
Daarom moet er gezorgd wor
Zandvoorts Nieuwsblad
den voor alternatieve verkeers
13 weken voor maar ƒ 12,50
aan de kant van het Raadhuisplem wordt begin volgend jaar kanalen vlakbij de afgesloten
sti
aat,
plus
voldoende
parkeer
(AichnlToto \\cekmtdu)
plaatsen En het moet aantrek
vergang in de Verlengde Halte afgesloten, zien we echt me kelijk gemaakt worden, bij
straat is afgesloten voor auto mand meer,' weet J Dalman voorbeeld een mooie wandel
verkeer uit Noord Het verkeer junior uit ervaring Zijn positie promenade met sierbestratmg
rijdt nu via de Sophiaweg, de ten opzichte van de concurren van gevel tot gevel '
Naam (m/v)
Koninginneweg en de Prinses tie gaat er op achteruit, ver
seweg naar het centrum „En wacht hij Volgens horeca on
Adres l l
daar komen ze in een fuik te dernemer Andnes Filmer, van Parkeergarage
Postcode/Plaats
Ook
volgens
Vreeburg
m
de
recht Ze kunnen alleen nog Café Neuf, is het allemaal 'ner
maar via de Grote Krocht weg, gens voor nodig' „De gemeente Haltestraat moet er allereerst
1
elefoüii
l l
M
1
of via de Kleine Krocht en de wil minder vei keer in de straat voldoende ruimte komen voo "
Giio/Bankni
L
J J
Swaluestraat Mensen die dus Maar wij als ondernemeis zien lang paikeren .Anderb jaag je
naar het postkantoor of naar de graag mensen voor de deur ie klanten weg naar andere ge
Daama
word
ik
abonnii
in
betaal
pu
bank op de Grote Krocht moe Juist in de winter is het prettig meenten" Andeien zijn het
I] kwai taal ƒ 17 00 [ half jaai ƒ 51 00 [ jaar ƒ "51 00
ten, zie je niet meer in de Halte als er wat reuring is Ik ben met hem eens Volgens Lissen
straat Behalve de toerist ko bang dat de Haltestraat anders berg is bijvoorbeeld een par
men ook veel vaste klanten niet doodbloedt In andere, grotere keergarage onder het Raad
* Voor puslabonnees pelden andere lanevui
meer langs Ik verwacht een gemeenten zijn ze al teruggeko huisplem haalbaie kaart „In
men op dat autoluw maken andere gemeenten zi° je ook
forse omzetdaling "
U kunt uw abonnement ook telelonisi.li aan ons
Daar was het te stil geworden " dat dat mogelijk is " Volgens
opgeven 0205b2b211
Wil Moerenburg vertrekt nu al
Chaos
Daarnaast vrezen de onder menigeen naar Schalkwijk
Stuur dive bon m len open envelop rnaai
Groentezaak Dalman ib even nemers dat het in Swaluestraat, voor de boodschappen, vooral
Wtekmedia Anhvoordiiumtmi 100 il 1000 PA
eens 'heel sterk afhankelijk' achter de Haltestraat, een cha vanwege de gratis parkeer
Amsterdam U hoeft gein postnird ti plakken 8 710371017003
van mensen die met de auto os wordt Vanwege het verkeer plaatsen
Venolg op pagina 3
komen „Als de Haltestraat is dat van het Raadhuisplem

l Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN

Bedroefd delen wij u mede, dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan, onze lieve dochter
en zuster

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 2995,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

Wie heeft gehoord of
gezien wie er tussen
20.00 en 22.00 uur
tegen onze
geparkeerde Seat is
gereden t.o.
Brederostraat 16.

op de leeftijd van 31 jaar.
L. H. Colier
Liesbeth en Jan
3 oktober 1993
Stationsplein 51
2041 AC Zandvoort
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
in een der rouwkamers van de Associatie Zijlweg
b.v., Zijlweg 183 te Haarlem, donderdag 7 oktober van 19.30 uur tot 20.00 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben vrijdag
8 oktober in het crematorium „Velsen" te
Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst 13.45

uur.

Vertrek vanaf het Uitvaartcentrum, Zijlweg 183 te
Haarlem, omstreeks 13.15 uur.
Geen bezoek aan huis.

Uitvaartcentrum
Haarlem

Geen bloemen.

Lid AVVN

STOKMAN

VERMIST SINDS 17/9

REPARATIE
ALLE MERKEN

10 boekjes over Oud-Zandvoort, beschikbaar gesteld door AKO,
Kerkplein, en als hoofdprijs een waardebon van 150,- te besteden bij
FOTO BOOMGAARD, Grote Krocht.

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE

WAT U DOEN MOET:

Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072

Maandags gesloten

Maandagochtend zijn wij
open en bij ons kunt u
zonder probleem uw
auto parkeren.

ADVERTENTIES

met als prijzen:

NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

SPAR
SUPER
NOORD

huisarts
Afwezig van 15 oktober tot l november.
Waarneming Ie huisartsen
F. Weenink, tel. 12409
C. Jagtenberg, tel. 13355
Ben. vgls. afspraak.

GROTE GEZELLIGE
HERFSTPUZZEL

Naaimachine
specialist

DOKTERSBERICHTEN

J. G. Anderson

DOE MEE AAN ONZE

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Tel. 19040

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

Geen toespraken.

ovz

GETUIGE
GEVRAAGD

Nicolle Josefine Colier

1993

Zoek in de advertenties de appels met het cijfer en de letter.
Zet de letter op de aangegeven plaats en breng of stuur uw
oplossing naar kantoor Zahdvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein,
2042 JM Zandvoort, maar wel vóór 15 oktober.

1

2 3 4 5 6 7

Celsiusstraat 192
20 21 22 23 24 25 26
Drogisterij "BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

wit/rode kater
Roepn. „Nicki"
omg. J. P. Thijsseweg bij
Beatrixschool.
Alle inl. zijn welkom.
We missen hem zeer.

Karaoke-avond

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

De meeste gein op het Dorpsplein

COMMISSIEVERGADERING
De volgende commissie vergadert volgende week
in het Raadhuis:
- maandag 11 oktober 1993 20.00 uur
commissie Financiën
De stukken voer de commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij het
bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere
informatie over de punten die op de agenda
staan.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp
dat op de agenda staat het woord te voeren.
KLEIN CHEMISCH AFVAL
Per 1 september 1992 wordt het KCA ingezameld op bepaalde punten in het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt een route met enkele halteplaatsen. Het KCA kan op bepaalde tijden naar
deze plaatsen worden toegebracht.
De eerstvolgende ophaaldag is
dinsdag 12 oktober!

GEMEENTE

DE PRIJZEN WORDEN ONDER DE GOEDE INZENDERS VERLOOT.

KOM ZATERDAG WINKELEN

vrijdag 8 oktober
aanvang 21.00 uur
Dorpsplein 2

OPENBARE

Adres:

Postcode + plaats:

i

organiseert

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

De volgende aanvragen zijn ontvangen:
- Groot Bentveld, kavel 1 - 5 bomen
- Groot Bentveld, kavel 4 - 3 bomen
- Groot Bentveld, kavel 6 - 7 bomen
De aanvragen liggen gedurende één week na
het verschijnen van deze aankondiging ter inzage bij sector Eigendommenbeheer, afdeling
Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20. De
afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
9.00 uur tot 12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde
termijn schriftelijk bezwaren indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De bezwaren zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

Naam:

Café Sam-Sam

uitvaartverzorging
kennemerland bv

KAPVERGUNNINGEN

r

Deze oplossing is ingeleverd door:

Tel. 02507-14491-30356.

AANGEVRAAGDE

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
8 . 1 5 - 9 . 0 0 uur
Schuitengat
9.15-10.00uur
Brederodestraat/
Friedhoffplein
10.15-1 LOOuur
Tolweg
11.15-12.00uur
Sophiaweg
12.45-13.30 uur
Van Lennepweg/
J.P. Thijsseweg
13.45-14.30uur
Prof. v.d. Waalstraat
14.45-15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45 -16.30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.
VOORGENOMEN
HINDERWETVERGUNNING
(WABM)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
zijn voornemens onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te
ondervangen, een vergunning ingevolge van de
Hinderwet te verlenen voor:
een afvalwaterzuiveringsinrichting gelegen aan
de Kamerlingh Onnesstraat 6 te Zandvoort.
De gewijzigde ontwerp-beschikking en de andere stukken die op de aanvraag betrekking
hebben liggen met ingang van 8 oktober 1993
tot 8 november 1993 ter inzage bij de sector
Grondgebied, af d. Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht voor
een mondelinge toelichting. Hel kantoor is geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur.
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook
ter inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg 34,
Gemotiveerde bezwaren kunnen door een ieder die eerder bezwaren heeft ingediend, alsmede door een ieder die aantoont dat hij daar
redelijkerwijs niet toe in staat is geweest, tot 22
oktober 1993 schriftelijk worden ingediend bij
het college van burgemeester en wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de
stukken ter inzage gelegd. Degene die een
bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de
bovengenoemde wijze en een ieder die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe in staat
is geweest krijgt in een volgend stadium van de
procedure gelegenheid om beroep in te stellen
bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur
van de Raad van State.

Een promotieteam zal aan het winkelend publiek een
smakelijke attentie aanbieden, beschikbaar gesteld door

AART VEER GROENTE- en FRUITSPECIAALZAAK
Grote Krocht te Zandvoort

OVZ

en
een ijzersterke

Nieuwsblad
combinatie

VOORGENOMEN
BOUWVERGUNNINGEN
(ART.

19 WRO PROCEDURE)

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van artikel 19 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning
te verlenen voor:
- het uitbreiden van een serre en garage op
het perceel Boulevard Paulus Loot 103
Dit bouwplan ligt met ingang van 8 oktober
1993 gedurende veertien dagen voor een ieder
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4
te Zandvoort. Deze afdeling is geopend van
maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 12.30 uur.
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt
kunnen schriftelijk gemotiveerde bezwaren
worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus
2, 2040 AA Zandvoort.
Aangevraagde bouwvergunningen
93094B Bakkerstraat 2
wijzigen kamerverhuur in restaurant.
93095B Haarlemmerstraat 31
plaatsen garage.
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 - 12.30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders. Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
Verleende bouwvergunningen
93016B Bramenlaan 2
uitbreiding keuken.
93051B Grote Krocht 12, 14a, 14b, 16
plaatsen kantoor met appartementen.
Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB
binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze
zijn wel via het Openbaar Register op te vragen.
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die in
welke vorm dan ook heeft meegewerkt aan de
totstandkoming van het „feest" ter gelegenheid
van het 100-jarig bestaan van

Versteege's Ijzerhandel
Wat eigenlijk een eenvoudige receptie had moeten zijn, is voor mij uitgebroeid tot een onvergetelijke happening.
Bedankt!!

Haltestraat 58

Peter Versteege

(de Lip)

Fa. Gansner & Co,
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwenc. Vernieuwingen zinken goten,

enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

-

-
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Fa. P. Klein
De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

AKO
Sig.mag. De Krocht

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned
Het Station

presenteert
Vanaf 7 okt. t/m 13 nov.
GROTE TALENTENSHOW
:|::i::f::j::i:* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zaterdag 16 oktober
INZAMELINGS-AKTDE
DR. A. VAN VOORTHUIJSENSCHOOL
Zaterdag 23 oktober
TWEE-JARIG BESTAAN
LA BASTILLE

Kerkstraat 12, Zandvoort

Weekmedia
Fa. Veldwijk

La Bast
iLLe
zandvoort

ledere woensdag
MOSSELEN ƒ 15,00
Vanaf 19 oktober
GASTKOKS
iedere dinsdag weer
IKZIEJEINLABASTILLE

Thorbeckestraat 7, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

.
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Vervolg van voorpagina
Daarnaast wordt gepoogd de
feestverlichting te handhaven,
in ieder geval voor een jaar of
twee. Mogelijk is er dan een gezamenlijke oplossing met de
gemeente mogelijk.
OVZ roept op korte termijn
een extra ledenvergadering bijeen om een nieuwe voorzitter te
benoemen. Daarvoor is Roei
•van de Heuvel - van het gelijk^namige assurantiën kantoor voorgedragen. Volgens de staItuten was zijn benoeming dins.dagavond nog niet mogelijk.
Aanvankelijk was J. Pieterse
voorgedragen, maar deze had
zich 'om persoonlijke redenen'
'teruggetrokken. „Het lijkt me
ontzettend leuk om te doen, alleen moet ik tijd voor zien vrij
te maken." Bestuurslid Andries Filmer nam na zes jaar
afscheid, hij wordt opgevolgd
door Mathieu Emmen van La
Bastille.

Fietser vertelt
ZANDVOORT - Frank van
Rijn heeft een fietstocht van
15 duizend kilometer door
Afrika gemaakt voor de Le.prastichting.
Maandag. avond houdt hij hierover
een dia-lezing in het
•NPB-gebouw, Brugstraat
15, aanvang 8 uur.
Van Rijn komt op uitnodi• ging van de Lokale Raad van
Kerken, die in 1975 het Kasulu-project in Tanzania heeft gea. dopteerd. Dat is nu overgenomen door een Duitse zusterorganisatie van de Nederlandse
j Stichting voor Leprabestrij'ding. Om het werk van de NSL
toch te blijven steunen heeft de
Lokale Raad nu een adoptie,-project in Nigeria gekozen.
;Voor de bestrijding van de lepra in die plaats zijn echter miljoenen nodig. Frank van Rijn is
in beide landen geweest en vertelt erover. De entree maandag
is gratis.

*Inkomsten strandstoelen dit jaar een lachertje' Afsluiten
ZANDVOORT - „Het is
niet om over naar huis te
schrijven," zegt een nuchtere Jaap Paap, voorzitter van
de Zandvoprtse strandpachters vereniging. Vrijwel alle
collega's denken er zo over.
Sommige paviljoens bleven
tot en met zondag open,
maar zelfs de laatste weekenden gaven bijna geen
drukte. Vooral voor 'starters' is het een moeilijk jaar
geweest. De meesten hebben nog wat kunnen 'teren'
op de vier voorgaande jaren.
door Joan Kurpershoek
„Er zit bijna geen rek meer
in." De meeste strandpachters
moeten teren op de vier voorgaande jaren. Jaap Paap staat al
35 jaar op het strand, dit was
een van de slechtste zomers die
hij heeft meegemaakt. Klagen
wil hij niet, bereid om conclusies te trekken is hij wel. „Het
was een heel min seizoen, al
was het waarschijnlijk niet het
slechtste. Volgens mij hadden
we in de jaren zeventig een seizoen dat nog minder was. Deze
zomer waren er tenminste nog
wat droge dagen, dat was toen
niet het geval."
Volgens Paap wordt het met
zo'n seizoen voelbaar dat Zandvoort minder 'verblijfsgasten'
heeft. Tegenwoordig komt de
badgast hooguit een paar dagen, in tegenstelling tot de gezinnen die vroeger voor zo'n
vier weken achter elkaar iets
huurden. Toen was er dan ook
meer aanloop tijdens slechte
dagen.
Nu is er alleen veel belangstelling voor het strand als het
mooi weer is. „Voor die drukte
zou het wel weer mooi zijn als

Een paviljoen op het naaktstrand is met zo'n seizoen 'een
schip van bijleg', zegt Peter
j*.*™?*? *"***~ **
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ben we eigenlijk niet te eten.
Het was slechter dan slecht.
Maar we weten van te voren dat
we dit kunnen treffen. Wat
rampzaliger is, dan het slechte
seizoen, zijn de vooruitzichten
voor 1994. Dan moet ieder horecabedrijf op de riolering zijn
aangesloten en dan is er weilicht een uitspraak over de toeristenbelasting. Dan is het leed
niet meer te overzien, vooral als
die belasting met terugwerkende kracht wordt verrekend.
Vergeet het opbouwen dan
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alleen maar de pacht verhogen.
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Ze zeggen wel 'je hebt toch een
mooi paviljoen', maar dat huur
Lege zonneterrassen, onbezette strandbedden. Een beeld, tekenend voor het strandseizoen 1993
ik niet. Ik huur alleen maar een
stuk strand. Ik denk er bijna
we een tram hadden. Al liep die doordat we de keuken erbij standigheden. Er staan altijd nemen komend jaar van een fa- over om m'n bedden volgend
bijvoorbeeld maar tot een groot hebben, valt het uiteindelijk wel een paar paviljoens te milielid een pension over aan jaar maar in de schuur te laparkeerterrein in de Waarder- mee. Nu is het gauw inpakken koop."
de Koninginneweg. Het pavil- ten."
polder." Vermoedelijk zal het en hopen dat het volgend jaar
joen is echter nog niet vertoekomstmuziek blijven, zelfs beter is."
kocht. „Dan doen we het allebei
het aanleggen van een - eenvou„Na vier Caraïbische zomers Leeftijd
naast elkaar, daar vinden we In beroep
diger aan te leggen - vrije bus- was het dit keer weer eens een
Zo ook De Wurf van Jan wel een oplossing voor," zegt
Voorzitter Jaap Paap denkt
baan is al bijna onmogelijk.
echt Nederlands strandsei- Paap. „Het stond vorig jaar al te Versteege. „Toch zal ik de zee dat het nog wel een paar jaar
zoen." Paul Zonneveld, van koop. Ik sta al 24 jaar op strand wel missen," zegt Nina. „En er kan duren eer de toeristenbeFreddy en Paul, kan er nog een maar vind het leuk om ook nog is altijd wel wat te doen, daar- lasting wordt ingevoerd. „De
Lachertje
grapje over maken. „Het is jam- eens iets anders te doen. Daar om hoef ik hier ook niet zo snel belastingrechter moet nog een
Wilma Kerkman, van het ge- mer, vooral voor de starters, heb ik nu nog de leeftijd voor. weg. Met het opbouwen, het uitspraak doen. De partij die
lijknamige paviljoen aan de maar het hoort bij het vak. Ge- Met het seizoen heeft het niets strandseizoen, het afbreken en verliest, gaat daarna in benoordboulevard, spreekt van lukkig hebben wij behoorlijk te maken."
het opknappen is het een ont- roep." Over de riolering is het
een 'matig seizoen'. „De inkom- door kunnen draaien door ons
zettend afwisselend bestaan. laatste woord nog lang niet gesten van onze stoelen is een la- restaurant." Het paviljoen van
Dat zegt ook buurman Mark En in februari ben je weer blij sproken. „Wij zijn bereid om
chertje dit jaar. Bovendien mis- het echtpaar Zonneveld is een Versteege. Ook zijn paviljoen dat je naar het strand mag." het naar boven te pompen,
ten we door het slechte weer van de zeven die momenteel te 12a, Skyline 12, staat te koop. Volgens Versteege heeft het daarna moet de gemeente erook het avondgebeuren. Maar koop staan. Dat aantal is 'niets „Als je verkoopt vanwege een KNMI er dit jaar veelvuldig voor zorgen. Ook de bedrijven
omdat wij heel veel slechts met verontrustends'. „Dat is een slecht seizoen, dan ben je slecht 'naast gezeten' door slecht weer in het dorp krijgen riolering tot
z'n tweeën hebben gewerkt en toevallige samenloop van om- bezig." Hij en zijn vrouw Nina te melden. „Zoals zaterdag. aan de deur."
v
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kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd
aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch
bereikbaar via nummer 02507-18648.

Bankgebouw mag niet worden gesloopt
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Vervolg van voorpagina
Als de Haltestraat aantrekkelijker moet worden, moeten onder andere ter hoogte van Patisserie Thomas een paar parkeerplaatsen weggehaald worden,
vindt Wil Moerenburg.
Dat kost wel wat parkeer ruimte, maar de smalle stoep
kan daardoor breder gemaakt
worden. Verder moet er een betere verlichting komen. „De
Haltestraat is een levendige
straat met veel verschillende
zaken. Laten we dat zo houden.
Met het verkeer haal je ook
de 'Schwung' eruit. Eigenlijk
zou er voor het hele centrum
een snelheidsbeperking van
zo'n twintig of dertig kilometer
per uur moeten komen.
Desnoods met een enkele verkeersdrempel aan het begin
van de Haltestraat om de mensen daar op te wijzen."

Godsvermogen
„Maar er is toch iets wat ik
niet snap," zegt Wil Moerenburg. „Eerst worden er allerlei
plannen ontwikkeld die een
godsvermogen kosten. Daarna
blijkt pas dat meer dan de helft
niet uitgevoerd kan worden
omdat het veel te duur is. Dat is
de omgekeerde wereld. Je bepaalt toch eerst wat je wilt uitgeven en dan kijk je pas wat je
ervoor kunt doen.
Nu nemen ze er ook nog een
stuk uit om een proef te doen
die zestigduizend gulden kost.
Dat wordt nooit meer teruggedraaid."
In de ontwikkelingsplannen
voor het centrum wordt inderdaad gesproken over definitieve afsluiting van het deel tussen het Raadhuisplein en de
Pakveldstraat.

Bibliotheek bereidt zich voor op Kinderboekenweek

De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief
naarde redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Te
lange brieven kunnen worden ingekort. U

Waarom laten we ons steeds
weer goedkope nieuwbouw
door de strot duwen door gemeente en projectontwikkelaars, terwijl dit ernstig afbreuk
doet aan de sfeer van Zandvoort, en aan ons als inwoners
absoluut geen meerwaarde
biedt!
Denk aan locatie 'Huize sterren der zee', 'Bennoheim', diverse projecten aan de Hogerweg en nu dan waarschijnlijk
weer appartementen aan de
kop van de zuidboulevard en op
de rotonde naast het casino.
Wat hebben wij nou aan weer
zo'n betongigant? Toegegeven,
zo'n grasveld is ook niets, maar

Haltestraat

Dan blijft het stil, terwijl dat
helemaal niet nodig was."

MENINGEN

Mevrouw Keur. vraagt zich
waarom de Zandvoorters het laten gebeuren een mooi pand, zoals dat van de oude ABN/AMRO
te laten vervangen door steriele
nieuwbouw.
Nog een paar dagen en dan is
Zandvoort weer een stukje cultuurgoed kwijt, om plaats te
maken voor uniforme, sfeerloze appartementsgebouwen...
Het mooie, oude ABN/AMRO
gebouw en het perceel ernaast
zullen weggevaagd worden en
op het raadhuis zelf na, zal dit
plein, het hart van Zandvoort,
dan nog louter bestaan uit steriele bouwvormen.
En als we dan later oude foto's tegenkomen roepen we
eensgezind: „Wat zonde van dat
mooie gebouw... Hoe heeft
men ooit toestemming kunnen
geven om dat te slopen!"
Maar waarom laten wij dit
dan allemaal gebeuren?

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 7 oktober 1993

stelt u zich de rotonde nu eens
voor als een prachtige entree
tot
flaneerboulevard
en
strand... Een groot plein met
een enorm terras, behorend bij
het multifunctionele casinouitgaanscentrum. Naast een casino, zijn hierin ondermeer gevestigd een ruim Grand-Café
met Parijse sfeer, een gerenommeerd restaurant met landelijke bekendheid, een chique discotheek, en het boulevard-theater. Dit alles ondergebracht in
smaakvolle laagbouw.
Welnu, dat is pas een 'upgra-

ding' van Zandvoort, zoiets kan
publiek trekken ook al zit het
weer niet mee, plus het feit dat
de Zandvoortse bevolking hier
ook plezier aan kan beleven!
.Laten we eens wakker worden
mét z'n allen en eens nadenken
over hoe wij Zandvoort willen
zien, en niet alles op z'n beloop
laten!
Ook met het ABN/AMRO
bankgebouw had het anders gekund, als we wat eerder aan de
bel hadden getrokken. De tijdelijke bank bij het station had
mij ideaal geleken als perma-

nente locatie; goed bereikbaar,
eindelijk voldoende parkeergelegenheid én een betere spreiding over het dorp; want wat is
het nut van twee dezelfde banken op nog geen dertig passen
afstand van elkaar?
En in het oude bankgebouw
hadden dan eventueel alsnog
appartementen
gerealiseerd
kunnen worden, zoals in andere gemeenten (Heemskerk,
Nieuw-Vennep) wel wordt gedaan met cultuurgoed!
Mevr. M. Keur
Zandvoort

Sluiting HiK mag niet gebruikt
worden als wapen in politieke strijd
Het Aktiecomité Huis in het
Kostverloren reageert op een
advertentie in het Zandvoorts
Nieuwsblad d.d. 30 september
1993. Daarin wordt voorspeld
dat D66 stemmen zal verliezen
door het voorstel van D66-gedeputeerde E. Berman (Provincie
Noord-Holland) om het Huis in
het Kostverloren te sluiten.
De voorgenomen sluiting van
Huis in het Kostverloren moet
niet gebruikt worden als wapen
in de plaatselijke politieke
strijd.
Met verbazing hebben wij kennis genomen van de advertentie

in het Zandvoorts Nieuwsblad
van 30 september gericht aan
D66, afdeling Zandvoort, ondertekend door Anneke en Rien
Couvreur.
Als aktiecomité ervaren wij
de betrokkenheid en de sympathie van de Zandvoortse bevolking bij onze handtekeningen-actie tegen de sluiting van
Huis in het Kostverloren als
hartverwarmend. Het voltallige
college van Burgemeester &
Wethouders en de gehele gemeenteraad van Zandvoort
hebben in de raadsvergadering
van 28 september j.1. zich uitge-

sproken, tegen de voorgenomen plannen van de provincie
te zijn. Een schriftelijke reactie
van B&W was binnen vier dagen na de bekendmaking verzonden naar gedeputeerde Berman. Laat de strijd om het open
houden van Huis in het Kostverloren niet vertroebeld worden door plaatselijke strijd om
stemmenwinst. Het aktiecomité distantieert zich van de tekst
van deze advertentie en was
daarvan ook niet op de hoogte.
Aktiecomité Huls
in het Kostverloren
Zandvoort.

ZAKELIJK BEKEKEN

Berkhoff nieuwe traiteur
ZANDVOORT - Traiteur
Berkhoff is de nieuwe naam
van de traiteur aan de Haltestraat 34. De zaak, voorheen
De Albatros, is overgenomen door Arthur Berkhoff.
Berkhoff, die 23 jaar in Zandvoort woont, treedt in de voetsporen van zijn ouders en
grootouders. De naam van deze
banketbakkers- en kokersfamilie was jaren lang een begrip in
Amsterdam. Arthur Berkhoff
en zijn levensgezellin Hester
Tijl gaan zich toeleggen op de
'Hollandse hap', en - als specialiteit - Zuid-Amerikaanse gerechten. Komende winter is de
aandacht sterk gericht op
stamppotten. „Maar we maken
ook vegetarische gerechten en
natuurlijk nog veel meer lekkers." Zo zijn er ook soepen,
salades, lasagna's, toetjes 'en allerlei leuke hapjes'. De gerechten worden per dag vers bereid,
zonder toevoegingen als conserveermiddelen en kleur- en
smaakstoffen. Ook de sausen Berkhoff is de nieuwe traiteur in de Haltestraat: „Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby"
Foto Persbureau Zandvoort
worden zelf gemaakt.
De maaltijden, of 'onderdelen' van maaltijden, kunnen
kant en klaar worden cpgehaald (de wachttijd is vijf a tien
minuten) of bezorgd. Verder
zijn er mogelijkheden voor:
kleine diners aan huis, abonne-

mentsmaaltijden en telefonische bestellingen via een 'spareribs- en/of kip-lijn'. Maar ook:
feestelijk champagne ontbijt
aan huis, brunch en lunchverzorging, gerechten op verzoek,
'last-minute geschenken', én

verzorgen van recepties en/of
warme en koude buffetten.
Traiteur Berkhoff is alle dagen open van 10 a 11 uur tot
ongeveer 21.00 uur en te bereiken onder telefoonnummer
16368.

'Kind zelf z'n boek laten uitzoeken'
ZANDVOORT - Kinderboeken zijn enorm in trek
in Zandvoort: meer dan de
helft van de plaatselijke
jeugd is lid van de Openbare Bibliotheek aan de Prinsesseweg. De jeugdafdeling
bevat dan ook zo'n negenduizend kinderboeken. En
dat is maar goed ook, want
ook kinderen hebben hun
eigen 'smaak'.
Ouders en opa's en oma's
die een kinderboek cadeau
willen doen, laten zich nogal
eens leiden door de lijsten met
bekroonde jeugdboeken. Die
zijn beoordeeld door een vakkundige jury, en 'zullen dus
wel in de smaak vallen'. Maar
dat is niet altijd gegarandeerd,
zegt Marianne Mondeel, sinds
vier jaar jeugbibliothecaris
van de Openbare Bibliotheek
Zandvoort. „De boeken waarmee griffels en penselen worden gewonnen, zijn over het
algemeen wel 'goede' boeken.
Dit jaar zitten er ook een paar
hele mooie tussen. Maar dat is
dan wel het oordeel van volwassenen. Dat betekent dus
niet automatisch dat kinderen Jeugbibliothecaris Marianne Mondeel: „Er zijn al leuke boeken voor kinderen van één jaar"
Foto Jan de Groot
deze ook mooi vinden." Bij
sommige zet zij dan ook duidelijke vraagtekens.

Kinderjury
Het oordeel van de Nederlandse Kinderjury, een landelijke 'tegenhanger' van de volwassenen, is wat dat betreft
betrouwbaarder, zegt zij. Alle
kinderen kunnen daaraan
deelnemen door een formulier
met een titel in te vullen. Maar
ook aan dat oordeel zitten bedenkingen vast. Ten eerste
leest de kinderjury veel minder boeken dan de volwassenenjury, die vrijwel alles beoordeelt wat er is uitgekomen.
Bovendien wordt er al snel gekozen voor de populaire
schrijvers, waardoor onbekende minder kans hebben. „Als
je een boek cadeau wilt doen,
kun je het beste het kind zelf
laten kiezen. Of je in een kinderboekenwinkel laten advise-

ZANDVOORT - Jeugdbibliothecaris
Marianne
Mondeel organiseert komende weken allerlei extra
activiteiten in het kader
van Kinderboekenweek.
Deze wordt maandag 11 oktober door de wethouder
van onderwijs, Ingwersen,
geopend en duurt tot en
met 23 oktober.
De Kinderboekenweek heeft
als motto: Vriendjes, maatjes,
kameraadjes, over vriendschap en liefde in kinderboeken. Geïnspireerd daardoor
worden in de feestelijk versierde bibliotheek allerlei activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Zo is er woensdagmiddag 13 oktober een instuif
voor kinderen van vijf tot acht
jaar. Tussen twee uur en half
vijf kunnen zij naar hartelust
knutselen aan de bouwplaat
'Maak je eigen vriendje', kleuren op een kleurplaat van Max
Velthuys, puzzelen of dia's
van prentenboeken bekijken.
Vrijdagmiddag 22 oktober
komt Theatergroep BURRP!

ren." 'Kopen' is niet voor iedereen weggelegd, met name
als het om meerdere boeken
gaat: een kinderboek kost gemiddeld al gauw zo'n gulden
of dertig. De meeste worden
dan ook geleend bij de bibliotheek.

Vernieuwen
De bibliotheek telt officieel
1124 jeugdleden in de leeftijd
tot 15 jaar, plus 208 leden van
16en IVjaar. „Maar in de praktijk hebben we méér jeugdleden. Sommige kinderen lenen
met de kaart van hun broertje
of zusje," aldus Marianne
Mondeel. De jeugdafdeling
vernieuwt regelmatig haar bestand: jaarlijks komen er zo'n
750 nieuwe boeken bij. Alle bekende werken zijn te leen, al is

dat meestal pas zes weken na
de verschijningsdatum in de
boekhandel.
Kinderen kunnen er al heel
vroeg terecht. „Veel ouders
komen pas met hun kind als
het vier jaar is. Maar als je het
reëel bekijkt, zijn er al leuke
boeken voor kinderen van één
jaar en ouder." Voor de jongsten zijn er vooral platenboeken en voor - bijvoorbeeld - de
driejarigen speel-leermaterialen, puzzles en cassebandjes
met onder andere verhaaltjes,
sprookjes en liedjes.

Leesprogramma
Om de jeugd vertrouwd te
maken met de literatuur organiseert Marianne Mondeel regelmatig allerlei activiteiten,
waaronder het voorlezen voor

'Liefde' motto van
Kinderboekenweek
naar de Zandvoortse bibliotheek, waar om vier uur de
voorstelling 'December' begint. Deze is voor kinderen
van vier tot en met acht jaar.
De toegangskaartjes kosten
2,50 gulden en zijn vanaf 13
oktober in de bibliotheek te
koop. December is een toneelstuk over 'ouwe mensen, een
berg speelgoed en een hoop
liefde'.

kinderen vanaf vier jaar, elke
woensdagmiddag van twee tot
half drie. Samen met de basisscholen wordt er onder andere
gewerkt aan een leesprogramma, een bezoekje aan de bibliotheek en een 'informatie-zoekprogramma'.
De Kinderboekenweek heeft
eveneens als belangrijk doel
de promotie van het lezen. Het
is een feestweek in - voornamelijk - bibliotheken en boekhandels, georganiseerd rond
de bekroning van de verschillende kinderboeken. En dat
slaat in Zandvoort al jaren
lang goed aan. Dat wordt ook
verwacht bij de nieuwe 'instuif' volgende week woensdagmiddag, een feest waarop
van alles te beleven is en waar
de kinderen vrijblijvend in en
uit kunnen lopen.
naar Paul Biegel voor zijn
werk 'Nachtverhaal'. De Gouden Penseel plus de Zilveren
Griffel zijn voor Max Velthuys
voor zijn 'Kikker in de kou'.
Verder zijn bekroond met een
Zilveren Griffel: 'Niet Wiet,
wel Nel' van Joke van Leeuwen; 'Eilandheimwee', Selma
Noort; 'Elfenmiddag', Janet
Taylor Lisle; 'Marie Pouceline', Simone Schell; 'Toen onze
Daniël doodging', Janni Howker; 'Met je rug tegen de
muur', Klaus Kordon.

vraag. In de bibliotheek hangen tien vragen over vriendschap en liefde in kinderboeken (en daarbuiten), het thema van de Kinderboekenweek. Bovendien is er een kleine
tentoonstelling
van
bekroonde
kinderboeken.
Daarnaast zijn in de tentoonstellingszaal tekeningen te Kinderjury
zien van kinderboeken-illuDe Zilveren Griffel 'informastrator Friso Henstra. Hij won tief', is voor Gerard Brands
vorig jaar de Gouden Penseel met 'Allemaal bedrog' en Inez
met zijn boek 'Waarom niet?'. van Eyk met 'Lieve Engerds,
Prijsvraag
de groetjes'. De Zilveren Penseel is voor Andrew Kulman
Op de opening maakt wétvoor zijn werk in 'Stop' en
houder Ingwersen de win- Bekroond
De Gouden Penseel is voor voor Kveta Pacovska met
naars bekend van de Provinciale Schrijfwedstrijd. De vier de beste Nederlandse illustra- 'Kleine koning'.
De Kinderjury koos als
winnaars zullen daarna zelf tor, de Gouden Griffel voor de
hun verhalen voorlezen. Tij- beste Nederlandse schrijver. mooiste boeken van het jaar
dens de Kinderboekenweek Hun buitenlandse collega's 1992: 'De Minpins', Roald Dahl
kan de jeugd vanaf acht jaar maken alleen kans op zilver. en 'Blauwe plekken' van Anke
ook meedoen met een prijs- De Gouden Griffel gaat dit jaar de Vries.
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WEEKENDAANBIEDING

Vrijdag
„ontbijtje"

3,75

Bij het ontwikkelen en afdrukken
van uw volle film ontvangt u
één gratis rolletje.

Nu grote sortering
tuinplanten
o.a.
hei en heester

Zat. 4 Emmaplakken

6,75

Ook voor een dagelijks vers bloemetje
MARCEL
SCHOORL'S

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865

A

Foto BOOMGAARD

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

PABAHCBMAAL CENTRUM
ZANBVÜÜBT

Grote Krocht 26
2042 LX Zandvoort
tel. 02507-13529

houdt op maandag 11 oktober

van

TÖERKOOPlReisburo Zonvaort

HOTEL HOOGLAND
WESTERPARKSTRAAT 5
(bij watertoren)
De avond wordt verzorgd door
mevr. Vermeulen.

Boul. Barnaart 14
ingang Hotel Gran Dorado)
Tel.

12932

ledere woensdag gesloten

BETAALT U
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

PLAFONDS

van PLAMECO0
Daar gaat niets boven !!!

Grote Krocht 20
tel. 02507-12560

G. R

Gratis advies en prijsopgave

Entree ƒ 6,Zaal open
7.30 uur - aanvang 20.00 uur.
Info 17056 of 18322.

Eten kunt U overal
Dineren doet u bij
De Gulle Toine
Div. vis- en
vleesspecialiteiten.

Telefoon 02507-15712

Gemeenschapshuis - Louis Davidstr. 17
Zandvoort
vrijdag
8/1010.00-17.00
zaterdag 9/1010.00-16.00

openbare avond
in de huiselijke sfeer

2A Gfuttc- Loïne,

Vondellaan l c

PLAFONDSHOW

weer een

(t/o

Uw interieur sfeervol moderniseren:
• Zonder rommel m één dag klaar.
• Voldoet aan alle moderne eisen (TNO).
• Inclusief uw verlicht'ngswensen
• Uit een geheel op maat gemaakt
• Duurzaam en onderhoudsarm.
• Vele kleuren en dessins
• Vakkundige klantvriendelijke montage.

MOTORRIJSCHOOL
GOEDE
02507-14420

Uw plafondsoecialist-

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie
(zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle Luxaflex producten
U kri|gt de stalen bi[ u thuis en kunt m uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergeleken

Vraag vrijblijvend

offerte.

NOYILON MARMOLEUM
Vrijblijvend

v.d.

Zeer geschikt voor: iHuiskamer, keuken, hal, slaapkamer, badkamer, zwembad,
. studio, kantoor en andere representatieve ruimten

antwoordcoupon
kosteloos documentatie en prijsopgave

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG.
Marisstraat 13a. Tel. 15186

Hopla Interieur, Jan Sluyterslaan 3, 2033 TM Haarlem. Tel. 023-35-26-92.

Plameco
Spanplafonds

MIJE

Ropla Interieur
Antwoordnr. 1812
2000 WC HAARLEM

Super
Euro
Diesel

ƒ1,89
ƒ1,72
ƒ1,18

SERVICESTATION

AUTOBEDRIJF
TOLÉ
Nu ook verhuur van
aanhangers - boedelbakken
- bestelbussen
9-persoonsbussen - luxe auto's
TEVENS ± 60 OCCASIONS IN
VOORRAAD

Geniet van onze
mooie herfsttinten,
zowel binnen als
buiten

SPORTCENTER

BLOEMSIERKUNST

J öluijS

„WIM BUCHEL"
A. J. v.d. Moolenstraat 47

Reserveer snel uw eigen
squash-uur.

Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 12060

SNOWWHITE
Nu ook

groothandel in
schoonmaakartikelen
Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

ïex-Mex-Single dance party %

NIEUW BIJ

„Soc.
de Manege"
Zandvoort
Een super
dansavond in
4 zalen
vanaf 25 jaar. Corr. kleding

Entree ƒ15,- Info 16023

VANAF VRIJDAG
extra aanbieding
Roomboterbanketstaaf

ƒ 5,5O

(van banketbakker N. Limmen)
Pas op uw vingers . . .

La Bonbonnière
H altestraat 39a, tel. 15825

Oude ambachten zijn schaars, want
vakmanschap is meesterschap
Kleermaakster maakt de
mooiste kleding
Bel voor advies of afspraak
02507-30184.

tel. 15829-13965

SQUASH

De specialist in al uw bloemwerken.

Dagtarief ƒ 20,- per uur
10 x kaart ƒ150,Avondtarief ƒ 25,- per uur
10 x kaart ƒ200,-

Pakveldstraat 21, Zandvoort
Tel. 02507-13624

ij Palace Hotel)
iiiiiijigiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiini

zat.avond voor ongeb. mensen in

VERLATE KENNISGEVING VAN
VERKOOP.
LIQUIDATIEVERKOOP
DIE GELD MOET OPBRENGEN.

Bankier ABN-AMRO, Rotterdam, belastingconsulent
Horwalh Tax Holland, Amsterdam, Nederlands BTWnr. NL 801-352-824 B01. Dossiernr. K.v.K. 250380.
Goederen te koop van Engelse bedrijven in moeilijkheden, welke geadviseerd zijn tot verkoop over te
gaan teneinde bankroet Ie voorkomen, en belasting
en schuldeisers te kunnen betalen.
Wegens de recessie worden er vandaag voor
ƒ 3.000.000 aan splinternieuwe goederen te koop
aangeboden en direct afgeleverd, de meeste met kortingen tot 80%.
Alles moet tegen welke prijs dan ook worden verkocht. Alle meubels worden dezelfde dag verkocht.
Oud meubilair wordt gratis meegenomen.
Een prachtige collectie meubels met o.a.: ingelegde
suite- en eetkamertafels, in drie delen, met bijpassende stoelen. Kabinetten, hoek- en wandkasten,
koffie- en wijntafels, olieverfschilderijen, spiegels. Tevens Chesterfield, en een lèderselectie. Ook klokken
te koop.
Schuldeisers wachten op betaling. Alles moet worden
verkocht wegens geannuleerde orders en schulden.
Deze crisis-verkoop omvat ook: nieuwe voorraad
3000 gedrukte afbeeldingen met lijst v.a. ƒ 5,- per
lijst. Voorts karaffen, schalen, flessen en vazen, alles
moet weg.
Plus 1000 spiegels, allerlei vormen en maten, sommige zijn ƒ l .000,- waard, nu slechts v.a. ƒ 25,-.
Grote collectie omlijste, gedrukte afbeeldingen, sommige tot ƒ 500,- waard v.a. slechts ƒ 75,- per stuk.
Voor plm. ƒ 100.000,- aan olieverfschilderijen, Franse, Engelse en Nederlandse scènes.
Sommige ƒ l .500,- waard, nu v.a. slechts ƒ 75,-.
20ste-eeuws Caro-di-Monte porselein. Alles tegen
halve prijs.
Wegens de lage kosten van de meubels moeten wij
een kleine vergoeding ad ƒ 75,- vragen voor aflevering.
Let op: dit is geen veiling. Bewaking in burger. Bètalen via Access, Mastercard, Visa, Amex, Diners
Card, girobetaalkaart, bankchecque of contant.
Dit is de grootste verkoop ooit in Nederland gehouden.
Opgelet: goederen, personeel en voertuigen
worden 24 uur bewaakt door ons 20 man
sterke team in burger.

Deze week verkoop in het
Hilton Hotel, Apollolaan 138,
1077 BG Amsterdam, telef.
020-6780780.
Donderdag, 7 oktober van 12.00 tot 20.00 uur
Vrijdag, 8 oktober van 10.00 tot 18.30 uur
Zaterdag, 9 oktober van 10.00 tot 18.00 uur
Volgende week in Rotterdam-Hilton
Donderdag, 14 oktober van 12.00 tot 20.00 uur
Vrijdag, 15 oktober van 10.00 tot 18.00 uur
Zaterdag, 16 oktober van 10.00 tot 18.00 uur
Zondag, 1_7 oktober van 10.00 tot 18.00 uur
Wie het eerst komt, h«t eerst maalt
Georganiseerd door Inter UK Sales and Marketing in
overleg met Nike Event Consultants, Prinsengracht
1111, 1017 JJ Amsterdam.
Alle inlichtingen:
Nike Events, van 10.00-16.00, maandaq-vrijdaq: te. lef. 020420 20 60, fax 020-638 46 22

Uitknippen en m een gesloten enveloppe zonder postzegel zenden naar

DAMES OPGELET!

39=T

PUBLIEKE
AANKONDIGING

Vanaf heden zijn wij
weer iedere dag
geopend op de
Vondelhoek

JEUGDJUDO
Nieuwe club 5, 6 en 7 jaar
Dinsdagmiddag 15.30 uur

Dames Keep Fit gymnastiek
op aerobicmuziek
Deze gymnastiek is gericht op de algehele
conditie.

Maandagavond 19.45 uur
Donderdagmorgen 9.15 uur

De verhuizing

jSteengrill Restaurant

„De Vuurboet"

met de nieuwbouw van het ABN AMRO kantoor

WOKKEN!

Grote Krocht 12-14 in Zandvoort.

Incl. uitgebreid
garnituur
ALLES
ONBEPERKT

ZEESTRAAT 36
Tel. 12092
* * *
Maandag en dinsdag gesloten

Trompstraat 5/4, gunstig gesitueerd vierkam.
app. op 2e et., balkon zuidoost en noordwest.
Ind. ruime hal, woonk., 3 si.k., badk. met ligbad
en wastafel, keuken. Serv.k. /325,-p.m.
Vr.pr. ƒ 184.000,- k.k.
Burg. van Fenemaplein 7/9, ruim driekam.app.
(v/h 4) op 5e et. met uitz. over zee en strand. Ind.
entree, hal, toilet, keuken, L-v^jrmige woonk.,
badk. met douche en wastafel, 2 slaapk. Serv.k.
ƒ 425,-p.m.
Vr.pr. ƒ 259.000,- k.k.
Brederodestraat 47, karakteristiek halfvrijst.
woonh,. met zomerh. Ind. vestibule, toilet, gang,
keuken, woonk., 1e et. 3 sl.k., badk. met douche, wastafel en toilet, balkon zuid, 2e et.
slaapk., zolderruimte. Ind. zomerh. woonk. met
keukenblok, toilet, 1e et. slaapk.
Vr.pr. ƒ 369.000,- k.k.
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 35, in verkeersluwe buurt gelegen goed onderh. halfvr.
villa, met garage. Ruime voor- en achtertuin. Ind.
beg.gr. hal, toilet, L-vormige woonk. met schuifpui, open keuken, 1e et. 3 si.k., badk. met wast.,
toilet, ligbad en douche, 2e et. 2 sl.k., berging.
Vr.pr. ƒ 485.000,- k.k.
Gort van der Lindenstraat 12, uitstekend onderh. vrijst. villa met uitzicht over de duinen. Tuin
met optimale privacy. Grondopp. 575 m*. Ind.
beg.gr. hal, gang, toilet, L-vormige woonk. (40
m2) met open haard, open keuken met inb.app.,
garage met elektrische roldeur. 1e et. ruime
oudersl.k. (21 m^) met wastafel en 2 vaste kasten, 2e toilet, 2e sl.k., badk. met dubbele wastafel en douche. 2e et. zolder met mogelijkh. tot
ruime kamer. De beg.gr. vloer is v.v. marmer en
1e et. v.v. massieve parketvloer.
Vr.pr. ƒ649.000,- k.k.

Met ingang van 14 oktober a.s. wordt gestart

U künTbij ons nu ook

Een leuke manier
van bakken en
koken tegelijk!
Net zoals onze
andere gerechten

Tjerk Hiddesstraat 29, goed onderh. tweekam.
app. op 2e et., balkon zuidoost. Ind. entree, hal,
woonk., open keuken, badk. met toilet en douche, slaapk. Serv.k. ƒ312,- p.m.
Vr.pr. ƒ 129.000,- k.k.

Vanaf die datum wordt onze tijdelijke

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

huisvesting Zeestraat 25-27 in Zandvoort.

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchiefi
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

In verband met de verhuizing zijn wij op
dinsdag 12 oktober vanaf 14.00 uur gesloten
en woensdag 13 oktober de hele dag.
Onze excuses voor de overlast.

ABN-AMROZtebank

AankoopA/erkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596
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Activiteiten
in Het Stekkie
ZANDVOORT - De actiyiteiten voor kinderen en tieners in Het Stekkie aan de
Celsiusstraat zijn deze week
weer van start gegaan.
ledere woensdag is er van 14
tot 16 uur een instuif voor kinderen in de leeftijd van zes tot
en met tien jaar. Dan wordt er
geknutseld en worden er spelletjes gedaan. De kinderen moeten wel twee gulden meenemen.
Kinderen van acht tot en met
twaalf jaar kunnen zich nog inschrijven voor de cursus tekenen en schilderen. Op donderdag l oktober is er een gratis
proefles tussen 16 en 17 uur. Op
de cursus leren de kinderen om
te gaan met verschillende technieken en materialen.
Vrijdag 8 oktober begint ook
weer de disco voor de jeugd van
twaalf tot en met zestien jaar,
vanaf 20 uur. De entree kost vijf
gulden.
En de kleinste disco-gangers
(tot en met twaalf jaar) kunnen
zaterdag 9 oktober weer voor de
eerste keer dit seizoen in Het
Stekkie terecht. Voor hun gaat
de deur om 19 uur open en de
entree is die avond drie gulden
vijftig.
Voor meer informatie kan gebe<'d worden met Carla Hubert
op het nummer 17113.

Podotherapeut
ZANDVOORT - Voor voetklachten houdt in Zandvoort
een Podotherapeut
iedere
maand spreekuur in het Zandvoortse Gezondheidscentrum
aan het Beatrixplantsoen 2.
Vrijdag 8 oktober is er consult
van 10 tot 12 uur bij Gabriëlle
Trouw. Voor een andere afspraak kan worden gebeld met
de Praktijk voor Podotherapie
Bosch & Vaart, telefoon 023329245.

Achter de Schermen...

Martha Burger

'We worden nu eindelijk serieus ;enomen
ben heel veel weg moeten gooien. We hadden voor 8000 guldoor Everhard Hebly
den schade, De komkommers
dreven door de zaak, dat was
ZANDVOORT - Op l no- zo'n raar gezicht. Sinds die
vember gaat de deur voor- overstroming hebben we schotgoed dicht van Broodje Bur- ten, zandzakken en een pomp
ger, de zaak die Martha en bij de hand om het water buiten
haar zus Trees acht jaar ge- de deur te houden."
„De nieuwe riolering, die onleden in de Schoolstraat
acht miljoen heeft geopenden. Het pand is ver- geveer
kost,
maakte
zaken alleen
kocht aan Bruynzeel. Mar- maar erger. In de
1990 kregen alle
tha Burger leerde er de afge- betrokken
bewoners vlak voor
lopen acht jaar de betekenis
de verkiezingen een taart
van
het
aangeboden.
woord waDe rioolbuiIn de rubriek Achter de
teroverlast
zen lagen nog
Schermen gaat het
kennen en
boven
de
Zandvoorts Nieuwsblad
gaf mede de
grond, maar
op zoek naar de 'mens'
aanzet tot de
we kregen te
achter bekende Zandgelijknamige
horen dat de
voorters. Deze week
werkgroep.
ellende
was
Martha Burger (37),
Dat Broodje
opgelost. Een
spreekbuis van de WerkBurger verpaar dagen lagroep Wateroverlast.
dwijnt, wil
ter, we hadden
niet zeggen
net de taart
dat ze zich
achter onze
uit de werkkiezen, stongroep terugtrekt. Integen' den we opdeel, Martha verwacht zich nieuw tot onze knieën in het
zelfs nog meer in te kunnen water."

zetten.

„Wij hebben altijd in Zuid gewoond en kenden de wateroverlast van het centrum eigenlijk
alleen van horen zeggen. Tot
die dramatische overstroming
in 1987. We hadden toen al enige tijd Broodje Burger, ik wist
niet wat ons overkwam. Het
water spoot met kracht uit de
wc, zelfs uit het koffiezetapparaat. Het rioolwater stond tot
aan de barkrukken en we heb-

Weekenddiensten

kenning en dat vind ik echt
schandalig. Er is nu een aktieplan opgesteld en dat werkt prima, daar zijn we heel blij mee.
Eindelijk worden de bewoners
serieus genomen en zijn we
geen tegenstanders van de gemeente meer. Er wordt alert
opgetreden bij overstromingen.
De ontkenning is weg, de zorg
voor bewoners is verbeterd en
we werken samen "

Overdonderd
„De uitkomst van het praktijkonderzoek waar DHV momenteel mee bezig is, wordt van
groot belang voor de verdere
gang van zaken. Gelukkig is er
heel goed gereageerd op de enquète, zelfs de gemeente wat.
overdonderd door het aantal reacties: dat liep in de honderden.
Wat vooral opvalt, is dat iedereen de vragen gefundeerd heeft
ingevuld."
„En er wordt door de betrokken instanties ook wel degelijk
iets mee gedaan. Bij de laatste
overstroming was de overlast
in het centrum veel minder dan
normaal, men had het gedeeltelijk weten om te leiden naar hoger gelegen gebieden. De totale
schade was veel minder. Maar
op zo'n manier kun je natuurlijk niet bezig blijven. Vermoedelijk komen we er niet onder
uit om extra leidingen aan te
leggen en in het centrum een
bufferkelder te plaatsen, voor
het overtollige regenwater. Hoe
groter die wordt, des te kleiner
het risico is. Maar daarmee
stijgt ook de prijs. Het kost in
ieder geval miljoenen en de
vraag is hoe we dat gaan betalen. Bovendien vind ik het eigenlijk met meer dan symptoombestnjding, maar een echte oplossing is - vrees ik - onbetaalbaar."

„De gemeente bleef ondertussen maar ontkennen dat er een
probleem was. En dat is iets
waar ik absoluut niet tegen
kan, de totale ontkenning. Ik
ben toen nog bijna een ambtenaar aangevlogen die de gemeente rapporteerde dat mijn
dak lekte. Dat was het moment
dat ik samen met mijn zus en
de heer Lasthuis de werkgroep
Wateroverlast heb opgericht."

Zoekgeraakt

„In het begin schreven we alleen brieven, na elke overstroming. Maar we kregen er nooit
Diensten 9/10 oktober 1993
uur per dag), ook voor melding een reactie op, ook niet van Martha Burger met het 'gereedschap' waarmee zij inmiddels, door de vele overstromingen, heel
van zoekgeraakte of gevonden raadsleden. Verschillende offi- vertrouwd is geraakt
Foto Persbureau Zandvoort Gedupeerden
POLITIE: Alarmnummer 06-11. dieren.
cièle brieven raakten gewoon
Hulpverlening:
zoek,
wat
heb
ik
me
vaak
kapot
hadden,
zij
baseerden
hun
mewerd
ons
inziens
onderschat.
iets
niet
snapte,
liet ik het me
„In de laatste commissieverIn andere gevallen: tel. 13043.
Voor Vrijwillige geërgerd. Op een gegeven mo- ning uitsluitend op de analyse." Het was een theoretisch onder- uitleggen door mensen van de gadering is gesproken over een
BRANDWEER: Alarmnummer Centrum
fonds voor gedupeerden, alle
zoek, dat nooit goed in de prak- sector Eigendomtaeheer."
06-11. In andere gevallen Hulpverlening: Voor informa- ment zijn we de commissie
„Het basisplan was in som- tijk was getest. Wij hadden ons
raadsleden vonden het een
023-159500 of - voor info over- tie, advies en hulp tel. 17373, op ruimtelijke ordening gaan begoed idee. Het zou teleursteldag - (02507) 61584.
alle werkdagen van 10.30-12.30 zoeken waar we onze mond mige opzichten gebaseerd op wel in het basisplan verdiept.
Kritisch
lend zijn als het niet meer dan
AMBULANCE: Alarmnummer uur. Schriftelijk: Postbus 100, open konden doen. Toen is de onjuistheden die door de ge- Ik ben zelf een ervaringsdes„Wij stelden kritische vragen een verkiezingsstunt is, daarzaak pas gaan rollen. Er werd meente aan DHV verstrekt wa- kundige, net als alle andere ge06-11. Anders: tel. 023-319191 2040 AC Zandvoort.
(ongevalllen), Centrale Post Stichting Welzijn Ouderen een analyse opgesteld naar aan- ren. De gemeente had bijvoor- dupeerde bewoners. Ik ben een aan de gemeente en aan de om hoop ik dat het voor de verAmbulancevervoer (CPA) Ken- Zandvoort: (voorheen Dien- leiding van het basis riolerings- beeld aan DHV gemeld dat de vrouw van de praktijk, en vind raadsleden en bleven hen wij- kiezingen rond is. Waar ik dan
nemerland.
stencentrum) Koninginneweg plan en de klachten. Tijdens wateroverlast op straat wel het enorm interessant om me zen op hun verantwoordelijk- wel weer van baal, is dat ook de
DIERENAMBULANCE: Die- l, tel. (02507) 19393. Spreekuur commissievergaderingen bleek meeviel, terwijl DHV becijferd in zoiets te verdiepen. Ik ben heid. Maar ze moesten steeds huidige wethouder niet over
renbescherming
023-246899 op dinsdag- en donderdagmid- dat de meeste raadsleden het had dat er eigenlijk veel meer helemaal niet technisch en heb het antwoord schuldig blijven. 'schadevergoeding' wil praten,
basisplan van ingenieursbu- wateroverlast op straat moest alleen een gezond- lekenver- Ik had het gevoel dat de werk- omdat bewoners dan een hand(gratis), Regionale Dierenam- dag van 13.30 tot 15.00 uur.
bulance
alarmnummer Belbus: Om van de belbus (voor reau DHV nooit echt gelezen zijn. De ernst van de situatie stand. Maar iedere keer als ik groep, vooral in het begin, bezig vat krijgen om een rechtzaak
was met raadswerk. Het is juist aan te spannen. Hij wil het lie023-334323.
bewoners van 55 jaar en ouder)
de taak van raadsleden om de ver een 'uitkering voor prevenHUISARTSEN: De volgende gebruik te kunnen maken,
(ADVERTENTIE)
verantwoordelijkheid te dragen tie' noemen. Dat vind ik enorm
huisartsen hebben een geza- dient men zich 24 uur van te
en dus ook om het basisplan te keutelig en een grote poppenmenlijke
waarnemingsrege- voren op te geven bij Huis in de
beoordelen. Zij zitten toch op kast. Ik heb m totaal nog voor
ling: J. Anderson, B. van Ber- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
die stoel? Ja, zeiden sommigen 15.000 gulden schade door de
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. en 17.00 uur. De kosten per perdan, wat goed dat jullie die vra- wateroverlast."
Paardekooper, H. Scipio-Blü- soon bedragen vanaf l juli 1991:
gen stellen. Maar als wij dan
„In dat opzicht is er één ding
me, F. Weenink. Informatie ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,zeiden dat zij dat hadden moe- waar ik nog altijd woest over
daarover tijdens weekend, voor een retour.
ten doen, kregen we te horen ben. Er woonde hier een bijavond/nacht vanaf 16.30 uur, én Alg. Maatschappelijk Werk
dat ze al zoveel moesten lezen. standsmoeder die 6000 gulden
tijdens feestdagen via telefoon- Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
Later waren er wel uitzonderin- schade had over de laatste drie
nummer 30500. De spreekuren 13459 bgg 023-320899 of 320464.
gen, dat moet ik toegeven. Ta- jaar. Met een pasgeboren zuigevan de dienstdoende arts zijn Spreekuur op werkdagen van
tes van de VVD was de eerste ling stond ze tot haar knieën in
zowel op zaterdag als zondag 9.00-10.00 uur, maandagavond
die kwam kijken na een over- het water. Ze woont inmiddels
van 11.30 tot 12.00 uur en van van 19.00-20.00 uur. Verder volstroming en daarna openlijk op een flat, maar heeft nog wel
17.00 tot 17.30 uur. Een af- gens afspraak. Deze hulpverledie schuld van 6000 gulden. En
zijn steun betuigde."
ning, beschikbaar voor iedere
spraak is niet nodig.
„Onze Knelpuntennota was wat zegt de gemeente? MeTandarts: Hiervoor de eigen inwoner van Zandvoort, is graeen keerpunt. Die is opgepakt vrouw, u kunt bij ons een letis.
tandarts bellen.
door de jongens uit de praktijk: nmg krijgen van 4000 gulden.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, Telef. Meldpunt Sexueel Gebrandweer, politie, de remise Daarmee overschrijd je als geJ. W. Neutel, tel. 13073. Zaterdag weld: tel. 023-329393 op werkdaen de sector Eigendombeheer. meente de grens van het toeen zondag alléén voor recepten, gen 12.00-14.00 uur en ma.aMet de sector Bewonerszaken laatbare. Als dat fonds voor geopeningstijden: 11.30-12.30 en vond 19.00-21.00 uur.
hebben we geen contact meer. dupeerden er komt, moet deze
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- Zandvoortse Vereniging van
Daar heerst, op enkele goede vrouw als eerste en met voorningstijden informatie over de Huurders: Gratis advies voor
mensen na, nog steeds de ont- rang een uitkering krijgen."
leden. Telefonisch spreekuur
regeling via tel.nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedge- elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
vallen is het Kruiswerk Zuid- uur: 19783. Schriftelijk: Post-Kennemerland 's avonds, 's bus 287, 2040 AG Zandvoort.
nachts en in het weekend te be- Woningbouwvereniging EMM:
reiken via de doktersinforma- Klachtentelefponnummer
technische dienst: 17577. Betiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Eliza- stuurlijk spreekuur: iedere eerASV Sandevoerde
beth de Boer-Burgh en/of ste dinsdag van de maand van
Huisvrouwen
mevr. A.C. Gombert, Koch- 19.30 tot 20.00 uur.
houdt puzzelrit
ZANDVOORT - De Nederstraat 6A, Zandvoort, tel. Sociale
Verzekeringsbank:
ZANDVOORT - Zaterdag- landse Vereniging van Huis02507-14437.
spreekuur tijdens de 'even' weavond houdt Autosportverem- vrouwen houdt zondag 10 oktoDierenarts: Mevrouw Dekker, ken op woensdag 10-12 uur, in
ging Sandevoerde een routebe- ber een wandeling in Caprera in
Thorbeckestraat 17 te Zand- Gemeenschapshuis, L. Davidsschrijvingsrit door de gemeen- Bloemendaal. Men bereikt Castraat 17. Inl. 023-152152.
voort, tel. 15847.
te Zandvoort. De rit is uitgezet prera met bus 71, die om 13.20
Dieren: (Overige diensten) Ver- Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
door Hans Sebregts en Richard uur vertrekt vanaf het station
eniging v.h. welzijn der dieren 61500.
Haarlem. Uitstappen bij de halKreuger.
(02507) 14561, Vermissings- Taxi: tel. 12600.
te Kerkplein in Bloemendaal,
dienst 023-383361, Asiel Zand- Openbare bibliotheek: PrinsesSebregts en Kreuger zijn al vervolgens via de Donkerelaan
voort
(tevens
pension) seweg 34, tel. 14131. Open ma.
een paar jaar actief in de ritten- naar het Openluchttheater.
02507-13888, Asiel Haarlem 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
Dinsdag 12 oktober wordt er
sport, maar met deze rit maken
023-244443. Stichting Regionale 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
zij hun debuut als uitzetter. In- vanaf 17.30 uur samen gegeten
Dierenambulance: 023-363476 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
schrijving voor deze rit staat m de Bickerij, Houtplein 32,
of alarmnummer 023-334323 (24 10-14 uur.
'Een betoverende romance.
open vanaf half acht in de Be- Haarlem. Op het menu staat
Gcrc'i meest hartstochtelijke
ach Bar van het Palace Hotel steengrillen met vijf soorten
rol Miidb 'An Olficer and .1
aan het Burgemeester van Fe- vlees en een uitgebreid garmGentleman'
nemaplein 2. De kosten bedra- tuur. De kosten bedragen 27,50
Poster is buitengen oon '
gen 12 gulden per equipe. Het gulden. Men dient zich uiterlijk
KO! I I M . S I O M
startsein valt om acht uur. De 8 oktober op te geven bij mw.
Avondmaal. Kollekte WerelddiWeekend:
eerste equipe wordt terugver- Groenedijk, tel. 287683.
'Een prikkelende, heftig
9/10 oktober 1993
akonaat
Donderdag 14 oktober houdt
wacht om tien uur.
romantische lm c storv.'
Gereformeerde Kerk, JulianaI H I UASHIM.IUS I'OSI
Hervormde Kerk, Kerkplein:
weg 15:
'lodie Hoster's krachtige,
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, gemeensch. Geref- Leeuwen, gemeensch. Gerefgedreien en sierlijke rol'
M U uwx mus
./Hervormde dienst in Gerefor- ./Hervormde dienst in Gerefcrmeerde Kerk, viering Heilig meerde Kerk, viering Heilig
'Fantastisch Opnieuu een
Avondmaal. Kollekte WerelddiOscar waardige rol van Fostcr'
akonaat
MVn SU OM) TRI \IM\
Roomskatholieke Kerk, Grote
PIA-TEXTIEL op de Al
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor C.
bert Cuypstraat heeft als
van Polvliet
Periode:
enige winkelier in Am28/9/'93 - 4/10/'93
Zondag 10.30 uur: pastor C. van
sterdam en omstreken,
Polvliet. Thema: Zonnelied van
Gehuwd:
het enige echte AJAX
16 jaar
Van Keimpema, Albertus Pe- Franciscus
dekbedovertrek te koop
Geloofsgemeentrus en Snijder, Annie Hilde- Vrijzinnige
Dagelijks
Dagelijks
Deze is gemaakt van
Dagelijks
gard
schap NPB, Brugstraat 15:
100% katoen.
Van den Boogaard, Robert Jaap Zondag 10.30 uur: dr. S.L. Ver13.30
19.00
21.30
en Tambach, Cindy
heus, Haarlem
Dit is alvast een
Za/Zo/Wo
Maandag 20.00 uur: Open theGeboren:
Do/Vr/Ma/Di
perfect kado voor
Davey Darryl, zoon van: Brune, ma-avond van Lepra-comité en
15.30
de komende feest15.30
Robert Frangois en Valks, Jo- Lokale Raad van Kerken.
dagen. Wacht niet te
Frank van Rijn: 'Van Dar naar
hanna
Mclissa, dochter van: Bluijs, Dakar'.
lang, de voorraad is beLeonardus Franciscus en Te- Kerk v.d, Nazarener: Zijlweg
perkt.
rol, Evelyn
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. SnijOverleden:
De prijs is ƒ 69,-.
De Jong geb. Dijkkamp, Helena ders (H.A.)
19.00 uur: Zendingsdienst
Catharina, oud 78 jaar
Scholte, Johanna Catharina,
Informatie bij: Textielhandel PIA
Jehova's Getuigen:
oud 87 jaar
Zwemmer geb. Polak, Cornelia, Gem. Elswoud, Smedestraat 37
Albert Cuypstraat 203 b, tel: 020-676.04.09
oud 63 jaar
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
's maandags gesloten
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686
Bol geb. Groen, Klazina, oud 69 uur en maandag 19.00 - 21.00
Jaar
uur.

Bioscoopprogrammering van

13 Okt.

HET ENIGE ECHTE AJAX-DEKBEDOVIRTRIK
NU EINDELIJK TE KOOP.

BAMBI

SOMMERSBY

JVEaandag en Dinsdag
alle kaartjes
8 gulden

A

LS U EEN DEZER dagen
over het Raadhuisplein
loopt, kijk dan nog eens
goed naar het bankgebouw op
de hoek van de Oranjestraat
Maak foto's of prent het goed
in uw geheugen Het is name
lijk de laatste kans. Bmnenkort verdwijnt dit indrukwekkende bouwwerk uit het gezicht. Het wordt - helaas - gesloopt voor een nieuw onderkomen van de ABN/AMRO,
plus een aantal appartementen
erboven. Vandaag of volgende
week wordt de vergunning gepubliceerd.
Een medewerker van de provincie, Van der Kley, heeft onderzoek gedaan naar het bouw
jaar maar dat was niet terug te
vinden. Hoogstwaarschijnlijk
stamt het pand, dat 'verwijst
naar het Hollands Classicisme', uit de jaren rond 1900. Het
is vermoedelijk kort voor de
woningen aan de Louis Davidsstraat (1903/1904) gebouwd
Daardoor is het een van de
laatste statige, grote bouwwcrken die Zandvoorts historie m
het centrum levend houden
Samen met de twee gemeente
panden vertegenwoordigt het 't
vooroorlogse beeld van de badplaats. Het gebouw is waarschijnlijk altijd als bank in gebruik geweest. Vroeger was
hier de Twentsche Bank met
directeur Peper gevestigd, hermnert makelaar Cense zich.
De huidige bank moet haar
huisvesting aanpassen aan de
eisen van de huidige tijd. Helaas is daarbij niet gekozen
voor het handhaven van de
voor- en zijgevel. Zoals bijvoorbeeld bij de rechtbank m Haarlem. Dat zal waarschijnlijk te
duur zijn geweest. Hieraan zijn
enorme kosten verbonden, dat
bleek vorig jaar ook al toen er
op het raadhuis wat werd 'gefilosofeerd' over de toekomst
van het gemeentepand op de
andere hoek van de Oranjestraat. Wat daarmee op den
duur gaat gebeuren, is nog niet
duidelijk. Hopelijk blijft dat
wel bewaard.
De ABN/AMRO heeft wel geprobeerd het ontwerp van de
nieuwbouw zoveel mogelijk
aan te passen aan het plein.
Het college van Burgemeester
en Wethouders heeft daar ook
scherp op toegezien. Het heeft
verschillende oude ontwerpen
afgekeurd, daarmee het advies
van de Welstandscommissie
naast zich neer leggend. Volgens Van der Kley, die monumenten inventariseert, was het
- uiteraard - 't beste om te restaureren. Maar als dat niet
kon, dan 'beter iets hypermoderns met een eigentijds karakter, dan iets anoniems en
karakterloos'.
Met andere woorden: smaak
verschilt. Dus of 't wat wordt?
Afwachten maar.
JOAN KURPERSHOEK

Verzamelbeurs
ZANDVOORT - In het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat is zondag 10 oktober
een verzamelbeurs plus rommelmarkt. De beurs is geopend
van 11.00 tot 17.00 uur, de entree is gratis. Inlichtingen: tel.
14234 of 12303.

NIEUWS UIT DE VERENIGINGEN

Kerkdiensten

Burgerlijke stand |

Nieuwsblad

Berichten voor de rubriek 'Verenigingsmeuws' dienen dinsdag
voor 12 uur in het bezit te zijn van
de redactie van het Zandvoorts
Nieuwsblad Stuur ze naar de redactie van deze krant, Postbus 26
2040 AA Zandvoort. U kunt het
bericht ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het
Gasthuisplein 12 m Zandvoort De
redactie is telefonisch bereikbaar
via nummer 02507-18648

de kring Haarlem-Noord een
dia-avond over Spanje. Aan
vang 10 uur, Egmondstraat 7

Collecte NKGG
ZANDVOORT - In de week
van 11 tot en met 16 oktober
wordt m Zandvoort gecollec
teerd voor de Nationale Kollek
te Geestelijk Gehandicapten
(NKGG).

Nieuw Guinea
ZANDVOORT - Dinsdag 12
oktober houden de Vrouwen
van Nu een bijeenkomst m het
Gemeenschapshuis, aanvang
14 uur.
Mevrouw Vermet vertelt dan
aan de hand van dia's over
Nieuw-Gumea.

ANBO-operette
ZANDVOORT - De ANBO
ontvangt vanmiddag in het Ge
meenschapshuis aan de L. Da
vidsstraat operettegezelschap
Amoroso. Het optreden begint
om 2 uur.

Klaverjassen
ZANDVOORT - TZB aan de
Kennemerweg houdt vrijdagavond 8 uur een klaverjastoernooi met loterij, aanvang 8 uur.
Deelname 7,50 gulden per koppel.

donderdag 7 oktober 1993
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Ministerie van Justitie

ALLEEN SCHOONHEID BELOVEN
IS VOOR ONS NIET VOLDOENDE

Medewerker Personele en Algemene
Zaken

Justitie

v/m 38 uur

Grenshospitium Amsterdam
U verricht administratieve

Havo-diploma, MBO-AP/PB strekt tot aanbeveling, kennis van rechtspositionele regelingen en procedures

werkzaamheden in het kader van het

bij de overheid, ervaring met geautomatiseerde administratie

personeelsbeheer en de

maximaal f 3040,- bruto per maand, een doorgroeimogelijkheid in deze functie tot een maximum van f 3303,- bruto per maand, een

personeelswerving, initieert en bewaakt de

uitloop op grond van diensttijd tot een maximum van (3479,- bruto per maand, 8% vakantietoeslag

noodzakelijke rechtspositionele

Standplaats Amsterdam

handelingen verzorgt werkzaamheden m

Bijzonderheden Een medische keuring en een antecedentenonderzoek maken deel

uit van de selectieprocedure VoOrkeUFSgrOCpen Justitie draagt bij aan het vergroten van de werkgelegenheid voor

het kader van loopbaanplanning van het

vrouwen, gehandicapten en leden van etnische minderheden Daarom worden zi| uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren

personeel, draagt zorg voor de

Sollicitatiewijze Schriftelijke sollicitaties binnen H dagen onder vermelding van vacaturenummers 102 4006 richten

kledingadmmistralie en -beheer, beheert

aan De Directie van het Grenshospitium, Postbus 23480, 1100 DZ Amsterdam

de personeelsdossiers, vervangt het Hoofd

Justitie: het juiste gewicht in de schaal

Personeelszaken bij diens afwezigheid

LIQUIDATIEVERKOOP

Aart Veer
Groente en fruit

van onze gehele winkelvoorraad te
ZANDVOORT

Grote Krocht 25, tel. 14404

LEDEREN KLEDING
Wij denken dat u meer verwacht. Want hoogwaardige cosmetica moet op
de individuele eisen van uw huid ingaan. Tenslotte wilt u de invloed op de
huid niet alleen voelen, maar ook zien.

W.O. LEDEREN JACKS va. 159.-, 198.-, 298,-, 398,498,-, 598,- enz. DAMES- en HEREN LEREN JASSEN

WINTERKOST

ALLES MOET WEG - OP IS OP !

Kant en klaar maaltijden
Een uitkomst voor iedereen die wel 'ns een dagje
makkelijk wil eten. Allemaal uit eigen keuken.
NIEUW! KAASPRET STAMPPOT
BOERENKOOLSTAMPPOT
ZUURKOOLSTAMPPOT
ANDIJVIESTAMPPOT
BIETENSTAMPPOT

ITALIA LEATHER WEAR/ VH DANKERS,

H ALTESTRAAT 11
ZANDVOORT

Maak daarom kennis met het cosmetica-programma van Marbert, dat een
antwoord heeft op al uw vragen.

CHRIS HARDENDOOD

Een op uw huidtype afgestemd miniatuur* ligt voor u klaar.

WITGOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

AKTffiPERIODE

telefoon 023-385478

Wij adviseren u graag en tot ziens bij ons in de zaak.

De Gapen Drugstone
DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT TEL. 02507-12513

KARAOKE
Mollie& Co

Haltestraat 75, Zandvoort, 02507-18949

„Zijde-lampekappen atelier"

Marijke Steegman
Ook voor het overtrekken van
uw oude model.

InterLanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

Warm aanbevolen

Grand Café Restaurant RICHE

bieden u de gelegenheid tot na middernacht iets te eten

.<**

'GRATIS één kuiltje jus (kuipje)
Ook kant en klaar
WITLOF MET HAM EN KAAS EN AARDAPPELPUREE
AARDAPPELTERRINE (AARDAPPELTAARTJE)
Verse krieltjes, kruiden, prei, crème fraiche-kaas
NIEUW! BISTRO KRIELTJES
VOORGEKOOKTE KRIELTJES

aanvang 20.00 uur
zijn geopend van 16.00 tot 03.00 uur
woensdag gesloten

Glazenwasser/j
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

HUTSPOT

HORECA
COMPETITIE
8 en 15 oktober
Mollie&Co

*zolang de voorraad strekt

SalaTlS Een aanvangssalaris van minimaal ( 2317,- en

Cath. van Renesstr. 3
2041 BJ Zandvoort

Tel. 02507-18939
Bellen na 18.00 u.

JRIATHLON

is in het winterseizoen geopend:
op vrijdag
vanaf 17.00 uur
zaterdag en zondag
vanaf 10.00 uur
In het weekend hebben wij enkele
„specials":
* Vrijdag van 17.00 uur tot 19.00 uur,
happy hour en een „daghap" voor
ƒ15,00 aan de bar.
* Elke zaterdag van 11.00 uur tot 15.00
uur een brunchbuffet voor ƒ 27,50 p.p.
* ledere zondagavond
„champagne-complet": ƒ12,50 p.p.
voor een glas champagne Brut en een
bittergarnituurtje.
Wij zijn telefonisch bereikbaar voor
reserveringen en informatie over
partijen op nummer 02507-12553.

WIELERSPORT

ZANDVOORT
HALTESTRAAT 31 - 2042 LK ZANDVOORT - Tel. 02507-14499 - FAX: 02507-16385

Giant Jeugd ATB 20"
Normale prijs ƒ599,KORTING ƒ 200,NU VOOR

399,-

Grand Café Restaurant RICHE
Boulevard Öarnaart 67, Zandvoort

Ten behoeve van de verspreiding van:

Zandvoorts
l Nieuwsblad
zoeken wij nog enkele

BEZORG(ST)ERS
voor een grote wijk in Nieuw Noord
en
voor een grote wijk in Oud Noord
Tevens zoeken wij

RESERVE BEZORGERS
Telefoon: 02507 - 17166

KOM KIJKEN

16 =0 )

in

Sam-Sam
13 oktober
VOETBALWEDSTRIJD
NEDERLAND-ENGEIAND
GROOT BEELDSCHERM

Dorpsplein 2
De meeste gein op het Dorpsplein

Een zuinige douchekop
spaart meer dan u denkt.
Noordhollandse Nutsbedrijven hebben een uitstekende bespanngstip voor u douchekoppen die
water en energie besparen
Wij hebben drie KIWA gekeurde waterbesparende
douchekoppen voor u geselecteerd Deze douchekoppen geven minimaal het/elfde doucheplezier als
uw normale douchekop, doch met een lager waterverbruik omdat /e het warme water beter verspreiden
Aktie-voordeel
Di het aardige is, bezuinigen begint al vóór u
onder uw nieuwe douche staat Uw samtair-winkel,
ij7erwaren/aak of installateur/ loodgieter geeft een
fikse aktiekorting op drie Kiwa gekeurde waterbesparende douchekoppen
De besparing (30 tot '1(1",.) is afhankelijk van het
type wanmvdtertoestel dat u in huis heeft Sommige
typen badgeisers en combiketels zijn niet altijd
geschikt voor aansluiting op een waterbesparende
douchekop Twijfelt u belt u dan ons informatienummer U2.5-252'124 of laat u eerst adviseren door
uw winkelier of installateur

NET ZO NAT MET
MINDER WATER
EE!» «THE VAS VOttBÖH«UüWfOSEN»TS8E»Hl.nTO

SPAAR GELD
SPAAR WATER
SPAAR HET MILIEU

UW BESPARING IN GAS/1VA! ER OF
ELEKTRICITEIT/WATER IS HIER BIJ ELKAAR
OPGETELD.
GIVIN VAN
1'tK PLRbUON
Ü'LKSONIN
GAS/WATLR

ƒ23,-

ELEKTRICITEIT /WATER

ƒ44,80

ƒ 69,ƒ 134,40

tt i| L l ui ui! \ in n n i'i mi Idi til In lUicn ili n vin i IH rsiincn <hl |» 1 1 nr wit u MKI in i il «i mtt!
1 tll^iMi UUimi litnrill KiVinii. !ns|Hrtii,All(!miinrii»!,</!iist,r H tli

Let op de aktievoordeel-slicker bij uw winkelier.
De waterbesparende douchekoppen met aktie-kortmg zijn tot 7 december verkrijgbaar bij sanitair-wmkels, ijzerwarenzaken of uw installateur/ loodgieter.
U kunt de deelnemende bedrijven
herkennen aan de aktie-sticker.
Vraag ook naar de folder 'Net zo
nat met minder water'. Heeft u
vragen over de dktie 'Net zo nat
A K T I E
met minder water', belt u dan ons
informatienummer 023-252424

MEEDOEN IS METEEN AL SPAREN.

Bral Sm er.
DiMTinoucliyslL'
sp.uirdin]Lliukn[»
Liulal Miidt u ook
tcruij in de prijs
ML! Mwa ktMir taaq
uatiTU'rbruik
Nnrinak' prijs ƒ lr) Jri
INumvtakltc-p f n
>oordcel
I 19)
U bespaart ƒ 11 V\

KADASF1/300
De sjjaarcluuilickop clio
u at inuer \erstd-uttlllnrt
liietll ML! Kiwa ki'ur Iaay
vvatmerbruik
Normale prijs ƒ d l 75
Nu met
f CO C
alrtieMmrdccl I 3£)9
U l>cs|>a,irt ƒ l \K

Hans Gratie Selecta Nu\a
ücspaar\ernult m z n meest
stijlvolle \erscltijnlni! Met
Kiwa Leur laatïwaterverbruik Zuinigheid in de
hoyere prijsklasse
Normale pn|5 ƒ 88 G5

m

nktievoonlecl f 74)95
U bespaart ƒ U 711

EEN AKTIE VAN NOORDHOLLANDSE NUTSBEDRIJVEN
Zandvoort. Spolders B.V., Curiestraat 2 G

Vogelenzang. Installatiebedrijf H. Vader, Graaf Florislaan 19 A

donderdaq 7 oktober 1993

Weekmedia 17

MiCRO's
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Mirro-advcrtfiities voor /akcninan en particulier kunnen
u orden gezel o\er l of 2 kolommen breedte in diverse
lettergrootten.
Particulieren verwij/en wij naar de speciale bon op de

pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie;
ZANDVOOKTS NIEUWSBLAD ƒ 0,44 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tt'kbl telefonische opgeven: 02507-17166 of
afgeven/zenden aan:
+ Zandvoorts Nieuwsblad, Gastluiisplcin 12,
2042 JM Zandvoort;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
/. Xandvoorts Nieuwsblad, Amstelvecns Weekblad, Uilhoornsc Courant, de Ronde Vc er. Aalsmeerder Couranl. alle edities van het Anis erdams Stadsblad, de
Nieuwe Weesper, ƒ 5,23 per lillimeter.
Sluitingslijd: maandag 15.00 i ir.
* Informatie over on/e overige a. itrekkclijke advertentiecornbinalies in de Micro's zij op aanvraag op onze
kantoren verkrijgbaar.
ir Voor brieven onder nummer \ ordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ ,05 adm.kosten,
* Hij plaatsing in de Micro's worde geen bcwijsmimincrs
verstuurd. Op verzoek wordt aa adverteerders buiten
hel verspieidingsgebied een kr; U verstuurd. Hiervoor
uordt ƒ 4.00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertenticcombinalie 7.
telefonisch opge\en:

020 - 562 62 71
(dit nummer is niet voor bezorgklachlen) of zenden aan:

De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen - Mededelingen

* The Buffalo's: bedankt v. 't
ouderweekend. Het was
grandioos. Ad + Gijs, succes.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

f en pruik als hef
nodig is.'

* opane
posruimle
* ruime
so'lenng m
haarwe'ken
en pruiken

* bezoek aan
huis of m
hel
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

Dus ... maakf u voor
optimaal advies even een
afspraak/

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ooi
gespecialiseerd m
nefenfmoo'lwerten

ƒ 5,--

Dinsdags gesloten?
Heemstedestraat 28
b.h. Hoofddorpplein. ..
Amsterdam Tel. 020-6157107

Woninginrichting

* Lederlook
draaifauteuil,
* Wij zijn blij dat jullie
'het" gedaan hebben. Tante bruin ƒ125,-. 02507-12815.
Jani, ome Arie, Kees, Adrie. Peachtree atelier
voor al uw Engelse gordijnen l
plus bijpassende spiegels,
Felicitaties
spreien, lampen. Levertijd 2
tot 4 wkn. Tel. 020-6426091.
* Te koop eiken fauteuil ver-1
* 45 jaar bij elkaar
van harte Opa en Oma. stelbaar, beige, ƒ 150.
Tel. 12815.
Claudia en Vincent.
*6-10-1948-6-10-1993 * T.k.: 2-zits zwart leren bank
en grijs leren draaistoel. ToPa en Ma van harte
taal ƒ 300,-. Tel.: 02507-19225.
Bert-Elly-Nathalie
* HA, HA! het is waar Tom * T.k.: mooi eiken tv-meubel
ƒ100,-. Tel.: 02507-12063.
Poes wordt binnenkort
50 jaar.
* Hoera Tineke en Herman
Radio/tv/video
samen 100 jaar, gefeliciteerd!
Kees, Annemane en Dave.
* Tk. ITT kleuren TV, 39 kanaNEL EN FER
len, 51 cm beeld + afst.bed.,
van harte gefeliciteerd
met jullie 25-jarig huwelijk. vr.pr. ƒ275,-. Tel. 30355.
Lex, Marian, Dave en Mike. *T.k.: Sony Triniton 51 cm,
* Nel en Fer, jullie het eerst 16 kan., mooi beeld, spelend
te zien, vr.pr. ƒ 190. 31003.
zilver! Op naar goud.
Sylvia, Henk en Stefanie.

* PAPS EN MAMS *
Gefeliciteerd met jullie
25-jarig huwelijk
Daphne, Pascal
Alain en Monique

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

"Dierfiguren"

«

Videotheek

DOMBO

.•.Oom. Slegersstraat 2b
| tel. 02507-12070
geopend dagelijks van
g 13.00-21.00 uur.

DOMBO

ƒ 25,-

Zalenverhuur

Party-service
PELIKAAN

:m

een bezorger/ster
voor wijk in Nieuw Noord en één voor wijk in Oud Noord.
Tevens res. bezorger/ster om in te vallen tijdens ziekte en
vakantie. Aanmelden tel. 17166.

„ .

Altijd de
nieuwste Rinke huishoud, hulp biedt
i/
^ première- zich aan. Tel.: 17385,
26 = 1 j
films, vragen naar Maria.
s;V_
J
tevens
veruit
Commercieel en
$
de grootste
administratief
| keuze in Zandvoort.
personeel
;
Verhuur van
gevraagd
movieboxen.
:Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
' Tel. 02507-12070

Als uw NIEUWE CARRIÈRE
U meer waard is dan een
kwartje! BEL: 02503-85713.

(Para)medisch
personeel
gevraagd
Gemotiveerde tandartsass. in
groepspraktijk in A'dam. Br.
o. nr. 713-78228 v.d. blad.

Personeel
aangeboden

Dombo

*T.k.: beige regenmantel
met uitritsbare bontvoering,
mt 40/42 ƒ 150,-. 02507-14735.

Te koop
gevraagd
diversen

Huwelijk en
kennismaking

* Gratis af te halen: een
kajuitbed, 1-p. + matras
lattenbodem, 2 laden. 18433.

't BINNENHUIS
Reflectanten op adverten- Gasthuisplein 3, inkoop oud
ties onder nummer gelieven + antiek en kleine inboedels
ervoor te zorgen dat het num- Tel. 15760.
mer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
Onroerend goed
wordt aan: Centrale Orderen woonruimte
afd. Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam. Dit
te huur
voorkomt vertraging in de beaangeboden
handeling.

Corn. Slegersstraat 2b
tel. 12070
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

zoekt per direct

Videotheek

Kleding

hele
week

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

Game Boy

Tel. 02507-12070

films

Divers personeel gevraagd

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

1001 dierfiguren, een showroom vol. Haarlemmerdijk 89,
Amsterdam. Tel.: 6206700.

Videotheek

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel. 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

9

verzamelingen

Zie ook Reiki rubriek 'Therap.'
Tel: 020-6646142.

Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk,
vrijbl. prijsopg. Tel.: 19800 na
De Krocht
18.00 uur.
Grote Krocht 41, Zandvoort,
Therapieën
Vakman in sierbestrating en tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
herbestrating van uw tuin.
voor
Reiki: natuurgeneeswijze, ook Ruim 30 jaar ervaring! BRUILOFTEN - RECEPTIES
^oor
energie/ontspanning. D. v. Duyn,
KOFFIETAFELS
020-6646142 (evt. antw.app.) tel. 02507-17833/19593.
of 020-6461010 (Med. centr.)
• ANNULERINGEN van uw
Verhuizingen
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND
SCHRIFTELIJK
Schoonmaakrichten aan Centrale Orderaf- X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
personeel
deling Weekmedia, Postbus kamerverhuizingen. Voll. verz.
gevraagd
156, 1000 AD Amsterdam.
Dag-nachtserv. 020-6424800.
Gevr.: een interieurverzorgster, 3 uur per week.
De Gaper Drugstore
Kerkstraat 31
Tel.: 02507-12513.

ZOEK DE MISLUKTE

DOMBO
***

Tel. 13529

* Nel en Fer Kroese,
hartelijk gefeliciteerd met
lullie 25-jarig huwelijk. Mama.

Hete meisjes van 18 willen
echt snel sexkontakt. Nu met
tel.nr. 06-320.330.66(75 cpm).
Hete Nymphomane
Geef jij me een lesje...7
06-320.328.06
100 cpm.

cimco

Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam

* Fam. Busscher hartelijk
dank voor de fijne avond op
naar de 40, Nico, Marcel, Wil.
GROTE VLOOIENMARKT
9 okt., Haarlem-Schalkwijk
Het Schalkererf, van 9.-16.
uur, toegang ƒ 2,-. 30 okt.
Uithoorn sporthal De Scheg.
31 okt. Landsmeer sport- en
theaterzaal het Dorpshuis
(alleen 2e hands). Kraamh.
bij vooruitbet. zondags
ƒ32,50. Inl.: 020-6140616.
* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.
* Koopt Unicef wenskaarten,
S.CH. Keur v. Zalingen, Burg.
v. Fenemapl. 13/4. tel.: 16049.
* Manfred Leershop bedankt
alle inwoners van Z'voort.
Tot volgend jaar! Manfred.
Overigens, mijnheer de voorzitter, zijn wij van mening dat
de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken.

Dames die zich overdag
vervelen zoeken telefoonsex.
06-320.320.36
(100 cpm).
De allerleukste meiden bellen
met de FLIRTBOX.
06-320.330.01
(75 cpm).
De lekkerste 06-lijnen 75 cpm
Rijpe negerin .06.320.326.22
Verpleegster. .06.320.327.60
Serveerster . . .06.320.327.66
VLUGGERTJE .06.320.327.87
Winkelmeisje .06.320.328.11
Dikke Vrouwen Live. Voor 'n
livegesprek met mollige
vrouwen met enorme bollen.
1 gpm
06-98.70.
Direct Live Box! Je komt
direct in een orgie terecht!
Met z'n tienen live met 1 of 2
vrouwen. 1 gpm
06-95.93.
DIREKT APART GAY TO GAY
Met 'n lekkere hete knul uit
jouw regio!
Bel: 06-9853/0,75 cpm.

NATASJA doet het met 2
hete buurjongens van 18.
06-320324.11
(100 cpm).
QI-JI
Nieuw: Direkt een kanjer van
een vrouw aan de lijn
WIN ZO'N
Nieuw gevestigd
06-9787
(100 cpm). ORGINELEWATCH
HAIR WEAVING
Hete vrouwen bij jou in de Nieuw: lekker babbelen met
vol lang, 100% echt haar, veili
buurt willen sexkontakt.
een meisje (18) in een box
ge methode, v.a. ƒ300,-.
SEX-ADRESSEN
Bel- 06-97.09
(100 cpm). Bel: 06-95.80
(75 cpm).
Inl. 02507-15513.
06-350.100.58
Hete vrouwen die alleen thuis Nieuw. Plezier voor Twee,
100 cpm
SUN RENT ZANDVOORT
zijn zoeken sexkontakt.
direkt babbelen met een SEXAFSPRAAKJE met 'n
Verhuur van zonnehemels
06-320.330.42
(75 cpm). meisje (18) 06-95.03(75 cpm)
Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
meisje (18). Vraag naar haar
Philips sun mobile
HOMO. waar gebeurd, knul- NU direkt een afspraakje met tel.nr. Bel: 06-98.44(100 cpm)
absoluut
onmogelijk
is.
Zoek
deze
advertentie
op
en
plak
deze
op
een
Huur prijs ƒ 100,- p.w.
len onder elkaar.
een leuk meisje (18).
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
Gratis bezorgd en gehaald
SEXMEISJES1
06-320.327.01
(100 cpm). 06-320322.33
(100 cpm) Lief. Zacht en Heet' Willen
Bel voor reservering en
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
Homo: Zoek je 'n hete boy Onderdanige jongens van 18 uitgekleed worden1 100cpm
inlichtingen 02507-30183.
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichting naar de
voor 'n sex-afspraakje?
bellen met strenge meesters. SIDDERENDE meisjes (18 jr).
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
06-320.330.18
(75 cpm). S.M. voor 2 (direkt apart).
Ik ga bij je op schoot zitten
Muziek(75 cpm). Wat voel ik nou!
POSTBUS 156
HOMO-DIREKT-APARTLIJN: 06-320.29.99
instrumenten
1000 AD AMSTERDAM
Direkt kletsen met een hete ONDEUGENDE
06-320 320.66.
huisvrouw- 75 cpm
gay bij jou in de buurt.
tjes zoeken overdag sexkon- SM-KONTAKTLIJN. Strenge
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
Gay Privé Amsterdam.
takt. Bel: 06-9661(100 cpm).afspraken in de buurt. 06persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon06-320.322.61
(75 cpm).
VAN KERKWIJK
PARTNERRUIL privélijn,
320.325.80
(100 cpm).
deerd worden.
OPENT MUZIEKSEIZOEN
Homojongens onder elkaar. direkt apart met vrouwen en
STRAATMEID
Live.
Eindelijk
Direkt
babbelen
met
de
MET
Hoor ze heet TEKEER gaan. mannen voor sexruil.
kun je live sexen met een ordi
vrouw van je dromen.
Prijswinnaars vorige week:
06-320.330.88
(75 cpm). 06-320.330.91
(75
cpm).
straatmeid Een zalig live
06-320.330.97
(100 cpm).
PETER BAARTMANS
Mw. L Beers-Amsterdam-N.
HOMOKONTAKT
gesprek! 1 gpm
06-9840.
POLITIEAGENTE.
met Yamaha nieuws
Direkt een leuk meisje van 18 Zoek je een lekkere boy?
Je wordt streng aangepakt. Thuiskontakt, meisjes (18)
B. Post - Wilnis
10 OKTOBER v.a. 11.30
aan de telefoon, direkt apart. 06-320.330.95
(75 cpm). 75 cpm
06-97.93. bij jou in de regio.
toegang vrij
Bel: 06-98.80
(100 cpm).
Mw. W. Kniep - Aalsmeer
JONG & WILD
Politieagente
live'
Hoe
snel 06-320.326.33
(100 cpm)
Direkt een leuk meisje (18)
HANS WILKESHUIS
06-350.100.59
kun jij rijden? Grijp me onder TRIOKONTAKT: zoek je sex
Mw. Burghgraef - Diemen
aan
de
lijn.
Vraag
naar
haar
pianorecital
Ik wil je
m'n uniform! Een echt live- met meerdere vrouwen?
tel.nr. voor 'n avondje uit. Di&
06-350.100.54
gesprek! 1 gpm. 06-95.08
06-320.325.04
(100 cpm).
rekt
apart.
06-98.10(75
cpm).
JAAP BEKKER & COMBO
Lesbische Sex
PORNOparadijs1 75cpm.
TWEE VROUWEN
Jazz/Boogie Woogie
DIREKT
KLETSEN,
met
een
06-350.100.55
Deze week kunt u de volgende prijzen
SM maniak . . 06.320.350.44 verwennen elkaar.
12 OKTOBER 20.00 uur
SM
leuk meisje (18)! Bel snel:
Grieks standje .06.320.360 55 06-320.324.03
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
100 cpm
06-350.100.56
06-320.330.90
(100 cpm).
Op z'n Frans 06.320.350.22
gesteld door onderstaande AMCO100
cpm
HET AMSTERDAMS
Vanavond al 'n afspraakje!
Direkt kontakt met 'n meisje
30
Hoogtepntn.06.320.350.33
CLAVECYMBEL DUO
vakzaken.
(18). Druk op de O voor meer. LESBISCHE Meisjes 18 jr.
SM Meesteres .06.320.327.67 Altijd succes als je op zoek
DICK KOOMANS
- een 3 in 1 haarstyler
bent naar 'n leuke vnend(in):
06-320.322.05
(75 cpm). Na het sporten wordt haar lijfPRIVE-KONTAKT
OOR DE JONG
06-98.99
(100 cpm).
- een klokradio
Direkt Sexkontakt met 'n hete je door mevrouw verwend.
Je
krijgt
direkt
'n
meisje
(18)
op digitale piano's
75 cpm. 06-320.323.37.
- een Walkman
vrouw bij jou in de buurt.
a/d lijn. 06-95.70 (100 cpm).VLUGGERTJE
klassieke orgels
Meisjes (18) zoeken sexkon06-320.320.55
(75 cpm). Live Sex' Als je van heerlijke
- een set van 4 E180 videobanden
14 OKTOBER 20.00 uur
strakke winkelmeisjes houdt. REAL SEX! NIEUW! 75 cpm takt. Bel: 06-96.03(100 cpm).
Lesb.
meisjes
06.320.325.60
Direkt Snel Sexkontakt
Live met mij, ik ben net 18.
Kaarten (gratis) voor
*•*ZAPPSEX***
SEX-KONTAKTLIJN
Zachtjes! 1 gpm
06-98.66. Orgie LIVE .. .06.320.332.77 Donker Tienertje (18 jr)
12 en 14 oktober
Winkelmeisje .06.320.327.70
06-320.320.32
(100 cpm).
bij
100 cpm
Live Sex Switch Box Schooljuffrouw .06.320.360.11 06-320.323.70
HASSING B.V.
Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Direkt telefoonkontakt met
VAN KERKWIJK
Politieagente .06.320.323.38
ZAPPSEX
Amstelveen,
Amsterdamseweg
160
06-9745
meer dan 400 meisjes (18).
AMSTERDAMSEWEG 202
Rijpe Dame Live. Jij mag 'n Draai of toest om heen en
STOK B.V.
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
1,- pm. (toets 9 v. uitleg)
06-320.322.11
(75 cpm).
AMSTELVEEN 020-6413187
livegesprek voeren met mij! terug te spoelen, het lekkerAmsterdam, Kinkerstraat 244
Een chique vrouw VERPEST
1 gpm
06-320.320.63. ste kun je blijven herhalen!
MIKONOS
Ook voor keyboardlessen
75 cpm.
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
haar buurmeisje met sex!
06-350.100.57
Rijpe
dame
live
opgenomen Effe Vlug
06-96.92
75 cpm
06-320.320.39.
BUSHOFF
Amsterdam, Olympiaplein 125
VERHUUR van PIANO'S
100 cpm
toen ze op bed lag. 75cpm. Meisjes
06-96.40
al v.a. ƒ50 per mnd
FRANSE
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Exotische Schoonheid
06-320.326.17.
TOPSEX25 +
06-97.92
Bel voor onze voorwaarden:
Ik zit vol temperament...
VAN LEEK
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Rijpe donkere Vrouw
02946-4292, Fa. Holla & Zoon.
Zeker weten, dat er ook op
06-320.350.30
100 cpm.
ELSENGA ELECTRO
Hoofddorp, Kruisweg 1061
in voor alles...!!1
jou een meisje (18) wacht1
Videotheek
Rirtbox voor Twee, direkt
DE KLOET
06-320.323.43
100 cpn.. 06-320.330.67
Abcoude, Hoogstraat 26-28
(100 cpm).
apart met een leuke meid.
Sport, spel en
Rijpe Meisjes (18)
Zoek jij wulpse meisjes (18)?
Bel: 06-95.90
(75 cpm).
06-350.100.51
ontspanning
Bel Supersexkontakt.
Genoeg ondeugende meisjes
Lief & Ondeugend
06-320.320.44
(100 cpm).
De
nieuwste
films
(18). Ben jij ook op zoek?
06-350.100.52
Bel: 06-96.02
(100 cpm). A FEW GOOD MAN
Lessen en clubs
Young Girls (18)
Woningruil
* Scouting voor meiden 10Live sexbox 24 u., 100 cpm
06-350.100.53
14jr., vrijdags 19.30-21.00 akGratis sexkontakt, meer dan
Live 06-320.320.61
100 cpm
tief & kreatief. Trudie 12814.
MALCOLM X
400 ondeugende hete meiAangeb. 2 kamerflat op de den. 06-320.330.45(100 cpm).
CURSUS PATCHWORK
RIJPE vrouwen zoeken snel
* Spannende avonturen in
Troelstrastraat. Gevr. 4 kaSEX VOOR 2, direkt kontakt
LORENZO'S OIL
sexkontakt!
de jungle beleven? 7-10 jr? itart half oktober op dinsdagmiddag. Info: Onder De Luifel, merwoning of flat.
HARDCORE 75 cpm.
06-320.330.60
(100 cpm). met jonge meiden (18), huisScouting ~ The
Buffalo's. Linnaeusstraat 211 A'dam. Tel. 020-6652291.
* * *
06-320.328.58
..Secretaresse
Tel.: 02507-19652.
vrouwtjes en jongens (18).
HENRY,
02507-19590.
06-320.326.18 . .RIJPE Dame
E.H.B.O.
Herhalingslessen l
Ruim 300 ondeugende vrou- 06-320.330.46
(75 cpm).
Portrait
of
a
serial
killer
06-320.328.27
.
.Frans/Grieks
* SPORTIEF/GEZELLIG!
start op 14 oktober 20.00 uur
wen zoeken 'n slippertje.
06-320.326.96
...
.Stewardes
Kom ook bij ons volleyballen. in het Rode Kruis gebouw.
Betamax
06-320.321.44
(100 cpm).
STAY TUNED
Financiën en
Di.-av. 21.00 uur. Bel: 18727. Nic. Beetsln. 14 Zandvoort. |
Hete Indische meid
films
te
koop
Sabrina en nog veel meer
Diverse clubs
handelszaken
in witte jarretels.
SQUASH, een fantastische Inl. tel. 17599 of 17537.
meiden willen direkt apart.
06-320.350.45
100 cpm
sport. Reserveer uw eigen Zoek je een leuke job als:
06-320.322.88
(75 cpm).
squash-uur. Sportcenter Wim mannequin, dressman of
Hete MEISJES (18) willen
BETTY'S ESCORT
Schoolmeisjes (18) zoeken
Buchel. Tel.: 15829-13965.
Autoverzekering
fotomodel. Bel BOA Bureau:
sexkontakt. Nu met nummer.
een ervaren man. Sexdating. 020 - 6340507 - na 19.00 uur.
030-722727.
Erv.
niet
vereist,
V.A.
ƒ
75
DORSMAN
Bel:
06-96.65
(100
cpm).
36 = R
VOLLEYBALLEN!
06-320.330.43
(100 cpm).
NIEUW JONG PRIVÉ
^^^
Verhuur
wij verzorgen opleiding. Alle
blijft toch goedkoper!
Help ons om te kunnen
Hete meisjes (18) in de buurt
v.a.
ƒ50. Info:
Hete
meisjes
(18)
willen snel relax
leeftijd,
en
maten
gevraagd.
van
Bel
nu:
02507-14534.
spelen! Kom ook..bel 18727.
van Amsterdam. Sexdating.
een sexafspraak! Nu direkt. 020-6690652. Gastvr. gevr.,
Nintendo
Het
Uitje
Z'voorts
jongste
06-350.210.66
(75
cpm).
* Vr., 44 jr, zkt iemand om 1x
06-320.326.66
(100 cpm). part-time/intern mogelijk.
spelletjes blad zoekt wintersponsors!
p. ± 3 wkn in de AW duinen
Hobby's en
Bel:
02507-30061
voor
info.
en
vog. te kijken. 02507-16793.

Schoonheid en
verzorging

Bloemen, planten
en tuinartikelen
Tuinman ƒ 25 p.u. voor uw tuin
winterklaar maken. Tev. hek-,
straat- en tegelwerk. Alles leverb. Geh. vrijbl. 023-340495.

Kamer te huur v. werk j.man,
gebr. v. keuk., badk.
Tel. 02507-15982.
Te huur aangeboden:
GARAGE
v.Fenemaplein
huur ƒ 150,- p.m.
Tel: 071-414955.

Te koop
aangeboden
diversen

Bijna iedereen
in Zandvoort

•*• Goede gaskachel, schouwmodel, merk Faber, ± 18 kw,
vr.pr. ƒ250. 02507-17361.
*Gr. ds Ministeck, compl.
ƒ 100,-; serie dierenboeken
(28 st.) ƒ 150,-. 02507-17274.
* KI. magnetron, Moulinex,
ƒ 150,-; gr. Amerik. Monopolyspel ƒ 100,-. 02507-17274.
*T.k. electr. typemach.
merk IBM, ƒ40,-.
Tel.: 02520-25460.
*T.k. gash. mrk Dru, verm.
22 kw, ook als moederhaard
mog. ƒ 140 tel.: 02520-25460.
* T.k.a.: electronische drager
(Norland) ƒ 200,-. Tel.: 19321.
* Trapnaaimachine ƒ 100,-; 2
fototoestel, met flits ƒ75,-.
02507-17274.
Wegens verhuizing overcomplete huisraad te koop w.o.
kasten, stoelen, bedden, kleding, golftassen e.d. Tel.:
02507-16864.

Biedt zich aan: nette zelfst.
hulp voor 3 dagen, 2 uur per
dag. Tel.: 02507-16348.
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

huurt zijn videofilms bij
videotheek

DOMBO
U ook?

-

^
Corn.
Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF

Auto's en
auto-accessoires

Van Stolbergweg l
Zandvoort
Tel. 17093

Aangeb. van 1ste eigenaar
Hyundai Pony 1.5 L, 3-drs,
l.grijs met., dec. '89, 28.000
km, pr. ƒ8.000,-. Tel.: 15431.
* Echt Momo racestuurtje 30
cm, zwart, type: prototipo,
ƒ125. Te. 02507-18829.
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

MiCRO's

Huur en verhuur
auto's en motoren
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
m deze krant.

06-Nummers
06-320.323.13 HARDLESBI!
Wij gebruiken de wildste hulpstukken! Gluur maar! 75 cpm.

voor de particulier

3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.

06.95.26 LESBISCHE buurvrouwtjes 18 jr brengen elkaar
kronkelend naar een zalig
hoogtepunt. 100cpm 06.95.26
35 plus sexdating. Rijpe
vrouwen zoeken sexkontakt.
06-96.16
(100 cpm).
Afluister Sexlijn 75 cpm.
06-320.323.78 . . ..Meisjes 18
06-320.327.47 . . .Rijp en Dik
06-320.323.63
Effe vlug
06-320.324.54 .. .Stewardess
06-320.340.44 . .Lesbi 35+18

Allemaal leuke meiden van 18
willen direkt kontakt.
06-320.330.77
(75 cpm).
9 Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van ALTIJD SUCCES. Zoek jij een
redenen teksten te wijzigen leuke vriend of vriendin?
Bel dan de Afspreeklijn.
of niet op te nemen.
06-320.320.33
(75 cpm).
Bel ons heet beest! 75 cpm...
Onroerend goed
RIJPE DAME .06.320.329.79
Tiener sexles .06.320.328.99
en woonruimte
Ruig
06.320.329.30
te huur gevraagd
Onderdanig . .06.320.331.30
Ik blijf komen .06.320.332.44
Gevr.: ligplaats met opslagfaciliteiten voor spaanse stoomboot. Schr. voor eind okt. onder letters St-Klaas v.d. blad.

BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje
(18) of een lekkere jongen
(18). 06-320.330.87 (75 cpm).

Schrijver zoekt kantoorruimte
of ongemeub. appartement
in Zandvoort, + 60 m2 of
groter. Tel.: 02507-16282.

DIREKT apart met 'n meisje
(18) of 'n lekkere jongen (18)
voor 'n live heet sexgesprek.
06-320.330.81
(75 cpm).

Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad
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1 regel ƒ 4,65
2 regels ƒ 4,65
3 regels ƒ 4,65
4 regels ƒ 6,20
5Tregeïs /~^7776
6
7
8
9
10

regels ƒ 9,31
regels ƒ 10,86
regels ƒ 12,41
regels ƒ 13,96
regels ƒ 15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

...

Telefoon:

.

.

Plaats:
S.v.p. in rubriek:

FIJNE

JONG

VARKENSHAAS
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HEERLIJK GEHAKT

BELEGEN KAAS
HEEL KILO
VAN

CORDON BLEU

HEERLIJKE

•# «<r%

HEEL POND VAN 14:98 VOOR

100 GRAM

"GEVULD MET
HAM EN KAAS"

VAN 1.89 VOOR

HEERLIJKE

te*j

'ïSöil

;^%f
fe-éw

OUDE KAAS
ff

SCHOUDERHAM
100 GRAM

«

fe/pjjj

VAN Iv98 VOOR

HEEL POND
VAN 9M VOOR

FIJNE PARIJZER

KALKOEN
FILET

BOTERHAMWORST

HEEL KILO

100 GRAM

VAN

VAN 1,79 VOOR

c

ie

KOGELHARDE

SPRUITEN

DOYENNE DU COMICE

HANDPEREN

MONA

YOKIDRINK
diverse smaken

L
El

O

LITERPAK
3 HALEN
2 BETALEN
VAN &3/VOOR 3.57

-Aanbieding

VOOR

GEBREIDE HEREN-TRUI

GEGLAZUURDE
AARDEWERK BEKER
MET OOR
in verschillende fruitdecors

PER STUK
ELDERS

TRANSPARANTE MAATBEKER met
duidelijke maatindeling, inhoud 1 liter, elders ^98"

PARTIJ-STUNT

DEODORANT
dermatologisch
getest, irriteert de
• huid niet

KWAHTEITS CAKEVORM 26 cm o
met anti-aanbaklaag, voor een nog beter resultaat elders jiSS"""

HEERLIJK GEPARFUMEERDE

CAMAY TOILETZEEP
LIEFST 125 GR AM

ZOEK UIT:

ROYALE WITTE BESLAGKOM
met anti-sliprand, inhoud 2,5 liter, elders IL98"

ROLLER 50 ml. of
SPRAYBUS 150 ml.

ELDERS

-3,09-

FRAAIE SPRINGVORM 260

met anti-aanbaklaag voor een beter resultaat, eldersJLTS"

Melamine KEUKENLEPELS

SU

bakspaan, beslaglepel of roerlepels, elders JJHT
A

HUGGIESPULL-UPS

zelf aan-en uittrekbare
luierbroekjes, sterk
absorberend, Voor boys
en girls, in diverse maten.

m

^JUIS
Ilïl AMARETTO
AMARPTTo

LUXE TISSUE

SERVETTEN
3 laags celstof
dus sterk
absorberend,
diverse kleuren

^^^^ ^^^^ ^^

JJKORETTE

\ een heerlijke
likeur met de
verfijnde smaak
| van amandelen, fles 0,7 Hier

•^
ymmm&y

l ELDERS

\&*£\

I'^IF1
i^s

WOLKJE
KOFFIEMELK

'PAK 20 STUKS

m&&l

«£
|;\

CALVE
MAYONAISE

bruisend lekker

LITERFLES

LITERPAK

ELDERS

s*5»

^BAR-LE-DUC MINERAAL
"
1\ BRONWATER

HALFVOL
NU OOK m EXTRA VOORDELIG

2.0°/°

4JT

LEKKER ROMIG

POT 600 ML.

^. K

mm
i«W^

KiK-KS ^HSij

&f

/ÏEOl TEO DESSERTSAUZEN
»ek uil: aardbel
chocola of kersen
FLES 150 ML
ELDERSJW^-

ia
r-ff

HEI

ELDERS
>MA'S CAKE

PROBEERPRIJS:

der plakje een gebakje

IEFST400QR '

OVENVERS
HEERLIJK

RODE2ALM
hel neusje van de
zalmsoorten

DUBBELBLIK
418 GRAM
ELDERSj^T

VAN NELLE

u|r

KMS-UIEN/
STOKBROOD

SUPRA

NIEUW 2EELANDSE /

ROODMERK

"e'st 200 gram

ELDERS ^4JT
MONA BIOGARDE naturel
ROER of STAND

BEKER
500 GRAM
ELDERS i^T l

SNEIFILTER KOFFIE

KI WPS
GOUDSE EXTRA
BELEGEN UNIEKAAS

ROLLADE

STUK IHEEL

voorverpakt

HEEL POND,
ELDERS
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ELDERS

ELDERS
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Honderd procent score
Lions basketbalsters
ZANDVOORT - Terwijl
de Lions basketbalsters
tot nu toe een honderd
procent score hebben gehaald, wachten de Zandvoortse basketballers nog
steeds op de eerste overwinning. Die zege zat er
tegen Lake City Players
in, maar op het juiste moment liet The Lions het
even afweten: 73-69. De
Lions dames wonnen fraai
bij Hillegom 2 met 57-52.
De 3-2 zone waarmee Lions
het duel tegen Hillegom
startte, liep best wel goed.
Tot aan de 15 minuut was er
nauwelijks sprake van enig
krachtsverschil.
Verdedigend ging het daarna geheel
mis bij Lions, waarvan Hillegom sterk profiteerde en een
ruime voorsprong nam: 3524.
Coach Peter van Koningsbruggen schakelde in de
tweede helft over op een 2-3
zone en daar had het fysiek
sterke Hillegom de nodige
problemen mee. Langzaam
maar zeker kroop Lions dichterbij. Van de achtste tot de
14 minuut slaagde Lions erin
Hillegom niet te laten scoren.
Het Zandvoortse offensief
werd beloond met een voorsprong, die niet meer uit handen werd gegeven: 57-52.
„Ik ben trots op de dames,"
aldus coach Van Koningsbruggen. „Ik dacht, dat we de
partij hadden weggegeven.
Maar de vechtlust bleef aan-

wezig waardoor we het toch
nog hebben gered."

Heren
Wederom leed Lions een
nipte nederlaag. En dat was
niet nodig geweest. Op bepaalde momenten bleven
scores achterwege waardoor
Lake City Players met de
zege aan de haal ging. De gehele wedstrijd waren de
teams aan elkaar gewaagd.
Dan had Lions een lichte
voorsprong en dan weer Lake
City Players. Na een 11-4 achterstand in de beginfase,
kwam Lions sterk terug tot
19-18. In de slotminuten van
de eerste helft scoorde Lions
niet waardoor Lake City
Players uitliep naar 37-32.
Doch in de tweede helft
kwam Lions knap terug. Echter bij een 54-57 voorsprong
werd enige malen balverlies
geleden en ook de enorme
foutenlast speelde Lions parten. In de spannende slotfase
was Lake City Players koelbloediger en won met 73-69.
„We hadden deze wedstrijd
moeten winnen," vond coach
Van Nes. „Op sommige momenten verzuimden we te
scoren. De spelers zijn er nog
niet van overtuigd dat we
kunnen winnen. Toch heb ik
absoluut vertrouwen in dit
team. Het moet lukken, alleen heeft het nog wat tijd
nodig."
Topscorers Lions heren: Taco
Lenos 18, Arno Weidema 12,
Robert Drayer 11. Dames: Elles van der Ende 19, Ingrid de
Boer 17.

Nieuw elan bij de Zandvoortse bridgeclub
ZANDVOORT - In de Alijn van de Zandvoortse
Bridgeclub gingen mevrouw de Leeuw en de heer
Braun ar als vanouds tegen
aan. Het nieuwe elan gaf
hen vleugels, waardoor zij
ruimschoots eerste werden
in de vierde wedstrijd van
de eerste competitie.
Mevrouw Spiers en de heer
EmmenxJienden met de tweede
plaats genoegen te nemen, terwijl mevrouw Molenaar en de
heer Koning beslag legden op
een derde plaats. Molenaar/Koning handhaafden zich aan de
kop, maar Spiers en Emmen
hebben nog slechts een geringe
achterstand. Naar de derde
plaats sprongen De Leeuw en
Braun.
In de B-lijn blijven de dames
van Leeuwen en Slegers goed
presteren. Deze week werden
zij met 58,33 procent eerste.
Het gelegenheidspaar bestaande uit mevrouw Meijer en de
heer De Vries deed het ook niet
gek met een knappe tweede
plaats. De dames Lemmens-

/Menks pakten een keurige derde plaats. Van Leeuwen/Slegers hebben door hun prestatie
thans de koppositie ingenomen. Lemmens/Menks staan
tweede; Jurriaans/Meijer op de
derde plaats.

ZVM-zaterdag laat het afweten
ZANDVOORT - Het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen liet het behoorlijk
afweten in de strijd tegen
Bloemenkwartier. De Zandvoorters die vorige week
nog indruk hadden gemaakt
met een 5-0 zege, werden nu
door het op bezoek zijnde
Bloemenkwartier met de
neus op de feiten gedrukt: 14.
door Aaldert Stobbelaar
De manschappen van Teun
Vastenhouw moeten het een
paar weken doen zonder spelbepaler Rob van der Bergh. En
dat deed zich in deze wedstrijd
al voelen. Van der Bergh, op
vakantie, zet altijd de lijnen uit
en is de stuwende kracht op het
middenveld. Bovendien werden in de afweer de geblesseerden Jack Goedegebuure en Angelo Koning gemist.
In de eerste helft kon Zandvoortmeeuwen. nog aardig tegenspel bieden. Na een gelijkwaardig eerste kwartier was
het Bloemenkwartier dat meer
greep op de strijd kreeg. Toch
ontstonden er geen spectaculaire momenten voor de doelen.
De Zandvoortse doelman Michel Winter kreeg nauwelijks
een schot te verwerken. Van de
Zandvoortse aanvalsactiviteiten kan alleen die van Willem
Buchel genoemd worden. Na
goed doorzetten, volgde een inzet die echter over het doel
ging-

Strijd
Met nog vijf minuten te gaan
brak de strijd eindelijk los. Op
een fraaie dieptepass moest de
Zandvoortse defensie het antwoord schuldig blijven en doelman Winter was kansloos: 0-1.
Nauwelijks een minuut later,
lag de gelijkmaker al in het Hilversumse doel. Bob Brune deponeerde een vrije trap zeer
fraai in het doel: 1-1.
In de tweede helft verving
Paul Mietes de geblesseerde

ZANDVOORT - In de eerste twee competitie wedstrijden, in de eerste klasse
zaalvoetbal, heeft Zandvoort Noord/Bad Zuid weinig succes behaald. Tegen
de Kaap werd met 5-5 gelijkgespeeld en tegen BSM leed
de formatie van Marcel
Schoorl een 5-4 nederlaag.
Tegen De Kaap begon
ZN/Bad Zuid erg goed Na drie
minuten opende Willem Keur
de score na voorbereidend
werk van Ferry Boom. De Kaap
werd vastgezet op eigen helft
met als gevolg dat een foutje in
de Zandvoortse gelederen razend snel met een counter werd
afgestraft: 1-1. De Zandvoorters
waren aangeslagen en keken
binnen twintig minuten tegen
een 1-3 achterstand aan.
Schotpogingen van Henk
Gaus en Pieter Brune vonden
paal en lat op hun weg. Echter
op slag van rust het Marcel
Schoorl zien het het moest
door prachtig raak te schieten2-3. In het Zandvoortse doel
deed Ton Hendrix van zich
spreken met katachtige reddingen. De inzet van ZN/Bad Zuid
werd beloond met de gelijkmaker van Willem Keur: 3-3. Het
werd zelfs 4-3 na een solo van
Ferry Boom.
Het aanvallende voetbal gaf
De Kaap gelegenheid tot de
counter, waaruit ook tweemaal
werd gescoord: 4-5. Met nog een
paar minuten te spelen loste
Pieter Brune een alles of niets
schot dat door een woud van
benen doel trof: 5-5.

Risico's
In opdracht van coach Teun
Vastenhouw zette Zandvoortmeeuwen toen aan voor een
groot offensief. Daarbij mochten en moesten risico's genomen worden. „Na die achterstand moet je wat proberen,
maar het zat er vandaag niet
in." Al zag het er toch naar uit
dat de Meeuwen de gelijkmaker zouden scoren. De doorgebroken Ferry van Rhee werd
echter buiten het strafschopgebied neergelegd. Een rode
kaart voor de Bloemenkwartier
verdediger, maar de toegekende vrije trap bracht niet de gewenste gelijkmaker.
De druk op het Hilversumse
doel werd groot en Zandvoortmeeuwen kreeg, zonder tot
hoogstaand spel te komen, enige kansjes. Die werden niet benut. Bloemenkwartier profiteerde in de slotfase van de
eniorme ruimte en vrijheid
door tweemaal de bal achter
doelman Michel Winter te
plaatsen: 1-4.
Teun Vastenhouw was een teleurgesteld coach. „We waren
van twee punten uitgegaan. Dat
moet in thuiswedstrijden. De
eerste helft was nog redelijk,
maar de tweede helft ging het
niet meer. Voetballend hadden

we vandaag niet veel in huis.
We gingen te veel in de fout.
Het fysiek sterke Bloemenkwartier was beter."

ZANDVOORT - De handbalteams hadden het zondag bijzonder moeilijk. Zowel met de tegenstanders,
als met de erbarmelijk
slechte weersomstandigheden. Op het door de regen
spekgladde asfalt, leden de
handballers van Holland
Casino-ZVM een kansloze
nederlaag tegen koploper
Meteoor: 13-21. De Zandvoortse dames kwamen tot
een 6-6 gelijkspel tegen Cars.
Vidol.

De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Meer informatie over de problemen/oplossingen is te verkrijgen op de
clubavond, elke donderdag in
het Gemeenschapshuis. Ook
kan men informatie inwinnen
op de volgende telefoonnummers: 02507 - 15023, 17272 of
Bovendien kreeg Sander Hit14085.
tinger om onduidelijke redenen
een rode kaart en waren er nog
enige gele kaarten voor de
Zandvoorters. Voordat het zover was, gebeurde er nog al wat
in het veld. Van Nispen begon
flitsend en kreeg een paar riante mogelijkheden op een doelpunt. Die wisten zij echter niet
te benutten. Na een half uur
spelen liet Zandvoortmeeuwen
zien hoe het wel moest. De eerste de beste goede aanval werd
doeltreffend afgerond. De pass
kwam van Barry Paap en Riek
de Haan zorgde voor de afwerking: 0-1.
Van Nispen drong aan maar
Opgave nummer 36: Mat in miste
een afwerker. „Durf te
twee zetten. Wit begint.
en ga voor meer," zei
Oplossing van vorige week voetballen
Pieter Keur in de rust.
(schaakprobleem 35: Mat In trainer
En dat advies pakten de Zandtwee zetten, zwart begint): l
uitstekend op. Binnen
Tc8.\cl+; 2. Telxcl, Da3xcl en voorters
een kwartier stonden de Meeumat.

ZVM in botsing met Bloemenkwartier

Foto Arnold van der Zee

Niet te aanvallend

Sterk voetbal Z'75
ZANDVOORT - Door
een fraaie 0-1 zege op Ter
Leede heeft Zandvport'75
een mooie stap richting
koplopers gemaakt. De
zege had ruimer kunnen
en moeten uitvallen, indien de Zandvoorters de
kansen beter hadden benut.

Nog voor de rust had Zandvoort'75 op een veilige voorsprong kunnen zitten, doch
de juiste richting ontbrak. In
de tweede helft werd Van der
Wal vervangen door Soekhai.
Ook toen heeft Zandvoort'75
het beste van het spel gehad.
Met goed aanvallend voetbal
werden goede kansen gecreëerd maar de voorwaartDe overwinning was daar sen waren niet in staat die te
echter niet minder verdiend verzilveren. Dat was het eniom. Het team van trainer Ge- ge manco aan het Zandvoortrard Nijkamp beheerste de se spel.
strijd vrijwel de gehele negentig minuten. De te laat
Er ontstond vooral veel geaanwezige Paisel Soekhai vaar in het Ter Leede strafmocht van Nijkamp plaats- schopgebied via de snelle
nemen op de reservebank, spitsen Ferry Boom en Faisel
waardoor Piet van der Wal Soekhai. Het wilde echter
zijn opwachting in het elftal niet lukken de bal in het Ter
maakte.
Leede doel te werken. In de
De eerste tien minuten wa- verdediging werd zeer resoren de moeilijkste voor de luut gevoetbald. Ter Leede
badgasten. In die periode was slaagde er niet in de Zandhet nog even zoeken, maar voortse verdediging in verleTer Leede was niet gevaar- genheid te brengen. De Zandhjk. Daarna heeft Zand- voorters hebben in de slotfavoort'75 de strijd gedikteerd. se de wedstrijd rustig en beDe enige en naar later zou kwaam uitgespeeld en voegblijken beslissende treffer den twee belangrijke punten
kwam van uitblinker Bas aan het totaal toe.
Heino. Mark Balk had de
Zaterdag staat de verre uitvoorbereidende werkzaam- wedstrijd in Veenendaal tegen VRC op het programma.
heden verricht: 0-1.

Tegen BSM had Marcel
Schoorl zijn team opdracht gegeven niet te aanvallend te starten. Anderhalve minuut na aanvang van de wedstrijd werd
door een snelle hervatting van
het spel bij een vrije trap toch
gescoord door BSM. Een tegenslag voor de Zandvoorters die
toch goed in de wedstrijd zaten.
Henn Marcelle zorgde even later voor de verdiende gehjkmaker: 1-1. Kort hierna had Pieter
Brune geen geluk met een
schot op de paal.
Een vrije trap voor BSM betekende wederom een score: 1-2.
Door een conditionele voorsprong werd BSM iets sterker
met als resultaat dat er nog
twee doelpunten achter de goed
keepende Ton Hendrix werden
gedrukt: 1-4. In het begin van de
tweede helft werd Henk Gaus
neergelegd, waardoor een BSM
speler twee minuten naar de
kant moest. Uit de toegekende
vrije trap knalde Marcel
Schoorl ZN/Bad Zuid naar 2-4.
De Zandvoorters roken een
kans op meer, maar hadden
geen succes met afstandsschoten. Na een gave actie van Henri Marcelle kon Pieter Brune
eenvoudig scoren: 3-4. Een gelijkspel zat er in, maar een foutje in de Zandvoortse defensie
strafte BSM genadeloos af: 3-5.
In de slotfase kreeg ZN/Bad
Zuid een strafschop te nemen
die benut werd, maar meer dan
een 4-5 nederlaag zat er met
meer in.

ZVM heeft te veel kansen nodig om te scoren, vindt coach Joost Berkhout
Foto Arnold van der Zee

Van sommige spelers had ik
meer inbreng verwacht."

Dames
Ook voor de dames was het
geen pretje om handbal te spelen onder deze omstandigheden. Glad veld, gladde bal en

Zwaar bevochten zege
voor Zandvoortmeeuwen

ZANDVOORT - In de uitwedstrijd tegen Van Nispen
heeft Zandvoortmeeuwen
een zwaar bevochten 2-3
overwinning behaald. In de
slotfase werkte Van Nispen
bijna de 0-3 achterstand
weg. De scheidsrechter wilde het kennelijk gelijk laten
worden aangezien ruim tien
minuten 'langer werd gespeeld.

SPORT
Weinig succes
ZN/Bad Zuid

Moeilijk handbal op glad asfalt

„Onder betere omstandigheden hadden we misschien een
kans, maar nu was er geen eer
te behalen," stelde coach Dirk
SPORTAGENDA
Berkhout. Het fysiek veel sterVOETBAL
Meteoor ondervond alleen
Zaterdag: VRC - Zandvoort'75 kere
in de eerste helft tegenstand
14.30 uur te Veenendaal.
de Zandvoorters. Toen
Zondag: Hoofddorp - Zand- van
werd het goed handballende
voortmeeuwen 14.30 uur
Meteoor nog enigszins bijgeHANDBAL
Zondag: KDO dames - Holland houden: 7-9.
Casino-ZVM 13.30 uur.
In de tweede helft was het
BASKETBAL
het tegenspel van Holland
Zaterdag: Lions dames - HOC met
Casino-ZVM
snel gedaan. Me18.00 uur, Pellikaanhal.
scoorde vijfmaal op rij en
Lions heren - Beverwijk 3 19.30 teoor
daar stelden de Zandvoorters
uur, Pellikaanhal.
niets tegenover: 7-14. De strijd
ZAALVOETBAL
gestreden, het weer werd
Vrijdagavond in de Pellikaan- was
slechter en ook het
hal: 19.00 uur Zandvoort'75 - steeds
DIO jeugd, 19.45 uur Zand- handbal.
voort'75 - AZV A-jun., 20.30 uur Eindstand 13-12.
TZB 5 - NAS 2, 21.15 uur TZB 2 „Het was een slechte partij
Sekura 2, 22.00 uur TZB dames handbal
van ons," ging Berk- FCL'72.
hout verder. „We hebben vervan een beter
Maandagavond in de Pellikaan- diend verloren
Over het vertoonde
hal: 20.45 uur TZB 4 - Vrouwen- Meteoor.
troost 2, 21.30 uur ZVM 2 - TZB spel ben ik wel teleurgesteld.
3, 22.15 uur TZB 5 - Zandvoort
Noord 4.
Woensdagavond in de Pellikaanhal: 21.00 uur ZVM 3 BSM 7, 21.45 uur Zandvoort
Noord 7 - Pension TH 2, 22.30
uur Zandvoort Noord 6 - Kalmthout 5.

Schaakprobleem

Remco van Lent en halverwege
deze helft kwam William Rubeling in het veld voor Martin Visser. De Zandvoorters begonnen
overigens goed. Een gave actie
van Memmet Seker werd door
de rechterspits vervolgd met
een voorzet op maat. De actieve
Ferry van Rhee had daar meer
mee kunnen doen dan de nu
afgegeven slappe schuiver.
Toen Zandvoortmeeuwen de
strijd onder controle leek te
hebben, sloeg het noodlot toe.
Na een kwartier spelen lette de
verdediging niet op en het was
raak: 1-2. Even later nog een
hachelijke situatie voor het
Zandvoortse doel toen doelman
Winter een terugspeelbal in
handen nam. De vrije trap, vlak
voor het doel, leverde Bloemenkwartier niets op.

Zandvoorts
Nieuwsblad

wen op een riante 0-3 voorsprong. Daarbij kreeg Zandvoortmeeuwen de hulp van de
Van Nispen doelman die bij beide treffers niet geheel vrijuit
ging. Een zacht ingeschoten bal
van Dirk Termaat verdween in
het doel omdat de doelman uitgleed en even later profiteerde
Riek de Haan van een foutieve
uittrap van dezelfde doelman:
0-3.
Van Nispen zocht fel de aanval daarbij gesteund door een
scheidsrechter die de Meeuwen
spelers de ene na de andere gele
kaart voortoverde. De Zandvoorters hielden stand en hadden bij uitvallen kansen op
meerdere doelpunten. Onder
andere Philip van der Heuvel
trof de lat. De gastheren slaagden in de slotfase erin toch
tweemaal te scoren: 2-3. Ondanks dat de scheisrechter van
geen ophouden wist, hij liet
ruim tien minuten langer voe',ballen, nam Zandvoortmeeuwen twee dik verdiende punten
mee naar de badplaats.
„Ik vind dat we verdiend gewonnen hebben," meende Piter
Keur. „Het voetbal van ons was
nog niet erg goed, maar het heilige vuur was er weer. Het is
overigens een rare afdeling,
waar niemand wat voor elkaar
onderdoet."

voorzichtig opererende dames.
Vooral in de eerste helft was
het voorzichtigheid troef. Zowel Holland Casino-ZVM als
Cars Vidol slaagden er slechts
eenmaal in doeltreffend uit te
halen: 1-1.
In de tweede helft, toen het
wat droger weer werd, ging het
wat beter. Beide teams deden
echter in het geheel niet voor
elkaar onder. De spanning bleef
tot de laatste seconden maar
geen der partijen sloeg definitief toe. De uiteindelijke 6-6
eindstand gaf de verhouding

juist weer.
„We hebben te veel kansen
nodig om te scoren," stelde
coach Joost Berkhout. „Toch
vind ik dat het bovenverwachting gaat. Deze jonge ploeg doet
het gewoon goed. Het is een erg
leuke groep om mee te werken."
Doelpunten heren: Guido Weidema 4, Nic Grijekovic 4, Ronald Vos 2, Patnck Terpstra 2,
Arjen Molenaar l' Dames Mireille Martina 3, Wendy van
Straten 2, Margreet Sterrenburg
1.

Gunstige loting voor Schaak Club
ZANDVOORT - Zowel de
senioren als de jeugd, gingen er tegen aan in de interne competities van de Zandvoortse Schaakclub. Bovendien kan de club tevreden
zijn met de loting voor de
externe competitie. Volgens
de ZSC zit er een kampioenschap in.
Extern wedstrijdleider Edward Geerts is van mening dat

Chess haalt uit naar Haarlem
ZANDVOORT - Met een
verpletterende zege is het
eerste achttal van Café
Neuf/Chess Society de competitie begonnen. Slachtoffer werd het niets vermoedende derde team van HWP
uit Haarlem De 6-2 overwinning van de Zandvoorters betekende de grootste
overwinning ooit in de tweede klasse behaald.
De wedstrijd tegen HWP begon
niet echt gemakkelijk. Tegen
alle verwachtingen in, werkte
Fred van de Klashorst zich op
het eerste bord in grote problemen. Het was echter Ben de
Vries, die met een fraaie regelmatige overwinning Chess aan
een 1-0 voorsprong hielp. Met
een aantal fraaie zetten kon
ook Van de Klashorst z'n hachje redden, maar verder dan remise kwam hij niet, hetgeen hij=
zelf als zeer teleurstellend omschreef.
De Duitser Walter Gerhards,
die er maar liefst een autorit
van viereneenhalf uur op had
zitten, verwikte of verwoog niet

en gaf z'n tegenstander geen enkele kans. Ook Nico Huijboom
won zijn partij met zwart gedecideerd en daarmee leek de
strijd gestreden. Even gloorde
er nog hoop voor de Haarlemmers toen Jako Otte onnodig
verloor en Ton van Kempen
een onnauwkeurigheidje beging.
Na een fraaie partij, vol met
offers en schijnoffers, bracht
Olaf Cliteur met de volle winst
zijn team definitief in veilige
haven. Jacob de Boer gunde
zijn tegenstander een half j e en
bij de comfortabele 5-2 voorsprong schaarde iedereen zich
rond het bord van Ton van
Kempen, die het niet leek te
gaan redden. Een blunder van
zijn tegenstander strafte de gretige Van Kempen echter meteen af en daarmee won Café
Neuf/Chess met 6-2.>
Teamleider Hans van Brakel
omschreef de overwinning als
een droomstart, maar waarschuwde er meteen voor niet te
lang in dromenland te blijven,
want de echte tegenstanders
komen nog.

Morgenavond is het de beurt
aan de reserves van Café Neuf/Chess Society, die hun debuut
maken in de derde klasse. Dit
zal gebeuren tegen het derde
team van het IJmuidense Kijk
Uit. De IJmuidenaren mogen
inderdaad wel goed uitkijken
want behalve dat Kees Koper
zijn team veertien dagen geleden in een vooruitgespeelde
partij op een 1-0 voorsprong
bracht, dreigt teamleider Olaf
Cliteur ook nog een 'geheim wapen' in te gaan zetten.
Het nieuwe derde achttal
komt ook in actie. Chess 3 dat
voorlopig als recreatieteam
door het leven zal gaan, is ingedeeld in de vierde klasse en zal
op donderdag 14 oktober in de
ring verschijnen tegen de reserves van het Schalkwijkse SVS.
Voor het echter zover is zal
Olaf Cliteur morgenavond
eerst nog een instructieavond
verzorgen voor de spelers. Ook
voor mensen van buitenaf die
geïnteresseerd zijn in het
schaakspel en Chess Society is
deze avond vrij toegankelijk.

het Zandvoortse schaakteam
het kampioenschap gaat behalen. „Gezien de tegenstanders,
die wij de komende maanden
zullen ontmoeten, moet dat
lukken." Volgende week donderdagavond
begint
het
schaakgeweld in het Gemeenschapshuis. Dan zal de Zandvoortse Schaak Club gastheer
zijn van het Haarlemse HWP-5,
wat vorig seizoen nog klop
kreeg met 4,5 tegen 3,5.
In de interne competitie bij
de senioren werden acht partijen gespeeld. In deze vierde ronde liet belofte Jan Berkhout een
steekje vallen door zijn partij
tegen Lindeman te verliezen.
Ook Edward Geerts had duidelijk zijn avond met. Het zit hem
nog niet mee in deze beginfase
van de competitie. Geerts
moest het loodje leggen tegen
de sterk spelende Hans Jansen.
De partij tussen Rob den Drijver en Wil Reijer werd eerst na
36 zetten afgebroken, maar na
analyse gaf Reijer zich gewonnen.
Uitslagen
Lindeman-Berkhout 1-0, Ter Bruggen-Khjn 1-0.
Den Dnjver-Reijer 1-0. Geerts-
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Jansen 0-1, Gorter-Ayress 0-1,
Schiltmeijer-Van Ei)k 0-1. De
Oude-Atkmson 0-1, De HaanBijlsma 0-1 De ranglijst ziet er
als volgt uit l Dambrink. 2 Lindeman, 3 Jansen, 4 Ayress, 5
Berkhout
De koplopers maakten geen
fouten in de interne competitie
voor de jeugd. Flonan van der
Moolen, Thomas Hesse, Dmitri
Herders, Bart Timmermans en
nieuwkomer Kees Koning,
slechts zeven jaar, wonnen hun
partij.
Uitslagen Rebecca WillemseFlonan van der Moolen 0-1, Thomas Hesse-Henk Willemse 1-0.
Dmitn Herden-Remco
de
Roode 1-0, Jonathan EdwardsNiels Filmer 0-1, Nanouk Marqunne-Bart Timmermans 0-1,
Danny van Leersum-Bas van der
Mei] 0-1 Kees Komng-Manon
van Eldik 1-0. Jonathan Edicards-Niels Filmer 0-1
De ratighjst l Flonan van der
Moolen, 2 Thomas Hesse 3
Dmitn Herders, 4 Bart Timmermans, 5 Laura Blmjs Clubkampioene Rebecca Willemse moet
zich met een zevende plek tevreden stellen

Top scorers

'1 \\LiLmi Ju/J!)

F. Boom (Zv.75)
R. De Haan (ZVM zon)
P. v. der Heuvel (ZVM zon)
F. van Rhee (Z.V.M.zat)
j

!

!

5

10

|

W. Rubeling (Z.V.M.zat)
J. Schilder(TZB)

15

De winnaar van vorig jaar Riek de Haan deed afgelopen zondagvan zich spreken door tweemaal te scoren. Aangezien koploper
Ferry van Rhee het doel niet wist te vinden heeft De Haan de
aansluiting hervonden. Ruim achter de tivee Meeuwen-spitsen
volgen Ferry Boom en William Rubeling'.
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OKTOBER MENU
Waldorfsolade combineerd met
tranches lauwwarme
duivenborstfilet
of

Krachtige bouillon van gevogelte
met broodcroutons en tuinkruiden
*#*#•*#*#
Gestoofde heilbotfilet met groene
druiven en witte wijnsaus
of

Kalfsmedaillon in eigen jus met
bospaddestoeltjes
#*#**#**
Bitterkoekjesbavarois
geparfumeerd met Amaretto

FL 39-
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TENTCIRCUS
TER WERELD MET 3 MANEGES

De speciale Selection modellen van Peugeot. Als je ze ziet, ben je verkocht.
Onze speciale
18 maanden (max.
106 SELECTION
205 SELECTION
306 SELECTION
405 SELECTION
605 SELECTION
de voorraad strekt:
Speciaal aanbod tot 26 oktober '93: Zolang de voorraad strekt:
Zolang de voorraad strekt:
Zolang de voorraad strekt:
Selection modellen Zolang
voordeel:
f 1.601,-), of
een speciale uitvoering op basis
maak uw eigen 205 Selection met
een speciale uitvoering op basis van een speciale uitvoering op basis
op basis van de 605 SU (122 pk)
van
de
106
XR
LI
(60
pk)
met
gratis accessoires naar keuze tw.v.
de 306 XR 1.4 (75 pk) met extra's: van de 405 GL 1.6 (89 pk) met
met extra's:
zijn wel heel aantrekeen lening met 4,9%
extra's:
1.500,- (mcl. BTW en montage).
• vernis metaallak
extra's:
• anti-blokkeersysteem
kelijk. Daarom kunt • getint glas
rente over 36 maan• centrale vergrendeling met
• stuurbekrachtigmg
• vernis metaallak
• centrale vergrendeling met
Dit aanbod geldt op alle 205 perafstandsbediening
• speciale stoelen
u 't waarschijnlijk
afstandsbediening
den (max. voordeel:
sonenauto's, m.u.v. de Ace-versies.
• elektrisch bedienbare
• speciale bekleding
(Dit Selection pakket is ook
elektrisch bedienbare
voorportierruiten
verkrijgbaar op de 605 SLD, SRti
toch niet laten om • voorportierruiten
f 2.083,-)-Let wel: dit
• mistlampen vóór
(Dit Selection pakket is ook
en SRdt)
• ergonomie-pakket
verkrijgbaar op de 405 GLD en
door te lezen.
financieringsaanbod
(Dit Selection pakket is ook
405 Break GL(D).)
verkrijgbaar op de 306 XRd.)
Want ze zijn allegeldt óók voor de
Normale prijs v.a.
26.380,- Er is al een Peugeot 205 v.a. 22.950,- Normale prijs v.a.
33.455,- Normale prijs v.a.
37.300,- Normale prijs v.a.
59.390,maal extra compleet Selection prijs v.a.
24.580,Selection prijs v.a.
3 1 .655,- Selection prijs v.a.
106, 205 en 306
35.500,- Selection prijs
54.390,KORTING
1.800,VOORDEEL
1.500,KORTING
1.800,KORTING
1.800,KORTING
5.000,uitgerust tegen een
Selection modellen.
extra voordelige prijs. Zoals u in de tabel ziet, nieuwe 106, 205 of 306 personenauto' ook nog
In dat geval dus dubbel voordeel! Daarom:
kan de korting oplopen van f 1.500,- tot maar de keuze uit drie voordelige financieringen".
al bent u gewaarschuwd, het zou ons niet verbaliefst f 5.000,-! En alsof deze verleiding nog niet
Nu halen, pas op l juni 1994 betalen (max. zen als u binnenkort bij ons binnengroot genoeg is, bieden wij de kopers van een voordeel: f 1.359,-), of een renteloze lening over stapt. U bent van harte welkom.

AMSTERDAM - STADIONPLEIN
vrijdag 8 oktober t/m donderdag 14 oktober
Avondvoorstellingen 20.00 uur
Matinees: za 9,20 10 en wo 13-15.00 uur; vr8, ma 11, di 12 en do 14-16.15 uur
Voorverkoop: Bij alle VW-Bespreekburo's - Nieuwe Muziekhandel, Leidsestraat 50
en aan de Circuskassa's, dagelijks vanaf 10.00 uur doorlopend geopend.
CIRCUSTELEFOON: 020 - 672 08 99
Onze reizende dierentuin is vanaf vrijdag 8 oktober dagelijks geopend
van 10.00-18.00 uur. Het circus is verwarmd.

BLOEMEN TE KUST EN
TE KEUR

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

PEUGEOT

___
___
_
3 "MAXIMUM TE FINANCIEREN BEDRAG ri5 000.-: OP BASIS VAN DE GEBRUIKELIJKE BETMLPUNVOORWAARDEN VAN PEUGEOT FINANCIERING NEDERLAND
(AANGESLOTEN BIJ HET BKR IN TIEL | HET FINANCIERINGSVOORDEEL IS BEREKEND TO V EEN GEBRUIKELIJKE RENTE VAN 13.9% EFFECTIEF P/JR PRIJZEN INCL BPM EN BTW. EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

HEEMSTEDE, VAN SCHAGEN VAN 1890 B.V, ACHTERWEG 38, TEL: 023-293450.

B/oemenmagazi/n

„Erica"
Grote Krocht 24
Tel. l 2301

Wordt het niet eens tijd om
echte rijlessen te nemen.
Autorijschool

Phil Waaning
Kostverlorenstr. 70

CHINEES INDISCH RESTAURANT

0?J

Spoedcursus

Tel. 12071
* Seniorentraining

AZIË
EJ ledere vrijdag - zaterdag EJ
EJ zondag Kopend buffet
x -i n
EJ
EJ van 18.00 tot 21.00 uur
J löf" p.p. EJ
EJ
f -10

[DJ Kinderen tot 12 jr.

J

IUr" p.p. EJ

El
[DJ

Maandag t/m donderdag buffet mogelijk voor min.
10 personen.

p,,
LÜl

Vrijdag - za. - zo. bij afhalen boven f25,portie kroepoek gratis.

EJ Zondags bij a la carte-maaltijd
EJ min. 5 pers. gratis drankje
JJU (geen buffet).

H AZIË VOOR
ü LEKKER ETEN

EJ

" f t/1Q
SPïSK49

EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ

AUTORIJSCHOOL

is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent., .
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO MN-SMINI'S is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!

r-7--7-7-™ --- --- ------«-- - --- -,
Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
eu roe nee[ue.
i
Schrijf hier in bloklttters

HOGEWEG67-ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

Met een advertentie in SHOWROOIAUTO l-IN-3 MINI'S

Pnjs incl.
B T. W.

EIG .EW NEHLS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"
Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel. 02507-18178

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten lellen
voor l letter. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hanti van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.

Naam: Adres: Postcde + Plaats: -

2
3
4
5
6
7
8
9
10

46.94
62.80

.

J

- -- - - - - - - ~
_
_ __

-

78.67
94.53
110.39
1ÜG.25
142.12
157.98

Telefoonnummer
Handtekening: —

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321
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Varkensfilet
in een velouté
EZE WEEK MAKEN we
gebruik van een bindmiddel uit de klassieke keuken de zogenaamde 'liaison'.
Een liaison is een mengsel van
eidooier en slagroom. Men kan
er zowel crèmesoepen als sauzen mee binden. Sauzen en soepen afgemaakt met een liaison
noemt men ook wel veloutésauzen/soepen.

D

Voor l liter soep gebruikt
men l dl slagroom en l eierdooier. Voor het binden van een
saus 2 tot 4 eierdooiers en 2 dl
slagroom op een liter saus.
In het onderstaande recept
wordt gebruik gemaakt van zowel maïzena als een liaison. Dit
om het minder vet te maken.
Maar als men dat wenst, kan
men ook de maïzena achterwege laten en 3 eierdooiers gebruiken. Het is belangrijk de saus of
soep na het toevoegen van de
liaison niet meer te koken.
Varkensfilet in een velouté
met tomaten en courgette: 300 g
varkenslappen, l courgette, 6
tomaten, l eierdooier, l dl slagroom, eetlepel maïzena, l teentje knoflook, oregano, boter,
zout, peper.
1- Kruid de varkenslappen
met de zout en peper. Braad ze
bij voorkeur in een zware gietijzeren braadpan in boter aan.
Voeg de in stukken gesneden
tomaten en courgette, de gehakte knoflook en wat oregano
toe. Laat het geheel afgedekt
een uurtje zacht stoven.
2- Als het vlees zacht en gaar
is de lappen uit de pan halen.
Roer een eetlepel maïzena los
in wat water en bind het braadvocht ermee.
3- Roer de eierdooier los in de
room (dit wordt een liaison genoemd). Neem de braadpan
van het vuur. Voeg daarna al
roerende de liaison toe en een
klontje boter. Na het toevoegen
van de liaison mag de veloutésaus niet meer boven de 80° C
worden verwarmd.
Dit gerecht kan heel goed met
gekookte aardappels worden
geserveerd maar ook met bij
voorbeeld stokbrood.
PETER VAN KLAVEREN

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Verplicht klappen
voor het spook

De Stichting Archivisie
beoogt zonder 'wetenschap
op straat' te hedrijven de
architectuur en stedebouw
dichterbij huis te brengen.
Of het nu 'art deco' of
anders heet, is niet de
hoofdzaak van
architectuurtoerisme. Het
gaat erom dat we leren
kijken.

A

RCHIVISIE
BESTAAT in november
tien jaar en heeft zo
langzamerhand wel bewezen in een behoefte te voorzien. Misschien

was het

zelfs wel een gat in de
markt. Het initiatief lag onder anderen bij de huidige
secretaris, Caroline van

Raamsdonk.

Ze werkte in de jaren zeventig
bij het architectenbureau van
H. Hertzberger, hij ontwierp
bijvoorbeeld het gebouw van
'Even Apeldoorn bellen', en
kreeg veelvuldig de vraag van
studenten en architecten waar
ze het werk van Hertzberger
konden bewonderen. De geïnteresseerden werden vervolgens
netjes doorverwezen want architectuurgidsen waren er nog

Markt voor wijn
verbreedt zich
WIJNMARKT verzich. Niet meer
DEbreedt
alleen de Franse wij-

nen prijken op menukaar-

ten. De Spaanse, Italiaanse,
Australische en Zuidafri-

kaanse wijnen maken hun
opmars in de restaurants.
Helaas zijn deze wijnen door
de minder logische opbouw van
de wijnkaarten vaak moeilijk
terug te vinden. Wijnen zijn
vaak ingedeeld naar herkomstplaats en prijs in plaats van op
stijl en smaak. Er wordt vaak
totaal voorbij gegaan aan, al of
niet passende smaakcombinaties door het veranderende gebruik van ingrediënten, kruiden en bereidingswijze.
Gezien het feit dat 46 van elke
honderd flessen wijn, in Nederland geconsumeerd, uit Frankrijk stammen en daarvan 15 uit
Bordeaux, zal er nog heel wat
moeten worden 'verbreed'. Niet
slechts om de karakteristieke
wijnen uit andere landen hun
verdiende plaats te geven, maar
ook om een betere verhouding
te bewerkstelligen tussen prijs
en kwaliteit van gerechten en
wijnen. Volgens diverse wijnkopers is 'het gat tussen de huiswijnen en de grote namen onnoclig hoog. Juist in andere landen
vindt men vele
prijzenswaardige wijnen
die beter aansluiten bij de
regelmatig
veranderende
kookstijl.'
Een deskundig advies is
dan ook om
wijn uit de
kuststreken te
kiezen bij vis
uit zee. Verder
verdient het
aanbeveling
om af te stapPen van de
veel-voorkomende
gedachte dat er
met de wijn
gescoord
moet worden
ten koste van
de gerechten. Italianen bij voorbeeld beschouwen wijn aan tafel als een extra smaakcomponent in een gerecht. Italianen
doseren wijn eigenlijk meer als
een vloeibaar kruidenmengsel.

Code
Italië staat reeds heel langbekend als het land van de wijn.
Op de vlakten, aan kustgebieden
en op lagere heuvels met
g
en
kalksteen-samenstelling
s
taan in de regel witte druivefassen aangeplant, zodat de wijüen de benodigde fraïcheur
houden. Rode druiverassen gedijen beter in de hogere heu-

vels. Daarbij hebben noordelijke wijnen meer geur, een frissere stijl en minder gloedvolle
smaak. Hoe zuidelijker de herkomst, hoe meer de rollen worden omgedraaid. Die herkomst
van de wijn valt in Italië altijd
af te leiden aan de twee letters
van de provincie-code die wettelijk in de bovenzijde van de
fles-capsule staat gestanst.
In tegenstelling tot het Franse gebruik worden in Italië de
wijnen nooit per gewest gegróepeerd. De meeste kwaliteitswijnen worden er volgens de oude
Habsburgse traditie vernoemd
naar het (dominante) druiveras
en de plek waar de wijn wordt
geproduceerd. Misschien zijn
de namen iets minder bekend
dan van de Franse wijnen, maar
er zijn verrassend veel lekkere
Italiaanse wijnen rond een tientje in de winkels te vinden.

Stad leren zien
met Archivisie
nauwelijks. Bovendien: een
praatje met een plaatje zegt nog
weinig over de schaal en maat
van een gebouw.
Reden genoeg om in 1983 de
Stichting Archivisie op te richten, met als doel het geven van
voorlichting van educatieve,
culturele en maatschappelijke
aard over architectuur en stedebouw. Een soort wegwijzer
dus. Archivisie organiseert excursies, wandelingen, fietstochten en busritten. Dit alles niet
uitsluitend voor vakmensen,
maar ook voor cultureel geïnte-

door Everhard Hebly
resseerden. Het 'arbeidsterrein' van Archivisie beperkt
zich overigens niet tot Amsterdam. In november staat bijvoorbeeld een architectuurweekeinde in Eotterdam gepland.
Van Raamsdonk geeft zelf al
tien jaar lang rondleidingen.
„Architectuurtoerisme is een
nieuw soort bedrijf. Het is heel
wat anders of je alleen de toeristische plekjes in een stad be-

Boven het interieur van het Scheepvaarthuis, waar thans het GVB
zetelt. Op 29 oktober en 11 november verzorgt Archivisie hier een
rondleiding, linksboven de typerende bouwstijl van Plan-Berlage.
Inde Pijp, op de hoek van Burgemeester Van Tellegenstraat en P.L.
Takstraat
Toto's ArHmïsi<>

zoekt of datje voor de architectuur en stedebouw gaat," vertelt ze. „Veel mensen die Amsterdam goed kennen, zeggen
na een excursie of wandeling
dat ze hebben leren kijken en
dingen zagen waar ze altijd aan
voorbij gelopen waren."
„Neem bijvoorbeeld de
grachten. Die dateren uit de zeventiende eeuw en zijn echt
niet voor de toerist gegraven.
Dat zijn de snelwegen van toen
en waren precies breed genoeg
voor vier schepen. Het is interessant als je dat soort dingen

(ADVERTENTIE)

De nieuwste
op Meubelboulevard Diemen

Negen specialisten op rij brengen het laatste woonnieuws van de internationale
meubelbeurzen. Modern, klassiek, romantisch, Scandinavisch, grenen, manou,
leer, design, rustiek, alles! En omdat het woonmaand is: speciale aanbiedingen en
extra vriendelijke prijzen!

MEUBELBOULEVARD DIEMEN
Ringweg afrit Si 13/Diemen. Openbaar vervoer: tramlijn 9 of bus CA' 136. Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur

gaat leren herkennen. Amsterdam telt zevenduizend monumehten, daarom alleen al kom
je voortdurend ogen tekort."
„Heel veel mensen weten dat
Amsterdam op palen is gebouwd, maar daar houdt het
vaak wel mee op. Het is
vreemd, maar over een stad als
Barcelona weten ze soms heel
veel, terwijl ze in Amsterdam
niet weten waar ze moeten kijken. Wij proberen ze daarin wat
op weg te helpen."

Archivisie organiseert voor de komende maanden nog een aantal rondleidingen door het Scheepvaarthuis,
de Beurs van licrlagv en de ING Bank
in Zuidoost. In het eerste weekeinde
van november staan rondleiding door
Rotterdam op het programma. Voor
informatie: 020-625.8ÜOS.

The Phantom of the Opera
draait in het Schcvenlngse Clrcustlieater. Kaartjes vanaf januarl 1394 zijn te boeken via telefoonnummer 06.300100.

Invalshoeken
Amsterdam scoort volgens
haar in Europees opzicht hoge
cijfers vanwege de grachten en
het goed bewaarde zeventiende
eeuwse stadshart. Wie een enkele blik op de plattegrond van
Amsterdam werpt, ziet de typische grondvorm die al genoeg
invalshoeken geeft voor een
stedebouwkundige 'rondreis'
langs bijvoorbeeld de sociale
woningbouw van na 1900 of de
verschillende
stadsvernieuwingsprojecten.
Van Raamsdonk: „Er is hier
zo enorm veel te vertellen. Bijvoorbeeld over de materialen
die gebruikt werden, maar ook
over buurten als de Pijp, Bétondorp en Dapperbuurt. Bétondorp heeft een heel aparte
structuur, dat is een echt dorp
met een brink. In AmsterdamZuid zie je daarentegen weer
wat Berlage voor de stad gedaan heeft."
„Ook de opvattingen die men
rond 1900 over gezondheid
kreeg, zijn terug te vinden in de
manier waarop men bouwde.
Aan de grondvorm kun je zien
dat men vooruitdacht en er
werd ook heel doordacht gebouwd. In de zeventiende eeuw
is de gronduitgifte aan banden
gelegd, zodat je niet meer zomaar raak kon speculeren. Als
je twee kavels kocht, was je verplicht beide kavels te bebouwen. Het is een unieke stad om
rond te lopen, maar je moet het
wel leren zien."
„Het is niet belangrijk hoe je
iets noemt, dat is de pret niet
van architectuurtoerisme. Studeren kun je ook elders en we

Mousserend
Mousserende wijnen zijn natuurlijk ook in Italië te vinden
(denk maar aan de Lambrusco), maar Spanje is 's werelds
grootste producent van mousserende wijnen. Ze worden vervaardigd op dezelfde manier als
waarop champagne wordt gemaakt, tegenwoordig 'methode
traditionelle'
genoemd.
Kwalitatief
het beste produkt van alle
Spaanse
mousserende
wijnen is de
Cava (in de
kelder geboren). Deze benaming mag
alleen
gebruikt worden
voor die wijnen die geheel
volgens
de
champagne-methode gemaakt
zijn.
Dat wil dus
zeggen waarbij de tweede
gisting in de
fles
heeft
plaatsgevonden. De goede kwaliteit van Cava's wordt allereerst verkregen
door de bijzonder gunstige klimatologische omstandigheden
in de Penedés-Alta en Media,
tussen 250 en 600 meter hoogte
boven de zeespiegel, en voorts
door de kalkrijke, licht-vettige
zandgronden.
De 'methode traditionelle'
zorgt voor de verdere prefectie.
De Nederlandse consument
heeft inmiddels de Cava ook
ontdekt. Per jaar vinden zo'n
klein miljoen flessen de weg
naar de Nederlandse liefhebber. In de maand december is
de Cava te koop voor 15 gulden
(normale prijs 17,95 gulden).

willen niet te theoretisch zijn.
We bedrijven geen wetenschap
op straat en zijn geen wandelende encyclopedie. Het gaat
erom dat de mensen 'sensibel'
worden voor de omgeving. En
als je dat virus eenmaal hebt,
raak je het niet meer kwijt."

Je hebt van die musicals
die iedereen gezien moet
hebben, zonder dat je hélemaal snapt waarom. De
veelbejubelde 'Phantom of
the Opera' is er zo een. De
musical over het jaloerse
spook is wel erg volgens
het geijkte musical-stramien opgebouwd en bij vlagen niet zo verstaanbaar
als het glasheldere meesterwerk Cyrano. En waarorn bijkans elk nummer in
een forse uithaal moet eindigen, zodat het publiek
zich tot een ovatie verplicht voelt, is me ook een
raadsel. Maar ach, wat doet
het er toe. De decors zijn
spectaculair, de scène-wisselingen ingenieus, er
wordt prima gezongen en
het slot is zowaar ontroerend, In deze kale tijden is
het wel eens prettig een
spannend avondje in de
donkere catacomben van
een 19e eeuws theater te
vertoeven. En dan hebben
we het nog niet eens over
het schitterende VSB-theater gehad, dat de muziektempel aan de Amstel naar
de kroon steekt. (AvS)

Een vlammend
geval in de
Transvaal
Wolthoorn & De Groot
beschrijven hoe de
natuur zich in de stad
Amsterdam handhaaft.
Sterker nog: hoe ze
pijlsnel terugslaat zodra
de bebouwing even
wijkt. Vandaag de
roodvlammende wilde
wingerd in de
Transvaalbuurt.

E WILDE wingerd (Parthenocissus) heeft met
zijn schitterend rode blad
het voor de Transvaal zo karakteriserend ogende huizenblok
in de Krugerstraat, op de hoek
met De la Reystraat beklommen. Elk jaar strekken de soepele uitlopers zich iets verder
over de bakstenen gevel uit.
Aan houten vensters met glas
heeft de wingerd een hekel:
daarop kan hij zich niet vastzetten.
Drie tot vier weken nadat de
herfst heeft ingezet en de wingerd dieprood verkleurt, valt
het blad en wordt de oorspronkelijke gevel weer zichtbaar.
Wat achterblijft is een netwerk
van kale takken. Een dergelijke
gevelbegroeiing is - vooral in
het najaar - bijzonder fraai en
biedt een nestelplaats voor
mees en mus.
Hoog tussen de verstrengelde
ranken van de wingerd zijn de
nesten veilig voor bloeddorstige katten. Hoewel het kattegevaar daar op de hoek van de
snackbar niet echt groot is: veel
katten gaan liever een straatje
om, naar de achterkant van de
huizen. De snackbar - en bij
mooi weer ook het pleintje ervoor - staat tot 's avonds laat in
de belangstelling van vooral pubers. Daarnaast is het er qua
verkeer altijd vrij druk: de Krugerstraat vormt de doorgang
tussen de Wibautstraat met
daarachter de door die straat
ontsloten stadsdelen en de
nieuwe ringweg.
Een ander voordeel van nestelen in een wingerd is dat de

D

nesten achter het dichte blad
onzichtbaar zijn voor op eieren
beluste meeuwen. Bovendien is
er volop voedsel te vinden tussen de takjes en de bladeren. In
de zomer, als 's nachts de lucht
boven het asfalt afkoelt, zoeken
vliegen en muggen de betrekkelijke veiligheid van een wingerd
op. Betrekkelijk, inderdaad.
Want in de wingerd wacht hun
dan geverderd ouderpaar dat
vele vogelmaagjes te vullen
heeft.
Een ander gevaar voor de insekten zijn de vele vette spinnen die hun web tussen de gebladerte hebben gesponnen. Er
gaat wat om in zo'n wingerd.
WOLTHOORN & DE GROOT
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Foto A. de Groot

(ADVERTENTIE)

DROOM KLASSIEK

Heidense kast met secrétaire.
Engels model m gloedvol
mahonie ottaxus.

Gedeluxchesterlieldbank uit de RoyalAntique Collection.
Dik volaniline-volnerf-Rac schapeieder, hand gekleurd met
exclusieve RACnatourpigmenten en kleurwas.

Van Reeuwijkin Diemen heeft vooru een collectie
topmerken samengesteld op het gebied van
totaal-wonendieuniekisvoorAmsterdam en
omgeving.Opmerkelijkeservicejnformatieen •
topkwaliteit staan garant voor een verantwoorde
keuze. Neem bijvoorbeeld het chique klassiek uit de
collectie van Gedelux en Hejdense. Een detail uit het
exclusieve droomwonen bij van Reeuwijk.

vanileeuwijk
Sniep 7, Meubelboulevard Diemen, Ringweg afrit S-113/Diemen. (020) 6994111 fax: (020) 6903881

f

\

Gedelux chestertield fauteuil
model Regencyuit de Royal
AntiqueCollection.
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De wingerd stuurt soepele uitlopers over de bakstenen ge-
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Citroen

SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S is de wekeli|kse autorubriek die op vri|dag verschi|nt m Het Parool op zater
dag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad, Bui
tenveldertse Courant Diemer Courant de Nieuwe Bijlmer
Nieuwsblad Gaasperdam de Nieuwe Weesper Amstel
veens Weekblad Uithoornse Courant de Ronde Vener
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020665 86 86 Fax 020665 63 21
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S Postbus 156 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool Wibautstraat 131 Am
sterdam of bij de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemslelsti|n Laan von de Helende
Meesters 421B Weesp Nieuwstraat 33 Zandvoort Gast
huispleml2 Uithoorn Stationsstraat 60
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag l 8 00 uur m ons bezit zijn worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws en
huis-aan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage l l miljoen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 39,95

voor elke extra regel

ƒ 13,50

mm prijs

ƒ

mm prijs met vignet

ƒ

AUTO/MAXI S per mm

ƒ

8,35
8,35
9,90

(AUTO/MAXI S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen)
Alle prijzen zijn excl 17 5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), ta
rief op aanvraag

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,Lancia Prisma 1 6
3 86
ƒ 4800,
Tel 035564444/561842

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Rat Uno 75 SX, 7/91,
MAZDA 323 HB b j 85 APK 33000 km ƒ18250
CASPARUS B V
maart 94 Vrpr ƒ4000 Tel
WEESP Tel 0294015108
0251032300/0206129146
Mazda 121 GLX 92 rood
ƒ18900 BENELUX
BANKRASHOF AMSTELVEEN
Tel 0206453251
Peugeot 205, 1 6 XT, autom
11/90, 47500 km, wit
DAIHATSU Cuore 5 drs, grijsvan ƒ 20 000 nu ƒ 18 990
met 40000 km 90/10000 COBUSSEN Tel 0206121824
VISA GARAGE
SAAB 900i 3 drs aut open
Tel 0206278410
dak, kl odoardo, bj 86
LADA Samara 13 juli 90 SAAB SERVICE MOLENAAR
ƒ9250 WESTDORP
HOOFDDORP 0250314097
Adm de Runterweg 396 398 Subaru L serie 1 6 GL
Adam Tel 0206825983
4 drs wit Ipg 01/91 45 000 km

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Mini Jumbo 3 drs 26000 km
8/91/9995
SUBARU AALSMEER
Tel 0297730170
Seat Terra 1 4 D
4 92
ƒ 8500
Tel 035564444/561842
Subaru 1 8 GL 4 drs P S
2 89
ƒ8900
Tel 035564444/561842
SUBARU Justy 1 O S 3 drs wit
01/89 100 000 km ƒ9995
SUBARU AALSMEER
Tel 0297730170

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,2x BX Sport b j 86 va
ƒ 10 000 Autobedijf Walst
Tel 075 163008
AX 11 Kway 6/89 81 000 km
f 11 /'50 OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21 Weesp
Tel 02940 16661
FIAT Panda 1000 CL ie zilver
met 35000 km 91 ƒ10750
NIEROP DAIHATSU
A dam West 0206183951
Huyndai Sonata 2 O l
5 90
ƒ 11 500
Tel 035564444/561842
Nissan Bluebird 20 LX HB
LPG 90
ƒ14950
Inr /fin /gar mog
Tel 0206369515
Rover 216 SE EFI
5 90
ƒ10400
Tel 035564444/561842

ƒ17995 SUBARU
AALSMEER Tel 0297730170
Subaru Legacy 1 8 DL wit Lpg
02/91 81 500 km ƒ 18 500
SUBARU AALSMEER
Tel 0297730170
Suzuki Swift 13 GS ƒ 15950
2/90, 50000 km V d POUW
AMSTELLANDLAAN
1
WEESP 02940 15110

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,FORD Mondeo 2 Itr Ghia 5 drs
93 ƒ45000 Autobedrijf De
Meer Tel 0297722193
ALFA 164 Diesel 4/91
groen 72 000 km ƒ 39 950
Telefoon 0297744146
Ford Sierra 1 8 TD CLXT 4 d
1991 grijs ƒ22850
Citroen Dorland 02903 1908
Ring Adam afrit 116 Br i W
Lancia Thema ie 58000 km
1/90 ƒ22950
CASPARUS B V
WEESP Tel 02940 15108
Mazda 626 Autom rood
ƒ42500 BENELUX
BANKRASHOF AMSTELVEEN
Tel 0206453251
Mitsubishi Galant 18 GLX
1990 ƒ 20 995 Autoservice
Wetter Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel 029076572

Oldsmobile Cutlass Sierra S
1990 12000 miles Alle opties
ƒ24950 1 jr APK + gar
Tel 0206182524
ROVER 114 Limited Edition
automaat 4/93 ƒ22500
MINOR MOTORCARS
Alfa Romeo 164 3 O V6 groen Tel 0206177975
09 89 162 000 km SUBARU Subaru Justy 12 GL aut
AALSMEER tel 0297730170 10 000 km 5 drs 1 jr gar
/ 22 500
MOOY & ZOON
Tel 0206623167

Alfa Romeo

Audi

VOLVO 460 GL LPG airbag
Audi 80 1 6 C wit 6 90 27 500 ABS nov 91 ƒ27950
km radio/cass SUBARU
Van VLOTEN BV Volvo Dealer
AALSMEER tel 0297730170 Tel 0206369222
• De advertentie afdeling be
houdt zich het recht voor ad
vertenties eventueel zonder
BLAZER K5 89 alle opties opgaaf van redenen te weige
IMPORT USA CARS Keuren ren (Art 16 regelen voor het
plein 9 A dam 020 6670121 advertentiewezen)

Chevrolet

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73 Uithoorn
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 61212
(Gratis halen en brengen )
VOYAGER 7 pers bj 90 • Auto te koop? Plaats m deze
rubriek U zult verbaasd staan
LPG 63 000 km , i z g s t ,
over het resultaat
Tel 0252676108/75619
• Bewijsnummers van een geplaatste advertentie m deze ru
bnek krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de
advertentie kenbaar maakt

2x BX Sport b j 86 va
ƒ10000 Autobedijf Walst
Tel 075 163008
2x BX TURBO D b j 88 v a
/ 14 000 Autobedrijf Walst
Tel 075163008
Citroen 1 4 BX rood 10 87,
148000 km LPG gr kent
radio/cass trekh SUBARU
AALSMEER tel 0297730170
Kijk voor f,en goede Citroen
Occasion ook onder de rubriek
ALGEMEEN of bel direkt Wim
van Aalst Tel 02979 84866
AX GT zwart 65000 km,
ANWB gekeurd 1 jr gar b]
91 ƒ13950 tel 0229039536
AX HIT b] 88 Vrpr ƒ8750
Autobedrijf Walst
Tel 075163008
C 15 43000 km 10 89ƒ 7 900
BX 1 9 D 1 90
ƒ 9 500
BX 1 9 D 7 89
ƒ 9 800
BX 1 4 7 89
ƒ 8100
BX 1 6 TGI 2 90
ƒ 11 200
BX 1 9 RD Br 10 89/11500
BX 1 9 GTI 1 89
ƒ 11 700
BX 19TRD i 88
ƒ 7400
BX 1 9 T R D 9 86
ƒ 6900
BX 1 9 D 11 87
ƒ 6700
Tel 035564444/561842
CHYPARSE Soesterberg vult
uw Citroen veerbollen voor
ƒ 20 p st Testen is GRATIS
Tel 0346351150
CITROEN GSA 1983
vraagprijs ƒ 1900
Tel 0206736132
OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 16661
XM V6
82 000 km 7/90
BX 16 TRI 150000 km 11/87
BX 14 RE 100000 km 3/88
ZX Diesel 43 000 km 3/92
AX Kway 79 000 km 6/87
AX 11 RE 92000 km 6/87
Ford
Escort 14cl 62 000 km 1/90
Sierra 20cl 110000 km 3/88
3 12 maanden garantie
Ruime keuze m 2 CV occasions
alle leeftijden Citroen Centrum
Leende Tel 049061528
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties
van BX Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered
pnjz Verk van losse onderd
Tel 020 6680820 en 075 219777
V a ƒ 85 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec in Zaanstad Garage
RENE SPAAN, 075281193
Vraag tevens naar onze inrui
Iers en aantr rep prijzen

Escort 14 l CL 11 89/11700
Scorpio 20 CL 10 89/12900
Scorpio 24 l CL 8 90/14300
Scorpio 20 l 3 90
ƒ12900
Scorpio 2 9 l GL 12 9016900
Sierra 2 0 GL 6'88 ƒ 8500
Sierra 1 8 Turbo D 9 90/13 900
Sierra 16 CL 5 d 3 91/14900
Sierra 1 6 coupe 3 87/ 7 400
Sierra 2 O CLX 8 91 ƒ 15 200
Sierra 1 6 spec 2 90 12900
Sierra 1 6 l CL 5 91 ƒ15400
TaurusSS l Aut 2 90/15000
Tel 035564444/561842
Ford Escort 1 6 CLX,
bj 90, kl zwart
autobedrijf JAN WALS
Tel 0290261697
Ford Escort 1 6 L 84, 5 bak,
getint glas, in nw staat LPG,
nw APK, ƒ 2 850 0299022331
Ford Escort 1800 CL Diesel,
grijs 02 89 95 000 km,
Subaru Aalsmeer 02977 30170
Thunderbird, LX 91 alle opties
in nieuw staat 1e eigenaar
IMPORT USA CARS, Keuren
plein 9 A'dam 020 6670121

Honda
Honda Accord 2 O EX PS 89
62000 km 1e eig z g staat
ƒ12500 Moet weg Tel v a
as ma na 18 u 0206372206
HONDA Civic 1 5 GL 16 V, 3
drs zilv gr met okt 80
33500 km ƒ 17 500,
AUTOBEDRIJF OLTHOF BV
Isolatorweg 40 A'dam Sloter
dijk (afsl S 102) 020 6823520

Hyundai
HYUNDAI
OCCASIONS
AUTOKROOY
T T Vasumweg 32, A'dam N

TEL. 020-6310615.
Off Dealer aanbieding met 3
jaar garantie Sonata V6 GLS
92 / Sonata V6 GLS X 92 /
Sonata 93 16 V 20, vanaf
ƒ39900 Tel 034832353

MEER GARAGE
Hyundai dealer,
occasions
Linnaeuskade 5-7
Tel. 020-692.9548

Lada

COBUSSEN AMSTERDAM
verbouwmgs aanbiedingen '
Renault 19 GT Diesel
89
ƒ15940 NU
ƒ14440Volvo 360 i (gas)
88
ƒ11700 NU
ƒ 9700
Seat Ibiza L 1 2
'89
ƒ 9700 NU
ƒ 8900
Rat UNO 70 Skyline
'92
ƒ20950 NU
ƒ18950
Mitsubishi Colt 1 2 GL
'85
ƒ 6900 NU
ƒ 5300
Volledige garantie
340 14 DL, 488
/600C
COBUSSEN - PEUGEOT
440 DL, 5 90
ƒ10000 6x
Baarsjesweg 249 253
440 DL, 12'89
ƒ11500
Amsterdam 020 6121824
440 DL, 12 89
ƒ11400
Mitsubishi Galant 1 6 EL, LPG,
Tel 035564444/561842
9'87 ƒ6950 Opel Rekord 2 O
S, LPG, 2'86, ƒ 4 750 Rat Uno
Van Volvo medew 44 GL,
10 92, div extra's, 15000 km 45 S, 5'88, ƒ 6 750 Rat Uno 75
SX 15, 6'88, ƒ7950 Citroen
rood, ƒ 27 700 04493 4876
BX 14 E, LPG 9'87, ƒ6750
BMW 728 Autom (2e eig ) 4
'79, ƒ3950 BEREBEIT,
Amsteldijk 25 020 6627777

T k tegen handelspnjs, 1e eig
Amstelstem - Suzuki
Primera 2 O LX 5 drs Stat.on
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
wagon, wit LPG o b 7 91, UNIEKi Cutlas Supreme Targa, Dealer voor A'veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
ƒ 20 500 Nw model Sunny 1 4
b j 78, t e a b
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 62055
L 3 drs, 4 91, ƒ 14750 Sunny Autobedrijf Walst 075 163008
(gratis halen en brengen)
1 4 L LPG, 3 deurs, 4 91,
ƒ14750 Nissan Prairie 18
SUZUKI ALTO AUTOMAAT, bj
Adverteren m deze rubriek
SGL.LPG, 1 87/8250 100 NX
Suzuki Alto GL Automaat, '83, APK juni '94, wit, m uitzonTel 020 6658686
SLX 3 '92 ƒ 26 500
blauw, 12-'88, 56000 km
derlijke goede staat ƒ2950,FAX 020 6656321
BEREBEIT, Amsteldijk 25 Postbus 156, 1000 AD A'dam Subaru Aalsmeer 02977 30170 Telefoon 0206417262
Adam 0206627777

Oldsmobile

Volvo

Saab

Opel

Saab 900 GL, 5-drs, bj '84,
Omega 2 3 D Stat 7/90/ 15 900 Opel Corsa 1 2i bouwjaar 1993 APK, licht beschadigd, motor
Omega 2 3 Car 10/89/ 12 900 Prijs ƒ 16 950 Tel 020 6950448 perf Vrpr ƒ3250 0206180669
Vectra 1 8 l HB 10/89/14700 Opel Kadett 1.3NLS Bouwjaar SAAB SERVICE MOLENAAR
Vectra 1 8 l 7/90
ƒ 15 400 '87 APK juli 94 Met trekhaak,
Ond , rep , APK
Vectra 1 8 1 H B 5/90 ƒ15900 i z g s t
Prijs ƒ4950 Tel
Royal Class Saab's
Vectra 2Oi GLS 10/90/18400 02297 3083
Diverse occasions
Ascona 1 6 D 2/85 ƒ 2 750
SAAB 900i aut '86
Kadett16DCar 11/88/ 8900 Opel Rekord 4 drs , b j 82
SAAB 99 Gli, autom bj '85,
Kadett 1 7 D Sed 4/91/12400 APK 5 94 metall rood, i z g st
SAAB 99 Gli special bj 84
Kadett 1 7 D Com 2/90/ 8 900 ƒ2950, Tel 0250341871
SAAB 90 bj '85
Kadett 1 3 LS HB 9/89/9800 OPEL SENATOR bj '80 APK
Kadett 1 7 D HB 7/90 ƒ 10700 7'94, i z g s t Vrpr ƒ4000
Wij hebben al GOEDE en
Kadett 1 6 D Car 8/89/ 7 500 Tel 0294080944
BETROUWBARE Saabs met
Tel 035564444/561842
nieuwe APK en goede1 service, 740 GL, stationcar
'89
T k a tegen handelspnjzen
va ƒ6000,1
740 GL
'89 t/m '91
Vectra 1 8 GL 5 drs wit, LPG,
HOOFDDORP, 02503 14097 240
OPEL CORSA 1 2 S, Van, bj 4'90, ƒ 16500 Vectra 1 8i GL,
85 '87
'87, APK 94 pr ƒ7000 Ferrari wit LPG,5drs, 1 '91,ƒ 18500,
480 Turbo
92
rood Tel 0229013667
460 GL
90 '91
Vectra 1 61 GLS, 5 drs LPG, 1
440 DL GL
89 t/m '93
'91, ƒ19500 Omega 20i GL,
91
Opel Corsa 1 3 S, grijs, 11 87, antr grijs
st bekr,
2 91, GOLF b j 83, grijs apk t/m 440 DL LPG
'87
7 94 i z g st, geen roest, 360 GL sedan 2 O
63 000 km SUBARU
ƒ19000 Inl BEREBEIT, Am
'87 t/m 88
ƒ3600, 0299039178 (Prend) 340 automaat
AALSMEER tel 0297730170 steldijk 25, 020 6627777
Jetta GL 1,8 L, LPG, 5 versn ,
b j april '86, 2 drs, ƒ4900,
i z g s t Tel 0206623769
KEVER Cabriolet 1303, bj '77,
APK tot 6 '94, i g st Incl extra
motor en diverse onderdelen
Gebruikte Peugeot'sAmsterdam
Pr ƒ13950 Tel 0346551169
205 XE wit
42 000 km 3/91 ƒ16950
Uw
Volvo-dealer
205 XL rood
43 400 km 9/90 ƒ16450 T k Golf 1100, benz, kl rood Tel 020 6369222 Meeuwen
Vrpr
ƒ1495
t
z
g
s
t
APK
07205 XL wit
32 000 km 10/90 ƒ 17 250
laan 128, Amsterdam Noord,
205 XR zwart
19 250 km 6/90 ƒ 19 750 94 Na 17 30 02975 62130
uit de IJtunnel 2x rechtsaf
205 XR rood
19 000 km 3/91 ƒ19750 T k Golf 1100, benz, kl rood
205 GT wit
43 000 km
2/89 ƒ16750 Vr pr ƒ 1495 i z g st APK 07
205 GT grijs met
41 500 km
2/90 ƒ20250 94 Na 1730
0297562130
VOLVO NIEROP
309 XR beige met
40 000 km 6/90 ƒ19750
T k voor de doe het zelver
Gratis van der VALK HOTEL
309 XR grijs met
45 200 km 11/90 ƒ20450
KEVER b j 1975, APK tot mei MOTEL cheque's t w v ƒ 500,
309 GR, blauw
21 000 km 7/90 ƒ23250
1994, ƒ1800 Tel 023328017 bij aankoop van een
405 Gü beige met
52 000 km 7/90 ƒ22450
405 GR 16, blauw
83 000 km 10/90 ƒ23450 VW BUGGY, kleur rood 1971 NIEROP VOLVO OCCASION
(geldig tot 17 okt 1993)
JAN
WALS,
405 GR 19, blauw met
50 000 km 5/90 ƒ26950 Autobedrijf
460 GL aut Ipg rood91 ƒ 23 500
76 000 km 3/91 ƒ27450 0290261697
405 GR 19, grijs met
440 GLT rood
89/18 250
405 GR 19, wit
29 000 km 8/91 ƒ30750 VW Golf 1 8 GTI, l m velg
440GLTzw 102PK88/16500
405 Mi 16 rood
86 000 km 4/89 ƒ28950 11 86
ƒ 9800
91 ƒ 22 500
120 000 km 1/88 ƒ 15 950 VW Golf 1 6 D
505 V6 blauw
3 drs 440 Sunray wit
440 Spec wit
90 ƒ 19 500
605 SV 3 O, blauw met
65 000 km 4/90 ƒ49500 5 bak, 7 89
ƒ11900
440 DL 18 Ipg
89/16500
VW Golf VAN 1 6D
440 GL 1 8 Ipg
89 ƒ 17 000
9 86
ƒ 5 700
340 GL 3drs aut 90/15 500
VW Passat CL
5 drs
340 GL aut Ipg 89 ƒ 12 000
1 83
ƒ 3200
340 DL 1 7 5drs 89 ƒ 12 000
VW Passat 18 CL 3'91 ƒ 18 900
940 GL Sedan aut 91 ƒ34000
Tel 035564444/561842
940 GL Sedan aut
V W Polo CL, marine 11 91, Ipg, groen, metal '91 ƒ31 750
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen 34 200 km SUBARU
Tevens kans op een reis t w v
eigen risico • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperkmgen AALSMEER tel 02977 30170
ƒ 1 000 met uw BOVAG
• geen beperkte maatregelen • omruilgarantie • aanvullende VW GOLF II GT 1 6 '87 kat
GARANTIEBEWIJS
garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd
br band spoiler- met grijs Vancouverstraat 2 12,
83 000 km part 023317070 A'dam West 0206183951
Dus Leeuwekeur: zeker en beter

Volvo
Occasions

Volkswagen

Peugeot

VOLVO

Meer Waar Voor Uw Geld!

Van Vloten

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

WESTDORP
Ruime keus uit nieuwe
en jonge LADA S
met BOVAG garantie
Ook DIVA NIVA en Stationcar
100% Rnancieren of leasen
VISA 83, 2 cil, zuinig en goed'
OCCASION van deze week
APK 4 94, vr pr ƒ 1 000,
SAMARA 13, juli 90/9250
Tel 020 6628142 of 6257402
Adm de Ruijterweg 396 398
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
A'dam Tel 0206825983
150 auto s & bestel va ƒ3000
XM Turbo D 90
ƒ29500
1183 JG Amstelveen
ieder rijden, geen bankmfo
XM Comf LPG 90 ƒ23500
Tel 0206455451
Aanbel ƒ 1500, rest 24 mnd
XM Comfort 90
ƒ18500
Halte Sneltram 'Zonnestem'
XM Diesel 90
ƒ23500
205 GL 7 '90
ƒ 10 900 T k a tegen handelspnjzen
BXTGD Break 92
ƒ28500
CASPARUS B V
205 Turbo D 7-'91
ƒ19400 205 1 9 GTi Van, 8'90, ƒ 18 500 Nieuwkoop Z H 0172572481
BXTGD Break 91
ƒ21500
Casparuslaan 1
309 1 3 GL Magn 3 '89/ 10 500 205 GTi, schuifdak, l m wielen,
BX TGD Break 90
ƒ 17 500
WEESP Tel 02940 15108
Wagenpark JOHAN BOOM,
405 16GLI 1 90
ƒ12900 9'84, ƒ7250 309 GR 1 4 Jubi
BXTD 91
ƒ14500
Zuider Akerweg 83, A'dam
58000 1/90 405 1 6 GLI 1-91
ƒ13900 lee 5 drs LPG, 1 91, ƒ 13 750
BX TZD 87
ƒ 7 500 Thema i e
Osdorp Tel 0206105478
ƒ 15 700
BEREBEIT
BX TZD 86
ƒ 5 950 Thema T Diesel 139 000 4/90 405 1 9 GRD 8 '90
Ook bedrijf m Den lip 55,
ƒ15 200 Amsteldijk 25, 020 6627777
BX 16TZI LPG 90 ƒ14500 Thema T Diesel109000 1/90 405 1 9 GLD 5 90
tussen Landsmeer en Purmer
40519GRI2'91
ƒ16900
BX 19TRSLPG '89 ƒ11900
V d POUW Peugeot
end Tel 0290824640
405 SR Turbo D 9 90/ 18 400
BX 16TZI 90
ƒ15500
Amstellandlaan 1
+ 100 auto's va ƒ500, tot
405 GRD sch dak 5 '9016 200
BX 16 TRI 88
ƒ 9500
WEESP 0294015110
ƒ20000, Wij geven garantie
BX 14 TE LPG 91
ƒ16500 323 F 1 6 G L X 9 90 ƒ19400 405 19GRI P S 1 '92/17 800
ƒ14 700 205 XL Magn 54 000 km 4/91 v a ƒ 1 000 en door grote om
ƒ 7 800 405 GLi 5 91
BX 14 TE 90
ƒ12500 626 2 O GTI 3 87
66 000 km 3/90 zet goedkoopste adres van
ƒ13400 405 GRD PS 4 91 ƒ17400 405 GLI
BX 14 RE LPG 84 ƒ 2950 626 LX HB, 6 90
110 000 km 5/91 Nederland Geopend van 9 tot
ƒ11900 605 SLD
C 15 D bestel 86
ƒ 4250 62620GLX HB 6 91/16900 4 0 5 1 6 G U 7 9 0
626 2 O GLX 10 '85 ƒ 5 800 505 GR breakS d 6 '90/12900 Suzuki Swift 1 350000 km 2/90 20 uur Zuider Akerweg, Den lip
tot 19 uur Ook inkoop van
VISA Garage BV
Tel 035564444/561842
626 2 O GLX 10'89 ƒ13900
Volvo 240 DL Diesel
auto's a contant
Houtmankade 37
Tel 035564444/561842
station
136
000
km
1/91
Peugeot 309 XL 1 6 automaat
Amsterdam tel 0206278410
T
k
a
tegen
mruilprijzen
Jaguar
2
9
D
66
000
km
4/87
3/89, org 26000 km Nu
Voor een goede occasion
(handelspnjs) Mazda 626 1 8
XM V6 rood metallic 1990
ƒ13000 3mnd BOVAGMAZDA DEALER
Peugeot 106 XN 5 versn 1992, LX, 4 drs, LPG, 4 89, ƒ10950
86000 km
ƒ32500
DONKER
garantie Tevens diverse occ d blauw 26000 km, vrpr
Nissan Sunny 1 4 L, 3 drs, nw
XM V6 24V, groen metallic
w o bestelbusjes
Visserstraat 36
ƒ16000, was auto v d zaak mod,4 91, ƒ14750 VW Golf
1990 64000 krn
ƒ55500
AALSMEER
HETO CARS Bovenkerkerweg Tel 071 128640
18 CL, 3 drs 10'89, ƒ13000
ZX Volcane rood 121991
Tel 0297724247
23 Amstelveen 0206412030
Peugeot 205 Accent, wit, 03 Peugeot 2051 9 GTi Van, 8'90,
22 000 km
ƒ29750
BX Palmares wit 89 ƒ 12 750 Mazda 626 Sed 20 Limited T k Peugeot 205 GTI 19, 88 45000 km Peugeot 305 / 18 500 Peugeot 309 GR 14
GL, bleu 06 83, 140000 km 5 drs, 1-91, ƒ 13 750 Volvo 360
BX 14 E zwart 1988 ƒ 8950 grijs 08 87 150000 km, trekh zwart, b j 8 7 / 1 6 5 0 0
Visa 11 RE, rood 87 ƒ 6950 Mazda 323 1 6 l, groen 04 87 Tel 013366538 na 1700 uur Subaru Aalsmeer 02977 30170 GL,4drs LPG, 3-'89, ƒ 12500
Prijzen incl BTW BEREBEIT
AX 10 E rood, 1988 ƒ 8250 59 500 km SUBARU
Amsteldijk 25, A'dam
Citroen Dorland 02903 1908 AALSMEER, tel 02977 30170
Tel 0206627777
Ring Adam afrit 116 BnW Tka Mazda 323 LX 16 16V,
ƒ12900
MINOR MOTORCARS
stuurbekr aut 3 drs bj 12 1 9 T X E 7 90
AUTO SERVICE WETTER
ƒ 4200
91 20600 km m n we st fa 21 GTS 7 86
Subaru en Lada dealer
De nieuwe Rover 600 nu
21
TL
7
88
ƒ
7
000
brieksgar tot 1294 of 100000
LADA SAMARA 1 3
1990
m onze Showroom
21
SD
Nevada
11
90/13200
LADA SAMARA 1 1
1991
Applause XI 30000 km 92 km pr n o t k 0206996855
21 GTLSed 5 90 ƒ12300
1988
10/92 LADA SAMARA 1 3
Charade 1 O breeze 30 000 km
21 TL HB 11 90
ƒ11900 Rover 820 SI
1988
5/92 LADA 2107 1 6
91, Charade 1 3 TXt mj
25 GTS aut 8 89
ƒ12400 Rover 216 GSI
1987
8/91 LADA 2105 1 5
SHIGA38000km 90 Charade
25 GTS 4 87
ƒ 6400 Rover 216 GSI
5/90 LADA 2104 station 1 5 1986
TS spec 30000 turbo/diesel T k Mercedes Benz 230 E 25 T D stuurbekr 4 89/12900 Rover Estate 7 pers
Citroen BX 1 6
1986
65 000 km 91 Nu met GRATIS (aut) Bj 83 LPG i z g s t 25 GTD 11 90
ƒ15900 En diverse andere Rovers bij Mitsubishi Galant 1 8 GLX1990
MINOR MOTORCARS
van der VALK HOTEL MOTEL 120000 km Vrpr ƒ6250
2 5 T D 7 85
ƒ 4000
Suzuki Alto
1984
Sloterkade 40 44
Tel 0206437002
cheques t w v ƒ 500
25 GTX9 84
ƒ 3600
Opel Kadett HB 1 3 Aut 1985
Tel 0206177975
NIEROP DAIHATSU
25 V6 limousine 7 86 ƒ 8 500
Subaru coupe 1 8 GL 1987
Vancouverstr 212 Adam,
9 GTD 10 88
ƒ 6500
Peugeot 305 GL
1983
West tel 0206183951
Tel 035564444/561842
Te koop MG MIDGET wegens
Zwanenburgerdijk 503
omst, 72 blauw Klassieke Renault 5 D 1 6 Van, rood,
SEAT Autocentrum APC
Zwanenburg Tel 029076572
versie
in perfecte staat aug 1989 103 000 km ƒ8500
Jarmuiden 43
0104517766 tot 1730 uur
ƒ 15 000 Tel 0206855054
Amsterdam Sloterdijk
CASPARUS B V
RENAULT BENELUX
RENAULT AMSTERDAM
Tel 0206133333
Casparuslaan 1
AMSTELVEEN
Top
occasions
met
1
jaar
WEESP Tel 02940 15108
Fiat Uno 45
'88
garantie
Uno 75 SX 32 000 km 7/91
Ford Sierra 20 GL
'90
Wibautstraat 224
Tipo 1 4 DGT 50 000 km 3/90 Galant Turbo D 12/89/11 400
Ford Scorpio 2 4, Aut GL 88
020 561 96 11
Op zoek naar een nieuwe of Jaguar XJS Cpe V12
CromaT Dsl 124000km6/90 Galant 20 GL 1/87 ƒ 5700
'83
Lancer 18 ELD 10/85 ƒ 3400
goede,
gebruikte
SUBARU'
RENAULT BENELUX
Mazda 121 GLX
'92
Croma 2 O CHT 7 87 ƒ 5 700
Tel 035564444/561842
SUBARU
AALSMEER
AMSTELVEEN
Mazda 626 HB
90
Tipo 14 IE 8 89
ƒ 8500
heeft
per
direkt
leverbaar
MITSUBISHI L 300
Mazda 626 aut
93
Tipo 17 D 10 90
ƒ11700
Renault
5
TL
85
'86
87
uitstekende
Mini
Jumbo's,
2 5 D grijs, verl verh ,
Nissan Sunny 1 4
90
Tel 035564444/561842
Renault
5
Campus
88
Justy
s
(ook
automaat)
trekhaak 04/91
Peugeot 205 junior
'90
c
Renault S S L TA
iat 600 1973 bordeaurood
'89
L serie en Legacy's,
autobedrijf JAN WALS
Suzuki Alto
'88
'92
Renault
Clio
5
drs
n redelijke staat Prijs ƒ 2500
Lakenblekerstraat
54
Tel 0290261697
Garantie Rnanciermg Inruil
Renault Clio RL
91 Aalsmeer Tel 0297730170
Tel 085512066
Mitsubishi Lancer 1 2 GL rood Renault 9 aut
87
Fiat Uno 45 Turbo wit 01 88 08 89, 85000 km Mitsubishi
BANKRASHOF
AMSTELVEEN
Renault 9 Louisiane
85
65 000 km SUBARU
Tel 0205453251
Lancer 13 GL wit, 08 88 Renault 19 TR GTS
'89
AALSMEER tel 0297730170 47 300 km SUBARU
Renault 19 GTR 5 drs
89
Xantia 1 8 SX, 3 93
Ook voor diverse /7000,
AALSMEER 0297730170
FIAT VERMEY B V
Renault 19 16V zwart
92
VOORDEEL
Keuze uit ruim 35 occasions
Renault 21 TL
'86 88
recente occasions C 15 Diesel, 5 93
A Philipsweg 13 Uithoorn
VOORDEEL
Renault 25 TX
'88 92 o a Mini Jumbo 3 d SDX '90, ƒ2200,
Tel 0297562020
Renault 25 GTX aut
'89 ƒ12000, JUSTY 12'87 ƒ 8250 Swift 1 O Spirit, 2 93
VOORDEEL
Renault 25TXE
90 LEGACY 2 O GL stat wagon ƒ2200,
Off NISSAN DEALER
Adverteren in
ZX 16 Aura 5 drs, 9 92/28 900
BROCKHOFF van LEEUWEN Garantie - Rnanciermg - Inruil directie wagen nu ƒ 36 000
deze rubriek
ZX 14 sport uitv 192/24990
T T Vasumweg 36, A dam N
FAX 020 6656321
uysJ.H-lk.Mli' / S • cl.l
BANKRASHOF AMSTELVEEN
ZX 14 Reflex 1091 ƒ19990
Omroepweg 2, Almere
nlo 0?ü b b ? J l 6 / bn
XM 2 O Comfort 5 90 ƒ 27 500
Tel 0206453251
020 6332111 of 036 5360454
Incl 2 jaar garantie
Nissan Bluebird 20 SLX mei
BX 19 GTI rood 291 ƒ25900
AUTOBEDRIJF DE MEER BV 1989, ƒ9400 Nissan Micra
BX 19 TRI 7 89
ƒ13 250
Fiesta 1 1 3 drs
8b March okt 1988 ƒ7900
BX 1 4 10 86
ƒ 7 500
Fiesta 1 1 CL Rn 3 drs
89 Tel 035564444/561842
AX 1 4 GT zwart 689/15500
Fiesta 1 4 S 3 drs
89
AX 1 1 Spint 11 89
ƒ11950
Escort 1 3 CL 3 drs
86 NISSAN Petrol Wagon GR 2 8
VOOR
EEN
GOEDE
SUZUKI-OCCASION
NAAR:
CX 2 O LPG 4 85
4 500
Escort 1 4 i CL 3 drs
91 TD, alle opties 91, geel kenteAuto
Amstelstad
Alto GL 1 88
ƒ 8 950
Escort 1 6 L 3 drs
83 ken IMPORT USA CARS, Keu
Hemonylaan 25a Amsterdam
020-6799100
Alto 1 84
ƒ 4 750
Escort Van 1 8 D 2 drs
'91 renplem 9, A dam, 020 6670121
Mmervalaan 85 Amsterdam
020-6711888
Peugeot 205 1 91
ƒ15900
Sierra 1 6 CL 4 drs
88 Nissan Sunny 1 7 D, 3 deurs kl
B.V. Autobedrijf van Deinum
Ibiza 15 XL mj 290 ƒ15500
Sierra 1 6 CL Sp 4 drs
89 rood, 100000 km Incl trek
Jarmuiden 29, Sloterdijk III, Amsterdam
020 - 614 89 33
Ibiza 1 5 GLX 9 90
ƒ16950
Sierra 2 O i DOHC, 5 drs 90 haak Tel 0497018466
Jan van Galenstraat 115, Amsterdam
020 - 68319 56
Micra 10 DX 189
ƒ11500
Scorpio autom
87
Zeilemaker
Landsmeer
B.V.
Visa Super E 1 84
ƒ 2 750
Scorpio 2 O 4 drs
90 T k Nissan Pnmera 16LX, rad
Dorpsstraat 74, Landsmeer
02908 - 243 43
Hyundai Pony XP 6 88/ 7 950
cas trhaak, 1200 kg, '90
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
BMW 318 i 4 drs
91 ƒ21 500 Tel 03464 1813
GSA special 4 82
ƒ 900
Zuidemde 44, Koog a/d Zaan-Zaanstad
075-164692
Renault 5 GTS
88
Inruil, financiering en 12 mnd
318
T k a Nissan Micra 1 O 1987
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD ^ _.._ __. garantie mogelijk Autobedrijf
metall grijs vrpr ƒ8000
Konnetlaantje 8, Rijsenhout,
INRUIL EN FINANCIERING
* SUZUKI Wim van Aalst Citroen/Suzuki
i z g st 2e eig 020 6973982
Tel 02979-84866
tel 0297722193

Koudijs Autobedrijf B.V.
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AUTOMOBIELBEDRUF
SPRING IN T VELD
OCCASION SHOW
HONDA

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pe
Busjes v a ƒ3500 Gara
Rijsenhout, lid Bovag Bijna
50 jaar gevestigd Bennebro
kerweg 17, Rijsenhout bij
Aalsmeer, 02977 24229
Ook t k gevraagd
Citroen C 25 Turbo D b j '8
70000 km Vrpr ƒ8500
Autobedrijf Walst 075 16300
Tegen handelspnjzen Fo
Transit Bus 100 Van Benz,
6 88, ƒ 11 000 Suzuki Supe
Carry, 10 89, ƒ7500 Otroe
Visa C1 5 E, LPG, 1'86,/29.r
Prijzen incl BTW BEREBEIT
Amsteldijk 25 020 6627777

Service en
Reparatie

APK + grote beurt v a ƒ 29
DIESELSERVICE
brandstofpompen, verstuive
cil koppen vlakken Garage
motorenrevisie FEENSTRA
AUTO ELEKTRA HECHRI BV Industneweg 27, Duivendrec
Klaar terwijl u wacht
Tel 0206980639
Ruilstarters en dynamo s
APK KEURINGEN ƒ70,
Valkenburgerstraat 152
klaar terwijl u wacht
Tel 0206240748
Garage West Center
Grote sortering ONDERDELEN 020 6122476 (zonder afspra;
van schade auto's, alle
2e Helmersstraat 15, A dam
merken, alle bouwjaren
A P K KEURINGSSTATK>
GEBR OPDAM B V
Keuren zonder afspraak
Tel 0250245435
Feenstra & Jimmink
L P G inbouw ZAANDAM
Asterweg 24A A dam 63647
Nieuw v a ƒ 1 550 incl btw
Autobedrijf CRYNSSEN
Gebruikt v a ƒ 1 050 incl btw
Crynssenstraat 10-14
Gratis leenauto
Tel 0206184402
A C A Tel 075351651
APK keurstation, reparatie:
Missot specialist REM en alle merken en schaderegelin
FRICTIE MATERIAAL
Bosboom Toussamtstr
43
GARAGE ECONOOM
Adam Tel 0206180443
Fredenkspl 6, 020 6232505
Voor APK keuring, servn
Noodservice
beurten, rem en koppeling
ONDERDEELVERKOOP
special Ook voor autoscha
DOE HET ZELF ADVIES
VVN keuring
lid BOM
op zaterdag van
Gedipl FOCWA monteur vo
1000 1300 uur
al uw reparaties APK, laswe
Kost B.V.
schade's enz ƒ35, excl p
Valschermkade 16, A'dam
Incl gar Tel 075314618
Zelf sleutelen of auto spuit
doe je bij HEINING HOBB
HAL 02907 6999 A'dam,
ALLE KLEUREN
Sloterdijk 3

Accessoires
en Onderdelen

autolak

OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam
(020) 6129804

T k gebruikte onderdelen van
alle type's BMW, Mercedes en
Peugeot
Garagebedrijf C
Schrauwen,
Tetenngsedijk
134, Breda Tel 076 214918

Autofinanciering
en verzekering
Autoverzekering laagste be
per mnd/kw Celie alle verz
020 6416607 Geld lenen/lea
Autom mf 06 8875 norm tai

Rijscholen
5 STERREN AUTO & MOTORRIJSCHOOL
Amsterdam, Almere en Zaanstreek

SUPER STUNT
voor nieuwe leerlingen
GRATIS 3 HOTEL OVERNACHTINGEN in Europa
als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding v
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 975,
of
10 Motornjlessen + Examen voor ƒ750,
Motornjlessen ƒ 47,50 per les
Autorijlessen ƒ 36,00 per les
Theoriecursus op Video GRATIS
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktij
Ruys de Beerenbrouckstraat 157 159, tel 6138473 A'dam

CMC 1 5 l GL, zilver 02-91
Civic Sedan 1 5i GL zilverOS '90
Civic 1 3 Luxe, rood
07-'90
Ctvic 1 3 Luxe, zilver
08 '91
Civic 1 6 ESI, rood
06 92
CRX 16i 16V, zwart 03 93
C R X 16 16V, zwart 04'87
Concerto 1 6 l AT, rood '01 92
Concerto 1 5, rood
11-'92 AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' SADHOE Bovag erkend
Accord 20i EX, zilver 02 '90 1e 10 lessen a ƒ 32 per uur
school, 1e 5 autorijlessen ƒ 2
Accord 20 EX wit
01-'90
Gratis halen en brengen
per lesuur Staatsgedipl
Prelude 20i 4WS, wit
02 '88
Tel A'dam 0206942145
structeurs, geen mschnjfge
Prelude 20i 16V, wit
09 '89
BIJ Ferry alle rijlessen ƒ35, Wij zijn ook gespecialiseerd
Herexamens
halve
prijs het omzetten van uw buite
ANDERE MERKEN
Spoedcursus mogelijk v a lands rijbewijs m het Ned
lands rijbewijs Bel voor me
Alfa 33 Imola 14, zwart 03 93 ƒ925, Tel 0652821994
info 020 6962865 of 695878F
Alfa 33 1 4 IEL, beige 02 92 b g g 0206932074
Alfa 33 1 5 IE, rood
02 91 Celie, ANWB erkend, Redelijk SNELLER JE RIJBEWIJS (A/B
Alfa 33 1 5 Blue, grijs 08 '89 in prijs, hoog in kwaliteit Euro Drive Verkeersschool
Cursus duur 2 tot 8 wkn
Alfa 33 Junior wit
03 '87 0206416607 0365345119
Alfa 33 1 3 S, zwart
03 '89 Erk Bovag verkeersschool Ve 2 tot 3 dgn theorie op vide
Alfa 33 1 5 QV, antrac 06 '86 ronica Autorijles ƒ34 per les Kst mm ƒ 895,-, 2 pers ƒ 20C
Alfa 75 Imola, zwart
06 92 Motornjles ƒ 45 per uur Pakket Rijtest ƒ 42,50 lessen/wkn, o
Alfa 75 1 6, rood
10 90 van 10 motornjlessen + exa- autom 0206840154/6828426
Alfa 75 1 8 LPG, wit
09 '89 men/730 Spoedcurs compl •Auto te koop? Plaats m de
Alfa 75 1 8, beige
03 89 pakket/1750 incl theorie Voor rubriek U zult verbaasd staa
Alfa 1 7 Sprint, rood
02 '88 nadere ml 020 5656955
over het resultaat
Alfa 164 30 V6, telix
0988
Alfa 164 Twm Sp , groen04 '91
Alfa 164 Diesel, groen 04 '91
B M W 316 rood
02-'89 MOTO GUZZI Le Mans 3, bj
Rat Panda 750 CL, roodOS '88 '86,14000 km, i z g s ƒ11000
Lancia HPE Volum rood02 '86 Tel 085613553
Mazda 323 1 6 3 d , roodOS 88
Mitsubishi 20 GLSi, zilverOI- 90
Nissan Sunny 1 6 rood 02 89
OpelKadett13N3d,bl06 87
De scherpste prijzen voor
niet duur!!!
Opel Vectra 1 6, rood 07 91
TOERCARAVANS
Studenten 10% korting
Peugeot 205 Accent, bl 06 92 60 occas met Bovaggarantie
- koelwagen & oprijauto
Peugeot 106 1 1, groen 01-92 ook grote kampeerart shop
9 pers bussen en piek up
Volvo 360 GLT 20i, wit 01-87
HULSKER LEIMUIDEN
Rat 500 tot Chrysler Voyag
Volvo 440 DL, LPG, zwartOl '90
Oosterweg 1, 017218913
Nu ook Campers111
V W Golf 1 3, zwart
03 '91
10 mm A'dam
Avond& nachttane
SPRING IN 'T VELD HONDA
Oostemderweg 340,
bestelwagen gehaald na 16
1432 BE AALSMEER,
uur en de volgende rnorge
Tel 0297744146/24696
retour tegen 4 uur tarief
Fax 0297720489
020 6794842, 020 6908683
T
k
Ford
A
Tudor
1929,
groen,
VRIJDAG KOOPAVOND
D FAAS
is een plaatje, ƒ 25 000,
Luxe & Bestelauto's v a ƒ 3
Tel 0206991932
Cit BX 1 6 TRS 8 3 / 2 250
per dag, ex BTW
VW Jetta 1 6 CL 8 2 / 2 250 • De advertentie afdeling be
Grasweg 3, A 'dam-Noord
Golf automaat
8 2 / 2 950 houdt zich het recht voor adTel 0206371826
Volvo 343 aut
82 ƒ 1 850 vertenties eventueel zonder
BMW 316 Lpg
85 ƒ 6750 opgaaf van redenen te weige De Lugt luxe en bestel van
MB 230 te, aut
85 ƒ 10 750 ren (Art 16 regelen voor het ƒ 39, per dag excl BTW
Tel 0206161388 of 60034S
BMW 323i aut
85 ƒ 12 500 advertentiewezen)
Nissan Bluebird
LAGE HUUR
20, LX HB, Lpg, 90/14950
Nwe bestel- en vrachtw m
Seat Ibiza 1 2i Clx 92/15 950
dio, van 6 t/m 23 m3, v a ƒ
Speedboot 70 pk
p d , 100 km vrij Tevens pe
b b Yamaha
ƒ8500
wagens Autoverhuur Slo
Inkoop
auto's
tegen
Inr/fin/gar mog
haak Tel 0206431220
ANWB/BOVAG koershjst
Tel 0206369515
Bel voor info 020 6369515
CITY CARS b a CITROEN BX Let op' BOVAG autobedr ver19 TRS '88, aut 56000 km koopt gratis uw aanb in zijn
Autosloperij A de Liede
ƒ10500- AX 11 E '88, sunr Showr Medembl 022744999
Neem geen risico orig
ƒ7750
Visa V RE '87 DE HOOGSTE PRIJS voor elk
PTT vrijwaring RDW
ƒ5750 FORD Scorpio 2 81 86, merk auto a cont met vnjwar
(s)loopauto's
aut alleopt ƒ8950 Escort 1 6
bewijs Tel 020 6105478
HOOGSTE PRIJS
'85, aut 5 drs ƒ6250- RAT
Tel 0206198691
Uno 45 '90, 47000 km T k gevr LOOP , SLOOP en
ƒ12450- Ritmo 60 S '85, SCHADEAUTO S a contant Grote sortering ONDERDEU
68 000 km ƒ3750 Suzuki Alto met vrijwaring Tel 02990 van alle schade auto's, '<•
'84, 1e eig, 63 000 km ƒ3950- 71693 bgg 0652831566
merken, alle bouwjaren
OPELCorsa13S'88/7950
GEBR OPDAM B V
Wilt u uw auto v a 1990
Kadett 13 S Wagon, '87 DIREKT verkopen? Belt u voor Tel 025U2 45435
ƒ6450- Kadett 1 3 Wagon, ml 0341019354
Het HOOGSTE BOD1"
dies aut 83/3 750 Renault
voor vrijblijvende prijsopgas
11 GTX '87 ƒ 6 750 - Honda '85 Te koop gevraagd AUTO S a Loop, sloop en schadeaut'
contant met vnjwar bewijs
ƒ5750- Nissan Micra DX 85
m vrijwaring Tel 020 6754'J
Tel 02908 24640
ƒ5950 BMW520I 83/4950
BMW323 '80 ƒ 1750-Alle au
• Deze autorubriek
to's 1 jr APK -t- gar City Cars,
heeft een oplage van 1,1 miljoen ex
Lumeystr 2 6, 020 6182524
• De autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke v\e
± 50 auto's APK gek Den m Het Parool, Trouw de Volkskrant en alle nieuws en huis &
huisbladen van WEEKMEDIA
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Haarlemmerweg bij molen
Tel 0206658686 Fax 0206656321
020 6844079 Tevens Inkoop

Motoren/Scooters

Autoverhuur

Campers

OUKEBAA

Klassiekers
en Oldtimers

Auto's te koop
gevraagd

Autosloperijen

Auto's & Motor&n
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Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Full-size airbags
De Opel Vectra is voprtaan leverbaar met een airbag voor zowel bestuurder
als bijrijder. In de versies
CD, 4x4 en V6 zijn ze zelfs
standaard opgenomen. Samen met de gordels, gordelspanners en anti-duikproiielen in de stoelen bieden ze optimale bescherming.

BOVAG prijsvraag
De BOVAG is een garantiebewijs-aktie
gestart
waarbij een jaar lang elke
maand een Vrij Uit-reischeque van duizend gulden te winnen is.
Meedingen naar de prijs
is mogelijk na aanschaf
van een voertuig bij de BOVAG-vakman, die over
deelnameformulieren beschikt. Daarbij is het van
belang te vragen naar het
garantiebewijs en de folder
'Wie hier om vraagt kan gerust vertrekken'.

Calibra V6
Een belangrijke toevoeging aan het Opel modellen-programma is de Calibra met V6 2,5 litermotor
met 24 kleppen, waarmee
de auto een top van 240
km/uur haalt.
Hij behoort tot een van
de meest compacte V6-motoren in zijn klasse. Hij
wordt standaard geleverd
met een viertraps automaat. De prijs bedraagt ongeveer 74.000 gulden.

Auto Video
Sinds kort is er een
nieuw automagazine. Dit
keer bestemd voor wie
.geen zin heeft om te lezen,
want het gaat om een
maandelijks verschijnende
videoband.

De Ford Synthesis 2010

De Audi Space Frame ASF

Audi en Ford zetten aluminium toon
A

UDI EN IN MINDER MATE FORD hebben internationale opzien gebaard met een studiemodel van
een aluminium auto. Vooral de Audi Space Frame
met zware V8-turbodieselmotor lijkt meer dan een
vingeroefening van de heren Ontwerpers. Audi gaat een
dergelijk model in serie produceren.
Zou de vermaarde DeLorean
dan toch nog eens gelijk krijgen
met zijn aluminium creatie van
weleer? Audi en Ford toonden
tijdens de Autosalon van
Frankfurt auto's die geheel in
de stijl van DeLorean uit alumi-

nium zijn opgetrokken. Ook
Porsche liet zich niet onbetuigd
met een zogenaamde Spaceframe Technologie Studie. Ford
hield zich tot dusver een beetje
op de vlakte over de Synthesis
2010. Het is een studiemodel,

Airbag in portieren

De uitgever zegt beelden
te laten zien die niet op televisie (mogen) worden
uitgezonden. De eerste
keer beelden van de salon
in Frankfurt, Saab, Lancia,
dragracing en pantserbuggies. De kosten bedragen
bijna twintig gulden.

106
Roland Garros
Peugeot komt zelf ook
met een nieuwe versie van
de 106: XT 1.4 Roland Garros, speciaal voor tennisliefhebbers.

Zijn uitrusting is completer dan van de XT 1.4.
Hij is namelijk voorzien
van een glazen schuifdak,
lichtmetalen achtspaaks
velgen, rode veiligheidsgordels, wit lederen en stoffen
bekleding. De kleur is uiteraard Eoland Garrosgroen.

Seat
Cordoba
Seat heeft in Frankfurt
een prototype getoond van
een nieuw model, de Cordpba. De fabrikant loopt
hiermee vooruit op de officile presentatie die gepland
staat voor het einde van dit
jaar.

De Cordoba is een voorbeeld van de snelle ontwikkelingen bij Seat op het gebied van design, techniek
en fabrikage. De auto kan
met zijn lengte van 4,1 meter geplaatst worden tussen de Toledo en Ibiza, direct in het zogenaamde Csegment.
In de Cordoba maken
drie motoren hun debuut,
de 1.4 liter 60 pk, de 1.8 16klepper met 130 pk en de
1.9 diesel met 68 pk. Daarnaast wordt hij leverbaar
met een viertal reeds bestaande motoren. Dit plus
de drie uitrustingsniveaus
en grote lijst met opties
maakt hem tot een zeer uitgebreide auto.

ZIJ-, voor- en achterkant kennen we nu wel, maar hoe ziet de
DEbovenkant
van de nieuwe Porsche 911 Carrera eruit? Die zijde

van de auto was tot dusver alleen goed zichtbaar voor truckers.
Deze foto toont ons wat zij al jaren zien. De superlatieven laten we
geheel en al aan u.
Porsche is overigens bezig met de ontwikkeling van een airbag
in de portieren ter verhoging van de veiligheid bij een zijdelingse
aanrijding. Het studiemodel bestaat uit een snel opblaasbare
luchtzak met een inhoud van 25 liter en een schuimkussen, beide
weggewerkt achter de bekleding. Door de luchtzak worden de
belastingen op het bovenlichaam en hoofd verminderd. Het bekkengedeelte wordt beschermd door een groot schuimkussen.
In de zijkant van de wagen worden sensoren aangebracht, die
samen met een diasgnose-apparaat een botsing van opzij herkennen. Binnen enkele milliseconden wordt geanalyseerd of er sprake is van een botsing van opzij en of de portierairbag moet worden
geactiveerd.

meer niet. Voor 99 procent recyclebaar, dat wel. Maar het feit
dat Ford de auto tentoonstelde,
zegt toch in welke richting er
gedacht en ontworpen wordt.

deze tijd. Je kunt er geen parkeergarage mee bezoeken, ze
verbruiken veel brandstof, zijn
duur in de wegenbelasting,
stadsritten zijn onplezierig en
je wordt zelfs bijna als asociaal
Audi pakte breder uit en ver- gezien. En dus wordt alles kleikondigde aan iedereen die het ner en compacter.
horen wilde dat de Audi Space
Frame (ASF) klaar is voor serieproduktie. Volgend jaar Gewichtsbesparing
maart, zo laat Audi nu al weten,
Maar dan is er altijd nog Audi
wordt in Genève een nieuw mo- met de ASF. Meer gewicht betedel getoond met ASF-carrosse- kent automatisch meer brandrie dat in serie geproduceerd stofverbruik. In de praktijk
gaat worden.
blijkt dat circa zeventig procent van het verbruik bepaald
wordt door het wagengewicht.
Tegendraads
Een aluminium carrosserie
Met ASF wordt een revolutio- echter geeft een forse gewichtsnaire technologie gemtrodu- besparing. Audi rept zelfs over
ceerd. Een carrosserie uit alu- een reductie van veertig prominium, waarbij zowel de dra- cent ten opzichte van een vergegende structuur, ook wel 'space lijkbare stalen uitvoering. Als je
frame',genoemd, als de bekle- daar een flinke motor inhangt,
ding van de carrosserie volledig zal het duidelijk zijn dat de
uit aluminium vervaardigd prestaties niet onverdienstelijk
zijn.
zijn. In het studiemodel bouwde Audi een direct ingespoten
Met deze technologie voor de 3,4 liter V8-turbodieselmotor.
serieproduktie zal Audi een
toon zetten die mogelijk in de
Het gaat om een experimentoekomst nog hoorbaar is. De tele motor, waarvoor Audi nog
in de auto-industrie tot nu toe geen concrete produktieplanonvermijdelijk stijgende ge- nen heeft. Hij is afgeleid van de
wichtsspiraal wordt voor het V8-benzinemotor en geheel uit
eerst omgekeerd. Royaal beme- aluminium vervaardigd. De
ten en zeer comfortabele auto's aandrijving is ontworpen met
uit de topklasse hoeven niet het oog op veel rijcomfort en
zwaarder te zijn dan een mid- hoge prestaties bij een laag
denklasser.
brandstofverbruik. De dieselmotor moet het mogelijk maEn dat is nogal tegendraads. ken om met de ASF binnen tien
Merken als Mercedes en BMW seconden naar 100 km/uur te
doen juist hun uiterste best het snellen en een topsnelheid te
publiek aan zich te binden met realiseren die ver over de 200
mini-auto's, immers: small km/uur ligt. Dat alles bij een
blijkt toch wel beautiful. Lo- gemiddeld brandstofverbruik
gisch ook wel, want echt grote van ongeveer 1:15.
bakken zijn nauwelijks nog van
De carrosserie is ondanks

H

YUNDAI STELT alles in het werk om 'het nieuwe
wereldmerk' te worden en is vastbesloten de 21-ste
eeuw binnen te stappen als een van de tien grootste
autofabrikanten ter wereld. Operation Grand Ten
heet dit streven intern en onderdeel hiervan is dat elk jaar
een nieuw model wordt gelanceerd.

De nieuwe Sonata wordt vanaf november in Nederland leverbaar en beleefde afgelopen
week in Frankfurt zijn wereldpremiere. Hyundai liet hiermee
zien waarde te hechten aan de

LIMAATBEHEERSING in
een auto is even
belangrijk als inmiddels
geaccepteerde
veiligheidsvoorzieningen.
Een te hoge temperatuur heeft een negatief
effect op de reactiesnelheid, leidt tot slechtere
prestaties, vermoeidheid en irritatie.

Hieruit kan je concluderen dat airconditioning
dus van net zo'n groot belang is als bijvoorbeeld een
airbag en dwarsbalken in
de portieren. Met dit verschil dat laatstgenoemde
veiligheidsvoorzieningen

De Nissan Primera met airconditioning
hun nut moeten bewijzen
als de nood werkelijk aan
de man is en de airco een
noodsituatie moet voorkomen. Airconditioning is namelijk van invloed op het
functioneren van het lichaam en niet van de auto.
Geschat wordt dat ruim
negentig procent van de
ongevallen te wijten is aan
menselijk falen, maar het
onderzoek gaf helaas geen
antwoord op de vraag hoe
vaak een ongeluk voorkomen had kunnen worden
als de auto over een airco
beschikte.
Te hoge temperaturen
kunnen volgens Snel en
Cremer leiden tot een achteruitgang in het functioneren, tot fouten, tot verkeerde reacties, het missen
van signalen en langzamer

auto staat worden teruggebracht. Het uitvoeren van deelreparaties en de vervanging van
complete onderdelen is vergelijkbaar met een stalen carrossene.
De constructie van de ASF
betekent een grote stap voorwaarts m de ontwikkeling naar
gewichtsreductie,
waardoor
het milieu weer minder belast
wordt. Een verdergaande ontwikkeling is nog mogelijk, bijvoorbeeld lichtere motoren en
een kleinere tankinhoud (we
gaan toch steeds minder rijden) Maar ook aluminium auto'b met een meer bescheiden
afmeting dan de ruim vijl nieter
lange ASF liggen voor de hand.
Want zoals Audi zelf al aangeeft, de fabricage van alummium kost ongeveer 4,5 keer zoveel energie als van staal. Dus
toch: hoe kleiner, hoe beter.
EVERHARD HEBLY

Europese markt en zegt dat het
„van een gezonde dosis zelfbewustzijn getuigt als je je auto's
op 's wereld belangrijkste autotentoonstelling laat debuteren en dan ook nog eens op de

reageren. Daarnaast heeft
men bij hoge warmte vaker
last van vermoeidheid, een
slechte stemming en een
grote irritatie, wat weer
leidt tot mindere prestaties en agressief weggedrag.
Er schijnt ook verband
te bestaan tussen hitte en
claxonneergedrag en dan
begrijpen we gelijk waarom ze in Italië en Spanje zo
goed met dat ding om kunnen gaan. Warmte verhoogt de vijandigheid tussen mensen. Dat werd als
volgt getest. Een auto
stond voor een rood verkeerslicht en bleef, toen
het licht op groen sprong,
nog twaalf seconden wachten alvorens het gaspedaal
in te trappen. Bij een temperatuur boven de 37,8 gra-

den Celcius werd de claxon
door 34 procent van het
achteropkomende verkeer
langer dan zes seconden
ingedrukt. Bovendien ging
het toeteren vergezeld van
scheldpartijen en opgestoken vuisten en vingers. Bij
temperaturen lager dan
32,2 graden Celsius werd in
het geheel niet geclaxonneerd en bleef iedereen
kalm.
Snel en Cremer noemen
het rijden in een auto een
complexe psychomotorische activiteit, die zowel
aandacht als vaardigheid
vraagt. De ideale werktemperatuur ligt, als de bestuurder normaal gekleed
is, tussen 18,5 en 21,5 graden Celcius. Het risico op
een achteruitgang in de
prestatie treedt al op vanaf
25 graden Celcius. Elke
graad hoger verhoogt het
risico."

Een airconditioning in je
auto is dus geen overbodige luxe en heeft in elk geval
een positieve invloed op de
stemming. Onder alle
weersomstandigheden
stuur je in een ideale temperatuur door de files. Tegenwoordig maken autofabrikanten er graag reclame
mee dat hun airconditioning-systeem CFK-vrij is.
Een nadeel is natuurlijk
wel,-maar dat komen we
niet in de reclame tegen,
dat airconditioning tot hoger
brandstofverbruik
leidt. Een kwestie van afweging.

Drie keer Micra
Do the tango and feel the
beat. Nissan heeft drie
nieuwe actiemodellen van
de Micra: Beat 55, Tango 55
en Tango 75, de getallen
hebben betrekking op het
motorvermogen. Bij alle
drie wordt meer geboden
voor minder geld.

Honda CB 500
Honda heeft tijdens de
motorsalon in Parijs een
zestal nieuwe of drastisch
vernieuwde modellen getoond, waaronder de CB
500.
Hij wordt aangedreven
door een compacte twee cilinder viertakt krachtbron.
Het is een comfortabele,
veelzijdige en relatief voordelige motor (richtprijs
12.800 gulden) die zowel de
beginnende als ervaren
motorrijders moet aanspreken.

Autotaalglas
de grootste

De Hyundai Sonata

Nieuwe Sonata past in streven Hyundai

Airco stimuleert verkeersveiligheid
K

Dit stellen de onderzoekers dr. J. Snel en dr. R.
Cremer van de faculteit
der psychologie aan de
Universiteit van Arnsterdam in hun wetenschappelijk rapport 'Effecten van
omgevingstemperatuur op
reactietijd, aandacht en
taakverrichting'.
Zowel
luchtvochtigheid als temperatuur zijn volgens beiden een belangrijke factor
tijdens het besturen van
een voertuig. „Warmte tijdens het rijden is een stressor die iedereen kent.
Langdurige blootstelling
aan warmte, eventueel gecombineerd met een hoge
luchtvochtigheid, leidt tot
overbelasting van het lichaam en gaat ten koste
van het functioneren",
stellen zij onomwonden.

zijn gewicht bijzonder stijf en
vormvast. Ze biedt daarom een
uitstekende bescherming. De
stijfheid van de passagierskooi
biedt ook bij een aanrijding op
hoge snelheid een nieuwe
norm, want de vervorming van
de carrosserie is veel minder
dan bij een vergelijkbare auto
van staal. De framestructuur
vervult een functie die gelijk is
aan de veihgheidskooi bij
sportwagens. Na een frontale
crash-test op een blinde muur
konden de portieren van de
AFS nog probleemloos geopend worden en waren de vervormingen in voetruimte zeer
gering.
Roest komen we toch al nauwelijks meer tegen, maar bij
een aluminium carrosserie is
dat helemaal verleden tijd.
Eventuele reparatie van het
plaatwerk is voortaan een fluitje van een cent. De plaatdelen
kunnen door verhitting in de

In de folder staat precies
vermeld hoe u de prijs in de
wacht kunt slepen.

thuistentoonstelhng van de loos ruimte aan vier volwassemachtige Duitse automobielin- nen. Hyundai zegt vijf, maar
dustrie".
met drie man op een achterbank zit je bijna nooit prettig.
Nu verliest die macht, waar Het interieur is luxueus ingeHyundai het over heeft, de laat- richt en de uitrusting zeer comste tijd aardig zijn glans. Bij pleet met standaard een luchtMercedes en Volkswagen vin- zak in het stuurwiel. De auto
den massa-ontslagen plaats en heeft zijn motor dwars voorin
de verkoopcijfers van de Duitse geplaatst, met voorwielaandrijautomobielindustrie stemmen ving. Er is keuze uit vier motoniet bepaald tot tevredenheid. ren, van een 1,8 litermotor tot
Het is dus gewoon heel verstan- een robuuste V6 3,0 litermotor.
dig om juist m zo'n omgeving je Ze zijn gekoppeld aan een vijfauto's te presenteren waar het bak, maar er staat ook een elekmet anderen moeizaam gesteld tronisch
gecommandeerde
is. Al is het maar om ze zenuw- viertraps automaat ter beschikachtig te maken.
king. Prijzen zijn nog niet taekend.

Family-look
De Sonata is langer, breder,
ruimer, luxer, sneller en zuiniger dan zijn voorganger en
heeft een weggedrag dat op de
Europese markt is afgestemd.
Hij maakt een brede en stoere
indruk. De laag aflopende neus
en afgeronde lijnen voorkomen
dat hij te zwaar aandoet. De stilisten zorgden voor een eigentijdse vertaling van het begrip
klassieke sedan. Zijn front
heeft duidelijk de family-look.
Kenmerkend zijn verder het
grote glasoppervlak, de dunne
dakstijlen, het vrij hoge achtersteven en niet te vergeten de
twee uitlaatpijpen. De grotere
wielbasis en spoorbreedten komen rechtstreeks ten goede aan
het interieur.
De Sonata biedt probleem-

Hyundai Feestweek
De nieuwe Lantra wordt m de
landelijke 'Hyundai Feestweek'
die tot 9 oktober duurt op de
Nederlandse markt gemtroduceerd Het front en de achtersteven zijn duidelijk verjongd.
Hij heeft een lager aflopende
motorkap, een nieuwe bumperspoiler en plattere koplampen.
De nieuwe vorm van het spoilergedeelte komt de stroomlijn
zeer ten goede. De achterzijde
werd meer afgerond door een
aanpassing van de achterhchten. Ook werd het achtersteven
enigszins verhoogd. Het interieur lijkt op het eerste gezicht
ongewijzigd, maar dit is schijn.
Er werden op veertig punten
veranderingen aangebracht.

Vorige maand werd de
26-ste vestiging van Autotaalglas geopend en is daarmee de grootste op het gebied van reparatie en vervanging van autoruiten.
Binnenkort hoopt men de
100.000-ste ruit te plaatsten. Sinds kort is het bedrijf ook via de televisie te
zien in een aantal humoristisch bedoelde commercials.
33

Volvo 940 Polar
De Volvo 240 is uit produktie genomen, maar de
Polar-uitvoeringen waren
zo populair dat Volvo besloten heeft dit concept,
een gunstige prijs in combinatie met een aantrekkelijke uitstraling, ook bij de
940-serie te introduceren.
Er komen zes Polar-versies, waarvan er vier onder
de 60.000 gulden blijven. Er
zijn drie verschillende motoren, die alle leverbaar
zijn voor wel de Estate als
Sedan.

Wereldrecord
Dutch Healey
Op het circuit van Zandvoort hebben de Dutch Healey Competitions (DHC)
en Koni Schokdempers
een nieuw wereldrecord gevestigd door met een rij
van 202 Healey's de langste
optocht van nog rijdende
Austin Healey's te formeren. De oldtimers zorgden
samen voor een constante
'file' van ruim 2,5 kilometer.
Het initiatief van de DHC
werd mede mogelijk gemaakt door schokdemperfabrikant
Koni. Voor
laatstgenoemde was het
een uitstekende promotie
van de Classic-reeks, dit is
een compleet programma
schokdempers voor auto's
uit de 40-er, 50-er en GO-er
jaren.

De Hyundai Lantra

Citroen

SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI'S is de wekelijkse aulorubriek die op vrijdag verschijnt m Hel Parool, op zater
dag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad, Bui
lenveldertse Courant, Diemer Courant de Nieuwe Bi|lmer
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstel
veens Weekblad Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020 065 86 86 Fax 020665 63 21
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S, Postbus 156 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bij Het Parool Wibautstraat 131, Am
sterdam of bij de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelstijn Laan van de Helende
Meesters 421B Weesp Nieuwstraal 33 Zandvoort Gast
huisplem 12 Uithoorn Stationsstraat 60
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag l 8 00 uur m ons bezit zijn worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws en
huis-aan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage l l miljoen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l -IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel

ƒ 39,95
ƒ 13,50

mm prijs

ƒ

8,35

mm prijs met vignet

ƒ

8,35

AUTO/MAXI'S per mm

ƒ

9,90

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen]
Alle prijzen zijn excl 17,5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), ta
nef op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot / 20.000,-

Lancia Prisma 1 6
3 86
ƒ 4800,
Tel 035564444/561842
Fiat Uno 75 SX, 7/91
MAZDA 323 HB bj 85, APK 33000 km ƒ18250
CASPARUS B V
maart 94 Vrpr ƒ4000 Tel
WEESP Tel 0294015108
0251032300 / 020 6129146
Mazda 121 GLX, '92, rood
ƒ18900 BENELUX
BANKRASHOF AMSTELVEEN
Tel 0206453251
Peugeot 205 1 6 XT, autom
11/90, 47500 km, wit,
DAIHATSU Cuore 5 drs, grijsvan ƒ 20 000 nu ƒ 18 990
met 40000 km 90 ƒ10000 COBUSSEN Tel 0206121824
VISA GARAGE
SAAB 900i 3 drs aut, open
Tel 0206278410
dak, kl odoardo, bj '86
LADA Samara 13, juli 90, SAAB SERVICE MOLENAAR
ƒ9250 WESTDORP
HOOFDDORP, 02503 14097
Adm de Ruijterweg 396 398 Subaru L serie 1 6 GL
Adam Tel 0206825983
4 drs wit, Ipg, 01/91 45 000 km
Mini Jumbo 3 drs 26 000 km ƒ17995 SUBARU
8/91 ƒ 9 995 AALSMEER Tel 0297730170
SUBARU AALSMEER
Subaru Legacy 1 8 DL wit Lpg,
Tel 0297730170
02/91 81 500 km ƒ 18 500
Seat Terra 1 4 D,
SUBARU AALSMEER
4 92
ƒ 8500,
Tel 0297730170
Tel 035564444/561842
Suzuki Swift 1 3 GS ƒ 15 950
Subaru 1 8 GL, 4 drs P S ,
2/90 50 000 km V d POUW
2 89
ƒ8900, AMSTELLANDLAAN
1
Tel 035564444/561842
WEESP 02940 15110
SUBARU Justy 1 O S 3 drs wit
01/89 100000 km ƒ9995
SUBARU AALSMEER
Tel 0297730170

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,2x BX Sport b j 86 va
ƒ10000 Autobedijf Walst
Tel 075 163008
AX 11 Kway 6/89 81 000 km
ƒ11750 OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21 Weesp
Tel 0294016661
FIAT Panda 1000 CL ie zilver
met 35000 km 91, ƒ10750
NIEROP DAIHATSU
A dam West 0206183951
Huyndai Sonata 20 l,
5 90
ƒ 11 500
Tel 035564444/561842
Nissan Bluebird 2 O LX HB
LPG 90
ƒ14950
Inr /fin /gar mog
Tel 0206369515
Rover 216 SE EFI
5 90
ƒ10400
Tel 035564444/561842

Alfa Romeo
Alfa Romeo 164 3 O V6 groen
09 89 162000 km SUBARU
AALSMEER tel 0297730170

Audi
Audi 80 1 6 C wit 6 90 27 500
km radio/cass SUBARU
AALSMEER, tel 0297730170

Chevrolet
BLAZER K5 89 alle opties
IMPORT USA CARS Keuren
plein 9 Adam 0206670121

FORD Mondeo 2 Itr Ghia 5 drs
'93 ƒ45000 Autobedrijf De
Meer Tel 0297722193
ALFA 164 Diesel 4/91,
groen 72 000 km / 39 950
Telefoon 0297744146
Ford Sierra 1 8 TD CLXT 4 d
1991 grijs ƒ22850
Citroen Dorland, 02903 1908
Ring A dam afrit 116 Bn W
Lancia Thema ie 58 000 km
1/90 ƒ22950
CASPARUS B V
WEESP Tel 02940 15108
Mazda 626 Autom
rood,
ƒ42500 BENELUX
BANKRASHOF AMSTELVEEN
Tel 0206453251
Mitsubishi Galant 18 GLX
1990 ƒ20995, Autoservice
Wetter Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel 029076572
Oldsmobile Cutlass Sierra S
1990 12000 miles Alle opties
ƒ 24 950 1 jr APK + gar
Tel 0206182524
ROVER 114 Limited Edition
automaat 4/93 ƒ 22 500
MINOR MOTORCARS
Tel 0206177975
Subaru Justy 12 GL aut
10 000 km 5 drs, 1 jr gar,
ƒ 22 500
MOOY & ZOON
Tel 0206623167
VOLVO 460 GL LPG airbag
ABS, nov 91 ƒ27950
Van VLOTEN BV Volvo Dealer
Tel 0206369222
• De advertentie afdeling be
houdt zich het recht voor ad
vertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weige
ren (Art 16 regelen voor het
advertentiewezen)

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 61212
(Gratis halen en brengen )
7
VOYAGER 7 pers bj 90, •Auto te koop Plaats in deze
rubriek U zult verbaasd staan
LPG 63 000 km , i z g s t ,
over het resultaat
Tel 0252676108/75619
• Bewijsnummers van een geplaatste advertentie m deze ru
bnek krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de
advertentie kenbaar maakt
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2x BX Sport b j 86 v a
ƒ10000 Autobedijf Walst
Tel 075163008
2x BX TURBO D b j '88, v a
ƒ 14 000 Autobedrijf Walst
Tel 075 163008
Citroen 1 4 BX, rood, 10 87,
148000 km LPG, gr kent
radio/cass trekh SUBARU
AALSMEER tel 0297730170
Kijk voor een goede Citroen
Occasion ook onder de rubriek
ALGEMEEN of bel direkt Wim
van Aalst Tel 02979 84866
AX GT zwart 65000 km,
ANWB gekeurd, 1 jr gar, b j
91 ƒ 13950, tel 02290 39536
AX HIT bj 88 Vrpr ƒ8750
Autobedrijf Walst
Tel 075 163008
015 43000 km, 10 89/ 7900
BX 1 9 D 1 90
ƒ 9 500
BX 1 9 D, 7 89
ƒ 9 800
BX 1 4, 7 89
ƒ 8 100
BX 16TGI, 2 90
ƒ11200
BX 19 RD Br 10 89/11500
BX 19 GTI, 1-89
ƒ11 700
BX 19 TRD, i 88
ƒ 7 400
BX 1 9 TRD 9 86
ƒ 6 900
BX 1 9 D, 11 87
ƒ 6 700
Tel 035564444/561842
CHYPARSE Soesterberg vult
uw Citroen veerbollen voor
ƒ 20, p st Testen is GRATIS
Tel 0346351150
CITROEN GSA 1983,
vraagprijs ƒ 1900
Tel 0206736132
OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
0294016661
XM V6
82 000 km 7/90
BX 16 TRI 150000 km 11/87
BX 14 RE 100000 km 3/88
ZX Diesel 43 000 km 3/92
AX Kway 79 000 km 6/87
AX 11 RE 92 000 km 6/87
Ford
Escort 14cl 62000 km 1/90
Sierra 2 Ocl 110 000 km 3/88
3 12 maanden garantie
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden Citroen Centrum
Leende Tel 04906 1528
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties
van BX, Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered
pnjz Verk van losse onderd
Tel 020 6680820 en 075 219777
V a ƒ 85 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec in Zaanstad Garage
RENE SPAAN, 075-281193
Vraag tevens naar onze inrui
Iers en aantr rep prijzen
VISA '83, 2 cil, zuinig en goed'
APK 4 94, vr pr ƒ 1 000
Tel 020 6628142 of 6257402

Oldsmobile

Opel

Honda

Hyundai
HYUNDAI
OCCASIONS
AUTOKROOY
TT Vasumweg 32, A'dam N

TEL. 020-6310615.
Off Dealer aanbieding met 3
jaar garantie Sonata V6 GLS
92 / Sonata V6 GLS X '92 /
Sonata '93 16 V 20, vanaf
ƒ39900 Tel 034832353

MEER GARAGE
Hyundai dealer,
occasions
Linnaeuskade 5-7
Tel. 020-692.9548

Lada

WESTDORP
Ruime keus uit nieuwe
en jonge LADA'S
met BOVAG garantie
Ook DIVA, NIVA en Stationcar
100% Financieren of leasen
OCCASION van deze week
SAMARA 13, juli '90, ƒ9250
Adm de Ruijterweg 396 398
A'dam Tel 0206825983
XM Turbo D '90
ƒ29500
XM Comf LPG 90 ƒ23500
XM Comfort '90
ƒ18500
XM Diesel 90
ƒ23500
BX TGD Break '92 ƒ28500
CASPARUS B V
BX TGD Break '91 ƒ21500
Casparuslaan 1
BX TGD Break 90 ƒ 17 500
WEESP Tel 02940 15108
BX TD 91
ƒ 14 500
58000 1/90
BX TZD '87
ƒ 7500 Thema i e
BX TZD '86
ƒ 5950 Thema T Diesel 139 000 4/90
BX 16 TZI LPG 90 ƒ 14 500 Thema T Diesel109000 1/90
BX 19 TRS LPG '89 ƒ11900
BX 16 TZI '90
ƒ15500
BX 16 TRI '88
ƒ 9500
BX 14 TE LPG 91 ƒ16500 323 F 1 6 GLX 9'90 ƒ19400
ƒ 7 800
BX 14 TE 90
ƒ12500 626 2 O GTI 3 '87
ƒ13400
BX 14 RE LPG '84 ƒ 2950 626 LX HB, 6'90
C 15 D bestel 86
ƒ 4250 62620 GLXHB 6 91/16900
626 20 GLX 10'85 ƒ 5800
VISA Garage BV
626 2 O GLX 10'89 ƒ13900
Houtmankade 37
Tel 035564444/561842
Amsterdam, tel 020 6278410
Voor een goede occasion
XM V6, rood metallic, 1990,
MAZDA DEALER
86000 km
ƒ32500
DONKER
XM V6 24V, groen metallic,
Visserstraat 36
1990, 64000 km
ƒ55500
AALSMEER
ZX Volcane rood, 121991
Tel 02977-24247
22 000 km
ƒ29750
BX Palmares, wit, 89 ƒ 12 750 Mazda 626 Sed 20 Limited
BX 14 E, zwart, 1988 ƒ 8950 grijs, 08 87 150 000 km, trekh
Visa 11 RE rood, '87 ƒ 6950 Mazda 323 1 6 l, groen 04 '87,
AX 10 E rood, 1988 ƒ 8 250 59 500 km SUBARU
Citroen Dorland 02903 1908 AALSMEER, tel 0297730170
Ring Adam afrit 116 BnW T ka Mazda 323 LX 1 6, 16V,
stuurbekr, aut 3 drs , bj 12
91 20600 km, m nwe st, fa
bneksgar tot 12'94 of 100000
Applause XI 30000 km '92, km, pr n o t k 020 6996855
Charade 1 O breeze 30 000 km
91, Charade 1 3 TXi inj
SHIGA 38 000 krn 90 Charade
TS spec 30000 turbo/diesel T k Mercedes Benz 230 E,
65 000 km '91 Nu met GRATIS (aut) Bj 83 LPG i z g s t
van der VALK HOTEL MOTEL 120000 km Vrpr ƒ6250
Tel 0206437002
cheques t w v ƒ 500
NIEROP DAIHATSU
Vancouverstr 212, A'dam-,
MG
West, tel 0206183951
Te koop MG MIDGET wegens
omst, 72 blauw Klassieke
versie
in perfecte staat
ƒ 15 000 Tel 0206855054
CASPARUS B V
Casparuslaan 1
WEESP Tel 02940 15108
Uno 75 SX 32 000 km 7/91
Tipo 1 4 DGT 50 000 km 3/90 Galant Turbo D 12/89 ƒ 11 400
Croma T Dsl 124000km6/90 Galant 20 GL 1/87 ƒ 5700
Lancer 1 8 ELD 10/85 ƒ 3400
Croma 2 O CHT 7 '87 ƒ 5 700
Tel 035564444/561842
Tipo 1 4 IE 8 89
ƒ 8 500
MITSUBISHI L 300
Tipo 17 D 10 90
ƒ11 700
2 5 D, grijs, verl verh ,
Tel 035564444/561842
trekhaak, 04/91
Fiat 600 1973 bordeaurood,
autobedrijf JAN WALS
n redelijke staat Prijs ƒ 2500
Tel 0290261697
Tel 085512066
Mitsubishi Lancer 1 2 GL rood,
Fiat Uno 45 Turbo, wit 01 88 08 '89, 85 000 km Mitsubishi
65 000 km SUBARU
Lancer 13 GL, wit, 08 '88,
AALSMEER, tel 02977 30170 47 300 km SUBARU
FIAT VERMEY B V
AALSMEER 0297730170
Keuze uit ruim 35 occasions
A Philipsweg 13, Uithoorn
Tel 0297562020
Off NISSAN DEALER
Adverteren in
BROCKHOFF van LEEUWEN
deze rubriek
T T Vasumweg 36, A dam N
FAX 020 6656321
Omroepweg 2, Almere
0206332111 0(0365360454
Nissan Bluebird 2 O SLX, mei
AUTOBEDRIJF DE MEER' BV 1989, ƒ9400 Nissan Micra
Resta 1 1 3 drs
86 March, okt 1988 ƒ7900
Resta 1 1 CL Rn 3 drs
'89 Tel 035-564444/561842
Fiesta 1 4 S 3 drs
89
Escort 1 3 CL 3 drs
'86 NISSAN Petrol Wagon GR 28
Escort 1 4 i CL 3 drs
'91 TD, alle opties, 91, geel kente
Escort 1 6 L 3 drs
'83 ken IMPORT USA CARS, Keu
Escort Van 1 8 D 2-drs '91 renplem 9, A'dam, 020 6670121
Sierra 1 6 CL 4 drs
'88 Nissan Sunny 170,3 deurs, kl
Sierra 1 6 CL Sp 4 drs
'89 rood, 100000 km Incl trekSierra 20 i DOHC, 5 drs '90 haak Tel 0497018466
Scorpio autom
'87
Scorpio 2 O 4 drs
'90 T k Nissan Pnmera 16LX, rad ,
cas, trhaak, 1200 kg, '90,
BMW 318 i 4 drs
'91 ƒ21500 Tel 034641813
Renault 5 GTS
'88
318
T ka Nissan Micra 10, 1987,
Konnetlaantje 8, Rijsenhout, metall grijs vrpr ƒ8000,
i z g st, 2e eig 020 6973982
tel 0297722193

Lancia

Mazda

Daihatsu

Mercedes-Benz

Fiat

Mitsubishi

Nissan

Ford

COBUSSEN AMSTERDAM
verbouwings aanbiedingen i
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
'89
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Renault 19 GT Diesel
ƒ15940 NU
ƒ14440Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 62055
Volvo 360 i (gas)
'88
(gratis halen en brengen)
ƒ11700- NU
ƒ 9700SUZUKI ALTO AUTOMAAT, bj Seat Ibiza L 1 2
'89
Suzuki Alto GL Automaat '83, APK juni '94, wit, in uitzon- ƒ 9700 NU
ƒ 8900blauw, 12-'88, 56 000 km
'92
derlijke goede staat ƒ2950,- Rat UNO 70 Skyline
Subaru Aalsmeer 02977 30170 Telefoon 0206417262
ƒ20950 NU
ƒ18950Mitsubishi Colt 1 2 GL
'85
ƒ 6900 NU
ƒ 5300Volledige garantie
/600C
Saab 900 GL, 5 drs, bj '84, 340 1 4 DL, 4-'88
COBUSSEN - PEUGEOT
ƒ 10 000 6x
APK, licht beschadigd, motor 440 DL, 5 '90
Baarsjesweg 249 - 253
ƒ 11 500 Amsterdam 0206121824
perf Vrpr ƒ3250 0206180669 440 DL, 12-'89
DL, 12'89
ƒ11400
SAAB SERVICE MOLENAAR 440Tel
Mitsubishi Galant 1 6 EL, LPG,
035564444/561842
9-'87, ƒ 6 950 Opel Rekord 2 O
Ond , rep , APK
S, LPG, 2-'86,/4750 Rat Uno
Royal Class Saab's
Van Volvo medew 44 GL,
Diverse occasions
10 '92, div extra's, 15 000 km, 45 S, 5'88, ƒ 6 750 Rat Uno 75
SX 1 5, 6'88, ƒ7950 Citroen
SAAB 900i aut '86
rood, ƒ27700 044934876
BX 14 E, LPG, 9'87, ƒ6750
SAAB 99 Gli, autom bj '85,
BMW 728 Autom (2e eig ), 4
SAAB 99 Gh special bj '84
'79, ƒ3950 BEREBEIT,
SAAB '90 bj '85
Volvo
Amsteldijk 25 020 6627777
Wij hebben al GOEDE en
Occasions
BETROUWBARE Saabs met
nieuwe APK en goede service, 740 GL, stationcar
'89
v a ƒ6000,-"
740 GL
'89 t/m '91
HOOFDDORP, 02503 14097
240
'85-'87
480 Turbo
'92 AUTO ELEKTRA HECHRI BV
460 GL
'90 '91
Klaar terwijl u wacht
440 DL GL
'89 t/m '93
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 152
'91
GOLF b j '83, grijs, apk t/m 440 DL LPG
Tel 0206240748
7'94, i z g st, geen roest, 360 GL sedan 2 O
'87
ƒ3600, 02990 39178 (P'rend) 340 automaat
'87 t/m '88 Grote sortering ONDERDELEN
van schade auto's, alle
JettaGL 1,8 L, LPG, 5 versn,
merken, alle bouwjaren
b j april '86, 2 drs ƒ4900,
GEBR OPDAM B V
i z g s t Tel 0206623769
Tel 0250245435
KEVER Cabriolet 1303, bj '77,
L P G -inbouw ZAANDAM
APK tot 6 '94, i g st Incl extra
Nieuw v a ƒ 1 550 - incl btw
motor en diverse onderdelen
Amsterdam
Gebruikt v a ƒ 1 050- incl btw
Pr ƒ13950 Tel 0346551169
205 XE, wit
42000 km 3/91 ƒ16950
Uw Volvo-dealer
Gratis leenauto
205 XL, rood
43400 km 9/90 ƒ16450 T k Golf 1100, benz kl rood Tel 0206369222, Meeuwen
A C A Tel 075351651
205 XL, wit
32000 km 10/90 ƒ 17 250 Vr pr ƒ 1495 i z g st APK 07 laan 128, Amsterdam Noord,
Missot specialist REM en
205 XR, zwart
19 250 km 6/90 ƒ19750 94 Na 1730 0297562130
uit de Utunnel 2x rechtsaf
FRICTIE-MATERIAAL
205 XR rood
19 000 km 3/91 ƒ19750 T k Golf 1100, benz, kl rood
Bosboom Toussamtstr 43
205 GT, wit
43 000 km
2/89 ƒ16750 Vr pr ƒ 1495 i z g st APK 07A'dam Tel 0206180443
205 GT, grijs met
41 500 km
2/90 ƒ20250 '94 Na 1730
0297562130
VOLVO NIEROP
309 XR, beige met
40000 km 6/90 ƒ19750 T k voor de doe-het zelver
Noodservice
Gratis van der VALK HOTEL309 XR, grijs met
45 200 km 11/90 ƒ 20 450
ONDERDEELVERKOOP
309 GR, blauw
21 000 km
7/90 ƒ 23 250 KEVER b j 1975, APK tot mei MOTEL cheque's t w v ƒ 500,
DOE HET-ZELF ADVIES
405 Gü, beige met
52 000 km 7/90 ƒ 22 450 1994, ƒ 1800 Tel 023328017 bij aankoop van een
op zaterdag van
405 GR16, blauw
83 000 km 10/90 ƒ 23 450 VW BUGGY, kleur rood, 1971 NIEROP-VOLVO OCCASION
10001300 uur
(geldig tot 17 okt 1993)
JAN
WALS,
405 GR19 blauw met
50 000 km 5/90 ƒ26950 Autobedrijf
Kost B.V.
405 GR19, grijs met
460 GL aut Ipg rood91 ƒ 23 500
76 000 km 3/91 ƒ 27 450 0290261697
440 GLT rood
89 ƒ 18 250
405 GR19, wit
29 000 km
8/91 ƒ30750 VW Golf 1 8 GTI, l m velg
Valschermkade 16, A'dam
405 Mi 16, rood
86 000 km
4/89 ƒ28950 11-'86
ƒ 9800 440GLTzw 102PK88/16500
91/22500
505 V6, blauw
120 000 km
1/88 ƒ15950 VW Golf 1 6 D
3 drs 440Sunraywit
90 ƒ 19 500
605 SV 3 O, blauw met
65 000 km 4/90 ƒ49500 5 bak, 7-'89
ƒ 11 900 440Spec wit
440 DL 18 Ipg
89/16500
VW Golf VAN 1 6D
ALLE KLEUREN
89 ƒ 17 000
9'86
ƒ 5700 440 GL 1 8 Ipg
OOK IN SPUITBUSSEN
340GL3drsaut
90/15500
VW Passat CL
5 drs
otto nieuwenhuizen t>v
GL aut Ipg 89/12000
1-'83
ƒ 3200 340
Overtoom 515 Amsterdam
340DL175drs
89/12000
VW Passat 18 CL 3 '91 ƒ 18 900 940 GL Sedan aut 91 ƒ34000
(020) 6129804
Tel 035564444/561842
940 GL Sedan aut
V W Polo CL, marine, 11 '91, Ipg, groen, metal '91 ƒ31 750 T k gebruikte onderdelen van
alle type's BMW, Mercedes en
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen 34 200 km SUBARU
Tevens kans op een reis t w v Peugeot Garagebedrijf C
eigen risico • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperkingen AALSMEER tel 02977 30170
ƒ 1 000 met uw BOVAGSchrauwen,
Tetenngsedijk
• geen beperkte maatregelen • omruilgarantie • aanvullende VW-GOLF II GT 1 6 '87 kat
GARANTIEBEWIJS
134, Breda Tel 076214918
garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd
br band spoiler
met grijs- Vancouverstraat 2-12
83 000 km part 023317070 A'dam-West, 0206183951
Dus Leeuwekeur: zeker en beter

Escort 14 l CL 11 '89/11700 T k tegen handelspnjs, 1e eig
Scorpio 20 CL 10'89 ƒ 12900 Pnmera 2 O LX 5 drs Station
Scorpio 2 4 l CL 8 90/14 300 wagon, wit, LPGob, 7'91, UNIEK' Cutlas Supreme Targa,
Scorpio 20 l 3 90
ƒ12900 ƒ 20 500 Nw model Sunny 1 4
bj '78, t e a b
Scorpio 29 l GL 12'90 16900 L 3 drs, 4'91, ƒ 14750 Sunny Autobedrijf Walst 075-163008
Sierra 2 O GL 6 '88 ƒ 8 500 14 L LPG, 3 deurs, 4'91,
Sierra 1 8 Turbo D 9 90/ 13 900 ƒ 14 750 Nissan Prairie 1 8
Adverteren in deze rubriek
Sierra 16 CL 5 d 3'91/14 900 SGL.LPG, 1 87/8250 100 NX
Tel 020 6658686
Sierra 1 6 coupe 3 '87/ 7 400 SLX, 3 '92, ƒ 26 500
FAX 020 665 63 21
Sierra 2 O CLX 8'91 ƒ15200 BEREBEIT, Amsteldijk 25
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Sierra 1 6 spec 2'90 12900 A'dam, 020 6627777
Sierra 1 6 l CL 5 91 ƒ15400
Taurus38 l Aut 2 90/15000
Tel 035564444/561842
Ford Escort 1 6 CLX,
Omega 2 3 D Stat 7/90/ 15 900 Opel Corsa 1 2i bouwjaar 1993
bj 90 kl zwart
Omega 2 3 Car 10/89/ 12 900 Prijs ƒ 16950 Tel 020 6950448
autobedrijf JAN WALS
Vectra 1 8 l HB 10/89/14700 Opel Kadett 1,3 NLS Bouwjaar
Tel 0290261697
Vectra 1 8 l 7/90
ƒ 15 400 '87 APK juh '94 Met trekhaak,
Ford Escort 1 6 L, 84, 5 bak, Vectra 1 8 l HB 5/90 ƒ 15 900 i z g s t
Prijs ƒ4950 Tel
getint glas, in nw staat LPG, Vectra 2 Oi GL S 10/90/ 18 400 02297 3083
Ascona
1
6
D
2/85
ƒ
2
750
nw APK, ƒ 2 850 0299022331
Kadett 1 6 D Car 11/88/ 8 900 Opel Rekord, 4drs, bj '82,
Ford Escort 1800 CL Diesel, Kadett 1 7 D Sed 4/91 ƒ 12 400 APK 5 94, metall rood, i z g st
grijs, 02 '89, 95 000 km,
Kadett 1 7 D Com 2/90/ 8 900 ƒ2950, Tel 0250341871
Subaru Aalsmeer 02977 30170 Kadett 1 3 LS HB 9/89/9800 OPEL SENATOR bj '80, APK
Thunderbird, LX 91 alle opties, Kadett 1 7 D HB 7/90 ƒ 10 700 7-'94, i z g s t Vrpr ƒ4000
Kadett 1 6 D Car 8/89/ 7 500 Tel 0294080944
m nieuw staat, 1e eigenaar
Tel 035564444/561842
IMPORT USA CARS, Keuren
T k a tegen handelsprijzen
plein 9, A'dam, 020 6670121
Vectra 1 8 GL, 5 drs wit, LPG,
OPEL CORSA 1,2 S, Van, bj 4'90, ƒ 16500 Vectra 1 8i GL,
'87, APK'94 pr ƒ7000 Ferrari wit, LPG, 5 drs , 1 '91, ƒ 18500,
rood Tel 0229013667
Vectra 1 6i GLS, 5 drs, LPG, 1
'91, ƒ19500 Omega 20i GL,
Honda Record 20 EX PS '89,
stbekr,
2'91,
62000 km, 1e eig z g staat Opel Corsa 1 3 S, grijs 11 87, antr grijs,
/ 19 000 Inl BEREBEIT, Am
ƒ12500 Moet weg Tel v a 63000 km, SUBARU
a s ma na 18 u 0206372206 AALSMEER tel 0297730170 steldijk 25, 020 6627777
HONDA Civic 1 5 GL 16 V, 3
drs zilv gr met, okt '80,
33500 km ƒ 17 500,
AUTOBEDRIJF OLTHOF BV
Isolatorweg 40, A'dam Sloter
di|k (afsl S 102) 020 6823520
Gebruikte Peugeot's:

Amstelstein - Suzuki

Volvo

Saab

Accessoires
en Onderdelen

Volkswagen

Peugeot

VOLVO

Meer Waar Voor Uw Geld!

Van Vloten

autolak

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Koudijs Autobedrijf B.V.
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
1183 JG Amstelveen
Tel 0206455451
Halte Sneltram "Zonnestein"
205 GL 7-90
ƒ10900 T k a tegen handelsprijzen
205 Turbo D 7-'91
ƒ19400 205 1 9 GTi Van, 8 '90, ƒ 18 500
309 1 3 GL Magn 3-'89/ 10 500 205 GTi, schuifdak, l m wielen,
40516GL11'90
ƒ12900 9'84, ƒ7250 309 GR 1 4 Jubi40516GLI1-91
ƒ13900 lee,5drs, LPG, 1-91,ƒ 13750
40519GRD8'90
ƒ15700
BEREBEIT
405 1 9 GLD 5 '90
ƒ 15 200 Amsteldijk 25, 020 6627777
40519GRI2'91
ƒ16900
V d POUW Peugeot
405 SR Turbo D 9'90 ƒ 18 400
Amstellandlaan 1
405 GRD schdak 5 9016200
WEESP 02940-15110
405 19GRI P S 1-'92/17800
405 Gü 5 '91
ƒ 14 700 205 XL Magn 54 000 km 4/91
66 000 km 3/90
405 GRD P S 4'91 ƒ17400 405 GLI
110 000 km 5/91
405 1 6 Gü 7 '90
ƒ11 900 605 SLD
505 GR break 5 d 6-'90/ 12 900 Suzuki Swift 1 350 000 km 2/90
Tel 035564444/561842
Volvo 240 DL Diesel
136000 km 1/91
Peugeot 309 XL 1 6 automaat station
3/89, org 26000 km Nu Jaguar 29 D 66000 km 4/87
ƒ 13 000-3 mnd BOVAG
Peugeot 106 XN 5 versn 1992,
garantie Tevens diverse occ d blauw, 26000 km, vrpr
wo bestelbusjes
ƒ16000, was auto v d zaak
HETO CARS Bovenkerkerweg Tel 071-128640
23 Amstelveen 0206412030
Peugeot 205 Accent, wit, 03
T k Peugeot 205 GTI 19, '88 45 000 km Peugeot 305
zwart, b j '87, ƒ 16500,GL, bleu, 06'83, 140000 km
Tel 013 366538 na 17 00 uur Subaru Aalsmeer 02977 30170

Renault

Rover

19TXE7-'90
ƒ12900
21 GTS 7 '86
ƒ 4 200
21 TL 7 88
ƒ 7 000
21 SD Nevada 11-'90/13200
21 GTLSed 5'90
ƒ12300
21 TL HB 11-'90
ƒ11900
25 GTS aut 8 89
ƒ12400
25 GTS 4 '87
ƒ 6 400
25 T D stuurbekr 4'89/12 900
25GTD11-'90
ƒ15900
25 TD 7 '85
ƒ 4 000
25 GTX 9 '84
ƒ 3 600
25 V6 limousine 7- 86 ƒ 8 500
9GTD 10'88
ƒ 6500
Tel 035564444/561842
Renault 5 D 1 6 Van, rood,
aug-1989,103 000 km ƒ8500
0104517766 tot 1730 uur
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

MINOR MOTORCARS
De nieuwe Rover 600 nu
m onze Showroom
Rover 820 SI
10/92
Rover 216 GSI
5/92
Rover 216 GSI
8/91
Rover Estate 7 pers
5/90
En diverse andere Rovers bij
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 40 44
Tel 0206177975

Seat

Algemeen
150 auto's & bestel va ƒ3000
ieder rijden, geen bankinfo
Aanbel ƒ 1500, rest 24 mnd

Huurkoop
Nieuwkoop Z H 01725-72481
Wagenpark JOHAN BOOM,
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp Tel 0206105478
Ook bedrijf in Den lip 55,
tussen Landsmeer en Purmer
end Tel 0290824640
± 100 auto's v a ƒ500, tot
ƒ20000, Wij geven garantie
v a ƒ 1 000 • en door grote omzet goedkoopste adres van
Nederland Geopend van 9 tot
20 uur Zuider Akerweg, Den lip
tot 19 uur Ook inkoop van
auto's a contant
T k a tegen mruilpnjzen
(handelspnjs) Mazda 626 1 8
LX, 4 drs, LPG, 4-'89 ƒ 10 950
Nissan Sunny 1 4 L, 3 drs, nw
mod, 4'91, ƒ14750 VW Golf
18 CL, 3 drs, 10'89, ƒ13000
Peugeot 205 1 9 GTi Van, 8 '90,
ƒ18500 Peugeot 309 GR 14,
5 drs, 1-91, ƒ 13750 Volvo 360
GL, 4 drs, LPG, 3'89, ƒ 12 500
Prijzen incl BTW BEREBEIT,
Amsteldijk 25, A'dam
Tel 0206627777
AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
LADA SAMARA 13
1990
LADA SAMARA 11
1991
LADA SAMARA 13
1988
LADA 2107 1 6
1988
LADA 2105 1 5
1987
LADA 2104 station 15 1986
Citroen BX 1 6
1986
Mitsubishi Galant 1 8 GLX1990
Suzuki Alto
1984
Opel Kadett HB 1 3, Aut 1985
Subaru coupe 1 8 GL 1987
Peugeot 305 GL
1983

SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam Sloterdijk
Tel 0206133333

Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel 02907-6572

Subaru

Rat Uno 45
'88
Ford Sierra 2 O GL
'90
Ford Scorpio 24, Aut GL '88
Jaguar XJS Cpe V12
'83
Mazda 121 GLX
'92
Mazda 626 HB
'90
Mazda 626 aut
'93
Nissan Sunny 1 4
'90
Peugeot 205 junior
'90
Suzuki Alto
'88
Garantie - Financiering - Inruil

Op zoek naar een nieuwe of
goede, gebruikte SUBARU'
SUBARU AALSMEER
heeft per direkt leverbaar
uitstekende Mini Jumbo's,
Justy's (ook automaat)
L serie en Legacy's,
Lakenblekerstraat 54
Aalsmeer Tel 02977-30170

RENAULT BENELUX
AMSTELVEEN

AUTOMOBIELBEDRIJF
SPRING IN 'T VELD
OCCASION SHOW
HONDA
CMC 1 5 l GL, zilver
02-'91
CMC Sedan 1 5i GL zilverOS '90
CMC 1 3 Luxe, rood
07-'90
CMC 1 3 Luxe, zilver 08 '91
CMC 1 6 ESI, rood
06-'92
C R X 16i 16V, zwart 03'93
C R X 16i 16V, zwart 04-'87
Concerto 1 6 l AT, rood '01 92
Concerto 1 5, rood
11-'92
Accord 20i EX, zilver 02-'90
Accord 20 EX, wit
01-'90
Prelude 20i 4WS, wit 02-'88
Prelude 20i 16V, wit
09 '89
ANDERE MERKEN
Alfa 33 Imola 1 4, zwart 03-'93
Alfa 33 1 4 IEL, beige 02-'92
Alfa 33 1 5 IE, rood
02-'91
Alfa 33 1 5 Blue, grijs 08-'89
Alfa 33 Junior, wit
03 '87
Alfa 33 1 3 S, zwart
03 '89
Alfa 33 1 5 QV, antrac 06-'86
Alfa 75 Imola, zwart
06 '92
Alfa 75 1 6, rood
10 '90
Alfa 75 1 8, LPG, wit 09-'l
Alfa 75 1 8, beige
03-'89
Alfa 1 7 Sprint, rood
02 '88
Alfa 164 3 O V6, telix 09'88
Alfa 164 Twm Sp , groen04-'91
Alfa 164 Diesel, groen 04-'91
B M W 31Q, rood
02-'89
Fiat Panda 750 CL, rood03-'l
Lancia HPE Volum rood02 '86
Mazda 323 1 6 3 d , rood03-'88
Mitsubishi 20 GLSi, zilver01-'90
Nissan Sunny 1 6, rood 02 '89
Opel Kadelt 13N 3 d , bl 06 '87
Opel Vectra 1 6, rood 07-'91
Peugeot 205 Accent, bl 06 92
Peugeot 106 1 1, groen 01-'92
Volvo 360 GLT 20i, wit 01-'87
Volvo 440 DL, LPG, zwartOl - 90
V W Golf 1 3, zwart
03 91
SPRING IN 'T VELD HONDA

Oostemderweg 340,

1432 BE AALSMEER,
Tel 0297744146/24696
Fax 02977-20489
VRIJDAG KOOPAVOND

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers
Busjes va ƒ3500 Garage
Rijsenhout, lid Bovag Bijna
50 jaar gevestigd Bennebroe
kerweg 17, Rijsenhout bij
Aalsmeer, 02977 24229
Ook t k gevraagd
Citroen C 25 Turbo D b j '8
70000 km Vrpr ƒ8500
Autobedrijf Walst 075-163008
Tegen handelsprijzen Ford
Transit Bus 100 Van Benz ,
6'88, ƒ11000 Suzuki Super
Carry, 10'89, ƒ7500 Citroen
Visa C1 5 E, LPG, 1 '86, ƒ 2950
Prijzen incl BTW BEREBEIT,
Amsteldijk 25 020 6627777

Service en
Reparatie
APK -f grote beurt v a ƒ 299
DIESELSERVICE
brandstof pompen, verstuivers
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27, Duivendrecht
Tel 0206980639
APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht
Garage West Center
020 6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam
A P K KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10 14
Tel 0206184402
APK keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling
GARAGE ECONOOM
Fredenkspl 6 0206232505
Voor APK keuring, service
beurten, rem- en koppeling
special Ook voor autoschade
VVN-keurmg
lid BOVAC
Gedipl FOCWA monteur voo'
al uw reparaties APK, laswerk
schade's enz ƒ 35,- excl p u
Incl gar Tel 075314618
Zelf sleutelen of auto spuiter
doe je bij HEINING HOBBY
HAL 02907 6999 A'dam,
Sloterdijk 3

Autofinanciering
en verzekering
Autoverzekering laagste bet
per mnd/kw Celie alle verz
020 6416607 Geld lenen/lease
Autom mf 06 8875 norm tar

Rijscholen

5 STERREN AUTO- & MOTORRIJSCHOOL
Amsterdam, Almere en Zaanstreek

SUPER STUNT
voor nieuwe leerlingen
GRATIS 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN m Europa
als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van
20 Autonjlessen + Examen voor ƒ 975,of
10 Motornjlessen + Examen voor ƒ750,
Motorrijlessen ƒ 47,50 per les
Autonjlessen ƒ 36,00 per les
Theoriecursus op Video GRATIS
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel 6138473 A'dam
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' SADHOE Bovag erkend
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur school, 1e 5 autonjlessen ƒ 27
Gratis halen en brengen
per lesuur Staatsgedipl
Tel A'dam 0206942145
structeurs, geen inschrijfgeld
BIJ Ferry alle rijlessen ƒ35,- Wij zijn ook gespecialiseerd ir
Herexamens
halve
prijs het omzetten van uw buiten
Spoedcursus mogelijk v a lands rijbewijs in het Neder
lands rijbewijs Bel voor meei
ƒ925,- Tel 06-52821994
info 020 6962865 of 6958788
bgg 0206932074
Celie, ANWB erkend, Redelijk SNELLER JE RIJBEWIJS (A/B)
m prijs, hoog in kwaliteit Euro Drive Verkeersschool
Cursus duur 2 tot 8 wkn
0206416607 0365345119
2 tot 3 dgn theorie op video
Erk Bovag verkeersschool Ve Kst min ƒ895,-, 2 pers -ƒ200
ronica Autorijles ƒ 34 per les Rijtest ƒ 42,50 lessen/wkn, otit
Motorrijles ƒ 45 per uur Pakket autom 0206840154/6828426
van 10 motorrijlessen + examen ƒ 730 Spoedcurs compl •Auto te koop' Plaats in deze
pakket ƒ 1750 incl theorie Voor rubriek U zult verbaasd staar
over het resultaat
nadere ml 020 6656955

Motoren/Scooters

Autoverhuur

MOTO GUZZI Le Mans 3, b j
'86, 14000 km, i z g s ƒ11000
Tel 085613553

Campers

QUKE BAAI

De scherpste prijzen voor
TOERCARAVANS
60 occas met Bovaggarantie
ook grote kampeerart shop
HULSKER LEIMUIDEN
Oosterweg 1, 01721 8913
10 min A'dam

Studenten 10% korting
- koelwagen & opnjauto
9 pers bussen en pickup'
- Rat 500 tot Chrysler Voyage
Nu ook Campers111

Klassiekers
en Oldtimers

niet duur!!!

Avond- & nachttane
bestelwagen gehaald na 16 c
uur en de volgende morgen
retour tegen 4 uur tarief

020 6794842, 020 6908683
T k Ford A Tudor 1929, groen,
D FAAS
is een plaatje, ƒ25000,Luxe & Bestelauto's v a ƒ 38
Tel 0206991932
per dag, ex BTW
• De advertentie afdeling be
Grasweg 3, A 'dam Noord
houdt zich het recht voor ad
Tel 0206371826
vertenties eventueel zonder De Lugt luxe en bestel vana
opgaaf van redenen te weige
39, per dag excl BTW
ren (Art 16 regelen voor het ƒTel
020 6161388 of 6003438
advertentiewezen)
LAGE HUUR
Nwe bestel en vrachtw
m f'
dio, van 6 t/m 23 m3, v a ƒ44
p d , 100 km vrij Tevens pe'c
wagens Autoverhuur Sloot
Inkoop auto's tegen
haak Tel 0206431220
ANWB/BOVAG koerslijst
Bel voor info 020 6369515
Let opi BOVAG autobedr verkoopt gratis uw aanb ir zijn
Autosloperij A de Liede
Showr Medembl 022744999
Neem geen risico ong
PTT-vnjwaring RDW
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
(s)loopauto's
merk auto a cont met vrijwar
bewijs Tel 0206105478
HOOGSTE PRIJS
Tel 0206198691
T k gevr LOOP-, SLOOP- en
SCHADEAUTO'S a contant Grote sortering ONDERDELE
met vrijwaring Tel 02990 van alle schade auto's, *
71693 bgg 06 52831566
merken, alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Wilt u uw auto v a 1990
DIREKT verkopen' Belt u voor Tel 0250245435
ml 0341019354
Het HOOGSTE BOD7'
Te koop gevraagd AUTO'S a voor vrijblijvende prijsopgaa'
Loop, sloop en schadeauW
contant met vrijwar bewijs
m vrijwaring Tel 020 67541»
Tel 02908 24640

Cit BX 1 6 TRS 8 3 / 2 250
VW Jetta 1 6 CL 8 2 / 2 250
Golf automaat
8 2 / 2 950
Volvo 343 aut
82 ƒ 1850
Renault 5 TL
85 86'87
BMW 316 Lpg
85 ƒ 6750
Renault 5 Campus
'88
MB 230 te, aut
85/10750
Renault 5 SL- TA
'89
BMW 323i aut
85 ƒ 12 500
Renault Clio 5 drs
'92
Nissan Bluebird
Renault Cho RL
'91
20, LXHB, Lpg, 90/14950
Renault 9 aut
87
BANKRASHOF AMSTELVEEN Seat Ibiza 1 2i Clx 92 ƒ 15 950
Renault 9 Louisiane
85
Tel 0206^53251
Speedboot 70 pk
Renault 19 TR GTS
'89
b b Yamaha
ƒ8500
Renault 19 GTR 5 drs
'89
Xantia 1 8 SX, 3 93
Inr/fin/gar mog
Ook voor diverse ƒ 7000,
'92
Renault 19 16V zwart
VOORDEEL
Tel 0206369515
Renault 21 TL
86'88
recente occasions C 15 Diesel, 593
88'92 o a Mini Jumbo 3 d SDX '90, ƒ 2 200,Renault 25 TX
VOORDEEL
CITY CARS b a CITROEN BX
Renault 25 GTX aut
'89 ƒ 12 000, JUSTY 12 '87 ƒ 8250 Swift 1 O Spint, 2 93
Renault 25TXE
'90 LEGACY 20 GL stat wagon ƒ 2 200,VOORDEEL 19 TRS '88, aut 56000 km
ZX 16 Aura 5 drs, 9 92/28 900 ƒ10500- AX 11 E '88, sunr
Garantie - Financiering - Inruil directie wagen nu ƒ 36 000
ZX 14 sport uitv 192/24990 ƒ7750- Visa 11 RE '87,
sil.iHk.Htr f, A rt.im O
BANKRASHOF AMSTELVEEN
ZX 14 Reflex 1091 ƒ19990 ƒ 5 750 - FORD Scorpio 2 8i'86,
0?0 bb?.1l6/ 6/32flS.l
Tel 0206453251
XM 2 O Comfort 5 90 ƒ 27 500 aut alle opt ƒ 8 950 - Escort 1 6
'85, aut 5 drs ƒ6250- FIAT
Incl 2 jaar garantie
BX 19 GTI rood 291 ƒ25900 Uno 45 '90, 47000 km
BX 19 TRI 7 89
ƒ13250 ƒ12450- Ritmo 60 S 85,
BX 14 1086
ƒ 7500 68 000 km ƒ 3 750 - Suzuki Alto
AX 1 4 GT zwart 6 89 ƒ 15 500 '84, 1e eig, 63 000 km ƒ 3 950AX 1 1 Spint 1189 ƒ11950 OPEL Corsa 1 3 S '88/7 950VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION NAAR:
CX 20 LPG 485
4500 Kadett 13 S Wagon, '87
Auto Amstelstad
AltoGL 188
ƒ 8950 ƒ6450- Kadett 1 3 Wagon,
Hemonylaan 25a Amsterdam
020-6799100
Alto 1-84
ƒ 4750 dies aut '83/3 750 • Renault
Mmervalaan 85 Amsterdam
020-671 1888
Peugeot 205 191
ƒ15900 11 GTX 87ƒ6750-Honda'85
B.V. Autobedrijf van Deinum
Ibiza 1 5 X L m j 290 ƒ15500 ƒ5750- Nissan Micra DX '85
Jarmuiden 29, Sloterdijk III, Amsterdam
020-6148933
Ibiza 1 5 GLX 9 90 ƒ16950 /5950-BMW520i'83/4950
Jan van Galenstraat 1 f 5, Amsterdam
020-6831956
Micra 10 DX 189
ƒ11500 BMW 323i '80 ƒ 1750 Alle au• Deze autorubriek
Zeilemaker Landsmeer B.V.
Visa Super E 1 84
ƒ 2750 to's 1 jr APK + gar City Cars,
heeft een oplage van 1,1 miljoen ex
Dorpsstraat 74, Landsmeer
02908-24343
Hyundai Pony XP 6 88/ 7 950 Lumeystr 2-6, 020 6182524
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
• De autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke w#
GSA special 4 82
ƒ 900
Zuidemde 44, Koog a/d Zaan-Zaanstad
075-164692
Inruil, financiering en 12 mnd ± 50 auto's APK gek Den m Het Parool, Trouw de Volkskrant en alle nieuws- en huis aa'
huisbladen van WEEKMEDIA
garantie mogelijk Autobedrijf Bnelstr 18, A'dam, zijstraat
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
^SUZUKI Wirn van Aalst Citroen/Suzuki Haarlemmerweg bij molen
INRUIL EN FINANCIERING
Tel 0206658686 Fax 0206656321
020-6844079 Tevens Inkoop
Tel 02979 - 84866

RENAULT BENELUX
AMSTELVEEN

Auto's te koop
gevraagd

Autosloperijen

Suzuki
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Full-size airbags
De Opel Vectra is voortaan leverbaar met een airbag voor zowel bestuurder
als bijrijder. In de versies
CD, 4x4 en V6 zijn ze zelfs
standaard opgenomen. Samen met de gordels, gordelspanners en anti-duikprofielen in de stoelen bieden ze optimale bescherming.

BOVAG prijsvraag
De BOVAG is een garantiebewijs-aktie
gestart
waarbij een jaar lang elke
maand een Vrij Uit-reischeque van duizend gulden te winnen is.
Meedingen naar de prijs
is mogelijk na aanschaf
van een voertuig bij de BOVAG-vakman, die over
deelnameformulieren beschikt. Daarbij is het van
belang te vragen naar het
garantiebewijs en de folder
'Wie hier om vraagt kan gerust vertrekken'.

Calibra V6
Een belangrijke toevoeging aan het Opel modellen-programma is de Calibra met V6 2,5 litermotor
met 24 kleppen, waarmee
de auto een top van 240
km/uur haalt.
Hij behoort tot een van
de meest compacte V6-motoren in zijn klasse. Hij
wordt standaard geleverd
met een vlertraps automaat. De prijs bedraagt ongeveer 74.000 gulden.

Auto Video
Sinds kort is er een
nieuw automagazine. Dit
keer bestemd voor wie
geen zin heeft om te lezen,
want het gaat om een
maandelijks verschijnende
videoband.

De Ford Synthesis 2010

De Audi Space Frame ASF

Audi en Ford zetten aluminium toon
A

UDI EN IN MINDER MATE FORD hebben internationale opzien gebaard met een studiemodel van
een aluminium auto. Vooral de Audi Space Frame
met zware V8-turbodieselmotor lijkt meer dan een
vingeroefening van de heren Ontwerpers. Audi gaat een
dergelijk model in serie produceren.
Zou de vermaarde DeLorean
dan toch nog eens gelijk krijgen
met zijn aluminium creatie van
weleer? Audi en Ford toonden
tijdens de Autosalon van
Frankfurt auto's die geheel in
de stijl van DeLorean uit alumi-

nium zijn opgetrokken. Ook
Porsche liet zich niet onbetuigd
met een zogenaamde Spaceframe Technologie Studie. Ford
hield zich tot dusver een beetje
op de vlakte over de Synthesis
2010. Het is een studiemodel,

Airbag in portieren

De uitgever zegt beelden
te laten zien die niet op televisie (mogen) worden
uitgezonden. De eerste
keer beelden van de salon
m Prankfurt, Saab, Lancia,
dragracing en pantserbuggies. De kosten bedragen
bijna twintig gulden.

106
Roland Garros
Peugeot komt zelf ook
met een nieuwe versie van
de 106: XT 1.4 Roland Garros, speciaal voor tennisliefhebbers.

Zijn uitrusting is completer dan van de XT 1.4.
Hij is namelijk voorzien
van een glazen schuifdak,
lichtmetalen achtspaaks
velgen, rode veiligheidsgordels, wit lederen en stoffen
bekleding. De kleur is uiteraard Roland Garrosgroen.

Seat
Cordoba
Seat heeft in Frankfurt
een prototype getoond van
een nieuw model, de Cordoba. De fabrikant loopt
hiermee vooruit pp de officile presentatie die gepland
staat voor het einde van dit
jaar.

De Cordoba is een voorbeeld van de snelle ontwikkelingen bij Seat op het gebied van design, techniek
en fabrikage. De auto kan
met zijn lengte van 4,1 meter geplaatst worden tussen de Toledo en Itaiza, direct in het zogenaamde Csegment.
In de Cordoba maken
drie motoren hun debuut,
de 1.4 liter 60 pk, de 1.8 16klepper met 130 pk en de
1.9 diesel met 68 pk. Daarnaast wordt hij leverbaar
«iet een viertal reeds bestaande motoren. Dit plus
de drie uitrustingsniveaus
en grote lijst met opties
maakt hem tot een zeer uitgebreide auto.

T~\E ZIJ-, voor- en achterkant kennen we nu wel, maar hoe ziet de
*J bovenkant van de nieuwe Porsche 911 Carrera eruit? Die zijde
van de auto was tot dusver alleen goed zichtbaar voor truckers.
Deze foto toont ons wat zij al jaren zien. De superlatieven laten we
geheel en al aan u.
Porsche is overigens bezig met de ontwikkeling van een airbag
in de portieren ter verhoging van de veiligheid bij een zijdelingse
aanrijding. Het studiemodel bestaat uit een snel opblaasbare
luchtzak met een inhoud van 25 liter en een schuimkussen, beide
weggewerkt achter de bekleding. Door de luchtzak worden de
belastingen op het bovenlichaam en hoofd verminderd. Het bekkengedeelte wordt beschermd door een groot schuimkussen.
In de zijkant van de wagen worden sensoren aangebracht, die
samen met een diasgnose-apparaat een botsing van opzij herkennen. Binnen enkele milliseconden wordt geanalyseerd of er sprake is van een botsing van opzij en of de portierairbag moet worden
geactiveerd.

meer niet. Voor 99 procent recyclebaar, dat wel. Maar het feit
dat Ford de auto tentoonstelde,
zegt toch in welke richting er
gedacht en ontworpen wordt.

deze tijd. Je kunt er geen parkeergarage mee bezoeken, ze
verbruiken veel brandstof, zijn
duur in de wegenbelasting,
stadsritten zijn onplezierig en
je wordt zelfs bijna als asociaal
Audi pakte breder uit en ver- gezien. En dus wordt alles kleikondigde aan iedereen die het ner en compacter.
horen wilde dat de Audi Space
Frame (ASF) klaar is voor serieproduktie. Volgend jaar Gewichtsbesparing
maart, zo laat Audi nu al weten,
Maar dan is er altijd nog Audi
wordt m Genève een nieuw mo- met de ASF. Meer gewicht betedel getoond met ASF-carrosse- kent automatisch meer brandrie dat in serie geproduceerd stofverbruik. In de praktijk
gaat worden.
blijkt dat circa zeventig procent van het verbruik bepaald
wordt door het wagengewicht.
Tegendraads
Een aluminium carrosserie
Met ASF wordt een revolutio- echter geeft een forse gewichtsnaire technologie geïntrodu- besparing. Audi rept zelfs over
ceerd. Een carrosserie uit alu- een reductie van veertig promimum, waarbij zowel de dra- cent ten opzichte van een vergegende structuur, ook wel 'space lijkbare stalen uitvoering. Als je
frame',genoemd, als de bekle- daar een flinke motor mhangt,
ding van de carrosserie volledig zal het duidelijk zijn dat de
uit aluminium vervaardigd prestaties niet onverdienstelijk
zijn.
zijn. In het studiemodel bouwde Audi een direct ingespoten
Met deze technologie voor de 3,4 liter V8-turbodieselmotor.
serieproduktie zal Audi een
toon zetten die mogelijk in de
Het gaat om een experimentoekomst nog hoorbaar is. De tele motor, waarvoor Audi nog
in de auto-industrie tot nu toe geen concrete produktieplanonvermijdelijk stijgende ge- nen heeft. Hij is afgeleid van de
wichtsspiraal wordt voor het V8-benzmemotor en geheel uit
eerst omgekeerd. Royaal beme- aluminium vervaardigd. De
ten en zeer comfortabele auto's aandrijving is ontworpen met
uit de topklasse hoeven met het oog op veel rijcomfort en
zwaarder te zijn dan een mid- hoge prestaties bij een laag
denklasser.
brandstofverbruik. De dieselmotor moet het mogelijk maEn dat is nogal tegendraads. ken om met de ASF binnen tien
Merken als Mercedes en BMW seconden naar 100 km/uur te
doen juist hun uiterste best het snellen en een topsnelheid te
publiek aan zich te binden met realiseren die ver over de 200
mini-auto's, immers: small km/uur ligt. Dat alles bij een
blijkt toch wel beautiful. Lo- gemiddeld brandstofverbruik
gisch ook wel, want echt grote van ongeveer 1:15.
bakken zijn nauwelijks nog van
De carrosserie is ondanks

H

YUNDAI STELT alles in het werk om 'het nieuwe
wereldmer k' te worden en is vastbesloten de 21-ste
eeuw binnen te stappen als een van de tien grootste
autofabrikanten ter wereld. Operation Grand Ten
heet dit streven intern en onderdeel hiervan is dat elk jaar
een nieuw model wordt gelanceerd.

De nieuwe Sonata wordt vanaf november in Nederland leverbaar en beleefde afgelopen
week in Frankfurt zijn wereldpremiere. Hyundai liet hiermee
zien waarde te hechten aan de

LIMAATBEHEERSING in
een auto is even
belangrijk als inmiddels
geaccepteerde veiligheidsvoorzieningen.
Een te hoge temperatuur heeft een negatief
effect op de reactiesnelheid, leidt tot slechtere
prestaties, vermoeidheid en irritatie.

Hieruit kan je concluderen dat airconditioning
dus van net zo'n groot belang is als bijvoorbeeld een
airbag en dwarsbalken in
de portieren. Met dit verschil dat laatstgenoemde
veiligheidsvoorzieningen

De Nissan Primera met airconditioninghun nut moeten bewijzen
als de nood werkelijk aan
de man is en de airco een
noodsituatie moet voorkomen. Airconditioning is namelijk van invloed op het
functioneren van het lichaam en niet van de auto.
Geschat wordt dat ruim
negentig procent van de
ongevallen te wijten is aan
menselijk falen, maar het
onderzoek gaf helaas geen
antwoord op de vraag hoe
vaak een ongeluk voorkomen had kunnen worden
als de auto over een airco
beschikte.
Te hoge temperaturen
kunnen volgens Snel en
Cremer leiden tot een achteruitgang in het functioneren, tot fouten, tot verkeerde reacties, het missen
van signalen en langzamer

auto staat worden teruggebracht. Het uitvoeren van deelreparaties en de vervanging van
complete onderdelen is vergelijkbaar met een stalen carrosserie.
De constructie van de ASF
betekent een grote stap voorwaarts m de ontwikkeling naar
gewichtsreductie,
waardoor
het milieu weer minder belast
wordt. Een verdergaande ontwikkehng is nog mogelijk, bijvoorbeeld lichtere motoren en
een kleinere tankmhoud (we
gaan toch steeds minder rijden) Maai ook alammium auto's met een meer bescheiden
afmeting dan de ruim vijl meter
lange ASF liggen voor de nand
Want zoals Audi zelf al aangeeft, de fabricage van aluminium kost ongeveer 4,5 keer zoveel energie als van staal. Dus
toch: hoe kleiner, hoe beter.
EVERHARD HEBLY

Europese markt en zegt dat het
„van een gezonde dosis zelfbewustzijn getuigt als je je auto's
op 's wereld belangrijkste autotentoonstelling laat debuteren
en dan ook nog eens op de

reageren. Daarnaast heeft
men bij hoge warmte vaker
last van vermoeidheid, een
slechte stemming en een
grote irritatie, wat weer
leidt tot mindere prestaties en agressief weggedrag.
Er schijnt ook verband
te bestaan tussen hitte en
claxonneergedrag en dan
begrijpen we gelijk waarom ze m Italië en Spanje zo
goed met dat ding om kunnen gaan. Warmte verhoogt de vijandigheid tussen mensen. Dat werd als
volgt getest. Een auto
stond voor een rood verkeerslicht en bleef, toen
het licht op groen sprong,
nog twaalf seconden wachten alvorens het gaspedaal
in te trappen. Bij een temperatuur boven de 37,8 gra-

den Celcius werd de claxon
door 34 procent van het
achteropkomende verkeer
langer dan zes seconden
ingedrukt. Bovendien ging
het toeteren vergezeld van
scheldpartijen en opgestoken vuisten en vingers. Bij
temperaturen lager dan
32,2 graden Celsius werd in
het geheel niet geclaxonneerd en bleef iedereen
kalm.
Snel en Cremer noemen
het rijden in een auto een
complexe psychomotorische activiteit, die zowel
aandacht als vaardigheid
vraagt. De ideale werktemperatuur ligt, als de bestuurder normaal gekleed
is, tussen 18,5 en 21,5 graden Celcius. Het risico op
een achteruitgang in de
prestatie treedt al op vanaf
25 graden Celcius. Elke
graad hoger verhoogt het
risico."

Een airconditioning in je
auto is dus geen overbodige luxe en heeft in elk geval
een positieve invloed op de
svemmmg. Onder alle
weersomstandigheden
stuur je in een ideale temperatuur door de files. Tegenwoordig maken autofabnkanten er graag reclame
mee dat hun airconditionmg-systeem CFK-vrij is.
Een nadeel is natuurlijk
wel,.maar dat komen we
niet in de reclame tegen,
dat airconditioning tot hpger
brandstofverbruik
leidt. Een kwestie van afweging.

Drie keer Micra
Do the tango and feel the
beat. Nissan heeft drie
nieuwe actiemodellen van
de Micra: Beat 55, Tango 55
en Tango 75, de getallen
hebben betrekking op het
motorvermogen. Bij alle
drie wordt meer geboden
voor minder geld.

Honda CB 500
Honda heeft tijdens de
motorsalon in Parijs een
zestal nieuwe of drastisch
vernieuwde modellen getoond, waaronder de CB
500.
Hij wordt aangedreven
door een compacte twee cilinder viertakt krachtbron.
Het is een comfortabele,
veelzijdige en relatief voordehge motor (richtprijs
12.800 gulden) die zowel de
beginnende als ervaren
motorrijders moet aanspreken.

Autotaalglas
de grootste

De Hyundai Sonata

Nieuwe Sonata past in streven Hyundai

Airco stimuleertverkeersveiligheid
K

Dit stellen de onderzoekers dr. J. Snel en dr. R.
Cremer van de faculteit
der psychologie aan de
Universiteit van Amsterdam in hun wetenschappehjk rapport 'Effecten van
omgevingstemperatuur op
reactietijd, aandacht en
taakverrichting'.
Zowel
luchtvochtigheid als temperatuur zijn volgens beiden een belangrijke factor
tijdens het besturen van
een voertuig. „Warmte tijdens het rijden is een stressor die iedereen kent.
Langdurige blootstelling
aan warmte, eventueel gecombineerd met een hoge
luchtvochtigheid, leidt tot
overbelasting van het lichaam en gaat ten koste
van het functioneren",
stellen zij onomwonden.

zijn gewicht bijzonder stijf en
vormvast Ze biedt daarom een
uitstekende bescherming. De
stijfheid van de passagierskooi
biedt ook bij een aanrijding op
hoge snelheid een nieuwe
norm, want de vervorming van
de carrosserie is veel minder
dan bij een vergelijkbare auto
van staal. De framestructuur
vervult een functie die gelijk is>
aan de veiligheidskooi bij
sportwagens Na een frontale
crash-test op een blinde muur
konden de portieren van de
AFS nog probleemloos geopend worden en waren de vervormingen in voetruimte zeer
gering.
Roest komen we toch al nauwelijks meer tegen, maar bij
een aluminium carrosserie is
dat helemaal verleden tijd.
Eventuele reparatie van het
plaatwerk is voortaan een fluitje van een cent. De plaatdelen
kunnen door verhitting in de

In de folder staat precies
vermeld hoe u de prijs in de
wacht kunt slepen.

thuistentoonstellmg van de loos ruimte aan vier volwassemachtige Duitse automobiehn- nen. Hyundai zegt vijf, maar
met drie man op een achterdustrie".
bank zit je bijna nooit prettig.
Nu verliest die macht, waar Het interieur is luxueus ingeHyundai het over heeft, de laat- ncht en de uitrusting zeer comste tijd aardig zijn glans. Bij pleet met standaard een luchtMercedes en Volkswagen vin- zak in het stuurwiel. De auto
den massa-ontslagen plaats en heeft zijn motor dwars voorin
de verkoopcijfers van de Duitse geplaatst, met voorwielaandrijautomobielindustrie stemmen ving. Er is keuze uit vier motoniet bepaald tot tevredenheid. ren, van een 1,8 htermotor tot
Het is dus gewoon heel verstan- een robuuste V6 3,0 htermotor.
dig om juist m zo'n omgeving je Ze zijn gekoppeld aan een vijfauto's te presenteren waar het bak, maar er staat ook een elekgecommandeerde
met anderen moeizaam gesteld tromsch
is. Al is het maar om ze zenuw- viertraps automaat ter beschikkmg. Prijzen zijn nog met beachtig te maken.
kend.

Family-look
De Sonata is langer, breder,
ruimer, luxer, sneller en zumiger dan zijn voorganger en
heeft een weggedrag dat op de
Europese markt is afgestemd.
Hij maakt een brede en stoere
indruk. De laag aflopende neus
en afgeronde lijnen voorkomen
dat hij te zwaar aandoet. De stilisten zorgden voor een eigentijdse vertaling van het begrip
klassieke sedan. Zijn front
heeft duidelijk de family-look.
Kenmerkend zijn verder het
grote glasoppervlak, de dunne
dakstij len, het vrij hoge achtersteven en niet te vergeten de
twee uitlaatpijpen. De grotere
wielbasis en spoorbreedteii komen rechtstreeks ten goede aan
het interieur
De Sonata biedt probleem-

Hyundai Feestweek
De nieuwe Lantra wordt m de
landelijke 'Hyundai Feestweek'
die tot 9 oktober duurt op de
Nederlandse markt gemtroduceerd. Het front en de achtersteven zijn duidelijk verjongd.
Hij heeft een lager aflopende
motorkap, een nieuwe bumper
spoiler en plattere koplampen.
De nieuwe vorm van het spoi
lergedeelte komt de stroomlijn
zeer ten goede. De achterzijde
werd meer afgerond door een
aanpassing van de achterlichten. Ook werd het achtersteven
enigszins verhoogd Het mterieur lijkt op het eerste gezicht
ongewijzigd, maar dit is schijn.
Er weiden op veeitig punten
veranderingen aangebracht

Vorige maand werd de
26-ste vestiging van Autotaalglas geopend en is daarmee de grootste op het gebied van reparatie en vervanging van autoruiten.
Binnenkort hoopt men de
100.000-ste ruit te plaatsten. Sinds kort is het bedrijf ook via de televisie te
zien in een aantal humoristisch bedoelde commercials.

Volvo 940 Polar
De Volvo 240 is uit produktie genomen, maar de
Polar-uitvoeringen waren
zo populair dat Volvo besloten heeft dit concept,
een gunstige prijs in combinatie met een aantrekkelijke uitstraling, ook bij de
940-serie te introduceren.
Er komen zes Polar-versies, waarvan er vier onder
de 60.000 gulden blijven. Er
zijn drie verschillende motoren, die alle leverbaar
zijn voor wel de Estate als
Sedan.

Wereldrecord
Dutch Healey
Op het circuit van Zandvoort hebben de Dutch Healey Competitions (DHC)
en Koni Schokdempers
een nieuw wereldrecord gevestigd door met een rij
van 202 Healey's de langste
optocht van nog rijdende
Austin Healey's te formeren. De oldtimers zorgden
samen voor een constante
'file' van ruim 2,5 kilometer.
Het initiatief van de DHC
werd mede mogelijk gemaakt door schokdemperfabrikant
Koni. Voor
laatstgenoemde was het
een uitstekende promotie
van de Classic-reeks, dit is
een compleet programma
schokdempers voor auto's
uit de 40-er, 50-er en GO-er
jaren.

De Hyundai Lantra

SONY TOPKLASSE MINI HIFI SYSTEEM
MHC5600; Exklusief design! 2 versterker systeem 2x60 + 2x40 Watt,
digitale tuner, 40 voorkeuzezenders, cassettedeck Quick Reverse,
dolby B/C + HX-PRO, CD-speler 1 Bit Pulse D/A converter, Digitale
Sound Processing, parametische equalizer. Boxen bestaande uit
2 delen: midden/hoog en laag. Inkl. afstandbediening.
Adviesprijs*2940.-

SONY CAMCORDER
8x molorzoom, (ader, 3 lux,
hifi.autofocusAdviespnjs '2220-

Snel ontdooien en verwarmen, l

TOPMERKCAMCORDER

Type 25GR5760 63cm fla
square, in line.quikstartbeek
buis. stereo teletekst en a1
standbediening Adv'2075

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

F60,8mm systeem, 6xzoom.supenmpose.autofocus Adv'2299-

1295.-

SONY CAMCORDER

1445.-

1895.-

495 •"

LUXE WASAUTOMAAT ZANUSSI 2-DEURS

pTgii

j^ Nederlandse Philips garantie

995.-

945.-

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

745.-

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adviesprijs. '799.

2059.-

1399.
SONY VHS HI-FI VIDEO

PHILIPS GR1021 37CM SLV615; HQ TOPKLASSE'
4koppen,longplay(8uur).'1990.-

1199.-

PANASONIC VHS HI-FI

F65.4 koppen, VHS-HQ. '1894.-

1149.-

BLAUPUNKT VHS HI-FI

INFO-LIJN
020-6474939

NEDERLANDS
TOPMERK
ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

Elektronische super
kondensdroger voor
een unieke prijs!
Geen afvoer
nodig. Kapaciteit
4,5kg droog wasgoed,
elektronische vochtmeting, vele programma's,
simpele bediening,
RVS trommel, pluizenfilter
en kunststof
uribisiui bovenblad.
uovenuiaa.
Adviesprijs

Eén dag voor levering
van 14.00tot 16.00 uur.

™

899.

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1100 toeren p/m;buitenmantel tweezij'dig geémailleerd. Adviesprijs '2199.

999.-

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

899.-

37 CM KLEUREN-TV

329.•«•"•£o?.|B.'tn..'"lc
GRATISTHUIS

FMA925C; Luxe 3 m 1 komai-magnetron. Inkl. hete-1
luchtoven en grill. Adv.*849.-

569.-

R8180;750Watt+draaiplateau. l

649.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

97<L-i
RISICO

1125.835.-

rrteurs'leveren ons graag

Geen 2-deurs koelkast maareen
echte 320 Iiter2-deurs koel/vries
kombinatie. Koelruimte op"ooghoogte". Adviesprijs. *1099.

659.-

KOEL/VRIES KOMBI

Type ARG280; Adv. *1235.-

I.BÏIBCCJL.

verademing-^

BCC, vaar men n
u heètt'.

PHILIPS/WHIRLPOOL
VR502; VHS stereo. *1599.-1

MIELE KOEL/VRIES

H.\eooee

BAUKNECHT WA6500

BAUKNECHTSUPER
KOEL/VRIES KOMBI

\x

TypeKGC2511; Adviespnjs'1 269.-

INDESIT
FORNUIS __

SONY3 KOPPEN VIDEO |
V315; VHS-HQ, prefekt beeld'
LCD-afstandbediening.'1220.-1

_

Type KN5402WO; Adv. '849.-

779.

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

PANASONIC VIDEO

J40,VHS-HQ,3koppen.'1104.-1

679.

ETNA FORNUIS 14.00

598.-

INDESIT G/E FORNUIS

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000.Adv.*1445.-

BLAUPUNKT VIDEO

RTV535; 3 koppen. Adv.*1445.-1

599.

KN5404;Gas-elektro.'1049.-1

130 LTR. KOELKAST

Oerdegelijke tabietop. Zeer PELGRIM SUPERLUXE
800TRNBOVENLADER raaie uitvoering met formica GAS-ELEKTRO FORNUIS

AKAI VIDEO+PDC
GARANTIE

349.-

MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron. AdviespnjsM 299.-

j De grote AEG kollektie bij BCC
l te bewonderen! Wat zegt u
l van deze AEG/BCC stuntaan| bieding? Adviesprijs.*1549.- PHILIPS/WHIRLPOOL

1199.

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

845

MIELE 1100TOEREN

I475.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

1499.-

PANASONIC
3NIC63CM
63 CM
STEREO)TELETEKST
TELETEKST

SIEMENS KS2648

lAEGLAVAMATRVS

1199.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

BAUKNECHT2304

WASDROOGKOMBINATIE
11200 TOEREN LUXE
320 LITER SUPER
l IDEAAL: Wassen en drogen in
| één apparaat. AdviesprijsM 899.- KOEL/VRIES KOMBI

830; TOPKLASSEi *1899.-

1799.-

PANASONIC
ONIC70CM
70 CM
STEREO
D TELETEKST

CCC
UQU."

SIEMENS 1000 TOEREN

JVC VHS HI-FI VIDEO

VR702; MATCHLINE. 4 koppen, |
ongplay, Jog-shuttle '1795.-

FW«%
tarjfef

Type WH3380. Adv. *1878.-

Flat en Square Hi-Black Tnnitron beeldbuis, teletekst en afstandbediemng. Adviespnjs'1799 GRUNDIG HIFI VIDEO
VS940; VHS-HQ, 4 koppen,
nkl. TELETEKST. '1999.-

SONY 70CM
'OCM KVX2921
STEREOD TELETEKST

Type R3G14; Draaiplateau, ti-1

•«

999.-

1299.-

319.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI

Tijdstip van levering?
Bel de BCC

TIJDENLIJN
020-6476219

PHILIPS/WHIRLPOOL

AVM610; 20 liter. Adviespnjs*769.-

PHILIPS /WHIRLPOOL mer en 1000 Watt quartz-grill.

Type KSV; De nieuwe met
260 liter inhoud. Adv. *11 99.-

Ald.konsumenienbelangen
Ma. t/m Vr. 10.00 tol 16.00 uur

259.299.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI

BOSCH 2-DEURS

Geen pri|S-mlo i.v.m. konkurrintie

750; 4 koppen, 8 uur. "2095.

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

459.-

Vraag, opmerking, probleem?
Bel de BCC

SONY TRAVELLER

TR50; Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi, autofocus '2550.-

CQQ 1

U'w? üoö."

SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,
HiFistereo Adviespms'3330.-

MOULINEX FM1115

PANASONIC 700 WATT

INDESIT 2-DEURS
ZANUSSI WASAUTOM. Type R2240. Adviesprijs*849.

70 CM TELETEKST

PHILIPS 55
>5 CM KTV
KTV
STEREO TELETEKST

Ondanks grote inhoud kompakle afmetingen. Adv. *749.-

HOLL. 1000 TOEREN

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

PHILIPS CE6270 63CM
AFSTANDBEDIENING

LUXE KOELKAST

Q/IO
0*1*1."

FX500, 10x motorzoom, 2 lux,
LCD-display, superimpose,
HiFi stereo, afst bed '2660-

199.219,

SAMSUNG RE570

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel
280 LITER 2-DEURS
zeer zuinig. Adviesprijs" 1299.-

1149.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

1295.-

MAGNETRON OVEN

1299.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

bovenblad. Officiële garantie.

/SF360; 3 koppen, VHS-IHQ, |
afstandbed. en PDC. *1098.-

AEG TURNETTE

749.-

Inklusief aparte 2800-toeren INDESIT 140 LITER
centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

AKAI 3 KOPPEN VIDEO
/SF340; VHS-IHQ, PDC voor)ereid; afstandbediening *988.-

145 LITER KOELER

410; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed |
grill-set. Adviesprijs*1425.-

958.-

ATAG GAS-ELEKTRO

FK055/52/25A; Elektn'sche oven,
inkl. grill en kookwekker.'1510.-

TOPMERK. Adviesprijs*749.-

ZANUSS1 140 LITER
ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV9717; Adviespnjs*2275.-

1398.-

BLAUPUNKT
UNKT 70 CM
STEREO3 TEJ.ETEKST
TELETEKST

1348.-

GRUNUIUi HbU-4bU
STEREO TELETEKST

898.-

A 55 CM
ARISTONA
STEREO TELETEKST
TELETEKST

898.-

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

DH&

GQW

"7QQ

i ilö .

GRUNDIG 51 CM TEKST

HILIPS VIDEO + PDC
/R223; VHS-HQ, simpel pro-1
rammeren: TXT. '1245.-

PHILIPS 160 LITER

779.

GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

478.-

koppen, dubbele speelduur. ]
sled. Philips garantie. *1245.-

575.-

BAUKNECHT 160 LTR

160 liter inhoud. Adv.*869.-

>HILIPS VHS-HQ VIDEO

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

699.-I

AUDIO& VIDEO CASSETTES
Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:

iRUNDIGVIDEO + l

S902;TELETEKST.'1409.-I

MAXELLXLII90
TDK E180HS

699.-

GRUNDIG VHS VIDEO

V200; 2 koppen, ATTS,|
CD-afstandbedienmg. '989.-

l

19.30.-

4-pits gaskookplaat. *298.'

198.-

Type TD50; Adviesprijs*649.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

INDESIT WASDROGER
OPZETVRIESKASTJE

108.-

Handig opzetvrieskastje, waar
PHILIPS /WHIRLPOOL altijd een plaatsje voor te
Type AMB523; Adviesprijs*945.- vinden is. Adviesprijs. *595.

599.649.KONDENSDROGER

HRDX20; Afstandbed '879.-1

549.-

BAUKN./BOSCH/AEG

STUNT! VHS-HQ VIDEO
nkl. afstandbediening

449.-

799.-

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

Elektronisch regelbaar. "1 445.-

999.-

MIELE DROGER

oyiQ
OIO . "

ZANUSSI VRIESKAST

Type Z6050; AdvFesprijs*599.-

MttO

4-UO."
PHILIPS VRIESKAST

MERKCENTRIFUGE

PIN-CODE |

BAUKNECHT LUXE

BOSCH VRIESKAST

649.- Si
799.-

BAUKNECHT VW 3PR

Type GSD1311; Adv. '848.- BOSCH VW PS2100

STUNT!! VRIESKIST!!

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

Electronisch betalen l HAARLEM
(BEVERWIJK
l ALKMAAR
l
met uw PIN-code
l Winkelcentrum "Schalkwijk" l Winkelcentrum "De Beverhof" l Huiswaarderplein 11
zonder extra kosten | Rivièradreef 37
| Beverhof 16 (alleen witgoed) | (Achter Noorderkade/Grosmo.Ko |

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

Type AFB594; Adviesprijs*725.- 6 programma's, 12 couverts en
geruisarm: Adviesprijs*999.-

~ 618.169.348.-

648
- Meer budget door de gratis
i BCC-cardf
L«nvr«an-folder in de winkel!

5 voor
4voor

SUPER KOOKPLAAT

ZANUSSI WASDROGER

479.-

599.-I

ÜLANTENKAART

635.-

TOPMERKWASDROGER

12; 3 koppen, perfekt beeld,
CD-afstandbediening.'1145.-1

GRUNDIG51CM
KLEUREN-TV
TELETEKST
Af stand bed lening. Adviesprijs *899.PRIJS

KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

BOSCHKTF1540

URBO-DRIVE VIDEO

VC VHS-HQ VIDEO
ARISTONA 51 CM

ATAG INFRA TURBO

849.-

MIELE VW G521

1499.-

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag
1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
9 tot 5.30 uur
zaterdag .9 tot 6 uur.
KOOPAVOND.
Badhoevedorp vrijdag
7 tpt 9 uur
Maarssenbroek vrijdag
7 tot 9 uur
overige filialen donderdag
7 tot 9 uur
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Eurotel wil hoteltoren
verhogen tot 89 meter
ZANDVOORT - Het toekomstige hotel naast het casino wordt waarschijnlijk
hoger dan gepland. Volgens
het bedrijf Eurotel moet de
hoteltoren minstens 89 meter hoog worden om voldoende uit de kosten te komen. Burgemeester en wéthouders willen wel akkoord
gaan met de nieuwe hoogte,
enkele raadsleden twijfelen
nog.
Volgens woordvoerder Schale van Eurotel is er meer hoogte
nodig om genoeg appartementen, parkeerplaatsen en vergaderfaciliteiten te kunnen herbergen. Dat betekent dat het gebouw twintig procent hoger
moet worden, dan aanvankelijk
werd gedacht. Lukt dat niet,

dan komen de bouwkosten er Ook het scheppen van genoeg
volgens Schale niet voldoende vergaderaccommodatie stuitte
op problemen, in een hogere touit.
ren zijn die makkelijk onder te
Dat vertelde hij donderdag op brengen. Zo ook een grote verhet raadhuis in de commissie gaderruimte voor 450 persovoor Ruimtelijke Ordening. nen, die - inclusief een beweegDrie maanden geleden ging baar podium - ook voor culturedeze commissie 'in principe' Ie doelen is te gebruiken. „Een
akkoord met een bouwhoogte droomgedachte die het project
tussen de 68 en 75 meter. Hoger een meerwaarde geeft," aldus
was niet nodig, verklaarde Schale.
Schale destijds: „Dat is voor
Voor de windoverlast buiten
ons geen vereiste."
op de beganegrond maakt het
volgens hem niet uit of het geDroomgedachte
bouw 75 of 89 meter hoog
Nu blijkt dat anders. Vooral wordt.
het vinden van voldoende parkeerruimte geeft problemen. In
„Theoretisch klopt dat," zegt
het nieuwe plan wordt dat op- wethouder Plieringa, Ruimtegelost met een computerge- lijke Ordening. „Maar dat moet
stuurd 'parkeermagazijn' tus- dan wel naast elkaar vergelesen de hoteltoren en het casino. ken worden in de windtunnel."
Eurotel voelt echter niets voor
twee windtunnelonderzoeken
omdat deze daarvoor te duur
zijn. Eén onderzoek kost 56
duizend gulden, aldus Schale.

Schattingen

Het getekende boven-aanzicht van de
Eurotel-toren,
met
linksboven
het dak van
het casino. In
het midden
ongeveer is
de huidige casino-ingang te
zien

Volgens medewerker Visser
van TNO Milieu en Energie in
Apeldoorn, waar windtunnelonderzoeken worden verricht,
maakt het hoogteverschil wel
degelijk uit. „Normaal scheelt
dat wel, je kunt niet zeggen dat
het geen enkel effect heeft. Er
kunnen hogere windsnelheden
ontstaan bij de begane grond."
In welke mate, dat hangt af
van de omgeving. Twee dure
windtunnelonderzoeken
zijn
volgens Visser niet direct nodig
om het verschil in overlast van
de twee hoogtes aan te geven.
„Je kunt het op basis van
schattingen redelijk benaderen. Maar als je het exact wilt
weten, dan moet je een windtunnelonderzoek doen."

53e jaargang nummer 41

Weekmedia

Het kinderdagverblijf wordt
gevestigd op de begane grond
van het Huis in het Kostverloren. Pippeloentje krijgt daar de
beschikking over vier verschillende ruimtes, waardoor het
aantal 'kindplaatsen' uitgebreid kan worden van de huidige 23 naar 38 in totaal. Er komen vier groepen: een babygroep (acht kinderen), een
dreumesgroep (tien kinderen),
een peutergroep (14 kinderen)
en een groep voor halve dag opvang van kinderen van alle leeftyden. Deze laatste biedt plaats
aan 12 kinderen, omgerekend
dus zes fulltime plaatsen. Met
deze uitbreiding wordt yermoedelijk de lange wachtlijst voor
Pippeloentje opgelost.

Personeel

,,Hoe luier je benl, hoe
«J
luier je wordt" Dat zegt
w
An Carbaat-Alders, actief in di
verse organisaties voor ouderen Stilzitten is er voor haar
nauwelijks bij Deze week in
de rubriek Achter de Scher
men

Galerie
BIJ onze start m 1987 -s •«
hadden we eigenlijk l a
geen idee dat het hele kunstgebeuren er zo krakkemikkig
bijstaat Achter mooie facades is het vaak een gezwoeg
om de zaak rond te krijgen '
Pieter Entrop en Arnold Har
dus vertellen over hun Galene
Apunto m Amsterdam, die
deze week samen met twee
andere galeries een nieuw
pand betrekt De programmenng biedt kunst van museaal
niveau en is internationaal ge
onenteerd, meldt Bert Mertens op de ATV-pagma

Er valt in Zandvoort van alles te beleven. Het Circus aan het
Gasthuisplein is een van de plaatsen waar de toerist verschillende
soorten vermaak kan zoeken. Maar van stijle-wandklimmen, elders een rage, is in Zandvoort nog geen sprake. Ook al doet deze
foto misschien anders vermoeden. De foto is genomen tijdens een
schoonmaakbeurt van het gebouw. Glazenwassersbedrijf Leico,
van Bert Leijenhorst, zag zich voor de lastige opdracht geplaatst de
spiegels tussen de 'vlaggen' en de 'vlaggemasten' van tijd tot tijd

„We kunnen dus ook méér
Personeel aannemen," zegt Re-

Ruit vernield
ZANDVOORT - Een 24-jarige Haarlemmer is woensdaglacht aangehouden omdat hij
een ruit van een restaurant
de Zeestraat had vernield.
man logeerde in een hotel
tet onderdeel uitmaakt van
hetzelfde complex, maar trof
een gesloten deur toen hij 's
lachts thuiskwam. Via het
restaurant probeerde hij naar
^nnen te komen. Toen dat niet
ukte, sloeg hij uit kwaadheid
een ruit in._
^^

ZANDVOORT - Met de
aanhouding van drie jeugdige Zandvoorters heeft de politie een dertigtal inbraken
en diefstallen in Zandvoort
opgelost. De daders zijn 15
jaar oud.

plaats. Na een langdurig onderzoek van de politie leidde het
spoor naar de drie jongens. De
twee hoofdverdachten hebben
bekend betrokken te zijn bij ongeveer dertig inbraken en diefstallen. De politie zet het onderzoek voort en verwacht-binnenTussen maart en september kort nog meer personen aan te
vonden in de gemeente een hele houden.
serie diefstallen en inbraken
De eerste verdachte is op 4

oktober aangehouden. De tweede werd zondagavond 7 oktober
op heterdaad betrapt tijdens
een inbraak in een kledingwinkel. Hij wordt op 14 oktober
voorgeleid aan de Officier van
Justitie. De derde verdachte is
op 13 oktober aangehouden.
Hij bekende drie keer betrokken geweest te zijn bij inbra-

'Spreekrecht voor de burger
tijdens raadsvergaderingen'

| Waterstanden B
Datum
U okt
15 0 kt
'6 okt
okt
I8okt
'9 okt
okt
21 okt
22 okt

uur

die eraan ten grondslag liggen.
Daarnaast zou het gemeentebestuur belanghebbenden, wijkcommissies en/of functionele
raden actief bij de voorbereidmg, besluitvorming en uitvoering van de raadsvoorstellen
moeten betrekken.
Tenminste, zo luidt het concept-verkiezingsprogramma.
Of het zo wordt aangenomen, is
nog niet duidelijk, de partij leden moeten zich er nog over
buigen.

meenschapshuis. Daar zullen
ook de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen zich
presenteren.
Het concept bevat nog meer
opmerkelijke voorstellen. Bijvoorbeeld het opstarten van
wijkraden, of het verminderen
van het aantal gokkasten in
Zandvoort. Wat het verkeer betreft: het D66 bestuur vindt eigenlijk dat daar geen mgrijpende infrastructurele maatregelen voor nodig zijn: de drukte
moet op flexibele manier worden aangepakt. De kosten van
Gokkasten
afvalverwerkingen (riool)remiDat gebeurt onder andere vana- ging hoeven niet voor honderd
vond tijdens een openbare ver- procent aan de burger te worgadering om acht uur in het Ge- den doorberekend.

strijd van de Provinciale Bibliotheek Centrale en Radio
Noord-Holland. Wethouder
Ingwersen maakte maandag in de bibliotheek onder
grote belangstelling de winnaars bekend. Zij maken
ook nog kans om winnaar
van de hele provincie
Noord-Holland te worden.

Vier leerlingen mogen 23 oktober met Marianne Mondeel,
jeugdbibliothecaris van de
Zandvoortse Openbare Bibliotheek, mee naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Dat
zijn de achtjarige Ilja Noltee, de
tienjarige Marije Koning, Monique van de Werf f (11) en Sandra Beugel (11). Zij wonnen de
wedstrijd voor zover deze onder de Zandvoortse kinderen
werd gehouden en waar bijna
alle scholen aan meededen.
Hun verhalen zijn ook nog opgestuurd voor de wedstrijd op
provinciaal niveau. De uitslag
daarvan wordt op 23 oktober in
Enkhuizen bekend gemaakt,
tijdens een groot slotfeest. De
winnaars daarvan krijgen een
radiocassettespeler
en een
boek van kinderboekenschrijver Sjoerd Kuyper.

Achtervolging

Daders serie inbraken aangehouden

'Je denkt gewoon na, en dan heb je het'

Het kinderdagverblijf wordt
nu gevestigd in ruimtes waar
voorheen wat seniorenflatjes,
de keuken en de ziekenboeg
van het Huis in het Kostverloren waren gevestigd. Zo mogelijk komen er ook nog andere
'wijkfuncties' pp de benedenetage. De vestiging in dit gebouw
van de stichtingen Welzijn Ouderen Zandvoort en Centrum
voor Vrijwillige Hulpverlening
gaat echter waarschijnlijk niet
door.
Een en ander maakt het financieel mogelijk om het verzorgingshuis 'in te krimpen' tot
de bovenverdiepingen. Mits de
plannen niet doorkruist worden door een gedwongen sluiting van het Huis in het Kostverloren, waar de provincie op
aan stuurt. De bewoners van
het HiK blijven wel gebruik
maken van de recreatieruimte
en de aula op de begane grond.
Die worden ingericht als 'multifunctionele' ruimten voor bewoners, de wijkfunctie en de
andere activiteiten van het verzorgingshuis. Een aantal diensten, waaronder de keuken, is
of wordt overgeheveld naar het
Huis in de Duinen.
Inlichtingen over het kinderdagverblijf zijn - via Pippeloentje - bij Relinde Adegeest te verkrijgen: tel. 13665.

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 1716G
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

een sopje te geven. Vanwege de bijzondere vorm van het gebouw is
er moeilijk bij te komen, gebruikelijke materialen als ladders en
liften kunnen niet gebruikt worden. Vandaar dat er een totaal
nieuwe oplossing werd bedacht: een éénpersoons liftje met rubberen wielen, dat met een soort hengel langs de gevels op en neer
gehaald kan worden. Het 'skeltertje' wordt nu maandelijks ingezet
om de zijwanden van het Circus weer als een 'spiegeltje' te maken.
Voor 'geveltoerisme' is hij niet beschikbaar.

Winnaars jeugd-schrijfwedstrijd bekend

Flatjes

DEZE WEEK
Luier

Concept-verkiezingsprogramma D66:

ZANDVOORT - Pippeloentje verhuist eind december naar het Huis in het
Kostverloren. Het kinderdagverblijf kan daardoor
fors uitgebreid worden. De
verhuizing gebeurt op verzoek van zowel Pippeloentje
als van het Zorgcentrum
Zandvoort, waartoe het
'HiK' behoort.

Oplage: 5.200

'Skeltertje.' voor de steile wand

De commissie Ruimtelijke
Ordening heeft verdeeld gereageerd op het voorstel. Duidelijk
is wel dat er eerst nog her en
der overlegd moet worden,
voordat Eurotel een nieuw
principe-akkoord krijgt. Het
college van Burgemeester en
Wethouders is voor de nieuwe
hoogte: „Dit ontwerp voegt zoveel extra waarde toe, dat wij
bereid zijn om hierover verder
aldus
ZANDVOORT - Inwoners
linde Adegeest, die het kinder- te onderhandelen,"
dagverblijf indertijd zelf nog GBZ-wethouder Flieringa.
van Zandvoort moeten
heeft opgericht. „Momenteel
meer invloed kunnen uitoehebben we acht parttime
fenen op hun eigen leefsi'Erg
hoog'
krachten, liefst hebben we daar
tuatie. Dat zegt D66 afdeling
Volgens Landman (GBZ) is Zandvoort in een opmerkedrie fulltime mensen bij." De
verhuizing heeft nog meer het voldoende als het hoogste lijk concept-verkiezingsprovoordelen voor het kinderdag- gebouw in de windtunnel wordt gramma. Volgens het beverblijf. „De nieuwe locatie is bestudeerd, van Versteege stuur moeten burgers onder
centraler gelegen. Bovendien is (CDA) mag het college verder andere ook tijdens de raadshet een wat stillere buurt, waar onderhandelen met Eurotel. vergaderingen
spreekrecht
we voor de kinderen een rustige De overige commissieleden wilbuiten-speelgelegenheid kun- len eerst nog overleg plegen in krijgen.
Het partijbestuur pleit ook
nen maken. We krijgen echt hun fractie.
voor een ambtelijk spreekuur
iets moois voor ons zelf."
„Het is erg hoog," aldus An- voor burgers, voorafgaand aan
Momenteel is het kinderdagverblijf gevestigd in de Van nema (D66). Tates (VVD) en een raadsvergadering, over de
Heuven Goedhartschool. Uit- Van Gelder (PvdA) wachten voorstellen op de agenda. Ook
breiding is daar niet mogelijk. eerst nog op een duidelijker moeten de burgers inzage krijgen in de ambtelijke stukken
In tegendeel: de voorgenomen voorstel van het college.
fusie met de Plesmanschool
maakt juist meer ruimte voor
het basisonderwijs noodzakelijk. Ook dat probleem wordt
opgelost door de verhuizing
van Pippeloentje. Daar wordt
nu haast achter gezet: als de
verhuizing voor l januari 1994
wordt gerealiseerd, komt er
subsidie vrij voor de verbouwing. Zorgcentrum Zandvoort
ZANDVOORT - Enkele
en Pippeloentje hebben een ge- honderden
Zandvoortse
zamenlijk subsidieverzoek van kinderen hebben meege334 duizend gulden gedaan.
daan aan de schryfwed-

Pippeloentje breidt uit
bij verhuizing naar 'HiK'

Editie 17

De jongens braken onder
meer in strandpaviljoens, een
laserhal, een mavoschool, tien
schuren van tuinders, een discotheek, benzinestations, het
clubgebouw van een watersportvereniging en bouwketen.
Daarbij werd voor tienduizenden guldens aan geluidsapparatuur meegenomen

ZANDVOORT - Drie personen uit Utrecht, leeftijden
twintig, 17 en 14 jaar, zijn
maandag in Katwijk aangehouden nadat ze een snelkraak
in Zandvoort hadden gepleegd.
Rond vier uur 's nachts sloegen ze de ruit in van een winkel
aan de Kerkstraat en stalen
voor een paar duizend gulden
aan kleding. Het drietal
vluchtte vervolgens in een in
Zandvoort gestolen Kadett.
Een politiewagen uit Heemstede zette de achtervolging in die
via Vogelenzang, De Zilk uiteindelijk naar Katwijk leidde.

De inbraken gingen vaak gepaard met een hoop vernielingen. In totaal werd voor ongeveer 80 duizend gulden aan
schade aangericht. Van de gestolen geluidsapparatuur is mmiddels een groot gedeelte teruggevonden en weer aan de
rechtmatige eigenaars teruggegeven.

Daar
veroorzaakten
de
vluchters een ongeluk. Uiteindelijk werd de auto aan de kant
gezet en trachtten de drie te
voet te ontkomen. Twee van
hen werden aangehouden terwijl ze in de bosjes zaten, de
derde werd onder een auto aangetroffen.

ken. Na verhoor door de politie
is hij weer naar huis gestuurd.

Nieuwe kabel biedt volgend
jaar vele mogelijkheden
ZANDVOORT - Het kabelnet van Zandvoort wordt
volgend jaar gemoderniseerd. Het nieuwe glasyezelnet biedt vele mogelijkheden, het programma-aanbod wordt drastisch uitgebreid. Tarieven stijgen niet.
De modernisering op basis
van een glasvezel-hoofdnet en
coax-wijknetten houdt een mvestering in. van 2,3 miljoen.
Dat is een miljoen meer dan
aanvankelijk gepland, maar politiek Zandvoort wilde nu er gerenoveerd moet worden, de
meest optimale voorziening laten aanleggen.
Het tarief voor de kijker zal
niet of weinig stijgen. Door een
boekhoudkundige zet en verlenging van de overeenkomst
met kabelexploitant NV Casema met 11 jaar, is een 'tariefsprong' niet nodig. Jaarlijks zal,

zoals gebruikelijk, aan de hand
van de werkelijke exploitatieresultaten en de vooruitzichten
een tariefvoorstel worden gedaan.
Nu nog ontvangen Zandvoorters 19 tv-programma's en 29
FM-radioprogramma's. Als volgend jaar de kabel is gemoderniseerd ontstaat een capaciteit
van vijftig tv-kanalen, 32 FMradioprogramma's en minimaal 32 digiradio-programma's. Bij de aanleg van een glasvezel hoofdnet in Zandvoort
worden de kabel tot het ontvangststation gelegd. Hierdoor
ontstaat een grotere vrijheid
om onafhankelijk van Haarlem
het programma-pakket samen
te stellen.
De nieuwe kabel zou het mogelijk maken om de ontwikkelingen die zich de komende tien
jaar aandienen, te kunnen volgen.

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat /ich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik liet
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,50

Nieuwsblad
Naam: (m/v) l -j

l

Adres: L_ L _ _ l _

Wethouder Ingwersen van Onderwijs legt uit waarom de vier meisjes de schrijfwedstrijd
hebben gewonnen
Foto Peisbureau Z t md\ocit

opdracht gegeven om het af te mers zaten veel meer getalenteerde schrijvers dan het aantal
maken.
winnaars dat aangewezen
De vier winnaars in Zand- mocht worden. De jury kon het
voort werden uitgekozen om- niet laten toch ook een eervolle
dat hun oplossing goed aan- vermelding weg te geven. Die
sloot op het verhaal, omdat er ging naar Martine Botman, die
verrassende elementen in zaten eveneens een opvallend goed
en de opbouw uitstekend was. 'verhaal had geschreven.
De jury, bestaande uit MarianAbrupt
ne Mondeel, oud-onderwijzer
Van Kuyper was een verhaal Ge Loogman en journalist Joan Droom
Ilja Noltee had van het hele
uitgedeeld, dat een abrupt ein- / Kurpershoek had er een zware
de had. Aan de kinderen was de dobber aan. Tussen de deelne verhaal, dat zich op een myste-

rieus eiland afspeelde, een
droom gemaakt. De dromer
wordt wakker gemaakt door de
natte neus van de hond. „Je
denkt gewoon na, en dan heb je
het," zo verklaart zij deze
vondst.
Ook voor Monique, die
'vriendschap' (het thema van
de Kinderboekenweek) als 'wapen' had gebruikt, was het niet
moeilijk: „We maken op school
elke week een opstel."
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Daarna woid ik abonnee en betaal per
H kwartaal ƒ 17.00 ü] half jaar ƒ 31.00D jaar ƒ 54,00
* Voor poslabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven'020-562.62.11
Stuur de/e bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

710371"017003"

donderdag 14 oktober 1993
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FAMILIEBERICHTEN

Sylvia en Henk
van harte gefeliciteerd met jullie
25-jarig huwelijk.
Mamma, papa, Marjo,
Elke en Jelle

Lieve

Sanne
Wij zullen altijd van je blijven houden.
Nienke, Knstien, Janneke, Lana,
Femke, Chantal, Janine

Zo onverwachts, lieve

Sanne
Wat zullen wij je missen
Bartenjuul
Nienke, Anne, Sabien, Roos
Hans en Marjolein
Nils, Ilja
Karin
Jasper en Amber
Rene en Marja
Robie, Maya

Met diepe droefheid geven wij kennis dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan onze lieve mama, omi en overgrootmoeder

Te huur

An Lotte-Bekkering

ZOMERHUISJE

weduwe van Ad Lotte
op de leeftijd van 77 jaar.
Anneke
Julia en Frans
Jesse
Masja en Mare
Bas en Manja
Frederik en Loes
Kristi en Johan
Stephanie en Jean-Luc
Joris
Marjolein
11 oktober 1993
Nassauplein 13
2042 AX Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
donderdag van 19 00 tot 19 30 uur in het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 15 oktober om 11.45 uur in het crematorium
Velsen aan de Duin en Kruidbergerweg te
Driehuis-Westerveld
Tevens is er gelegenheid tol condoleren na afloop van de plechtigheid in een der ontvangkamers van het crematorium.
Voor de blijken van belangstelling bij het overlijden van
mijn vrouw

Klazina Bol-Groen
speciaal onze huisartsen en mevr. Prast-Groen voor de
goede zorgen hartelijk bedankt.

tot1-4-'94

de gemeente ingeschreven te staan als alleenstaande woningzoekende
De toewijzing zal gebeuren volgens het gemeentelijk (urgentie)puntensysteem Hierbij
wordt ook het norminkomen betrokken
Reacties, voorzien van naam, geboortedatum
en adres, kunnen schriftelijk worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort, t a v
sector Bewonerszaken, afdeling Dienstverlening
Bevolking onder vermelding van inschrijving
HAT
Voor nadere informatie kan men zich vervoegen bij de balie van de sector Bewonerszaken. Openingstijden ma. t/m vrij. 9.00 12.30 uur.

AANGEVRAAGDE

met k.d.t.
vrije opgang
Haarlemmerstraat
Huur ƒ 600,Tel. 19086

Naaimachine
specialist
Lid AVVN

KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvraag is ontvangen
- Zandvoortselaan 224 - 2 bomen
Deze aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad ter inzage bij de sector
Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen,
Kamerlmgh Onnesstraat 20
Deze afdeling is van maandag t/m vrijdag van
9 00 uur tot 12 00 uur geopend

'GROOT KIJKDUIN'

REPARATIE
ALLE MERKEN

BIJ de gemeente kan men zich inschrijven voor de

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

Per 1 april 1994 treedt de Wet Voorzieningen
Gehandicapten (WVG) m werking Dit houdt in
dat de gemeente de zorg voor woon- en
vervoersvoorzieningen voor mensen met een
handicap krijgt toebedeeld
In verband hiermee wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd Deze wordt gehouden op maandag 18 oktober 1993, 14.00 16.00 uur in de Raadzaal van het Raadhuis
Zandvoort (ingang Swaluestraat 2)
Als u wenst deel te nemen wordt u verzocht dit
telefonisch te melden bij de sector Bewonerszaken, afdeling WOC, telefoon 02507-61442

BOUWVERGUNNINGEN
93096B Kruisstraat 6
plaatsen dakkapel
93097B Parnassialaan 13 vergroten dakkapel

WONINGTOEWIJZING

NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

BIJEENKOMST WVG

VERLEENDE

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

STOKMAN

VOORLICHTINGS-

INZAMELINGSACTIE

Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

HAT-eenheid, Stationsplein 41
(complex Groot Kijkdum)
De huur bedraagt f 523,15 (inclusief f 29,servicekosten)

Café La Bastille organiseert zaterdag 16 oktober
1993 een inzamelingsactie Deze actie is ten
behoeve van de Dr A vanVoorthuijsenschoolin
Haarlem voor zeer moeilijk lerende kinderen
(ZMLK) In verband hiermee wordt op zaterdag
16 oktober 1993 de Haltestraat van 13.00
tot 19.00 uur afgesloten voor verkeer

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze
zijn welvia het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4

Wil men m aanmerking komen, dan dient men bij

WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
21 oktober 1993 om 15.30 uur De plaats van
vergaderen is Raadhuisplem 4, Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling
Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545

GEMEENTE

H Bol

uitvaartverzorging
kennemerland bv

ADVERTENTIES
Je was zo bijzonder, zo speciaal, zo uniek.
Dag lieve schat
Dag mooie

Sanne Roos
Opa en Oma
Joke en Folkert

Zoals ze zong in de musical:
Nog even, dan zijn we gevlogen.
Nog even, dan gaan we hier vandaan.
Klaar voor vertrek
Naar een andere plek,
Nog even, dan moeten we gaan.

Sanne Roos Bais
Onze allerliefste Sanne is plotseling overleden.
Wij zijn 12 !£ jaar lang heel gelukkig met je geweest.
Je had zoveel plannen, zoveel ambities, zoveel talenten en ook zoveel lef.
Dick
Maureen
Joni
Stef
Babette
Vrijdag, 8 oktober 1993
Max Eu westraat 34
2042 RC Zandvoort
We hebben Sanne op woensdag 13 oktober
begraven.

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU

Johannes Adam Bartholomeus
van Pagée
echtgenoot van
Georgine Karoline Gerardine Vierdag
op de leeftijd van 85 jaar
Zandvoort.
George van Pagee-Vierdag
Rotterdam
Hans en Marleen
Bart
Lotte
en verdere familie
13 oktober 1993
2042 BB Zandvoort,
Brederodestraat 35
De crematie heeft heden in besloten kring plaatsgeyonden in het crematorium „Velsen" te
Driehuis-Westerveld

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN OF ANDERE KOMMISSIE
OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ
ONS VOORDELIGER - DIREKT UIT DE
V .RKPLAATS VAN DE VAKMAN

Hendrik Jan van Eldik

MODE
-

Stads

ButtenveMertse -<:v

«.»•

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf
Kamerlmgh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel 02507-14160

PrivéKostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel 02507-14168
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VOORZIENINGEN
VOOR OUDEREN

VOORONTWERP UITVOERINGSPLAN 1994-1996
VOORZIENINGEN VOOR OUDEREN
Gedeputeerde staten hebben het voorontwerp Uitvoeringsplan
1994-1996 vastgesteld. Hierin geven zij o a. aan hoeveel plaatsen
m verzorgingstehuizen in deze periode verminderd moeten
worden om thuiswonende ouderen met behulp van zorg op maat
zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

Uw reactie

wit/rode kater
Roepn. „Nicki"
omg. J. P. Thijsseweg bij
Beatrixschool.
Alle inl. zijn welkom.
We missen hem zeer.

Tel. 02507-14491-30356.

Drogisterij "BOUWMAN"
B. Hammmga/G. Hammmga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor.
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat, op de leeftijd van 66 jaar, plotseling van ons is heengegaan
mijn geliefde man, onze lieve vader en opa
Zandvoort:
D. C. van Eldik-Visser
Oud-Beijerlanc!
P. C E. Scholtemeijer-van Eldik
M. Scholtemeijer
Isabelle
Zandvoort
H J van Eldik
D. C M van Eldik-van Wonderen
Dominique
Manon
5 oktober 1993.
Weimarweg 6,
2042 NS Zandvoort.
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles
wat ermee verband houdt

Sanne Bais

Na een welbesteed leven, is na een liefdevolle
verzorging in het verpleeghuis „Overspaarne" te
Haarlem, op 9 oktober 1993, in alle rust overleden mijn innig geliefde man, onze lieve vader,
schoonvader, opa Jo, zwager en oom
Jo

de Ronde
ÏVfener
oÉornoercier' v ««pu«ra«k«.-* n—r k™ t« u
Courant:
<*« ?<

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

Op 8 oktober hebben wij met grote verslagenheid kennis genomen van het onverwachte overlijden van onze oud-leerlinge
amper 3 maanden na het verlaten van onze
school.
Zij zal als een open, spontane leerlinge in onze
herinnering blijven voortleven.
Dick, Maureen, Joni, Stef en Babette, wij wensen
jullie heel veel sterkte voor nu en in de toekomst.
Het team van de
Mr G J van Heuven Goedhartschool
Zandvoort, 12 oktober 1993

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

•spe

Uitvaartcentrum
Haarlem
Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

Voordat gedeputeerde staten het voorontwerp aan provinciale
staten ter vaststelling aanbieden, willen zij graag uw mening horen
over de voorgestelde plannen Het voorontwerp ligt daarom van
15 oktober tot l december 1993 ter inzage bij de Dienst Welzijn,
Economie en Bestuur van de provincie, Houtplein 33 te Haarlem,
in alle openbare bibliotheken en m alle gemeentehuizen.
Het voorontwerp kunt u ook bestellen bi| de Centrale Bestuursdienst van de provincie, telefoon 023 - 14 44 26 of 023 - 14 42 26.
Uw schriftelijke reactie kunt u vóór l december 1993 indienen bij:
Provinciale Staten van Noord-Holland,
Postbus 123,
2000 M D Haarlem
Op 24 november 1993 vindt er in het provinciehuis vanaf 9 30 uur
een hoorzitting plaats. U kunt tijdens deze hoorzitting uw
bezwaren mondeling toelichten.

Bel voor advies of afspraak
Tel. 30184

Emm

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

RUILRUBRIEK
1. 4-kamer eengezinswoning, Zr. D. Brondersstraat ƒ 635,00 excl. stookkosten per maand.
Gevraagd 3 of 4-kamer eengezinswoning in oud Noord.
2. 2-kamerwoning, Rozenobelstraat ƒ 463,37 excl. stookkosten per
maand.
Gevraagd grotere (flatwoning.
3. 4-kamerwoning 1 e etage, Lorentzstraat ƒ 743,85 excl. stookkosten per
maand. Gevraagd 4-kamerflat, niet m de Lorentzstraat.
4. 4-kamerwoning 5e etage, Keesomstraat ƒ 734,50 excl. stookkosten per
maand.
Gevraagd eensgezinswoning.
5. 4-kamerwoning 1e etage. Celsiusstraat ƒ 529,56 excl. stookkosten per
maand.
Gevraagd eengezinswoning.
Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidmaatschapsnummer en geboortedatum uiterlijk op 31 oktober 1993 bij EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
PROVINCIE

Noord-moffand

WOONWAGENPLAN

Informatiebijeenkomsten

Daarnaast hebben gedeputeerde staten bijeenkomsten georganiseerd om u te informeren over hun plannen La.v. het ouderenbeleid, de gevolgen voor bewoners en personeel van de te sluiten
verzorgingstehuizen, de procedure en de inspraakondersteuning.
De informatiebijeenkomsten vinden plaats op:
- 27 oktober 1993 van 13 30 tot 15.00 uur. voor de regio ZuidKennemerland m Hotel De Beurs, Kruisweg 107, Hoofddorp.
- 27 oktober 1993 van 16.00 tot 17.30 uur voor de regio
Amstelland en Meerlanden m Hotel De Beurs, Kruisweg 107,
Hoofddorp.
- 28 oktober 1993 van 19 00 tot 20.30 uur voor de regio Gooi en
Vechtstreek m Hotel Hof van Holland, Kerkbnnk l -7,
Hilversum
- 29 oktober 1993 van 13 30 tot 15.00 uur voor de regio NoordKennemerland m Cultureel Centrum De Vest, Canadaplein 2,
Alkmaar
- 29 oktober 1993 van 16 00 tot 17.30 uur voor de regio MiddenKennemerland m Cultureel Centrum De Vest, Canadaplein 2,
Alkmaar
- l november 1993 van 14 00 tot 15.30 uur voor de regio
Zaanstreek/Waterland m Gemeentehuis Zaanstad, Bannehof l,
Zaandijk.
- 3 november 1993 van 15.30 tot 17.00 uur voor de regio
Oostelijk West-Friesland m Gemeentehuis Hoorn,
Nieuwe Steen l, Hoorn
- 3 november 1993 van 19 00 tot 20 30 uur voor de regio
Kop van Noord-Holland m Hotel Igesz, Markt 22, Schagen.
Inlichtingen

Heeft u behoefte aan meer informatie over het voorontwerp
Uitvoeringsplan of over de informatiebijeenkomsten, bel dan met
mevrouw M Bogaards-Oldenburg, beleidsmedewerker bureau
Ouderenbeleid van de dienst Welzijn, Economie en Bestuur,
telefoon 023 - 14 34 93.
Inspraakondersteuning

Voor hulp bij het opstellen van een inspraakreactie, kan men
kosteloos terecht bi| het Noordhollands Participatie Instituut
(NPI), een onafhankelijke instelling, die assistentie verleent
bijvoorbeeld bij het formuleren van argumenten, het verzamelen
van gegevens e.d en informatie geeft over de procedure.
Bel 023 - 31 91 30 of schrijf naar NPI, ta v. de heer H van Koutnk
of de heer J Post, Kleine Houtweg 32, 2012 CD Haarlem

ONTWERP WOONWAGENPLAN NOORD-HOLLAND 1994-1997
Gedeputeerde staten hebben het ontwerp Woonwagenplan
Noord-Holland 1994-1997 vastgesteld Hierin geven zij o a aan
hoeveel standplaatsen voor woonwagenbewoners de Noordhollandse gemeenten m deze periode moeten realiseren
Uw reactie

Voordat gedeputeerde staten het ontwerpplan aan provinciale
staten ter vaststelling aanbieden, willen zij graag uw mening horen
over de voorgestelde plannen Het ontwerpplan ligt daarom van
15 oktober 1993 tot 16 januari 1994 ter inzage bij de Dienst
Welzijn, Economie en Bestuur van de provincie, Houtplein 33 te
Haarlem, m alle openbare bibliotheken en m alle gemeentehuizen
Het ontwerpplan kunt u ook bestellen bij de Centrale Bestuursdienst van de provincie, telefoon 023 - 14 44 26 of 023 - 14 42 26
Eventuele bezwaren dienen voor 16 januari 1994 binnen te zijn bi|
Provinciale Staten van Noord-Holland,
Postbus 123,
2000 MD Haarlem
In het voorjaar van 1994 vindt er m het provinciehuis een
hoorzitting plaats van de Commissie van Onderzoek van de
bezwaarschriften U kunt tijdens deze hoorzitting uw schriftelijk
ingediende bezwaren mondeling toelichten.
Inlichtingen

Heeft u behoefte aan meer informatie over het ontwerp
woonwagenplan, bel dan met dhr Th Vissers, beleidsmedewerker
bureau Maatschappelijk Welzijn van de dienst Welzijn, Economie
en Bestuur, telefoon 023 - 14 35 37
Inspraakondersteuning

Wilt u assistentie bij het opstellen van uw inspraakreacfie, dan
kunt u terecht bij het onafhankelijke Noordhollands Participatie
Instituut Bel dan naar 023 - 31 91 30 of schrijf naar het
Noordhollands Participatie Instituut, tav de heer J Post,
Kleine Houtweg 32, 2012 CD Haarlem Of neem contact op met
de Stichting IMCO (waarin opgenomen is de voormalige steunfunctie woonwagenwerk), telefoon 02290 - 30 151, mevrouw
T. van der Kamp, Emmakade 4, 1441 ET Purmerend.
Beide instellingen kunnen u gratis helpen met het formuleren
van argumenten, het activeren van medestanders, het verzorgen
van typewerk enz

donderdag 14 oktober 1993
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Ontmoetingsdag
ZANDVOORT - Het Comité Ontmoetingsdag maakt
zich op voor een nieuwe
feestelijke
middag op
woensdag 3 november in het
boulevardrestaurant van
Gran Dorado. Het wordt de
22-ste Ontmoetingsdag.
De Ontmoetingsdag is taedoeld voor Zandvoorters die
weinig sociale contacten hebben binnen de dorpsgemeenschap, bijvoorbeeld als gevolg
van een minder goede mobiliteit of een handicap. De bedoeling is dat men elkaar ontmoet
en banden aanknoopt of vernieuwt. Tientallen vrijwilligers
zijn druk in de weer om de gasten 'in de watten te leggen'. Dat
gebeurt in een gezellige sfeer
waarin voor de ontspanning
een feestelijk
programma
wordt aangeboden. Dit keer
met Wilma Driessen en pianiste Emma Ulrich, het Zandvoorts Dames Vocaal Ensemble, het Haarlems Kinderkoor,
Balletstudio 118 van Conny Lodewijk plus de Zandvoortse acteur Henk Jansen.

Maximum

Gemeente gaat in nieuwbouw klantgerichter.werken

ZANDVOORT - De verkoop
van Unicef kerst- en wenskaarten, spellen en geschenken is
begonnen. Unicef helpt kinderen over de hele wereld op te
groeien met goede toekomstmogelijkheden. Een kleine bijdrage kan arme kinderen helpen overleven. Voor slechts
drie gulden kunnen chirurgische instrumenten worden gekocht.
Degenen die Unicef willen
steunen, kunnen bij S. Keurvan Zalingen hun bestellingen
opgeven. Zij is te bereiken via
telefoonnummer 16049. Na een
telefonische afspraak kan de
najaarscatalogus bij haar worden opgehaald. Bestelling voor
20 oktober worden na 7 november afgehaald op haar huisadres aan het Van Fenemaplein
13/4.

Het voorlopig' ontwerp van de nieuwbouw aan de achterkant van het raadhuis. Deze tekening toon het zij-aanzicht vanaf de Kleine Krocht
door Joan Kurpershoek

ZANDVOORT - De gemeente gaat klantgerichter
werken. Dat zal - als het
goed is - voor de burger een
van de opvallendste kenmerken zijn van de nieuwbouw aan de achterkant van
het raadhuis. De plannen,
kosten ongeveer 6,6 miljoen
gulden, zijn in een vergevorderd stadium. Als de gemeenteraad binnenkort akkoord gaat met het laatste
ontwerp, kan de nieuwbouw
eind 1995 worden opgeleverd.

gaan zoeken naar de juiste afdeling, of dat hij van het kastje
naar de muur wordt gestuurd."
Dat zegt S.H.D. Veen, afdelingshoofd Interne Zaken bij de gemeente Zandvoort, nauw betrokken bij de ontwikkeling
van de nieuwbouwplannen.
„Daarom komt er in de nieuwbouw één grote balie waar men
voor alles terecht kan."
Momenteel zit dat wel wat anders in elkaar. ^ Voor een paspoort moet de bezoeker naar
boven, ingang Swaluëstraat,
voor een bouwvergunning naar
het kantoor op het Raadhuisplein, hoek Oranjestraat. In het
nieuwe plan worden alle afdelingen waar burgers direct mee
te maken kunnen hebben, gevestigd in een diensteneen-

trum. Dat zijn Burgerzaken,
Bouw- en Woningtoezicht en
Voorlichting. Zij zijn alle terug
te vinden aan één balie, hooguit
onderverdeeld in verschillende
'loketten' met een eigen specialiteit. De baliemedewerkers, de
'front-officers', moeten zich
dan ook op een breder terrein
oriënteren dan nu het geval is:
in feite moeten zij van alle gemeentelij ke diensten goed op
de hoogte zijn.

Casino werkt samen met Fiat en V&D
ZANDVOORT - Holland
Casino's heeft contracten
afgesloten met V&D en Fiat
over afname van extra Casinpprijzen. Per jaar hebben
die een gezamenlijke waarde van dertien miljoen gulden.
Zo zijn sinds kort september
waardecheques te winnen bij
het Holland casino Bingo Prijzenfestival, die kunnen worden
ingewisseld bij alle zestig V&D
warenhuizen en bij de Siebel
juweliers. En vanaf november
zijn dankzij een samenwerking
met Fiat Nederland luxe Alfa
Romeo's, Lancia's of Fiats te
winnen als Mystery Jackpot in
de Jackpotclubs van de legale
casino's in Nederland.

Badpakkendief

De verwachting is dat op jaarbasis voor circa acht miljoen
ZANDVOORT - Een 15-jari- gulden aan auto's wordt uitgege Zandvoorter is zondagavond keerd en voor circa vijf miljoen
aangehouden wegens diefstal
van een aantal badpakken. De
jongen werd pp heterdaad betrapt toen hij toesloeg in een
winkel aan de Passage.

naars van een Bonus Jackpot
geen Mysterie Punten meer,
maar waardecheques met een
waarde van 25, 100 en 250 gulden. Het is aan de gasten om
deze waardecheques meteen in
te wisselen, of om ze op te sparen tot een groter besteedbaar
bedrag. Behalve gebruiks- en
luxe goederen kunnen voor de
cheques ook vliegreizen worden aangeschaft.
Volgens hetzelfde principe
als de Bonus Jackpot bij het
Holland Casino Bingo-spel valt
onder alle spelers in de Jackpotclub met zijn direct gelduitkerende speelautomaten een
Mystery Jackpot. Elk Holland
Casino heeft vanaf november
een auto klaar staan voor de
winnaar van de Mystery Jackpot; de ene keer een Fiat, een
Vliegreizen
volgende keer een Lancia en
De opzet van dit Holland Ca- weer een andere keer een Alfa
sino Bingo Prijzenfestival ver- Romeo. Een van de eerste auandert vanaf september. Vanaf to's die in de Jackpotclubs is te
dat moment krijgen de win- winnen, is een Lancia Delta.

gulden aan waardecheques van
V&D en Siebel.
Een groot aantal Holland Casino's biedt Holland Casino
Bingo aan, een elektronische
variant van het alom bekende
bingo. Spelers spelen het spel
in een aparte Bingozaal, met
hun eigen kaarten en aan een
eigen speelunit. Los van de te
winnen geldprijzen valt, volstrekt willekeurig en onafhankelijk van de winnende combinatie en de gespeelde inzet, een
zogeheten Bonus Jackpot" onder de spelers aan het Bingo-spel. Tot nu toe waren daarbij
Mystery Punten te winnen, die
binnen het casino ingewisseld
worden tegen luxe cadeau-artikelen.
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gen kunnen zijn voor een
nieuwe actie van de Zandvoortse ondernemers, in samenwerking met het promotieteam van het Zandvoorts Nieuwsblad.

De acties in het dorp van Ondernemers Vereniging Zandvoort worden erg gewaardeerd.
Zaterdag werd het winkelend
publiek opnieuw onthaald op
een presentje van de ondernemers. Dit keer appels van
groenteman Aart Veer, gevestigd aan de Grote Krocht. Oktober is immers appelmaand.
Met de actie werd tevens extra aandacht gevestigd op de

Vanuit dit kantoor worden de
opdrachtgevers in de regio
Zandvoort, Haarlem en Bollenstreek bediend.
Daarnaast
heeft het bedrijf vestigingen in
Schoonhoven en Naaldwijk en
werkt het nauw samen twee bureaus in Capelle aan de IJssel
en Zwijndrecht. Samen vormen
deze de Groep Beek & Van der
Hout, die voornamelijk voor

ZANDVOORT
De
VSB-bank organiseert voor
het zesde jaar onder de noemer VSB Klassiek een serie
klassieke concerten door
heel Nederland. Een daarvan vindt plaats in Haarlem
en wel op donderdag 16 december 1993.

Wethouders
Ook de drie wethouders knjgen meer ruimte. Moesten zij
het laatste jaar samen met één
wethouderskamer doen, nu
krijgt ieder er een voor zichzelf.
De raadsvergaderingen blijven,
evenals de trouwpartijen,
plaatsvinden in de raadszaal.
De commissievergaderingen
verhuizen echter weer naar beneden.
Met de nieuwbouw gaan ongeveer zes parkeerplaatsen
achter het raadhuis verloren.

Ter compensatie wordt echter
een bedrag van 816' duizend gulden gestort in een parkeerfonds. Dat kan later gebruikt
worden voor een deel van de
kosten van een parkeergarage
elders in het centrum. De resterende 19 a twintig parkeerplaatsen kunnen waarschijnlijk 's
nachts en in het weekend door
omwonenden en winkeliers
worden gebruikt, tegen vergoeding van administratieve kosten van - tijdens het eerste jaar minimaal zeshonderd gulden.

Bouwteam
Verder wordt er 146 duizend
gulden gereserveerd voor infrastructurele maatregelen rond
het raadhuis. De planontwikkeling van architect Henket uit
Boxtel wordt begeleid door een

bouwteam van het ambteh]k
management, gemeentesecretans Van Ooijen is projectleider. De voorstellen van het
bouwteam worden getoetst
door een begeleidingsgroep,
met daarin vertegenwoordigmgen van het college, de gemeenteraadspartijen, de sectorhoofden en het overige personeel.
Daarna wordt een voorlopig
ontwerp voorgelegd aan de gcmeenteraad. Dat gaat op 27 oktotaer gebeuren, tijdens een gezamenlijke commissievergadenng. Als de raad instemt met de
laatste tekeningen, komt er in
december een definitief voorstel op tafel. Als dat wordt goedgekeurd, kan waarschijnlijk in
mei of juni de aanbesteding
plaatsvinden, na de bouwvak
de start van de werkzaamheden
en eind 1995 de oplevering.

Oud-gymleraar Van Pagée overleden
ZANDVOORT/HAARLEM - De bekende gymnastiekleraar Johannes
Adam Bartholomeus van
Pagée is zaterdag 9 oktober overleden. Hij was 85
jaar oud. Naar Van Pagée
is de sporthal aan de Flemingstraat vernoemd.
'Jo' van Pagée, geboren in
Utrecht op 19 september
1908, heeft veertig jaar lang
de Zandvoortse schooljeugd
onder zijn hoede gehad. In
totaal drie generaties. Hij
was leraar lichamelijke opvoeding voor alle openbare
scholen en de Wilhelminaschool. Later zouden de mulo
en de overige bijzondere
scholen volgen. „Het was een
beetje behelpen in die tijd,"
vertelde hij ter gelegenheid
van zijn tachtigste verjaardag
in een interview m het Zand,voorts Nieuwsblad De meeste
gymlokalen waren veel te
klein.
Daarnaast betekende Jo
van Pagée veel voor plaatselijke sportverenigingen. 16
jaar leidde hij - samen met
zijn vrouw George Vierdag O.S.S. Daarnaast was het
mede aan hem te danken dat
in 1935 de Zandvoortse Hockey Club werd opgericht. 32
jaar hanteerde hij er de voorzittershamer, jaren lang
speelde hij in het eerste elftal

Jo van Pagée, vijf jaar geleden gefotografeerd voor de naar
hem vernoemde sporthal
Archieffoto Weekmedia
waarna hij ook nog geruime tijd
als coach fungeerde. Van Pagée
was dan ook benoemd tot ere-voorzitter.
Van Pagée had ook meerdere
bestuursfuncties, onder andere
bij: Touring Zandvoort, Comité
'Stille armen', de Schoolverkeerscommissie en het Oranje
Comité. Na de oorlog kreeg hij
eerst een administratief baantje aangeboden, omdat de ge-

meente 'voor dat handjevol
kinderen nu niet direct op
een gymleraar zat te wachten'. Toch kon hij vlot daarna
weer aan de slag in zijn oude
beroep. Bij de opening van de
sporthal aan de Flemingstraat, zo'n 15 jaar geleden,
heeft het gemeentebestuur
Van Pagée om zijn verdiensten geëerd door de hal naar
hem te vernoemen.

Kick Boomgaard (links) van
Foto Boomgaard en groenteman Aart Veer (midden) tussen de meisjes van het VVeekmedia/Zandvoorts
Nieuwsblad promotieteam.

het midden- en kleinbedrijf
werkt. Naast algemene accountancy- en fiscale werkzaamheden heeft de groep ook een aantal specialisaties. Dat zijn: financiële analyses, BTW-vraagstukken, advisering in financieringsvraagstukken,
opstellen
van prognoses en milieu-accountancy. Door de nauwe samenwerking kunnen opdrachtgevers bij alle kantoren gebruik
maken van de kennis en ervaring van alle adviseurs binnen
de groep.
Beek & Van der Hout is gevestigd in de Westerparkstraat
op nummer 7, tel. 13157.

Op de bovenverdieping, eventueel te bereiken met een stoel
liftje, is een uitgebreide collectie foto's en ander materiaal te
vinden over het werk van het
'Reddingwezen'. Zo zijn er ook
filmbeelden en schaalmodellen
te zien, onder andere van de
nieuwe reddingboot die Zanclvoort volgend jaar krijgt. De ex
positie, onlangs geopend door
burgemeester Van der Heijden,
is samengesteld met medewerking van de stations Zandvoort
en Amsterdam van de Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij. Deze tentoonstellmg is te zien tot en met 31
december.
Op de benedenverdieping ib
een expositie van kunstenaai
Leonard Nanmnga, bestaande
uit verschillende soorten werken, uitgevoerd in aquarel, olieverf en acryl. Deze kan bezocht
worden tot en met 14 november
aanstaande.

Haltestraat toeft
'andere kant' op
ZANDVOORT - Het omdraaien van de rijrichting in
de Haltestraat gaat waarschijnlijk door. De commissie Ruimtelijke Ordening
was nog wel verdeeld over
dit collegevoprstel, maar
harde oppositie was er nauwelijks.
D66-raadslid Annema behield
donderdagavond m de commissie zijn stem voor. Hij heeft grote moeite met het voorstel omdat hij vreest dat deze maatregel hét verkeersplan wordt
voor deze buurt, m plaats van
slechts een onderdeel van een
totaalplan. Hij moet nog in zijn
fractie praten over dit omstreden voorstel van het college.
Omstreden omdat een aantal
ondernemers in de Haltestraat
tegen is.
CDA, PvdA, GBZ en VVD lijken met het voorstel te kunnen
leven, zij het onder nadere
voorwaarden. Het moet absoluut een 'proef' zijn. En dan het
liefst 'voor slechts enkele
maanden' (CDA) en 'startdatum na de feestdagen' (GBZ).
Hoe hard die worden gesteld is
afwachten tot de gemeenteraadsvergadering op 2 en 3 november.

MENINGEN
De rubriek meningen staat
open voor uw reacties Stuur uw
bnef naar de redactie van deze
krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Te lange brieven kunnen
worden ingekort U kunt uw
brief ook afgeven bi] het redactiekantoor dat is gevestigd aan
het Gasthuisplem 12 m Zandvoort De redactie is telefonisch
bereikbaar
via
nummer
02507-18648

Welke D66 bobo
fluit Berman terug

Anneke en Rien Couvreur
vinden dat het Aktiecomité
Huis in het Kostverlorenpark
hen niet mogen veroordelen
vanwege de advertentie die zij
hebben gezet, omdat er vrijheid
van meningsuiting is. Ze vinden
wel dat het Huis in het KostverZANDVOORT - De loterij van loren niet gesloten mag worden.
snackbar De Oude Halt, ter geOmdat het ons niet bekend is,
legenheid van het tienjarig jubileum, heeft een hoop deelne- welke personen zitting hebben
in het Aktiecomité Huis in het
mers getrokken.
Kostverlorenpark, reageren wij
Afgelopen week zijn de prijs- via het Zandvoorts Nieuwsblad
winnaars bekend gemaakt. Dat op de ingezonden brief van 7
zijn Diana Lammers, eerste oktober van het actiecomité
prijs, Annehes van Brakel, Over één ding zijn wij het zeker
tweede prijs, en Mark van den met elkaar eens! Het Huis in
Berg, derde prijs. Zij wonnen het Kostverlorenpark mag onrespectievelijk een weekend der geen beding gesloten wor
Eurodisney, een bloemenbon den. Dat wij de door het actiecoter waarde van vijftig gulden en mite gewraakte advertentie geplaatst hebben, is onze zaak
een ijstaart van 15 gulden.
Wij leven in een vrij land en
hoeven hiervoor aan niemand ook niet aan uw comité - toeZANDVOORT - Koppenol stemming te vragen.
Beauty Center, dat in het Gaarne attenderen wij het co
mité op een citaat uit een ingeZandvoortse Elysee Beach zonden
brief uit 'De Telegraaf'
Hotel het Koppenol's Life van l oktober:
'Ook zegt de miStyle Center exploiteert, nisler (d'Ancona).
dat over vijl
gaat uitbreiden naar in to- a tien jaar alle tehuizen
taal tien gerenommeerde ten moeten worden'. Eengeslo
afgehotels, waaronder Huis ter vaardigde van de provincie
Duin en Therme 2000.
Noord-Holland (= Gedeputeerde E. Berman van D66) maakt
In deze hotels kan de gast di- liet nog erger: deze mevrouw
verse behandelingen onder- wil een deel van de tehuizen
gaan, durend van een tot vijf oinnen drie jaar dicht hebben
we aanpak uit zich onder ande- in de aanbieding. De grootste dagen. Het centrum in Zand- Waar moeten al deze bewoners
re in allerlei activiteiten op de biedt ruimte aan maximaal 350 voort (Burg. van Alphenstraat naar toe?
markt van congressen, sympo- personen. 'Alle veranderingen 63) richt zich geheel op het
Inmiddels heeft vice-premier
sia, vergaderingen en incenti- samen geven het Elysee Beach beauty en sauna 'gebeuren'. Dat Kok zijn verantwoordelijke
ves. Het hotel, dat al in maart Hotel een geheel nieuwe en ei- komt onder andere tot uiting in PvdA-minister d'Ancona - alvan dit jaar werd overgenomen gen uitstraling/ zegt het drietal. de vernieuwingen van het afge- ;hans voor het jaar 1994 (verdoor de Exploitatie Maatschap- Het rnanagement-team is dan lopen jaar. Er zijn drie grote kiezingsjaar!) - teruggefloten.
pij Brals, heeft zalen en verga- ook 'vol vertrouwen voor de salons bijgekomen, waar twee
Welke D66-bobo fluit mederruimtes in allerlei formaten toekomst van het hotel'.
gasten tegelijk kunnen worden vrouw Berman terug? Wij zijn
behandeld. Tevens is er een aemeuwd! Anders zullen de kokaphoek bijgekomen.
mende verkiezingen het wel
Verder is er onder andere de uitwijzen.
mogelijkheid van 'relaxing met
Anneke en Rlen Couirtur
ZANDVOOKT
alpha', oen apparaat voor aroma-therapie en ontspanning. In
het sauna-gedeelte zijn er water/oliebaden bijgekomen, omdat
Het
ABN/AMRO-bankgede huid toch enigszins uit- jouw
op de hoek van het Raaddroogt. Een van de nieuwste huisplem
en de Oranjestraat
onderdelen wordt een zout wa- mag niet worden
gesloopt! Laat
ter zwembad. Kennelijk slaat iet oude vissersdorpje
blijven
een en ander aan bij het pu- Destaan. Er staat al genoeg
bebliek: Koppenol heeft vorig sei- ;on.
zoen 2500 dames behandeld via
een beauty-arrangement met
J.W. Vorrlnk
Het nieuwe management-team van het Elysee Beach Hotel. het weekblad Libelle.
Zandioort.
V.l.n.r. Menno de Jong, Henny Schaeffer en Marcel Bosman

Jubileumloterij
van De Oude Halt

grote Herfstpuzzel van OVZ en
het Zandvoorts Nieuwsblad, gepubliceerd in de krant van donderdag 7 oktober. De AKO,
Kerkplein, heeft voor tien winnaars een boekje over oud-Zandvoort beschikbaar gesteld. De hoofdprijs komt deze
keer van Foto Boomgaard: een
waardebon van 150 gulden, te
besteden in deze foto-zaak op
de Grote Krocht. Oplossingen
van de Herfstpuzzel kunnen tot
en met 14 oktober op het kantoor op het Gasthuisplein nummer 12 worden ingeleverd.

Kantoor Beek & Van der
Hout in Zandvoort
ZANDVOORT - Beek &
Van der Hout, Registeraccountants en Belastingadviseurs, heeft een nieuwe vestiging geopend in Zandvoort.

twee etages. De ambtenaren
krijgen daardoor meer ruimte.
Na het afstoten van het kantoor
in de watertoren en Burgerzaken in de Schoolstraat was het
'behelpen', in afwachting van
de nieuwbouw.

Zakelijk bekeken

acties OVZ
Uw krant niet Gewaardeerde
ZANDVOORT - 'Wegens
succes geprolongeerd'. Dat
ontvangen? zou
een van de meest voor
de hand liggende verklarinBel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

Expositie over
'Reddingswezen'
ZANDVOORT - In het
Cultureel Centrum Zanclvoort zijn momenteel weer
twee nieuwe tentoonstellmgen te zien, onder andere
over het reddingswerk.

In totaal worden er 310 mensen onthaald. Dat is het absolute maximum, want er zijn in
Dienstenbalie
totaal zo'n 360 aanvragen. „Het
De centrale dienstenbalie
is meer dan vervelend om menwordt ook gestationeerd op een
sen te moeten selecteren," vercentrale plek: in de nieuwbouw
zekert een van de organisatoop de begane grond, vlak achter
ren. De financiën vormen altijd
de ingang. Vanwege de klantge„We willen voorkomen dat de
een hoofdstuk apart: naast bij- burger
richtheid worden de openingsin het raadhuis moet
dragen van de kerken, de
tijden
waarschijnlijk uitgeANBO, de Rotaryclub en Gran
breid.
Op
deze plek moet in feiDorado (in de vorm van de grate alles afgehandeld kunnen
tis zaal), blijft ook hulp van parworden. Wordt er zeer speciaticulieren nodig. Bijdragen
listische kennis gevraagd die
kunnen gestort worden op reniet voorhanden is bij de fronkeningnummer 56.59.21.444. bij
t-officers, dan zijn er altijd nog
de ABN-AMRO ten name van
'back-officers': Specialisten die
Comité Ontmoetingsdag. Aande klant - terzijde in speciale
melden voor deze dag kan via
spreekkamertjes - alles haarfijn
de kerken, de ANBO, de Stichkunnen uitleggen.
ting Welzijn Ouderen ZandDe vloeroppervlakte van het
voort en het Centrum voor Vrijraadhuis meet momenteel 2290
willige Hulpverlening (zie hiervierkante meter. Met de nieuwvoor ook de Weekenddiensten).
bouw komt er zo'n 1400 vierDe nieuwbouw, hier gezien vanaf Swaluëstraat en Gasthuis- kante meter bij. Deze is verplein, moet eind 1995 klaar zijn
deeld over begane grond en

Bestellingen voor
Unicef-kaarten

Zandvoorts
Nieuwsblad

Beauty Center

Nieuw managementteam Elysee Beach
ZANDVOORT - In het
Elysee Beach Hotel heeft
een nieuw managementteam zich gepresenteerd.
Dit bestaat uit de heren
Marcel Bosman, directeur,
Henny Schaeffer, director
of operations, en Menno de
Jong, financial controller.
Management-team en alle
medewerkers 'staan voor een
nieuwe en frisse aanpak waarbij geen zee te hoog gaat', zo
wordt aangekondigd. Die nieu-

Concert VSB-bank

Lev Markiz worden werken uitgevoerd van Mendelssohn, Bottesini en Tsjaikowsky.

Solisten zijn Jaap van Zweden, viool, en Duncan McTier,
contrabas. Zij spelen samen
met het orkest Nieuw Sinfonietta Amsterdam. Onder leiding van de Russische dirigent

Kaarten zijn verkrijgbaar op
het kantoor van de VSB-bank
aan de Grote Krocht. Entree
twintig gulden, voor cliënten
van deze bank 15 gulden.

Slopen

donderdag 14 oktober 1993

Weekmedia 17

Cultureel festival wil grauw
beeld van Vietnam inkleuren
Ofschoon Vietnam steeds
meer in trek raakt bij
reizigers die niet op een
kilometertje meer of
minder kijken, is er nog
weinig over het land
bekend. De meeste mensen
weten van de oorlog en de
bootvluchtelingen, maar
dan houdt het vaak op.
Reden genoeg dus voor het
Medisch Comité NederlandVietnam om bij het 25-jarig
jubileum uit te pakken mei
een cultureel festival. Zo
worden in Filmtheater
Desmet Vietnamese films
vertoond en presenteert het
Tropenmuseum werk van
negen beeldende
kunstenaars.

middag
bij Bouwclub

geeff u meer!
HERFSTTOCHT 1993
In samenwerking net Rederij NACO biedt Weekmedia
haar lezers een fantastische herfsttocht aan op maandag 27 september, donderdag 30 september, maandag
11 donderdag 14, maandag 25 en woensdag 27 oktober
1993.
U stapt om 9.30 uur op bij Rederij NACO, De Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam. Om 10.00 uur vertrekt de
boot naar Alphen aan de Rijn. Aan boord wordt u
ontvangen met een kopje chocolademelk mét. Vervolgens worden de trossen losgegooid en vaart u via de
Kostverlorenvaart en de Meuwe Meer over de Ringvaart van de Haarlemmerpolder. Vervolgens passeert u
de prachtige Westeinder Plassen en de Braassemermeer. Rond ca. 14.00 meert u af in Alphen aan de Rijn.
Tijdens de vaartocht krijgt u een heerlijke kop soep
geserveerd en vervolgens een Schipperslunch bestaande uit een broodje ham, broodje kaas, een krentenbol en
kopje koffie, thee of melk. Na de vaartocht krijgt u de
gelegenheid een bezoek te brengen aan Avifauna,
waar om 16.00 uur de bussen klaar staan om u weer
naar Amsterdam te brengen.

E GEVEN NIET
alleen
medische hulp, maar
/ ,
ook informatie
over Vietnam," vertelt woordvoerster Joke Huurman. „Zo
kregen we vaak telefoontjes
van mensen die graag een keer
naar Vietnam willen, maar echt
niet wisten hoe ze dat moesten
aanpakken. Ze bleken ook nauwelijks iets van Vietnam te weten. Het beeld dat ze hadden
was grauw en werd vooral door
de ellende bepaald. Zo kwamen
we dus op het idee om ons jubileum te vieren met een cultureel festival, zodat dat beeld
kan worden ingekleurd," aldus
Joke Huurman. En natuurlijk
is zo'n festival een mooie manier om een breder publiek te
bereiken dan de 25 duizend donateurs die het Medisch Comité Nederland-Vietnam steunen,
want het door oorlog verwoeste
land kan nog steeds veel steun
gebruiken.

W

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon op de dag van vertrek aan de kassa van Rederij
NACO en na telefonische reservering, tel. 020-6262466
betalen onze lezers slechts f 39,- p.p.

Bon voor onze lezers

door Arnoud van Soest

Scene uit
The Devil's
Mark, één
van de films
die pp het
festival
worden
vertoond

ZANDVOORT - De Bomschuit Bouwclub Zandvoort
houdt zaterdagmiddag 16
oktober van l tot 5 uur haar
jaarlijkse open dag. Dat gebeurt in de voormalige Josina van de Endeschool aan
de Nicolaas Beetslaan 14.

Het Medisch Comité Nederland-Vietnam werd 25 jaar geleden door een groep artsen opgericht, die tegen de verdrukking
in - de meeste mensen stonden
pal achter Amerika, dat een
communistische overname van
Zuid-Vietnam te allen tijde wil~^/Z?£ig£,^$m
De club bestaat volgende de voorkomen - begonnen met
maand officieel 16 jaar, eigen- het verstrekken van noodhulp, nam nog steeds Amerikaanse
krijgsgevangenen vasthoudt,
lijk moet daar nog een jaartje zoals medicijnen.
alle Amerikaanse expedities
bij optellen van de periode
Anno 1993 is die hulp nog ten spijt die niets van dien aard
voordat er statuten en dergelijke werden vastgesteld. Zeven- steeds nodig, omdat Vietnam konden vinden.
tien jaar dus gelijk met het hui- als gevolg van een VN-embargo
Joke Huurman: „De Vietnadige aantal leden, eveneens 17. nauwelijks steun krijgt bij de
„We laten zien waar we zoal wederopbouw. Een machtige mezen leven nog steeds in een
mee bezig zijn," zegt secretaris lobby in de Verenigde Staten is enorm isolement; het is één van
Bakker. Dat zijn onder andere er heilig van overtuigd dat Viet- de allerarmste landen. Ze zijn
druk bezig met overleven, maar
modellen van bomschuiten en
er is nog steeds gebrek aan aleen garnalenbom. Zelf bouwt
les. Een fietsenmaker, bijvoorhij de lanceerwagen van de huidige reddingboot van de KNRM
ZANDVOORT - Het Circuit beeld, beschikt vaak niet meer
na. Als de reddingmaatschappij Park Zandvoort is zaterdag 16 dan over een pomp en een doosvolgend jaar een nieuwe boot oktober geopend voor particu- je met hele oude schroefjes;
krijgt, verdwijnt ook deze wa- lieren die met hun eigen auto of daar moet hij het mee doen.
gen, waarmee het schip in zee motor een aantal ronden willen Een straat verder is je fiets dus
wordt 'gelanceerd'.
afleggen. Deelname kost 25 gul- al weer stuk. Dat is heel schrijden en iedereen mag dan een nend."
kwartier rijden tussen 10 en 16
Tolweg
Hetzelfde geldt voor de geuur. Motoren en auto's rijden
zondheidszorg. „De VietnameOp dit ogenblik wordt er ook steeds gescheiden.
gewerkt aan een schaalmodel
Officials zorgen er voor dat zen zijn doorgaans goed opgevan de oude passage plus enke- niet meer dan 15 voertuigen te- leid, willen hard werken en zijn
le oud-Zandvoortse woningen gelijk op het 2,5 kilometer lange heel gretig als het gaat om meuit de Noordbuurt. Daarnaast circuit aanwezig zijn. Race-au- dische literatuur en contacten
is er een bolderwagen in de re- tos en -motoren zijn niet wei- met andere landen. Maar het
streven om van Vietnam een
paratie. De leden kiezen niet kom.
vrije-markteconomie te maken,
voor de makkelijkste weg: „We
heeft tot hiaten in de gezondmaken alles van afvalhout,"
heidszorg geleid. Artsen wervertelt Bakker. „Bijvoorbeeld
den vroeger door de gemeende taomschuit in de Hervormde
Kerk. Daarvoor hebben we een ZANDVOORT - De Algemene schap betaald; de gezondheidsoude, eikehouten biels in plak- Bond van Ouderen (ANBO) zorg was gratis, maar dat sysjes gezaagd. We proberen alles houdt op 13 januari om twee teem is langzaam afgebrokzo authentiek mogelijk te nou- uur in het Gemeenschapshuis keld."
den.
een politiek forum. AandachtsDe meeste artsen verdienen
De club krijgt van de gemeen- punten zijn: realisatie van een
te waarschijnlijk een nieuwe centraal hulppunt in het Ge- in één week nog niet het geld
ruimte aangeboden: het maga- meenschapshuis, bouw van se- voor een'postzegel naar het buizijn van het oude gasbedrijf aan niorenwongen, aanpassing van tenland, legt Huurman uit. „Je
de Tolweg. De pnderhandelin- bestaande woningen, bouw van ziet dus dat veel artsen privégen daarover zijn nog aan de een serviceflat en het instellen praktijken oprichten. En dat,
waar vroeger iedereen arm was,
gang.
van een seniorenraad.
langzamerhand
verschillen

Vrij rijden

ANBO forum
over politiek

tussen rijk en arm ontstaan. De
armen kunnen niet in zo'n privé-praktijk terecht, vandaar dat
we naast projecten ter bestrijding van tbc en malaria ook
werken aan gezondheidsprojecten aan de basis. Want je hebt
dan wel gezondheidsposten,
maar die hebben soms niet
eens een pen; de artsen en de
middelen ontbreken."
Maar het comité beperkt zich
niet alleen tot medische hulp,
informatie geven rekent het
ook tot zijn taak. En wat is er
mooier om een 25-jarig jubileum te vieren dan eens flink uit
te pakken met een cultureel
festival.
Met name de film kan in Vietnam op een levende traditie bogen; in de oorlog werden films
gebruikt om de soldaten aan
het front een hart onder de
riem te steken. Ze werden vertoond in reizende biscoopjes,
maar ook in het ingenieuze tunnelsysteem, waarin de soldaten
zich schuilhielden voor het
bommentapijt van de Amerikanen.
Op het festival worden echter
recente films van hedendaagse
cineasten vertoond, zo legt Els
van der Plas uit, directeur van
de Gate Foundation, die zowel
de films als de beeldende kunst
voor het festival heeft geselecteerd.
Alhoewel Van der Plas nog
niet alle films heeft gezien
('daar hebben we een aparte
programmeur voor'), wil ze na
enig aandringen wel vertellen
wat karakteristiek is voor de
Vietnamese cinema.

„Het valt me op dat het héél
goede films zijn van gedreven
cineasten, die je veel van Vietnam laten zien. Het aardige is
dat er veel vrouwelijke cineasten bij zitten, die vaak een beet-

Deelname aan deze herfsttocht is alleen mogelijk na
telefonische reservering, tel. 020-6262466. Deze bon
dient ingevuld ingeleverd te worden op de dag van
vertrek aan de kassa van Rederij NACO, De Ruyterkade
Steiger 7 in Amsterdam. De kosten bedragen f 39,- p.p.
Naam:
Adres:
Postcode:
Datum: —

Woonplaats:
Aantal personen:

je dromerig soort films maken.
Héél romantisch dus, maar dat
zijn alle Vietnamezen. Dat zie je
ook in de schilderijen terug. Ze
dromen van een mooie wereld,
waarin iedereen vrij is."

geeff u meer!

Jazz Night uit op jong publiek
AMSTELVEEN - Het
Cultureel Centrum Amstelveen staat op vrijdag 22 en
zaterdag 23 oktober weer geheel in het teken van de jazz.
Tijdens twee Jazz Nights
treden acht bands op. Vorig
jaar vond er een soortgelijk
jazz-spektakel plaats. „De
programmering is nu iets
pittiger. We mikken in principe op hetzelfde publiek.
Maar we zouden er dit jaar
graag wat jongere mensen
bij willen hebben," aldus
theaterdirecteur Peter Muider.
Mulder is bestuurslid van de
Stichting Jazz Amstelveen
(JAMS) die de Jazz Night organiseert. Hij doet dat samen met
de Amstelveense pianist Jaap
Dekker en Elma Schouten. „De
bands die optreden zijn stuk
voor stuk zeer entertaining,"
legt Jaap Dekker uit. Het gaat
hier gewoon om de gezelligheid."
De Jazz Night in het CCA

moet dan ook gewoon een swingend feest worden, als het aan
Jaap Dekker en Peter Mulder
ligt. In totaal zijn er vier podia.
Een op het toneel in de grote
zaal, een in de kleine bovenzaal,
een in de foyer en een in de
entreehal. Het publiek kan tijdens de Gala Night vrij rondlopen. Ook zijn er overal hapjes
en drankjes verkrijgbaar en bestaat er gelegenheid om te dansen.
Peter Mulder: „De Jazz Night
wordt voor de tweede keer in
het CCA gehouden. Vorig jaar
hadden we de Jazz Night voor
één avond gepland, maar er
taleek zoveel belangstelling
voor te bestaan dat we direct
hebben gekozen voor het programmeren van twee avonden."
De stichting JAMS heeft dit
jaar voor verbreding van het
programma gekozen. Er treedt
ook één band méér op dan vorig
jaar. Jaap Dekker: „We hebben
gekozen voor een brede programmering. We hebben main

stream, dixieland, blues, boog- peeld door La Blusa. Cajun &
ie-woogie en gypsie-jazz."
Zydeco is de vrolijke dansmuEen van de hoogtepunt van ziek uit de moeraslanden van
de Jazz Night moet het optre- Louisiana, met als kenmerden van La Stampa worden. La kend instrument de accordeon.
Bij binnenkomst worden de
Stampa is volgens de prganisatoren een feestband bij uitstek. bezoekers al in de juiste stemDe groep brengt volgens Jaap ming gebracht door The OrigiCaptain's Mainstream.
Dekker een wervelende show. nal
hobbyisten spelen in de
Inspiratiebronnen
van La Deze
entreehal de werken van de groStampa zijn Kid>Creole, The ten
der aarde.
Blues Brothers, Prince en Jocelyn Brown.
Uiteraard treedt ook Jaap
Een andere topper uit de pro- Dekker zelf op tijdens de Jazz
grammering is Little Willy Litt- Night. Hij speelt samen met
lefield. „Hij is de beste na-oor- zijn Boogie Set. Als speciale
logse boogie-woogie pianist," gast treedt de Amerikaanse
aldus Jaap Dekker. Vrouwelijk zangeres Coco York op. De
vocaal is een onmisbaar ele- twee Jazz Nights beginnen om
ment bij een dergelijk Jazz-eve- negen uur 's avonds en duren
nement. Daarvoor zal Denise tot circa half twee 's nachts.
Jannah zorgen. Ze treedt samen met haar kwintet op.
„Er is wel enige uitloop mogelijk," aldus Jaap Dekker.
Voor de dixielandliefhebbers „Hoogstwaarschijnlijk besluitreden The New Orleans Synco- ten we de Jazz Nights met een
paters op. Voor de gypsie-jazz jam-sessie." Voor beide avonzorgt Trio Fapy Lafertin. Cajun den zijn nog kaarten verkrrjg& Zydeco muziek wordt ge- baar.

ONGEKEND VOORDEL!
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Chateau Longbosq 1992
Cru Bourgeois Medoc

DEKLYPEF

DE KUYPER
VIEUX
LITERFLES
ELDERS

JAGERMEISTER GLENTALLOCH
CLAERYN
KRUIDENBITTER SCHOTSE WHISKY JONGE JENEVER
0,7 LITER
0,7 LITER
LITERFLES
ELDERS
ELDERS
ELDERS

In de wijnwereld rommelt het. Het grote aanbod van wijnen geeft een
enorme druk op de prijzen. Dirck III wil u daar volop van laten profiteren.
Een team van wijnspecialisten selecteert voor u het beste van
het beste. Chateau Longbosq 1992 een Cru Bourgeois uit de Medoc
voldoet ruimschoots aan alle eisen. Een wijn van een kleine proprieté
(14 ha) met een gemiddelde oogstopbrengst van slechts 90 tonneau
(81000 liter). En u weet: hoe lager de opbrengst, hoe beter de kwaliteit.
Vinifïcatie geschiedt op traditionele wijze uit de beroemde druivesoorten
Cabernet Sauvignon, Merlot en Petit Verdot. Onze vakmensen stelden vast:
Een perfect glas wijn voor nu of als u wilt over enige jaren!

PROEFNOTITIES:
Kleur
Bouquet
Smaak
Aanbevolen bij

: fraai rood
: elegant
: fijn en karaktervol
: vlees en kaas

SLIJTERIJEN
HAARLEM: Californiëplein 17
ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21

W A A R O M M E E R BETALEN VOOR PRECIES HETZELFDE!

Actie voor
gehandicapten

Achter de Schermen...

A. Carbaat-Alders

'Wie niets doet wordt steeds luier'

ZANDVOORT - Café La'
Bastille, Haltestraat 58,
houdt zaterdag 16 oktober
een grote, feestelijke actie
voor de Dr. A. van VoortZANDVOORT - Ze heeft meer dan een dagtaak aan het
huijsenschool in Haarlem,
voor geestelijk gehandicap- behartigen van de belangen van ouderen en haar echtgete kinderen. Hier moet een noot hoort haar vaak over niets anders praten. Ze barst van
nieuwe binnentuin komen. de energie en leest de krant met een schaar. Alles wat
raakvlakken met ouderen heeft, knipt ze uit. Vrijwilligers's Middags vanaf l uur is er werk bepaalt een groot deel van het leven van mevrouw A.
bij het café een feestelijk pro- Carbaat-Alders.
gramma voor kinderen, met onder andere een Mini Playbackshow. Inschrijven hiervoor kan
tot en met vandaag: bellen
15111 of 15842. 's Avonds is er
een feestelijke avond met onder
andere een veiling, gepresenteerd door Simon Waterdrinker. De kijkdag is op vrijdag 15
oktober van 15.00 tot 21.00 uur.
De prijs van de consumpties
wordt die avond met vijftig cent
verhoogd, maar dat komt ten
goede van de kinderspeeltuin.
Sterker nog: per consumptie
stort La Bastille zelf ook nog
eens vijftig cent in de pot.
Behalve de Mini Playbackshow vermeldt het middagprogramma: ballonnen wedstrijd,
clowns, grimeurs, diverse spelletjes, op de foto in een echte
formule auto, én limonade, ijs,
pannekoeken en patat. Het
avondprogramma meldt verder: live muziek, loterij, diverse
gokspelletjes en een toespraak
van Ankie Joustra.

De
Voorthuijsenschool
wordt bezocht door ruim 150
leerlingen in de leeftijd van 4
tot 20 jaar met een verstandelijke handicap. Het beschikt over
een uitstekend gebouw, maar
de schoolpleinen en de tuinen
voldoen al enige tijd niet meer
aan de eisen van deze tijd. Het
geld ontbreekt echter. De leerhngen zelf proberen ook aan
geld te komen. Zij doen zaterdag in Haarlem mee aan een
sponsorloop.

1^3-334323

1UISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregemg: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
'aardekooper, H. Scipio-Blütne, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
ijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
•an 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
andarts bellen.
Ipotheek: Zandvoortse Apoheek, H.B.A. Mulder, tel.
f3185. Openingstijden (alleen
.•oor recepten): zaterdag 10.00 L3.00 uur en 17.00 - 18.00 uur.
ïondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de opeungstijden informatie over de
egeling via tel.nr. 13185.
Vijkverpleging: Voor spoedgeallen is het Kruiswerk ZuidCennemerland 's avonds, 's
achts en in het weekend tebeeiken via de doktersinformaedienst: tel. 023-313233.
'erloskundige: Mevrouw Elizaeth de Boer-Burgh en/of
Tievr. A.C. Gombert, Kochtraat 6A, Zandvoort, tel.
2507-14437.
'ierenarts: Mevrouw Dekker,
horbeckestraat 17 te Zandoort, tel. 15847.
Meren: (Overige diensten) Verniging v.h. welzijn der dieren
02507) 14561, Vermissingslenst 023-383361, Asiel Zandoort
(tevens
pension)
2507-13888, Asiel Haarlem
23-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
f alarmnummer 023-334323 (24

kiezingsprogramma en is ze
zich van een ding sterk bewust:
wie in 1994 stemmen wil halen,
zal aandacht moeten geven aan
ouderen. Wat dit aangaat zit er
in Zandvoort een aardig verkiezingspotentieel,
want een
kwart van de bevolking is 55
jaar of ouder. Ouderen moeten
volgens haar een goede afvaardiging hebben naar de gemeentelijke politiek. Een Seniorenraad vindt ze wat zwaar. Zandvoort is een dorp en daarom
moeten de zaken toch wat eenvoudiger oplosbaar zijn. Bijvoorbeeld door gewoon even
binnen te lopen bij een wethouder.

door Everhard Hebly

Centrum voor Vrijwillige sinds een jaar of tien bezig met
Hulpverlening, ANBO, SWOZ, ouderenwerk.
steunfractie D66, Comité OntIn 1988 verhuisde de familie
moetingsdag. Er zijn mogelijk Carbaat van Hilversum naar
wel meer 'vrijwilligersbaantjes' Zandvoort. Ze kenden het dorp
te vinden waarvoor mevrouw aan de zee, van de vele vakanCarbaat zich inspant. Haar ties die ze er doorbrachten. Boechtgenoot zegt dat ze altijd als vendien hadden ze lange tijd
eerste haar vinger opsteekt als een stacaravan op de toenmalier iemand nodig is, maar zelf ge Camping de Zeereep. Vanaf
zegt ze dat het
de camping
wel meevalt.
zagen ze hun
De weekeinhuidige woIn de rubriek Achter de
den houdt ze
ning te koop
Schermen gaat het
in elk geval zostaan. Na de
Zandvoorts Nieuwsblad
veel mogelijk
verhuizing
op zoek naar de 'mens'
vrij. „Ik denk
wilde
meachter bekende Zanddat ik gewoon
vrouw
Carmijn energie
voorters. Deze week mebaat zo snel
kwijt
moet,
mogelijk
vrouw A. Carbaat-Almaar gelukkig
thuisraken en
ders, voorvechter op het
genieten we
zich inwoner
gebied van belangenbeook
veel.
van
Zandhartlging van ouderen.
Vooral van de
voort kunnen
zee,
we zijn
noemen. Ze
vaste klant bij
was in Hilverpaviljoen
sum al jaren
Kerkman. Ik kom geen buiten- actief voor ouderen, dus meidlucht te kort. Hoe luier je bent, de ze zich bij het Centrum voor
hoe luier je wordt; hoe drukker Vrijwillige
Hulpverlening.
je het hebt, hoe meer je ook aan Haar echtgenoot werd gecharkunt. Ik vraag me weieens af terd als vervoerder en zij toog
hoe sommigen de dag doorko- aan het werk als telefoniste.
men met niets doen, dan lezen
In 1989 kwam daar de ANBO
ze nog geen eens een fatsoenlij- bij. „Bij het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening heb ik
ke krant."
Mevrouw Carbaat houdt zich nooit in het bestuur gezeten,
maar ik wilde wel graag in het
bestuur van de ANBO Zandvoort. In die tijd zat ik al in het
ANBO-bestuur van het Gewest
Noord-Holland. Ik hecht zelf
veel waarde aan belangenbehartiging, zonder dat ik daaruur per dag), ook voor melding mee de recreatieve activiteiten
van zoekgeraakte of gevonden van de ANBO wil uitvlakken,
dieren.
want die voorzien zeer zeker in
Hulpverlening:
een grote behoefte. Ik doe zelf
Centrum Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

| Weekenddiensten
Diensten 16/17 oktober 1993
POLITIE:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
•IMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen). Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 14 oktober 1993

Weekmedia17

Razend

Mevrouw Carbaat zet zich al tien jaar in voor de Zandvoortse
Foto Persbureau Zandvoort
ouderen
niet overal aan mee. In veel gevallen omdat ik er gewoon geen
tijd voor heb en soms omdat ik
het lichamelijk niet kan opbrengen. Zelf span ik me liever
in voor het behartigen van ouderenbelangen. Voor de reizen
en evenementen hebben we een
speciale commissie, die dit
goed kan organiseren. Ik voel
me heel erg betrokken bij ouderen en dat moet ook wel als je
dit wilt doen."
Op persoonlijke titel en soms

als plaatsvervanger van een afwezig ANBO-lid is ze verder actief in de SWOZ en van hieruit
betrokken bij de Werkgroep
Belbus.

Politiek
En dan is er nog D66. Ze zit in
de steunfractie en heeft het ouderenbeleid in haar 'portefeuille'. Vanuit die positie probeert
ze invloed uit te oefenen op de
plaats van ouderen in het ver-

De onlangs door het Ministerie voorgestelde forse bezuinigingen hebben heel wat van
haar tijd opgeslokt. „In eerste
instantie was ik razend. Vooral
toen geopperd werd dat de bejaardentehuizen debet waren
aan de onrust onder ouderen.
Bij het HIK moesten in twee
jaar 110 plaatsen verdwijnen.
Dat is een per week. Hoe hadden ze dat willen doen? Ik heb
inmiddels mijn oor overal te
luisteren gelegd en ben nu wel
iets genuanceerder. Er moet
natuurlijk wel wat veranderen.
Mijn persoonlijke mening is
bijvoorbeeld dat Zandvoortse
bejaardentehuizen alleen nog
voor inwoners van Zandvoort
beschikbaar moeten zijn en
niet meer voor mensen van buiten. Ik ben wel blij dat ouderen
een vuist hebben gemaakt en de
plannen veranderd zijn. Maar
laten we eerlijk zijn, in hoeverre heeft dit te maken gehad met
de komende verkiezingen?
Het belangrijkste is dat hulpbehoeftige ouderen precies die
zorg krijgen die ze nodig hebben. Zorg op maat. Daarom is
het ook zo belangrijk dat er een
Centraal Hulppunt komt. Niet
m het HIK, maar in het Gemeenschapshuis, zodat iedereen het met de bus kan bereiken. Er moet een centraal telefoonnummer zijn waar ouderen terecht kunnen."

Complimenten
voor puzzelrit
ZANDVOORT - De
door
Autosportvereniging Sandevoerde georganiseerde herfstrit, die verreden werd binnen de
Zandvoortse gemeentegrenzen, was er één van
een behoorlijk goed niveau.
Uitzetters Richard Kreuger en Hans Sebregts hadden niets aan het toeval overgelaten en er een afwisselend geheel van gemaakt
met een aantal originele vallen.
Ook de opkomst was weer
eens ouderwets goed. Met
name in de C-klasse was het
aantal deelnemende equipes
groot. De overwinning in
deze klasse ging naar de
equipe H. Oosterwijk en D.
Bikkers. Hun overwinning
was zeer verrassend te noenien aangezien deze equipe
nog nooit bij ASV Sandevoerde een rit had gereden.
De tweede plaats was weggelegd voor de Zandvoortse
equipe bestaande uit Ed Sebregts en Marja Harteveld.
Opmerkelijk was de lage
klassering van de equipe Edwin Kraaijenoord en Hans
Marco Paap. Dit seizoen was
dit koppel tot nu toe oppermachtig, maar deze rit eindigde ze in de middenmoot.
Ondanks dit magere resultaat zijn de heren echter wel
al verzekerd van het Clubkampioenschap in de C-klasse
De eerste plaats in de Bklasse werd wederom een
prooi voor het koppel Hans
Putter en Nel Achterberg. Zij
bleven de overige equipes
ruimschoots voor en zijn
daarmee zeker van het Clubkampioenschap in de Bklasse. De overwinning in de
A-klasse ging naar de equipe
bestaande uit Wim Rappange en Paul van Os.
In de stand voor het Ciubkampioenschap in de A-klasse is de strijd nog niet beslist. Zowel de equipe Derek
Visser en Jaap van de Pol als
de equipe Maurice en Joke
van Megen kunnen nog beslag leggen op het kampioenschap.

Nieuws uit de verenigingen

(ADVERTENTIE)

Berichten voor de rubriek 'Verenigingsnieuws' dienen dinsdag vóór 12
uur in het bezit te zijn van de redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Stuur ze naar de redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. U kunt het bericht ook afgeven bij het redactiekantoor dat is
gevestigd aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.

H

ET KAN KENNELIJK
niet uitblijven. Na het zestig meter hoge Palace, op
de kop van de Zeestraat, wordt
de Zandvoortse boulevard
steeds meer vol gezet met
hoogbouw. Voorbeelden van de
laatste jaren zijn het Elysee
Beach Hotel en Gran Dorado.
Een dezer dagen wordt Paviljoen Zuid gesloopt, met de bedoeling er een ongeveer 18 meter hoog appartementengebouw neer te zetten. Midden
voor het dorp, op het Badhuisplein naast het casino, komt
eveneens een appartementencomplex annex hotel, de hoteltoren van Eurotel. Waarschijnlijk wordt dat het hoogste gebouw van Zandvoort. De definitieve hoogte staat nog niet
vast: Eurotel kwam eerst met
plannen voor 65 meter, toen
voor 68 a 75 meter en vorige
week met een ontwerp voor 89
meter. 'Voor de omgeving
maakt het toch allemaal niets
uit,' zo ongeveer verdedigde
Eurotel het voorstel. 'En bovendien krijgt u er een zaal
voor 450 personen voor terug...'
Toch dreigt Zandvoort hiermee een nieuw 'tochtgat' rijker
te worden, want hoe hoger het
gebouw, hoe meer overlast op
straat. Dat geldt tot een bepaalde hoogte aldus een medewerker van het TNO in Apeldoorn.
Misschien moet de wandelaar
uit de Kerkstraat voortaan wel
omlopen, om via een omweg de
Rotonde te bereiken. Want wie
weet welke windkracht er gevormd wordt, als een briesje
uit het westen tussen de toren
en de bestaande woningen aan
het plein wordt samengeperst.
Tochtig zal het in ieder geval
wel worden.
Uiteraard moet er een windtunnelonderzoek komen. Het
college van Burgemeester en
Wethouders vindt één onderzoek, voor een toren van 89 meter, voldoende. Sommige
raadsleden willen er ook een :
voor 75 meter: om het verschil
te zien. Eigenlijk is dat niet van ,
belang. Als de resultaten voor
het hoogste gebouw goed genoeg zijn, hoeft niets de bouw
van de 89 meter hoge toren in
de weg te staan.
Tenzij er misschien ook nog
gekeken wordt vanuit esthetisch oogpunt. Past zo'n hoog
gebouw daar wel? Loop je vanaf de Kerkstraat niet tegen een
muur in plaats van dat de 'visuele ruimte' van zee, strand en
boulevard je tegemoet komt?
Misschien moet er ook wel een
uitzicht-onderzoek komen, bij
de bewoners van Zandvoort. Of
een schaduw-onderzoek bij de
omwonenden en de strandpachters. En hoe zit het met de
'skyline' van Zandvoort. Al
lang niets meer over gehoord.

voorafgegaan door een open
eettafel. Deelname is gratis. Opvoor 23 oktober bij
ZANDVOORT - De eerste geven
pierwedstrijd van de Zeevis SWOZ, 19393.
Vereniging Zandvoort, na de
ZANDVOORT - Op verschilzomerstop, heeft een overwin- Sport en Spel
lende plaatsen en tijdstippen
ning opgeleverd voor Frans
donderdag in Zandvoort
ZANDVOORT - Ali Effern is zijn
Castien. Vooral de wijting en donderdag
door
politie snelheidsconbegonnen in de Pel- troles de
paling wilden bijten.
gehouden. Er werd onder
likaanhal
met
de
Sport
en
SpelFrans Castien ving wijting en instuif voor 55-plussers. Deze andere gecontroleerd op de
paling met een totale lengte van wordt
Van Lenelke donderdagmiddag Zandvoortselaan,
156 centimeter. Bert van der van 14 tot
nepweg en de Haarlemmer16
uur
gehouden
voor
Valk ving wijting en bot en ein- mensen vanaf 55 jaar. Activitei- straat. Van de 846 gecontrodigde vlak achter Castien op
leerde automobilisten werden
zijn ondermeer: badmin- er
een tweede plaats. Ook Arnold ten
44 bekeurd. De hoogst gemeton,
tafeltennis,
foamtennis,
Bluijs had een goede dag. Hij lijnbal, sjoelen, jeu de boules, ten snelheid was 85 kilometer
eindigde op de derde plaats.
uur op een plaats waar
koersbal en kegelen. Voor meer per
vijftig mag worden gereinformatie kan men bellen met maar
den.
12043 of 19393.
Programma ANBO
lange circuit aanweZANDVOORT - De Algemene kilometer
zijn.
Nederlandse Bond voor Oude- zigRace-autos
en -motoren zijn
ZANDVOORT - Een 54-jariren (ANBO), afdeling Zandge automobilist uit Haarlem
voort heeft voor de maand ok- niet welkom.
heeft vrijdag een frontale bottober nog de volgende activiteising veroorzaakt in de Burgeten op het programma staan:
meester Engelbertsstraat. De
21 oktober: Een dagtocht Postzegelclub
man kwam vanuit de Zeenaar een kaasboerderij in
ZANTVOORT - De Zand- straat, maar nam de bocht te
Maarsbergen. Diner in Wou- voortse
Club heeft op ruim waardoor hij de middendenberg en een bingo. Prijs in- zondag Postzegel
17 oktober een verza- geleider aan de verkeerde kant
clusief koffie, gebak, diner en
in het Gemeen- passeerde. Als gevolg daarvan
bingo is 45 gulden. Vertrek Ge- melbeurs
aan de Davids- botste hij frontaal op een tegemeenschapshuis om 8.30 uur. schapshuis
in Zandvoort. De beurs is moetkomende auto die werd
Terug om 18 uur. Opgeven van straat
17 uur en bezoekers bestuurd door een 46-jarige
14 tot 15 uur in het Gemeen- van 12 totpostzegels,
poststuk- Amsterdamse. Beide auto's
schapshuis op dinsdag 19 okto- kunnen
ken, brieven en verder alles wat raakten zwaar beschadigd. Uit
ber.
post te maken heeft rui- de ademtest bleek dat de Haar28 oktober: Een themamid- met deVoor
meer informatie lemmer 1,8 promille alcohol in
dag in 't Stekkie over de cursus len.
:ijn bloed had.
'Kunst en Kuituur', die wordt 02507-16061.

Pierwedstrijd

Snelheidscontroles

Bioscoopprogrammering van 14 t/m 20 Oktober.

Botsing door drank

Burrp! in de bieb

erkdienst
_^_^______-pO
Burgerlijke stand B

eiïode:
11 oktober 1993
lijn, Tim en Dijkman, Monica
elmina Johanna
'Ongayroux, Paul Jean Henri
i Hendrikse, Laura Angela
'Chuwd:
choone, René Alexander en
sel, Margaretha Martha
•ebpren:
livier Otto Johannes, zoon
(n: Meijer, Andries Otto en
'ortelboer, Carla Margarita
laria
°ffly Johanna Catharina,
°chter
van: Fransen, Mikko
1
Draaijer, Johanna Maria
'*crleden:
°lier, Nicole José, oud 31 jaar
'rdens geb. Maus, Christina
tina Elisabeth, oud 95 jaar
ati Eldik, Hendrik Jan, oud 66
*ar
pkslag geb. Schulte, Luise
'ilhelmine Christine, oud 75
|ar
a
's, Sanne Roos, oud 12 jaar
Pagée, Johannes Adam
a
tholomeus, oud 85 jaar

Weekend:
16/17 oktober 1993
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. K.E. Biezeveld, uit Hilversum
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: dhr. P. v.d.
Smaal en mevr. B. Bleijs
Zondag 10.30 uur: dhr. P. v.d.
Smaal en mevr. B. Bleijs
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: ds. R. Gaaikema, Heemstede
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders (H.A.)
19.00
uur: Lofprijzingsdienst,
ds. Dan Powers
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

A.L
Dagelijks

16 Jaar
Do/Vr/Ma/Di

13.30
Za,Zo,Wo.
13.30 en 15.30

15.30
Dagelijks
19.00 en 21.30

MM 9 MC
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686
Theatergroep Burrp! speelt vrijdagmiddag 22 2,50 gulden en zijn vanaf 13 oktober te koop.
oktober om 16 uur de voorstelling 'December' December is een toneelstuk over 'ouwe mensen',
voor kinderen van vier tot acht jaar in de openba- een berg speelgoed en een hoop liefde.
re bibliotheek van Zandvoort. Kaartjes kosten
Foto Leoni Ravestem

l GLAS
Komt dat even goed uit in deze tijd en dan ook nog met
de feestdagen in het vooruitzicht is zo'n prijsvoordeel
niet alleen een onverwachte meevaller, maar staat zo'n
nieuwe moderne bril bovendien extra feestelijk.
Monturen zijn er al vanaf f 65,-.

Nu kunt u bij Prins Brillen profiteren van een uitzonderlijk
prijsvoordeel. Namelijk; bij aankoop van een montuur
naar keuze uit het totaal assortiment, betaalt u slechts
1 glas ongeacht de sterkte. Het andere nemen wij
geheel voor onze rekening.

*Standaard enkelvoudig - kunststof of glas

GELDIG T/ M 30 MOV. '93

Amsterdam Bilderdijkstraat 72, tel 6183368 - Gelderlandplem 117, tel 6440793 - Ferd Bolstraat130,tel 6625476 - Koninginneweg 224, tel 6622651 - Bos en Lommerweg 307, tel 6843764 - Tussenmeer 58, tel 6193001-Burg deVlugtlaan174,tel 6131971 -Javastraat 4, tel 6946883Buikslotermeerplem 7 tel 6372392 -Winkelcentrum Inde Banne, Ankerplaats 21, tel 6331504 -Amstelveen Rembrandtweg157,tel 6415434- Alkmaar: Winkelcentrum 'de Mare", Europaboulevard24,tel 072- 612900 - Heerhugowaard: Winkelcentrum Middenwaard 31, tel 02207-17172

i n m

EJ
Ui
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ

CHINEES INDISCH

RESTAURANT

SS «H®

EJ

AZIË

EJ
EJ
ƒ lof-p.p. EJ
Kinderen tot 12 jr.
ƒ 10,-P p. EJEJ
Maandag t/m donderdag buffet mogelijk voor min. EJ
10 personen.
EJ
EJ
Vrijdag - za. - zo. til) afhalen boven ƒ 25,EJ
portie kroepoek gratis.
EJ
EJ
Zondags bij a la carte-maaltijd
EJ
min. 5 pers. gratis drankje
EJ
(geen buffet).
EJ

ledere vrijdag - zaterdag
zondag lopend buffet
van 18.00 tot 21.00 uur

EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ AZIË VOOR
EJ
EJ LEKKER ETEN
EJ

zeestraa^9

tel. 14567

ia
ia

WILDMENU '93
Voorgerechten:
Salitdt vanrjtiooktt ttndtbotst intt smnasapptldi tssing
ƒ 18,50
Saladt van vti sehillcndt slnsitorttn metfi-amboztndrtssinn tn vnse krulltn nanzclcver
ƒ26,50
Dunncsiitdtn htrtthcim met vtist vmchtcn
ƒ 16,50
Konijntpatt. intt tnosttrdsnus
ƒ 10,50

La BastfLLe
zandvoort
Haltestraat 58

presenteert

Soepen:

Vanaf 14 okt. t/m 13 nov.

Gt.boiidt.il nnldsotp afgt.inatikt op onzi. wijzt
ƒ8,50
Dubbt.lgt.trokkt.ri wildbauillou nut hclit garnituur
f7,50

GROTE TALENTENSHOW
****************************
Zaterdag 16 oktober
INZAMELINGS-AKTIE
DR. A. VAN VOORTHUIJSENSCHOOL
****************************
Zaterdag 23 oktober
TWEE-JARIG BESTAAN

Hoofdgerechten:
Gtstoofdt haztbout in LUI klassitkt wildsnus
ƒ27,50
Hazt.pt.pcr, ten wildstee fijencht mtt najatusrjnmitiiur
ƒ24,50
Haztrun (fiUts of aan 't bot) met vttnbtssciisaus
ƒ37,50

Om tn om ncbraden htrttbitfstukjcs intt nrmnmincfaus in otstt.rzivammt.ti
ƒ43,50
Gebiadcn fazant met Poolse zuurkool en nnldsaus
ƒ29,50
Stoofschotel van wild konijn nittattvcldt zuidvruchten
f 28,50
Wildznnmsfïlet met ccilvadossnns en apftlpnrten
39,50
Allt, wiUjji.itcbtt.il worden jjtstrvtcrd met ttn assonts van itajaarsgarnituur

LA BASTILLE

****************************
ledere woensdag
MOSSELEN ƒ 15,00
****************************
Vanaf 19 oktober
GASTKOKS
iedere dinsdag weer
*****************************

Nagerechten:
Fleiisjt gtviM met vamlltijs,jjrnnd mcit nur, pnrtjts nnaasapptl ui slagroam

geeft u meer/

Ptcht flninbtc,niflainbteidt. perzik met ttn zottt liktur saus
f 11,50
Gritsmetlpuddinn op mootmoedtiswiizt nut t ode btsstiisnp
ƒ7,50

GASTRONOMISCH GENIETEN
AAN DE ZEEUWSE RIVIÈRA
Het eiland Walcheren in de provincie Zeeland is sinds
jaren een bekend vakantiegebied De uitgestrekte natuurgebieden alsmede de schitterende duinen en stranden ademen een sfeer uit van rust en ruimte Hotel
Willebrord is gelegen in het dorpje Zoutelande aan de
Zeeuwse riviera aan de zuidkant van Walcheren tussen
Vlissmgen en Westkapelle
In samenwerking met Weekmedia organiseert Hotel
Willebrord voor liefhebbers van strandwandelingen,
rust en gastronomie in de maanden oktober t/m december gastronomische weekenden van vrijdag voor het
diner t/m zondag na het ontbijtbuffet Op vrijdag krijgt u
een uitstekend 4-gangen diner geserveerd en op zaterdag een gastronomisch buffet met diverse wild-, vis- en
Zeeuwse specialiteiten

Plet arrangement begint op vrijdag en u bent welkom
vanqf ca 13 00 uur Het arrangement is inclusief
- kamer met douche en toilet
- 2 x ontbijt
- l x diner
- l x gastronomisch buffet
een dag gratis de beschikking over een fiets of gratis
entree voor zwemparadijs de Parel m Domburg (naar
keuze)
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de lezers
van de kranten van Weekmedia ƒ 199 - p p Toeslagen l
pers kamer ƒ 20,- per aag

IKZIEJEINLABASÏTLLE

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF

Tel. 02507-12524 • Haltestraat 26 • Zandvoort

Van Stolbergweg l
Zandvoort
Tel. 17093

Inderdaad,
de Golf Orlando
is wel heel erg
luxueus uitgevoerd!

„LABONBONNIERE"
Voor een bruiloft, geboorte
aardigheidje, presentje of cadeautje,
u slaagt vast wel bij ons.
Met onze „Leonidas" Bonbons
helemaal natuurlijk!

Haltestraat 39a, tel. 15584.

De Golf Orlando is niet alleen de veiligste maar ook de meest luxueuze auto m zijn klasse Groengetmt
glas en robuust stalen 6J X 14 velgen met 185/60 R14H-banden complementeren het exterieur In
de Orlando vindt u stijlvolle zwarte bekleding een in hoogte verstelbaar 4-spaaks stuurwiel, vier ingebouwde speakers een m hoogte verstelbare bestuurdersstoel toerenteller en elektrisch verwarmbare
ruitesproeiers Als u dan rekent dat er al een Golf is vanaf f31 290 terwijl het Orlando Pakket ter
waarde van circa f3 000 u slechts f695 kost dan bent u toch met ons van mening dat ook de
prijs pure luxe is?

Nieuw in Zandvoort

ROMAR
mode en accessoires

Ladies Fashion op niveau
o.a

Voor nadere informatie Hotel Willebrord, Smidsstraat
17, 4374 AT Zoutelande, tel 01186-1215 Boeken is alleen
mogelijk door middel van het insturen van onderstaande volledig ingevulde bon naar
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM

Bon voor onze lezers
Deelname aan dit gastronomisch weekend is alleen
mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde
bon naar het m de bovenstaande tekst vermelde adres
Naam
Adres
Postcode
Telefoonnummer
Aantal personen
Ie keuze datum

Pnjzen zi|n vanaf prijzen inclusief BTW en BPM exclusief kosten njklaar maken Wijzigingen voorbehouden

Woonplaats

2e keuze datum

geeff u meer/

Auto Strijder B.V
Burg v Alphenstraat 102 2041 KP Zandvoort Tel 02507-1 45 65

Haltestraat 56, Zandvoort
Dag. geopend vanaf 11.00 uur, ma. van 13.00-18.00 en
vrijdagavond. Tel. 02507-20086.

J
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Vlot de bocht

t t t r.

LIQUIDATIEVERKOOP
van onze gehele winkelvoorraad te
ZANDVOORT

LEDEREN KLEDING
w.o. LEDEREN JACKS va. 159.-, 198.-, 298,-, 398,498,-, 598,- enz. DAMES- en HEREN LEREN JASSEN

ALLES MOET WEG - OP IS OP !

ITALIA

l

LEATHER WEAR/VH DANKERS,

HALTESTRAAT 11
ZANDVOORT
Fa. Gansner & Co.

l

l
l

AllEMAAl

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

JOS, NEl, MONJQUE EN

EllEN VAN J. M. CoiFfeuRs
QAAN IHET A.s. wEEkENd
NAAR PARJJS OM ONS ds

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

NJEUWE lij N VAN klEUR,
PERMANENT EN

kNipiEclnNJEkEN EiqEN TE
MA!<EN.

Standaard met stuurbekrachtiging en f 1.465,- voordeel.
Als je een vlot en sportief leven leidt,

rend glas en een wisser op de achterruit. De

dan hebben wij een goede compagnon voor

80 pk benzine- en de 1.9 dieselmotor zorgen

je: de Clio
Parisienne.

De Clio Parisienne van Renault. V.a. f 25.325,-.**

dige sporti-

U kunt bij ons nu ook

bekrachtiging,

betaal je tijdelijk maar liefst f 1.465,- minder*.

dichte

Kom dus snel naar onze showroom!

* Informeer naar de exacte voorwaarden. Prijzen inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken. ** V.a.-pnjs gebaseerd op 3-deurs versie. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Renault adviseert ELF Oliën.
8 jaar plaatwerkgarantie. Ï^TÖ-. WILLIAMS RENAULT WORLD CHAMPION FORMULE 1 • 1992.

RENAULT
GEEFT JE
LEVEN K LEUR

CDZandvoort. Tel. 02507-13360/12424.

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE IJSKAST

CHRIS HARDENDOOD

Aart Veer
Groente en fruit

WIT GOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

Grote Krocht 25, tel. 14404

telefoon 023-385478
WEEKENDAANBIEDING

WINTERKOST

Echt Frans
Stokbrood
10 minibolletjes

Kant en klaar maaltijden
Een uitkomst voor iedereen die we| 'ns een dagje
makkelijk wil eten. Allemaal uit eigen keuken.
NIEUW! KAAS/PREISTAMPPOT
BOERENKOOLSTAMPPOT, ZUURKOOLSTAMPPOT
ANDIJVIESTAMPPOT, HUTSPOT

»»

ZJJN ER WOENSCJAq WEER.

P.S. DiNsdAq ZJJN wij qEOpENd.
KERksTRAAT 22 TEl. 14040

WOKKEN!
Een leuke manier van
bakken en koken
tegelijk!

S

Net zoals onze andere
gerechten

"
^

AUTORIJSCHOOL

Incl. uitgebreid garnituur ••_

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041

Wij

„DE VUURBOET

viteit. Voor al die extra's op de Clio Parisienne

bijzondere bekleding,

Steengrill Restaurant

voor de no-

Deze speciale Clio heeft standaard stuurhoofdsteunen, speciale wieldoppen, zonwe-

NiEuwsqiERJq?

NIEUW BIJ

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL 06-52804326

ALLES
ONBEPERKT

.

ZEESTRAAT 36
Tel. 12092

j
- • • ~

lessen in
Nissan „Primera"

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

PostcodeStraatfeest met Reinout Oerlemans

De hele straat prijs!
nog een verrassing, l lij opende
een verzegelde envelop met
een extra prijs van 25.000 gulden. Een prijs die de notaris
voortaan elke week trekt u i t
alle straatprijswinnaars van die
week. Het werd een vrolijke,
Brabantse avond!

ƒ1,95

ƒ3,50

Zo'n straatfeest is er in het vervolg bijna elke week, ergens in
Nederland. De PnstcodeStraatPrijs is 3000 g u l d e n per lot.
Wie meespeelt met vier loten,
wint dus 12.000 gulden! Plus
k a n s op de e x t r a prijs van
25.000 gulden. En die is best
een straatfeestje waard!

Warm aanbevolen

Bakkerij PAAP

T

L

GT U

Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

r-

L

OKTOBER MENU

G.

Waldorfsalade combineerd met
tranches lauwwarme
duivenborstfilet
of

Krachtige bouillon van gevogelte
met broodcroutons en tuinkruiden
#**###**
Gestoofde heilbotfilet met groene
druiven en witte wijnsaus

l
l

ra

El
E'

„SYMPOSION'
Zeestraat 38, tel. 13758

Reinout Oerlemans: 'Met de vcrnieuwde PostcodeStraatl'rijs is
liet voortaan elke weekfeeM!'

K

ra

(v.h. pannekoekenhuis)

Proef eens de echte
Griekse keuken, onze
specialiteiten zijn niet
overal te vinden.

3 U bent van harte
welkom.
.... ........ ..... .....|u»*..»..,. »..„. ,

j •«•; >«~"" ••"~~•*

J tó! ÜJ l.!:::.! •:.!! KI:! |J3 Ü=!.i S.U !:nJ lïl ii

of

Kalfsmedaillon in eigen jus met
bospaddestoeltjes
*****#*#
Bitterkoekjesbavarois
geparfumeerd metAmaretto

Wilt u ook mee kunnen feesten
als Reinout Oerlemans bij u in
de straat verschijnt? Vul dan
snel de W I N - T W E E - M I L JOEN-BON in en doe mee! •

HirEllïïBF!JrLË]ELIüTEI51FL=]E.c] HilliEEj

Grieks
£ specialiteiten
restaurant

Het is a l t i j d feest met de
Nationale Postcode Loterij.
En als het kan met zoveel
mogelijk mensen! Daarom is
er nu de vernieuwde PostcodcStraatPrijs. Speel mee met
de hele straat en maak kans
De winnende
Tnuisbingonummers van
3 oktober:

5
8
9
10
11

12
18
19
22
23

24
25
26
28
29

Grote opwinding was er in Hil
in het Brabantse Oud Gastel.
Daar kwam R e i n o u t Oerle-

m a n s de w i n n a a r s van de
PostcodeStraatPnjs persoonlijk
een cheque van 3000 gulden
per lot overhandigen. En hij
nodigde iedereen uit voor een
feest in het plaatselijke café.
Daar had Reinout Oerlemans

WIN-TWEE-MILJOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

33 41
35 43
36 45
37
38

S

Back
to the sixties
Zat.avond sfeer en muziek uit
de zestiger jaren met

Wilt u miljonair worden?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!

in Zandvoort

l

op 25.000 gulden. Speciaal
bij u bezorgd door Reinout
Oerlemans!

[j ƒ40,- (vier lotnummers)

J

ƒ20,- (twee lotnummers)

[J ƒ30,- (drie lotnummers)

J

ƒ10,- (één lotnummer)

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters Deelname houdt in aanvaarding van het reglement.

the Da kota's

FL 39.-

ClG E W NEHJ.S

„Soc. De Manege"

I

uitsl. ongeb. mensen
vanaf 25 jr. Corr. gekleed
Entree ƒ 15,- info 16023

Naam:

-

Postcode: i i i i i-i i l
Postbanknummer
j

- _

J dhr.

U mevr.

Plaats:

Datum
l

Handtekening

NATIONALE

Banknummer:
Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.
De loleri] is goedgekeurd dooi de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890 098/17789 d d
02 03 1993 Prijzen boven de dui
zend gulden worden belast met
25°» kansspelbelasting Prijzen
worden automatisch op uw bank ol
girorekening gestort

• LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel! naar:
Nationale Postcode Loterij. Antwoordnummer 79503,2507 ZVDen Haag

donderdag 14 oktober 1993
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Zuiderstraat 2, In rustig dorpsstraatje gelegen woonhuis met dakterras. Ind. beg.gr. hal, woonkamer, open
keuken met inb.app., douche/toilet, kelder, Ie et.
slaapk met wastafel, dakterras.
Vr.pr. ƒ 149.000,-k.k.
Brugstraat 14, In dorpscentrum gelegen goed onderh. woning met ruime achtertuin Ind. beg.gr. gang,
toilet, L-vormige woonk. met open haard, luxe keuken, 1e et. 3 slaapk., badk. met ligbad, douche, wastafel en toilet, zolderr. via vhzotrap.
Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.
Prof. Zeemanstraat 3, Goed onderh vrijst. semibungalow met garage Ind beg gr. hal, woonkamer
met open haard, open keuken, bijkeuken, slaapk.,
badk met ligbad, toilet en wastafel, 1e et. 2 ruime
slaapk met wastafel, bergruimte
Vr.pr. ƒ 349.000,- k.k.

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

v/h Frank

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Voor al uw dak-, zinken loodwerken.
En alle reparaties

Levering van olie Luxaflex producten
U krijgt de stalen bi| u thuis en kunt m uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken

Vraag vrijblijvend offerte.

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

ARNING

Tel. 02507-30890

InterLanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

NOVILON MARMOLEUM
Vrijblijvend

-

Ten behoeve van de versprefding van:

t

,

prijsopgaaf.

V

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. Ml J E
Marisstraat 13a. Tel. 15186

reserve bezorg(st)ers

Quarles van Uffordlaan 35, Goed onderh halfvr.
villa met garage, gelegen in verkeersluwe buurt. Ind.
hal, toilet, L-vormige woonk. met schuifpui, open keuken, 1e et. 3 sl.k., badk. met wastafel, toilet, ligbad en
douche, 2e et 2 slaapk.
Vr.pr. ƒ 465.000.- k.k.

in geval van verhindering
van de vaste bezorg(st)ers.

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Telefoon: 02507-17166

VAN

SCA1
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

CONSUMENTENGIDS OKTOBER
TOONT AAN:

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

WIJN VAN DE MAAND!

•B8S8

FITOU 1991 A.C.
een robijnrode wijn met een
fruitig bouquet en een zeer
soepele afdronk, fles 0,75 liter

grote HTttUng,
ZOEK UIT: 25,40
en 60 walt

met

Restaurant
„Le Pierrot"
Zandvoort

ELDERS
SCHEPKLAAR

MALAGA-IJS
RESTAURANT LE PIERROT
(ingaande vrijdag a.s.)

vanille-ijs met rozijnen

, HAK GROENTEMIX

KUIP 1000 ML

VOOR SALADE

Wtld ^MLen-u.
voor 2 personen

De ideale basisvoor
uw eigen salade,
pot 360 gram

«3«

Le consommé a la Saint Hubert
krachtige wildbouillon
met diverse bospaddestoekn en bieslook

ca. 50x601

** *

Hazebout Moskovit
geserveerd m een wildsaus me: druiven, kersen en
amandelen
en een uitgebreide unldgamituur
•kif *
warme kersen met vanille ijs en slagroom
met karaf wi]n 1/2 Itr.

f 100,00
Reserveren gewenst

JURGEN EN MIEKE LANGE
HALTESTRAAT 52 2042 LN ZANDVOORT
TELEFOON 02507-17822

SNOWWHITE
Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen
Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

^TTENO^OVEN

EL

Cherries Jubilee

CIGARETTEN
J^gJgS*

DWEILEN
nemen veel vocht op

\

me
in

LUPACK

diverse Meuren

EXTRA GROTE

voor een scn

GOUDA'S
GLORIE

lOKnakworsten

HET VOLLE POND
100% plantaardige
tafelmargarine
KUIP 500 GRAM

lekker als holdog, maar
ook bij de warme maaltijd

J&SÏ&

faswg

i£V.OEBS

\2£*

ELDERS 179"
het leuke geheugen
enconcentratiespel
met 66 kaartjes

FRUITCOCKTAIL
^aramount

KNAKWORSTEN

op lichte siroop
LITERBLIK

l

l\

ELDERS

REDDY ZONNEBLOEMOLIE
100% plantaardig,
ideaal voor te frituren

LITERFLES

Fruit Cocktail
inSyrup

vanRavensberger

f*.. +/>

5eddv

het bekende
plaatjes domino
dat alle kinderen
graag spelen

AUTOBEDRIJF
TOLÉ
Nu ook verhuur van
aanhangers - boedelbakken
- bestelbussen
9-persoonsbussen - luxe auto's

YOVOL
DRINK YOGHURT

ELDERS

)ELMONTE
FRUITEA

CHOCOLADE LETTERS

ELDERS jU79"

WNDERSURPR»SE-HUISJE

LITERFLES

vanFERRERO
met verrassingen

liefst 400 gr.
ELDERS

TEVENS ± 60 OCCASIONS IN
VOORRAAD
Pakveldstraat 21, Zandvoort
Tel. 02507-13624

m

ROU 2.5 METER

liefst 4 stuks |f!|
ELDERS

ZOEK UIT:
liefst 250 gram
ELDERS

ELDERS
IN 0/YZF

CHAMBOURW

Kk

IN ONZE GROENTE/FRUITAFD.

KOGELHARDE

rifc%-X'.*X

SPRUITJES
BAAL 750 GRAM

rijk opgemaakte

ANANAS-SCHNITTE

KUIP 225 GRAM

VRIESVERS,
dus verser
bestaat niet!

ELDERS

MALSE
SUCADELAPJES
HEEL
KILO

'I)e, (jutte, *Toïne,
Eten kunt U overal.
Dineren doet U bij de
Gulle Toine.
Div. vis- en
vleesspecial/teiten.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

de lekkerste ijsthee
sinas, perzik of
passievrucht,
0,25 liter

COCA
iCOLA
REGULAR
"the real thing"

FLES
1,5 LITER
ELDERS

DIRK VAN DEN BROEK
V
w55SSww*Sw5^wwl

SSS55SSS5S

Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook -OOSTZAAN Winkelcentrum Hannie Schattplein • HOOFDDORP. Marktlaan (centrum), Toolenburg -NIEUW VENNEP Hooldweg -VOLENDAM Hyacmlenslraal -ZWANENBURG Dennenlaan • ZANDVOORT- Burgemeester Engelbertsslraal • AMSTELVEEN - NOORD Kostverlorenhol
_
EN NU OOK -AMSTERDAM (ZUID) Rljnslraal 48
_ _
_
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Matige eerste helft
nekt Casino-ZVM
ZANDVOORT - Door een
matige eerste helft leden de
handbalsters van Holland
Casino-ZVM een nipte 12-11
nederlaag tegen het Kwakelse KDO. Een sterke tweede
helft was net onvoldoende
om langszij te komen, alhoewel de kansen daartoe
wel aanwezig waren.

donderdag 14 oktober 1993

TZB stelt coach Willem Koning wederom teleur
ZANDVOORT - TZB
heeft zondag de kans op de
eerste seizoensoverwinning
laten liggen. De Zandvoortse voetballers waren tot aan
de 1-0 voorsprong veel beter
dan de reserves van NAS,
maar verloren daarna de
greep op de wedstrijd. Een
2-1 nederlaag was het gevolg. „Dit hadden twee punten moeten zijn", aldus de
teleurgestelde coach Willem Koning.

HANDBAL
Het team van coach Joost
Berkhout kon in de eerste helft
geen grip op de strijd krijgen.
KDO was beter en zette de
Zandvoortse dames op een 9-6
achterstand. In de tweede helft
herstelde Holland Casino-ZVM
zich knap. De defensie gaf in de
eerste twintig minuten geen
kans meer weg, waardoor KDO
niet meer scoorde. De Zandvoortsen deden dat wel, maar
na de 9-9 tussenstand liet Holland Casino-ZVM een paar goede mogelijkheden liggen. KDO
profiteerde en nam wederom
een voorsprong, 11-9.

VOETBAL

De strijd was echter nog niet
beslist, aangezien Holland Casino-ZVM met veel inzet de achterstand te niet deed, 11-11. Een
gemiste straf worp en even later
een doelrijpe kans, die ook gemist werd, deed Holland Casino-ZVM de das om. In de slotseconde scoorde KDO een dubieuze treffer zodat Holland
Casino-ZVM alsnog tegen een Een duel uit de wedstrijd van TZB. De Zandvoorters zouden uiteindelijk met 2-1 verliezen. Dat na een 1-0 voorsprong.
Foto Persbureau Zandvoort
12-11 nederlaag aanliep.
Doelpunten: Mireille Martina
4, Claudia Paap 2, Wendy van
Straaten l, Margreet Sterrenburg l, Diana Pennings l, Anita
Reumann l, Janna ter Wolbeek
1.

Eerste winst
ZHC-hockeysters
ZANDVOORT - De ZHChockeysters behaalden in
de derby tegen Haarlem de
eerste seizoenoverwinning.
Na veel spanning bleven de
twee punten in Zandvoort,
1-0. De ZHC-heren hadden
het tegen Terriërs niet gemakkelijk en verloren met
2-0.
HOCKEY

ZANDVOORT - Na een
slechte wedstrijd kon Zandvoortmeeuwen toch een
punt binnenslepen. Ook
Hoofddorp bracht er niet
veel van terecht waardoor
de 1-1 uitslag de juiste verhouding was.
blijkt dat in deze klasse weinig beheerste de strijd en leek het

Zandvoortmeeuwen
sleept punt binnen

VOETBAL
Coach Pieter Keur over de
matige wedstrijd: „Het laatste
half uur kwamen we niet meer
aan de bak. We spelen nog
steeds niet goed maar pakken
toch punten. Ik en ook de jongens weten dat we beter kunnen en het moet ook beter. Het

De Zandvoorters speelden
een ongeconcentreerde partij
hockey. Dat leverde in het eerste halfuur een 2-0 achterstand
op. De forse omzettingen in het
team in de tweede helft resulteerde wel in een betere achterhoede, maar de voorwaartsen
konden niet echt gevaarlijk
worden.
In de snel opgelopen 2-0 achterstand kwam dan ook geen
wijziging meer.
„We speelden zwaar beneden
ons niveau", vond coach Floris
Goezinne. „De concentratie
was onvoldoende en ondanks
de omzettingen in de tweede
helft liep het niet veel beter."

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Meer informatie over de problemen/oplossingen is te verkrijgen op de
clubavond, elke donderdag in
het Gemeenschapshuis. Ook
kan men informatie inwinnen
op de volgende telefoonnummers: 02507 - 15023, 17272 of
14085.

Opgave nummer 37: Mat in
twee zetten. Wit begint.
Oplossing van vorige week
(schaakprobleem 36: Mat In
twee zetten, wit begint): 1.
Dc4-c8+, Lb7xc8; 2. TclxcS en
mal.

elftal te zijn dat de meeste aanspraak op de zege mocht hebben.
Het eerste kwartier van de
tweede helft gaf een zelfde spelbeeld te zien. Zandvoortmeeuwen kreeg goede kansen en
nam een 0-1 voorsprong. Riek
de Haan speelde zich knap vrij
en schoot laag en onhoudbaar
raak. Even later leek Zand-

Toen Hoofddorp een extra
spits inzette verloor'Zandvoortmeeuwen de greep op de strijd.
Nu waren de kansen voor
Hoofddorp. Met een kopbal
werd de gelijkmaker gescoord
en vlak voor het einde kwam
Zandvoortmeeuwen goed weg.
Een keihard schot knalde buiten bereik van doelman Ron
Eerhard tegen de onderkant
van de lat. Het bleef bij de juiste
1-1 eindstand.

De tweede helft was feller.
TZB zette meteen aan voor een
offensief. John Schilder kwam
in goede positie, na een vrije
trap, maar zijn inzet ging rakelings naast. Uit een vrije trap
zou TZB toch op een verdiende
1-0 voorsprong komen. Jeroen
Zwart dreigde gevaarlijk te
worden en werd net buiten het
strafschopgebied neergelegd.
Henk de Reus tikte de bal voor

Lions dames blijven zonder puntverlies

Joop van Nes. „We moeten duidelijk nog wennen aan een
voorsprong, want we werden
aardig nerveus. De jongens weten nu dat het kan".

Dames
De strijd tussen Lions en

Ter Bruggen slaat toe
in interne competitie

helft (16-24) had HOC kennelijk
haar kruit verschoten. The
Lions kreeg vat op de strijd en
hield in de volgende negen minuten HOC van score af. De
Zandvoortse dames scoorden
wel regelmatig, 13e minuut een
25-24 voorsprong. Vervolgens
slaagde Lions er niet in om te
scoren en leek HOC met de
zege te gaan strijken, 27-32.

moeilijk zou worden, maar er is
keihard voor gevochten. We
staan er lekker voor, dat moeten we zien vast te houden".

den René Paap en Ivar Steen
gingen in de fout en VRC kreeg
een 2-0 voorsprong in de schoot
geworpen.

Na de tweede treffer schrokken de Zandvoorters wakker en
Topscorers
vanaf die tijd was het wachten
Topscorers heren: Wim Lissen- op Zandvoortse doelpunten.
berg 10, Robert Drayer 9, Taco Edwin Ariesen was nog voor de
Lenos 7, Martin van der Aar 7. rust dicht bij een treffer. Zijn
Dames: Ellis van der Ende 11, inzet ketste echter via de onderkant van de lat in de handen
In de sinderende slotfase José Beerepoot 9.

Racetitel prooi voor
Rinie van der Velden

Derde plaats
Gerard Knijper

van de VRC-doelman. In de
tweede helft bleef een geblesseerde Jan Willem Luijten aan
de kant voor Mare Balk.
Zandvoort'75 bouwde een gigantisch overwicht op ondanks
dat ruim een half uur met tien
man moest worden gespeeld.
Faisel Soekhai werd diverse keren keihard aangepakt en liet
zich toen gaan. De rode kaart
werd hem voorgehouden en
Zandvoort'75 moest met tien
man verder. Kansen kamen er
toch. Paal en lat stonden treffers in de weg, maar de fraaiste
kans was voor Rob Koning.
Een toegekende strafschop
werd door Koning naast het
doel geschoten.

Te laks
Met nog vijf minuten te gaan
kopte Piet van der Wal eindelijk raak, 1-2. In de slotfase
heeft Zandvoort'75 er nog alles
aangedaan maar de gelijkmaker bleef achterwege. „Ik doe
het nooit, maar na afloop heb ik
de jongens gefeliciteerd", aldus
Nijkamp. „Met tien man hebben ze er alles aangedaan om de
achterstand weg te werken. We
hebben kansen genoeg gehad
maar het zat ook niet mee. Het
was jammer dat we in het eerste half uur te laks waren".

Ontbijt voor
ZVM-jeugd

ZANDVOORT - In de interne schaakcompetitie bij
de Zandvoortse Schaak
Club was Ter Bruggen de
meest succesvolle schaker
van de afgelopen weken.
Eerst versloeg hij oud-clubkampioen John Ayress en
vervolgens pakte hij Hans
Jansen.

Zandvoorters spelen in deze
competitie zeven wedstrijden.
De tegenstanders zijn allen goede bekenden en volgens teamleider Edward Geerts moet dit
jaar het kampioenschap te behalen zijn.
Alleen Bloemendaal 5 zou
problemen kunnen opleveren.
Deze tegenstander pakte de
ZSC vorig jaar belangrijke punten af. De eerste acht spelers op
de ranglijst van nu, zullen er
SCHAKEN
alles aan doen dat "foutje"
Het koste Ter Bruggen wel de recht te zetten.
nodige moeite de punten binnen te halen. Ayress gaf zich
pas na drie uur en drie kwartier Jeugd
De jeugdafdeling van de
gewonnen. De partij tegen
Hans Jansen werd eerst afge- Zandvoortse Schaak
Club
broken en na het afbreken had kreeg vorige week donderdagTer Bruggen nog eens veertig avond de tweede schaakinzetten nodig voor de overwin- structieles van John Ayress en
ning. Ter Bruggen stijgt, door Louis Dambrink. Beiden haddeze resultaten, naar een twee- den een zeer gewillig gehoor en
de plaats op de ranglijst.
vanavond zal dat zeker weer
Nieuwkomer Hans Hueting het geval zijn. Volgende week
speelde een zeer verdienstelij- wordt dan weer in competitieke partij tegen De Oude, maar verband gespeeld.
moest toch het onderspit delven. In deze vijfde ronde waren
er ook winstpartijen te noteren
voor Van Eijk, Dambrink,
Geerts, Gorter, Van Elk, De
Oude, Franck en Reijer. De
stand is: 1. Dambrink, 2. Ter
Bruggen, 3. Lindeman, 4. Van
Eijk, 5. Berkhout, 6. Jansen, 7.
Ayress, 8. Geerts, 9. Gorter, 10.
Den Drijver.
ZANDVOORT - Tijdens de teruggekeerde Toine Hezede laatste ronde van de AG mans stuurde hij zijn wagen als
Autogas Systems Ferrari eerste over de finish. Oliver
Externe competitie
Porsche Challenge op het Mathai kwam slechts één seVanavond speelt het team Circuit van Zandvoort heeft conde tekort op Hezemans. Hij
van de Zandvoortse Schaak Rinie van der Velden gena- moest met de derde plaats geClub zijn eerste partij voor de deloos toegeslagen. Naast noegen nemen.
externe competitie. Op bezoek de dagoverwinning behaalIn de Standaard Plus klasse
komt het vijfde team van Het de hij achter het stuur van
Witte Paard uit Haarlem. De zijn imposante Ferrari F40 had Lex Proper de titel reeds
gesteld, de Duitser Hans
tevens de nationale titel in veilig
Bernd Kamps pakte de overde Modified klasse.
winning. Na een spannende
strijd behaalde Fred Spoor nipt
de overwinning in de StanAUTOSPORT
daard klasse. Door dit resultaat
Van der Velden was het hele mag hij zich nationaal kamweekend een klasse apart in de pioen noemen. Achter de DuitModified klasse. Hij was veruit ser ontspon zich een zeer spande snelste in zowel de training nend gevecht tussen de Duitser
als de race. Met een voorsprong Frank Boehm, Joep Colijn en
van bijna een halve minuut op Lex Proper.

SPORT

Dat had het teken voor TZB
moeten zijn om door te drukken. Doch het Zandvoortse
team raakte van slag en zakte
weg. NAS kreeg daardoor de gelegenheid in de wedstrijd terug
te keren. De gelijkmaker liet
dan ook niet lang op zich wachten. Een voorzet werd besloten
met een kopbal en die ver- 1 ZANDVOORT - Zondag vond
dween over de te ver voor zijn in Eindhoven een marathon
doel staande TZB-doelman, 1-1. plaats. Onderdeel hiervan was
eveneens de Nationale PolitieVijf minuten later keek TZB kampioenschappen. De Zandtegen een achterstand aan toen voortse hoofdagent Gerard
De Halfwegse spits alle gelegen- Kuijper behaalde daarbij eeh
heid kreeg om aan te leggen. zeer fraaie bronzen medaille.
Tegen het schitterende schot in
de kruising was niets bestand,
MARATHON
1-2. Martin van der Mije en
Fred Zwemmer werden ingebracht en TZB kreeg een groot
overwicht. De aanvallen werEr deden in totaal 1300 atleden echter te gehaast opgezet ten aan deze marathon mee,
om gevaar te stichten in de NAS waarvan ongeveer 400 veteraafweer.
nen. Bij de politie-atleten werd
Zandvoort vertegenwoordigd
„We hebben de kansen laten door de hoofdagent Gerard
liggen", aldus Koning. „Het Kuijper. Het gelukte Kuijper
wachten was op een doelpunt. om in de categorie veteranen
Toen die kwam, dacht ik dat we een bronzen medaille te behaover de tegenstander heen zou- len in een tijd van 2.5V.02 uur.
den lopen. We vielen echter terug. Na de achterstand was het
De marathon werd gelopen
pompen of verzuipen en dan onder ideale omstandigheden.
lukt het vaak niet meer. Toch Vijf atleten liepen onder het beblijf ik flink positief, maar dan staande parcoursrecord en vemoet er iets meer voetbal in het len liepen tevens een persoonteam komen. En dat moet toch lijk record. Gerard Kuijper zal
wel lukken".
volgende week deelnemen aan
de Tros-loop. Deze lopen zij
voor hem tevens een voorberei.ding op de ultraloop 'De ronde
om de Haarlemmermeer', zijiide een loop over 62 kilometer.
Deze wordt gehouden op zon;dag 14 november aanstaande.
Eerder heeft hij tijdens deze
loop meerdere keren goed gepresteerd. Gerard Kuijper
maakt sedert korte tijd deel uit
van het politiekorps te Zandvoort.

Zandvoort'75 kan
blunders niet
meer goedmaken

ZANDVOORT - Tegen
het laaggeplaatste VRC leed
Za'ndvoort'75 een verrassende 2-1 nederlaag. De nederlaag kon vooral worden toegeschreven aan het eerste
halfuur. Toen speelden de
Zandvoorters te slap en werden op een 2-0 achterstand
gezet. In de tweede helft herstelden de Zandvoorters
zich sterk maar toen zat het
ZANDVOORT - Het gaat vooral in de score tot uitdruk- HOC was ongemeen spannend. kwam Lions toch weer dichter- niet mee.
Tot het laatste fluitsignaal bij, 31-32. Coach Peter van Kogoed met de basketbal- king, ruststand 24-24.
VOETBAL
De eerste zes minuten van de bleef de winnaar onbekend. ningsbruggen nam met nog 38
teams van The Lions. Over
de Zandvoortse dames elke tweede helft waren bepalend Beide verdedigingen overheer- seconden te spelen een time
„Twee kapitale blunders",
week positief nieuws, dus voor het eind resultaat. Lions sten in deze topper. In de eerste out. „We moesten balbezit krijminuten was HOC iets gen. Dat lukte na een fout van stelde Gerard Nijkamp. Daarnog steeds ongeslagen. Nu speelde toen zeer sterk en nam tien
36-26 voorsprong. Door ge- doeltreffender en nam een 5-10 HOC en José Beerepoot liep door kwam VRC op een 2-0
winst met 33-32 op HOC. De een
verdedigen, inter- voorsprong. De score werd niet een snelle break gevolgd door voorsprong. In het eerste half
mannen van The Lions concentreerd
uur was Zandvoort'75 niet bij
cepties en dan een snelle break echt hoog, wat mede veroor- een keurige lay-up, 33-32."
boekten de eerste zege van wist
de les. Het felle VRC zat er boLions dit geslagen gat te zaakt werd door het matige
dit seizoen. Het derde team consolideren.
Eindstand 49-40. schieten van beide teams. Bij
„Het was een zware wed- ven op en Zandvoort'75 liet zich
van Racing Beverwijk werd
„Verdedigend steekt het erg de rust leidde HOC met 12-18. strijd", aldus Van Konings- aftroeven. De routiniers en vrijmet 49-40 teruggewezen.
goed in elkaar", meende coach
Na vier minuten in de tweede bruggen. „We wisten dat het wel altijd voldoendes scoren-

In de wedstrijd tussen ZHC
en Haarlem was er van krachtsverschil nauwelijks sprake.
Beide teams speelden op de
aanval waardoor er aan beide
zijden kansen ontstonden. Die
kansen werden echter niet benut. In het tweede gedeelte van
de strijd was ZHC iets sterker.
De Zandvoortse dames waren
dit seizoen nog zonder overwinning en knokten voor de zege.
Tien minuten voor het einde
kreeg ZHC loon naar werken.
De doelvrouwe van Haarlem
BASKETBAL
bleef op de bal liggen en dat
betekende een strafpush. YvonHet terugwijzen van Racing
ne Ovaa hield het hoofd koel en Beverwijk ging niet echt gezorgde voor de 1-0 'overwinning. makkelijk. Verdedigend speelde Lions een ijzersterke partij
Coach Lodewijk Bekkers was basketbal, maar aanvallend
zeer te spreken over dit resul- liep het wat stroever. Dat kwam
taat. „Het moest een keer gebeuren. In de tweede helft hadden we het beste van het spel,
dus wij verdienden de overwinning".

Heren

krachtsverschil is, dus je moet
punten blijven pakken".
De thuisclub Hoofddorp
kreeg in de eerste helft niet één
kans, terwijl Zandvoortmeeuwen toch nog een paar goede
mogelijkheden creëerde. Zo
ging Riek de Haan alleen op de
Hoofddorp-doelman af maar
oog in oog faalde de Zandvoortse spits. Zandvoortmeeuwen

voortmeeuwen de strijd te gaan
beslissen. Barry Paap maakte
en goede actie en bood De Haan
een niet te missen kans, doch
de bal verdween langs de verkeerde kant van de paal.

TZB begon aanvallend en
drong NAS ver terug op eigen
helft. Reeds in de openingsfase
kregen de Zandvoorters goede
kansen op een doelpunt maar
de juiste richting ontbrak.
Hierna ontstond een gelijkopgaande strijd met toch wat betere kansen voor de badgasten.
Zo speelde Peter Laarman zich
heel knap vrij, maar zijn voorzet was net iets te scherp voor
de aanstormende spitsen.

de voeten van Dennis de Leeuw,
die verwoestend en onhoudbaar uithaalde.

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT - In het kader
van 'de week van het brood',

bood Bakker Paap uit de Potgieterstraat, de Zandvoortmeeuwen jeugd een fantastsich ont-

Doelman uitblinker
ZANDVOORT - In een
matige partij zaalvoetbal
heeft Nihot/Jaap Bloem
Sport toch twee punten weten te behalen. McDonald
werd met 1-2 verslagen
mede door het, zeer sterke
optreden van doelman Jaap
Bloem.
i
:
ZAALVOETBAL
De Zandvoorters begonnen
de wedstrijd afwachtend waardoor McDonald het spel kon
maken. Door het uitstekende
optreden van doelman Bloem
bleef de nul lang op het scorebord staan. Omdat Robin Castien en Jack Stenzeler niet aanwezig waren moest reservedoelman Dobias Bloem als
voetballer het veld in. Het was
deze Bloem die de Zandvoorters met een geweldig fraai
doelpunt op een 0-1 voorsprong
zette.
;
Nog voor de pauze kwam McDonald op gelijke hoogte na
mistasten in de Zandvoortse
defensie. In de tweede helft
kreeg Nihot/Jaap Bloem Sport
de strijd onder controle. Wim
de Jong en Faisel Soekhai hadden pech met schoten op paal
en lat, maar toch zou de winst
naar Zandvoort gaan. Met nog
acht minuten te spelen was het
Soekhai die nu wel raak schoot,
1-2. McDonald zocht de aanval
en Nihot/Jaap Bloem Sport
loerde op de counter. Daarbij
kregen de Zandvoorters fraaie
kansen maar de stand onderging geen wijziging meer.

Ute Klaassens
zeilt om Corsica

bijt aan. Het was afgelopen zaZANDVOORT - Van 10 tot 20
terdag dan ook een sfeervol ge- oktober wordt de catamaran
beuren in de overvolle kantine
van Zandvoortmeeuwen. Onge-

veer honderdvijftig jeugdleden
deden zich te goed aan het verse
brood van de plaatselijke bakker. Diverse soorten broodjes
werden zeer uitgebreid op tafel

gebracht. Paap vond de actie
voor herhaling vatbaar.

Foto Persburrau Zandvoort.

ZANDVOORT - Na de
vijfde wedstrijd is de spanning in de A-lijn van De
Zandvoortse Bridge Club
groot. Mevrouw Molenaar
en de heer Koning hebben
nog de leiding, maar mevrouw Spiers en de heer
Emmen zijn tot op minder
dan een procent genaderd.
BRIDGE
Het echtpaar Van der Meulen
had een uitstekende avond in
de A-lijn. Met een score van
maar liefst 66,07 procent werden zij eerste. De dames Gotte
en Koning werden tweeede, terwijl de heren Polak en Vergeest
als derde eindigden. In de totaal stand, na vijf wedstrijden,
hebben de heren Polak en Vergeest de derde plaats in handen
genomen.

Spanning stijgt
bij bridgeclub
deelden de dames Mancius en
Veltman, en Verhage en Visser
de eerste plaats. De heer en mevrouw Verburg speelden als gelegenheidspaar, wat goed was
voor een derde plaats. De dames Lemmens en Menks hebben thans de koppositie in deze
lijn veroverd. De dames Jurriaans en Meijer klommen op
naar de tweede plek, terwijl de
dames Van Leeuwen en Slegers
naar de derde plaats afzakten.

Mevrouw Dekker en de heer
Santoro beginnen al aardig op
elkaar ingespeeld te raken in de
C-lijn. Met een score van 60,97
procent werden zij eerste. Het
echtpaar Van Gellekom houdt
ook goed vol en. werd tweede.
De derde plaats ging naar de
In de B-lijn ging het er een dames Hoogendijk en Windt.
stuk rustiger aan toe, want met Fier aan kop in do C-lijn blijft
een score van 55,07 procent het echtpaar Van der Werff. De

dames Van Duyn en Veldhuizen behielden de tweede positie.
Door het fraaie resultaat van
deze week klommen mevrouw
Dekker en de heer Santoro op
naar de derde plaats.

zeilwedstrijd 'De ronde om Corsica' gehouden. Aan deze race
doet de Zandvoortse Ute Klaassens mee in een Hobie 16 met
pinnaker.
De Zandvoortse zeilt op deze
tweemansboot met Thalia Houwing uit Texel en is terdege
voorbereid op deze zeilmara;hon van ongeveer zeshonderd
kilometer. Zo'n veertig boten
varen de wedstrijd, die over zes
itappes gaat. Ute Klaassens beoefent de zeüsport zo'n tien
aar en vormt de laatste vier
aar een dameskoppel. Ter
voorbereiding heeft Klaassens
deelgenomen aan vele zeilevenementen. Tijdens het Rondje
Texel van dit jaar behaalde Ute
Klaassens, uit een veld van 680
deelnemers, een schitterende
23e plaats.

Top S C O /*ers
€>©

F. Boom (Zv.75)

j

R. De Haan (ZVM zon)

•
•ï*
«

j
i

B. Heino (Zv. 75)
F. van Rhee (Z.V.M.zat)

f
i

W. Rubeling (Z.V.M.zat)
J. Schilder(TZB)

10

15

Het scoren ging de Zandvoortse voetbalteams afgelopen week
slecht af. Slechts drie doelpunten scoorden de vier voetbalteams.
De ene treffer van Zandvoortmeeuwen-spits Riek de Haan was
echter voldoende om langszij koploper Ferry van Rhee Ie komen.
Met zes doelpunten hebben de beide spitsen een aardige voorsprong op de twee treffers van Ferry Boom en Uilliani Rubelins:.
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Schoonheid en
verzorging

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
MifTo-jiilvtTUrritirs voor zakenman en particulier kunnen
worden fzc/.i-t over l of 2 kolommen breedte in (J i verse
Icltergroottrn.
1'arliruHm-n verwij/en wij naar <Ie speeiale bon op de
pagina „MICRO'S".
PlaalsinK is mugelijk in de volgende editie:

/AMWOOHTS NIKUWSHLAD ƒ 0.44 p*-r millimeter.

Sluitingstijd: dinsdag 15.00 mir.
U kunt uw tekst k'lefunische opgeven: 02507-17166 of
afgevcii//<*nden aan:
* Xandvourls Nieuwsblad, (ïasthui.splein 12.
2042 J M Xandvoort:
riaalsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
X. /.aiulvoorts Nieuwsblad. Amslelvet-ns Weekblad, UithoornsL* Courant, de lïomJe Vener. Aalsmeerder Cournnl, alle edities van hel Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Weesper, ƒ 5.23 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Informatie over onw overige aantrekkelijke advcrtentiecoinbinaties in de Micro's zijn op aanvraag op on/e
kantoren verkrijgbaar.
•*• Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 7.05 adm.kosten.
* Hij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsiwmmers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders builen
het verspreidingsgebied êéu krant verstuurd. Hiervoor
wordt /" 4.00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertenlieeombinalie X
telefonisch opgeven:

020-5626271
(dit nummer is niet voor be/orgklaclitcn) of/enden aan:

Micro V Weekmedia
Poslbu* 156 - 1000 AD Amslerdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing iti de/elfde weck.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Kunst en antiek

Grote Antiekbeurs Amsterdam
Jaap Edenhal, Radioweg 64

Last van eelt, likdoorns of
ingegroeide nagels, laat u
voeten verzorgen door ee
gediplomeerd pedicure! lede
re nieuwe klant ontvangt ee
leuke attentie! Bel Ramon
Verschoor -02507-12710- voo
een behandeling bij u thuis
SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile
Huur prijs ƒ 100,- p.w.
Gratis bezorgd en gehaalc
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183.

Kleding
DAMES-BLOUSES gevr. ou
of antiek voor toneelver.
Wim Hildering, tel. 17385.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Gezocht 2 a 3 kamerapp. ii
Zandvoort of omgeving voo
vrouw alleen. Tel 02507-1676Ï
Jongeman zoekt met spoec
woonruimte. 02507-17550.
Schrijver zoekt kantoorruimti
of ongemeub. appartemen
in Zandvoort, + 60 m2 of
groter. Tel.: 02507-16282.
T.h. gevr. in Zandvoort be
drijfsruimte of winkelpand
ca. 50-100 m2. Reacties zen
den aan: C.H. Vermeulen, Di
lenburg 8, 1165 NM Halfweg
Werk. stel zkt rustige, zelfst
werk-/woonruimte A'dam e.o
± ƒ 800,- excl. 020-6277488.

Aangeb. 2 kamerflat op dt
Troelstrastraat. Gevr. 4 ka
merwoning of flat.
* Combi-kinderw. Mon Béb Tel.: 02507-19652.
3 in 1 metvoetenzak + manc
je. Vr.pr. ƒ275. Tel.: 18502. Aangeboden: stacar. aan hè
water, Nieuwkoop en 4 ka
* T.k. lila box, verrijdb. vers merflat, 1ste etage met lifl
bodem + bijpassend box grote woonkeuken, Amste
kleed, VS jr gebr. ƒ 150,12158 veen-Z. Gevr. woonruimte
Zandvoort. Tel. 020-6471368
Boeken
Woningruil: Aangeb. huisje (;
kam.) in Tuindorp Oostzaan
Tijdschriften
m. gr. terras, douche, nw
keuk, alles hardhout, mooi ge
* Compl. jaargang Ariadni stoff. Hr ƒ 280,- p.m. Gevr. fla
'78 ƒ 10,-, romans ƒ 0,50, pop of huisje in Z'vrt v. 1 pers. we
HO,-. Tel.: 02507-18371.
m. tuin of balk. Hr tot ƒ500,
p.m. Br.o.nr.764-78234 v.d. bl
Dieren en
Woningruil: aangeb. 55+ een
gez.won. Hoofddorp vlakbi
dierenwinkelcentr. Gevr. 2 a 3 kam
benodigdheden
flat Zandvoort. Tel.: 16392.

Lessen en clubs

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

vergeten jullie de stroop en
E.H.B.O.
Herhalingslessen
de suiker niet? Bak ze!
start op 14 oktober 20.00 uu
Door het grote aantal nieuwe
in het Rode Kruis gebouw
leden verzoeken wij vriende
WIN ZO'N
Nic. Beetsln. 14 Zandvoort *Te koop Raleigh racefiets
i.z.g.st. ƒ225,-. Tel.: 02507'
lijk de oud-leden met het ORGINELE WATCH
Inl. tel. 17599 of 17537.
13135 na 18.00 uur.
Zandvoorts
Vrouwenkoor
Zoek
je
een
leuke
job
als
contact te willen opnemen
*T.k. kinderfiets tot 8 jaar
mannequin,
dressman
of
i.v.m. verkoop kostuum.
Felicitaties
fotomodel. Bel BOA Bureau geheel compleet ƒ 40,-.
Tel.: 17515/16793/18933.
030-722727. Erv. niet vereist Tel.: 02507-15533.
GROTE
*Anke zondag 49. Volgend wij verzorgen opleiding. Alle
VLOOIENMARKT
jaar hoor je ook bij de club leeftijd, en maten gevraagd.
Auto's en
AALSMEER
Een fijne dag.
auto-accessoires
Sporthal De Bloemhof
* Hannie en Joop
Sport, spel en
zo. 24 okt. 10-17 uur
Org.buro Midland 033-751167 vandaag 25 jaar
ontspanning
* Momo-Prototipo
sport
een Beren Paar!
stuur, 0 30 cm, 3-spaaks
GROTE VLOOIENMARKT
*
Henk
en
Sylvia,
hartelijk
ge
zwart, 7 125. 02507-18829.
30 Okt. Uithoorn sporthal De
een fantastische
Scheg. 31 okt. Landsmeerfeliciteerd met jullie 25 jaric SQUASH,
T.k.: Citroen XM 2.0I,
sport.
Reserveer
uw
eigen
huwelijk.
Elke
en
Jelle.
sport- en theaterzaal het
maart 1991, 57.000 km, prijs
squash-uur.
Sportcenter
Wim
Dorpshuis (alleen 2e hands). *Hi, hi, hi, ha, ha, ha,
ƒ32.000,-. Tijdens kantoorBuchel. Tel.: 15829-13965.
Kraamh. bij vooruitbet. zon- Joop en Hannie
uren: 02152-57311.
dags ƒ32,50. Inl.: 6140616. 25 jaar geleden ja, ja, ja.
Zalenverhuur
* Help de Polen. Stuur 'n
Lieve pap en mam
Rijles auto's
voedselpakket! Wij hebben
Hartelijk gefeliciteerd
en motoren
evt. 'n adres: 02907-5235.
met jullie
VERENIGINGSGEBOUW
25
jarig
huwelijk
* Henk en Sylvia, jullie nu zilDe Krocht
Stefanie
ver, op naar goud! Fer, Nel,
Alblas Verkeersscholen
Daphne, Alain.
* Nicolette maandag 26 jaar Grote Krocht 41, Zandvoort,
in 5 dagen
tel.
02507-15705
b.g.g
19932
Net terug uit Tunesië en nu en eindelijk HET cadeau
UW RIJBEWIJS
voor
„een
klein
doosje".
weer naar Cuba. Goede reis
Nieuwkoop, 01724-8361.
BRUILOFTEN - RECEPTIES
voor Rini Herman Nico Wim. * Nicolette van harte met je
KOFFIETAFELS
Liefs en gr. Peter Ko.
26ste verjaardag maandag
Onroerende
Opa
en
oma.
Noveen St. Clara. Bid 9 dagen
Huwelijk
en
goederen
te koop
het Weesgegroet bij een *Sylvia en Henk Holsteijn
kennismaking
gevraagd
brandende kaars. Laat de hartelijk gefeliciteerd met
laatse dag de kaars opbran- jullie 25 jaar huwelijk. Mama.
den. Vraag twee positieve
70+, geen uitgaander, zoekt
GARAGE
dingen die vast onmogelijk lij- Sylvia & Henk 25 jr getrouwd kennismaking
met nette
TE KOOP GEVRAAGD
van harte gefeliciteerd.
ken om verhoord te worden
vrouw. Br. onder nr. 755Tel. 02507-14534
Lex Marian Dave Mike
en iets dat zeer ter harte gaat.
78235 v.d. blad.
Publiceer dit bericht. U krijgt *Torn wil van de 21ste niks
vervolgens wat U vroeg. V. weten, maar Abraham is je
06-Nummers
Bloemen, planten
* Ome Ronald bedankt voor heus niet vergeten.
en tuinartikelen
het aapjes en beren kijken.
06.95.26 LESBISCHE buurHet was tof. X Je nichtjes.
Divers personeel
vrouwtjes 18 jr brengen elkaar
Opgelet nog 3 weken!! Op 6
BLOEMENHUIS W. BLUYS <ronkelend naar een zali'
gevraagd
nov. verkoopmiddag NPB
winkelcentrum nw. Noord
hoogtepunt. 100cpm 06.95.2
Brugstraat 15 om 2 u.
Tel.: 02507-15025.
Uitgeverei De Taalvout zoekt Aanbieding: AZALEA 5,50 Afluister Sexlijn 75 cpm.
Overigens, mijnheer de voor- korrector foor 'n Niew Neder06-320.323.78 .. ..Meisjes 18
zitter, zijn wij van mening dat lans Woordeboekje. Sie foor (Denk aan onze kassabon). 06-320.327.47 .. .Rijp en Dik
de Herman Heyermansweg invo rubr. boeken-teitsgriften Tuinman ƒ 15 p.u. voor uw tuin 06-320.323.63
Effe vlug
moet worden doorgetrokken.
winterklaar maken. Tev. hek-, 06-320.324.54 .. .Stewardess
straat- en tegelwerk. Alles le- 06-320.340.44 . .Lesbi 35+18
Voor trouwfoto's
Woninginrichting
verb. Geh. vrijbl. 023-340495.
ALTIJD SUCCES. Zoek jij een
Foto Boomgaard
euke vriend of vriendin?
Te koop: zwarte 3-zitsbank
Te
koop
Bel dan de Afspreeklijn.
Grote Krocht 26 leer t.e.a.b. Tel.: 02507-31116.
06-320.320.33. (75 cpm.).
aangeboden
*T.k. hoektafel dik getand
Bel ons heet beest! 75 cpm...
diversen
glas facet geslepen ƒ 135.
RIJPE DAME .06.320,329.79
1 mnd oud. Tel.: 16848.
lener sexles .06.320.328.99
Huishoudelijk
06.320.329.30
T.k.a. Manou eethoek, ronde *7 Klassiek koperen deur- Ruig
Onderdanig . .06.320.331.30
personeel
tafel, 4 stoelen, kleur naturel. krukken a ƒ 15,- p. stel.
Info: 02507-16085.
k blijf komen .06.320.332.44
Tel.: 19670.
gevraagd
*
Elektrische
schrijfmachine
BI-SEX
voor TWEE, direkt
T.k.a. massief eiken eetkamet koffer, in goede staat apart met een heet meisje of
mertafel
m.
uitschuifblad,
R. huish. hulp gevr., 2 ocht.
ƒ75,-. Info: 02507-16085.
een lekkere jongen (18).
p.w., schoolvak, vrij, ƒ 15,- 160x90 cm. T.E.A.B.
06-320.330.87. (75 cpm.).
Tel.:
02507-13926.
*
Gratis
af
te
halen:
6
p.u.: 02507-18915 na 18.00 u.
aetonpalen voor o.a. tuinhek. Dames die zich overdag verGevr. huish. hulp 4 tot 6 uur
Tel: 02507-15815.
'elen zoeken telefoonsex.
Radio/tv/video
p.w. Aerdenhout (vlakbij
06-320.320.36. (100 cpm).
*
T.k.
bouwstenen,
220
Bentveld). Tel.: 023-242193.
ituks, kleur brons, ongebruikt )e allerleukste meiden bellen
*T.k.: kl.-t.v., 12 kan., mooi ƒ 50,-Tel.: 02507-15815.
met de FLIRTBOX.
beeld, spelend te zien. Vr.pr.
Commercieel en
06-320.330.01. (75 cpm.).
*
T.k.
Moulinex
grill/bakoven;
ƒ110,-. Tel.: 02507-16306.
administratief
4-pits gasstel electr.; olielam- De lekkerste 06-lijnen 75 cpm
pen. Totaal ƒ 250. Tel.: 14833. Rijpe negerin .06.320.326.22
personeel
Computerapparatuur
'erpleegster. .06.320.327.60
gevraagd
.erveerster .. .06.320.327.66
en software
Te koop
VLUGGERTJE .06.320.327.87
gevraagd
Winkelmeisje .06.320.328.11
Als uw NIEUWE CARRIÈRE
MS-DOS, OS/2, WINDOWS,
diversen
U meer waard is dan een
HOMO-REGIO-KONTAKT
kwartje! BEL: 02503-85713. programma's, spellen enz.
iirekt apart met een hete
Na 18.00 uur: 020-6229930.
nul (18) uit A'dam e.o.
't BINNENHUIS
*T.k. Nintendo spel ƒ55,Personeel
iasthuisplein 3, inkoop oud J6-320.322.61. (75 cpm.).
Telefoon: 02507-30061.
+ antiek en kleine inboedels
aangeboden
JONG & WILD
Tel. 15760.
06-350.100.59
Ik wil je
*T.k. gevraagd telefax.
ADMINISTRATIE KANTOOR
Verhuizingen
06-350.100.54
Tel.: 02507-13786.
BALANS B.V.
Lesbische Sex
heeft nog tijd voor het
06-350.100.55
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en Onroerend goed
verzorgen van uw:
SM
«merverhuizingen. Voll. verz.
- Financiële administraties
06-350.100.56
en woonruimte
Dag-nachtserv. 020-6424800.
- Aangiftes Omzet-loonbel.
100 cpm
te huur
- Deb./Cred. adm.
- Aangifte inkomstenbel.
LESBISCHE Meisjes 18 jr.
aangeboden
*Ja het sporten wordt haar lijfOnderhoud,
Voor nadere informatie
e door mevrouw verwend.
reparatie,
Sousterrain, ruime kamer + '5 cpm. 06-320.323.37.
na 19.00 uur: 020-6719195.
doe-het-zelf
eigen k/d/t + eigen opgang
Sex! Als je van heerlijke
e huur voor ƒ 750,- p.m. Br. o. Jve
Oppas gevraagd/
trakke winkelmeisjes houdt.
nr. 762-78236 v.d. blad.
.ive met mij, ik ben net 18.
/akman in sierbestrating en
aangeboden
06-98.66.
lerbestrating van uw tuin. .h. kamer of etage voor ± 5 Zachtjes! 1 gpm
maanden. Tel.: 30538/16017.
m 30 jaar ervaring!
Gevr. oppas v. baby v. 4 mnd.
)NDEUGENDE huisvrouw2 dgn. p.w. in Aerdenhout D. v. Duyn,
• Zie de colofon voor opga- es zoeken overdag sexkon(vlakbij Bentveld). 023-242193 el. 02507-17833/19593.
•e van uw rubieksadvertentie akt. Bel 06-9661. (100 cpm).

Tel. 13529

ZOEK DE MISLUKTE

MiCRO

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman. Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Wit Verhuizingen

Woningruil

Baby-artikelen

15 okt. 16-21 uur, za. 16 en zo. 17 okt. 11-18 uur. Koningspoedel-pup, abricoi
Verkoop met schriftelijke garantie
11 wkn, m. stamb., gezonc
Organisatieburo Midland bv: 033-751167.
lief, zoekt goed tehuis.
Inf. tel. 02507-16085.
T.k. Maltezer Leeuwtjes,
Oproepen - l lededelingen
gratis thuisbez. 08385-54176
* T.k. niet gebruikte parkiet
Grote miniatuurtrein en modelauto beurs kooi ƒ 20,-. Tel.:02507-16848
te Almere op zondag 17 oktober van 10-15 uur in
Sporthal Stedenwijk, Kamp enweg 1. Inl.: 02990-40354.

10

Prijswinnaars vorige week:
Mw. M. van Schie - Amsterdam.
F. Sommer - Uithoorn
Mw. A. van Roosendaal - Amsterdam
Fam. H. Wisman - Amsterdam

ICIinCOl
. oen xook van vertrouwen

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 3 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Abcoude, Hoogstraat 26-28

Dikke Vrouwen Live. Voor 'n
Live Sex Switch Box
livegesprek met mollige
vrouwen met enorme bollen
06-9745
1 gpm
06-98.70
1,- pm. (toets 9 v. uitleg)
Direct Live Box! Je komt
Live sexbox 24 u., 100 cpm
direct in een orgie terecht
Met z'n tienen live met 1 of 2 Live 06-320.320.61
vrouwen. 1 gpm
06-95.93
MIKONOS
06-350.100,57
DIREKT APART GAY TO GAY
100 cpm
Met 'n lekkere hete knul
uit jouw regio!
Nieuw: Direkt een kanjer van
Bel: 06-9853/0,75 cpm.
een vrouw aan de lijn.
DIREKT apart met een meisje 06-9710. (100 cpm).
of een lekkere jongen (18 Nieuw: Hete meisjes (18) uit
voor een live heet sexge- de regio A'dam SEXDATING.
sprek. 06-320.330.81.75 cpm 06-350.230.20. (100 cpm).
Direkt babbelen met de Nieuw: Lekker babbelen met
vrouw van je dromen.
een meisje in een box.
Bel 06-9757. (100 cpm).
Bel 06-9580. (75 cpm.).
Direkt een leuk meisje v. 1£ NIEUW, ongestoord kletsen
aan de telefoon, direkt apart met een leuk meisje (18).
Bel 06-9880. (100 cpm).
06-320.330.16. (100 cpm).
Direkt een leuk meisje aan de Nieuw: Plezier voor Twee,
lijn. Vraag haar telnr. voor 'n direkt babbelend met een
avondje uit. Direkt apart.
meisje. 06-9503. (75 cpm.).
06-9810. (75 cpm.).
No. 1
DIREKT KLETSEN, met een
SEX-PHOTO-hAX—
euk meisje! Bel snel
!! KIES NU UIT !!
06-320.330.90. (100 cpm).
300 HETE FOTO'S
Girls-Duo's-Boys (18)
Direkt kontakt met een meis06-350.100.50
je. Druk op de nul, meer meis100 cpm
ies. 06-320.322.05. (75 cpm.).
Direkt plezier voor 2. Allemaal NU direkt een afspraakje met
een leuk meisje v. 18.
meisjes v. 18 aan de lijn.
06-320.322.33. (100 cpm).
06-320.320.95. (100 cpm).
DIREKT PRIVÉ PLEZIER Onderdanige jongens (18)
VOOR 2. Bel en je krijgt met- bellen met strenge meesters.
een een leuk meisje (18 jr.) S.M. voor 2 (direkt apart).
06-320.329.99. (75 cpm.).
aan de lijn uit jouw regio.
06-9812. 1- pm.
SEX-ADRESSEN
06-350.100.58
Direkt Sexkontakt met 'n hete
100 cpm
vrouw bij jou in de buurt.
06-350.290.53. (100 cpm).
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje (18). Vraag haar telnr.
Direkt Snel Sexkontakt
Bel 06;9844. (100 cpm).
SEX-KONTAKTLIJN
06-320.320.32. (100 cpm).
SEXMEISJES!
Direkt telefoonkontakt met Lief, Zacht en Heet! Willen
meer dan 400 meisjes (18). uitgekleed worden! 100cpm.
06-320.322.11. (75 cpm.).
SIDDERENDE meisjes (18 jr).
Een chique vrouw VERPEST Ik ga bij je op schoot zitten.
Wat voel ik nou!
haar buurmeisje met sex!
06-320.320.66.
75 cpm
06-320.320.39. 75 cpm
SM-KONTAKTLIJN: Strenge
Exotische Schoonheid
afspraken in de buurt.
k zit vol temperament...
06-320.350.30
100 cpm. 06-320.325.80. (100 cpm).
Rirtbox voor Twee, direkt STOP met wachten. Jij wilt
toch ook direkt een meisje
apart met een leuke meid.
(18)? 06-320.320.92.100 cpm.
Bel 06-9590. (75 cpm.).
Gratis sexkontakt, meer dan STRAATMEID Live. Eindelijk
400 ondeugende hete mei- kun je live sexen met een ordi
straatmeid. Een zalig live
den (18). 06-320.330.45.
gesprek! 1 gpm
06-98.40.
100 cpm.).
Thuiskpntakt, meisjes v. 18,
HARDCORE 75 cpm.
06-320.328.58 . .Secretaresse bij jou in de regio.
06-320.326.18 . .RIJPE Dame 06-320.326.33. (100 cpm).
06-320.328.27 . .Frans/Grieks Tikkeltje ondeugend, direkt
06-320.326.96 ... .Stewardes apart met 'n leuke vrouw!
06-320.328.88. (100 cpm).
Hete Indische meid
n witte jarretels.
TRIOKONTAKT: Zoek je sex
06-320.350.45
100 cpm met meerdere vrouwen.
Hete meisjes (18) willen echt 06-320.325.04. (100 cpm).
snel Sexkontakt. Nu met telnr. TWEE VROUWEN
06-320.330.66. (75 cpm.).
verwennen elkaar.
100 cpm.
Hete meisjes (18) willen snel 06-320.324.03
een sexafspraak! Nu direkt. Vanavond al 'n afspraakje!
06-320.326.66. (100 cpm).
Altijd succes als je op zoek
Hete MEISJES (18) willen sex- bent naar 'n leuke vriend(in):
06-9899. (100 cpm).
<ontakt. Nu met nummer.
Bel 06-9665. (100 cpm).
VLUGGERTJE
Meisjes (18) zoeken sexkonHete Nymphomane
takt. Bel 06-9603. (100 cpm).
~eef jij me een lesje...?
06-320.328.06
100 cpm.
***ZAPPSEX***
Hete vrouwen bij jou in de Donker Tienertje (18 jr)
06-320.323.70
100 cpm
5uurt willen sexkontakt.
Bel 06-9709. (100 cpm).
ZAPPSEX
Hete vrouwen die alleen thuis Draai of toest om heen en
terug te spoelen, het lekker:ijn zoeken sexkontakt.
ste kun je blijven herhalen!
56-320.330.42. (75 cpm.).
75 cpm.
HOMO: Waar gebeurd,
Effe Vlug
06-96.92
'nullen onder elkaar.
Meisjes
06-96.40
16-320.327.01. (100 cpm).
TOPSEX 25+
06-97.92
-lomo: Zoek je 'n hete boy Zeker weten, dat er ook op
18) voor 'n sex-afspraakje?
ou een meisje v. 18 wacht!
6-320.330.18. (75 cpm.).
Bel 06-9701. (100 cpm).
Homojongens onder elkaar. Zoek jij wulpse meisjes (18)?
Hoor ze haet TEKEER gaan. Bel Supersexkontakt.
6-320.330.88. (75 cpm.).
06-320.320.44. (100 cpm).
HOMOKONTAKT
•luim 300 ondeugende vrouZoek je een lekkere boy 18? wen zoeken 'n slippertje.
6-320.330.95. (75 cpm.).
06-320.321.44. (100 cpm).

Sabrina (18) en nog veel meer
meiden willen direkt apart.
Bel 06-9510. (75 cpm.).
SEX ADRESSEN PRIVÉ
06-96.80
(100 cpm).
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met huisvrouwtjes, jonge
meiden en jongens (18).
06-320.330.46. (75 cpm.).
PARTNERRUIL privelijn,
direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil.
06-320.330.91. (75 cpm.).
POLITIEAGENTE.
Je wordt streng aangepakt.
75 cpm
06-97.93.
Politieagente live! Hoe snel
kun jij rijden? Grijp me onder
m'n uniform! Een echt livegesprek! 1 gpm. 06-95.08
PORNOparadijs! 75cpm.
SM maniak .. .06.320.350.44
Grieks standje .06.320.360.55
Op z'n Frans .06.320.350.22
30 Hoogtepntn.06.320.350.33
SM Meesteres .06.320.327.67

BKENDE
VERHUZRS

InterLanden. sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

Nieuwsblad
zoeken wij nog enkele

bezorg(st)ers
voor een grote wijk in Nieuw Noord.
Tevens zoeken wij

reserve bezorg(st)ers
in geval van verhindering
van de vaste bezorg(st)ers.

Telefoon: 02507-17166
06-320.323.13 HARDLESBI! 35 plus sexdating. Rijpe
Wij gebruiken de wildste hulp- vrouwen zoeken sexkontakt.
stukken! Gluur maar! 75 cpm. 06-9616. (100 cpm).
PRIVE-ONTVANGST
Rijpe donkere Vrouw
privé, clubs, escorts
in voor alles...!!!
(100 cpm)
06-320.323.43
100 cpm. 06-96.74
REAL
SEX!
NIEUW!
75 cpm
Rijpe Meisjes (18)
Lesb. meisjes .06.320.325.60
06-350.100.51
Orgie LIVE .. .06.320.332.77
Lief & Ondeugend
Winkelmeisje .06.320.327.70
06-350.100.52 Schooljuff rouw .06.320.360.11
Young Girls (18)
Politieagente. .06.320.323.38
06-350.100.53
Rijpe Dame Live. Jij mag 'n
100 cpm
livegesprek voeren met mij!
06-320.320.63.
• Wij behouden ons het1 gpm
recht voor zonder opgave van Rijpe dame live opgenomen
redenen teksten te wijzigen toen ze op bed lag. 75cpm.
of niet op te nemen.
06-320.326.17.

Allemaal leuke meiden (18)
willen direkt kontakt.
06-320.330.77. (75 cpm.).
PRIVE-KONTAKT
Je krijgt direkt 'n meisje aan
de lijn. 06-9570, (100 cpm).

Diverse clubs
020 - 6328686. Amber Escort
lieve (jonge) dames, dagelijks
na 19 uur. (Geen chauffeur bij
U binnen - geen extra kosten).
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

voor de particulier
3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.

Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brieO met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 4,65
2 regels ƒ 4,65
3 regels ƒ 4,65
4 regels ƒ 6,20
5 regels ƒ 7,76

—

6 regels ƒ 9,31
7 regels ƒ 10,86
8 regels ƒ 12,41
9 regels ƒ 13,96
10 regels ƒ 15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Weekmedia
,1-15
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Alles over
elkaar heen

Parelhoen
gepoêleerd
met matignon
ANDAAG WIL ik een oude
klassieke kooktechniek
behandelen. Poeieren is
een oude Franse kooktechniek
die ten onrechte een beetje in
is geraakt. Waar(onbruik
schijnlijk is dit te wijten aan de
jvrij lange bereidingstijd, off schoon als het gerecht eenmaal
in de oven staat, men er vrijwel
"geen omkijken meer naar heeft.
i Om goed te kunnen poeieren
heeft men een braadpan met
;een goed sluitend zwaar deksel
'nodig. Als u die niet heeft, kunt
u de ingrediënten in de pan ook
afdekken met een stuk beboterd papier en daar bovenop de
deksel.
Een matignon is een combinatie van grof gesneden groente
en kruiden die als smaakverhoger wordt toegevoegd aan sausen of soepen of zoals in dit
geval aan een gerecht dat gepoêleerd wordt.
Ingrediënten: l parelhoen, boter, zout, pepei'.
De matignon: l winterwortel, 2
' stelen prei, l ui, bosje selderij, l
laurierblad, tijm, '/> theelepel
suiker.
Snij de wortel, de prei, de ui
en de selderij in grove stukken.
Snij het staartje van de parelhoen af en kruid het met zout
en peper. Verwarm de oven
voor op 140° C - 160° C.
De parelhoen op het fornuis
in ruim boter aan alle kanten
aanbraden. Bedek hem met de
matignon. Zet het deksel op de
pan en schuif deze in de oven.
Laat de parelhoen gedurende
twee uur langzaam garen. Regelmatig bedruipen. Eventueel
kunt u het laatste kwartier de
temperatuur verhogen tot 180°
C en het deksel van de pan verwijderen om een bruin korstje
te verkrijgen.
Als het gaar is, moet het vlees
zeer zacht en mals zijn, en de
groente en het braadvocht buitengewoon geurig en smaakvol.
Serveren met het braadvocht
en de matignon.
PETER VAN KLAVEREN

V

Op stap in
de herfst
E HERFST RUKT op.
Voor velen aanleiding in
de fraai gekleurde bossen
te gaan wandelen, voor anderen
de hen depressief makende omgeving te ontvluchten en de
druilerige luchten te verwisselen voor zonovergoten oorden.

D

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Vogellezingen
TT 7 AT DIT JAAR nou zo leuk aan de kindermode is,
V
V is datje ongegeneerd alle bovenkleding uit de
f
* broek kan laten hangen. Ouders kunnen er
niets meer van zeggen want ook zij hebben te horen
gekregen dat dit najaar de hemd uit de broek moet.
Voor ouders is deze dracht misschien nog wat onwennig
maar kinderen vinden het heerlijk.
Gekke gekleurde sokken, stevige bergschoenen,
houthakkershemden, gilets, grofgebreide truien en
veel spijkergoed. En wie dan nog voor de kast staat en
niet weet wat hij of zij aan moet trekken: geen nood,
dan trekje gewoon alles over elkaar heen, des te meer
maakjedeblits.
Zij in een rood flanellen jurkje met vrolijk geruite accenten. De
stoere denim bodywarmer heeft een rugpand van kleurige
denkenstof. Hij in jeans met een rood tricot hemd in een echte
houthakkersruit

Voor de tieners is er veel spijkergoed en natuurlijk zijn er de
flanellen blouses. Nonchanlant gedragen en lekker veel over
elkaar heen

Foto C&A Nederland

Foto C& \ NEDERLAND

Ouwehands Dierenpark
houdt zondag 24 oktober
een bijeenkomst over 'Vogels en vliegtuigen.' Voor
deze gelegenheid is Arie
Klaver, manager speciale
projecten
Luchthaven
Schiphol, uitgenodigd. Hij
laat zien hoe men aanvaringen tussen vliegtuigen
en vogels tracht te vermijden. Voor een week later,
op 31 oktober, heeft het die
renpark valkenier Marcus
Stafhorst met een echte
valk uitgenodigd. Aan de
hand van dia's komen Taiddende vogels' ter sprake.
De programma's beginnen
om 11 uur.
Ouwehands Dierenpark is geopcnd van negen tot vijf uur.
Voor meer Informatie telefoon
08370-19110.

Bloembollenmarkt

Ook voor de allerkleinsten is de najaarscollec- Stoere petten, achterstevoren opgezet zijn een
Veel kleurtjes en streepjes dit najaar. Strakke tie uitgebreid. Grappige sweaters en broeken must dit najaar. Evenals het houthakkersmoEen lekker stoere , met dons gevulde jas met broeken met grote bergschoenen en mouwloze met dierenfiguren, uitgevoerd in stevige mate- tief dat we niet alleen in blouses maar ook in de
capuchon, rits en drukknopen
Foto VEM denim hemden
Foto Peek & Cloppenbrug rialen
Foto Vroom & Drcesmann jassen terugzien
Foto HIJ Mannenmode B V

Zwoegen achter mooie f agades

In een serie artikelen voor
de ATV-pagina belicht Bert
Mertens recente
ontwikkelingen in
Amsterdamse galeries. Hij
is journalist geweest bij
Weekmedia en heeft thans
zelf een galerie in Utrecht.
Er is, zo bericht hij, een
'struggle for life' gaande in
de galeriewereld. 'Achter
mooie facades is het vaak
een gezwoeg om de zaak
rond te krijgen.' Voor het
eerst betrekken drie
galeries samen een pand.

FIETS (1). Mountainbikes
met kinderzitjes, die verhuren
ze in Afritz, Feld am See, Flattach en Spittall; alle plaatsen in
Karinthié. De VVV aldaar wil
de kleintjes al vroeg laten wennen aan het in gezinsverband
van de ene hut naar de andere
trappen. Informatie: Oostenrijks Toeristenbureau, 020612.9682.
FIETS (2). Fietsen over Majorca, je komt er niet zo gauw
op, maar bij Hotelplan hebben
ze fietsroutes uitgezet over dit
zuideuropese eiland. Voor
cracks en voor beginners, roept
Hotelplan. Informatie: 070395.8585.
SKI. Sneeuw en ijs willen we
nog even uit deze rubriek nouden. Een uitzondering echter
voor het idee van Vrij Uit om
voor het najaar een weekend
Antwerpen te organiseren. Onder de naam 'Sneeuw en Stad'
kan er hier in een enorme hal
met een kunstmatig gekoelde
piste, een pisterestaurant, plus
een Oostenrijks viergangendiner voor de après-ski al vast
door de liefhebbers worden geroken aan de skivakantie. InONDEED KEER loop je
formatie: Vrij Uit 020-656.8600.
er langs en je ziet niks
ZIEK. Wie niet ziek wil worbijzonders, tot je oog
den in tropische landen doet er erop valt. Opeens zie je tussen
goed aan de medische 06-lijn te de stenen van de kaden van de
draaien. De Travel-clinic-lijn Amstel een varen. Het moet
(06-3503.4090) van het Haven- haast wel een bijzondere varen
ziekenhuis in Rotterdam geeft zijn die er zonder dat er sprake
voor drie kwartjes per minuut is van zand of klei, of desnoods
informatie over vaccinatie, risi- potgrond uit een zakje, toch wel
cogebieden en zo voort.
heel pront en gezond bijstaat.
FLUITEN. Onder de titel
En dan zie je dat er varens op
'Fluitend wandelen' biedt het de meest onmogelijke plekken
Schmallenberger
Sauerland uit de beschoeiing van de Ameen voordelig weekend aan stel schieten. Geteisterd door
waarbij wandelen, dansen en de hoge Amsteldeining an de
stamppot eten in het bos op het altijd stevige wind lijden de vaprogramma staan. Wie voor rens, soms in het gezelschap
deze combinatie voelt, kan in- van robertskruid, een schijnformatie krijgen op telefoon- baar onzeker en karig bestaan.
nummer 09 44 2972 4044.
KUNST. Drie aantrekkelijke
folders over Architectuur, Barokke Kunst en Stadswandelingen in Spanje zijn verkrijgbaar
bij het Spaans Verkeersbureau.
Voor wie eens wat anders wil
dan de Spaanse Costa's bieden
de (gratis) folders veel tips en
informatie. Informatie: Laan
van Meerdervoort 96, 2517 AR
Den Haag.
KOFFER. Wie per trein reist,
maar op het sjouwen met koffers, rugzakken, tenten, en zo
voort niet zo dol is, kan nu gebruik maken van de NS-Bagageservice (06-0456, gratis). Alle
bagage kan van maandag tot en
met zaterdag thuis worden opgehaald en wordt dan op elk
gewenst adres in Nederland bezorgd. Uw koffer betaalt voor
een enkele reis 32,50 gulden,
wie hem weer terug wil hebben
betaalt 52,50 gulden.
LENIPAUL

H

BOES

EZE MAAND betrekt
een aantal galeries gezamenlijk een pand
aan de Lijnbaansgracht 312318. Het is voor het eerst in
de historie van het Amsterdamse galeriewezen dat een
bundeling van galeries op
één locatie tot stand komt.
De deelnemende galeries
(onder andere Akinci, Apunto, The Drawing Boom, Johan Jonker en Lumen Travo) behoren tot de toonaangevende in Amsterdam. De

D

pograrnmering biedt kunst galeries mogelijk wordt: „Ervavan museaal niveau en is in- ringen in het buitenland, met
name in Duitsland en de Verternationaal georiënteerd.
enigde Staten, hebben aangetoond dat deze projecten een
door Bert Mertens
grote aantrekkingskracht hebben op het publiek."
Pieter Entrop en Arnold Hardus van Galerie Apunto benadrukken de samenwerking die Nieuw realisme
op de nieuwe locatie tussen de
Naast de samenwerking blijft
(ADVERTENTIE)

BEZOEK ONZE MATRASSENSHOW
ALS U NIET ELKE OCHTEND ZÓ UIT
UW BED KOMT.

Varens
tussen
het basalt
Wolthoorn & De Groot
beschrijven hoe de
natuur zich in de stad
Amsterdam handhaaft.
Sterker nog: hoe ze
pijlsnel terugslaat zodra
de bebouwing even
wijkt. Vandaag het
onzekere en karige doch
hardnekkige bestaan
van varens.

De varen die er ter hoogte van
de Magere Brug zeer welvarend
bijstaat, is de brede stekelvaren
(Dryopteris dilatata).
Een soort die algemeen voorkomt in naaldbossen en op beschaduwde beek- en greppelkanten in de meer landelijke
omgeving, maar die kennelijk
een plek op een muur of in een
basaltglooiing ook niet schuwt.
Dat blijkt uit de aanwezigheid
van de vele exemplaren in de
kaden van de rivier waaraan
Amsterdam zijn naam ontleent
en die als even zovele frisse
toefjes groen het grauwe Amstelbasalt opvrolijken.
WOLTHOORN & DE GROOT

Wordt u regelmatig
wakker met pijn m uw rug?
Dat zou dan best eens aan uw
matras kunnen liggen.
Bezoek daarom nu de
matrassenshow bij uw Sl.iapvoorlichter. Bi) hem liggen
de diverse soorten matrassen
denionstratiegcrecd voor u
klaar.

Sleep & Dream molton
cadeau!
BIJ aanschaf van een schuimrubber- of binnenvermgmatras
krijgt u tijdelijk gratis een
praktische molton (of 50% van
de waarde contant) Dit
aanbod geldt tot 1 november
1993
SLAPEN IS ONS VAK

het Westen
De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891

het eigen beleid voorop staan.
„Wij zullen in het tentoonstellingsbeleid onze eigen voorkeur continueren voor nieuwe
vormen van realisme, conceptuele kunst die een direct verband aangaat met de leefwereld
om ons heen, en de niet-westerse kunst. We hebben daartoe
nu veel meer mogelijkheden
door de 150 vierkante meter
ruimte die ons ter beschikking
staat." Galerie Apunto werd in
1987 opgericht door Entrop en
Hardus die voordien zelf beeldend kunstenaar waren. Ze
hadden het idee dat er wat ontbrak in de kunsten. Het 'nieuwe realisme' werd door de galerie gepresenteerd in een tijd dat
de abstracte kunst nog de norm
was. De galerie vestigde zich
driehoog achter op het Damrak
in een kleine ruimte, maar kon
door de eigenzinnige keuze van
kunstenaars en de ambitieuze
inzet van beide galeriehouders
van aanvang af aan rekenen op
de nodige belangstelling in het
circuit.
„We wilden met de galerie
snel in de belangstelling komen. Daarom hebben we vanaf
het begin publikaties uitgebracht met werk van bij de galerie aangesloten kunstenaars.
Het is gebleken dat de tentoonstellingen die je maakt, niet altijd direct tot verkoop leiden,
maar dat zoiets vaak later komt
als de kunstenaars bij de bezoekers meer bekend zijn geworden. De boekjes die we uitgeven
zijn daarbij erg belangrijk."
„Ook zijn we zo snel mogelijk
naar de beurzen gegaan. Aanvankelijk de KunstRAI en
Gent, maar spoedig ook naar
Keulen er. Frankfurt. Het valt
op dat eigenlijk maar zo weinig
Nederlandse galeries zich in
het buitenland laten zien. Er
zijn bijvoorbeeld maar drie galeries die dit jaar zowel m
Frankfurt als Keulen hebben
gestaan. Vroeger was je er overigens van verzekerd van een
beurs met winst thuis te komen, nu gaat het erom uit de
kosten te komen. Toch komt
eenderde van onze omzet nog
steeds uit het buitenland."

Krakkemikkig
„Bij onze starfin 1987 hadden we eigenlijk geen idee dat
het hele kunstgebeuren er zo
krakkemikkig bijstaat. Achter
mooie fagades is het vaak een
gezwoeg om de zaak rond te
krijgen. De houding van de galerist is de afgelopen jaren overigens sterk veranderd. Vroeger was het haast een gunst om
een kunstwerk te mogen kopen, nu zie je een veel meer
publieksgerichte houding."
„De veranderingen in de
kunst tijdens de korte periode
van ons bestaan zijn trouwens
ook gigantisch. Momenteel bestaan allerlei vormen van kunst
naast elkaar, terwijl vroeger
één stroming vaak beeldtaepalend was."
Voor de nabije toekomst verwachen Entrop en, Hardus dat
er in Amsterdam nog wel een
aantal galeries zal verdwijnen

en dat de 'struggle for life' harder zal worden. Dit mede als
gevolg van veranderingen in
het overheidsbeleid, zoals de
aanstaande afschaffing van de
WVC-rentesubsidieregelmg.
„De galeries die blijven zullen
naast een uitgesproken inhoudelijke stellmgname meer dan
ooit ook een goed doordacht
economisch beleid moeten voeren."
Apunto verwacht overigens
dat op de nieuwe locatie de geleidelijk groeiende omzet verder zal stijgen. Een winkel voor
multiples en edities moet daaraan het nodige bijdragen.
Galerie Apunto, Lijnbudnsgracht
316, Amsterdam. Open: dinsdag tot en
mei zaterdag van 18 tot 18 uur. Openlng: 15 oktober

In de overdekte veilinghallen van de C.N.B, aan de
Grachtweg te Lisse wordt
op vrijdag 15 en zaterdag 16
oktober voor de 20ste keer
de jaarlijkse Nationale
Bloembollenmarkt voor
particulieren gehouden.
Op de markt kunnen
bloembollen rechtstreeks
van kwekers gekocht worden.
De markt is geopend op
vrijdag van zes uur 's
avonds tot negen uur en op
zaterdag van negen tot vijf
uur. Op alle invalswegen
worden borden geplaatst
die leiden naar de markt.
Er is voldoende parkeergelegenheid.
Franse Autotron
Autotron
Rosmalen",
ademt van 21 tot en met 24oktober de sfeer van
Frankrijk uit. Speciale
spelleiders van Eurocamp
zorgt voor een bijzondere
kindercrèche, er zijn wedstrijden voor de oer-Franse
solex-brommertjes en de
jeu-de-boule sport wordt
gepromoot. Doorlopende
filmvoorstellingen
van
Franse kinderfilms voor de
jeugd en 'Jacques Tati'
voor de ouderen completeren het geheel.
Autotron, gelegen aan de A 50
Den Bosch-Nijmegen, Is geopend
tot en met 24 oktober van tien tot"
vijf uur. Entree ƒ 16,-voor volwassen en ƒ 13,- voor kinderen van
drie tot 12 jaar.

(ADVERTENTIE)

geeft u meer!

'Voor twee cent een kooltje vuur' is de titel van het boek
dat wordt uitgegeven ter gelegenheid van het zeventigjarig
bestaan van het Amsterdams Stadsblad
In dit boek is opgenomen een selectie van de foto's uit de
rubriek, die vanaf januari wekelijks is geplaatst in het
Amsterdams Stadsblad.
Het boek 'Voor twee cent een kooltje vuur' verschijnt op
woensdag 20 oktober. Wanneer u nu bestelt betaalt u
slechts ƒ 17,50. Na het verschijnen kost het boek ƒ 19,90
U kunt het boek 'Voor twee cent een kooltje vuur' bestellen
door storting van ƒ 17,50 op postgiro 34 34.586 t n v
Weekmedia Amsterdam onder vermelding van Boek Asd
Na ontvangst van uw overschrijving en verschijning van
het boek krijgt u bericht wanneer u het boek kunt afhalen in
de Wibautstraat (opsturen is helaas niet mogelijk)
Overschrijvingen na 20 oktober worden niet meer
aangenomen
Tevens is het boek na 20 oktober voor de prijs van
f 19,90 onder andere verkrijgbaar aan de balie van ons
kantoor, Wibautstraat 131 in Amsterdam.

MEESMES» geeff u meer.'
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T.k. Citroen GS Basalte, kl. 2x BX Sport b.j. '86, v.a.
zwart met chroom, i.z.g.st.,
ƒ 10.000. Autobedijf Walst.
bijz. mooi, vr.pr. ƒ 1750.
Tel. 075-163008.
UNIEK! Cutlas Supreme Targa,
Tel.: 02975-40423.
2x BX TURBO D. b.j. '88, v.a.
b.j. '78, t.e.a.b.
V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
ƒ 14.000. Autobedrijf Walst.
Autobedrijf Walst: 075-163008.
op druk brengen bij de Citroen Tel. 075-163008.
Spec. m Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193. AX HIT b.j. '88. Vr.pr. ƒ8.750,
Autobedrijf Walst.
Vraag tevens naar onze inruiTel. 075-163008.
PEUGEOT 505 GR aut., '87,
lers en aantr. rep. prijzen.
BX 16 RS aut., grijs met., sept. 44.000 km. in perf. st. ƒ 11.900
Tel. 020-6413569 (na 18 u.).
XM V6, schuifd. '91 ƒ 32.500 '87,40.200 km, APK tot mei '94,
ƒ11.650,-.
Tel.:
020-6751069.
XM diesel '90
ƒ 23.500
Peugeot 106 XN 5 versn. 1992,
XM Comf. LPG '90 ƒ 23.500 Citroen BX 1.4 E, b.j. 10-'85, d. blauw, 26.000 km, vr.pr.
XM Comfort '90
ƒ 18.500 alarm, trekhaak, ƒ2.950,
ƒ 16.000, wgs auto v.d. zaak.
BX TGD Break '92
ƒ 28.500 tel. 02990-25740.
Tel. 071-128640.
BX TGD Break'91
ƒ21.500
Peugeot 205 Accent, rood,
BX TGD Break '90
ƒ 17.500
24.000 km. Bj. febr. '92.
BX TGD Turbo Br. '90/ 17.500
BX RD Break '86
ƒ 7.500 BLAZER K5, '89, alle opties. ƒ 19.000,-. Telf. 05273-1299.
BX TZD '91
ƒ 1.500 IMPORT USA CARS, Keuren- Peugeot 205 XLD Commercial,
BX TZD '86
ƒ 5.950 plein 9, A'dam, 020-6670121. wit, sept. 1992,15.000 km, grijs
BX T diesel '91
ƒ 14.500
kenteken, BTW-faktuur. Pr.BX 16 TZI LPG '90 ƒ 14.500
ƒ 12.500. Tel.: 020-6797720.
BX 16 TZI '90
ƒ 15.500
Peugeot 205 XS 1.4 Van, grijs
BX 16 TRI '88
ƒ 9.500 Applause XI 30.000 km '92,
kent. 1/92, 25.000 km. AutobeBX 14 TE LPG '91
ƒ 15.500 Charade 1.0 breeze 30.000 km
BX 14 Palais '90
ƒ 13.500 '91, Charade 1.3 inj. limited drijf JAN WALS, 02902-61697.
BX 14 RE LPG '84
ƒ 2.950 9700 km '92, Charade 1.3 inj. PEUGEOT 505 BREAK
1987 (11) uitstekende conditie.
AX Axion '90
ƒ 10.500 TS spec. 30.000 km '91.
C 15 D '86 '87 '90 va/ 4.000 Nu met GRATIS van der VALK GM Dealer Het motorhuis
HOTEL-MOTEL cheques t.w.v. Katwijk, tel. 01718-23200.
VISA Garage BV
ƒ500. NIEROP-DAIHATSU
T.k.a. tegen handelsprijzen:
Houtmankade 37
Amsterdam, tel. 020-6278410. Vancouverstr. 2-12, A'dam-Peugeot 205 1.9 GTi Van, 8-'90,
West, tel. 020-6183951.
ƒ18.500, 205 GTi, schuifdak,
l.m. wielen, 9-'84, ƒ 7.250, 309
GR 1.4 Jubilee, 5-drs., LPG, 1'91, ƒ13.750. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Oldsmobile

SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubnek die op vri|dag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t w.- Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Utthoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
2000 uur. Tel. 020-665 86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk' Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort. Gasthuisplem 12, Uilhoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 39,95
ƒ l3,50
J
3,35
ƒ 8,35
ƒ
9,90

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

v/eett

Peugeot

Fiat

Gebr. Haaker B.V.
Kam.

off. Fiat/Lancia dealer
Onneslaan 10 in Badhoevedorp.

Tel. 020-6594859.
Panda 1000, rood
87
71.000
Panda 750 L, blauw
88
28.000
Panda 1000 L, wit
89
46.000
Panda 1000 S, rood
90
30.500
Panda Skyline, zwart
92
49.000
Uno 45, wit
87
97.000
Uno 45 Jolly, zwart
88
75.000
Uno 45 S, wit
89
65.000
Uno 1.1 S, blauw
91
28.000
Uno Turbo, grijs
90
60.000
Tipo 1.4 Team, beige
90
85.000
Tipo 1.4 AGT, zwart
91
49.000
Tipo 2.0 GT, zwart
92
41.000
Tempra 1.6 I.E., wit
91
41.000
Tempra 2.0 SX, groen
90
87.000
Croma 2.0 I.E., rood
88
72.000
l LANCIA
Ypsilon Y10, rood
88
73.000
|0edra 2.0 I.D., wit
90 110.000
Tevens ook andere merken zoals:
Mercedes - V.W. - Suzuki
CASPARUS B.V.
Casparuslaan 1
WEESP Tel.:02940-15108.

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km

ƒ 6.950
ƒ 7.950
ƒ 9.450
ƒ 10.950
ƒ 13.750
ƒ 7.450
ƒ 10.250
ƒ 13.950
ƒ 16.750
ƒ 23.750
ƒ 16.750
ƒ21.750
ƒ32.950
ƒ22.500
ƒ 25.750
ƒ 12.950

V.d. POUW Peugeot
Amstellandlaan 1
WEESP: 02940-15110
205 Junior
80.000 km '89
205 XL Magn. 54.000 km 4/91
405 GLI
66.000 km 3/90
405 SR Diesel
9/91
605 SLD
110.000 km 5/91
Suzuki Swift 1.350.000 krn 2/90
Volvo 240 DL Diesel
station
136.000 km 1/91
Jaguar 2.9 A. 66.000 km 4/87
Merc. 190D 194.000 km 6/84

Renault

Mazda

150 auto's & bestel va. ƒ 3000
ieder, rijden, geen bankinfo
Aanbel, ƒ 1500, rest 24 mnd.

Auto Amstelstad
Hemonylaan 25a Amsterdam
Minervalaan 85 Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
Jarmuiden 29, Sloterdijk III, Amsterdam
Jan van Galenstraat 115, Amsterdam
Zeilemaker Landsmeer B.V.
Dorpsstraat 74, Landsmeer
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
Zuideinde 44, Koog a/d Zaan-Zaanstad

020-6799100
020-671 1888
020-6148933
020-6831956
02908-24343
075-164692

DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
^SUZUKI
INRUIL EN FINANCIERING
Alto GL '88, zwart met^ 9.250
Alto GL '89, blauw
ƒ 9.950
Vitara MT 1.6 JLXi, geel kenteken, '89, zwart met. ƒ 26.950 Toyota Corolla GL. DSL, b.j.
'84, APK 8-94/gr. brt„ Hella
Goudsmit Rat A'veen
grille
+
rad/cas.
Vr.pr.:
020 - 6470909
ƒ 4500.Tel.: 03417-59947.
Swift 1,3 GL, wit, 7-'90, i.z.g.st,
nwe bnd., prijs n.o.t.k. Tel.: 0206452133 of 6439455.

Toyota

Volvo
340 DL '86, rood, ƒ6950.340 DL '88, b. rood, ƒ7950.Goudsmit Rat A'veen
020 - 6470909
Na zes jaar eigenaar t.k. Volvo
240 STATION, 7-'85, wit, LPG
ob, schuifdak, trekh., hondenrek, stereo. Dealer onderhouden, perfecte staat, ƒ 7.950.
B. Haalmijer: 020-6739477.
TE KOOP

VOLVO 240 GL,
bouwjaar 1985.
APK tot 6-1994, met LPG.
Vraagprijs ƒ 5250.
Tel. 03465-65850.
Boomstede 439
3608 BG Maarssen.

Volvo
Occasions

740
740
240
480
460
440
km ƒ 10.750 RENAULT 5 GTL '83, 1e eig., 440
km ƒ24.750 rood, 1e lak, APK '94, zeer
360
mooi, ƒ2250. Tel.: 02159- 340
17285. Bussum.
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11

Amstelstein - Suzuki

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION NAAR:

FIAT TIPO '89, ƒ 13.000,
RONDAY RENAULT BV
020-6237247
Renault 21 Nevada GTD met.
groen, b.j. 4/89; APK 7/94;
180.000 km, radio/cass., trekh.
goed onderhouden ƒ 14.000,-.
Tel.: 01840-20170.

Algemeen

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Chevrolet

Daihatsu

Suzuki

VOOR GEGARANDEERDE
OCCASIONS
ALLE ONDERHOUDS
WERKZAAMHEDEN A.P.K.,
SCHADE-EXPERTISE
Amsterdam Oud Zuid
2e Jan Steenstraat 42-48,

Tel. 020-6763829

Triumph
Triumph Spitfire MK IV, b.j. '72,
APK 7-'94, wit, Cabriolet, vaste
prijs: ƒ8.250. Tel.: 030-543783.

Volkswagen
GOLF 3 GTI juni 1992, 5-deurs,
40.000 km, kleur Dusty Mauve,
alarm- en stereo-installatie,
nieuwpnjs ƒ 53.000, prijs n.o.t.k.
070-3867499/3819192.

Polo 1.3 Jetton '90,
zwart,
ƒ 14.750.GL, stationcar
'89
Goudsmit Rat A'veen
GL
'89 t/m '91
020 - 6470909
'85-'87
T.k.
Golf
bj '88, sportvelg.
Turbo
'92
GL
'90-'91 Vr.pr. ƒ8750. Tel. 020-6124002
na 16.30 uur.
DL-GL
'89 t/m '93
DL LPG
'90-'91 VW BUGGY, kleur rood, 1971.
JAN
WALS,
GL sedan 2.0
'87 Autobedrijf
automaat
'87 t/m '88 02902-61697.

VOLVO

V.W. Golf Diesel, b.j. 7-'87,
Lz.g.st., 160.000 km, prijs
ƒ 6000. 020-6655668, na 18 u.

Van Vloten

Service en
Reparatie

Automaten

Panda aut.
'93 ƒ 17.950.Uno aut. 5-drs '89 ƒ 14.950.Unoaut. wit,
'92 ƒ 21.950.Tipo aut. stuurbekracht.
SX •
'91 ƒ 23.950.Lancia Thema aut.,
Nieuwkoop Z.H. 01725-72481.
'90 ƒ 29.950.± 50 auto's APK gek. Den
Mitsubishi Gold aut.
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
zilver met.
'86 ƒ 11.750.Haarlemmerweg bij molen. APK KEURINGEN ƒ 70,
Nissan Primera Station
020-6844079. Tevens Inkoop.
klaar terwijl u wacht.
aut.
'91, ƒ 34.950.Garage West-Center:
Wagenpark JOHAN BOOM,
Goudsmit Rat A'veen
020-6122476 (zonder afspraak)
Zuider Akerweg 83, A'dam
020 • 6470909
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Osdorp. Tel. 020-6105478
Ook bedrijf in Den lip 55,
A.P.K. KEURINGSSTATION
tussen Landsmeer en PurmerKeuren zonder afspraak
end. Tel. 02908-24640.
Feenstra & Jimmink
± 100 auto's v.a. ƒ500,- tot Asterweg 24A A'dam 6364702 70 BESTELAUTO'S en pers.
ƒ20.000,-. Wij geven garantie
busjes v.a. ƒ3500. Garage.v.
Autobedrijf CRYNSSEN
v.a. ƒ 1.000.- en door grote omRijsenhout, lid Bovag. Bijna Crynssenstraat 10-14
zet goedkoopste adres van
50 jaar gevestigd: Bennebroe-V
Tel.: 020-6184402.
Nederland. Geopend van 9 tot
kerweg 17, Rijsenhout bij
APK-keurstation, reparaties
20 uur Zuider Akerweg, Den lip
Aalsmeer, 02977-24229.
alle merken en schaderegeling. Ook t.k. gevraagd.
tot 19 uur. Ook inkoop van
auto's a contant
GARAGE ECONOOM
Citroen C 25 Turbo D. b.j. '86,
Frederikspl. 6, 020-6232505. 70.000 km. Vr.pr. ƒ8.500. '
Mitsubishi Galant 1.6 EL, LPG,
9-'87, ƒ 6.950. Rat Uno 45 S, 5- Voor APK-keunng, service- Autobedrijf Walst: 075-163008.
'88, ƒ6.750. Citroen BX 14 E, beurten, rem- en koppelingLPG, 9-'87, ƒ 6.750. BEREBEIT, special. Ook voor autoschade •Auto te koop? Plaats in deze
VVN-keuring
lid BOVAG rubriek. U zult verbaasd staan
Amsteldijk 25. 020-6627777.
over het resultaat.
Gedipl. FOCWA monteur voor
AUTO SERVICE WETTER
al uw reparaties APK, laswerk,
Subaru en Lada dealer
LADA SAMARA 1.3 ....1990 schade's enz. ƒ35,- excl. p.u.
LADA SAMARA 1.1 ....1991 Incl. gar. Tel. 075-314618.
Suzuki GS, 550,
LADA SAMARA 1.3 ....1988 Zelf sleutelen of auto spuiten 34.000 km.
ƒ3950.LADA SAMARA 1.3 ....1991 doe je bij HEINING HOBBYGoudsmit Rat A'veen
LADA 2107 1.6
1988 HAL. 02907-6999 A'dam,
020 - 6470909
LADA 2105 1.5
1987 Sloterdijk 3.
LADA 2104 station 1.5 Ipg1987
Citroen BX 1.6
1986
Mitsubishi Galant 1.8 GLX1990
Suzuki Alto
1984
5 STERREN AUTO- & MOTORRIJSCHOOL
Opel Kadett HB 1.3, Aut. 1985
Amsterdam, Almere en Zaanstreek
Subaru L11 sedan 1.6 DL
SUPER STUNT
LPG, 54.000 km
1991
voor nieuwe leerlingen
Peugeot 305 GL 1983
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in Europa
Zwanenburgerdijk 503
als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 975,of
Cit. BX 1.6 TRS 83 ƒ 2.250
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ750,VW Jetta 1.6 CL 82 ƒ 2.250
Motorrijlessen ƒ 47,50 per les
Golf automaat
82 ƒ 2.950
Autorijlessen ƒ 36,00 per les
Volvo 343 aut.
82 ƒ 1.850
Theoriecursus op Video GRATIS
BMW316Lpg
85 ƒ 6.750
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie -t- praktijk.
MB 230 te, aut.
85 ƒ 10.750
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.
BMW 323i aut.
85 ƒ 12.500
Nissan Bluebird
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET
2.0, LX HB, Lpg, 90 ƒ 14.950
1e 10 lessen a ƒ32 per uur.
Seat Ibiza 1.2i Clx 92/15.950
Gratis halen en brengen.
Autosloperij A. de üede
Speedboot 70 pk.
Tel. A'dam: 020-6942145.
Neem geen risico: orig.
b.b. Yamaha
ƒ8500
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
PTT-vrijwaring RDW
Inr./fin./gar. mog.
Herexamens
halve
prijs,
Tel.: 020-6369515.
(s)loopauto's
Spoedcursus
mogelijk v.a,
HOOGSTE PRIJS
ƒ925,-. Tel. 06-52821994
COBUSSEN AMSTERDAM
Tel.: 020-6198691
b.g.g. 020-6932074.
verbouwings-aanbiedingen !
Grote sortering ONDERDELEN
Renault 19 GT Diesel
'89
van alle schade-auto's, alle'
ƒ 15.940.- NU
ƒ 14.440.- Celie, ANWB erkend, Redelijk
merken, alle bouwjaren.
VW Golf CL 1.3
'89 in prijs, hoog in kwaliteit.
GEBR. OPDAM B.V.
ƒ 14.200. Nu
ƒ 15.200.- 020-6416607. 036-5345119
Seat Ibiza L 1.2
'89 Erk. Bovag verkeersschool Ve- Tel.: 02502-45435.
ƒ 9.700.- NU
ƒ 8.900.- ronica. Autorijles ƒ34 per les. Het HOOGSTE BOD?? Bel
Rat UNO 70 Skyline
'92 Motorrijles ƒ 45 per uur. Pakket voor vrijblijvende prijsopgaaf.
ƒ20.950.- NU
ƒ18.950.- van 10 motorrijlessen + exa- Loop, sloop en schadeauto's
Mitsubishi Colt 1.2 GL ... '85 men ƒ730. Spoedcurs. compl. m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
ƒ 6.900.- NU
ƒ 5.300.- pakket ƒ 1750 incl theorie. Voor
nadere inl. 020-6656955.
Volledige garantie
COBUSSEN - PEUGEOT
Baarsjesweg 249 - 253
Amsterdam 020-6121824.
Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst.
RENAULT BENELUX
AMSTELVEEN
Bel voor info 020-6369515.

Huurkoop

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639

Bedrijfsauto's

Motoren/Scooters

Rijscholen

Autosloperijen

VW POLO 1.3i coupé Jeton
323 LX 4 drs. '89 ƒ 15.500,
uitv. '91, zwart, in uitst. st.,
1 jr. gar. MEER GARAGE.
Uno 75 SX 32.000 km ..7/91
pr. ƒ 13.900. Inl. 020-6892473.
Amsterdam
Tipo 1.4DGT50.000km 3/90 Tel. 020-6929548
RENAULT BENELUX
Croma T. Dsl. 124.000 km6/90
Uw Volvo-dealer
Voor een goede occasion
AMSTELVEEN
12 x Panda v.a
87
MAZDA DEALER
Tel. 020-6369222, MeeuwenDAIHATSU Charade diesel '85
8 x Uno v.a
87
Renault 5 TL . . . . '85 '86 '87 laan 128, Amsterdam-Noord,
DONKER
zonder gar. ƒ2.500,Lancia Ypsilon Tropheo 1/92, Tempra Station Demo
Renault 5 Campus
'88 uit de Utunnel 2x rechtsaf.
Visserstraat 36
NIEROP-DAIHATSU,
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
23.000, rood ƒ 13.950.-.
Renault 5 SL- TR
'89
AALSMEER
Panda 750 CL b.j. '88, 70.000
A'dam-West, 020-6183951.
Klaar terwijl u wacht.
CASPARUS B.V.
Renault Clio 5 drs
'92 Volvo 240 Estate, z.g.a.n., okt.
Tel.: 02977-24247
km, in goede staat, 1e eig. APK
Paradise vouwcaravan 1983, WEESP. Tel.: 02940-15108.
Ruilstarters en dynamo's.
'87 '91,54000 km, 1e eigenaar, div.
09-'94 ƒ 5100. Tel. 020-6229629. Tegen handelsprijs: Mazda 626 Renault 9 aut
Valkenburgerstraat 152.
ƒ3000,-. Autoservice Wetter,
Renault 9 Louisiane
'85 extra's. Vr.prijs n.o.t.k.
ROVER 111 L 3-drs., 4/91,
1.8 LX, 4-drs, LPG, 4-'89,Renault 19 TR GTS
Panda's v.a. ƒ 5.750.Zwanenburgerdijk 503
Tel.: 020-6240748.
'89
Tel.
020-6372263.
wit, 1e eig., ƒ 15.750.
Uno's v.a. ƒ 5.950.ƒ 10.950. Mazda 626 2.0 GLX Renault 19 GTR 5 drs . . . '89
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572.
MINOR MOTORCARS
Tipo's v.a. ƒ 16.950.Coupé, LPG, 12-'89, ƒ 15.750. Renault 19 16V zwart .... '92 Volvo 244 GL 2.3, Automaat, Grote sortering ONDERDELEN
Tel. 020-6177975.
'84, LPG, trekh., radio, APK 4- van schade-auto's, alle
Let op! BOVAG autobedr. verBEREBEIT,
Amsteldijk
25, Renault 21 TL
Tempra's v.a. ƒ 22.950.Rat Uno 45
'88
'86 '88
merken, alle bouwjaren.
'94, ƒ4.750, 02510-31782.
koopt gratis uw aanb. in zijn
A'dam,
tel.
020-6627777.
Goudsmit
Rat
A'veen
Ford Sierra 2.0 GL
'90
SAAB 900i 3-drs aut., open
Renault 25 TX
'88 '92
GEBR. OPDAM B.V.
,Showr. Medembl. 02274-4999.
020 - 6470909
Ford Scorpio 2.4, Aut. GL '88
dak, kl. odoardo, bj. '86
Renault 25 TXE
'90 VOLVO 343 autom. '82,1e eig., Tel.: 02502-45435.
niet duur!!!
Jaguar XJS Cpé V12 .... '83
SAAB SERVICE MOLENAAR Te koop: Rat Panda 750L
Studenten 10 % korting. / DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Garantie • Rnanciering - Inruil APK '94, zeer mooi, staat binLP.G.-inbouw ZAANDAM
Mazda 121 GLX
'92
HOOFDDORP, 02503-14097 ƒ 5500,-. Mankeert niets!
nen, ƒ2000. Tel.:02159-17285.
merk auto a cont. met vrijwar.
- koelwagen & oprijauto
Nieuw
v.a.
ƒ
1.550.incl.
btw
Mazda 626 HB
'90 - 9-pers. bussen en pick-up's
bewijs.,Tel.: 020-6105478.
BANKRASHOF AMSTELVEEN Bussum.
2/89 Tel.: 020-6945646.
Nissan Sunny 1.4, wit ƒ 9.900.- Volvo 440 GLE
Gebruikt
v.a.
ƒ
1.050.incl
btw
Colt 1.2 EL wit,
88 ƒ 11.950
Mazda 626 aut
'93
Tel. 020-6453251.
Rat 500 tot Chrysler Voyager T.k. gevr. LOOP-, SLOOP- en
ƒ 16.000.- Albers Autobedrijf
Volvo 360 GLTi, mei 88, gr.
BENELUX
Gratis
leenauto
Galant 2.0 GLS i HB,
Nissan Sunny 1.4
'90
- Nu ook Campers!!!
SCHADEAUJO'S a contant
BANKRASHOF AMSTELVEEN Achterdijk 37, Ouderkerk a/d
A.C.A. Tel. 075-351651.
zwart
90 ƒ 24.950 T.k. Renault 11 GT Diesel, 5- met., nw. bnd., uitlaat en accu,
Peugeot 205 junior
'90
Amstel. Tel.: 02963-1767.
vr.pr.
ƒ9.250.
020-6596489.
bak,
bj.
'84,
apk
10-'94,
1:16,
Avond& nachttarief: met /Vrijwsring. Tel. 02990Tel. 020-6453251.
Toyota Cor. stat. DL
'93
Missot.
specialist
REMen
Escort 1.6 CLX 5 drs. 4/91Lancer 1.5 GLX i HB,
bestelwagen gehaald na 16.30 71693 b.g.g. 06-52831566.
groen met.
89 ƒ 19.950 .z.g.st. ƒ 2.750. 020-6145664.
VOLVO-NIEROP
VW Passat C Turbo Diesel,
FRICTIE-MATERIAAL.
Garantie - Rnanciering - Inruil
ƒ 19.250, 1 jr. gar.
uur en de volgende morgen Te koop gevraagd AUTO'S a
Space Wagon 1.8. GLX e,
T.k.: Renault 11 TL, wit, 5-drs, Gratis van der VALK HOTEL- Bosboom Toussaintstr. 43
1986, zeer goed, ƒ5950,MEER GARAGE.
retour tegen 4 uur-tarief.
zilver
87 ƒ 18.950 b.j.'SS, APK 8-'94, i.g.st., vr.pr. MOTEL cheque's t.w.v. ƒ 500,
BANKRASHOF AMSTELVEEN
contant met vrijwar.beWijs
VISA garage. 020-6278410.
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Rêsta 1.1. Cheers
2/93 Goldcar Off. Mitsubishi-Dealer / 2200,-. Tel.:020-6227435.
020-6794842, 020-6908683.
bij aankoop van een
Tel. 020-6453251.
Tel.: 02908 -' 24640 ,
Escort 1.6 CL
-1/93
NIEROP-VOLVO-OCCASION.
A'veen - 020 - 6433733
Noodservice
D. FAAS
T.k.a. tegen handelsprijzen:
Ford Sierra 1.8TD CLXT 4 d. Escort 1.6 CLX
1/92
(geldig tot 17 okt. 1993)
ONDERDEELVERKOOP
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,1991, grijs, ƒ22.850,-.
Volvo 440 GLE
2/89 Goed onderhouden MITSUBI- Renault 21 HB, LPG, nw. mo- 740GLestate
91/37.500
DOE-HET-ZELF ADVIES
per dag, ex. BTW
Citroen Dorland, 02903-1908.
Opel Corsa
89 SHI-LANCER: bordeaux, 1986, del, 1-'90, ƒ 12.750. 21 TL HB, 740 GL estate
89 ƒ 26.500
op zaterdag van
Grasweg 3, A.'dam-Noord
1:21,
ƒ
4500,
info
03210-16932.
De scherpste prijzen voor
LPG,
11-'91,
ƒ14.750.
R21
TL
Ring A'dam, afrit 116. Br.i.W.
Albers Autobedrijf
940 GL Sedan aut.
10.00-13.00 uur
Tel.: 020-6371826.
TOERCARAVANS
HB,
nw.
mod.,
LPG,
1-'92,
Citroen
D
super
5,
geheel
Ford Service dealer
Lancer Wagon. Bj. 9-'90, kl.
Toyota Corolla, stat. Diesel
Ipg,
groen,
metal.
91
ƒ34.000
ƒ16.750. BEREBEIT, AmstelKost B.V.
roestvrije Zuidfranse auto, prijs De Lugt luxe en bestel vanaf 60 occas. met Bovaggarantie
2x BX Sport b.j. '86, v.a.
'93 (3 mnd. !), rood ƒ 34.500.- Achterdijk 37, Ouderkerk a/d rood, 39000 km, zonnedak,
940
GL
Sedan
aut.91
ƒ31.750
ook grote kampeerart.shop
dijk 25. Tel.: 020-6627777.
ƒ 10.000. Autobedijf Walst.
ƒ39,- per dag excl. BTW.
Valschermkade 16, A'dam. ƒ8.500. Tel. 043-437023.
Amstel. Tel.: 02963-1767.
ƒ 18.600. Tel. 02979-84520.
BENELUX BANKRASHOF
460 GL aut.
91 ƒ23.500
HULSKER LEIMUIDEN
Tel. 075-163008.
Tel.: 020-6161388 of 6003438.
Amstelveen 020-6453251.
Mooie
gouden
kever
1300,
'73,
MITSUBISHI
L
300
Scoupé GT 10/91, ƒ23.500,
440 GLT rood
89 ƒ 18.250
Oosterweg 1, 01721-8913.
goed onderhouden, APK 9-94
LAGE HUUR
AX 11, TRE 5 drs. 10/89, 63.000 VOLVO 460 GL LPG, airbag, 1 jr. garantie. MEER GARAGE.
2.5 D, grijs, verl., verh.,
440 Sunray wit
91 ƒ 22.500
10 min. A'dam.
ƒ5000. 020-6763128/6236093.
km ƒ 12.500. OTO/ICI Citroen, ABS, nov. '91, ƒ27.950.
Nwe bestel- en vrachtw. m. raTel.: 020-6929548
trekhaak, 04/91
440 Spec. wit
90 ƒ 19.500
3
MINOR MOTORCARS
Wereldreis
maken? Mercedes
Hogeweyselaan 21, Weesp.
dio,
van
6
t/m
23
m
,
v.a.
ƒ
44,autobedrijf JAN WALS
440 GL LPG
89 ƒ 17.000
Van VLOTEN BV, Volvo Dealer. Tegen handelsprijs: Scorpio
OLDTIMER (ver)kopen? Bel het
ALLE KLEUREN
camp., 6 cyl. diesel, gr. rijbew.,
De nieuwe Rover 600 nu
Tel.. 02940-16661.
Tel.: 02902-61697.
340 GL aut.
90 ƒ 15.500
Tel.: 020-6369222.
OOK IN SPUITBUSSEN
oldtimerbestand v/h Ned. Old- p.d., 100 km vrij. Tevens pers. gr. kenteken, bj. '87 ƒ45.000.
2.9i GL 5-drs., schuifd., 1-'90,
in onze Showroom.
340 GL aut.
89 ƒ 12.000
timer Bureau. Tel. 02990-34065. wagens. Autoverhuur Sloot- Tel. van 19-21 u.: 050-186121.
Nissan Bluebird 2.0 LX HB
otto meuwenhuizen bv
ƒ 19.,000. Escort 1.4 CL, 1-'87, MITSUBISHI TREDIA '84,
haak. Tel.: 020-6431220.
340DL1.75drs 89 ƒ 12.000 Overtoom 515 Amsterdam
LPG, '90
ƒ14.950
ƒ8.000, Escort 1.6CLD4-'87, 1e eig., APK '94, staat binnen, Rover 820 SI
Peugeot 204 Berline 1966, APK
10/92
(020)
6129804
Inr./fm./gar. mog.
Tevens
kans
op
een
reis
t.w.v.
ƒ7750.-. BEREBEIT, Amsteldijk zeer mooi, ƒ 2500.
tot 2-'94, caross. i.g.st., motor
Rover 216 GSI
5/92
Tel.: 020-6369515.
ƒ1.000 met uw BOVAG25 Amsterdam. 020-6627777. Tel.: 02159-17285. Bussum.
• Dé autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week
T.k.: MINI 1000, bj. '79,
Rover 216 GSI
8/91
T.k. gebruikte onderdelen van moet gereviseerd. Tel.
GARANTIEBEWIJS.
n Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aanOPEL ASCONA 1.8 LS blauw i.g.st. pr. n.o.t.k.
Rover Estate 7 pers
5/90
Thunderbird, LX '91 alle opties,
alle type's BMW, Mercedes en 020-6235980.
huisbladen van WEEKMEDIA.
met. 10/87, 97.000 km. ƒ 9.500. 020-6109763. Antw. app.
Rover 111 L 3 drs 4/91 Vancouverstraat 2-12,
in nieuw staat, 1e eigenaar.
Peugeot. Garagebedrijf
C. T.k.a. Peugeot 404, b.j. 1969,
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
V.d.
POUW AMSTELLANDEn diverse andere Rovers bij A'dam-West, 020-6183951.
IMPORT USA CARS, KeurenSchrauwen,
Teteringsedijk wit, LPG, i.z.g.st., ƒ4.950,
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020-665.63.21
LAAN 1 WEESP- 02940-15110.
MINOR MOTORCARS
plein 9, A'dam, 020-6670121.
134, Breda. Tel.: 076-214918.
tel. 020-6816961.
Off. NISSAN-DEALER
Sloterkade 40-44.
Renault 5 GTX, 9/87, 95.000
BROCKHOFF van LEEUWEN
Tel.: 020-6177975
BMW 320/6, 1982, l.groen, 5
km, grijs met. ƒ 11.750.-.
T.T. Vasumweg 36, A'dam-N.
bak, l.m. velgen, APK 08-94,
CASPARUS B.V.
Omroepweg 2, Almere
ƒ2250,-. Tel.:02977-45375.
WEESP Tel.: 02940-15108.
Honda Accord Sedan 2.0, kat., 020-6332111 of 036-5360454
T.k. roomwitte BMW 730, bj '89, kl. blauw, LPG, ƒ12.000.
NISSAN Petrol Wagon GR 2.8 SAAB SERVICE MOLENAAR
1980, m perf. st., APK juli '94, Tel. 020-6454059.
TD, alle opties, 91, geel kentepr. ƒ 7000. Inl. werkd. na 18 uur:
Ond., rep., APK.
ken. IMPORT USA CARS, Keu020-6752728, za. 6734773.
Royal Class Saab's
renplein 9, A'dam, 020-6670121
Alfa Romeo 2.0 GTV m nieuwDiverse occasions
staat 47.000 km. '77,
Zeer mooie BMW 316i-Edition,
NISSAN SUNNY stationcar,
SAAB 900i aut. '86
Excel GL 10/91, ƒ18.750 1 jr.
zilver met. ƒ 17.500.jan. '91, uitst. onderh., 59.000
J
'83,1e eig., APK '94, wit, pr. st.,
SAAB 99 Gli special bj. '84
garantie. MEER GARAGE.
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
Goudsmit Rat A'veen
km, diam.zw. met., ƒ27.500.
ƒ2500. 02159-17285. Bussum.
SAAB '90 bj. '85
Tel. 020-6929548
"SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINTS zet u uw auto of auto's pas echt in de schynwerpers. '
Tel.. 020-6426699 (6452479).
020 - 6470909
Te koop NISSAN Cherry,
Wij hebben al GOEDE en
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINFS is de speciale autorubriek van Het Parool Trouw en de Volkskrant
HYUNDAI
bj. '84, APK-6-'94, ƒ2800.
BETROUWBARE Saabs met
alsmede alle nieuws-en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Tel.: 020-6452398.
nieuwe APK en goede service,
OCCASIONS
Totale
oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO l-IN-SMINI'S is daarmee
v.a. ƒ 6.000,-ü
Te
koop
wegens
sterfgeval
AUTOKROOY
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO 1.-IN-3 MINI'S verschijnt
Nissan Micra, b.j. jan. '91, HOOFDDORP, 02503-14097
Chrysler - Amstelveen
T.T. Vasumweg 32, A'dam-N.
160.000 km, ƒ 13.000.
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
Van eerste eigenaresse
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
TEL. 020-6310615. Tel. 02507-14919.
SAAB 900 T16S K6, zwart,
Dealer voor A'veen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
Nieuw en gebru'kt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
T.k. tegen handelsprijs, 1e eig.: 1989, luxe uitvoering, 102.000
MEER GARAGE
n-"•-""•"•""•""•"••-"•••~-1-'--••--"-"""'••l
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
Primera 2.0 LX, 5-drs. Station- km. Na 19.00 uur 04934 - 2522.
Hyundai dealer,
wagon, wit, LPG-o.b., 7-'91,
occasions
ƒ20.950. Sunny 1.4 L, LPG, 3Linnaeuskade 5-7
deurs, 4-'91, ƒ14.750. Nissan
Prijs incl.
Tel. 020-692.9548
Prairie 1.8 SGL, LPG, 1-'87
CITROEN BX '86 ƒ5.500
B.T.W.
SEAT Autocentrum APC
OTO/ICI Citroen
ƒ8250.
BEREBEIT,
Amsteldijk
RONDAY RENAULT BV
Jarmuiden 43
Hogeweyselaan 21
Schrijf
hier
in
bloklettürs
25,
A'dam,
020-6627777.
020-6237247
Amsterdam-Sloterdijk
1380 AG WEESP
2
uw tekst, l letter per
Tel. 020-6133333
Weg. omst. z.g.a.n. Nissan Pri02940-16661
3
46,94
hokje. Cijfers, leestekens
Citroen
Dorland
mera
1,6
LX
mrt
'92,17.000
km,
CASPARUS B.V.
SEAT FURA GL '85, 1e eig.,
XM V6
82 000 km 7/90
4
62.80
en tussenruimten tellen
k.
metal.
grijs.
Vr.pr.
ƒ
28.000.
Casparuslaan 1
wit, APK '94, 5 versn., zeer
BX 16 TRI 150000 km 11/87 XM V6, rood metallic, 1990,
voor l letter. Minstens 3
5
78.67
020-6991925/6909638
18-19
u.
ƒ32.500
WEESP Tel.:02940-15108.
mooi, staat binnen, ƒ 2250. Tel.:
BX 14 RE 100.000 km 3/88 86.000 km
regels beschrijven. Aan
™ 6
94,53
AX 11 RE 92.000 km 6/87 XM V6 24V, groen metallic, Thema i.e
02159-17285. Bussum.
de hand van de daarnaast
58.000 1/90
7
110.39
AX 11 RE 68.000 km 4/91 1990, 64.000 km . . . .ƒ55.500 Thema T. Diesel 139.000 4/90
geplaatste tarieven kunt u
8
126.25
ZX Volcane rood, 12-1991 Thema T. Diesel109.000 1/90
AX nieuw ƒ 199,- p.m.
zelf uitrekenen wat uw
9
142.12
22.000
km
ƒ29.750
advertentie
kost
Voorzien van vele opties
Ford
OPEL Kadett '86, ƒ 6250.
10
157,98
Escort 1.4cl 62 000 km 1/90 BX Palmares, wit, '89./12.750 Lancia Ypsilon 10, Fila '87,
RONDAY RENAULT BV
BX
1.4
E,
zwait,
1988^
8.950
Sierra 2.0cl 110.000 km 3/88
Tel.: 020-6237247
Naam:
Telefoonnummer: wit, ƒ 8750.Visa 11 RE, rood, '87.ƒ 6.950
Goudsmit Rat A'veen
3-12 maanden garantie
Opel Rekord, 4-drs., b.j. '82,
AX 10 E rood, 1988 .ƒ 8.250
Adres:
020 - 6470909
UW SUBARU DEALERS
APK 5-94, metall, rood, i.z.g.st.
Ruime keuze m 2 CV occasions
Postcde +• Plaats: Handtekening:
Citroen
ƒ2450,-. Tel.: 02503-41871.
alle leeftijden. Citroen Centrum
Leende. Tel.: 04906-1528.
T.k. Opel Ascona 2.0 S, b.j. '81,
LPG,
APK 9-'94, ƒ1250,
Ruysdaelkade 75-77
TIMO DE BRUYN
Auto's vliegen nu de deur uit!
02990-25740, na 18 uur.
A'dam O/Z
Voor occasions en reparaties:
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,
'/g/
020-6623167
Autoverzekering laagste bet. T.k. Opel Kadett type B, bj. '73,
van BX, Visa en 2CV6.
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Ring A'dam, afrit 116
per mnd/kw. Celie alle verz.
APK klaarmaken tegen gered,
1200 cc, zeer veel nwe onderd.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Broek in Waterland
020-6416607. Geld lenen/lease Tel. 020-6459366.
pnjz. Verk. van losse onderd.
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Autom. inf. 06-8875 norm.tar.
Tel 020-6680820 en 075-219777
Ceintuurbaan
225
T.k. v. part. gave Opel Rekord
CHYPARSE, Soesterberg vult
Zandvoort Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
A'dam 020-6622204
T.k. Citroen CX '82, mooie auto uw Citroen-veerbollen voor •Auto te koop? Plaats in deze Caravan 2.0 S, als nw, '86,
faxnr. 020-6656321
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.
voor de liefhebber, ƒ7.500,-.
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS. rubriek. U zult verbaasd staan 81.800 km, APK '94, ƒ 7500,-.
Tel 020-6635824 na 18 uur.
Tel. 05270-16738.
Tel 03463-51150.
over het resultaat.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Accessoires
en Onderdelen

Autoverhuur

Auto's te koop
gevraagd

QUKE BAAS

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Mitsubishi

Ford

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Klassiekers
en Oldtimers

Rover

Campers

autolak

Austin

Nissan

BMW

Honda

Saab

Alfa Romeo

is de verkoop van uw auto een fluitje

Hyundai

Chrysler

Citroen

Seat

Lancia

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/<3U roe n ec[ue.
i
i
i
•s

"

Opel

Dorland,
02903-1908.

Autofinanciering
en verzekering

a.

Subaru

i

MOOYenZOON
HEERE bv

020-6658686

*t®TQn

Auto's

Weekmedia
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500 keer
Carina E GTSi

Toyota heeft het leveringsprogramma van de
Carina E tijdelijk uitgebreid met een sportieve
GTSi, gebaseerd op de XLi
Sedan. Er zijn slechts 500
exemplaren beschikbaar
voor de Nederlandse markt
en Toyota hoopt met deze
auto de jonge zakelijke rijder aan te spreken.

Aan de buitenzijde is de
GTSi herkenbaar een speciale wielplaten, brede banden, een achterspoiler en
mistlampen. Het interieur
is voorzien van diverse
comfortverhogende extra's
als een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, hoofdsteunen op de achterbank,
vier elektrisch bedienbare
zijruiten, kaartleeslampjes, centrale portiervergrendeling en stuurbekrachtiging. Evenals een
groot aantal andere actiemodellen, waaronder de
Corolla Hatchback Spirit,
is de Carina E GTSi te zien
tijdens de Toyota Rode Loper Show, die bij alle dealers gehouden wordt tot 30
oktober.

s

S

Niet in het minst dankzij het
comfort en de betaalbare prijs
(vanaf 33.000 gulden) is de EWagon een interessant alternatief voor de nog altijd populairder wordende spacewagons en
stationcars. In vergelijking met
zijn voorganger is hij iets langer, breder en hoger. De ruimtewinst in het interieur is verder
onder andere toe te schrijven

R->ï.7c
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Ook bij Ford
is veiligheid
grote troef
H

ET GAAT niet meer
om snelheid, pk's,
mooie lijnen, open
daken en al helemaal
niet meer om glimmend
chroom. Milieu doet het
goed bij fabrikanten, maar
meer nog de veiligheid.

Als er maar gerecycled kan
worden en als het maar superveüig is. Want daar draait het
immers allemaal om. Neem de
nieuwe Scorpio en Escort
maar. Nou ja, nieuw is wat o verdreven in dit geval. Er is een
aantal wijzigingen cq verbeteringen aangebracht, alle hoofdzakelijk gericht op het verhogen van de veiligheid voor inzittenden.

XL 600 V
Transalp
Voor het eerst sinds 1987
ondergaat de Transalp, een
van de populairste Hondamodellen, een aantal wijzigingen.

Bij de Scorpio is de carrosseriestructuur verder verstevigd,
onder meer met extra bescherming tegen zijdelingse aanrijdingen. Een airbag in het stuur
is standaard, evenals gordelspanners en -klemmen. Deze
werden eerder al in de Mondeo
toegepast, in combinatie met
stoelen die voorkomen dat je
bij een aanrijding onder de gor- De Orion heet in het vervolg Escort
del door glij dt. Voor de bijrijder
is een airbag tegen meerprijs aanzienlijk. Na vergrendeling naar 100 km/uur), uiterst comleverbaar.
kan het centrale sluitsysteem pleet en oersterk (trekvermouitsluitend met de autosleutel gen maximaal 2.000 kg).
Alle Scorpio's worden in het worden ontgrendeld. Zelfs als
nieuwe modeljaar voorzien van iemand de Scorpio 'kraakt'
dubbelwerkende portiersloten, door een ruit in te slaan, kan hij Niet te kraken
die met via de gebruikelijke volgens Ford de centrale verOok voor de Escort geldt het
stangen, maar via bowdenka- grendeling niet openknjgen.
verhaal over de veiligheid. Een
bels vergrendeld worden. Dit
airbag voor de bestuurder is
beperkt de kans op openbreken
Nieuw in het Scorpio-pro- voortaan standaard en de gorgramma is de 2,5 liter turbodie- dels en voorstoelen beschikken
sel met interkoeler. Deze on- nu over dezelfde veiligheidsderscheidt zich door een uit- voorziemngen als de Mondeo.
zonderlijk laag emissieniveau
en is ontworpen met het oog op
Een dubbele beveiliging
een vlak koppelverloop. Hij le- moet voorkomen dat de airbag
vert zijn maximale koppel bij zich onbedoeld en uiterst on2000 toeren per minuut en heeft verwachts (binnen 1/25-ste van
zeer aantrekkelijke prestaties een seconde) ontplooit. De Esvoor een diesel. De top bedraagt cort is evenals de Scorpio voor195 km/uur en hij accelereert zien van dubbelwerkende slodrie seconden sneller zijn 100 ten. Als optie is tevens een
km/uur dan zijn voorganger. nieuw elektronisch anti-diefsHet gemiddeld brandstofver- talsysteem verkrijgbaar, dat
bruik is met zeven procent te- het
motormanagement-sysruggebracht tot ruim l op 13. teem uitschakelt. Het is een ingewikkeld systeem dat 4,3 milDe reeks is verder uitgebreid jard codes kent. Wie zoiets
met een sportieve Wagon, die kraakt moet van goede huize
de in samenwerking met Cos- komen. Doorverbinding van
worth Engineering ontwikkei- het contactslot is vrijwel uitgede 24-kleps V6 onder de kap sloten en de kans op joyriding
heeft. Die motor kenden we al lijkt dan ook minimaal.
uit de vier- en vijfdeurs versies
Van de succesvolle 1,8 liter
van de Scorpio. De auto is zeer turbodiesel is een nieuwe versnel (binnen negen seconden sie ontwikkeld. Met behulp van
heeft bovendien nog eens twee
wagenbrede zonnedaken. Het
voorste is een kanteldak, het
achterste een schuifdak. Aan
weerszijden is hij voorzien van
een grote schuifdeur en aan de
achterzijde biedt een grote klep
nog eens toegang tot de bagageWINTIG JAAR en 6,2 cent in de totale VW-productie
ruimte. De ramen van de
miljoen exemplaren weten te verwerven. En nu dan
schuifdeuren kunnen overina de introductie van de vierde generatie. De drie
gens wel, zoals het een persode eerste Volkswagen voorgaande waren elk goed
nenauto betaamd, naar bene- Passat verschijnt eind pkto- voor ongeveer twee miljoen
den zakken.
ber de vierde generatie op exemplaren. Hoe de nieuwste
Het interieur is variabel. Zit- het Nederlandse wegennet. het zal vergaan is nog afwachbanken en stoelen zijn dus op Hij valt vooral op de aan- ten. Hij heeft m elk geval het
meerdere manieren te gebrui- dacht die aan veiligheid is economisch tij tegen, want weken en te plaatsen. Alle zitplaat- besteed
zitten op een paar uiten door zijn ver- reldwijd
sen hebben een hoofdsteun.
zonderingen
na bijna alle autoStandaard is de minibus voor- nieuwde front en achter- verkopen in de knel. Maar gezien van achterwielaandrijving, kant.
zien de staat van dienst die de
maar zoals de Subaru-traditie
Passat op zijn naam heeft
voorschrijft is er ook een 4WDDe Passat heeft in twintig staan, kan VW er alle vertrouversie leverbaar.
jaar een aandeel van tien pro- wen in hebben.

aan de plaatsing van de motor,
namelijk in dwarsrichting achter onder de vloer.
Het gaat om een rustige 1,2
liter driecilindermotor met een
vermogen van 40 kW/54 pk.
Door de balansas in de motor
draait hij nagenoeg trillingvrij.
Zeker in de stad is de auto zeer
handzaam en voor het Nederlandse wegennet voldoet hij
met een topsnelheid van 128
km/uur ook nog aan de normen. Het gemiddeld verbruik
in de stad ligt op 8,5 liter per
honderd kilometer.
De carrosserie is helemaal
nieuw ontworpen met als op-1
vallende stylingelementen dé
forse bumperschilden. Kenmerkend voor de E-Wagon is
het grote glasoppervlak en de
vierwielaangedreven
versie

ET IS GEEN leasing en geen autohuur, maar hangt
er ergens tussenin. Je
krijgt minder auto, maar
blijft toch even mobiel.
Rarara, hoe kan dat?
Simpel, op dagen dat je
een auto nodig hebt,
krijg je er een (groot of
klein) en op de andere
dagen pak je tegen gereduceerd tarief de trein.
Twee aartsrivalen samen op weg dankzij Mobiliteitspas.

Het uiterlijk is geactualiseerd, de rjjeigenschappen
zijn wat sportiever geworden en de geperfectioneerde afstelling van het rijwielgedeelte komt de handelbaarheid ten goede.

een mterkoeler is het vermogen
van 75 naar 90 pk getild. Speciale gloeibougies staan er garant
voor dat de Escort bij temperaturen tot vijftien graden vorst
binnen vier seconden kan starten. De prestaties zijn zeer acceptabel, niet in het minst
dankzij het door Ford opgegeven gemiddelde brandstofverbruik: bijna l op 21.
Nog een Escort-nieuwtje is de
komst van een Laser-uitvoe-

nng, een zogenaamd beginmodel met een beperkt aantal opties. Hij beschikt over een 60
pk-motor en kost 28.500 gulden.
Verder verdwijnt de naam
Orion uit de boeken. Evenals
de VW Santana in 1985 omgedoopt werd tot Passat, heet de
Orion voortaan Escort. Gezien
de overeenkomst met de Escort is dat ook heel wat logischer. De klassieke kofferbak
blijft.

.•i»
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„De trein schiet op sommige trajecten tekort en is
niet altijd zaligmakend. ledereen die daarom roept
dat we massaal de auto
moeten staan, praat tegen
beter weten in. Wij maken
ons sterk voor fatsoenlijk
en rationeel gebruik van de
auto. Als je een auto hebt,
maak je er gebruik van en
zegje niet: vandaag de trein.
Met Mobiliteitspas kun je
er niet meer omheen. Het is
ook een goed alternatief
voor degenen die nu al met
grote regelmaat gebruik
maken van het openbaar
door Evcrhard Hebly
vervoer hebben, maar wel af
en toe een auto nodig hebben. Wij trekken dus ook
mensen de trein uit, maar
Een plastic kaartje als alternatief voor met name de Bij een Mobiliteitspas kruisen trein en auto elkaar niet, maar liggen ze in eikaars de NS zien Mobiliteitspas
Foto Bram de Hollander als een goede aanvulling."
lease-auto of auto van de verlengde
zaak, want met Mobiliteitspas geldt: no use, no pay. Bij de prijsberekening ledere dag dat je een auto organisaties. „We moeten
Een auto van de zaak kost wordt uitgegaan van een zo- gebruikte, kostte een strip. realistisch zijn, het wordt Inventiever
Ochsendorf heeft de Moeen werkgever vaak han- genaamde normauto, bij- Omdat hij hiervoor auto's steeds moeilijker om met je
denvol geld, omdat hij ook voorbeeld een Opel Corsa, nodig had, kwam hij terecht auto over 's heeren wegen te biliteitspas zelf getest en
moet betalen voor alle da- maar het is mogelijk om af bij Hiltermann Leasing. De rijden. De files zitten de au- zijn auto drie maanden aan
gen dat de auto niet zakelijk en toe een andere auto te strippenkaart werd ver- tobranche in de weg en dat de kant geschoven. Hij had,
wordt gebruikt en dat zijn kiezen. Het gebruiksdoel plaatskaart, die nu is opge- is onze eigen schuld. Het zoals iedereen, verwacht
er al snel 150 per jaar. De' bepaalt het'autotype. Behal- volgd door Mobiliteitspas. wekt toch haast hilariteit vleugellam te zijn. Het viel
werknemer heeft op zijn ve een mobiliteitspas krijg Het is een samenwerkings- op als je vandaag de dag nog mee.
beurt te maken met de fis- je een jaarkaart van de NS verband tussen Budget auto's probeert te verkocale bijtelling.
en hoe meer dagen je een Rent-a-Car,
Hiltermann pen. Als we nog meer auto's
„Ik heb gemerkt datje inauto wenst te gebruiken, Leasing, Multi Tank Card op de weg te brengen graven ventiever wordt. Bovendien
Mobiliteitspas houdt het hoe goedkoper de jaarkaart. en Ochsendorf ACS. Dank- we ons eigen graf", aldus was mijn agenda veel schoner en compacter. Op dagen
midden tussen leasing en Je blijft dus min of meer zij Budget beschikt Mobili- Ochsendorf.
dat ik de auto had, plande ik
huur. Het werkt vrij een- even mobiel, het is maar teitspas over ongeveer 3500
auto's verspreid over 44 ves„Het woonwerk-verkeer gewoon mijn hele agenda
vourtig. Vooraf wordt een hoe je het bekijkt.
inschatting gemaakt van
tigingen door het hele land. is de bottleneck en daar vol. Dat scheelde veel reisOok OV Services Midden moet in gesneden worden. tijd en onnodige extra kilohet aantal dagen dat je een
auto nodig denkt te hebben. Tegenstrijdig
Nederland, waarin de NS en Tegelijk kunnen we niet meters. Wij gooien het niet
Initiatiefnemer is J. Och- het Streekyervervoer vere- voorbijgaan aan de unieke zo op milieu, want we zijn
Op welke dagen maakt niet
uit. Als het zover is, neem je sendorf, directeur van het nigd zijn, is nauw betrok- eigenschappen van de auto: en blijven automensen,
deur-tot-deur en altijd op maar het is wel mooi meekontakt op met de reserver- gelijknamige 'Automobile ken bij Mobiliteitpas.
een tijdstip dat je jou uit- genbmen dat je met Mobiliingscentrale van Mobiliteit- Consultancy & Services.
Mobiliteitspas lijkt wat komt. Vaak kun je de auto teitspas het milieu ontziet."
spas, die de auto voor de Twee jaar geleden bedacht
deur bezorgt. In noodsitua- hij een strippenkaart voor tegenstrijdig met de doel- laten staan, maar soms ont- Mobillteltspas,
ties zelfs binnen één uur. automobilisten uit Almere. stellingen van de genoemde kom je er niet aan."
telefoon 03402-51»!!.

De vernieuwde bovenkant van de stroomlijn
heeft een spits toelopende
neussectie met een gewijzigde ruit en een in de
stroomlijn geïntegreerde
koplamp.
De kuip is wat breder uitgevoerd en biedt meer bescherming voor de bovenarmen. Extra toercomfort
wordt verder geboden door
de nieuwe, groter uitgevoerde handbeschermers.
De van lamellen voorziene inlaatkanalen geven de
machine een heel verzorgde indruk. In combinatie
met de nieuwe kleuren en
stickers heeft de Transalp
hierdoor een fris en nieuw
uiterlijk, zonder dat het
imago geweld is aangedaan.
De richtprijs bedraagt
16.000 gulden.

Opel
Winterplan
We kennen het al vijftien
jaar en dus is er sprake van
een traditie: het Opel Winterplan. Voor een bedrag
van 27 gulden vijftig controleren Opel-dealers uw
auto met het oog op de naderende winter.

De Volkswagen Passat Variant CL

Nieuwe Passat zonder scherpe kantjes

Mobiliteitspas voor fatsoenlijk autogebruik
H

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.
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Zes man in Subaru's minibus

UBARU GEEFT met de
nieuwe E-Wagon de
kortste definitie van
ruimte. De slechts 3,53 meter lange en 930 kg lichte
minibus biedt voldoende
ruimte aan zes volwassenen
en dat maakt hem uitstekend geschikt als gezinsauto.

'- ô

» ---S^lV-v

Bij de ontwikkeling van de
nieuwe Passat stond het aspect
van veiligheid voorop. Dit resulteerde m een standaard-airbag voor zowel bestuurder als
bijrijder, gordelspanners, in
hoogte verstelbare gordels,
hoofdsteunen voor en achter,
ABS vanaf de 2,0 liter.

het stuur is enigszins m de richting van de bestuurder gedraaid, zonder dat deze hierdoor geïsoleerd komt te zitten.
Evenals zijn voorganger heeft
de nieuwe Passat weer veel binnenruimte, onder andere dankzij de sinds 1988 dwarsgeplaatste motor.

Stabiele A- en B-stijlen en verstevigingsprofielen in de portieren in combinatie met extra
versterking in de wielkasten en
speciaal geconstrueerde dorpels, garanderen dat hij voldoet
aan de in 1994 in Amerika wettelijk voorgeschreven 'dynamische zijkant-crash' met een
snelheid van 34 mijl/uur.

Er is keuze uit een zevental
verschillende motoren, waaronder twee turbodiesels. De
CL-versie vormt de basis van
het programma, het topmodel
heet de VR6 Exclusiv. De laatste is voorzien van een potente
2,8 liter VR6-motor met een vermogen van 128 kW/174 pk. De
nieuwe direct-ingespoten 1,9 liter turbodiesel met een vermogen van 66 kW/90 pk is opvallend zuinig. Volkswagen noteert een gemiddeld verbruik
van 5,3 liter/100 km.

De rugleuning van de achterbank is versterkt met een plaatstalen achterwand om te voorkomen dat bij een aanrijding
zware voorwerpen in de kofferruimte door de achterbank
dringen. VW levert voor de
nieuwe Passat een speciaal systeem van kinderzitjes, de Bobsy, in vier verschillende maten.

Vloeiend
De carrosserie wordt bepaald
door vloeiende vormen, een
trend voor Passat die zich al bij
de derde generatie in 1988 af tekende. VW heeft bij de nieuwste bijna alle scherpe kantjes
afgehaald. In het front zijn de
nieuwe grille en smalle kop
lampen die tot in de spatschermen doorlopen gezichtsbepalend. De knipperlichten en
eventueel de mistlampen zijn
gehuisvest in de spoiler. De
flanken zijn glad vormgegeven.
De zijruiten staan nogal
rechtop. VW wil hiermee voorkomen dat het interieur te snel
opwarmt bij overmatige zon
De achterzijde is duidelijk afgerond en dit geldt natuurlijk met
name voor de versie met kofferbak, die door zijn ontwerpers is
voorzien van grote achterlichten. Een opvallende rand aan
de achterklep neemt bij alle
versies de functie van spoiler
over. De bumper is ver naar beneden doorgetrokken en doorstaat kleine parkeerfoutjes zonder schade.

Nieuwe diesel
In het interieur zijn de kleuren van de diverse onderdelen
op elkaar afgestemd, zegt VW
Dat lijkt ons een tamelijk onnodige opmerking, want voor minimaal 40.000 gulden hoefje in
feite niet anders te verwachten
Maar goed, de kleuren van alle
onderdelen passen volgens VW
dus opmerkelijk goed bij de bekleding.
In het ontwerp van de cockpit staat de bestuurder centraal. Het gedeelte rechts naast

Er wordt op elf wintergevoelige onderdelen gecontroleerd. Als alles in orde
is, wordt een certificaat uitgegeven. Treedt er later
toch een storing op dan
wordt dit voor certificaathouders gratis verholpen.
Het begeerde papier kan
tot 31 januari 1994 worden
aangeschaft en is tot 31
maart 1994 geldig.

(ADVERTENTIE)

geeft u meer!
HERFSTTOCHT 1993
In samenwerking net Rederij NACO biedt Weekmedia
haar lezers een fantastische herfsttocht aan op maandag 27 september, donderdag 30 september, maandag
11, donderdag 14, maandag 25 en woensdag 27 oktober
1993
U stapt om 9.30 uur op bij Rederij NACO, De Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam Om 10 00 uur vertrekt de
boot naar Alphen aan de Rijn. Aan boord wordt u
ontvangen met een kopje chocolademelk mét. Vervolgens worden de trossen losgegooid en vaart u via de
Kostverlorenvaart en de Nieuwe Meer over de Ring
vaart van de Haarlemmerpolder Vervolgens passeert u
de prachtige Westemder Plassen en de Braassemermeer Rond ca. 14 00 meert u af in Alphen aan de Rijn.
Tijdens de vaartocht krijgt u =en heerlijke kop soep
geserveerd en vervolgens een Schipperslunch bestaande uit een broodje ham, broodje kaas, een krentenbol en
kopje koffie, thee of melk Na de vaartocht krijgt u de
gelegenheid een bezoek te brengen aan Avifauna,
waar om 16 00 uur de bussen klaar staan om u weer
naar Amsterdam te brengen.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon op de dag van vertrek aan de kassa van Rederij
NACO en na telefonische reservering, tel 020-6262466
betalen onze lezers slechts f 39,- p.p.

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze herfsttocht is alleen mogelijk na
telefonische reservering, tel 020-6262466. Deze bon
dient ingevuld ingeleverd te worden op de dag van
vertrek aan de kassa van Rederij NACO, De Ruyterkade
Steiger 7 in Amsterdam De kosten bedragen f 39, p p
Naam
Adres
Postcode.
Datum

Woonplaats.
Aantal personen:

geeff u meer!

GRUNDIG VHS-HQ
VIDEORECORDER
MET TOP-TELETEKST EN PDC

teletekst

SONY CAMCORDER
8x motorzoom, (ader, 3 lux,
hili, autofocus Adviespnjs '2220-

laatste
Indeling
Informatie:
• . i
102 Nieuws
101
200 programma
201
30OOmroep
301
'r 400 vrije Tijd, Teletekst
401
l ,; SÖo Consument, financier 501
V|.'épO Sport
601
700 Weer «n verkeer
7oi
8
^BOO Landbouw en regio
<M

1299.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

Typo 25GR5760: 63cm flat TOPMERKCAMCORDER
square, in-lme.quikstaitbceld- F60,8mmsystecm,6xzoom,subuis. stereo, teletekst en af- penmpose, autofocus. Adv '2299 standbediening A d v ' 2 0 7 5 -

1149

SONY CAMCORDER

Publleks
informatie:
201035-778025
(allen in
kontoor»Md

699.-

'i Omroep- overzicht:

FX500. 10x motorzoom, 2 lux.
LCD-display, superimpose,
HiFi stereo, afst bed.. '2660-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

VS902; High-Quality beeldkwaliteit,
2 koppen, stilstaand beeld, beeld voor
beeld, 6-voudige picture search. Digitale
auto-tracking. ATTS (Autom. Tape Time
Select) en Go-To systeem. Simpel te
programmeren via teletekst. PDC start de
video aan het begin van het programma en
stopt aan het einde. Inkl. afstandbediening.
Adviesprijs*1409.-

-jNOS 304 AVRO 310 VARA 330 KRO 330
ffNCRV 340 TROS 3SO VOO 360 EO
370

'VPRO 38O IKON 391 Educatief

392-399

fj, Adres centrale redactie: Studiocomple

Program Delivery Control

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

Uw geprogrammeerde opname
begint en stopt precies óp tijd!

Nederlandse Philips garantie

SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,

SONYTRAVELLER

1399.

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST
SONY VHS HI-FI VIDEO
PHILIPS GR1021 37CM SLV615; HQ TOPKLASSE'
4koppen,longplay(8uur) '1990.-

1199.-

PANASONIC VHS HI-FI

F65; 4 koppen, VHS-HQ.' 1894.-

1149

70cm fiat square
beeldbuis, 60 voorkeuzezenders,
automatisch
zenderzoeksysteem,
teletekst
met geheugen, stereo,
scart-aansluiting en
infrarood
afstandbediening.
Adviesprijs*"! 995.-

TIJDENLIJN
020-6476219
Eén dag voor levering
van 14. 00 tol 16. 00 uur.

459.-

^*iSJSJ

Type R3G14; Draaiplateau, ti-

pffijj
L;jfof

CCC
OUU."

i lü«

BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met
260 literinhoud. Adv. *1199.-

SIEMENS KS2648

849

MIELE1100TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1100 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geëmailleerd. Adviesprijs *2199.-

1475.-

AEG LAVAMAT RVS

VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle. "1795.-

1125,
835.-

1099.-

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi |
magnetron. Adviesprijs* 1299.-

979^
RISICO

Geen 2-deurs koelkast maareen
echte 320 liter 2-deurs koel/vries
kombinatie. Koelruimte op "ooghoogte". Adviesprijs. *1099.

KOEL/VRIES KOMBI

Type ARG280; Adv. '1235.-

BAUKNECHT WA6500

BAUKNECHTSUPER
KOEL/VRIES KOMBI
TypeKGC2511 ;Adviespnjs*1269.-

849.-

779.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

^mmsm^

AKAI VIDEO+PDC

VSF360; 3 koppen, VHS-IHQ,
afstandbed. en PDC. *1098.-

749.-

nrP^JV1
*.HUllllillÜ!

Zccmm$m

598.-

949.799.-

KN5404;Gas-elektro. *1049.-1

AEG TURNETTE

1099,-

599.-

145 LITER KOELER

EÜEr 425."

PHILIPS VIDEO + PDC
VR223; VHS-HQ, simpel programmeren: TXT. '1245.-

PHILIPS 160 LITER

779.-

M
M

M

n
'd

GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

478.-

4 koppen, dubbele speelduur.
Ned. Philips garantie. '1245.-

160 liter inhoud. Adv.*869.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

635.-

TOPMERKWASDROGER

312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening.*1145.-

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

4-pits gaskookplaat. '298.-

198.-

ZANUSSI WASDROGER
Type TD50; Adviesprijs*649.-

399.479.599.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

108.-

INDESIT WASDROGER

GRUNDIG VHS VIDEO

599.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar

PHILIPS/WHIRLPOOL altijd een plaatsje voor te
Type AMB523; Adviesprijs*945.- vindenis. Adviesprijs.*595.-

HRDX20; Afstandbed. '879.-

BAUKN./BOSCH/AEG

549.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

va649.'

Inkl. afstandbediening 1

KONDENSDROGER

449,

ZANUSSI VRIESKAST
TypeZGOSO; Adviesprijs'599.-

D3000WI
tïnm 450." INDESIT
LUXE VAATWASSER
PHILIPS VRIESKAST

799.- mt&
nwi

JypeAFB594; Adviesprijs*725.- 6 programma's, 1 2 couverts en
geruisarm: Adviesprijs'999.-

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

Elektronisch regelbaar. '1445.-

999.-

MIELE DROGER

BOSCH VRIESKAST

449:

PIN-CODE | DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

^gast&ssf IES"ï? •"-*«*'
zonder extra kosten J Rivieradreef 37

I

C1Q

D lö«"

STUNT!! VRIESKIST!!

169.BEVERWIJ K
l ALKMAAR
Winkelcentrum "De Beverhof" l Huiswaarderplein 11
Beverhof 16 (alleen witgoed) l (Achter Noorderkade/Groimarkt)

BAUKNECHT VW 3PR

nrg% 7QQ _
unM l vlïl.

Type GSD1311; Adv. '848.- BOSCH VWPS21 00

iJrJftf

MERKCENTRIFUGE

>I7Q _
*tf ö«

BAUKNECHTLUXE

1299.- nwi

Ad vies p rijs *799.-

i Meer budget door de gratis
) BCC-card!
anvraag-folder in de winkel!

SUPER KOOKPLAAT

299.-

GRUNDIGVIDEO + PDC

S.ANTENKAART

1298.-

BAUKNECHT 160 LTR

799

KLEUREN-TV
TELETEKST

Wlüi

KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

BOSCH KTF1540

JVC VHS-HQ VIDEO
ARISTONA 51 CM

1098.-I

ATAG INFRA TURBO

pTgjj c>ic
IfM? 343."

TURBO-DRIVE VIDEO

GV200; 2 koppen, ATTS,
LCD-afstandbedienmg. '989.-

GRUNDIG 51 CM TEKST

FK055/52/25A; Elektrische oven, l
inkl. grill en kookwekker. *1510.-

nrg«4 cyic
um? u4u«

VS902;TELETEKST. '1409.-

M

958.-

ATAG GAS-ELEKTRO

TOPMERK. Adviesprijs*749.

ZANUSS1140 LITER

BLAUPUNKT55 CM
SUPER TELETEKST

668.-

130 LTR. KOELKAST

Oerdegehjke tabletop. Zeer PELGRIM SUPERLUXE
800TRNBOVENLAD"ER fraaie uitvoering met formica GAS-ELEKTRO FORNUIS
bovenblad. Officiële garantie. 410; Gas-elektro fornuis,
nkl. grill, draaispit en mixed |
grill-set. Adviesprijs'1425.-

VSF340; VHS-IHQ, PDC voorbereid; afstandbediemna '988.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

Type KN5402WO; Adv. '849.-

INDESIT G/E FORNUIS

Inklusief aparte 2800-toeren INDESIT 140 LITER
centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

AKAI 3 KOPPEN VIDEO

INDESIT
FORNUIS IT

ETNA FORNUIS 14.00

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv.*1445.-

RTV535; 3 koppen. Adv.'1445.-

uu

649.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

PHILIPS /WHIRLPOOL

829.-

679.599.-

ÜHUNUIÜ HbU-4bü
STEREO TELETEKST

R8180;750Watt+draaiplateau. l

659.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

BLAUPUNKT VIDEO

1398.-

569,

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanPHILIPS /WHIRLPOOL
bieding? Adviesprijs.*1549.-

1199.-

J40;VHS-HQ,3koppen.'1104.-

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

FMA925C; Luxe 3 in 1 kom-1
bi'-magnetron. Inkl. heteluchtoven en grill. Adv.*849.-1

1375.-

PANASONIC VIDEO

70KV9717; Adviespnjs'2275.

349.

BAUKNECHT2304
MOULINEX 3 IN 1
pTffo
71C _ KOMBI MAGNETRON

"* V315; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbedienmg.'1220.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

319.-

PHILIPS/WHIRLPOOL mer en 1000 Watt quartz-grill.

SONY3 KOPPEN VIDEO

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

AVM610; 20 liter. Adviesprijs'769.-1

SHARP 2 IN 1 KOMBI

hafcf

PHILIPS HI-FI VIDEO "

1199.-

lüSKf
495 •"
ZANUSSI 2-DEURS

WASDROOGKOMBINATIE
1200 TOEREN LUXE
320 LITER SUPER
IDEAAL: Wassen en drogen in
KOEL/VRIES KOMBI
één apparaat. Adviesprijs'1899.-

VR502; VHS stereo. '1599.

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

CQQ _
OiJif.

SIEMENS1000 TOEREN

899.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

299.-

Type WH3380. Adv. '1878.-

Flat en Square Hi-Black Tnnitron beeldbuis, teletekst en afstandbediening Adviespnjs'1799.- GRUNDIG HIFI VIDEO
VS940; VHS-HQ, 4 koppen,
inkl. TELETEKST. '1999.-

1499

PTg«%
li^/lf

Tijdstip van levering?
Bel de BCC

830, TOPKLASSE' *1899.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

PANASONIC 700 WATT

SHARP 3 IN 1 KOMBI

JVC VHS HI-FI VIDEO

1799.-

|j:wf 44S."

INDESIT 2-DEURS
ZANUSSI WASAUTOM. Type R224Q. Adviesprijs*849.- PHILIPS/WHIRLPOOL

Geen pri|s-m!o i.v.m. konkurrentie
Ald.konsumenienbelangen
Ma. I/m Vr. 10.00 tol 16.00 uur

999.-

1299.-

HOLL 1000 TOEREN

020-6474939

Type 28ST2470;

219.-

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv. '749.-

l N FO - L l J N

PHILIPS 70CM KLEURËN-TV
STEREO
TELETEKST

750; 4 koppen, 8 uur. *2095.-

SONY 70CM KVX2921
STEREO TELETEKST

MOULINEX FM1115

vraag, opmerking, probleem?
Bel de BCC

BLAUPUNKT VHS HI-FI

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel, 280 LITER 2-DEURS
zeer zuinig. Adviesprijs'1 299.- LUXE KOELKAST

Type 2596; Adviesprijs. '799.-

2059.

TR50; Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi, autofocus. '2550.-

SAMSUNG RE570

INDESIT PROMOTIE

PHILIPS CE6270 63CM HiFi stereo. Adviesprns'3330.AFSTANDBEDIENING

199.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

LUXE WASAUTOMAAT
pTgifr
CQQ
taak? ü«f»J.

70 CM TELETEKST

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen. |

MIELE VWG521

348.OPENINGSTUOEN:
maandagmiddag
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag .9 tot B uur.

1499.-1

. 9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND:
7 tot 9 uur
7 tot 9 uur
overig* fill.len donderdag
7 tot 9 uur

/ '.\

VERKIEZING ONDERNEMER
VAN HET JAAR 1993
door de

Nieuwsblad

ondernemers
vereniging Zandvoort
Zie onze adv. elders in dit blad.

Donderdag 21 oktober 1993

Los nummer ƒ 1,85

Winkels zaterdagmiddag urenlang dicht

Grote delen Zandvoort en
B entveld zonder stroom
ZANDVOORT - Grote delen van Zandvoort en Bentveld Jnebben zaterdagmiddag urenlang zonder stroom
gezete n. De oorzaak was een
kortsluiting die rond een
uur ontstond in een verbindingsstuk tussen twee kabels, onder het trottoir van
de Sophiaweg. Een aantal
winkels is bijna de hele middag dicht geweest.
„Het was een wat gecompliceerde storing," zegt B. Sluyter,
chef Klantenservice van de nv
PEN Energiebedrijf Noord-Holland. „Er had zich als het
ware een kleine explosie voorgedaan un de mof. Dat komt bijna nooit voor. De storing was
moeilijk te vinden. Normaal gesprokeri doen we daar een
kwartier a 20 minuten over, nu
hebben we pas om 16.21 uur
alles weer bij kunnen sluiten."
Het gevolg was dat een tiental
winkels in het centrum al die
tijd zonder stroom zat.

Kassa's
Personeel liep in het donker
rond, en in kleine winkels werd

zo goed en zo kwaad als het
ging nog geprobeerd klanten te
helpen.
Zaken als Altaert Heyn en de
Hema moesten echter urenlang
de deuren sluiten omdat de
elektronische kassa's niet meer
werkten. Met name in de supermarkt moesten klanten hun
volgeladen winkelwagentjes laten staan en onverrichter zake
naar huis terugkeren of elders
hun boodschappen doen. Ook
beveiligssystemen tegen diefstal, zoals bij de Hema, vielen
uit.
In andere bedrijven, soms pal
naast de gedupeerde winkels,
bleef de stroomvoorziening wel
gehandhaaft. „Wij hebben de
rekening wél betaald," was een
veel gehoorde grap, maar daar
lag het - vanzelfsprekend - niet
aan. „Die bedrijven zijn aangesloten op een andere streng in
de straat," verklaart Sluyter.
Zowel klanten als winkelpersoneel bleven lange tijd aan
weerszijden van de deuren
staan, in de verwachting dat het
probleem spoedig zou zijn opgelost. Pas rond half vijf werd
het geduld beloond.
De kortsluiting in de 'mid-
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Actie voor gehandicapte kinderen

DEZE WEEK
Duit

Coördinator Rini Cappel, van
l de Stichting Bestrijding Veel
Voorkomende
Criminaliteit
(BWC), kreeg maandag in Den
l Haag een oorkonde en een beI drag van 15 duizend gulden uitI gereikt, „Een stukje waardeI ring en eer voor al diegenen die
l zich zo enorm voor het welsla1 gen van het project hebben inI gezet," aldus Cappel, blij dat hij
l het project heeft mogen leiden.

[Bewondering
Het project van BWC liet vijf
l andere achter zich. De jury had
l 'bewondering* voor onder andeI re de snelheid, de.mtegrale aanIpak, de specifieke gerichtheid
l op een bepaald soort delict, de
l samenwerking, de grote uitI stralende effecten en de toepasI singsmogelijkheden
elders.
l 'Het is weer een zaligheid als je
l van de duinen glijdt,' aldus het
| juryrapport.
Het project heeft landelijk al
l navolging gekregen, onder anIdere in Scheveningen, NoordIwijk, Egmond en Bergen. OpIvallend zijn de ParkingwatIchers: jongeren die op de fiets
l langs parkeerplaatsen rijden,
lom toeristen te adviseren om
l auto-inbraak of -diefstal tegen
Ite gaan. De badgasten krijgen
look een prettige dag toegeIwenst.

denspanningsmof', vroeger ook
wel 'tienduizend-voltaansluiting', was spontaan ontstaan
om vier minuten voor één.
Daardoor schakelde in Overveen een vermogensschakelaar
uit, vergelijkbaar met een
hoofdschakelaar.

Delft

Verbazing
De PEN dacht eerst om half
vier al dat het probleem was
opgelost, zodat er op dat moment weer spanning op het net
werd gezet. „Tot onze verbazing hoorden we daarna ook
nog dat er mensen zonder
stroom zaten." Achteraf bleek
dat de metalen delen die de
kortsluiting hadden veroorzaakt, helemaal waren weggeslagen. Daarmee verdween ook
de verbinding tussen de aanvoerlijn uit Overveen en de rest
van de kabel naar het dorp.
Uiteindelijk werd een noodoplossing
gevonden
door
stroom toe te voeren via het andere uiteinde van deze kabel.
De kabelverbinding naar Zand- Terwijl gehandicapte leerlingen van de Van Voorthuysenschool toekijken, geven Zandvoortse kinderen op straat voor La Bastille
Foto Persbureau Zandvoort
voort vormt immers een cirkel: een mini play back-shOW Weg
deze begint en eindigt in het
station Overveen.
ZANDVOORT - De geldin- verse kanten door vrijwilligers- ding in elkaar. De deelnemers leiding van de Van Voorthuyvan de Mini Play Back show senschool. Deze heeft ook al
zameling afgelopen zater- hulp wordt geboden.
Zo ook door de eigenaren van kregen eveneens te kampen hulp gekregen van een aantal
dag van café La Bastille
deskundigen, zoals tuinarchiheeft een bedrag van tien- café La Bastille, die zaterdag met stroomuitval.
Zaterdagavond was alle na- tect Henk Weijers en George
duizend gulden opgeleverd. een grootscheepse actie voer- righeid
voorbij en kon veiling- Sieverding, bekend van het
waaraan een groot aantal
Het geld is bestemd voor de den,
mensen deelnam, 's Middags meester Simon Waterdrmker Haarlemse sport- en speeltuindr. A. van Voorthuysen- waren
kinderspelen op straat ongehinderd zijn oude veiling- werk. De plannen zijn geheel
school in Haarlem.
georganiseerd, maar die vielen hamer hanteren. La Bastille pro deo uitgewerkt en volledig
enigszins 'm het water' door de was hiervoor compleet vol 'ge- toegesneden op de ontwikkeDe binnentuin van deze stroomstoring die zaterdag- stroomd', wat de opbrengst van lingsmogelij kneden van de
school, bezocht door zo'n 150 middag een groot deel van het de actie flink omhoog schroef- leerlingen, die in leeftijd varieren van vier tot twintig jaar.
geestelijk gehandicapte kinde- centrum lam legde. Zo zakte de.
Zelf hebben zij trouwens ook
ren, moet nodig gerenoveerd bijvoorbeeld het luchtkasteel,
De tienduizend gulden wordt niet stil gezeten: zij hebben tijworden. De middelen ontbre- ter beschikking gesteld door
ken echter. Vandaar dat van di- McDonalds, als een plumpud- binnenkort overhandigd aan de dens een sponsorloop 15 minuten hardgelopen, gefietst of gestept om zoveel mogelijk geld
binnen te krijgen.

|Bay Watchers
Volgens BWC is een 'Bay
IWatch Team' een logisch verJvolg daarop: jongeren die - uitperust met portofoon en verre-

'Raadhuis-uitbreiding erg duur'
ZANDVOORT
De
D66-fractie heeft een extra
ledenvergadering bijeengeroepen om te praten over de
uitbreiding van het raadhuis. De partij vindt de kosten van 6,7 miljoen gulden,
waarvan sprake is, erg hoog.
bijeenkomst vindt plaats
Coördinator Rini Cappel nam maandag in Den Haag de oorkon- De
drie dagen voor de gemeende plus de landelijke Hein Roethof Prijs in ontvangst
teraad besluiten neemt over
kijker - vanuit meerdere uit- hier compleet zonder zorgen de bouwplannen.
kan vertoeven." Voor een Bay
Watch Team is samenwerking
nodig met bijvoorbeeld politie,
reddingsbrigade en eventueel
andere partijen.
BWC, gesubsidieerd door
gemeente en Ondernemers Vereniging Zandvoort, rekent er op
nog jaren door te kunnen gaan
met haar werk. „Natuurlijk
door de Hein Roethofprijs
maar ook door de structurele
bijdrage van de gemeente van
tienduizend gulden per jaar,"
zegt Cappel. „En daar ben ik
erg blij mee."

De fractie heeft in het verleden toegezegd, de ledenvergadenng om haar standpunt te
vragen inzake de raadhuisuitbreiding. En wel op een tijdstip
voordat er belangrijke besluiten genomen worden. Die belangrijke besluiten komen er
nu aan: de gemeenteraadsleden
zullen de plannen op 27 oktober
bespreken in een speciale commissievergadering; in de raadsvergadering van 2 en 3 november nemen zij de beslissing over
het wel of niet doorgaan van de
huidige opzet.

Tussen die twee vergaderingen in, op 30 oktober, wil D66 de
plannen nog eens binnenskamers bespreken. Als het bouwplan immers ongewijzigd wordt
aangenomen in de gemeenteraad, kan er daarna nog maar
weinig aan veranderd worden.
Bekend is dat de partij grote
moeite heeft met de geraamde
bouwkosten van 6,7 miljoen
gulden. D66-raadslid Annema
heeft in het verleden diverse
vragen gesteld en voorstellen
gedaan in een poging die kosten
omlaag te schroeven. Later
kwamen D66, CDA en GBZ
zelfs met een amendement op
het raadsvoorstel over de eerste planfase. Erg veel heeft het
allemaal niet geholpen. Op
schriftelijk gestelde vragen
kwam een 'teleurstellend' antwoord, waardoor de fractie
'ernstige twijfels' kreeg over de
haalbaarheid van de voorgestelde bezuiniging.
De partij heeft zich in het verleden wel voor de raadhuis-uit-

Als voorwaarden werden gesteld: dat beide bouwplannen
tegelijkertijd zouden worden
uitgevoerd, dat het plan van eisen voor het nieuwe raadhuis
naar beneden toe zou worden
bijgesteld en dat de totale kosten lager zouden uitvallen dan
de verwachte 6,7 miljoen.
Of het bedrag nu wel of niet
aanvaardbaar is, kan fractievoorzitter Brugman, die de leden heeft uitgenodigd, nog niet
zeggen. „Dat zullen de leden
moeten uitmaken," zegt hij desgevraagd. „We vinden het bedrag wel erg hoog, en het kan
natuurlijk met tegen elke prijs.
Maar we vinden ook dat de
raadhuis-uitbreiding er zeker
moet komen. En liefst zonder
uitstel."

EMM pakt huurachterstand streng aan
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Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur — tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648
jar-ssarvsa

Sieraden weg
ZANDVOORT - In een woning aan de Frans Zwaanstraat
is donderdag tussen 16.00 en
24.00 uur' ingebroken. Men
drong de woning binnen door
aan de achterzijde een raam op
de eerste verdieping open te
breken. Er verdween een aantal
sieraden.
(ADVERTENTIES)

MIEKE THAPE
Evenementenorganisatie
Bel voor (vrijblijvende) informatie:

02507 - 12441
Thorbeckestraat 18
2042 GM ZANDVOORT
Zie adv. elders in dit blad

Interlanden sprelgroEp
Huis-aan-huis verspreiding

breiding uitgesproken, evenals
voor de nieuwbouw op de locatie Graftdijk, aan het Kerkplein.

Voorwaarden

-i
,

-

De grachten van Delft -i o
maken een bezoek aan l O
deze oudhollandse stad de
moeite waard En je hebt echt
geen geoefend oog nodig om
er de achitectonische of culturele bijzonderheden te zien,
bericht Everhard Hebly op de
ATV-pagma Daarop verder
een gesprek met Janna van
Zon van Galerie Mokum
('schilderijen kopen is puur
emotie') en een recept voor
hutspot met gierst

D66 gaat ledenvergadering raadplegen

kijktorentjes de rust en veiligheid op zee en strand bewaken.
De posten zijn ieder verantwoordelijk voor een eigen stukje strand en staan in contact
met de politie. Zij kunnen ook
verdwaalde kinderen opvangen
of mensen helpen met Eerste
Hulp.
„Net als in die populaire tv-serie," zegt Cappel. „Dat moet
de leefbaarheid op het strand
en het veiligheidsgevoel van de
toerist vergroten. Het is natuurlrjk een enorme promotie
voor Zandvoort als de toerist

>

„Er is veel onvermogen o
om goed met een geO
handicapte om te gaan De
j mensen gooien liever een duit
in de zak dan iets te doen '
Dat is de ervaring van Pieter
Burggraaf,
directeur van
Nieuw Unicum Op 28 oktober
neemt hij afscheid, deze week
doet hij een 'boekje open' in
de rubriek Achter de Schermen

'Bay Watch Team' op strand
ZANDVOORT - Het ZandI vportse project Terugdringing Autocriminaliteit heeft
de landelijke Hein Roethof
Prijs gewonnen. Een deel
wordt mogelijk besteed aan
het oprichten van een 'Bay
l Watch Team' op strand.

Oplage: 5.200

Editie 17

Ten behoeve van de verspreiding van:

uur

Nieuwsblad
zoeken wij nog een

^

bezorg(st)er
voor een grote wijk in Oud Noord
Tevens zoeken wij

RESERVE
BEZORG(ST)ERS
in geval van verhindering
van de vaste bezorg(st)ers

Telefoon: 02507 - 17166
Kleurrijk kinderfestival
op Meubelboulevard Diemen.
Zie de advertentie op pagina 5

ZANDVOORT - Woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht treedt steeds
(ADVERTENTIE)
strenger op tegen huurders die niet betalen.
inn
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^: :-1 L^. J L_Li i.; :... j ,~| Het incassobureau is reeds een aantal keren ingeschakeld en ook de deurwaarder is
P *•>" Grieks
lj; j al aan de deur geweest. Een klein aantal
Pjl specialiteiten rjrj bewoners is dit jaar al op straat gezet.
ijf B restaurant
':--j

„SYMPOSION"
Zeestraat 38, tel. 13758
(v.h pannekoekenhuis)

proef eens de echte
Griekse keuken,
onze specialiteiten
zijn niet overal te
vinden.
U bent van harte •
welkom.
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Waterstanden

Patum
HW
LW HW LW
?1 okt 07.15 03.04 19.31 15.15
lokt 08.15 04.05 20.3516.11
okt 09.36 05.00 22.1617.10
okt 10.50 06.16 23.3518.26
PSokt 12.16 07.15 -.-19.46
P6okt 00.3408.4613.0620.44
f7 okt 01.2409.4113.5021.44
lokt 02.09 10.14 14.2822.46
lokt 02.45 10.54 14.5922.55
Vaanstand/getij:
PK vrijd. 22 okt. 09.52 uur
Poodtij 24 okt. 10.50 uur
flAP+65cm
m zat. 30 okt. 13.38 uur

Het incassobeleid is sinds
een jaar verscherpt omdat de
huurachterstanden fors opliepen. Volgens EMM-directeur
Jan Kammeijer viel er jaarlijks
wel een'gat'van zes a zeven ton
aan huurpenningen die niet betaald werden. „Het was bij sommige bewoners min of meer een
cultuur geworden om niet te betalen. Die dachten: er wordt
toch niet opgetreden." Met het
verscherpte beleid is daar nu
duidelijk verandering in gebracht. De nalatige huurders
krijgen eerst nog wel verscheidene mogelijkheden om alsnog
te betalen. Eerst krijgen zij een
brief, daarna volgen diverse gesprekken en eventueel een betalingsregeling.

lyTo-fi -t-t-t
*•!i|lf die krant moet ik hebben.
-*• ^ «**-*•*• M"i- iijxv5 Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

Huurders_ die
niet
willen
betalen, worden
tegenwoordig
daadwerkelijk op straat
gezet

13 weken voor maar ƒ 12,50

Nieuwsblad
Postcode/Plaats:!
Telefoon: l

L

l

l

l

l

l

L_J

L

_J (iv m umtrolebtzornnK)
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Giro/Ban knr.:

Uitzetting
„Als zij dan nog niet reageren,
wordt er een incassobureau ingeschakeld," aldus Kammeijer.
„De allerlaatste stap is uitzetting. Dat is al een paar keer
voorgekomen, maar meestal
gaat het nog net goed. Soms komen mensen een dag van tèvoren nog met forse bedragen de
huurachterstand betalen. Dan
is er plotseling uit een of ander
potje bijvoorbeeld iets van
achtduizend gulden tevoor-

l

Naam: (m/v) L
Adres: l l l L

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,00 D half jaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00
handen heeft gegeven, is het hoger dan het gemiddelde in
voor de huurder niet meer mo- Nederland. Door het strenge
gelijk om bijvoorbeeld een be- optreden is het jaarlijkse tekort
talingsregeling te treffen. Dat nu teruggebracht tot ongeveer
betekent voor de huurder extra 350 duizend gulden.
De woningbouwvereniging kosten plus rente, en dat kan
heeft de leden op de hoogte ge- oplopen tot een flinke schade- Veranderen
steld via het Bewonersblad: post.
„Maar het is niet alleen een
'Voortaan zal de deurwaarder
De huurachterstand
bij kwestie van je geld binnenkrijsneller worden ingeschakeld'.
Als EMM een zaak eenmaal uit EMM was in het verleden veel gen," aldus de directeur. „We
schijn gekomen. Vaak gaat het
ook niet om mensen die het
niet zouden kunnen betalen,
meestal is het onwil."

moeten ook proberen het gedrag van de mensen te veranderen. Vooral in deze tijd heeft
een woningbouwvereniging de
huuropbrengsten hard nodig,"
zegt Kammeijer, wijzend op
subsidiekranen die worden
dichtgedraaid. „De volkshuisvesting moet het meer dan ooit
hebben van de eigen inkomsten."

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven-020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "? 1037 ï "(317003

J
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FAMILIEBERICHTEN
Enige en algemene kennisgeving
Tot ons groot verdriet overleed toch nog plotseling on/e innig geliefde /otm, echtgenoot en va-

der

F. J. M. Versteege
Hans

(JIJ uitvaartverzorging
kennemerland bv

Hoera onze paps

Hans Alblas
wordt vijftig jaar
Van harte gefeliciteerd!
Monique, Yvonne,
Riek en Gerard

Rijbewijs?
Afgevallen?

MODE

Dit verdient een
bloemetje

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

BLOEMSIERKUNST

Zandvoort 15351 of-023-33 19 75

Bel voor advies of afspraak
Tel. 30184

J. BLUYS
De specialist in al uw bloemwerken

op de leeftijd van 50 jaar
Mama

Ans
en verdere familie
CorrespondentieadresVondellaan 11
2041 BAZandvoort
Hans is overgebracht naar het uitvaartcentrum
aan de Poststraat, alwaar geen bezoek
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag
22 oktober om 10 15 uur in het crematorium Velsen te Driehuis Westerveld
Gelegenheid lot condoleren na afloop van de
plechtigheid in een der ontvangkamers.

Je was onze grootste vriend

Papa
We zullen altijd van je blijven houden
Petra en Annette

Ook wij willen deze dag niet
voorbi] laten gaan. Onze baas

SNOWWHITE

Hans Alblas

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen

wordt vijftig.
Gefeliciteerd!
Brigges & Snooker

bedanken iedereen
voor hun prima
verlopen trouwdag en
de geweldige avond.

Zo als jij het altijd zei „Het boek is uit,
en bij deze is het dan ook uit "
Met spijt en verdriet nemen wij afscheid van je,

Wij betreuren deze gebeurtenis voor de familie
en de kennissen van Hans
Anita Treffers
Sandra Koper

Hans

Hotel Hoogland

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

Alle leerlingen, ouders en
teamleden van de

Dr. A. van Voorthuijsen
school bedanken
héél hartelijk voor de
geweldige inzet

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 2995,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

Langs deze weg condoleren wij ook de familie
van Hans
Hoera

erelid Oss
Hij heeft als technische leiding gedurende een
groot aantal jaren zeer veel voor onze sportclub
betekend

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven die wij mochten
ontvangen bij het heengaan van onze lieve man, vader
en grootvader

Eldert de Boer
zeggen wij u hartelijk dank.
Wij hebben uw medeleven als heel fijn ervaren
Uit aller naam.
E de Boer-Duursma
Voor uw blijk van medeleven ons betoond tijdens
de ziekte en na het overlijden van

Dirk van der Mije
betuigen wij u onze welgemeende dank
Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoleances waren voor ons een grote troost.
Uit aller naam:
R. G. van der Mije-Hettelmgh
Zandvoort, oktober 1993

Uitvaartcentrum
Haarlem

JANNY
ziet op 24 oktober

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

SARAH

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Tom, Anke
Cockey en Cees

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

Lieve kinderen,
familie, vrienden en buren
Heel hartelijk bedankt voor alle kado's,
bloemen en kaarten.
Ons 40-jang huwelijksfeest is door
jullie onvergetelijk geworden.
,,Bedankt"

Wim en Coby Keur
Flemmgstraat 368

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

ARNING
Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

v/h Frank
Voor al uw dak-, zinken loodwerken.
En alle reparaties

Tel. 02507-30890

EEN'AANGENAME

Met vele soorten paddestoelen bij AART VEER
o.a. * Cantharellen
* Cantharel gris
* Pied de Mouton
* Trompet de la mort
* Champignons
* Oesterzwammen
* Mergel champignons
* Chi-i-take

onze eigen specialiteit

wit/rode kater
Roepn. „Nicki"
omg. J. P. Thijsseweg bij
Beatrixschool.
Alle inl. zijn welkom.
We missen hem zeer.

Tel. 02507-14491-30356.

LEDEREN KLEDING

Een melange van 8 soorten paddestoelen
Nu ook voor de wildschotel
Cranberries en tamme kastanjes

Aart Veer
Groente en fruit
Grote Krocht 25, tel. 14404

enz. DAMES-en HEREN LEREN JASSEN

2 HALEN 1 BETALEN
IN DEZELFDE PRIJSKLASSE
ITALIA LEATHER WEAR/ VH DANKERS,

HALTESTRAAT 11
ZANDVOORT TEL. 02507 - 14642

EXTRA
COMMISSIEVERGADERING
De commissies Bestuurlijke Zaken en Ruimtelijke
Ontwikkeling vergaderen woensdag 27 oktober, 20.00 uur in het Raadhuis in het openbaar Op de agenda staat de uitbreiding van het
Raadhuis De leden van de commissie Maatschappelijk Welzijn en Financien zullen hiervoor
worden uitgenodigd
De stukken voor deze gecombineerde commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van te
voren ter inzage bij de receptie m de hal van het
Raadhuis BIJ het bureau Voorlichting kunt u
terecht voor nadere informatie over de punten
die op de agenda staan Tijdens de vergadering
zijn exemplaren van de agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren

Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van de uitbreiding van
het boulevardgebouw (Gran Dorado) op het
perceel Trompstraat 2 het bestemmingsplan
" Recreatieproject Van Lennepweg-Vondellaan"
nader uit te werken overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening

Deskundig advies
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

/El

van onze gehele winkelvoorraad te
ZANDVOORT

BESTEMMINGSPLAN)

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair
Inrichting en renovatie bad en douche
Tegelwerk Vernieuwingen zinken goten,
enz

020-5626283

OPHEFFINGSl
LIQUIDATIEVERKOOP

ART. 11 WRO (UITWERKING

Fa. Gansner & Co.

Ons faxnummer
voor advertentieteksten
is...

w o LEDEREN JACKS «a 159.-. 198. , 298.-, 398. 498,-, 598.

Gefeliciteerd

ADVERTENTIES

VERMIST SINDS 17/9

Westerparkstraat 5
(bij watertoren)
De avond wordt verzorgd door
de heer Coppens.
Deze zal waarnemingen doen aan
de hand van een foto in gesloten
enveloppe.
ENTREE ƒ 6,Zaal open 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur
Info 17056 of 18322

EIG E w NEHLS

Je vrienden Felice en Peter

J. van Pagée

telefoon 023-385478
organiseert op
maandag 25 oktober
een openbare avond in

wij hopen datje de rust krijgt die je verdient.

Het bestuur van de Gymnastiekvereniging Oss
heeft met leedwezen kennis genomen van het
overlijden van de heer

WIT GOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

La Bastille
Sommige mensen zijn te gevoelig voor deze wereld

CHRIS HARDENDOOD

AUTORIJSCHOOL

Hans
We zullen je nooit vergeten

Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 12060

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

lan en Susan

FE MA-Y

Het ontwerp-besluit, het bouwplan en het
uitwerkingsplan liggen vanaf 22 oktober 1993
gedurende 14 dagen ter visie bij de sector Grondgebied, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
Raadhuisplein 4 (geopend ma t/m vrij 9 00 12 30 uur)
Gedurende deze termijn kunnen schriftelijk bezwaren worden ingediend bij voormeld college,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
WONINGTOEWIJZING
'GROOT KIJKDUIN'
BIJ de gemeente kan men zich inschrijven voor de
'HAT-eenheid Stationsplein 51 (complex Groot
Kijkduin)
De huur bedraagt f 523,15 (inclusief f 29,-servicekosten)
Wil men m aanmerking komen, dan dient men bij
de gemeente ingeschreven te staan als alleenstaande woningzoekende De toewijzing zal
gebeuren volgens het gemeentelijk (urgentie)
puntensysteem Hierbij wordt ook het norminkomen betrokken
Reacties, voorzien van naam, geboortedatum en
adres kunnen schriftelijk worden ingediend bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort, tav sector

Bewonerszaken, afdeling Dienstverlening Bevolking onder vermelding van inschrijving HAT
De inschrijvingstermijn verloopt op dinsdag
26 oktober a s om 12 00 uur
Voor nadere informatie kan men zich vervoegen bij de balie van de sector Bewonerszaken. Openingstijden maandag t/m vrijdag 09.00 -12.30 uur.

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Groot Bentveld, kavel 2 - 5 bomen
- Van Lennepweg t.o. Mobilstation -1 boom
De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van deze aankondiging ter inzage bij sector Eigendommenbeheer, afdeling
Plantsoenen, Kamerlmgh Onnesstraat 20
De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend*
van 9 00 uur tot 12 00 uur
Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk bezwaren indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De bezwaren zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

fen, kunnen op grond van de wet AROB binnen
dertig dagen na verschijnen van dit blad een^
bezwaarschrift indienen bij burgemeester erï
wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040 AA
Zandvoort
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze
zijn wefvia het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4
RECTIFICATIE
De vorige, week d d 14-10-93 als bouwnr
93096B en 93097B aangemerkte verleende
bouwvergunningen moeten wonden gezien als
aangevraagde bouwvergunningen
Voor de gemaakte fout bieden wij onze welgemeende excuses aan

MONUMENTENCOMMISSIE
De monumentencommissie vergadert m het
openbaar op woensdag 27 oktober 1993 om
20 00 uur m het Raadhuis (ingang bordes
Raadhuisplein) Informatie over de agenda,
02507-61565

AANGEVRAAGDE

NIEUWE

BOUWVERGUNNINGEN

BRANDVEILIGHEIDSEISEN

93098B Vondellaan 60

vergroten
tochtportaal
93099B Boulevard P Loot 43 vergroten
woning
93100B Frans Zwaanstraat 48 plaatsen
schutting
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector G rondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdagen vrijdagmorgen van 9 00 - 12 30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bil de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder rneer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn
VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
93080B Zandvoortselaan 119r
93095B Haarlemmerstraat 31

plaatsen
garage/berging
plaatsen garage

Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getrof-

LOGIESGEBOUWEN
Per 1 oktober 1992 is het Bouwbesluit in werking getreden Deze stelt eisen voor typen gebouwen, waaronder logiesgebouwen (hotels,
pensions e d ) Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen 'bestaande bouw' en 'nieuwbouw'
In het kader van het Bouwbesluit is o a de
Bouwverordening (art 6 1 1 ) aangepast Tussen 1 oktober 1993 en 1 oktober 1994 moeten
alle logies-exploitanten op grond van de n leuwe
regels een vergunning brandveilig gebruik
aanvragen
Zonder deze vergunning is het verboden een
logiesbedrijf te exploiteren
Betrokken exploitanten zullen in genoemde
periode door de Brandweer worden Genaderd
Exploitanten die als zodanig voor 1 oktober
1993 bij de gemeente stonden ingeschreven
(en dustoenstenbelasting betalen) worden aangemerkt als 'bestaande logiesgebouwen' Deze
vallen onder de regels voor bestaande bouw
Exploitanten die op 1 september reeds stonden
ingeschreven hoeven zich niet meer te melden
De gestelde aanmeldingstermijn is verlengd
tot 1 november 1993. Exploitanten die zich
op of na 1 november aanmelden worden
aangemerktals'nieuw logiesgebouw' Hier
voor gelden de veel zwaarderf» regels voor
nieuwbouw
In opdracht van het gemeentebestuur gaat de
Brandweer alle logiesgebouwen voor meer dan
4 personen toetsen op brandveiligheid
Men kan zich schriftelijk aanmelden bij de
gemeente Zandvoort (afd Financieel Beleid)
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Dit kan tot uiterlijk 29 oktober 1993!

donderdag 21 oktober 1993
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Dieven verjaagd
ZANDVOORT - Een 92-jarige
bewoner van de Regentesseweg
werd maandagnacht wakker
van inbrekers die de woning
doorzochten. Zij sloegen direct
op de vlucht. De keukendeur
was geforceerd, uit de woning
wordt - voor zover bekend niets vermist.

Wisselgeld weg
ZANDVOORT - Uit een
broodjeszaak in het centrum
verdween dinsdag een bedrag
van enkele honderden guldens
aan wisselgeld. De dieven waren het pand binnengekomen
door aan de achterzijde een ruit
in te slaan. Uit een speelautomaat verdween een onbekend
bedrag.

'Gevoel dat op raadhuis spelletjes worden gespeeld'
ZANDVOORT - Veel
Zandvoorters hebben het
gevoel dat op het raadhuis
spelletjes worden gespeeld.
Dat zegt een van de leden
van de programmacommissie van D66, die het concept-verkiezingsprogramma
heeft opgesteld. Daarom
pleit de commissie ervoor
dat de burgers meer inzicht
krijgen in het hoe en waarom van beslissingen van het
gemeentebestuur. Sterker
nog, zij moeten tot op het
laatste moment inspraak
hebben.

Uitgekauwd

(ADVERTENTIE)

„Als raadsleden niet weten
wat de status van een bepaald
stuk is, hoe moeten de burgers
daar dan achterkomen?" Deze
vraag van Han van Leeuwen
maakt duidelijk hoe er binnen
de programma-commissie van
D66, waar hij zelf lid van is, gedacht wordt.
Het blijkt ook uit het concept-verkiezingsprogramma, waar
de leden zich momenteel over
buigen. Of zij het eens zijn met
het concept, blijkt op 18 november. Dan wordt het definitieve
programma voor de gemeenteverkiezingen van volgend jaar >
vastgesteld, al dan niet gewij- Drie 'smaakmakers' van de D66-programmacommissie: (v.l.n.r.) Han van Leeuwen, Hennie Oosterbaan en Paul Brugman
Foto Persbureau Zandvoort
zigd door de nodige amendementen.
„Ik heb bij de gemeente geïn- ik nog steeds niet zeker of ie stra-de Rooy, Ben van Welse- D66, lukt het mij meestal nog wordt ook gepleit voor een
formeerd of Zandvoort een par- nou wel of niet bestaat."
nes, Paul Brugman en Hennie wel om bepaalde stukken ter ambtelijk spreekuur voor burticipatieof inspraaknota
Oosterbaan. De burger wordt inzage te krijgen. Voor de bur- gers, waarin zij vragen kunnen
heeft," zegt Van Leeuwen.
Er kan dus heel wat verbe- nu te ver weg gehouden van wat ger die niet rechtstreeks met de stellen over voorstellen die op
„Daar wordt heel vaag op gerea- terd worden wat de inspraak er op het raadhuis gebeurt. lokale politiek te maken heeft, de agenda van de raadsvergadegeerd. Tot nu toe kon niemand betreft, aldus de programma- Ambtelijke stukken voor raads- blijkt dat vaak onmogelijk."
ring staan. „Er zitten vaak ook
duidelijk iets zeggen over de in- commissie van D66, die - naast voorstellen bijvoorbeeld, liggen
Dat moet echter wel kunnen, mensen op de publieke tribune
houd, kennelijk ligt de nota niet Van Leeuwen - bestaat uit Frits zelden ter inzage. „Omdat ik lid volgens het conceptverkie- die zich ten onrechte heel bevoor het grijpen. Eigenlijk weet van Loenen Martinet, Jo Vool- ben van de steunfractie van zingsprogramma.
Daarin zorgd maken."

Record-deelname aan OVZ/ZN puzzel

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE
Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485

ZANDVOORT - De gezamenlijke puzzelactie van
Ondernemers Vereniging
Zandvoort en het Zandvoorts Nieuwsblad heeft
een recordaantal inzendingen opgeleverd.
„Hieruit blijkt duidelijk
dat onze lezers de initiatieven van de leden van O.V.Z.
bijzonder op prijs stellen,"
zegt Mark Christiaanse, verkoppmanager Weekmedia.
Hij heeft uit de vele goede
inzendingen de prijswin-

naars getrokken. De hoofdprijs, een waardebon van 150
gulden te besteden bij en beschikbaar gesteld door Foto
Boomgaard op de Grote
Krocht, is gewonnen door de
familie W.J. Keur, Flemingstraat 368 in Zandvoort-noord.
De overige prijzen, een boek
over oud-Zandvoort beschikbaar gesteld door AKO, Kerkplein, zijn gewonnen door: fam.
J.S. Attema, Hogéweg 66; Femke Stobbelaar, dr. J.G. Mezgerstraat 54; fam. B.K. Bersma,
Emmaweg 7; Suzanne Jansen,

Kostverlorenstraat 66a; fam.
H. Drommel, Helmersstraat
35; Natasja Numan, Kostverlorenstraat 26; fam. J.A. Brakel. Burg. Beeckmanstraat
42; mevr. C. Buseman, Quarles van Uffordlaan 46; fam. J.
Kroone, Kostverlorenstraat
89a; mevr. T. Terotv.d. Bon,
Hulsmanstraat 18. Allen te
Zandvoort.
Alle prijswinnaars hebben
inmiddels bericht ontvangen.
OVZ en Weekmedia danken
alle inzenders voor hun deelname.

ZANDVOORT - De groslijsten van VVD, D66 en PvdA
voor de gemeenteraadsyerkiezingen van volgend jaar
zijn bekend. VVD-fractievoorzitter Tates komt volgend jaar niet meer terug in
de raad, evenals Annema
(D66) en Kuyken (PvdA).
Voor het uitkomen van de
GBZ-lijst is ook al bekend
dat Landman ermee stopt.
„Ik heb voor eind, 1994 en
voor 1995 plannen waarvoor ik
mijn handen vrij wil hebben,"
aldus Tates. „Dat zat al langer
in de planning, enkele mensen

binnen mijn partij waren daarvan al op de hoogte." Tates had
de voorzitter een dezer dagen
officieel op de hoogte willen
brengen, maar het nieuws is
voortijdig'uitgelekt'. Overigens
heeft het volgens hem niets te
maken met meningsverschillen binnen zijn partij. Geruchten dat hij zijn beslissing heeft
genomen naar aanleiding van
een gesprek hierover, spreekt
hij tegen.
Maandagavond 25 oktober
zullen alle kandidaten van de
VVD-groslijst zich presenteren
tijdens een openbare ledenvergadering in Les Dunes, voor-

PEN subsidieertaankoop koelkast en vriezer

Geen tweerichtingverkeer
op Boulevard Paulus Loot

ZANDVOpRT - De nv
PEN Energiebedrijf -Noord-Holland is gestart met een
stimuleringsregeling voor
milieuvriendelijke keukenapparatuur. Deze regeling,
de zogenaamde Stimek, betreft de aankoop van koelkasten en diepvriezers. De
PEN voert de actie samen
met acht andere Nederlandse energiebedrijven. Het is
de bedoeling dat de regeling
in het voorjaar van 1994 landelijk wordt ingevoerd.

D66 willen wij zeker niet bedanken. Tijdens meerdere
raadsvergaderingen betrefferide het wegenstructuurplan in
Zandvoort heeft de heer Sandbergen van' D66 het college van
Burgemeester en Wethouders
en de raadsleden op het verkeerde been gezet. De heer
Sandbergen beweert namelijk
dat de Marisstraat een kinderrijke straat is en de Boulevard
Paulus Loot niet. Om die reden
moet de Marisstraat worden afgesloten voor verkeer en de BI.
vd. Paulus Loot worden belast
met tweerichtingverkeer, inclu-
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sief nu ook al het binnenkomend en uitgaand verkeer van
Zandvoort.

Het is de heer Sandbergen zeker ontgaan dat op de Boulevard Paulus Loot reeds in het
eerste gedeelte, te weten 12 huizen, al meer kinderen wonen
dan in vier maal dat aantal huiDe regeling biedt de consuzen in de Marisstraat. Dat de
Marisstraat niet geschikt is ment twee voordelen. Ten eervoor tweerichtingverkeer is
duidelijk, maar de boulevard is
dat zeer ze ker ook niet.
Tijdens de commissievergaderirig van 13 september 1993 is
door diverse mensen tegengesproken dat de Marisstraat volgens de heer Sandbergen kinderrijk is en de boulevard
niet. Het blijkt echter dat daar
totaal niet naar geluisterd is,
want tijdens de raadsvergadering van 28 september 1993
kwam de heer Sandbergen
weer met dezelfde uitspraak:
Marisstraat kinderrijk en de
boulevard niet. Hier zijn wij het
dus niet mee eens en wij wensen dan ook niet dat de boulevard (wandelstraat) verandert
in een drukke - tot in de topdagen razend drukke - tweerichtingsverkeersweg.

ste krijgt men vijftig gulden
korting bij aankoop van een.
koelkast of diepvriezer die zowel energiezuinig als CFK-vrij
is. Ten tweede is de consument
ervan verzekerd dat zijn afgedankte apparaat verantwoord
wordt verwerkt.

Lijst
Circa honderd detaillisten in
het
PEN-verzorgingsgebied
doen mee aan de regeling. ledere winkelier beschikt over een
lijst met koelkasten en diepvriezers die voor de korting in
aanmerking komen. Dit zijn apparaten die weinig energie ver-

bruiken en waarvan de koelvloeistof en de isolatielaag geen
voor het milieu schadelijke
CFK's bevatten.
Bij aankoop van een energiezuinig en CFK-vrij exemplaar
vult de klant een bon in en geeft
de detaillist de korting. Levert
deze het nieuwe apparaat bij de
klant af, dan neemt hij het afgedankte apparaat mee. Dat
wordt bij een erkende inzamelaar - bijvoorbeeld een gemeentedepot - gebracht, waarna het
op een milieuvriendelijke wijze
wordt verwerkt door onder
meer de schadelijke CFK's af te
tappen.
Van het elektriciteitsver-

Zakelijk bekeken

Investering

De vakantieopvang in De
Boomhut is op doordeweekse
dagen geopend van 8 tot 18 uur.
Voor kinderen die de hele dag
komen, zijn de kosten 27,50 per
dag, inclusief lunch, maar het
is ook mogelijk alleen 's morgens (15 gulden inclusief
lunch) of 's middags (12,50 gulden) te komen. Voor een tweede kind uit een gezin geldt een
korting van 2,50.

Volgens Van Leeuwen moet
de gemeente van het 'korte termijn-denken' meer overgaan op
planning voor de langere termijn. „Wil je een adequate burgerparticipatie, dan ben je flink
wat geld kwijt. Dat vergt een
forse investering. Maar een
aantal zaken kan makkelijker
in beleid worden omgezet, als
de betrokkenheid groter is."
Volgens hem verbetert het de
democratie en dat levert op den
duur zelfs geld op.

't Stekkie organiseert tijdens
de vakantie dagelijks allerlei
speciale activiteiten. Dinsdag
bijvoorbeeld van 2 tot 4 uur een
echte sport- en spelinstuif (op
sportschoenen zonder zwarte
zool), deelname 2,50 gulden,
leeftijd 6 t/m 10 jaar. Woensdag
'Met je achterwerk in de kast',
voor de camera je eigen verhaal
vertellen, alleen of met je
vriendje. Kosten 3 gulden per
deelnemer.

heen Boeckaniersnest, aan de
Zandvoortselaan. Op 19 november wordt de uiteindelijke kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld.
Op de groslijst staan de volgende 18 kandidaten: J. Anderson,
P.J. Arnken, K.J.W. van de
Broek, ir. J.C. Buijze, H.C. van
Kapelle, F.E. van Caspel (nu
raadslid), E.A. Fransen, H.W.
Halenbeek, A.E. Hendrikse, F.
Henrion Verpoorten, C. Izelaar, mevr. mr. H.W. de Jong
(nu raadslid), A. van Marie,
F.J.F. Paap, mevr. W.F.S. Paap-Molenaar, G.H. Rahusen, H.G.
Sikkens en Th.J.J. van Vilsteren.

bruik in huishoudens wordt gemiddeld 20 procent gebruikt
om te koelen De hoeveelheid
elektriciteit die een koelapparaat verbruikt, wordt voornamelijk bepaald door het wattage ervan.

Besparen
Het apparaat staat nameljk dag
en nacht aan en kan niet tussendoor worden uitgeschakeld.
De consument kan dus op koelen en elektriciteit besparen,
maar nu ook op geld door bij
aanschaf een apparaat te kiezen met een laag wattage.
Voor informatie over de milieukorting kan de consument contact opnemen met de nv PEN
Energiebedrijf Noord-Holland,
tel. 072-182328.

Bij D66 komt Klaas Annema
volgend jaar niet meer terug in
de raad, omdat hij het drukker
heeft gekregen op zijn werk.
Drie leden zijn kandidaat voor
een plaats als lijsttrekker: Jan
Termes (nu wethouder), Ruud
Sandbergen (raadslid) en Han
van Leeuwen. Voor een verkiesbare plaats komen in aanmerking: Paul Brugman (raadslid),
Rob de Graaf, Lou Koper, Derek Visser, Jo Voolstra-de
Rooy, Milous Wallig en Jarg
Weidema. 'Lijstduwers' zijn An
Carbaat-Alders, Cees van Deursen, Frits van Loenen Martinet,
Roger van Meulen en Jaap Berkenbosch.

PvdA
De groslijst van de PvdA telt
slechts vijf verkiesbare leden.
De naam van het huidige raadslid Pim Kuyken ontbreekt

W. Tates, niet beschikbaar
voor dé gemeenteraadsverkiezingen

Archieffoto Weekmedia

daarbij, maar hij is wel bereid
als 'lijstduwer' op te treden,
evenals de oud-raadsleden Ab
van der Moolen en Maarten
Weber. De verkiesbare leden
zijn Jeanette van Westerloo (nu
fractievoorzitter), Huub van
Gelder (raadslid), Jack van
Eijk, Jons Dommeck en Lia Terol-Rozenhart. Op de groslijst
staan verder de namen van:
Lous Bruijnes-Hesse, Els van
Gelder-Bakker, Arie Citroen, Jo
Koper, Wim van der Moolen,
Karel van der Noort, Thijs Ockersen en Hans Vader. De definitieve lijst wordt vastgesteld
op 16 november.

(ADVERTENTIE)

VERKIEZING ONDERNEMER
VAN HET JAAR 1993

OVZ

Ondernemers Vereniging Zandvoort
De Ondernemersvereniging Zandvoort wil graag weten welke ondernemer naar
mening van de Zandvoortse inwoners de meeste service geeft, klantvriendelijk
is, goed gesorteerd, kortom:

WIE IS DE BESTE ONDERNEMER VAN ZANDVOORT
Vul onderstaande bon in en maak kans op één van de door de O.V.Z. beschikbaar gestelde prijzen, t.w.

Ie prijs: Weekend Maastricht voor 2 personen
2e prijs: Waardebon van ƒ 200,- te besteden bij HEMA Z'voort
3e prijs: Diner voor 2 personen
De prijswinnaars worden op donderdag 18 november in dit blad bekend gemaakt

Bewoners Boulevard
Paulus Loot nrs. 23 t/m 43
Zandvoort.

Romar richt zich vooral op vrouwen van dertig jaar en ouder

De brief van mevrouw M.
Keur, twee weken geleden geplaatst in het Zandvoorts
Nieuwsblad, is niet afkomstig
van de gelijknamige bakkerij
op het Raadhuisplein. „Wij
worden er onterecht door allerlei mensen op aangesproken,"
aldus bakker Keur. De brief
was gericht tegen de afbraak
van het bankgebouw op de
hoek Oranjestraat/Raadhuisplein.
Op die kwestie wil Keur geen
commentaar geven, behalve
„dat je als ondernemer soms
niet aan nieuwbouw ontkomt."

De naschoolse opvang is op 6
september al van start gegaan,
maar de officiële opening volgt
aanstaande zaterdag met een
feestelijk programma. Alle kinderen van 4 tot 12 mogen dit
meevieren: vanaf 3 uur onder
andere ballonnen oplaten en
een optreden van een goochelaar. Gratis entree en de kinderen krijgen een leuke attentie
mee.

D66

Romar voor 'damesmode op niveau'

In het nieuwe concept-verkiezingsprogramma van D66 staat
dat inwoners van Zandvoort
meer invloed moeten kunnen
uitoefenen op hun eigen leefsituatie. D66 zou er goed aan
doen als ze nu reeds luisteren
naar inwoners die dus niet willen, dat hun leefsituatie volkomen verziekt wordt door maatregelen die men nu wil nemen.

Afbraak
ABN/AMRO -

„Het gaat om de consequentie
van dingen. Nu worden de
Zandvoorters vaak geconfronteerd met zaken die al lang tevoren zijn uitgekauwd. Bij vragen wordt er dan een beroep
gedaan op de achterliggende
stukken, op onderzoeken en
dergelijke." Voor de burger
wordt het daardoor onoverzichtelijk, zegt zij. Ook de
raadsleden zelf moeten volgens
D66 veel eerder betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding.
„Als het proces van het begin
af aan duidelijk is, kan iedereen
bijtijds de stukken lezen. Nu
hebben veel Zandvoorters het
gevoel dat er op het raadhuis
spelletjes worden gespeeld. Zij
voelen zich in een hoek gedrukt
alsof ze dom worden gehouden." Daarom moet het gemeentebestuur volgens haar
ook meer met publicaties naar
buiten treden. „We moeten met
elkaar in dialoog blijven."

nen ook tijdens de Herstvakantie terecht bij De Boomhut, de naschoolse opvang
bij 't Stekkie. Er zijn speciale activiteiten. De Boomhut
wordt zaterdag feestelijk geopend.

VVD-er Tates komt niet terug in gemeenteraad

MENINGEN

De gemeenteraad is tijdens de
raadsvergadering van september 1993 in principe akkoord gegaan met tweerichtingverkeer
op de Boulevard Paulus Loot,
tussen de Thorbeckestraat en
de Prins Mauritsstraat/Friedhoffplein. Een groep bewoners
van de boulevard blijkt achteraf
hier niet blij mee.

Kinder-attracties
tijdens vakantie

Volgens afdelingsvoorzitter
Hennie Oosterbaan moet het
ontstaan van raadsvoorstellen,
inclusief de afwegingen die
daarbij gemaakt worden, dui- ZANDVOORT - Kinderen
delijk worden voor de burger. van 4 tot en met 12 jaar kun-

door Joan Kurpershoek

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op u w
krantenarchief

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT - In de Haltestraat op nummer 56 hebben Rom en Marjan Roffel
een nieuwe modezaak geopend. Romar, een zaak
voor 'damesmode op niveau'. ,
„Ik ben altijd geïnteresseerd
geweest in mooie kleding," zegt
eigenaresse Marjan Roffel, die
samen met een vriendin in de
winkel staat. Toen de Haltestraat 56 vrij kwam, waar ooit
Radio Peeters was gevestigd,
zag zij de kans schoon om voor
zichzelf te beginnen. Samen
met echtgenoot Rom werd een
compleet nieuw interieur bedacht én gemaakt, dat al de no-

dige bewondering heeft geoogst. „We hebben het allemaal
zelf uitgedokterd, we zijn dag
en nacht beziggeweest."
Gezien de interesse van Marjan Roffel werd gekozen voor
'kwaliteitskleding', voornamelijk voor vrouwen van ongeveer
dertig jaar en ouder. In Romar
zijn vrijwel alleen bekende
merken aan te treffen, zoals
Mayon, Poools, Pyramid, Carthago, DayBreak en Linda Lu.
De zaak blijkt in korte tijd al
'naam' gemaakt te hebben. „De
kleding heeft een bepaalde
stijl," zegt Marjan Roffel,
„waardoor zij ook voor oudere
dames geschikt is." Onder haar
klanten bevinden zich ook

Foto Persbureau Zandvoort

vrouwen van zeventig jaar en
ouder.
De wintermode is al volop
vertegenwoordigd bij Romar,
waaronder lange rokken en
klassieke pantalons. Zo ook
colberts, lichtgewicht kostuums, jersey rokken en truien
van lamswol. Maar ook enkele
spijkerbroeken, maar dan van
duurzame kwaliteit. De kledingstukken zijn er in alle maten, maar het aantal wordt beperkt gehouden. Daarmee blijft
.de exclusiviteit bewaard.
Romar, 20086, is dagelijks geopend van 11 tot zes uur, op
zondags en maandag vanaf een
uur. Vrijdagavond koopavond.

Onderaet. naam:
Adres:
Woonplaats + postcode:

Zandvoort

is van mening, dat de beste ondernemer van Zandvoort is: in de categorie
Winkeliers, Detailhandel:
Horeca (Cafés, Restaurants, Bars, Strandpaviljoens)
Dienstverlening (Banken, Loodgieters, Garages, Verzekeringen enz.):
Reden van mijn keus:

Inleveren voor 6 november a.s. bij de secretaris Peter Tromp. Grote Krocht 3
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BEZOEK ONZE MATRASSENSHOW
ALS U NIET ELKE OCHTEND ZÓ UIT
UW BED KOMT.

Oktober woonmaand!

,N

Dan nemen Sjoukje en
Sanders graag 'ns hun petje
af voor alle klanten.
W

Wordt u regelmatig
wakker niet pijn in uw rug?
Oat /ou dan best eens aan uw
matras kunnen liggen.
Be/oek daarom nu de
matrassensliou' bij uw SLiapvoorlichter. Bij hem liggen
de diverse soorten matrassen
demonstratiegereed voor u
klaar.
Sleep & Dream molton
cadeau!
Bij aanschaf van een schuimrubber- of binnenveringmatras
krijgt u tijdelijk gratis een
praktische molton (of 50% van
de waarde contant). Dit
aanbod geldt tot l november

1993.

SLAPEN IS ONS VAK

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAALZAAK

van
MEEUWEN
De Slaapvoorlichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-254956
slaapvoortichters Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

2*/2 - 2 zitcombinatie.
Jlvtel-Qafé - Tveséaurant

Bloemendaal aan zee
Tel.: 023 - 252280

WILDKAART1993

Mooie moderne zwart leren
zitcombinatie.Van echt
rundleer. Ook in andere
kleuren en samenstellingen.
Nu

2499.-

(andere kleuren tegen meerprijs)

SALADE MET DUINKONIJN EN MOSTERDDRESSING
WILDSOEP GEPARFUMEERD MET DRAMBUIE
WILDPASTEITJE

Sanders

HAZERUGFILET MET VOSBESSENSAUS
EENDEBORSTFILET MET AARDBEIENSAUS
1/2 PARELHOEN A L'ALSACIENNE
DUINKONIJN IN ROOMSAUS GESTOOFD MET
ABRIKOOSJES
HERTEBIEFSTUKJES IN
DRUIVEN-PADDESTOELENSAUS
Wij zijn alle dagen van de week geopend.
Ruime eigen parkeergelegenheid beschikbaar.

Het is woonmaand bij Sanders! Kom snel langs en neem dan gelijk het nieuwe
Sanders Magazine met de Terug-Kom-Bon mee naar huis. Misschien wint u,
met uw persoonlijke nummer, wel één van de'5000 schitterende prijzen.
Totale waarde maar liefst f 100.000.-. .Vanaf 11 november a.s. hangen de
winnende nummers in onze filialen. Petje O,f VOOI*

ME U BE L S T A D

• Amsterdam • Bcrkcl en Rodenriis • Beverwijk' • Duiven • Groningeji 0 Zwolle • Heerlen 0 Oostcrhout^Züid • Son 0 Utrecht 0 VIaard ingcn-West
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Kleurrijk kinderfestival
op Meubelboulevard Diemen.
MEUBELBOULEVARD
WORDT
KINDERBOULEVARD
Een rock 'n' roll-kinderband. Een poppentheater. Kindermodeshows.
Een marionettentheater.
Een mime-clown. Een
knotsgekke goochelaar en clown. Een
verhalenverteller. En
een trompettenkorps.
Wat een festival.
Meubelboulevard
Diemen is zaterdag
gereserveerd voor
de kleintjes!

Doe de kleintjes zaterdag 23 oktober een plezier met 'n middagje Meubelboulevard.
Diemen. Van 12.00 tot 16.00 uur is er een kleurrijk kinderfestival. Kunt u rustig
meubels kijken. En van 9.30 tot 12.00 uur is er koffie met gebak voor de ouders!

MEUBELBOULEVARD DIEMEN
Ringweg afrit Si 13/Diemen. Openbaar vervoer: tramlijn 9 of bus CN136. Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur.

BELA

WOOIMCEISITRUIVI
altijd

t o o n a a n g e v e n d

SkKipkarner Centiem

W^STOK
l

IS meubelcenter

BELA MODERN

vanReeuwijk

èrf la.
Sluiipltuincr S pc cia u 11 n I. o i

Het aftellen is begonnen,, dit komt nooit meer terug! De tapijten en het
vinyl vliegen de deur uit en op is op. Grote partijen gaan weg voor halve prijzen.
Kom u verbazen over de kwaliteit, de enorme keuze en tel uit
?\
je winst! Zoiets kan alleen bij... Carpet-land! Wees er snel bij. Kijk
in de Gouden Gids voor een vestiging bij u in de buurt. Tot straks! gouden

EUROPA'S

GROOTSTE TAPIJTSPECIALIST

WOONHUIZEN TE KOOP
IN ZANDVOORT

APPARTEMENTEN TE KOOP IN
ZANDVOORT

BEDRIJFSRUIMTE TE
KOOP IN ZANDVOORT

Brugstraat 14, In dorpskern gelegen goed onderhouden woning met achterom een ruime achtertuin op het oosten. Ind.
beg.gr. gang, trapkast, toilet, L-vormige woonk. met open
haard, luxe keuken, 1e et. 3 slaapkamers, badk. met ligbad,
douche, wastafel en toilet. Vüzotrap naar zolderr.
Vr.pr. ƒ249.000- k.k.

Tjerk Hiddesstraat 29, Goed onderhouden tweekamerapp.
op de tweede etage. Balkon zuidoost. Ind. hal, woonkamer,
open keuken, badk. met toilet en
douche, slaapkamer. Serv.k.
l
ƒ 312,- p.m.
Vr.pr. ƒ 129.000,- k.k.

Grote Krocht 19, Op uitstekende lokatie gelegen verhuurd
winkelpand in het centrum van Zandvoort. Ind. entree, winkelruimte, toilet, dagverblijf met kitchenette.
Vr.pr. ƒ185.000,-k.k.

Burg. Engelbertsstraat 7 zw, Gunstig gesitueerd benedenappartement in vrijstaand pand, gelegen nabij centrum,
strand en station. Ind. hal, L-vormige woonk. met open
haard, toilet, douche, 2 slaapk., keuken. Tuin met privacy, garage en parkeerpl. voor 5 auto's.
Vr.pr. ƒ 259.000,- k.k.

Elysee Beach Hotel, Drie luxe hotelsuites. Ind. entree, badkamer met ligbad, toilet en wastafel, kamer met tweepersoonsbed en kastenwand, minibar.
Vraagprijs suite 7: ƒ 150.000,- k.k., suite 526: ƒ 175.000,- k.k.,
suite 438: ƒ175.000,- k.k.

Grote Krocht 19, Op uitstekende lokatie gelegen ruim woonhuis in centrum. Ind. beg.gr. ruime hal, kelder, toilet, tuinkamer, 1e et. hal, woonkamer, slaapkamer met kastenwand,
keuken, dakterras, toilet, douche, 2e et. 3 slaapkam., bergruimte, vliering.
Vr.pr. ƒ 265.000,- k.k.
Zuiderstraat 8/8a, Nabij centrum gesitueerd woonhuis met
aparte zpmerwoning. Geschikt voor dubbele bewoning. Ind.
souterrain: douche- en wasruimte, beg.gr.: vestibule, gang,
toilet, woonkamer met serre en open haard, keuken, ie et. 4
slaapk. met wastafel, toilet, balkon zuid. Ind. zomerwoning:
begane grond: entree, woonkamer met plavuizen vloer,
slaaphoek met keukenblok, douche, toilet, 1e et. 2 kleine kamers.
Vr.pr. ƒ 295.000-k.k.
Brederodestraat 37, Ruim halfvrijstaand woonhuis met zomerwoning. Grondopp. 250 m2. Ind. beg.gr. hal, gang, toilet,
kelder, kamer en suite met glas-in looddeuren, open haard,
halfopen keuken met inb.app., 1e et. slaapk. (ingericht als
keuken), 2 slaapkamers, 2 balkons, badk. met ligbad, douche, wastafel en toilet. Ind. zomerwon. hal, badk. met douche, toilet en wastafel, wopn/slaapk. Vr.pr. ƒ349.000,- k.k.
Prof. Zeemanstraat 3, Goed onderhouden vrijst. semibungalow met garage. Grondopp. 214 m2. Ind. beg.gr. hal,
woonkamer met open haard, open keuken, bijkeuken, slaapkamer, badkamer met ligblad, wastafel en toilet, 1e et. 2
ruime slaapkamers met wastafel, bergruimte.
Vr.pr. ƒ349.000- k.k.
Brederodestraat 47, karakteristiek halfvrijstaand woonhuis
met zomerhuis. Grondopp. 285 m2. Ind. vestibule, toilet,
gang, woonkamer, keuken, 1e et. 3 slaapkamers, badkamer
met douche en wastafel, toilet, balkon zuid, 2e et. slaapk.,
zolderr.
Vr.pr. ƒ 369.000 - k.k.

Trompstraat 5/4, Gunstig gesitueerd vierkam.app. op de 2e
et. met uitzicht over zee. Ind. ruime hal, woonkamer, 3 slaapkam., badk. met ligbad en wastafel, keuken. Serv.k. ƒ325,p.m.
Vr.pr. ƒ184.000,- k.k.
De Ruyterstraat 90, Ruim vierkam. app. op 3e et. Uitzicht over
zee. Ind. vestibule, gang, toilet, ruime woonkamer, keuken,
badk. met douche en wastafel, 3 slaapkam., balkon zuidwest.
Serv.k. ƒ393,- p.m.
Vr.pr. ƒ 188.000,- k.k.
Seinpostweg 4/8, Hoekapp. met ruim balkon op 5e et. Uitzicht over zee en dorp. Ind. hal met bergk., toilet, ruime woon/
eetkam., nette keuken, slaapkamer, badkamer met douche en
wastafel. Serv.k. ƒ350,- p.m.
Vr.pr. ƒ235.000,- k.k.
Hogeweg 76, Driekamerappartement in luxe appartementenvilla. Ind. hal, toilet, ruime badkamer met ligbad, douche en
wastafel, woonkamer, open keuken met inbouwapp., balkon
zuid, 2 slaapkam. Inpandige garage.
Vr.pr. ƒ320.000,- v.o.n.
Burg. van Fenemaplein 7/9, Ruim driekamerapp. (vh 4) op de
5e etage, uitzicht over strand en zee. Balkon op het oosten en
westen. Ind. hal, toilet, keuken, L-vormige woonk. met mog.
tot open haard, badkamer met douche en wastafel, 2 slaapkamers. Serv.k. ƒ430,- p.m.
Vr.pr. ƒ259.000,- k.k.

Jhr P. N. Quarles van Uffordlaan 35, In verkeersluwe buurt
gelegen halfvrijst. villa met garage. Ind. beg.gr. hal, toilet, Lvormige woonk., open keuken, 1e et. 3 slaapk., badk. met
wastafel, toilet, ligbad en douche, 2e et. 2 slaapk., vliering.
Vr.pr. ƒ 465.000,-k.k.

Cort van der Lindenstraat 12, Uitstekend onderhouden vrijstaande villa met garage en uitzicht over de duinen. Tuin met
optimale privacy. Grondopp. 575 m2 Ind. beg.gr. hal, gang,
toilet, L-vormige woonkamer met open haard en kunststof
schuifpui, open keuken met inbouwapp., 1e et. 2 slaapk., 2e
et. zolderr. (45m2) met mog. tot kamer. Vr.pr. ƒ 649.000,-k.k.
Kostverlorenstraat 94a, Uniek gesitueerde halfvr. villa met
inp. garage, riante tuin en dakterras. Ind. souterrain: ruime
garage, kantoorruimte, werkruimte, 2 bergkamers, beg.gr.
ruime hal, L-vormige woonk. met open haard, open keuken
met inb.app., toilet, 1 e et. hal met balkon op het zuiden, ruime
badk. met ligbad, dubbele wastafel, douche en toilet, 3
slaapk., 2e et. slaapkam. met schuifpui, en balkon, bergkamer, riant dakterras.
Vr.pr. ƒ 795.000,- k.k.
Brederodestraat 130, Zeer luxe vrijst. villa met garage.
Grondopp. 558 m2 Ind. souterrain: hal met bergkamer, trapkast, beg.gr. vestibule, hal, toilet, L-vormige woonk. met
open haard, luxe Poggenpohl keuken met granieten aanrechtblad en Gaggenau inbouwapp., slaapkamer, kantoor,
badk., met tweepersoonsbubbelbad, douche, watertoilet, bidet, 1e et. 3 slaapkamers, balkon, badk. met ligbad, douche,
watertoilet en dubbele wastafel, vliering via vlizotrap.
Vr.pr. ƒ 895.000,-k.k.
Kennemerweg 5, Op duintop gelegen vrijstaande villa met
dubbele inpandige garage. Rondom zonneterrassen met optimale privacy en panoramisch uitzicht. Ind. souterrain: hal,
doucheruimte met wastafel, toilet, voormalige wachtkam. en
spreekkam. met wastafel, hobbyruimte, keuken, beg.gr. vestibule, hal, toilet, douche, woonkam. met aangrenzend studeerhoek, ruime eetkeuken. Volledig verwarmde zwemhal
met riant binnenzwembad, douche en sauna, toegang naar
terras op het zuiden. Ruime slaapkamer met aangrenzend
badkamer met ligbad en dubbele wastafel, douche en toilet,
2e slaapkamer.
Vr.pr. ƒ1.250.000,- k.k.

Zuiderstraat 2, Woning nabij centrum. Ind. hal, woonkamer
met open keuken, douche/toilet, 1e et. slaapkamer.
„ Huurprijs ƒ 1.500,- p.m. excl. gas, licht en water.
Burg. van Fenemaplein 1a4, Driekamerapp. op de 1e et. Ind.
hal, toilet, 2 slaapk., badkamer, woonkamer met open keuken.
Huurprijs ƒ 1.700,-p.m.

BEDRIJFSRUIMTEN TE
HUUR IN ZANDVOORT
Stationsplein, Op prima lokatie gelegen bedrijfsgebouw.
Units van 200 m2. Thans nog 2 units beschikbaar.
Prijs vanaf ƒ 175,- p.m2.
Zeestraat 44, Geheel gerenoveerd horecapand in centrum.
Ind. souterrain: Indisch restaurant, cap. 30 zitplaatsen, incl.
volledige inventaris, beg.gr. specialiteitenrestaurant, cap. 26
zitplaatsen, incl. volledige inrichting.
Huurprijs ƒ 3.000,- p.m.
Goodwill en inventaris ƒ 275.000,- excl. b.t.w.

Hyacintenlaan 38, Rustig en mooi gelegen goed onderhouden woning met voor- en achtertuin. Ind. beg.gr. hal, toilet,
eetkeuken, bijkeuken, woonkamer met aluminium schuifpui,
1e et. 3 slaapkam. waarvan 2 met balkon, badkamer met ligbad, wastafel en toilet, 2e et. kamer met dakkapel, veel bergruimte.
Vr.pr. ƒ 298.000,- k.k.

Hogeweg 45, Zo goed als vrijstaande woning met garage.
Oprit voor 2 auto's. Ind. souterrain: ruime woonkamer, keuken, douche/toilet, ruime slaapkamer met wastafel, beg.gr.
hal, toilet, gang, woonkamer met aansluitende zijkamer met
terras, keuken, ruime slaapkam. met wastafel, douche/toilet,
1e et. 2 slaapkamers, douche/toilet, keuken, 2e et. 2 slaapk.,
bergruimte.
Vr.pr. ƒ 459.000,- k.k.

Brederodestraat
93, Karakteristiek vrijstaand woonhuis.
Opp. 493 m2. Ind. beg.gr. entree, hal, toilet, moderne keuken
met inbouwapp., L-vormige woonk. met plavuizenvloer en
open haard. 1e et. 3 slaapkamers, balkon op het zuiden, luxe
badkamer met ligbad, dubbele wastafel en toilet.
Vr.pr. ƒ 625.000,- k.k.

WOONHUIZEN EN
APPARTEMENTEN TE
HUUR IN ZANDVOORT

WOONHUIS TE KOOP IN
BENNEBROEK

Zandvoortselaan 303, Sfeervolle vrijstaande villa met garage.2 Achtertuin (21 m) met optimale privacy. Grondopp. 530
m . Ind. beg.gr. ruime hal, L-vormige woonkamer met open
haard en dubbele erker, toilet, royale eetkeuken met inbouwapp., 1e et. 3 slaapk., balkon zuid, ruime badk. met wastafel,
ligbad, douche en toilet, 2e et. zolder met mogelijkh. tot kamer.
Vr.pr. ƒ449.000,-k.k.

Zandvoortselaan 44, Goed onderhouden vrijstaande villa
met dubbele garage. Ind. beg.gr. vestibule, hal, L-vormige
woonk. met open haard, luxe keuken met inb.app., praktijkkam., 1e et. hal, 3 slaapk., badk. met dubbele wastafel, bad,
douche en twee balkons.
Vr.pr. ƒ 625.000,- k.k.

Max Planckstraat 3, Ruime bedrijfsruimte 2met kantine en
kantoor. Ind. beg.gr. hal, werkplaats (340 m ) te bereiken via
2 elektrische roldeuren, kantoor, toilet. 1e et. kantoorruimte,
kantine met keukenblok, toilet met doucheruimte, magazijn.
Vr.pr. ƒ 385.000,- k.k.

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken
l Assurantiën
\
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944* / Fax 02507 -17596
Burg. van Fenemaplein 13/1, Driekamerapp. (vh 4) op de 1e
etage. Uitzicht over zee. Ind. open hal, L-vormige woonk., 2
slaapk., keuken, badk. met ligbad en vaste wastafel, toilet.
Serv.k. ƒ430,- p.m.
Vr.pr. ƒ285.000,- k.k.
Burg. van Fenemaplein 4/10, Royaal driekamerapp. op de 5e
et. Uitzicht over strand en zee. Ind. hal, ruime living, 2 slaapkam., keuken,'badkamer met ligbad, toilet. Serv.k. ƒ 430,-p.m.
Vr.pr. ƒ289.000,- k.k.
Tjerk Hiddesstraat 153, Schitterend gelegen
en uitstekend
e
onderh. luxe driekamerhoekapp. op 10 etage. Panoramisch
uitzicht over zee en dorp. Riant dakterras, (opp. 85 m2) met optimale privacy. Ind. hal, toilet, L-vormige woon/zitkamer met
witmarmeren vloer, half open Bulthaupkeuken met inbouwapp., luxe badkamer met ligbad, roze marmeren vloer en wanden, slaapkam. Serv.k. ƒ467,- p.m.
Vr.pr. ƒ 298.000,- k.k.
Burg. van Fenemaplein 19/14, Object voor de liefhebber. Uiterst luxe, onder architectuur verbouwd driekam.app. (vh 4) op
de 7e et. Uitzicht over strand en zee. Ind. hal, ruime woonk.
met open haard, ruime slaapkam. met vaste kastenwand,
slaapkamer met wastafelmeubel, luxe keuken met Gaggenau
inbouwapp. en marmeren blad, badkam. met dubbele wastafel, douche, toilet. Balkon op het oosten en westen. Serv.k.
ƒ 430,- p.m.
Vr.pr. ƒ 395.000,- k.k.

WOONHUIS TE KOOP IN
SPAARNDAM HAARLEMMERLIEDE
Spaarndam, IJdijk 15/Taanplaats 6, In pittoreske dorpskern
gelegen monumentenpand. Ind. beg.gr. hal, bijkeuken, badkamer met ligbad, toilet en wastafel, keuken, toilet/wastafel,
woonkamer met trapkast, patio met waterput, 1 e et. woonkamer, grote slaapkam., 2e et. zolderruimte, slaapkamer.
Vr.pr. 245.000,- k.k.
Haarlemmerliede, Liedeweg 6, Landelijk gelegen halfvrijst.
woonhuis met garage, schuur en stallen. Grondopp. 1590 m2.
Ind. beg.gr. entree, keuken, badkamer met douche, wastafel
en toilet, woonkamer, ruime keuken, stal (110 m2), Ie et. zolderr. boven stal, 2 slaapkamers.
Vr.pr. ƒ389.000,- k.k.

WOONHUIS TE KOOP IN
HAARLEM
Korte Margarethastraat 7, Drive-in-woning met dakterras.
Bouwjaar 1988. Ind. beg.gr. garage, hal, toilet, 1e et. Lvprmige woonkamer met open keuken, 2e et. 2 slaapkamers,
ruime badkamer met bad, douche, toilet en wastafel. 3e et.
dakterras.
Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.

WINKELPAND TE KOOP
IN WIJK AAN ZEE
Voorstraat 28, Winkel met bovenwoning in centrum. Ind. keider (stahoogte), winkel: voorgedeelte, achtergedeelte, keuken, badkamer, toilet, slaapkamer, 1e et. woonkamer.
Vr.pr. ƒ139.000,- k.K

Weekmedia17

donderdag 21 oktober 1993

PERSONALIA

Achter de Schermen...

Onderscheiden
en geslaagd

'Gehandicapte heeft niets aan medelijden'

P.A. Burggraaf

ZANDVOpRT - De 55-jarige
ZANDVOORT - Zijn verblijf als directeur in Nieuw
politiefunctionaris Ab Bar- Unicum werd bepaald door de renovatie en bezuinigingen.
P.A. Burggraaf: „Als staatsmentlo is bij zijn afscheid onburger weet ik dat we moeten
Volgende week neemt hij afscheid als het eerste deel van
derscheiden met de eremedailbezuinigen, maar als directeur
de nieuwbouw van Nieuw Unicum in gebruik wordt
le in goud verbonden aan de
van Nieuw Unicum weet ik
genomen. „We hebben samen veel bereikt, maar er blijft
orde van Oranje Nassau. Voldat de positie van gehandicapnog veel te wensen."
gens burgemeester Van der
ten sterk verbeterd moet worHeijden, die hem de medaille
den."
Toto Persbureau Zand\oort
door
Everhard
Hebly
opspeldde, was dit vooral vanwege zijn rol bij het oplossen
capten een aparte plaats in de
van enkele moordzaken en het
samenleving innemen, maar
oprollen van drugsbenden.
met meer geld had de nieuwNoordwijker Barmentlo heeft
INDS ZIJN aanstelling in
In Nieuw Unicum heeft iederbouw er anders uit gezien
in totaal 34 jaar in het Zandjuli 1983 is Burggraaf be- een zijn eigen woonruimte,
Vooral in verband met het onvoortse politiekorps gediend.
,zig geweest met de bouw. maar we hebben jaren moeten
derhoud. Dan hadden we bijDe tekeningen van de re- vechten om dit inzicht te kwevoorbeeld hier en daar ander
Ook W.M. Diepstraten (53) novatie hangen al sinds 1990 op ken. Je kunt zeggen dat we voor
materiaal gebruikt. Maar
kreeg uit handen van burge- zijn kamer. „Ik had al eerder het minste gepleit hebben en
Nieuw Unicum is als een van
meester M.R. van der Heijden kunnen stoppen, maar ik wilde daarin hebben we het maximavier grootste woonvoorzienineen koninklijke onderschei- per se een deel van de nieuw- le bereikt. De investeringskosgen van Nederland, zeer zeker
ding uitgereikt: de eremedaille bouw afronden. De renovatie is ten van de renovatie bedragen
van deze tijd en aangepast aan
in goud verbonden aan de Orde nog niet héle32 miljoen gulde nieuwste inzichten."
van Oranje Nassau. Diepstra- maal
klaar,
den. Maar het
ten is van l oktober 1968 tot zijn maar als ik
is betrekkeIn de rubriek Achter de
pensionering op l juli 1993 daar op wacht,
Onvermogen
lijk, want ieSchermen
gaat
het
werkzaam geweest bij de ge- is er daarna
mand
van
vijfBurggraaf bespeurt vooruitZandvoorts Nieuwsblad
meente Zandvoort. De laatste wel weer wat
tig jaar moet
gang m de houding van de saop
zoek
naar
de
'mens'
tien jaar was hij hoofd van de anders
om
leven in een
menlevmg. De gemeente Zandachter bekende Zandafdeling Personeelszaken. In mijn vertrek
ruimte
van
voort heeft toegezegd dat
voorters.
Deze
week
echdie functie was hij nauw be- uit te stellen.
dertig
vierNieuw Unicum inspraak krijgt
ter geen Zandvoorter,
trokken bij de gemeentelijke re- Er is namelijk
kante meter.
bij het vaststellen van het
maar Iemand die er tien
organisatie. 'De heer Diepstra- zoveel gaande
Daarom blijft
Structuurplan en ook Lions en
jaar gewerkt heeft: P.A.
ten heeft zich altijd ingezet in de gezonder nog wel veel
Rotary zetten zich volgens hem
Burggraaf (63), tot donvoor zijn collega's en stond al- heidszorg. lete wensen. We
goed in. Burggraaf: „Het is zederdag
28
oktober
dlrectijd klaar als er problemen wa- der vertrek is
hadden bijker geen kommer en kwel. Veel
teur van Nieuw Unicum.
ren,' aldus de afdeling Voor- arbitrair", alvoorbeeld lieZandvoorters zijn erg betroklichting.
„dus
Burgver voor iedeken bij Nieuw Unicum, maar ik
Madeion Polman is geslaagd graaf.
re
bewoner
plaats een vraagteken als geals drs. Economie aan de Vrije De renovaeen woon- en
zegd wordt dat de Zandvoortse
Universiteit te Amsterdam, met tie was absoslaapkamer
gemeenschap lichamelijk geals specialisatie Bedrijfskunde. luut noodzakelijk om de kwali- gerealiseerd. Ook op het gebied
handicapt-vriendelijk is.
Haar scriptie ging over 'Vakan- teit van het wonen te waarbor- van recreatie, educatie en begeAls iemand met zijn rolstoel
tie in eigen land'. Hiervoor liep gen.
leiding valt veel te verbeteren.
op het terras staat, hoor je al
zij zes maanden stage op het
Als staatsburger vind ik dat
snel dat hij drie plaatsen in behoofdkantoor van de ANWB in De inzichten van de gezond- er natuurlijk zuinig moet worslag neemt. Veel winkels zijn
Den Haag.
heidszorg zijn de laatste jaren den omgesprongen met de mid- cultureel centrum van Nieuw
Maar daar hebben we weer te lijk inzicht over lichamelijk ge- ook helemaal niet toegankelijk
sterk veranderd, met name delen, maar ik voel me toch ook Unicum draait bijvoorbeeld maken met inkrimpingen. handicapten veranderd is, kan en dat geldt ook voor het
voor wat betreft lichamelijk ge- wat gespleten, want er moet voor een belangrijk deel op vrij- Nieuw Unicum heeft nooit in de ik daarom niet zeggen dat hun strand. Er is herhaaldelijk aanhandicapten. Burggraaf: „De meer gedaan worden voor de willigers. De dagelijkse. zorg rode cijfers gestaan, maar ik positie rooskleurig is."
gedrongen op een lift naar het
inzichten zijn gerijpt. Nieuw positie van lichamelijk gehan- niet. Nog niet, volgens Burg- denk dat die tijd niet ver weg is.
„Ik moet eerlijk toegeven dat strand, maar de gemeente wil
Unicum is een woongelegen- dicapten."
graaf. „Zover zijn we nog niet, Dat geldt natuurlijk voor de ge- het Ministerie wel een cirkel daar niet aan, omdat er te weiheid waar mensen hun hele vermaar de tijd kan niet uitblijven zondheidszorg in het algemeen. doorbroken heeft door toe te nig gebruikers zouden zijn."
dere leven wonen en dan is het
dat ook daar vrijwilligers moe- Ondanks dat het maatschappe- geven dat lichamelijk gehandi- „Nieuw Unicum is geen activischrijnend dat ze gedwongen Niet rooskleurig
ten worden ingezet. De overteit van -Zandvoort. Het zijn
ZANDVOORT - In Zand- moeten samenleven op een kaDe bezuinigingen in de ge- heid stimuleert de thuiszorg,
tweehonderd
mensen die op
(ADVERTENTIE)
voort neemt het aantal beel- mer. Dat kan niet meer. Niet' zondheidszorg zijn niet van gis- met als gevolg dat hier in
hun grondgebied wonen en
dend kunstenaars geleidelijk lichamelijk gehandicapten zet teren en gaan ook niet aan Nieuw Unicum veelal de menmen heeft vaak geen idee van
toe. Om te laten zien wat ze je toch ook niet bij elkaar in een Nieuw Unicum voorbij. Het ge- sen komen met zware handiwat een gehandicapte allemaal
kunnen, exposeren acht van kamer, waarom lichamelijk ge- volg is dat de zorg soms danig caps die meer dagelijkse verTIMMERBEDRIJF
RUITER
kan. Er is veel onvermogen om
hen in Galerie Paulus Loot. Het handicapten dan wel?
in de knel komt. Het sociaal zorging behoeven.
goed met een gehandicapte om
Specialist in dakramen en dakkapellen te
gaat om: Jeff Borkent, Mariangaan. De mensen gooien liene Rebel, Ria van Kooten-Mijs,
Nijverheidsterrein 14, 1645 VX Ursem. Tel. 02202-2700.Fax 2730.
ver een duit in de zak dan iets te
Roland van Tetterode, Yvonne
doen. Of je ziet een overdreven
Schoorl, Marcel
Cartesan,
gevoel van medelijden, nou,
Misschien
wilt
u
buurman
Hans van Pelt en Paul van
daar
heeft een lichamelijk geook laten bouwen
Wierst. De expositie valt samen
handicapte niets aan. Die wil
ZANDVOORT - Bij galerie Aeckerstijn aan de Grote
met de Kunstlijn in Haarlem.
geen etiket opgeplakt krijgen.
Krocht 29 wordt tussen 20 oktober en 28 november een
kunt u samen fl 500,Galerie Paulus Loot is in de
Je moet gewoon normaal met
verkoopexpositie gehouden van werken van de beeldende
in uw zak houden
weekeinden geopend en verder
ze omgaan."
kunstenaars Corpas, kunstschilder en Karianne Krabbenkan men er op afspraak terecht.
dam, beeldhouwster.
Tijdens de Kunstlijn van 5 tot
en met 7 november is de galerie
Het is geen poëtisch werk van Corpas. Lieflijke tafereeltjes zijn
geopend tot 23 uur.
niet te bezichtigen. Hij dwingt de kijkers om de mens van alledag
Op donderdag zijn er werkate bekijken, mensen uit de eigen omgeving: veroveraars, pochers,
vonden, voor wie zelf aan de
snoevers, vrolijke mensen, lijders, loosers en winners, kortom
slag wil met keramiek, houtslotsverbondenen.
kool, acryl, verf en grafisch
Corpas gebruikt veel kleuren. Daarentegen zijn de beelden van
werk. Het atelier is dan open
Karianne Krabbendam sober. Het zijn gestileerde figuratieve
van 19.30 tot 22.30 uur. Afsprabeelden, die niet gemaakt zijn om alleen maar naar te kijken. De
ken hiervoor kunnen tevoren
beeldhouwster stelt dat het vormentaal is, waarin zij aan de
worden gemaakt via tel. 14934.
toeschouwer meer laat toekomen, dan kijken alleen. 'Het zijn
De galerie bevindt zich aan de
beelden die getuigen van levensblijheid en verwondering. De
Boulevard Paulus Loot 21.
blijheid om de vorm en de verwondering dat het materiaal weer is
bedwongen'. Ze heeft een kenmerkende stijl. Een beeld van haar
is herkenbaar: onmiskenbaar een 'Karianne Krabbendam'.
De galerie is geopend op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterOnmiskenbaar een Karianne dag en zondag van twee tot vijf uur. Ook op afspraak na een
Krabbendam telefoontje via 02507-14792 of 020-6108689.
ZANDVOORT - Donderdag
28 oktober is er in 't Stekkie
weer een thema-middag voor
vijftigplussers. De middag start
met een maaltijd om half een.
Opgeven hiervoor bij 't Stekkie,
Celsiusstraat 190, telefoonnum- Diensten 23/24 oktober 1993
uur per dag), ook voor melding Weekend:
mer 17113 (tot 21 oktober).
van zoekgeraakte of gevonden 23/24 oktober 1993
Na de maaltijd kunnen de se- POLITIE: Alarmnummer 06-11. dieren.
Hervormde Kerk, Kerkplein:
nioren kennismaken met schil- In andere gevallen: tel. 13043. Hulpverlening:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
derkunst, beeldhouwkunst en BRANDWEER: Alarmnummer Centrum Voor Vrijwillige Leeuwen, m.m.v. Interkerkearchitectuur door de eeuwen 06-11. In andere gevallen Hulpverlening: Voor informa- lijk Jongerenkoor Watergraafsheen. Er,wordt ook het een en 023-159500 of - voor info over- tie, advies en hulp tel. 17373, op meer
Bioscoopprogrammering van 21 t/m 27 Okt.
ander getoond over kunst en dag - (02507) 61584.
alle werkdagen van 10.30-12.30 Gereformeerde Kerk, Julianamonumenten in de buurt. An- AMBULANCE: Alarmnummer uur. Schriftelijk: Postbus 100, weg 15:
nelies Habers geeft de informa- 06-11. Anders: tel. 023-319191 2040 AC Zandvoort.
Zondag 10.00 uur: ds. Kr. Smit,
De Advocaat en de
tie hierover. Zij is ook van plan (ongevalllen), Centrale Post Stichting Welzijn Ouderen Heemstede
meerdere lezingen over dit on- Ambulancevervoer (CPA) Ken- Zandvoort: (voorheen Dien- Roomskatholieke Kerk, Grote
DUIVEL
derwerp te houden in het vóór- nemerland.
stencentrum) Koninginneweg Krocht 45:
jaar en zal daar informatie over DIERENAMBULANCE: Die l, tel. (02507) 19393. Spreekuur Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
geven. De lezing begint om twee renbescherming
023-246899 op dinsdag- en donderdagmid- Duijves
uur. De toegang is gratis. Wie (gratis), Regionale Dierenam- dag van 13.30 tot 15.00 uur.
Zondag 10.30 uur: mevr. A.
geen eigen vervoer heeft kan bulance
alarmnummer Belbus: Om van de belbus (voor Dompmeijer
voor twee gulden voor een re- 023-334323.
Geloofsgemeenbewoners van 55 jaar en ouder) Vrijzinnige
Rebecca
Don
tour gebruik maken van de bei- HUISARTSEN: De volgende gebruik te kunnen maken, schap NPB, Brugstraat 15:
bus, een dag van tevoren te be- huisartsen hebben een geza- dient men zich 24 uur van te Zondag 10.30 uur: dhr. W.N.G.
De Mornay. Johnson
stellen via 13141.
menlijke
waarnemingsrege- voren op te geven bij Huis in de van den Bos, Overveen
ling: J. Anderson, B. van Ber- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 27 oktober 14.00 uur: Vrouwengen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. en 17.00 uur. De kosten per per- groep
Paardekooper, H. Scipio-Blü- soon bedragen vanaf l juli 1991: Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
ZANDVOORT - De WD me, P. Weenink. Informatie ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- 218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: dhr. David
houdt maandagavond 25 okto- daarover tijdens weekend, voor een retour.
ber een openbare ledenvergade- avond/nacht vanaf 16.30 uur, én Alg. Maatschappelijk Werk van Beveren
ring in restaurant Les Dunes tijdens feestdagen via telefoon- Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 19.00 uur: Gebedsdienst 'Gees(voorheen
Boeckaniersnest) nummer 30500. De spreekuren 13459 bgg 023-320899 of 320464. telijke strijd' m.m.v. dhr. A. van
Hij is charmant,
aan de Zandvoortselaan. Hier van de dienstdoende arts zijn Spreekuur op werkdagen van Heusden
_
steenrijk,
9.00-10.00
uur,
maandagavond
zullen de kandidaten voor de zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van van 19.00-20.00 uur. Verder volverleidelijk
gemeenteraadsverkiezingen
zich presenteren én het verkie- 17.00 tot 17.30 uur. Een af- gens afspraak. Deze hulpverleBurgerlijke stand [
ning, beschikbaar voor iedere
zingsprogramma wordt bespro- spraak is niet nodig.
ken. Van de huidige VVD-frac- Tandarts: Hiervoor de eigen inwoner van Zandvoort, is graPeriode:
tis.
tievoorzitter Wilfred Tates is al tandarts bellen.
en...duivels
bekend dat hij niet meer in de Apotheek: Zeestraat Apotheek, Telef. Meldpunt Sexueel Ge- 12 - 18 oktober 1993
gevaarlijk!
Gehuwd:
weld:
tel.
023-329393
op
werkdaJ.
W.
Neutel,
tel.
13073.
Zaterdag
gemeenteraad terugkeert.
en zondag alléén voor recepten, gen 12.00-14.00 uur en ma.a- Van Steijn, Robertus Adrianus
Wouterus en Koning, Tiny
openingstijden: 11.30-12.30 en vond 19.00-21.00 uur.
Zij kan hem
Tuinslang
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- Zandvoortse Vereniging van Gehuwd:
aan,
ZANDVOORT - Onbekenden ningstijden informatie over de Huurders: Gratis advies voor Van Tetterode, Jan Roland en
leden. Telefonisch spreekuur Wever, Ria
hebben in de nacht van vrijdag regeling via tel.nr. 13073.
Denkt ze
op zaterdag een woning aan de Wijkverpleging: Voor spoedge- elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 Beekelaar, lan en Visser, SuQuarles van Uffordlaan blank vallen is het Kruiswerk Zuid- uur: 19783. Schriftelijk: Post- sanne
Verveer, Cornelis Hendrik Ingezet. Er was tevergeefs gepro- -Kennemerland 's avonds, 's bus 287, 2040 AG Zandvoort.
16 jaar
16 Jaar
beerd via de keukendeur aan de nachts en in het weekend te be- Woningbouwvereniging EMM: gen en Wisse, Marcelle Leontine Jacoba
achterzijde naar binnen te ko- reiken via de doktersinforma- Klachtentelefoonnummer
Dagelijks
Dagelijks
Dagelijks
technische dienst: 17577. Be- Geboren:
men. Daarna is de tuinslang via tiedienst: tel. 023-313233.
het ventilatierooster van de Verloskundige: Mevrouw Eliza- stuurlijk spreekuur: iedere eer- Jesse Job, zoon van: Heino, Ju13.30 en 15.30
21.30
19.00
deur naar binnen gestoken en beth de Boer-Burgh en/of ste dinsdag van de maand van lia
Isabelle Jooske Louise, dochter
de buitenkraan opengedraaid. mevr. A.C. Gombert, Koch- 19.30 tot 20.00 uur.
Verzekeringsbank: van: Winnubst, Michael JoanDe hele begane grond van de straat 6A, Zandvoort, tel. Sociale
spreekuur tijdens de 'even' we- nes Henricus en Maks, Amélie
woning kwam blank te staan en 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, ken op woensdag 10-12 uur, in Henriette
liep forse schade op.
Thorbeckcstraat 17 te Zand- Gemeenschapshuis, L. Davids- Danny, zoon van: Van der Voet,
Inbraak
Mari Bartholomeus en Siepvoort, tel. 15847.
straat 17. Inl. 023-152152.
man, Maria-Magdalena BarbeDieren:
(Overige
diensten)
VerStoringsdienst
Gasbedrijf:
tel.
ZANDVOORT - In een wo- eniging v.h. welzijn der dieren 61500.
ra
Maandag en Dinsdag
ning aan de Brederodestraat is (02507) 14561, Vermissings- Taxi: tel. 12600.
Overleden:
'n de nacht van zaterdag op dienst 023-383361, Asiel Zand- Openbare bibliotheek: Prinses- Jansen,
Janna, oud 42 jaar
zondag ingebroken. Hoe het voort
alle kaartjes
(tevens
pension) seweg 34, tel. 14131. Open ma. Lotte geb. Bekkering, Anna
mogelijk was de woning binnen 02507-13888,
Cpenrada,
oud
77
jaar
14-17.30/18.30-20.30
uur,
di.
Asiel
Haarlem
te dringen, is onbekend. Er ver- 023-244443. Stichting Regionale 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij. Liefhebber, Jan, oud 59 jaar
8 gulden
dwenen een CD-speler, een Dierenambulance: 023-363476 10-12/14-17.30/18.30-20.30 U., zat. Versteege, Franciscus Jozef
Walkman en een video-recor- of alarmnummer 023-334323 (24 10-14 uur.
Marie, oud 50 jaar
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686
der.

S

Kunstenaars
exposeren bij
Paulus Loot

Twee kunstenaars met kenmerkende stijlen

Informatie en
cultuur in Stekkie

j Weekenddiensten

S

OMS BEN IK toch wel blij
dat ik geen gemeentebestuurder ben. Je kunt niet
een plannetje bedenken of er is
wel weer een of andere groep
die er tégen is. Op welk gebied
dan ook. Voorbeelden m het
verleden zijn makkelijk te vinden. Bijvoorbeeld het plannen
van een inloopcentrum voor
ouderen in Huis in het Kostverloren, in plaats van m het
dorpscentrum zoals de verschillende stichtingen het 't
liefst willen. Het invoeren van
belasting op strandstoelen, het
omdraaien van het verkeer in
de Haltestraat, plus allerlei andere verkeersmaatregelen zoals het tweerichtingsverkeer
op de zuid-boulevard.
Dat zelfde geldt als er een ondernemer bij je op de stoep
staat met grootse plannen. Zoals bijvoorbeeld een paar jaar
geleden de bouw van het Circus op het Gasthuisplein en
plannen om het 'Zwarte veldje'
te bebouwen. Of zoals de huidige plannen voor een soort winkelgalerij achter Jupiter, tussen Raadhuisplein en Schoolstraat. Of de geplande appartementengebouw op de plek van
Paviljoen Zuid.
Als gemeentebestuurder heb
je het toch goed voor met de
Zandvoortse gemeenschap,
denk je. Waarom snapt een ander dat dan niet? Waarom moe
ten die mensen nou weer in het
geweer komen tegen die goede
voornemens van je? Of ligt het
aan de mentaliteit 'alles goed,
zolang het maar niet bij mij
voor de deur is'? Dat tweerichtingsverkeer in zuid bijvoorbeeld, waar bewoners van de
boulevard deze week een ingezonden brief over hebben geschreven.... Moet dat dan toch
maar door de Marisstraat? Is
dat de oplossing?
Wie zal het zeggen. Omwonenden hebben er in ieder geval altijd wel een duidelijke
mening over. Maar dat blijkt
vaak pas achteraf, of als de
plan-ontwikkeling al in een
vergevorderd stadium is. Op
dat mome_nt zijn er al vele uren
aan besteed en het is toch zonde - denk je als gemeentebestuurder - om al dat werk toch
zo maar weg te gooien? Wat
dat betreft heb je gelijk. Maar
als 'iedereen' tegen is, kan het
toch niet doorgaan, of het kost
je politieke partij een hoop
stemmen.
Dan zit er in de toekomst nog
maar één ding op: die bewoners voortaan toch maar wat
eerder betrekken bij de plan-ontwikkeling.
JOAN KURPERSHOEK

NIEUWS UIT DE
VERENIGINGEN
Berichten voor de rubriek 'Verenigmgsnieuws' dienen dinsdag
voor 12 uur in het bezit te zijn van
de redactie van het Zandvoorts
Nieuwsblad. Stuur ze naar de redactie van deze krant, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort.

Kerkdienst"!

Bambi

VVD vergadert

Zandvoorts
Nieuwsblad

GUILTY
as
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Record-opbrengst
ZANDVOORT - De vorige
week in Zandvoort gehouden
inzameling Nationale Collecte
eestelijk Gehandicapten heeft
een bedrag opgeleverd van 5290
gulden. Dat is 1555,55 gulden
meer dan vorig jaar. Voor zover
bekend is het zelfs een record-bedrag voor Zandvoort, waar
de collecte al een jaar of vijftien
wordt gehouden. „Dat komt
mede doordat we veel meer collectanten hadden dan vorig
jaar," zegt coördinator mevrouw Nanninga. Vorig jaar waren het er 25, dit jaar 35. Dat
hogere aantal is onder andere
te danken aan de inspanningen
van een nieuw wijkhoofd. De
opbrengst wordt dit jaar voor
namelijk besteed aan vakantieprojecten voor geestelijk geaandicapten die nog thuis wonen.

Dierenbescherming
ZANDVOORT - De Dierenbescherming heeft met de collecte van afgelopen week 8038 gulden opgehaald. Het geld wordt
geschonken aan de Stichting
Nieuwbouw Dierenhuis Zand
voort, die het Dierenhuis aan
de Keesomstraat wil verbou
wen

Kerkzang
ZANDVOORT - Het Intercerkelijk Jongerenkoor Waterjraafsmeer, dat dertig leden
:elt van 16 tot 38 jaar, treedt op
tijdens de dienst van 24 oktober
.n de Hervormde Kerk van
Zandvoort. Er wordt zowel moderne als klassieke muziek gezongen, van rustig tot swmend, in eigen teaal en in vreemde talen. De zang wordt begeeid door een combo, bestaande
uit piano, dwarsfluit en drums
De dienst begint om tien uur.
lerbouwen.

Rode Kruis bijeen
ZANDVOORT - Het Nederandse Rode Kruis afdeling
üandvoort houdt dinsdag 9 no
•ember haar Algemene Jaar•ergadering. Deze vindt plaats
n het Rode Kruisgebouw, Nic
ieetslaan 14 in Zandvoort. Aan?n on uur

donderdag 21 oktober 1993

Weekmedia 17

Aan alle relaties
Wij zijn verhuisd van de
Grote Krocht 12-14
naar

Minisicnc van J u s t i t i e

Justitie

Vreemdelingenbegeleider

Grenshospitium Amslerdam

handhaven van de orde en rust

U treedt op als mentor van

v/m 38 uur

FunCtle-eisen MAVO-diploma; penitentiaire vakdiploma's of MBO-IW; bereidheid tot

het volgen van interne cursussen zoals transculturele psychiatrie, psychologie en vreemdelingenrecht, goede kennis van enige

bewoners met betrekking tot problemen

moderne talen; bijvoorbeeld engels, frans of duits, enige ervaring met geautomatiseerde apparatuur

rond het ingesloten zijn en de terugkeer

minimaal f 2 417,- en maximaal f 3.650,- bruto per maand; 8% vakantietoeslag

SalariS Een salaris van

Bijzonderheden Een medische keuring en een antecedentenonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure, een

begeleidt bewoners met betrekking tot de

psychologisch onderzoek kan hier deel van uitmaken Het betreft meerdere vacatures.

gang van zaken m het Grenshospitium,

ZEESTRAAT 25-27

Standplaats Amsterdam.

naar het land van herkomst, instrueert en

(hk. Burg. Engelbertsstraat)

VOOrkGUrSgroepCn Justitie draagt bij aan het vergroten van de werkgelegenheid voorvrouwen, gehandicapten en

instrueert en begeleidt zowel groepen als

leden van etnische minderheden Daarom worden zij uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

individuele bewoners op het gebied van

Inlichtingen Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer R Stroo, Hoofd Personeelszaken, te

sociaal-culturele activiteiten en arbeid,

bereiken onder telefoonnummer [020] 651 33 16. SollicitatiewijZC Schriftelijke sollicitaties binnen l A dagen onder

bent belast met het toezicht op de

in Zandvoort.

vermelding van het vacaturenummer 3 107 4006, richten aan: De Directeur va n het Grenshospitium, ter attentie van het Hoofd

aanwezigheid van de bewoners en hel

ABN-AMRO£tebank

Personeelszaken, Postbus 23480.1100 DZ Amsterdam fUStitïe: hetjUlStC gewicht ÏH de SChttttl.

schilders- en ofwerkingsbedrijf

RUUD JONKER

Muuicootags Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

J. J. Hameünkstraat 111
2033 LK Haarlem
Tel 023-330944
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CONSUMENTENGIDS OKTOBER
TOONT AAN:
B

AVIKO SUPER STRINGS

i
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superlange krokante (rietjes
~' BAAL 450 GRAM ,

voor het „betere" schilderwerk

ELDERS^49T l
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wasbeurten

PAK2WLO
_ _» •

ONZE BEKENDE HUISWIJN \

v YOGONAISE *

CANTARIN
heerlijke rode of witte wijn zoals
de Fransman ze graag drinkt

'De Qutte, Toine,

LITERFLES
|NORMAAL

Eten kunt U overal.
Dineren doet U bij de
Gulle Toine.
D/V. vis- en
vleesspecialiteiten.

ss^^^^^^^^
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Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865

heerlijk fris en met yoghurt bereid

•m fraaie tuchsiaMeur

"(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
-,.
• Tel. 12932

ledere woensdag gesloten
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SILVO
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VENZ CHOCOLADE
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inclusief

IN ONZE GROENTE/FRUITAFD.

B/oemënmogazi/n

LET OP! WA T BETAALT U ELDRS?

NIEUWE OOGST!

MENKEN / MELKUNIE
KUIP 100 GRAM

Grote Krocht 24
Tel. 1230 1

DAGVERSE
HOLLANDSE
MAGERE

IN HET
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LITERPAK
ELDERS

MELK

SATSUMA
MANDARIJNEN
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KILO
NET

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort

Weekmedia
Sig.mag. Llssenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag. De Krocht

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk.
Maraned.
Het Station

Vondellaan 1, Zandvoort
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Surinaamse Rust
ORIGINELE WITTE

SURINAAMSE RIJST
ooie grote korrel, altijd droogkokend
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Stationsplein 6, Zandvoort
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Aanvallend TZB boekt eerste zege

Niemand siddert en
beeft nog voor Nihot

ZVM blijft steken
op gelijke spelen
ZANDVOORT - pok de
derde thuiswedstrijd van
Zandvoortmeeuwen leverde
niet meer op dan een gelijkspel. De strijd tegen S V United stond op een laag pitje
en eindigde in een 1-1 gelijkspel. Ook wat betreft de
rode kaarten hielden de
teams elkaar in evenwicht,
namelijk één voor ieder
team. TZB trof het beter.
Het stuurde HYS met een 13 nederlaag naar de kleedkamer.

ZANDVOORT - Het was een
slecht weekend voor Nihot/Jaap Bloem Sport. De Zandvoortse zaalvoetballers leden
twee nederlagen en raken daardoor in de onderste regionen
verzeild.

Heuvel kopte raak na een zuivere voorzet. De scheidsrechter, die er goed voorstond, kende het doelpunt eerst toe, maar
op advies van de grensrechter
herzag hij zijn beslissing. De
bal zou voor de voorzet de achterlijn gepasseerd hebben.

De verdiende gelijkmaker
zou toch komen. Vijf minuten
voor het einde van de eerste
helft bewees Riek de Haan zijn
grote waarde voor het Meeuwenteam. Willem van der Kuyl
ging een luchtduel aan met de
Haarlemse doelman, waarna de
voetbal
bal voor de voeten van De Haan
plofte. En de Zandvoortse topZVM-SV United 1-1: de scorer wist wel raad met dit
krachtsverschillen in deze klas- presentje: 1-1.
se zijn vrijwel nihil. Zandvoortmeeuwen heeft zes punten verMet de rug in de wind was
gaard terwijl koploper Alliance Zandvoortmeeuwern in de
acht punten bijeen heeft ge- tweede helft het meest in de
voetbald. De strijd begon fel en aanval. Echter het spel was van
hard, en daarom moest de een dermate matig niveau dat
scheidsrechter vaak de fluit weinig of geen doelrijpe kans
hanteren. Het stevige spel was ontstonden. De counters van
er mede oorzaak van dat de SV United bleven de aandacht
strijd een rommelig en matig opeisen van de Zandvoortse
karakter kreeg. In de eerste achterhoede.
helft was SV United wat meer
In de slotfase was Zandvoortaan de bal en dat resulteerde al meeuwen dicht bij een treffer.
na tien minuten in een doel- De inzet van Barry Paap werd
punt. Een hard schot kon doel- echter van de doellijn gehaald.
man Ron Eerhard nog wel te- In de wel spannende slotfase
genhouden maar in de rebound werd eerst SV United op een
was hij kansloos, 0-1.
rode kaart getrakteerd en vervolgens liep ook Willem van
De Zandvoorters probeerden der Kuyl daartegen op. Beide
de strijd in handen te nemen, teams slaagden er nadien niet
maar het veldspel was te on- meer in gevaarlijk te worden.
nauwkeurig. Daardoor leden ze
„Het is al weken slecht," stelveel balverlies en werden ge- de trainer Pieter Keur na afconfronteerd met enige gevaar- loop. „Ik en ook de jongens welijke momenten voor hun doel. ten niet hoe dat komt. Steeds
De Haarlemmers voetbalden zeg ik, dat er meer opgebouwd
echter niet veel beter en wisten moet worden, maar het komt er
ook geen raad met de kleine nog niet uit. Het enige positieve
mogelijkheden.
is, dat er hard gewerkt wordt.
Maar hoe het ook is, we verlieZandvoortmeeuwen
zocht zen niet. Het punt is weer binmeer en meer de aanval en dat nen. Als je in deze klasse een
leverde na een klein half uur paar maal weet te winnen dan
een doelpunt op. Philip van der sta je er heel goed voor. Er is

zaalvoetbal
In de strijd tegen Hovocubo
speelde het team van coach
Guus Marcelle niet slecht maar
het ging te zoetsappig. Wel nam
Nihot een 1-0 voorsprong, maar
lang hield dat niet stand. Met
snel en beweeglijk zaalvoetbal
overklaste Hovocubo het Zandvoortse team en liep uit naar
een 8-3 overwinning.
In de strijd tegen JBS ging

Bridgers beslissen strijd

Een fel duel
tussen een
Zandvoorter
en een United-speler. De
wedstrijd
startte zo
hard, dat de
scheidsrechter veelvuldig'
de fluit moest
hanteren.

ZANDVOORT - De beslissingen in de eerste competitie bij de Zandvoortse Bridgecluta zijn gevallen. In de Alijn ging de zege naar het
koppel Emmen/Spiers.

Foto: Persbureau
Zandvoort.

weinig verschil
clubs".

tussen

de ning geheel verdiend, omdat
HYS er helemaal niets van terecht bracht. De Zandvoorters
HYS-TZB 1-3: werd er vorige waren sterker en kwamen na
week melding gemaakt van een een half uur spelen op een 0-1
teleurgesteld TZB coach, nu voorsprong door een treffer
was er sprake van een zeer te- van Remy van Loon.
vreden Willem Koning. Zijn
In de tweede helft liep TZB in
team behaalde namelijk de eer- een kwartier uit naar een 0-3
ste zege van dit seizoen door voorsprong. Een prachtig afHYS in eigen huis met 1-3 te standsschot van Edwin Duysverslaan.
terhof trof doel en John SchilHet was geen beste wedstrijd, der rondde een snelle aanval
maar TZB heeft de overwin- doeltreffend af. De Zandvoor-

ZANDVOORT - Vorige
week waren de Zandvoortse
kunstzwemsters van De
Zeeschuimers in de leeftijdsgroep 13 jaar en jonger
in een landelijke kunstzwemwedstrijd in Zoetermeer zeer actief en succesvol. Het was een wedstrijd
met maar liefst 144 deelneemsters.
Monique van der Werff, Minke ten zijn twintig gulden per

Zeeschuimers halen hun diploma's

Succesvol optreden
van kunstzwemsters

Kortekaas, Sanneke Molenaar maand.
en Wendy van der Broek kunBehalve leszwemmen voor
nen de Zeeschuimers met een volwassenen en swimjogging
Doelstelling was om met zo- groep de eindronde bereiken. zijn de Zeeschuimers gestart
veel mogelijk kunstzwemsters
met een afdeling Aqua Aerobic
waarin bewegen in het water op
bij de eerste honderd te eindi- Overige resultaten
Monique van der Werff, 61e Min- muziek <le mens weer fit
gen om daardoor zeker te zijn ke23e
63e Sanneke Molenaar,
van een toegangslimiet voor de 95eKortekaas,
Wendy van der Broek, 112e Simo- maakt. Elke woensdagavond
nationale voorronde. En dat is ne van Keulen, 122e Annemiek Sin- van kwart over zeven tot acht
;oed gelukt. Natascha Bakker dorf.
uur en van kwart voor negen tot
half tien. Voor het tweede uur
)ereikte een goede tiende
slaats (van Nederland) met
zijn nog inschrijfmogelijkhe35.163 punten voor haar vier
den.
verplichte kunstzwemfiguren. Nieuwe afdelingen
Afzwemmen: zondagochtend
Sandra Beugel eindigde als
De kunstzwemafdeling heeft organiseerde De Zeeschuimers
waalfde.
sinds erikele weken een nieuwe het afzwemmen voor A- en Bafdeling voor meisjes met een zwemdiploma's. Alle 32 kandiGezien dit resultaat is het nu A- of B-diploma, die éénmaal- daten slaagden met vlag en
sraktisch zeker dat Sandra per week iets willen leren van wimpel, waarbij vooral bij de
Beugel en Natascha Bakker de de kunstzwemsport. Veel jongens en meisjes, die voor het
voorronde moeiteloos halen en zwemmen, spelletjes en ook B-diploma afzwommen een
zelfs tijdens de Nationale Jeugd zwemmen op de maat van de zeer sterke arm- en beenslag
kampioenschappen, een finale- muziek horen daarbij. Elke was te bewonderen.
)laats met hun duet bereiken. woensdag- of vrijdagmiddag
Alle B-kandidaten zwommen
Dat geldt ook voor Sandra Beu- van vijf uur tot kwart voor zes de verplichte zeven meter ongel met een door haar train- kan men daarvoor terecht in der water royaal uit, meestal
sters geplande solo. Samen met zwembad de Duinpan. De kos- bijna het dubbele. Het gekleed

zwemmen

zwemmen was voor de A-zwemmers geen enkel probleem. Alle
kandidaten haalden de door de
Nationale Raad Zwemdiploma's gestelde afstand van 25
meter. Met krachtige been- en
armslagen zwommen zij daarna de langere zwemafstanden
op de borst en op de rug. Enthousiast aangemoedigd door
ouders, oma's, opa's en andere
familieleden, met veel fotografen en video-filmers en een achtergrondmuziekje.
De dames Phaff en Meinema
controleerden namens de NRZ
of alle kandidaten aan de strenge normen voldeden. De diploma's werden uitgereikt door de
voorzitter van de Zeeschuimers
Martine Joustra. Alle meisjes
kregen bovendien een uitnodiging om kennis te maken met
de kunstzwemafdeling.
Geslaagden

A-dlpIoma: Akbar Balden, Derryl
Bouman, Michael Caljouw, Niels
Crabbendam, Vincent Hompes, Michael Hubregtse, Peter Koolstra, Jennifer Lefferts, Kevin Miezenbeek, Roberto Ortega, Mirelle Paap, Nancy
Penning, Ellen Schouten, Rosa Vendel, Adinda Verburg, Nick Vermolen,
Hein Zwemmer.
B-diploma:
Nazmeen
Balden,
Emma Budding, Jurriaan Duivenvoorden, Lesley Foppen, Laurie de Jager, Daphne Koper, Ryanne Koper,
Donny Kortlevers, Simone Piers,.
Dana Teenga, Stephanie Treffers, Irene Verduin, Douglas de Wolff, Fabian
Wijen, Sanne Zaadnoordyk.

Zandvoortse schakers schuiven sterk
ZANDVOORT - Het derde recreatieve team van Café
Veuf/Chess Society maakte vorige week donderdag een
zeer aardig debuut in de Noord-Hollandse schaakcompetitie. De Zandvoortse Schaak Club deed het nog beter en
yon mét maar liefst 7,5 tegen 0,5 van Het Witte Paard uit
ïaarlem. Dit betekende een mooie opsteker voor de rest
van het schaakseizoen.

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Meer inbrmatie over de problemen/o'lossingen is te verkrijgen op de
:lubavond, elke donderdag in
het Gemeenschapshuis. Ook
kan men informatie inwinnen
op de volgende telefoonnummers: 02507 - 15023, 17272 of
14085.

ve nummer 38: Mat in
_ zetten. Wit begint.
Oplossing van vorige week
schaakprobleem 37: Mat in
^'ee zetten, wit begint): 1.
c3-d4+, Ka7-b8; 2. Tel-e8 en
«at.

het niet veel beter. Vooral aanvallend liet Nihot het afweten.
In verdedigend opzicht ging het
nog wel met een uitblinkende
doelman Jaap Bloem. In de
tweede helft hielden de Zandvoorters stand, maar toen het 10 voor JBS werd was het gedaan. Nihot moest komen en
daar profiteerde JBS van door
uit te lopen naar 3-0.
„Vroeger beefde en sidderde
de tegenstander voor ons," stelde coach Guus Marcelle. "Maar
nu zeggen ze, we pakken ze in.
Ik hoop dat mijn team in december helemaal compleet aan
de bak kan, want anders vliegen we eruit. En dat kan toch
niet ook al voetbalt Bas Heino
dit jaar ergens anders."

Intern: voor de interne competitie bij de senioren werden
vorige week. vijf partijen gespeeld. Winstpartijen waren er
voor Van Elk, De Oude,
Scheepmaker en Gude. De partij tussen Den Drijver en Gorter
werd na de 36e zet afgebroken
en zal vanavond verder uitgespeeld worden. De eerste tien
schaken
op de ranglijst zijn: 1. Dambrink, 2. Ter Bruggen, 3. LindeDat de winstpunten in Zand- man, 4. Van Eijk, 5. Geerts, 6.
voort zouden blijven, stond bij Ayress, 7. Berkhout, 8. Jansen,
voorbaat vast, maar dat het uit- 9. Van Elk, 10. Gorter.
eindelijke verschil zo groot zou
worden was niet voorzien. De
Chess 3-SVS 2 5-3: gezien het
Zandvoortse schakers gunden feit dat maar liefst vijf Zandhet vijfde team van Het Witte voorters hun eerste echte
Paard slechts een half puntje. bondswedstrijd speelden, gaf
Al na een uur spelen kon team- dit resultaat reden tot grote teleider Edward Geerts, na een vredenheid. Het Chess-team,
eerste analyse vaststellen, dat dat een zeer recreatief karakter
het goed ging. Al zijn spelers draagt, begon verrassend goed.
stonden met gedegen stellingen Oudgediende Nico Handgraaf
op de borden en een half uur kwam na veertien zetten remidaarna stroomden de eerste se overeen, zodat het eerste halpunten binnen. Eindstand 7,5 ve punt een feit was. De tweede
tegen d,5.
oudgediende Simon Bosma
kwam alleen in de opening geOp maandag 8 november gaat drukt te staan. In het middenhet succesvolle team op bezoek spel overklaste Bosma zijn tein Nieuw Vennep, waar het vijf- genstander volkomen en boekde team van De Vennep tegen- te het volle punt. Omdat Ton
stander zal zijn. Vorig seizoen Marquenie tegelijkertijd een
deelden de Zandvoorters de prima stelling op het bord topunten met dit team.
verde, begon het er goed uit te
zien voor de Chess Society. De
kentering kwam toen diezelfde
Jeugd
Marquenie enkele zetten later
De meer dan twintig jeugdige zijn fraaie stelling zag verslechschakers van de Zandvoortse teren, een stuk verloor en daarSchaak Club kregen hun derde mee de partij.
instructieavond tot opleiding
Nieuwkomer Jan Filmer, die
naar een hoger spelniveau. voor het eerst een officiële parVanavond, in het Gemeen- tij speelde en bevreesd was om
schapshuis, gaan de schakers van het bord geveegd te worweer achter de schaakborden den, speelde als een tijger. In de
zitten om hun interne competi- slotfase legde Filmer het pas op
tie te spelen. Op het program- routine af. Ook de twee andere
nieuwkomers, Peter Kühn en
ma staat de derde ronde.

Wim Brugman, speelden een
puike partij. Beiden behaalden
een fraaie remise. Brugman
deed dat tegen de Zandvoortse
Ronneke Goossens, die voor
SVS uitkomt.
Ook de Chess-dames Caroline Stam de Jonge en Hetty
Sandbergen, speelden voor het
eerst een echt competitie-duel.
Hetty Sandbergen hield lang
stand maar verloor uiteindelijk, terwijl Caroline Stam de
Jonge een verdienstelijke remise boekte. Hierdoor kwam de
eindstand op 5-3 voor SVS. „Als
we zo blijven spelen, komen de
punten vanzelf," meldde teamleider Hans Drost na afloop, die
verder ook zeer gelukkig was
met de gezellige, sportieve sfeer
waarin de wedstrijd zich afspeelde. „Van zulke wedstrijden kunnen we er niet genoeg
krijgen," aldus Drost.
Chess 1: voor de hoofdmacht
van Café Neuf/Chess Society
staan drukke dagen op het programma. Zaterdag zullen Fred
van de Klashorst, Nico Huijboom, Olaf Cliteur en Dennis
van der Meijden in Amsterdam
meedoen aan het zevende
Raadsheer rapid-toernooi voor
viertallen. De Zandvoortse
ploeg zal uitkomen in de zeer
sterke B-groep, waarin vorig
jaar een knappe vijfde plaats
werd behaald. Volgens Cliteur
moet er met dit sterke viertal
gestunt kunnen worden.
Aanstaande maandag speelt
Chess l alweer de tweede competitiewedstrijd. In Nieuw Vennep zal aangetreden worden tegen het jeugdige tweede team
van de plaatselijke vereniging,
dat vorig jaar met enorme overmacht kampioen werd in de
derde klasse.

ters controleerden de partij, namen geen risicio's meer maar
hadden toch nog goede kansen
op meer doelpunten. HYS was
geklopt, doch in de laatste minuut werd de TZB achterhoede
alsnog verrast. Bij de 1-3 eindstand bleef het.
„Ondanks het slechte spel
ben ik tevreden," aldus Willem
Koning. „Eindelijk hebben we
twee punten. En die waren ook
verdiend, want we waren gewoon meer in de aanval."

se en de dames Hagen/De
Vries.
In de B-lijn speelden de dames Koning en Van der Meer
een sterke partij. Daarmee werden zij eerste met 67,14 procent.
De dames Van Mancius en Veltman bleven ook alert en werden tweede, terwijl het nieuwe
bridge
koppel, de dames Berkhemer
De heren Overzier en Van der en Slinger, fraai derde werd.
Staak leken in de A-lijn niet
Gepromoveerd naar de A-lijn
meer aan degradatie te ontko- zijn de dames Lemmensmen. Na vijf wedstrijdavonden /Menks, Van Leeuwen/Slegers,
waren zij op de laatste plaats Jurriaans/Meijer en Paap/Verbeland. Echter in de slotwed- burg. Degradatie was er voor de
strijd haalden zij alles uit de dames Van Os/Saueressig, de
kast en wonnen met een score heer De Vries, de dames Rudenvan 57,50 procent. Dit was pre- ko/Rudolphus en mevrouw
cies genoeg om degradatie te Verhaaff met de heer Van der
ontlopen. Goede tweede wer- Meer.
den de heren Polak en Ver- Mevrouw Dekker en de heer
geest. Mevrouw Paap vormde Santoro gingen er op deze laatmet de heer Emmen een gele- ste competitie-avond nog eens
genheidskoppel en werd derde. goed voor zitten in de C-lijn.
Dat leverde een sterke eerste
De totale overwinning ging plaats op, gevolgd door het
naar Emmen/Spiers gevolgd op echtpaar Van Gellekom en de
de tweede plaats door het kop- dames Kiveron en Mens. Propel Polak/Vergeest. Mevrouw motie naar de B-lijn was er met
Molenaar en de heer Koning ruime voorsprong voor het
legden beslag op de derde echtpaar Van der Werff, meplaats. Gedegradeerd naar de vrouw Dekker en de heer SanB-lijn zijn de dames Van Beek- toro, het echtpaar Van Gelle/Stocker, het echtpaar Hei- kom, de dames Van Duyn/Velddoorn, de heren Bakker/Brand- huizen en Kiveron/Mens.

Zandvoorts '
Nieuwsblad '
Hengelaars vissen
veel uit het water
ZANDVOORT - Tijdens
de achtste strandwedstrijd
van de Zeevisvereniging
Zandvoort haalden de deelnemers veel vis uit het water.
Het was 's avonds vrijwel
windstil en aangezien er met
opkomend water werd gevist
waren de verwachtingen hoog
gespannen. Al snel werden de
eerste vissen gevangen. De
vangst bestond uit mooie wijting en tong. Later werd er ook
nog zeebaars, bot en puitaal gevangen. Hans Roest eindigde
op de eerste plaats, gevolgd op
de tweede plek door Willem
Minkman. Joop van Kempen
had een halve centimeter meer
vis dan Cas Al en pakte daardoor de derde plaats.
De stand met nog twee wedstrijden te gaan is bijzonder
spannend, want de eerste vijf in
het klassement staan dicht bij
elkaar. Rob Dröse staat eerste
met 53 punten, Willem van Esveld is tweede met 56 punten,
Cas Al heeft 58 punten, Gerard
Bluijs heeft 63 punten en Joop
van Kempen is met 64 punten
vijfde.

Klaverjassen bij
Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Volgende
week vrijdagavond 29 oktober
houdt Zandvoortmeeuwen de
eerste
koppelklaverjas-wedstrijd in een serie van zes. Op
elke laatste vrijdagavond van
de maand is de kantine van
Zandvoortmeeuwen, aan de
Duin tj es veld weg,
de plaats
waar het klaverjasspel wordt
gespeeld. Behalve de maandelijks te winnen prijzen en een
verloting met fraaie prijzen is
er een fraaie jaarprijs. En dat is
een mid-week in één van de
Gran Dorado parken, uitgezonderd Zandvoort.
Om aan het klaverjassen te
kunnen deelnemen moet zeven
gulden per koppel worden betaald. De wedstrijd begint om
acht uur.
Bovendien kan reeds nu worden ingeschreven via telefoonnummer 16392

ZHC kust Kikkers naar de realiteit
Daraes lopen tegen
Xenios aan het slot
tegen verlies aait
ZANDVOORT - De ZHC
ZHC (witte
heren hockeyers hebben teshirts) heeft
gen het zwakke Kikkers een
geen enkel
gemakkelijke 3-0 overwinning behaald. De Zandvoort- probleem tese dames speelden een onge- gen het zwakke Kikkers.
lukkige partij tegen Xenios.
Het leek een gelijkspel te eenResultaat:
3-0 overworden maar vlak voor het
winning.
einde scoorde Xenios de
enige en beslissende treffer Foto: Persbureau
met de voet.
Zandvoort

hockey
Het was vrijwel de gehele
wedstrijd één richtingsverkeer.
ZHC drukte Kikkers vanaf het
eerste fluitsignaal met de rug
tegen de muur. Kikkers heeft
daar niets tegenover kunnen
stellen, waardoor doelman Floris Goezihne vrijwel de gehele

speeltijd de wedstrijd rustig
heeft kunnen bekijken.
Ondanks het matige tegenspel kostte het ZHC toch nog
moeite het overwicht in treffers
om te zetten. In de eerste helft
nam ZHC een 1-0 voorsprong
door een treffer van Remco

(ADVERTENTIE)

MARKTPRIJZEN BU
DIRK VAN DEN DROEK
IN ONZE FILIALEN HOOFDDORP (CENTRUM + TOOLENBURG)
NIEUW VENNEP, ZWANENBURG EN ZANDVOORT. GELDIG VAN
WOENSDAG 20 T/M ZATERDAG 23 OKTOBER

AARDAPPELEN
BAAL 5 KILO

Hiemstra, die scoorde uit een
rebound van een strafcorner.
De Zandvoorters kregen kansen om voor de rust de strijd
definitief te beslissen maar
misten de scherpte in de afwerking.
In de tweede helft werd de
strijd snel beslist. Na een goed
opgezette aanval zorgde Wouter Slotenmaker voor 2-0 en
even later was het wederom
raak. Nu scoorde Wouter Kolk
na een soepel lopende aanval.
De Zandvoorters leken op weg
naar een ruime overwinning,
maar de kansen werden niet
verzilverd.
Doelman Floris Goezinne
was toch wel content met de
overwinning. „Het was een terechte en duidelijke overwinning. We moeten blij zijn met
deze uitslag, alhoewel die groter had kunnen zijn. Nu we wat
zwakkere tegenstanders krijgen verwacht ik nog meer overwinningen."
Dames: tegen het hoog op de
ranglijst vertoevende Xenios
heeft ZHC een uitstekende partij gespeeld. De Zandvoortse
dames waren geenszins de minderen van Xenios. In de eerste
helft waren de kansen gelijkelijk verdeeld over beide teams.
Ook in deze wedstrijd bleek dat
het benutten van de kansen
niet eenvoudig is.
In de tweede helft ontstond
er een middenveldspel. Beide
teams waren niet in staat een

overwicht op te bouwen, waardoor de doelen niet in gevaar
kwamen. Toen de wedstrijd in
een gelijkspel dreigde te eindigen, sloeg het noodlot toe voor
ZHC. Een inzet werd verlengd
met de voet van een tegenstandster en dat hadden de scheidsrechters niet in de gaten. Zodoende liep ZHC tegen een onverdiende 1-0 nederlaag op.
„We waren gelijkwaardig aan
Xenios," vond coach Lodewijk
Bekkers. „Wij verdienden deze
nederlaag niet. Het was geen
goed doelpunt maar zo is het in
dit spelletje. Een beslissing van
de scheidsrechter kan ook weieens in ons voordeel uitvallen."

Vernieling
ZANDVOORT - In de Oosterparkstraat is zoridagochtend
rond 8 uur een 23-jarige Zandvoorter aangehouden, op verdenking van vernieling. De man
liep onder invloed van alcohol
en - vermoedelijk - drugs tegen
geparkeerde auto's te slaan en
te schoppen. Hij verzette zich
bij zijn aanhouding en moest
geboeid naar het politiebureau
worden overgebracht. Daar is
hij onderzocht door een arts en
het Riagg. Het was niet noodzakelijk hem gedwongen op te nemen. Toen de man weer rustig
was geworden, is hij 's middags
rond een uur - na verhoor - weer
in vrijheid gesteld.

Top SCOI*ers
,,NAEJSATSUMA

MANDARIJNEN
HEEL K/LOZ49-

••
•••••

•
•••••

DIRK VAN DEN BROEK
heeft 4000 aanbiedingen!

F. Boom (Zv.75)

••

R. De Haan (ZVM zon)
B. Heino (Zv. 75)

•

F. van Rhee (Z.V.M.zat)

••

••

0 Wcckmnlia/JB

W. Rubeling (Z.V.M.zat)
J. Schilder(TZB)
5

10

15

Door de overvloedige regenval kon zaterdag niet gevoetbald
worden. Op zondag was het beter gesteld met het weer. Zandvoortmeeuwen en TZB kwamen daardoor wel in het veld. Riek
de Haan kwam, door de score van het enige Zandvoortmeeuwen doelpunt, alleen aan de leiding in hè topscorers klassement. TZB boekte de eerste overwinning mede door het tweede
competitie doelpunt van John Schilder.
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GEZOCHT:
TEKORT AAN BERGRUIMTE.

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420
Het Nederlandse
Rode Kruis
Afdeling Zandvoort

Wij zoeken

modellen

Het bestuur nodigt alle leden uit voor
de Algemene Jaarvergadering, welke
gehouden zal worden op dinsdag, 9
november 1993 in het Rode Kruisgebouw, Nic. Beetslaan 14 te Zandvoort.
Aanvang 20.00 uur
Agenda:
- opening
- verslag penningmeester
- verslag Kolonne
- verslag Welfare
- verslag Jeugd Rode Kruis
- Rondvraag
- Sluiting
Namens het Bestuur,
P. van der Mije, secretaris

voor de rubriek „metamorfose"
Inl. Cora Klijn
„HAIR WAVE" Zeestraat 56
Tel. 30838

Drogisterij "BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Per direct gevraagd:

I

J

meisje
v.d. bediening
v.a. 17 jaar
Eetcafé Santé
Passage 46-48
Tel. 19213

Met de Zedka kastwanden van De Graaf haalt u een even praktische
als smaakvolle oplossing In huls voor elk tekort aan bergruimte.
Inclusief de slimme Interieurs met legio mogelijkheden.

zedka

Juist ook voor uw wensen heeft
De Graaf een passende en verrassende oplossing.
Met Zedka schuif- of vouwdeuren
en met de meest uiteenlopende soorten interieurs kunt u naar hartelust
kiezen.
De deuren zijn verkrijgbaar m
allerlei afwerkingen: spiegel, houtstructuur, louvre, gelakt, gekleurd,
etc. Bovendien worden de kast-systemen op maat geleverd. Makkelijker en
mooier kan het niet'

OKTOBER MENU
Waldorfsalade combineerd met
tranches lauwwarme
duivenborstfilet
of

Rock and Roll Swing
Night for singles

********

Gestoofde heilbotfilet met groene
druiven en witte wijnsaus
of

Kalfsmedaillon in eigen jus met
bospaddestoeltjes
********
Üitterkoekjesbavarois
geparfumeerd metAmaretto

l

FL 39.-

presenteert
zaterdag 23 oktober

Nu ook verhuur van
aanhangers - boedelbakken
- bestelbussen'
9-persoonsbussen - luxe auto's

Dansen, muziek, sfeer
en gezelligheid uit de
50-er / 60-er jaren
M.m.v. o.a. Crazy day's Rock and
Roll demonstratie-team
Uitsl. ongeb. mensen vanaf 25 jr.
Corr. gekleed
Entree/ 15.-info 16023

TEVENS ± 60 OCCASIONS IN
VOORRAAD
Pakveldstraat 21, Zandvoort
Tel. 02507-13624

SCHILDERWERK

I

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (10 mogelijk binnen 24 uur).

Levering vaft olie luxaflex producten
U kri|gl de stalen bi| u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergeleken

NOVILON MARMOLEUM
Vrijblijvend

Vraag vrijblijvend offerte.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Lorentzstraat 186, huur ƒ743,85 per maand, excl. stookkosten. 4kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare-maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ 4.650,- zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van
naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
Bij het genoemde gezamenlijk max. bruto-maandinkomen wordt het inkomen
van de meestverdiener voor 100% en de minstverdiener voor 50% meegenomen in de berekening.

Eiwn

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

prijsopgaaf.

UITNODIGING AAN ALLE LEDEN
VAN WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT"

AUG. v.d. MIJE

voor de informatieavond over een nieuwe structuur van de
vereniging op donderdag 4 november 1993, aanvang 20.00 uur in
gebouw De Krocht, Grote Krocht 41 te Zandvoort.

UITNODIGING

Op 15 september 1993 heeft een eerste informatieavond voor de
leden van EMM plaatsgevonden in het kader van de voorbereiding
op een nieuwe structuur voor de vereniging. Een nieuwe structuur
wordt per 1 juli 1994 noodzakelijk op grond van wettelijke veranderingen op het gebied van de volkshuisvesting. Op 4 november 1993
vindt een tweede informatieavond plaats. Het bestuur heeft een
voorstel voor de nieuwe structuur uitgewerkt met daarbij behorende
nieuwe statuten. Het bestuur vindt de mening van de leden over de
toekomstige structuur van belang en nodigt daartoe de leden van
harte uit om op 4 november 1993 met hen over de nieuwe structuur
en de daarbij behorende ontwerpstatuten van gedachten te wisselen.

VOOR DE

HERFST
GRAND SALE
BIJ

,. /

>

U kunt via onderstaande bon ter voorbereiding op de bijeenkomst
schriftelijke informatie met betrekking tot de ontwerp-statuten en de
verdere besluitvormingsprocedure aanvragen. Alle leden die de bon
voor de eerste bijeenkomst in september 1993 destijds hebben ingestuurd, zullen automatisch een dezer dagen de concept-statuten
ontvangen.

The Slyling^
Company ,

Tot en met 15 november 1993 kunnen door de leden van EMM op de
voorstellen voor de nieuwe structuur schriftelijk amendementen worden ingediend. Op basis van het voorliggende voorstel en de ingediende amendementen zal op 9 december 1993 door de leden in een
algemene vergadering over de toekomstige structuur van de vereniging EMM worden beslist.

Uitnodiging
RUIKEN, PROEVEN EN IDEEËN OPDOEN
IN DE GEZELLIGE "ENGELSE SFEER"
KIJKEN EN VOELEN AAN DE NIEUWSTE
WOONACCESSOIRES
HYI'O-AUERGENIQUE
SANS PARFUM.

Vrijdag 22 okt. '93 is de ROC schoonheidsspecialiste
bij ons in de winkel.
U kunt bij haar terecht voor een persoonlijk huidadvies, make-up advies
afvragen die u eventueel mocht hebben met betrekking tot uw huid.
Dit huidadvies of make-up advies is geheel gratis.
De ROC schoonheidsspecialiste is aanwezig van

10.00 uur tot 16.30 uur.

Wilt u verzekerd zijn van een gespecialiseerd huidadvies, kom dan
langs of belt u even voor een afspraak.

De Gaper Drugstore
DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT TEL. 02507-12513
P.S. Bij aankoop van ƒ 25,- aan ROC-produkten heeft de ROC
schoonheidsspecialiste een leuke attentie voor u!

ifplafc
de Graaffrlafond

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Marisstraat 13a. Tel. 15186

<__

Amsterdam: Jarmuiden 47 (Sloterdijk III),
tel. 020-6134775, open maandag t/m
vrijdag 9 -17 u. en zaterdag 10 -16 u
Vlaardingen: Energieweg 2, telefoon. 0104347111, open maandag t/m vrijdag
8.30 -17 u. en zaterdag 9 -12.30 u.

DE GRAAF PLAFONDS & WANDEN. ALLES ONDER ÉÉN DAK.

AUTOBEDRIJF
TOLÉ

Soc. de Manege
Zandvoort

Krachtige bouillon van gevogelte
met broodcroutons en tuinkruiden

Zo krijgt elk interieur een nieuwe
uitstraling. Warm en gezellig of zelfs
dromerig - koel en strak zakelijk of
zelfs hi-tec. U kunt alle kanten uit!
Maar ook als het gaat om panelen voor een schitterend plafond of
een bijzondere wand... De Graaf biedt
m haar grote showrooms een voor
Nederland ongekende keuze. En alles
wordt getoond m royale opstellingen.
U bent hartelijk welkom!

Het bestuur hoopt op de voor de toekomst van EMM belangrijke
bijeenkomsten op 4 november en 9 december 1993 op een grote belangstelling van de leden.

GENIETEN VAN BIJZONDERE VOORBEELDEN
EN DEMONSTRATIES
ZOALS: DE SJABLONEN VAN
JANE GREENWOOD
OP

Middels onderstaande bon kunt u zich voor deze avond aanmelden-

ZATERDAG 30 en ZONDAG 31 OKTOBER
VAN 11.00 - 16.00 UUR

O

Ja, ik kom naar de discussieavond op 4 november 1993

O

Stuur mij s.v.p. de benodigde stukken toe.
Naam
Adres

TOT ZIENS IN DE HERFSTWERELD VAN
THE STYLING COMPANY

Postcode ....
Woonplaats

GROTE KROCHT 35
ZANDVOORT
TELEFOON 02507-17295

Inleveren bij de balie of opsturen naar Woningbouwvereniging EMM.
Antwoordnummer 1, 2060 WB Zandvoort (een postzegel is niet nodig)

J
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AMSTELVEEN - De komende
jaren moet een snelle openbaarvervoerverbinding ontwikkeld
worden langs de lijn LJmuiden/Haarlem/Schiphol/Amstelveen/Ouderkerk/Amsterdam-Zuidoost/Weesp, met een zijtak vanaf
Hoofddorp door Aalsmeer, Uithoorn, Mijdrecht en Wilnis. De
lijn moet voorzien in het manco
dat er wel snelle verbindingen
zijn in de richting Amsterdam,
maar dat dwarsverbindingen
(tangentiële verbindingen) langs volop ter discussie staat en onderAmsterdam beduidend slechter werp is van onderzoek. Het plan bezijn. De voorgestelde verbinding schouwt het als het 'best mogelijke
is 'Zuid-Tangent' gedoopt en vertrekpunt voor nadere uitwerking'.
wordt eerst uitgevoerd als vrije
busbaan, terwijl mogelijk later
op een deel van het hoofdtraject Strand
Het beginpunt van de Zuid-Tansneltrams gaan rijden.
gent wordt gedacht aan het strand in
Vorige week publiceerde de Stuur- IJmuiden (halte Seaport). Via Umuigroep Zuid-Tangent een beleidsplan, den, Haarlem, Vijfhuizen loopt de
waarin de grote lijnen staan aangege- route naar Hoofddorp. Over Schipven voor de aanleg van de nieuwe hol staan twee trajecten getekend,
verbinding. De Zuid-Tangent moet die op Schiphol-Oost weer bij elkaar
een 'hoogwaardig' openbaar-vervoer- komen. De eerste loopt via Schipholsysteem worden. Daaronder wordt Centrum, de tweede via de Fokkervolgens het beleidsplan verstaan: weg langs Fokker en het technisch
hoge rijsnelheid van vijftig kilometer areaal.
per uur in de bebouwde kom en tachtig daarbuiten, een beperkt aantal
Voorbij Hoofddorp komt er verder
haltes binnen de bebouwde kom (op een aftakking richting Aalsmeer, Uïtpakweg een kilometer van elkaar), hoorn en Mijdrecht naar de A 2. De
hoge rijfrequentie, grote regelmaat hoofdroute gaat vanaf Schiphol-Oost
en veel comfort. Er wordt uitgegaan verder langs de A 9 door het Amstervan een volledig vrij tracé, met flau- damse Bos naar Amstelveen, Ouderwe bochten.
kerk, het AMC, de Bijlmer, Ganzenhoef en Weesp.
De bedoeling is op korte termijn
met de Zuid-Tangent te starten als
Een variant in Amstelveen loopt
bus of spoorbus. Een spoorbus rijdt via de Oranjebaan en de Burgemeesin een betonnen bak met zijwanden ter Stramanweg direct naar het NSen is voorzien van geleide wieltjes aan station Bijlmer en komt niet langs
de zijkant om de bus in de betonnen het AMC. Vanaf Ganzenhoef is nog
bak te geleiden. Voor de langere ter- een mogelijke korte aftakking voormijn wordt 'vertramming' overwo- gesteld naar Diemen-Zuid.
Op Schiphol wordt voor een deel
gen.
van dezelfde route gebruik gemaakt
Het in de Beleidsnota uitgezette als voor de reeds geprojecteerde Amtracé is een voorkeurstracé, wat nog sterdamse Noord-Zuidlijn (Schipho-

Vervoersopbrengst

Traject openbaar-vervoerlijn in Amstelveen staat nog niet vast

Het beleidsplan gaat ervan uit dat
door de aanleg van de Zuid-Tangent
het aantal reizigers en daarmee de
Vervoersopbrengst sterk toeneemt.
Zolang er met bussen gereden wordt,
zal het exploitatietekort van het
openbaar vervoer er niet door toenemen. Dat wordt anders bij de mtroductie van trams, die in het jaar 2010
zullen leiden tot een extra jaarlijks
tekort van negenmiljoen gulden.
Verwacht wordt dat de Zuid-Tanper dag 150 duizend reizigers
snelweg niet mag worden aangetast. graven van de Zuid-Tangent om ge- gent
kan trekken, waarvan 22 duizend in
Als alternatief is gekeken naar het luidsoverlast te beperken en vanwe- het
avondspitsuur. Volgens de proggebruiken van de vluchtstrook langs ge de aanblik ervan. De lijn loopt via noses
trekken bus en spoorbus ongede snelweg door bussen. Ook is on- Mijdrecht en Vinkeveen door tot de A
derzocht of twee rijstroken aan het 2.
evenveel passagiers.
autoverkeer onttrokken kunnen
De Zuid-Tangent wordt stapsgewij- veer
Op trajectdelen met veel viaducten
worden, maar deze alternatieven tale- ze ontwikkeld, in drie stappen van
ken niet haalbaar. De A 9 is al zó druk circa vijf jaar. Voor de jaren 1993- en bruggen is de spoorbus wat betreft
dat er geen rijstroken gemist kunnen 1997 is 300 miljoen gulden beschik- aanlegkosten in het voordeel ten opworden. Er zijn zelfs plannen om de baar. Dat is niet genoeg voor de hele zichte van een vrije baan voor gewoweg te verbreden tot twee-keer-vier Zuid-Tangent, maar er kunnen wel ne bussen. Spoorbustechniek is binrijstroken.
tal van werken reeds worden uitge- nen de bebouwde kom echter minder
De Zuid-Tangent loopt vervolgens voerd, bijvoorbeeld vrije banen en geschikt. Dan zal vaak de geleide
baan onderbroken moeten worden.
ten noorden van de A 9, dan wel via de doorstromingsmaatregelen.
Wordt bij de constructie van de
Oranjebaan,
baan rekening gehouden met een toenaar Ouderkerk. Eerste fase
tram dan gaat het kostenBij realisatie van
In de eerste fase wil men zich voor- komstige van
de spoorbus verloren.
de nieuwbouw- al richten op maatregelen die een voordeel
wijk
Benning grote kwaliteitsverbetering geven, Deze 'vertramming' moet namelijk
worden voorbereid. Tunnels
moet met dit tra- die belangrijke nieuwbouw- en werk- goed
trams moeten bijvoorbeeld een
cé rekening wor- gebieden ontsluiten, waar snelle uit- voor
den gehouden. voering bestuurlijk mogelijk is en meter breder zijn dan voor bussen
Over de A 2 waar koppeling mogelijk is met ande- nodig is. De Beleidsnota stelt voor
komt een viaduct en onder de spoor- re projecten. De meeste aandacht om bij de trajecten waarvoor verlijn een tunnel. Verder moet een krijgt in eerste instantie het 'kerntra- tramming zinvol is, hiermee rekeboerderij worden gesloopt. In Am- ject' Haarlem/Schiphol-Oost. Daar- nmg te houden.
sterdam-Zuidoost kan het traject naast wil men in die periode de ongoed worden ingepast. °
De aanlegkosten voor een vrije busderdoorgang bij NS-station Bijlmer
aanpakken en langs de rest van het baan dan wel spoorbus lopen nauwelijks uiteen. Een busbaan kost 760
tracé de doorstroming verbeteren.
Zijtak
In de tweede fase, rond de eeuw- miljoen gulden, een spoorbusbaan
De zijtak door Aalsmeer en Uit- wisseling, komt het traject Schiphol- 785 miljoen. Wanneer het traject IJhoorn maakt zoveel mogelijk ge- Oost/Amsterdam-Zuidoost via Am- muiden-Weesp wordt uitgevoerd als
bruik van het voormalige spoorbaan- stelveen en Ouderkerk aan de beurt. tram en de zijtak via Aalsmeer en
tracé, al voelt de gemeente Aalsmeer De uiteinden richting IJmuiden en Uithoorn als bus, dan komen de koser meer voor de Zuid-Tangent over Weesp komen in de derde fase. De ten uit op 1,4 miljard gulden. Het
de S 21 te laten lopen, zodra de weg realisering van de zijtak door Aals- kostbaarst zijn de voorzieningen op
daar om de bebouwde kom is ver- meer en Uithoorn vindt eveneens in Schiphol en de bouw van een brug
legd. Uithoorn is voorstander van in- fasen plaats.
over het Amsterdam-Rijnkanaal.

Snelle, comfortabele Zuid-Tangent
wordt stap voor stap ontwikkeld
l/Amsterdam-Centrum/AmsterdamNoord) is gedacht. Op Schiphol-Centrum krijgt de Zuid-Tangent een
hoog tracé en is een halte gedacht
nabij de nieuwe Terminal-West.
Indien uitsluitend gekozen wordt
voor bussen, dan kan een alternatief
tracé lopen langs de dienstweg tussen Schiphol-Centrum en Oost.
Bij Schiphol-Oost komt een brug
over de Eingvaart van de Haarlemmermeer. In het Amsterdamse Bos
komt de route ten zuiden van de A 9
te liggen. Het eerder geopperde idee
van een tracé op
palen in de middenberm
van
rijksweg A 9 is
losgelaten, vanwege de hoge kosten en omdat de
stuurgroep een
dergelijke hoge
baan niet passend acht in een bosomgeving.

Haarlem staat
het eerst in
de planning

Heempark
Aan de westkant van Amstelveen
wordt de baan over de A 9 geleid richting busstation Plein 1960. Verder
moet een goed overstappunt gerealiseerd worden met de Amstelveenlijn.
In eerste instantie wordt in Amstelveen gedacht aan een route via de
Keizer Karelweg/Groen van Prinstererlaan, dan wel via Meander/Van
Heuven Goedhartlaan. Amstelveen
heeft als voorwaarde gesteld dat het
heempark langs de noordkant van de

Zandvoorts
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Wandelen door
duinlandschap
ZANDVOORT - Bij ANWB,
VVV en boekhandel zijn kaarten verkrijgbaar voor wandelingen in Kennemerland en de
Noordhollandse duinen. De
kaarten maken deel uit van een
map en bestrijken samen meer
dan 60 kilometer van de Noordhollandse kust, van Amsterdamse Waterleidingduinen tot
aan het Zwanenwater. Aanvullende informatie is op de kaarten te vinden over voetpaden,
wandelroutes, openbaar vervoer en pleisterplaatsen onderweg.
Een bijbehorende gids beschrijft de routes en geeft achtergronden vergezeld van historische kaarten, prenten en tekeningen.
De
map
is
samengesteld door Steven van
Schuppeji en Vladimir Mars,
die zowel de duinen zelf als het
land achter de duinen beschrijven. Van 23 oktober tot en met l
november maken de twee auteurs hun 'tiendaagse veldtocht' van Camperduin naar
Den Haag, over graskaden en
jaagpaden. Belangstellenden
kunnen een of meerdere dagen
meewandelen. Er wordt iedere
dag gestart om 10.30 uur en een
dagmars neemt vijf tot zes uur
in beslag. Honden mogen niet
mee.
Deelname is gratis. Inlichtingen over de vertrekpunten
zijn m te winnen via tel. 0703648985. De prijs van de map
bedraagt 24,90 gulden.

Michel Dijkstra golft 'Old-course' finale in Schotland
ZANDVOORT - Michel Dijkstra heeft een ongelooflijk avontuur
meegemaakt op de wereldberoemde St. Andrews golfbaan in
Schotland. Daar speelde de Zandvoorter de finale op de 'Oldcourse' en wist die met 37 stableford punten te winnen.
Bovendien mocht Dijkstra en ronde maken op de golfbaan met
één van de beste profs ter wereld, namelijk de Schot Montgommery, Een week vol belevenisssen, die Michel Dijkstra niet licht
vergeet. „De hele entourage rond en op de baan is zo indrukwekkend, dat ik met knikkende knieën de eerste bal goed moest zien
af te slaan. En die eerste bal raakte ik gelukkig perfect. Ik had
veel steun aan de plaatselijke caddie, die de baan op zijn duimpje
kende en mij perfect begeleidde. Op de beroemde 17e hole, de
'road-hole', maakte ik een mooie par."
„Het was bovendien een hele leuke ervaring om met Montgommery te spelen. Een heel aardige Schot. Je kan het vergelijken
met voetballen met Marco van Basten. De manier waarop Montgommery slaat is zo indrukwekkend goed, dat je jezelf een beginneling gaat voelen. Zo'n evenement vergeet ik mijn leven lang
niet meer. Het waren enorm leuke dagen. Volgend jaar ga ik wederom proberen om hieraan mee te doen. Ik wil mijn titel verdedigen, maar nieuwe jonge talenten komen eraan en het wordt
dan moeilijker. Als ik een goede dag heb dan moet het toch weer Tweede van rechts Michel Dijkstra (met pet) en geheel links de
Schot Montgommery.
kunnen."

Postcode Bingo: elke zondag om 20.45 uur op TV 2

Postma (links) en Jan Boomhouwer van de vereniging GEUS sluiten op last van de rechter op symbolische wijze de Kaagbaan af
Foto Luuk Gosewehr

'Schiphol pleegt 'martelpraktijken'
SCHIPHOL - „We voelen
ons belazerd. Schiphol manipuleert ons." Het zijn
langzamerhand de vaste
kreten geworden. Zaterdag
worden ze weer te voorschijn getrokken op de demonstratie die door GEUS
is georganiseerd, om nogmaals het ongenoegen van
de omgeving met de uitbreiding van Schiphol onder de
aandacht te brengen. Schipjhol wordt door een tritaunaal veroordeeld. Het vonnis luidt dat één van de ledematen van Schiphol zonder
verdoving wordt geamputeerd. Wat dit inhoudt
wordt even later duidelijk.
De Kaagbaan (ter plekke
t omgedoopt in Klaagbaan)
wordt symbolisch met behulp van slagbomen afgesloten.

Spaarndam arriveert. Maar het toch het gevoel dat we iets hebyATERDAGMIDDDAG rond blijkt de enige. Uiteindelijk ko- ben gedaan," aldus een protes/J twee uur. Het weer klaart men er zo'n dikke honderd terende mevrouw.
op. De gigantische kijkplaats mensen opdagen.
Voorlopig is GEUS er nog
van de spotters aan de Aalslang niet van overtuigd dat de
meerderweg is afgesloten. Er
„Dat valt mij niet-tegen," al- goede keuze wordt gemaakt.
moet worden gedemonstreerd dus Jan Bouwhouwer, voorzit- Dat blijkt uit de tenlastelegging
tegen Schiphol en daarbij zijn ter van de vereniging GEUS. van 'Officier van Justitie' ir. H.
de spotters niet welkom. De be- „Eigenlijk had ik wel wat min- Oortwijn. Schiphol wordt aanlangen lopen te zeer uiteen. Po- der verwacht. Maar we moeten geklaagd wegens het bedreigen
litieagenten wijzen op de moge- door blijven gaan met dergelij- van de fysieke en geestelijke gelijkheden om verderop te par- ke acties. De tijd is veranderd zondheid van de omwonenden
keren. Gelaten laten de spot- dat Schiphol klakkeloos zijn van Schiphol, het niet nakoters zich heenzenden.
gang kon gaan. De Kamer kan men van afspraken en bindenIn een hoek van het terrein niet meer wegkomen met te de regelingen, het achterhoueen klaagmuur. Volgekalkt met zeggen dat de dubbele doelstel- den van informatie, het geven
leuzen, dat wel. Op een trailer ling (Schiphol mainport en een van valse voorlichting, het niet
zal later zich het tribunaal vol- verbetering van het milieu) is volgen van procedures die burtrekken. Maar zo ver is het nog gehaald. Er moeten keuzes gers wel moeten volgen en het
lang niet. Het koor 'Het Mor- worden gemaakt. En de gevol- ten onrechte bevoordelen van
rend Volk' moet met behulp gen van die keuzes moeten ook de luchtvaart.
van de aanwezigen nog een aan- worden geaccepteerd."
tal protestliederen ten gehore
Zijn aanklacht wordt onderbrengen.
„Ach, ik weet wel dat het ei- steund door een aantal getuigenlijk weinig zin heeft, een gen, dat constant wordt onderHet aantal deelnemers valt dergelijke demonstratie. Maar broken door opstijgende vliegtegen. Even lijkt het erop dat de dat neemt niet weg dat we door tuigen. De bewoordingen die de
verwachte menigte zal komen moeten gaan. Dan hebben we getuigen kiezen zijn niet mals.
opdraven als er een bus uit
„Schiphol bedient zich van
martelpraktijken door de
nachtvluchten," roept een getuige uit. „Voor Schiphol gelden soepeler voorwaarden dan
voor auto's, we gaan er langzaam aan."
„Nederland is in gevaar," vertelt een vertegenwoordiger van
Spaarndam. „Hans Blinkers
heeft zijn vinger uit de dijk geeen pompende bas en vrolijk jaardagsfeesten.
naald en heeft die nu in zijn
oren gestopt." „Ik ben heel
kopergeschal; muziek waarbij
Maar de meest curieuze
boos," vertelt weer een andere
je als vanzelf rijk gevulde dagetuigen, „het is een plicht alle
mes de dansvloer op ziet schui- groep is toch wel Carlo Jones
huizen te isoleren."
felen.
& The Surinam Troubadours, die een jazzy vorm van
„Schiphol valt buiten elke
kaseko speelt, met veel imwet. De bevolking wordt mondVerjaarspartijtjes
provisaties. Jones speelde
dood gemaakt en gemanipuleerd. Schiphol doet op ItaHet is muziek die je zelden op nog in de Surinaamse Militailiaanse wijze zaken met de RLD
de radio of in de concertzaal re en Pplitiekapel en maakt
en het Rijk. De omgeving van
hoort, omdat kasekobands kaseko in zijn puurste vorm,
voornamelijk voor verjaars- met bastuba en banjo. Met
Schiphol wordt doelbewust het
meest gevaarlijke industrieterpartijtjes worden gevraagd. De zijn 55 jaar wordt hij als de
rein van Nederland gemaakt,"
cd 'Switi: Hot! Kaseko music', nestor van de kaseko-muzialdus weer een andere getuige.
die door de Surinaamse musi- kanten beschouwd, maar
cus Ronald Snijders is gepro- omdat hij veel Surinaamse
Het is duidelijk. De luchthaduceerd, brengt daar misschien volksliedjes in zijn muziek
stopt, kan hij met een gerust
ven, vertegenwoordigd door het
verandering in.
Schipholspook, moet worden
Op de cd is werk van vier hart de Surinaamse Willem
veroordeeld. Het spook, dat
groepen te horen. Master Blas- Breuker worden genoemd.
ter maakt kaseko-muziek waarSchiphol vertegenwoordigt,
brengt niets terecht van de verin veel Zuidamerikaanse in- 'Switi: Hot! Kaseko Music' is
vloeden in zijn verwerkt. Yakki een uitgave van de Stichting
dediging en dus wordt Schiphol
veroordeeld, door 'rechter'
Famiri maakt muziek uit het Popmuziek Nederland en in
(huisarts in Aalsmeer-Oost)
Marowijne-gebied en is goed in de betere cd-winkel verkrijgHans van Kessel, 'omdat de
snelle, strakke en korte ritmes, baar. Fra Fra Sound en C. Joluchthaven hyperschuldig aan
terwijl de Amsterdamse band nes & The Surinam Troubamega-taedreigend optreden is'.
Zonnebloem zich al een stevige dours spelen donderdag vanaf
De Kaagbaan wordt symboreputatie heeft verworven met negen uur in het Bimhuis op
lisch gesloten door middel van
sprankelende optredens op ver- de Oude Schans 73-77.
slagbomen.

Surinaamse Willem Breuker
verdrijft de oktoberkou
AMSTERDAM - Wie
zich bij het vallen van de
blaadjes liever aan tropische muziek overgeeft
dan aan sombere overpeinzingen, kan donderdag 21 oktober in het BIMhuis terecht, want daar
treden twee Surinaamse
groepen op.
Allereerst zal de bekende formatie Fra Fra Sound met
haar karakteristieke mix van
'moderne en traditionele muziek uit vier werelddelen' de
oktoberkou uit het Bimhuis
proberen te verdrijven.
In het voorprogramma
staat Carlo Jones & The Suriuam Troubadours, een groep
die minder bekendheid geniet, maar uitgebreid voorkomt op de gloednieuwe cd
met Surinaamse kaseko-muziek, die vorige week in Paradiso ten doop werd gehpuden. Kaseko kenmerkt zich
door huppelende roffeltjes,

Elke week kans
op 25.000 gulden
Het zijn spannende eerste
weken geweest voor Pernille
La Lau, de kersverse presentatrice van Postcode Bingo.
Zij is nu elke zondag te zien
op TV 2, en ze is enorm
enthousiast over de Postcode
Loterij.
'De vind het geweldig om iedere week bij u op het scherm te
komen met Postcode Bingo,'
zegt Pernille 'want Postcode
Bingo is niet alleen een spannend spel. Het laat ook zien
wat de Postcode Loterij allemaal doet.'
Het werk van de Postcode
Loterij vindt Pernille erg
belangrijk: 'U kunt mooie en
grote prijzen winnen, zoals de
Jackpot, en u steunt meteen
een heleboel goede doelen,
waarvan ik er elke week een
laat zien. Die combinatie vind
ik prachtig.'

Speelt u ook mee voor de Jackpot van 7 miljoen? Dan doet u meteen
ook mee met Postcode Bingo: elke week meerdere kansen op f 25.000!

De winnende
Thuisbingonummers:
10 oktober

Ook de samenwerking met
Reinout Oerlemans bevalt
Pernille goed. 'Reinout gaat
bijna elke week op pad om de
StraatPrijs van de Postcode

4r\

10

*-

oktober

f3000

4751 CT
Loterij uit te reiken. Hij doet
dat heel leuk. Ik ben blij dat
hij erbij is.'
Postcode Bingo is natuurljk
het leukst wanneer u meespeelt in de Postcode Loterij,'
zegt Pernille. 'Alleen dan
maakt u ook echt kans op de
Thuisbingo van 25.000 gulden!'
Om mee te spelen hoeft u
alleen de WIN-TOT-7-MILJOEN-BON in te vullen en op
te sturen. U speelt dan vanaf
volgende maand al mee voor
de wekelijkse Thuisbingo, de
PostcodeStraatPrijs, de maandelijkse ton en het SeizoenMiljoen. En natuurlijk voor de
Postcode Jackpot, de prijs die
kan oplopen tot maximaal
zeven miljoen gulden! •

Extra Prijs
ƒ 25.OOO
4751 CT 001

TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON

1 13 19 27 36
3 14 20 28 38

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

8 15 21 30-39
11 16 23 31
12 17 24 35

G ƒ40,- (vier lotnummers) G ƒ20,- (twee lotnummers)
Q ƒ 30,- (drie lotnummers) Q ƒ10,- (één lotnummer)
A u b uw keuze tankruisen en verder invullen mtt bloUettm Deilnime houdt in tanviirding vin het reglement

Wilt u miljonair worden?

Naam:
Adres:

Vul dan snel
de bon in en
doe mee!
Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.
De loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890/098/177 89, d d
02-03-1993 Pri|zen boven de duizend gulden worden belast met
25% kansspelbelasting Prijzen
worden automatisch op uw bank- ol
girorekening gestort

Q dhr. Q mevr.

Postcode: l i i
Postbanknummer:

i i-i

l i

Plaats:

Handtekening:
Banknummer:
(

150.93.10

Datum:

• NATIONALE •

POSTCODE

• LOTERIJ!

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

Videotheek

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
MicTO-;ulve rlLMilies voor zakenman en particulier kunnen
worden p'/et over l of '2 kolommen breedle in diverse
lettergroenen.
Particulieren verwij/en wij naar He speciale bon op de
pagina ..MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende edilie:
XANDVOORTS NIKUWSHLAI) ƒ 0.'V4 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of
afgi* ven/zenden aan:
* Xawlvoorts Nieuwsblad. Caslhin'splein 12.
2042 JM Xandvoort:
Plaatsing is ook mogelijk in He volgende combinatie:
X. Xamivoiirts Nieuwsblad. Ainste.lvee.ns Weekblad. Uilhoornse Courant, de Ronde Vener. Aalsmeerder Courant. alle edities van het Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Weesper, ƒ 5.23 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Informatie over on/e overige aantrekkelijke advertentieeombinaties in de Micro's zijn op aanvraag op on/e
kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 7,05 adm.kosten.
* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bcwijsminmiers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten
bel verspreidingsgebied één kram verstuurd. Hiervoor
wordt J' 4.00 in rekening gebraeht.
U kunt de tekst van uw Micro-adverlentiecombinatie X
telefonisch opgeven:

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71
(dit nummer is niet voor be/orgklac!ilen) of /cmii'n aan:

Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AU Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Divers personeel gevraagd
Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

bezorger/ster
voor wijk in oud Noord. Tevens reserve bezorgers/sters om in te
vallen tijdens vakantie en ziekte. Tel.: 17166.
Kansen genoeg...
Betamax
Om met ons product, programma, promotie en verfilms te koop
diensten een carrière op te
bouwen voor mensen i.b.v.
auto. Geen ervaring en opleiding noodzakelijk. Wij bieden
Verhuur van
voor geselecteerde mensen
Nintendo
spelletjes
een interne opleiding. Laten
en Game Boy
wij eens praten! Bel Rrma
Antenbrink: 020-4410214.
Videotheek

ƒ5,-

Oproepen
Mededelingen
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donderdag 21 oktober 1993

Weekmedia 17

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

DOMBO
5 films
hele week

Te koop
aangeboden
diversen

* Gaskachel merk Faber,
schouwmodel ƒ 200,-. Telefoon: 02507-17361.
*T.k.
tafelbiljart 137x73,
l compl. ƒ 150,-; hometrainer
Corn. Slegersstraat 2b nieuw ƒ 150,-. Tel.: 17862.
tel. 12070
* T.k. v. pension: 1 pers. dekGeopend dagelijks
bedhoezen, 25 st., meest
nieuw, ƒ 200,'-. 02507-30162.
13.00-21.00 uur
Bolderwg., fietskar, trapauto,
bakfietsjes, skelters, speelgd.
Dieren en
en pop.-meubeltjes, hobbeldierenpaarden. Tel.: 02159-33760.
benodigdheden
* Electr. snijmachine ƒ 75,-; 2
grenen armstoelen ƒ 100,-.
Tel.: 02507-13091.
* Gevraagd: hamsterkooi.
Telefoon: 02507-86464.

Z O E K DE M I S L U K T E

ƒ25,-

Schoonheid en
verzorging

Bloemen, planten
en tuinartikelen

BLOEMENHUIS W. BLUYS
winkelcentrum nw. Noord
Tel.: 02507-15025.
Aanbieding: Begonia 5,50.
Philips sun mobile (Denk
aan onze kassabon).
Huur prijs ƒ 100,- p.w.
Gratis bezorgd en gehaald Recycle 't najaar en bestel 't
kookboek "Van herfstblad tot
Bel voor reservering en
bladerdeeg". Nu verkrijgbaar
inlichtingen 02507-30183.
in elke kiosk. Smullen maar!
Tuinman/ 15 p.u. voor uw tuin
Baby-artikelen
winterklaar maken. Tev. hek-,
straat- en tegelwerk. Alles leBaby- en peuterspullen w.o.: verb. Geh. vrijbl. 023-340495.
autostoeltje, reiswieg, box,
badje + standaard, loopkar,
Te koop
kleding. Alles in één koop
ƒ250,-. Tel.: 02507-16864.
gevraagd
* Kleinkind? Ooievaar +
diversen
baby 200-300 cm, handgeschilderd ƒ 100. Tel.: 18170.
't BINNENHUIS
Gasthuisplein 3, inkoop oud
Muziek+ antiek en kleine inboedels.
Tel. 15760.
instrumenten
SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

PIANO

SPELEN
U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij:

VAN KERKWIJK

Amsterdamseweg 202,
* Ad en Gijs van de Buffalo's
AMSTELVEEN
de pannekoeken waren pr.
020 - 6413187
pr. pr. prrrimaü!
Huishoudelijk
VERHUUR van PIANO'S
GROTE
personeel
al v.a. ƒ 50 per mnd
VLOOIENMARKT
Bel voor onze voorwaarden:
gevraagd
AALSMEER
02946-4292, Fa. Holla & Zoon.
Sporthal De Bloemhof
Gevr.: huishoudelijke hulp,
zo. 24 okt. 10-17 uur
Lessen en clubs
Org.buro Midland 033-751167 voor 4 a 6 uur per week. Bellen na 6 uur, tel.: 02507-15822.
GROTE VLOOIENMARKT
Met spoed gevraagd voor
30 Okt. Uithoorn sporthal De
peuter-kleutergymnastiekScheg. 31 okt. Landsmeer
Commercieel en
LEIDING. Info: 02507-12196.
sport- en theaterzaal het
administratief
Dorpshuis (alleen 2e hands).
*
Scouting The Buffalo's
personeel
13 November Haarlem Het
heeft plaats voor welpen van
Schalkererf. Kraamh. bij voorgevraagd
7-10 jr. Tel.: 02507-19590.
uitbet. zondags ƒ32,50. Inl.:
Zoek je een leuke job als:
6140616.
Als uw NIEUWE CARRIÈRE mannequin, dressman of
* Help de Polen. Stuur 'n U meer waard is dan een
fotomodel. Bel BOA Bureau:
voedselpakket! Wij hebben kwartje! BEL: 02503-85713. 030-722727. Erv. niet vereist,
evt. 'n adres: 02907-5235.
wij verzorgen opleiding. Alle
leeftijd, en maten gevraagd.
Opgelet nog 2 weken!! Op 6
Verloren en
nov. verkoopmiddag NPB
gevonden
Brugstraat 15 om,2 u.
Videotheek
Overigens, mijnheer de voorzitter, zijn wij van mening dat *Gevonden: babypopje met|
de Herman Heyermansweg slaapoogjes. Tel.: 16522.
Corn Slegersstraat 2L
moet worden doorgetrokken. * Wie heeft m'n gouden armtel 02507-12070
•*• Ron & Irene, welkom thuis, band in grijze doos gevon-l
Ueopend dagelijks van
was 't fijn op KOS? Nog be- den? A.u.b. bellen: 15626.
13.00-21.00 uur
dankt voor jullie hulp. C + Y.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
Te huur voll. inger. zomerhuis
v. 1 pers. tot 31 mrt '94.
Tel.: 02507-13341.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM

ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
Mw. G. Diekmeijer- Diemen.
Mevr. A. Vosmeyer - Amstelveen
Laura van Staaten - Amsterdam
Lisa de Ridder - Amsterdam

ClmCO
een zaak van vertrouwen

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

Videotheek

DOMBO
De nieuwste
dagfilms

Sommersbv
Jennifer 8
Side-kicks

A few jjoorf men
Student, 21 jaar, zoekt woonruimte in Zandvoort e.o.
Tel.: 072-333223.
Body of evidence
T.h. gevraagd woning etage
Corn. Slegersstraat 2B
of garage voor permanente
Tel. 02507-12070
bewoning, mag ook won.rüil.
Heb 3k.w. met groot terras op
1ste etage op winkelplëin. Inl.
06-Nummers
tel. 020-6583058.
Werkend meisje zkt zelfst.
woonr., omg. Centrum. Tel.
06-320.323.13 HARDLESBI!
na 19.00 u.: 02507-30501.
Wij gebruiken de wildste hulpstukken! Gluur maar! 75 cpm.
t
Woningruil
06.95.26 LESBISCHE buurvrouwtjes 18 jr brengen elkaar
Aangeb. 2 kamerflat op de kronkelend naar een zalig
Troelstrastraat. Gevr. 4 ka- hoogtepunt. 100cpm 06.95.26
merwoning of flat.
35 plus sexdating. Rijpe
Tel.: 02507-19652.
vrouwen zoeken sexkontakt.
Woningruil. Aangeb.: koop- 06-9616. (100 cpm).
woning Hoofddorp, 4 jr oud. Afluister Sexlijn 75 cpm.
Gevr.: koopwoning, huurhuis 06-320.323.78 ....Meisjes 18
of 4 kam.flat in Zandvoort. 06-320.327.47 .. .Rijp en Dik
Tel.: 02503-20781.
06-320.323.63
Effe vlug
Altijd de nieuwste
Woninginrichting
Woningruil: eengez. woning, 06-320.324.54 .. .Stewardess
Voor trouwfoto's
pi'emièrefilms, tevens
bouwjr. '82 omg. Laren N.H., 06-320.340.44 . .Lesbi 35+18
veruit de grootste
Foto Boomgaard Antieke Mechelse kast, 2 glaZ-vorm. woonk., open trap, Allemaal leuke meiden (18)
keuze in Zandvoort
half open keuken, 2 slaapk., willen direkt kontakt.
zen deuren boven, 2 dichte |
.Grote Krocht 26
| gr. badk. voor en achtertuin 06-320.330.77. (75 cpm.).
Verhuur van
ben. Pr. n.o.t.k. Tel. 17361.
movieboxen
(z). Alles in perf. st. Huur ƒ 640
Tel. 13529
•*•Te koop 2 matrassen
ALTIJD SUCCES. Zoek jij een
p.m. Tel. 02153-10357.
Com. Slegerssttadl ^l>
z.g.a.n.
200x090x012,
prijs
leuke vriend of vriendin?
's
Avonds
na
8
uur.
Zet de bloemetjes nu maar ƒ 150,-. Tel.: 02507-17009.
Zandvoort
Bel dan de Afspreeklijn.
buiten. Zoals je weet, het IeTel 02507-12CUU
Woningruil. Vrij huis Almere- 06-320.320.33. (75 cpm.).
ven begint bij 40. Van HG. Te koop antieke Oostenr. beHaven, 3 sip.kam., gr.
taaltafei circa 80x80 cm
Raymond.
woonk., gr. woonkam., tus- Bel ons heet beest! 75 cpm...
45 cm hoog ƒ1.100,-.
senkam., tuin. Gevr.: flat o.i.d. RIJPE DAME .06.320.329.79
Sport, spel en
Tel.: 02507-15622.
Tiener sexles .06.320.328.99
Zandvoort. Tel.: 17992.
ontspanning
Ruig
06.320.329.30
* T.k.: zwart leren 2-zits bank
Onderdanig . .06.320.331.30
en grijs leren draaistoel,
Financiën en
Ik blijf komen .06.320.332.44
SQUASH, een fantastische
ƒ300,-. Tel.: 02507-19225.
sport. Reserveer uw eigen
handelszaken
BI-SEX voor TWEE, direkt
squash-uur. Sportcenter Wim
apart met een heet meisje of
Kunst en antiek
Buchel. Tel.: 15829-13965.
een lekkere jongen (18).
Autoverzekering
06-320.330.87. (75 cpm.).
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
T.k.: antiek, ronde, grenen
Zalenverhuur
Dames die zich overdag verblijft toch goedkoper!
eettafel met 4 stoelen ƒ 500,-.
velen zoeken telefoonsex.
Bel
nu:
02507-14534.
Tel.: 02507-16864.
06-320.320.36. (100 cpm).
De allerleukste meiden bellen
Party-service
Sportartikelen
Radio/tv/video
met de FLIRTBOX.
PELIKAAN
06-320.330.01. (75 cpm.).
uw adres voor koud buffet T.k.: golfset met tas, ƒ 350,* T.k. KTV Philips, 16 kanalen
De lekkerste 06-lijnen 75 cpm
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-16864.
•f afst.bed. Vr.pr. ƒ 160,-.
Rijpe negerin .06.320.326.22
Tel.: 02507-18812/15619.
Tel.: 02507-30355.
Verpleegster. .06.320.327.60
VERENIGINGSGEBOUW
Serveerster .. .06.320.327.66
Dus . . . maakt u voor
Vaar/surfsport
*T.k. zw. tv port. 31 cm, 1 jr
VLUGGERTJE .06.320.327.87
optimaal advies even een
De
Krocht
oud,
spelend
te
zien
ƒ
65,-.
afspraakl
Winkelmeisje .06.320.328.11
Na 19 uur tel. 02507-16516. Grote Krocht 41, Zandvoort,
* Surfplank
(binnenwater) Dikke Vrouwen Live. Voor
CHARLOTTE COIFFURES * Zo goed als nieuw, stereo tel. 02507-15705 b.g.g 19932, zonder opbouw, mast, zeil
livegesprek met mollige
voor
dubb. cass., verst., tuner, plaetc. ƒ40. Tel.: 15808 na 18 u. vrouwen met enorme bollen.
EN HAARWERKEN
BRUILOFTEN - RECEPTIES
tenspeler, ƒ75: 17361.
1 gpm
06-98.70.
CM
KOFFIETAFELS
'
Rijwielen,
Direct
Live
Box!
Je
komt
Verhuizingen
direct in een orgie terecht!
motoren,
Dinsdags gesloterv
Met z'n tienen live met 1 of 2
bromfietsen
Erkende relatie/
Heemstedestraat 28
vrouwen. 1 gpm
06-95.93.
X.Y.Z.
B.V.
verhuizingen
en
b.h. Hoofddorpplein.
kamerverhuizingen. Voll. verz. bemiddelingbureaus
DIREKT
apart
met
een
meisje
Amsterdam Tel. 020-61 571 07 Dag-nachtserv. 020-6424800.
T.k.: bordeaux rode Reanault of een lekkere jongen (18;
4 GTL, 5-deurs, 1984.
voor een live heet sexgeANNULERINGEN van uw CUPIDO brengt u bij elkaar! Tel.: 02507-18403.
sprek. 06-320.330.81.75 cpm.
Felicitaties
advertentieopdrachten kunt u Indien gewenst reeds binnen T.k. Puch Maxi, b,j. sept. '91,
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK 1 week uw eerste contact. Lz.g.st., pr. inkl. helm en verz. Direkt babbelen met de
vrouw van je dromen.
richten aan Centrale Orderaf- Vraag gratis en vrijblijvend de ƒ 1000,-. Tel.: 02507-14570.
•*• Hartelijk
gefeliciteerd deling Weekmedia, Postbus folder aan. 03451-11486
Bel 06-9757. (100 cpm).
Moossie met je 40 verjaardag 156, 1000 AD Amsterdam.
(automatisch) of 03451-31364
Direkt een leuk meisje v. 1E
Debby.
(telefoniste). Cupido, postbus
Auto's en
aan de telefoon, direkt apart.
22, 4140 AA Leerdam.
•*• Hé, grijze dakduivel, 40
Bel 06-9880. (100 cpm).
auto-accessoires
jaar, je halsband ligt al klaar. Bijna iedereen in Erkend, voordelig en één van
Direkt een leuk meisje aan de
Van HG. Sabrina. '
Zandvoort huurt Nederlands grootste relatielijn. Vraag haar telnr. voor
organisaties.
T.k.
Kever
'74,
APK
tot
8/'94,
zijn videofilms
* Hiep Hiep Hoera
avondje uit. Direkt apart.
prima
staat,
ƒ
2900.
Moosie 40 jaar
06-9810. (75 cpm.).
bij
videotheek
Reflectanten
op
advertenInl.
02507-15212.
Nick.
DIREKT KLETSEN, rnet een
I ties onder nummer gelieven
* Hoera! A.s. maandag j
leuk meisje! Bel snel
ervoor te zorgen dat het numRijles
auto's
wordt Sebastiaan 16 jr.
06-320.330.90. (100 cpm).
mer in de linker-bovenhoek
Van Harte!! Gijs en Richard.
en motoren
op de envelop staat vermeld
Direkt kontakt met een
en dat de brief geadresseerd
* Hoera, Tom ziet Abraham! j
U ook?
je. Druk op de nul, meer. meiswordt aan: Centrale Orderjes. 06-320.322.05. (75 cpm.)
Alblas Verkeersscholen
* Wij behouden ons het |
afd. Weekmedia, Postbus
Corn.
Direkt plezier voor 2. Allemaa
recht voor zonder opgave van
156,1000
AD
Amsterdam.
Dit
in
5
dagen
Slegersstraat 2U
meisjes v. 18 aan de lijn.
redenen teksten te wijzigen]
voorkomt vertraging in de beUW RIJBEWIJS
tel.
02507-12070
06-320.320.95. (100 cpm).
of niet op te nemen.
handeling.
Nieuwkoop, 01724-8361.

DOMBO

Een pruik als het
nodig isl

DOMBO

fïO

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 3 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Abcoude, Hoogstraat 26-28

m
m
m
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ

EJ
^JF~
J.t^il Wirrfc *T^^*^
JL ^V• •••
EJ
5B vu iö T5£
AZIË EJ
ledere vrijdag - zaterdag
EJ
EJ
zondag lopend buffet
f 1O
van 18.00 tot 21.00 uur
J lof" p.p. EJ
CHINEES INDISCH RESTAURANT

Kinderen tot 12 jr.

/

EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ

Maandag t/m donderdag buffet mogelijk voor min.
10 personen.
Vrijdag - za. - zo. bij afhalen boven ƒ25,portie kroepoek gratis.

Zondags bij a la carte-maaltijd
min. 5 pers. gratis drankje
(geen buffet).
VOOR
LEKKERETEN

REAL SEX! NIEUW! 75 cpm
Lesb. meisjes .06.320.325.60
Orgie LIVE .. .06.320.332.77
Winkelmeisje .06.320.327.70
Schooljuffrouw .06.320.360.11
Politieagente. .06.320.323.38
Rijpe Dame Live. Jij mag 'n
livegesprek voeren met mij!
1 gpm
06-320.320.63.
Rijpe dame live opgenomen
toen ze op bed lag. 75cpm.
06-320.326.17.
Rijpe donkere Vrouw
in voor alles...!!!
06-320.323.43
100 cpm.
Ruim 300 ondeugende vrouwen zoeken 'n slippertje.
06-320.321.44. (100 cpm).
Sabrina (18) en nog veel meer
meiden willen direkt apart.
Bel 06-9510. (75 cpm.).
SEX ADRESSEN PRIVÉ
06-96.80
(100 cpm).
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met huisvrouwtjes, jonge
meiden en jongens (18).
06-320.330.46. (75 cpm.).
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje (18). Vraag haar telnr.
Bel 06-9844. (100 cpm).

zeestraat 49

tel. 1456?

STRAATMEID Live. Eindelijk'
kun je live sexen met een ordi
straatmeid. Een zalig live
gesprek! 1 gpm
06-98.40.
Thuiskontakt, meisjes v. 18,
bij jou in de regio.
06-320.326.33. (100 cpm).
Tikkeltje ondeugend, direkt
apart met 'n leuke vrouw!
06-320.328.88. (100 cpm).
TRIOKONTAKT: Zoek je sex
met meerdere vrouwen.
06-320.325.04. (100 cpm).
TWEE VROUWEN
verwennen elkaar.
100 cpm.
06-320.324.03
Vanavond al 'n afspraakje!
Altijd succes als je pp zoek
bent naar 'n. leuke vriend(in):
06-9899. (100 cpm).

Diverse clubs
BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19.00 uur.
Lizz wil fantasieën tot leven
brengen met heer: 6389095.
NIEUW JONG PRIVÉ
6 klasse dames verwennen U.
Info: 020-6690652.
Tevens gastvrouwen gevr.

Diversen
* Te huur of te leen gevr. het
spel atmosfear, ik wil het lx
spelen. Tel.: 30538.

NU direkt een afspraakje met
een leuk meisje v. 18.
06-320.322.33. (100 cpm).
Naaimachine
VLUGGERTJE
specialist
Onderdanige jongeps (18)
Meisjes (18) zoeken sexkonbellen met strenge meesters.
takt. Bel 06-9603. (100 cpm).
Lid AVVN
S.M. voor 2 (direkt apart).
***ZAPPSEX***
06-320:329.99. (75 cpm.).
Donker Tienertje (18 jr)
ONDEUGENDE huisvrouw06-320.323.70
100 cpm
tjes
zoeken
overdag
sexkonDirek* Snel Sexkontakt
ZAPPSEX
takt. Bel 06-9661. (100 cpm).
SEX-KONTAKTLIJN
Draai of toest om heen en
NAAIMACHINEHANDEL
PARTNERRUIL privelijn,
06-320.320.32. (100 cpm).
terug te spoelen, het lekkerSINGERDEALER
direkt
apart
met
vrouwen
en
ste kun je blijven herhalen!
Direkt telefoonkontakt met mannen voor sexruil.
75
cpm.
meer dan 400 meisjes (18). 06-320.330.91. (75 cpm.).
SEXMEISJES!
REPARATIE
06-96.92
06-320.322.11. (75 cpm.).
Lief, Zacht en Heet! Willen Effe Vlug
Meisjes
06-96.40
POLITIEAGENTE.
ALLE MERKEN
Een chique vrouw VERPEST Je wordt streng aangepakt. uitgekleed worden! 100cpm. TOPSEX 25+
06-97.92
haar buurmeisje met sex!
SIDDERENDE meisjes (18 jr).
75
cpm
06-97.93.
75 cpm
06-320.320.39.
Ik ga bij je op schoot zitten. Zeker weten, dat er ook op
t/m 25 oktober
jou een meisje v. 18 wacht!
PORNOparadijs! 75cpm.
Wat voel ik nou!
Exotische Schoonheid
Bel
06-9701.
(100
cpm).
gesloten
SM maniak .. .06.320.350.44 75 cpm
06-320.320.66.
Ik zit vol temperament...
Grieks standje .06.320.360.55
06-320.350.30
100 cpm'. Op z'n Frans .06.320.350.22 SM-KONTAKTLIJN: Strenge Zoek jij wulpse meisjes (18)?
Bel Supersexkontakt.
Prinsenhofstr. 7 :
Flirtbox voor Twee, direkt 30 Hoogtepntn.06.320.350.33 afspraken in de buurt.
06-320.320!44. (100 cpm).
Zandvoort
apart met een leuke meid.
SM Meesteres .06.320.327.67 06-320.325.80. (100 cpm).
Bel 06-9590. (75 cpm.).
STOP met wachten. Jij wilt • Wij behouden ons het Tel. 02507-20072
PRIVE-KONTAKT •
recht voor zonder opgave van
Gratis sexkontakt, meer dan Je krijgt direkt 'n meisje aan toch ook direkt een meisje redenen teksten te wijzigen
Maandags geslotqn
400 ondeugende hete mei- de lijn. 06-9570. (100 cpm). (18)706-320.320.92.100 cpm. of niet op te nemen.
den (18). 06-320.330.45.
(100 cpm.).
HARDCORE 75 cpm.
06-320.328.58 . .Secretaresse
06-320.326.18 . .RIJPE Dame
06-320.328.27 . .Frans/Grieks
06-320.326.96 ... .Stewardes
Hete Indische meid
in witte jarretels.
06-320.350.45
100 cpm
Hete meisjes (18) willen echt
snel Sexkontakt. Nu met telnr.
06-320.330.66. (75 cpm.).
Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
GRATIS MICRO'S worden
Hete meisjes (18) willen snel
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgeplaatst onder de
een sexafspraak! Nu direkt.
06-320.326.66. (100 cpm).
navolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
• inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt).
Hete MEISJES (18) willen sexkontakt. Nu rnet nummer.
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worBel 06-9665. (100 cpm).
opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden
opgegeven.
Hete Nymphomane
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Geef jij me een lesje...?
Coupon
uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
06-320.328.06
100 cpm.
brief)
met
vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Hete vrouwen bij jou in de
Micro's
Weekmedia,
buurt willen sexkontakt.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Bel 06-9709. (100 cpm).
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
Hete vrouwen die alleen thuis
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
zijn zoeken sexkontakt.
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
06-320.330.42. (75 cpm.).
grepen.
Gasthuisplein 12,
HOMO: Waar gebeurd,
2041 JM Zandvoort
knullen onder elkaar.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
06-320.327.01. (100 cpm).
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalHomo: Zoek je 'n hete boy
cheque bijsluiten of u ontvangt van ons een ac(18) voor 'n sex-afspraakje?
ceptgirokaart
06-320.330.18. (75 cpm.).
Homojongens onder elkaar.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320.330.88. (75 cpm.).
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niét op te nemen.
HOMOKONTAKT
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
Zoek je een lekkere boy 18?
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
06-320.330.95. (75 cpm.).
dinsdag 14.00 uur.
HOMO-REGIO-KONTAKT
Direkt apart met een hete
knul (18) uit A'dam e.o.
06-320.322.61. (75 cpm.).
LESBISCHE Meisjes 18 jr.
Na het sporten wordt haar lijfje door mevrouw verwend.
1 regel ƒ 4,65
75 cpm. 06-320.323.37.
2 regels ƒ 4,65
Live Sex! Als je van heerlijke
3 regels ƒ 4,65
strakke winkelmeisjes houdt.
—
-Live met mij, ik ben net 18.
4 regels ƒ 6,20
Zachtjes! 1 gpm 06-98.66.
5 regels ƒ 7,76
Live sexbox 24 u., 100 cpm
DIREKT PRIVÉ PLEZIER
VOOR 2. Bel en je krijgt meteen een leuk meisje (18 jr.)
aan de lijn uit jouw regio.
06-9812.
1,-pm.
Direkt Sexkontakt met 'n hete
vrouw bij jou in de buurt.
06-350.290.53. (100 cpm).

3 regels
Gratis!

STOKMAN

voor de particulier

Zandvoorts Nieuwsblad

Live 06-320.320.61
Nieuw: Direkt een kanjer van
een vrouw aan de lijn.
06-9710. (100 cpm). •
Nieuw: Hete meisjes (18) uit
de regio A'dam SEXDATING.
06-350.230.20. (100 cpm).
Nieuw: Lekker babbelen met
een meisje in een box.
Bel 06-9580. (75 cpm.).
NIEUW, ongestoord kletsen
met een leuk meisje (18).
06-320.330.16. (100 cpm).
Nieuw: Plezier voor Twee,
direkt babbelend met een
meisje. 06-9503. (75 cpm.).
Politieagente live! Hoe snel
kun jij rijden? Grijp me onder
m'n uniform! Een echt livegesprek! 1 gpm. 06-95.08

6 regels ƒ 9,31
7 regels ƒ 10,86
8 regels ƒ 12,41
9 regels ƒ 13,96
10 regels ƒ 15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:

..............................................

Plaats:
S.v.p. in rubriek:

.
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Grachten van Delft zijn bezoek waard atv

Hutspot met gierst
Na de serie recepten van kok
Peter van Klaveren, behandelt
Ivy Heffelaar de komende weken op deze pagina de natuurvoedingskeuken. Potten met
weinig of geen dierlijke eiwitten en vetten, geen instantsauzen met een waslijst aan toevoegingen, geen suiker. Ivy gaat
koken met granen, groenten,
bonen, noten en zaden en bcreidt alles vers, het liefst onbespoten.
LKE WEEK KOMT een
ander graan aan bod, deze
week is dat gierst. Gierst,
kleine gele korreltjes, is het
oudste graan dat als voedsel gebruikt wordt. Het groeit het
beste op zandbodem en bevat
veel fluor, magnesium, kalium,
fosfor en ijzer. Het is goed voor
de huid en helpt bij brosse na"gels en haaruitval.
Het is te koop bij natuurvoedingswinkels en vaak ook wel
in het 'gezonde' schap van de
supermarkt. Wie de Hollandse
stamppot niet wil missen, vindt
in gierst een aardige vervanger
voor aardappels.
Giersthutspot voor twee personen: kop gierst, 3,5 kop water, snufje zout, pond uien,
pond wortelen, lepel olie of boter, kopje water, half vegetarisch bouillonblokje.
Was de gierst onder de kraan
in een zeef en zet het water op
het vuur. Als het kookt een
snufje zout erbij. Dan tien minuten op middelgrote gaspit op
klein vuur, daarna nog een half
uur op sudderroostertje. In de
juspan uien en wortelen aanfruiten, kopje water en half
bouillonblokje erbij en laten
stoven tot de wortels gaar zijn.
Met de blender of passe-vite
(groentezeef) de gierst tot puree maken. Wortelen en uien zo
nodig afgieten en met een vork
door de puree werken. Geef er
gestoofde seitan (tarwevlees) of
sudderlapjes bij.
IVY HEFFELAAR

De Oude
Kerk torent
75 meter boven de Oude
Gracht uit.
Voor wie
scherp kijkt:
de toren
staat twee
meter uit het
lood

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

E

Kommiezenroute

Bij de banken aan Cameretten
wordt het
plaatselijke
leven becpmmentarieerd
Foto's
Everhard Hebly

de stad een van de mooiste
pleinen ter wereld bezit.
Maar dit is beslist niet waar.
Praag, Brussel en natuurlijk Haarlem hebben veel
mooiere pleinen, die bovendien gezelliger zijn. Om
maar niet te spreken over
het Plaza Maria Pita in het
Spaanse La Coruna, waar
alle andere Europese pleiENSEN
HEBBEN nen bij in het niet vallen.
nogal eens de neiging door Everhard Hebly
hun eigen stad op te
hemelen tot iets wat zij niet
De Markt van Delft nodigt
is en nooit zal zijn. Van Delft
bijvoorbeeld zeggen ze dat niet uit om er
De schrijver Aart van der
Leeuw sprak eens over zijn
geboortestad Delft als 'die
zingende stad met haar
geweldige torens.'
Inderdaad zijn de torens
geweldig hoog en zelfs
scheef. Maar zingend? De
vele grachten en historische
gevels spreken hooguit van
• lang vervlogen tijden.

M

(ADVERTENTIE)

geeft u meer!

Varen en spelen in museum
In de herfstvakantie valt er voor kinderen veel interessants te
beleven in het Nederlands Scheepvaartmuseum.
Reddingsboot 'de Insulinde' maakt dinsdag tot en met donden
dag korte tochtjes op het IJ. Zo kunnen kinderen (en volwassenen)
Amsterdam eens van een hele andere kant bekijken en van alles te
weten te komen over de reddingsboot.
Verder zijn er op zondag 24 en woensdag 27 oktober voprstellingen van het Proppentheater 'Orikadabra'. Kinderen krijgen een
stuk papier om er een prachtige prop van te maken. Ze worden
ook nauw betrokken bij de spannende theatervoorstelling. Deze
activiteit past bij de tentoonstelling die tot 9 januari plaatsvindt
over het restaureren en onderhouden van eeuwenoude zeekaarten, globes, scheepsmodellen en tekeningen ('Schoon Schip').
De voorstellingen in het Proppentheater vinden plaats op zondag
24 en woensdag 27 oktober. De voorstelling duurt ongeveer dertig
minuten. Aanvang op beide dagen om 13, 14, 15 en 16 uur. In
verband met de verwachte drukte wordt aangeraden telefonisch
van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 16 uur te reserveren:
020-52.32.222 (Hanna Bakker)

Kinderen en volwassenen zijn ook welkom op de Oostindievaarder aan de steiger van het museum. Op dit immense, nagebouwde
schip uit de 18e eeuw zijn kapitein, stuurman en matrozen hard
aan het werk. Om 11.45 en 14.45 uur schieten ze er een kanon af.
Er wordt gekookt en gezongen.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de
kassa van het Scheepvaartmuseum krijgen kinderen van zes tot
18 jaar een korting van ƒ 1,50* op de normale toegangsprijs (ƒ 8,-)
van het museum. Kinderen onder de zes jaar mogen gratis binnen.
De aanbieding geldt tot en met 31 oktober

rond te blijven
hangen, zoals
je op een plein
zou
willen.
Misschien
omdat ze voor
een belangrijk
deel is ingericht als parkeerplaats. Het vele blik ontsiert
het zicht op het meest gezichtbepalende erfgoed van Delft:
het stadhuis met zijn 13-e eeuwse gotische gevangenistoren en
de 108 meter hoge Nieuwe
Kerk.
Midden op het plein, zijn rug
gekeerd naar parkeerplaats en
kerk, pronkt het standbeeld
van Delftenaar Hugo de Groot,
die beschouwd wordt als de
grondlegger van het internationale recht. De Markt wordt verder geflankeerd door tal van bezienswaardige geveltjes en dat
maakt de parkeerplaats temeer
een doorn in het oog. Het is ook
de plaats waar je geconfronteerd wordt met souvenirwinkeltjes vol Delfts blauw.
In de 17-e eeuw telde de stad
tientallen aardewerkfabriekjes,
vaak op plaatsen waar voorheen een van de tweehonderd
Delfste bierbrouwerij was gevestigd. Het Delfts blauw was
toen niets anders dan een goedkope imitatie van het door de
Oostindische Compagnie aangevoerde Chinese porselein. In
1840 waren er nog maar zes fabriekjes en toen het Engelse
Wedgwood met aardewerk

kinderen (max. 4 per bon')

"In sommige gevallen kan de aanschaf van een familieticket nog voordeliger zijn.
De openingstijden van het museum zijn: dinsdag tot en met zaterdag van tien tot
vijf uur, zondag van twaalf tot vijf uur. Maandag 24 oktober (herfstvakantie) is het
museum ook geopend. Het adres is Kattenburgerplein 1 (bereikbaar met bus 22
of 28).

Bankjes
Achter het stadhuis staan
nog twee historische panden:
het Boterhuis en de Waag. Van
daaruit kun je doorsteken naar

den maar allen met dat kenmerkende accent. Ze kijken uit
over de Voldersgracht en léveren op z'n Delfts commentaar
op de dingen van de dag.
Om Delft te leren kennen,
moet je niet bij de Markt ophouden, want de stad heeft veel
meer te bieden. In totaal telt
Delft ongeveer zevenhonderd
monumenten en ze liggen vrijwel alle langs een van de vele
grachten. De Oude Delft is de
oudste en dateert uit de 13-e
eeuw. Vanaf een van de bruggen biedt hij goed zicht op de
Oude Kerk, die in 1240 gesticht
werd. Hij is 75
meter hoog en
staat twee meter uit het
lood.
De
Oude
Delft stond in
1922
ernstig
ter discussie bij lieden die de
spot dreven met hen die de
schoonheid van het oude Delft
wilden bewaren. Er werd een
actie ontketend om de gracht te
dempen zodat de Haagse Tramweg Maatschappij er een baan
voor de elektrische tram kon
aanleggen. Dat ging in de Haag-

Waar dacht het vrome begijntje aan?
Camaretten, een soort pleintje
tegenover de Vleeshal en Visbanken. Camaretten herinnert
aan de 'cameren' (kleine kantoortjes) waar bankzaken werden'afgewikkeld. Er staan twee
bankjes die bij mooi weer bevolkt worden door oude Delftse
heren, sommigen zonder tan-

se Courant met regels als: 'Zien
die geveltjesmamakken met m
dat de toestand waarin het Oude
Delft verkeert, met bestendigd
mag worden? Het is een vervuilde sloot, die de atmosfeer verpest, tussen twee muurtjes, van
geen enkel openbaar nut, met
bruggen welke voortdurend gevaar en ongerief voor het openbaar vervoer opleveren '

Begijntje
Het dempen werd door de
stroom van protest in de kiem
gesmoord. En terecht ook wel,
want Delft en grachten is een
mooie combinatie. De grachten
van Delft zijn een bezoek waard
en je hebt echt geen geoefend
oog nodig om de achitectonische of culturele bijzonderhe-

den te zien. Zo kun je je afvragen waar het vrome begijntje
Geertruyt van Oosten aan
dacht toen ze poseerde voor
haar vereeuwiging in steen en
haar blik richtte op het Heilige
Geest Kerkhof naast de Oude
Kerk. Het beeld staat vlakbij
het Gemeenlandshuis waarvan
de gevel zo rijk is versierd met
beeldhouwwerk en wapenschilden.
Van de Delftse biertraditie is
niets meer over. Het schijnt
goed te drinken te zijn geweest.
Voor bier vervoege men zich nu
aan de Brabantse Turfmarkt,
waar in Locus Publicus tweehonderd biersoorten verkrijgbaar zijn. Qf in De Joffer in de
Nieuwstraat waar een uithangbord uitnodigend vraagt: Two
beer or not two beer?

EN VAN DE meest
markante Amsterdarnse galeries is ongetwijfeld Galerie Mokum. De galerie werd in 1962 opgericht
door Diewke Bakker. In een
tijd waarin abstractie en
non-figuratie de heersende
kunststromingen vormden,
begon Mokum met het presenteren van realistisch
werk, herkenbare voorstellingen dwars tegen de heersende mode in.

E

door Bert Mertens
De galerie begon in een gehuurde ruimte aan de Amstel
en verhuisde in 1971 naar het
hoekpand aan de O.Z. Voorburgwal waar Mokum nog
steeds gevestigd is.

Voorrem rechts

Mokum kwam tot bloei in
een tijd dat het kunstestablishment zich wrevelig afkeerde
van het realisme. Een schilderij
moest in de vroeg-abstracte
kunst een op zichzelf staand
object zijn en niet langer een
illusie van de realiteit geven.
Diewke Bakker verzette zich
heftig tegen deze opvatting en
werd daarin gesteund door een
vaste groep realistisch werkende kunstenaars (onder anderen
de wegbereiders van het Nederlands realisme: Melle, Willink
en Mankus) en een geleidelijk
groeiende groep Mokum-verzamelaars.
Nadat Diewke Bakker in 1984
verongelukt was, werd de galerie als een erfstuk meegegeven
aan de huisfotograaf van Mokum Egbert van Zon. Na diens
onverwachte overlijden een
jaar later kwam de leiding van
de galerie terecht bij Janna van

Zon die er nog steeds de drij- ven," zegt Janna van Zon. „We
vende kracht is.
hebben veel contact met klanten. Ons publiek is over het
hele land verspreid. Het zijn
Magische verhouding
met name de verzamelaars die
Janna: „Het is een magische m de galerie kopen. Natuurlijk
verhouding die ik met Mokum is het een mooi vak, maar het is
heb. Ik beschouw de galerie als ook keihard en dat wordt wel
een overgedragen erfgoed. Na eens onderschat. Een van de
de lange strijd voor erkenning leuke kanten van het werk is
in de afgelopen dertig jaar, zie het inrichten en ophangen van
je nu dat de figuratie en de aan- de schilderijen bij mensen
dacht voor het realisme is te- thuis."
ruggekeerd. Mokum heeft daarin een belangrijke functie verVerharding
vuld."
De galerie werkt met een vasAls gevolg van de tegenwoorte groep van zo'n dertig kunste- dige waardering van de realisnaars met wie eens per twee ten en de fijnschilders merkt
jaar een tentoonstelling wordt Galerie Mokum weinig van de
georganiseerd. Daarnaast wor- recessie waarover onder galeden in eigen beheer boeken uit- riehouders zoveel wordt gegegeven, zoals het in 1992 ver- sproken. Een verschil met de
tachtiger jaren is wel een 'abso-'
schenen '30 Jaar Realisten.'
„Het publiek en de kopers lute verharding.' „Je merkt dat
zijn ons altijd erg trouw geble- de galeries in Amsterdam over

(ADVERTENTIE)

LEOLUX DROOM
LeoluxModelExcalibur
hoog+pout
design • Hugo de Ruiter

Leolux-droomwonen. Zachte vormen en vloeiende lijnen zi|n
karaktenstiekvoor de nieuwe modernen van dit exclusieve
wereldmerk De internationale collectie meubelen op het gebied
van totaal-wonen is uniekvoor Amsterdam en omgeving
Opmerkelijke service, informatie en topkwaliteit staan garant
vooreen verantwoorde keuze. Neem bijvoorbeeld deze
droomzitters uit de coltpctie van Leolux Een detail uit het
exclusieve droomwonen bij van Reeuwijk.

vanljleeuwijk
Sniep7,MeubelboulevardDiemen,RmgwegafntS113/Diemen (020)6994111 fax (020)6903881

Vogeltochten
Bezoekerscentrum
De
Hollandse
Biesbosch
houdt op de zaterdagen 13
november en 11 december
avontuurlijke vogeltochten. Het bijzondere van
zo'n vogeltocht is, dat de
deelnemers in een kleine
groep onder deskundige
leiding op pad gaan. Een
exclusief avontuur voor de
echte vogelaar, op zoek
naar eende- en ganzesoorten~en wie_weet een ijsvogel. De deelnemers komen
in kreken waar de normale
rondvaartboot niet kan komen. Bovendien ligt de vogelobservatiehut die wordt
bezocht op een eiland dat 's
winters op eigen gelegenheid moeilijk te bereiken
is. De tocht start om half
één bij het bezoekerscentrum. De duur van de tocht
is 2'/2 uur en er is warme
koffie met speculaas aan
boord. De prijs van de
tocht bedraagt twintig gulden. Warme kleding en
laarzen noodzakelijk.
Alle tochten zijn onder voorbehoud. Inlichtingen en reservcrlngen: De Hollandse Biesbosch,
dinsdag tot en met zondag van
negen tot vijf uur, telefoon 078211.311.

'Schilderijen kopen is puur emotie'

Naam:
Aantal:

kwam dat nog goedkoper was,
maar waar menig grootmoeder
van nu lyrisch over praat, leek
het gedaan met de Delfste aardwerkindustrie.
Maar in 1876 werd de laatste
fabriek gered door ene Joost
Thooft, die het Delfts blauw
nieuw leven in blies. Het resultaat kennen we.

Sinds kort is er in Rotterdam een Kommiezenroute,
genoemd naar de douaniers (kommiezen) uit
vroeger tijden. De 22 kilomter lange route loopt door
het Rotterdams havengebied. De fietser rijdt langs
plaatsen waar vroeger de
kommiezen werkten en
naar smokkelwaar zochten.
-Het
Belastingmuseum
Prof. dr. Van der Poel wil
de deelnemers aan deze
fietstocht laten kennismaken met het werkterrein
van 'vroeger en nu' van de
Rotterdamse douane, een
dienst die al sinds 1586 in
Rotterdam werkzaam is.
De route begint bij het Belastingmuseum aan de
Parklaan 14 in Rotterdam
en de Maas loopt als een
rode draad door deze fietstocht. Onderweg heeft de
fietser af en toe een prachtig uitzicht over de rivier.
De route kan worden aangevraagd bij het Belastingmuseum, telefoon 010436.5629.

Leolux ModelCatalpa
design Hugo de Ruiter

Tof Kijk tij.

het algemeen veel commercieler zijn geworen. Bij Mokum is
vooral de sfeer heel belangrijk,
dat geeft een meerwaarde.
Schilderijen kopen is puur
emotie. Als mensen iets kopen,
dan moetje daar ook een leuke
herinnering aan hebben."
Dat kunstenaars uit de Mokum-groep tegenwoordig ook
op andere plaatsen exposeren,
vindt Janna van Zon geen bezwaar. „Wanneer kunstenaars
uitvliegen, hoort dat erbij. Zien
ze geen functie meer voor Mokuni, dan is die functie er ook
niet meer, maar daarover maak
ik me geen zorgen."

Aankopen
Mokum werkt ondertussen
met een relatief laag verkooppercentage. Dat heeft te maken
met de achtergrond van de galerie. De winst die gemaakt
wordt, gaat terug naar de kunstenaars in de vorm van aankopen voor de Mokum-collectie
en het op andere manieren ondersteunen van kunstenaars.
„De prijzen van de werken
kunnen daardoor ook wat lager
zijn en dit sluit aan bij het idee
dat kunst voor alle mensen is,
in alle lagen van de bevolking.
Mensen kunnen niet zonder
kunst. Men vindt er plezier, geluk en troost in. Je kunt er de
wereld een beetje mee veranderen, maar dat wordt vaak onderschat en geminacht. Het is
jammer dat in de kunstwereld
een klein groepje mensen van
hogerhand beslist wat goed is
en wat daar niet bij hoort. Ik
denk dat niets zo vernieuwend
is als het realisme, juist omdat
er vanuit de traditie iets nieuws
aan wordt toegevoegd," aldus
Janna van Zon.
Galerie Mokum, O.Z. Voorburgwal
334. Open: dinsdag tot en met zaterdag
van 12 tot vijf uur: zondag van twee tot
vier uur.
De eerste aflevering In de/e serie o\ er
Amsterdamse galeries Is \erschenen
In de krant van 13/14 oktober.

Vijf Nederlandse fietsfabrikanten hebben afgespro
ken dat vanaf nu bij nieuwe
fietsen met dubbele remmen, de rem die met de rechterhand wordt ingeknepen,
altijd de voorrem zal zijn.
. Deze standaardisering geldt
voor zowel velg- als trommelremmen. De afspraak is
gemaakt door de fabrikanten Gazelle, Union, Batavus,
Sparta en Rivel, die gezamenlijk besloten zich aan te
sluiten bij de Duitse DINnorm voor remmen voor
brom- en motorfietsen.

Proefskiên
De ANWB organiseert, samen met Vrij Uit, voor de
tweede maal een acht-daags
wintersportprogramma
voor mensen, die twijfelen of
een wintersportvakantie wel
iets voor hen is. Voor dit arrangement behoeft de aspirant skiër geen dure kleding
of ski-materiaal aan te schaf fen, het gebruik daarvan is
in de prijs inbegrepen, evenals skifiles, liftpas en
ANWB-begeleiding. Vorig
jaar maakten ruim driehonderd deelnemers gebruik
van deze 'probeerreis.'
Een comfortabele touringcar brengt de deelnemers
van Utrecht naar het Oostenrijkse plaatsje Kramsach,
waar in het 3-sterrenhotel
Schlosshof, op basis van half
pension, wordt overnacht.
De vertrekdata zijn 8,15 en
29 januari, 5 en 19 februari
en 5, 12, 19 maart 1994. De
reissom per bus is vanaf
1375 gulden per persoon,
gaat met met de eigen auto
dan is de reissom vanaf 1190
gulden.
Voor meer informatie kan men
bellen: 020-658.8600.
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SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI'S is de wekeli|kse auto-

rubriek die op vrijdag verschi nt in Het Parool op zater
dag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle

edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad, Bui
tenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bi|lmer
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstel
veens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,

Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?

Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020665 86 86 Fax 020665 63 21
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan

SHOWROOM/AUTO 1 IN 3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam

Afgeven kan ook bi| Het Parool Wtbautstraat 131, Am
sterdam of bij de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 42 1 B, Weesp Nieuwstraat 33 Zandvoort Gast
huisplem 12, Uithoorn Stationsstraat 60

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 1 8 00 uur in ons bezit zt|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws en
huis-aan huisbladen van Weekmedia

Totale oplage 1,1 mil|oen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
ƒ 39,95
voor elke extra regel
ƒ 1 3,50
mmprijs
ƒ 8,35
mm prijs met vignet
ƒ 8,35
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ
9,90
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen)
Alle prijzen zijn excl 1 7,5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tanef op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
MNmWNGEN
WNDE

u/ea:

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Citroen 1 4 BX, rood, 10 07,
148000 km LPG, gr kent,
radio/cass , trekh SUBARU
AALSMEER, tel 02977 30170
Kijk voor een goede Citroen
Occasion ook onder de rubriek
ALGEMEEN of bel direkt Wim
van Aalst Tel 02979 84866
BX 16 break service, 11 '87
wit gr kenteken ƒ4500
Tel na 1600 uur 02991 1537
BX 19D 1/90
ƒ 9500
BX 1 4 7/89
ƒ 8 100
BX16TGI2/90
ƒ11200
BX 19 GTI 1/89
ƒ11700
BX 19TRD 1/88
ƒ 7400
BX 1 9 TRD 8/86
ƒ 6 900
BX 19 D 10/87
ƒ 6700
BX 19 D 3/89
ƒ 9000
BX 1 6 RE Break 8/89/11200
BX 1 6 RE 8/89
ƒ 9 800
BX TZD Break 7/90 ƒ13400
Tel 035564444/561842
CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroen veerbollen voor
ƒ 20 p st Testen is GRATIS
Tel 0346351150

Gebr. Haaker B.V.
f

Tel. 020-6594859.

Panda 1000, rood
Panda 750 L, blauw
Panda 1000 L, wit
Panda 1000 S, rood
Panda Skyline, zwart
Uno 45, wit
Uno 45 Jolly, zwart
Uno 45 S, wit
Uno 1 1 S, blauw
Uno Turbo, grijs
Tipo 1 4 Team, beige
Tipo 1 4 AGT, zwart
Tipo 2 0 GT, zwart
Tempra 1 6 l E , wit
Tempra 2 0 SX groen
Croma20IE rood

,

127 Speciaal '83, 1e eig , APK
'94, rood, z mooi staat binnen
ƒ2000 021591728 Bussum

Goed onderhouden en mooie Rat Uno 45 Turbo, wit, 01 '88,
CX 2400i Prestige 5 bak, 1981 65 000 km, SUBARU
AALSMEER, tel 02977 30170
ƒ5800 Tel 0294016416
FIAT VERMEY B V
OTO/ICI Citroen
Keuze uit ruim 35 occasions
Hogeweyselaan 21
A Philipsweg 13, Uithoorn
1380 AG WEESP
Tel 0297562020
02940 16661
XM V67/90
ƒ37000
BX 16 11/87
ƒ 8950
BX 14 RE 3/88
ƒ11250
AX 11 RE 6/87
ƒ 7750 HONDA ACCORD 2 0 1 EX aut
AX 11 RE 4/91
ƒ13950 aug 90, 120000 km bor
deauxrood, nwe bnd , per 31
Ford
Escort 14cl 1/90
ƒ15950 okt,/22500 0215253136
Sierra 2 Ocl 3/88
ƒ12450 Honda Jazz, b j '84 APK sept
'94, i g st Vr pr ƒ 4250, Tel
3 12 maanden garantie
020 6381914

Honda

alle leeftijden Citroen Centrum
Leende Tel 04906 1528

87
88
89
90
92
87
88
89
91
90
90
91
92
91
90
88

71 000 km
28 000 km
46000 km
30 500 km
49 000 km
97 000 km
75000 km
65000 km
28000 km
60 000 km
85000 km
49000 km
41 000 km
41 000 km
87 000 km
72 000 km

ƒ 6950
ƒ 7 950
ƒ 9450
ƒ10950
ƒ13750
ƒ 7 450
ƒ 10250
ƒ13950
ƒ16750
ƒ 23 750
ƒ 16750
ƒ21750
ƒ32950
ƒ22500
ƒ25750
ƒ12950

WAAROM ?
zoekt U nog verder naar een
occasion als U bij ons al vanaf
ƒ 199 p/mnd in een SPLINTER
NIEUWE FIAT CINQUECENTO
kunt rijden Rat/Lancia
CASPARUS B V
Weesp, Tel 02940 15108
Eff 14 5%, 5 jr /fin lease

Mitsubishi

Colt 1 5 GLX 7/88
8 700
Galant 20 GL 1/87 ƒ 5700
Lancer 18 ELD 10/85 ƒ 3400
Tel 035564444/561842
Mitsubishi Galant 2 0 GLXi, bj
'91, zwart, 5 drs, lichtmet wie
len, alles elek , 24 000 km Prijs
+ ƒ21000 Tel 0297566460
Honda Legend, 6c, 25I, '88, Mitsubishi Lancer 1 2 GL, rood,
autom , schuifd enz , 79 000 08 '89, 85000 km Mitsubishi
km, nieuw ƒ19500 02503 Lancer 1 3 GL, wit, 08 '88,
22020 na 18 u 02977 27835
47 300 km SUBARU
AALSMEER 0297730170
Tredia 1400 GLX, '84, 1e eig
APK '94, prima staat, ƒ2500
HYUNDAI
02159 1728 Bussum

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties
van BX, Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered
pnjz Verk van losse onderd
Tel 020 6680820 en 075 219777
OCCASIONS
Uniek mooie BX 14 RE, 1e eig
52 000 km 03/91 ,serv boekjes
AUTOKROOY
aanw 6 mnd gar
ƒ14500 T T Vasumweg 32, A dam N

Hyundai

XM Turbo Diesel '90 ƒ 27 500
XM V6, schuifd 91 ƒ32500
XM Comf LPG 90 ƒ 23 500
LX GTI 86 airco
ƒ 8 500
BX TGD Break 92
ƒ 28 500
BX TGD Break 90
ƒ 17 500
BX TGD Turbo Br 90/ 17 500
BX RD Break 86
ƒ 7 500
BX TZD 91
ƒ 17500
BX TZD 87
ƒ 7 500
BX T diesel 91
ƒ14500
BX 16TZI LPG 90 ƒ14500
BX 16TZI 90
ƒ15500
BX 16 TRI '88
ƒ 9500
BX 14 TE LPG '91
ƒ15500
BX 14Palais 90
ƒ13500
BX 14 RE LPG 84 ƒ 2950
C 15 D '90
ƒ 4000

TEL. 020-6310615
MEER GARAGE
Hyundai dealer,
occasions
Linnaeuskade 5-7
Tel. 020-692.9548

Jeeps
Terreinwagens

Nissan

19 TXE 5/90
19 14 l TR 6/90
19 GTR 5 drs 8/89

ƒ12900
Amstelstem - Suzuki
ƒ11600
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
ƒ11400 •Dealer voor A'veen Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 62055
21 TL HB 11/90
ƒ11900
(Op afspraak gratis halen en brengen)
21 TL Sed 7/91
ƒ13900
21 2 0 RX 3/88
ƒ 7 500
25 GTS aut 3/89
ƒ12400
rj^ VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION NAAR:
25 T D stuurbekr 4/89/12900
^MM Auto Amstelstad
9GTD 10/88
ƒ 6500 I
1 • l Hemonylaan 25a Amsterdam
020 - 679 91 00
Tel 035564444/561842
I V ] Mmervalaan 85 Amsterdam
020-6711888
MOET WEQi Renault 11 GT •••M B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6148933
diesel, 3 drs , nwe banden, bj ^_ J Jarmuiden 29, Sloterdijk III, Amsterdam
020-6831956
'84, prijs ƒ 2650 02993 69829 ^ ^m Jan van Galenstraat 1i5, Amsterdam
Zeilemaker Landsmeer B.V.
Renault 11 GTX, bj '84, APK 3 (•04
III Dorpsstraat % Landsmeer
02908-24343
'94 (of nieuw), llchtbl met ,
L
J B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
5 drs, 5 bak Vrpr ƒ2750
ni^3 Zuideinde44, Koog a/d Zaan-Zaanstad
075-164692
Tel 0297566460
1
.^
DIVERSE
OCCASIONS
IN
VOORRAAD
^
_,, ._ .___
RENAULT AMSTERDAM
h^ri INRUIL EN FINANCIERING
$ SUZUKI
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11
RENAULT BENELUX
AMSTELVEEN
Renault 5 TL
'85
T-ienault 5 Campus
Renault 5 SL TR
Renault Cho 5 drs
Renault 9 aut
Renault 9 Louisiane
Renault 19 TR GTS
Renault 19 GTR 5 drs
Renault 19 16V zwart
Renault 21 TL
Renault 25 TX
Renault" 25 TXE
Garantie - Rnancienng

• De advertentie afdeling be
houdt zich het recht voor ad
Kadett 1 6 D Car 1 1/88/ 8 900 vertenties eventueel zonder
Kadett17DSed 4/91/12400 opgaaf van redenen te weigeKadett 1 7 D Com 2/90/ 8 900 ren (Art 16 regelen voor het
Kadett 1 3 LS HB 9/89/ 9800 advertentiewezen)

Ooel
'r"'
>

1

Rover

Lada

Daihatsu

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Lancia

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Saab

Ford

020-6594859.

Peugeot

Mazda

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Seat

Alfa Romeo

Audi

Austin

Subaru

Chrysler

Fiat

Mercedes-Benz

Citroen

HETO CARS

020-6412030.

MOOY & ZN

Autofinanciering
en verzekering

Toyota

Algemeen

Toyota CAMRY 2 2 GL, green
metall , 17 091 km, b j 9 sept
1991 , prijs ƒ 39 500 Autobedrijf
Brouwer BV, Hamerstr 3 15,
A'dam Tel 0206360401
Toyota PREVIA 2 2 GL Autom ,
d bleu mica, 45426 km,
b j 7 nov 1991 Autobedrijf
Brouwer BV, Hamerstr 3 15,
A'dam Tel 0206360401

150 auto's & bestel va ƒ3000
ieder rijden, geen bankinfo
Aanbet ƒ 1500, rest 24 mnd

86 '87
'88
'89
91 '92
'87
'85
'89
'89
'92
'86 '88
'88 '92
'90 Golf 16 D 3 drs 5/89 ƒ 11900
- Inruil Golf 18 GTI 11/86
/-9800
Jetta 13 7/87
ƒ 6900
BANKRASHOF AMSTELVEEN
Passat 18 CL 4/91 ƒ18900
Tel 0206453251
Passat 1 6 D 1/83
ƒ 2900
Renault Espace Turbo Diesel
Tel 035-564444/561842
dec '87,apk8 94, km 112 000, GOLF 3 GTI juni 1992, 5 deurs
rood, alle opties aanwezig
40 000 km, kleur Dusty Mauve,
Vaste pr, ƒ24000 6386132
alarm en stereo installatie,
Tegen handelsprijzen Peugeot nieuwpnjs ƒ 53 000, prijs n o t k
4051 6 Gü, 5 drs Stationcar 3 0703867499/070-3819192
'90, ƒ 17 500 205 1 9 GT: Van, V W Polo CL, marine, 11-91,
8 90, ƒ18500 309 GR 14
Jubilee, 5 drs, LPG 1-91 34 200 km SUBARU
ƒ13750 BEREBEIT, Amstel AALSMEER tel 02977-30170

dijk 25 tel 020 6627777
Off NISSAN DEALER
T k a tegen handelsprijzen
BROCKHOFF van LEEUWEN R21 TL HB, LPG, nw mod,11
T T Vasumweg 36, A'dam N '91, ƒ 14750 R21 TLHB, LPG,
nw mod, 1 '92, ƒ 16750 R21
1 Omroepweg 2 Almere
1 0206332111 of 0365360454 TL HB, LPG, nw mod 1 '90,
1 Nissan bluebird 20 SLX HB '90 ƒ 12 750 BEREBEIT Amsteldijk
1 antr met , LPG, vele extr pn 25, 020 6627777
1 ma V p ƒ11600,0365316012 Weg auto v d zaak te koop
Sunny 1500 Stationcar, '83, van part Renault Clio RL 1 2
APK,
1e eig , prima staat, rood 4 '91, 47 500 km, ƒ 15 500
Inl 0206204433 na 1800 uur
ƒ2500, 021591728

T k Toyota Landcruiser Hard
top LX Turbo Diesel, b j '86,
kleur antraciet, brede banden,
licht metalen velgen, extra
hoog, getint glas bullbar
Vraagpr
ƒ20000
Inl
03407-72871

Service en Reparatie

Suzuki

Renault

off. Rat/Lancia dealer
Kam. Onneslaan 10 m Badhoevedorp.

Kadett 1 7 D HB 5/90/10700
Kadett 1 6 D Car 9/89/ 7 500
VISA Garage BV
Kadett 1 7 D Car 10/90/ 1 1 700
Peugeot 205 GL Diesel, 5
Houtmankade 37
MINOR MOTORCARS
Kadett 1 2 S Stat 5/80/ 950
deurs, wit, 789 78000 km, Amsterdam, tel 0206278410
Omega 2 3 D Car 7/90/ 15 900
De nieuwe Rover 600 nu
ƒ15950 v d POUW, Amstel
WÉSTDORP
Omega 2 3 D Car 9/89/ 12 900
m onze Showroom
landln 1 Weesp 0294015110
Ruime keus uit nieuwe
Omega 20 l Pearl 7/90 17 400
ROVER 111 L 3 drs 4/91
en jonge LADA S
Vectra 1 6 l 3/90
15400 Rover 820 SI
10/92
met BOVAG garantie
wit, 1e eig , ƒ 15 750
850 Hijet, handb kipbak
Vectra 1 8 l HB 11/89 14700 Rover 216 GSI
5/92
MINOR MOTORCARS
Ook
SAMARA
en
Stationcar
7/86
ƒ 2700
Vectra 2 0 IGL Sed 3/90 18 400 Rover 216 GSI
8/91
Tel 0206177975
Charade TS 6/88
ƒ 8 900 100% Rnancieren of leasen Vectra 1 8 IGT 8/90 ƒ 17 500 Rover Estate 7 pers
5/90
OCCASION
van
deze
week
Tel
035564444/561842
Tel 035564444/561842
Rover 111 L 3 drs 4/91
Subaru Legacy 1 8 DL wit,
SAMARA
15
jan
'90,
ƒ9250
En diverse andere Rovers bij
LPG, 81 500 km 2/91/18995 Applause XI 30 000 km '92,
Adm de Ruijterweg 396 398 Opel Corsa 1 3 S, grijs, 11-'87,
MINOR MOTORCARS
SUBARU AALSMEER
Applause XL 90000 km '89
63000 km, SUBARU
A'dam
Tel
0206825983
Sloterkade 40 44
Tel 0297730170
Charade 1 0 Breeze 30 000 km
AALSMEER tel 02977-30170
Tel 0206177975
Volvo 440 GLE
2/89 91, Charade 1 3 mj limited
Opel KADETT 20 GSI, green
9700 km 92, Charade 1 3 mj
ƒ16000 Albers Autobedrijf
metall , leer, Recaro, stuur- T k Rover 3500 Van Der Plas,
Achterdijk 37 Ouderkerk a/d TS spec 30 000 km '91
bekr, b j 31 juli 1990, 38166 LPG, 1984, mooie auto, ƒ 3500
CASPARUS
B
V
Nu
met
GRATIS
van
der
VALK
Daihatsu Cuore 850 CS 5 deurs Amstel Tel 029631767
km, prijs ƒ29450 Autobedr Tev Rover 3500 Van der Plas
Casparuslaan
1
HOTEL MOTEL cheques t w v
antr grijs 1990/10000
Brouwer B V Hamerstr 13-15, met zeer goede motor, ƒ 1000
WEESP
Tel
02940
15108
ƒ500
NIEROP
DAIHATSU
fel 020 6278410 of 6596264
Tel 0162027413
A'dam Tel 6360401
Vancouverstr 212, A dam Thema i e
58000 1/90
_ADA Samara 1 5, jan 90,
West, tel 020 6183951
Thema T Diesel139000 4/90 T k Opel CORSA 1 3i, zwart
ƒ9250, WESTDORP
DAIHATSU Rocky Special + Thema T Diesel109000 1/90 met , b j sept '89, APK sept
Adm de Ruijterweg 396 398
Alfa Spider 2 0, 5/93, 9 000 km, extra's, b j '89 60 000 km
Ypsilon
55 000 1/88 '94, km st 60 000 Schade vrij SAAB 900 GLI 3 drs , maart '86,
A'dam Tel 0206825983
led bekled d groen ƒ 57 500 Buitenl /Malmees kenteken, pn- Ypsilon
23000 1/92 Vrpr ƒ10500 0206163387
donkerblauw, 107 000 km ,
vlissan Sunny 14 wit ƒ 9 900 CASPARUS BV WEESP Tel ma auto voor tropen of Sahara- Voorzien van vele opties
T k a tegen handelsprijzen lichte versnell bak schade
BENELUX
02940 15108
trip ƒ29000 0206861530
Automobielbedrijf
1 8 GL 5 drs wit, LPG ƒ 6 900,
Gebr. Haaker B.V. Vectra
3ANKRASHOF AMSTELVEEN
4/90, ƒ16500 Vectra 1 81 GL BARTELS BV, Nissan Dealer
Ford Sierra 1 8 TD CLXT 4 d
Tel 0206453251
off. Lancia dealer wit, LPG, 5 drs, 1/91, ƒ 18 500- Amstelveen 0206413554
1991, grijs, ƒ22850,
Subaru Justy 1 0 S, 3 drs wit Citroen Dorland 02903 1908
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
K Onnesln 10 Badhoevedorp
SAAB SERVICE MOLENAAR
00 000 km 9/89 ƒ 9 995
Amsterdam 020 6627777
Ring Adam, afrit 116 BnW Escort 16 CL 10/89 ƒ 9800
Ond , rep , APK
Escort 14 l CL 11/89/11700
SUBARU AALSMEER
V part Opel Rekord stationw
Subaru Justy 1 2 GL II autom Escort 1 6 D 3/89
Royal Class Saab's
ƒ 9 000
Tel 0297730170
2 0 S, LPG/benz , bj '86, gaaf, Diverse SAAB aanbiedingen
ECVT 92 9800 km
Resta 188/89
ƒ 8500 LANCIA YPSILON
Nissan Micra MARCH
APK '94 75000 km, ƒ7000
1 jr gar silver ƒ 22 500
900i 3 drs aut '86
Scorpio 20 CL 10/89 ƒ 12900 Y 10, rood
88/10750
ep 88/7900
MOOY & Zoon 0206623167 Scorpio 24 l CL 8/90/14300
Tel 05270 16738
900i 3 drs Royal Class '86
Y
10,
rood
met
91
ƒ14950
"el 035564444/561842
900i4drs bj '85
Toyota Corolla, stat Diesel
Sierra 1 8 Turbo D 9/90/ 13 900 Y rood
92, ƒ15750
99 GL 4 drs Royal Class '82
Seat Terra 1 4 D febr 92 93 (3 mnd i) rood/ 34 500
Sierra 2 0 CLX 4/91 ƒ15200 D e d r a 2 0 I D wit 90 ƒ 24 750
zeer mooie en exclusieve Saab
8500
BENELUX BANKRASHOF
Sierra 16 spec 1/90 ƒ12900 en vele andere occasions
205 Turbo D 7/91
ƒ19400
900i aut '86
"el 035564444/561842
Amstelveen 0206453251
Sierra 1 6 l CL 5/91 ƒ15400
205 XRD 3/90
ƒ12900
900 GL 4 drs '85
VOLVO 460 GL LPG airbag Serra23DStat 10/89/12200
405 16GLI 1/90
ƒ12900 HOOFDDORP OP'ïm 14fW7
4051 6 GL1 1/91
ƒ13900
ABS, nov 91 ƒ27950
Van VLOTEN BV Volvo Dealer Tel 035564444/561842
323 F 16 GLX 10/90 ƒ19400 405 19 GRI P S 1/91/16900
Tel 0206369222
Resta 1 1 CL
7/89 626 LX HB, 4/90
ƒ16200
ƒ13400 405 GRD 4/90
Festa 1 1 Cheers
2/93 62620 D GLX HB, 5/91/16900 4051 9 GLD 8/90
ƒ15500
Escort 1 6 CL
1/93 626 20 GLX 10/85 ƒ 5800 405 19 SRI 9/90
ƒ16400 Fura GL 85, 1e eig , 5 versn
Escort 1 6 CLX
1/92 626 20 GLX 11/89 ƒ13900 405 16GLlaut 6/91 ƒ15900APK '94, z mooi, staat binnen
\X 11, Kway 6/89 81000 km Alfa Romeo 164 Twin Spark
Volvo 440 GLE
2/89 RX7 Twin Turbo 8/87 ƒ 21 800 405 19 GRI aut 7/91/18900 ƒ2000, 02159 1728, Bussum
11750 OTO/ICI Citroen
1/90
405 SRI 6/91
ƒ 19 800
Tel 035564444/561842
3/90
ƒ 21 900 Opel Corsa
SEAT Autocentrum APC
Hogeweyselaan 21 Weesp
Albers Autobedrijf
405 GL 7/89
ƒ 10 200
Tel 035564444/561842
Jarmuiden 43
Voor
een
goede
occasion
Fel 0294016661
Ford Service dealer
405 1 9 GRI break 3/91 ƒ 13 900
Amsterdam Sloterdijk
MAZDA DEALER
T k v 1e eig Alfetta 2 0 Achterdijk 37, Ouderkerk a/d
505 GR break 5d 6/90/12900
Tel 0206133333
v/lmi Jumbo 3 drs 26000 km 130000 km, rood b j 82 m
DONKER
Amstel Tel 02963 1767
605 20 SRI 6/90
ƒ19900
3/91 ƒ10995
Visserstraat 36
red st ƒ2500 0206792349
S'EATFURAbj
'85 APK goed
Tel 035564444/561842
SUBARU AALSMEER
Ford Escort 1800 CL Diesel,
AALSMEER
gekeurd Vrpr ƒ2350
Tel 0297730170
grijs 02 '89 95 000 km
COBUSSEN AMSTERDAM
Tel 0297724247
Tel 0297982815
PEUGEOT DEALER
Missan Sunny 1 6 SGX coupe
Aang van particulier i v m
• Bewijsnummers van een
voor een goede occasion
d grijs met 1'89 87000 km, Audi 80 1 6 C, wit 6 90 27 500 Ford Resta 1 1 '84, 85 000 km , overlijden Mazda 626 22!
geplaatste advertentie in deze
Baarsjesweg 249 - 253
' 13 950
CASPARUS B V km, radio/cass SUBARU
kl wit, APK 4 '94 ƒ3950 Tel COUPE GLX, autom, b j '91,
AALSMEER tel 0297730170 020 6438320 na 18 00 u
WEESP Tel 02940 15108
32000 km, vrpr ƒ24000,
toegezonden als u dat bij de
Huyndai Sonata 1 8 l
Tegen handelsprijs nw mod Tel 020 6471344 of 6850922 PEUGEOT 205 CT, bj '86 opgave van de advertentie
i
z
g
st
Cabrio
Rad/cass
0/90
ƒ10900
Onon 16 CLX LPG, 1 92, Mazda 626 Sed 20 Limited,
kenbaar maakt De kosten
68000 km, ƒ15900 Tel daarvoor bedragen ƒ 4,50
Fel 035 564444/561842
ƒ 19500 Nw Scórpio29iGL5
Austm Maestro 1 6 L, gas drs schuifd, 1 90 ƒ19000 grijs, 08 87 150000 km, trekh 020 6763240
lichtbl met 84 mot goed, Escort 1 6 CL D, 4 87 ƒ 7750 Subaru Aalsmr 02977 30170
Peugeot 205 XS 1 4 Van, grijs
nov/89 ƒ 10400
APK gek juli 94 vr pr ƒ 3000 Escort 14 CL, 1 87, ƒ8000 Tegen handelsprijs Mazda 626 kent 1/92, 25 000 km Autobe
Tel 035 564444/56 '842
1 8 Millionaire, 4 drs , LPG,
Tel 0703860339
BEREBEIT Amsteldijk 25
drijf JAN WALS, 0290261697 Op zoek naar een nieuwe of
12 90, ƒ 13000 626 1 8 LX,
Amsterdam 0206627777
4 drs, LPG, 4 89 ƒ10950 Peugeot 309XE, 9/'87, APK goede gebruikte SUBARU '
SUBARU AALSMEER
sunr /trekh
l z g st
Mazda 626 20 GLX Coupe, 4/'94
heeft per direkt leverbaar
LPG 12 89, ƒ 15 750 8ERE- ƒ7560 Tel 0206968456
uitstekende Mini Jumbo's,
BEIT Amsteldijk 25, A'dam
Chrysler - Amstelveen
Peugeot 405 GL 1 6 LPG, rood,
CASPARUS B V
Justy's (ook automaat)
tel
0206627777
Wiegerbrumlaan 73 Uithoorn
5/88, 98000 km, trekh
Casparuslaan 1
L serie en Legacy's,
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Subaru Aalsmeer 02977 30170
WEESP Tel 02940 15108
Lakenblekerstraat 54
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 61212
Aalsmeer Tel 02977-30170
V d POUW Peugeot
Uno 75 SX 32 000 km 7/91
(Op afspraak gratis halen en brengen )
Amstellandlaan 1
Croma T Dsl 124 000 km6/90 Mercedes 250 CE, automaat,
1 8 GL, P S 2/89
ƒ 8 900
WEESP 0294015110
12 x Panda v a
87 1971, kompleet kenteken,
18GLStat 5/90
ƒ13700
8 x Uno v a
87 Restauratie of sloop ƒ 1750 205 XR D 205 50 000 km 5/91 Legacy183/91
ƒ16400
Tevens diverse occasions w o 205 XRD com 35 000 km 6/92 Tel 035-564444/561842
Citroen
BX
Deauville
dec
92
V a ƒ 85 5 veerbollen
Demonstratie auto s
205 Junior
80 000 km '89
bestelbusjes
op druk brengen bij de Citroen donkerblauw metallic lak ge Panda Uno
205 XL Magn 54 000 km 4/91
Spec m Zaanstad Garage tint glas met radio/cassette Tempra Diesel
405 GLI
66 000 km 3/90
RENE SPAAN 075281193 ƒ20500 Tel 071 316117
Cnquecento (500)
405 SR Diesel
9/91
Bovenkerkerweg 23
Waag tevens naar onze inrui
Croma 2 0 CHT 7/87 ƒ 5 700
Citroen Dorland
605 SLD
110 000 km 5/91 Uw SUBARU dealers
Amstelveen
ers en aantr rep prijzen
Tipo
14
IE
DGT
8/90
ƒ12400
XM V6 rood metallic 1990
Suzuki Swift 1 350 000 km 2/90
ƒ 8 500
ƒ 32 500 Tipo 1 4 IE 9/89
Volvo 240 DL Diesel
Voor een AX occasion nu naar 86 000 km '
ƒ11700
XM V6 24V groen metallic, Tipo 17 D 6/90
station
136 000 km 1/91
CITROEN OLTHOF
Tel 035564444/561842
Mercedes Benz 190 20 DIE Jaguar 29 A 66000 km 4/87
Ruysdaelkade 75-77
ƒ55500
12 mnd eurocasiongarantie 1990 64000 km
SEL, wit, 146862 km, bj 14 Merc 190D 194 000 km 6/84
A'dam 0/2
AX Plaisir 5/91, 35000 km BX Progress el schdk grijs Rat bestel Diesel Ronno, wit,
020 6623167
M4250 AXPIaisir6/91,42800 met 92 28 000 km ƒ 25 850 m 90, nwe Apk techn 100% 3 april 1988, prijs ƒ 27 950 Auto
km ƒ13500 AX Rrst 4/92, BX Palmares wit, '89/12750 mnd gar Havenstraat Tel bedrijf Brouwer BV, Hamerstr
3 15, A'dam, 020 6360401
42 000 km ƒ 16850, AX 11 TGE BX 14 E zwart 1988 ƒ 8950 023 286659
4/90 70000 km ƒ12500 AX Visa 11 RE, rood, 87 ƒ 6950 Fat Uno 45 SI, b j juli 90, APK T k a tegen handelsprijzen .
Ceintuurbaan 225
11 RE 3e mnd 87 51 000 km AX 10 E rood 1988 ƒ 8250 gekeurd, 51 000 km , getint van 1e eig MB 300 D aut wit, Autoverzekering laagste bet
A'dam 020 6622204
f6250 Showroom Isolatorweg
Citroen Dorland
ABS,4'86verk
i
g
st
ƒ24500
glas, radio cass kleur groen
per mnd/kw Celie alle verz
40 A dam Sloterdijk (afsl S
Ring A dam afrit 1 16
Amsteldijk 25 020 6416607 Geld lenen/lease
blauw metall pr ƒ 1 1 500 Na BEREBEIT
102)0206823520
Br m Waterl 02903 1908
Adam 0206627777
1800 uur tel 0206719052
Autom mf 06 8875 norm tar
.ancia Prisma 1 6
3 86
ƒ 4800,
fel 035 564444 '561842
D
aradise vouwcaravan 1983
3000, Autoservice Wetter,
Zwanenburgerdijk 503,
Zwanenburg Tel 029076572
Suzuki Alto 1985 48000 km
mg ƒ 4750
MOOY & Zoon 0206623167

1-22/
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Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

HEERE b.v.

APK ƒ 50,- all-in.
1

Garage De Linde, Lindengracht 227, tel. 020-6254782

APK + grote beurt v a ƒ 299
DIESELSERVICE
brandstofpompen, verstuivers
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27, Duivendrecht
Tel 0206980639

APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht
Garage West Center
020 6122476 (zonder afspraak
2e Helmersstraat 15 A'dam
A P K KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Gedipl FOCWA monteur voor
Feenstra & Jimmmk
al uw reparaties APK, laswerk, Asterweg 24A A'dam 6364702
schade's enz ƒ35, excl p u
Autobedrijf CRYNSSEN
Incl gar Tel 075-314618
Crynssenstraat 10 14
Zelf sleutelen of auto spuiten
Tel 0206184402
doe je bij HEINING HOBBY
APK keurstation, reparaties
HAL 02907 6999 A'dam,
alle merken en schaderegeling
Sloterdijk 3

Rijscholen
5 STERREN AUTO & MOTORRIJSCHOOL
Amsterdam, Almere en Zaanstreek

SUPER STUNT

voor nieuwe leerlingen
, GRATIS 3 HOTEL OVERNACHTINGEN in Europa
als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding var
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 975,
of
Nieuwkoop Z H 01725 72481
10 Motornjlessen + Examen voor ƒ750,
± 50 auto's APK gek Den
Motorrijlessen ƒ 47,50 per les
Bnelstr 18, A'dam zijstraat
Autorijlessen ƒ 36,00 per les
Haarlemmerweg bij molen
Theonecursus op Video GRATIS
020 6844079 Tevens Inkoop
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + prakt jk
Ruys de Beerenbrouckstraat 157 159, tel 6138473 Adam
Wagenpark JOHAN BOOM,
Zuider Akerweg 83, A'dam
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
Osdorp Tel 0206105478
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur
Ook bedrijf in Den lip 55,
Gratis halen en brengen
Harley Davidson FLTC Tour
tussen Landsmeer en PurmerTel A'dam, 0206942145
Glide Classic 84, compl me
end Tel 0290824640
Autobedrijf
JAN
± 100 auto's v a ƒ500,- tot BIJ Ferry alle rijlessen ƒ35,- koffers
halve
prijs WALS Tel 02902-61697
ƒ20000, Wij geven garantie Herexamens
Spoedcursus
mogelijk
v
a
v a ƒ 1 000 en door grote om
MotoGuzzi V 65, Ronda, wit
zet goedkoopste adres van ƒ925, Tel 0652821994
90, 18 000 km, zij -t- topkoffers
b
g
g
0206932074
Nederland Geopend van 9 tot
+ hoes Tel 073411032
20 uur Zuider Akerweg, Den lip Celie, ANWB erkend, Redelijk
VOOR DE LIEFHEBBER
tot 19 uur Ook inkoop van
m prijs, hoog in kwaliteit
Yamaha XS 650 Special, 1979
auto's a contant
0206416607 0365345119
23000 km, m goede staat
SNELLER JE RIJBEWIJS (A/B) Vrpr ƒ4750, 04992-2078
• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie m deze Euro Drive Verkeersschool
Cursus duur 2 tot 8 wkn
rubriek krijgt u alleen
2 tot 3 dgn theorie op video
opgave van de advertentie Kst mm ƒ895, ,2 pers ƒ200Autosloperij A de Liede
340 DL, 4/88
ƒ 6000 kenbaar maakt De kosten Rijtest ƒ 42,50 lessen/wkn, ook
Neem geen risico ong
autom 0206840154/6828426
440 DL, 2/90
ƒ10000 daarvoor bedragen ƒ 4,50
PTT-vnjwanng RDW
440 DL, 3/90
ƒ 1 1 500
(s)loopauto's
440 GL, 12/89
ƒ11400
HOOGSTE PRIJS
AUTO SERVICE WETTER
Tel 035564444/561842
Tel 0206198691
Subaru en Lada dealer
T k VOLVO 740 diesel, 87,
LADA SAMARA 13
1990
Grote sortering ONDERDELEN
grijs kent ƒ 1 1 500, inruil
Inkoop auto's tegen
LADA SAMARA 1 1
1991
van alle schade auto s, alle
bespreekt Tel 023402067
LADA SAMARA 1 3
1988 ANWB/BOVAG koershjst
merken, alle bouwjaren
LADA SAMARA 1 3 1991 Bel voor info 0206369515
Volvo
GEBR OPDAM B V
LADA 2104 station 1 5 Ipg 1987 Let opi BOVAG autobedr ver- Tel 0250245435
Occasions
Citroen BX 1 6
1986 koopt gratis uw aanb in zijn
1990 Showr Medembl 022744999 Het HOOGSTE BOD" Be
740 GL, stationcar
'89 Citroen BX 1 4
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Mitsubishi
Galant
1
8
GLX 1990
740 GL
'88 t/m '90
1984 DE HOOGSTE PRIJS voor elk Loop, sloop en schadeauto's
240
'85 '87 Suzuki Alto
merk
auto
a
cont
met
vnjwar
m vrijwaring Tel 020 6754193
480 Turbo
'92 Opel Kadett HB 1 3, Aut 1985
bewijs Tel 0206105478
460 GL
'90 '91 Subaru L1 1 sedan 1 6 DL LPG,
1991 T k gevr LOOP-, SLOOP en
440 DL-GL
'89 t/m '93 54 000 km
440 DL LPG
'90 '91 Peugeot 305 GL 1983 SCHADEAUTO S a contant
met vrijwaring Telefoon van
360 GL sedan 20
'87
Zwanenburgerdijk 503
9 00 23 00 u 0299071693
340 automaat
'87 t/m '88
Wilt u uw auto v a 1990
DIREKT verkopen' Belt u voor
COBUSSEN AMSTERDAM
niet duur! H
ml 0341019354
verbouwings-aanbiedingen
Studenten
10 % korting
Te
koop
gevraagd
AUTO'S
a
Renault 19 GT Diesel
'89
- koelwagen & oprijauto
contant met vrijwar bewijs
ƒ 15940- NU
ƒ144409 pers bussen en pick-up's
Tel 02908 24640
VW Golf CL 1 3
'89
Amsterdam
Rat 500 tot Chrysler Voyage
ƒ15200 Nu
ƒ14200
- Nu ook Campers111
Uw Volvo-dealer
Seat Ibiza L 1 2
'89
Avond& nachttarief
Tel 0206369222, Meeuwen ƒ 9700 NU
ƒ 890016 30 oktober grote
laan 128, Amsterdam Noord, Rat UNO 70 Skyline
'92
bestelwagen gehaald na 16 3C
uit de IJtunnel 2x rechtsaf ƒ20950- NU
ƒ18950- NAJAARSOPRUIMING van div
uur en de volgende morgen
Mitsubishi Colt 1 2 GL
'85 VW en Ford fabnekscampers
retour tegen 4 uur tarief
Volvo 240 GL, '85, autom over- ƒ 6900- NU
Braitman & Woudenberg,
ƒ 5300
020 6794842, 020 6908683
drive, sch dak , stuurbekr etc
Droogbak 4, Amsterdam,
Volledige garantie
D FAAS
LPG, mooie auto ƒ 6850 - Tel
020-6221168
COBUSSEN • PEUGEOT
Luxe- & Bestelauto's va ƒ 38,
02503- 30422
Baarsjesweg 249 • 253
De scherpste prijzen voor
per dag, ex BTW
VOLVO NIEROP
Amsterdam 0206121824
TOERCARAVANS
Grasweg 3, A 'dam Noord
Gratis van der VALK HOTEL60 occas met Bovaggarantie
Tel 0206371826
RENAULT BENELUX
MOTEL cheque's t w v ƒ 500,
ook grote kampeerart shop
De
Lugt
luxe en bestel vana
AMSTELVEEN
bij aankoop van een
HULSKER LEIMUIDEN
ƒ 39,- per dag excl BTW
NIEROP VOLVO OCCASION
Oosterweg 1, 01721 8913
Tel 020 6161388 of 6003438
(geldig tot 23 okt 1993)
10 min A'dam
Rat Uno 45
'88
LAGE HUUR
740 GL estate
91/37500 Ford Resta Cheers
'91
Najaars CAMPERSHOW bij
Nwe bestel- en vrachtw m ra
740 GL estate
89/26500 Ford Sierra 2 0 GL
'90
VW/AUDI dealer A POINT
dio, van 6 t/m 23 m3, v a ƒ 44,
940 GL Sedan aut
Ford Scorpio 24, Aut GL '88 Amsterdam ZO 1 t/m 6 nov
Ipg, groen, metal 91 ƒ 32 750 Jaguar XJS Cpe V12
'83 Met alle nieuwe WESTFALIA p d , 100 km vrij Tevens pers
wagens Autoverhuur Sloot
940 GL Sedan
91/30750 Mazda 121 GLX
'92 modellen en ruim 30 gegar
haak Tel 0206431220
460 GL aut
91 ƒ 22 000 Mazda 626 HB
'90 occasions 020 6964964
440 GLT rood
89/18250 Mazda 626 GLX aut
'93 ook alle info over huur
440 Sunray wit
91/22500 Nissan Sunny 1 4
'90
440 Spec wit
90/19500 Peugeot 205 junior
'90 '91 T k Camper Weg Ift Magius440 GL LPG
89 ƒ 17 000 Toyota Cor stat DL
'93 Deutz, bouwj '83, 94 000 km, T k garagebox m aansl GEB
340 GL aut
90 ƒ 15 500 Mini 1000 Racing
'90 60 dgn kaart, APK 5-'94, eer Laagbouww Huntum Asd Z 0
340 GL aut
89/12000 VW Golf 1 3
'90 ste eig, ƒ17000,- Inl tel
030 446328 za of na 1730 u
340DL175drs 89/12000 Garantie - Rnanciermg - Inruil 08388 4994
Tevens kans op een reis t w v
BANKRASHOF AMSTELVEEN
ƒ 1 000 met uw BOVAGTel 0206453251
GARANTIEBEWIJS
T
k
a
inruilauto's Citroen BX
Vancouverstraat 2-12,
14 E LPG, 10/87/6500 , Rat
A'dam West, 020 6183951
Uno 45 S, 5/88 ƒ 6750-, Alfa 33,
15 Tl 6/88, ƒ 7450- BEREBEIT,
Amsteldijk 25 020 6627777

Huurkoop

Volkswagen

Motoren/Scooters

Autosloperijen

Volvo

Auto's te koop
gevraagd

Autoverhuur
BIJ

QUKE BAAS

VOLVO

Van Vloten

Campers

Diversen

Accessoires
en Onderdelen

AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 152
Tel 0206240748
Grote sortering ONDERDELEN
van schade auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 0250245435
LPG inbouw ZAANDAM
Nieuw v a ƒ 1 550 - incl btw
Gebruikt v a ƒ 1 050 incl btw
Gratis leenauto
AC A Tel 075351651
Missot specialist REM en
FRICTIE MATERIAAL
Bosboom Toussamtstr
43
A'dam Tel 0206180443

Noodservice
ONDERDEELVERKOOP
DOE HET ZELF ADVIES
op zaterdag van
10001300 uur

Kost B.V.
Valschermkade 16, A'dam

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
ollo nieuwenhuizen tw
Overtoom 515 Amsterdam
(020) 6129804
T k gebruikte onderdelen van
alle type's BMW, Mercedes en
Peugeot
Garagebedrijf C
Schrauwen,
Tetenngsedijk
134, Breda Tel 076 214918
T k gevr voor KEVER 1303 S
4 standaardvlg (5Vi J Jubi
leum) BEREBEIT Amsteldijk
25 A'dam 0206627777

I

VW Jetta 1 6 CL 8 2 / 2 250
Golf automaat
82 ƒ 2950
Volvo 343 aut
82 ƒ 1 850
BMW 316 Lpg
85 ƒ 6750
MB 230 te, aut
85/10750
BMW323iaut
85/12500
Nissan Bluebird
20, LX HB, Lpg, 90/14950
Seat Ibiza 1 2i Clx 92 ƒ 15 950
Speedboot 70 pk
b b Yamaha
ƒ8500
Inr /fin /gar mog
Tel 0206369515
XM 2 0 Comfort, 5 90
Incl 2 jaar garantie ƒ 28 500
C 15 Diesel, 5 93
ƒ 2 200,VOORDEEL
Swift 1 0 Spirit, 2 93
ƒ2500,
VOORDEEL
ZX 16 Aura 5 drs, 9-92/28 900
ZX 1 6 Aura 5 drs, 1 92/25 900
ZX 1 4 Reflex 10 91 ƒ19900
BX 14Deauville592/21900
BX 1 9 GTI 2 9
ƒ 25 900
BX16TZI891
ƒ24900
BX 14 TE LPG 2-90 ƒ12900
BX 1 9 TRI 7 89
ƒ 13 250
BX 1 4 10 86
ƒ 7 500
AX 1 4 GT Zwart 6 89/ 15 500
AX 1 1 spint 11 89 ƒ11950
CX 2 0 LPG 4 85
ƒ 4 250
Alto GL 1 88
ƒ 8 950
Alto 0 T 186
ƒ 5950
Alto 1 84
ƒ 4 750
Peugeot 205 1 91
ƒ15900
Ibiza 1 5 XL mj 2 90 ƒ14 900
Ibiza 1 5 GLX 9 90
ƒ16500
Micra 10 DX 1 89
ƒ11500
Hyundai Pony 1 5 6 88/ 7 950
GSA apk 7 94 4 82 ƒ 750
Inruil, financiering en 12 mnd
garantie mogelijk
Autobedrijf WIM van AALST
Citroen/Suzuki
Tel 02979 84866
Inruilkoopjes met nwe Apk +
50 auto's ;an ƒ 1 000 tot
ƒ 5000 met nwe Apk 02908
24640, Den lip 55, Landsmeer

PARKEER-

1

PROBLEEM

1

O PC E LOST

1

JE EIGEN AÜTC) VERKOOP JE
VIA JE EIGIEN KRANT.

SHOWi ROOM
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren

Amsterdams Stadsblad Buitenveldertse Courant Diemer
Courant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam de
Nieuwe Weesper Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant
de Ronde Vener Aalsmeerder Courant Zandvoorts Nieuwsblad
Het Parool Trouw de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

.

Auto9s & Motoren

Weekmedia

20/21 oktober 1993

1-23

Punto moet traditie overeind houden

Proefskiën
met ANWB
De ANWB organiseert in
samenwerking met Vrij Uit
voor de tweede keer een
achtdaagse wintersportvakantie in het Oostenrijkse
Kramsach voor mensen
die twijfelen of een skivakantie iets voor hen is.
Niemand hoeft skikleding aan te schaffen en bij
de prijs is de skipas, skiles
en begeleiding inbegrepen.
De reissom voor wie per
auto reist bedraagt 1190
gulden, voor busreizigers
1375 gulden. Er zijn acht
vertrekdata in januari, februari en maart. Voor informatie: 020-6588600.

Verkeersinfo
op Radio 10 Gold
Sinds 12 oktober wordt
via het commerciële radiostation Radio 10 Gold actuele wegen- en verkeersinformatie verzorgd. Het
wordt live gepresenteerd
vanuit een studio in het
hoofdkantoor
van de
ANWB te Den Haag.
In de spitsuren wordt de
informatie telkens tien' oyer-het-half en tien-overhet-heel gegeven, in totaal
veertien keer per dag. De
uitzendingen zijn van 06.40
uur tot 09.40 uur en van
15.40 uur tot 18.40 uur. Bij
bijzondere orastandigheden worden de uitzendingen aangepast.
Volgens ANWB en Hadio
10 Gold zal de presentatie
zo origineel en onderhoudend zijn, dat gesproken
moet worden van een doorbraak op het gebied van berichtgeving van verkeersinformatie. De ANWB is met
het commerciële station in
zee gegaan, omdat ze ónder
.meer van mening is dat een
zo groot mogelijke groep
weggebruikers
bereiktmoét worden.

Actuele informatie over
auto's en motoren.'
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Aardgas
en Ford

H

IJ IS leverbaar in zeventien verschillende uitvoeringen, is
3,7 meter lang, 1,6
meter breed, 1,4 meter hoog,
weegt in de lichtste uitvoering 840 kilogram en houdt
de Fiat-traditie van compacte auto's gaande: de Punto. De Punto Cabrio

De Punto die Fiat onlangs
presenteerde vormt de basis zich door een gladde en aerodyvan een nieuwe familie van spe- namische motorkap, die doorciale modellen. De 'Punto Ca- loopt tot de bumper. Er is geen
briolet is daarvan een eerste grille en de koplampen zijn
ovaal rechthoekig. Van opzij
voorbeeld.
gezien valt het op dat de lijn van
Bij de ontwikkeling van de de motorkap doorloopt in de
nieuweling baseerde Fiat zich voorruit. De kenmerkende
op een onderzoek naar de be- raampartij loopt helemaal door
langrijkste te verwachten eisen naar achteren en wordt door de
van autokopers aan het einde achterlichten verbonden aan
van de negentiger jaren. Die lui- de achterruit. De achterkant
den als volgt: de auto moet een van de Punto kenmerkt zich
karakteristieke lijn hebben en door de ruim bemeten verticale
een positief gevoel opwekken lichten, a la Volvo 850 Estate.
bij een internationaal publiek, De vijfdeurs versie heeft drie
hij moet temperamentvol zijn zijruiten.
in alle versies van het brede
aanbod, hij moet de zwaarste
De aspecten veiligheid en miproeven doorstaan die tot dus- lieu worden door geen enkele
ver waren voorbehouden aan autofabrikant meer overgeslaauto's uit hogere klassen, het gen en dat kan ook niet meer.
leven aan boord moet zo aange- Onderstel en remsysteem van
naam'mogelijk zijn en houd re- de Punto zijn zodanig ontworkening met de strenge milieu- pen dat ze maximale stabiliteit
wetgeving.
van de auto garanderen, juist
ook bij noodstops. Dit is onder
Aan de hand hiervan toog meer te danken aan de antiontwerper Giorgetto Giugiaro duik voorziening. Verder zijn
aan de slag met als resultaat van.belang de beschikbaarheid
een optimale binnenruimte, van ABS en de onafhankelijke
kleine buitenmaten en afgeron- achterwielophanging. Van grode lijnen. De voorzijde typeert te betekenis voor de veiligheid

vlak verzekert van een goed
zicht naar alle kanten.
Geheel volgens de eisen van
de toekomstige klant is er een
breed motorenaanbod, in sterk te variërend van 40 kW tot 100
kW. En ze zijn temperamentvol. Er is bijvoorbeeld een 1100
cc viercilindertje verkrijgbaar
met zes versnellingen, 6 Speed.
De zesde functioneert als een
soort overdrive. De auto is bedoeld voor een jong publiek, accelereert aardig weg en haalt in
de stad een verbruik van 1:14,3.
Zijn evenknie met vijfbak haalt
in de stad met een liter slechts
12,7 kilometer.

De Punto 90 ELX

Het interieur van cle Punto ELX
is vooral, en nu gebruiken we
even de Fiat-taal, de carrosserie
met voorgeprogrammeerde deformatiezones en zijn niet-vervormbare overlevin.gscel. Waar
het simpelweg op neer komt, is
dat de Punto wel tegen een
stootje kan.

Fire Protection System (FPS).
Dit omvat onder meer een afsluiting op de brandstofpomp,
die in combinatie met een antilekklep het eventueel wegstromen van brandstof na een aanr ij ding binnen een seconde
blokkeert.

worden dat Fiat materialen uit
het produktieproces heeft gebannen die schadelijk invloed
hebben op het milieu. In het
bijzonder is geen gebruik gemaakt van asbest en cadmium.
Fiat pretendeert dat de auto
volledig recyclebaar is en dit
De top van de Punto-reeks is
houdt haast automatisch in dat weggelegd voor de 1000 kg zwade Punto zich eenvoudig laat re GT die is voorzien van een
ontmantelen.
1.4 litermotor met turbo. Hij levert 100 kW/136 pk waarmee hij
De Punto is leverbaar als de teller tot boven de 200
drie- en vijfdeurs. Op de drie- km/uur brengt en binnen acht
deurs is het systeem voor het seconden naar 100 km/uur
naar voren klappen en schui- snelt. Er is voorlopig één dieselven van de bijrijdersstoel voor- versie verkrijgbaar, de 1.7 liter
zien van een geheugen, waar- turbodiesel. De cabrioletversie
door hij automatisch in de is leverbaar als 60 S met een 1.2
oude stand terugkomt. De stoe- litermotor of als 90 ELX met
len bieden goed zitcomfort een 1.6 litermotor. De laatste
dankzij de traploos verstelbare beschikt over een uiterst rijke
rugleuning. Tegen meerprijs standaarduitrusting. De Punto
zijn hoogteverstelling en een Cabrio schijnt verder de enige
lendesteun leverbaar op de be- cabriolet in haar klasse te zijn
stuurdersstoel (standaard bij die de koprol volgens Ameride GT). Het grote ruitopper- kaanse eisen doorstaat.

In het kader van d e brandpr eVoor wat betreft de aandacht
ventie is hij uitgerust met een voor het milieu kan gemeld

Ford is een vijftig miljoen dollar kostend ontwikkelingsprogramma begonnen dat over enkele jaren moet leiden tot de standaardproduktie in de VS
van een personenauto die
op aardgas rijdt. Vijftig op
aardgas rijdende Ford
Crown Victoria's zijn betrokken bij een testprogramma van drie jaar. De
testauto's zijn niet achteraf
omgebouwd voor aardgasgebruik, zoals bij LPG gebeurt. De motor en aanverwante onderdelen zijn juist
met het oog op aardgasgebruik ontwikkeld.

500.000
carpoolers
Carpool is een hot item,
zeker met de openstelling
van de eerste carpoolwisselstrook van Europa,
maar er is niets nieuws onder de zon. Dagelijks rijden
al 500.000 Nederlanders
met elkaar mee in het
woonwerk-verkeer. Dit is
meer dan het aantal mensen dat tijdens de ochtendof avondspits met de trein
van en naar het werk reist.

Driedeurs
Peugeot 306
Aan het einde'van dit jaar
wordt de driedeurs uitvoering geïntroduceerd voor
alle Peugeot 306-modellen,
die we tot dusver alleen als
vijfdeurs kenden.

Eerste Kia
De eerste Kia's zijn kortgeleden vanuit Korea in
Rotterdam aangekomen.
Het ging om enkele modellen van de vierdeurs Sephia.
Deze middenklasser is
voorzien van een 1.6 litermotor, heeft één ruime
standaarduitrusting, waaronder' een elektrische antenne. Airconditioning is
tegen meerprijs leverbaar.
Het programma wordt op
korte termijn uitgebreid
met een hatchback. De prijzen van de Sephia béginnen bij 27.900 gulden. De
aardig ogende Kia Sportage 4x4 staat voor komend
voorjaar op het programma. Kia heeft in Nederland
55 verkoopadressen.

Campagne verlichting overdag wordt herhaald
VERKEER NederVEILIG
land is gestart met de her-

voeren van verlichting overdag dimlicht overdag, ongeacht de
zou 2350 letselslachtoffers per weersomstandigheden, al sinds
1977 verplicht. Ook de Finnen,
halingscampagne van 'Licht jaar kunnen voorkomen.
overdag, Veiliger overdag'. Het
In Zweden is het rijden met Noren, Denen en Canadezen rijden tegenwoordig overdag verplicht met de lichten aan en het
aantal slachtoffers is in al die
landen aanmerkelijk gedaald.
Diverse onderzoeken tonen
aan dat waarnemingsfouten
overdag bij 50 tot 80 procent
van de ongevallen een rol spelen. Dit geldt voor zowel voor
ongelukken binnen als buiten
de bebouwde kom.

minder
verkeersslachtoffers
per jaar, onder wie 60 doden en
600 ziekenhuisgewonden. Met
name het aantal ongevallen
waarbij fietsers en voetgangers
betrokken zijn, kan volgens de
SWOV dalen. Verder levert het
voeren van dimlicht geld op.
Jaarlijks veroorzaken alle verkeersongevallen in Nederland
namelijk een schade van zes
miljard gulden. Als je uitgaat
van die vijf procent kom je uit
op een besparing van 300 mil- De Mazda Xedos 6
joen gulden. Daar moeten we
dan nog wel de kosten aftrekVolgens de Stichting Weten- ken die het voeren van dimlicht
schappelijk Ond.erzoek Ver- overdag kost (extra brandstof
keersveiligheid (13 WO V) leidt en lampen), maar er blijft toch
AZDA HEEFT kort- 9 is uitwendig geheel opgehet voeren van dimlicht in Ne- nog een positief saldo van 150
derland tot vijf procent (2350) miljoen gulden over.
geleden de overtref- bouwd uit verzinkt plaatstaal.
fende trap van de Mazda is zo overtuigd van de
Xedos 6 gelanceerd: kwaliteit hiervan in combinatie
de Xedos 9. Veel van de ei- met de speciale lak, dat er acht
genschappen van de com- jaar garantie op doorroesten
van binnenuit geldt. Daar kun
pacte 6 zijn in de 9 vertaald je
het jaar 2000 mee in. Op
naar een hoger marktseg- dedus
geeft Mazda drie
ment. Vooral de binnen- jaartechniek
garantie. Tot de standaarruimte nam flink toe. Half duitrusting
behoren onder
november wordt hij in Ne- meer veelzijdig
verstelbare en
derland verwacht.
anatomisch gevormde stoelen,
met leer bekleed instrumentaXedos staat voor Mazda's rium, ABS, twee airbags, alarm
tweede modellenlijn, voorbe- en een snelheidsafhankelijke
houden aan kwalitatief supe- stuurbekrachtiging.
rieure en exclusieve mobielen.
Maar wie zich nog ernstiger
De 6 zag anderhalfjaar geleden
als eerste het levenslicht en nu wil onderscheiden van zijn medan de 9. De gelijkenis tussen deweggebruiker, moet misde twee is overduidelijk. Niet schien toch een nieuwe versie
alleen voor wat betreft de kwa- van de Xedos 6 overwegen: de
liteit, ook uiterlijk vertonen de Interstate. Hij staat rondom op
6 en 9 sterke overeenkomst. vijfspaaks 17-inch velgen voorWat weieens gezegd mag wor- zien van 215/45 banden. Door
den is dat de Xedos geen een- montage van andere veren en
heidsworst is. Zowel de 6 als de Bilstein-schokdempers is het
9 onderscheiden zich op aange- zwaartepunt verlaagd, met als
resultaat een betere wegligging.
name wijze.
De 9-klant mag kiezen uit De zitplaatsen zijn bekleed met
een auto al in miniatuur
twee V6-benzinemotoren met buffelleer en zo ook delen van
krijgen voordat hij in de
een inhoud van 2,0 liter of 2,5 de portieren en de exclusief
showroom verschijnt. Dat
liter. Beide zijn dwars geplaatst voor de 6 ontwikkelde telefoonwas met de Twingo, Xantia
en behoren volgens Mazda tot houder. Aan het dashboard, de
en Corsa bijvoorbeeld het
de stilste ter wereld. Ze hebben deurpanelen en het middengeval."
een redelijk gunstig brandstof- console is notenhout terug te
Randall: „Voor de echte
verbruik voor een auto van vinden.
Een heel leuk aardigheidje,
ruim 1400 kg. De lichte motor
verzamelaars is de schaal
scoort gemiddeld 1:12, de .dat we te danken hebben aan
1:43 het meest gebruikelijk,
zwaardere zou net boven de agressievelingen, is het alarmdat is wel logisch omdat je
1:10 moet kunnen eindigen. systeem met anti-hijack funcdie dingen ook nog in vitrines moet uitstallen. De
Deze laatste motor kan eventu- tie. Als deze is ingeschakeld
eel worden gecombineerd met worden na het starten van de
meesten hebben een aparte
een elektronisch geregeld viert- motor alle deuren en de kofferkamer ervoor ingericht en
raps automaat, wat echter wel deksel vergrendeld zodat nieer zijn mensen die hun huis
ervoor verbouwd hebben of
licht negatieve invloed heeft op mand ongevraagd de auto kan
het verbruik. De sterkste van openrukken. Dus waarschijnzelfs verhuisd zijn. De laatde twee motoren beschikt over lijk ook niet als u onverhoops
der perfectioneren. Soms ste jaren heeft de schaal
een elektronisch
gestuurd met de auto in het water bezijn die exemplaren zo mooi -1:18 een enorme vlucht geTraction Control-systeem, dat landt. De uiteindelijke verkoopen levensecht, alleen het nomen. Leuk als cadeau-arvoorkomen moet dat de voor- prijs van de Interstate is afhanmotortje loopt nog niet. tikel natuurlijk, maar het
kelijk van de wensen van de
wielen gaan spinnen.
Vrouwelijke verzamelaars, wordt ook veel gekocht
De carrosserie van de Xedos klant.
die zijn er opvallend veel, door zakenlui voor op hun
beperken zich vaak tot lie- bureau."
Paul: „En er is veel menve, kleine of gekke autoosen, niet echte verzametjes." •
Paul: „Er is veel te koop, laars, die een miniatuuraumaar toch zijn van de mees- to willen van de auto die ze
te auto's geen modelauto's ooit bereden hebben. De
verkrijgbaar. Er wordt klanten komen uit heel Nemeer niet dan wel gemaakt. derland en 's zomers zie je
In de winkel proberen we hier ook vrij vaak Duitsers.
altijd het nieuwste te heb- Veel autofreaks komen hier
ben en daarom zijn we ook voor de gezelligheid, dan
zelf gaan importeren. Voor lijkt het wel een ontmoede verzamelaar is het de tingsplaats. Soms zie je hier
sport om een nieuw model hele gezinnen. Dan gaat ma
zo snel mogelijk in huis te met de kinderen winkelen
hebben. Wij hebben bijvoor- en blijft pa hier neuzen."
beeld een prachtig exem- Vanaf eind november staat
plaar van de nieuwe Merce- er eenmalig een Formule
des Benz C22 O in de origine- Renault schaal 1:1 in de
le verpakking van Mercedes winkel.
Benz. Officieel komt dat
Automobilia Collectlon Is te vinexemplaar pas in december den
aan het Spaarne 10 te Haarop de markl;. Vaak kun je lem, telefoon 023-327834.
De Mazda Xedos 9

Mazda's tweede Xedos

M

'Ze noemen ons
de gekke autootjes-boys'

P

AUL ASPERS en
Randall Lawson
begonnen twaalf
jaar geleden in
Haarlem een winkeltje
in miniatuur-auto's en
aanverwante artikelen.
Hun Automobilia Collection herbergt nu een van
de grootste verzamelingen modelauto's en autoboeken. Ze spreken van
een hobby die al snel uitgroeit tot een ernstige
verslaving.

Randall: „We zijn allebei
verzamelaar. Ik beperk me
tot alles wat met Renault te
maken heeft en Paul verzamelt alleen prototypes en
cabrio's. Ruim twaalf jaar
geleden zaten we samen in
de makelaardij, maar daar
ging het in die jaren heel
slecht in. We zijn toen voorzichtig voor onszelf begonnen en openden al kort
daarna een winkeltje. Inmiddels hebben we een
tweede winkel in Eindhoven, twee eigen mpdelautomerken en een eigen tijdschift. We zijn één van de
weinige
gespecialiseerde
adressen in zowel boeken
als modelauto's."
„Veel mensen kunnen het
zich niet voorstellen dat we
van die kleine autootjes
kunnen leven. Ze noemen
ons weieens de gekke autootj es-boys. Het kost enorm
veel tijd, omdat we zelf ook
alle tijdschriften lezen om
honderd procent bij te blij-

ven. Als iemand vragen stelt
over een bepaald model,
moeten we wel weten waar
hij het over heeft. Ons
grootste voordeel is dat het
onze liefhebberij is. Als er
hier een bijzonder model
binnenkomt, gaan we eerst
zelf even een tijdje stil zitten zijn." _
Paul: „Maar als je rijk wilt
worden, moet je toch wat
anders gaan doen. Wij werken nogal sterk vanuit het
oogpunt van de verzamelaar omdat we zelf modellengek zijn. Eigenlijk zijn
we er teveel bij betrokken.
Als je net met het verzameleii begint, zie je door de bomen het bos niet meer, omdat je de neiging hebt om
alles te kopen. Wij krijgen
weieens mensen in de winkel die we echt moeten afremmen, want het kost allemaal veel geld. De modellen
variëren in prijs van drie tot
tweeduizend gulden. Om-

dat we zelf ook die fout hebben gemaakt, maar tot bezinning zijn gekomen, kunnen we mensen goed begeleiden. We zeggen niet welk
merk ze moeten verzamelen. Ik vind zelf datje alleen
moet verzamelen wat je
leuk vindt."
Randall: „En je moet het
beperkt houden. Als je deze
hobby gevonden hebt, raak
je verslaafd. Het beste is om
een selectie te maken, dan
wordt een hobby pas echt
interessant.
Bovendien:
waar laatje het allemaal? Je
kunt je beperken tot een
merk, maar zelfs dan moet
je selectief zijn. De meeste
mensen zullen waarschijnlijk nooit in een Ferrari rijden, daarom is het leuk om
ervan te dromen. Een Ferrari-collectie is gewoon niet
compleet te krijgen, daar is
zoveel van verkrijgbaar.
Dus veel verzamelaars gaan
hun modelauto's dan ver-

Tegelijk komen er twee
nieuwe snelle versies op de
markt: S16 en XSi. De S16
is uitgerust met een tweeliter 16-kleppenmotor, die
een vermogen levert van
111 kW/155 pk en het zal
duidelijk zijn dat dit flinke
prestaties garandeert. De
auto oogt tamelijk ingetogen, maar schijn bedriegt:
de top ligt rond de 215
km/uur en hij accelereert
ruimschoots binnen negen
seconden naar 100 km/uur.
De standaarduitrusting is
zeer uitgebreid en biedt in
alle opzichten veel comfort.
De XSi is motorisch iets
.minder uitbundig, maar is
nog altijd goed voor bijna
200 km/uur. Het verbruik
van deze versie ligt gemiddeld op 8,2 liter per 100 kilometer. Zijn
sterkere
broer verbruikt een paar
deciliter meer. Aan de buitenzijde verschillen beide
auto's van de overige 306modellen door in de kleur
van de carrosserie gespoten bumpers.
In de voorbumper zijn
extra
mistlampen ger
bouwd. Bovendien heeft
dit paneel een rooster voor
de koelluchttoëvoer en aan
de onderzijde een kleine
zwarte lijst. De luchtstroom over het dak wordt
verlengd door een zwarte
sppiler boven de achterruit. De XSi kost rond de
42.500 gulden, de S16 kost
naar schatting 10.000 gulden duurder.

(ADVERTENTIE)

Slecht ter been?
De Arola brengt u
overal heen.
Door weer en wind, binnen en
buiten de bebouwde kom. Op
volle tank 120 km! Max.
snelheid 40 km/uur. Ook leverbaar als rolstoel-inri| wagen.
Vraag documentatie over
dezelantastischetwee-zitter.
(Uitsluitend voor gehandicapten)

WMUENBERG bv
Keienberg 48,1101 GC Amsterdam l O
tel 07Ü-69H15IS
Seivirepunlen in tifel Nedfikinj
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SONY MIDI-SET INKL. CD-SPELER EN BOXEN
D117; Komplete set voorzien van de nieuwste technieken! 2x40Watt,
5-bands equalizer, Surround Sound; digitale tuner, 30 voorkeuzezenders; dubbel-cassettedeck, high-speed dubbing; CD-speler
1Bit, unieke kalender; Sony 2-weg boxen.

SONY CAMCORDER

•• -'^^ atf^**""!

8x motorzoom. fader. 3 lux,
hifi, autofocus Adv '2220 -

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

- afstandbediening. *1000

699.-

1349.-

TOPMERKCAMCORDER

F60, 8mm systeem, 6x zoom,
Flat en Square Hi Black Trinitron supenmpose, autofocus Adv'2299beeldbuis, teletekst en afstandbediening Acviespnjs'1799 -

1299.-

lnkl

1149.-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
320 LITER SUPER
tot 1100 toeren p/m;buitenKOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maareen mantel tweezijdig geemailechte 320 Iiter2-deurs koel/vries lee/d. Adviespnjs '2199.kombinatie. Koelruimte op
'ooghoogte". Adviesprijs.'l 099.'

1799.-

1499.
PANASONIC 63 CM

STEREO TELETEKST

1199.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

999.-

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

899.329.-

6 programma's, 12 couverts en |
geruisarm: Adviespnjs. '999.-

E3Er B49-"

BAUKNECHTVW 3PR
pTJg.% 7QQ
IfMI
f 93.
BOSCH VWPS2100
SIEMENS1000 TOEREN
HW4 QCQ
Type WH3380; Adviespnjs'1 878.ïjala
UU «J.
PHILIPS/WHIRLPOOL
MIELEVWG521
KOEL/VRIES KOMBI

SONY 70CM KVX2921
STEREO TELETEKST

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

JNDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

599.-

SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo Adviespnjs'3330 -

1375

Type ARG280;Adviesprijs*1235.-

1999.-

WAS/DROOG KOMBINATIE
1200 TOEREN LUXE

699.-

STEREO TRAVELLER

IDEAAL: Wassen en drogen m
één apparaat. Adviespnjs* 1 899.-

MIELE KOEL/VRIES

CCR810;8mm camcorder, HiFi
stereo, super-lichtgewicht '2695.-

1649.

-M "7 C _
l*tfU.

1499,

RISICO

AEG LAVAMAT RVS

BAUKNECHTSUPER
KOEL/VRIES KOMBI

De grote AEG kollektie bij
TypeKGC25ïl; Adviespnjs*1269.- BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbiedmg? Adv.*1 549.-

SONY TRAVELLER

TR50; Lichtgewichtcamcorder,
Sxzoom, HiFi,autofocus *2550.-

799,

1399.-

PHILIPS /WHIRLPOOL

37 CM KLEUREN-TV

PHILIPS HI-FI VIDEO

BAUKNECHT WA6500

VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle, perfekt
beeld, HiFi stereo. Adv.M 795.-

845.-

1099.-

BCC, waa'

men

uheettl

TURBO-DRIVE HI-FI

Supersnel1 HiFi stereo video.
Ned. Philips garantie. *1395.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

849.-

Ondanksgrote inhoud kompakte
afmetingen. Adviespnjs*749.-

Type 25GR5760; 63cm flat- JVC VHS HI-FI VIDEO
square, m-lme, quikstart beeld- HRD910;TOPKLASSEi*1649.buis, stereo, teletekst en afstandbedienmg. Adv.*2075.-

1295.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

1445.-

PHILIPS 28PV7976
28PV7976
70 CM MATCHLINE
IATCHLINE

1895.-

70 CM TELETEKST
ELETEKST

Nederlandse
se Philips garantie.

1295.-

395

899.-

PANASONIC VHS HI-FI

F65; 4 koppen, stereo. "1894.-

1099.-

goede) ser

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

745.-

O1O
l
£. lijm "\

ZANUSSI 2-DEURS

aa^gjg^^SjJMlllF^^

565.665.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO

VS940; VHS-HQ, 4 koppen,
inkl. TELETEKST. '1999.-

HOLL 1000 TOEREN

1199.-

nrgi| OQQ J
laaft.? £94).

BOSCH 280 LITER

SONY VHS HI-FI VIDEO
SLV615; HQ TOPKLASSE'
4kpppen, longplay (8uur). '1990.-

LUXE WASAUTOMAAT PHILIPS/WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adviespnjs'769.-1

1149.-

BAUKNECHT 2304

715.-

SIEMENS KS31VOO

459.-

320 Liter 2-deurs koelkast
Adviesprijs. *1398.-

V R 2 2 3 ; VHS-HQ, simpel
programmeren:TXT. *1245.-

895.-

779.-

Supersnel, 4 koppen, longplay.
Ned. Philips garantie *1245 -

799.-

VR312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbedienmg.*1145.-

599.-

145 LITER KOELER

RTV535;3koppen,VHS.*1445.ipen,VHS.*1445.-

TOPMERK. Adviesprijs*749.-

^1348.-

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

m 898.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

pT?ii

QQQ
rftrfi? Otlö.
BLAUPUNKT55CM
SUPER TELETEKST

pT?^ "7QQ

SONY4KOPPENVIDEO

899.-

SONY 3 KOPPEN VIDEO
V325; VHS-HQ, prefekt beeld'
LCD-afstandbedienmg. '1220.-

779.749.-

AKAI VHS VIDEO+PDC

ETNA FORNUIS 14.00

545.-

INDESIT G/E FORNUIS

528.-

598.

KN5404; Gas-elektro. '1049.-

668.-

PELGRIM SUPERLUXE ,
TOPMERKWASDROGER GAS-ELEKTRO FORNUIS
Wasdroger. Adviesprijs*495.- 410; Gas-elektro fornuis, l
Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs'1425.-

F360;HQ-3 koppen. M098.-

•
|iMliBH
pUCAssÉTYÉS
tf..iiï||M
BlAUDioi
V.DEO
••l De laagste prijzen van Nederland! Bijv.:

AKAI3 KOPPEN VID*EO
F340; VHS-IHQ, PCD voorbereid, afstandbediend. Adv. '968.-

ZANUSSI WASDROGER
TypeTDSO; Adviesprijs'649.-

HlsONYE240V(VHS4uur)5voor
49.•JTDKSA90 (deechte!!] iQvoor...... 39.-

579.-

B%aaaaaalBaaaaaaaaaaaaaaaalB>BaT7^alBaaalaaaa^BaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiBaflBaaaaaaaaaaaaVrJ^^

679.-

FK055/52/25A; Elektrische oven,
inkl. gnll en kookwekker. *1510.-

INDESIT WASDROGER
OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje,
waar altijd een plaatsje
ATAG INFRA TURBO
voor te vinden is. Adv.*595.- PHILIPS /WHIRLPOOL KFF452; Luxe gas-elektro l
TypeAMB523; Adviesprijs*945.- fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis |
kookboek. Adviesprijs*1735.ZANUSSI VRIESKAST
TypeZ6050; Adviesprijs*599.- BAUKN./BOSCH/AEG

328."

549.-

428.-

STUNT! VHS-HQ
HS-HQ VIDEO
Inkl. afstandbediening.
bediening.'699.'699.-

649.799.-

va
KONDENSDROGER

PHILIPS VRIESKAST

449.-

Type AFB594; Adviesprijs'725.-

'

ywm

478.-

BAUKNECHT LUXE

JVC 3 KOPPEN VHS-HQ
VIDEORECORDER

5/8."
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 311; Adv. *848.-

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

699,

IE

SPIN

Elpctronisch betalen
mat uw PIN-code
zonder extra kosten

DE GROOTSTE

VAN

l HAARLEM
(BEVERWIJK
l ALKMAAR
l Winkelcentrum "Schalkwijk" l Winkelcentrum De Belverhof l Huiswaarderplein 11
| Rivièradreef 37
| Beverhof 16 (alleen witgoed) | (Achter Noordorkade/GroamorHt)

999.

198.-

MIELE DROGER

STUNT!! VRIESKIST!!

PIN-CODE |

SUPER KOOKPLAAT

Elektronisch regelbaar. *1445.- 4-pits gaskookplaat. '298.-

598.348.-

HRD640; Perfekte beeldkwaliteit, inkl. afstandbediening. Adv.*1299.-

il Meer budget door de gratis
V BCC-cardf
9)
BCC-cardf
Aanvraag-folder in de winkel!

958.-I

ATAG GAS-ELEKTRO

HBV •aJaaaaaaBBaaaa»iaaa»a»aaM»aaMaaaaaaaja^aa»Maaaa»i aa»a»BaaMaBaaaaaBaaaaaa»^a^aa»aaaaa^a^a^a^BaM

DX20; afstandbediend. '879.-

MPRIJS

495.625.-

ARISTONA 51 CM

I BCC

TypeKN5402WO;Adviespnjs-849.-

160 liter inhoud. Adv.*869.-

JVC VHS-HQ VIDEO

428.-

425.-

BAUKNECHT160LTR

PT^ CQQ
L;Jftr U«JO.

628.-

^ yeoc-eo

\X

BOSCH KTF1540

J40,VHS-HQ,3kopDen.*1104.-

GRUNDIGi 37 CM
'BEDIENING
AFSTANDBEDIENING

r^toi^i cr^a^A

INDESIT
FORNUIS

PHILIPS 160 LITER

mt& /ifo." PANASONIC VIDEO

'GRUNDIG 51 CM TEKST

Inklusief aparte 2800-toeren centrifuge. Adv."1375.-

ZANUSS1140 LITER

70KV9717; Adviespnjs'2275.- SLV425; VHS-HQ, longplay,
4DA-PROkoppen,shuttle '1330.-

1398.-

979.-!

395.-

599.-

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

AVM920; Luxe 3 m 1 kombi l

AEG TURNETTE

355.-

BLAUPUNKT
KT VIDEO

649.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

799.-

255.-

699.-

R8180;750Watt + draaiplateau. l

800TRN BOVENLADER magnetron. Adviesprijs*1299.-

INDESIT 140 LITER

VS902; TELETEKST.
ETEKST. *1409.*J 409.-

569.-

899.-

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

GRUNDIGVIDEO
VIDEO + PDC

349.-1

SHARP 3 IN 1 KOMBI

Type AWG089; Opvolgervan
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv.*1445.-

130 LTR. KOELKAST

2SB12;LCD-afstandbed..*1045.fstandbed..*1045.-

Type R3G14; Draaiplateau, l
timer en 1000 Watt quartz-grill.

FMA925C; Luxe 3 m 1 kombimagnetron. Inkl. hete-luchto-1
ven en grill. Adviesprijs.*849.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

ARISTONA^ H
HQ
Q VIDEO

SHARP 2 IN 1 KOMBI

MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON

TURBO-DRIVE VIDEO

699.-

319.-

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.*799.-

PHILIPS GR1021 37CM PHILIPS VHS-HQ VIDEO

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

MOULINEX FM1115

pTgifr
O/IQ
l
PHILIPS/WHIRLPOOL
L/Mr
at**iJ •
ZANUSSI WASAUTOM. PANASONIC 700 WATT

PHILIPS VIDEO + PDC

945.-

Snel ontdooien en verwarmen. |

INDESIT1200TOEREN
Type R2240. Adviespnjs*849.' Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviespnjs'1 299.- SAMSUNG RE570
INDESIT 2-DEURS

PHILIPS CE6270 63CM
AFSTANDBEDIENING

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

MAGNETRON OVEN

^CDI Al\ir\
ICIll_JAIllL/
••••^
------^-.
•
ELEKTRO-SUPERS
nvTric B AMnCTAn
IN DE RANDSTAD

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs'245.-

108.
OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag
1 tot 6 30 uur
dinsdag t/m vrijdag
9 tot 5.30 uur
zaterdag .9 tot 5 uur.
KOOPAVOND.
Badhoevadorp> vrijdag
7 tot 9 uur
Wla rs
» *»n'»roek vrijdag
7 tot 9 uur
ovariga filialen donderdag
7 tot 9 uur

Auto's & motoren

Nieuwsblad
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Los nummer ƒ 1,85

EMM wil structuur
vereniging wijzigen
ZANDVOORT - Woningbouwvereniging EMM gaat
haar structuur wijzigen.
Een in te stellen ledenraad
moet de algemene vergadering gaan vormen. Zij wordt
gekozen vanuit alle lagen
van de Zandvoortse samenleving en telt maximaal
veertig deskundige personen. De ledenvergadering
blijft wel bestaan, maar een
aantal bevoegdheden gaat
over naar de ledenraad.
EMM wil hiermee slagvaardiger en professioneler werken.
De overheid trekt zich steeds
meer terug uit de volkshuisvesting en verschuift de verantwoordelijkheden naar de woningbouwcorporaties
zelf.
Vooral in financieel opzicht komen deze meer op eigen benen
te staan en naar verwachting
verdwijnen in 1995 ook de laatste subsidies van het Rijk op de
woningbouw. De regelgeving
wordt ook drastisch aangepakt.
Corporaties zijn vanaf juli 1994
verplicht te werken met een
toezichthoudend orgaan op het
bestuur, de raad van commissarissen. De grotere zelfstandigheid dwingt tot de vorming
van een professionele organisatie en veel woningbouwverenigingen stappen daarom over op
de stichtingsvorm. Dat komt de
besluitvorming ten goede.
Het bestuur van EMM kiest
er echter bewust voor een vereniging te blijven, zij het met een
ingrijpend andere structuur.
Hiervoor zijn een aantal redenen: EMM heeft lange verenigingstraditie, zij is vanouds de
enige woningbouwvereniging
van Zandvoort en de zesduizend leden voelen zich zeer verbonden met EMM. EMM beheert ongeveer 2600 woningen.

Waakhond
Bestuursvoorzitter Marijke
Herben: „Een vereniging lijkt
ons op dit moment de beste
vorm om het maatschappelijk
draagvlak te waarborgen, maar
we moeten dan wel de structuur wijzigen. We gaan in de
nabije toekomst steeds meer
als een normaal bedrijf werken,
zonder directe overheidsbemoeienis. Dat is tegelijk het
spanningsveld: enerzijds wprden we zakelijker, anderzijds
houden we onze maatschappe-

Gewapende overval
ZANDVOORT - Bij de videotheek aan de Cornelis Slegerstraat heeft zaterdagavond om
een uur of acht een gewapende
roofoverval
plaatsgevonden.
De 34-jarige videotheekhoudster werd door een gemaskerde
man met een vuurwapen bedreigd en gedwongen een paar
duizend gulden af te geven. Op
het moment van de overval waren geen klanten in de zaak
aanwezig. Volgens een politiewoordvoerder heeft de overvaller bewust zijn kans afgewacht.
Omdat de man een zwarte bivakmuts en blauwe sjaal droeg
is nauwelijks een signalement
bekend. Zijn lengte was tussen
1.85 en 1.90 meter, hij was in de
twintig, had een blanke huidskleur en droeg donkere kleding.
Eventuele getuigen worden
verzocht contact met de politie
op te namen.

lijke verantwoording. Ons product is het verhuren en beheren
van woningen en onze huurders zijn de klanten. De vereniging functioneert daarbij als
een waakhond.
Het is echter ondoenlijk om
telkens zesduizend leden te
raadplegen. Daarom denken
wij dat er een door de leden
gekozen ledenraad moet komen die een aantal bevoegdheden van de algemene vergadering overneemt. De maximaal
veertig leden tellende ledenraad bestaat uit mensen met
een getoonde maatschappelijke
betrokkenheid bij Zandvoort
en interesse in het wel en wee
van EMM."
Het bestuur streeft naar een
zo breed mogelijke afspiegeling
van de Zandvoortse samenleving. Deskundigheid is van taelang en er zal veel energie worden gestoken in het opleiden
van leden van de ledenraad.
Meer kennis betekent een betere besluitvorming, oordeelt
EMM
Bij de besluitvorming gaat
het niet om het individuele belang van de leden als eventuele
huurder, maar om het volkshuisvestingsbeleid in Zandvoort. Vragen die dan aan de
orde komen zijn onder meer:
welke keuzes maakt EMM in

ZANDVOORT - De VVD
heeft in haar concept-verkiezingsprogramma 1994
enkele opmerkelijke voorzetten gegeven, waaronder
het strandpachters mogelijk te maken hun paviljoens het gehele jaar open te
houden. Verder wil de VVD
een andere bestemming
voor het stuk strand waar
het tentenkamp is gevestigd.

"Druk-Express"
Nieuw in Zandvoort!
* zie advertentie

ten voor zelfstandig wonende
ouderen, met op de begane
grond een wijksteunpunt. De
Zandvoorters zijn daar tegen,
omdat sluiting van Huis in het
Kostverloren niet alleen arbeidsplaatsen kost, maar ook
verhindert dat Zandvoort verpleeghuiszorg binnen de gemeentegrenzen krijgt.

„We zijn enorm tevreden
over het aantal handtekeningen dat we verworven hebben,"
stelt directrice Van Dril van
HiK. „Je kan wel stellen dat alle
Zandvoortse huishoudens tegen sluiting van het huis zijn, er
Datum
HW
LW HW LW van uitgaande dat er per huis28 okt 02.09 1014 14.2822.46 houdcn één persoon heeft gete29 okt 02.45 10.54 14.5922.55 kend." De gemeente heeft in
30 okt 03.16 11.24 15.2923.15 september al een brief de deur
31 okt 03.48 11.34 16.0123.44 uitgedaan waarin zij protes1 nov
04.17 12.05 16.31 -.-- teerde tegen de plannen van de
2 nov
04.51 00.30 17.0512.44 provincie. Het bestuur van HiK
3 nov
05.2501.0417.3713.37 zal vóór l december eveneens
4 nov
05.59 01.35 18.1314.11 een brief naar de provincie stu5 nov
06.38 02.25 18.5214.56 ren met zijn grieven. Daarnaast
zal het actiecomité van HiK
Maanstand/getij:
zich niet onbetuigd laten tijVM zat. 30 okt. 13.38 uur
Springtij 2 nov
17.05 uur dens de openbare inspraakdag
24 november in het ProvincieNAP+128cm
huis in Haarlem.
IK zond. 7 nov. 07.36 uur
De provincie is van plan HiK
om te bouwen tot appartemen-

j Waterstanden B

haar huurbeleid, kan EMM nog
bouwen en voor wie. Om voldoende kandidaten voor de ledenraad te krijgen gaat EMM
een actieve wervingscampagne
voeren.

Kraaijenoord

Klantvriendelijker
Het bestuur rekent op een
grote betrokkenheid van de ledenraad. EMM streeft er naar
een klantvriendelijk bedrijf te
zijn. Herben: „Met minder financiele middelen willen we
toch proberen de kwaliteit te
handhaven. Dit proces is een
aantal jaren geleden al ingezet.
Groot onderhoud hebben bijvoorbeeld uit eigen middelen
betaald zonder de huren te verhogen. We stellen driejaar lang
geld beschikbaar voor het toegankelijker maken van de flats.
In het kader van het zo lang
mogelijk zelfstandig blij ven wonen van ouderen zijn er plannen voor het aanbrengen van
liften in flats in de Celciusstraat en Flemingstraat.
„Verder willen we ook de
klachtenregeling verbeteren. Al
deze zaken komen ten goede
aan de kwaliteit van Nieuw-Noord en zijn een verbetering
Zaterdag is de Boomhut in 't Stekkie officieel geopend. De Boom- uur 's middags geopend. De opvang draait al sinds september maar
van het vaak onterechte imago hut is een naschoolse opvang voor kinderen van vier tot en met 12 het lintje was nog niet officieel voor de deur 'weggeknipt'. Die eer
van de wijk."
jaar.
was toebedeeld aan wethouder Termes.
Vervolg op pagina 3. Tijdens de vakantie is de Boomhut van acht uur 's morgens tot zes
F0to persbureau Zandvoort

elk paviljoen en minimaal één worden teruggedrongen. Om de
strandafgang geschikt maken belangen van het bedrijfsleven
te beschermen kunnen betere
voor gehandicapten.
Ten aanzien van toerisme in parkeervoorzieningen worden
het algemeen meent de VVD aangelegd aan de Prinsesseweg
dat het meerdaags verblijfstoe- en omgeving.
risme sterk moet worden verbeterd.

Parkeerterrein

Voorzieningen

üw krant niet Baggerwerktuig 'Punaise'
los van zijn anker
ontvangen? komt
ZANDVOORT - Het op- post te Bloemendaal aan

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166

hogen van het strand voor
de kust bij Zandvoort heeft
enkele weken vertraging opgelopen. Door een stroomstoring is het baggerwerktuig, de zogenaamde punaise, vorige week donderdag
ter hoogte van de politie-

Bosman niet meer verkiesbaar

ZFM en Zandvoorts Nieuwsblad
gaan met elkaar samenwerken

ZANDVOORT - De
stichting
Zandyoortse
Omroep Organisatie ZOO
en uitgever Weekmedia
hebben maandag een samenwerkingscontract ondertekend. De twee gaan,
geheel in overeenstemming met de Mediawet, in
commercieel opzicht samenwerken.
In de Mediawet is bepaald
dat lokale omroeporganisaties commercieel moeten samenwerken met een plaatselijk dag- of weekblad met een
betaalde oplage, als zij reclame willen gaan uitzenden. In
Zandvoort viel voor lokale
omroep ZFM, (bestuurd door
de stichting Zandvoortse
Omroep Organisatie) de logische keuze op het Zandvoorts
Nieuwsblad
Beide organisaties tonen
zich tevreden met de overeenkomst en geven ook te
kennen meer te willen dan de
financiële 'afrekening' waar
Minister d'Ancona van WVC
op'aanstuurde in de Mediawet.
Officieel wordt redactioneel niet samengewerkt,
maar waar nodig zullen beide
partijen elkaar bijstaan. De
omroep geeft te kennen dat
de overeenkomst met het
Zandvoorts Nieuwsblad goede toekomstmogelijkheden
biedt, na jaren waarin de financiële positie niet altijd
even rooskleurig was. De omroep mag nu dus reclame uit-

DEZE WEEK
ovz
Roei van den Heuvel
n
stelt zich verkiesbaar
O
als voorzitter van de OVZ Een
van zijn doelstellingen is de
ondernemers meer te betrekken bij het werk dat de vereniging doet De formule van het
voorzitterschap is veranderd
Het werk wordt door meerde
re schouders gedragen

Daarnaast wil de VVD zich
inspannen voor realisatie van
De VVD wil het huidige voor- een groot parkeerterrein tusZANDVOORT - Fractievoorzitter Marijke Bosmanzieningenniveau van Zand- sen de tribune van het circuit -Paap van het CDA heeft zich teruggetrokken als kandidaat
Ook voor de voor de komende verkiezingen. Eerder liet ook CDA-wetvoort handhaven en bij investe- en de boulevard.
ringen ter verbetering hiervan komende'1 verkiezingen wil de houder Ingwersen-al weten niet meer beschikbaar te zijn
Zandvoort heeft als interna- wil ze binnen redelijke grenzen VVD vasthouden aan het door- voor een volgende raadsperiode. Het afdelingsbestuur reationale badplaats de kust als de inkomsten verwerven van de trekken van de Herman Heijer- geerde teleurgesteld.
trekpleister en welvaartsbron. direct belanghebbenden. Het manswegbij het Huis in de DuiMarijke Bosman zegt tot haar besluit te zijn gekomen na zeer
Daarom zegt de VVD zit meer NS-stationsgebouw, uniek voor nen naar de Lmnaeusstraat
te gaan beijveren voor het een Nederlandse badplaats, voor een betere ontsluiting van lang beraad en goede afwegingen. De moeilijke politieke situatie
in de Zandvoortse gemeenteraad heeft daarbij geen enkele rol
strand en de exploitatie daar- verdient betere promotie. Maar Zandvoort-Noord.
gespeeld. Bosman: „Er moet evenwicht zijn tussen je werk, de
van. Niet door het aantal pavil- er dient wel het een en ander
Over de politie merkt de VVD gemeenteraad en je priveleven. Het gemeenteraadswerk in Zandjoens uit te breiden, maar door opgeknapt te worden. Het staze het gehele jaar open te hou- tion is volgens de VVD verpau- nog op dat er een lokaal beleids- voort kost veel tijd. Misschien wel meer dan in andere gemeenten
den. Of er ooit een pachter te perd en oogt treurig. Ook zou- plan moet komen waarin de be- omdat het er hier soms hectisch aan toegaat en dat is echt niet iets
porren is voor dit idee, is ern- den hoofdingang en loketten 's hoeften en aanpak van proble- van de laatste tijd. Als ik me weer beschikbaar stel, raakt het
men zijn vastgelegd. De ge- evenwicht zoek. Ik ben eventueel wel beschikbaar voor een bestig de vraag, alleen al gezien de avonds geopend moeten zijn.
Verdere uitbreiding van de meenteraad zou invloed moe- stuursfunctie en als de afdeling mij op een onverkiesbare plaats
grote financiële gevolgen die dit
met zich meebrengt. Daarnaast horeca in het dorpscentrum ten kunnen uitoefenen op de op de lijst zou willen plaatsen als lijstduwer heb ik daar ook geen
is de VVD van mening dat de noemt de VVD ongewenst van- inhoud en vaststelling van een probleem mee. Maar voor hoeft dat laatste beslist niet."
Marijke Bosman was acht jaar gemeenteraadslid. Ze is al het
kwaliteit van het strand nog wege de overlast die dit veroor- dergelijk plan.
Op 19 november wordt het zesde raadslid dat te kennen heeft gegeven niet meer in de raad
verbeterd kan worden. Punten zaakt. De auto is volgens de lidie de partij aanvoert zijn: meer beralen te dominant in het cen- verkiezingsprogramma van de terug te willen keren. Behalve Ingwersen verdwijnen ook Tates
(VVD), Annema (D66), Kuyken (PvdA) en Landman (GBZ).
controle op de naleving van het trum aanwezig en moet daarom VVD definitief vastgesteld.
verbod honden op het strand te
laten lopen, beter vrijhouden
van op- en afritten, meer ruimte
voor watersporters, waarschuwings- en reddingsmaterialen
(onder andere de rode bal) bij
(ADVERTENTIE)

Oplage: 5.200
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Kinderen na school van de straat

VVD wil strandpaviljoens
hele jaar open houden

Hik naar provincie met
6000 handtekeningen
ZANDVOORT - Een delegatie afgevaardigden van
Huis in het Kostverloren
staat maandag l november
om half tien op de stoep van
het Provinciehuis in Haarlem, om gedeputeerde Berrnan (Ouderenbeleid) zesduizend handtekeningen te
overhandigen.

53e jaargang nummer 43

Stratenmaker
Jan
fKraaijenoord houdt niet
O
van stilzitten Sinds zijn pensioen heeft hij een dagtaak aan
zijn hobby's HIJ doet met ple
zier
vrijwilligerswerk
voor
sportverenigingen en helpt op
de markt

Handbal
De handbalteams van
Q
ZVM kenden een redeij
lijke start De heren gaven
kampioenskandidaat
Schagen uitstekend party, maar
verloren met 19-23 De dames
speelden tegen De Blinkert
Na goed handbal wonnen ze
met 17-15

Bril
De bril is een modearti- -| o
kei geworden Kleurig, l O
stijlvol of bijna niet te zien de
bril moet passen bij kleding,
make-up en kapsel Verder op
de ATV-pagina toertips voor
de herfst
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648
(ADVERTENTIE)

Zee van zijn anker geslagen.

Volgens planning had Rijkswaterstaat half november het
strand tussen de strandpalen
65 en 66 op willen hogen.
Woordvoerder K. Visser van
Aanemingsbedrijf J.G. Nelis
laat weten dat dit geen haalbare
kaart meer is en er voorlopig
even pas op de plaats wordt gemaakt.
De punaise is een baggerwerktuig dat zich ingraaft in de
zeebodem. Hierdoor ontstaat
een put die door een sleephopperzuiger steeds wordt volgestort met zand. De punaise
wordt vanaf een driehonderd
meter verderop gelegen hefeiland elektronisch gestuurd.
Donderdag is echter vocht in
een van de stekkers gekomen,
die een stroomstoring tot gevolg had. De punaise was hierdoor niet meer bestuurbaar.
Visser: „Heel vervelend en
het had niet mogen gebeuren.
We hadden bovendien de pech
dat het bij windkracht west
acht gebeurde. De punaise lag
vrij op de bodem en door de
storing kon hij niet meer worden verankerd. Een kleine oorzaak met een groot gevolg. Hij
functioneerde tot dat moment
heel goed, zelfs bij windkracht
tien konden we gewoon doorwerken. We zijn nu de schade
aan het inventariseren; er zullen wel een aantal onderdelen
vernieuwd moeten worden. We
gaan in elk geval met overhaasten."
Het ligt in de bedoeling de
kustlijn te handhaven op de
plaats waar hij m 1990 lag. Het
gebruik van de punaise was
hier nog niet eerder vertoond.
Voor Aannemingsbedrijf Nelis
was het de tweede keer dat deze
methode werd gevolgd.

Mieke Thape
Evenemen tenorganisa tie

Met onze ervaring
wordt uw
bedrijfsfeest,
opening,
modeshow,
congres of beurs,
een echt evenement!

Bel voor (vrijblijvende)
informatie:
02507 - 12441

Thorbeckestraat 18
2042 GM ZANDVOORT

TVTr\4r\•\\\ t*\lik" die krant moet ik hebben.
•L* dLU W.i AAjrVj Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het

Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,50

Nieuwsblad
Naam: (m/v) L
Adres- l

L

Postcode/Plaats:
Telefoon:

l

Giro/Banknr.:

J.F Sas (links), hoofd Commercie van AVeekmedia, en L. Groot (rechts) vaji ZFM ondertekenen
onder het toeziend oog van burgemeester M.R. Van der Heijden het sanienwerkingscontract.
Foto peisbutonu Z.inchooil

zenden. Enkele bedrijven hebben al te kennen gegeven te
gaan adverteren op de zender.
ZFM werd altijd al gesponsord. Dat zal na de deal niet
veranderen. Met de extra inkomsten hoopt de omroep

nieuwe apparatuur aan te
schaffen en eventueel de studio
op te knappen.
Voor L. Groot van ZFM was
de ondertekening van het contract zijn laatste daad als bestuurslid. Woensdagavond had

hij zijn laatste uitzending en
volgende week dinsdag vertrekt hij voor eenjaar naar
Aruba. Groot was vanaf het
eerste begin nauw betrokken
bij de lokale omroep in Zandvoort.
Zie ook pagina 3

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,00 D halfjaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62 11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsteiclam. U hoelt Reen postzegel te plakken. 8 "710371 "017003"

donderdag 28 oktober 1993

Weekmedia 17

FAMILIEBERICHTEN

Getrouwd op 25-10-1993
te Paraclise Island
Bahama's

Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

fessII
Gespecialiseerd in:
• geboorte/huwelijkskaarten

Paul Koote
en
Leonie van Kessel

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

telefoon 023-385478

• visitekaartjes
(showboeken liggen voor u ter inzage.)

• briefpapier
• zelfklevende etiketten

Zandvoort
Tel: 02507 - 18444

* vormgevingen lithografie
drukken en afwerking geheel m eigen beheer

* openingstijden maandag t/m vrijdag
09 00-17 00 uur

VERENIGING VAN

voor de

Mode FeMoy laat zien wat ze kan.

WATERSPORTER

Kleermaakster geeft Modeshow
op 18 november

Wilt u meer weten van de techniek en het onderhoud van de
dieselmotor in uw boot?

entree ƒ 12,50
eerste drankje gratis

Volg dan de korte praktische cursus

Voor inl. en reserv.
02507-30184-15626

BOOT-DIESELMOTOREN
aan het Randstedelijk Opleidmgs Centrum (ROC) op
het adres: Startbaan 26
1187 X R Amstelveen

WEEKENDAANBIEDING

Een bijzondere vooropleiding is niet nodig.
Voor meer informatie
vraag naar de heer B. J. A. Nolle
telefoonnr.: 020-6474726

250 gr.

4,95

2040 AC ZANDVOORT

HUURVERHOGING?
U KUNT MEEPRATEN!
KOM NAAR DE
VERGADERING!
Maandag l november 1993
aanvang: 20.00 uur
gemeenschapshuis

DIESELMOTORTECHNIEK

Dames opgelet!

Speculaas brokken

ZANDVOORTSE
HUURDERS

Flemingstraat 100
Fax: 02507 - 17960

SECRETARIAAT POSTBUS 287

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

Hoera!
Mijn lieve papa

WITGOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

O voordeel

• mailings

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

met zo'n KANJER

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

CHRIS HARDENDOOD

• brochures

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

_; 30 jaar.
Heel veel kusjes
Kelly

kerst + nieuwjaarskaarten
voor 1 december 1993

• kerst + nieuwjaarskaarten

Uitvaartcentrum
Haarlem

25 JAAR
getrouwd te zijn, is een feest
RIKA, in al die jaren is mijn liefde alleen maar
groter geworden
PIM

AKTIE !

11 (JIJ uitvaartverzorging
vS-o/ kennemerland bv

Het bestuur van de Zandvoqrtse Vereniging van
Huurders nodigt de leden uit voor een extra Algemene Vergadering. Tijdens deze vergadering
worden de voorstellen besproken, die het bestuur aan woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht en de gemeente Zandvoort zal
doen voor de huurverhoging per l juli 1994. Het
bestuur wil voor die tijd over de voorstellen met
de leden overleggen.
Agenda
1. Opening
2. Toelichting op de systematiek van huurverhoging bij EMM
3. Voorstellen ZVH voor 1994 bij EMM en de
gemeente Zandvoort
4. Rondvraag
5. Sluiting
Oktober 1993,
Bestuur Zandvoortse Vereniging van Huurders

250 gr.

ADVERTENTIES
100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Speculaas
met amandelen

5,25
Naaimachine
specialist

1 ons

Marsepein aardappeltjes 3,25

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles
wat ermee verband houdt
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS,
VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN OF ANDERE KOMMISSIE
OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ
ONS VOORDELIGER - DIREKT UIT DE
WERKPLAATS VAN DE VAKMAN
ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel 02507-14160

Privé
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel 02507-14168

AUTOBEDRIJF
TOLÉ
Nu ook verhuur van
aanhangers - boedelbakken
- bestelbussen
9-persoonsbussen - luxe auto's
TEVENS ± 60 OCCASIONS IN
VOORRAAD
Pakveldstraat 21, Zandvoort
Tel. 02507-13624

Traiteur Berkhoff
Poelier / wild en gevogelte
Haltestraat 34, Zandvoort
tel. 02507-16368
Voor complete maaltijd verzorging,
bereid met dagverse produkten
kunt u dagelijks afhalen of laten
bezorgen:
* De Hollandse stamppotten
* Zuidamerikaanse gerechten
* Kip- en vleesgerechten
* Spare-ribs
* Vegetarische gerechten
* Soepen, salades, nagerechten
en nog veel meer lekkers
Naast verse kipprodukten hebben
wij ook op bestelling

STOKMAN

De gemeenteraad vergadert maandag 1 november en dinsdag 2 november 1993 in het openbaar De vergaderingen worden gehouden m de
raadzaal en beginnen om 19.30 uur

Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865

NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

Op de agenda staan onder meer de volgende
punten

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

REPARATIE
ALLE MERKEN

- Begrotingen 1994
- Wijziging diverse belastingverordeningen
- Machtiging aan B&W tot aantrekken van geldlenmgen e d
- Vaststellen voorlopig ontwerp uitbreiding raadhuis
- Kredietaanvraag! b v herstellen buitenkozijnen
Oranje Nassauschool
- Instellen van een onderhoudsfonds t b v wegen
buiten de bebouwde kom per 1 januari 1994
- Vaststellen voorbereidingsbesluit perceel
Mr Troelstrastraat 6
-Vaststellen voorbereidmgsbesluit perceel
Helmersstraat 4
- Vaststellen voorbereidingsbesluit perceel
Burg van Alphenstraat 63
- Vaststellen voorbereidingsbesluit perceel Dumdoornlaan 30
- Aangaan huurovereenkomst St Katholieke
Jeugdraad Zandvoort betreffende perceel grond
Heimansstraat
- Overdracht erfpachtrecht perceel grond Boulevard Barnaart, sectie B, nr 7224
- Kredietaanvraag t b v voorlopige maatregelen
Ha'testraat
- Benoemen twee plaatsvervangende leden
Monumentencommissie

Bakkerij PAAP

t/m 25 oktober
gesloten

HAARLEMS U U
HARDHOUT***»
OPENHAARDHOUT
BETROUWBAAR
OPENHAARDHOUT
Rijksweg 343, Velserbroek
023-375381

1 eik-beuk-es
2 een echte kuub
3 wmddroog
4 spatarm
5langbrandend

Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072

Maandags gesloten

Accountants kantoor
drs. H.G. Huppelschoten
Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur
accountantscontrole/jaarrekening • belasting adviezen
administratieve dienstverlening • managementondersteuning
Thorbeckestraat 18, 2042 GM Zandvoort. Tel. & Fax: 02507-1 9396

11.00 tot 21.00 uur.

N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ het
bureau Voorlichting (02507 - 61492) kunt u
terecht voor nadere informatie over de agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar

VOORGENOMEN BOUWVERGUNNINGEN (ART. 19 EN
18A VVRO PROCEDURE)

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg l
Zandvoort
Tel. 17093

violen
winterbeplanting
bloembollen
VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

06 WJt Verhuizingen

Wild en gevogelte
Wildzwijnrug, reebouten, hazerug,
hazebouten, wildkonijn, tamkonijn,
eenden, kalkoen, fazanten.
Dagelijks geopend van

RAADSVERGADERING

Lid AVVN

A. LAVERTU

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

OPENBARE

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

KMERKENDE
VRHUIZRS

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van art 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te
verlenen voor
het vergroten van een serre op het perceel Boulevard Paulus Loot 83a
en met toepassing van art 18a van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te
verlenen voor
het vergroten van een garage op het perceel
Dr Schaepmanstraat 18
Deze bouwplannen liggen met ingang van
29 oktober 1993 gedurende veertien dagen voor
een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling van de sector Grondgebied,
Raadhuisplem 4 te Zandvoort Deze afdeling is
geopend van maandag tot en met vrijdag van
9 00 tot 12 30 uur
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt
kunnen schriftelijk gemotiveerde bezwaren worden ingediend bij het college van Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

VOORGENOMEN HINDERWETVERGUNNING (WABM)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort zijn
voornemens onder voorwaarden om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, een vergunning ingevolge de Hinderwet te
verlenen voor
een multi-functioneel feestcentrum annex barcafe annex café met bedrijfswoning en kantoor
gelegen aan het Dorpsplein 2 te Zandvoort
De gewijzigde ontwerp-beschikking en de andere stukken die op de aanvragen betrekking
hebben liggen met ingang van 29 oktober 1993
tot 12 november 1993 ter inzage bij de sector

GEMEENTE

Grondgebied, afd Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplem 4 U kunt daar ook terecht voor
een mondelinge toelichting Het kantoor is geopend op werkdagen van 09 00 -12 30 uur De
stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter
inzage bij de Openbare Bibliotheek, Pnnsesseweg 34
Gemotiveerde bezwaren kunnen door een leder die eerder bezwaren heeft ingediend, alsmede door een ieder die aantoont dat hij daar
redelijkerwijs niet toe m staat is geweest, tot
12 november 1993 schriftelijk worden mgediend bij het college van burgemeester en wéthouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort
Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de
stukken ter inzage gelegd Degene die een
bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken
Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de
bovengenoemde w'ijze en een ieder die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe m staat
is geweest krijgt in een volgend stadium van de
procedure gelegenheid om beroep m te stellen
bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur
van de Raad van State

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
93101B Haltestraat 44
93102B Pasteurstraat 12
93103B Haarlemmerstraat 82

veranderen gevel
vergroten balkon
plaatsen serre

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht enMilieuvande sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9 00 - 12 30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bn de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
93042B Koninginneweg 30 vergroten keuken
Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB binnen
dertig dagen na verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040 AA
Zandvoort
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze
zijn wefvia het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4

VERGUNNING OPENHOUDEN
KINDERCENTRUM
Op grond van de Verordening Kinderopvang
gemeenteZandvoort 1990 hebben Burgemeester en Wethouders van de navolgende instelling
een aanvraag om een vergunning voor het openhouden van een kindercentrum ontvangen
- Stichting kinderdagverblijven
Klavertje "4"
De aanvraag ligt van maandag 1 november tot
en met 29 november 1993 ter inzage bij de
sector Bewonerszaken, afdeling Welzijn, Onderwijs & Cultuur, Raadhuis, Swaluestraat 2
Gedurende deze periode kan men schriftelijk
bezwaar indienen bij Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

REGLEMENTEN PERSOONSREGISTRATIE VASTGESTELD
In het kader van de Wet op de Persoonsregistratie
(WPR) is de gemeente verplicht voor bepaalde.

registraties afzonderlijk een reglement vast te
stellen In deze reg lementen is ondermeer geregeld voor welk doel de registratie mag worden
gebruikt, welke gegevens er in zijn opgenomen
en wie toegang heeft tot deze gtgevens
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben deze reglementen m hun vergadering
van 26 oktober 1993 vastgesteld
Het betreft de reglementen voor de volgende
registraties
- Leerlingenvervoer
- Leerplicht
- Gegarandeerde geldleningen
- Reisdocumenten
- Woningzoekenden
- Uitkeringsgerechtigden
- Deelnemers Jeugdwerkgarantiewet en Rijksregeling Banenpools
- Aanvragers Huursubsidie
- Gemeentelijke Belastingen, Heffingen en
Rechten
- Onroerende Zaakbelastingen
- Schuldsanering
- Begraafplaatsadmimstratie
- Begraafplaatsrechten/onderhoud gedenkteken
- Naturalisatie
- Dienstplicht
- Erfpacht
BIJ het bureau Voorlichting van de gemeente
liggen deze reglementen ter inzage
Tevens zijn bijgevoegd een overzicht van alle
persoonsregistratie die de gemeente voert en
de Verordening persoonsregistratie Zandvoort
Het bureau Voorlichting is alle werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op Swaluestraat
2, 2042 KB Zandvoort, telefoon 02507-61432
Conform de bepalingen zullen genoemde reglementen op 1 november 1993 worden aangemeld bij de Registratiekamer te Rijswijk

ALGEMENE AANSCHRIJVING
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
overwegende, dat het ingevolge artikel 5 1 4
van de Algemene Plaatsehjlce Verordening Zandvoort (APV) verboden is een voertuigwrak op de
weg te plaatsen of te hebben,
dat het ingevolge artikel 5 1 5 van de APV
Zandvoort verboden is een kampeerwagen,
caravan, magazijnwagen, keetwagen, aanhangwagen, boottrailer of een ander dergelnl'
voertuig dan wel een vaartuig dat voor de
recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede
voor andere dan verkeersdoelemden wordt
gebezigd langer dan drie achtereenvolgende
dagen op de weg te doen of laten staan,
dat het op grond van artikel 4 7 1 van de APV
verboden is m de openlucht op een buiten de
weg gelegen plaats de m artikel 5 1 5 van de
APV bedoelde vaar-en voertuigen voor verkoop
of verhuur op te slaan, te bergen, te hebben of
opgeslagen of geborgen te houden, indien dit
geschiedt voor verkoop, verhuur of anderszins
voor een commercieel doel,
dat het op grond van artikel 5 1 2 van de APV
verboden is voor degene die er zijn bedrijf,
nevenbednjf dan wel een gewoonte van maakt
voertuigen te stallen, te herstellen, te slopen, te
verhuren, of teverhandelen, om zonderontheff mg van ons college, drie of meer voertuigen die
hem toebehoren of zijn toevertrouwd, op de
weg te parkeren binnen een cirkel met een
straal van 25 meter met als middelpunt een
dezer voertuigen Van dit verbod zijn uitgezonderd, de voertuigen die worden gebezigd voor
persoonlijk gebruik
gelet op voornoemde artikelen en de artikelen
152 en 210 van de gemeentewet,
besluiten:
de eigenaren/bezitters van bovenbedoelde vaaren voertuigen c q objecten waarvan de opslag/
het parkeren op grond van bovengenoemde
bepalingen verboden is tot 11 november 1993
m de gelegenheid te stellen deze vaar- en
voertuigen/objecten van de openbare weg te
verwijderen Indien na laatstgenoemde datum
wordt geconstateerd dat genoemde voertuigen/objecten op de weg staan, dan zullen deze
met toepassing van de artikelen 152 en 21 n van
de gemeentewet, jo de artikelen 5 1 4 , 5 1 5 ,
4 7 1 , 5 1 2 van de A P V Zandvoort, worden
verwijderd De kosten hiervan komen voor rekenmg van de eigenaar/bezitter van het object/
voer- of vaartuig
N.B. Ten overvloede wijzen burgemeester en
wethouders er op dat deze aanschrijving geldt
voor sloopwagens, kampeerwagens, caravans,
magazijnwagens, keetwagens, aanhangwagens, verkoopwagens, boottrailers, boten,
ladderwagens, tractoren en dergelijke
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OVZ verdeelthet werk over meerdere schouders
Roei van den Heuvel kandidaat als voorzitter

V

OORZITTER
worden
van OVZ lijkt me leuk.
Ik heb er zin in," zegt
een goedgemutste Roei
van den Heuvel in zijn kamer in
het souterrain van zijn kantoor
aan de Passage. Toch wierp hij
zich niet direct op als voorzitter. Sinds het vertrek van Van
der Laan, heeft Jaap Kroon ongeveer twee jaar als interim-voorzitter het roer van de ondernemersvereniging vastgehouden.
Kandidaten die zich beschiktaaar wilden stellen als voorzitter, bleven echter uit. Niet omdat ze de functie niet zagen zitten, maar puur uit tijdgebrek,
volgens Van den. Heuvel. „Je
moet niet vergeten dat een ondernemer, die eigen baas is, het
meestal veel drukker heeft dan
iemand in loondienst." Van den
Heuvel zat al in het bestuur van
de vereniging, maar stelde zich
niet direct kandidaat als voorzitter, ook omdat het veel te
tijdrovend zou zijn.
Bovendien is de OVZ niet zijn
enige nevenactiviteit. Hij is actief in commissies op gebied
van assurantieén, lid van de
omroepcommissie van de ZOO
en van de ondernemersvereniging van De Passage, om maar
wat op te noemen. „En daarnaast trekt ook de familie nog
wel eens aan de bel."

Meerdere schouders
De OVZ heeft het probleem
opgelost door de taken van de
voorzitter te veranderen. De
lasten worden nu over meerdere schouders verdeeld. „Vroeger was het vooral de voorzitter
die kwam met ideeèn, ze uitwerkte en ermee naar buiten
trad. We willen nu commissies
en werkgroepen van ondernemers instellen, die zich actief
met een specifiek onderwerp

ZANDVOORT - Een jaar
geleden vertelde de medewerkers van de lokale omroep ZFM dat ze zich meer
op de doelgroep wilden richten. Het streven van ZFM
was om, zodra de Mediawet
het zou toelaten, 'een goed
lopend commercieel station' te worden. Vanaf
maandag is dat mogelijk.
ZFM wordt dan wel commercieel, maar heeft absoluut niet
de ambitie om een soort Veronica te worden. „Dat is wel het
laatste wat we willen," meent
Michael Reijenga. „We willen
wel snel zijn, maar niet als snelle jongens. Snel met het nieuws
naar de luisteraars toe. Snelheid is de kracht van radio. Bijvoorbeeld vorige week toen de
stroom uitviel, waren wij de
eerste die het konden melden,
althans bij degenen die naar
een radio op batterijen luisteren." Maar Reijenga nuanceert
gelijk: „Al zijn er niet zoveel
mensen die naar radio's op batterijen luisteren."
ZFM wil ook een rol van betekenis gaan spelen als er zich
een ramp voordoet. „We willen
dan als bemiddelend medium
gaan functioneren. We zijn
daarover in onderhandeling
met de gemeente. Weliswaar is
Radio Noord-Holland als eerste
aangewezen om daarover te benchten, maar waarom kan het
niet én, én? We worden veel beter beluisterd dan Radio
Noord-Holland. En dat terwijl
de luisteraars voor de provinciale omroep een tientje moeten
betalen en ons gratis kunnen
ontvangen.

Enquête
Wij hebben ongeveer eenderde
van de luisteraars van heel Radio Noord-Holland en wij richten ons slechts op Zandvoort,
terwijl Radio Noord-Holland de
hele provincie bestrijkt."

Zandvoorts
Nieuwsblad

Roei van den Heuvel, eigenaar van het
gelijknamige assurantiekantoor, heeft zich
verkiesbaar gesteld als voorzitter van de
Ondernemers Vereniging Zandvoort. Op 16
november zijn de verkiezingen. De kans dat hij
voorzitter wordt is groot, want onder de
ondernemers was niet zo verschrikkelijk veel
animo voor het voorzitterschap.
door Marianne Timmer
bezighouden."
De OVZ heeft nu drie van
deze commissies: de commissie Ontvangst van nieuwe leden, de commissie Feestverlichting en de commissie Ledenbeheer. Zowel de Ontvangstcommissie en de commissie
Ledenbeheer zijn ingesteld om
nieuwe leden te werven en vast
te houden.
Het ging ook even niet zo
goed met OVZ. Er was nogal
wat leegloop. Dat kwam doordat de ondernemers zich niet
zo betrokken voelden met de
vereniging. „Ze betalen de acceptgiro en thats it," aldus Van
den Heuvel. En als er dan bezuinigd moet worden, betalen
ze de giro niet meer.
Door het installeren van de
commissies en de veranderende werkwijze van het bestuur
hoopt de OVZ weer te gaan Ie-'
ven bij de ondernemers. Van
den Heuvel: „Het zou het
mooist zijn als uit elke branche
minimaal een lid van de OVZ
actief is. Zo voorkom je ook dat
een bepaalde groep ondernemers het idee heeft dat de OVZ
niet genoeg voor ze doet, omdat
er dan een beter contact is met
de achterban."

den Heuvel streeft ernaar vaker
te overleggen.
De commissie Feestverlichting houdt zich bezig met het
plan de gemeente mee te laten
betalen aan de feestverhchting.
Nu betalen de ondernemers het
nog zelf. „We financieren de
feestverlichting nu voor honderd procent. Dat is een erg
kostbare zaak. De gemeente is
echter van plan het centrum op
de knappen. Daaronder valt
ook het opnieuw aanleggen van
de verlichting. Wij hebben gesteld dat, als de gemeente toch
nieuwe verlichting aan moet
leggen, ze best wel gelijk leuke
verlichting kan aanschaffen.
De ondernemers willen dan wel
de meerkosten van die feestverlichting betalen." Volgens Van
den Heuvel heeft de gemeente
positief gereageerd op dit voorstel. „Op deze manier is het een
beetje geven en een beetje nemen van beide kanten. De gemeente krijgt een leuk centrum
en onze kosten worden wat
minder."

Een voorbeeld van de miscommunicatie was het massaal
opzeggen van het lidmaatschap
door de strandpachters, alweer
een paar jaar geleden. De pachters hadden het idee dat de
OVZ niet voldoende voor ze op
de bres sprong toen de gemeente de strandstoelbelasting wilde invoeren. „Maar we hebben
wel degelijk hun belangen verdedigd," stelt Van den Heuvel.
„Alleen kwam dat niet zo goed
Was ex-voorzitter Van der
naar buiten, omdat we bijvoor- Laan bepaald niet te spreken
beeld niet naar de krant stap- over het contact met de gepen en er geen goed contact was meente: voor Van den Heuvel
met de pachters zelf."
ligt dat anders. Met gevoel voor
diplomatie zegt hij: „Je hebt te
maken met politici natuurlijk.
Persoonlijk contact
Die moeten vier jaar mee en
De Ontvangstcommissie ver- laten nooit het achterste van
welkomt nieuwe ondernemers. hun tong zien. Je kan ook niet
Ze krijgen een presentje en m- al te hoge verwachtingen hebformatie over de vereniging. De ben. Elk plan wat je verzint
commissie Ledenbeheer zal de komt toch uiteindelijk weer op
leden meer informeren en per- hetzelfde struikelpunt terecht:
soonlijk contact leggen. „We het kost geld. En in deze tijd
willen bijvoorbeeld voorkomen moet iedereen bezuinigen en
dat de ondernemers uit de probeert zo weinig mogelijk
krant moeten vernemen waar geld uit te geven. Dat geldt zowe mee bezig zijn. Deze com- wel voor de ondernemers als de
missie houdt de ondernemers gemeente. Je moet er gewoon
regelmatig op de hoogte." De voor zorgen dat beide partijen
OVZ heeft twee keer per jaar water bij de wijn doen, dan koeen algemene vergadering. Van men we er wel."
ga die er zelf geen enkele moeite mee heeft a la minuut een
snel praatje te houden achter
de microfoon en de vragen van
de verslaggeefster even tussen
het presenteren door beantwoordt.
Vanuit de inkomsten die het
radiostation verwerft via de
reklame willen de medewerkers de studio opknappen en
apparatuur vernieuwen. Cd's
nemen de presentatoren zelf
zen worden bijvoorbeeld uitge- mee uit hun eigen collectie.
diept, of er wordt besproken Een enkele cd wordt opgewat er op de Onderwijsbeurs in stuurd als promotiemateriaal
Rotterdam te zien was." Ook van een platenfirma, maar dan
nieuw is het Levensbeschouwe- gaat het meestal om Nederlijke programma, gepresen- landstalige groepen, of onbeteerd door Ruth Zwijgers. Ook kende bands.
hier worden zware, diepzinnige
zaken besproken. „Er wordt
poëzie voorgedragen en gediscussieerd over onderwerpen
als 'Leven na de dood', 'de zin
maandag t/m vrijdag
des levens' en soortgelijke on- Van
12.00-14.00
De Watertoren
derwerpen."
14.00-16.00 Non-stop muziek
Aan het commercieel worden -- 16.00-18.00
zit de verplichting verbonden - 18.00-20.00 Hitversnelling
Muziekboulevard
om minimaal vier minuten per
20.00-22.00 Jongerengeweld
uur lokale informatie te bren- -BPM
gen. „Dat halen we makkelijk," - 22.00-24.00 Tussen' eb en vloed
stelt Reijenga en hij laat een - 24.00-12.00 Non-stop-muziek
map met knipsels uit lokale
kranten zien. „Deze informatie Zaterdag
lezen we in de programma's
7.00- 9.00 Vroeg Op
voor." Het gaat om informatie -- 9.009.30 Levensbeschouwelijk
van verenigingen, weizijns- programma
stichtingen, activiteiten in - 9.30-12.00 Goedemorgen
buurthuizen etcetera. „We proZandvoort
beren een goede balans te berei- - 12.00-14.00
Hand in hand
ken tussen informatie en mu- - 14.00-16.00 De
Badmuts
ziek. Noch van het ene, noch - 16.00-16.00 Eurobreakdown
van het andere teveel," aldus - 18.00-20.00 Muziekboulevard,
Reijenga.
- 20.00-24.00 De Kustwacht

'Veronica worden
is het laatste
wat we willen'
Reijenga is daarvan overtuigd, maar bewijzen heeft hij
nog niet. Eenjaar gelden vertelden de medewerkers van ZFM
dat ze van plan waren een enquête te laten uitvoeren naar de
doelgroep van luisteraars, de
leeftijdsgroep en het aantal
luisteraars. Reijenga verklaart:
„Omdat we het druk hadden
met het regelen van zaken
rondom het commercieel worden, is het erbij ingeschoten.
Maar binnenkort starten we ermee. De Haarlem Business
School (heao) zal het onderzoek gaan uitvoeren."
ZFM is van plan een brochure te maken met de uitslag van
de enquête erin om daarmee
naar de adverteerders te gaan.
Maar de enquête zal ook van
belang zijn voor het bepalen op
welke doelgroep ze zich moet
richten.
Omdat Zandvoort veel oudere inwoners telt, startte ZFM
vorig jaar met een programma
voor ouderen. „Dat was een
groot succes," stelt Reijenga.
Ziekte van de presentatrice
maakte echter een eind aan het
programma. ZFM is nu op zoek
naar een nieuwe, want de zender wil zo snel mogelijk opnieuw een programma voor ouderen uitzenden.
Vernieuwd is ook het programma Kustwacht, dat zich
richt op scholieren en studenten. „En dan niet van dat oppervlakkige werk, maar de zwaardere dingen," vertelt Michael.
„De plannen van minister Rit-

PROGRAMMA ZFM

ZANDVOORT - Een 31-jarige Haarlemmer is vorige week
donderdag op heterdaad betrapt toen hij in een winkel aan
het Raadhuisplein een fietsslot
probeerde te stelen. Bij het verlaten van de winkel ging het
alarm af.

Begroting
ZANDVOORT - De gemeenteraadsvergadering waarin de
begroting wordt behandeld,
vindt maandag l en dinsdag 2
november plaats. De aanvang
op beide avonden is vervroegd
naar half acht. Ook het ontwerp voor de uitbreiding van
het raadhuis komt ter sprake.

Diefstal Harley
ZANDVOORT - Zaterdag-,
middag is vanaf de Boulevard •
Barnaart een roodzwarte Harley Davidson gestolen. De diefstal vond plaats tussen half vijf
en vijf uur. De motor vertegenwoordigde een waarde van 18.
duizend gulden.

ZAKELIJK BEKEKEN

'Grand sale' bij Styling Company
met accessoires voor de herfst
ZANDVOORT - Met leuke accesoires in de woonkamer, een lekker, winterdrankje en meedoen aan
cursussen kom je de winter
wel door. Dat denkt The Styling Company. Het interieuradviesbureau aan de Grote
Krocht 35 houdt komend
weekeinde een Grand Sale.

ten van zijn of haar interieur.
Sommige mensen hebben een
blinde vlek voor hun eigen mrichting. Die zien wél wat ze
niet mooi vinden bij een ander,
maar niet wat er aan hun eigen
interieur mankeert, of hoe ze
iets kunnen vernieuwen," aldus Mirjam Dinger van The
Styling Company. Ook voor
mensen die het te duur vinden
om een binnenhuisarchitect in
te schakelen, maar toch wat
aan hun inrichting willen doen,
zijn de cursussen bestemd.
Speciaal als opluistering van
de Grand Sale heeft de The Styling Company de Rolls Royce
onder de bedden opgesteld, een
Victoriaans spijlenbed. „Die
zijn nauwelijks te krijgen in Nederland," weet Dinger. Ook niet
te verkrijgen in ons koude kikkerlandje, is het speciale winterdrankje dat het bedrijf uit
Amerika geïmporteerd heeft.
Natuurlijk wordt er wel iets
verkocht op een Grand Sale.
The Style Company heeft vooral acessoires m de verkoop.
„Gewoon decoratieve, leuke,
kleine dingetjes waarmee je het
huis in de kille wintermaanden
gezellig maakt," aldus Mirjam
Dinger.

Hoewel het woord Grand
Sale doet denken aan verkoop
van spullen, is dit lang niet het
enige waar The Styling Company zich het komend weekeind
mee zal bezighouden. Sterker
nog, het accent van het bedrijfje
ligt eigenlijk minder op het verkopen en méér op het adviseren
van de inrichting van het eigen
huis.
Tijdens de Grand Sale, die zaterdag en zondag tussen tien en
vijf uur plaatsvindt aan de Grote Krocht 35, geeft Jane Greenwood bijvoorbeeld een demonstratie over sjabloneren. Daarnaast wordt er ook meer informatie gegeven over cursussen
die de deelnemers leren hun
meubilair te vernieuwen.
„De cursussen zijn bedoeld
om iemand nieuwe ideeën aan
de hand te doen voor het inrich-

Zandvoorters kiezen zelf
ondernemer van het jaar
ZANDVOORT - Ook dit
jaar kunnen de Zandvoorters weer bepalen wie volgens hen de beste ondernemer van het jaar is. Onder
de inzenders worden drie
prijzen vergeven. Inzenden
kan tot 6 november bij Peter
Tromp, Grote Krocht 3.
De nieuwe formule van het
kiezen van de 'Ondernemer van
het jaar' beviel de Ondernemers Vereniging Zandvoort
(OVZ) goed. Daarom wordt zij
ook dit jaar gehandhaaft. „In
het verleden was het zo dat een
commissie van de OVZ de ondernemer van het jaar koos.
Dan werd de groep weieens willekeur verweten. Nu wordt de
ondernemer gekozen door de
Zandvoorters zelf," vertelt bestuurslid Roei van den Heuvel
van de OVZ.
De OVZ heeft inmiddels de
opvatting dat de Zandvoorters
zelf het beste weten van welke
ondernemer zij het meeste service ontvangen, welke zaak het
verzorgst eruit ziet, kortom
welke ondernemer zij het best
vinden. Om te voorkomen dat
alleen die ondernemer aangewezen wordt, waar het wmkelend en uitgaand publiek het
meest contact heeft, kunnen er

(ADVERTENTIE)

VERKIEZING ONDERNEMER
VAN HET JAAR 1993
Ondernemers Vereniging Zandvoort
De Ondernemersvereniging Zandvosrt wil graag weten welke ondernemer naar
mening van de Zandvoortse inwoners de meeste service geeft, klantvriendelijk
is, goed gesorteerd, kortom:

Ie prijs: Weekend Maastricht voor 2 personen
2e prijs: Waardebon van ƒ 200,- te besteden bij HEMA Z'voort
3e prijs: Diner voor 2 personen
De prijswinnaars worden op donderdag 18 november in dit blad bekend gemaakt
Onderget. naam:
Adres:
Woonplaats + postcode:

Zandvoort

is van mening, dat de beste ondernemei van Zandvoort is: in de categorie
Winkeliers, Detailhandel:
Horeca (Cafés, Restaurants, Bars, Strandpaviljoens)
Dienstverlening (Banken, Loodgieters, Garages, Verzekeringen enz.):
Het Zandvoortse brandweerkorps heeft dinsdag
hoog bezoek uit Polen gekregen. De spuitgasten
en harmonie uit het Poolse Wronki kwamen een
kijkje nemen in de kazerne. De aanleiding was
het bezoek dat een Zandvoortse branchvecrclelegatie vorig aan Wronki bracht. De Poolse collega's
kregen toen een grote hoeveelheid materieel. En

wat de harmonie hier dan allemaal mee te maken
heeft?
De baas van de brandweer in Wronki is als ambtenaar tevens belast met de leiding over de harmonie. Bovendien zijn veel brandweermannen lid
van de harmonie.
Foto Peisbuieau Zanchuoil

drie categorieën ondernemers
gekozen worden, namelijk de
categorie
Winkeliers/Detailhandel, categorie Dienstverlenmg (banken, loodgieters, garages, verzekeringen etcetera) en
de categorie Horeca.
De inzenders moeten de reden van de keus omschrijven.
Tot 6 november kan de, in deze
krant afgedrukte, bon mgeleverd worden bij Peter Tromp
De uitslag wordt bekend gemaakt op donderdag 18 november in het Zandvoorts Nieuwsblad De inzenders kunnen een
prijs winnen. De hoofdprijs is
een weekeinde naar Maastricht
voor twee personen; tweede
prijs een waardebon van tweehonderd gulden te besteden bij
de Hema in Zandvoort en de
derde prijs een diner voor twee
personen.
ledere inzender maakt kans
op de prijs, ook als de keus van
hem of haar niet strookt met de
winnaar. „We loten eerst uit de
inzenders de prijswinnaars, gewoon door drie enveloppen te
trekken. Pas daarna gaan we
tellen welke ondernemer per
categorie de meeste stemmen
heeft gekregen," vertelt Peter
Tromp. De motivatie speelt
geen rol voor het bepalen welke
ondernemer wint. Slechts het
aantal nominaties. „Maar het is
natuurlijk altijd leuk om te weten waarom mensen een taepaalde ondernemer zo goed
vinden. In de speech tijdens de
prijsuitreiking zullen we die
motivaties gebruiken," aldus
Tromp.

Van Lennepweg
krijgt opknapbeurt

OVZ

WIE IS DE BESTE ONDERNEMER VAN ZANDVOORT

Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel 02507 - 17166
Postadres postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer 0250730497 M Oosterveld. Kantoor geopend maandag 13-16u .dinsdag 1013, 14-16 u , woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12
u
Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393: Pottadres Postbus 51, 1180 AB Amstelveen Faxnummer 020-6475449. Micro-advertenties lel 020 - 562 6271.
Faxnummer: 020 - 665 6321.
Verkoopmanager M Chnstiaanse.

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
m1941.

Winkeldief betrapt

Vul onderstaande bon in en maak kans op één van de door de O.V.Z. beschikbaar gestelde prijzen, t.w.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort. tel 02507-18648 Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
geen gehoor 020-6451515 tijdens
kantooruren
Dick Piet (red chef), Joan Kurpershoek, Marianne Timmer (emdred).
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Hendal

02507-17166

ZANDVOORT - Donderdag 4
november wordt m het Ge
meenschapshuis een mforma
tie-avond gehouden over de
nieuwe structuur van EMM.
Op 9 december worden vervolgens de statuten vastgesteld.
De ontwerp-statuten kunnen
voor 4 november worden opgevraagd bij EMM.

Foto
Luuk Gosevvehr

Zondag
ZFM-jazz
De ZFM telt momenteel 47 10.00-12.00
Hand in hand
enthousiaste
medewerkers. 12.00-14.00
De Badmuts
„Er is wel meer animo, maar 14.00-16.00
16.00-18.00
De
Zandbak
niet iedereen kan het. De mees- 18.00-20.00 Muziekboulevard
te medewerkers willen presen- 20.00-24.00 Kustwacht
teren. Maar daar moet je toch
enigszins aanleg vo.or hebben.,
is te ontvangen op 106.9
Je moet goed uit je woorden ZFM
kunnen komen," aldus Reijen- FM en op de kabel via 105 FM.

Pools bezoek voor brandweer

Structuur EMM
Vervolg van voorpagina
,,We zullen steeds kritischer
met beleidskeuzes moeten omgaan, waarbij het belang van de
primaire doelgroep centraal
blijft staan. De financiële zelf
standigheid maakt een meer
wikken en wegen noodzakelijk.
Daarvoor is een breed diaag
vlak m Zandvoort nodig en dit
kan bereikt worden door het
handhaven van de veremgingsstructuur en de vorming van
een deskundige Ledenraad."

EMM avond

Animo

Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV Hoofdred • J.M. Pekelharmg
Hoofd commercie J.F Sas

Abonnementsprijzen: ƒ 17,- per
kwartaal,
ƒ 31,- per half jaar, ƒ 54,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ 1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 0830-17 uur, tel (020)5626211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.

Roei van den
Heuvel bij de
feestverlichting. Een van
de prioriteiten van de
Ondernemers
Vereniging
Zandvoort is
te
bereiken
dat, met de
herstructurering van het
centrum, de
gemeente
nieuwe verlichting aanlegt. „En dat
moet dan gelijk leuke verlichting zijn.
De meerkosten van de
verlichting
boven de kosten van de gewone straatverlichting,
betalen de ondernemers,"
aldus Van den
Heuvel

Zandvoorts
Nieuwsblad

Reden van mijn keus:

Inleveren voor 6 november a.s. bij de secretaris Peter Tromp. Grote Krocht 3

ZANDVOORT - Begin november wordt een aanvang '
gemaakt met het verkeersveiliger maken van de Van
Lennepweg. De werkzaamheden gaan ruim een maand
in beslag nemen.
De maatregelen zijn allereerst gericht op het verbeteren
van de oversteekmogelijkhedcn ter hoogte van de Vondellaan. Dit is noodzakelijk m verband met de route naar de
scholen m Nieuw-Noord. Tege-'
lijkertijd worden de kruisingen
met de Vondellaan en Linnaeusstraat voorzien van een nieuwe asfaltlaag en wordt het begin van de laatstgenoemde herstraat. Verder worden nog
maatregelen getroffen voor de
parkeervoorzieningen op de
Vondellaan Op de Van Lennopweg worden voor fietsers tevens speciale voorzieningen op
het wegdek aangebracht, die de
veiligheid ten goede komen
De werkzaamheden hebben
slechts in geringe mate invloed
op de verkeersafwikkeling.
Overdag wordt het verkeer
door een mobiele verkeerslichtinstallatie geregeld. Buiten de
werktijden kunnen de bestuurders in principe normaal gebruik maken van de Van Lennepweg. Tijdens het aanbrengen van de nieuwe asfaltlaag op
de kruising van de Linnaeusstraat en Van Lennepweg wordt
het verkeer voor een dag omgeleid via de Vondellaan, J Catsstraat en Heimansstraat
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Aart Veer
; Winterstamppot

GROENTE EN FRUIT

:li Grote Krocht 25
ïjfel. 14404, Zandvoort

HAARD HOUT

Gedroogd.
NU BESTELLEN
Telefoon
02550 - 22107
Na 17.00 uur.

l GLAS
Nu kunt u bij Prins Brillen profiteren van een uitzonderlijk
prijsvoordeel. Namelijk; bij aankoop van een montuur
naar keuze uit het totaal assortiment, betaalt u slechts
l glas ongeacht de sterkte. Het andere nemen wij
geheel voor onze rekening.

Komt dat even goed uit in deze tijd en dan ook nog met
de feestdagen in het vooruitzicht is zo'n prijsvoordeel
niet alleen een onverwachte meevaller, maar staat zo'n
nieuwe moderne bril bovendien extra feestelijk.
Monturen zijn er al vanaf f 65,-.
*Standaard enkelvoudig - kunststof of glas

GELDIG T/M 30 NOV.'93

Amsterdam: Biiderdijkstraat 72, tel. 6183368 - Gelderlandplein 117, tel. 6440793 - Ferd. Bolstraat 130, tel. 6625476 - Koninginneweg 224, tel. 6622651 - Bos en Lommerweg 307, tel. 6843764 - Tussenmeer 58, tel. 6193001 - Burg. de Vlugtiaan 174, tel. 6131971 - Javastraat 4, tel. 6946883 Buikslotermeerplem 7, tel 6372392 - Winkelcentrum "In de Banne", Ankerplaats 21, tel. 6331504 - Amstelveen: Rembrandtweg 157, tel 6415434 - Alkmaar: Winkelcentrum "de Mare", Europaboulevard 24, tel. 072-612900 - Heerhugowaard: Winkelcentrum Middenwaard 31, tel. 02207-17172

Fa. Gansner & Co,

Cétccifé Barrage

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

TOERKOOP REISBURO ZONVAART
STEEKT ZICH IN EEN NIEUW JASJE!!!

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraar 60
Werkplaats Schelpenplein

Het interieur van ons reisburo aan de Grote Krocht zal
totaal vernieuwd worden. De verbouwing zal
plaatsvinden van 1 t/m 7 november.
Dankzij de medewerking van onze buurman de .heer Oonk, en met de
nodige improvisatie zal het mogelijk moeten zijn onze aktiviteiten
voort te zetten in zijn wisselkantoor, pal naast het reisburo.

'De. Qutte, *Toine,
Eten kunt U overal.
Dineren doet U bij de
Gulle Toine.
Div. vis- en
vleesspecialiteiten.

Voor betaalbaar lekker eten
in een gezellige ongedwongen sfeer
Vanaf aanstaande maandag serveren wij
de volgende daghappen a ƒ 12,50
MAANDAG
— Capucijners a la Barrage
DINSDAG
— Zuurkoolstamppot met braadworst
WOENSDAG — Haché met rijst en sla
DONDERDAG — Boerenkool met worst
VRIJDAG
— Chili con carne met sla
Ook iedere dag a la carte en ook om mee te nemen.
ledere zaterdag en zondag een drie gangen menu a

ƒ19,50

Dagelijks serveren wij een uitgebreid ontbijt met koffie of thee voor ƒ 10,-

Vanaf maandag 8 november

Tot ziens bij

staan wij weer volledig tot uw dienst in ons dan geheel vernieuwde
reisburo.
Omdat wij het zeer op prijs stellen als u een kijkje komt nemen,
ontvangt iedere Zandvoorter hiervoor binnenkort een uitnodiging in de
bus. U maakt dan tevens kans op prachtige prijzen!

Cetcofe Barrage
Passage 32-34
Zandvoort 02507 -16178

GROTE KROCHT 20
TEL 12560

- Tvesèaurant

Boul. Barnaart 14
•

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

Wij zoeken

modellen
voor de rubriek „metamorfose"
Inl. Cora Wijn
„HAIR WAVE" Zeestraat 56
Tel. 30838

TE KOOP
Koeltoonbank (Armee)
2m B.V.S. wasemkap met filters 3.5 m
Koolstof geurfilterbox met motor
Alles in nieuwstaat
pr. n.o.t.k.

Vis Rest. Schut
Tel. 02507-12121

Sfeervolle (bij)verwarming
Dat je voor 25 cent per uur je kamer kunt verwarmen
lijkt een sprookje, maar is vandaag de dag realiteit. Voor
alle kille en koude dagen in ons klimaat bestaat een
voordelige oplossing. De energiezuinige en verplaatsbare kachels van Zibro Kamin kunnen zonder schoorsteen
en dus zonder installatiekosten vrijwel overal worden
gebruikt. Het rendement van deze modern vormgegeven
kachels is bijna 100 procent.

Unieke energiezuinige
verbranding
Moderne verbrandingstechnologie zorgt ervoor dat elke druppel
brandstof in warmte wordt omgezet. En hoe minder energie u
gebruikt, hoe beter dit is voor
het milieu en uw portemonnaie.
U kunt in voor- en najaar de CV
uitlaten, want de kachel kan kamers van 15 tot 55 m2 met
gemak verwarmen. En in de winter is het een prima bijverwarming
voor die ruimtes, die wat extra
warmte kunnen gebruiken.
Hij is niet alleen zuinig met energie, maar geeft een zeer behaaglijke warmte en brengt bovendien
een gezellige sfeer in huis.
*

Veiligheid

Prachtige
herfstbloemen

Kachels dienen veilig te zijn.
Zibro Kamin heeft daar veel aandacht aan besteed. Zo wordt de
kachel elektrisch aangestoken.
En een beveiligingssysteem zorgt
ervoor dat de kachel uitgaat als
je er tegenaan stoot, maar ook
als er te weinig ventilatie is.

B/oemenmagaz/'/n

„.Er/ca"
Grote Krocht 24
Tel. 12301
AUTORIJSCHOOL

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-1 8703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

Bewust stoken voor behaaglijke warmte

ElQ E W NEHlS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

Bloemendaal aan zee
Tel.: 023 - 252280

WILDKAART1993
SALADE MET DUINKONIJN EN MOSTERDDRESSING
WILDSOEP GEPARFUMEERD MET DRAMBUIE
WILDPASTEITJE
HAZERUGFILET MET VOSBESSENSAUS
EENDEBORSTFILET MET AARDBEIENSAUS
1/2 PARELHOEN A L'ALSACIENNE
DUINKONIJN IN ROOMSAUS GESTOOFD MET
ABRIKOOSJES
HERTEBIEFSTUKJES IN
DRUIVEN-PADDESTOELENSAUS

Gegarandeerd goed
In Nederland heeft het Keurmerkinstituut Konsumentenprodukten de Zibro Kamm kachels
getest en hieraan haar GOEDMERK verleend. Duitsland bijvoorbeeld kent zijn TüV-keurmg.
Daarbij kregen de Zibro Kamin

kachels het speciale GS teken
voor bewezen veiligheid. In Amenka is Zibro Kamin onderscheiden door de „Veiligheidscommissie voor Consumentenprodukten" in verband met het
zuiverste open verbrandmgssysteem. Een onderscheiding voor
produktveiligheid om trots op te
zijn.

Wij zijn alle dagen van de week geopend.
Ruime eigen parkeergelegenheid beschikbaar.

Lange levensduur

De brandstof

De bediening, door middel van
druktoetsen, is gebruikersvriendelijk. Als extra zekerheid geldt een
garantietermijn van twee jaar.
Door de lange levensduur, 15 tot
20 jaar, en het lage energieverbruik is het aankoopbedrag snel
terugverdiend.

Kachels van Zibro Kamin branden uitsluitend op zuivere petroleum die onder de naam Zibro
Plus op 350 plaatsen in Nederland te koop is. Daar kunt u
gratis uitgebreide documentatie
Over de kachels krijgen.

Nieuw design en comfort

Deze dealeradressen vindt u in
de Gouden Gids onder de rubriek Haarden en Kachels.

De nieuw ontwikkelde modellen
zien er fraai uit. Er zijn Zibro
Kamin kachels met een thermostaat en een tijdklok. Deze gaan
automatisch aan op het gewenste tijdstip en verwarmen op de
vooraf ingestelde temperatuur.
Een extra comfort dat veel toekomstige bezitters zal aanspreken.

Nieuw in Zandvoort

l III l Ml
mode .
en
accessoires

Ladies Fashion op niveau

Wamte waar je maar wilt
Zibro Kamin kachels zijn al
meer dan 10 jaar een succes
in Nederland en Europa. De
kachel heeft door zijn unieke
dubbele 'verbrandingstechnologie geen afvoer nodig en is
zonder installatiekosten overal
te plaatsen. Zo zijn er in Nederland al meer dan 130.000
kachels van Zibro Kamin in
gebruik. Of het nu is in de:
* woonkamer
* hobbyruimte
*serre
* studeerkamer
* (bij)keuken
* garage
* stacaravan
* zomerhuis
de kachel is door zijn geringe
gewicht makkelijk van de ene
naar de andere ruimte te verplaatsen. Zibro Kamin kachels zijn er in diverse modellen en uitvoeringen.

o.a.

Haltestraat 56, Zandvoort
Dag. geopend vanaf 11.00 uur, ma. van 13.00-18.00 en
vrijdagavond. Tel. 02507-20086.
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Excursie naar
Het Kraansvlak
ZANDVOORT - Duingebied
Het Kraansvlak tussen Zandvoort en Overveen wordt
woensdag 3 november beperkt
opengesteld. Onder leiding van
een deskundige gids kunnen
maximaal veertig personen
deelnemen aan een excursie die
om twee uur begint en om vier
uur eindigt. Start- en eindpunt
is Manege De Bokkedoorns aan
de Zeeweg. Het Kraansvlak
werd in 1977 door de provincie
aangekocht en staat onder beheer van de NV PWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland.
Het is het enige duinterrein van
behoorlijke omvang (342 ha)
langs de kust dat niet werd
opengesteld voor het publiek
en zich daardoor ongestoord
heeft kunnen ontwikkelen.
Kaarten kosten een gulden
tachtig en zijn op werkdagen
van acht uur tot vier uur verkrijgbaar bij het hoofdkantoor
van de PWN aan de Essenlaan
10 te Bloemendaal.

Duingebied
ZANDVOORT - In de krant
van vorige week stond abusievelijk vermeld dat bij de VVV
een map van Steven van Schuppen en Vladimir Mars verkrijgbaar is waarin uitvoerige informatie wordt gegeven over kusten duingebied en een tiendaagse veldtocht waar de heren aan
bezig zijn.
Informatie kan men inwinnen via telefoonnummer 0703648985.

Glaasje op en
maar rijden

donderdag 28 oktpberl 993

Jan Kraaijenoord

Achter de Schermen.

'Helpen van de aardappelman vind ik leuk'
ZANDVOORT - Waar je ook komt in Zandvoort, altijd, is
er wel een moment dat je Jan Kraaijenoord tegen het lijf
loopt of fietst. Deze geboren Zandvoorter weet van geen
ophouden en heeft bijna een dagtaak aan zijn hobby's. Het
vrijwilligers werk voor sportverenigingen vindt hij heerlijk
om te doen en als er weekmarkt is dan tref je hem daar
tussen de aardappelen.
door Aaldert Stobbelaar

H

ET
heerlijkste

In de rubriek Achter de
Schennen gaan we op zoek
naar de 'mens' achter bekende Zandvoorters. Deze
week Jan Kraaijenoord, de
gepensioneerde stratenmaker die voor diverse sportverenigingen achter de
schermen actief is.

om te
doen
vindt
Kraaijenoord,
is er op uit te
trekken.
De
bezorging van
clubbladen,
aankondigingsbiljetten
en lottoformulieren bezorgt hem vrijwel een
dagtaak. Het clubblad van zaalboetbalvereniging ZandvoortNoord valt geregeld in de bus
bij de leden; de winkeliers in
Zandvoort zien Kraaijenoord
altijd graag komen als hij aankondigingsbiljetten voor het
eerste elftal van Zandvoortmeeuwen komt bezorgen en de
lottoformulieren levert hij dan
ook nog eens af.

stratenmaker.
De
buitenlucht
heeft
hem kennelijk
goed gedaan.

Kussentjes

Hij
weet
niet meer precies wanneer
het vrijwilhgerswerk voor
de clubs begonnen is. „Ik denk
dat ik al zo'n zestig jaar bezig
ben. Eerst voor de voetbalvereniging Zandvoort en na de fusie
met Zeemeeuwen voor Zandvoortmeeuwen. Ik was met de
controle voor tribunekaartjes
belast en we verkochten zitkussentjes. Toen liep dat nog wel.
De toeschouwers moesten 25
cent voor een kussen betalen en
dan zat je lekker zacht. Vaak
verkochten we er wel zo'n honderd. Nu is dat er niet meer bij. Jan Kraaijenoord kan niet stilzitten

„Ik vind het heerlijk om te
doen. Ik kan niet stilzitten, ik
ZANDVOORT - Door over- moet de hele dag op pad zijn.
„Later kreeg ik meer werk
matig alcoholgebruik en een te Gelukkig vindt mijn vrouw het met de bezorging van de clubhoge snelheid is een 21-jarige geen probleem, haar medewer- bladen en aanplakbiljetten. Ik
Haarlemse automobilist vrij- king heb ik, maar thuiszitten is cross zo, op mijn fiets, heel
dagnacht op de kruising van de niets voor mij, hou op."
Zandvoort door, waardoor ik
Hogeweg met de Oranjestraat
de badplaats op mij duimpje
uit de bocht gevlogen. De man
Als Kraaijenoord vertelt dat ken. Het is heel erg leuk om te
verloor de macht over zijn hij inmiddels 79 jaar is, dan doen, ook al gaat er veel tijd
stuur, vloog de stoep op en denk je in de maling genomen inzitten. Dat heb ik er graag
ramde daar vier betonnen te worden. Hij oogt veel jonger. voor over."
plantenbakken en drie anti- Dat komt volgens hem omdat
parkeerpalen. Hij bleek een al- hij altijd buiten gewerkt heeft.
Of al het bezorgen nog niet
coholpromillage van 1,5 in zijn De reeds 17 jaar gepensioneer- voldoende is, op de zondag is
bloed te hebben. De auto waar de ambtenaar was in dienst bij Kraaijenoord actief als een
hij in reed was niet verzekerd. de gemeente Zandvoort als soort materiaalman bij het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen. De kledingverzorging en
het kopje thee in de rust zijn bij
hem m goede handen. „Alle

j Weekenddiensten

of alarmnummer 023-334323 (24
Diensten 30/31 oktober 1993
POLITIE:
Alarmnummer uur per dag), ook voor melding
06-11. In andere gevallen: tel. van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer Hulpverlening:
Vrijwillige
06-11. In andere gevallen Centrum Voor
023-159500 of - voor info over- Hulpverlening: Voor informadag- (02507) 61584.
tie, advies en hulp tel. 17373, op
AMBULANCE: Alarmnummer alle werkdagen van 10.30-12.30
06-11. Anders: tel. 023-319191 uur. Schriftelijk: Postbus 100,
(ongevalllen), Centrale Post 2040 AC Zandvoort.
Ambulancevervoer (CPA) Ken- Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Diennemerland.
DIERENAMBULANCE:
Die- stencentrum) Koninginneweg
renbescherming
023-246899 l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
(gratis), Regionale Dierenam- op dinsdag- en donderdagmidbulance
alarmnummer dag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende bewoners van 55 jaar en ouder)
huisartsen hebben een geza- gebruik te kunnen maken,
menlijke
waarnemingsrege- dient men zich 24 uur van te
ling: J. Anderson, B. van Ber- voren op te geven bij Huis in de
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
Paardekooper, H. Scipio-Blü- en 17.00 uur. De kosten per perme, F. Weenink. Informatie soon bedragen vanaf l juli 1991:
daarover tijdens weekend, ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,avond/nacht vanaf 16.30 uur, én voor een retour.
tijdens feestdagen via telefoon- Alg. Maatschappelijk Werk
nummer 30500. De spreekuren Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
van de dienstdoende arts zijn 13459 bgg 023-320899 of 320464.
zowel op zaterdag als zondag Spreekuur op werkdagen van
van 11.30 tot 12.00 uur en van 9.00-10.00 uur, maandagavond
17.00 tot 17.30 uur. Een af- van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlespraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen ning, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gratandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apo- tis.
theek, H.B.A. Mulder, tel. Telef. Meldpunt Sexueel Ge13185. Openingstijden (alleen weid: tel. 023-329393 op werkdavoor recepten): zaterdag 10.00 - gen 12.00-14.00 uur en ma.a13.00 uur en 17.00 - 18.00 uur. vond 19.00-21.00 uur.
Zondag
11.30-12.30
en Zandvoortse Vereniging van
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- Huurders: Gratis advies voor
ningstijden informatie over de leden. Telefonisch spreekuur
regeling via tel.nr. 13185.
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
Wijkverpleging: Voor spoedge- uur: 19783. Schriftelijk: Postvallen is het Kruiswerk Zuid- bus 287, 2040 AG Zandvoort.
-Kennemerland 's avonds, 's Woningbouwvereniging EMM:
nachts en in het weekend te be- Klachtentelefoonnummer
reiken via de doktersinforma- technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eertiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Eliza- ste dinsdag van de maand van
beth de Boer-Burgh en/of 19.30 tot 20.00 uur.
Verzekeringsbank:
mevr. A.C. Gombert, Koch- Sociale
straat 6A, Zandvoort, tel. spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Gemeenschapshuis, L. DavidsThorbeckestraat 17 te Zand- straat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
voort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver- 61500.
eniging v.h. welzijn der dieren Taxi: tel. 12600.
(02507) 14561, Vermissings- Openbare bibliotheek: Prinsesdienst 023-383361, Asiel Zand- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
voort
(tevens
pension) 14-17.30/18.30-20.30 uur, . di.
02507-13888, Asiel Haarlem 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
023-244443. Stichting Regionale 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
Dierenambulance: 023-363476 10-14 uur.

Rooniskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur:
Zondag 10.30 uur:
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: Kontaktdag
Gereformeerde Kerk, Juliana- in Heemstede, geen dienst i.d.
Brugstraat
weg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de dhr. W.N.G. van den Bos, Overveen
Vate
27 oktober 14.00 uur: Vrouwengroep
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
x
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders
Periode:
19.00 uur: ds. A.W. Snijders
19 • 25 oktober 1993
(H.A.)
Gehuwd:
Pieterse, Rob en Akkerman, Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
Flora Christina
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
Geboren:
uur en maandag 19.00 - 21.00
Overleden:
Versteege, Franciscus Jozef uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
Marie, oud 50 jaar
°e Wilde, Hendrik, oud 71 jaar 023-244553.

Burgerlijke stand B

Markt
Ook op de wekelijks markt is

de Zandvoorter geen onbekende. Woensdags kunnen de
sportclubs geen beroep op hem
doen, want dan zit hij in de
aardappelhandel. „Ik help de
aardappelmarktman, omdat ik
ook dat erg leuk vind. Ik kan
namelijk, en dat heb ik geloof
ik al gezegd, niet stilzitten. Ik
moet tussen de mensen zijn. 's
Avonds lekker thuis bij moeders, maar overdag op pad. Het
houd je gezond als je actief
blijft. Wat voor weer het ook is;
ik ga er op uit. Het is toch heerlijk om buiten te zijn, daar blijf
je lekker fit van. Ik ga gewoon
door zo lang ik het kan doen.
Ja, Jan redt het wel."

(ADVERTENTIE)

NIEUWS UIT DE VERENIGINGEN
Berichten voor de rubnek 'Veremgingsmeuws' dienen dinsdag
vóór 12 uur in het bezit te zijn van de redactie van het Zandvoorts
Nieuwsblad Stuur ze naar de redactie van deze krant. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort U kunt het bericht ook afgeven bij het
redactiekantoor dat is gevestigd aan het Gasthuisplem 12
collecte samenvalt met de
brandpreventieweek. Maar er
Verkoopmiddag NPB
nog wel collectanten nodig.
ZANDVOORT - De Vrijzinni- zijnkunnen
zich aanmelden bij
ge Geloofsgemeenschap NPB Ze
houdt zaterdag 6 november van S. Dorst-Looyer, telefoon 14698,
M. Noltee-Hoefnagel, teletwee tot vier uur aan de Brug- of
straat 6 zijn jaarlijkse verkoop- foon 18736.
middag. De opbrengst is bestemd voor het Dr. Albert NHWB wandeltochten
Schweitzerfonds. Op de bazar
ZANDVOORT - Op zaterdag
kan men zaken als handwerken zondag 31 oktober vinden
jes, boeken, kerstartikelen en 30
de jaarlijkse Herfstwandeltochspeelgoed kopen.
ten van de Noordhollandse
Wandelsportbond
(NHWB)
Zandvoortse Postzegelclub plaats. De start is vanaf sportaan de TetZANDVOORT - Op vrijdag- complex Tetterode
te Overveen. De afavond 29 oktober houdt de terodeweg
varieren van vijf tot
Zandvoortse
Postzegelclub standenkilometer
en de routes
voor belangstellenden in het dertig
zijn uitgezet in de KennemerGemeenschapshuis aan de duinen.
de langere afstanLouis Davidsstraat haar maan- den kanVoor
men tussen negen en
delijkse clubavond. De aanvang tien uur starten,
voor de overiis kwart over zeven. Om half ge tussen tien uur
een uur.
negen wordt een veiling gehou- De kosten bedragenen
vijf gulden
den met interessante kavels.
per persoon.

Brandwondenstichting
ZANDVOORT - In de week
van l tot en met 6 november
wordt de jaarlijkse nationale
collecte voor de Nederlandse
Brandwondenstichting gehouden. De stichting verbetert de
behandeling van patiënten met
brandwonden,
laat
wetenschappelijk onderzoek verrichten, geeft voorlichting en beheert de Nationale Huidbank.
Bijzonderheid dit jaar is dat de

Bioscoopprogrammering van 28 t/m 03 Nov.

Bambi

Mozart in Agathakerk

Ik wens

W

E ZIJN HET ER natuur
lijk allemaal over eenb
dat deze periode 'bestuurlijk' gezien een van de
donkerste dagen van de Zand
voortse politieke geschiedenib
genoemd mag worden.
En dat is nu iets wat wij in
1991 toch echt met in al die
prachtig luidende verkiezmgsslogans hebben zien staan.
Laat uw stem niet verloren
gaan!, gonst er door mijn hoold
maar ik pieker me suf en suf en
suf.
Waar vind ik mijn eigen
Zandvoortse partij. Die groep
mensen waar ik me thuis bij
voel. Mensen die desnoods van
hun zetel afstappen en naast
me op de publieke tribune ko
men zitten. Gewoon omdat ze
me willen steunen, omdat ik
dat als Zandvoorter misschien
wel wel net nodig heb. Maar ze
lijken me zo ver weg, ook al
zitten ze zo -dichtbij.9 Weet je
wat ik nu zou willen
Ik wens voor 1994 dat we een
krachtige wethouder Welzijn
krijgen. Die de bezem door de
sector Bewonerszaken veegt en
iedereen er uit gooit die een
mens met met respect behandelt.
Ik wil een wethouder Ruimtelijke Ordening die met driftig
wordt of mensen gewoonweg
het woord ontneemt. Want het
zijn misschien net mijn woorden en misschien net mijn ideeén.
Ik wil niet meer teleurgesteld
worden, dus zoek ik als wéthouder Financien iemand die
dezelfde mening blijft houden,
ook al is zijn raadsstoel een
wethouderssstoel geworden.
Want als je als raadslid vindt
dat mensen recht hebben op
geld en je dat ooit hebt voorgesteld, dan moet je niet later terugkrabbelen en zeggen dat je
daar als wethouder Financien
met voor bent ingehuurd. Want
beste man, wie huurt jou nu in
- dat zijn wij toch - de kiezers?
• Oké, ook al wordt hij (nog)
niet gekozen, toch wil ik een
burgemeester die ik ook eens
buiten een 'calamiteit' om, te
spreken kan krijgen. Die af en
toe uit zijn toren durft te komen en zich kan opstellen als
een burgervader. En voor de
rest zoek ik raadsleden die elkaar met respect kunnen behandelen en zich bedenken dat
het zo langzamerhand geen
smoel meer is zoals onze mooie
badplaats verkracht wordt
door afschuwelijke gebouwen
en waanzinnige plannen.
Maar het zal wel net zo zijn
als de chef van een supermarkt
die toen de stroom was uitgevallen tegen mij zei: „Blijf er
maar niet op wachten want het
wordt er voorlopig niet beter
op."
MARTHA BURGER

ZANDVOORT - Zondag 31
oktober ontvangt de Agathakerk het koor Cantate Domino
uit Haarlem. Tijdens de eucharistieviermg zingt het koor onder meer de zogenaamde 'Spatzenmesse' van Mozart. Cantate
ZANDVOORT - OptreDomino heeft jarenlang onder
leiding gestaan van Nol Goos- dens van Wilma Driessen,
sens, die ooit organist was in de Henk Jansen, twee koren en
Agathakerk. Aanvang is half elf. een balletgroep staan onder
andere op het programma
van de 22ste Ontmoetingsdag. De dag is al volgeboekt.
De Ontmoetingsdag wordt geerganiseerd door het Comité
Ontmoetingsdag Zandvoort. De
dag is bestemd voor mensen die
weinig sociale contacten hebben binnen de dorpsgemeenschap. Bijvoorbeeld doordat ze
slecht ter been zijn, of een andeZANDVOORT - Waarnemend korpschef Rein Bruntink re handicap hebben. Op de Ontheeft de Zandvoortse politie verruild voor die van Haar- moetingsdag kunnen de menlem, waar hij teamchef wordt van het wijkteam Noord. Zijn sen weer eens de banden aanhaplaatsvervanger heet Gert-Jan Rookhuizen. De wijziging len, of nieuwe contacten leggen.

Ontmoetingsdag
al volgeboekt

Nieuwe korpschef
voor Zandvoort
vloeit voort uit de regiovorming van de politie.

Het genoegen wordt gecomBruntink (47) diende het Zandvoortse korps sinds 1982 en bineerd met het nut, want 's
startte zijn loopbaan in Katwijk. Hij was onder meer nauw be- middags is er gelegenheid controkken bij realisatie van de nieuwbouw en had ook een belang- tact te leggen met mensen die
rijk aandeel m het terugdringen van de autocriminaliteit. Vooral m het maatschappelijk leven
met het project Parking Watchers wist hij landelijke bekendheid van Zandvoort een rol spelen
Er is enorm veel animo voor
te krijgen.
de dag. Gran Dorado, waar de
dag plaatsvindt, kan 310 personen bergen. Dit jaar hebben al
meer dan 360 ouderen zich op
gegeven. Het Comité hoeft echter geen mensen teleur te stellen. Organisator Brabander
legt uit: „De praktijk heeft uitgewezen dat meestal 7 a 8 procent van de deelnemers afvalt
Vermoedelijk houden we pre
cies zoveel deelnemers over als
er in het Boulevard Restaurant
kunnen."

Kerkdiensten
Weekend:
30/31 oktober 1993
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van '
Leeuwen, m.m.v. Hervormd
Kerkkoor

thuis- en uitwedstrijden ga ik
mee en sta ik naast trainer Pieter Keur in de kleedkamer. Dat
is een heel leuke snuiter, die de
spelers soms wel op hun falie
geeft. Met de spelers kan ik ook
erg goed opschieten, net als
met het bestuur dat heel veel
werk verricht. Een paar jaar geleden was het niet zo'n leuke
tijd, toen we afdaalden naar de
HVB, maar toch bleef ik dit
werk doen. Nu gaat het een
stuk beter en komen we weer
wat omhoog."

Zandvoort

Zandvoorts
Nieuwsblad

Dagelijks
13.30
Za,Zo,Wo
15.30

12 Jaar
Dagelijks
19.00
Do,Vr,Ma,Di
15.30

16 jaar
Dagelijks
21.30

De gaande en komende man: Rein Bruntink (links) en Gert-jan
Rookhuizen
Foto Peisbuieau Zanchooit

Circus genomineerd voor Bronzen Bever
Maandag en Dinsdag
alle kaartjes
8 gulden
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

ZANDVOORT - Het Circus Zandvoort is een van de
negen genomineerden voor
de bouwprijs 'De Bronzen
Bever'. Dit is een jaarlijkse
prijs voor degene die zich
voorbeeldig heeft onderscheiden bij de realisatie
van een bouwontwerp.

kenning van 'De Bronzen Bever'. Het Ministerie van VROM
kent deze één keer per jaar toe
aan het beste architectonische
ontwerp. Dit jaar staat de prijs
m het teken van projecten die
opgeleverd zijn tussen 1989 en
1992.
De prijs bestaat uit een bronzen plaquette, bestemd om aan
In Zandvoort door de één ver- het gebouw bevestigd te worguisd en de ander bewonderd. den en vijftigduizend gulden.
Toch komt het Circus Zand- De prijsuitreiking vindt medio
voort in aanmerking voor toe- januari plaats.

Op het programma van du
Ontmoetingsdag staan: een optreden v,an sopraan Wilma
Driessen ónder begeleiding van
Emma Ulrich op de piano, het
Zandvoorts Dames Vocaal Ensemble onder leiding van Trudy van Staveren, een optreden
van het Haarlems Kinderkoor
onder leiding van Leny van
Schalk, een optreden van Bal
letstudio 118 van Conny Lodewijk en een slot optreden van
het Haarlems Kinderkoor met
als solist Henk Jansen. Na afloop wordt gezamenlijk het
Zandvoorts Volkslied gezon
gen. Het trio Dico van Putten
zorgt voor muzikale omlijsting.
De dag wordt gefinancierd
door kerken, de ANBO, de Ro
taryclub, de gemeente en enkele sponsors. Ook sommige deelnemers zelf leveren een bijdi aDaarnaast zijn er veel vrijwilligers die zich inzetten om de
senioren te begeleiden.

donderdag 28 oktober 1993

Weekmedia 17

Radio/tv/video
* Te koop Fischer-Price
cassetterecorder ƒ 50,-.
Tel.: 02507-15148.

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-iicKtTtcnlics voor /ukrnman rn particulier kuntii'ti
wimk'ii gtvi-t over l of '2 kolommen breedte in diverse
leltergrootU'ii.
Particulieren \eruij/eii v\ij naar He speciale bon op de
pagina „MICIUVS".
Plaatsing N mogelijk in de vullende editie:
/AMïVOOIïTS MKIMVSBLAD ƒ 0.4-1 per milümeier.
Slmtin^iijd: dinsdag 15.00 nnr.
U knul nu leUt U-lefoniM-lir opge\en: 02507-17166 of
afjie\en//endeii aan;
* XandvoorN Nirmv-Jilad. Gaslliiiisplcin 12.
20-12 J M XïinduHirt:
l'huilMtig is ook mogelijk in de volgende cojnbinatie:
X. Xand\unrt.s Nit-imsblad, AnisteKeens Weekblad. Uïtlinornse Courant, de Kimde Verier. Aalsmeerder Coiirant. alle editie» van hel Amsterdams Stadsblad, de
iS'ieime \Veesper. ƒ 5.23 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Informatie over on/i* o\erige aantrekkelijke advertenliecornbinntieh in de Micro"*- /.ijn op aanvraag op on/e
kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieu'n onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 7.05 adm.kosten.
* Bij plaatsing in de Micro's \\orden geen beuijsrmmmers
verstuurd. Op ver/oek uordt aan adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. IÜer\oor
wordt ƒ 1.00 ui rekening gebracht.
U kimt de teks-l uui uw Micro-adverlentiecombinatie X
telefonisch opgeven;

020-5626271
(dit iiunimcr is niet voor bc/orgklachlen) of /enden aan:
Micro'*» Weekmediu

Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingslijden, gelden voor plaatsing in de/elfde ueek.
\oor de betaling ontvangt n een acceptgirokaart.

Winkelpersoneel gevraagd
Bakkerij Bart is voor de vestiging m Amsterdam Noord o;
zoek naar:

full-time 1e verkoper m/v
Wi] bieden: * prettige werksfeer
* goede honorering volgens Bakkers CAO
* gedegen inwerkperiode
Wij vragen: *
*
•*•
*
*

opleiding MBO-niveau
minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring
ervaring in de branche
een stressbestendig persoon
minimale leeftijd 25 jaar

Geïnteresseerden kunnen vanaf donderdag 28 oktober a.s
een sollicitatieformulier opvragen bij Duet Beuningen
tel. nr. 08897 - 75559.

Oppas gevraagd/aangeboden
Wist U dat...
Wij oppascentrale Zandvoort 25 meisjes en jongens
van 14 tot 19 jaar klaar voor U staan?
Wilt U een avondje uit? Op een sportclub? Cursus?
Wij lossen af Uw oppas-problemen op. Bel: 02507-13213.

Schoonheid en verzorging
Beheers uw gewicht en verdien geld met HERBALIFE, hè
bekende voedingskundig- en gewichtbeheersingsprogram
ma. Distributeurstraining beschikbaar.
R. Luberti 02507-16674.
E. van Rietschoten 02526-87194.
SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels
Felicitaties

Philips sun mobile

Huur prijs ƒ 100,- p.w.
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183.

Commercieel en
administratief'
personeel
gevraagd
Als uw NIEUWE CARRIÈRE
U meer waard is dan een
kwartje! BEL: 02503-85713.

Horecapersoneel
gevraagd
Specialiteiten-restaurant t.o.
Artis zoekt KOK voor het bereiden van APEKOOL. Kom
eens langs voor een gesprek

Personeel
aangeboden

* Ben a.s. maandag word je
50 jaar. Van harte en nog vele
jaren. Kees en de kinders.
* Berlinda en Frits hartelijk
gefeliciteerd met jullie kap
perszaak 2 jaar, ma en pa.
* Hoera Loekie is vandaag
30 jaar. Van harte Arie en
Bets.
* Hoera Rika en Pim 25 jaar
getrouwd, gefeliciteerd,
van de koemannetjes.
* MAMA & PAPA, hartelijk
gefeliciteerd met jullie 25 jarig
huwelijk. ALAIN.
* Pim en Rika al 25 jaar
getrouwd met elkaar! Hoera!
Arie en Els.
* Rika en Pim vandaag een
zilveren paar. Gefeliciteerd!
Ruud, Lies, Erwin, Sandra.

Oproepen
Mededelingen

Schilder zoekt een leuke bin^
nenklus, goed werk teg. red GROTE VLOOIENMARKT
prijs, vrijbl. pnjsopg.
30 okt. Uithoorn sporthal De
Tel.: 02550-34857.
Scheg. 9.00 - 16.00 uur, toegang ƒ2,50. 31 okt. Landsneer sport- en theaterzaal
Woninginrichting
iet Dorpshuis (alleen 2e
hands). 9.00 - 16.00 uur, toeT.k. 1 pers. verstelbaar ge- gang ƒ2,00. 13 November
zondheidsbed, z.g.a.n., t.e. Haarlem Het Schalkererf.
a.b. Telefoon: 02507-12495. <raamh. bij vooruitbet. zon*T.k.: 5 witte mod. barkruk- dags ƒ32,50. Inl.: 6140616.
ken m. rugleuning, samen
Help de Polen. Stuur 'n
/ 175,-. Tel.: 02507-13450.
voedselpakket! Wij hebben
T.k. z.g.a.n. zwart leren 3-zits- vt. 'n adres: 02907-5235.
bank ƒ 300. Tel.: 02507-31116. * Lieve opa en oma, eindelijk
krijg ik een broertje of een
zusje... . JOEPIE!
Kunst en antiek
* Noveen St. Clara volbracht,
H.S.
Te koop Engels antieke eiken
Opgelet
nog 1 week!! Op 6
buffetkast, spiegel en glazen
nov. verkoopmiddag NPB
deurtjes. Prijs n.o.t.k. '
Brugstraat 15 om 2 u.
Tel.: 02507-17413.
Overigens, mijnheer de voorzitter, zijn wij van mening dat
Bloemen, planten
de Herman Heyermansweg
en tuinartikelen
moet worden doorgetrokken.
BLOEMENHUIS W. BLUYS
winkelcentrum nw Noord
Tel.: 02507-15025.
Aanbieding:

grote Kalanchoé.
(Denk aan onze kassabon).

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

SNOWWHITE
Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen
Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

Computerapparatuur
en software
MS-DOS, OS/2, WINDOWS
programma's, spellen enz
Na 18.00 uur: 020-6229930.

Verhuizingen
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz
Dag-nachtserv. 020-6424800,

Baby-artikelen
* T.k. Mc. Laren buggy ƒ 50,kinderledikant + toebehoren
/ 75,-. Tel.: 02507-15331.

Dieren en
dierenbenodigdheden
T.k. Maltezer Leeuwtjes,
gratis thuisbez. 08385-54176

Lessen en clubs
Dame vraagt bridge-partner
(dame of heer) v. d. woensdag-avond bij Z.B.C, in
gem.schapshuis. Tel.: 12495
Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRÉ
Info: 02510-50092
VRIJDAG-AV. 29 OKT., 20.00
uur: Drs. J. Vos over: PHILIP
ROTH: „De oerconflicten van
sexualiteit en schuldbesef".
Kaarten a ƒ 10,00 aan kassa.
Joh.
Vermeerstraat
19
A'dam. Tel.: 020-6764410.
Zoek je een leuke job als:
mannequin, dressman of
fotomodel. Bel BOA Bureau:
030-722727. Erv. niet vereist,
wij verzorgen opleiding. Alle
leeftijd, en maten gevraagd.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

CONTACTHERSTEL: NOODZAKELIJK EN MOGELIJK

ZOEK DE M I S L U K T E

T.k. snorscooter Peugeot
Rapido 1 jr oud, inkl. verz.
slot ƒ 2500. Tel.: 02507-3050
tussen 18.00-20.00 uur.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

06-Nummers
06-320.323.13 HARDLESB
Wij gebruiken de wildste hulp
stukken! Gluur maar! 75 cpm
06.95.26 LESBISCHE buu
vrouwtjes 18 jr brengen elkaa
kronkelend naar een zali
hoogtepunt. 100cpm 06.95.2
35 plus sexdating. Rijpe
vrouwen zoeken sexkontakt
06-9616. (100 cpm).
SEX ADRESSEN PRIVÉ
06-96.80
(100 cpm
Afluister Sexlijn 75 cpm.
06-320.323.78 .. ..Meisjes 1
06-320.327.47 .. .Rijp en Di
06-320.323.63
Effe vlu
06-320.324.54 .. .Stewardes
06-320.340.44 . .Lesbi 35+1
Allemaal leuke meiden (18
willen direkt kontakt.
06-320.330.77. (75 cpm.).
ALTIJD SUCCES. Zoek jij eei
leuke vriend of vriendin?
Bel dan de Afspreeklijn.
06-320.320.33. (75 cpm.).

Bel ons heet beest! 75 cpm..
RIJPE DAME .06.320.329.79
Tiener sexles .06.320.328.99
Ruig
.06.320.329.30
Dnderdanig . .06.320.331.30
k blijf komen .06.320.332.44
BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje o:
een lekkere jongen (18).
06-320.330.87. (75 cpm.).
Dames die zich overdag vervelen zoeken telefoonsex.
06-320.320.36. (100 cpm).
Sport, spel en
De allerleukste meiden bellen
ontspanning
met de FLIRTBOX.
06-320.330.01. (75 cpm.).
SQUASH, een fantastische
sport. Reserveer uw eigen De lekkerste 06-lijnen 75 cpm
squash-uur. Sportcenter Wim Rijpe negerin .06.320.326.22
Verpleegster. .06.320.327.60
Buchel. Tel.: 15829-13965.
Serveerster .. .06.320.327.66
VLUGGERTJE .06.320.327.87
Zalenverhuur
Winkelmeisje .06.320.328.11
Dikke Vrouwen Live. Voor 'n
ivegesprek met mollige
r^arty-service
vrouwen met enorme bollen.
PELIKAAN
1 gpm
06-98.70.
uw adres voor koud buffet Direct Live Box! Je komt
en bittergarnituur.
direct in een orgie terecht!
Tel.: 02507-18812/15619.
Vlet z'n tienen live met 1 of
rouwen. 1 gpm
06-95.93.
VERENIGINGSGEBOUW
DIREKT
apart
met
een
meisje
De Krocht
of een lekkere jongen (18)
Grote Krocht 41, Zandvoort, /oor een live heet sexgetel. 02507-15705 b.g.g 19932, sprek. 06-320.330.81.75 cpm.
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES Direkt babbelen met de
vrouw van je dromen.
KOFFIETAFELS
Bel 06-9757. (100 cpm).
Direkt een leuk meisje v. 18
Te koop
aan de telefoon, direkt apart.
aangeboden
Bel 06-9880. (100 cpm).
diversen
Direkt een leuk meisje aan de
lijn. Vraag haar telnr. voor 'n
Bolderwg., fietskar, trapauto, avondje uit. Direkt apart.
>akfietsjes, skelters, speelgd, 06-9810. (75 cpm.).
en pop.-meubeltjes, hobbel- DIREKT KLETSEN, met een
paarden. Tel.: 02159-33760. leuk meisje! Bel snel
* Te koop z.g.a.n. badk.spie 06-320.330.90. (100 cpm).
gel met verl. en toebehoren Direkt kontakt met een meis100,-. Tel.: 02507-17343.
je. Druk op de nul, meer meisjes. 06-320.322.05. (75 cpm.).
*T.k. electr. AEG
;chrijfmachine ƒ300,-.
Direkt plezier voor 2. Allemaal
"el.: 02507-17656.
meisjes v. 18 aan de lijn.
'.k.: moderne eettafel ƒ 275, 06-320.320.95. (100 cpm).
tv, 16 kanalen, vr.pr. / 125,' DIREKT PRIVÉ PLEZIER
elefoon: 02507-30355.
VOOR 2. Bel en je krijgt meteen een leuk meisje (18 jr.)
aan de lijn uit jouw regio.
Te koop
06-9812.
1- pm.
gevraagd
Direkt
Sexkontakt
met
'n hete
diversen
vrouw bij jou in de buurt.
06-350.290.53. (100 cpm).
't BINNENHUIS
Direkt Snel Sexkontakt
iasthuisplein 3, inkoop oud
SEX-KONTAKTLIJN
+ antiek en kleine inboedels, 06-320.320.32. (100 cpm).
el.: 15760.
Direkt telefoonkontakt met
meer dan 400 meisjes (18).
06-320.322.11. (75 cpm.).
Onroerende
goederen te koop
DIREKT-APART
Triosex. De heetste stellen
gevraagd
zoeken jou. Bel snel.
06-340.350.73
75 cpm.
GARAGE
DIREKT-APART
Partnerruil.
TE KOOP GEVRAAGD
Snel kontakt met paren die nu
Tel. 02507-14534
'n spannende sex-relatie wilen. 06-340.350.71 75 cpm.
Onroerend goed
ren chique vrouw VERPEST
en woonruimte
haar buurmeisje met sex!
75 cpm
06-320.320.39.
te huur gevraagd
Exotische Schoonheid
/larcel, 22 jr, zkt m.i.v. 1 dec. k zit vol temperament...
100 cpm.
voonr. in Zandv. tot ƒ400,-. 06-320.350.30
Vie weet iets? 023-383848. -lirtbox voor Twee, direkt
tudent, 21 jaar, zoekt woon- apart mekeen leuke meid.
Bel 06-9590. (75 cpm.).
uimte in Zandvoort e.o.
el.: 072-333223.
Gratis sexkontakt, meer dan
400 ondeugende hete meiden (18). 06-320.330.45.
Financiën en
(100 cpm.).
handelszaken
HARDCORE 75 cpm.
06-320.328.58 . .Secretaresse
Autoverzekering 06-320.326.18 . .RIJPE Dame
06-320.328.27 . .Frans/Grieks
V.A. ƒ75 - DORSMAN
06-320.326.96 . . . .Stewardes
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.
Hete Indische meid
n witte jarretels.
06-320.350.45
100 cpm
Vaar/surfsport
Hete meisjes (18) willen echt
e koop: polyester wisboot snel Sexkontakt. Nu met telnr.
met 20 pk Mariner b-b motor 06-320.330.66. (75 cpm.).
Hete meisjes (18) willen snel
n trailer, totaal ƒ6500,-.
een sexafspraak! Nu direkt.
el.: 02507-18260.
06-320.326.66. (100 cpm).
Hete MEISJES (18) willen sexAuto's en
<ontakt. Nu met nummer.
Bel 06-9665. (100 cpm).
auto-accessoires
Hete Nymphomane
Geef jij me een lesje...?
arage Baarsjes Winter100 cpm.
anbieding: nieuwe banden 06-32O328.06
a. ƒ 65,-. Baarsjesweg 295. 'olitieagente live! Hoe snel
el.: 020-6892613.
kun jij rijden? Grijp me onder
T.k. auto kinderzitje Romer m'n uniform! Ee'n echt liveng 2 van 9 t/m 18 kg ƒ 100,-. gesprek! 1 gpm. 06-95.08
el/ 02507-16809.

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
•Prijswinnaars vorige week:
Esther Bromet - Amsterdam
W. van Leeuwen - Rijsenhout
René van Wettum - Amsterdam
M. Reijers - Amsterdam

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 3 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

fitta l In
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Onzekerheid over het lot
van familieleden kan een
heel mensenleven beheerscn. Sommige mensen worden er gewoon gek van.
Het overkwam de duizcnden vluchtelingen uil het
voormalige Joegoslavië.
Kinderen die hun ouders
kwijt zijn. Gezinnen waarvan de vader door de vijand is weggevoerd. Oudcrcn die niet mee konden
vluchten. Om over het lot
van gehandicapte familieleden maar niet te spreken.
Tracing-vrijvvilligcrs van
het Nederlandse Rode

Kruis proberen het contact
tussen asielzoekers en hun
familieleden te herstellen.
Als het adres bekend is
doen ze dal met Rode
Kruis-familiebcrichten, andcrs door opsporingen.
Tracing-vrijwilligcrs
wordcn geconfronteerd mei
veel verdriel en ellende.
Vrijwilligster Caroline:
"Maar je wem eraan, hoe
gek hel ook moge klinken.
Dat ontaardt niet in onvcrschillighcid, integendeel, je
wordt steeds dieper doordrongen van de ellende en
de noodzaak er iets aan te

doen. Ik weet dat er.
ondanks de uitzichtloze
situatie, soms toch nog
mogelijkheden
zijn om
mensen mei elkaar in contact te brengen. Daarom
kan ik er toch mee
omgaan." Voor meer informatie kunt u contact opncmen met het hoofdbureau
van het Nederlandse Rode
Kruis, sectie Tracing. tel.nr.
070- 3846868.

SAMEN
STAAN WE
STERK

s

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

Hete vrouwen bij jou in de
buurt willen sexkontakt.
Bel 06-9709. (100 cpm).
Hete vrauwen die alleen thuis
zijn zoeken sexkontakt.
06-320.330.42. (75 cpm.}.
HOMO: Waar gebeurd,
knullen onder elkaar.
06-320.327.01. (100 cpm).
Homo: Zoek je 'n hete boy
(18) voor"'n sex-afspraakje?
06-320.330.18. (75 cpm.).
Homojongens onder elkaar.
Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320.330.88. (75 cpm.).
HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy 18?
06-320.330.95. (75 cpm.).
HOMO-REGIO-KONTAKT
Direkt apart met een hete
<nul (18) uit A'dam e.o.
06-320.322.61. (75 cpm.).
LESBISCHE Meisjes 18 jr.
Ma het sporten wordt haar lijfe door mevrouw verwend.
75 cpm. 06-320.323.37.
Live Sex! Als je van heerlijke
strakke winkelmeisjes houdt.
Jve met mij, ik ben net 18.
Zachtjes! 1 gpm
06-98.66,
Live sexbox 24 u., 100 cpm

Live 06-320.320.61
Nieuw: Direkt een kanjer van
:en vrouw aan de lijn.
06-9710. (100 cpm).
Nieuw: Hete meisjes (18) uit
de regio A'dam SEXDATING.
06-350.230.20. (100 cpm).
Mieuw: Lekker babbelen met
een meisje in een box.
Bel 06-9580. (75 cpm.).
ongestoord kletsen
met een leuk meisje (18).
06-320.330.16. (100 cpm).
Mieuw: Plezier voor Twee,
direkt babbelend met een
meisje. 06-9503. (75 cpm.).
MU direkt een afspraakje met
een leuk meisje v. 18.
06-320.322.33. (100 cpm).
Dnderdanige jongens (18)
jellen met strenge meesters.
S.M. voor 2 (direkt apart).
06-320.329.99. (75 cpm.).
ONDEUGENDE huisvrouwjes zoeken overdag sexkonakt. Bel 06-9661. (100 cpm).
'ARTNERRUIL privelijn,
direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil.
06-320.330.91. (75 cpm.).
POLITIEAGENTE.
Je wordt streng aangepakt.
"5 cpm
06-97.93.
'ORNOparadijs! 75cpm.
SM maniak .. .06.320.350.44
Grieks standje .06.320.360.55
Op z'n Frans .06.320.350.22
30 Hoogtepntn.06.320.350.33
SM Meesteres .06.320.327.67
PRIVE-KONTAKT
Je krijgt direkt 'n meisje aan
de lijn. 06-9570. (100 cpm).

Mensen werken
liever dichtbij huis

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Abcoude, Hoogstraat 26-28

••Er bestaat geen twijfel over:
Mensen werken liever dicht bij huis. Een trend
om rekening mee te houden en nieuwe
medewerkers in de woonomgeving van het
bedrijf te zoeken.
De nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia bieden alle ingrediënten om
. gericht, opvallend en trefzeker te adverteren
voor personeel.
Voor meer informatie over succesvol werven,
bereikcijfers en tarieven kunt u contact
opnemen met de verkoopafdeling.
Tel.: 020-562.3076
(hoofdkantoor) of
Tel: 020-647.5393
(Amstelveen).

Rijpe donkere Vrouw
REAL SEX! NIEUW! 75 cpm
in voor alles...!!!
Lesb. meisjes .06.320.325.60
06-320.323.43
100 cpm Orgie LIVE .. .06.320.332.77
Winkelmeisje .06.320.327.70
• Wij behouden ons hè Schooljuff rouw .06.320.360.11
recht voor zonder opgave van Politieagente. .06.320.323.38
redenen teksten te wijzigen Rijpe Dame Live. Jij mag 'n
of niet op te nemen.
livegesprek voeren met mij!
1 gpm
06-320.320.63.
Ruim 300 ondeugende vrou
Rijpe dame live opgenomen
wen zoeken 'n slippertje.
toen ze op bed lag. 75cpm.
06-320.321.44. (100 cpm).
06-320.326.17.
Sabrina (18) en nog veel meer
meiden willen direkt apart.
Diverse clubs
Bel 06-9510. (75 cpm.):
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met huisvrouwtjes, jonge
020 - 6328686. Amber Escort
meiden en jongens (18).
lieve (jonge) dames, dagelijks
06-320.330.46. (75 cpm.).
na 19 uur. (Geen chauffeur bij
SEXAFSPRAAKJE met 'n U binnen - geen extra kosten).
meisje (18). Vraag haar telnr.
NIEUW JONG PRIVÉ
Bel 06-9844. (100 cpm).
6 klasse dames verwennen U.
Info: 020-6690652.
SEXMEISJES!
Lief, Zacht en Heet! Willen Tevens gastvrouwen gevr.
uitgekleed worden! 100cpm. • Wij behouden ons het
SIDDERENDE meisjes (18 jr). recht voor zonder opgave van
Ik ga bij je op schoot zitten. redenen teksten'te wijzigen
of niet op te nemen.
Wat voel ik nou!
75 cpm
06-320.320.66.
SM-KONTAKTLIJN: Strenge
afspraken in de buurt.
06-320.325.80. (100 cpm).
STOP met wachten. Jij wilt
toch ook direkt een meisje
(18)706-320.320.92.100 cpm.
STRAATMEID Live. Eindelijk
kun je live sexen met een ordi
straatmeid. Een zalig live
gesprek! 1 gpm
06-98.40.
Thuiskontakt, meisjes v. 18,
Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
GRATIS MICRO'S worden
bij jou in de regio.
06-320.326.33. (100 cpm).
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgeplaatst onder de
gave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
Tikkeltje ondeugend; direkt
navolgende voorwaarden:
apart met 'n leuke vrouw!
bij uw tekst meegerekend wordt).
•
inzenden
uitsluitend
via
06-320.328.88. (100 cpm).
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worTRIOKONTAKT: Zoek je sex
opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
met meerdere vrouwen.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
06-320.325.04. (100 cpm).
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
TWEE VROUWEN
bjrief) met vermelding van uw postcode naar:
verwennen elkaar.
niet boven ƒ 300 uitkomen.
100 cpm.
06-320.324.03
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Vanavond al 'n afspraakje!
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
Altijd succes als je op zoek
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
bent naar 'n leuke vriend(in):
06-9899. (100 cpm). •
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letterGasthuisplein'12,
VLUGGERTJE
grepen.
Meisjes (18) zoeken sexkon2041JM
Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
takt. Bel 06-9603. (100 cpm).
u
bij
uw
tekst
een
gegarandeerde
(giro)betaal***ZAPPSEX***
cheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acDonker Tienertje (18 jr)
06-320.323.70
100 cpm
ceptgirokaart.
ZAPPSEX
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Draai of toest om heen en
terug te spoelen, het lekkerWij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
ste kun je blijven herhalen!
75 cpm.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
Effe Vlug
06-96.92
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
Meisjes
06-96.40
TOPSEX 25+
dinsdag 14.00 uur.
. .06-97.92
Zeker weten, dat er ook op
ou een meisje v. 18 wacht!
Bel 06-9701. (100 cpm).
Zoek jij wulpse meisjes (18)7
3el Supersexkontakt.
06-320.320.44. (100 cpm).
1 regel ƒ 4,65
2 regels ƒ 4,65
3 regels ƒ 4,65
4 regels ƒ 6,20
5 regels ƒ 7,76

WERKT!

MICRO'S
voor de particulier

3 regels
Gratis!

Zandvoorts Nieuwsblad

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein
De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag. De Krocht

Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Het Station

9,31
10,86
12,41
13,96
15,51

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

T. Goossens

Maraned

6 reqels ƒ
7 regels ƒ
8 regels ƒ
9 regels ƒ
10 regels ƒ

Kerkstraat 12, Zandvoort

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW. '
Naam:
Adres:

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Postcode:

Plaats:

Stationsplein 6, Zandvoort

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

iaby tandenborstel:
ng geleerd oud gedaan
g geleerd oud gedaan. Dit spreekwoord gaat
eer op als we het over tandenpoetsen hebben.
et voor niets spoort de tandarts ons aan zo vroeg
gelijk met (goed) poetsen te beginnen. Want
ereen, zelfs uw baby, kan te maken krijgen met
dbederf.
meeste ouders weten dat
nisten en tandartsen, veraanwezige suikers in
bonden aan de Universiteit
chtensap cariës veroorzavan Aarhus (Denemarken),
i. Maar slechts een handheeft zich gebogen over de
ol mensen weet dat de mogelijkheden rond voorkotose die in moedermelk
ming van tandbederf bij banet zo schadelijk kan
by's. Het onderzoek resulp. Het ontwikkelt nameteerde in de presentatie van
een zuur dat het gebit
een speciale baby tandenborliever gezegd de basis stel die nu ook in ons land
het kindergebit) aan- verkrijgbaar is. De Tandex
;.' Mondhygiënisten en
baby tandenborstel heeft een
dartsen raden dan ook
zeer kleine borstelkop, extra
i kinderen zo vroeg mo- zachte borstelharen, af geronde borstelharen, vrolijke
ijk aan poetsen te laten
nnen.
kleuren en een relatief groot
handvat. Dit geeft de ouder
de mogelijkheid de baby
KUS fabrikaat
team van mondhygië- vroeg te laten wennen aan

Nieuw natuurlijk
alternatief voor
schaapjes tellen

poetsen van de tandjes.
Naast het reinigen zorgt de
tandenborstel er ook voor
dat het tandvlees op een
goede manier wordt gemasseerd.
Kompleet assortiment
De jarenlange ervaring op
het gebied van de tandverzorging heeft ertoe geleid
dat Tandex een kompleet as-

sortiment voor de gebitsverzorging biedt. Bij uw drogist vindt u naast de vele
soorten tandenborstels ook
floss, tandenstokers en interdentale borsteltjes. Behalve goed poetsen is verstandig snoepen natuurlijk belangrijk voor een gezond gebit. Voor meer informatie:
Bay & Vissing Benelux
B.V., tel.: 0342O -20428.

k ben als herboren"

)e heilzame werking van knoflookcapsules
De heer Varney (62) uit Elspeet weet wat knoflook
voor een mens kan doen. Na een zware tijd waarin
hij een open hartoperatie onderging en veel medicijnen gebruikte voelt hij zich nu als herboren.
"Ik tobde al jarenlang met
ben ik niet meer vatbaar
allerlei medicijnen die mijn
voor griep en verkoudheid."
cholesterolgehalte en bloeddruk op peil moesten houUnieke
den. Ik kreeg vele bijwerkingen die op de bijsluiter
weerstandsverhogende
vermeld stonden. Bovendien
werking
namen ze de oorzaak niet
weg. Als ik even stopte,
Kyolic heeft alle goede eischoten mijn bloeddruk en
genschappen van knoflook.
cholesterolgehalte weer omHet verbetert de bloedsomhoog. Verder bleef mijn
loop, het werkt bloeddrukreweerstand zwak en werkten
gulerend en helpt het chomijn darmen niet goed.
lesterolgehalte te verlagen.
Twee keer per jaar kon ik
Kyolic heeft echter meer
rekenen op verkoudheid en
dan dat. Dankzij een uniek
flinke darmklachten! Ik ge20 maanden durend rijbruik nu twee capsules Kyopingsproces veranderen de
lic met lecithinè per dag. Ik
irriterende en stinkende beheb nu meer energie en
standdelen uit de knoflook
mijn cholesterolgehalte en
in uiterst heilzame zwavelbloeddruk zijn prima. Ook

bestanddelen. En ze zorgen
voor een zeer krachtige en
voor knoflook unieke weerstandverhogende
werking
in de mond en in de keel- en
luchtwegen. Dit speciale rijpingsproces maakt de knoflook bovendien uiterst mild
voor maag en darmen. Kyolic houdt de • natuurlijke
darmflora in stand. En omdat de stinkende bestanddelen verdwenen zijn kan het
ook na innemen geen knoflookgeur afgeven. Vervelende oprispingen blijven daarom achterwege.
Kyolic met lecithinè is verkrijgbaar bij drogist, apotheek en reformhuis en is er
in een verpakking van 60 en
250 stuks.
Bel voor een gratis proefmonster en doe de geurtest:
O6-35033088 (30 et per minuut).

Wilt u

adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

t
02507-17166

Vaak zijn een aantal eenvoudige maatregelen al voldoende om van een gezonde
nachtrust te genieten. Zo is
het aan te raden vlak voor
het slapen gaan geen koffie,
thee of cola meer te drinken
en niet meer te roken. Om
vlak voor het slapen gaan zo
goed mogelijk tot rust te
komen is het raadzaam aan
het eind van de dag ontspannende dingen te doen,
bijvoorbeeld een avondwandeling maken, en geen werk
mee naar bed te nemen.
Valdispert Nacht
Uiteraard kan ook een
slaapmiddel uitkomst bieden. Een middel zoals bij-

BUIJtH VEMNlWOOmUKHtlD ViH ff ftlfflf WttKMEDIA

voorbeeld Valdispert Nacht.
Het nieuwe natuurlijke alternatief voor schaapjes tellen. Valdispert Nacht is een
middel voor mensen die
moeilijk inslapen of doorslapen. Een 100% natuurlijk
middel, want de werkzame
bestanddelen zijn valeriaanextract (125 mg) en hop-extract (30 mg). Al sinds de,
middeleeuwen wordt valeriaan-extract gebruikt vanwege zijn rustgevende werking. Dat hop-extract slaperig maakt, weet men al net
zo lang. De kombinatie van
beide extracten geeft een
slaapverwekkend
effect,
waarbij Valdispert Nacht alleen helpt als het nodig is: 's
nachts. De volgende ochtend
staat u fris en uitgerust
weer op.
Valdispert Nacht werkt niet
verslavend. De aanbevolen
dosering is 2-4 dragees die
een uur voor het slapen
moeten worden ingenomen.
Het is verkrijgbaar bij drogist en apotheek. Voor informatie:
Vemedia B.V.
020-5490905.

Onze handen worden
voortdurend
blootgesteld aan invloeden van
buitenaf en de gevolgen
daarvan laten zich niet
zo maar verdoezelen.
Temperatuursveranderingen, hard water of
agressieve
wasen
schoonmaakmiddelen laten hun sporen na. Kloven,
beschadigingen,
uitdrogingen en een doffe huid zijn daar de
trieste getuigen van.
Om handen in een goede
konditie te houden is een
handcrème alleen niet voldoende. Specifieke verzorging in de vorm van een
zogenaamde 'hand mask'
biedt wel soelaas. Een handmasker zorgt ervoor dat de
doorbloeding wordt geaktiveerd waardoor de handhuid
een gezonder en frisser aanzien krijgt. Vooral 's nachts
wanneer het lichaam in ontspannen toestand verkeert,
krijgen de werkzame stoffen
die bijvoorbeeld in Hand
Mask van het merk Herôme
voorkomen, volop gelegenheid hun heilzame 'herstellingswerk' uit te voeren.
Stimuleren van celvernieuwing
Het Hand Mask bevat verschillende stoffen (onder andere elastine, mucopolysacchariden, een aminozuurcomplex, d-Panthenol en
aloë vera) die op uitgebalanceerde wijze elkaar stimule-

Verkoudheidsbalsem speciaal
voor babies en kinderen

^itamine C,
nmisbaar voor je
Jvinter) weerstand
et het najaar en de winter in het verschiet is het
rstandig om voor extra weerstand te zorgen,
tamine C is hierbij onontbeerlijk. Tevens zorgt
t ervoor dat de schadelijke gevolgen van roken,
ress en slechte eetgewoonten worden beperkt. Het
dus niet verwonderlijk dat Vitamine C de belangkste vitamine van de moderne tijd wordt geemd.
de natuur kunnen vrijwel
groente en fruit, maar een.
e levende wezens zelf Viextra vitaminebehoefte kan
nine C aanmaken, behalve
onder onze huidige omstanmens en de gorilla. Wij
digheden snel ontstaan. Ons
ssen namelijk een enzym
lichaam weet perfect hoeveel
hiervoor noodzakelijk is
extra's het nodig heeft: al
moeten het dus uit onze
het overtollige Vitamine C
eding halen. Vitamine C
zal het automatisch uitscheinoodzakelijk om onze beden. Roter Vitamine C is al
igrijkste lichaamsfuncties jarenlang de meest gebruikte. Het is verkrijgbaar in de
stand te houden,
amine C zorgt er daarbekende gele pot met een
frisse citroensmaak, zodat
ast voor dat de in ons
ook kleine kinderen het zonhaam aangemaakte en geder problemen zullen innearlijke vrije radicalen op
men. Daarnaast is er ook de
eotieve wijze worden geutraliseerd. Deze vrije rawitte pot met een suikervrije
alen kunnen ervoor zorversie van Roter Vitamine C.
n dat uit gezonde molecui elementen worden ontEen stoot bij griep
kken waardoor deze uit
n evenwicht raken, met
Naast de bekende tabletten
symptomen o.a. vervan
50 mg is er nu ook een
seidheidsverschijnselen en
variant met een 500 mg tailaisegevoelens.
blet. Want wanneer de griep
u in de greep heeft, zijn er
eest gebruikt
Roter Vitamine C 500 mg
kauwtabletten die zorgen
tamine C zit in verse

Maatregelen
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Gun uw handen
optimale verzorging

Slecht slapen, wie kent
het niet? Draaien,» woelen en de wekker geeft
aan dat het later en later wordt. En de volgende dag voelt u zich bepaald niet fris en uitgerust. Maar liefst één op
de drie Nederlanders
heeft regelmatig last
van slaapstoornissen en
het is dan ook niet verwonderlijk
dat
deze
klacht steeds vaker tijdens het spreekuur van
huisartsen te horen is.
Verschillende oorzaken kunnen een goede nachtrust
verstoren. Lawaai, een zware maaltijd aan het einde
van de avond, de kwaliteit
van het matras of de temperatuur van de slaapkamer
kunnen van invloed zijn op
de nachtrust. Maar ook
stress kan een boosdoener
zijn.

GEZONDHEID

voor een stoot die de weerstand weer snel op peil
brengt, immers de oorzaak
van griep en verkoudheid
ligt in een sterk verminderde weerstand. Roter Vitami-

ne C is verkrijgbaar bij apotheker en drogist.
Voor meer informatie:
Boots Healthcare B.V.,
tel.: 035 - 853851.

Een flink aantal mensen heeft de afgelopen zomer
te kampen gehad met verkoudheid. Grote boosdoener was het wisselvallige weer. Nu de herfst zijn
intrede doet is het verstandig om voorzorgsmaatregelen te nemen. Voor uzelf, maar vooral ook voor
uw kinderen.
bestanddelen
Een generatie lang beproefd werkzame
middel tegen verkoudheid is worden namelijk gevormd
een speciale zalf waarmee door zeer zuivere etherische
borst, nek en rug worden oliën van natuurlijke ooringewreven. Deze zalf ver- sprong. Etherische oliën
spreidt weldadige dampen zijn aangenaam ruikende
die de luchtwegen weer ope- oliesoorten die verkregen
nen. Bij zware verkoudheid worden uit plantaardige exkan deze zalf ook als inhala- tracten. Luuf is derhalve
tiezalf worden toegepast, het een puur natuur produkt.
bekende "stomen".
Versclüllen in huid
Zuiver natuurlijke oliën Gezien de samenstelling van
Een van deze bijzondere de huid en rekening houmiddelen die verkoudheid dend met de ontwikkeling
grondig aanpakt, is Luuf van het luchtwegenstelsel,
verkoudheidsbalsem.
hebben volwassenen, kinderen en babies bij een verkoudheid een aangepaste
verkoudheidsbalsem nodig.
Luuf ontwikkelde daarom
een unieke variant voor babies, die speciaal is afgestemd op de tere baby huid.
Er is ook een variant voor
kinderen vanaf drie jaar én
een voor jonge mensen en
volwassenen. Door borst,
nek en rug in te wrijven,
wordt de doorbloeding gestimuleerd. De lichaamswarm'te zorgt ervoor dat na korte

tijd de krachtige, heilzame
dampen via neus, mond,
keel en luchtwegen doordringen tot in de kleinste
vertakkingen van de Iongen. De actieve bestanddelen
helpen tegen geïrriteerde
luchtwegen en verstopte
neuzen. Ze zorgen ervoor
dat vastzittend slijm tot diep
in de longen los komt en het
hoesten afneemt, zodat er
weer rustig kan worden geslapen. Alleen verkrijgbaar
bij apotheek en drogist.
Voor meer informatie over
de drie
Luuf-varianten:
Christiaens
B. V.,
tel.:
076-201520.

Prof. Clairc Revlot
Prof. Claire Beylot (arts)
leidt in het Academisch Ziekenhuis van het Franse Bordeaux
de
afdeling
Vaatklachten. Al jarenlang
adviseert ze haar patiënten
het gebruik van OPC, een
stof die o.a. wordt gewonnen uit schors van de pijnboom. "Mijn patiënten", zo

vertelt prof. Beylot, "hebben
er veel baat bij. De echte
grote spataderen gaan er
niet mee weg, maar allerlei
bijkomende beenklachten zoals pijn, kramp, kriebels en

gezwollenheid reageren erg
goed op OPC".
Nachtrust
Het extract Flavénol bestaat

bijna helemaal uit OPC
(85%). Met OPC is, ook door
prof. Beylot, erg veel wetenschappelijk onderzoek gedaan bij mensen met
vaatklachten. Telkens bleek
weer dat OPC een erg g'oede
oplossing voor veel klachten
is. Bij driekwart van de onderzochte patiënten trad
verbetering op in het gevoel
van 'zwaarte in de benen',
alsmede een vermindering
van de 'kriebels'. Bij de helft
verminderde de pijn en bij
60% werden de krampen
minder. Die gunstige resultaten ontstaan doordat OPC
de doorbloeding en de conditie van de vaatwand verbetert. In veel gevallen levert
dit ook een ontspannen
nachtrust op.
Het extract waarmee prof.
Beylot en haar collega's in
Frankrijk werken is in Nederland als voedingssupplement verkrijgbaar bij drogist en reformhuis onder de
naam "Flavénol". Informatie
bij uw winkelier of bel
Compact Nutrients.
tel: 02940-17162.

Natuurlijke gel
Hand Mask is een gel die
eenmaal per week een extra
intensieve verzorging biedt
of bij handen die in een
slechte. konditie zijn, als
kuur kan worden gebruikt.
Het bevordert de vochtregulatie en voorkomt vroegtijdige veroudering van de huid.
Het is een stevige, natuurlijke gel die niet vet is en
plezierig aanvoelt. Uw handen hebben er de meeste
baat bij als u het minimaal
één keer per week gebruikt.
U kunt het dus rustig voor
het slapen gaan op doen (de
gel vlekt niet!) en 's morgens er gewoon weer met
lauw water afwassen. Al na
één nacht is de huid van de
handen aanzienlijk zachter
en gladder. Verkrijgbaar bij
drogist en parfumeriezaak.
Voor meer informatie:
Herôme Cosmetics B.V.,
tel.: 020-6465430.

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en
Particulier Verzekerden
Uw adres voor:
MEDISCH ELASTISCHE KOUSEN/PANTY'S
ook naar maat

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid
Tel. 12305

Vermoeide, rusteloze benen en spataderen?
Meer dan de helft van de
bevolking heeft last met
de benen. De verschijnselen
variëren
van
nachtelijke
kuitkrampen, •waardoor men vaak
wakker wordt, tot dikke, opgezette en gespannen benen. De benen
zijn gevoelig en men
klaagt over 'kriebels' of
zelfs pijn. Het ergste
zijn natuurlijk de spataderen. Gelukkig is er nu
•Flavénol waarmee u zelf
een deel van de klachten
kunt verhelpen.

ren en versterken. Mucopolysacchariden zijn biologische weefselextracten die
goed in staat zijn water te
binden, waardoor de huid
vocht kan vasthouden, wat
op zich weer goed is voor de
spankracht. Het aminozuurcomplex stimuleert de zuurstofopname. Door de toevoeging van een hoge concentratie allantoïne stimuleert
Hand Mask de celvernieuwing en zorgt het voor het
behoud van een gezonde en
gave huid.

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

DE

GAPER DRUGSTORE
DROGISTERIJ &
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 02507-12513

51 CM KLEUREN-TV
TELETEKST AFSTANDBEDIENING
5.1 cm grootbeeld kleuren-tv, monitorlook,
40 voorkeuzestations, automatisch zenderzoeksysteem, teletekst, groene toets, scart-aansluiting
en infrarood afstandbediening. Adviesprijs*799.-

SONY CAMCORDER
8x motorzoom. lader, 3 lux,
hifi, autolocus. Adv. •2220.-

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

teletekst

1349.-

TOPMERKCAMCORDER

F60; 8mm systeem, 6x zoom,
Flat en Square Hi-BlackTrinitron supenmpose. autofocus. Adv.'2299.beeldbuis, teletekst en afstandbediening Adviespnjs'1799.-

1299.-

Indeling
102 Nieuws

1149.-

200 programma
300 Omroep
400 Vrije Tijd, Teletekst
500 Consument, financier
600 Sport
700 Weer en verkeer
800 Landbouw en regio

SONY 70CM KVX2921
STEREO TELETEKST

1799.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

1499.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1199.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

999.-

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

Informatie::

ARISTONA 3 KOPPEN
VHS-HQ VIDEORECORDER

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
3SB12; Perfekte High-Quality oeeldkwaliteit met
MIELE 1100TOEREN
6 programma's, 1 2 couverts en |
Super Slow motion en Stilstaand beeld, Auto
WASVOLAUTOMAAT
geruisarm: Adviesprijs. '999.repeat, 6 programma timer tot 1 maand vooruit,
Type W750; Voorlader, RVS
Quick-programming, OTR. Automatische320 LITER SUPER
trommel EN kuip, centrifugeert
koppenreiniging. Tuner met S-kanalen en 42 KOEL/VRIES KOMBI
tot 1100 toeren p/m;buitenvoorkeuzezenders. Afstandbediening met LCD- Geen 2-deurs koelkast maar een mantel tweezijdig geémail- BAUKNECHT VW 3PR
display.
echte 320 liter 2-deurs koel/vries leerd. Adviesprijs '2199.pTgik TQQ
kombinatie. Koelruimte op
Adviesprijs *1150.Lrffef
1 3«f."
ooghoogte". Adviesprijs.*! 099.BOSCH VWPS21 00
SIEMENS 1000 TOEREN

Publieks
Informatie:
201035-778025
(allen in
kantoor-

101
101
201
201
301
301
401
401 »!<>
501
§01
«"
BU
'

Omroep- overzicht:
NOS 304 AVRO 310 VARA 320 KRO 330
NCRV 340 T ROS 350 VOO 360 EO
37O
VPRO 380 iKOM 391 Educatief
392-399

SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviespnjs'3330.-

1969.-

TypeWH3380; Adviespnjs'1 878.-

PHILIPS /WHIRLPOOL
KOEL/VRIES KOMBI
Type ARG280; Adviesprijs'1 235.-

Adres centrale redactie: Studiocomple

CQQ
U il «J.

STEREO TRAVELLER

MIELE KOEL/VRIES

CCR810; 8mm camcorder, HiFi
stereo, sjjper-lichtgewicht. '2695.-

MIELE VW G521

1499.-

WAS/DROOG KOMBINATIE
1200 TOEREN LUXE
IDEAAL: Wassen en drogen in
één apparaat. Adviespnjs'1 899.-

RISICO

1475 •"

1649.-

BAUKNECHT SUPER , AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie
KOEL/VRIES KOMBI

bij
Type KGC251 1 ; Adwespnjs'1 269.-BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Adv.*1549.-

SONY TRAVELLER

TR50; Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, HiFi, autofocus. '2550.-

799.-

1399.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

899.-

PTg% QQC _
taalt? OOü.

37 CM KLEUREN-TV

329.-

nrgii oen
u-w? Ou «f-

PHILIPS HI-FI VIDEO

BAUKNECHT WA6500

VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle, perfekt
beeld, HiFi stereo. Adv.*1795.-

845.-

1099.-

TURBO-DRIVE HI-FI

Supersnel! HiFi stereo video.
Ned. Philips garantie. *1395.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Adviesprijs*749.-

Type 25GR5760; 63cm flat- JVC VHS HI-FI VIDEO
square, in-lme, quikstart beeld- HRD910;TOPKLASSE! '1649.buis, stereo, teletekst en afstandbediening. Adv.*2075.-

1295.-

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

1895.-

70 CM TELETEKST

Nederlandse Philips garantie.

1295.

PHILIPS CE6270 63CM
AFSTANDBEDIENING

995.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

m 945.-

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

INDESIT 2-DEURS

F65; 4 koppen, stereo. '1894.-

a
GRUNDIG HI-FI VIDEO

ZANUSSI 2-DEURS

^-^^^^••r^r^r-r* jn„.aiiM.

- ^llignfiTrflrWmriWffiWTtfffifTfTtl

VS940; VHS-HQ, 4 koppen,
inkl. TELETEKST. '1999.-

565.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

1199.-

1149.-

665.-

SIEMENS KS31VOO
VR223; VHS-HQ, simpel
programmeren:TXT. *1245.-

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.*799.-

459.-

895.-

Supersnel, 4 koppen, longplay.
Ned. Philips garantie. '1245.-

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

255.355.-

GRUNDIG VIDEO + PDC

INDESIT 140 LITER

VS902;TELETEKST. '1409.-

BLAUPUNKT VIDEO

145 LITER KOELER

RTV535;3koppen,VHS.*1445.-

TOPMERK. Adviesprijs*749.-

H^---Xr-" u M .T "HEffljimtfia

899.-

800TRNBOVENLADER

Inklusief aparte 2800-toeren centrifuge. Adv.*1375.-

1099,

taalt? D9O."
ARISTONA 51 CM

KN5404;Gas-elektro. *1049.-1

668.-

Handig opietvrieskastje
waar altijd een plaatsje
voor te vinden is. Adv.*595.-

328.-

DX20;afstandbediend. '879

PELGRIM SUPERLUXE
TOPMERKWASDROGER GAS-ELEKTRO FORNUIS l

TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

OPZETVRIESKASTJE

ZANUSSI VRIESKAST

INDESIT WASDROGER

Inkl. afstandbediening. '699.-

Type AFB594; Adviesprijs*725.-

478.-

CD-SPELER

BAUKNECHT LUXE

578.-

BOSCH VRIESKAST

Full-Size! Afstandbediening.
Ned. Philips garantie. *395.-

Type GSD1311; Adv. *848.-

598.-

199

STUNT!! VRIESKIST!!

BAUKN./BOSCH/AEG

prg^ oio

fTO^
Lrtfrf

1298.

7QQ m
i&ïjm

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

SUPER KOOKPLAAT

Elektronisch regelbaar. *1 445.- 4-pits gaskookplaat. '298.-

198.

MIELE DROGER
MERKCENTRIFUGE

348.Electronisch betalen l HAARLEM
mpt uw PIN-code
l Winkelcentrum "Schalkwijkzonder extra kosten | Rivièradreef 37

1098.

JypeAMB523; Adviesprijs*945.- fornuis met hete-luchtoven.
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
i Meer budget door de gratis
) BCC-cardf
anvraag-folder in de winkel!

958.

INFRA TURBO
PHILIPS /WHIRLPOOL ATAG
KFF452; Luxe gas-elektro

428.- Lciifcy v.a.lKRI."
PHILIPS VRIESKAST KONDENSDROGER

STUNT! VHS-HQ VIDEO

428.-

ace
*{PRIJS

528.598.-!

ATAG GAS-ELEKTRO
ptgij OQQ
FK055/52/25A;Elektrischeoven, l
tJÜft? O «J U-" inkl.
grill en kookwekker. *1510.-

Type Z6050; Adviesprijs*599.-

GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

TypeKN5402WO;Adviespn)s*849.-1

ZANUSSI WASDROGER

^^^•••^•••••^fiSiBH ••••^•MBHI

JVC VHS-HQ VIDEO

INDESIT
FORNUIS

Wasdroger. Adviesprijs*495.- 410; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispiten mixed
grill-set. Adviesprijs'1425.-

SONY E240V (VHS 4uur) 5 voor
ITDKSA90 IdeechleüPOvoor

J40,VHS-HQ,3koppen.*1104

V

MET

5 JAAR

INDESIT G/E FORNUIS

l De laagste prijzen van Nederland! Bijv.:

GRUNDIG 51 CM TEKST
PTgij
CQQ

*^ \oeoeo

525.-

|AUmoffv.DE4?CASSET

PANASONIC VIDEO

979.-

799.

ETNA FORNUIS 14.00

F360 HQ-3 koppen. '1 098.-

BLAUPUNKT55CM
SUPER TELETEKST

AVM920; Luxe 3 m 1 kombi l
magnetron. Adviespnjs'1299.-

495.-

625.-

AKAI 3 KOPPEN VIDEO

649.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

AEG TURNETTE

160 liter inhoud. Adv.*869.-

F340; VHS-IHQ, PCD voorbereid, afslandbediend. Adv. '968.-

$

R8180;750Watt + draaiplateau. l

BAUKNECHT 160LTR

AKAI VHS VIDEO+PDC

349.569.

BOSCH KTF1540
V325; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbediening. '1 220.-

Type R3G14; Draaiplateau, l
timer en 1000 Watt quartz-gnll. |

SHARP 3 IN 1 KOMBI

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv.M 445.-

395.425.PHILIPS 160 LITER

SONY 4 KOPPEN VIDEO

319.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI

FMA925C; Luxe 3 m 1 kombi- l
magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adviespri]s.*849.-'

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

VR312; 3 koppen, perfektbeeld,
LCD-afstandbediening.' 1145.-

soNYs KOPPEN VIDEO

l
|

MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON

TURBO-DRIVEVIDEO

1398,-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

O1Q

AVM610; 20 liter. Adviespnjs'769.-1

320 Liter 2-deurs koelkast
Adviesprijs. *1398.-

PHILIPS VIDEO+ PDC

70KV9717; Adviesprijs'2275.- SLV425; VHS-HQ, longplay,
4 DA-PRO koppen, shuttle. '1 330.

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

pTg4

249.-

ZANUSS1140 LITER

1348.898.-

SAMSUNG RE570

£. I9«
04-9 • " \aalt?
MOULINEX FM1115
HOLL 1000 TOEREN
7/1
0. "
l «4ÏJ

BAUKNECHT 2304

2SB12;LCD-afstandbed..*1045.-

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

'

LUXE WASAÜTOMAAT PHILIPS / WHIRLPOOL

ARISTONA HQ VIDEO

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

H QO
133.

299.-l

SLV615; HQ TOPKLASSE!
4 koppen, longplay (8uur). '1 990.-

130 LTR. KOELKAST

Iteletekst

Q/IO

pTgii
iJ'Jfr?

SONY VHS HI-FI VIDEO

PHILIPS GR1021 37CM PHILIPS VHS-HQ VIDEO

toestel)vraag eroml

Snel ontdooien en verwarmen, l

INDESIT 1200TOEREN

ZANUSSI WASAUTOM. PANASONIC 700 WATT

m 745.395.-

MAGNETRON OVEN

Type R2240. Adviesprijs*849.- Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs'1 299.-

PANASONIC VHS HI-FI

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

1395.-

395.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs'245.-

169.-

108.
.1 tot 6.30 uur l'

KOOPAVOND: l'
7 tot 9 uur h
7 tot 9 uur l
7 tot 9 uur'

(BEVERWIJK
l ALKMAAR
éf^CI fUTBf\ QIIDCBC SdhoSSedorp* vriidan
l Winkelcentrum De Beverhof" l Huiswaarderplein 11
1 / lïiTTiV n^'^^-f^S. Maarss>nbroek vriidaa
| Beverhof 16 (alleen witgoed) J (Achter Noorderkade/Groamorko l t IN DE RANDSTAD overig* filialen dond.rd.
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Perfect handbal Casino-ZVM dames levert zege op

ZANDVOORT - De competitie voor de zaalhandbalteams van Holland Casino-ZVM kende een redelijke start.
De heren, gaven kampioenskandidaat Schagen uitstekend
partij, maar verloren nipt met 19-23. De Zandvoortse dames speelden een knappe partij tegen de reserves van De
Bunkert. Na veel spanning en goed handbal won Holland
Casino-ZVM verdiend met 17-15.

een 17-17 stand aan. Toen gaf de
routine van Schagen de doorslag. De bezoekers namen een
kleine voorsprong en Holland
Casino-ZVM was genoodzaakt
meer risico's te nemen. Bal onderscheppingen zijn dan nodig
maar daar slaagden de Zandvoorters niet m en Schagen
speelde de wedstrijd bekwaam
uit.
„Tegen deze kanshebber op
de titel hebben we het uitstekend gedaan," vond Dirk Berkhout. „We zijn nog niet op volle
sterkte, maar desondanks vond
ik het een goede partij. We zijn
niet weggespeeld. Alleen moeten we de kansen, die we krijgen, beter benutten."

ZAALHANDBAL
• Holland Casino/ZVM herenSchagen 19-23 (9-10)

In een goede spannende partij handbal hebben Schagen en
Holland Casino-ZVM elkaar
weinig toegegeven. Vrijwel de
gehele wedstrijd ging gelijk op.
Alleen was het zo dat Schagen
telkens een doelpunt voorsprong had. Het team van
coach Dirk Berkhout vocht
zich echter steeds langszij.
Ruststand 9-10.
Het tempo bleef ook in de
tweede helft hoog. De spanning
was te snijden en de Zandvoorters leken op weg naar een fraai
resultaat. Met nog tien minuten • Holland Casino/ZVM damesvoor de boeg gaf het scorebord De Bunkert 2 17-15 (11-11)
Holland Casino-ZVM kwam
voortreffelijk uit de startblokken. Met snel handbal veroverden de Zandvoortsen een 5-1
voorsprong. Hierna volgde een
inzinking zodat De Blinkert de
ZANDVOORT - De vrijwilli- opgelopen schade kon herstelgers-avond van Zandvoort- len: 5-5.
meeuwen is een bijzonder geDe tweede helft leek fataal te
zellige happening geworden. worden voor de vrouwen van
Het bestuur van Zandvoort- coach Joost Berkhout. In dermeeuwen bood de leden van de tien minuten werd er niet geclub een gezellige avond aan scoord en aangezien De Blinvoor al het belangeloze werk, kert wel regelmatig doel trof,
dat die leden voor de club ver- stond er een achterstand van
richtten.
11-14 op het scorebord. Onder
De vrijwilligers waren bijzon- aanvoering van de uitblinkende
der enthousiast over deze Mireille Martina, goed voor
avond en genoten tot in de klei- tien treffers en ook verdedine uurtjes van een borrel, een gend uitstekend, zette Holland
hapje en de klanken van de Casino-ZVM de schouders er
band 'Makkelijk Zat'.
onder. Dat had tot gevolg dat de
achterstand werd omgebogen
in een 15-14 voorsprong.
Deze klap is De Blinkert niet
meer te boven gekomen. De
speelden de wedZANDVOORT - Het za- Zandvoortsen
strijd
rustig
uit
en boekten zoterdagteam van Zandvoort- doende een sterke
17-15 overmeeuwen zit op dit moment
„Ik ben ontzettend te
in een dal. Ook in de wed- winning.
spreken over deze overwinstrijd tegen Velsenoord ning," aldus Joost Berkhout na
slaagden de Zandvoorters afloop. „Het team zit op een

er niet in een punt te behalen: 1-2. Volgens trainer
Teun Vastenhouw is de terugval van tijdelijke aard.
VOETBAL
Mede door vele blessures is
de trainingsarbeid aan de matige kant. De geblesseerde spelers zijn niet in staat te trainen,
maar zijn zaterdag zover hersteld dat voetballen mogelijk is.
Die voorbeiding is niet geweldig, maar op dit moment kan
het volgens trainer Vastenhouw niet anders. Desondanks
had Zandvoortmeeuwen zaterdag in de eerste helft het beste
van het spel. Kansen genoeg,
maar geen afwerking nu spits
Ferry van Rhee met vakantie is.
Velsenoord was ook enige keren dicht bij een treffer, maar
doelman Michel Winter reageerde bekwaam. Toch moest
Winter voor de rust de gang
naar het net maken toen hij
kansloos was op een harde inzet: 0-1.
In de tweede helft vocht
Zandvoortmeeuwen met veel
l inzet voor de gelijkmaker. Die
kwam er ook en wel van de voet
van Gerreth Davis: 1-1. Beide
| teams poogden tot de winnende
treffer te komen. Veel spanning
voor beide doelman maar uiti eindelijk was het Velsenoord
dat de winnende treffer scoor| de: 1-2.
„Ik ben teleurgesteld over
l het resultaat," meldde Teun
Vastenhouw. „Over de inzet
l ben ik echter meer dan tevreden. Meer dan honderd procent
hebben de jongens gegeven.
Het is jammer dat we te weinig
scoren, anders had het resultaat wel anders geweest. Gelukkig verliezen de onderste teams
ook, maar de punten zullen we
toch eens moeten pakken. Op
dit moment is het wat sprokkelen, maar ik ben er van overtuigd dat het beter zal gaan."

ZANDVOORT - In Hoofddorp en tegen Overbos behaalde TZB een verdienstelijk 1-1 gelijkspel. Volgens
trainer Willem Koning had
TZB het beste van het spel,
maar gaf de eindstand de
verhouding goed weer.
VOETBAL

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Meer informatie over de problemen/oplossingen is te verkrijgen op de
clubavond, elke donderdag in
het Gemeenschapshuis. Ook
kan men informatie inwinnen
op de volgende telefoonnummers: 02507 - 15023, 17272 of
14085.

Opgave nummer 39: Mat in
l 'Wee zetten. Zwart begint.
Oplossing van vorige week
(Schaakprobleem 38: Mat in
'wee zetten, wit begint): 1.
U2-g3+ Kc7-c8; 2. Tbl-b8 en
Kat!

Schagen had heel wat te stellen met de aanvallers van Holland
Casino-ZVM. Tot in de slotfase hielden de Zandvoorters gelijke
tred met de bezoekers.
Foto Persbureau Zandvo0rt

goed niveau. Het gehele team
heeft prima gepresteerd, mrar
Mireille was van grote klasse.
De motivatie is aanwezig om er
wat van te maken. Deze partij
was echt een lekker begin."
Doelpunten heren: Menno

Trouw 6, Guido Weidema 5, Patrick Terpstra 3, Goran Bogojevic 2, Kees Hoek l, Richard Vos
l, Ronald Vos 1. Dames: Mireille Martina 10, Claudia Paap 3,
Wendy van Straten 2, Margreet
Sterrenburg 2.

Chess Society ongenaakbaar
tijdens rapid-schaaktoernooi
ZANDVOORT - Op het zevende Raadsheer rapid-toernooi voor viertallen in Amsterdam-Oost, waren Fred van
de Klashorst, Olaf Cliteur, Nico Huijboom en Dennis van
der Meijden, van de schaakvereniging Café Neuf/Chess
Society, ongenaakbaar. Door in de laatste* ronde het twee
klassen hoger spelende viertal van het Leidsche Schaak
Genootschap te verslaan ging de titel mee naar Zandvoort.
SCHAKEN

Met een 4-0 overwinning in de
eerste ronde tegen het Amsterdamse MickFizz gaf het viertal
van Café Neuf/Chess Society
meteen haar visitekaartje af.
Dankzij deze overwinning
waande het Zandvoortse viertal
zich even op eenzame hoogte
door zich meteen tussen de
teams te begeven, die in de landelijke competitie uitkomen en
op dit toernooi de A-groep
vormden. Er moest dan ook in
de tweede ronde aangetreden
worden tegen het sterke VAS
uit Amsterdam, hetgeen uitdraaide op een, overigens onnodige 0-4 nederlaag.
Door een 3'/2-'/2 overwinning
op Amstelveen behield Chess
Society de aansluiting met de
concurrentie. In de vierde ronde werd weer een kansloze nederlaag geleden tegen de Zwarte Pion uit Lisse, dat in de landelijke competitie speelt, maar
dit werd de ronde daarop weer
rechtgezet, doordat Chess Society het derde team van de or-

ganiserende vereniging met 3-1
versloeg. Het Zandvoortse viertal steeg daardoor naar een gedeelde tweede plaats.
Van groot belang was het
duel in de voorlaatste ronde tegen het team van de Plassche
uit Nijmegen, dat eveneens in
de landelijke competitie uitkomt. Er mocht niet verloren
worden en toen Chess snel op
een 0-2 achterstand werd gezet,
leek de strijd gestreden. Nico
Huijboom bracht de stand nog
wel terug tot 1-2, maar de partij
van Olaf Cliteur leek niet meer
te redden. In een zinderend
tijdnood-duel trok de Zandvoortse-teamleider toch nog
aan het langste eind, waardoor
Café Neuf/Chess Society de finale mocht spelen tegen het
Leidse LSG.
Dit team, dat in de competitie
twee klassen hoger uitkomt
dan Chess, stond anderhalf
bordpunt voor op de Zandvoorters en had derhalve genoeg
aan een gelijkspel. Dennis van
der Meijden combineerde zijn
toch niet geringe tegenstander
van het bord en ook Fred van
de Klashorst trok, weliswaar

Remise troef bij de
Zandvoortse Schakers

ZANDVOORT - In de zevende ronde van de interne
competitie van de Zandvoortse Schaak Club was remise troef. Liefst vier partijen eindigden in remise, terwijl in de resterende drie
partijen de wit-spelers hun
partijen wonnen.
SCHAKEN
Ter Bruggen had de mogelijkheid om bij winst de koppositie
op de ranglijst in te nemen. Tegenstander Lindeman, die altijd een zeer gedegen partij op
het bord zet, was echter niet te
vermurwen. Ook de partijen
Berkhout-Geerts, Franck-Gorter en de twee nieuwkomers
Hans de Haan en Hans Hueting, besloten tot een puntendeling. Beter af ging het De Oude.
In een zeer fraaie partij tegen
Den Drijvei zette hij licht voordeel in het eindspel in winst
om. Ook Wil Reijer en Wim
Gude wonnen hun partij van
respectievelijk Klijn en Scheepmaker.
De afgebroken partij uit de
zesde ronde tussen Den Drijver
en Gorter had een positief resultaat voor Rob den Drijver.
Op de ranglijst maakte De
Oude een aardige sprong van de
dertiende naar de negende posi-

SPORT
TZB en Overbos
in evenwicht

Vrijwilligers
ZVM genieten

ZVM-zaterdag
zit in een dal

Zandvoorts
Nieuwsblad

moeizaam, het punt naar zich
toe.
Terecht was het dan ook dat
Nico Huijboom de eer ten deel
viel de hoofdprijs te verzilveren
met een schitterende overwinning. Dat Olaf Cliteur zijn partij
verloor, deed niet meer ter
zake, want dankzij deze 3-1
overwinning was de titel reeds
in Zandvoortse handen. De
Zandvoorters, die in maart ook
al het rapid-toernooi in Koedijk
op hun naam schreven, blijken
zeer bedreven te zijn in deze
discipline van de schaaksport,
waarbij de bedenktijd twintig
minuten per persoon per partij
bedraagt.
Vorige week dinsdagavond
heeft Fred van de Klashorst,
topspeler van de Chess Society
Zandvoort, voor de tweede
maal in successie een schaaksimultaan gegeven in Café Neuf.
Alleen R.Bossink slaagde er in
Van de Klashorst een halfje afhandig te maken.

Lange afstandrace als
slot van het raceseizoen
ZANDVOORT - Het evenementen-seizoen 1993 op
het Circuit Park Zandvoort
eindigt zaterdag met een
sportieve uitsmijter. Verleden en heden racen en trainen op één dag met als
hoofdmoot een lange-afstandsrace van één uur en
één ronde.
AUTOSPORT
Verder staat op het programma een debuut optreden van de
Youngtimers: gesloten auto's
en formulewagens, die vroeger
veel op Zandvoort reden en ongetwijfeld voor een spectaculair heroptreden zullen zorgen.
Daarnaast zijn er nog races in
de MG Competitions en met
Historische wagens.
De 'Endurance-race' kent een
zeer sterk deelnemersveld verdeeld in vijf klassen, met als
favoriet de Ferrari F40 van
Duncan Huisman en Hans te
Pas. Verrassend in de klasse
boven drie liter is de inschrijving van Michael Bleekemolen
met de snelle Renault 21 Turbo,
terwijl verder tegenstand voor
de algehele overwinning mag
worden verwacht van Hans Suwerink in zijn Porsche 911
RSR. Totaal starten er maar

liefst veertig wagens, waardoor en nog vele andere merken, toer vier tijdens de trainingen zul- taal 44 inschrijvingen. Bij de
len moeten afvallen.
Formulewagens komen twintig
bolides aan de start.
De trainingen beginnen zaterNaast de drie liters komen
wagens aan de start in de plus dagmorgen om negen uur, ter2000cc, min 2000cc en min wijl het raceprogramma om
1400cc, terwijl de Ascona's ook kwart voor één zal aanvangen.
in een aparte klasse strijden. De toegangsprijs bedraagt vijfDe Youngtimers rijden in twee tien gulden per persoon, terwijl
races. Bij de gesloten wagens voor twintig gulden extra de
een grote variatie zoals, Hil- toeschouwer alles van zeer naman, Daf 55, Ford Mustang, bij kan meemaken vanuit het
Ferrari TB348, Porsche 911 RS rennerskwartier.

Zandvoortmeeuwen naar
derde plaats na 2-1 zege
ZANDVOORT - Door een
knappe maar zwaar bevochten 2-1 zege bij DSOV heeft
Zandvoortmeeuwen goede
zaken gedaan. De Zandvoorters nemen een gedeelde
derde plaats in en krijgen
zondag koploper Alliance
op bezoek. Bij winst is een
periode-titel te bemachtigen, maar de resultaten van
de concurrenten spelen ook
nog een rol.
VOETBAL

Wind te veel voor Ute Klaassens

tie. De Oude heeft alleen de eerste team spelers voor zich, die
vorige week zo fraai wisten te
winnen van HWP.
De eerste tien op de ranglijst
zijn: 1. Dambrink, 2. Ter Bruggen, 3. Lindeman, 4. Van Eijk, 5. Ute Klaassens in haar boot, klaar voor de start van de wedstrijden.
Geerts, 6. Ayress, 7. Berkhout,
8. Jansen, 9. De Oude, 10. Van
ZANDVOORT - Door de enorm stevige gens de voorspellingen, die dag niet verder oploElk.
wind is het 'Rondje om Corsica' een condi- pen dan 15 knopen. Maar het bleek dat de wind
tieslag voor catamarans en zeilers gewor- opliep tot tussen de 20 en 42 knopen. Onder
den. Evenals vele andere deelnemers moest zulke omstandigheden gaat een wedstrijd in NeJeugd
de Zandvoortse Ute Klaassens op de derde derland niet door. De dames hadden het erg
In de jeugdcompetitie wer- dag de strijd tegen de elementen opgeven. zwaar, maar na twaalf uur varen finishte het
den vorige week donderdag- De boot sloeg om en verder zeilen was er koppel als zesde.
avond in het GemeenschapsMet een zo woeste zee is het verplicht dat
huis acht partijen gespeeld. niet meer bij.
buiten vuurpijlen een VHF aan boord moet zijn.
Ranglijstaanvoerder
Florian
In dergelijk hoge golven ziet men de 'cats' niet
WATERSPORT
van der Moolen maakte ook
meer als ze plat liggen. De derde race, over een
deze keer geen fout tegen Na„Een ervaring rijker," aldus de Zandvoortse. afstand van 52 mijl, werd het kopstuk van de
npuk Marquenie. Dit was zijn
vierde overwinning op rij. Spec- „De volgende keer doen we weer mee, want eens race. Het startschot viel en de wind was al opgetaculaire stijgingen op de rang- zullen we het eiland helemaal ronden." In zes lopen tot 25 knopen. De spinnakers werden gehelijst waren er van Jonathan Ed- etappes moest Corsica gerond worden op de sen en binnen een half uur sloegen de eerste
wards en Mare Habets. Komen- Hobie 16 of een Hobie 18 foot catamaran. Dat boten om. De Zandvoortse haalde snel het spinde van de 12-de en 17-de plaats was een enorme uitdaging voor Ute Klaassens en naker in, maar desondanks werd een geweldige
windstoot fataal. De boot overeind zetten lukte
rukten zij op naar een 7-de en 9- haar partner Thalia Houwing uit Texel.
Er werd gekozen voor de Hobie 16, omdat dit niet meer en met behulp van vuurpijlen en de
de plaats.
Clubkampioene
Rebecca een boot is, die in alle weertypes goed te bevrpu- VHF werd om hulp gevraagd. Die kwam snel,
Willemse kan nog maar steeds wen valt. Tevens hadden Klaassens en Houwing maar het bleek dat de fok het avontuur niet had
haar draai niet vinden. Met veel ervaring met deze boot opgedaan tijdens overleefd.
Voor Ute Klaassens zat de wedstrijd er toen
slechts één punt uit drie wed- eerdere wedstrijden. De eerste etappe van Bastia
strijden staat zij op de 11-de naar Aleria werd onder zeer variërende omstan- op, maar de Zandvoortse geeft niet op en gaat het
plaats. Volgens haar zeggen digheden gevaren. De wind varieerde van O tot 25 zeker opnieuw proberen. In 1994 zal zij onder
• komt alles wel goed, want de knopen en er zaten 360 graden wind draaiingen andere meevaren in de Eurocats, een Europees
toppers heeft zij nu achter de tussen. Na een acht uur lange en zeer spannende catamaran-evenement waarbij in België, Frankrijk en Italië wordt gevaren. Onder de deelnerug. Na de herfstvakantie gaat strijd pakten Ute Klaassens een vijfde plaats.
De tweede etappe ging over een afstand van 45 mers zal dan ook de Zandvoorter Gerard Loos
zij er hard tegen aan om het
verschil weer goed te maken. mijl. De wind begon bij 10 knopen en zou, vol- zijn.

De wedstrijd tussen DSOV en
Zandvoortmeeuwen was er een
met twee gezichten. In de eerste helft een goed voetballend
Zandvoortmeeuwen dat met
een 0-1 voorsprong ging rusten
en in de tweede helft een veel
beter DSOV. Zandvoortmeeuwen had m de eerste helft de
strijd kunnen beslissen. Riek
de Haan en Philip van der Heuvel kregen goede mogehjkheden. Het vizier was niet juist
afgesteld. Toch nam Zandvoortmeeuwen een 0-1 voorsprong. Philip van der Heuvel
en Barry Paap gingen het duel
aan met de tegenstanders waarna de bal voor de voeten kwam
van Riek de Haan die doeltreffend uithaalde.
De Zandvoorters controleerden de strijd, maar misten te
veel kansen. Gezien de resultaten van de overige Zandvoortse
voetbalteams waarschijnlijk
een kustbewoners kwaal. In de
tweede helft gaf Zandvoortmeeuwen het spel geheel uit
handen. DSOV nam het mitiatief over en drukte Zandvoortmeeuwen met de rug tegen de
muur. De ploeg uit Vijfhuizen
kwam dan ook aan de verdiende gelijkmaker.
In het Meeuwenteam maakten Jos van der Meij en Barry
Paap plaats voor Steef Gerke
en Remco Nigtevegt. De Zandvoorters probeerden onder de
druk vandaan te komen en
slaagden daar in het laatste
kwartier wel in Toen was het
opnieuw de trefzekere Riek de
Haan, die zijn negende competitie-doelpunt voor de badgasten scoorde: 1-2. In de slotfase
liet Zandvoortmeeuwen zich
niet meer verrassen.
„Voor het eerst speelden we
één helft heel goed voetbal. Er
zat toen lijn m het spel," was de
mening van trainer Pieter
Keur.

De Zandvoorters kwamen
voor een overwinning en trokken meteen ten aanval. Het betere voetbal leverde een paar
kansen op, maar de bal wilde
niet in het doel. Overbos deed
het aanvallend beter door uit
een van de schaarse aanvallen
wel te scoren 1-0.
In de tweede helft werd Fred
Zwemmer in de voorhoede geposteerd om nog meer druk op
het Hoofddorpse doel te brengen. Dat lukte. Uit een snelle
aanval werd de mee ten aanval
getrokken verdediger John
Schilder gelanceerd. De fraaie
voorzet werd even fraai door
Schilder ingekopt: 1-1. De Zandvoorters poogden de winnende
treffer te forceren maar slaagden daar niet in. In de slotfase
kwam TZB nog goed weg toen
een inzet van Overbos de paal
raakte. De bal verdween daarna
in de veilige handen van doelman Jur Greeff, die op een uitstekende wedstrijd kon terugzien.
„Met dit resultaat ben ik toch
niet ontevreden," stelde Koning. „Het vertrouwen is er, de
sfeer in het team is goed, dus
laat koploper DSK zondag
maar komen. We zullen ze
warm onthalen, we hebben er
zin in."

Zandvoort'75 komt
na nederlaag in
onderste regionen
ZANDVOORT - Door de
tweede opeenvolgende nederlaag raakt Zandvoort'75
aardig verzeild in de onderste regionen. Tegen Zevenhoven werd een 3-2 nederlaag geleden en komende zaterdag zal Candia in eigen
huis geklopt moeten worden.
VOETBAL
Het leek er geenszins op dat
Zandvoort'75 tegen een nederlaag zou oplopen. De Zandvoorters trokken fel en sterk ten
aanval en een grote overwinning had tot de mogelijkheden
behoord. Ook al waren vaste
spelers Bert van Meelen, Ferry
Boom en Faisel Soekhai afwezig, de Zandvoorters hadden
het initiatief en namen na een
kwartier voetballen verdiend
een 1-0 voorsprong. Het was
Bas Heino die'een afgeslagen
vrije trap alsnog m een treffer
omzette.

Aangeslagen
Zevenhoven was aangeslagen, waardoor er gaten in die
defensie ontstonden. De Zandvoorters heten echter kansen
op een tweede en derde treffer
liggen. De ommekeer kwam geheel onverwachts. Het altijd
sterkste deel van het team, de
verdediging, ging ook nu weer
driemaal in de fout. Binnen vijftien minuten scoorde Zevenhoven daardoor driemaal. 1-3.
Vlak voor de rust kwam
Zandvoort'75 terug tot 2 3 toen
Hans Hartkamp een voorzet
van Edwin Ariesen inkopte. In
de tweede helft drong Zandvoort'75 sterk aan maar de beste kansen waren toen voor een
counterend Zevenhoven. Ondanks mogelijkheden voor beide teams onderging de stand
geen wijziging meer.
, De organisatie m de verdedigmg was geheel zoek," stelde
trainer Gerard Nijkamp. „Er
was geen dekking. Bovendien
was Zevenhoven fysiek erg
sterk. We hadden echter in het
begin de strijd al kunnen beslissen, toen we een paar goede
kansen kregen. Zevenhoven
verdiende echter de overwinning. De verbetenheid van Zevenhoven mr
tvij."

Top scorers
F. Boom (Zv.75)
R. De Haan (ZVM zon)
B. Heino (Zv. 75)
F. van Rhee (Z.V.M.zat)
W. Rubeling (Z.V.M.zat)
J. Schilder(TZB)

10
15
Het gaat er sterk op lijken dat Riek de Haan zijn titel van vorig jaar
gaat prolongeren. De competitie is pas zeven wedstrijden oud,
maar de Zandvoortmeeuwen spits scoorde zondag tweemaal en
heeft een aardig gat geslagen met de concurrentie. Ferry van Rhee
is zijn naaste belager, maar heeft al een achterstand van drie
doelpunten. Daarna volgt TZB-er John Schilder met een achterstand van zes treffers.

10
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De Saf rane:
Nu al de best verkochte
auto in zijn klasse...

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

iinctional fashion U ear
by INTERSPORT

Niet voor meelopers
-

11

I

.
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Op platgetreden paden heb je niks te zoeken. Je kiest
je eigen weg! Je laat je niks voorschrijven en trends

bepaal je zelf. Dan moet je stevig in je schoenen staan. Het profiel
>•
®

dat jou past vind je terug bij Functional Fashion Gear, de nieuwe
afdeling

van INTERSPORT. Speciaal ingericht met schoenen voor het

ruwe, wilde werk. Een beetje hiker of trekker, trekt bij Functional
Fashion

Gear de

stoute

schoenen

aan. Kom snel

INTERSPORT. En profiteer van de tijdelijke

langs

bij

kortingen.

.en met 'n leaseprijs van f 1.269,-* per maand
blijft hij dat voorlopig ook wel.
Om te beginnen is de Renault Safrane in Nederland nu al
de best verkochte auto in z'n klasse. Daarnaast werd de
Safrane (samen met de BMW) gekozen
door de Europese lezers van Autoweek tot
de nr. 1 van Europa. Wie z'n fraaie lijn bekijkt ziet waarom, wie

z'n uitmuntende comfort beproeft voelt waarom. En wie z'n
verbluffende gunstige leaseprijs kent, wéét waarom. Laten we
wel wezen: waarom zou u met minder
dan het beste genoegen nemen?

De Safrane van Renault.

se op basis van 48 maanden, 20 000 km per jaar excl BTW vta Renault Leasing Nederland,

8 jaar plaatwerkgarantie. Prijs incl. BTW, exclusief kosten rijklaar maken. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden.

WILLIAMS RENAULT. WORLD CHAMPION FORMULE 1 • 1992.

Autobedrijven Rinko

RENAULT
LEVEN KLEUR

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort Tel. 02507-13360/12424 (showroom).

nf
Speel mee en help mee met de Postcode Loterij!

Haal de folder bij de
INTERSPORT-dealer

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

ARNING

VINTERSPOR
Shops for

v/h Frank

Voor al uw dak-, zinken loodwerken.
En alle reparaties

Winners

In de volgende winkels is reeds een afdeling Functional Fashion Gear ingericht:

Tel. 02507-30890

ZANDVOORT, INTERSPORT Jaap Bloem, Kerkstraat 16, 02507-18655.

WE'RE NOTONLY NO. l IN SPACE, BUT ON EARTH AS WELL

Behalve de best verkochte ruimte-auto ter wereld, is de

banken kunt u makkelijk verwijderen, verschuiven of neerklappen.

Chrysler Voyagcr ook één van de allerruimste personenauto's

Daarbij rijdt de Chrysler Voyager als een limousine, met

ter wereld. De Chrysler Voyager biedt volop zit-, been-, arm- en

een krachtige 2,5-ltter injectiemotor, de perfect zittende stoelen,

hoofdruimte aan zeven volwassen passagiers* Maar de zitplaatsen

riant zicht op de weg, stuurbekrachtiging, getint glas en een airbag.

kunt u ook'opofferen voor extia bagageruimte. De twee achter-

Stuk voor stuk voorzieningen die bij Chrysler standaard zijn.
Wilt u nog meer power, luxe en comfort dan is er de
Chrysler Voyager LE met onder meer een 3,3-liter V6 injectiemotor
met 4-traps automaat, speed control, een verstelbaar stuur en een
elektrisch verstelbare bestuurdersstoel. Diezelfde voorzieningen treft
aan in de Chrysler Voyager LE 4WD, plus 4-wielaandrijving
en ABS. Verder zijn er een Voyager Turbo Diesel en een
extra grote Grand Voyager.

Eén miljoen voor
India
** "W

De Postcode Loterij heeft
één miljoen gulden beschikbaar gesteld voor hulp aan
de slachtoffers van de aardbeving in India. Daar kwamen in de nacht van 30 september meer dan 20.000
mensen om het leven. Vooral
kinderen hebben nu hulp
nodig.
i
In het getroffen gebied is het
heel gewoon dat kinderen buiten slapen, terwijl hun ouders
binnen de nacht doorbrengen.
Bij aardbevingen vallen de
meeste doden doordat mensen
onder het puin van hun huizen
bedolven raken. Wie builen is
overleeft.
Daarom wachten nu in het
rampgebied duizenden wezen
op hulp, voor nu, maar ook
voor de toekomst. De Postcode Loterij steunt de actie
India Geschokt van de Samenwerkende Hulporganibaties.
En zij kan dat doen dankzij uw
deelname.Want in de Postcode
Samen met tienduizenden andere kinderen wacht dit jongetje op de aanLoterij maakt u niet alleen
komst van hulpgoederen en medicijnen.
De winnende
Thuisbingonummers:
17 oktober

beste bij u past.
* Uitgezonderd de Chrysler Voyager 2.5iS.

O CHRYSLER
Built t o set you f ree.
DB CHRYSLER VOYAGER MET STANDAARD AIRBAG: VANAF f 49,575,CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede . Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30
-17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur. Donderdag koopavond 19.00 - 21.00 uur.
Algt.ln.ilJ di- Chnskr Vmap-r l 11 Vf. 11 l Hl< 71V (l stoiUn ailmr opni.) I'ri|/in nul IH \\ . il impumur, i\il kosun ri|kl.ur maken
\Vi|H(.inp.niixirln.hiniilirn Chrnkr lni|xirl Huil ind H V Kkfixin (H Tl (.11011

^v-^

kans op prijzen die kunnen
oplopen tot zeven miljoen gulden, u helpt ook zeven belangrijke goede doelen. Een daarvan is Stichting DOEN, die nu
de noodhulp voor India geeft.
Speelt u nog niet mee? Vul
dan vandaag nog de W I N TOT-ZE V E N - M I L J O E N BON in. Dan speelt en helpt u
vanaf volgende maand ook
mee. Voor vele tienduizenden
prijzen én voor mens en
natuur. •

StraatPrijs
17 oktober
ƒ 3OOO

2331 HO

Extra Prijs
ƒ 25.000
2331 HC O29

WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON

2 13 20 29 39
4 16 21 32 42
7 17 22 34 43

'f

9 18 26 35
12 19 28 37

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:
IJ ƒ40,- (vier lotnummers)
(J ƒ30,- (drie lotnummers)

Kom bij ons langs voor een enerverende
ruimtereis om uit te vinden welke Voyager het

1•

U ƒ20.- (twee lotnummers)
U ƒ10.- (één lotnummer)

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters Deelname houdt in aanvaarding van het reglement

Wilt u rniljonair worden?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!

Naam:
Adres:
Postcode: i i l l i-l l l Plaats: _
Postbanknummer:

De loterij is goedgekeurd dooi de
Slaalssecrelans van Justitie onder
nummer LO 890/098/177 89, d d
02-03-1993 Prijzen boven de dui
zend gulden worden belast met
25% kansspelbelasting Prijzen
worden automatisch op uw bankot girorekening geslort

150.93.10

Datum:
Mandtekening:

Banknummer:

Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.

U dhr. ü mevr.

• NATIONALE •

POSTCODE

• LOTERIJ!
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag
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Het is weer modieus
om een bril te dragen'

Pannekoekjes
van boekweit
Ivy Heffelaar geeft .
recepten uit de
natuurvoedingskeuken.
Potten met weinig of geen
dierlijk eiwitten en vetten,
geen instantsauzen met een
waslijst aan toevoegingen,
geen suiker. Ivy kookt met
granen, groenten, bonen,
noten en zaden en bereidt
alles vers, het liefst
onbespoten. Vandaag: ,
boekweitpannekoekjes.
OEKWEIT IS eigenlijk
geen graan maar het lijkt
er qua samenstelling op.
Oorspronkelijk komt het uit Siberié, van daaruit heeft het zich
verspreid over heel Azië en
noord en midden Europa. Ook
op de zandgronden in Drenthe,
waar het vroeger 'jammerkoren' werd genoemd omdat de
oogst nog wel eens wilde mislukken. Boekweit is erg geschikt om in de winter te eten,
het geeft warmte en energie.
Nodig voor het recept: 2 koppen boekweitmeel, 2'/2 kopje
koud water, 2 theelepeltjes zeezout, l ei (zo nodig), 6 theelepeltjes verschillende zaden sesamof zonnebloemolie.
Lekker is het om boekweit
zelf tot meel te malen en dat
lukt prima in een (oude) elek:
trische koffiemolen. Boekweit
of boekweitmeel zijn te koop in
natuurvoedingswinkels en een
enkele keer ook in het 'gezonde' schap van de supermarkt.
Doe het meel in een kom en sla
er met een gardje water en zout
door. Maak een keuze uit verschillende zaden en rooster ze
eventueel licht in een droge gietijzeren pan voordat je ze erbij
doet.

B

Elk zaad heeft zijn eigen
smaak
en
eigenschappen.
Anijszaad, kalmerend en goed
voor de spijsvertering; dillezaad tegen slapeloosheid; karwijzaad of kummel tegen winderigheid en buikkrampen; komijn voor de spijsvertering; selderiezaad brengt geluk; venkeizaad tegen zwaarlijvigheid.
Laat het beslag een half uurtje op een koele plaats rusten.
Doe er voor het bakken een
scheutje warme olie door en
bak in een goed doorgewarmde
koekepan kleine pannekoekjes.
Zet een kwastje in een kommetje olie en vet voor elke pannekoek de pan licht in. In een
klein 'blini'-pannetje (keukenwinkel) krijg je de mooiste. In
een grote koekenpan bakje drie
in de pan. Als ze niet heel de
pan uit willen komen, doe er
dan een ei door. Serveer ze bij
de maaltijd of met rijst-, gerstemoutstroop of appelstroop als
toetje.
IVY HEFFELAAR

De bril is weer helemaal
terug. Steeds meer mensen
die vroeger zweerden bij
contactlenzen gaan over op
een bril. Geen medisch
hulpstuk meer dat een
lichamelijk mankement
moet corrigeren, nee, een
bril is een modeartikel
geworden. Kleurig, stijlvol
Foto Pearle
of bijna niet te zien: de bril
moet passen bij kleding,
make-up en kapsel.
wel steeds modegevoeliger
door Jeannctle Schucler
te worden.
ODE VAN brillen ver- Zo zien we nu de 'retrolook',
andert minder snel gebaseerd op modellen uit de
dan die van kleding. jaren twintig. Meta Koopman,
Er zijn duidelijke trends, van Pearle opticiens, legt uit
maar die beslaan altijd een hoe die mode is ontstaan: „We
langere periode. We kopen hebben een tijdlang grote mogehad. Daarna werden
nu eenmaal niet ieder jaar dellen
de monturen steeds kleiner.
een nieuwe bril en wie een Eerst
waren die rond, vervolnieuw montuur aanschaft,
ovaal. Ook het materiaal
wil niet dat dat binnen de gens
Net als in mode en
kortste keren weer verou- veranderde.
wonen gingen we 'back to the
derd is. Maar de bril lijkt

M

basics.' Zo kwamen, in plaats
van kunststof, de metalen monturen terug die passen bij een
naturelkleurige broek of trui en
een leren tas."
Hoe kleiner hoe beter, was
dus het devies, totdat er van de
brillen nauwelijks meer over
was dan de vorm van het oog
zelf. Een Schubertmodel zou je
kunnen zeggen. Kleiner kon
niet, dus worden de modellen
nu langzaam
maar
zeker -'•
weer groter.
De
vorm
wordt rechthoekig en het
materiaal
-----^~
kunststof,
want een metalen rechthoekige
bril maakt streng. Kunststof
heeft kleur en maakt de lijnen
van het gezicht wat zachter.
Een tweede nieuw model
wordt de glasbril: een bril met
zo weinig mogelijk montuur.
Deze bril stamt uit de jaren
veertig, dook in de jaren zeven-

atv

tig weer op en wordt nu voor de
derde keer populair. De grootte
van het montuur hangt af van
make-up en kapsel: wie een
kapsel heeft met veel volume
en zich zwaar opmaakt, kan gemakkelijk een grotere bril kie- rechthoekige bril doet denken
zen.
aan de mode uit het begin van
de jaren zestig. Toen had je van
die zware zwarte monturen, nu
Kleuren
is de mode veel verfijnder. Het
We gaan op zoek naar de kunststof
materiaal
heeft
nieuwste
'mixed' kleuren, maar met te
trends
bij fel." Hij haalt een bril van bruin
Hans Winkel, kunststof met beige en goud teop het Rokin. voorschijn, heel chique; een
In zijn zaak vlinderbrü („komt ook terug,
zijn exclusie- maar op kleinere schaal"); een
ve modellen te bril met allerlei kleurtjes; een
vinden, die hij ovale bril (maar die is nu dus
voor een deel zelf ontwerpt. On- weer bijna passé); een model
der zijn klanten bevinden zich zonder neusvleugels; en een
Ed van Thijn, Aad Kosto en, randlozebnl (de glasbril). WinKoot en Bie (voor hun Krasse kel laat een model zien waarbij
Knarren).
rond het glas alleen een blauw
of rood waas is aangebracht,
Hans Winkel (draagt zelf een een eigen ontwerp.
stijlvol, rond brilletje) laat de
nieuwe collectie zien: „De
Toen Hans Winkel 'in de bnllen' ging, meer dan veertig jaar
geleden, was er nauwelijks bnlmode: „Er waren in die tijd wat
restantjes van voor de oorlog en
wat Amerikaanse modellen. Op
een gegeven moment kwamen
de eerste vlinderbrilletjes en in
de jaren vijftig is de mode ontstaan." Nu is Hans Winkel een
trendsetter op brülengebied.
Hij zoekt in Milaan, Los Angeles, Parijs en Tokio naar nieuwe modellen om die als eerste
aan de man te brengen.

Van retrolook
naar glasbril

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)
iets gewoner? Meta Koopman
van Pearle: „Op beurzen in het
buitenland zien wij wel extravagante monturen, maar die kunnen wij niet verkopen, hooguit
een afleiding daarvan. De meeste mensen willen toch een
mooie bril van goede kwaliteit,
die bij hun kleren past."
Maar het belangrijkste is, aldus Meta Koopman, dat het
weer leuk en modieus is om een
bril te dragen: „Mensen die
vroeger zweerden bij contactlenzen, gaan nu over op een
bril. Het is een echt modeartikel geworden."

Extravagant of toch maar
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Galerie moet drempel laag houden'

ALERIE EN art conI _ sultancy Nanky de
VJ Vreeze verhuisde in
1992 van het Singel naar de
imposante ruimte van de
voormalige parochiekerk
De Zaaier op de Keizersgracht. Na een ingrijpende
verbouwing beschikt Nanky
de Vreeze momenteel over
een van de grootste galeries
in Amsterdam.
Op de begane grond brengt de

Wolthoorn & De Groot
beschrijven hoe de
natuur zich in de stad
Amsterdam handhaaft.
Sterker nog: hoe ze
pijlsnel terugslaat zodra
de bebouwing even
wijkt. Vandaag de
champignon op straat.

ANGS DE Kennedylaan temperatur daalt - met andere
staat in de groene berm, woorden, als de herfst een aanbeschermd door een rij vang neemt - produceert het
stevige bomen, een groepje pad- geheel van draden een vrucht
destoelen. Bij nadere beschou- die de langsrazende automobiwing blijkt het te gaan om de listen als een paddestoel herstraatchampignon. Deze toch kennen. Juist automobilisten
wel grote zwam (Agancus bitor- zullen vaak in de gelegenheid
quis) ziet er met z'n gezellige zijn paddestoelen te observebolle vorm ook echt als een ren, want de wegberm blijkt
champignon uit. Zoals zijn een uitermate gunstige biotoop
naam al doet vermoeden heb- te zijn voor allerhande paddeben we hier te maken met een stoelen. Vooral bermen die met
tot
echte
bomen zijn bestadsbewoner
plant, blijken
verworden
rijker
aan
straatchamstoel.
De
straatpignons dan
welk Nederchampignon
doet
zijn
lands bos ook.
naam eer aan,
Dat juist beboomde berwant hij groeit
soms
zelfs
men zo'n hoge
paddestoelendwars
door
het
asfalt
dichtheid kenheen. Een iminen, is niet zo
tatiechampigvreemd. De
non. En voor
bomen zorgen
wie geen bevoor een flinke
hoeveelzwaar heeft teheid plantaargen een bijsmaakje
van
dig afval. De
Co2: hij is eetpaddenstoelenrrjkdom
baar. Net als
de meeste an- Straatchampignons op een betreft niet aldere padde- plek waar ze overeenkomstig leen soorten
stoelen leeft hun naam thuishoren: langs die
uitsluide champig- de straat
Foto De Gioot tend
in de
berm groeien,
non van vergane plantedelen. De zwamvlok, maar ook zwammen die in de
een sainenklontering van Nederlandse bossen vrijwel uitschimmeldraden en de oor- gestorven zijn (de hanekam bijsprong van alle paddestoel, om- voorbeeld). De straatchampigspint rottende stukjes hout of npn is vooralsnog nog lang niet
uitgestorven, en zolang zijn biobladafval.
toop - grasberm met bomen Ondergronds zijn die schim- gehandhaafd blijft, zal dat niet
meldraden er het hele jaar. Als snel gebeuren ook.
de lucht vochtiger wordt en de WOLTHOORN & DE GROOT

galerie tentoonstellingen met
overwegend werken van groot
formaat van binnen- en buitenlandse kunstenaars. Naast
schilderijen en beelden beschikt de galerie over een grote
collectie grafiek. In de kelder
van het gebouw worden exposities samengesteld, speciaal gericht op kunst voor bedrijven.
door Bert Mcrtcns
Nanky de Vreeze is twintig
jaar galeriehoudster. Zij komt
uit een familie van zakenmensen met grote belangstelling
voor de kunsten. In het begin
van de jaren zeventig werd galerie en beeldentuin De Beerenburght in Eek en Wiel dtior
haar opgericht. Nanky de Vreeze deed er de nodige bekendheid en vele contacten mee op.
Maar eigenlijk moest ze hélemaal opnieuw beginnen toen ze
in 1985 een galerie opende op
het Singel: „De drijfveer om
naar Amsterdam te gaan, was
toch vooral de uitdaging die ik
erin zag een plaats te vinden
tussen de andere galeries in de
stad. Ik moet zeggen dat het
aanvankelijk niet meeviel."

Avontuur
Haar huidige galerie noemt
Nanky de Vreeze een 'groot
avontuur'. De investering in het
pand is reusachtig geweest en

was mogelijk door de verdiensten uit haar werk als kunstadviseur. „Er wordt wel over mijn
dubbele positie als galeriehoudster en als kunstadviseur
bij bedrijven gesproken alsof
dat eigenlijk niet zou kunnen.
Ik ervaar dat zelf niet zo. Voor
mij zijn het twee banen, die in
eikaars verlengde liggen. Als
kunstadviseur verdien ik op
een zakelijke manier geld wat
mij als galeriehouder onafhankelijk maakt. Ik ben mijn eigen
sponsor en kan zo de tentoonstellingen maken die ik wil."
De galerie maakt tentoonstellingen waarin de eigen voorkeuren van Nanky de Vreeze het
uitgangspunt zijn. Vroeger was
dit met name figuratief werk,
maar de laatste jaren staat
vooral de abstracte kunst centraal. De komende exposities
doen echter vermoeden dat ook
de figuratieve kunst weer is teruggekeerd in het galeriebeleid.

Over de Amsterdamse galenes merkt Nanky de Vreeze op
dat deze zich nogal solitair opstellen. Een afgeschermde houdmg staat marktverruiming in
de weg. Zij pleit ervoor de
drempel om een galerie binnen
te wandelen zo laag mogelijk te
houden. Zo worden er door
haar iedere eerste zondag van
de maand concerten georganiseerd in de galerie die voor iedereen toegankelijk zijn.
„Galeries lijken voorbij te
gaan aan ontwikkelingen bij
het publiek. De houding van de
galeriehouders moet de bezoekers veel meer tegemoet komen, er moet meer ruimte zijn
voor sfeer. Door de huidige recessie is er een andere, meer
positieve sfeer in het galeriewezen te bespeuren. Je krijgt zo
een meer objectieve manier van
afwegen door het publiek van
galeries ten opzichte van elkaar, maar ook door kunstenaars." Ze vervolgt: „Gelukkig
maar, want ik vind het nog
Toegankelijkheid
steeds onbegrijpelijk dat veel
Bij haar werk als kunstadvi- goede Amsterdamse galeries
seur staat de toegankelijkheid niet toegelaten worden tot de
van de kunst voorop: „De selec- KunstRAI. Hoe meer kunst er
tie van de kunstwerken gebeurt te zien valt, des te beter is dat
in overeenstemming met de op- voor iedereen."
Galerie Nanky de Vreeze, Keizeri,drachtgever. Naarmate een p^acht
Open: woensdag tot en met
contact met een bedrijf langer zaterdag22.tien
uur tot half zes. Concerduurt, worden ook 'moeilijker ten: eerste zondag van de maand 12
te begrijpen werken' aange- uur.
Eerdere afle\eringen In deze serie
kocht. De consulent is ook in over
Amsterdamse galeries zijn verdie zin een echte bemiddelaar." schenen
op 13/14 en 20/21 oktober.

Leven aan boord
In het Marinemuseum in
Den Helder is de tentoonstelling 'Overleven onder
water' ingericht. Deze expositie gaat over het leven
aan boord van de onderzeeboot Hr. Ms. Tonijn die
sinds enkele maanden in
het museum ligt. Aandacht
wordt besteed aan aspecten als: hoe leef je in zo'n
kleine ruimte, hoe is de
sfeer aan boord en hoe ontsnap je aan een vijandelijke
torpedo-aanval.
In de ruimte die doet
denken aan een onderzeeboot maakt de bezoeker
kennis met originele foto's
en objecten uit het leven
van de Tonijn. Je hoort er
onderwatergeluiden en er
is duiksimulator. Verder
zijn er diverse onderzeeboot-video's te bekijken.,
Het Marlneniuseum is itevestigd aan Hoofdgracht 3, tel. 0223056936. Toegang 50 cent voor kinderen en volwassenen ƒ2,50. De
tentoonstelling duurt tot medio
volgend jaar en is geopend van
dinsdag t/m vrijdag van tien tot
kwart voor vijf, zondag en feestdagen van'één tot half vijf. In de
periode l december tot half januari Is het museum gesloten.

Extravagant

Champignon
groeit door
asfalt heen
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Foto Ge/amenlijke optiekbcdrijvcn

Van sullige chimpansees tot
vreselijke valse varkens

E NIEUWE OOGST doen: 'NU... speel ik de baas vreselijk valse varken' is een

kinderboeken heeft
D
enkele fraaie en grappige aanwinsten op het ge-

bied van de jeugdliteratuur
opgeleverd. Hieronder volgt
een greep.

over anderen...schop ze zand m
HUN ogen.. BLAF ZE AF...'. Hij
leert boksen, heft gewichten en
redt een dametje uit de klauwen van rovers, maar blijft gelukkig een sullig knulletje.

ƒ 1»,(IO, ISBN !)0 257 2304 7.

geestig prentenboek over een,
inderdaad, vreselijk vals varken dat, u raadt het nooit, drie
kleine wolfjes treitert. Met een
drilboor en dynamiet blaast hij
steeds hun huisje op, maar uiteindehjk komt het allemaal
goed. Helaas.

'Stel je voor...' van Alison LesNonsensversjes zijn niet auter is een prentenboek waar je tomatisch leuk, zo blijkt uit
niet gauw op uitgekeken raakt. 'Een kusje in een doos' van
Maar vooral een boek dat de Lidy Peters. Lees maar: 'Op is
kinderfantasie prikkelt, want op, plons is nat/boem is ho, jij
naar believen kun je op reis een schat/liefje, moet je horenaar een oerwoud, naar de bo- n/een vogel heeft geen oren.' Zo
dem van de oceaan of - heel kunnen wij het dus ook! Overipopulair tegenwoordig - naar gens leveren de tekeningen van
de dinosaurissen.
Marijke Brugmans het nodig
ƒ 22.30, ISBN !IO 257 2536 8.
kijkplezier op.

ƒ 24.90.ISBN HO 257 2543 (I.

Drie sullige olifanten om een
kampvuur en een zeerob die
'Hé Kobus!' is een licht ontzijn gasten het drijfzand in lokt roerend prentenboek over een
om vervolgens flink aan ze te zwerfster die vriendschap sluit
verdienen; het zijn slechts een met een straathond. En dat je
paar beelden uit een verrassend dus meer hebt aan iemand die
geestig beeldverhaal van Annet écht om je geeft dan een perKossen, waarin een egel en een soon die liefde koopt met lekkemuis op avontuur gaan. Einde- re hapjes. Knoop dat goed in
lijk eens een boek met échte jullie oortjes.
kinderhumor, met nostalgi- ƒ 22,00, ISBN «O 257 2538 4.
sche tekeningen en een oogstre'Drie kleine wolfies en hpt
lende belettering.

Voor iedereen die de gelijknamige voorstelling in het Planetarium van Artis heeft gezien, is
er nu een fotoboek verschenen
waarin de Sesamstraat-helden
op hun reis door de Melkweg
worden gevolgd. 'We zijn verdwaald in de Melkweg,' zucht
Aart. 'O,o,o.o,. hoe komen we
nu ooit nog terug?'

'Bot en botje m de dierenwinkel' is een prentenboekje waarin levende dierentaotjes hun
huisdier steeds opnieuw inwisselen. Macaber, stom getekend
en helemaal niet grappig, dus
mooi geen aanrader.

ƒ Ki.ilO, fio.257.25333.

ƒ22.90, ISBN «0.257.2545.

ƒ 14,50, «0.303 3499 l en 90.303.34118 3. De
ingenaalde versie kost ƒ 8,50.

Anthony Browne won al twee
Zilveren Griffels. En terecht,
want zijn prentenboeken over
chimpansee Sijmen zijn om te
smullen. Sijmen wordt door
een bende buurtchimpansees
bedreigd en besluit naar aanleiding van de volgende advertentie aan body-building te gaan

/22,!IO. ISBN 710 257 2542 2.

AvS

geeft u meer1.

Pelgrimstocht door Zwitserland
ANDELEN IN de
Zwitserse Alpen of
wegdromen bij het
Poppenspel in Dalfsen. De
keus voor tips blijft groot en
in deze rubriek weer een
handjevol bestemmingen,
dichtbij en wat verder.
door Leni Paul

W

DALFSEN. Een weekendje
rust én afwisseling, dat kan in
Dalfsen, waar in Buitenplaats
Gerner, in het Zilverberkpark,
op een herfstig weekend bij
mooi en minder mooi weer veel
te doen is. Wandelen, fietsen,
lekker lezen in een gerieflijke
bungalow, genieten in het Poppenspelmuseum (leuk voor
oud én jong), de nageschilderde
Rembrandt bewonderen in
Expo 'Madrid' of je vermaken
in Neerlands oudste attractiepark Hellendoorn. Informatie:
Buitenplaats 'Gerner, telefoon
05293-1224/1181.
LUXEMBURG. Wat verder
weg, maar ook binnen handbereik is Groothertogdom Luxemburg, waar de gratis folder
'Laat u verwennen 93/94' met
speciale aanbiedingen voor
korte vakanties net is verschenen. Cultuur, sportieve activiteiten en verrukkelijke gastronomische tips voor een zeer re-

Het Poppenspelmuseum in Dalfsen
delijke prijs. Informatie: Nationaal Luxemburgs Verkeersbureau, Den Haag, telefoon 070364.9041.
PADDESTOELEN. Staatsbosbeheer doet meer voor ons
dan we weten. Zo is er vooral in
deze tijd een scala aan activiteiten zoals: op excursie met de
boswachter in het Noordhollandse Robbenoordbos, je laten
voorlichten over de waarde van
dood hout en nog veel meer informatiefs én leuks. Staatsbosbeheer, telefoon-03404-26111. TENERIPE. Je denkt aan
zon, lui liggen en een broodje
haring eten bij Ome Piet in een
net echt Hollands eethuisje. De
VVV wil echter het sportief toe-

risme op het eiland bevorderen
en heeft tien wandelroutes uitgezet. Wie de bordjes 'Sendero
turistico Cabildo' volgt, komt
op de aardigste plaatsen, ver
van het strandgewoel tussen de
wilde bloemen. Informatie bij
elk VVV-kantoor op Tenerife.
PELGRIMSWEG. Ook wandelen, maar dan met de gedachten bij de middeleeuwse pelgrims, die, behalve naar het bekende Santiago de Comppstela,
ook door het land van Wilhelm
Teil trokken. De tocht in het
Zwitserse gebied liep van de
Bodensee naar het Meer van
Genève. Wie meer wil weten
over deze tocht, kan gratis de
brochure 'Langs cultuurwegen

door Zwitserland' aanvragen,
telefoon 020-622.2036.
KASTEEL. In Denemarken
doen 13 van de honderden historische landgoederen en kastelen dienst als hotel. Ze liggen
verspreid over het hele land en
een heel mooie is bijvoorbeeld
Kokkedal Slot in Brovst in Jutland, een voormalige koninkhjke, sjieke residentie en nu ook
voor ons, eenvoudige stervelingen, geopend. In de herfst zijn
er speciale aanbiedingen. Informatie: Deens Verkeersbureau,
071-211544 (10-14 uur). Brochure-bestellijn is 071-230192.
PARTNERS. Alleen op reis.
Wie er vrijwillig voor kiest, laten we rustig gaan. Maar voor
wie best een reispartner zou
willen is er de Ver. Vakantie
Partners, waar men al tientallen vakantiepartners bij elkaar
bracht. Informatie: VVP telefoon/fax 01832-3354.
BRUSSEL. Wie verlangt er
niet regelmatig naar België, dat
elk seizoen wel iets heeft te bieden. Naast Antwerpen als culturele hoofdstad zouden wij bijna Brussel vergeten en daar is
altijd wel iets aardigs te bele.ven. Sinds kort is bij het
Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme een walkman met cassette te huur,
waarop een klankgids van
tramlijn 94. Gewapend met
walkman krijg je, zittend in de
tram, uitleg over alle straten en
monumenten die je tram passeert.

'Vooi tucc ccnl ccn kooltje umi' is de titel \.in het hoek djt
\uudl uitgegeven lei gelegenheid \ a n het /e\entig|.uig he^t.ian
\ ju het Amstcidtimx Stadsblad In dit hoek slaat een selectie \ a n
loto's die dooi Ie/eis naai de ledaclie \an de k i a n t /i|n ge/onden Foto's, \eelal opgedoken uit \eigeelde albums o! oude
schoenendo/en op /oldei. diii hel Amsteidanise stiaatle\en uit de
laien t w i n t i g en dei tig \\eeige\en De in/enders hehhen hun
eigen toelichting hi| loto's gegeven Zo sehii|\en /e o\ei het spelen op stiaal. de langskomende mosselman ol oma die \ooi i\\ee
cent een emmeit|e watei ol een kooltje \ u u i \eikodil
Het boek kost | 19.1)() en is thans \eikii|gbaai m velschillende
boekhandels en aa1) de balie v a n on/e kantoien aan de
Wibaulsiia.il 131 in Amsteidam en Laan v a n de Helende
Meesleis 421 B m Amstelveen (m beide gevallen alleen op
vveikclanen).

geeft u meer!

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 39,95

voor elke extra regel

ƒ 13,50

mm-prijs

ƒ 8,35

mm-prijs met vignet

ƒ 8,35

AUTO/MAXI'S per mm

ƒ

9,90

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
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Citroen Dorland
XM V6, rood met.,
1990, 86.000 km . . . .ƒ32.500
XM V6 24V, groen met.
1990, 64.000 km . . . .ƒ55.500
BX Progress, el. sch.dk. grijs
met.'92, 28.000 km ..ƒ25.850
BX Palmares, wit, '89./12.750
BX 1.4 E, zwart, 1988./ 8.950
Visa 11 RE, rood, '87./ 6.950
AX 10 E rood, 1988 .ƒ 8.250
Citroen Dorland,
Ring A'dam, afrit 116.
Br. in Waterl. 02903-1908.
KNAP CITROEN DEALER
Zaandam 075-178051
XM V6 Ambiance, blauwmet.
airco, radio, perfect . . . . 6/9'
XM 2.0 i. Ambiance ABS mooi
62.000 km, zilvermet. ... 7/90
XM Diesel, zwart, 142.000 km
smetteloze auto nieuw .. 4/90
XM Break comfort, 36.000 km
wit, absoluut nieuwst. ... 7/92
XM 2.0 inj. Ambiance zilver,
ABS, trekhaak, 66.000 km1/90
XM V6 automaat Airco, ABS
lm velgen, radio cass., snelheidsregelaar, 38.000
km
roodmetallic, nieuwst. ... 4/92
XM V6 Exclusief automaat, Air.co, ABS, roodmetallic, prima
staat, 34.000 km
4/92.
OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940-16661
XM Turbo Diesel 4/91 ƒ 39.950
BX 16 11/87 ... . . . . ƒ 8.950
BX 14 RE 3/88 . ....ƒ11.250
AX 11 RE 6/87. . . . . ƒ 7.750
AX 11 RE 4/91 . ....f 13.950
Ford
Escort 1.4e! 1/90 ....ƒ15.950
Sierra 2.0cl 3/88. ....ƒ12.450
3-12 maanden garantie

Lancia
CASPARUS B.V.
Casparuslaan 1
WEESP Tel.: 02940-15108.
Thema i.e
58.000 1/90
Thema T. Diesel139.000 4/90
Thema T. Diesel109.000 1/90
Ypsilon
55.000 1/88
Ypsilqn
23.000 1/92
Voorzien van vele opties

Mazda
Mazda 626 Sed. 2.0 Limited,
grijs, 08-87, 150.000 km, trekh.
Subaru Aalsmeer 02977-30170
Voor een goede occasion
MAZDA DEALER
DONKER
Visserstraat 36
AALSMEER
Tel.: 02977-24247
Mazda 626 wagon 1991, LPG
wit, ƒ23.000. 03403-51749.
MAZDA VAN VLOTEN CAR
Tel.: 020-6365052

COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
106 XN 1.0 km. 7.000
92
106 XR 1.1.km. 23.000 ....92
205 XT 1.6 Aut. 48.000....90
205 XL km. 35.000
90
205 XL km. 57.000
90
306 XR 1.1 km. 8.000
93
Alle auto's met volledige
Leeuwekeur Garantie
PEUGEOT-DEALER
Baarsjesweg 249 - 253
Amsterdam 020-6121824.
Peugeot 205 Accent, rood, div.
ace., 56.500, bj. mei '91,
ƒ 16.750. Tel. 02972-61189. '
Peugeot 309XE; 9/'87; APK
9/'94;
sunr./trekh.
I.z.g.st.
ƒ7500. Tel.: 020-6968456.
Tegen handelsprijzen: Peugeot
405 1.6 Gli, 5-drs, stationcar,
3-'90, ƒ.17.500.2051.9 GTi Van,
8-'90, ƒ 18.500. 309 GR 1.4
Jubilee, 5-drs, LPG, 1-'91,
ƒ13.750. BEREBEIT, Arnsteldijk 25, 020-6627777.
V.d. POUW Peugeot
Amstellandlaan 1
WEESP: 02940-15110
205 XR D 205 50.000 km 5/91
205 XRD com.35.000 km 6/92
205 Junior
80.000 km '89
205 XL Magn. 54.000 km 4/91
405 GLI
66.000 km 3/90
405 SR Diesel 99.000 km 9/91
605 SLD
110.000 km 5/91
Jaguar 2.9 A. 66.000 km 4/87
Toyota Starlet
4/91
204 GTI
1.970000 '87

1-16

Algemeen

Pontiac
Cabriolet Sunbird '92 spec
uitv. met vele opties 26000 km
ƒ 32.500,- (evt. ruil). Laren
tel. 02153-89594.

Saab
Mooie witte Saab 900C, 5-drs,
mooie wield., perfect onderh.
DJ. 1989, ƒ 19.000.03438-20494,
SAAB SERVICE MOLENAAR
Ond„ rep., APK.
Royal Class Saab's
Wij hebben al GOEDE en
BETROUWBARE Saabs met
nieuwe APK en goede service
v.a. ƒ 6.000,-ü
HOOFDDORP, 02503-14097

Seat
SEAT Autocentrum. APC
Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk
Tel. 020-6133333
Seat Ronda 1,2 GL; b.j. '84,
APK 6-'94, j.g.st., pr. n.o.t.k.
Tel. 02979-88525.

5 x DEMO
121 SED4d GLX 1.3M6V1993
323 HB 3d Altis 1.3M6V 1993
323 F 5d GLX 1.6M6V 1993
626 SED 4d LX 1.81-16V 1993
626 HB 5d GLX 2.0M6V 1993
Op zoek naar een nieuwe of
323 HB 3d GLX 1.6i 1990
goede, gebruikte SUBARU ?
323 HB 3d GLX 1.3-16V 1991
SUBARU AALSMEER
323 SED 4d GLX aut. 1.51988
heeft per direkt leverbaar
323 SED 4d LX 1.3 1987
uitstekende Mini Jumbo's,
323 SED 4d GLX 1.5
1988
Justy's (ook automaat)
323 SED 4d GLX 1.6i
1990
L-serie en Legacy's,
323 SED 4d LX 1.6i 1991
Lakenblekerstraat 54
323 SED 4d LX 1.6i 1991 FIAT TIPO '89, ƒ 13.000,
Aalsmeer. Tel. 02977-30170.
626 HB 5d Million 1.8-12V1991
RONDAY RENAULT BV
626 SED 4d GLX 2.0-8V 1988
020-6237247
626 SED 4d Exceed 1.8 1991
RENAULT AMSTERDAM
Citroen 1.4 BX, rood, 10-87, 626 SED GLX PS 2.0I-8V 1991
Top occasions met 1 jaar
148.000 km, gr. kent., radio/
626 Coupé GLX 2.0-12V 1989
Uw SUBARU dealers
garantie '
cass., trekh. SUBARU
ANDERE
OCCASIONS
Wibautstraat
224
AALSMEER tel. 02977-30170.
020 - 561 96 11
BX 16 RS aut., grijs met., sept, DAIHATSU Cuore 3d TX 1991
MITS.
Colt
3d
GLX
1.5
1988
'87,40.200 km, APK tot mei '94,
Ruysdaelkade 75-77
Pr. n.o.t.k. Tel.: 020-6751069. FORD Fiesta 3d CLX 1.111991
A'dam 0/Z
FORD Escort 3d CL 1.4 1987
020-6623167
CHYPARSE, Soesterberg vult FORD Scorpio 5d CL 2.01987
MINOR MOTORCARS
uw Citroën-veerbollen voor PEUGEOT 405 4d GL 1.61988
De nieuwe Rover 600 nu
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS. BMW 316 2d automaat 1.61987
in onze Showroom.
Tel. 03463-51150.
FIAT Ritmo 3d 70 CL
1988
Ceintuurbaan 225
VW Passat 5d GL 1.8
1987
A'dam 020-6622204
Rover 820 SI
10/92
Draaierweg 10 (bij Praxis)
Rover 2 L D. Estate . . . 6/89
AMSTERDAM-NOORD
Rover Estate 7 pers 5/90
Applause XI 30.000 km '92,
Rover 111 L 3 drs 4/91
Applause XL 90.000 km '89.
Adverteren in deze rubriek
En diverse andere Rovers bij
Charade 1.0 Breeze 30.000 km
Tel. 020 - 665.86.86
MINOR MOTORCARS
'91, Charade 1.3 inj. limited
FAX 020 - 665.63.21
Sloterkade 40-44.
9700 km '92, Charade 1.3 inj Te koop: Mazda 626 GL Diesel
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Tel.: 020-6177975
Sedan, 1986, d.bl. met., bijz.
TSspec. 30.000 km '91.
mooi, i.z.g.st., onderh. d. Maz-.
NIEROP-DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12, A'dam- da-deal., gr. beurt, trekhaak,
radio-CD (4 sp.), ƒ6500.
West. Tel.: 020-6183951.
02290-34824.

Subaru

Renault

MOOY & ZN

Rover

HEERE b.v.

Daihatsu

Suzuki

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

CITY CARS
Ford Taunus '82, Ipg, . ƒ600.Peugeot 205 Accent, rood, 3Simca 1100 '80
ƒ350.drs., 74.000 km. 4/91 ƒ 15.250.Tel.: 6182524
CASPARUS B.V. WEESP. Tel.
FORD FIESTA i.g.st., b.j. 1985,
02940-15108.
nw kopp. & remmen, trekhaak.
Peugeot
205 GL Diesel, 5
ƒ4200,-, APK mei '94.
deurs, wit, 7-89, 78.000 km
Tel: 036-5338994.
ƒ 15.950. V.d. POUW, Amstel'
landln 1 Weesp: 02940-15110.
ROVER 111 L 3-drs., '4/91,
wit, 1e eig., ƒ15.750.
MINOR MOTORCARS
Tel.: 020-6177975.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Daihatsu Charade aut., km.
65.000, 1e eig., '86, ƒ6850,-.
NIEROP-DAIHATSU
020-6183951
VW PASSAT C Turbo Diesel Fiat UNO 70 Skyline
'92
Sedan 1986, zeer goed, ƒ 5750. 13.000 km
ƒ 18.950.Visa Garage. Tel. 020-6278410. COBUSSEN Baarsjesweg 249
Amsterdam 020-6121824.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Auto's te koop
van./ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Tegen handelsprijzen: Mazda
626 1.8 Miliionaire, 4-drs, LPG,
12-'90, ƒ 13.000. 626 1.8 LX,
Rat Uno 45 Turbo, wit, 01-1
4-drs, LPG, 4-'89, ƒ 10.950.
65.000 km, SUBARU
Mazda 626 2.0 GLX Coupé,
AALSMEER 02977-30170
LPG, 12-'89, ƒ 15.750.
BEREBEIT, Amsteldijk
25,
CASPARUS B.V.
A'dam. Tel.: 020-6627777.
Casparuslaan 1
WEESP Tel.: 02940-15108.
T.k. Mazda 323 GLX 1.5L, estaUno 75 SX 32.000 km .. 7/91 te, '87, 120.000 km, incl. trekh.
Uno 1.1 S, 3-drs
2/93 Vr.pr.: ƒ6950. 020-6232049.
Croma T. Dsl. 124.000 km6/90
12 x Panda v.a
87
8 x Uno v.a
87
190 B '86 140.000 km, 1e eig.
Demonstratie auto's:
binnensl., perf. st. veel extr. onPanda's en Uno's
derh. boekje aanw. Vr.pr.
Tempra Diesel
ƒ18.500. Tel.: 02979-87690.
Cinquecento (500)
T.k.a. tegen handelsprijzen:
van 1e eig., MB 300 D aut., wit,
ABS, 4-'86, verk. i.g.st.,
zoekt U nog verder naar een ƒ24.500. BEREBEIT, Amsteloccasion als U bij ons al vanaf dijk 25, A'dam. 020-6627777.
ƒ 199.- p/mnd in een SPLINTER
NIEUWE FIAT CINQUECENTO
kunt rijden. Rat/Lancia •
CASPARUS B.V.
Mitsubishi Lancer 1.2GL, rood,
Weesp, Tel 02940-15108.
Eff. 14.5%, 5 jr./fin lease
03-89, 85.000 km. Lancer 1.3
GL, wit, 08-83; 47.300 km.
Subaru Aalsmeer 02977-30170

Fiat

Huurkoop

Klassiekers
en Oldtimers

Service en
Reparatie

WAAROM ?

Autofinanciering
en verzekering

Accessoires
en Onderdelen

Alfa Romeo

Audi

Chrysler

Honda

SUPER STUNT
voor nieuwe leerlingen
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in Europa
als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 975,of
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ750,Motorrijlessen ƒ 47",50 per les
Autorijlessen ƒ 36,00 per les
Theoriecursus op Video GRATIS
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.
AUTORIJLES in Amsterdam.
Een uitstekende opleiding, met
persoonlijke aandacht, voor
een betaalbare lesprijs, ƒ35
per vol uur. Een eventueel herexamen is gratis. Bovendien
ontvangt u een gratis theorieleerboek. Les in Mercedes.
Autorijschool
"ZECHNER".
Tel. 06-52-875125.
B.g.g.h. 03200-28538.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs/trices geven
wij op een psychologische manier intensief les en nog leuk
ook! Hoog slagingsperc. en
toch 1e 10 lessen ƒ 30 p.u. Tel.
6868063/6332405. P.s. Wij verzorgen ook 8-weekse cursussen en examenroutes rijden is
vanzelfsprekend.

Auto's te koop
gevraagd
;
Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Bel voor info 020-6369515.
Let op! BOVAG autobedr. verkoopt gratis uw aanb. in. zijn
Showr. Medembl. 02274-4999.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
Tel.: 02908 - 24640
•Auto te koop? Plaats in deze
rubriek. U zult verbaasd staan
over het resultaat.

Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Herexamens
halve
prijs.
Spoedcursus mogelijk v.a.
ƒ925,-. Tel. 06-52821994
b.g.g. 020-6932074.

Autoverhuur
Bij

OUKE BAAS
niet duur!!!
Studenten 10 % korting.
- koelwagen & oprijauto
- 9-pers. bussen en pick-up's
- Fiat 500 tot Chrysler Voyager
- Nu ook Campers!!!

Avond- & nachttarief:
bestelwagen gehaald na 16.30
uur en de volgende morgen,
retour tegen 4 uur-tarief.
020-6794842, 020-6908683.
D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,-,
per dag, ex. BTW
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Tel.: 020-6371826.'
De Lugt luxe en bestel vanaf
ƒ 39,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6003438.
LAGE HUUR
Nwe bestel- en vrachtw. m. radio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44,p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
wagens. Autoverhuur Sloothaak. Tel.: 020-6431220.
Nieuw in Amsterdam West:
City Lease autoverhuur. O.a.
Fiat Cinquecento v.a. ƒ 53.- p.d.
De Clerqstr. 89, 020 - 6893528

Campers
De scherpste prijzen voor
TOERCARAVANS
60 occas. met Bovaggarantie
ook grote kampeerart.shop
HULSKER LEIMUIDEN
Oosterweg 1, 01721-8913.
10 min. A'dam.

16-30 oktober grote
NAJAARSOPRUIMING van div.
VW en Ford fabriekscampers.
Braitman & Woudenberg,
Droogbak 4, Amsterdam,
020-6221168.

Motoren/Scooters

PARK E ER-

Volkswagen

PROBLEEM

Toyota

OPGELOST

Mitsubishi

Ford

5 STERREN AUTO- & MOTORRIJSCHOOL
Amsterdam, Almere en Zaanstreek

Najaars CAMPERSHOW bij
Autoverzekering laagste bet. • De advertentie-afdeling beVW/AUDI dealer A-POINT
per mnd/kw. Celie alle verz.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Geldlening voor uw auto met houdt zich het recht voor ad- Amsterdam-ZO. 1 t/m 6 nov.
vertenties eventueel zonder Met alle nieuwe WESTFALIA
Klaar terwijl u wacht.
honderden guldens voordeel. opgaaf van redenen te weige- modellen en ruim 30 gegar.
Ruilstarters en dynamo's.
Autom. inf. 06-8875 20 cpm ren. (Art. 16 regelen voor het occasions 020-6964964
Valkenburgerstraat 152.
020-6416607, ook hypotheken advertentiewezen).
ook alle info over huur.
VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION NAAR:
Tel.: 020-6240748.
Autoverzekering laagste bet.
Auto Amstelstad
Grote sortering ONDERDELEN per mnd/kw. Celie alle verz.
020-6799100
Hemonylaan 25a Amsterdam
van schade-auto's, alle
020-6416607. Geld lenen/lease
020-6711888
Minervalaan 85 Amsterdam
merken, alle bouwjaren.
Autom. inf. 06-8875 norm.tar.
B.V. Autobedrijf van Deinum
GEBR. OPDAM B.V.
Jarmuiden 29, Sloterdijk III, Amsterdam
020-6148933
Tel.: 02502-45435.
020-6831956
Jan van Galenstraat 115, Amsterdam
L.P.G.-inbouw ZAANDAM
Zeilemaker Landsmeer B.V.
02908-24343
Dorpsstraat 74, Landsmeer
Nieuw v.a. ƒ.1.550.- incl. btw
Gebruikt v.a. ƒ 1.050.- incl btw Exclusieve HONDA Goldwing
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
Aspencade GL 1200 SEI,
Gratis leenauto
075-164692
Zuideinde 44, Koog a/d Zaan-Zaanstad
Amerik. import, met o.a. cruise-,
A.C.A. Tel. 075-351651.
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
control, comp. gest. benzine
^SUZUKI
Missot.
specialist
REM•
en
INRUIL EN FINANCIERING
inject. en board comp., evt.
FRICTIE-MATERIAAL.
met aanhanger: 080-237069.
Bosboom Toussaintstr. 43
Harley Davidson FLTC Tour
A'dam. Tel: 020-6180443.
Glide Classic '84, compl. met
Noodservice
koffers.
Autobedrijf
JAN
V.W. Polo CL, marine, 11-91 Corolla 1.3 Sedan, eind '91, airWALS. Tel.: 02902-61697.
ONDERDEELVERKOOP
co, 5 versn., alarm, 34.000 km,
341200 km. SUBARU
DOE-HET-ZELF ADVIES
nw.st., weg. omst. Vr.pr.
AALSMEER 02977-30170
op zaterdag van
ƒ20.500,
Tel.:020-6248107.
VW BUGGY, kleur rood, 1971.
10.00-13.00 uur
Autobedrijf JAN WALS. Tel.: Tegen handelsprijzen: Corolla
Kost B.V.
1.8 XL, liftback, diesel 8/89,
Autosloperij A. de Liede
02902-61697.
Valschermkade 16, A'dam.
Neem geen risico: orig.
ƒ12.500.- Carina II, 1.6 LPG,
PTT-vrijwaring RDW
11/89, ƒ11.750.- BEREBEIT,
Amsteldijk 25: 020-6627777.
(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
NIEROP-VOLVO-OCCASIONS TOYOTA Corolla 1.6 XLI 4-drs,
Sedan LPG, '91, ƒ 17.500. Vak
Tel.: 020-6198691
ALLE KLEUREN
,
740
GL
estate
91
ƒ
37.500
garage NIPPON: 02503-16679.
Off. NISSAN-DEALER
OOK IN SPUITBUSSEN'
Grote sortering ONDERDELEN
740GLestate
89
ƒ
26.500
BROCKHOFF van LEEUWEN
van alle schade-auto's, alle
otto nieuwenhuizen bv
T.T. Vasumweg 36, A'dam-N: 940 GL Sedan aut.
Overtoom 515 Amsterdam merken, alle bouwjaren.
Ipg, groen, metal. 91 ƒ32.750
Omroepweg 2, Almere
(020) 6129804
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
GEBR. OPDAM B.V.
91 ƒ30.750
020-6332111 of 036-5360454 940 GL Sedan
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
460 GL aut.
91/22.000
T.k. gebruikte onderdelen van Tel.: 02502-45435,
VOOR GEGARANDEERDE
Nissan Micra GL; rood; '8
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
440 GLT rood
89 ƒ 18.250
alle type's BMW, Mercedes en Het HOOGSTE BOD?? Bel
OCCASIONS
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
APK8-'94, i.g.st., ƒ4.900.
440 Sunray wit' 91 ƒ 22.500
Peugeot. Garagebedrijf C. voor vrijblijvende prijsopgaaf.
ALLE ONDERHOUDS
Telefoon: 020-6201873.
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad
440 Spec. wit
90 ƒ 19.500
Schrauwen,
Teteringsedijk Loop, sloop en schadeauto's
WERKZAAMHEDEN A.P.K., 134, Breda. Tel.: 076-214918.
89 ƒ 17.000
Het Parool • Trouw • de Volkskrant
Te koop Nissan PRAIRIE 1.8 440 GL LPG
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
SCHADE-EXPERTISE
90 ƒ 15.500
SGL, luxe uitv., b.j. 11/1987, 340 GL aut.
Tel.
020
- 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21
Amsterdam Oud Zuid
89 ƒ 12.000
• Deze autorubriek staat elke week in Het Parool,
LPG, uitst. onderh., 235.000 340 GL aut.
2e Jan Steenstraat 42-48,
340
DL
1.7
5drs
89
ƒ
12.000
Trouw de Volkskrant en Weekmedia.
km, ƒ 8750. Tel.: 03405-70916.
Tel. 020-6763829
Oplage 1,1 miljoen ex. Tel. 020-6658686
T.k. tegen handelsprijs, 1e eig. Vancouverstraat 2-12,
Sunny 1.4 L, LPG, 3-drs. 4/91, A'dam-West, 020-6183951.
ƒ 14.750.-. BEREBEIT, A'dam
Te koop: tegen handelsprijzen:
Amsteldijk 25; 020-6627777.
360 GL, 4-drs., anthr.grijs met.,
LPG, 3/89
: .ƒ 12.500.460 GLE 5/90
ƒ 17.000.BEREBEIT, Amsterdam
Amsteldijk 25; 020-6627777.
Opel Corsa 1.3 S, grijs, 11-87,
63.000 km. SUBARU
T.k.a. Volvo 245 stationcar, '68,
AALSMEER 02977-30170
blauw, laatste model, 5 bak,
i.g.st., APK okt. '94. • Vr.pr.
Kadett 1.3 '84, getint glas,
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
ƒ 12.500. Tel.: 020-6692695.
stereo, nwe APK, ƒ 3500.SHDWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
Expo Car Trading
SHOWROOM/AUTO
l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
Tel. 020-6153933.
Volvo
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Mercedes-Benz

Ford Sierra 1.8 TD CLXT 4 d.
1991, grijs, ƒ22.850,-.
Citroen Dorland, 02903-1908.
Ring A'dam, afrit 116. Br.i.W.
AX 11, Kway 6/89, 81.000 km, Opel Kadett HB 1.3 Automaat, Ford Escort 1800 CL, diesel,
1985, ƒ7.250,-. Autoservice grijs, 02-89, 95.000 km, Cruise
ƒ11.750,-. OTO/ICI Citroen,
Wetter, Zwanenburgerdijk 503 C. R/C. SUBARU AALSMEER
Hogeweyselaan 21, Weesp.
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572.
Tel.: 02940-16661.
Tel. 02977-30170
Citroen AX 11 TGE, 5-drs., VOLVO 460 GL LPG, airbag, Fiesta 1.1. CL
7/89
d.rood., 62.000 km, 5-versnl. ABS, nov. '91, ƒ27.950.
Rësta 1.1. Cheers
2/93
Van
VLOTEN
BV,
Volvo
Dealer.
ƒ 12.500.- CASPARUS B.V.
Escort 1.6 CL 16V 1/93
Tel.: 020-6369222.
WEESP. Tel.: 02940-15108.
Escort 1.6 CLX
1/92
Opel Corsa
1/90
CITROEN OLTHOF biedt aan:
Albers Autobedrijf
BX 19 TRS autom. 10/88,
Ford Service dealer
56.5QO km, ƒ 12.750. Isolatorw.
Achterdijk 37, Ouderkerk a/d
40, A'dam. Tel.: 020-6823520.
Alfa Romeo 164 3.0 V6, 09-89,
Amstel. Tel.: 02963-1767.
Fiesta 1.1. CL
7/89 162.000 km, vele extra's.
Fiesta
1.6 D, '88, 81.000 km,
/ 14.750.- Albers Autobedrijf Subaru Aalsmeer 02977-30170
mooie st. 5 bak APK, onderh.
Achterdijk 37, Ouderkerk a/d
boekje, ƒ 7950. 020-6167769.
Amstel. Tel.: 02963-1767.
Tegen
handelsprijzen: nw mod.
BMW
Orion 16 CLX, LPG, 1-'92,
D.bl. BMW 318 l, 60.000 km, ƒ 19.500. Nw. Scorpio 2.9i GL,
i.z.g.st.
Tel.: 5-drs, schuifd., 1-'90, ƒ 19.000.
Audi 80 1.6 C, wit, 06-90,27.500 ƒ 13.999,-,
Escort 1.6CLD, 4-'87, ƒ7750.
km, radio/cass. Subaru
020-6333930.
Escort 1.4 CL, 1-'87, ƒ8000.
Aalsmeer, tel. 02977-30170.
WARE DROOM: BMW 320 i '85, BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Audi 80 b.j. 1988 LPG, brons, nw. APK, met.lak, 7x15 l.m.v,, 020-6627777.
APK tot 10-'94, nette auto abs, s.dak, b.comp., verl.,
ƒ 14.500. Tel. 02979-87205.
stereo, ƒ 13>.500. 030-545675. T.k. Ford Escort 14 Bravo, 3drs, rood, APK 5-'94, 36.000
km. Pr. n.o.t.k. Tel. 023-294239.

Chrysler - Amstelveen

150 auto's & bestel va. ƒ3000 70 BESTELAUTO'S en pers.
ieder, rijden, geen bankinfo
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Aanbet. ƒ 1500, rest 24 mnd. Rijsenhout, lid Bovag. Bijna
50 jaar gevestigd: Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij
Nieuwkoop Z.H. 01725-72481. Aalsmeer, 02977-24229.
Ook t.k. gevraagd.
+ 50 auto's APK gek. Den T.k. VW LT 35 benzine met
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat dichte laadbak 4x2x2 AluminiHaarlemmerweg bij molen. um. Prijs ƒ5.500. 078-172198.
020-6844079. Tevens Inkoop. .
Wagenpark JOHAN BOOM, .
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp. Tel. 020-6105478
Ook bedrijf in Den lip 55,
tussen Landsmeer en Purmer- OLDTIMER (ver)kopen? Bel het
end. Tel. 02908-24640.
oldtimerbèstand v/h Ned. Old± 100 auto's v.a. ƒ500,- tot timer Bureau. Tel. 02990-34065.
ƒ20.000,-. Wij geven garantie
v.a. ƒ 1.000.- en door grote om- Te koop: Legerjeep Nekaf bj.
zet goedkoopste adres van 1953 + invoerpap. gedeeltelijk
Nederland. Geopend van 9 tot gerestaureerd ligt nog in ond.
20 uur Zuider Akerweg, Den lip Verk. wegens tijdgeb. 03455tot 19 uur. Ook inkoop van • 77035. ƒ 4250.auto's a coritant
AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
LADA S AM AR A 1.3 ... .1990
LADA SAMARA 1.1 ... .1991
LADASAMARA 1.3 ....1988 APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
LADA SAMARA 1.1 ....1988
LADA 2104 station 1.5 Ipg1987 brandstofpompen; verstuivers
LADA 2107 1.6
1990 cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
LADA NOVA . . ' . 1984
Citroen BX 1.6
1986 Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
Citroen BX 1.4
1990
Mitsubishi Galant 1.8GLX.1990
Suzuki Alto
1984 APK KEURINGEN ƒ70,
Opel Kadett HB 1.3, Aut..1985 klaar terwijl u wacht.
Subaru L11 sedan 1.6 DL LPG, Garage West-Center:
54.000 km
1991 020-6122476 (zonder afspraak)
Subaru Mini Jumbo SDX.1991 2e Helmersstraat 15, A'dam.
Subaru 1600 DL
1985
A.P.K. KEURINGSSTATION
Peugeot 305 GL
1983
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Zwanenburgerdijk 503
Asterweg 24A A'dam 6364702
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572
Autobedrijf CRYNSSEN
CITY CARS b.a.: AX 11 E '88,
Crynssenstraat 10-14
sunr. ƒ7.750.-Visa 11 RE '87,
Tel.: 020-6184402.
ƒ 5.750.-FORD Scorpio 2.8i'86,
APK-keurstation, reparaties
aut. alle opt. ƒ 8.950.- Escort 1.6 alle merken en schaderegeling.
'85, aut. 5-drs. ƒ5.950.- FIAT Gedipl. FOCWA monteur voor
Uno 45 '90, 47.000 km. al uw reparaties APK, laswerk,
ƒ12.450.- Ritmo 60 S '85,
schade's enz. ƒ35,- excl. p.u.
68.000 km. ƒ 3.750.- OPEL Cor- Incl. gar. Tel. 075-314618.
sa 1.3 S '88 ƒ 7.950.- Kadett 1.3
HETO CARS
S. Wagon, '87 ƒ 6.450.Kadett 1.3 Wagon, dies. aut. Grote beurt ƒ 295.- inkl. VVN,
APK en BTW, tevens keuze div.
'83 ƒ 3.750.Renault 11 GTX '87 'ƒ6.250.- occas. Bovenkerkerweg 23
AMSTELVEEN. 020-6412030.
Honda Jazz '85 ƒ 5.750.Nissan Micra DX '85 ƒ 5.950.- Zelf sleutelen of auto spuiten
Nissan Micra DX '86 ƒ 5.950.- doe je bij HEINING HOBBYPeugeot 305 '84, ƒ 3.000.HAL. 02907-6999 A'dam,
Nissan Stanza '82, ƒ 2.200.- Alle Sloterdijk 3.
auto's 1 jr. Apk. + gar. City
Cars. Lumeystr.2, 020-6182524

Amstelstein - Suzuki

Rijscholen

Bedrijfsauto's

Autosloperijen

Volvo

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

autolak

Nissan

Met een aèertentie in SHOIROOMMTOMM MINI'S

Opel

is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent...

OPEL CORSA GSI 102 pk, 11Honda VF 750 S b.j. '83, 27000 '89, mistralgrijs, 65.000 km,
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen miles, zwart, vaste prijs ƒ 5000. ƒ 14.950. Tel. 020-6367663.
Tel.: 05230-14508.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212. OPEL Kadett '86, ƒ 6250.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
RONDAY RENAULT BV
Tel.: 020-6237247
l.o.v. cliënt: Chrysler Voyager
SE 3.0i aut., 7-pers., kl. blauw,
OPEL Record 2.0. LPG '83,
l.m. win, CD-spel., 12-'89,
ƒ1.750.
Autobedrijf
JAN
HYUNDAI
ƒ 28.500 incl. BTW. BEREBEIT,
WALS. Tel.: 02902-61697.
OCCASIONS
Amsteldijk 25, 020-6627777.
Opel Rekord, 4-drs., b.j. '82,
AUTOKROOY
APK 5-94, metall, rood, i.z.g.st.
T.T. Vasumweg 32, A'dam-N. ƒ1950,-. Tel.: 02503-41871.
TEL. 020-6310615. T.k.a. tegen handelsprijzen:
2 CV 6 Club S6, b.j. '85. kl
CITROEN BX '86 ƒ 5.500
Vectra 1.8 GL 5-drs wit, LPG
blauw, APK 5-94, i z g s t
RONDAY RENAULT BV
MEER GARAGE
4/90
ƒ 16.500.ƒ3450. Tel.: 02503-41871
020-6237247
Vectra1.8iGLwit, LPG, 5-drs.,
Hyundai dealer,
Ruime
keuze
in
2
CV
occasions
XM Turbo Diesel '90 ƒ27.500
1/91
ƒ18.500.occasions
XM V6, schuifd. '91 ƒ32.500 alle leeftijden. Citroen Centrum
Vectra 1.8i GL, 5-drs., LPG,
Linnaeuskade 5-7
Leende.
Tel.:
04906-1528.
XM Comf. LPG '90 ƒ 22.500
brons metall., 4/91 .ƒ 19.500.Tel. 020-692.9548
LX GTI '86 airco
ƒ 8.500
Kadett 1.6i, 3-drs., LPG
TIMO DE BRUYN
BX TZD '91
ƒ 17.500 Voor occasions en reparaties:
1/90
ƒ 12.750.BX TZD '90
ƒ 15.500
Kadett 1.6, 3-drs., LPG,
van BX, Visa en 2CV6.
BX TRD '87
ƒ 7.500 APK klaarmaken tegen gered,
5/90
ƒ 12.250.BX TRD '85
ƒ 3.950 prijz. Verk. van losse onderd.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
BX RD Break '86
ƒ 6.950 Tel 020-6680820 en 075-219777
Amsterdam 020-6627777.
T.k. zeer mooie Toyota LandBX TD '91
ƒ 14.500
T.k.
CITROEN
CX
2.0
1983,
cruiser '86 Hardtop LX Turbo
BX 16 TZI LPG '90 ƒ 14.500
Diesel, antracietgrijs, veel exBX 16 TZI '90
ƒ 14.900 ƒ1500. Tel.: 02286-3067.
BX 16 TRI '88
ƒ 9.500 T.k. Citroen ZX Furore Tornado, tra's, extra verhoogd. Vr.pr.
405 SRi, zeer mooi, direktieBX 14 TE LPG '91
ƒ 15.500 rood, 7/93,4500 km. ƒ 27.500,-. ƒ18.500. Tel. 03407-72871.
auto, bjr. nov. '90, LPG +
BX 14 TE LPG '90
ƒ 12.900 Weg. auto vd zaak: 02979-8927
• Bewijsnummers van een extra's. Nieuwprijs ƒ 54.000.BX 14 Palais '90
ƒ 13.500
geplaatste advertentie in deze Tel. 05750-16230/18361.
BX 14 RE LPG '84 ƒ 2.950 V.a. ƒ85: 5 veerbollen
C 15 D '90
ƒ 8.500 op druk brengen bij de Citroen rubriek krijgt u alleen
Spec. in Zaanstad Garage. toegezonden als u dat bij de 'eugeot 405 GL 1.6, LPG,
RENE SPAAN, 075-281193. opgave van de advertentie ood, 05-88, 98.000 km,
VISA Garage BV
Vraag tevens naar onze inrui- <enbaar maakt. De kosten rekh. R/C. SUBARU
Houtmankade 37
daarvoor bedragen ƒ4,50
Amsterdam. Tel.: 020-6278410. lers en aantr. rep. prijzen.
AALSMEER 02977-30170

Hyundai

Citroen

Jeeps
Terreinwagens

Peugeot

Occasions
740 GL, stationcar
'89
740 GL
'88 t/m '90
240
'85-'87
480 Turbo
'92
460 GL
'90-'91
440 DL-GL
'89 t/m '93
440 DL LPG
'90-'91
360 GL sedan 2.0
'87
340 automaat.... '87 t/m '88

VOLVO
Van Vloten
Amsterdam
Uw Volvo-dealer
Tel. 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2x rechtsaf.
VOLVO 245 stat. Van, 7-'85,
grijs 'kent., gas o.b., wit,
159.000 km., hond.r., APK okt.
'94, ƒ5950.. Tel. 05751-1953.
Volvo 360, 1985, roestvrij, APK
tot 12-10-'94,150.000 km, geen
olieverbr., prijs ƒ 4.700.
Tel.: 020-6633685.
Volvo 440 GL, LPG, 8-'89, APK
t/m 8-'94,158.000 km, weg. lease auto ƒ 14.750. 020-6914857.
Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

alsmede alle nieuws-en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-SMINI'S is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!

r----™-------- ---- --- - «.««- --«i -

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaalVeurocheque.
Sdlrijf hier in blukletters
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l [etter. Minstens 3
rebels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast ]
geplaatste tarieven kunt u t
zelf uitrekenen wat uw
j
advertentie kost.
i
Naam:

'..

—

Telefoonnummer:

Adres:
Postcde + Plaats:

Handtekening:

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,ï|
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:

Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.

Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321

Auto's &
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MotoRAI is niet slechts tentoonstelling

Bikersparade 93
Op 'zondag 31 oktober
wordt in Amsterdam de Bikersparade 93 verreden. De
toertocht wordt georganiseerd door de KNMV, gemeentepolitie van Amsterdam en RAI. De deelname
is gratis, maar wel wordt
aan de deelnemers een vrijwillige bijdrage gevraagd
ten behoeve van de kinderhulporganisatie SOS-Kinderdorpen.
In 1994 rijden twee Nederlandse
motorrijders
naar Nepal om onderweg
en ter plaatse het werk van
SOS-Kinderdorpen _te ondersteunen. De aktiè krijgt
een feestelijke start tijdens
de Bikersparade. De twee
rijders voeren op hun-bij zonder uitgevoerde motoren de tocht aan. De motoren, BMW R 80 GS, werden
beschikbaar gesteld door
BMW Nederland en door
beeldend
kunstenaar
Astrid Engels beschilderd.
De aanvang van de
Bikersparade 93 is om
10.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de Wielingenstraat.

Veilig parkeren
Wie geen geld over heeft
om de nieuwste modellen
in de RAI te bewonderen
kan zich altijd nog beperken tot een bezoek aan de
grootste gratis openluchttentóonstelling: de parkeerterreinen, want het zal
duidelijk zijn dat veel taezoekers per motor verwacht worden. Met betrekking tot de bewaking van
de terreinen werkt de RAI'
nauw samen met de gemeentepolitie.
Bovendien wordt er extra
bewakingspersoneel ingezet. Ze doen een dringend
beroep op de motorrijders
om vooral niet te vergeten
hun sleutel uit het contact
te halen. Ieder jaar treffen
surveillanten .motoren aan
waar de contactsleutels
'bijgeleverd' worden. Overigens zijn ook de parkeergarages geopend voor motorrjjders. Het tarief bedraagt twaalf gulden vijftig
per dag.

Suzuki RF 900R

„D

E MotoRAI IS
meer dan alleen
een tentopnstelling, het is een
compleet
motorevenement", dit stelt Hajo Reinders, projectmanager van
de MotoRAI 93. De tentoonstelling biedt uiteraard al
het grote nieuws op het gebied van motoren en accessoires, maar een belangrijk
onderdeel vormen de vele
activiteiten in de RAI.

Federation Internationale Motocycliste (FIM) voor het eerst
een wereldkampioenschap Supercross ingesteld. Supercross
wordt ook wel Stadioncross genoemd omdat het parcours altijd is uitgezet in een stadion of
grote hal.
Het voordeel hiervan is dat
het publiek comfortabel zit en
een uitstekend zicht heeft over
het gehele parcours en dus
geen actie hoeft te missen. Tokyo had vorig jaar de meest bezochte wedstrijd met 50.000 bezoekers.

Een van de evenementen
waar Reinders op doelt, is het
Startpaviljoen.
Deskundigen
van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging
(KNMV) geven hier nieuwe
motorrijders een persoonlijke
advies over welke motor het
beste past bij het voorgenomen
gebruik.
Woonwerk-verkeer
vraagt namelijk een andere
type motor dan het maken van
toertochten.
Reinders: „De KNMV gaat
strikt onafhankelijk te werk en
het Startpaviljoen is een goed
startpunt voor iedereen die MotoRAI 93 bezoekt om zich te
orinteren op de aanschaf van
een eerste motorfiets. Natuurlijk zijn ook degenen die een
andere motor willen aanschaffen welkom in het paviljoen."
Speciaal voor bezoekers die

nog geen rijbewijs A bezitten,
maar zich wel op twee wielen
door het verkeer willen bewegen, is de Urban Jungle ingericlit. Dit is een activiteitenplein waar 'een zeer uitgebreid
assortiment scooters staat opgesteld.

basketbalveldje en dergelijke.
Bovendien vinden er regelmatig optredens plaats. Op deze
manier wordt de trendy scooter
gepresenteerd in een swingende omgeving. Er wordt geen
verkoopinformatie
gegeven
over de scooters, daarvoor kan
men terecht in de diverse
„Je moetje voorstellen dat er stands", aldus Reinders.
op de beurs een ministad is
neergezet met een skate-ramp,
Er is voor deze opzet gekozen

omdat scooters momenteel
zeer populair zijn bij de jeugd.
De flitsende kleuren en up-todate vormgeving spreken grote
groepen jongeren aan.
Op dit moment worden evenveel scooters als traditionele
bromfietsen verkocht en de
verwachting is dat de opmars
van scooters voorlopig nog wel
even doorgaat. De prijs en het

comfort dragen hier in niet geringe mate aan bij.
Het derde belangrijk evenement is een spektakelstuk. Op
zaterdag 30 en zondag 31 oktober worden voor het eerst Supercross-wedstrijden in de RAI
verieden, waaraan de beste
crossers ter wereld deelnemen.
De grootste hal wordt hiertoe
verbouwd tot indoor-motorcrossbaan. Vorig jaar heeft de

Het is dus uitgesloten
om de motor met slot en al
even snel in een busje of op
een aanhanger te laden. Als
de heulock niet in gebruik
is, heeft niemand er last
van want er is alteen nog
een dekseltje van 10x10
centimeter zichtbaar. In
Heerlen zijn al twee parkeerterreinen voorzien van
Heulock's, maar het systeem is ook handig voor
een particulier. Hij kost
350 gulden ex BTW, maar
daar krijgt u dan geen
betonelementen bij.

Biker Unie Benelux
Kortgeleden is de Biker
Unie Benelux opgericht.
De nieuwe club wordt voor
het eerst gepresenteerd tijdens de JVÏotoRAI (stand
205 in de Zuidhal). Doelstellingen zijn onder andere het beschermen van motorrijders in de Benelux en
het samenwerken met de
detailhandel zodat de Europese regelgeving die in
voorbereiding is, geen nadelige gevolgen zal hebben
voor de verkoop van motoren. De BU gaat nauw satnenwerken met Europese
zusterorganisaties.

Wat 'betreft de motorreizen
merkt Reinders nog op dat het
aanbod slechts licht gestegen
is. „We zijn eigenlijk net iets te
vroeg. Uit contacten die wij
hebben gelegd blijkt dat veel
reisorganisatoren nog bezig
zijn met het ontwikkelen van
een dergelijk reizenpakket.
Volgend jaar zal er dus aanmer
kelijk meer aanbod zijn."

MotoRAI 93

RAI:

28 t/m 31 oktober
Internationale tentoonstelling
van motorfietsen, scooters.
bromfietsen, onderdelen

Onderzoek nodig
naar veiligheid
van motorrijder
D

Vanuit de gedachte dat
een solide en vaste verankering nog altijd de beste
remedie is, ontwikkelde hij
een simpel en doeltreffend
product. Het gaat om een
in de grond geïnstalleerde
koker waaraan je je ketting
kunt vastklinken. De koker is verankerd is twee betonelementen.

Reinders: „Helaas is het niet
mogelijk om alle bezoekers van
de MotoRAI ook de Supercross
te laten bezoeken. Er gelden
daarom aparte toegangsprijzen
van vijftig gulden per persoon.
Wel is er een combi-kaart. Voor
zestig gulden per persoon kan
men dan zowel de Supercross
als de MotoRAI bezoeken."
Ook in 1994 en 1995 zal de Supercross in de RAI verreden.

Suzuki's RF 600R was
vorig jaar een van de opvallende verschijningen tijdens de MotoRai. De RFvormgeving is zo aangeslagen dat Suzuki dit jaar met
een zwaardere variant ten
tonele komt, een 226 kilogram zware 900 cc-versie
met gestroomlijnde kuip.
Een goede hanteerbaarheid en indrukwekkende
prestaties (260 km/uur)
zijn de kenmerken van
deze RF.
Sportiviteit
vormt natuurlijk de boventoon bij een dergelijke
vormgeving, maar toch
heeft Suzuki een hoge
mate van comfort weten te
realiseren dankzij een
doordachte ergonomie.

Door de licht voorovergebogen zithouding zijn langëre (toer) ritten moeiteloos vol te houden. Het
hoge vermogen (135 pk)
maakt hem ideaal voor de
meer ervaren rijder, die regelmatig flinke afstanden
overbrugt. Het motorblok
is gebaseerd op de 600 ccversie en heeft een smalle
bouw waardoor de RF in
bochten zeer plat gelegd
kan worden. Het is een watergekoelde
viercilinder
viertakt met vier kleppen
per cilinder. De veervoorspanning van de voorvork
kan naar believen worden
ingesteld. Dit is tevens met
de enkelvoudige achterdemper mogelijk.

JAWA 593

Motor aan de kei
Het aantal motordiefstallen groeit nog altijd. In
1992 verdwenen er 2400.
Het kan vooral worden toegeschreven aan het wegvallen van de grenzen binnen
Europa, ïn het grensgebied
schijnt je motor niet altijd
veilig te zrjn. In het centrum van Heerlen bijvoorbeeld werden er vorig jaar
109 gestolen. Oud-wereldkampioen motorcross Ton
van Heugten heeft er wat
op gevonden: de Heulock
anti-diefstal unit.

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

E RAI WIL dat de
overheid meer onderzoek doet naar factoren die de verkeersveiligheid voor motorrijders kunnen verbeteren.
Het nut van de 100 pk-grens
is nooit aangetoond. Infrastructuur, het gedrag van
andere weggebruikers en de
kwaliteit van rij-opleidingen
spelen volgens de RAI een
veel grotere rol.

te nemen zodra deze relatie vaak onvoldoende rekening
wordt bewezen.
met de motorfiets op de weg.
Andere aspecten zijn van gro- Bijvoorbeeld door een weg in
ter belang, aldus Bierens. Het de lengterichting te frezen, leNederlandse wegennet is nog vensgevaarlijk. Dan kennen wij
altijd niet ideaal voor een mo- allemaal de witte plakstickers
torrijder. De voorbeelden lig- op het wegdek die indicaties
gen voor het oprapen. „Motor- aangeven. Technisch valt daar
rijders worden nooit gewaar- veel aan te verbeteren, want ze
schuwd voor steenslag op de zijn vaak nodeloos groot en
weg. Bij een automobilist ver- glad. De vangrail zoals we die
oorzaakt een opspattend steen- langs de Nederlandse wegen
tje een deuk in de lak of een zien, is voor automobilisten rigebroken voorruit, maar voor sicobeperkend, maar voor momotorrijders is het erg moeilijk torrijders is het een levensgeom op een dergelijk wegdek te vaarlijk obstakel. Dit zijn alleDe motormarkt ontwikkelt rijden of te remmen", aldus maal zaken die vragen om een
zich voorspoedig, maar de se- Bierens.
gedegen onderzoek naar de in„Wegbeheerders
houden vloed van de infrastructuur op
cretaris van de afdeling Gemotoriseerde Tweewielers van de
RAI, drs. B.A.M. Bierens plaatste vlak voor de opening van de
MotoRAI 93 toch enkele kantte- San Yang scooters uit Taiwan
keningen. Volgens Bierens
Nederland is een Taiwanees scootermerk rijker: San Yang. De
wordt het hoog tijd dat er meer naam
de nieuwe importeur is de Scooter Intermotor Holland
onderzoek wordt gedaan naar BV uitvan
Oud-Beijerland.
San Yang staat te boek als een kwaliteitsde verkeersveiligheid van de produkt. Stand 711 in de
Amstelhal.
motorrijder. Niet alle beslissingen van overheden zijn namelijk gefundeerd.
Honda pakt uit met zes nieuwe modellen
De verkoopcijfers van Honda over het eerste halfjaar van 1993
Bierens: „Neem de veelbeniet om over naar huis te schrijven, want er werden minder
sproken 100 pk-grens. In een re- waren
Honda's verkocht dan in dezelfde periode van vorig jaar. Miscente EG-beslissing, die ook ge- schien
dat Honda daarom wel niet minder dan zes nieuwe modelsteund wordt door Minister len Honda
de strijd gooit om haar leidende positie te behouden.
Maij-Weggen, is het maximale De meest in
tot
de verbeelding sprekende verschijning is waarvermogen voor motorfietsen schijnlijk de slechts
.189 kilo wegende supertopper RVF/RC 45.
gesteld op 100 pk. Maar volgens
Hij is voor 'normaal' straatgebruik geschikt, maar is primair
ons ontbreekt ieder gefundeerd ontwikkeld
om de toppositie in diverse raceklassen te heroveren.
onderzoek naar de relatie tusstandaarversie heeft 120 pk aan boord, de raceversie 150 pk.
sen veronderstelde verkeerson- De
opmerkelijk detail aan de V4-motor betreft de geprogramveiligheid en de begrenzing van Een
benzine-injectie. Een andere snelle nieuweling is de CBR
het motorvermogen op 100 pk." meerde
900 RR Fireblade met zijn gunstige verhouding tussen gewicht en
Hij tekent daarbij aan dat de vermogen.
De tweecilinder CB 500 is wat toegankelijker voor een
industrie onmiddellijk haar breed publiek.
Het is een comfortabele en veelzijdige motor, die
verantwoordelijkheid dient op ook heel geschikt
is voor de beginner.

Triumph komt met twee nieuwe modellen

rTRIUMPH heeft er twee
-l nieuwe modellen bij:
Speed Triplc en Daytona
Super Three.

nieuw front met klassieke, ronde klokken. De koplamp komt
van de Trident. Een andere interessante wijziging is het achterspatbord, dat uit twee delen
bestaat. Het ene deel veert mee
met het achterwiel, het andere
is op de klassieke wijze gemonteerd. De prijs bedraagt ongeveer 25.500 gulden.

nassen, andere carburateurs en
een hogere compressie steeg
het vermogen met vijftien procent tot 115 pk. Om dit in toom
te kunnen houden is de Super
Three voorzien van geheel
nieuwe zes-zuiger remklauwen.

De eerste is gebaseerd op de
Daytona 900, maar niet voorzien van een stroomlijnkuip.
Om het gewicht te beperken
Het is dus een naked bike geheeft Triumph veel gebruik geworden, of, zoals de fabrikant
maakt van carbon fiber, onder
het noemt, een cafe-racer. OmOok de Super Three is afge- meer voor enkele panelen van
dat met de kuip ook koplamp leid van de Daytona 900, maar de kuip. Een prachtige veren dashboard eraan moesten heeft een veel krachtiger mo- schijning met een prijs van
geloven, kreeg hij een geheel tor. Dankzij sportieve nokke- 30.000 gulden.

<lul1i]rnh)4 ;:» okln!i(;r v i l l l l.'llnl 21 uur;
v r i j t h i K uu oklobrr v;m H» tul 21 u u r ;
/.ïl.-nliiK :«> nn /(Midiij; :n nktahcr
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de verkeersveiligheid voor mo- Drs. B.A.M. Bierens
torrijders."
Foto: Nationaal Foto-Persbureau

Rijscholen
Ook op het gebied van de rijopleiding kan nog het nodige
verbeterd worden. Bierens
noemt kennis en ervaring van
de motorrijder een van de belangrijkste factoren «met betrekking tot de verkeersveiligheid. De kwaliteit van de rijscholen speelt hierbij een grote
rol.
Bierens: „Er moet gestreefd
worden naar een verbetering
van de rij-opleiding in Nederland. De eerste stap hiertoe is
het doen van onderzoek naar de
relatie tussen de rij-opleiding
en de verkeers (on)veiligheid.
Als daaruit blijkt dat sommige
elementen verbeterd kunnen
worden, dient dit zo snel mogelijk te gebeuren. Een ander aspect is het stimuleren van vervolgopleidingen. De waarde
van de bestaande vervolgopleidingen, waaraan vele duizenden motorrijders hebben deelgenomen, heeft zich inmiddels
bewezen."
Toch neemt dit alles volgens
Bierens niet weg dat de motorrijder zelf zijn verantwoordelijkheid nogal eens laat liggen.

„Het komt helaas voor dat motorrijders zich als groep zodanig gedragen dat het motorrijden in diskrediet wordt gebracht. De RAI doet een beroep
op motorrijdend Nederland om
zich op een verantwoorde wijze
te verplaatsen. Dus met respect
voor omwonenden, met ontzag
voor de natuur en met begrip
voor medeweggebruikers", aldus Bierens.
„Daarnaast hebben ze ook
een individuele verantwoordelijkheid ten aanzien van het onnodig belasten van de omgeving met geluid. Wij zijn groot
voorstander van een strenge
wetgeving en controle op het
gebied van de normen die gelden voor het uitlaatgeluid. Wij
zijn tegen blèrpijpen en vinden
dat een uitlaat fabrieksmatig
goed moet worden afgeleverd.
Vervangingsuitlaten die niet
aan de eisen voldoen, dienen
verboden te worden."
De tweewieler is voor een
land als Nederland het vervoermiddel bij uitstek, stelt Bierens. De motor is wendbaar,
klein, heeft weinig parkeerruimte nodig en biedt het ge-

mak van de fiets met de reikwijdte van een auto. Bierens:
„Dit pleit ervoor om in het licht
van de ontwikkeling van de zogenaamde doelgroepstroken
als carpool- en busstroken, te
kijken of daar een goede plaats
voor motorfietsen te vinden is.
Gemotoriseerde tweewielers
kunnen een grote rol spelen in
het bereikbaar houden van de
binnensteden en daarom moet
de industrie zich richten op het
ontwikkelen van produkten die
maximaal voldoen aan de eisen
die motorrijders stellen."
„Er is een ontwikkeling aan
de gang om schone, zuinige en
gebruiksvriendelijke motoren
te ontwerpen en te fabriceren,
waarmee tegemoet wordt gekomen aan de transporttaehoefte
van een groot aantal mensen.
De overheid moet ten aanzien
van deze ontwikkeling een positieve houding aannemen door
gedegen onderzoeken te laten
uitvoeren tot verdere verbetering van de verkeersveiligheid
voor motorrijders."
De MotoKAI is seopeml op donderdag
2X oktohrr van iï tot 21 uur. vrijdag 2!l
oktober van l» tot 21 uur. zaterdag :!0
en zondag 31 oktober van 10 tol 17 uur.

EVERHARD HEBLY

Verkoopgroei nieuwe motoren
VERKOOPCIJFERS
nieuwe motorfietDEvan
sen in Nederland heeft
zich in de eerste zes maanden van dit jaar opnieuw
voortgezet. In totaal groeide
de afzet met bijna vijf procent tot 16.645 motoren.
Daarnaast werden nog eens
11.591 occasions verkocht
zodat de totale markt uitkwam op ruim 28.000 motorfietsen.
Kawasaki, Triumph, Aprilia,
Ducati en Enfield boekten
vooral goede verkoopstijgingen. Kawasaki steeg zelfs met
38 procent tot 3.408 verkochte
nieuwe motoren. De belangstelling voor Suzuki, Honda en ook

Harley Davidson daalde. Honda blijft nog wel het meest verkochte merk, maar Kawasaki
verdreef Suzuki van de tweede
plaats.
De totale groei in verkopen
wordt door de RAI opvallend
genoemd, omdat de vraag naar1
duurzame consumptiegoede
ren in vrijwel alle sectoren is
teruggelopen. De aanhoudende
vraag naar motorfietsen onderschrijft de conclusies van het
onlangs gehouden NIPOmarktonderzoek dat onder motorrijders een concrete behoefte aan vervanging van hun
tweewieler bestaat. Volgens het
onderzoek overweegt bijna een
derde van de huidige motorrijders binnen twee jaar tot vervanging van zijn machine over

te gaan. Negen van de tien men
sen met een rijbewijs A maar
zonder motor zijn van plan biunen afzienbare tijd een motur
aan te schaffen. De chopper is
met 38 procent favoriet, gevolgd door de toermotor met 34
procent.
De totale verkoopcijfers in
geheel Europa namen vorig
jaar met twee procent toe. Dit is
vooral toe te schrijven aan landen als Noorwegen met een stijging van 64 procent eu Duitsland waar een stijging van 23
procent viel te noteren. Duitsland is sinds 1991 onbetwist
koploper. Vorig jaar werden er
ongeveer 176.000 motoren verkocht. Nummer twee is Frankrijk met 116.000 verkochte motoren in 1992.

Jarenlang is JAWA al dan
niet ten onrechte het stiefkind van de moderne motorwereld geweest. Wie op
een JAWA reed, kwam in
aanmerking voor de pechprijs en verdiende op zijn
minst een brok medelijden. Waar werden die motoren ook weer voor gemaakt?
' Volgens oprichter Frantisec Janesec ging het hierom: goedkope volksmotoren die optimale ontspanningsmogelijkheden boden. En dus werd de JAWA
een betrouwbare motorfiets die garant stond voor
tienduizenden kilometers
ontspannen motorrijden.
Zo betrouwbaar blijkbaar,
dat het merk al bijna zeventig jaar bestaat.
En het is nog altijd een
goedkoop merk, zij het in
de goede zin van het woord.
Zie de nieuwe 593 Enduro
Sport en 593 Touring Enduro, beide rond de 6500
gulden. De Enduro Sport is
een allrounder met het
doorzettingsvermogen van
een off-road machine, een
marktsegment
waarin
JAWA al jaren actief is.
De Touring is gemaakt
voor sportief toeren en
heeft een functionele halftop die acceptabele bescherming biedt. Beide
motoren
hebben
een
vloeistofgekoeld
motorblok met een inhoud van
250 cc en een vermogen van
28 pk bij 7000 toeren. De
top bedraagt ruim 130
km/uur. Het brandstofverbruik schommelt rond de
1:25.

Biker's Extras
Biker's Extras presenteert tijdes de MotoRAI
een nieuwe postordercatalogus, die zich nu eens niet
beperkt tot uitsluitend
Harley Davidson, maar
zich richt op een breed publiek en bekende merken
vertegenwoordigt. Er is
een enorme hoeveelheid
kleding, video's, badges,
pins, posters en zelfs tattoos die een paar dagen
blijven kleven verkrijgbaar. Stand 228 in de Zuidhal.

Trikes
Banber
International
heeft het recht verworven
voor de import van een
aantal revolutionaire trikes. Na jaren van diepgaand onderzoek is het resultaat een kwalitatief
hoogwaardige machine die
aan zowel de Nederlandse
als Duitse eisen voldoet.
Het speciale frame voorzien van een Volkswagenboxermotor moet een lange levensduur garanderen.
Naast het normale model
zijn er speciale modellen
voor onder andere mindervaliden. Ook een automatische versnellingsbak is
mogelijk. Te zien bij stand
714a in de Amstelhal.

Sart Veer

WIJ KOCHTEN UIT EEN GEANNULEERDE EXPORTZENDING

TE HUUR

S3ROENTE EN FRUIT

'fl

DUIZENDEN LEDEREN JASSEN, JACKS, SPENCERS, ROKKEN enz.

per l november

•'

} Hollandse
erwtensoep

Huiskmr., 2 slpk., k.d.l.,
k.tv, terras, ruime parkeergel. ƒ 850,- p.m.
excl. energie.
Br. ond. nr. 430899

'

„Charlotte"

w.o. LEDEREN JACKS va. 159.-, 198.-, 298,-, 398,498,-, 598,- enz. DAMES- en HEREN LEREN JASSEN

ledere zat. een programma met top
entertainment, muziek, dansen, sfeer en
gezelligheid tot 03.00 uur in de nacht, j

houdt open huis op 6 en 7 nov.
van 10.00 tot 17.00 uur.
Demonstratie van nieuwe
handwerktechnieken, o.a.
wonderpunch - embossing styropor snijden - kerstkaarten
maken en vele andere.

2 HALEN 1 BETALEN

zat. 6/11 i.y.m.
11 jr. bestaan internat.
SHOWPROGRAMMA

IN DEZELFDE PRIJSKLASSE COLLECTIE 92/VOORJAAR 33

ALLES MOET WEG en OP IS OP.... HAAST U NAAR

Uitsluitend ongeb. mensen
Corr. gekleed vanaf 25 jaar.

Chinees

Handwerkboetiek

LEDEREN KLEDING

Welkom in
Soc. De Manege

Gemeubileerd part.flat

•Ir 'dïote Krocht 25
|teï;d4404, Zandvoort

l'
f
I
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ITALIA LEATHER WE AR VH. DANKERS
HALTESTRAAT 11
ZANDVOORT

Entree ƒ 15,- koffie en
hapjes inbegrepen.
INFO 16023.

Kom vrijblijvend kijken.
Bilderdijkstraat 2
Zandvoort, tel. 16544

Speciale aanbieding
iedere zondag in november
Afhaalprijs 28,50

SAM-SIN MENU Wij bieden u de mogclijkhcid om uit 18 gerechten uw 3 favoriete gerechten te
k ie/en
1. Sijeo Paai Kwa varkcnskrabbetjcs
2. Babi Pangang speciaal
3. Babi Pangang a la Hong Kong
(scherpe saus)
4. Babi Pangang (spek)
5. Babi Kctjap

CONSUMENTENGIDS OKTOBER
TOONT AAN:

6. Cha Sijco (Babi pangang)
7. Tjap Tjoy
8. Koe Lou Yoek

FANTASIEPAKTTS

9. Ka Lee Kai

.tssst'JS».-^
rfiiilil
«^>m^s
4$,
Of>! ^

10. Kip Malaka
11. Yin Young Saté
12. Foe Yong Hai
13. Po Lou Klai

24 cm.
r gas en

yale maat, 0

ro

elektra

14. Yu K\vo Kai Ting (kip)
15. Sji Tjap Kai
16. Si Tjap Yock

rs&X*

17. Si Tjap Ngau Yoek (biefstuk)
18. Sambalvlees
Als u Sam-Sin wilt bestellen, dan eerst de naam SamSin vermelden en dan de 3 nummers van de door u
gewenste gerechten noemen.
Sam-Sin gerechten
zijn met 2x witte rijst.
I.p.v. witte rijst is nasi of bami ook mogelijk. Service
van de /.aak!
Gerechten met mihoen
of Chinese bami

>*P

v- -,'''( f1-

^/T7"

•--••!

^«i_Lj5 T .*'^'." f

GOM*

/-..'.. I

IGLO OOSTERSE

THUISMENU'S

ELDERS
GOLDEN TABLE

ZOEK UIT: NASI OF BAMI - PAK 450 GRAM

J \&&

VLEESSAUZEN

ELDERS

POT
250 ML

KURKEN
ONDERZETTERS

' -v.t-^c;.

ELDERS

v>\

5.- extra

HALTESTRAAT 69
TEL. 17897

m

EA CRÈMEZEEP
; Szac en verzorgend
e

M

C.*^ ^.•*B

»- .-

V

PAKKEN
VOOR

:'£^J>^i«

\ %^fe^
VAN NELLE

VAN

NELLE

1

's*;ssïW"

zoek uit: bruine bonen,
capucijners of witte bonen
GROTE POT 72 CL

SUPRAKOFFIE
roodmerk, snelfiltermaling

ELDERS .MSf

PAK 250 GRAM
ELDERS^ST
Brugstraat 14, in centrum gelegen goed onderh. woning met ruime achtertuin (62 m2). Ind. beg.gr. entree,
toilet met fontein, L-vormige woonk. met open haard,
luxe keuken, bergingruimte. 1e et. overloop met vaste
kast, 3 slaapk., badkamer met ligbad, douche, wastafel en toilet.
Vrpr. ƒ 249.000,- k.k.
Lorentzstraat 2, goed onderhouden vrijstaande semibungalow met garage. Ind. hal, gang met marmeren
vloer, woonkamer met open haard en schuifpui naar
zonneterras, half open keuken met inbouwapp., badk.
met ligbad, toilet en wastafel, 2 slaapkam., 1e et. toilet, 3 slaapkam., balkon west, veel bergruimte.
Vr.pr. ƒ 389.000,- k.k.
TE KOOP
Garage in Zandvoort Noord, Fahrenheitstraat.
Vaste prijs ƒ 15.000, k.k.

HAK
WINTERGROENTEN

ELDERS

vierkant model,

t

;[

HAK

ELDERS >ï
^

R

^

:\
BUISMAN

CAPPUCCINO
kant en klaar, voor ± 20
kopjes lekkere Italiaanse
cappuccino. Handig, u kunt
naar eigen smaak doseren

| til"--

l

HEERLIJKE

GESORTEERDE BONBONS

PROBEERPRIJS

POT 200 GRAM
ELDERS^

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

•v_~,
\-'

COEUR DE ROSE
IN FRAAIE
GESCHENKDOOS.
LIEFST
400 GRAM

ELDERS

VAN

I.N-I
r*1'

MAKELAAR O.G.

H-W^1

AankoopA/erkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

BLUE BAND

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944VFax 02507-17596

MARGARINE
ze zijn er groot mee geworden

PAKJE
250 GRAM
ELDERS

l

RIEDEL

DUBBELDRANK
mandarijn/banaan

LITER-

IN ONZE GROENTE/FRUITAFDELING
TAART

Grand Gilï' Restaurant KICHE is in hel winterstizocn
.iH_'i)i)t'iuI:
op VRIIDACi vanaf 17.(X)mir
op X/VnCKDAC. on XONDACi vanaf 10.00 uur
Op vx>k>r vcr/ook. nu óók
op MAANDAG vanaf 17.00 uur

WINTERSE SPECIALS
Onbeperkt sliblonjjen. spareribs of mosselen
niet frites, sla en sausjes:

•• -^^~

VAN DE
WEEK

UEFST
200 GRAM

ƒ 25,00

m
k ,>>V:

^^

MOCCA
DUO SCHNITT

PUIKBESTE

AARDAPPELEN,
HEEL

• • •« •• ^m

^" ^^

KILO

een rijk opgemaakte taart
met witte slagroom en
bruine crème, gegarneerd
met hazelnoten
VRIESVERS:
DUS VERSER BESTAAT NIET!

*

»'
Kft.0»
"V^^tmimx^^-

Goedgevulde erwtensoep niet
roW'l'rood en spek:
ƒ8,50
Klke vrijdag *
"Happy hour"
van 17.00 tot 19.00 uur aan de bar.
Iedere xaterdatf van 11.00 tot 15.00 uur
een bnmchbuffet.
voor ƒ 27,50 p.p.
*
Kiche is dagelijks telefonisch
bereikbaar voor
reserveringen en informatie over partijen
op nummer: 02507 - 1Ï553.

DEZE ADVERTENTIE IS GELD WAARD: In ruil voor
deze advertentie eet elke vierde persoon van uw gezelschap GRATIS! (Deze aktie loopt lot 1-12-1993)

yOKtOUBBBlpOKI
••-«•h.| \
'N HET BEKENDE

V,
I j l

EL

DERSJM^T

^

Grand Café Restaurant RICHE
Boulevard Barnanrt 67,
Zandvoort.

L'TERPAK
j~i

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schattplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hooldweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhol
EN NU OOK: • AMSTERDAM (ZUID): Rijnstraat

-^**

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

Donderdag 4 november 1993

Wateroverlast
ZANDVOORT - De gemeenteraad wil een fonds
voor gedupeerden van de
wateroverlast. De VVD
zwengelde dit aan tijdens
de algemene beschouwingen. „Een harde kern van
bewoners is de dupe van
extreme
wateroverlast.
Voor hen moet een fonds
komen om ze in staat te
stellen preventieve maatregelen te nemen," meent de
VVD. Er is een geval bekend van een bijstandsmoeder met zesduizend
gulden schuld door de wateroverlast. Van de gemeente kreeg de vrouw een
aanbod voor een geldlening. De andere fracties ondersteunen het voorstel
van de VVD. Het college
komt met een voorstel
voor een fonds.

Nieuwsblad
Los nummer ƒ 1,85

53e jaargang nummer 44

Oplage: 5.200
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PvdA wil gokken aan banden leggen
ZANDVOORT - De PvdA Zandvoort heeft dinsdag een integraal
beleid ter voorkoming van gokverslaving gepresenteerd. De fractie
wil het aantal kansspelautomaten
terugdringen en de behendigheidsspelen uit autpmatenhallen
verwijderen. Straaljagers uit de
lucht schieten doet men niet in de
gpkhal, aldus PvdA. Momenteel
zijn 11 Zandvoorters bij de Brij der
Stichting Noord-Holland (Centrum voor Verslavingsproblematiek) onder behandeling voor hun
gokverslaving. Het merendeel is
jonger dan 25 jaar.

dit jaar zeven gokverslaafden bij de
stichting en opmerkelijk is dat ze allen uit Zandvoort afkomstig zijn.
Daarmee is het totaal aantal geregistreerde Zandvoortse gokverslaafden
op 11 gekomen. De leeftijd is gevaneerd, maar de jongeren tot 25 jaar
hebben licht de overhand. Landelijk
zou het aantal gokverslaafden rond de
20 duizend liggen en hun leeftijd is
gemiddeld 26 jaar. Een derde is zelfs
jonger dan 19 jaar.

DEZE WEEK
Zeilwagen

vastgelegd in een convenant. Zandvoort loopt nog achter wat dit aangaat,
terwijl het aanbod van speelautomaten en gokkasten niet onaanzienlijk is
m relatie tot het aantal inwoners. De
fractie van de PvdA plaatst kritische
kanttekeningen bij dergelijke overeenkomsten omdat VAN en horeca ook m
laagdrempelige gelegenheden als
snackbars en sportkantines minimaal
een kansspelautomaat willen plaatsen.

kan worden met het drugsprobleem," volgens de PvdA duidelijk zijn, dat
aldus de PvdA.
mensen naar een gokhal gaan om te
gokken en met om te flipperen of om
met een elektrische mitrailleur een
Lokaal beleid
straaljager uit de lucht te schieten.
De PvdA stelt een lokaal gokmatigmgsbeleid voor. Hierin is geen plaats
Wel is de fractie van mening dat er
meer voor fruitautomaten m laag- een redelijke overgangstermijn in
drempelige horeca. Een onderzoek uit acht moet worden genomen. Voor ho1991 van de VAN toonde aan dat twee- recabedrijven eenjaar en voor de autoderde van alle spelers daar voor het matenhallen vijf jaar. Met name voor
eerst kennis maakte met de gokkast. de laatste groep is het voorstel van de
In cafe's wil de PvdA slechts een fruit- PvdA drastisch en zal het gepaard
De PvdA ziet veel liever dat die loka- automaat per 35 vierkante meter met gaan met grote investeringen. De anties geheel worden drooggelegd voor een maximum van twee automaten dere fracties tonen zich in eerste mwat betreft de gokkasten. „De stijging per zaak. Verder wil ze geen uitbrei- stanties tevreden over het beleidsvan het aantal gokverslaafden is een ding van het aantal gokhallen in Zand- voorstel van de PvdA en achten een
recente ontwikkeling, die nu nog met voort en afspraken met ondernemers beleid dringend noodzakelijk. De gerelatief eenvoudige middelen tot staan om de minimumleeftijd voor de gok- meenteraad gaat zich in commissiegebracht kan worden. Anders ontstaat kasten te verhogen tot 18 jaar. Behen- verband verder op de problematiek
een probleem dat qua maatschappehj- digheidsspelen moeten uit de speel- storten.
ke schade en onkosten, vergeleken hallen worden verwijderd. Het moet
Zie ook pagina 3

Droogleggen

Een groot aantal gemeenten heeft
met de plaatselijke horeca en VereniHet is voor de Brijder Stichting ging Automatenhandel Nederland
Noord-Holland moeilijk te zeggen hoe (VAN) al afspraken gemaakt orn maatgroot het werkelijke gokprobleem in regelen te nemen ter beteugeling van
Zandvoort is. Tot nu toe meldden zich gokverslaving. In veel gevallen is dit

Het zeilwagenracen is
c
een onbekende sport
O
Weinig mensen zullen Eric van ,
der Rijt kennen Deze Zandvoorter werd vorig weekeind
Nederlands Kampioen In Achter de Schermen vertelt hij hoe
hij aan daze sport verslingerd '
raakte

Bommen
Boven de omgeving
~»
van Zandvoort werd in
l
de Tweede Wereldoorlog hevig slag geleverd met Britse
Spitfires Zeven Duitse jagers
en een Spitfire kwamen in de
buurt van Zandvoort neer In
het boek van Rob van den
Nieuwendijk staat alles daarover vermeld, evenals over de
oorlogsgeschiedenis van het
dorp

Vermaak voor jong en oud

Nog geen nieuwe
locatie voor
schietbaan

Happening
Het
Slaapkamerkoor •» o
verzorgt
zondagmor- l O
gen 14 november de muzikale
begeleiding van de vertoning
van de uit 1914 daterende film
Child of a Big City In de serie
Nostalgie in Tuschinski Het
belooft een ware happening
te worden, verzekert Rene
Wolf
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur — tel. 17166 ;
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648 ,

ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort heeft nog geen
nieuwe locatie voor een schietbaan als alternatief voor de
baan op het binnenterrein van het circuit. Ook is nog niet
bekend hoe hoog de kosten van de sanering zullen bedragen. De gebruikers krijgen in elk geval wel de rekening
hiervan gepresenteerd.
De oude baan op het bmnenterrein van het circuit moet officieel per l januari 1994 sluiten. Rijk en provincie willen er
duingebied van maken. De gemeente heeft hiermee ingestemd en het bestemmingsplan
aangepast. Het gevolg is dat er
geen plaats meer is voor de drie
schietverenigingen," met naar
schatting tweehonderd leden,
die van de baan gebruik maken.
Schietsportvereniging
De
Vrijheid Zandvoort schiet al
sinds de oprichting 1961 op het
binnenterrein van het circuit.
De verenigingen huurden het
jaarlijks via de politie van de
gemeente Zandvoort. De gemeentepolitie maakte tot voor
kort intensief gebruik van het
terrein, maar door de regionalisatie is daar een einde aangekömen.
Het huurcontract met de veremgingen eindigt per l januari
1994. Een woordvoerder van de
gemeente meldt dat B en W in
de commissie Ruimtelijke Ordening van 11 november met
alternatieve locaties voor de
dag komen. Tenminste, als die
te vinden zijn, want tot dusver
bestaat daar onduidelijkheid
over. Ook is het volgens hem
niet bekend of de verenigingen
inderdaad per l januari geen
schot meer mogen lossen op de
oude schietbaan. Daar zag het
eerst wel naar uit, maar vanuit
de politiek stuitte dit op bezwaren.

Besluitvorming
nieuw raadhuis
uitgesteld

weg moeten jagen. Wij hebben
al te kennen gegeven zorg te
willen dragen voor het onderhoud en deels doen we dat al.
De provincie heeft geen bezwaar tegen continuering van
de schietbaan, als de grond
maar wordt gesaneerd en maatregelen worden getroffen om
nieuwe vervuiling te voorkomen."

ZANDVOORT - De besluitvorming over het voqrlopig ontwerp voor de uitbreiding van het raadhuis is
uitgesteld tot de raadsvergadering van 30 november. De
extra ingelaste commissievergadering leverde vorige
week zoveel kritische vragen aan architect en college
op, dat behandeling in de
raad van deze week onmogelijk was.

Na afgraving van de grond,
kan er bijvoorbeeld een betnnnen bak worden geplaatst waar
de kogels neerkomen. Hij
noemt het bijzonder triest dat
er wel natuurgebied wordt opgeofferd voor de aanleg van
voetbalvelden, maar dat er geen
plaats is voor een schietbaan.
„De gemeente wil ons gewoon
weg hebben en in een goed
blaadje komen bij de provincie.
Helaas was het bestemmingsplan aangepast voordat we kónden reageren. We hebben toen
zitten slapen, maar dit hadden
we ook nooit verwacht," aldus
Mulder.

Het Boulevard Restaurant van Gran Dorado kan eigenlijk 310 mensen herbergen,
maar er hadden zich vooraf ruim 360 mensen aangemeld voor de 22ste jaarlijkse
Ontmoetingsdag voor ouderen. 'Gelukkig' kwamen ze niet allemaal opdagen zodat
uiteindelijk toch iedereen een plaatsje kon bemachtigen. De ouderen kregen een

BAR - BISTRO - RESTAURANT

HET WAPEN VAN ZANDVOORT
Onbeperkt

Mosselen
eten
inclusief diverse sausen,
stokbrood en een goed glas
wijn (naar keuze)

/22,50P.P.
Van woensdag t/m zaterdag
17.30-22.30 uur.
Tevens deze dagen
dagschotel

ƒ 14,50

Triest
Penningmeester J.R.A. Muider van De Vrijheid laat weten
dat de verenigingen bereid zijn
naar draagkracht mee te betalen aan de sanering, mits de getneente een nieuw huurcontract geeft. „Wij willen niet
weg," aldus Mulder. Volgens
tem mag de gemeente alleen de
huur opzeggen als er een nieuplek voor een schiettaaan
Iwordt gevonden en is dit ook
overeengekomen
met de prpv
mcie. „Wat is het nut om drie
[verenigingen die samen zes uur
er week gebruik maken van de
'aan daar weg te krijgen? Gej'uidsoverlast kan het niet zijn,
' 'ant we schieten met ftlein ka'ber. Het is een natuurlijk
PUmterrein waar wij soms de
konijnen uit het schootsveld

Waterstanden
D

| atum
' nov
5 nov
nov

nov
nov

nov
'O nov
1 nov
'2 nov

HW
05.59
06.38
07.21
08.15
09.45
10.52
11.59
00.29
01.28

LW
01.35
02.25
02.54
03.50
04.44
06.20
07.45
08.57
09.40

HW LW
18.1314.11
18.521456
19.391535
20.4316.15
22.171724
23.3018.44
-.-20.00
13.0220.54
13.51 21.45

Vaanstand/getij:
•K zond. 7 nov. 07.36 uur
8
nov. 09.45
zat. 13 nov. 2224 uur

uur

Onduidelijkheid over bewaking strand

(ADVERTENTIE)

B en W is nu naarstig op zoek
naar een oplossing. Daarnaast
wordt onderzocht hoe hoog de
saneringskosten zullen worden. Het terrein is vervuild met
lood en de gemeente wil het
principe 'de vervuiler betaalt'
:e laten gelden. In dit geval dus
de politie en de schietverenigin;en.

Ook zondags geopend van
17.30-22.30 uur

Gasthuisplein 10 - tel. 14638

Subsidie voor vier liften
ZANDVOORT - Het Gewest Zuid-Kennemerland
heeft de gemeente een principe-toezegging voor subsidie gedaan ten behoeve van
het plaatsen van vier liften.
Het gaat om een bijdrage in
de kosten voor een drietal
projecten waar veel ouderen
wonen. Dit heeft wethouder
Ingwersen maandagavond
tijdens de raadsvergadering
bekend gemaakt.
Het Rijk stelt hiervoor geld
beschikbaar in het kader van
de 'woninggebonden subsidies'.
Het Gewest verdeelt het budget
en draagt tevens zorg voor de
coördinatie. In eerste instantie
leek het erop dat Zandvoort
voor slechts twee projecten
subsidie kon krijgen. Maar omdat andere gemeenten uit bet
Gewest nauwelijks aanspraak
hebben gedaan op deze subsidiepot krijgt Zandvoort nu voor
drie projecten een bijdrage.
Het gaat orn een flat in de

Celsiusstraat, een flat in de Flemingstraat en om de aanleunwoningen van Huis in het Kostverloren. Bij deze laatste worden twee liften aangebracht. leder project kost naar schatting
120 duizend gulden.
Naast het Gewest zullen ook
gemeente en Woningbouwvereniging EMM in de kosten moeten bijdragen.

ZANDVOORT - De gemeente reserveert in haar
begroting veertigduizend
gulden voor de beveiliging
van het strand gedurende
met name de drukke dagen.
Over het hoe en wat bestaat
nog onduidelijkheid. Mogelijk dat een aantal politietaken wordt overgenomen
door de Koninklijke Reddingsbrigade.

worden moet de gemeente nog
onderzoeken.
Burgemeester
Van der Heijden: „In het verleden was de politiepost het gehele seizoen bemand en had hij
ook afgeleide taken, zoals EHBO-post en opvang van kinderen die hun ouders kwijt waren.
Door de regionalisatie van de
politie kan dit niet meer en
moeten we dus op zoek naar
andere oplossingen. We zijn
hierover in gesprek geweest
met de Koninklijke ReddingsMet het verdwijnen van de ge- bngade en de eerste reacties
meentepohtie is het ook gedaan waren positief."
met de strandpolitie. Om toch
de kwaliteit van het strand te
handhaven, trekt de gemeente Onaanvaardbaar
daarom veertigduizend gulden
Met name Gemeentebelanuit. Hoe het geld gerbuikt gaat gen Zandvoort noemt het on-

ZANDVOORT - Secretaris-generaal Hans de Boer
van WVC heeft donderdag
de eerste fase van de nieuwbouw van Nieuw-Unicum
geopend. De twee nieuwe gebouwen Sandevoerde en
Doornberg bieden huisvesting aan honderd bewoners.
Het totale 32 miljoen gulden
kqstende bouwproject moet
in september 1994 zijn afgerond.

WVC, maar zijn hoogste amtenaar, de secretaris generaal,
kwam opdraven voor de opemngs-speech en de druk op de
knop waarmee hij het vuurwerk ontstak. De bouw beoogt
een functionele verbetering van
het woon- en hulpverleningskhmaat in Nieuw-Unicum. Bij de
opzet van de plannen ging het
om een verdubbeling van het
woonoppervlak voor de bewoners. De eenpersoonswomngen
zijn nu dertig vierkante meter
Niet
de
uitgerangeerde groot; die voor samenwonenstaatssecretaris Simons van den zestig vierkante meter.
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aanvaardbaar als de openbare
orde gehandhaafd zou moeten
worden door middel van een of
twee surveillerende rondjes.
„Er dient doodgewoon voldoende politie aanwezig te zijn.
Op hoogtijdagen, als er somè
meer dan honderdduizend
mensen op het strand zijn, is
het voor ons onverantwoord de
orde te laten handhaven door
slechts enkele politiebeambten, die beperkte tijd aanwezig
zijn. Met betrekking tot de toeristische promotie van Zandvoort zal het m brede .kring bekend worden van de afwezigheid van de politie een slecht
effect resorteren. Wij eisen een
voldoende permanent toezicht." GBZ wil dat er een basis-

team op het strand komt dat
tijdens hoogtijdagen een beroep kan doen op de regiopolitie.
Het college deelt dit standpunt, maar ziet het niet zitten
om het strand te laten beveiligen door een basisteam op dagen dat dit niet nodig is, dus bij
slecht weer. Beter is het de personele bezetting een dag van tevoren vast te stellen op basis
van de weersvooruitzichten en
door flexibel m te spelen op een
onverwachte verkeersdrukte
richting Zandvoort. Ook wil het
college m nauw overleg blijven
met de strandpachters omdat
zij als geen ander de situatie op
het strand kunnen inschatten.

Nieuw-Unicum opent nieuwbouw

(ADVERTENTIE)

>

programma gepresenteerd met onder meer uitvoeringen van sopraan Wilma van
Driessen, het Zandvoorts Vocaal Dames Vocaal Ensemble onder leiding van Trudy
van Staveren, het Haarlems Kinderkoor onder leiding van Leny van Schalk en
Balletstudio 118 van Conny Lodewijks.
Foto Bram de Hollander
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van bewoners, maar ook ten
aanzien van de werkwijze.
Daarom wordt de gehele ruimtelijke indeling van Nieuw-Umcum aangepast. Rond de
Brmck worden in de nabije toekomst alle bewonersgerichte
activiteiten ondergebracht. In
gebouw De Punt, dat in december gerenoveerd zal zijn, komen de voorwaardenscheppende diensten, opleidingen en het
maatschappelijk werk.

De zorgdiensten verhuizen
naar de gebouwen Rozenwater
en Tonneblink, de laatste is
De ruimte voor deze verdub- reeds gerenoveerd. In Rozenbeling werd verkegen door het water wordt in 1994 een therasamentrekken van twee womn- peutische zwembad aangelegd.
gen in de oudbouw. Hierdoor
De eerste aanzet voor de rewerd het noodzakelijk om v.oor
meer dan de helft van de beVo- novatie werd eind 1983 genoners nieuwe huisvesting te zoe- men. Ongeveer gelijktijdig met
ken. De oplossing werd gevon- de komst van de heer P.A. Burgden in twee nieuwe gebouwen. graaf, die donderdag kort na de
afscheid
Sandevoerde biedt plaats aan openingshandeling
32 bewoners, Doornberg aan 68. nam als directeur. Burggraaf
gaat vervroegd met pensioen.
Hij heeft zich altijd een groot
Nieuwe inzichten
voorvechter van de nieuwbouw
De inzichten in de gezpnd- getoond en werd als dank voor
heidszorg zijn de laatste twintig zijn diensten verheven tot Offijaar sterk veranderd. Niet al- cier in de Orde van Oranje-Nasleen ten aanzien van de privacy sau.

De raadsleden willen, onder
meer een specificatie van de
kosten van de aanbouw en de
renovatie. Ook is meer duidelijkheid gewenst over de exploitatiekosten en dient er een plan
van aanpak te komen. Met de
uitbreiding van het raadhuis is
een bedrag van 6,7 miljoen gulden gemoeid. PvdA vindt dit
veel te duur en kwam eerder al
met een plan dat 1,6 miljoen
gulden goedkoper was. D66
toont zich ook sceptisch en
WD is van mening dat verdere
ontwikkeling van de plannen
niet zinvol is gezien de kosten.
Volgens de liberalen doet het
college er beter aan naar alternatieven te zoeken.

Informatie EMM
ZANDVOORT - Vanavond 4
november houdt Woningbouwveremging EMM een belangrijke informatieavond over de
nieuwe structuur van de verenigmg.
Deze avond vindt plaats m gebouw De Krocht aan de Grote
Krocht 41 en met, zoals abusievehjk vorige week vermeld
werd, in het Gemeenschapshuis. De aanvang is acht uur 's
avonds.
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13 weken voor maar ƒ 12,50
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U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-5620211
Stuur de?e bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antttooidnummer 10051. 1000 PA
Ambtetdam U hoeft geen posUegel te plakken. 8 V10371 "017003"
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donderdag 4 november 1993
Dankbaar voor alles wat zij voor ieder van ons
heeft betekend, geven wij u met droefheid kennis, dat na een langzaam afnemende gezondheid,
van ons is heengegaan on/e lieve moeder,
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster en tante

FAMILIEBERICHTEN

Hoera, on:e dochter is geboren

Voor al uw
bloemwerken

Dirkje Koper-de Roode

DAISY RIANNE

Bloemenmagazijn

weduwe van Arie Koper
•ft- 11 september 1906
f 30 oktober 1993

de trotse ouders zijn

„Erica"

Zandvoort.

K. Roodt-Koper
C J Roodt
C. Koper
J Koper-Duindam

Richard en Monique de Krijger
v Galenstra.it 216
2041 JZ Zandvoort

Grote Krocht 24

Wij hebben een kleindochter.

,

Haar naam is

Daisy Rianne
Haar trotse oma en opa zijn
Annie en Rinus Dyst
Zandvoort

L.

|
l

Zondag 7 november ziet AART VEER

ABRAHAM
van harte gefeliciteerd
Elly, Edwin en Anja,
Ellen en Patrick

Parterre hoekwoning met schuur en zonnige tuin, nabij strand, station en centrum.
Ind.: entree, gang, woonkamer met opensl.
deuren, logeerkamer, ruime slaapkamer
met opensl. deuren, keuken, toilet, douche
met wastafel.
Vr.pr. ƒ 169.000,- k.k.

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

VAN DER REIJDEN
MAKELAARDIJ o.g. 02507-15531

CHRIS HARDENDOOD

Tel. 12301

J D Koper

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
En verdere familie
2042 EE Zandvoort, 4 november 1993
Zuster Dina Brondei sstraat 12
De Rouwdienst en de begrafenis hebben heden
plaatsgevonden in de aula en in het familiegraf op
de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv

ZANDVOORT
SECR. BOSMANSTRAAT 17

Burg. van Fenemaplein 4/10,
Royaal driekam. app. (vn. 4) op 5e etage. Uitzicht over zee. Ind. hal, ruime living, 2 slaapk.,
keuken, badk. met ligbad, toilet. Het app. wordt
gestoffeerd opgeleverd. Serv.k.
Vr. pr. ƒ 279.000,- k.k.

Ondergrondse
olietanks
te verwijderen?

WIT GOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

Bel voor vrijblijvende offerte

HAARLEMS ff ff
HARDHOUT*»**
OPENHAARDHOUT

Brederodestraat 37,
Ruim halfvr. woonh. met zomerwon. Opp. 250
m2. Ind. gang, toilet, kelder, woonk. en suite
met glas m looddeuren, open haard, halfopen
keuken met inb. app., 1e et. slaapk. (ingericht
als keuken), kamer en suite, 2 balkons, badk.
met ligbad, douche, wastafel en toilet. Ind. zomerwon, hal, badk. met douche, toilet en wastafel, woon/slaapkam. Vr. pr. ƒ 349.000,- k.k

Lorentzstraat 2,

Goed onderh. vrijst. semibungalow met garage.
Ind. hal, gang met marmeren vloer, woonkam.
met schuifpui en open haard, half open keuken
met mb.app., badk. met ligbad, toilet en wastafel, 2 slaapkam., 1e et. toilet, 3 slaapk., balkon
west. Vr. pr. ƒ 395.000,- k.k.

ZUIDHOEK B.V.

telefoon 023-385478

BETROUWBAAR
OPENHAARDHOUT
Rijksweg 343, Velserbroek
023-375381

Aannemersbedrijf - Grondwerken
Loosterweq 35 - Voorhout
Tel. 02522-12252 na 18.00 uur 32233
(i.s.w. Kiwa erkend tankcleaning Euroclean
Amsterdam)

Gort van der Lindenstraat 12,
ADVERTENTIES

Vrijdag 5 november '93
om 12.00 uur in het
Raadhuis te Zandvoort
trouwen

HARRY en ANITA
MAARTEN en PETRA

AUTOBEDRIJF
TOLÉ

Uitst. onderh. vrijst. villa met garage. Opp. 575
m2. Ind. gang, toilet, l-vormige woonk. met open
haard, open keuken met inb. app., 1e et. ruime
slaapk. met wastafel, 2e toilet, slaapk., badk.
met dubbele wastafel en douche, 2e et. zolderruimte met mog. tot kamer.
Vr. pr. ƒ 625.000,- k.k.

Fa. Gansner & Co.

SUN RENT

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
1

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Nu ook verhuur van
aanhangers - boedelbakken
- bestelbussen
9-persoonsbussen - luxe auto's

Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"

TEVENS ± 60 OCCASIONS IN
VOORRAAD
Pakveldstraat 21, Zandvoort
Tel. 02507-13624

1 eik-beuk-es
2 een echte kuub
3 winddroog
4 spatarm
5langbrandend

Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel 02507-18178

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

Aankoop/Verkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Verhuur
van Philips
Sunmobile
Bel voor
reservering en
inlichtingen:

02507-30183

WEEKENDAANBIEDING

3 Zandvoorters 4,95

KLEIN CHEMISCH AFVAL
OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN

Mieke Thape

Evenementenorganisatie

Bakkerij PAAP

Wij wensen hun een
onvergetelijke dag.
De familie

Op vrijdag 29 oktober, is na een moedig gedragen lijden vredig ingeslapen mijn broer en onze
oom

Huigbert Molenaar
Huig
Geboren
Overleden
28 oktober 1919
29 oktober 1993
Uit aller naam:
M Meeldijk-Molenaar
Zandvoort, oktober 1993
Correspondentieadres.
K. Kerkman
Nicolaas Beetslaan 3
2041 N R Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft op woensdag 3 november plaatsgevonden

Na een langzaam afnemende gezondheid is toch
nog onverwacht van ons heengegaan mijn man,
onze vader, broer, zwager en oom

Jacob Keur
op de leeftijd van 63 jaar
M H. Keur-Singerling
Mananne
Franchise
En verdere familieleden
Bloemendaal, l november 1993
Flemingstraat 242,
2041 VP Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels in besloten kring
plaatsgevonden op de Algemene begraafplaats te
Zandvoort.

Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 2995,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

Met onze ervaring
wordt uw
bedrijfsfeest.
opening,
modeshow,
congres of beurs,
een echt evenement'

Dankbaar en dolgelukkig zijn wij met ons
kleinkind

Wanneer u aan de komende gemeenteraadsHne.
J'ngeRegistratie vindt plaats bij het
centraal stembureau Het verzoek om registratie
moet uiterlijk 6 december 1993 ingediend zijn

Uitvaartcentrum
Haarlem
Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Bel voor (vrijblijvende)
informatie

Het centraal stembureau is gevestigd op de afdeling Bewonerszaken van de gemeente Voor meer
informatie kunt u terecht bij deze afdeling, telefoon 02507-61400

02507 -12441

Thorbeckestraat 18
2042 G M ZANDVOORT

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNING

De aanvraag ligt gedurende een week na het verschijnen van deze aankondigingtennzagebijsectorEigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlmgh
Onnesstraat 20 De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van 9 00 uur tot
12.00 uur Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk
bezwaren indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
De bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

)GEMEENTE
Fam. I. Kleerekooper
Heemstede, 29 oktober '93

De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de receptie m de hal van het Raadhuis BIJ het
bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere
informatie over de punten die op de agenda staan
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens decommissievergadermg
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren

GEMEENTERAAD 2 MAART 1994

- Raadhuisplein, voor ABN-AMRO - 2 bomen

mensje zijn

- dinsdag 9 november 1993 20.00 uur
commissie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 10 november 1993 20.00l iuur
commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 11 november 1993 20.00 uur
commissie Ruimtelijke Ordening

VERKIEZINGEN

De volgende aanvraag is ontvangen

Je haartjes zo zwart
alles zo klein
en toch al een volmaakt

De volgende commissies vergaderen volgende
week m het Raadhuis

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
93104B Stationsplein 9-11 veranderen entree
93105B Zandvoortselaan 187 wijzigen gevel
93106B P Leffertsstraat 35 uitbouwen Keuken
93107B Haltestraat 57 wijzigen gevel
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9 00 - 12 30 uur gedurende een
week na verschijnen van d.it blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgeneester en wethouders Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting Verder kan er een verklanng-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn wel via
het Openbaar Register op te vragen Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling
Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4

GEMEENTE

Per 1 september 1992 wordt het KCA mgezameld op bepaalde punten m het dorp Dezogeheten Ecocar rijdt een route met enkele halteplaatsen Het KCA kan op bepaalde tijden naar
deze plaatsen worden toegebracht
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag
9 november!
De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
8 15 - 9 00 uur
Schuitengat
9 15 -10 00 uur
Brederodestraat/Fnedhoffplem 1015-11 OOuur
Tolweg
11 15-12 OOuur
Sophiaweg
1245-1330uur
Van Lennepweg/J P Thijsseweg 13 45-14 30 uur
Prof vd Waalstraat
1445-1530uur
Bramenlaan (Bentveld)
15 45 -16 30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

verwijderen Indien na laatstgenoemde datum
wordt geconstateerd dat genoemde voertuigen/objecten op de weg staan, dan zullen deze
met toepassing van de artikelen 152 en 210 van
de gemeentewet, jo de artikelen 5 1 4 , 5 1 5 ,
4 7 1 , 5 1 2 van de A P V Zandvoort, worden
verwijderd De kosten hiervan komen voor rekening van de eigenaar/bezitter van het object/
voer- of vaartuig
N.B. Ten overvloede wijzen burgemeester en
wethouders er op dat deze aanschrijving
geldtvoor sloopwagens, kampeerwagens,
caravans, magazijnwagens, keetwagens,
aanhangwagens, verkoopwagens,
boottrailers, boten, ladderwagens, tractoren en dergelijke

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen
- Matth. Molenaarstraat 3 - 1 boom

ALGEMENE AANSCHRIJVING
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
overwegende, dat het ingevolge artikel 5 1 4
van de Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort (APV) verboden is een voertuigenwrak op
de weg te plaatsen of te hebben,
dat het ingevolge artikel 5 1 5 van de APV
Zandvoort verboden is een kampeerwagen,
caravan, magazijnwagen, keetwagen, aanhangwagen, boottrailer of een ander dergelijk
voertuig dan wel een vaartuig dat voor de
recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede
voor andere dan verkeersdoelemden wordt
gebezigd langer dan drie achtereenvolgende
dagen op de weg te doen of laten staan,
dat het op grond van artikel 4 7 1 van de APV
verboden is m de openlucht op een buiten de
weg gelegen plaats de m artikel 5 1 5 van de
APV bedoelde vaar- en voertuigen voor verkoop
of verhuur op te slaan, te bergen, te hebben of
opgeslagen of geborgen te houden, indien dit
geschiedt voor verkoop, verhuur of anderszins
voor een commercieel doel,
dat het op grond van artikel 5 1 2 van de APV
verboden is voor degene die er zijn bedrijf,
nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt
voertuigen te stallen, te herstellen, te slopen, te
verhuren, of te verhandelen, om zonder ontheffmg van ons college, drie of meer voertuigen die
hem toebehoren of zijn toevertrouwd, op de
weg te parkeren binnen een cirkel met een
straal van 25 meter met als middelpunt een
dezer voertuigen Van dit verbod zijn uitgezonderd, de voertuigen die worden gebezigd voor
persoonlijk gebruik
gelet op voornoemde artikelen en de artikelen
152 en 210 van de gemeentewet,
besluiten:
de eigenaren/bezittersvan bovenbedoelde vaaren voertuigen c q objecten waarvan de opslag/
het parkeren op grond van bovengenoemde
bepalingen verboden is tot 11 november 1993
m de gelegenheid te stellen deze vaar- en
voertuigen/objecten van de openbare weg te

De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van deze aankondiging ter inzage
bij sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlmgh Onnpsstraat 20
De afdeling is maandag \/m vrijdag geopend
van 9 00 uur tot 12 00 uui Belanghebbenden
kunnen gedurende genoemde termijn schnftelijk bezwaren indienen bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
De bezwaren zullen by de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

AANGEVRAAGDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is ontvangen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor
het oprichten en m werking hebben van een
bar/dancing gelegen aan de Haltestraat 20 te
Zandvoort
De aanvraag, de ontwerp-beschikkmg en de
andere stukken die op de aanvraag betrekking
hebben liggen met ingang van 5 november
1993 tot 6 december 1993 ter inzage bij de
sector Grondgebied, afd Bouwtoezicht en
Milieu, Raadhuisplein 4 U kunt daar ook terecht voor een mondelinge toelichting Het
kantoor is geopend op werkdagen van 09 00 12 30 uur De stukken liggen tijdens de
openingsuren ook ter inzage DIJ de Openbare
Bibliotheek, Prmsesseweg 34
Door een ieder kunnen tot 6 december 1993
gemotiveerde bezwaren schriftelijk worden
ingediend bij het college van burgemeester
en wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Degene die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken
Indien binnen bovengenoemde termijn daarom
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegever tot een gedachtenwisseling over het
ontwerp van de beschikking waarbij gemotiveerde bezwaren tegen het ontwerp van de
beschikking ook mondeling kunnen worden
ingediend
Tenslotte uw aandacht voor het volgende Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wiize en een ieder die aantoont dat
hij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest
krijgt m een volgend stadium de gelegenheid
om beroep in te stellen bij de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad van State

dobderdag 4 november 1993
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Deel inwoners Noord grijpt snel de fles

E

EN niet-Zandvoorter die
het rapport Sleutelfiguren van de GGD Zuid-Kennemerland doorleest, moet wel een heel negatieve indruk van Zandvoort-Noord krijgen. Een citaat: 'De
bewoners bevinden zich in een
sociaal psychologisch isolement. Op straatniveau zijn de
flats dode muren met garagedeuren. Daar is geen straatleven en communicatie mogelijk.
Kaarsrechte wegen doorsnijden de wijk. Er is weinig variatie, er is geen cultuur, er is niets
waar het oog of het hart naar
kan uitzien, behalve lucht en
meeuwen. Het is van dodelijke
saaiheid'. Daarbij komt, dat het
aantal mensen dat verslaafd is
aan alcohol en/of gokken in
Noord vrij hoog is en het aantal
echtscheidingen een van de
hoogste is van Nederland.
Werk aan de winkel voor onder andere maatschappelijk
werk, zou je denken.
Nee, zegt maatschappelijk
werkster Groot. „Als mensen
hun problemen oplossen door
de fles te grijpen, vervolgens
vrede hebben met hun situatie
omdat alcohol de pijn verdoofd, dan is er voor ons geen
noodzaak te helpen." Maatschappelijk werk kan volgens
haar alleen iets doen als het een
ingang heeft, bijvoorbeeld als
de verslaafde verwezen is via
een huisarts. Groot heeft wel
een aanbeveling voor de genieente: 'Er moeten meer leuke
dingen georganiseerd worden
in de wijk, zowel voor de jongeren als voor de, ouderen.' Mevrouw Groot vindt het rapport

Ravage na veel
alcoholgebruik
BENTVELD - Een 21-jarige
inwoner van Zandvoort heeft
vrijdagnacht om drie uur flinke ravage veroorzaakt op de
Zandvoortselaan ter hoogte
van Bentveld. Waarschijnlijk
door een combinatie van overmatig alcoholgebruik en een te
hoge snelheid verloor hij in een
flauwe bocht de macht over
het stuur^ en ramde hierdoor
een verkeérszuil in het midden
van de weg. Daarna botste hij
in de middengeleiding tegen
drie bloembakken waarvan er
een op de andere'weghelft terecht kwam. Een 41-jarige tegenligger uit Amsterdam kon
de bloembak niet meer ontwijken en knalde er vol op. Beide
auto's raakten zwaar beschadigd. Het rijbewijs van de
Zandvoorter is in beslag genomen. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Visserspad
langer gesloten
ZANDVOORT - Door een
vertraging in de werkzaamheden, blijft het Visserspad tussen de Sophiaweg en de fietstunnel bij de Wattstraat in
Nieuw-Noord in elk geval tot l
december gesloten voor alle
verkeer. Het fietspad tussen
Kraantje Lek en de fietstunnel
is inmiddels opengesteld. In opdracht van Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland worden twee drinkwaterstransportleidingen met een diameter van dertig centimeter aangelegd.

Schaaketalage
ZANDVOORT - In de etalage van Eldert de Boer in de
Kerkstraat nr. 20 heeft de
Zandvoortse Schaak Club de
komende drie weken oude
schaakattributen
opgesteld.
Ook is in de etalage een eenvoudig schaakprobleem aanwezig. Oplossingen kunnen
binnen in de zaak worden aangedragen.
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Het aantal mensen dat verslaafd is aan alcohol en/of
gokken in Zandyoort-Noord is vrij hoog; het aantal vrouwen
dat van een bijstandsuitkering moet leven eveneens; het
aantal echtscheidingen is één van de hoogste van
Nederland. Dat staat in het rapport
Sleutel figurenonderzoek van de GGD Zuid-Kennemerland.
Het Consulatiebureau voor Alcohol en Drugs zou wel een
project over verslaving, in samenwerking met de gemeente,
willen opzetten.
door Marianne Timmer

wat overdreven. „Er is geen koe kan je preventief werken."
zo bont of er zit wel een vlekje
aan."
Het Sleutelfigurenonderzoek
bevestigt haar stelling. „De
mensen proberen eerst hun
Schrijnend
problemen zelf op te lossen,
Het Consultatiebureau voor omdat ze niet gauw de vuile
Alcohol en Drugs bevestigt re- was buiten hangen. De problegelmatig geraadpleegd te wor- men zijn dan al diep geworden door inwoners van Zand- teld." In het rapport staat dat
voort. De opmerkingen uit het de problemen in Zandvoort
Sleutelfigurenrapport noemt groter zijn, dan in bijvoorbeeld
CAD-voorlichtster
mevrouw Haarlem, doordat de ZandvoorVan Apeldoorn 'schrijnend'.
ters laat naar buiten treden. De
cijfers van de Brijderstichting
„Het aantal verslaafden dat van 1991 wijzen uit dat Zandbij ons, huisartsen, maatschap- voort, wat betreft het alcoholgepelijk werk en andere hulp ver- bruik en gokken, hoger scoort
leners bekend is, is maar een dan een andere gemeente met
topje van de ijsberg. De meeste een zelfde inwonersaantal.
Van Apeldoorn pleit voor
verslaafden zie je niet. Degenen
die contact opnemen met hulp- voorlichting over verslaving op
verleners, hebben al een drem- scholen en in wijkcentra. Ook
pel overwonnen. Maar het is zij ziet een taak weggelegd voor
meestal de groep die thuis zit, de gemeente. „De gemeente zou
die het diepst in de put zit. Als met ons in contact kunnen treje het verslavingsprobleem wilt den en om bemiddeling vragen.
terugdringen, moet je eerder Dan kunnen we gezamenlijk
aan de bel trekken. Het beste kijken of we een preventief pro-

Haltestraat krijgt
nieuwe rijrichting
ZANDVOORT - De gemeenteraad heeft schoorvpetend ingestemd om de
rijrichting van de Haltestraat vanaf december gedurende een jaar om te
draaien. Dit moet het
voetgangersklimaat ten
goede komen. De VVD en
CDA-er Versteege keren
zich tegen de uitvoering.
„Weggegooid geld," noemt
Versteege de zestigduizend
gulden kostende proef. Hij
ziet 'er geen voordelen van,
voorziet grote problemen
voor de winkeliers, parkeerproblemen en verkeersopstoppingen. De VVD meent
dat het voetgangersklimaat
van de Haltestraat wordt verbeterd door eenvoudigweg
enkele parkeerplaatsen op te
offeren. PvdA, D66 en in mindere mate GBZ, hadden dinsdag ook nog enige reserves,
maar gingen na de uitleg van
het college toch door de
bocht om de rijrichting van
de Haltestraat om te draaien.
In de Haltestraat en Noordbuurt heerst grote weer-

stand. Dit temeer omdat de
gemeente de Haltestraat tussen de Pakveldstraat en het
Raadhuisplein in het zomerseizoen wil" gaan afsluiten.
Omwonenden vrezen een toename van verkeer, omdat automobilisten op zoek zullen
gaan naar sluipwegen. Om de
effecten van een andere rijrichting te kunnen meten,
laat de gemeente in december 1993 en december 1994
verkeerstellingen uitvoeren.
Aan de hand van de uitkomsten hiervan worden de definitieve maatregelen bepaald.
De onder meer door Versteege en D66 gewenste parkeergarage aan de Prinsesseweg blijft voorlopig een utopie. Volgens het college is een
parkeergarage de eerste vijf
jaar verliesgevend en daarna
.zijn de opbrengsten slechts
minimaal. Bovendien is er
sprake van dat op de Prinsesseweg een lekbak komt voor
opvang van het overtollige
water. Als nu een parkeergarage wordt gebouwd, is
straks mogelijk geen plaats
meer voor een dergelijke bak.

Zandvoort-Noord wordt in de volksmond ook wel 'kleintje Bijlmermeer' genoemd
Foto Bram de Hollander

ject kunnen opzetten."
Er zijn volgens het rapport
meerdere oorzaken aan te wijzen voor de problemen in
Noord. Het toewijzingsbeleid
van de woningen zou verkeerd
zijn en de wijk is een 'planologisch en architectonisch mon-

ster', in de volksmond bekend
als 'een kleintje Bijlmermeer'.
Sommige nieuwkomers zouden een te idealistisch beeld
van Zandvoort hebben. „Amsterdammers gingen na de pensionering naar Zandvoort en
zagen dit als de ideale omge-

(ADVERTENTIE)

Goede service
ver te zoeken?
Kom nou!
Renault-dealer Rinko zit dicht bij huis.
En met dit kaartje weet u 'm in een
handomdraai te vinden.

Autobedrijven Rinko
Cunestraal 8-10,2041 CD Zandvoort Tel 02507-12424

ZAKELIJK BEKEKEN

Viking strippers startensportschool
ZANDVOORT - De Vikings, bekend van de felicitatiedienst en de stripteaseshows (male en female),
zijn vorige week een sportschool gestart aan het Burgemeester
Fenemaplein.
Gemikt wordt niet alleen op
de Zandvoorters, maar ook
op recreanten die het lijf zowel willen bruinen op het
strand, als builden in de
sportschool. Ook aan de
rest van het gezin is gedacht. Er is een speciale afdeling met lichte toestellen
voor vrouwen en er komt
kinderopvang bij Viking
Gym.
„Ik word doodziek van die
sportscholen die je zo betuttelen," motiveert malestripper
Rinny, de start van Viking Gym
aan het Burgemeester Fenemaplein. „In een van die sportscholen kreeg ik bijvoorbeeld
te horen dat ik mijn t-shirt aan
moest houden tijdens het oefenen, omdat andere mannen er
aanstoot aan zouden kunnen
nemen, omdat ze minder goed
gebouwd zijn als ik. Terwijl ik
toch wil zien of de juiste spieren, de juiste vormen aannemen." T-shirt uittrekken mag
dus bij Viking Gym en als iemand zijn handdoek vergeet
wordt er niet moeilijk gedaan.
Evenmin over het gebruik van
doping: „Dat moeten de menscn zelf weten."
De verslaggeefster neemt ondertussen nog een slokje van
het speciale
sportdrankje.
Geen doping, maar met extra
eiwitten, vitaminen en mineralen. Rinny denkt dat zijn sportschool een gouden toekomst tegemoet gaat. „Wie anders dan
de 'Hollandse Chippendales'
weten hoe een man zich het
best kan trainen om er goed uit
te zien; alle. Vikings trainen
hier en geven adviezen."
Daarbij komt dat de ligging

ving: altijd vakantie en kochten
er een flat. Na verloop van tijd
kregen ze spijt, maar zitten dan
in de (financiële) problemen."
Volgens het rapport kent Zandvoort een paar gesloten sociale
systemen, waar een nieuwkomcr moeilijk tussen komt.

De onderzoekers geven als
aanbeveling de belbus vaker te
laten rijden. De Stichting Weizijn Ouderen zou gezamenlijk
theaterbezoek in Haarlem kunnen organiseren, waarbij gebruik van de belbus gemaakt
zou kunnen worden.
Het college van B en W heeft
vorige week het rapport officieel ontvangen. Volgens voorlichtster Marlies Slager stelt de
gemeente dat zij al in het kader
van 'sociale vernieuwing' bezig
is met het verbeteren van
Noord. „Er is contact opgenomen met woningbouwveremging EMM om sneller reparaties aan woningen uit te voeren.
Ook wordt de verlichting in de
wijk verbeterd." Of de gemeente wat ziet in een project met
het CAD weet ze niet. „Het college heeft het rapport net ontvangen en misschien nog met
eens doorgelezen, laat staan
een plan bedacht."

Het rapport is tot stand gekomen nadat sleutelfiguren uit de
Zandvoortse samenleving, zoals stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort, directeuren van basisscholen, Algemeen Maatsehappelijk Werk, wijkverpleging, 't Stekkie, stichting Wijkgprichte Eerstelijn en een anonime instantie, vragenlijsten
hebben ingevuld en de antwoorden zijn verwerkt. Doel
van het onderzoek is inzicht te
krijgen in het leven in de buurt,
het verbeteren van de gezondheid en gezondheidsbeleving
van de bevolking en het afstemmen en samenwerken van de
voorzieningen en instanties in
de buurt.

Van der Heijden
pleitbezorger HiK
ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden
heeft maandag namens het
Huis in het Kostverloren
(HIK) in Haarlem een petitie met 6038 handtekeningen aangeboden aan gedeputeerde Berman van ouderenbeleid. Het HIK hoopt
hiermee de provincie te
overtuigen dat het huis niet
gesloten mag worden.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Sloophamer in
ABN/AMRO-pand \
ZANDVOORT - Aannemingsbedrijf Reek uit Alkmaar neemt deze v/eek een
aanvang met de sloop van
het ABN/AMRO-gebouw en
het voormalige Hotel Centraal op de hoek van de Grote Krocht met de Oranjestraat. Het pand maakt
plaats voor appartementen
en een parkeergarage. Ook
de ABN/AMRO krijgt er een
hypermodern onderkomen.
/•
Volgens de heer Dekker van
Aannemingsbedrijf Reek gaat
de sloop enkele weken in beslag
nemen. Deze week wordt allereerst de binnenkant van het gebouw gestript, zodra dit klaar is
gaat de slopershamer tegen de
gevel aan. Het slopen gebeurt
met zoveel zorg omdat het afval
gescheiden moet worden afgevoerd. Reek gaat op deze locatie 13 appartementen bouwen.
De bank krijgt een zodanige inrichting, dat Zandvoort straks
over een van de modernste
bankgebouwen van Nederland
beschikt met onder meer een
valuta-wisselaar. Onder het gebouw wordt een parkeergarage'
voor de bewoners aangelegd.
De afbraak wordt door velen
als teleurstellend ervaren, omdat het pand historische waarde voor Zandvoort
zou hebben.
Het linker gedeelte werd in
1909 gebouwd in opdracht van
Reder Groen, het rechter gedeelte volgde in 1920 m opdracht van de Haarlemsche
Bank die later opging in de
Twentsche Bank. Aannemingsbedrijf Reek is enkele jaren bezig geweest met de ontwikkeling van de plannen.

Van Caspel
voorlopig VVD
lijsttrekker

geïntegreerd en gevarieerd zorgaanbod voor Zandvoortse ouderen te komen.

ZANDVOORT - De voormalige wethouder P.E. van ;
Caspel is lijsttrekker op de
voorlopige kieslijst van de-'
Ouderenwoningen
VVD. De lijst telt slechts 16;
Uit een onderzoek van de Na- namen. Meer animo was er'
tionale Woningraad blijkt dat volgens de VVD niet.
;
in Zandvoort een groot tekort

bestaat aan woningen voor ouderen. Nieuwbouw behoort in
Zandvoort niet tot de mogelijkheden. Huis in het Kostverloren heeft een wachtlijst van 21
personen, waarbij opname van
vijf personen zeer urgent is.
Huis in het Kostverloren heeft
een succesvol eettafelproject,
ongeveer veertig ouderen uit
Zandvoort gebruiken er dagelijks de warme maaltijd. In samenwerking met de Thuiszorg
functioneert er een dagverzorgingsproject, waar dertig ouderen per week gebruik van maken.

Zandvoort telt ongeveer zesduizend huishoudens en met
de 6038 handtekeningen keert
de bevolking zich verbijsterd
en unaniem tegen het voornemen van de provincie het Huis
in het Kostverloren te sluiten.
De tekst van de petitie luidt als
volgt: 'De toi nu toe gevolgde
procedure is onzorgvuldig. Het
concept Voorontwerp Uitvoeringsplan (juni 1993) stelt dat
'verder uitwerken van de plannen beide huizen waardoor reZandvoortse ouderen nemen
ductie mogelijk moet worden'. deel aan ontspanningsactiviteiten, gymnastiek, koersbal, zinMet dit voorstel ging de ge- gen, klaverjassen, handwerken
meente akkoord en niet met de en de koffie- en thee-inloop. Entekst van het voorontwerp Uit- kele bewoners uit het voormalivoeringsplan (september 1993) ge Wim Mensinkhuis zijn in pawaarin is opgenomen de slui- niek bij de gedachte aan een
ting van Huis in het Kostverlo- tweede verhuizing.'
ren en een capaciteitsreductie
van Huis in de Duinen tot 130
Sluiting van het HIK beteplaatsen. Zorgcentrum Zand- kent een einde van de Zandvoort geeft in zijn beleidsvisie voortse verpleeghuiszorg. Het
aan een reductie-van 110 ver- bestuur zal haar grieven ook
zorgingsplaatsen te realiseren, nog schriftelijk bij GS bekend
weliswaar verdeeld over beide maken en voor de openbare inlocaties.
spraakdag te Haarlem op 24 noHet functioneren van beide vember heeft het actiecomité
locaties is noodzakelijk om sa- van het HIK het een en ander
men met de thuiszorg tot een op stapel staan.

In eerste instantie meldden •
zich 18 kandidaadsleden, maar '•
na de kennismakingsbijeenkomst hebben zich twee leden :
teruggetrokken. Mogelijk dat
de verkiezingslijst nog wordt'
aangevuld met enige 'lijstduwers'. Na Van Caspel vermeldt
de voorlopige lijst achtereen-;
volgens A. van Marie, mr.H.W.;
de Jong (nu raadslid), Th.J.J.'
van Vilsteren, P.J. Arnken, F.,
Henrion Verpoorten, W.F.S.
Paap-Molenaar, E.A. Fransen,
ir.J.C. Buijze, A.E. hendrikse,H.G. Sikkens, F.J.P. Paap, H.C.'
van Cappelle, C. Izelaar, K.J.W.
van den Broek en J.G. Ander-!
son.
;
De definitieve lijst wordt vrij-'
dag 19 november tijdens eenbe-;
sloten ledenvergadering in'
Gran Dorado vastgesteld.

Schaaktoernooi
ZANDVOORT - Op dit moment is al bekend dat zeker
twee leden van de Zandvoortse
Schaak Club gaan deelnemen
aan het wereldberoemde Hoogovenschaaktoernooi in Wijk
aan Zee. Louis Dambrink en
Edward Geerts zullen in januari deelnemen aan de zogenaamde tienkampen.

(ADVERTENTIE)

VERKIEZING ONDERNEMER VAN HET JAAR 1993
Ondernemers Vereniging Zandvoort
De Ondernemersvereniging Zandvoort wil graag weten welke ondernemer naar
mening van de Zandvoortse inwoners de meeste service geeft, klantvriendelijk is,
goed gesorteerd.
Kortom: WIE IS DE BESTE ONDERNEMER VAN ZANDVOORT.
Vul onderstaande bon in en maak kans op één van de door de O.V.Z. beschikbaar
gestelde prijzen, t.w.
Ie prijs: Weekend Maastricht voor 2 personen
2e prijs: Waardebon van ƒ 200,- tó besteden bij HEMA Z'voort
3e prijs: Diner voor 2 personen.
De prijswinnaars worden op donderdag 1 8 november in dit blad bekend gemaakt.

Body builders in actie in de sportschool van de Vikings
van Viking Gym volgens hem
optimaal is. „Op twintig meter
verwijderd van het strand, met
tachtig parkeerplaatsen voor
de deur. Als de man geen zin
meer heeft om al te lang te bakken op het strand, kan hij even
tussendoor bij ons komen sporten." Hij verwacht dan ook publiek uit de brede regio, vooral
ook uit Amsterdam. Als ze zin
heeft, kan ook de vrouw komen
fitnessen. Voor haar is er een
speciale afdeling met lichte toestellen. Ook aan de kinderen
wordt gedacht, want de school
wordt (nog) voorzien van kinderopvang.
Volgens de eigenaar is het
niet benauwd om te sporten op

een zomerdag. De zijkant van
de trainingsruimte wordt zomers open gezet; vanaf een terras kunnen andere bezoekers
de verrichtingen van de bodybuilders gade slaan. Ook een
bar maakt deeluit van het complex.
Drie maanden zijn de Vikings
bezig met het verbouwen van
de ruimte. Sinds vorige week
kan er geoefend worden in een
ruime, sfeervol aangeklede,'
zaal (zelfs de palmbomen ontbreken niet), maar de school is
nog niet af. Er wordt onder andere gewerkt aan de bouw van
een sauna, zonnecabines, kinderopvang- en aerobic ruimte.
Bij Viking Gym kunnen zo'n

Foto Arnold van dei Zee

zestig mensen tegelijk de body
shapen, of bruinen onder het
zonnekanon.
De sportschool is van maandag tot en met vrijdag open van
negen uur 's morgens tot tien
uur 's avonds; zaterdag van tien
tot acht en zondag van 12 tot
zes. Lid worden kan voor tachtig gulden per maand. Recreanten kunnen een tienritten kaart
kopen. Ook is het mogelijk
voor tien gulden per keer te komen oefenen. Het is niet de eerste keer dat Rinny een sportschool opent. Hij heelt er al
drie gehad en verkocht. Zelf
heeft hij 18 jaar ervaring met
bodytauilding.

Onderget. naam:
Adres:
Woonplaats + postcode:
Zandvoort
is van mening, dat de beste ondernemer van Zandvoort is: in de categorie
Winkeliers, Detailhandel:
Horeca (Café's, Restaurants, Bars, Strandpaviljoens):
Dienstverlening (Banken, Loodgieters, Garages, Verzekeringen enz.):
Reden van mijn keus:

Inleveren voor 6 november a.s. bij de secretaris Peter Tromp,
Grote Krocht 3

donderdag 4 november 1993
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OFFICIËLE BEKENDMAKING
m opdracht van curator, resp
pandhoudende bank inzake

FAILLISSEMENTSVERKOOP
van enorme, zeer hoogwaardige partijen

one.
(jutte, jïoi

HUISHOUD- EN
SLAAPKAMERTEXT1EL
afkomstig uit faillissementen van het landeh|k filiaalbedrijf EUROPE '92 TEXTILES
bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Faillissementsnummer
93 0337, alsmede van GROOTHANDEL
A. MOSCOVITER & CO. BV., bi| vonnis
van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, Faillissementsnr 237 93
RECHTSTREEKS AAN PUBLIEK
volgens het Stock-Stop principe, derhalve
alles slechts zo lang de voorraden strekken
VER BENEDEN NORMALE PRIJS
o.m. vele tienduizenden stuks

Eten kunt U overal.
Dineren doet U bij de
Gulle Toine.

Div. vis- en
vleesspecialiteiten.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

DEKBEDOVERTREKKEN
mmmSO
l pers. 140x200, van 45 95 nu

Tel. 12932

| Jj f

ledere woensdag gesloten

2 pers. 200x200, van 85 95 nu

'v "

Chinees
Restaurant

HOESLAKENS
100% katoen, normaal v a 14 95 nu v a
badstof stretch en |ersey, normaal
va 2495 nu va
voor waterbedden, normaal
v a' 39 95 nu v a

KON6

Normale wmkelpri|s 12 °5 nu voor

MICHAEL JACKSON SLOPEN
grote parti|, nu voor weggeefpri|s' l jp

ÏOPMERK HANDDOEKEN
Normale winkelverkooppri|S 12 95 nu 49i f
Kinderdessins Garfield en Snoopy nu

WASHANDJES

Eiken romp.
Rundieren kussens.
Exclusief bij Sanders Meubelstad.
Grondig getest.
Direct uit voorraad leverbaar.

Speciale aanbieding Sam-Sin
iedere zondag in november
Afhaalprijs 28,50

SBERSLOPEN MET RUCHES

m vele kleuren, van 3 95 nu voor

3-2 Zitcombinatie
-

litS-jum. 240x200, van 99 95 nu
EXTRA LUXE KWALITEITEN
o a met ruches, norm v a 99 nu v a
LEUKE KINDERDESSINS
t*T5
140x200 cm, normaal 45 95 nu voor U f
f

GASTENDOEKJES

Sjoukje en Sanders
hebben de prijs
flink klop gegeven!

is?

Normaal l 95 p stuk, nu 4 stuks

SAM-SIN MENU Wij bieden u de mogelijkheid om uit 18 gerechten uw 3 favoriete gerechten te
kieken
1. Sijeo Paai Kwa varkenskrabbetjes
2. Babi Pangang speciaal
3. Babi Pangang a la Hong Kong
(scherpe saus)
4. Babi Pangang (spek)
5. Babi Ketjap
6. Cha Sijeo (Babi pangang)

BADJASSEN

7. Tjap Tjoy

Volwassen- en kmdermaten v a

8. Koe Lou Yoek

KINDERWANTEN

Diverse maten, van 9 95 nu voor

GRATIS KREDIET.

9. Ka Lee Kai

BADMATTEN Hotelformaat,
div kleuren, van 24 95 nu

Nu kopen.
Over 6 maanden
pas betalen met
0% rente!

10. Kip Malaka

195

PARAPLU'S

m vele kleuren, van 12 95 nu

GROTE PARTIJ RESTANTEN
Allerlei artikelen, nu uitzoeken l f
Voorts pannelappen, ovenwanten,
placemals, tafellakens, badlakens

enz. enz. enz.
DEZE FAIUISSEMENTSVERKOOP GESCHIEDT TE

AMSTERDAM - DAMRAK 2O
vlakbij Centraal Station
Dagelijks van 9 30-18 00 uur, 's maandags
vanaf 11 00 uur en zaterdag tot 17 30 uur •
Donderdag koopavond
PURMEREND - BREEDSTRAAT 18
Dageli|ks van 9 30-1730 uur, doch's maandags
v a 13 00 uur Vri|dag koopavond
Organisatie in opdracht van curator en bank:
De Vries Expertise & Bemiddeling BV, Amsterdam

11. Yin YoungSaté
12. Foe Yong Hai
13. Po Lou Klai
14. Yu Kwo Kai Ting (kip)
15. Sji Tjap Kai

Sanders

16. Si Tjap Yoek
17. Si Tjap Ngau Yoek (biefstuk)
18. Sambalvlees
Als u Sam-Sm wilt bestellen, dan eerst de naam SamSin vermelden en dan de 3 nummers van de door u
gewenste gerechten noemen
Sam-Sin gerechten
zijn met 2x witte rijst.
I p v witte rijst is nasi of bami ook mogelijk. Service
van de zaak'
Gerechten met mihoen
of Chinese bami

5.-

HALTESTRAAT 69
TEL. 17897

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF

Overtoom 057 105-4 I K AMS1 LRDAM tel 020 6184735/6830551

D A A R

H E T

V I N D T

Met een advertentie in SHOIROOMMITO l-IN-3 MTS
is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent. . .

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093.

violen
winterbeplanting
bloembollen

Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladeri van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINFS is daarmee
• dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
l
Pnjs mcl
BTW

€étcctf é Barrage
Voor betaalbaar lekker eten
in een gezellige ongedwongen sfeer
serveren wij
de volgende daghappen a ƒ 12,50
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG

—
—
—
—
—

Capucijners a la Barrage
Zuurkoolstamppot met braadworst
Haché met rijst en sla
Boerenkool met worst !
Chili con carne met sla

Cetccifé Barrage
Passage 32-34
Zandvoort 02507 -16178

Naam

l

3
4

5,
J? l
7
1
81

lol

4fa,94
b280
78,67
94,53
110,39
12625
142,12
157.98

,
!

- L_ ,

4

l
l
Telefoonnummer

Aelret.
Handtekening

—

ƒ 19,50

Dagelijks serveren wij een uitgebreid ontbijt met koffie of thee voor ƒ 10,-

Tot ziens bij

Sehnjf hier in blokletters
u\v tekst l letter per
hokje Cijfers leestekens
en tussenruimten tellen
\oorlletter Minstens3
reKelsbesehnjun Aan
de hand van de daarnaast
Reuldalste tarieven kunt u
?elf uitrekenen wal uw
advertentie kost

Postcde + Plaats,

Ook iedere dag a la carle en ook om mee te nemen
ledere zaterdag en zondag een drie gangen menu a

W E L

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,]
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren.
Amstelveen: kantoor Aemslelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686

faxnr. 020-6656321
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Zandvoortse kunst
bij Paulus Loot
ZANDVOORT - Bij Galerie
paulus Loot aan de gelijknamige boulevard nummer 21 is een
tentoonstelling te zien met werken van acht Zandvoortse kunstenaars: Jeff Borkent, Marianne Rebel, Ria van kooten-Mijs,
Roland van tetterode, Yvonne
Schoorl, Marcel Cartesan,
Hans van Pelt en Paul van
Wierst. De expositie valt samen
met de Kunstlijn '93 en de galerie is daarom van 5 tot en met 7
november ook 's avonds tot
23.00 uur geopend. In het kader
van Kunstlijn '93 presenteren
in tal van galeries, ateliers en
tentoonstellingsruimten
in
Zuid-Kennemerland ruim 200
regionale kunstenaars hun
werken. Het is een van de grootste open ateliermanifestaties
van Nederland en geeft een
goed overzicht van de kunst in
de regio.

Aquarellen
ZANDVOORT - Tot en met
26 november is in de bibliotheek een expositie van aquarellen te zien van de hand van
Lies Meijers uit Noord-Brabant. Over haar werk zegt ze:
„Aquarel schilderen dwingt me
direct te werken. Er is geen tijd
om te aarzelen en corrigeren is
niet mogelijk. Ik vind ruimte
het belangrijkste, ruimte voor
het onzegbare. Vooral de invloed van de omgeving op de
mens en omgekeerd inspireert
me."

Handwerkdemo

Achter de Schermen...

Eric van der Rijst

Zandvoorts
Nieuwsblad

'Racen op topsnelheid vind ik toch wel eng' T

ZANDVOORT - Het blijkt een onbekende sport te zijn.
Een bericht over het feit dat Eric van der Rijt vorig
weekend Nederlands kampioen werd in het zeilwagen.
rijden, was in de media niet terug te vinden. De 31-jarige
Zandvoorter hoopt dan ook dat deze spectaculaire
snelheidssport meer bekendheid zal krijgen.

pen werden gehaald, waren
spectaculair hoog. Tijdens een
paar races haalde Eric van der
Rijt maar liefst 125 kilometer
per uur.
„Het meest fascinerende is
de acceleratie van het voertuig.
Het geeft een kick om van nul
naar 120 kilometer te racen in
korte afstand. Het gaat sneller
dan een auto. De topsnelheid
die ik gehaald heb, vind ik toch
wel eng. Om zo'n snelheid te
halen, moet het strand hard en
vlak zijn. De wagen kan het best
hebben, maar toch gaat het mij
weieens te hard. Niet dat ik
bang ben, maar het techniekzeilen spreekt mij toch meer
aan."

door Aaldert Stobbclaar

D

E 12 BESTE Nederlanders 'zeilraceten' over
het brede en harde
strand van Terschelling
met ongekend hoge snelheid.
Een snelheid van zo rond de
125 kilometer per uur is vrij
normaal. Toen plaatsgenoot
Van der Rijt als jongetje van
tien jaar zijn eerste zeilkarretje
los liet op het Zandvoortse en
IJmuidense strand, hield hij
die snelheid nog niet voor mogelijk. „Ik begon toen te experimenteren met een trapkar, met
daarop een zeiltje aan een vlaggemast. De wielen van een autostep gingen er onder en dat ging
best. Dat ding probeerde ik uit
op de bouwwegen in Hoofddorp, waar mijn grootouders
woonden. Later heb ik contact
gezocht met de Watersport
Vereniging Zandvoort. Met een
paar jongelui van die club, hebben we geoefend op het parkeerterrein in Zuid. Die jongens zijn er inmiddels mee gestopt, maar ik ben verslingerd
geraakt aan deze sport."

In de rubriek
Achter de Schermen
gaat het
Zandvoorts Nieuwsblad
op zoek naar
de 'mens' achter
bekende Zandvoorters.

Europees Kampioenschap
Nu Eric van der Rijt de Nederlandse titel binnen heeft,
staat het volgende doel op het
programma. En dat is deelname aan het Europese kampioenschap in september 1994 bij
de Zuiderburen.

Dezeweek
Eric van der Rijt
die
Nederlands Kampioen
Zeilwagenracen werd.
Van der Rijt kwam
In de ban van het racen,
toen hij als tienjarige
ontdekte dat ie het
heerlijk vond om in
zijn zelfgebouwde kar
over het strand te
scheuren.

ZANDVOORT - Handwerkboetiek Charlotte aan de Bilderdijkstraat houdt op 6 en 7
november van tien tot vijf uur
open huis. Er worden demonstraties gegeven van nieuwe
koste een zelfgemaakte zeilkar
handwerktechnieken,
zoals
een paar tientjes. Nu loopt het
wonderpunch, embossing, sty- Ouderwets
ropor snijden en kerstkaarten
De ontwikkeling in deze op tot in de duizenden guldens.
maken.
sport gaat echter snel. Toen „De zeilwagen die ik nu heb is
alweer ouderwets. De ontwikkeling staat niet stil. Koop je
zo'n zeilwagen dan ben je 12
duizend gulden kwijt. Ik kom
op zevenduizend gulden, omdat ik zelf de boot maak. Ik
vind het leuk om zelf nieuw maWeekend: 6-7 november 1993
Zaterdag 14.00 -16.00 uur Ver- teriaal te ontwerpen. Ik maak
Hervormde Kerk, Kerkplein:
koopmiddag
er een schets van en zet het'
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Zondag geen dienst
ding zelf in elkaar. Ik kan mijn
Leeuwen, m.m.v. Jongerenkoor Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg techniek hier mooi in kwijt. Je
Gereformeerde Kerk, Juliana- 218, Haarlem.
moet ook wel zelf bouwen, anweg 15:
Zondag 10.30 uur: Jeugdzondag ders ben je een vermogen kwijt.
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de m.m.v. Martin Tensen (EO Kopen zou wel kunnen, maar
Vate, viering H.A.
Ronduit)
dan moetje grote sponsors hebRoomskatholieke Kerk, Grote 19.00 uur: ds. A.W. Snijders
Krocht 45:
Jehova's Getuigen:
Zaterdag 19.00 uur: pastor Duij- Gem. Elswoud, Smedestraat 37
ves.
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
Zondag 10.30 uur: pastor Duij- uur en maandag 19:00 - 21.00
ves plus kinderkoor.
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Vrijzinnige
Geloofsgemeen- Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
schap NPB, Brugstraat 15:
023-244553.

„Ja, het is mijn doel om bij
die wedstrijd bij de eerst tien te
komen. Lukt dat, want dat
wordt erg zwaar, dan geef ik
een groot feest. Het jaar daarop
wordt het EK op Terschelling
gehouden. Daar komt zo'n gigantisch deelnemersveld aan
de start, daar moet ik bij zijn.
Terschelling heeft het allermooiste strand voor het zeilen.
Keihard, honderd meter breed.
Dan kan je lekker raggen."

Ene: van der
Rijt bij zijn
zelfgebouwde
zeilracewagen

Weekenden

Foto
Persbureau
Zandvoort

Kerkdiensten

ben en die heb ik nog niet. Ik
ben daar wel naar op zoek."
Met zo'n honderd leden is de
sport in Nederland vrij onbekend. In de buurlanden blijkt
er echter veel meer animo te
zijn. „In Frankrijk is deze sport
erg populair en ook in België,

waar het was ingesukkeld, is de
populariteit weer met driehonderd procent gestegen. Ik denk
dat het hier ook van de grond
gaat komen. In Zandvoort zal
het moeilijk zijn de sport te bedrijven, omdat hier altijd veel
wandelaars zijn. Ik verwacht

Snelheid
De snelheden die tijdens de
Nederlandse kampioenschap-

Fun Festival illustreert
aanbouw Holland Casino

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Ter opluistering van de officiële
opening van de serre aan de
zeezijde van het gebouw van
Holland Casino, wordt op 10
november het zevende Pun
Festival gehouden. Tal van
straatartiesten laten zich
van hun beste kant zien.

Weekenddiensten
Diensten: 6-7 november 1993

beth de Boer-Burgh en/of
mevr. A.C. Gombert, KochPOLITIE: Alarmnummer 06-11. straat 6A, Zandvoort, tel.
In andere gevallen: tel. 13043. 02507-14437.
BRANDWEER: Alarmnummer Dierenarts: Mevrouw Dekker,
06-11. In andere gevallen Thorbeckestraat 17 te Zand023-159500 of - voor info over- voort, tel. 15847.
dag - (02507) 61584.
Dieren: (Overige diensten) VerAMBULANCE: Alarmnummer eniging v.h. welzijn der dieren
06-11. Anders: tel. 023-319191 (02507) 14561, Vermissings(ongevalllen), Centrale Post dienst 023-383361, Asiel ZandAmbulancevervoer (CPA) Ken- voort
(tevens
pension)
nemerland.
02507-13888, Asiel Haarlem
DIERENAMBULANCE: Die- 023-244443. Stichting Regionale
renbescherming
023-246899 Dierenambulance: 023-363476
(gratis), Regionale Dierenam- of alarmnummer 023-334323 (24
bulance
alarmnummer uur per dag), ook voor melding
023-334323.
van zoekgeraakte of gevonden
HUISARTSEN: De volgende dieren.
huisartsen hebben een geza- Hulpverlening:
menlijke
waarnemingsrege- Centrum
Voor Vrijwillige
ling: J. Anderson, B. van Ber- Hulpverlening: Voor informagen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. tie, advies en hulp tel. 17373, op
Paardekooper, H. Scipio-Blü- alle werkdagen van 10.30-12.30
me, F. Weenink. Informatie uur. Schriftelijk: Postbus 100,
daarover tijdens weekend, 2040 AC Zandvoort.
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én Stichting Welzijn Ouderen
tijdens feestdagen via telefoon- Zandvoort: (voorheen Diennummer 30500. De spreekuren stencentrum) Koninginneweg
van de dienstdoende arts zijn l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
zowel op zaterdag als zondag op dinsdag- en donderdagmidvan 11.30 tot 12.00 uur en van dag van 13.30 tot 15.00 uur.
17.00 tot 17.30 uur. Een af- Belbus: Om van de belbus (voor
spraak is niet nodig.
bewoners van 55 jaar en ouder)
Tandarts: Hiervoor de eigen gebruik te kunnen maken,
tandarts bellen.
dient men zich 24 uur van te
Apotheek: Zeestraat Apotheek, voren op te geven bij Huis in de
J.W. Neutel, tel. 13073. Zaterdag Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en zondag alléén voor recepten, en 17.00 uur. De kosten per peropeningstijden: 11.30-12.30 en soon bedragen vanaf l juli 1991:
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,ningstijden informatie over de voor een retour.
regeling via tel.nr. 13073.
Alg. Maatschappelijk Werk
Wijkverpleging: Voor spoedge- Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
vallen is het Kruiswerk Zuid- 13459 bgg 023-320899 of 320464.
-Kennemerland 's avonds, 's Spreekuur op werkdagen van
nachts en in het weekend te be- 9.00-10.00 uur, maandagavond
reiken via de doktersinforma- van 19.00-20.00 uur. Verder voltiedienst: tel. 023-313233.
gens afspraak. Deze hulpverleVerloskundige: Mevrouw Eliza- ning, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gratis.
Burgerlijke stand B
• Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Periode:
26 oktober - l november 1993 Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
Ondertrouwd:
leden. Telefonisch spreekuur
van Welsenes, Bernard Anton elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
en Prins, Joyce Theresia Hen- uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
riette
Brabander, Marcus Hendrikus Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
en Cleary, Leanne Mae
Schelvis, Ronald Petrus Maria technische dienst: 17577. Been Star Busmann, Sonja Maria stuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
Martha Helena
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Ver7ekeringsbank:
Gehuwd
spreekuur tijdens de 'even' weGeboren:
Emily Sophie, dochter van San- ken op woensdag 10-12 uur, in
ders, Leo Anthony Martin en Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Schilder, Alida Klasina
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
Overleden:
61500.
Stigter, Bernardus, oud 92 jaar Taxi: tel. 12600.
Timmerman geb. Brinkhuis, Openbare bibliotheek: PrinsesHendrika Johanna, oud 86 jaar seweg 34, tel. 14131. Open ma.
Koper geb. de Roode, Dirkje, 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
oud 87 jaar
Molenaar, Huigbert, oud 74 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.
jaar

echter dat het straks in Hoek
van Holland gaat gebeuren.
Daar is een breed strand en zijn
er weinig wandelaars."

Bioscoopprogrammering van 4 t/m 10 November.
SM \!{()\

STOM;
IULIMÏN

Bambi

Om de sport meer bekendheid te geven organiseert Van
der Rijt weekenden naar de
Panne in België.
Inmiddels is het voelgeboekt
met 25 liefhebbers. De Zandvoorter hoopt dan ook dat zijn
sport meer belangstelling zal
krijgen, door de door hem geleverde prestaties.
„In België, Frankrijk of
Duitsland ben je een hele pief
als je zo zeilt als ik. Het is echt
een te gekke sport," besluit de
zeilwagenfanaat.

Een kleine twintig internationale artiesten, waar de meeste
mensen nooit van gehoord hebben, laten zich woensdagavond
10 november zien in het Holland Casino aan het Badhuisplein 7. Publiek en jury zullen
bepalen welke artiest (en) een
prijs winnen. Er worden twee
prijzen weggegeven: een van
duizend gulden (de all round
entertainment-prijs) en een van
vijfhonderd gulden (de publieksprijs).
De artiesten die optreden zijn
vooral straatartiesten. Het gaat
om New Voyage, een zangeres
begeleid door een violist. Te
omschrijven als 'digital zigeunermuziek'. Acrobat Plastique
komt uit Bulgarije; Scott the
Magician uit Amerika. Deze
laatste werd in 1991 door het
publiek als beste artiest aangewezen. Ook magie brengt Gennadiy Kil. Hij komt uit de Oe-

kraine. Uit Brazilië komt Tomaraquecaia Theatre Co. Theater en dans tegelijk. Enigmatic
Eve komt van minder ver, uit
Duitsland. Zij brengt een denkbeeldige reis met mime, magie
van poppenspel en komedie.
Uit eigen (Hollandse) keuken
komt het minimuziektheater.
Hans en Mechel gaan terug
naar de oorsprong van Westeuropese muziek. Dat geldt misschien ook voor The Grinmgogs (GB)g die Keltische muziek speelt op hakkenbord en
lier. In 1992 wonnen zij de muzikaliteitsprijs bij het Pun Festival. Rest Randy Greer met de
Robin Nolan Swing Quartet.
Een band bestaande uit een mternationaal viertal.
Het Fun Festival werd deze
zomer niet gehouden in Zandvoort. Daarom besloot Holland
Casino het dit jaar maar binnen
haar deuren te houden. Het
start 's avonds om zeven uur en
duurt tot ongeveer 12 uur. Het
sluit aan op de officiële opening
van de serre aan de zeezijde van
het casinogebouw. In de serre
kan gedineerd worden, maar
ook kunnen er groepspresentaties en vergaderingen worden
gehouden.

ÜWK

SLIVER

VERENIGINGSNIEUWS
Berichten voor de rubriek 'Verenigmgsnieuws' dienen dinsdag
vóór 12 uur in het bezit te zijn van
de redactie van het Zandvoorts
Nieuwsblad. Stuur ze naar de redactie van deze krant, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. U kunt het
bericht ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het
Gasthuisplein 12 m Zandvoort. De
redactie is telefonisch bereikbaar
via nummer 02507-18648.

VANNU naar tuincentrum

Dagelijks
13.30
Za,Zo,Wo
15.30

12 Jaar
Dagelijks
19.00
Do,Vr,Ma,Di
15JO

16 jaar
Dagelijks
21.30

Maandag en Dinsdag
alle kaartjes
8 gulden
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

11 november een lezing over
wolven m Europa. De wolf was
vroeger een gevreest dier, nu
goeddeels uitgeroeid. Met behulp van dia's vertelt hij VANNU er het een en ander over m
het Gemeenschapshuls. Aanvang twee uur 's middags.

ANBO over euthanasie
ZANDVOORT - Op donderdag 18 november houdt de ANBO-afdeling Zandvoort in het
Gemeenschapshuis een informatiemiddag over vrijwllige euthanasie. De aanleiding hiertoe
was een verzoek tijdens de ledenvergadering in mei van dit
jaar. De middag begint om twee
uur en ook niet-leden zijn weikom.

ZANDVOORT - VANNU gaat
dinsdag 9 november een bezoek
brengen aan Jaap Kooij, het
tuincentrum Overvecht in Lisse aan de Heerenweg 350. Vertrek vanuit Zandvoort om acht
over een met bus 80. Overstappen m de Tempeherstraat op Jantje Beton collecte
bus 50 om tien over half twee.
ZANDVOORT - Onder het
Aankomst in Lisse is tien over
half drie. Er wordt tot half drie motto 'Geef ze de ruimte, help
Jantje Beton' wordt van 8 tot en
gewacht op de zelf rij dsters.
met 13 november de jeugdcollecte Jantje Beton gehouden. In
Hildegard van Bingen
Zandvoort is de organisatie in
ZANDVOORT - Een bezin- handen van de scoutinggroeningsdag in het teken van Hil- pen De Buffalo's en St. Willidegard van Bingen, zaterdag 6 brordus - Stella Maris. De helft
november. Haar muziek en af- van de opbrengst wordt door
beeldingen zullen centraal het Nationale Jeugd Fonds bestaan. De dag duurt van tien tot steed aan jeugdprojecten door
vier uur. Opgeven bij het Deke- het gehele land. De andere helft
is bestemd voor het jeugdwerk
naal Centrum.
van de deelnemende scoutinggroepen. In het verleden ontWolven in Europa
ving De Buffalo's een bijdrage
ZANDVOORT - Prof. Dr. J.L. nadat het clubhuis was afgevan Haaften houdt donderdag brand.

WEE KEER begon
VVD-fractievoorzitter en
luis m de collegepels Tates er tijdens de algemene beschouwingen over: het seniorenconvent.
Waarom, meneer de voorzitter, heeft Zandvoort toch nog
steeds geen seniorenconvent?
Wie van de raadsleden houdt
een geregeld overleg tussen
fractievoorzitters en burgemeester eigenlijk tegen? Immers, de gemeente en de raad
hebben het nodig dat er open
en eerlijk met elkaar gepraat
wordt.
Meneer Tates, trachtte Van
der Heijden overtuigend te
klinken, in persoonlijke gesprekken met raadsleden is
mij gebleken dat hieraan geen
behoefte is. Er is geen draagvlak voor uw idee. Nee, ik
noem geen namen.
Volgens Tates ontbreekt bij
Van der Heijden de wü, omdat
de burgemeester behoort te bepalen dat een seniorenconvent
noodzakelijk is. Dus nogmaals:
wie houdt het tegen? De kiezers willen dit ook graag weten.
Dat zeg ik niet, u vraagt het
maar aan de fractievoorzitters.
En aldus geschiedde. Tates
vroeg het aan D66 en PvdA die
geen van beide bezwaar hadden. GBZ kon het ook niet tegenhouden want, aldus Tates,
daar hebben ze altijd hun
mond vol over openheid. En
mevrouw Bosman van het CDA
zou dan als schuldige overblijven? Nee, dat kon hij zich niet
voorstellen van zo'n oprechte
fractievoorzitter. Dus, meneer
de voorzitter, hoe zit het nu?
Houdt u het misschien tegen?
De burgemeester zweeg in
alle talen en daar deed hij niet
verstandig aan. Hij had de fractievoorzitters al maanden geleden, toen de sfeer ondraaglijk
werd, bij elkaar moeten roepen. Al was het maar om sommigen eens flink de oren te
wassen. Tijdens de algemene
beschouwingen was het overbodige gekrakeel, geschoffeer
en tandengeknars weer niet
van de lucht. Tates is grijnzend
en met sadistische genoegen
bezig met een laatste slotoffensief voor hij de raad vaarwel
zegt, Van Westerloo irriteert
zich luidkeels aan 'het gezwalk, de bestuurlijke onkunde en klungeligheid' van het
college en imiteert nu zelfs
wethouder Termes.
Annema noemt dit weer beneden pijl en houdt niet van
het werpen met botte bijlen,
Bosman distantieert zich, omdat herhalen van oud zeer met
bijdraagt aan de sfeerverbetering, Landman vindt de oppositie beledigend, wethouder Flieringa noemt Van Westerloo
een orakel dat leugens verspreidt en De Jong zegt op sissende toon dat Methorst gemeen bezig is.
Kortom, waar blijven de verkiezingen en een seniorenconvent met bikkelharde voorzitter? Tates zoekt graag spijkers
op laag water? Hij heeft er in
zijn algemene beschouwing
een gevonden en zelfs op de
kop geslagen: Het is goed dat
er op korte termijn verkiezingen zijn die de politieke partijen in de gelegenheid stellen
met kandidaten te komen die
het niveau van de raad kunnen
opkrikken.
EVERHARD HEBLY

Bejaarde gewond
na tasjesroof
ZANDVOORT - Een 83-jari;e vrouw is zondagmiddag op
het Mussenpad gewond geraakt nadat een onbekende
man haar van haar schouder;as beroofde. De vrouw hield de
tas stevig vast en kwam ten
val. Ze brak hierbij een schouder en raakte gewond aan haar
neus. De dader ging er vandoor
met de tas. Een onbekend gejleven echtpaar met kinderen
leeft de vrouw na de overval
;eholpen. De politie wil graag
in contact komen met deze
mensen omdat ze mogelijk
meer inlichtingen kunnen verschaffen over het uiterlijk van
de dader. Van hem is slechts
bekend dat hij een stoffen
-weed jack droeg in de kleuren
beige en grijs. Ook evenuele andere getuigen worden opgeroeaen zich te melden bij de politie
;e Zandvoort (telefoon 13043).

Inbraken opgelost
ZANDVOORT - De drie jongemannen die vorige week
maandag op heterdaad betrapt
werden tijdens een inbraak op
een camping aan de Zeeweg
hebben meer op hun kerfstok.
Ze worden verdacht van zeven
inbraken in caravans op een
camping aan Boulevard Barnaart. De verschillende gedupeerden herkenden op het poli;iebureau hun spullen die de
ongens bij zich droegen toen
zij werden aangehouden.

Diefstal uit woning
ZANDVOORT - Uit een woning aan de Hobbemastraat
zijn vorige week woensdag een
bankpas, een onbekend geldbedrag en diverse sieraden gestoen. Men is vermoedelijk via
een raam aan de achterzijde
fan de woning binnengekomen.

donderdag 4 november 1993
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COEBERGH
BESSENJENEVER

CROZES HERMITAGE

Crozes Hermitage

PROEFNOTITIES:

Circa 40 km ten zuiden van Lyon, slingert de Rhône door het hart van
de beroemde en een van de oudste wynstreken van Frankrijk, de Cotes
du Rhône Van de linker en rechteroever bij het plaatsje Tam L' Hermitage komen de beste wijnen van de Rhône streek Wij ontdekten daar m
een van de vele goede restaurants, een prachtige Crozes Hermitage 1992,
met een mooie dieprode kleur, vol van smaak en een prachtig bouquet
Wij gingen onmiddellijk naar de wijnboer die deze wijn levert en konden
nog net beslag leggen op de resterende 20 000 flessen Voor 6 98 per fles
haalt u iets heel moois m huis, dat is onze kwaliteitsgarantie'

PABLO MORENO
SHERRY

Kleur
Bouquet
Smaak
Aanbevolen bij

dieprood
frambozen
krachtig
Rood vlees en kaas

G AtWEY SHERRY

BORNE SHERRY

S LI J T E-R l J E N

ft»

HAARLEM: Cahfornieplem 17
ZANDVOORT: Burg Engelbertsstraat 21

W A A R O M MEER BETALEN VOOR PRECIES
Koud hè,
Nu heerlijk weer voor
Erwtensoep (met worst en spek)
Bospaddestoelen- _ - _
^ soep
OjwO per beker
Aart Veer
Groente en fruit
Grote Krocht 25, tel. 14404

geeff u meer!/
VERWENWEEKEND OP DE
VELUWE
Temidden van de prachtige Veluwse bossen ligt het
EurOase hotel Dellenhove m Epe een gezellig en com
fortabel hotel voor het hele gezin In de omgeving zijn
vele interessante bezienswaardigheden voor jong en
oud
In samenwerking met Weekmedia biedt het EurOase
hotel Dellen hove in de periode januari t/m april. 1994 u
een lang weekend (vrijdag maandag) aan met een
comfortabele kamer met douche/toilet/KTV met Filmnet telefoon en wekkerradio Dit arrangement is inclusief koffie bij aankomst, een welkomstcocktail 3 x uitgebreid ontbijtbuffet 2 x 3 gangendiner en l x fonduediner, een uur bowlen, bezoek aan de sauna met whirlpool bezoek aan de
Veluwse Kaarsenmakenj m Emst
(zelf kaarsen maken1) en een mooie wandelroute door de
uitgestrekte bossen en heidevelden rondom het hotel

HETZELFDE!
StatfstaSidi; J

,.

*

TOERKOOP REISBURO ZONVAART
STEEKT ZICH IN EEN NIEUW JASJE!!!

J

Ixi'M

l

t

Amsterdams
Stadsblad
Buitenveldertse
Courant»—
^ Diemer
- Courant
de Nieuwe
Nieuwsblad
Gaasperdarm^.--

de Nieuwe
UVecsper ._
Amstelveens
_: Weekblad

Het interieur van ons reisburo aan de Grote Krocht zal
totaal vernieuwd worden. De verbouwing zal
plaatsvinden van 1 t/m 7 november.

Amstelveens
.. Weekblad

Uithoornse
ïï Courant:

Aalsmeerder
1 Courant
l ik r l
Ih n
nlt
l r In l uil

Dankzij de medewerking van onze buurman de heer Oonk, en met de
nodige improvisatie zal het mogelijk moeten zijn onze aktiviteiten
voort te zetten in zijn wisselkantoor, pal naast het reisburo.

de Ronde
S Vener

Zandvoorts
Nieuwsblad

Vanaf maandag 8 november
staan wij weer volledig tot uw dienst in ons dan geheel vernieuwde
reisburo.
Omdat wij het zeer op prijs stellen als u een kijkje komt nemen,
ontvangt iedere Zandvoorter hiervoor binnenkort een uitnodiging in de
bus. U maakt dan tevens kans op prachtige prijzen!

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

GROTE KROCHT 20
TEL. 12560

i
K

Weekmedia organiseert lezersprijsvraag

Win een spaarlamp!
De dagen worden weer korter, de lichten gaan langer aan. En daarmee stijU kunt wat u met een spaarlamp aan stroomkosten bespaart, zeil
berekenen Trek het aantal watts \an een spaailamp af van het
aantal watts van een vergelijkbare gloeilamp Vermenigvuldig
dit getal niet 2 en u heeft het bedrag in guldens dat u met een
spaarlamp aan energiekosten bespaart gedurende de levensduur
van de lamp1" Hieronder ziet u welke spaarlampen overeenko
men met verschillende gloeilampen

gen de stroomkosten. Wist u dat 15 tot 20% van uw elektriciteit opgaat aan
verlichting? Spaarlampen kunnen veel geld besparen. Ze gaan acht keer
langer mee dan gloeilampen én verbruiken veel minder elektriciteit. Eén
spaarlamp kan al tientallen guldens aan elektriciteit besparen.
De kosten voor dit arrangement bedragen voor onze
lezers f 295 per persoon Toeslag l persoons kamer
f 85 per persoon Kinderen van 2 tot 12 jaar krijgen 50%
korting
Voor meer informatie
EurOase hotel Dellenhove Dellenweg 115 8161 PW
Epe tel 05780 12814
Boeken is alleen mogelijk door middel van het sturen
van onderstaande volledig ingevulde bon naar
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

Bon voor onze lezers
Deelname aan dn verwenweekend op de Veluwe is
alleen mogelijk door het insturen van deze volledig
ingevulde bon naar het in de bovenstaande tekst ver
melde adres
Naam
Adres
Postcode
Telefoonnummer
Aantal personen
Ie keuze datum

Maak kennis met de spaarlamp' Weekmedia verloot ondei de le?ers 170 Philips spaarlampen
Om kans te maken moet u twee dingen doen de
rekensom oplossen en de slag/in afmaken De
antwoorden kunt u invullen op de bon die u uitknipt en uiterlijk l december 1993 opstuuit aan
Weekmedia B V
Secretanaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsteidam
1 Rekensom
Wat bespaart u in totaal aan clektiicitcitskostcn
als u 4 gloeilampen van 75 W \er\angt door \eigelijkbaie spaailampen' 7

GLOEILAMP

40 W
60 W
75 W
100 W
" Uitg unü \ in cui tu

SPAARLAMP
(PHILIPS PLC*E/PLT*E)

9W
11 W
15 W
20 W
c ütkinuluisprijs \anj U 25 per k\\h

iBon
Als ik 4 gloeilampen van 75 W veivang dooi vergekjkbaie spaai lampen, bespaai ik
in totaal ƒ
aan elektnciteitskosten
Mijn slagzin is Hoe donkerder de dagen,

2 Maak de volgende slagzin al
Hoe donkerder de dagen,
Naam

Woonplaats

| Postcode
Aantal kinderen
2e keuze datum

geeft u meer!

Aclies
Plaats

•

Oplossing en winnaars worden bekendgemaakt in
de \\ eek van 6 december Over de uitslag kan niet
\\orden gecoiiespondeerd

l Telefoon
| Bon uitknippen en opsturen aan
l Weekmedia B V, Secretanaal Weekmedia, Postbus 2104. 1000 CC Amsteidam

/

s$
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Voor geallieerde vliegers was
chiphol geen favoriet doelwit'
chiphol fungeerde in de eerste bezettingsjaren van de
'weede Wereldoorlog als een belangrijke basis voor de
luitse luchtmacht, de Luftwaffe. Dat maakte Schiphol
oor de Geallieerden een niet minder belangrijk doelwit. In
et najaar van 1943 bereikten hun aanvallen op de Duitse
Fliegerhorst' een climax. Schiphol liep toen zoveel schade
p, dat de Duitsers besloten zich terug te trekken. Over de
eschiedenis van Schiphol in de oorlogsjaren is tot dusver
rij weinig geschreven. Vandaag verschijnt van de hand van
lob van den Nieuwendijk uit Hillegom het boek 'Doelwit
ichiphol' waarin de oorlogsperiode van de luchthaven uit;ebreid uit de doeken wordt gedaan. Vandaag is het ook preies vijftig jaar geleden dat Amerikaanse bommenwerpers
•en van hun zwaarste aanvallen op Schiphol uitvoerden,
it het boek wordt duidelijk dat hevige luchtgevechten die
ag boven Zandvoort daar alles mee te maken hadden.

door René de Leeuw
^CHIPHOL werd spoedig
na de bezetting door de
Duitsers ingericht als een
moderne militaire basis.
;ij verlengden de startbanen
m het opereren met zware
ommenwerpers mogelijk te
laken. Verder bouwden zij
erspreid over de omringende
older tal van schuilplaatsen
oor hun vliegtuigen. Zo voorwamen zij dat vijandelijke volireffers een flink aantal van
lun toestellen tegelijk konden
Iiitschakelen. 's Nachts stegen
)uitse bommenwerpers op om
oelen in Engeland en scheepsonvooien aan te vallen. Verder
'erd Schiphol gebruikt door
en zogeheten Versuchskomnando, dat nieuwe toestellen
ittestte.
Rob van den Nieuwendijk
ras 14 jaar toen hij zich voor de
eschiedenis van Schiphol in
e Tweede Wereldoorlog begon
e interesseren. „Dat was in
982. Ik woonde toen in NoordCantabile
AMSTERDAM - Het Britse
herenkwartet Cantabile geeft
zondag 7 november een eenmaig concert in het Nieuwe de la
Mar Theater in Amsterdam.
Het uitgebreide repertoire van
de viermans vocalgroup behelst zowel klassieke als nachtclubmuziek. Aanvang .kwart
over acht.

België
AMSTERDAM - Paradiso
taat op zaterdag 6 november
n het teken van België. Drie
Jelgische bands, The Scabs,
)e Mens en Noordkaap zullen
iet podium van de rocktempel
betreden.

wijkerhout, waar in de oorlog
een aantal vliegtuigen was neergekomen en ik wilde weten wat
er toen precies was gebeurd. Ik
ben toen naar het gemeentehuis gegaan om processen verbaal in verband met die neergekomen toestellen op te zoeken.
Zo is het balletje gaan rollen. Ik
vatte het idee op om gegevens
te verzamelen van alle toestellen die in de bollenstreek tussen Leiden en Haarlem waren
neergekomen."
Luchtgevechten die de reden
waren van het neerkomen van
die toestellen hadden vaak te
maken met Schiphol. Maar
over de rol in de Tweede Wereldoorlog van het in de dertiger jaren tot een van Europa's
modernste luchthavens ontwikkelde Schiphol, bleek maar
weinig bekend.

Onderzoek
Rob van den Nieuwendijk
ging daarom op onderzoek uit:
bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD), in
archieven van onder meer politie en brandweer en ook in
Duitsland en Engeland. Hij
schreef verder naar instanties
in de Verenigde Staten, tot in
Australië en Nieuw-Zeeland
toe. Toen hij na zijn heao-studie
een jaar in Londen werkte, was
hij veelvuldig te vinden in de
Public Record Office, waar een
schat aan gegevens over de oorlog ligt opgeslagen. Verder
sprak hij met tal van betrokkenen en getuigen.
„Na een aantal jaren kwam ik
in contact met piloten, die onder de indruk waren van het
materiaal dat ik inmiddels verzameld had. Toen ontstond het

idee voor een boek. De eerste
opzet daarvoor heb ik gemaakt
in 1989."
Het verbaast Rob van den
Nieuwendijk dat zo weinig geschreven is over de geschiedenis van Schiphol in de Tweede
Wereldoorlog. „Schiphol was
juist een van de belangrijkste
bases van de puitsers in WestEuropa. Het lag strategisch
gunstig en het was een van hun
modernste bases. Om die redenen was Schiphol ook goed beschermd. Overal rond de basis
stond luchtafweer opgesteld,
onder meer in Bovenkerk en
mogelijk ook in Amstelveen."
Nachtelijke aanvallen op Engeland vonden vooral plaats ten
tijde van de Battle of Britain.
Op Schiphol gestationeerde
toestellen boden ook dekking
aan de heimelijke ontsnapping
van de Duitse slagschepen
Scharnhorst en Gneisenau via
het Kanaal in februari 1942. Er
bevond zich toen een enorme
concentratie van dagjagers op
Schiphol.
In zijn boek beschrijft Van
den Nieuwendijk uitgebreid
wat zich in de oorlogsjaren afspeelde met alle achtergronden. De climax van het boek is
opgebouwd rond de geallieerde
aanval van 3 november 1943. Op
deze dag - nu vijftig jaar geleden
- komen namelijk een paar lijnen samen die in de geschiedenis van de gehele oorlog van
belang zijn.
„Eerder die dag voerden de
Amerikanen een aanval uit op
op Wilhelmshafen," zegt Rob
van den Nieuwendijk. „Hun
bommenwerpers
gebruikten
toen voor het eerst nieuwe apparatuur waarmee ze door de
wolken heen hun doelen op de
grond konden zien. De Duitsers
waren verrast, want het was tijdens het bombardement volledig bewolkt. Een tweede verrassing voor de Duitsers was het
feit dat de aanval overdag
plaatsvond. Tot dusver vonden
bombardementen voornamelijk 's nachts plaats, omdat escorte door jagers vanwege hun
onvoldoende vliegbereik niet
mogelijk was. Bij de aanval op
Wilhelmshafen zetten de Amerikanen voor het eerst langeafstandsjagers in van het nieuwe type P-51 Mustang. Deze
konden de bommenwerpers tot
diep in Duitsland begeleiden en
Messerschmitt-jagers uit de
buurt houden."
De Duitse dagjagereenheid
op Schiphol leverde nog slag
met de van Wilhelmshafen te-

Chess Society
lijdt onnodige
nederlaag
ZANDVOORT - Het eerste team van Café Neuf/Chess Society heeft een ver-

rugkerende vliegtuigen, in de
buurt van Den Helder. Aan beide zijden werden enkele toestellen neergeschoten. Later
die dag kwam de grote aanval
met B-26 Marauder bommewerpers op Schiphol. In zijn
boek geeft Van den Nieuwendijk de gebeurtenissen haast
uur na uur weer.

rassende en onnodige ne-

derlaag geleden tegen de reserves van de schaakclub
De Vennep. De Zandvoorters, die weliswaar niet hélemaal op volle oorlogssterkte aantraden,
hadden de 4'/2
tegen 31/: volledig aan zichzelf te wijten. Slechts Fred
van de Klashorst en Olaf

Boven Zandvoort
De Duitsers waren slecht gealarmeerd," zegt hij, „en zij kregen van hun gevechtsleiding in
Deelen geen bevel om op te stijgen. Veel jagers zijn toen op eigen initiatief gestart, sommigen terwijl de bommen vielen.
Voordat de Messerschmitts op
hoogte waren gekomen, waren
de Marauders al op de terugweg. Wel werd boven de omgeving van Zandvoort hevig slag
geleverd met Britse Spitfires.
Zeven Duitse jagers en een Spitfire kwamen in de buurt van
Zandvoort neer. Drie toestellen
verdwenen in de Noordzee. Vijf
vliegers kwamen om het leven,
onder wie de Duitse luchtheld
majoor Brandle, die zelf in zijn
carrière 180 tegenstanders had
neergehaald. Brandle was commandant van de laatste dagjagereenheid op Schiphol. Zijn
toestel kwam in de Noordzee
terecht en zijn lichaam spoelde
later aan.
Omdat hij uitgebreid ingaat
op de luchtgevechten boven
Zandvoort, heeft Rob van den
Nieuwendijk ook de oorlogsgeschiedenis van het kustdorp in
zijn boek betrokken. Aan bod
komen de populariteit van de
NSB, het jodenvrij maken van
Zandvoort en de aanleg van de
'Atlantikwall', de Duitse kustverdedigingslinie-die een eventuele geallieerde invasie moest
weerstaan. Driekwart van de
bevolking van Zandvoort is
toen geëvacueerd.De aanval had ondanks de inzet van veel vliegtuigen een
nogal pover resultaat. „Dat was
onder andere het gevolg van de
zware FLAK. Heavy and accurate, omschreven de Amerikanen
het, of, zoals ze zeiden: zo dicht
dat je er haast over heen kon
lopen. Schiphol was vanwege
de omvangrijke luchtafweer
voor de geallieerde bommenwerperpiloten dan ook geen favoriet doelwit. Bepaald niet. De
bedoeling van de aanval was
hangars en werkplaatsen uit te
schakelen. Zo wilde men het
moreel van de Duitse grondorganisatie aantasten. Dat vond

Cliteur deelden, met fraaie

overwinningen, niet mee in
de Zandvoortse malaise.

Amerikaanse B-26 Marauder bommenwerpers boven Schiphol. De gebogen lijn links is de
toenmalige rijksweg A4. Onder de rookwolken rechtsonder bevindt zich het banenstelsel. Rond
Schiphol zijn verder duidelijk de vele opstelplaatsen voor Duitse vliegtuigen rond Schiphol te
zien
men toen belangrijker dan de
startbanen vernietigen. Als je
geen goede grondorganisatie
meer hebt, kun je beschadigde
toestellen niet meer repareren.
En als je vliegtuigen niet kunt
gebruiken, dan heb je aan startbanen ook niets. Maar van de
255 bommen kwamen er
slechts zeven in het doelgebied
terecht. Sommige misten hun
doel wel 3 kilometer."

Herbezinning
Dat de Geallieerden in staat
waren tot bombardementen
overdag en lange-afstandsjagers konden inzetten, noopte
de Duitsers de volgende dagen
tot een complete herbezinning
op de tactiek van de Luftwaffe.
Als gevolg daarvan werd ook de
rol van Schiphol herzien. De

MENINGEN

ZFM, een voortdenderende
ommerciële 'housetrain'
Ex ZFM-medewerker Cor Norg te kennen gegeven, dat de
)raijer vraagt zich af waarom uitzendingen moeten worden
e Programmaraad van Z.O.O. gestaakt, als zij niet alle zendliet aan de bel trekt. Volgens tijd gebruiken voor programem is ZFM geen lokaal radio- ma's, gericht op de eigen getation, maar een 'voortdende- meente, waarvan vijftig proende commerciële house- cent informatief, cultureel en
rain'. 'Het voorlezen van kran- educatief. Dus niet nieuws
enberichten voldoet niet aan brengen middels het voorlezen
e voorwaarden van het bedrij- van kranteberichten. Deze maen van een lokale omroep', is nier voldoet absoluut niet aan
ijn mening.
de voorwaarden om lokale omroep te bedrijven.
Voor mij liggen de stichtingstatuten van de Zandvoortse
Omroep Organisatie, afkom- Nut
tig uit het Stichtings-register
Voor de duidelijkheid maar
an de Kamer van Koophandel weer even dé statuten: De stiche Haarlem. Opvraagbaar on- ting Z.O.O. heeft ten doel het'
er dossiernr. S225274, tien pa- vervaardigen, uitzenden en
ma's.
doen uitzenden van radio- en
Wat mij opvalt als ik de televisie-programma's, die in
Stichtings-statuten lees en ver- zodanige mate gericht zijn op
olgens het artikel in het Zand- de bevrediging van de in de geoorts Nieuwsblad, is het ont- meente Zandvoort levende
ireken van een reactie van een maatschappelijke,
culturele,
id van de programmaraad. Vol- godsdienstige en geestelijke beens artikel 10 van de Stich- hoeften, dat haar programma's
mgs-statuten heeft de pro- geacht kunnen worden van alïrammaraad tot taak het vast- gemeen nut te zijn. De Stichtellen van het programmabe- ting gebruikt haar zendtijd
eid. Het vreemde is nu, dat de voor programma's die in het
nedewerkers zich op de doel- bijzonder betrekking hebben
roep willen richten. Hoe kan op de gemeente Zandvoort. Alat nou? Waar is het beleidsbe- dus artikel 2 lid l van de statu'alende orgaan, de program- ten. Dit betekent dus, dat de
aad? Of bestaat deze nu in- lokale gebeurtenissen - voor
ens niet meer?
zover die er zijn - uitstekend in
aanmerking komen om op de
radio te worden gebracht.
Mediawet
Bij voorbeeld de intocht van
Volgens de Mediawet zijn de Sint Nicolaas in Zandvoort.
Medewerkers van een lokaal ra- Wat is nu leuker dan dit live op
'lostation
de
uitvoerende de radio te brengen! Of mis^achten van het beleid, be- schien kan radio ZFM de Kerst'aald door de programmaraad. inn (ooit opgestart door meSet kan dus nooit zo zijn, dat vrouw Leeuw en nu helaas ter
nedewerkers van een lokaal ra- ziele) nieuw leven inblazen.
hostation zelf een beetje het Live verslag doen van lokale
'eleid gaan bepalen. Boven- voetbal, handbal, basketbal,
Jien, al bladerend door de volleybal, hockey, zwem- en anStichtings-statuten, twijfel ik dere wedstrijden die wekelijks
a
an de rechtsgeldigheid van de plaatsvinden, ideaal om te vol'niangs overeengekomen sa- doen aan de verplichting om
'tienwerking. Artikel 5 lid 2 ver- zendtijd te gebruiken voor profieldt namelijk: De Stichting is gramma's die betrekking heb"et dienstbaar aan het maken ben op de gemeente Zandvoort.
winst door derden. Daar
Of wellicht het live op de ra•aat uw overeenkomst! On/e dio brengen van de gemeente^andvoortse
burgervader heeft raadsvergaderingen (Dat kan
(
lus iets getekend, wat geen nog leuk worden!!). Of misRechtsgeldigheid heeft. Klein schien kan de lokale omroep
een belangrijke rol spelen in de
'°ütje zeker!
Opzienbarend is ook, hoe verkondiging van het Zande
i yenga over de verplichting voortse evangelie. (Is reeds ge'enkt, om lokale informatie te probeerd door de heer Hilbers
'fengen naar de Zandvoortse van de lokale raad van kerken,
[ürger. Wordt hieraan vol- maar door onwil van de radio
'aan?
Absoluut niet! Ongeveer afgeketst). Als laatste tip voor
le
n jaar geleden heeft het Com- de beleidsbepalers wil ik de di"issariaat
voor de Media in de verse ouderentehuizen en ou'rovincie Drente de lokale om- derenorganisaties ter sprake
f
°epen in Assen, Emmen en brengen.

De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar
de redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. U kunt uw
brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het
Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via
nummer 02507-18648.

Eenzame ouderen
Ook in samenwerking met
deze organisaties kan de lokale
radio er voor zorgen, dat de grote aantallen ouderen in Zandvoort niet vereenzamen en vervreemden van de samenleving.
Vanuit deze hoek is reeds het
een en ander geprobeerd door
mevr. Carbaat van de Stichting
Welzijn Ouderen Zandvoort
(SWOZ). Ook hier is alles mislukt door onwil van de radio.
De oudere medemensen, die
ooit eens zo jong waren als de
jongeren van Radio ZFM nu,
zijn voor de lokale radio blijkbaar niet interessant, want zij
behoren niet tot de doelgroep
van ZFM.
De doelgroep is' immers de
jongeren, want die hebben de
toekomst en ja, Veronica is het
grote voorbeeld en je bent jong
en je wilt wat. Met de neus op
de feiten gedrukt: helaas zijn er
niet zoveel jongeren in Zandvoort. De balans die Reijenga
probeert te bereiken in het artikel in het Zandvoorts Nieuwsblad en op de radio, zal de balans van evenwicht tussen muziek en informatie nooit halen.
Want bovenstaande onderwerpen, die uitstekend geschikt
zijn voor lokale radio, kunnen
alleen op-de radio worden gebracht middels serieuze en volwassen medewerkers. En als er
dan enthousiaste en serieuze
medewerkers komen, zoals
Ruth Zwijgers met een levensbeschouwelijk
programma
(volgens Reijenga zwaar en
diepzinnig) dan moeten deze
mensen niet weggestopt worden in een toevallig vrijgekomen half uurtje op de vroege
zaterdagmorgen.
Programmaraad, waar bent
u!? U kunt ingrijpen maar doet
niks!

ring aan. Echter, zolang de niet
te stuiten house-train van
bruut jongerengeweld de godganse dag doordendert op de
aan ZFM 'toegewezen FM-frequentie hoeft het voor mij niet
zo nodig.

het staangeld'.
D66 heeft gelijk: de burger
blijft in het ongewisse betreffende de afwegingen, er wordt
geschermd met een onderzoek
(hoe en door wie, blijft onduidelijk) en er wordt niet geparticipeerd.

ren. Om Schiphol onbruikbaar
te maken voor de geallieerden
maakten Duitse Sprengkommando's ten tijde van Dolle
Dinsdag de vernietiging van de
luchthaven compleet. Na de
oorlog moest Schiphol van de
grond af worden opgebouwd.
De bommen die gedurende de
oorlog op de luchthaven neerregenden, geven nog steeds
hoofdbrekens. In de bodem onder de luchthaven liggen op tal
van plaatsen niet-geèxplodeerde bommen die problemen
kunnen geven bij de vele bouwwerkzaamheden. Rob van den
Nieuwendijk concludeert dat
alleen al bij de drie zware aanvallen in het najaar van 1943
zo'n 1600 bommen op Schiphol
terechtgekomen zijn: „De Explosieven Opruimingsdienst
gaat ervan uit dat één op de tien
niet is afgegaan. Dat betekent
dat er nog een flink aantal in de
bodem kan zitten. Ik kan niet
goed beoordelen wat de risico's
precies zijn. Maar zeker is wel
dat als er een bom afgaat, dat'ie
heel wat kan aanrichten."
'Doelwit Schiphol' is verschenen bij uitgeverij Van Soeren &
Co. Het boek telt 200 pagina's en
is rijk geïllustreerd.

(ADVERTENTIE)

Milieulasten

Betreffende de verhoging van
het staangeld van het strandtentenkamp beroept het colleCor Draljer, ge van B en W zich op de saex-medewcrker radio ZFM,
Zandvoort. menhang met een kampeerreglement, op extra milieulasten
vanwege het Lozingenbesluit.
Tot nu is de gemeente er niet in
geslaagd een kampeerreglement (ondanks het aandringen
daarop van de Federatie van
Kampeerverenigingen) op basis van de Kampeerwet te ontwikkelen en heeft de gemeente
de uit het Lozingenbesluit voorVolgens kampeerder Ph. E. vloeiende lasten niet duidelijk
Ox uit Zeist is de gemeente kunnen maken.
Zandvoort goed op weg de toeEn, welke diensten levert de
risten te weren. Het gaat de ge- gemeente voor haar inkomsten
meente er alleen maar om zo van 380.688 gulden aan staanveel mogelijk (staan)geld bin- geld (let wel: een bedrag zonder
nen te halen, terwijl er van toeristenbelasting) aan de bedienstverlening
nauwelijks woners van het strandtentenkamp? Het huisvuil wordt opsprake is, concludeert Ox.
gehaald; twee keer per seizoen
In het Zandvoorts Nieuws- wordt het strand schoongeblad, van 21 oktober 1993, doet maakt (als het door stormen
een lid van de programmacom- ernstig is vervuild), maar heel
missie van D66 de uitspraak dat laat in het kampeerseizoen
veel Zandvoorters het gevoel worden de toegezegde fietsstanhebben dat op het raadhuis daarden geleverd; een verstopt
toilet blijft dagen in ongerede
spelletjes gespeeld worden.
Welnu, ook ik heb een derge- en voor elke andere dienstverlijk gevoel al jaren en met mij lening wordt tevergeefs op de
vele bewoners van de 616 gemeentedeur geklopt.
Heeft Zandvoort werkelijk
strandtenthuisjes op het Zandvoortse strand. Ik weet ook meer dan strand alleen...?
Ja, Zandvoort heeft ontdekt,
welk spelletje B en W van Zandvoort spelen, namelijk een va- hoe zij de toeristen kan uitkleriant op het bekende spel Mo- den, hoe zij de toeristen kan
nopoly, hetgeen beslist niet in weren en Zandvoort heeft maaanmerking komt voor de Hein ling aan participatie, aan inRoethofprijs. Het spel kent spraak en Zandvoort speelt het
slechts één doel, namelijk: Monopolyspel solitair.
„Hoe haal ik (gemeente Zandvoort), op de meest eenvoudige Luchtbelasting
manier, zoveel mogelijk geld
Ter versnelling van dit afbinnen, zonder al die rompslomp van motivatie, overleg en braakproces adviseer ik B en W
Grote geld
van Zandvoort, in navolging op
inspraak."
Als laatste vind ik, dat als de
In deze tijd van bezuinigin- de belachelijke strandstoelenlokale omroep alleen .van de gen, loonstop en al maar stij- belasting, een belasting op de
commercie afhankelijk is, hij gende lasten voor de burger, door de toerist ingeademde
kapot gaat Want de commercie presteren B en W van Zand- Zandvoortse lucht, een belasis alleen geïnteresseerd in het voort het om ons staangeld ting op de door de toerist gegrote geld en walst dus over de voor 1994 met maar liefst 8,7 loosde urine in zee en een belaskleintjes heen. Aardige pro- procent te verhogen en het bo- ting op de aan de toerist klevengrammaatjes maken voor een vendien een voorlopige verho- de zandkorrels.
Zandvoort speelt en rekent
kleine groep kan dan helemaal ging te noemen.
worden vergeten, voor zover dit
In, wat moet lijken op een zich rijk, maar de Zandvoortse
niet al gedaan werd door ZFM, onderbouwing van de beleids- middenstand verliest straks
want de kleine (doel) groep is begroting van de gemeente ^516 gezinnen, die nu nog regeldan commercieel onaantrekke- Zandvoort 1994, staan termen matig hun inkopen bij hen
lijk (te weinig luisteraars).
als 'zicht kunnen geven op het doen en de vervoerders, de gasMocht de Z.O.O. oftewel realiteitsgehalte van het huidi- man, enzovoort enzovoort kunZ.F.M, ooit nog op het rechte ge staangeld', 'de hoogte van nen straks hun bedrijven sluiZandvoortse (vissers) pad ko- het staangeld structureel bepa- ten.
Pil. E. Ox. Ztflst.
men, dan bied ik bij deze te al- len' en 'en nader onderzoek
Kampeerder 'Stranillen tijde mijn diensten en erva- haar een mogelijke opbouw van
genoej;en'. Zamlvoort.

'Zandvoort
wil alleen geld
binnenhalen'

daar gevestigde dagjagerseenheid was al gedecimeerd en
overwogen werd de eenheid op
te heffen. Vliegtuigen en manschappen wilde men verdelen
over andere eenheden. Er was
echter een volgende, en laatste,
geallieerde aanval nodig alvorens de vliegtuigen daadwerkelijk van Schiphol werden teruggetrokken. Op 13 december
1943 gooiden zo'n tweehonderd
Marauders alles plat wat op
Schiphol overeind stond. Ditmaal kreeg ook het banenstelsel, vooral de kruispunten daarin, het zwaar te verduren.
De volgende dag trommelden
de Duitsers vele honderden
burgers op om gaten in de startbanen te dichten, zodat de resterende vliegtuigen naar Volkel
konden vertrekken. Daarna
hebben de Duitsers Schiphol
niet meer gebruikt. Eén eenheid bracht in augustus 1944
nog enkele nachten op Schiphol door. Dat betrof vliegtuigen
die uitweken na de geallieerde
genadeslag voor de Duitse bases Volkel, Deelen, Gilze-Rijen,
Soesterberg, Venlo, Twente en
Eindhoven, vanwaar de Duitser
het geallieerde offensief in
Frankrijk probeerden te hinde-

Jeugdschaak

GEEF EENS WAT ANDERS!
LAAT UW FAMILIE, VRIENDEN OF
KENNISSEN OP DE HOOGTE ZIJN
VAN WAT ZICH IN HUN OMGEVING
AFSPEELT!
GEEF EEN ABONNEMENT OP HET
ZANDVOORTS NIEUWBLAD, DAN
GEEFT U ELKE WEEK EEN NIEUW
CADEAU!
13 WEKEN VOOR MAAR ƒ 12,50

, het is belangrijk te weten wat zich in je
omgeving afspeelt. Ik geef daarom het Zandvoorts Nieuwsblad
cadeau.
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ZANDVOORT - De meer
dan
twintig Zandvoortse
jeugdschakers krijgen vanavond de vierde schaakinstruktieles van John Ayress en Louis
Dambrink. Aspirantschakers
kunnen vanaf zeven uur nog
terecht om gratis deel te nemen.

PROGRAMMA ZFM
Van maandag t/m vrijdag
- 12.00-14.00 De Watertoren
- 14.00-16.00 Non-stop muziek
- 16.00-18.00 Hitversnelling
- 18.00-20.00 Muziekboulevard
- 20.00-22.00 Jongerengeweld
BPM
- 22.00-24.00 Tussen eb en vloed
- 24.00-12.00 Non-stop-muziek
Zaterdag
- 7.00- 9.00 Vroeg Op
- 9.00- 9.30 Lcveiisbeschouwe
lijk programma
- 9.30-12.00 Goedemorgen
Zandvoort
- 12.00-14.00 Hand m hand
- 14.00-16.00 De Badmuts
- 16.00-16.00 Eurobreakdown
- 18.00-20.00 Muziekboulevard,
- 20.00-24.00 De Kustwacht

13 weken voor maar ƒ 12,50

Naam: (m/v) l l

Zonder vakantiegangers De
Boer en Otte, alsmede de Duitser Gerhards, die alleen thuis
wedstrijden voor Chess speelt,
trad het eerste achttal van Café
Neuf/Chess Society aan in
Nieuw Vennep. Teamleider
Hans van Brakel maakte zich
vooraf niet veel zorgen, daar behalve hij ook Dennis van der
Meijden en Kees Koper tot capabele invallers mogen worden
gerekend.
Lange tijd hielden de partijen
elkaar m evenwicht, zodanig
zelfs dat Olaf Cliteur en Nico
Huijboom reeds in het eerste
uur een remise-aanbod kregen.
Huijboom accepteerde dit,
doch Cliteur besloot het kleine
voordeeltje dat hij had verworven, te proberen uit te buiten.
Fred van de Klashorst bracht
Café Neuf/Chess Society moeizaam maar fraai op voorsprong, doch op de andere borden heerste grote onduidelijkheid. Zo'n drie kwartier voor de
eerste tijdcontrole leek er voor
Chess geen vuiltje aan de lucht.
Van der Meijden stond weliswaar slecht, maar Koper, Van
Kempen en Cliteur hadden uitzicht op het volle punt, terwijl
Van Brakel en De Vries minimaal remise in handen hadden.
Binnen een half uur tijd ging
alles echter mis. Ton van Kenipen verspeelde zijn voordeel en
verloor. Ben de Vries greep totaal mis en incasseerde ook een
nul. Dat Dennis van der Meijden remise maakte, leek voor
Chess een meevaller, doch toen
bleek dat de jeugdige speler
eenvoudig in twee zetten had
kunnen winnen, waren ook hier
de druiven zuur. Van Brakel
zag zijn winstkansen verloren
gaan en behaalde remise. Kees
Koper, die de hele partij veel
beter stond, liet zich in de slotfase verrassen en verloor. De
thuisclub nam daardoor een 41/:
tegen 2'/2 voorsprong.
Met een fraaie overwinning
bezorgde Olaf Cliteur zijn team
nog een bordpunt, doch de nederlaag was een feit. „We hoeven niemand de schuld te geven, we hebben het immers zelf
gedaan," was de reactie van
Hans van Brakel. „De titel-kansen zijn natuurlijk niet direct
verspeeld want we handhaven
ons sowieso in de top vier van
de ranglijst en ontmoeten alle
drie de concurrenten nog. Een
probleem is natuurlijk wel dat
we net als vorig jaar, toen we de
eerste wedstrijd verloren, het
hele seizoen achter de concurrenten aanhollen."

l

Zondag
10.00-12.00 ZFM-jazz
12.00-14.00 Hand in hand
14.00-16.00 De Badmuts
16.00-18.00 De Zandbak
18.00-20.00 Muziekboulevard
20.00-24.00 Kustwacht
ZFM is te ontvangen op 106.9
FM en op de kabel via 105 FM.

Wereldoorlog

AMSTERDAM - Het Nederlands Filmmuseum in AmsterGiro/Banknr.:
l l l l l l l l
dam presenteert van donderdag 4 tot en met woensdag 17
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
november 'De grote oorlog'; een
programma waarin de Eerste
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
Wereldoorlog van alle kanten
wordt belicht. De voorstelling
opgeven: 020-562.62.11:
bestaat uit de speelfilm MaudiStuur deze bon in een open envelop naar
te soit la guerre van Alfred MaWeekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
chin en een compilatiefilm van
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "? 10371 "024001"
iournaalbeelden. Aanvang da.
l elijks om half negen.

Telefoon:

L_1_J . _L _1 _ l

L_ J_L-1 -
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Koud buiten

SCHILDERWERK

Maak het binnen extra
gezellig met bloemen van

WONINGSTOFFERING

• buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle Luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

BLOEMSIERKUNST

De specialist
in al m>' bloennverkeu.

organiseert

NOYILON MARMOLEUM
Vrijblijvend

Vraag vrijblijvend offerte.

Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 12060

Café Sam-Sam

Karaoke-avond

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

vrijdag 5 november
aanvang 21.00 uur

Marisstraat 13a. Tel. 15186
Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Gasthuishofje 9, huur ƒ 580,69 per maand, excl. stookkosten. 2kamerwoning met c.v.
Toewijzing aan alleenstaanden van 45 jaar en ouder
Het belastbare maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 3.700,zijn.
2. Keesomstraat 55, huur ƒ 562,90 per maand, excl. stookkosten. 4kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ 3.530,- zijn.
3. Nieuwstraat 46, huur ƒ 437,64 per maand, excl. stookkosten. 1kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het belastbare maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.650,zijn.
4. Garage P. Celsiusstraat, huur ƒ 123,21 per maand.
Voorkeur bij toewijzing hebben de huurders van de woningen aan de
Celsiusstraat 201 t/m 247, Keesomstraat 2 en 4, Lorentzstraat 268 t/m
314 en Reinwardtstraat 1 en 3.
Toewijzing van de garage vindt plaats op basis van lidmaatschapsnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dienen de op naam van de
huurder gestelde kentekenbewijzen en rijbewijs te worden getoond.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het
raam ten kantore van EMM.

Dorpsplein 2
De meeste gein op het Dorpsplein

Ook voor het overtrekken van
uw oude model.
Cath. van Renesstraat 3 Tel. 02507-18939
2041 BJ Zandvoort
Bellen na 18.30 u.

AUTORIJSCHOOL

SNOWWHITE

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

Internat. Rock Gala

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen

ElG : E w NEHLS

Zat. 6 nov. a.s. voor
ongebonden mensen.
SUPERPROGRAMMA
ter gelegenheid van 11 jaar Single Nights
in Soc. de Manege.
Uit Amerika: Sleepy la Beef, The Fire Birds
uit Engeland, The DAKOTA'S uit
NEDERLAND en onze DJ zorgen vanaf
21.00 uur voor non-stop muziek, dansen,
sfeer en gezelligheid.
Entree 25,Welkomscocktail, Koud buffet, koffie en
hapjes inbegrepen.

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

Zandvoorts Nieuwsblad
geeft 18 november

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
Bij het genoemde gezamenlijk max. bruto-maandinkomen wordt het inkomen van de meestverdiener voor 100% en de minstverdiener voor 50%
meegenomen in de berekening.

Weekmedia

RUILRUBRIEK

Sig.mag. Lissenberg

1. 4-kamerwoning 5e etage, Keesomstraat ƒ 706,25 excl. stookkosten per
maand.
Gevraagd: eengezinswoning.
2. kleine 4-kamer eengezinswoning in oud Noord, Burg. Beeckmanstraat
ƒ 530,16 excl. stookkosten per maand.
Gevraagd: grote eengezinswoning met tuin, berging en evt. garage.
3. 4-kamerwoning 1e etage, Celsiusstraat ƒ 529,56 excl. stookkosten per
maand.
Gevraagd: eengezinswoning.
Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidmaatschapsnummer en geboortedatum uiterlijk op 30 november 1993 bij EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kanztoor van EMM.

Fa. Veldwijk

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klein
De Spar

INFO of reserveren tel. 16023.

MODESHOW

Celsiusstraat 192, Zandvoort

in het gemeenschapshuis

Gasthuisplein12, Zandvoort
entree ƒ 12,50
eerste drankje gratis.
Voor inl. en reserv.
02507-30184-15626

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort
Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Maraned

Stationsplein 6, Zandvoort

Het Station

leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd

! 11 Doe nu mee voor de grootste prijs in Nederland. Volgende Jackpot al 3 miljoen!

DE SPANNING BEGINT WEER OP TE LOPEN!
De eerste Jackpot van het nieuwe seizoen viel
op postcodelot 1231AV150. Pech voor de
bezitter van dit niet verkochte lot. Het betekent
wél dat de eerstvolgende Jackpot alweer drie
miljoen groot i's. De hoofdprijs van
honderdduizend gulden viel deze maand op
postcodelot 8872 NH 074 in Midlum. Onze
felicitaties voorde winnaar, en voorde
troostprijswinnaars met dezelfde postcode,
die elk ƒ 1.000,- per lot krijgen. En naar alle

VOOR MAAR EEN
T/ENTJE KANS OP

7 MILJOEN.'

is de kans van uw leven! Bovendien steunt
u met uw deelname het werk van Wereld
Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Artsen
zonder Grenzen, Vluchtelingenwerk,
UNICEF, Novib en Stichting DOEN. Nog eens
zeven goede redenen om mee te doen! M

andere winnaars van de in totaal honderdzeventienduizend prijzen.

De kans van uw leven!
Speelt u nog niet mee in de Nationale Postcode
Loterij? Vul dan nu snel de WIN-TOT-7MILJOEN-BON in. U bent dan nog op tijd voor
de trekking in november en de kans op 3 miljoen gulden. Laat uw kans op zoveel miljoenen
niet lopen. Vul snel de bon in en doe mee. Het •

Met Pernille La Lau
feestelijk het nieuwe seizoen in van de Postcode
Loterij en de Postcode
Jackpot. Te beginnen
met twee miljoen. Zullen
we in deze ronde weer de
zeven miljoen bereiken?!

UITSLAG TREKKING OKTOBER: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!
Notaris Van Os te Amsterdam heeft de trekking van oktober verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde postcode wint - tot
3.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten, Maximaal 499 loten per postcode. Zetfouten
voorbehouden.
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STUUR DEZE SPECIALE JACKPOTBON SNEL OP
VOOR VEEL KANSEN OP 2 TOT 7 MILJOEN GULDEN!
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7O,-

25,70,25,-

50,-

7O,70,-

9162

70,-

9313

70,-

^TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
'ƒ maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:
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70,-
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"Ift
*"»"

9945

70,-

AJ

50,-

n ••
«J
r njzen woroen
automatisch op
uw rekening
overgemaakt

Q dhr. Q mevr.

l l l l i-i i i

Plaats:
150.93.11

Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

70,-

9798 PH 7000,98O1 AD
25,9825
70,9831
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ZVM werkt in slotfase grote achterstand weg
ZANDVOORT - In een uiterst spannende voetbalweditrijd hielden SCW en het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen zich netjes in evenwicht: 3-3. De Zandvoorters
werkten in het laatste kwartier, en nog wel met een man
minder, een 3-1 achterstand weg.

ZANDVOORT - De tweede competitie bij de Zandvoortse Bridge Club heeft
inmiddels een aanvang genomen. Vol goede moed
proberen de leden van de
bridgeclub er weer het beste
van te maken.

ZHC-heren houden
Hoorn van zich af

BRIDGE
In de A-lijn was het echtpaar
Smmk weer present na zijn vakantie en het was gelijk te merken. Met -een score van 58,04
procent werden zij gedecideerd
eerste. De heren Spiers en Veldhuizen gingen goed mee met
een tweede plaats, gevolgd door
de heren Polak en Vergeest op
een derde plaats. Na twee wedstrijden staat het echtpaar Van
der Meulen aan kop. Mevrouw
Spiers en de heer Emmen bezetten de tweede plaats, terwijl
mevrouw De Leeuw en de heer
Braun en de heren Spiers en
Veldhuizen de derde plaats delen.

HOCKEY

Dames

Gelijkmaker
Het werd gelijk door een fantastisch doelpunt van Wim Buchel. Gelanceerd door Bob Brune knalde de Zandvoortse verdediger de bal vanuit een zeer
moeilijke hoek in de touwen: 11.
In de tweede helft trachtte
Zandvoortmeeuwen het spel in
handen te nemen. Dat lukte
aardig maar de kansjes werden
niet benut. SCW wist beter raad
met de kansen en kwam na tien
minuten op een 2-1 voorsprong.

Rood
Na ruim een half uur leek de
strijd voor Zandvoortmeeuwen
gedaan. Wim Buchel legde een
tegenstander in het strafschopgebied neer en mocht de kleedkamer opzoeken. De strafschop werd prima gekeerd
door Michel Winter. Even later
was het toch raak toen SCW
profiteerde van een misverstand: 3-1.

ZHC had niet veel in te brengen tegen Terriërs. De Zandvoortse dames gaven Terriërs
veel te veel ruimte hetgeen in
de eerste helft met een velddoelpunt werd afgestraft. De
tweede helft was niet veel anders. ZHC probeerde het wel,
doch Terriërs speelde te degelijk. In de slotfase werd het Offensief
zelfs 0-2 na een slim genomen
Onder aanvoering van de zeer
straf corner.
sterk voetballende Chris Kuin
en Ronald Halderman gooide
Zandvoortmeeuwen alles op de
aanval. Het grote offensief
werd beloond. Eerst was het
Martin Visser die de bal, na
goed voorbereidend werk van
ZANDVOORT - In een Rob van der Bergh intikte. Ver-

ZVM tegen Bunkert
reserves onbeslist

jloedstollende partij hand>al heeft Holland CasinoZVM de reserves van De
Bunkert een gelijkspel afgedwongen: 15-15. Ook bij de
rust waren de teams in evenwicht (8-8).
ZAALHANDBAL

Het ging trouwens tot vijf mitiuten voor het einde gelijk op.
foen bouwde De Bunkert een
15-12 voorsprong op, maar een
verbeten Zandvports team
kwam alsnog verdiend langszij.
Zowel aanvallend als verdedi;end werd er door beide partij!ii goed gehandbald. De teams
leten het niet verder komen
lan een marge van één doel>unt. Tot de sensationele slotase. De Blinkert dacht de
«nst zo goed als binnen te heb>en bij een 15-12 voorsprong.
?oach Dirk Berkhout gaf opiracht tot een alles of niets of'ensief, dat goed uitpakte. De
Zandvoorters kwamen knap tenig tot een 15-15 eindstand.
„Het punt hebben we dik verliend," stelde Berkhout. „De
eams kregen waar ze recht op
ladden. Als we er nog wat meer
'ertrouwen in hadden gehad
ten hadden we zelfs kunnen
•vinnen, want we kunnen het."
Doelpunten: Menno Trouw 3,
oran Bogojevic 3, Peter Penmgs 3, Patrick Terpstra 2, Rihard Vos 2, Nic Grijekovic 2.

SCW en Zandvoortmeeuwen
hielden elkaar zowel in het
veld als in de score in evenwicht
Foto Luuk Gosewehr

volgens kopte Gerreth Davies
de bal schitterend in de bovenhoek: 3-3.
„We hebben het geluk afgedwongen," vond trainer Teun
Vastenhouw. „Als je naar de
kansen kijkt, hadden we dik
moeten winnen. Achteraf ben
ik blij met dit gelijke spel. We
hebben dit punt hard nodig.
Overigens ben ik er van overtuigd dat er nog veel punten
gehaald gaan worden."

Scoren blijft een
probleem voor Z'75
ZANDVOORT - Het doelpunten maken blijft voor
Zandvoort'75 een groot prpbleem. Ook tegen Candia
waren er voldoende mpgelijkheden, maar de juiste
richting ontbrak. Ook de bezoekers lieten wat kansen
liggen waardoor de eindstand werd zoals de wedstrijd begon: 0-0.
VOETBAL
Reeds in de beginfase had
Zandvoort'75 de man aan het
scorebord werk kunnen geven.

komen we er wel weer overheen. Er wordt hard gewerkt en
het voetbal op zich is niet zo
slecht.
Gezien het voetbal van deze
ploeg horen we niet onderin
thuis, maar we moeten productiever worden."

ZVM mist periodetitel op doelsaldo
ZANDVOORT - De pverwinning van 3-2 op Alliance
was niet voldoende voor
Zandvoortmeeuwen om de
eerste periodetitel te bemachtigen. De strijd om die
titel is nog niet beslist, maar
voor de Zandvoorters is het
niet meer haalbaar door een
nadeliger doelsaldo.
VOETBAL

kenen, viel aan de Zandvoortse
zijde. Philip van der Heuvel
kopte een voorzet fraai en hard
in, waardoor Zandvoortmeeuwen terug m de wedstrijd was.
Plaatvervangend coach Richard Bruijnzeel (Pieter Keur
moest voetballen in Groningen), wisselde de geblesseerde
Steef Gerke voor Mischa Tibboel.
. ,
Voor beide doelen ontstonden gevaarlijk situaties. Ron
Eerhart voorkwam met de
punt van de schoen een derde
Haarlemse treffer en aan de andere kant kopte Riek de Haan
de bal op de kruising van paal
en lat.

chel Schraal op de doellijn redding brengen toen Eerhart gepasseerd was.
In de twintigste minuut tastte een Alliance-verdediger mis,
waarna Barry Paap zich knap
vrijspeelde en laag en hard
raakschoot: 2-2. Een gelijkspel
was niet voldoende voor de
Zandvoorters om de periodetitel te bemachtigen, waardoor
promotiewedstrijden na afloop
van dit seizoen gewaarborgd
zijn. Daarom werd vol op de
aanval gespeeld. De warrig leidende scheidsrechter
had
moeite het toch wel sportieve
en uiterst spannende gevecht in
goede banen te leiden.

Opnieuw winst voor Lions-teams

Vanaf donderdag 4 november
' eft kledingzaak Eldert de
'°er aan de Kerkstraat 20 geUrende
drie weken een specia!
schaaketalage waar bovenge°emd schaakprobleem staat
'Pgesteld.
Ook is daar de oplosln
g van deze week direct ver;t
%baar.

„We verdedigden in het begin
te veel op één lijn," aldus Richard Bruijnzeel. „Ik dacht dat
we het later goed hebben opgelost en bovendien was die eerste goal van ons belangrijk. Na
de gelijkmaker hadden we toch
nog het idee, dat de periodetitel
haalbaar was, dus zijn we één
op één gaan spelen. Dat is goed
gelukt. Het was geen hoogstaand voetbal, maar voor de
toeschouwers was het best aantrekkelijk om naar te kijken."

3 nederlaag genoegen nemen. DSK sloeg vooral via
snelle counters toe.
VOETBAL

Trainer Willem Koning had
Jeroen Zwart uit de spits gehaald en geposteerd op het middenveld. Daar bleek Zwart goed
tot zijn recht te komen en hij
groeide uit tot beste man van
het veld. Mede daardoor had
TZB het middenveld stevig in
bezit. Het grote veldoverwicht
leverde TZB een handvol kansen op, maar scoren deden de
Zandvoorters niet. Dat deed
DSK wel in de veertigste minuut uit een snelle counter: 0-1.

Drie spitsen
In de tweede helft speelde
TZB met drie spitsen. DSK
stond met de rug tegen de
muur.

Schaakprobleem

e

Te veel op één lijn

teams van The Lions. De heren speelden een gave partij
tegen Dokko en wonnen
met 64-52. De Zandvoortse
dames hadden het in de
tweede helft moeilijk tegen
het derde team van Exercitia, maar bleven met 39-37
toch aan de positieve kant
van de score.

BASKETBAL
De gasten poogden via snelle
counters tot succes te komen,
Tegen het geroutineerde
maar vonden een sterk ingrijpende Bert van Meelcn en Rene Dokko uit Umuiden werd
Paap op hun weg. Het bleef 0-0. coach Jos van Nes geconfronteerd met veel invallers. Door
„We creëren meer kansen een schorsing, ziekte en het
dan vorig jaar, maar scoren spelen van alle andere herenveel minder," stelde trainer Ge- teams, was Van Nes genoodrard Nijkamp.
zaakt een beroep te doen op
'good-old' Peter van Konings„Ik heb wel vijf kansen ge- bruggen. Door de fysieke
teld. We moeten maar blijven kracht en het lengte-overwicht
oefenen. Het ontbreekt, denk van Dokko moest The Lions
ik, aan wat zelfvertrouwen. een 2-3 zone-verdediging speScoren we een paar keer dan len. Dokko hanteerde een gelij-

In de B-lijn ging het er niet al
te wild aan toe. De dames Van
Ackooij en Drenth werden met
een regelmatig scoreverloop
eerste. Het gelegenheidskoppel
van de dames Meijer en Spiers
eindigde als tweede, voor het
herenigde koppel van de heren
Stomps en Vertaurg. De dames
Klinkhouwers en Koning voeren na twee wedstrijden de Blijn aan. Tweede staan de dames Van Ackooij en Drenth,
terwijl de heren Stomps en Verburg zich op de derde plek genesteld hebben.
De dames Van Os en Saueressig namen in de C-lijn revanche
voor hun eerste slechte wedstrijd. Door eerste te worden
met een score van 60,36 procent
trokken zij de score weer enigszins recht. Goede tweede werden de dames Berghoff en Drose. Mevrouw Koper, op proef
spelend met de heer De Vries,
werd verrassend derde. De dames Berghoff en Drose staan
ruimschoots aan de leiding, op
de tweede plaats gevolgd door
de dames Rudenko en Rudolphus. De dames De Jong en
Voolstra zijn derde.
Inlichtingen over de bridgeclub zijn te verkrijgen bij de
wedstrijdleider de heer H.Emmen, telefoon 18570, alleen 's
avonds.

TZB valt DSK lastig

De uitvallen van Candia vroegen echter de nodige aandacht,
want er ontstonden ook een
paar hachelijke momenten
voor het Zandvoortse doel.
Tweemaal bracht het houtwerk
De wekelijkse schaakrubriek •redding in de eerste helft.
'ordt verzorgd door de ZandRob Koning knalde de
oortse Schaak Club. Meer in- balOok
op de buitenkant van de
ormatie over de problemen/o- doelpaal
vlak voor de rust
lossingen is te verkrijgen op de had dezeenaanvaller
de Zand'ubavond, elke donderdag in voorters op voorsprong
kun'et
Gemeenschapshuis.
Ook
:
en moeten zetten. Koning
an men informatie inwinnen nen
de volgende telefoonnum- kapte zich knap vrij voor de
ners; 02507 - 15023, 17272 of doelman, maar zijn schuiver
was te slap.
«85.
Tussen de bedrijven door kreeg
Mare Balk nog een paar fraaie
schietkansen en trapte Ferry
ZANDVOORT - Het gaat „De Lions draaien nu lekker mee," volgens coach Joop van
Boom over een bal heen, maar
Foto Persbureau Zandvoort
gedoelpunt werd er niet.
goed met de basketbal- Nes

'Pgave nummer 40: Mat in drie
etten. Wit begint.
Plossing van vorige week
schaakprobleem 39: Mat in
ee zetten, zwart begint): 1.
Te2xh2+; 2. Th4xh2, Ta2xh2
mat!!

Zandvoortmeeuwen nog kansen op een treffer, maar het
bleef bij de keurige 3-2 overwinning voor de badgasten.

Desalniettemin is het heroptreden in de vierde klasse met
een gedeelde eerste plaats tot
nu toe zeer succesvol. Tegen Alliance, dat voor aanvang van
deze wedstrijd nog koploper
was, leek het voor de ZandvoorGouden wissel
ters een ruime nederlaag te
Wilskracht
worden.
Met nog een kwartier te gaan
Binnen tien minuten had
Een in de eerste helft tech- werd verdediger Dirk Termaat
Kuhlman de Haarlemmers op nisch beter Alliance moest in gewisseld voor middenvelder
een 0-2 voorsprong gezet. Doel- de tweede helft terrein prijsge- Charles Das. En deze Das zou
man Ron Eerhart moest daar- ven. Met enorm veel wilskracht Alliance vlak voor het einde de
na nog enige keren handelend zette Zandvoortmeeuwen aan das om doen. Een vrije trap net
optreden anders was de strijd voor een offensief. Daarbij was buiten het strafschop gebied
ZANDVOORT - TZB
al voor de rust beslist.
het opletten geblazen voor de knalde Charles Das ontstellend heeft het koploper DSK wel
Het doelpunt dat een keer- razend snelle aanvallers van Al- hard in de bovenhoek: 3-2. In de heel erg lastig gemaakt,
punt in de wedstrijd zou bete- liance. Zo moest verdediger Mi- slotfase kreeg zowel Alliance en maar moest toch met een 1-

Mare Balk kwam vrij voor de
doelman. Een aarzeling bij de
Zandvoorter en de Candia-doelman greep goed in. De Zandvoorters waren in de eerste
helft het meest in de aanval en
lieten dat vergezeld gaan van
redelijk goed voetbal. Daardoor
ontstonden enige mogelijkheden die niet verzilverd werden.

In de tweede helft was de organisatie in beide verdedigingen beter, waardoor er minder
kansen werden weggegeven.
Een hard werkend Zandvoort'75 moest het nu hebben
van een paar vrije trappen, die
echter een prooi werden van de
betrouwbare doelman van Candia.

SPORT
Weer open strijd
bij bridgeclub

niet van de aanval te zoeken.
Aangezien SCW evenmin de
VOETBAL
aanval schuwde, ontstond er
een aardig kijkspel met kansen
Om niet in de gevarenzone te voor beide teams.
jeraken moest Zandvoortmeeuwen minimaal één punt
halen. Dat weerhield het team Gemis
van coach Teun Vastenhouw er
Zoals gebruikelijk had Zandvoortmeeuwen ook deze wedstrijd moeite om tot scoren te
komen. De op vakantie zijnde
spits Van Rhee wordt node gemist. Kopballen van Gerreth
Davis en Pieter Brune verdweZANDVOORT - De ZHC nen naast het doel.
hockeyers behaalden een
Een uitval van SCW betekenzwaar bevochten 0-1 zege in de wel een doelpunt. Daar ging
en tegen Hoorn. De Zand- een misverstand in de Zandvoortse dames speelden een voortse defensie aan vooraf.
matige partij en verloren Vanuit deze toch wel goed georganiseerde verdediging promet 2-0 van Terriërs.
beerde Zandvoortmeeuwen de
achterstand weg te werken.
In Hoorn speelden de teams
een slechte partij hockey. In
deze stevige wedstrijd was ZHC
in de eerste helft duidelijk ster!cer. Het overwicht leverde ech:er geen doelpunten op. Een
speler van Hoorn liep tegen een
rode kaart op, waardoor ZHC
de gehele tweede helft een man
meer had.
Dat hielp niet echt, want
Hoorn werd in het tweede bedrijf sterker. ZHC verdedigde
paniekerig, maar bleef toch
Wereind. In de slotfase was het
Eonald Roodhart, die in de rebound doelpuntte voor ZHC en
daarmede de 0-1 zege veiligstelde.

Zandvoorts
Nieuwsblad

ke tactiek, waardoor een evenwichte partij basketbal ontstond. Na zeven minuten was
de score: 14-13.
De Zandvoorters verhoogden
het tempo en stoomden via 2517 naar een rustgevende voorsprong bij de pauze: 39-24. Nadat de eerste paar minuten in
de tweede helft geen verandering van spelbeeld te zien gaven, schakelde Dokko over op
een 'fronting man-to-man' systeem. Daar had het team van
Joop van Nes zeer veel moeite
mee. Bij de stand 52-42 nam
Dokko een time-out.

rails gezet middels een zonepress en press op de bal. Daarmee werd diverse keren de bal
veroverd, gevolgd door doeltreffende acties. Zodoende
bleef de verdiende winst toch m
Zandvoort: 64-52.
„We hebben op drie minuten
na uitstekend gespeeld," vond
Joop van Nes. „In die drie minuten verspeelden we een ruime voorsprong. Dat mag eigenlijk niet. Maar goed, het liep
toch prima af. Het was een verdiende overwinning. We draaien nu lekker mee."
Topscorers: Jeroen van Galen 23, Jeroen Gaus 12, Martin
De ploeg uit Umuiden werd van der Aar 12.
agressiever en aangezien The
De Zandvoortse dames beLions-spelers zich niet aan de
opdrachten van Van Nes hiel- gonnen de wedstrijd met een
den, werkte Dokko een achter- verschrikkelijk offensief. In
stand van maar liefst 17 punten een enorm hoog tempo werd
geheel weg. Nu vluchtte de een gat geslagen van twaalf
Zandvoortse coach in een time- punten: 24-12. Exercitia had toout. The Lions werd weer op de taal geen grip op de sterk uitge-

voerde 3-2 zone van de Zandvoortse basketbalsters. Toen
coach Peter van Koningsbruggen een paar wissels uitvoerde,
was het ritme enigszins uit het
team verdwenen. Bij de rust
leidde Lions nog met 27-20.
In de tweede helft werd rommelig gebasketbald. Exercitia
kwam beter in het spel en voelde dat er meer inzat. Na tien
minuten was de stand: 35-26. Na
deze tussenstand kon Lions totaal geen vuist meer maken en
Exercitia kroop dichterbij. In
de slotfase hield Lions het
hoofd toch koel en speelde de
partij rustig uit naar een 39-37
overwinning.
„In het begin walsten we over
Exercitia heen," aldus Van Koningsbruggen. „Daarna was het
niet echt goed meer. Het kon
vandaag allemaal wel wat beter.
We speelden niet zo overtuigend als in de eerste wedstrijden, waar we hebben nog steeds
een honderd procent score."
Topscoorster werd Elles van
den Enden met tien punten.

De gelijkmaker leek een
kwestie van tijd maar het zat
TZB niet mee. Wederom plaatsten de Haarlemmers een uitval en het was raak: 0-2. De
Zandvoorters weigerden zich
neer te leggen bij deze stand.
Fel trok TZB ten aanval hetgeen resultaat opleverde. Dennis de Leeuw zorgde voor de
aansluitende treffer: 1-2. Alles
heeft TZB geprobeerd, maar
het verwachte doelpunt viel
aan de andere kant. DSK bepaalde in de slotfase de eindstand op 1-3.
„Er had veel meer ingezeten," meende Willem Koning.
„Het zat echter niet mee. We

speelden een goede partij voetbal en waren zelfs beter dan
DSK."

Van Eijk slaat toe
ZANDVOORT - In het
Gemeenschapshuis speelden de leden van de Zandvoortse Schaak Club spannende partijen schaak. Uit
de grote opkomst, twintig
schakers waren aanwezig,
blijkt dat de club in de lift
zit. Jack van Eijk won en
rukte op naar een derde
plaats.
Nieuwkomer P. Boer gaf
meteen zijn visitekaartje af in
de vorm van een overwinning
op De Haan. George Klijn
speelde een partij waarin hij in
het eindspel geen blunder
maakte tegen Hans Hueting.
Jack van Eijk moest het opnemen tegen Ter Bruggen, die de
laatste weken erg sterk draaide. Dit keer moest Ter Bruggen
zijn meerdere erkennen in Van
Eijk. De Oude consolideerde
zijn fraaie achtste plaats op de
ranglijst door remise te maken
tegen Van Elk. Edward Geerts,
afgelopen seizoen nog tweede
in het eindklassement, zit nog
met op schema. Ook vorige
week lukte het niet en verloor
Geerts van John Ayress.
In de externe competitie gaat
het Zandvoortse schaakteam
volgende week maandagavond
op bezoek in Nieuw-Vennep.
Daar wordt aangetreden tegen
het vijfde team van De Vennep. Vorig seizoen behaalden
de Zandvoorters daar een remise, maar het team bestaande
uit Gude, Berkhout, Geerts,
Ayress, Lindeman, Ter Bruggen, Van Eijk en Dambrink,
wil dit keer meer.
OKLi.knu.iliJ/JB

F. Boom (Zv.75)
R. De Haan (ZVM zon)
B. Heino (Zv. 75)
F. van Rhee (Z.V.M.zat)
W. Rubeling (Z.V.M.zat)
J. Schilder(TZB)

10

15

Aan de top van de topscorerslijst kwam, na de gespeelde wedstrijden van dit weekeinde, totaal geen wijziging. Riek de Haan, scoorde eindelijk eens een keer niet, inaar de concurrentie profiteerde
daar niet van. De Maan blijft daardoor aan de leiding met negen
treffers.
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GARANTIES
• 18 maanden garantie op
uitlaatdelen en op alle
komplete systemen

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

• öanden worden l jaar
gegarandeerd tegen fabncagefoucen.
• extra de unieke
Kwik-Fit "geen
gekibbel garantie".
• garantiebepalmgen zi|n
tot stand gekomen in
samenwerking met de

Op 4 nieuwe kwaliteits-banden

* alleen vrijdag & zaterdag a.s. *

DUNLOP

MONSTERCOLLECTIE
JUMPERS EN VESTEN

O.a voor Fiat Panda,
Citroen Visa, Peugeot 205
en Renault 5

VANAF

100% TEVREDEN
HET DE KWIK-FIT
KONSUMENTENKODE
De unieke, waterdichte
tevredenheidsgarantie die
u nergens anders aantreft.
Vraag erom bi| uw KwtkFit Autocenter.

WIJZEN ALTIJD
INKLUSIEF!
Vooraf krijgt u altijd een
vaste prijsopgave. Inklusief
BTW en montage.
Verrassingen achteraf zijn
dus uitgesloten.

6 DAGEN GEOPEND

f 79.=

•mat/mvr.: 8.00-17.30 uur
zaterdag'
8.45-13.00 uur

ƒ39.-

BINNEN ZONDER
AFSPRAAK, KLAAR
TERWIJL U WACHT

ƒ 49,=

I35RI3SSP6
ƒ19,-

<=•,•*

Kwik-Fit

S*
'

ƒ19,-

V

PIRELLI

y \ Ytè *K*d& wet '*

O a voor Opel Kadere,
VW Golf, Ford Escort en
Volvo 340

Grote Krocht 19, Zandvoort

Opel Kadett 1 3 NfS
«atchback en Sedan IO/'85-'89

EuroCollege wijst je de weg,

Opel Ascona C 16/1 8
9/'8l-'88
Citroen BX ME/RE
7/'83-7/'88
VW Golf II 1050/1300
9ra-8/'85

... in de wereld van reizen,
gastvrijheid en management

Fiat Panda 750/1000
'86-

Peugeot 205 954/1124 cc
7/'87-l/'90

/i <-

achterdemper

O.a. voor Kadett D,
E (achter), Ascona B
(voor -H achter) en
Ascona C (achter).

kompleet
systeem

79.- 269.109.- 329.109.- 269.119.- 349.129.- 229.129.- 369.-

155 R13 T PIOOO

>O

,.

s .'

l

Hüwrjw» ,,
03S*?3J211

DtnHsas
070-34SMJ7

.-^

T
> .^

iï

Stuur my
Naam

zo snel

O a. voor Fiat Panda, Uno.
Peugeot 205, Renault 5, en
Opel Corsa

Ap»Mo«n
OSS-215151

r-

L

APK vestigingen zijn aangegeven

met een (A)

J L"

K,as

Haarlem
023-25MI6

Tilburg
0-13-676940

Kwik-Fit

Lekke band f
DESKUNDIG
GEREPAREERD
VOOR SLECHTS

Prettig geregeld.

Poste iviaov
Telefoon
Geb Datum

Alle prijzen mkl. montage,
schriftelijke garantie en
btw. Exkl. balanceren en
ventielen. Aanbiedingen
geldig van 2 november t/m
30 november 1993.
Hiermede vervallen de
voorgaande aanbiedingen.

• 5 dagen per week
• onderhoud alle merken • garantie
op reparaties

Kwik-Fit

mog

Kwik-Fit is lid van de
bedrijfstakorganisatie
voor de bandenbranche in
Nederland, de VACO, 'n
extra garantie voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

APK-KEURING

Kwik-Fit

ïuropeajyHost(ess)
ToeristiscJ^Medewerker
HospitalitjIManagenïent.J
HoteManagement,
\O

Kwik-Fit

\GM***m Kwik-Fit

Exkl kat. modellen

Opleiding

010-4254744

Schokdempers

TOPC323*
KWALITEIT
UITLATEN A
AUTOMERK

VANAF

Betalen met Creditcards of Pln-code.
Een extra
service van
Kwik-Fit.

AKKU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

• Geldig voor alle tubeless
personenwagenbanden.
• Exklusief ventiel en
balanceren.

Amstelveen Amsterdamseweg488, 020-6435544 Amstelveen (R) Bouwerij 48,020-6414022 Amsterdim-O (R) Beyerswegl2,020-6931596
Amstcrdim-Z Ceintuurbaan 250/252, 020-6712161 Amsterdam-O (R) Cz Peterstraat 127/133, 020-6259559 Amit«rd«m-Oidorp (A/R)
Jan Rebelstraat 26, 020-6195446 Amstcrdam-N (R) Kamperfoelieweg 38, 020-6367326 Amsterdam-Bijlmer (R) Karspeldreef l, 020-6907768
Amsterdam-N (R) Klaprozenweg 5, 020-6325478 Amsterdam-W (R) Willem Kraanstraat 5,020-6137666 Amsterdam ZO (A/R) Lemelerbetgweg 55,020-6911211 Amstcrdam-W (R) Overtoom 36/40,020-6123479 Amsterdam-Z (A/R) Amstelveenseweg 88-92,020-6188561. Amsterdam
ZO (A/R) Spaklerweg 440, 020-6682998 Almere-Buiten (A/R) (DoeMerc) Montrealstraat 31, 036-5329260 Almere-Stad (A/R) Vlaardingenstraat 2, 036-5345540 Hoofddorp (R) Hoofdweg 662, 02503-15784
A/R ook APK en Rcmservice in de» vestigingen (R) ook Rcmservice.

Mijn eerste Renault:
de 19 Driver.

NOVEMBER MENU
yferfstsadade wet Soerennam
en

'Wifóèouiüon. met groenten.
Bmnoise

metpate in roomsaus
°f

ruimen
in vosseèessensaus

Standaard met geïntegreerd, veilig kinderzitje en f 1.630,-* voordeel.
Ziehier mijn eerste auto, de Renault 19 Driver.
Met mijn eigen standaard geïntegreerde kinderzitje (alleen op de 4- en 5-deurs uitvoering).
Niet slecht, hè? Ik zit erin als een vorst en heb
het mooiste uitzicht van de wereld, 't Is een
gereserveerde plaats, jazeker. Ga ik niet mee,
dan wordt mijn stoel neergeklapt en
zie je gewoon een comfortabele in
delen neerklapbare achterbank, 't Is

********
*Vanifleijs met warme
c/wcofadesaus en
sügroom

FL 39.l

I

We kijken met z'n allen ook nog eens door
getint glas, en niemand in de buurt heeft
zulke mooie wielstandaard een 14 De Renault 19 DrJVer V.3. f 28.295.-.*
doppen als wij.
60 pk motor en
~
En voor al die extra's betalen mijn ouders
voor maar f 1.000,- extra een 1.4 80 pk energyniet veel. Sterker nog, ze hebben de Renault
motor. Men zegt dat dat knap pittig is. De
19 Driver gekocht met maar liefst f 1.630,-*
chauffeursstoel is, moet ik toegeven, ook niet
voordeel. Maar ja, daar zijn het dan ook mijn
mis: die is in hoogte verstelbaar (evenals het
ouders voor.
stuur) en heeft zelfs 'n verstelbare lendesteun.
trouwens razend veilig en da's een aangenaam gevoel. Want in deze Renault Driver zit

• Informeer naar de exacte voorwaarden Prijzen inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden Renault adviseert Elf Oliën 8 jaar plaatwerkgarantie
* * V a -prijs is gebaseerd op 3-deurs versie

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-13360/12424.

O^-fO^. WILLIAMS RENAULT WORLD CHAMPION FORMULE 1 • 1992

RENAULT
G E E F T JE
LEVEN KLEUR
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Slaapkamerkoor begeleidt nostalgische film atv
r
De beroemde film Child of a Big City draait zondagmorgen
14 november. In het derde seizoen van de serie Nostalgie in
Tuschinski, een samenwerkingsproject van het
Nederlands Filmmuseum, MGM en Amsterdams
Stadsblad (Weekmedia). Het belooft een zeer bijzondere
voorstelling te worden dank zij het optreden van het
Nederlands Slaapkamerkoor dat voor de muzikale
begeleiding zorgt. 'Dat belooft een ware happening te
worden. Zeg maar gerust de klapper van het hele
programma.'
IJDENS

DE

waarin ook variété-artiesten,
danseressen en moppentappers optraden. „Het was rumoerig, rokerig en gezellig in
zo'n theater. Dikwijls werd er
ook een flink glaasje gedronken. Film stond in die tijd, het
tijdperk van de geluidloze film,
ook nog veel meer in een theatertraditie. Je ziet het aan de
dramatische effecten die werden toegepast, aan de kleding
van de acteurs en aan het de-

winter-

teriaal heerste altijd zo'n gewijd sfeertje en we vonden dat
dat doorbroken moest worden."
„Natuurlijk moetje voorzichtig met historisch filmmateriaal omspringen, maar films
zijn bedoeld om vertoond te
worden en niet om in een archief weg te stoppen. Iedereen
moet gewoon de kans krijgen
*aande jaren, muzikaal woroude films te zien. Vanuit
den omlijst door de klanken die
die gedachte ontstond het idee
van Tuschinski's authentie- voor Nostalgie in Tuschinski."

T

maanden wordt het in
Tuschinski weer genieten geblazen van de oude
rolprenten als Child of a Big
City, Pantserkruiser Potemkin, Bet, Koningin van de
Jordaan en Faust. De meeste nostalgische voorstellingen zullen, evenals in voor-

Wolf: „Het ziet er allemaal
prachtig verzorgd uit, met veel
krullen en tierelantijnen. Er
was ook altijd muzikale begeleidingbij: minimaal een piano.
In de grotere theaters had je
een strijkkwartet)'e of zelfs een
compleet orkest, zoals in Tuschinski het befaamde Max
Tak-orkest, bij oudere Amsterdammers misschien nog wel
bekend."

ke Wurlitzer-orgel. Twee
van de zes films krijgen dit
jaar echter een wel héél spe- Hoogstandjes
ciale begeleiding.
In deze serie worden stomme
films vertoond uit de jaren '10
door Charles Soria
en '20. Stuk voor stuk cinemaRené Wolf (30) is coördinator
programmering en publiciteit
van het Nederlandse Filmmuseum en nauw betrokken bij de
organisatie van Nostalgie in Tuschinski. Wolf: „Een van de belangrijkste taken van het Nederlands Filmmuseum is altijd
- en nog steeds - het restaureren en conserveren van oude
films geweest. Rond geconserveerd en gerestaureerd filmma-

tografische hoogstandjes, maar
over het algemeen in de vergetelheid geraakt. René: „Door
die films in een authentieke entourage - het sfeervolle Tuschinski-theater - en met begeleiding op het Wurlitzer-orgel
door Joost Langeveld te vertonen, wilden we de aandacht ervoor nieuw leven in blazen."
René Wolf vervolgt: „MGM,
de eigenaar van Tuschinski,
vond het een geweldig initiatief

Parisien
Emotionele
scène uit
Child of a Big
City, een
filmtopper
uit 1914

Foto Nederlands
Filmmuseum

en was bereid een financiële samenwerking met ons aan te
gaan. Het eerste jaar dat we
Nostalgie in Tuschinski deden,
was eigenlijk een proefjaar. We
wisten helemaal niet of het zou
aanslaan. Onze angst bleek volledig ongegrond. Het publiek
kwam wel degelijk en reageerde ontzettend positief. Naar de

voorstelling van Metropolis bij
voorbeeld, kwamen dat eerste
seizoen bijna 800 mensen kijken; dat was echt een groot succes. Het is nu het derde seizoen
dat we Nostalgie in Tuschinski
doen en het is zo langzamerhand een traditie aan het worden."
„Het vooroordeel dat tegen

Hopzaadje
raakt in de
stad op drift

oude zwart-wit films bestaat is
dat ze 'saai en langdradig' zijn.
Maar door aandacht te geven
aan de presentatie, de begeleiding en dergelijke kun je een
geweldige
cinematografische
ervaring creëren."

Geluidseffecten
„Het orgelspel voegt daad-

werkelijk iets toe aan de film.
Bedroefde scènes, vrolijke scènes, door bepaalde melodieën
en geluidseffecten, zoals een
bel, fluitjes of een ratel te gebruiken kun je de beelden echt
van het doek af laten spatten."
In de jaren '20 was een filmvoorstelling onderdeel van een
avondvullend
programma

Keltische cultuur
In het TJniversiteitsmuseum in Utrecht wordt van
26 november tot en met 27
februari een expositie gehouden over Keltische cultuur in en rond Nederland.
De tentoonstelling heeft
als titel
meegekregen
'Vechten en feesten bij de
Kelten; Cultuurvolk of barbaren?'
De bezoeker van deze
tentoonstelling zat zich helemaal wanen in het Keltentijdperk. Men kan afdalen in een Keltisch graf en
in een nagebouwd Keltisch
dorpje zijn tallo'ze opgegraven voorwerpen te bezichtigen.
Verder is er een middeleeuws scriptorium, waar je
een monnik ziet werken
aan het beroemde boek:
Book of Kells.

De selectie van de films voor
Nostalgie in Tuschinski vindt
in het Filmmuseum plaats. In
de bioscoopzaal van het museum, waarin het originele mterieur van Parisien, ooit Amsterdams oudste bioscoop, is herbouwd, wordt gekeken of de
films genoeg potentieel hebben
om in een grote zaal als Tuschmski l overeind te blijven.
Ook geschiktheid voor rmizikale begeleiding, in dit geval vooral orgelbegeleiding, speelt een
rol bij de filmkeuze.
Het Universiteitsmuseum IsgeMinimaal vier van de zes vervestlgd aan de Blltstraat 166 te
'Utrecht.
De expositie Is gratis te
toonde films moet het publiek
bezichtigen. Openingstijden zijn
op de een of andere manier iets
dinsdag tot en met vrijdag van
zeggen, vindt René. „Een film * tien tot vijf nor en op zaterdag en
zondag van één tot vijf uur. Het
als Pantserkruiser Potemkin
museum is gesloten op alle
van Sergej Eisenstem is namaandagen, zaterdag 25 decemtuurlijk wereldberoemd. Die
ber en l januari.
scène waarin de matrozenopstand meedogenloos wordt
neergeslagen op de haventrappen, kent iedereen wel. Een titel als Delicious Little Devil,
klinkt de meeste mensen misschien minder bekend in de
oren, maar als ik zeg dat Rudolf
Valentino daarin de hoofdrol
speelt, wordt meteen duidelijk
waar ik over praat."
Ivy Heffelaar geeft recepExplicateur
ten uit de natuurvoedingsIn de eerste seizoenen wer- keuken. Potten met weinig
den de films steevast begeleid of geen dierlijke eiwitten en
door het befaamde Wurlitzer- vetten, geen instantsauzen
orgel. Dit jaar is voor het eerst met een waslijst aan toevoebesloten twee films op een wel gingen, geen suiker. Ivy
heel aparte manier te omlij- kookt met granen, groensten. „In februari volgend jaar ten, bonen, noten en zaden
vertonen we Bet, Koningin van en bereidt alles vers, het
de Jordaan, met explicatie," liefst onbespoten.
vertelt René. „Explicatie bij
stomme films is voornamelijk TTOLLE OF BRUINE rijst
een fenomeen uit de jaren '10. y koken, is een kunst die je
Vroeger waren veel mensen anniet zo één, twee, drie onalfabeet waardoor ze de tussen- der de knie hebt. Maar met ontitels niet konden lezen. Een zo- derstaande richtlijnen kom je
genaamde explicateur stond een heel eind zodat het de kevoor of naast het witte doek en ren daarop een kwestie is van
zorgde ervoor dat duidelijk bijsturen. Wordt het te pappewerd waar de film over ging." rig dan iets minder water gebruiken, wordt het te droog een
„Maar dat niet alleen: hij of beetje water erbij. Eventueel
zij deed soms de stemmen van kan je ook de kooktijd wat yade verschillende personages rieren.
Volle rijst voor 4 personen: 2
na, maakte geluiden, zong liedjes, kortom verlevendigde ook kopjes ronde bruine rijst, 3,5
de film. Goede explicateurs wa- kopje water, snufje zeezout.
ren zelfs in staat een vrij slechDoe de rijst in een pan en was
te film geweldig op te krikken. de rijst een keer of drie door
Bekende Amsterdamse explica- met je hand door water en rijst
teurs uit de jaren '10 en '20 die te scheppen en daarna het wadat heel goed konden waren ter met pelletjes en stof af te
Max Nabarro en Adriënne Sol- gieten. Giet de laatste keer de
ser. De explicatie bij Bet, Ko- rijst in een zeef en spoel het nog
ningin van de Jordaan, zal in even door. Uitschudden en in
onvervalst Amsterdams wor- een pan met het water opzetten.
den verzorgd door Jet Pit. Ze Als het kookt een snufje zeezal ook gaan zingen met piano- zout erbij. Deksel op de pan en
tien minuten op middelgrote
begeleiding."
gaspit op klein vuur laten koHelemaal bijzonder wordt de ken. Daarna op sudderrooster
tweede voorstelling van dit nog vijftig minuten.
Kook je in een snelkookpan,
jaar, Child of a Big City, zondagmorgen 14 november om wat voor granen het lekkerste
half 11. René: „De film wordt is, dan vijf a tien minuten korniet alleen muzikaal begeleid, ter koken. Voor volle lange,
maar we hebben het Neder- halflange of bruine basmatielands Slaapkamerkoor, een ge- rijst iets minder water gebruimengd koor van zo'n man of 35, ken. Is de kooktijd voorbij dan
bereid gevonden de film van nog even zonder vuur met dekstemmige achtergrondzang te sel laten staan voordat je de
voorzien. Onder leiding van di- rijst met een lepel omschept en
rigent Anthony Zielhorst wordt zonder deksel laat uitdampen.
Er zijn wat rijst koken betreft
onder andere repertoire van
Debussy, Rachmaninov, Sjos- vele variaties mogelijk. Zo kan
takovich en Chopin ten gehore je de rijst ook in kokend lichtgezouten water gooien of eerst
gebracht."
in het water een nacht laten we„De film leent zich bij uitstek ken.of de rijst voor het koken
voor koorzang vanwege de ver- lichtbruin roosteren in een drostilde, melancholieke sfeer van ge gietijzeren pan of in wat olie.
de beelden. Een filmvertoning Het geeft steeds een andere
met koorzang, dat belooft een smaak. In plaats van zout kun
ware happening te worden. Zeg je er ook een paar theelepeltjes
maar gerust de klapper van het sesamzout bij doen.
IVY HEFFELAAR
hele programma."

Basisrecept
volle rijst

Wolthoorn & De Groot
beschrijven hoe de na-.
tuur zich in de stad Amsterdam handhaaft.
Sterker nog: hoe ze pijlsnel terugslaat zodra de
bebouwing even wijkt.
Vandaag: het Amsterdams hopje.

ITTTELLUSTIG kroeien de Gezien de hele semi-professipl Vy soepele ranken van een nele en amateurplantages in
I
vrouwelijke hop zich om achtertuinen en op met potten
ie zware gietijzeren reling van volgestouwde balkons zal dat
ie kade op het Alexanderplein, niet lang meer duren. Al wat
gelegen tussen de Muiderpoort nodig is, is die extra hete zomer
in het Tropenmuseum.
die we na dit uitzonderlijk
Hop hoort helemaal niet mooie voorjaar eigenlijk al hadhuis tussen de tegels van het den verwacht.
Zeker wan)lein: van naure
groeit ..
neer de cannalop in de
bisverbouwer
neuw ontstavakmatig niet
bossen van
al te onderien vochtig
legd is en zowel mannelijluinlandehap, waar
ke als vrouwe)ok het sporlijke planten
;ehout,
de
in zijn tuintje
'uwe berk en
heeft staan en dan ook
ie ratelpopuler welig tienog eens de
en.
bloemen laat
De bloemen
zitten - vindt
bestuiving op
'an de manneyke hopplant
natuurlijke
Jestaan
uit
wijze plaats.
De wind doet
^beduidende
Pluimen, die
de rest.
'an de vrouHoe de hop
langs de Sinvelijke
hop
ut bolvormigelgracht te;e vruchtkerechtgeko;els, de hop- Met de klok mee winden de men is, die«llen.
De hopranken zich om het ijzer zelfde wind
van de reling
ennepfamimag het weFoto A. de Groot ten. Die heeft
e, waartoe de
op (Humulus
waarschijnlijk
*•pus) behoort, draagt al eeu- als transportmiddel gediend
'enlangbij aan de zinneprikke- voor het zaad waaruit zij ontng. De hars uit de hop werd. staan is. En waar dat zaad dan
roeger om z'n bacteriedoden- weer vandaan komt... het
e werking toegepast bij het vergt niet bijster veel fantasie
rouwen van bier; de bittere om een spannend verhaal te
maak is een toevallige, maar verzinnen over hoe een hoprettige bijkomstigheid. De zaadje in Amsterdam op drift
opbel bevat de bittere stof lu- raakte. En hoe het uitgerekend
uline die het bier die specifie- op de brug van het Alexanderplein, op een steenworp - of
e hoppige smaak geeft.
misschien beter: een zaadworp
Het broertje van de hop is de - verwijderd van de Amstel
ennepplant (Cannabis sativa), langs de leuning een thuisbasis
al geen onbekende in de heeft gevonden. De plant moet
etonnen biotoop. Van de Can- er al enige jaren staan, want de
is - de weedplant - zijn voor vrouwelijke hop bloeit pas in
over bekend nog geen verwil- het derde jaar.
<
erde exemplaren gevonden. WOLTHOORN & DE GROOT

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Museum opent dependance
in de Jordaan

I

N DE VOORMALIGE galerie van Het publiek waar Bureau Amsterdam op weerde en Tim Ayres, waarmee Bureau
Hans Brinkman in de Rozenstraat rekent zijn de 'professionals' en de geinte- Amsterdam tot 7 november opent, past he-

Leontien Coelewij. Haar beleid is gericht op relatief onbekende kunste-

resseerden met veelal hogere opleidingen
en een hoger inkomen. Dit kunnen ook de
mensen zijn die bij een bezoek aan het
Stedelijk Museum lucht krijgen van het
bestaan van Bureau Amsterdam. Maar uiteindelijk zal het tentoonstellingenbeleid
doorslaggevend zijn voor de toeloop.

plankfunctie."

Pretenties

door Bert Mertens

Leontien Coelewij: „Het verschil met Fodor is dat Bureau Amsterdam minder museale pretenties heeft. De tentoonstellingen van gemeenteaankopen en de Prix de
Rome vervallen. Het beleid van Bureau
Amsterdam is gericht op relatief onbekende kunstenaars. Wij vervullen een springplankfunctie. Er is geen vaste groep kunstenaars waarmee wordt gewerkt."
„De ruimte moet gaan functioneren als
meer dan een presentatieplek. Er worden
ook lezingen georganiseerd, bijvoorbeeld
in samenwerking met de Universiteit van
Amsterdam en De Balie. Er wordt een leesruimte ingericht en we vertonen videoprogramma's. Verder geeft Bureau Amsterdam een tweetalig'e nieuwsbrief uit waarop
men zich kan abonneren," aldus Coelewij.

opende het Stedelijk Museum Bu-

reau Amsterdam op in oktober de deuren van een nieuwe tentoonstellingsruimte voor Amsterdamse kunst. Conservator van Bureau Amsterdam is
naars: „Wij vervullen een spring-

Leontien Coelewij was eerder werkzaam
bij het opgeheven Museum Fodor. Het
budget van Fodor werd in 1993 toegevoegd
aan dat van het Stedelijk Museum. Een
gedeelte hiervan kreeg, onder verantwoordelijkheid van het Stedelijk Museum, een
speciale bestemming voor het presenteren
en ondersteunen van jonge kunst uit Amsterdam. Om een eigen identiteit en continuïteit te waarborgen, werd gekozen voor
een aparte locatie.
„Jonge kunst verdient een jonge conseryator," heeft Rudi Fuchs gezegd en de 29jarige Leontien Coelewij voldoet aan dat
profiel. Met een kwart van het Fodor-budget verwacht zij in het eerste jaar ook een
kwart van het jaarlijks aantal bezoekers
van Fodor binnen te krijgen. Het aantal
van tienduizend 'bezoekers waar Coelewij
op rekent, is tekenend voor het enthousiasme en de ambitie waarmee Bureau Amsterdam van start gaat.
Dit bezoekersaantal is een veelvoud van
waar de gemiddelde galerie in Amsterdam
op kan rekenen. Toch verwacht Coelewij
daj de vestiging van Bureau Amsterdam in
de buurt van een aantal belangrijke galeries tot hoge bezoekersaantallen zal leiden.

Tentoonstellingen
„Wat mij vooral interesseert, is het door
elkaar laten lopen van de verschillende circuits in de kunstwereld. Ik kies werk en
kunstenaars die ik als zodanig interessant
vind, en die iets toevoegen aan wat aan
beelden bekend is. Verder heb ik speciale
aandacht voor sociaal-culturele fenomenen en het gebruik van technologie in de
kunst."
De tentoonstelling van Inez van Lams-

lemaal in het door Coelewij geschetste beleid. Zij wil per jaar tien tentoonstellingen
organiseren die telkens vijf weken duren.
Deze presentaties komen tot stand op
grond van artistieke overwegingen. Zoals
een museum betaamt, speelt de handel
daarbij geen rol. Dat wordt aan de galeries
overgelaten die de kunstenaars vertegenwoordigen. Onbekendere kunstenaars
hebben vaak al helemaal geen galerie.
„In de programmering wordt wel rekening gehouden met wat galeries doen. Als
een kunstenaar net een tentoonstelling in
een galerie heeft gehad, zou het aan doublure zijn om kort daarna opnieuw een
tentoonstelling te maken met hetzelfde
werk. Omgekeerd werkt het wel zo dat een
kunstenaar die door Bureau Amsterdam
wordt gepresenteerd door een galerie gevAaagd kan worden daar te exposeren."
Leontien Coelewij: „In Amsterdam
oriënteer ik me op een tiental galeries en
van vijf a zeven daarvan volg ik alle tentoonstellingen. Verder heb ik de nodige
ingangen om werk te zien dat niet bij de
galeries getoond wordt. De eindexamens
van de Rietveld Academie bijvoorbeeld,
Montevideo en kunstenaarsinitiatieven als
W139 en AIR. We zullen ongetwijfeld met
belangstelling worden gevolgd door de Amsterdamse kunstenaars."
„Gelukkig is de onafhankelijkheid van
het Bureau gewaarborgd door de relatie tot
het Stedelijk Museum. Verder staan we los
van de kunstenaarsverenigingen en het
Centrum Beeldende Kunst."

Stedelijk museum Bureau Amsterdam, Kozenstraat 59, Amsterdam. Open: dinsdag tot en met
zondag van 11 tot \ljf uur. Telefoon (020) 422.0471.
Eerdere afleveringen In deze serie over Amsterdamse galeries zijn verschenen op 13/14, 20/21 en
27/28 oktober.

(ADVERTENTIE)

Bon voor onze lezers
Filmtopper in Tuschinski
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de

kassa van Tuschinski, betaalt u in plaats van ƒ 12,50 slechts ƒ9,50
per persoon voor de film 'Child of a Big City' op zondagochtend

Van Reeuwijk m Diemen heeftvoor u een collectie
topmerken samengesteld op het gebied van
totaal-wonen die umekis voor Amsterdam en
omgeving. Opmerkelijke service, informatie en
topkwaliteitstaan garantvooreen verantwoorde
keuze. Neem bijvoorbeeld deze droomzitters uit de
collectie van Leolux, Gelderland en Montis. Een detail
uit het exclusieve droomwonen bij van Reeuwijk

Montis model Corvet
design: G/jsPapavome
Gelderland model5470
design JandesBouvrie

14 november om half elf.

Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:.

Aantal personen (max. 4 per bon):

vanl|eeuwiik
Smep7,MeubelboulevardDiemen,RingwegafntS113/Diemen.(020) 6994111 fax'(020) 6903881

Leolux Model Catalpa
design Hugo de Ruiter

geeft u meer!

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17

SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S is de wekeli|kse autorubriek die op vri|dag verschijnt m Het Parool, op zater
dag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad, Bui
tenveldertse Courant Diemer Courant de Nieuwe Bi|lmer
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper Amstel
veens Weekblad Uithoornse Courant de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-6658686 Fax 020665 63 21
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO 1 IN 3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool Wibautstraat 131, Am
sterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelsh|n Laan van de Helende
Meesters 421B Weesp Nieuwstraat 33, Zandvoort Gast
huispleml2 Uithoorn Stationsstraat 60
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 18 00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws en
huis-aan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage l l miljoen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l -IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mmpri|s
mm prijs met vignet
AUTO/MAXI S per mm

ƒ 39,95
ƒ 13/50
ƒ 8,35
ƒ
8,35
ƒ
9,90

(AUTO/MAXI S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen)
Alle prijzen zijn excl 17 5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), ta
rief op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 16661
XM Turbo Diesel 4/91/39 950
BX 14TGE6/91
ƒ21450
BX 14 RE 3/88
ƒ 10 950
AX 11 RE 6/87
ƒ 7750
AX 11 RE 4/91
ƒ13950
ZX Reflex 1 4 3drs 9/92/ 23 900
Ford
Escort 14cl 1/90
ƒ15950
Sierra 2 Ocl 3/88
ƒ12450
3 12 maanden garantie
V a ƒ85 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroerj
Spec in Zaanstad Garage
RENE SPAAN 075281193
Vraag tevens naar onze mrui
Iers en aantr rep prijzen
XM Diesel zwart
143 000 km
4/90
XM Ambiance 20! ABS grijs
met 62 000 km
7/90
XM V6 Ambiance airco ABS,
blauw met, 91 000 km 6/90
XM V6 Excl, aut airco, leer
ABS speedctrl 34 000 km4/92
XM V6 24 klep airco ABS,
leder schurfd 10 000 km3/93
XM Br Confort wit
38 000 km
7/92
Citroen Dealer voor de Zaan
streek KNAP BV Paltrokstr 17,
Zaandam Tel 075 178051
XM Turbo D 90
ƒ27500
XM V6 schuifd 91 ƒ32500
XM Comf LPG 90 ƒ22500
LX GTI 86 airco
ƒ 8500
BX TZD '91
ƒ17500
BX TZD 90
ƒ15500
BX TRD 87
ƒ 7500
BX TRD 85
ƒ 3950
BX RD Break 86
ƒ 6950
BX TD 91
ƒ14500
BX 16 TZI LPG 90 ƒ14500
BX 16 TZI 90
ƒ14900
BX 16 TRI 88
ƒ 9500
BX 14 TE LPG 91 ƒ15500
BX 14 TE LPG 90 ƒ12900
BX 14 Palais 90
ƒ13500
BX 14 RE LPG 84 ƒ 2950
C 15 D 90
ƒ 9500
C 15 D 86
ƒ 4250

Pas opgeknapte Ford Escort,
bj 81 APK 9 94, prijs n o t k
Tel 020 6000073, na 18 uur
Sierra 2 l, LPG b j '86, APK 5
94 i z g s t , ƒ4950 Tel
0299071298/0206188160
Tegen handelspnjzen nw mod
Onon 1 6 CLX, 4 drs , LPG 1
92, ƒ19500 Scorpio 29i GL,
5drs schuifd, 1 90 ƒ19000
Escort L 1 6 D 1 85, ƒ 6 250
Fiesta 1 1 C 1 '89 ƒ9500,
BEREBEIT
Amsteldijk 25
020 6627777

XM 20 Comfort, 590
Incl 2 jaar garantie ƒ 28 500
C 15 Diesel, 5 93
405 16 GLI 6/90
ƒ12900
ƒ 2 500,
VOORDEEL
Amstelstem - Suzuki
405 1 9 GLD 5/90
ƒ 15 200
Swift 1 O Spint, 2 93
405 19GRI P S 1/91/16900
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
ƒ2500,
VOORDEEL
405 GRD el sch d 4/90/ 16 200 Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen ZX 1 6 Aura, 5 drs, met lak,
405 GLI 5/91
ƒ14700
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 62055
get glas, st bekr, A spoiler,
405 1 6 GLI aut 4/91 ƒ 15 900
(Op afspraak gratis halen en brengen)
9 92
ƒ 28 900
405 19 GRI aut 5/91 ƒ18900
ZX 1 6 Aura, 5 drs, 1 92/ 25 900
405 19 SRI 2/91
ƒ19800
ZX 1 4 Reflex, 5 drs
VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION NAAR:
405 1 6 GL 10/89
ƒ 10 200
1091
ƒ19900
Auto
Amstclstad
405 1 9 GRI break 1/91 ƒ 17 400
BX 14 Toulouse 391/17500
Hemonylaan
25a
Amsterdam
020-6799100
405 19 GRI 10/89
ƒ10900
BX 1 9 GTI, 291
ƒ 25 900
Mmervalaan 85 Amsterdam
020-6711888
405 1 9 GRI break 3/91 ƒ 13 900
BX 14 Cannes, 691 ƒ18500
B.V.
Autobedrijf
van
Deinum
505 GR break 5d 6/90/12900
Jarmuiden 29, Sloterdijk III, Amsterdam 020-6148933- BX 14 TE LPG, 290 ƒ12900
Tel 035564444/561842
BX 1 4 TE, 4 90
ƒ14 250
Jan van Galenstraat 115, Amsterdam
020-6831956
BX 1 9 TRI, 7 89
ƒ 13 250
Zeilemaker Landsmeer B.V.
COBUSSEN AMSTERDAM
HYUNDAI
AX 1 1 FIRST, 11 91 ƒ15400
Dorpsstraat 74, Landsmeer
02908-24343
sinds 1930
AX11TGE 5 drs, 6 92/17 900
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
OCCASIONS
106 XN 1 O km 7 000
92
AX 1 4 GT Zwart, 689/15500
Zuideinde
44,
Koog
a/d
Zaan-Zaanstad
075-164692
106 XR 1 1km 23000
92
AUTOKROOY
AX 11 spint, 1189 ƒ11950
205
XT
1
6
Aut
48
000
90
DIVERSE
OCCASIONS
IN
VOORRAAD
CX 20 LPG, 485
ƒ 4250
T T Vasumweg 32, A'dam N
^SUZUKI Alto O T, 1 86
XL km 35000
90
INRUIL EN FINANCIERING
ƒ 5 950
TEL 020-6310615. 205
205 XL km 55000
89
Alto, 1 84
ƒ 4 750
205 XL km 57 000
90 Alto83, grijs kenteken, sunroof,
Peugeot 205, 1 91
ƒ15 900
MEER GARAGE
306 XR 1 4 km 8 000
93 APK 4 '94, prima auto, ƒ 1750,
Micra 10 DX 189
ƒ11500
Hyundai dealer,
Telefoon 0206261772
Alle auto s met volledige
70 BESTELAUTOS en pers Inruil, financiering en 12 mnd
occasions
Leeuwekeur Garantie
garantie mogelijk
Alto
GL,
mei
91,
28000
km
busjes v a ƒ3500 Garage
Linnaeuskade 5-7
PEUGEOT DEALER
rood, 1e eigenaar, als nieuw, Rijsenhout, lid Bovag Bijna
Autobedrijf
WIM van AALST
Tel. 020-692.9548
Baarsjesweg 249 253
ƒ9250 Tel 0252232278
50 jaar gevestigd Bennebroe
Citroen/Suzuki
Amsterdam 020 6121824
Suzuki SJ 14cabno4WD, rood/ kerweg 17, Rijsenhout bij
Tel 02979 - 84866
Peugeot 309 XR 1 4 Inj Plus, wit nwe softtop, b j 7 87, pr Aalsmeer, 02977 24229
'92 rood, schuifd , 11 500 km ƒ8500, Tel 0206256469
AUTO SERVICE WETTER
Ook t k gevraagd
Pr ƒ18900 Tel 0229031263
Subaru en Lada dealer
LADA SAMARA 13 1990
JEEP CHEROKEE Commercial PEUGEOT 405 BREAK GRi,
LADA SAMARA 11 1991
1 6 04 91 grijs metallic, nieuw
T D 1990 blauw i z g s
LADA SAMARA 13 1988
Vr prijs ƒ 27 500, garantie mei st keuring toegest ƒ23500 18GL, P S 1/89
ƒ 8900 T k Toyota Corolla 13 DX LADA SAMARA 1 1 1988
Tel 0104161936
94 Tel 022066588
18GLStat 9/90
ƒ13700 STW, rood, LPG, nov 87 goed, LADA 2104 station 1 5 Ipg1987
ƒ16400 170 000 km ƒ 9995, 03464 2242 LADA 2107 1 6
T k zeer mooie Toyota Land PILOTE R630 Peug , J5 Benz Legacy181/91
1990
cruiser 86 Hardtop LX Turbo B j 87, km 68000, ƒ44500 Tel 035564444/561842
1984
T k a tegen handelspnjzen LADA Niva
Diesel, antracietgnjs, veel ex Tel 0885953522
1986
Corolla 1 8 XL, Liftback Diesel Citroen BX 16
tra's extra verhoogd Vrpr T k Peugeot 305 GT 1986
1990
8'89, ƒ 11 500 Carmall 1 6 XL Citroen BX 1 4
ƒ17250 Tel 0340772871
Mitsubishi Galant 1 8 GLX 1990
16V LPG 11 '89, ƒ11750
LFG, trekh APK tot 8 94 pr
Suzuki Alto
1984
Uw SUBARU dealers BEREBEIT, Amsteldijk 25,
ƒ5400 Tel 0251870147
Opel Kadett HB 1 3, Aut 1985
Amsterdam, 020 6627777
V d POUW Peugeot
TOYOTA Corolla 1 6 XLI 4 drs, Subaru L11 sedan 1 6 DL LPG,
Amstellandlaan 1
1991
CASPARUS B V
Sedan LPG, + stuurbkr/centr 54 000 km
WEESP 0294015110
Subaru MmfJumbo SDX 1991
Ruysdaelkade 75 77
Casparuslaan 1
port
vergr
'91,
ƒ17500
Vak
205 XRD com 35 000 km 6/92
1985
A'dam 0/Z
WEESP Tel 0294015108
garage NIPPON 02503 16679 Subaru 1600 DL
205 XL Magn 54 000 km 4/91
Daihatsu Cuore
1988
020 6623167
Thema i e
58000 1/90405 GLI
66 000 km 3/90
Toyota Corolla 1 3 GL 12V, l b,
Thema T Diesel 139 000 4/90 405 SR Diesel 99000 km 9/91
5 drs, wit, bj 85, km 150000
Zwanenburgerdijk 503
Thema T Diesel109000 1/90 605 SLD
110 000 km 5/91
ƒ4750, Tel 0297563168
Zwanenburg Tel 029076572
Ypsilon Rla
55 000 1/88 Jaguar 29 A 66000 km 4/87
Ceintuurbaan 225
150 auto's & bestel va ƒ3000
VISA Garage BV
Ypsilon Trofeo 23000 1/92 Toyota Starl 1 244 000 km4/91
A'dam 020 6622204
ieder rijden, geen bankinfo
Houtmankade 37
Voorzien van vele opties
Aanbet ƒ 1500, rest 24 mnd
Amsterdam Tel 0206278410

Hyundai

Bedrijfsauto's

Jeeps
Terreinwagens

Subaru

Lancia

Fiat Panda 53000 km 87
i z g s t ƒ4900
NIEROP DAIHATSU,
Tel 0206183951
Lancia Prisma 1 6
386
ƒ4800
Tel 035564444/561842
V W KEVER 1300 11 72
115500 km APK tot 9 94
Oranje m prima staat ƒ 2500
Veel extra s 020 6633735

Ford Sierra 1 8 TD CLXT 4 d
1991, grijs, ƒ21950
Citroen Dorland 02903 1908
Ring Adam afrit 116 BnW
Opel Kadett HB 1 3 Automaat,
1985 ƒ7250, Autoservice
Wetter Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel 02907 6572
VOLVO 245 Van Diesel nov
1990 ƒ23500»
Van VLOTEN BV, Volvo Dealer
Tel 0206369222

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,SUBARU 1 6 GL 1988 ƒ7250
veel extra s IMPORT USA
CARS Keurenplein 9 A dam,
0206670121
V part luxe stationwagon Opel
Rek 2 0 S benz/LPG 86 nwe
mot en diff geen gebreken
APK 94 ƒ 6000 05270 16738
VW PASSAT C Turbo Diesel
Sedan 1986 zeer goed ƒ5750
Visa Garage Tel 020 6278410

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,Rat UNO 70 Skyline 92 met
veel acces rood met schuif
dak CV 13000 km ƒ18950
020 6121824
Honda Accord 2 O l EX
Sedan 9/90
ƒ17900
Tel 035564444/561842
Peugeot 205 Accent rood
74000 km 4/91 ƒ15250
CASPARUS B V WEESP Tel
02940 15108
Peugeot 205 GTI 1 9 wit 87
79000 km ƒ16250 V d
POUW
Amstellandlaan 1
Weesp 0294015110
ROVER 111 L 3 drs 4/91
wit 1e eig ƒ15750
MINOR MOTORCARS
Tel 0206177975
Seat Ibiza 1 2i Clx 92 ƒ 15 950
Inr /fin /gar mog
Tel 0206369515

Alfa Romeo 33 1 3 V P S
4/90
ƒ12900
Tel 035564444/561842
AX 11 TGE 5 drs rood 5 versn
juli 89 62000 km ƒ12500
OTO'ICI Citroen Hogeweyse
laan 21 Weesp 02940 16661
Citroen AX Image 1 1 3 deurs
BMW
5 versn 4/91 68000 km
d grijs met ƒ13950 Caspa Perf onderh BMW 730i aut
rus Weesp Tel 02940 15108 1987
ƒ22000
Tel
Huyndai Sonata 1 8 l
033940722 na 1900 uur
790
ƒ10900
Tel 035564444/561842
Rover
2'6
SE
EFI
1189
ƒ10400 UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Chevrolets Piek up Full Size en
Tel 035564444/561842
S10 benz /diesel grijs ken div
SAAB 99 GL b j 82 4 drs bl uitvoeringen
met recent gerev motor rvs DOOR INRUIL
wieldoppen Saab Service Mo Chevrolet S10 Piek up 88 4x4
lenaar Hoofddorp 02503 14097 full Size Blazer 4x4 89 Ford
Rrebird 92 als nieuw Ford
Thunderbird 91 Nissan Petrol
Wagon GR geel kent 91 4x4
Audi 80 5 bak b j 6 88 Mercedes 190 D b j 89
84500 km lagometall LPG Alle auto s zijn voorzien van alle
katal radio spoiler vraagpr mogelijke opties
/ 16 750 Tel 0206623893
IMPORT USA CARS Keuren
l plein 9 Adam 0206670121

Chevrolet

Audi

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73 Uithoorn
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 61212
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Citroen
BX16TRS bj 86 i z g s t APK
6 94 zwart Ipg el ramen c l
5 bak ƒ4500 0215950312
BX 1 9 D 1/90
/ 9500
BX 1 4 7/89
ƒ 8100
BX 1 9 GTI 1/89
ƒ11700
BX 1 9 D 10/89
ƒ 9800
BX 19 TRD 1/88
ƒ 7400
BX 1 9 TRD 8/86
ƒ 6900
BX 1 6 RE Break 8/89/ 11 200
BX 1 6 RE 5/89
ƒ 9 800
BX 1 9 TGD Break S/90/ 13 400
BX 1 9 D 11/87
ƒ 6800
BX 19 TGD 8/91
ƒ14900
XM 20 l Comfort 5/90/ 18400
Tel 035 564444/561842
Citroen BX Cannes 50 000 km
okt 90 -f trekhaak + radio
rass ƒ14000 013701312

Citroen Dorland
XM V6 rood met
1990 86000 km
ƒ32500
BX Progress el sch dk grijs
met 92 28 000 km ƒ 25 850
BX 19 TZI veel acces rood
1990 90000 km
ƒ19950
BX Palmares wit 89 ƒ 12 750
BX 14 E zwart 1988 ƒ 8950
Visa 11 RE rood 8 7 / 6 950
AX 10 E rood 1988 / 8250
Citroen Dorland,
Ring Adam afrit 116
Br m Waterl 02903 1908
Ruime keuze m 2 CV occasions
alle leeftijden Citroen Centrum
Leende Tel 049061528

Toyota

MOOY & ZN
HEERE b.v.

Land/Rangerover

Renault

25 Volvo
Occasions o.a.

19TXE5/90
ƒ12900
740 GL, stationcar blauw '89
19 14 l TR 6/90
ƒ11600
740 GL LPG schuifd
'90
19 GTR 5 drs 8/89 ƒ11400
90
ƒ 9800 245 Van Diesel wit nov
21 TL 7/88
ƒ 7 000 Golf 18 GTI 11/86
21 TL HB 11/90
ƒ11900 Golf 1 6 Turbo D 10/90/ 10 900 480 Turbo wit 36 000 km '92
21 TL Sed 2/91
ƒ13900 Golf 16 CL 5 d 7/89/11900 460 GL ABS Airbag LPG '91
25 GTS aut 3/89
ƒ12400 Passat 1 8 CL 4/91 ƒ 18 900 440 DL special 20 OOOkm '92
90
ƒ19800 440 LPG rood ƒ 14750
25
T
D
stuurbekr
4/89/
12 900 Passat202/91
Mercedes 250 diesel bj 7 90,
Tel 035564444/561842
25
TX
8/89
ƒ16400
zwart vrpr ƒ43500
25 GTX 12/89
ƒ13900 Golf GTi m 88, 3 deurs, wit,
Tel 017128643
25 TX 1/90
ƒ13400 alarm, verlaagd sp, wielen
9GTD 10/88
ƒ 8500 schitterend' 020 6451449
850 Hijet, handb kipbak
Tel 035564444/561842
7/86
ƒ2700
T k a VW Golf Van 55 KW,
Charade TS 6/88
ƒ8900 Colt 1 5 GLX 7/88
8 700 KOOPJE Renault 18 GTX sta kmst 9350 ('), dec '90, auAmsterdam
tion,
b
j
'84,
APK
'94,
prijs
Tel 035564444/561842
tom , stuurbekr, als nieuw,
Galant 20 GL 1/87 ƒ 5700
Uw
Volvo-dealer
ƒ2650
Tel
0299369829
ƒ16000 Br o nr 97043076
ƒ13700
Charade! 3 inj limited rood '93 L 300 25D 11/90
Tel 0206369222, Meeuwen
Tel 035564444/561842
Renaultl8 GTL 86 LPG.elect v d blad
Applause XI 30 000 km '92,
ramen centr vergr, perfect VW BUGGY, kleur rood 1971 laan 128, Amsterdam Noord
Charade 1 3 inj Shiga 30 000
onderh 02975 40958, na 18 u Autobedrijf JAN WALS Tel uit de IJtunnel 2x rechtsaf
km 90 Charade 10 Breeze
32000 km 91, Applause LI
340 DL, 4/88,
ƒ 6000
02902 61697
RENAULT AMSTERDAM
440 DL, 2/90\
ƒ 10 000
90 000 km 89 Charade 1 3 inj
Off NISSAN DEALER
Top occasions met 1 jaar
V
W
en
AUDI
SPECIALIST
440 GL, 12/89
ƒ11400
Limited rood 10 000 km 10 '92 BROCKHOFF van LEEUWEN
garantie
BAAS
Tel 035564444/561842
NIEROP DAIHATSU
T T Vasumweg 36, A'dam N
Wibautstraat 224
Voor nieuwe en gebr auto's
Vancouverstr 212 A dam
Omroepweg 2 Almere
020 561 96 11
Jacob van Lennepkade 295 Tegen handelspnjzen Volvo
West Tel 0206183951
0206332111 of 0365360454
460 GLE, metallic, 5'90,
Tel 0206183855
Renault Estafette busje '80 een
Bluebird 1 6 SLX 10/90/10 400 klassieker die rijdt' APK Gr Kt VW Transp weg overcompl ƒ 17 000,360 GL 2 0,4 d , LPG,
3/89/12500 BEREBEIT,
Cherry 1 5 aut 10/83 ƒ 3200 ƒ4000 0206269505
dub cab, dub gast bj '82 Amsteldijk 25, 020 6627777
Micra March 9/88
ƒ 7900
trekh
gr
kent
085333132
CASPARUS B V
Pnmera 1 6 LX 2/91 ƒ 17 500 Tegen handelsprijzen Peugeot
T k a Volvo 245 stationcar, '86,
405 1 6 GLi, 5 drs Stationcar,
Casparuslaan 1
Tel 035564444/561842
3 90, ƒ 16 500 20519GTiVan, •Auto te koop9 Plaats m deze blauw, laatste model, 5 bak,
WEESP Tel 0294015108
Nissan Micra SDX '85, wit 8 90, ƒ 18 500 309 GR 1 4
rubriek U zult verbaasd staan i g s t , APK okt 94 Vrpr
Uno 75 SX
07/91 ƒ 18 250 goed onderhouden, ƒ 3900 Jubilee, 5 drs LPG 1 '91 over het resultaat
ƒ12500 Tel 0206692695
Uno 1 1 S
02/93 ƒ 19 250 APK sept 94 020 6279617
ƒ13500 BEREBEIT Amstel
Uno1 D Elegant 11/91 ƒ 16950
dijk 25, A dam 020 6627777
12 x Panda vanaf
ƒ 6 250
T k weg zkt Renault 11 Luxe
8 x Uno vanaf
8 450
autom
perf onder h, in
Demonstratie auto s
**STEROCCASIONDEALER**
Kadett 16DCar 11/88/ 8900 z g st bj 88 km 59 000, pr
Panda
10/93 40 km Kadett 1 3 HB 1/89 ƒ 9500 ƒ12500 Tel 0297561240
Uno Hobby
9/93 O km Kadett 1 7 D Sed 4/91 ƒ 12400 T k a tegen handelsprijzen
Uno 14 S
9/93 O km Kadett 1 7 D HB 5/90 ƒ 10700
ƒ 17 950
Tempra 1 9 Dsl 9/93 2700 km Kadett 1 7 D Car 9/89/ 7 500 R21 TL Nevada, LPG, 8 88, 4x Alfa 164 TS/3 O V6 QV, alle opties v a 90
ƒ11500 R21 TLHB LPG nw
ƒ19950
Kadett 1 7 D Car 7/90/11700 mod , 11 91 ƒ14750 R21 TL Alfa 75 TwmSpark Savali, verl spec vlgn '91
Zeer Speciale Prijzen '
ƒ 15 950
Kadett 1 2 S Car 5/80/ 950 HB, LPG, nw mod, 1 '92, Alfa 33 1 7 i e QV, LPG, zeer compleet, 91
Croma 2 O CHT 7/87 ƒ 5 700 Kadett 1 7 D Car 3/90/ 8900
Audi 100 20 E, nw model, rood, schuifd , LPG, '92 ƒ32950
Tempra 1 6 IE SX 6/90/ 15 400 Omega23DCar 7/90/15900 ƒ16750 R21 TL HB, LPG, nw 2xAudi 80 2 O E/1 8 S aut, beide LPG, v a 89 va ƒ 19 950
mod 1 90,ƒ 12750 R19TD.5- BMW730iExec aut, alles elektr wng km , 92
Tel 035564444/561842
ƒ49950
Omega 2 3 D Car 9/89/ 12 900 drs, 1 90, ƒ 13 750 BEREBEIT
BMW 535i, paars/bl met, kalfled , 62000 km,'92
ƒ69950
Dame biedt te koop aan
Omega 2 O l Pearl 7/90/ 17 400 Amsteldijk 25 020 6627777
5x BMW 5 serie oa 24 V, Alpine LPG, va '89 va ƒ24950
haar rode Panda 750 L
Omega 20 l LS 5/91 ƒ16900
b j 87 APK 6 94 ƒ4000,
Vectra 1 6 l Sed 3/90/15400 Weg auto v d zaak te koop 5x BMW 3 serie oa aut, cabno nw m , va '87 va ƒ 9 950
Vectra 1 8 l HB 11/89/14700 van oart Renault Cho RL 1 2 3x Citroen XM D12 TDiesel, zeer compl, va '90 va ƒ 19950
Tel 0206945646
Vectra 20 l GL 3/90 ƒ18400 rood 4 91,47 500 km ƒ15500 2x Citroen XM 2 Oi Amb A/6 Exec , zeer luxe, 91 va ƒ 17 950
FIAT TIPO 89, ƒ 13 000
Vectra 1 8 l GT 2/90 ƒ17500 Inl 0206204493 na 1800 uur Citroen CX 25 TRD TurboDiesel, zeer compleet, 89 ƒ 12950
RONDAY RENAULT BV
4x Citroen BX TRD TDiesel Alle extra s va '89 va ƒ 12950
Tel 035564444/561842
020 6237247
Citroen BX 1 4 RE Toulouse, LPG, zeer compl, 92 ƒ 13950
OPEL
MANTA
2
O
N
b
|
80
Rat Tempra 2 O TDS SX TDiesel, '92
ƒ 22 950
FIAT VERMEY B V
rondom
spoiler
sportwielen
4x Rat Tempra 1 6SX/2 OSX, oa Stat LPG, va '91 va ƒ 15 950
Keuze uit ruim 35 occasions
MINOR MOTORCARS
APK
ƒ1900
0206450089
Ford Scorpio 2 5 TDiesel/2 9i GL aut, va 90
va ƒ 14 950
A Philipsweg 13 Uithoorn
De nieuwe Rover 600 nu
Ford Sierra 1 8 CLX 2 drs coupe, rood '92
ƒ 12950
OPEL Record 20 LPG 83
Tel 0297562020
m onze Showroom
Honda Accord 2 O EX, LPG, alles elektr, zilver, '92 ƒ 22 950
ƒ 1750
Autobedrijf
JAN
Gebr Haaker B V
Honda Legend V6 2500i 24V alle denkb opties, '91 ƒ24950
WALS Tel 0290261697
Rover 820 SI
10/92 Honda Prelude 2 Oi EX 16 Klepper Zenderuitv 89 ƒ19950
off Rat/Lancia dealer
T k a tegen handelsprijzen Rover 2 L D Estate 6/89 Lancia Dedra 1 8 ie , petrol met, alle extra's, '92
ƒ19 950
Panda 1000
87 ƒ 6950 Omega 2 Oi LS 5 drs Sation Rover 820 Tl ABS schuifd 10/92
Lancia Ferrari 832, gewoon nw1, paars/bl met, 89 ƒ49950
Panda 750 L
8 8 / 7 950 car, zwart met, LPG, stuur Rover 111 L 3 drs
4/91 3x Lancia Thema V6/2 5 TDiesel, v a 89
va ƒ 9 950
Panda 1000 L « 8 9 / 9 4 5 0 bekr 10 90 ƒ22500 Vectra En diverse andere Rovers bij
Lincoln Mark VII coupe Zilver met, alle opties/87
ƒ 14950
Panda 1000 S
90/10950 1 81 GL wit LPG 5 drs, 1 91,
MINOR MOTORCARS
3 x Jeep Cher 4 O LTD aut, airco, etc , va '90 va ƒ 38 950
Panda Skyl
92/13 750 ƒ 18 500 Vectra 1 8i GL, 5 drs ,
Sloterkade 40 44
Merc 320 SE 32 AMG, nw mod i Supercompl 92 ƒ 129500
Uno 45
8 7 / 7 450 LPG brons metallic, 4 91,
Tel 0206177975
3 x Merc 300 E/SE/SEL, oa aut, extra's v a '87 va ƒ24950
Uno 45 Jolly
88/10250 ƒ19500 Kadett 1 6i LPG, 5
Merc 230 E aut, zilver, schuifd etc 87
ƒ19950
Uno 45 S
89 ƒ 13 950 90 ƒ12750 Kadett 1 61, LPG,
4x Merc 190 Diesel, oa aut va '88
va ƒ 22 950
Uno 1 1 S
91 ƒ16750 5 90, lichte park schade,
2x MB 500 SEC AMG, petr met, alle extra s, 83
ƒ 29 950
Uno Turbo
90/23750 ƒ11750 BEREBEIT, Amstel
Mitsubishi Pajero TurboDiesel verlengd'86
ƒ16950
Tipo 1 4 Team
90 ƒ16750 dijk 25 020 6627777
ƒ 5 950
Tipo 14 AGT
91 ƒ21 750
SAAB SERVICE MOLENAAR Mitsubishi Galant 1 6 GLX, zeer mooi '87
va ƒ 19 950
Tipo20GT,
92/32950
HOOFDDORP, 02503 14097 2x Mazda 626 HB 1 8i GLX/2 2i GLX, va '91
Mazda 323F coupe 1 8 GTI, 16V Twmcami Rood, '92 ƒ 27950
Tempra 1 6 l E , 91 ƒ 22 500
Ond, rep APK
3x Opel Omega Station 2 Oi, LPG/2 3 Dsl, v a 91 va ƒ 24 950
Tempra 2 O S X
90/25750
Diverse
SAAB
occasions
SEAT Autocentrum APC
2x Opel Omega 20i Diamond, LPG, '92
va ƒ19950
Croma 20 l E
88/12950
Jarmuïden 43
9000i grijs metalic
'88 Opel Vectra 20i CD LPG stuurbekr etc '90
ƒ17950
Kamerling Onneslaan 10
Amsterdam Sloterdijk
900 C 3 drs groen metallic '87 2x Opel Kadett GSI/1 6 GLI, oa LPG , va '87
va ƒ 9950
Badhoevedorp
Tel 0206133333
900 C 5 drs roze quarts '85 6x Peugeot 605 3 O V6 SV/SLi/SRD, ook LPG, va '90va ƒ 22 950
Tel 0206594859
86 Peugeot 405 SRD TurboDiesel, zwart, '91
ƒ 19950
SEAT Ibiza SXI, zwart metallic, 900 C 3 drs blauw
b j 6 88, 45 000 km Tel 99 GL 4 drs blauw metallic82 2x Peugeot 205 CT cabno/XRD Diesel, v a '86 va ƒ 5 950
3x Porsche 911, o a Turbo/Carrera, va 86
va ƒ49950
075 312710/020 6361830
Porsche 928 S 32V, leder airco, rood, '87
ƒ39950
Porsche 944 Turbo, d blauw, leder, airco, etc '87
ƒ39950
Albers Autobedrijf
7x Renault 25 TXE/TXi o a LPG, aut va 92
va ƒ22950
Ford Service dealer
Renault 19 GTS autom , LPG, 5 drs ,'91
ƒ 13950
Achterdijk 37 Ouderkerk a/d • De advertentie afdeling be
Renault 21 GTS HB, LPG, zeer compleet, 91
ƒ 13950
Amstel Tel 029631767
Voor een goede occasion
houdt zich het recht voor ad
Rover Sterling 825i V6, 24 V, alle opties, 90
ƒ 15 950
MAZDA DEALER
Escort 1 6 CL 9/89 ƒ 9 800 vertenties eventueel zonder
Saab 9000 CD 16 V Turbo, CD uitv" Airco etc , 9 0 ƒ34950
DONKER
Escort 1 8 D 2/89
ƒ 9 000 opgaaf van redenen te weiqe
Toyota MR? Twin Com 16 klepper, ferr rood/87
ƒ 19950
Visserstraat 36
Fiesta 188/89
ƒ 8500 ren
Volvo 945 GLE Turbo Diesel statcar, alle opt ,'92
ƒ49950
AALSMEER
Scorpio 2 O CL 10/89/12900 Mazda 323 diesel 1 7 L
Volvo 940 GL 23 inj, airco, alles elektr, etc ,'91
ƒ28950
Tel 0297724247
Scorpio 24 l CL 8/90 ƒ 14300 Bj 92 wit, 3 drs , 96 000 km
Volvo 245 GL Van uitv grijs kenteken/92
ƒ19950
Scorpio 2 O l CL 6/90 ƒ 12 900 Vrpr ƒ14500 0206198445
323 F 16 GLX 10/90 ƒ19400 VW Passat Station 20E 4x4 Synchro, alle extra's '92 ƒ39950
Sierra 1 8 Turbo D 9/90/ 13 900
va ƒ 17 950
Sierra 16 CL 5 d 1/91/14900 Mazda 626 GLX 20 Itr LPG 626 18 LXHB 4/90 ƒ13400 2x VW Golf GTI 16 V/G60 Turbolader, va '88
Inruil/fin mog/3 mnd garantie
Sierra 2 O CLX 5 d 4/91/15200 89 uitst st, 155000 km 626 2 O GLX 10/85 ƒ 5800
Kruisweg 1493, Hoofddorp Tel 023 292400
Sierra 1 6 sepec 1/90/12900 ƒ14000 03405 63917 na 19 u 626 2 O GLX 11/89 ƒ13900
Sierra 1 6 l CL 5/91 ƒ15400 Mazda 626 GLX 1 6 b j 83 626 1 8 HB Finish, 4/90/ 13400
Sierra 2 3 D CL 10/89/12200 LPG i z g st
AP'< 2 94 RX7 Twin Turbo 8/87 ƒ 21 800 Wagenpark JOHAN BOOM
Tel 035564444/561842
Zuider Akerweg 83, A'dam VW Jetta 1 6 CL 8 2 / 2 250
Taurus 38 l aut 1/90/15000 ƒ2950,0206328179
Golf automaat
82 ƒ 2950
Osdorp Tel 0206105478
Tel 035564444/561842
Volvo 343 aut
82 ƒ 1 850
Ook
bedrijf
m
Den
lip
55,
Ford ESCORT 1,6L diesel, 85
Autobedrijf
85 ƒ 10 750
tussen Landsmeer en Purmer MB 230 te, aut
3 drs bruin met, APK l z g s
BMW323iaut
85 ƒ 12 500
end
Tel
0290824640
Pr ƒ4950 Tel 0206124654
± 100 auto's v a ƒ500 tot Nissan Bluebird
Ford Resta 1 1 bouwjaar 84
ƒ20000, Wij geven garantie 20 LXHB, Lpg, 90/14950
De dealer voor
i g st APK juli 94 ƒ 3500
v a ƒ 1 000 en door grote om Seatlbiza 1 2i Clx92/15950
Inl 01714 13081
zet goedkoopste adres van Speedboot 70 pk
Amazmg
Mazda's
en
Kroon
Occasions
ƒ8500
Nederland Geopend van 9 tot b b Yamaha
Ford Scorpio 24 i GL 9/90
Inr/fm/gar mog
20
uur
Zuider
Akerweg,
Den
lip
Wijkermeerstraat
19
21
Tel
02503
36644
82500 km 12 mnd gar
Tel 0206369515
tot 19 uur Ook inkoop van
Graftermeerstraat 49 Tel 02503 20129
ƒ 19750 Renault Dealer Gebr
auto
s
a
contant
Industrieterrein
Noord
Hoofddorp
Schippers 01846 13566
Engelse landrover 110 D 2,5
Hardtop 1989, km 40000 grijs
kenteken Vraagprijs ƒ 35 000,
Tel 016652937

Volkswagen

Mercedes-Benz

VOLVO

Daihatsu

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Suzuki

Peugeot

Rijscholen
5 STERREN AUTO & MOTORRIJSCHOOL
Amsterdam, Almere en Zaanstreek

SUPER STUNT
voor nieuwe leerlingen
GRATIS 3 HOTEL OVERNACHTINGEN in Europa
als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 975,of
10 Motornjlessen + Examen voor ƒ750,
Motornjlessen ƒ 47,50 per les
Autorijlessen ƒ36,00 per les
Theonecursus op Video GRATIS
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstraat 157 159, tel 6138473 A'dam
AUTORIJLES m Amsterdam
Een uitstekende opleiding, met
persoonlijke aandacht, voor
een betaalbare lespnjs, ƒ35
per vol uur Een eventueel her Autoverzekering laagste bet
examen is gratis Bovendien per mnd/kw Cehe alle verz
ontvangt u een gratis theorie Geldlening voor uw auto met
leerboek Les m Mercedes
honderden guldens voordeel
Autorijschool
' ZECHNER" Autom mf 068875 20 cpm
Tel 0652875125
020 6416607, ook hypotheken
B g g h 0320028538
Autoverzekering laagste bet
BIJ Ferry alle rijlessen ƒ35, per mnd/kw Cehe alle verz
Theoriecursus gratis Tel 06 020 6416607 Geld lenen/lease
52821994 b g g 020 6932074 Autom inf 06 8875 norm tar
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip m
Amsterdam Met een goed
team instructeurs/trices geven
wij op een psychologische ma Inkoop auto's tegen
nier intensief les en nog leuk
koerslijst
ook1 Hoog slagingsperc en ANWB/BOVAG
Bel voor info 0206369515
toch 1e 10 lessen ƒ30 p u
1
Tel 6868063/6332405 P s Wij Let op BOVAG autobedr ver
koopt
gratis uw aanb in zijn
verzorgen ook Sweekse cur
sussen en examenroutes rijden Showr Medembl 022744999
is vanzelfsprekend
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
SNELLER JE RIJBEWIJS (A/B) merk auto a cont met vrijwar
bewijs Tel 0206105478
Euro Drive Verkeersschool
Cursus va 2 weken
Wilt u uw auto v1a 1990
reservering van het praktijk
DIREKT verkopen ? Belt u voor
examen mogelijk 2 tot 3 dgn ml 03410 19354
theorie op video Kst min
Te koop gevraagd AUTO'S a
ƒ895,, 2 pers ƒ200,
Rijtest ƒ 42,50 lessen/wkn, ook contant met vrijwar bewijs
Tel 02908 24640
autom 0206840154/6828426

Autofinanciering
en verzekering

Auto's te koop
gevraagd

Campers

Volvo

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties
van BX, Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered
pnjz Verk van losse onderd,
Tel 020 6680820 en 075 219777
T k Citroen ZX Furore Tornado,
rood 7/93 4500km ƒ 27500Auto v d zaak 02979-89277

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-
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Van Vloten

Mitsubishi

Nissan

Fiat

Algemeen

Opel

FRED HEHL

Rover

Saab

Seat

Ford

Mazda

Hartgerink en Klomp b.v.

Huurkoop

Ma 1 t/m za 6 nov NAJAARS CAMPERSHOW bij

VW/AUDI DEALER A-POINT

Nieuwkoop Z H 01725 72481
Kollenbergerweg Amsterdam Zuidoost
± 50 auto's APK gek Den
Met alle nieuwe VW/WESTFALIA modellen en
Bnelstr 18, Adam, zijstraat
ruim 30 occasions met Bovag gar Tel 020 6964964
Haarlemmerweg bij molen
Camper 4 pers afh seizoen
020 6844079 Tevens Inkoop
v a ƒ 1255 p w Camperverh
"Noord", tel 0206334118
Excl georg reizen door India
De scherpste prijzen voor
op een Enfield Bullet 350cc
TOERCARAVANS
Bel HAFRE voor een brochure
Citroen DS, bj 72, grijsmet, 60 occas met Bovaggarantie 072 152228
ook grote kampeerart shop
int zw leer, redelijke pr Tel
Harley Davidson FLTC Tour
HULSKER LEIMUIDEN
02290 38845 na 1900 uur
Glide Classic '84, compl met
Oosterweg 1, 01721 8913
koffers
Autobedrijf
JAN
T k SAAB 95, 75, groen 1e
10 mm Adam
WALS Tel 0290261697
eig , prima onderh , ƒ5500
Tijdens kant uren 03407 71544,
Snorscooter Peugeot Rapido
verder 0346550305
moderne kleur + koffer, 850
km, ƒ2550, 0341751314

Motoren/Scooters

Klassiekers
en Oldtimers

Autoverhuur

Accessoires
en Onderdelen

AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 152
Tel 0206240748
Grote sortering ONDERDELEN
van schade auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 0250245435
L P G inbouw ZAANDAM
Nieuw v a ƒ 1 550 - mcl btw
Gebruikt va ƒ 1 050 mcl btw
Gratis leenauto
A C A Tel 075351651
Missot specialist REM en
FRICTIE-MATERIAAL
Bosboom Toussamtstr 43
A'dam Tel 0206180443

Noodservice
ONDERDEELVERKOOP
DOE HET ZELF ADVIES
op zaterdag van
10 00 13 00 uur

Kost B.V.

QUKEBAAS

Autosloperijen

niet duur!!'

Autosloperij A de Liede
Neem geen risico ong
PTT-vnjwaring RDW

Studenten 10% korting
- koelwagen & oprijauto
- 9 pers bussen en piek up's
Rat 500 tot Chrysler Voyager
- Nu ook Campers111

Avond- & nachttarief
bestelwagen gehaald na 16 30
uur en de volgende morgen
retour tegen 4 uur tarief
020 6794842, 020 6908683
D FAAS
Luxe & Bestelauto's v a ƒ 38,
per dag, ex BTW
Grasweg 3, A 'dam Noord
Tel 0206371826
De Lugt luxe en bestel vanaf
ƒ 39, per dag excl BTW
Tel 020 6161388 of 6003438
LAGE HUUR
Nwe bestel en vrachtw m ra
dio, van 6 t/m 23 m3, v a ƒ 44,
p d , 100 km vrij Tevens pers
wagens Autoverhuur Sloothaak Tel 0206431220

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel 0206198691
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 0250245435
Het HOOGSTE BOD?1? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop, sloop en schadeauto s
m vrijwaring Tel 0206754193
• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt De '<osten
daarvoor bedragen ƒ 4,50
Adverteren in
deze rubriek
FAX 020 6656321

Valschermkade 16, A dam

autolak
, ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto meuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam
(020) 6129804
T k BMW Resetapparaat
mcl verzendkosten ƒ 65
Tel 0599836432
T k gebruikte onderdelen van
alle type's BMW, Mercedes en
Peugeot Garagebedrijf C
Schrauwen
Tetenngsedijk
134, Breda Tel 076214918

Service en
Reparatie

VERKOCHT
Daar zit u dan. Een heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt.
De beste manier: een advertentie op
opvallend formaat.
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want:

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten.

APK + grote beurt v a ƒ 299
DIESELSERVICE
brandstofpompen, verstuivers
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27 Duivendrecht
Tel 0206980639
APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht
Garage West Center
020 6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam
A P K KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10 14
Tel 0206184402
APK keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling
Gedipl FOCWA monteur voor
JE VAKANTIE-AUTO KA'AL
al uw reparaties APK, laswerk,
schade's enz ƒ35, excl p u
UIT JE EIGEN KRANT.
Incl gar Tel 075314618
HETO CARS
Grote beurt ƒ 295 mkl VVN,
APK en BTW, tevens keuze div
occas Bovenkerkerweg 23
AMSTELVEEN 0206412030
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Zelf sleutelen of auto spuiten
Amsterdams Stadsblad Buitenveldertse Courant Diemer
doe je bij HEINING HOBBYCourant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam de
HAL 02907 6999 A'dam,
Nieuwe Weesper Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant
Sloterdijk 3

CROEPSRETOUK
ZUIP
t-KANKRUK

de Ronde Vener Aalsmeerder Courant Zandvoorts Nieuwsblad

•Auto te koop' Plaats m deze
rubriek U zult verbaasd staan
over het resultaat

Het Parool Trouw de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21
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Schadeherstellers zijn druk
bezig met professionalisering

Samenwerking

VVN en VW
Veilig Verkeer Nederland en Volkswagen-importeur Pon hebben hun
handtekening gezet onder
een samenwerkingscontract. Beide organisaties
willen, voorlopig voor een
jaar, gezamenlijk invulling
geven aan hun verantwoordelijkheid voor de problematiek op het gebied van.
de verkeersveiligheid.
Het contact tussen beide
bestaat sinds een Veiligheidssymposium
dat
Volkswagen begin dit jaar
organiseerde. WN hecht
vanouds grote waarde aan
activiteiten die gericht ztfn
pp kinderen. Het komende
jaar gaan de twee daarom
veel aandacht besteden aan
projecten waarbij leerkrachten, ouders en kinderen zijn betrokken.
Ze zien bijvoorbeeld in
de campagne 'Wij gaan
weer naar school' concrete
aanknopingspunten om samen naar buiten te treden.
Zowel WN als VW bena. drukken dat het niet debedoeling is om VW-produk•ten zoveel mogelijk in
beeld te brengen.

Sneeuwbanden
- Michelin heeft twee nieuwe sneeuwbanden in het
programma opgenomen.
De X M+S130 (voor snelheden tot 190 km/uur) biedt
een goede grip op natte ondergrond en veel rijcomfort door een lamellen profiel en lage temperatuurrubber.
- Het profiel vergroot de
afvoercapaciteit van water
en sneeuw. De X M+S 330
(voor snelheden tot 210
km/uur)'is in het bijzonder
ontworpen voor sedans
me;t een hoog vermogen.
Naast het goede rijgedrag
in de sneeuw zijn de prestaties op een nat wegdek opvallend.

Kwart miljoen
Mondeo's

I

N DE BRANCHE van het
schadeherstel is geen
plaats meer voor de
beunhaas, die in het
schemerduister van zijn garage even een schade-auto
oplapt en ook nog spuit. Alles draait om professionalisering en kwaliteitsverbetering, met name door de
steeds zwaardere eisen van
overheid, lease- en verzekeringsmaatschappijen.

Jaarlijks worden de schadeexperts naar 500.000 schade-auto's gestuurd voor het opmaken van een rapport en in de
branche wordt een omzet gehaald van ongeveer 1,7 miljard
gulden. Ze heeft lang te maken
gehad met een overcapaciteit
maar de laatste jaren is duidelijk sprake van een natuurlijke
schifting. Veel kleine en meterkende bedrijven kunnen nauwelijks nog voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van
milieu'en arbeidsomstandigheden.
Zestig procent van de omzet
in de branche komt voor rekening van de 800 FOCWA Garantiebedrijven. De FOCWA is een
vereniging van ondernemers in
het carrosseriebedrijf en hiertoe behoren niet alleen de schadeherstelbedrijven, maar ook
de carrosseriebouwers, autobekleders, autopoetsbedrijven en
de motorfiets-schadebedrijven.

lutie meer. Alle schadeherstelbedrijven krijgen er mee te maken en dat is ook een van de
redenen dat sprake is van een
natuurlijke schifting m de
markt. Het gaat namelijk gepaard met grote investermgen."

Watergedragen lak

dat er ook nog 450 gewone FOCWA-bedrijven zijn, die aan de
meest elementaire basiseisen
voldoen. Bovendien is zojuist
met de BOVAG overeengekomen dat alle BOVAG-schadebedrijven overstappen naar de
FOCWA.

Het is de bedoeling dat over
drie jaar alle aangesloten schadeherstelbedrijven te boek
staan als Garantiebedrijf. Dit
houdt in dat ze twee jaar garantie geven op de uitgevoerde reparaties. Met name verzekerings- en leasemaatschappijen
dringen hier op aan. Wie straks
zijn auto bij een niet-Garantiebedrijf laat repareren, moet er
Het totale omzetaandeel van rekening mee houden dat hij er
de FOCWA ligt veel hoger, om- zelf voor opdraait als achteraf

blijkt dat de schade niet juist
hersteld is.

Kieskeurig
Het is duidelijk dat de beunhazen in de branche een flinke
klap krijgen toebedeeld, want
ook de overheid laat zich niet
onbetuigd met het steeds verder aanscherpen van de regels
op het gebied van milieuzorg en
arbeidsomstandigheden.
Woordvoerder Remans van
de FOCWA: „Ze kunnen niet
meer overleven. Vroeger maakte het niet zoveel uit en nam
men het niet zo nauw met bijvoorbeeld de chassismaten.
Maar nu moet een schadeherstelbedrijf apparatuur in huis
hebben die het chassis tot op de

Rover 600: traditie in moderne jas
R
OVER HEEFT zich
met de introductie
van de 600-serie op
een nieuwe klasse gestort, de top van de middenklasse. Een 'up-market' model, zoals de Britten het noemen. Door de komst van de
600 is Rover nu in elk segment van de automarkt yertegenwoordigd.

In de reeks 100, 200, 400 en
800 ontbrak er nog een: de Rover 600. Nu is hij er dan toch en
Rover rondt ïiiermee een ambitieus ontwikkelingsplan af. Het
gamma is sinds 1989, toen de
200 werd uitgebracht, geheel getransformeerd.
De 100 en 800 werden ingrijpend verbeterd, er kwam een
vierdeurs Rover 400 op de
markt en om het exclusieve karakter te onderstrepen werden
diverse coupé- en cabrioletversies van bestaande modellen
uitgebracht. De 600-serie is de
laatste waardevolle toevoeging
en Rover rekent op voorhand al
op een succes van de 600-serie.
Die verwachting -is gebaseerd
op de stijlvolle uitvoering en
het hoge uitrustingsniveau,
waaronder snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging.

Traditioneel
De vroegere P4 en P5 boden
de ontwerpers voldoende inspiratie om de traditionele stijlkenmerken op subtiele wijze te
verwerken. Het eigen gezicht
dat dit voor de Rover 600 opleverde, kunnen we het beste omschrijven als 'Britishness'.

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

De Rover 620 Si
Een aardig detail is verder
het alarmssysteem. Een auto
van dit niveau behoort goed beveiligd te zijn, oordeelt Rover,
en daarom zijn alle uitvoeringen voorzien van een alarmsysteem. De eventuele lichtmetalen velgen zijn gezekerd met
wielmoersloten.

De 600-serie wordt aangeboden met twee verschillende
viercilinder tweeliter motoren.
Ze leveren respectievelijk 115
en 131 pk.
De topsnelheid van beide versies schommelt rond de 200
km/uur en het brandstofverbruik (Euro loodvrij) ligt op

ongeveer 1:12. Om het vermogen optimaal beheersbaar te
maken, koos Rover voor schijfremmen op alle vier de wielen.
De 620 Si met automatische
viertraps versnellingsbak is bovendien nog uitgerust met
ABS. Prijzen vanaf 43.000 gulden.

millimeter nauwkeurig uitrekent. Moderne auto's zitten zo
ingewikkeld in elkaar dat je ze
echt niet meer even in een
schuur achter in de tuin kunt
opknappen. En kijk eens naar
de kleurcombinaties, die zijn
niet na te maken zonder professionele apparatuur. Bovendien
is de klant veel kieskeuriger."

Mens centraal
Excellent Cars uit Boesingheliede is een bijna dertig jaar
oud schadeherstelbedrijf waar
goed zichtbaar is waar professionalisering van de branche
toe kan leiden. Het bedrijf heeft
de laatste jaren forse investeringen gedaan en treedt het jaar
2000 'veilig' tegemoet. „Maar
het utopisch te zeggen dat we
nu een voorbeeld voor de rest
zijn, iedereen moet aan de eisen
gaan voldoen", zegt R. Th.
Vonk van Excellent Cars.
In 1990 was het bedrijf toe
aan vervanging van een groot
deel van de apparatuur en
Vonk besloot het eens anders te
doen. Hij nam het hele bedrijf
onder de loep en veranderde
eerst de routing, dit is de weg
die een schade-auto in een bedrijf aflegt, voordat hij zonder
deuk of kras weer naar buiten
gaat. De mens moest voortaan
centraal staan en niet meer de
apparatuur.
Vonk: „ Wat ik bedacht had
natuurlijk iemand anders ook
al eens bedacht, dus dit is echt
geen paleisrevolutie. Ik ben uitgegaan van het standpunt, dat
als je je prettig voelt, je ook beter werkt en meer produceert.
Vroeger had iedereen hier zijn
eigen, afgeschermde toko en
werden er weieens kleine foutjes gemaakt. Er was nooit tijd
om iets in één keer goed te
doen, maar wel om het over te
doen. Dat stoorde me. En ik
praat nu over kleine dingen,
niet over een loshangende voortrein, want dan kun je gelijk de
tent wel sluiten."

Een trend die m de branche
de komende jaren vaste voet
R. Th. Vonk aan de grond krijgt, is het gevan Excellent bruik van watergedragen lakCars: „Als je ken. Niet zo verwonderlijk als
je
prettig we bedenken dat de autofabrivoelt, werk je kanten er al jaren gebruik van
beter en pro- maken. Traditioneel gebruikt
duceer
je men de synthetische lakken. Ze
zijn goedkoop, leveren een minmeer"
der mooi resultaat en wie zijn
Foto Bram
auto voor een paar honderd
de Hollander
gulden laat spuiten kan er zewaardoor de samenwerking ker van zijn dat de 'spuiter' met
tussen de verschillende disci- synthetische lak heeft gespoplines sterk is toegenomen. De ten.
produktiviteit is met vijftien
Een normaal bedrijf gebruikt
procent toegenomen en de kwahteit wordt gedurende het gehe- al sinds jaar en dag de betere
le proces bewaakt en niet meer twee-componentenlakken.
uitsluitend aan het einde. Ook Maar vriendelijk voor het mide apparatuur is veel ergono- lieu is dat niet, want ze staan
mischer en grijpt vooruit naar borg voor een flinke uitstoot
het jaar 2000. Er is niet geke- van schadelijke stoffen. Het
ken, zoals vaak het geval, naar Aquabase-systeem vervangt 85
de minimale eisen, maar naar procent van de chemische stoffen door water, maar de kwaliwat we konden veranderen."
De scheiding van afvalstoffen teit is gelijk. Vonk: „In eerste
is ook aanmerkelijk uitgebreid. instantie zei men bij de ANWB
Het scheiden van chemisch af- dat vogelpoep er op inwerkt,
val als thinner- en verfresten dat is namelijk vrij agressief.
was al langer verplicht, maar Maar de kwaliteit van watergebij Excellent Cars worden ook dragen lakken is gelijk aan die
de kunststoffen en de metalen van chemische lakken. Anders
delen gescheiden. Vonk: „Voor- zou een autofabrikant ze niet
al de bumpers. Niet dat het echt gebruiken. En voor het persoeen wezenlijke bijdrage levert neel is het ook gezonder. Het
aan het oplossen van het mi- gebruik van watergedragen lakheuprobleem, maar als het in ken is onomkeerbaar voor de
de nabije toekomst verplicht toekomst."
EVERHARD HEBLY
wordt is het voor ons geen revo-

Primeurs op Speed & Design
DONDERDAG 4 no* vember tot met zondag 7
november wordt in de Jaarbeurs te Utrecht de beurs
Speed & Design gehouden.
Door sommigen wordt hij
de mooiste autobeurs van
Nederland genoemd. Er is
van alles te zien op het gebied van tuning, styling,
new classic cars en autosport. Er worden ook enkele
wereldprimeurs gepresenteerd.

nen hun nieuwste produkten.
Verder brengen toprestaurateurs uit binnen- en buitenland
hun mooiste klassiekers naar
Utrecht. Op een speciaal
'eiland' wordt een groot en
vooral divers aantal exemplaren getoond, waaronder enkele
Ferrari's en Lamborghim's.

In Hal III tenslotte is tevens
in samenwerking met Michael
Bleekemolen een indoor-kartbaan aangelegd. Er worden
wedstrijden gehouden, maar
het publiek mag zelf ook achter
Hal I is gereserveerd voor na- het stuur plaatsnemen voor een
tionale race- en rallyploegen rit.
met hun auto's. Aanwezig zijn
onder meer Alfa Romeo, BMW, De openingstijden van Speed
Fiat, Lancia, Marlboro en Suzu- & Design zijn van 10 tot 17.30
ki. In deze hal is tevens een uur en van 19 tot 22 uur. Op
plaats ingeruimd voor de toer- zondag 7 november sluiten de
wagenmonsters uit de Top Mo- poort om 17.30 uur. De toegangspnjs bedraagt vijftien gulbil 2000+ klasse.
In Hal II en III staan de tu- den en voor kinderen zeven gulning en styling centraal. Alle be- den vijftig. Een gezinskaart (tot
„Nu heeft de werkvloer een kende merken waaronder Bra- vijf personen) kost vijfendertig
meer overzichtelijke structuur bus, Savali en ABT Tuning to- gulden.

Forse vernieuwing van 440/460-serie

Ambiance
Uiteraard is, geheel in Engelse stijl, voor het interieur veelvuldig gebruik gemaakt van
wortelnotehout. De roestvrijstalen dorpelbeschermers kregen de Rover-inscriptie. Sinds
de introductie van de vernieuwde 800 duikt regelmatig het begrip 'Rover ambiance' op. Met
name met de komst van de 827
Coupé werd dit naar een hoog
niveau getild. De voorstoelen
van de 600 zijn traploos verstelbaar op alle modellen en bovendien zijn op deze stoelen de gordels in hoogte verstelbaar.
Elektrisch bedienbare rijruiten
zijn standaard en vanaf de Sispecificatie geldt dit ook voor
de achterste zijruiten.

Op alle Europese automarkten is de Mondeo
goed ontvangen. Ford verwacht nog betere resultaten te boeken met het nieuwe model door de introductie van de Stationwagon, de
turbodiesel en automaat.
De Europese autoverkopen blijven volgens Ford
nog wel achter bij die van
vorig jaar, maar in Engeland is een kentering waar
te nemen.
Augustus is daar per traditie een topmaand in verband met de registratie van
kentekens, maar dit jaar
gaf een record te zien met
440.000 verkopen in een
maand. Ford bezette de
eerste drie plaatsen met de
Escort, Fiesta en Mondeo.

SwifM.3
Village
Suzuki heeft zijn Swift
1.3 GS aantrekkelijker gemaakt in de nieuwste uitvoering Village. Het autootje is uitgerust met een uitgebreid pakket extra accessoires ter waarde van 6400
gulden, waarvoor u slechts
2300 hoeft te betalen.
Toevoegingen zijn stuurbekrachtiging, lichtmetalen velgen, een dakspoiler
en een stereo-installatie
met vier boxen. De GS beschikte al over zaken als
mistlampen, sportstoelen
en een toerenteller. De Village staat voor 28.000 gulden bij de dealer.

Nissan in Italië
De Italianen hebben eindelijk het merk Nissan ontdekt, zo lijkt het, en met
name de Micra is er razend
populair.
In de eerste zes maanden
van dit jaar verkocht Nissan 24.500 auto's in Italië,
grotendeels betrof het Micra's. Dit is een verkoopstijging van 75 procent ten
opzichte van vorig jaar. In
Engeland stegen de verkoopcijfers van Nissan het
laatste half jaar met ruim
negen procent.

Zuinige
Audi 100 TDI
Nog niet zolang geleden
boekte Audi opvallend lage
verbruikcijfers met een 100
TDI. Onder niet echt realistische
omstandigheden
werd met een volle 80-litertank ruim 2800 km afgelegdTijdens een zuinigheidsrit dwars door Oostenrijk
deed Audi het onlangs nog
eens dunnetjes over, maar
dan onder normale omstandigheden. Bij een gemiddelde snelheid van 90
km/uur verbruikte de auto
4,3 liter per honderd kilometer. Een andere Audi
had er 5.1 liter voor nodig.

Fiesta
Laurent David

Het ontwerpteam heeft nadrukkelijk gestreefd naar traditionele vormen in een jas met
moderne snit. Het front kenmerkt zich door een herkenbare en fraaie grille, die in het
gehele ontwerpproces centraal
stond.
Rover noemt de grille een bijzonder belangrijk onderdeel,
dat het imago kracht moet bijzetten. Het ontwerp ervan is
ontleend aan dat van de klassieke Rovers en begon zijn tweede
leven bij de introductie van de
800-generatie. Later werd ook
de 400-serie van deze karaktenstieke grille voorzien. Aan de
achterzijde is ook de Roverlook herkenbaar.

In de maand augustus
heeft Ford zijn aandeel op
de Europese markt verbeterd tot 15,3 procent. Dat is
0,7 procent hoger dan vorig
jaar in augustus. Vooral de
Ford Mondeo, waarvan er
in het eerste half jaar van
1993 250.000 gebouwd en
verkocht werden, heeft bijgedragen aan deze stijging.

V

OLVO HEEFT de
440/460 een metamorfose doen ondergaan.
De wagen kreeg een
dynamischer uiterlijk en
wat familietrekken van de
850-serie. In totaal werden
meer dan 250 veranderingen
aangebracht. Opvallend is
wel dat het standaardpakket niet voorziet in een airbag aan bestuurderskant.
Volvo heeft een groot aantal
forse ingrepen gedaan in de
440/460-serie. Meer dan 250 in
getal, vergeleken met de oude
serie. Het uiterlijk springt er
natuurlijk meteen uit. De hele
voorzijde van de auto is ontworpen met een in de motorkap gentegreerde, verchroomde grille en nieuwe bumper.
Het resultaat hiervan is de onmiskenbare overeenkomst met

De Volvo 460 GLT

De Volvo 440 Turbo

Volvo Vergeet' de airbag
zijn dikkere broer 850. De ach- dingen. De 440/460 biedt even
terzijde van de 440/460 werd on- goed bescherming als de 940 en
der handen genomen met een 850.
veranderde achterlichtunit en
bumper.
De ontwerpers hielden niet
op bij het exterieur. Ook de bmDe vernieuwingen worden ge- nenkant werd grondig herzien.
kenmerkt door vloeiende vor- De voorstoelen zijn van een
men. Onder het nieuwe koets- nieuw ontwerp en voorzien van
werk gaat een belangrijke novi- nieuwe bekledingstoffen. Het
teit schuil: het Side Protection dashboard is gewijzigd en heeft
System.
nu draaiknoppen voor de bediening van verwarming en ventiVolvo staat toch al om zijn latie. Diverse bedieningseledegelijkheid en veiligheid be- menten kregen een gunstigere'
kend, maar door de toepassing plaats. Deurpanelen en stuur
van dikkere deurpanelen van zijn opnieuw ontworpen.
energie-absorberend materiaal
biedt de auto nu nog meer beEen belangrijke vernieuwing
schermingbij zijwaartse aanrij- heeft te maken met de veilig-

heidsgordel voor. De hoogteverstelling geschiedt voortaan
automatisch, volgens hetzelfde
systeem als in de 850-serie en
hiermee boekt Volvo een primeur in deze klasse. Daar komt
nog bij dat elke 440/460 is voorzien van automatische gordelspanners op de voorstoelen, die
bij een botsing het uitrekken
van de gordels tot een minimum moeten beperken.
De vele vernieuwingen geven
de 440/460 een duidelijke meerwaarde, zonder dat dit direct is
terug te vinden in veel hogere
prijzen. Voor bijna 33.000 gulden staat de goedkoopste uitvoering, de 440 DL l .61 voor uw
deur. Dit is overigens de enige

uitvoering zonder stuurbekrachtiging en zonder in de
kleur van de carrosserie gespoten bumpers.
ABS is alleen standaard op de
duurdere versies. Tegen meerprijs kunnen alle modellen
worden voorzien van ABS en
een airbag voor de bestuurder.
Dit laatste zullen we maar als
schoonheidsfoutje bestempelen, want van een merk dat veiligheid voor de inzittenden met
een hoofdletter placht te schrijven, mag je anno 1993 een airbag voor de bestuurder toch
wel standaard verwachten. Zeker op een nieuw model.
De DL is ook nog verkrijg-

baar met een 1.8i of 2.0i motor,
beide met vijfversnellmgsbak.
In DL-uitrustmg kan de 440/460
worden voorzien van een Comfort-pakket met onder andere
getint glas en centrale deurvergrendeling. De GL is verdwenen, hiervoor in de plaats heeft
Volvo nu de GLE die iets luxer
is dan wat we van de GL gewend
waren. Desgewenst kan de GLE
nog worden uitgebreid met een
Sporty- of Executive-pakket.
De 440/460 GLT, standaard
met 2.0i motor, heeft een sportief-luxueuze uitrusting met
onder meer elektrisch bedienbare ramen en buitenspiegels,
pluche/lederen bekleding en
ABS. Het topmodel in de
440/460-reeks blijft de Turbo,
waarvan Volvo de prijzen verlaagd heeft. De 440 Turbo kost
voortaan 51.500 en de 460 Turbo
53.000 gulden.

De befaamde ontwerper
Laurent David heeft zijn
naam verbonden aan een
speciale Ford Fiesta, die
niet alleen van diverse extra auto-accessoires is
voorzien, maar waar ook
nog een zesdelige tassenset
en een paraplu wordt bijgeJeverd.
De tassen dragen ook de
naam van David, want daar
verbond hij al eerder zijn
naam aan zodat hij voor
sommigen als 'bagage couturier' door het leven stapt.
De Fiesta Laurent David
is gebaseerd op de CLX-uitvoering met het standaard
zonnedak. Verder omvat
de uitvoering onder meer
bijzondere bekleding, een
verlengd middenconsole
en bumpers in de carrosseriekleur.
Hij is verkrijgbaar in diverse soorten metaallak en
er is keuze uit een 50 en 60
pk-motor. Prijzen vanaf
25.000 gulden.

Caravan en
Camping RAI 93
Van 26 november tot en
met l december wordt de
dertigste editie van de Caravan en Camping RAI gehouden. Er is dit jaar extra
aandacht voor toeristische
informatie.

PHILIPS MIDI-SETINKL.
CD-SPELER EN BOXEN

SHARP 2 IN 1 KOMBI MAGNETRON
Type R3G12; Inhoud 16 liter, 750 Watt vermogen,
1000 Watt quartz-grillelement, 4 standen, eenvoudige
bediening,'draaiplateau, 60 minuten tijdklok en gratis

AH300ZPS;Komplete en veelzijdige set!
2x20 Watt met Dynamice Bass Boost; Tuner
FM, MG, LG; Dubbel-cassettedeck; CDSONY CAMCORDER
8x molorzoom, (ader, 3 lux, speler, Shuttle Play, mkl. Philips 2-weg
hifi, autofocus Adv '2220 - boxen. Adviespnjs*799.-

1299.-

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

TOPMERKCAMCORDER

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT.

F60, 8mm systeem, 6x zoom,
Flat en Square Hi-BlackTrinitron supenmpose.autofocus Adv'2299beeldbuis, teletekst en afstandbediening Adviespnjs'1799.-

1299.-

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
320 LITER SUPER
tot 1100 toeren p/m;buitenKOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maareen mantel tweezijdig geemailechte 320 liter 2-deurs koel/vries leerd. Adviesprijs '2199.kombinatie. Koelruimte op
'ooghoogte". Adviesprijs. "1099.-

1149.-

SONY 70CM KVX2921
STEREO TELETEKST

1799,

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

1499.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1199.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

oog .

SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST

599.PHILIPS/WHIRLPOOL

SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviespnjs'3330.-

KOEL/VRIES KOMBI

Type ARG280; Adviespnjs* 1235.-

1969.

SIEMENS 1000 TOEREN
TypeWH3380,Adviespnjs*1878.-

1375,
WAS/DROOGKOMBINATIE

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts en l
geruisarm. Adviesprijs '999.-

E3Er

bSÊf
799.-|
BOSCH VWPS2100
PT«P4

MIELE KOEL/VRIES

CCR810; 8mm camcorder, HiFi
stereo, super-lichtgewicht. '2695.-

QCQ

l

ij-uw OD«I.-|
MIELE VWG521

1499,-

699.- 1200 TOEREN LUXE

STEREO TRAVELLER

649." l

BAUKNECHT VW 3PR

IDEAAL: Wassen en drogen in
één apparaat. Adviespnjs"1 899.-

wsico
OetVoopt uitsluitend

1599.-

BAUKNECHT SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

AEG LAVAMAT RVS

De grote AEG kollektie bij
Type KGC2511; AdvJespnjs'1269.- BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbiedmg? Adv."1 549.-

SONY TRAVELLER

TR50, Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, HiFi, autofocus. '2550.-

799.-

1399.

-MQC
l |£ü-

PHILIPS /WHIRLPOOL
PHILIPS HI-FI VIDEO

BAUKNECHT WA6500

VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle, perfekt
beeld, HiFi stereo. Adv.' 1795.-

845.-

1099.-

TURBO-DRIVE HI-FI

Supersnel' HiFi stereo video.
Ned. Philips garantie. '1395.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

849.899.-

Ondanksgrote inhoud kompakte
afmetingen. Adviespnjs*749.-

Type 25GR5760; 63cm flat- JVC VHS HI-FI VIDEO

MAGNETRON OVEN

square, in-lme, quikstart beeld- HRD910;TOPKLASSEi '1649.buis, stereo, teletekst en afstandbedienmg. Adv.*2075.-

1295.-

PANASONIC VHS HI-FI

1395.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

1895.-

70 CM TELETEKST

Nederlandse Philips garantie.

1295.-

Snel ontdooien en verwarmen:

INDESIT 2-DEURS

F65; 4 koppen, stereo. '1894.-

1099,

-ontifis en
garanties
en_SER"

_M^i^flMiflH FsfB

LOSSE
KOMPONENTEN

VS940; VHS-HQ, 4 koppen,
mkl. TELETEKST. *1999.-

fa.'0--'"'"*goïggyiBj,!

995.945.-

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

SONY CO-

iuiiiog'c

1199.-

oOQ » l k**1

M 495.SU 565.- HOLL 1000 TOEREN
I PHILIPS/WHIRLPOOL

l ..Vi

H§ 665.-

SLV615; HQ TOPKLASSE!
4koppen, longplay (8uur).*1990.-1

^

665.SIEMENS KS31 VOO
I astandenM---'-

779.-

TURBO-DRIVEVIDEO

' '
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e
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' ^ONYTUNER
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699.569.-

130 LTR. KOELKAST

. ,tst.bed.

ARISTONA HQ VIDEO

899.

2SB12;LCD-afstandbed..*1045.-1

c O N V CD-CO»APO

479.-

ySSSff?&-

l Oerdegelijke tabletop. Zeer
l fraaie uitvoering met formica
| bovenblad. Officiële garantie.

255.-

| INDESIT 140 LITER

379.-

699.-

355.-

599.-
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SONY 4 KOPPEN VIDEO
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GRUNDIG 51 CM TEKST

899.-

• 1OC

SONY 3 KOPPEN VIDEO

ARISTONA 51 CM

R8180;750Watt+draaiplateau. l

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv/1445.-

899
799.-

I

TypeKN5402WO;Adviespn)S'849.-1

pTg4
l±jfcf

799.
499.

F340; VHS-IHQ, PCD voorbereid, afstandbediend. Adv.'968.-

K oinpl

COQ • l -

atsiandbediend

1

* "r^'"" O AQ • l VersterKet.*'"- •

PANASONIC VIDEO

"KB

£3

JVC VHS-HQ VIDEO

MOULINEX
OVEN
ellreinlgen"

DX20; afstandbediend. '879.-

PELGRIM SUPERLUXE
TOPMERK WASDROGER GAS-ELEKTRO FORNUIS l
Wasdroger. Adviesprijs*495.- 410; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispiten mixed |
grill-set. Adviesprijs*1425.-

279.- l AUDIO- & VIDEO CASSI
l De laagste prijzen van Nederland! Bijv.:

•»

ZANUSSI WASDROGER

SONY E240V (VHS 4uur) S voor
49. l TDK S A90( de echte!!) i o voor...... 39.-l

TypeTDSO; Adviespnjs*649.-

•

J40; VHS-HQ, 3 koppen. '11 04.-

KN5404; Gas-elektro. '1049.-1

pTgii CCQ
Lü&f DDO.-|

1160 liter inhoud. Adv.*869.-

595.-

'-

'"

'

--^~»-

-'•---

•=^=-=^=.

feïïL

FK055/52/25A; Elektrische oven, l
mkl. grill en kookwekker. *1510.-

INDESIT WASDROGER
OPZETVRIESKASTJE
l Handig opzetvrieskastje,
waar altijd een plaatsje
ATAG INFRA TURBO
l voor te vinden is. Adv.*595.- PHILIPS /WHIRLPOOL KFF452; Luxe gas-elektro l

LOEF 459."

328.428.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO l
Inkl. afstandbediening. '699.-

PHILIPS VRIESKAST

Type AFB594; Adviesprijs*725.-

PHILH
aetartscf

KLEUREN-TV
Ko1f

PRIJS

499

n

179.' ELECTR
NOVA

e »
PlN-CODE

i Meer budget door de gratis
l BCC-card!
Ainvraag-folder in de winkelt

478.Si§ 578.I BOSCH VRIESKAST
lBAUKNECHT LUXE

51 CM TELETEKST
,e««er *
AFSTANDBEDIENINGl th»rmo»K«
- |

958.-

ATAG GAS-ELEKTRO

^
^
^
|
^
,
^
^
^
^
^
|
^
,
^
|
^
|
=
=
=
g
L
B
M
a
B
M

TURBOTEAM

OPLAM>\^

COQ
U£.O."

EJNA FORNUIS 14.00
pTgiifr CQQ
l
JAjfcf üifO-"
INDESIT G/E FORNUIS

IBAUKNECHT160LTR

Radio-casseer»

AKAI 3 KOPPEN VIDEO

Adviesprijs*799.

1yoeeoo

INDESIT
FORNUIS

525.-

XPV.InKl.accessolres.

TOPKUASSE> J PHILIP^ «'-^r^,, , rTcorder

F360;HQ-3 koppen.'1098.-1

449.-

979.-

Inklusief aparte 2800-toeren centrifuge. Adv.*1375.-

TypeAMB523;Adviesprijs'945.-

ZANUSSI VRIESKAST

428.-

AVM920; Luxe 3 m 1 kombi l

AEG TURNETTE

395.425.l PHILIPS 160 LITER

Type Z6050; Adviesprijs*599.-

GRUNDIG37CM
AFSTANDBEDIENING

649.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

800TRNBOVENLADER magnetron. Adviespnjs'1299.-

495.-

AKAI VHS VIDEO+PDC

679.-

569.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI

IBOSCHKTF1540

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

pTj^i
Idtjfrf

^9..

D\SCMMi

V325; VHS-HQ, prefekt beeld'
LCD-afstandbedienmg. *1220.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

FMA925C; Luxe 3 m 1 kombi- l
magnetron. Inkl hete-luchtoven en grill. Adviespnjs."849 -

l ZANUSS1140 LITER

70KV971 7; Adviespnjs'2275.- SLV425; VHS-HQ, longplay,
4 DA-PROkoppen.shuttle. '1330.-4 QQQ .

QQQ _,
OiJö.

349.-

TOPMERK. Adviesprijs*749.-

RTV535;3koppen,VHS.'1445.-1

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

Type R3G14; Draaiplateau, l
timer en 1000 Watt quartz-grill.

j 145 LITER KOELER

BLAUPUNKT VIDEO

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

SHARP 2 IN 1 KOMBI

MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

-, IsTSlTO

VS902; TELETEKST. '1409.-

IO9O.

459.-

'170.-

;

319

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.*799.-

895.-

.. Q

GRUNDIG VIDEO + PDC

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

AVM610; 20 liter. Adviespnjs'769.-

|l52;1-Blt,<""0-'

Supersnel,4 koppen, longplay. |
BlVÜ"**-*enlnflg4g.
Ned. Philips garantie. '1245.-

395,-

299

320 Liter 2-deurs koelkast
Adviesprijs. *1398.-

l i'-weg box»"- A°^C|Q p. l PlONEE

V R 2 2 3 , VHS-HQ, simpel!
programmeren: TXT. '1245.-1

VR312;3koppen,perfekt beeld, l
LCD-afstandbedienmg.*1145.-

lïSK-f
§ 4-9 •"
ZANUSSI WASAUTOM. PANASONIC 700 WATT

BAUKNECHT 2304

PHILIPS VIDEO + PDC

~ 799.-

MOULINEX FM1115

LUXE WASAUTOMAAT PHILIPS/WHIRLPOOL

1149.-

745,

SAMSUNG RE570

I BOSCH 280 LITER

SONY VHS HI-FI VIDEO l

PHILIPS GR102137CM PHILIPS VHS-HQ VIDEO l

OÏHIS THUIS

Type R2240. Adviespri|S*849.- Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviespnjs*1 299.-

| ZANUSSI 2-DEURS

PHILIPS CE6270 63CM
AFSTANDBEDIENING

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

INDESIT1200TOEREN

fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis |
kookboek. Adviesprijs* 1735.-

1298.

BAUKN./BOSCH/AEG

KONDENSDROGER

pWk 7QQ
Laikf f «P«| .
ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

SUPER KOOKPLAAT

Elektronisch regelbaar. "1445.- 4-pits gaskookplaat. *298.-

198.-

Type GSD1311; Adv. '848.-

TEFAL
| STUNT!! VRIESKIST!! MERKCENTRIFUGE

348.DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

Electronisch betalen l HAARLEM
l BEVERWIJK
(ALKMAAR
met uw PIN-code.
l Winkelcentrum "Schalkwijk" l Winkelcentrum "De Beverhof" l Huiswaarderplein 11
zonder extra kosten l Rivièradreef 37
| Beverhof 16 (alleen witgoed) | (Achter Noordarkaue/tiru3...a.Kn

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs'245.-

169.-

1 tot B.30 uur

zaterdag .9 tot 5 uur.

ELEKTRO SUPERS

108.

OPENINGSTIJDEN:

. 9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND
.. .. 7 tot 9 uur
7 tot 9 uur
7 tot 9 uur
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Let op de krant van
25 november a.s.
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Overtreding Zondagswet niet bewezen •

Circuit ontkomt
aan veroordeling
ZANDVOORT - Circuit
Park Zandvoort is donderdag vrijgesproken van oyertreding van de Zondagswet.
Volgens het openbaar ministerie zou dat op zondag
15 september 1991 gebeurd
zijn, maar kantonrechter
mr. C.J. Dekker-Harts van
de Haarlemse rechtbank
achtte de overtreding niet
bewezen. Volgens haar was
er een verkeerde methode
gebruikt om het geluid te
meten.
De Zondagswet bepaalt dat er
tot l uur 's middags fust moet
heersen. Voor Zandvoort betekent dit dat races niet eerder
mogen beginnen dan l uur 's
middags. Soms wordt daar een
uitzondering voor gemaakt en
een vergunning verleend om
toch eerder met een evenement
te kunnen beginnen.

Proces-verbaal

53e jaargang nummer 45

Weekmedia

Oplage: 5.200

Editie 17

Duizenden kilo's puin verborgen in geluidwal

DEZE WEBC
Snob
Schilderes
Marianne
c
Rebel vond de wereldO
vermaarde golfspeler Stuart
maar een snob, toen ze hem
voor het eerst pp televisie zag.
„Ik dacht gelijk: die ga ik zo
schilderen dat hij zichzelf lelijk
vindt". Dat ene schilderij was
het begin van een nieuw tijdperk. Deze week in de rubriek
Achter de Schermen.

zegt dat er geen geluid gemaakt
mag worden dat meer dan 200
meter ver te horen is. Maar volgens de kantonrechter klopte
de meetmethode niet: er was
apparatuur gebruikt waarmee
in dB's werden gemeten' in
plaats van in dB (A)'s. Daarom
kon het tenlastegelegde niet bewezen worden en volgde vrijspraak. Het openbaar iministerie overweegt echter-in'hoger •
beroep te gaan.
-.

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Anderhalf jaar cel
voor mishandeling

:

Volgens de stichting ËCP ,is
de zondagswet eigenlijk achterhaald, zo blijkt uit een p'ersbéricht. 'De zondagswet-stamt uit
begin 1900 en is ooit aahgenomen om kerkgangers een rustige kerkdienst te • garanderen.
Deze wet wordt in de huidige,
maatschappij algemeen • als
'stoffig en gedateerd', gékenmerkt. Circuitdirecteur Hans
Ernst: „Het is natuurlijk-wel
vreemd dat wel de kerkklokken
voor 12 uur geluid mogen worden, een club motorrijders zich
luidruchtig op de /boulevard
mag begeven, maar het circuit
absolute stilte in acht móet nemen."
- ' - .

ZANDVOORT - Tegen een
29-jarige Amsterdammer is
anderhalf jaar cel geëist,
waarvan een half jaar voorwaardelijk, wegens mishandeling in Zandvoort.

Op 15 september 1991 was.dat
echter niet het geval, ook al begonnen de races toen om 12
uur. Naar aanleiding van 'diyer-:
se klachten uit de omgeving
maakte de politie proces-vèrbaal op tegen de Stichting Ex- Grand Prix
ploitatie Circuit Park. (ECP).
Toch was hij niet verbaasd
Artikel 3 van de Zondagswet over de uitspraak. „Al vanaf
1948 worden er races om 12 uur
gestart.
.
• : . •• - •.
" Hij wijst erop dat de.warmirivan de huidige Formule 1.
ZANDVOORT - Op de Boule- g-up
Grand
Prix om elf uur -start,
vard Barnaart is zondagmiddag wat volgens
betekent dat
een 35-jarige Haarlemmer ge- 'op grond vanhem
internationale
wond geraakt. De man gleed uit sen een en ander soms niet eiDe-geluidwal tussen het circuit en Gran Dorado heeft duizenden kilo's oftewel
te
op het nat geregende talud en vermijden is,.wil je je als circuit
enkele tientallen vrachtwagens puin prijs gegeven. Waar het spul vandaan komt is
brak een been. Hij is overge- internationaal gezien 'niet on-, •'officieel' niet bekend, maar het moet hier slechts een paar jaar geleden gestort zijn.
bracht naar een ziekenhuis in mogelijk maken'.
De dader ligt op het 'graf erkende de gemeenteraad in juni. Volgens de huidige
Haarlem.
<•

Uitgegleden

Raad van State: vergunning ten onrechte geweigerd

Broodje Burger stapt met forse
schadeclaim naar de gemeente
ZANDVOORT - De gemeente kan alsnog van
Broodje Burger een eis voor
een flinke schadèvergoeding verwachten.. Dat zeg;en Trees en Martha Burger
naar aanleiding van een uitspraak van de. Afdeling
Rechtspraak van de Raad
van State. Zij zijn.in het gelijkgesteld: de gemeente had
hen in 1990 vergunning
moeten verlenen om op vrijdag- en zaterdagnachten tot
04.30 uur open te blijven..
Het vervroegde sluitingsuur, drie uur, heeft hen veel
inkomsten gescheeld.

Als zij dit eerder hadden geiveten, had hun broodjeszaak
wellicht niet verkocht hoeven
te worden, zeggen de zusjes
Burger. Meer dan drieënhalf
jaar zijn zij bezig geweest om
hun gelijk te krijgen. Al op 16
maart 1990 uitten zij hun onvrefle over de wijziging van de Algemene Politie Verordening.
(APV). Die moest op l april van
dat jaar ingaan. Volgens de
nieuwe APV zouden zowel horecabedrijven als broodjeszaken om l uur 's nachts dicht
moeten. Eventueel was er een
vergunning té krijgen om tot 3
uur open te blijven.
.
Voor Broodje Burger betekende dat een forse achteruitgang: de grootste omzet werd
voorheen na het dichtgaan van
de horeca gemaakt. Vóór die
tijd gold immers voor broodjeszaken en dergelijke geen vastgestelde sluitingstijd: het uitgaand publiek kon daar altijd
log terecht na het sluiten van
de café's. Met het ingaan van de
ftieuwe maatregel, tegelijk met
de horeca om drie uur dicht,
zagen Trees en Martha.Burger
dan ook een enorme omzetdaling. „In 1991 was de omzet op
de zaterdagavond gemiddeld al
23 procent lager dan in 1990,"
aldus Martha Burger.' „In 1992

„We zullen uitrekenen hoeveel
was dat zelfs al 29 procent."
De nieuwe APV benadeelde we door deze maatregel aan inhen aan twee kanten,-zegt/zij.- komsten gemist hebben. Daar„Dat was belachelijk: het kostte voor gaan we een schadeclaim
ons omzet maar bovendien indienen. En dat wordt een
moesten we ook nog eens extra hoog- bedrag, want het gevolg
betalen voor de vergunning orri . van alles was dat veel mensen
tot 3 uur open te kunnen blij-' dachten dat we al om één uur
ven." De gemeente schoof ech- • -dichtgingen."
ter hun bezwaren opzij.' Het
economisch belang moest buiten beschouwing blijven, aldus Gedwongen verkoop
Het is niet uitgesloten dat de
het college van Burgemeester
• en Wethouders. Maar-de-voor: gemeente ook moet betalen
'zitter van de afdeling - Recht- vanwege de 'gedwongen' verspraak van de Raad van State:, koop van Broodje Burger. „We
hadden niet verwacht dat we
dacht daar anders over.
Dat gold ook voor andere argumenten van Broodje Burger.
Volgens de eigenaressen was
deze zaak de enige' in .Zand-voort die géén alcoholische^
dranken verkocht. Daarom kon
er- volgens hen makkelijk .een
uitzondering, gemaakt wórden'
voor Broodje Burger, .zonder
.dat onmiddellijk ook aa'n artde-re broodjèszaken een-vergunningtot half vijf in de ochtend,
verleend hoefde te worden. Vo.lgens de gemeente was er wel
degelijk gevaar voor zo'n prècedentwerking. Maar dat werd tijdens het s'chorsingsyerzoèk
niet duidelijk gemaakt, vond de
afdeling Rechtspraak. De voorzitter zou daarom later; bij zijn
eindoordeel, dit argument ópnieuw wegen. De gemeente
heeft er echter geen argumenten aan toegevoegd; 'Onyoldoende gemotiveerd' oordeelde
dé afdeling dan ook. •.

zouden winnen," erkent Trees
Burger. „Iedereen zei dat we
kansloos waren tegen de gemeente. Toch gingen we door,
gewoon omdat we voor rechtvaardigheid zijn. Maar op een
gegeven moment konden we
het hoofd niet meer boven water houden, als gevolg van de
inkomstenderving.
Daarom
moesten we de zaak wel verkopen, ook al had de afdeling
Rechtspraak nog geen uit-spraak gedaan. Als het besluit
van de gemeente eerder was teruggedraaid, was dat niet nodig
geweest."

wethouder Flieringa moet ook de gemeente schuldig geweest zijn. Daarom werd
alsnog 3,5 ton beschikbaar gesteld om de geluidwal te reinigen. De provincie had dat
geëist.'Volgens de gemeente-voorlichting wordt het njuin nu elders 'gebruikt'. Waar
precies was niet bekend.
Foto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT - De politie
heeft een 28-jarige Zandvoorter aangehouden. Hij
wordt verdacht van de gewapende overval op de videotheek aan de Cornelis Slegersstraat. De man heeft inmiddels bekend. De buit
was bestemd voor de aankoop van drugs.

zes wor.ingen en bedrijven hebDe overval vond plaats op 23 ben ingebroken.
oktober, de Zandvóorter ging er
toen met 2700 gulden vandoor. Uit de woningen verdween geluidsapparatuur. Hij beroofde
Daarnaast heeft hij nog enke- winkels van hun wisselgeld en
le andere misdrijven tóegege- in horecabedrijven haalde hij
ven. Vanaf augustus zou hij in

VVD-ers beloven trouw aan de fractie
ZANDVOORT - De WD
heeft maatregelen genomen
om te voorkomen dat ook
na de volgende gemeenteraadsverkiezingen raadsleden uit de fractie stappen.
De voornaamste zeven kandidaten op de - voorlopige verkiezingslij st hebben een
verklaring afgelegd, waarin
zij beloven de fractie trouw
te blijven.

stellingscommissie de eerste
zeven kandidaten taijeengeroepen omdat we een goed team
naar voren willen brengen. Zij
hebben zich bereid verklaard
om als team samen te blijven
werken," aldus. Jos van der
Drift, voorzitter van de VVD
Kandidaatstellingscommissie.
Het zevental staat bovenaan de
advieslij st van de commissie.
Het initiatief is een reactie op
de gebeurtenissen van het afge„We hebben als Kandidaat- >lopen jaar binnen deze partij.

NAP+136cm

.

.

zond. 21 nov. 03.03 uur

Twee raadsleden van de VVD,
Brugman en Methorst, stapten
eind december '92 over naar
een andere partij, Gemeente
Belangen Zandvoort. Daardoor
werd'de VVD tot de volgende
gemeenteraadsverkiezingen gedegradeerd tot een vrijwel
machteloze partij met slechts
drie zetels. Dat gebeurde nadat
de VVD zich - na het aftreden
van VVD-wethouder Van Caspel - in de oppositiebanken had
laten manoevreren.

geen sprake: „Dat wordt wel gesuggereerd, maar dat is flauwekul."
Hij wijst erop dat de volgorde
van de kandidatenlijst voor de
verkiezingen in maart pas vaststaat als deze bevestigd is door
de leden. Dat moet gebeuren op
een besloten vergadering op 19
november in Gran Dorado. Eerder nog, op 12 november, wordt
in Les Dunes doorgegaan met
het vaststellen van het verkiezingsprogramma. Dat was blijven steken op punt vijf: de
hoofdwegenstructuur. Tijdens
de vorige vergadering bleek een
kleine meerderheid vóór dit
wegenstructuurplan, maar de
discussie laaide zozeer op, dat
deze dezelfde avond niet meer
kon worden afgerond.
Die hoofdwegenstructuur
was een van de stokpaardjes
van voormalig wethouder Frits
Van Caspel, momenteel raadslid. Hij wordt hoogstwaarschijnlijk lijstaanvoerder bij de
gemeenteraadsverkiezingen,
zodat hij opnieuw kans maakt
op een wethouderszetel.

„Er is nogal wat gebeurd," bevestigt Van der Drift. Daarom
is het volgens hem niet vreemd
dat er een verklaring is afgelegd. „Maar op zich is dat uniek
binnen onze partij. Dat geeft
kennelijk aanleiding tot allerlei
praatjes," zegt hij, desgevraagd
reagerend op allerlei op- en aanmerkingen binnen politiek
Zandvoort.

Wegenplan
Van een 'gelofte van trouw'
aan Van Caspel is volgens hem

Natuurlijk,

Ontnuchterend

die krant moei ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
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| Waterstanden!
Datum
HW
LW HW LW
'1 nov 00.29 08.57 13.0220.b4
'2 nov 01.28 09.40 13.51 21.45
'3 nov 02.15 10.04 14.3922.24
14 nov 03.06 10.56 15.26 23;1.5
15 nov 03.5011.4016.07 --.-16 nov 04.37 00.14 16.5312.35
17 nov 05.26 01.05 17.37 13.22
18 nov 06.1602.0518.2614.16
19 nov 07.06 02.55 19.1615.00
Maanstand/getij:
•
NM zat. 13 nov. 22.24 uur .
Springtij 15 nov. 16,07. uur

gokkasten leeg. Ook wordt hij
ervan verdacht op 31 oktober
op het Mussenpad een 83-jarige
vrouw van haar tas beroofd te
hebben. De vrouw kwam daarbij ten val en liep een gebroken
schouder op.
2 November ontfutselde hij in
de Lijsterstraat de tas van een
72-jarige Zandvoortse.

Gewapende overval opgelost

'Robby' rust uit op naaktstrand

Ook werd onvoldoende duidelij k-gemaakt dat het. latere
sluitingsuur het beleid van de
gemeente zou doorkruisen.
Volgens de gemeente zou het
gelijktijdig dichtgaan van hóreca en broodjèszaken dé rust in
het dorp bevorderen. Volgens
Broodje Burger werkt een
broodje juist 'ontnuchterend'. Volgens de voorzitter van' de
Afdeling Rechtspraak'was'de
handelwijze van het college in
strijd met een beginsel.van.behoorlijk bestuur: als een vergunning wordt geweigerd, móet
dat gebaseerd zijn op een moti;
vering die duidelijk is.
Dat was niet het geval! .Daar-1
om had het college aan dé bezwaren van Broodje Burger tegemoet moeten komen. Het besluit om dit niet te doen, werd"
dan ook nietig verklaard. Bo-,
vendien moet de gemeente dé
betaling voor de verleende vergunning (tot 3 uur). terugstórten. Dat is een bedrag van 150
gulden. „Maar daar blijft" het
niet bij," zegt Martha .Burger!

Hij wordt ervan verdacht op
25 mei een man die bij een tankauto aan het werk was, te hebben mishandeld. Deze had opmerkingen gemaakt over de
hond van de Amsterdammer,
toen hij verstrikt raakte in de
uitlaatlijn. De verdachte liep terug en sloeg de ander tegen de
grond. Vervolgens gaf hij nog
enkele schoppen vol in het gezicht. Het slachtoffer liep flinke verwondingen op, waaronder een schedelbasis-fractuur,
een gebroken onder- en bovenkaak en andere breuken. Hij is
lichamelijk weer 'redelijk' hersteld maar geestelijk nog een
'wrak', aldus officier van justitie mr. C.J. Hemmes. Hij durft
nog steeds de straat niet op.
De verdachte kon pas in augustus worden aangehouden,
nadat zijn telefoon een tijdje
was afgeluisterd.
De Haarlemse rechtbank doet
op 18 november uitspraak.

Giro/Banknr.:

L

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,00 D half jaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00

Garnalenvissers verbazen zich over de zender op de kop van zeehond Robby

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Foto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT: Een garnalenvisser keek donderdag vreemd op" zeehonden zich kunnen redden als zij in hun oude omgeving
toen'hij ter hoogte van het naaktstrand op een zeehond stuitte. worden teruggeplaatst. Door de zender, waar zij volgens de onderHet dier was voorzien van een zender die op zijn kop was gebon- zoekers geen last van hebben, kunnen zij op de voet worden
gevolgd. Robby lag op het naaktstrand in het zonnetje kennelijk
den..
• De zeehond werd later geïdentificeerd als de drieënhalf jaar bij te komen van zijn vermoeiende tocht. Toen enkele omstanders
oude 'Robby', die twee weken geleden met vijf soortgenoten in de hem uiteindelijk probeerden te vangen, ging de zeehond er 'als
'Oösterschelde was losgelaten. Zij moeten duidelijk maken of een haas' vandoor.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN

Naaimachine
specialist
Lid AWN

Hoera, onze dochter is geboren

DAISYRIANNE
de trotse ouders zijn
Richard en Monique
de Krijger
Van Galenstraat 216
2041JZ Zandvoort

Mieke Thape
Evenementenorganisatie \
Met onze ervaring
wordt uw
bedrijfsfeest,
opening,
modeshow,
congres of beurs,
een echt evenement!

Wij hebben een kleindochter.
Haar naam is

in het centrum
van Zandvoort.

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

NAAIMACMINEHANDEL
SINGERDEALER

Tel. 02507-30838

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Na 17.00

uur.

WITGOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

telefoon 023-385478

7-11-93

Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

02507 - 12441
Thorbeckestraat 18
2042 GM ZANDVOORT

Hoera Hoera
Ik heb een broertje, hij heet

BEAU

HllllE

HAARD HOUT E
E§3
Gedroogd.
NU BESTELLEN
Telefoon
02550 - 22107

CHRIS HARDENDOOD

Bel voor (vrijblijvende)
informatie:

Neem daarom geen risico,.maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

REPARATIE
ALLE MERKEN
FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

(nou ben ik groot)
Kenny v. Velthoven

l
l

„SYMPOSION"

l

(v.h. pannekoekenhuis)

Il

L

Grieks
specialiteiten
restaurant

Jo van Pagée
Wij willen iedereen daarvoor bedanken.
George van Pagée-Vierdag
Hans en Marleen van Pagée-van Lokhorst

Uitvaartcentrum
Haarlem
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

ARNING

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

v/h Frank

Bart, Lotte

Zandvoort, november 1993

Voor al uw dak-, zinken loodwerken.
En alle reparaties

ADVERTENTIES

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

Tel. 02507-30890

Proef eens de echte
Griekse keuken.

1ste en 2e Kerstdag geopend.
Menu a la carte
Svp tijdig reserveren,
gï na ló.OO uur
ja U bent van harte
j|| welkom.
ÖïïlSJi'E! EMiïLEi BUFISEIE l [slHIUElEiÖI

16 november koken
•
Torn en Cees in
La Bastille,
daarna naar huis op je knieën.
Ik zie je.

PVDA LEDEN LAA T UW STEM GELDEN!
pp dinsdag 16 november a.s. houdt de PvdA haar ledenvergadering in gebouw „De Krocht" 41 te Zandvoort
Aanvang: 20.00 uur
De agenda is:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Verslag vorige ledenvergadering
4. Bespreking Congresstukken
5. Vaststelling Kandidatenlijst voor Gemeenteraad
r
6. Rondvraag
7. Sluiting
li

|
I;
r
\\

Gevraagd:

Beschikking
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij
een vergunning ingevolge de Grondwaterwet hebben verleend
aan de Kennemer Golf & Country Club te Zandvoort voor het
onttrekken van grondwater ten behoeve van beregeningsdoeleinden op het golfterrein te Zandvoort. De tekst in de
beschikking is gewijzigd ten opzichte, van de tekst in de ontwerpbeschikking, die eerder ter visie heeft gelegen.

voor schoonhouden kantoor
voor ca. 3 uur per week
Tel. 02507-13811

• Ter inzage
De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen van 11 november
1993 tot en met 12 december 1993 ter inzage:
- bij de Dienst Milieu en Water, Houtplein 33, kamer 3049,
in Haarlem tijdens kantooruren;
- in het gemeentehuis van de gemeente Zandvoort,
bij de Dienst Bouw, Toezicht en Milieu, Raadhuisplein 4
te Zandvoort, tijdens kantooruren;
- en bij de Dienst Milieu en Water op donderdagavond van 18.00
tot 20.00 uur, uitsluitend na telefonische afspraak
(de heer J. Wortelboer, tel. 023-143704).

iedereen leest de krant altijd en overal

Beroep
Beroep tegen de beschikking kan tot 12 december 1993 worden
ingediend bij de Raad van State. Voor beroepsmogelijkheden
wordt verwezen naar de beschikking.

WONINGTOEWIJZING

VERGADERINGEN

'GROOT KIJKDUIN'

De volgende cpmmissievergadertvolgende week
in het Raadhuis:
- maandag 15 november 1993 20.00 uurcommissie Financiën
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de receptie m de hal van het Raadhuis.
BIJ het bureau Voorlichting kunt u terecht voor
nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren.

Bij de gemeente kan men zich inschrijven voor
de HAT-eenheid:

Gedurende de termijn dat de plannen ter inzage
liggen kunnen schriftelijk bezwaren worden
ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort.

Stationsplein 107 (complex Groot Kijkduin)
De huur bedraagt f 523,15 (inclusief f 29,-servicekosten).

VERLEENDE HINDERWET-

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles
wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS,
VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN OF ANDERE KOMMISSIE
OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ
ONS VOORDELIGER - DIREKT UIT DE
WERKPLAATS VAN DE VAKMAN.
ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel.: 02507-14160

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel.: 02507-14168

HAARLEMS U U
HARDHOUT** **
OPENHAARDHOUT
BETROUWBAAR
OPENHAARDHOUT
Rijksweg 343, Velserbroek
023-375381

1 eik-beuk-es
2 een echle kuub
3 winddroog
4 spatarm
5 langbrandend

Het Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein
zoekt dringend een enthousiast persoon die op
vrijwillige basis wil assisteren bij de werkzaamheden. Er is voornamelijk behoefte aan hulp in het
weekend. Dit in verband met ziekte van de
huidige vrijwillige kracht.
Er is een geringe onkostenvergoeding.
Voor nadere informatie: Cultureel Centrum:
02507-61570 (b.g.g. 02507-61441).

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE 93/94
uitgerekend voor U!
Voor de week van 31-10 t/m 7-1 l 1993
Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

Totaal vanaf
l november **

Kosten
deze week

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

25
31
37
43
49
55
62
68
74
80
86
92
102
111
120
129
139
154
169
185
200

25
31
37
43
49
55
62
68
74
80
86
92

ƒ 13,75
ƒ 17,05
ƒ 20,35
ƒ 23,65
ƒ 26,95
ƒ 30,25
ƒ 34,10
ƒ 37,40
ƒ 40,70
ƒ 44,00
ƒ 47,30
ƒ 50,60
ƒ 56,10
ƒ 61,05
ƒ 66,00
ƒ 70,95
ƒ 76,45
ƒ 84,70
ƒ 92,95
ƒ 101,75
ƒ 110,00

102
111
120
129
139
154
169
185
200

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te
Zandvoort. Deze afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur:

OPENBARE COMMISSIE-

CULTUREEL CENTRUM

Drogisterij "BOUWMAN"
B. Hammmga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327

BEKENDMAKING

Noord-/Do//and
GRONDWATERWET

VRIJWILLIGER GEZOCHT VOOR

••j.**-*-^f

RKBWE
VRHUIZRS

P R O V l N C lE

3O jaar
Nooit verwacht maar jullie
hebben er een onvergetelijke
avond van gemaakt.
Vrienden bedankt
Willem

06 Wit Verhuizingen

A. J. v.d. Mooienstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

Zeestraat 38, tel. 13758

hulp

Mede door de lieve brieven, kaarten, bloemen en woorden van troost, denken wij met een gevoel van warmte
terug aan het afscheid van

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

STOKMAN

Daisy Rianne
Haar trotse oma en opa zijn
Annie en Rinus Dyst
Zandvoort

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Appartement
te huur

WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
18 november 1993 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuisplein 4,
Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.

WONINGTOEWIJZING
TOURNESOL'
BIJ de gemeente kan men zich inschrijven voer de
2-kamerflatwoning Hogeweg 60 flat 11 (complex Tournesol)
De netto huur bedraagt f 603,76 (exclusief
f 175,-servicekosten en f 15,85 boilerhuur).
Wil men m aanmerking komen, dan dient men bij
de gemeente ingeschreven te staan als alleenstaande woningzoekende. De toewijzing zal
gebeuren volgens het gemeentelijk (urgentie)puntensysteem. Hierbij wordt ook het norminkomen betrokken.
Reacties, voorzien van naam, geboortedatum en
adres kunnen schriftelijk worden ingediend bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort, t.a.v. sector
Bewonerszaken, afdeling Dienstverlening Bevolkmg onder vermelding van inschrijving HAT.
De inschrijftermijn sluit op dinsdag 16 november
1993 om 12.00 uur.
Voor nadere informatie kan men zich vervoegen bij de balie van de sector Bewonerszaken. Openingstijden maandag t/m vrijdag
09.00 -12.30 uur.

GEMEENTE

Wil men in aanmerking komen, dan dient men
bij de gemeente ingeschreven te staan als alleenstaande woningzoekende.
De toewijzing zal gebeuren volgens het gemeentelijk (urgentie)puntensysteem. Hierbij
wordt ook het norminkomen betrokken.
Reacties, voorzien van naam, geboortedatum
en adres, kunnen schriftelijk worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort, t.a.v.
sector Bewonerszaken, afdeling Dienstverlening
Bevolking onder vermelding van inschrijving
HAT. De inschrijftermijn sluit op dinsdag 16
november 1993 om 12.00 uur.
Voor nadere informatie kan men terecht bij
de balie van de sector Bewonerszaken.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00 12.30 uur.

VOORBEREIDINGSBESLUITEN

VERGUNNING (WABM)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebeen onder voorwaarden om gevaar, schade
of hinder voor de omgeving te ondervangen,
een vergunning ingevolge ae Hinderwet verleend voor:
een afvalwaterzuiveringsinrichting gelegen aan
de Kamerlingh Onnesstraat 6 te Zandvoort
De beschikking en de andere stukken die op de
aanvraag betrekking hebben liggen met ingang
van 12 november 1993 tot 12 december 1993
terinzagebijdesectorGrondgebied,afd. Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein4. U kunt daar
ook terecht voor een mondelinge toelichting.
Het kantoor is geopend op werkdagen van
09.00 -12.30 uur. De stukken liggen tijdens de
openingsuren pok ter inzage bi] de Openbare
Bibliotheek, Prinsesseweg 34.

(ART. 22 LID 2 WRO)

Beroep kan tot 12 december 1993 Schriftelijk
worden ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

De gemeenteraad heeft op 2 november 1993
besloten dat op grond van artikel 21 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
bestemmingsplannen worden voorbereid voor:

AANGEVRAAGDE

-

het perceel Mr. Troelstrastraat 6
het perceel Helmersstraat 4
het perceel Bm van Alphenstraat 63
het perceel Dumdoornlaan 30

De besluiten liggen met de bijbehorende tekeningen, waarop met rode omlijning de betreffende percelen zijn aangegeven, ter inzage bij
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze ardeling is geopend van maandag
tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
De burgemeester van Zandvoort,
M.R. van de Heijden.

VOORGENOMEN
BOUWVERGUNNINGEN (ART. 19

BOUWVERGUNNINGEN
93108B
93109B

Max Planckstraat 26
oprichten erfafscheiding
Zandvoortselaan 165
oprichten therapiebad

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 - 12.30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders. Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, pok al is bezwaar
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

WRO PROCEDURE)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens
om met toepassing van art. 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bouwvergunningen te
verlenen voor:
- het oprichten van een garage op het perceel
Mr. Troelstrastraat 6
- het uitbreiden van de woning Helmersstraat 4
- het wijzigen van de entree van het hotelgebouw Bm van Alphenstraat 63
- het uitbreiden van de woning Duindoornlaan 30
Deze bouwplannen liggen met ingang van 12
november 1993 gedurende veertien dagen ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
93087B
93089B

Diaconiehuisstraat 28
vergroten dakkapel
Burg. Nawijnlaan 1
veranderen in kinderdagverb.

Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB binnen
dertig dagen na verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze
zijn wen/ia het Openbaar Register op te vragen.
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4.

Eusie ZMV/Z'75 Zandvoortse
gaat niet door
ZANDVOORT - De fusie

tussen Zandvoortmeeuwen
en Zandvoort'75 is vrijwel

3 i Zandvoorts
Nieuwsblad
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horeca probeert concurrentie vóór te blijven

's Winters wordt het steeds moeilijker

„Kruip nog even lekker tegen me aan", zingt ze en er zijn
zeker van de baan. De leden
van
Zandvoortmeeuwen bezoekers in La Bastille die wensen dat die aansporing
gingen maandagavond wel speciaal voor hen bestemd is. Vlak bij het raam dat uitzicht

ste talentenjacht gehouden, „'s
Zomers is het hier te gek", zegt
de nog jonge zakenman Van
den Bor, „dan komen we handen tekort. Maar in de winter,
heb ik al gauw doorgekregen,
moet je bezig blijven. Je hebt
veel concurrentie van de televisie tegenwoordig. Er is zoveel
goeie tv op vrijdagavond. Dus
dan moet je gewoon iets doen
om de mensen uit hun stoelen
te trekken,"

geeft op de Haltestraat staat een klein podium waarop een
hyperslank meisje in sfeerverhogend zwarte kleding een
voor de voetballers van Z'75 Nederlandstalige cover ten beste geeft van het bekende
nummer „Do it to me one more time". Het is donderdaghoeft dat echter niet.
avond in La Bastille en dat betekent talentenjacht, halve
<i
. Beide clubs hielden maandag finale.
een ledenvergadering waar het
voeren van 'gesprekken' over door Paul van Gageldonk
een fusie op het programma
stond. De voetballers van ZVM
De tent is vol, een tiental kan- Bij elke ronde is er ook een pugaven hun bestuurders groen didaten strijdt voor een finale- blieksjury. Hasselman: „Dat
Karaoke, daar wilde hij m ielicht om het gesprek met Z'75 plaats en wacht gespannen op doen we om de stijl van de zaak
der geval niet aan. „Ik wil geen
aan te gaan. Bij deze laatste het oordeel. Dat een enkeling, erin te houden. La Bastille
mensen op het podium, die vals
club dachten de leden er echter overmand door de zenuwen, heeft gewoon een eigen puzingen en m'n klanten wegjaanders over. „Waarom precies, nog wel eens uit de maat zingt bliek. ^aar hou je rekening
gen", zegt hij resoluut. „Ik heb
is moeilijk aan te geven," zegt of een hoge toon net niet haalt, mee." 'Want, als Luuk ergens
een heel jong publiek en die
Z'75 voorzitter Gert Toonen. mag de pret nauwelijks druk- een feestje komt 'zetten', zoals
houden ook niet zo van dat kaken. Want dan is er altijd nog hij dat uitdrukt, dan moet hij
raoke." Wel van talentenjach„Er waren allerlei argumenten de jury van deskundigen, die de niet het idee krijgen dat hij op
ten blijkbaar. De talentenjacht
voor en tegen. Onze leden heb- nerveuze kandidaten prijst om visite komt. „De hele zaal moet
kent eenzelfde opzet als die van
ben er gewoon geen behoefte hun moed en doorzettingsver- meeleven met wat je doet. Dus
La Bastille. De finale is op 18
aan en willen op de huidige voet mogen en ze aanspoort om dan stop je een type Ome Arie
maart van het volgende jaar. De
doorgaan."
vooral dr te gaan.
in de jury, zo'n man die elke dag
verwachtingen zijn hooggeMatthieu Emmen, met Mi- tien borreltjes komt halen.
spannen. Alexander: „Het beDe gemeente denkt dat een chel Konings eigenaar van La Want in zo'n Ome Arie kunnen
langrijkste is dat het gezellig
fusie een goedkoper en eff iciën- Bastille, organiseert de talen- • de mensen zich herkennen."
Karaoke in Sam Sam. De Zandvoortse horeca organiseert van alles om aantrekkelijk te blijven wordt." Hij voegt er snel aan
ter gebruik van de sportaccom- tenjacht voor het tweede achDie formule werkt. In ieder voor de klanten
Foto Persbureau Zandvoort toe: „En dat de running in de
modaties mogelijk maakt. Dat tereenvolgende jaar onder het geval voor La Bastille. Comtent blijft."
wordt al langere tijd beweerd. motto: wegens succes geprolon- mercieel legt het Matthieu E ra- wintermaanden financieel zo noodzaak geworden, die neven- pel over door zelf te gaan zin„Wat de gemeente wil interes- geerd. Matthieu was twee jaar men en zijn partner geen wind- aangenaam mogelijk door te aktiviteiten.
gen. Het leuke van karaoke is
seert ons geen moer. Tot nu toe geleden de eerste kroeghouder eieren. En dat is geen luxe in brengen, ook andere ZandBram: „Wij zitten nu een- dat iedereen zich een ster kan Finale
is er geen seconde contact met in Zandvoort die een karaoke- deze tijden, „'s Zomers heb ik voortse horeca-zaken breken maal niet op een A-lokatie, zo- voelen. Dat spreekt aan. En
Bij La Bastille zit de 'runons opgenomen. Kennelijk zijn -machine in zijn zaak zette. nooit problemen om de kroeg zich het hoofd over de vraag als de kroegen in en rondom de daarom gaan wij er voorlopig ning' er in ieder geval al goed in.
wij zelf niet belangrijk."
Aanvankelijk met groot succes. vol te krijgen", zegt Matthieu, hoe ze de klanten naar zich toe Haltestraat. We hebben minder mee door."
Vanavond, donderdag 11 no„Maar mensen raken gauw ver- „maar 's winters wordt het kunnen trekken. Café Sam- aanloop van dagjesmensen en
vember, vindt de grote finale
wend", zegt Matthieu. Dus ging steeds moeilijker. En niet al- -Sam op het Dorpsplein zweert toeristen. Dus hebben we altijd
plaats van • de talentenjacht,
Sesto
Senso
hij op zoek naar iets anders. Hij leen voor mij. Want er is een daarbij nog steeds bij de karao- al extra ons best moeten doen.
vanaf een uur of negen. De jury
Ook
horeca-ondernemer wordt voor deze gelegenheid
kwam in kontakt met Luuk groot aanbod van kroegen in ke. Bedrijfsleider Bram ("ons Wij hebben gekozen voor karaHasselman, eigenaar van een Zandvoort. Dan moet je toch motto is: de meeste gein is op oke, omdat dat heel goed past Alexander van den Bor, samen aangevuld met Karin Eldering
artiestenbureau en landelijk or- gaan proberen die groep men- het Dorpsplein") organiseert bij wat ons publiek wil. Bij ons met Ko Schuddemat eigenaar van de Zandvoortse platenzaak
ganisator van talentenjachten. sen die 's winters overblijven eens in de drie weken een kara- staat iedereen mee te brullen van Sesto Senso, voorheen Le Idé CD en niemand minder dan
naar je toe te trekken."
oke-avond. En in het aanpalen- met de muziek, of het nou hou- Berry, heeft zich inmiddels zangeres Glenda Peeters, ooit
De rubriek meningen staat open
de Yanks, van hetzelfde con- se is of Nederlandstalige mu- aangesloten bij de nieuwste winnaares van de Soundmix~voor uw reacties. Stuur uw brief Ontgroening
cern, houdt hij het jeugdige pu- ziek. Dat karaoke is echt een trend. Afgelopen vrijdagavond show. En daarmee natuurlijk
naar de redactie van deze krant,
Luuk Hasselman, scherp ge- Sam Sam
bliek bezig met grote quizzen uitkomst. En zijn de klanten werd onder leiding van organi- het mooiste voorbeeld van de
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
sneden kapsel, scherp gesneNiet alleen La Bastille pro- en vistochtjes op de Wadden- een beetje schuchter dan helpt sator Eob Ronalds in het caf op stelling dat iedereen een ster
Te lange brieven kunnen
den pak en met dito tongriem, beert via extra activiteiten de zee. Ook hier is het bittere mijn personeel ze wel de drem- het Gasthuisplein de allereer- kan worden."
worden ingekort. U kunt uw
organiseert dit jaar voor de
brief ook afgeven bij het
redactiekantoor dat is gevestigd tweede keer een talentenjacht
in La Bastille. De opzet is simaan het Gasthuisplein 12 in
(ADVERTENTIE)
pel. Er zijn drie voorrondes,
Zandvoort. De redactie is
twee
halve
finales
en
een
finale.
telefonisch bereikbaar via
Bij elke ronde gaat vijftig pro' nummer 02507-18648.
cent van de kandidaten door.
Voor de finale blijven er dan
zo'n acht deelnemers over. „En
dat zijn dan natuurlijk allemaal
goeien", vindt Luuk. Dit jaar
ZANDVOORT - „Mode is
waren er in totaal zo'n 35 aanMarja Femay
m'n liefde, m'n leven." Dat
zegt de Zandvoortse Marja legt in het ateMevrouw L. Kroon reageert meldingen, waarvan er op het
Femay van Mode Femay. lier de laatste
op een artikel in het Zandvoorts laatste moment weer een aantal
hand
aan
Donderdagavond 18 novemNieuwsblad van 4 november afzegden. „Stukkende auto's en
1993, over het Sleutelfigurenon- zwerende vingers" noemt Luuk
ber toont zij in een feestelij- haar modederzoek van de GGD Zuid-Ken- dat. Plankenkoorts dus.
ke modeshow in het Ge- collectie
Renault-dealer Rinko zit dicht bij huis.
Zij die wel durfden, strijden
nemerland. Het rapport veegt
meenschapshuis haar nieude vloer aan met de leefomstan- in La Bastille om prijzen van
En met dit kaartje weet u 'm in een
we collectie dameskleding.
respectievelijk
250,
100
en
50
digheden in Zandvoort-Noord,
'Kleding voor elke vrouw en
handomdraai te vinden.
waardoor bewoners in een socl- gulden. Echt rijk word je er dus
voor elke portemonnee'.
niet
van.
Maar
daar
gaat
het
aal isolement terecht zouden
komen. De GGD constateert volgens Luuk Hasselman ook
Marja, jaren geleden nog beveel verslaving en een aantal niet om. „De artiesten zien deze
drijfleidster van De Leershop
echtscheidingen dat een van de avonden als een oefenruimte
RENAULT
in de Kerkstraat, heeft een tijdmet publiek", zegt hij, „Een
hoogste van Nederland is.
je geleden 'de draad' weer opgeIk voel me schuldig. Schuldig soort ontgroening. Want als ze
pakt. Zij is weer actief geworover het feit dat ik me prettig hier vals zingen horen ze het
den met het maken van klevoel in Zandvoort-Noord. .ook. Meteen."
„Ik zorg altijd voor professioding, haar grote 'liefde'. VolgenSchuldig omdat ik een gerieflijde week donderdagavond laat
ke flat heb met aan de ene kant nele jury's, mensen die er verzij in het Gemeenschapshuis
de duinen voor mijn deur en stand van hebben. Ik heb liever
zien wat zij zoal kan maken. De
aan de andere kant een speel- een goeie jury die af en toe ook
modeshow begint om half netuin voor mijn kinderen. Schul- een hard oordeel velt dan en
gen en de toegang (inclusief een
dig omdat ik regelmatig men- jury die het niks interesseert en
drankje) kost 12,50 gulden per
sen tegenkom met wie ik een lekker biertjes zit te hijsen.
persoon.
praatje maak. Schuldig omdat Daar leren mijn artiesten niets
De modellen, die zij zelf zal
mijn kinderen met plezier naar van. Daarom zie je bij mij ook
showen, zijn in alle maten te ook dat de show is voor 'de jon- de show wil ik laten zien wat ik
school gaan in Zandvoort- nooit de slager van op de hoek
krijgen. De prijs hangt af van ge, de rijpe, de rijpere en de voor de mensen kan doen.
-Noord. Schuldig omdat ik ge- in de jury zitten."
het model én van de stof. „Het oudere, voor de grote, de kleine, Maar in feite kan ik natuurlijk
trouwd ben, niet aan de alcohol
wordt in feite een modeshow de flinke en de slanke vrouw'. veel meer modellen maken. Ik
verslaafd en niet van gokken Ome Arie
met mode voor elke vrouw," Maar ook voor de kleine, de zit al 27 jaar in de mode. Maar
hou. (Af en toe gooi ik wel eens
zegt zij. „De kleding kan op elke middel en de grote portemon- ik schilder ook, daardoor krijg
In Hasselman's jury zitten
een paar gulden in de fruitautogewenste maat geleverd wor- nee. „Betaalbaar voor ieder- je veel gevoel voor kleuren. Aan
maten, misschien dat ik daar- ondermeer Teuntje van Delft
den." Ook de leeftijd speelt in een!" benadrukt Marja.
een goedkoper jurkje geef ik
(Damiate Pers), Ted Sern
mee nog kan scoren.)
feite geen rol, zegt zij. Door een
Haar collectie kent heeft een net zoveel aandacht als aan een
Beste mensen, laten we eer- (saxofonist van de Soulful
andere stof te gebruiken krijgt enorme verscheidenheid en is duur pakje. Maar de mensen
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort Tel 02507-12424
lijk zijn. Wat moeten we in vre- Blues Quality) en Johan de
elk kledingstuk een hele andere niet seizoensgebonden. Ook kunnen ook met hun eigen stof
desnaam met de wetenschap Graaf (dj bij ondermeer The
'stijl'.
dat immers, hangt af van de of model bij me komen. En ik
dat er in Zandvoort-Noord veel Challenge in Hoofddorp en de
In de aankondiging staat dan stof die wordt gebruikt. „Met geef graag advies."
gokverslaafden, alcoholisten Boston Club in Amsterdam)
en bijstandsmoeders zitten?
Levert deze publikatie een positieve bijdrage tot de oplossing
van het probleem? Volgens mij
durft straks geen mens meer te
zeggen dat hij in Zandvoort-Noord woont. Laat staan dat
Architect Wouter Ingwersen heeft een 'kritische beschouwing' geschreven naar aanleihij durft te zeggen dat hij van
plan was om er te gaan wonen. ding van de plannen voor de raadhuisuitbreiding. De besluitvorming hierover is een
Weer een probleem erbij dus. maand uitgesteld tot de gemeenteraadsvergadering op 30 november: de raad had nog
teveel kritische vragen en opmerkingen. Onder andere over het prijskaartje: de totale
L. Kroon
kosten zijn geraamd op 6,7 miljoen. Wouter Ingwersen wijst op een plan van de plaatselijZandvoort-Noord
ke architect Chris Wagenaar uit 1989. Dat plan uitvoeren is volgens hem zo'n 2 miljoen
gulden goedkoper en bovendien past het meer in de kleinschaligheid van de omliggende
bebouwing.
Zandvoorts
De huidige nieuwbouw van voorgenomen 2e fase van de vormgeving, met andere mateNieuwsblad
het raadhuis anno 1981 kwam uitbreiding hierin voorzien riaalkeuze opdat een 'moderne'
voort uit een prijsvraag onder worden. Met de keuze van Hu- architectonische uitstraling ter
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
een aantal architecten, waarbij bert Jan Henket als architect plekke geboden wordt. Dit
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
een zéér deskundige jury van en uit de' publikatie over de komt overeen met een in deze
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharing.
vooraanstaande architecten en nieuwbouw-uitbreiding in het tijd alom opkomend verschijnHoofd commercie: J.F. Sas.
stedebouwkundigen het plan Zandvoorts Nieuwsblad van 14 sel van het 'schevitisme', een
van architect ir. C.J. Wagenaar oktober 1993 blijkt echter dat ziekte om dingen zonodig anRedactie: Gasthuisplein 12, Zand(uit Zandvoort, red.) ter realise- het gemeentebestuur demon- ders c.q. scheef te moeten doen,
voort, tel. 02507 -18648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bi)
ring voordroeg. Met name de stratief kiest voor een andere terwijl het doel eenvoudig
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
stedebouwkundige inpassing, visie op stedebouwkundig ni- vraagt om een oplossing recht
kantooruren.
Het ontwerp van architect Wagenaar uit 1989, gezien vanaf de Swaluestraat: in een la verdweals afronding van het plan 'de veau. Dit heeft overigens niets toe recht aan.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Mananne Timmer (emdred).
Bekend is het tumult in nen
Noordbuurt', werd als zéér po- te maken met het doel, nameVormgeving/Opmaakredactie: Jan
sitief gewaardeerd. Een groot- lijk huisvesting van het ambte- Haarlem om het grootschalige
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
schalige indruk was zorgvuldig lijk apparaat volgens de aange- stedebouwkundige plan in het iets geheel anders: van een Krocht, eveneens via afbraak als interieur ver te zoeken.
Hendal.
Enschede-complex van de ar- langgerekt gebouwdeel is geen van een stuk bestaande gevel. Over 'schevitisme' gesproken.
vermeden. Helaas is in 1981 om nomen herstructurering.
Advertentieverkoop: Gasthuisplein
Met alle waardering voor het
Blijkbaar is er sinds 1981 chitect/stedebouwkundige uit sprake. Integendeel: een kort Een kleine verkenning ter
financiële
redenen
slechts
één
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
gedeelte (Ie fase) gebouwd. Het opeens zoveel veranderd op ste- Barcelona. Volgt Zandvoort nu en drie lagen hoog, doosvormig breedte van de bloembak moet alom bekende werk van archiPostadres: postbus 26, 2040 AA
gevolg hiervan was dat stede- debpuwkundig niveau (waar- met de raadhuisuitbreiding? bouwsel komt in de gevel tot de overgang met de bestaande tect Henket moet helaas geconZandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor gebouwkundig een open ruimte is schijnlijk door het Circusthea- De uitbreiding biedt stede- uitdrukking. De terugligging situatie markeren. De twee la- stateerd worden dat hij in dit
opend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10ontstaan, waardoor diverse on- ter), dat andere eisen, andere bouwkundig inderdaad de mo- van de derde laag om het min- gen hoge ingangspartij aan de ontwerp met een andere vorm13, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderlinge ruimten op onherken- wetten en regels in deze tijd gelijkheid om een vierde wand der hoog te doen schijnen, stelt Kleine Krocht manifesteert de geving geen afstand heeft kunderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
grootschaligheid als een 'gordi- nen nemen van de bestaande
bare wijze in elkaar vloeiden. noodzakelijk zijn. Kortom een aan het Gasthuisplein en door- nauwelijks iets voor.
u.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Kennelijk is dit onderkend aanse knoop'. Van een fragiel bebouwing van 1981. Eerlijker
Gelukkig kan thans met de volledig andere filosofie in de lopend aan de Swaluestraat te
Laan van de Melende Meesters 421 B,
creëren. Dit tegenover de klein- en gekozen voor een minder ge- en naadloos voegen aan de be- was geweest om de gehele uitAmstelveen, tel 020-6475393, Postaschalige bebouwing van het lukkig stuk horizontalisme staande bebouwing is hoe dan breiding van 1981 radicaal te
dres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. MiGasthuishofje aan de andere met lange raampartijen en on- ook geen sprake.
slopen, teneinde een eenheid te
cro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
derliggende
borstweringen
formeren.
Een worsteling in de
zijde.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
(stroken) van gekleurd pleisovergangen en het aanplakken
Verkoopmanager: M. Christiaanse.
Interieur
van een nieuwe vormgeving
terwerk. De grootschaligheid is
Doosvormig
Abonnementsprijzen: ƒ 17,- per
hiermede verstrekt en speelt
Ook in het interieur zullen de zijn dan niet nodig. Duidelijk is
kwartaal;
Een zogenaamd 'lineair' en bepaald niet in op de bestaande aansluitingen op het bestaande dat veranderde stedebouwkunƒ31,- per halfjaar; ƒ 54,- per jaar. Voor
langgerekt gebouwelement als kleinschaligheid van de omlig- gedeelte zich moeilijk voegen dige inzichten ten koste gaan
postabonnees gelden andere taneven.
Losse nummers ƒ 1,85.
vierde wand is een voor de hand gende bebouwing en de be- en slechts met zéér kostbare en betaald moeten worden door
Opgave abonnementen, verhuizinliggend uitgangspunt, om ver- staande uitbreiding van 1981. oplossingen (afbraak) gepaard de noodzakelijke uitbreiding.
gen.etc:
Dit horizontalisme is doorge- gaan. De functie van de opvolgens via een - in stedebouwma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)In dit verband bijgaand een
kundige kringen zo genoemde - zet in zuidelijke richting vóór dracht is: het gehele ambtelijk
562.6211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.
'knoop' waarin de entree is ge- het bestaande gedeelte. 'Een- apparaat als éénheid onder te ontwerp van architect Ir. J.C.
02507-17166.
legen, over te gaan op de be- voudig' d.m.v. het zomaar af- brengen zowel in het bestaande Wagenaar dat in 1989 op verstaande 'lineaire' bebouwing breken van een stuk bestaande als in het nieuwe gedeelte. Ech- zoek van het gemeentebestuur
Zaïindvoorts Nieuwsblad Is opgericht
in 1941.
in
Het ontwerp van architect Henket, dat momenteel ter discussie aan de Kleine Krocht. Uit de bebouwing en ongelukkig om- ter ruimtelijk is deze eenheid in is gemaakt. Het plan voorziet
gevelaanzichten blijkt echter gezet aan de zijde van de Kleine vormgeving zowel in exterieur een uitbreiding van 1455 m2 (55
staat
akkoord met het voeren van
onderhandelingen hierover,

LENINGEN

D66-ers zeer
teleurgesteld
ZANDVOORT - D66-wet-

houder

Jan

Termes

en

plaats

te-

raadslid Ruud Sandbergen
zijn 'uitermate teleurgesteld' over het feit dat zij
door de D66-leden op een
onverkiestaare

recht zijn gezet. Bij de gemeenteraadsverkiezingen
komen zij er niet meer aan
te pas.
„Ik denk dat de stellmgname
inzake het circuit ons de das
heeft omgedaan," zegt Sandbergen. Termes vermoedt hetzelfde: „De verlenging van de
erfpacht (voor 20 jaar, red.) zal
wel de 'steen des aanstoots' geweest zijn. Toch hebben we gehandeld zoals het in het collegeprogramma en het verkie
zingsprogramma van 1989 staat
verwoord. De A-status was er
uiteraard nog niet door, maar
we hebben er op gelet dat er
zoveel mogelijk voldaan werd
aan alle milieu-eisen." Termes
('wel teleurgesteld maar niet
gefrustreerd') zit vanaf 1975 in
de gemeenteraad en is nu bezig
aan zijn derde wethoudersperiode. „Dan wordt het wel eens
tijd om naar een opvolger te
kijken. Maar die had ik tot nu
toe nog niet gevonden."
Waarom beide op een onverkiesbare plaats terecht zijn gekomen, zal nooit exact bekend
worden: de stemming vond
schriftelijk plaats. „We weten
niet wie of waarom," zegt Sandbergen, die dit keer zelfs best
wethouder had willen worden.
„Maar het is opmerkelijk dat er
de laatste tijd in Zandvoort heel
veel nieuwe leden bij zijn gekomen. En die hebben natuurlijk
allemaal hun eigen ideeën. We
zullen wel getroffen zijn door
de groeistuipen van de partij."

ZAKELIJK BEKEKEN

'Schuldig' omdat
ik me prettig voel

Goede service
ver te zoeken?
Kom nou!

Marja Femay houdt uitgebreide modeshow

v

Autobedrijven Rinko

Aan de modeshow wordt onder andere medewerking verleend door Erica Bloemen,
Toebyoux, Wim Peeters (geluid) en Sheila Truder (organisatie). Marijke van de Brink is
deze avond de lady speaker.
Het Gemeenschapshuis is te
vinden aan de L. Davidsstraat
De zaal is open om 8 uur. Voor
reserveringen (wel aan te raden) of inlichtingen kan men
bellen: tel. 30184 of 15626.

Sprake van 'schevitisme' in plan voor raadhuis-uitbreiding

méér) en is geheel gebaseerd op de nieuwp inzichten
met betrekking tot de huisvesting van het ambtelijk apparaat
volgens de herstructurering.
Een grote balie waar men op
vlotte wijze terecht kan, is opgenomen. Het geheel gebaseerd
pp de VNG-normen. De netto
investeringskosten bedroegen
3.700.000 gulden, hetgeen thans
- geïndexeerd - uitkomt op ca.
4,6 miljoen. Een groot verschil!
Onomstotelijk staat vast dat de
zgn. 'nieuwe vormgeving' met
sloopkosten en moeilijke aansluitingen tot extra kosten zal
leiden. Het is onjuist om deze
exvra kosten onder de noemer
van 'renovatie' te laten vallen

Reëler
Het ontwerp van architect
Wagenaar biedt een reëler en
goedkoper uitgangspunt, doch
is kennelijk in een bureaulade
blijven liggen. Een nadere bezinnmg op de raadhuisplannen
is dringend noodzakelijk, waarbij in dit 'schevitisme' het geen
zin heeft om recht te praten wat
in wezen krom en/of scheef is.
Aanleiding tot dit ingezonden
stuk is het feit dat, gelet op de
ingrijpende
aansluitingen,
noch door het gemeentebestuur noch door de architect op
enigerlei wijze contact is opgenomen met de architecten van
de uitbreiding uit 1981. Zowel
geldende burger- als collegiale
regels zijn hierbij met voeten
getreden. Uiteindelijk bestaan
er auteursrechten, vooral bij
een bouwwerk van amper 10
jaar oud. De moraal van deze
beschouwing is: 'Alles kunnen,
maar nauwelijks iets kennen'.
WOUTER INGWERSEN
ARCHITECT BNA
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DAMES OPGELET !!!

Erom

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

laat zien wat ze KAN
DONDERDAG 18 NOVEMBER 1993

EEN MODESHOW
VOOR:
de Jonge, de Rijpe, de Rijpere, de Oudere,
de Grote, de Kleine, de Flinke en de Slanke

VROUW
Dus voor alle Vrouwen.

Kleermaakster showt haar zelfgemaakte
kleding, geeft advies, maakt kleding op
ieder z'n maat.
VOOR:

INDONESIAN RESTAURANT

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. De Schelp 143, huur ƒ 644,46 per maand, exclusief stookkosten.
2-kamerwoning met c.v.
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het belastbare maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 3.929,zijn.
2. Garage 113 A Keesomstraat, huur ƒ 80,51 per maand.
Voorkeur bij toewijzing hebben de huurders van de woningen aan de
Keesomstraat 397 t/m 519.
Toewijzing van de garage vindt plaats op basis van lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dienen de op naam van
de huurder gestelde kentekenbewijzen en rijbewijs te worden getoond.

WIJ KOMEN NU OOK
BIJ U THUIS !
WIJ BEZORGEN BESTELLINGEN
V.A. FL. 25,GRATIS BIJ U THUIS l

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het
raam ten kantore van EMM.

Op Maandag zijn wij gesloten.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
Bij het genoemde gezamenlijk max. bruto maandinkomen wordt het inkomen van de rneestverdiener voor 100% en de minstverdiener voor 50%
meegenomen in de berekening.

Bel:O25O7-19538
Passage 6-10 Zandvoort

de Kleine, de Middel en de Grote Portomonee.
Dus... betaalbaar voor iedereen.

In het GEMEENSCHAPSHUIS
SCHOOLPLEIN 1 - ZANDVOORT

n
WAAROM WERD DIRCKIÏÏ VERGETEN?

(tegenover het V.V.V.)

ENTREEPRIJS: F. 12,50 p.p.

MAG DE GOEDKOOPSTE IN
HET LAND ÓÓK MEE DOEN!

(1e drankje Gratis)

AANVANG: 20.30 UUR - Zaal open: 20.00 uur.
RESERVEREN OF INLICHTtNGEN:
02507 - 30184 of 02507 - 15626
AAN DEZE AVOND WERKEN MEE:
ERICA Bloemen
TOEBYOUX Bijouterie
JONGE MODE Fotograaf
JONGE KUNSTENAAR
GELUID
ORGANISATIE
MODE
LADY SPEAKER

Grote Krocht 24
Haltestraat 42
OLAV LOMMERSE
SANDOR KNIESTEDT
WIM PEETERS
SHEILA TRUDER
FEMAY
MARIJKE V.D. BRINK

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder dan een maand
hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

En de makelaar weet van
wanten en kranten.

Postcode Loterij nu nóg sneller naar de zeven miljoen

Jackpot naar 3,25 miljoen!
waarbij u ook nog eens een
reeks goede doelen steunt, in
Nederland en daarbuiten.
Want de totale netto-opbrengst
van de Nationale Postcode
Loterij is bestemd voor mens
en natuur.
Goed werk doen en ook nog
eens kans om miljonair te worden! Daar gaat het om in de
Postcode Loterij. Speelt u nog
niet mee? Stuur dan vandaag
nog de WIN-TOT-ZEVENMILJOEN-BON in om er bij
de volgende trekking al bij te
horen! •
De Postcode Jackpot is een
doorslaand succes. En omdat
steeds meer mensen meespelen in de Postcode Loterij
kan de Jackpot nu omhoog
met 1,25 miljoen gulden! De
.spannendste prijs van Nederland vliegt nu nóg sneller
naar /.ijn top van /.even miljoen gulden!
De Jackpot wordt elke maand
getrokken uit alle beschikbare

De winnende
Tnuisbingonummers:
31 oktober
"ï
4
5
7
8

9
10
11
12
14

17
19
26
27
28

loten in de Postcode Loterij.
Als hij op een niet verkocht lot
valt. stijgt de Jackpot met tenminste één miljoen gulden. Of
méér! Want hoe meer deelnemers. hoe hoger het bedrag!
U m a a k t met de Postcode
Jackpot dus elke maand kans
op 2 tot 7 miljoen gulden. En
dat bovenop de vaste maandhoofdprijs van een ton, de
kwartaalprijs van een miljoen
en de vele tienduizenden ande-

l)e winnaar van de ton wil best

even op de foto met de hoofdprijs.

re prijzen! En elke zondag,
kwart voor negen op TV 2 ziet
u in Postcode B i n g o hoe
Reinout Oerlemans de wekelijkse PostcodeStraatPrijzen
uitreikt, terwijl u tegelijk kans
maakt op de Thuisbinao van
25.000 gulden.
Al die s p a n n i n g is uw deel
voor tien gulden per maand,

StraatPrijs
7 november
ƒ 3OOO
2274 RM

Extra Prijs
ƒ 25.OOO
2274 RM O21

WIN-TOT-ZEVEN-MILJQEN-BON

29 37
30 38
33 40
34
36

'f

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maandhetvolgendebedragvanonderstaanderekening afteschrijven:
J ƒ40,- (vier lotnummers)
j ƒ30,- (drie lotnummers)

DIT ZIJN DE NORMALE
LAGE DIRCKIÏÏ PRIJZEN!

"Klare Taal" oktober uitgave 1993

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

i- ';'
p,
f,

Voor u gelezen in
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PRIJSVERGELIJKING JULI/AUGUSTUS 1 993 (PLAATSELIJKE AFWIJKINGEN ZIJN MOGELIJK)
Covmet

Mitra

Schuitema

Mtxlnn

VmiFrance

Gebr De Jong

17.45
15.95
21.45
21.45
22.95
20.45
21.45
21.45
21.95
20.95
23.45
16.45
20.95

17,45
15.95
21.45
21.45
23.45
20.75
21.45
21.95
20.95
21.45
23.45
16.95
20.45
22,45

17.95
1650
2095
20.45
22.75
19,95
21.25
20.95
20.95
19,95
2275
16.80
20,45
21,75

18.45
16.45
21,95
21.95
23,45
19,95
21.95
21.95
20.95
20.95
23.95
17.45
20.95
21.95

17.45
15.95
2095
2095
22.95
20.95
21,95
21.95
20.95
21.95
22.95
16.95
20.94
21.95

1799
15.99
20.95
20.50
23.25
19.99
21.50
21.50
20.95
19.99
23.50
16.95

21.95

Jos Beeres Gall & Galt BMÜTi
,
16.98
17.98
18.25
14.98
15.98
16.75
19.98
19.98 a
21.75
19.98
21.48
21.45
21,79
23.48
22.95
18,49
20.98
19.95
19,98
21.98
22.45
20,59
21.98
21.95
19,98
20.98
21.45
18,98
21.48
22.45
21,79
23.48
23,75
15.98 a
16.95
20.48
21.45
19.98
22.48
22,45

Vieux:
Eigen Merk
Dujardin Blauw
Henkes
Hoppe
Parade
Bols
de Kuyper

1845
21.95
22.45
21.95
21.45
23,45
23.45

18.98
22,48
21.98
22.48
21.48
22.98
23.48

19,25
22.45
21.45
21.95
21.45
22,95
23.25

ï 18,98
i 21,79
1 21,98

17.45
21,95
21.95
22.45
21.45
22.95
22,95

17,95
22.45
21.95
22.45
21.45
22.95
22.95

18,95
2175
21.25
21.75
20.95
22.75
22.75

18.95
21.95
21.95
21.95
20,95
22,95
22.95

17.95
21.95
20.95
21.95
20.95
21.95
22,95

17,99
21,50
21.95
22.45
21,50
22,70
22.95

Div. Nederlands:
Beer burg Eig Merk
Sonnema
Coebergh Bessen
Henkes Bessen

16.95
21.95
18.95
16.95

17.98
19.98
18.98
17,28

17.75
21.45
18.95
16,95

16,98
19,98
17,49
15.98

17.45
22.45
18.95
17.45

16.95
19.75
18.95
16,95

16,95
19.95
17.95
16.50

16.95
20.95
18.45
17.45

16.50
20.95
18.50
17.95

16,99
21.50
18.50
16.95

17.95
19.95
23,95
22.95 a
29.95
54.95
31.95

17.48
19.98
24.98
24.98
31.98
55,98
33,98

j
; 17,98
i 21,98
i 22,98

18,95
24.95
24.95
29.95
55.95
32.95

17.25
19.95
24.45
24.95
29.95
54.95
32.95

16.95
19.25
22.95
24.75
29.70
52.95
31.95

17.95
21.95
23.95
22.95
30.95
54.95
32.95

29.98

28,79

29,95

29.95

29.70

30.95

27.98
30.98

24,98 j
28,98

26.95

30,95

26.95 ,
29.95

26,75
29.70

26.95
30.95

17.50
19.95
22.95
23.95
29.95
54.95
33.95
47.95
29.95
41.95
26.95
29.95

17,50
19.95
23.95
24,25
29.95
53.95
32.50

29.95
41.95
26.95
30.95

17.45
19.95
23.95
24,95
29.95
54.95
32.95
45.95
29.95
41.95
26,95
29.95

29,95

28.95

32,95

24.95
30,95
44.95
45.95 '
49.95
64.95
41,95
32.75

29.50

32.95

27.95
39.95
44.95
44.95
47.95
64.50
39.45
33.95

26,98

47.98
46,98
49.98
é3.98
41.98
32,98

43.95
43.60
47.95
62.95
39.95
32.75

48.95
46.95
49.95
64.95
38.95
32.95

26.95
37,95
44,95
44.95
48.95
66,95
39,95
32,95

23.95
34.95
44,95
..43.95
48.95
62.50
37.95
32.95

13.95 a

15,98

14,99
7.99

16,98
8.48

16.45
17.45
8.45

15.95
15.95
15.95
8.25

15.95
7.99

16.45
16.45
16.95
8,95

15,95
15.95
17.95
8.45

15.95
15,95
15.95
7.99

9.95
6.45
10.95
10.45
10.95
9.45

8,95
6,45
10,45
9,95
10.95
8,95

9.99
8.99
10.75
8.95

7,95
10.95
9.95
9.95
8,95

9,50
6.95
11.50
9,95
10.95
9.95

6.29
9.99
8.99
9.95
7,99

33.95
25.45
22.95
22.95
31.95
42,45
38,95
29.95
33.95

33.75
25.45
22.95
21.95
31,45
41,95
38.45
28.95
34.95
19.95
24.95
27.45
18.45
25.95
16.95
20.95
20,95
24.45
15.95

24.95
22.75
21.75
30.95
41.60
37.95
28.75
33.95

24.95
22.95
2295
30.95
43.95
3895
29,95
32.95

24.75
27.45
17.95
25.75

25.95
27.95
1795
2695

20.30
19.95
22.95
16,95

21.95
19.95
23.95
16.95

Jenever:
Eigen Merk
Belgisch 30%
Henkes
Clanjn
Bols
Harteveli
Olifant
,
Hoppe
Hooghoudt
Florijn
Bokma
Lechner 30%
Vlek
Goblet

Whisky:
Gorter Maltky
Goedkoop 40%
Vat 69
William Lawsons
Four Rozes
Glenfiddich
Ballantmes 0.7
Ballantmes l /l
J Walker Red 0,7
J Walker Red l/ 1
Teacher's
Famous Grouse
Cognac:
Eigen Merk ***
Eigen Merk VSOP
Martel **"
Courvoisier ***
Remy Martin ***
Remy Martin VSOP
Bisquit ***
Joseph Guy ***
Port:
Delaforce
Cockburn
Offley
Martini Vermcuth
Sherry:
Eigen Merk l/ 1
Eigen Merk 0 75
Sandeman
Pedro Domecq
Harvey's
Osborne
Overige:
Smirnoff l/l
Smirnoff 0.7
Campan 0.7
Jagermeister 0,7
Tia Mana 0,7
Drambuie075
Gr Marnier Rouge
Bailey's 0,7
Comtreau 0,7
Am di Saronno 0,5
Am di Saronno 0,7
Gordon Gin 0,7
Rum goedkoopst
Bacardi 0.7
Safari 0,5
Safari 0.7
Passoa
Malibu
Berentzen Apfel

Wijnpakhuis
*
1 7.95
1 6.45
21.45
20.95
23.45
19.95
21.45
22.45
20.95
20.95
23.45
16.95

16,98
21,49
19,98
20,79

20.50

l
J

25.95
36,95
46,95
45.95
47.95
63.95

28,98
49,98

| 29,98
1

!
38,95

39.95
44.95

39.98 !
*34,98 !
59,49
29,98 J

45.95
47.95

64.95
38.95

29.95
41.55
26,95
29.95

.
16,25
15,95
16,25
7,99

5.39
9.95
8.99
9.95
8,49

10,48
9.98
10.98
9,48

8.95
7.45
10.75
9,45
11.45
8.95

34.95
24.95
22.95
22.95
31.95
41.95
39.95
28.95
35.95
19.95
25.95
27.95
16.95
25.95
1695
21.95
21.95
23.95
15.95

33.98
25.48
22.98
22.98
31.98
42.98
38.98
29.98
35.98
19.98
25.98
27.98
17.98
25.98
16.98
21.98
21.98
24.48
15.98

35.95
25.45
22.95
22.95
31.45
41.95
38.95
29.95
34.95
19,45
25,95
27.95
16.45
25,95
16.95
21.95
21.45
25.45
16.95

9.48

14,98

7,99

1
4,98
8,98

J
8,49

22,98
21,49
21,79
29,98
39,98
36,98
27,98
32,98
17,98
24,98
15,98
24,89
19,98
19,98
22,98
15,89

25.95
27.95
19.95
25.95
17.95
21.95
21.45
24.45
16.95

9.75

33.95
24.95
22.95
22,95
30.95
41.95
37.95
28.95
33.95
1995
24.95
26.95
1695
25.95
17.50
20,95
1995
2395
15,95

33.95
24.45
22.50
21.95
31.50
41.50
38.50
29.50
33.95
19,95
2495
26.95
15.99
25.99
2025
19.95
23.95
15.95

* 0 5 liter

J ƒ20,- (twee lotnummers)
ij ƒ10,- (één lotnummer)

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met btokletters Deelname houdt in aanvaarding van het reglement

Wilt u miljonair worden?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!
Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.
De loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890/098/177 89. d d
02-03-1993 Prijzen boven de dui
zend gulden worden belast met
25% kansspelbelasting Prijzen
worden automatisch op uw bank ot
girorekening gestort

Naam:

ij dhr. U mevr.

Adres:
Postcode: l l l l l-l i l
Postbanknummer:

Plaats:

_

150.93.11

Datum:
Handtekening:

NATIONALE

Banknummer:

LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

SLIJTERIJEN

van de Samenwerkende
Dirk van den Broek Bedrijven

HAARLEM: Californiëplein 17
ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21

donderdag 11 november 1993

Weekmedia 17
In de rubriek Achter
de Schermen gaat het
Zandvoorts Nieuwsblad
op zoek naar de 'mens'
achter bekende Zandvoorters. Deze week
kunstenares Marianne
Rebel, die sinds twee
jaar aan de lopende
band succes heeft met
haar schilderijen van onder andere sporters.

Achter de Schermen....

6

'

Marianne Rebel

Vanaf de Honkbalweek kent iedereen m'n werk

W

ZANDVOORT - Marianne Rebel schildert al ruim twintig jaar. Haar
schilderijen gaf ze vaak cadeau aan familie en vrienden met als gevolg dat
er heel wat van haar geesteskinderen achter de rododendron of op zolder
eindigden. Rebel: „Ze werden het volgens mij spuugzat, zo van: d'aar heb je
Rebel weer. Op gegeven moment zei ik er al bij dat ze het ook op het toilet
mochten hangen."
door Everhard Hebly
„Nu heb ik geen tijd meer om
vrij werk te maken terwijl ik
dat wel vreselijk leuk vind. Dat
is tamelijk triest eigenlijk. Het
liefst maak ik eet-, drink- en
danspartijen. Ik werk bijna alleen nog maar in opdracht. Ik
schilder overigens niet alleen
sporters. Ik heb laatst ter gelegenheid van een 25-jarig huwelijksfeest een familieschilderij
gemaakt."
•Twee jaar geleden werkte ze
nog bij boekhandel Visser aan
de Grote Krocht. Ze werd ziek
en de dokter adviseerde haar
om eens iets te gaan doen wat
ze echt heel leuk vond. En toen
was daar de wereldvermaarde
golfspeler Stuart op televisie.
„Ik vond het een snob en dacht
gelijk: die ga ik zo schilderen
dat hij zichzelf lelijk vindt",
vertelt ze. „Er zit geen filosofie
achter, waarom zou dat moeten? Mijn hoofdthema is dat
mensen er met een glimlach
naar kijken en vervolgens zeggen 'er zit wat in'. Het moet
reacties uitlokken, want veel
kunst is toch al zo schraal. Of je

Ontmoetingsdag
erg gewaardeerd
ZANDVOORT - Het Comité
Ontmoetingsdag heeft enthousiaste reacties ontvangen over
de feestdag van vorige week.
„Het voorziet duidelijk in een
behoefte," bevestigt voorzitter
Jan Brabander. „Het was een
fantastische dag, vooral dankzij de tientallen vrijwilligers en
onze sponsors." Helaas was de
grote 'regelaar' van het vervoer,
Piet van Meelen, kort tevoren
in het ziekenhuis opgenomen.
„Dan zie je pas goed hoeveel hij
altijd gedaan heeft," aldus Brabander. „Maar gelukkig hebben
we het gered." Op de bijeenkomst werd afscheid genomen
van de medewerkers Thea Robbers en Hans van Maris. Hun
taken zijn overgenomen door J.
Wassenaar en dokter Drenth.
Gran Dorado heeft nu al bekend gemaakt dat het boulevardrestaurant ook volgend jaar
weer gratis beschikbaar is.

wordt door mijn schilderijen
gegrepen en wilt ze hebben of je
loopt kotsend weg. Bij exposities ben ik zelf mijn beste toeschouwer."

Café Scandels
heeft een permanente 'expositie' van het
werk van Marianne
Rebel,
aan de wand,
'Dikke taarten'
het plafond en
„Ik werk altijd op een doek zelfs
op
van 80x100 en daar moet zo'n T-shirts

heel figuur op. Liefst zo oversized mogelijk, ik houd van dikke
taarten. Voordat ik aan het
werk ga, verdiep ik me in de
persoon en in zijn sport. Ik kijk
veel plaatjes en video. Zodra
het beeld in mijn hoofd zit,
breng ik het in één keer op het
doek. Ik kan niet tekenen, ik
moet direct schilderen. Ik ben
nu bezig met Magie Johnson en
die staat dan in een half uur op
het doek. Daarna ben ik nog
twee weken bezig met het af- Foto Persbureau
Zandvoort
werken."

„Ik ben minder schijterig dan
Een paar goede vrienden sti- was de reactie: 'Dat is vast weer
vroeger omdat ik vertrouwder muleerden Rebel om door te zo'n suf geblowde kunstenaar
ben met het materiaal. Als ik nu gaan. Ook al waren haar schil- uit Amsterdam'. Rebel: „Het
een foutje maak, haal ik hem derijen tien keer niets, ze waren gaat om vitamine R van relaties
weg met terpetijn. Dat durfde toch uniek. Ze ging telefoneren en die heb ik niet genoeg al beik twee jaar geleden niet. Alles en foto's opsturen van haar gint het langzaam te komen.
wat ik schilder is eenmalig en werk om maar ergens te mogen Joop van de Ende zegt bijvoorik doe absoluut geen repro's, exposeren. Ze kreeg alles netjes beeld dat hij iets voor mij wil
ook al is daar vraag naar. Als teruggestuurd. Don't call us, regelen m het Circustheater
meer mensen een bepaald we'll call you. In Zandvoort van Scheveningen. Zoals het nu
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of alarmnummer 023-334323 (24 schilderij hadden willen heb- mocht ze een paar schilderijen gaat vind ik best leuk. Ik heb de
POLITIE:
Alarmnummer uur per dag), ook voor melding ben, is dat jammer voor ze. Ik ophangen bij de ING Bank en kick van het selfsupporting. Als
06-11. In andere gevallen: tel. van zoekgeraakte of gevonden doe het gewoon niet, dan heb- bij haar kapper. Toen bleken mijn werk zo goed is als sommiben ze pech gehad. Punt uit." haar vrienden het goed gezien gen zeggen, dan kom ik er ook
dieren.
13043.
te hebben. De schilderijen wa- wel op eigen kracht. Laat mij
BRANDWEER: Alarmnummer Hulpverlening:
ren binnen drie dagen ver- voorlopig maar rommelen, ge06-11. In andere gevallen Centrum Voor Vrijwillige
Internationaal
kocht.
structureerd rommelen dus.
023-159500 of - voor info over- Hulpverlening: Voor informaSportbeoefening is niet beOp een goede dag kunnen ze er
tie, advies en hulp tel. 17373, op
dag - (02507) 61584.
toch niet meer omheen. Als de
AMBULANCE: Alarmnummer alle werkdagen van 10.30-12.30 paald een hobby van haar, maar
Honkbalweek begint, kent ie06-11. Anders: tel. 023-319191 uur. Schriftelijk: Postbus 100, ze compenseert dit nu met haar Vitamine R
schilderijen. Voor de HaarlemInmiddels hangen haar schil- dereen mijn werk."
(ongevalllen), Centrale Post 2040 AC Zandvoort.
Ambulancevervoer (CPA) Ken- Stichting Welzijn Ouderen se Honkbalweek 1994 bijvoor- derijen tot m Orlando. En de
Zandvoort: (voorheen Dien- beeld maakte ze een afbeelding mensen die haar twee jaar gelenemerland.
DIERENAMBULANCE: Die- stencentrum) Koninginneweg van een honkballer, die interna- den niet zagen zitten, beginnen Kunstenaarscollectief
In Zandvoort geniet ze al zerenbescherming
023-246899 l, tel. (02507) 19393. Spreekuur tionaal gebruikt gaat worden ineens belangstelling te krij(gratis), Regionale Dierenam- op dinsdag- en donderdagmid- voor posters en ander reclame- gen. Soms wordt al voorzichtig kere bekendheid, wat onder
materiaal. De karikatuur van gesproken over 'een Rebel' aan meer te danken is aan café/resbulance
alarmnummer dag van 13.30 tot 15.00 uur.
taurant Scandals op het KerkBelbus: Om van de belbus (voor Stuart ging de hele wereld over de muur hebben.
023-334323.
plein, waar enkele van haar
HUISARTSEN: De volgende bewoners van 55 jaar en ouder) en binnen de kortste keren
Toch hoort ze nog niet bij de schilderijen hangen en het perhuisartsen hebben een geza- gebruik te kunnen maken, stond Rebel bekend als de 'naïmenlijke
waarnemingsrege- dient men zich 24 uur van te ve golf schilderes'. Stuart zelf zeer gesloten kunstscene van soneel 's zomers een T-shirt
ling: J. Anderson, B. van Ber- voren op te geven bij Huis in de balanceerde bijkans op zijn de happy few gerespecteerde en draagt met daarop een heuse
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 achterste benen toen hij de af- bekende kunstenaars. Toen ze 'Rebel'. Maar op het gebied van
in Rotterdam haar werk zagen, kunst blijft het volgens haar
Paardekooper, H. Scipio-Blü- en 17.00 uur. De kosten per per- beelding zag.
me, P. Weenink. - Informatie soon bedragen vanaf l juli 1991:
daarover tijdens weekend, ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,(ADVERTENTIE)
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én voor een retour.
tijdens feestdagen via telefoon- Alg. Maatschappelijk Werk
nummer 30500. De spreekuren Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
van de dienstdoende arts zijn 13459 bgg 023-320899 of 320464.
zowel op zaterdag als zondag Spreekuur op werkdagen van
van 11.30 tot 12.00 uur en van 9.00-10.00 uur, maandagavond
17.00 tot 17.30 uur. Een af- van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlespraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen ning, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gratandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apo- tis.
theek, H.B. A. Mulder, tel. Telef. Meldpunt Sexueel Ge13185. Openingstijden (alleen weid: tel. 023-329393 op werkdavoor recepten): zaterdag 10.00 - gen 12.00-14.00 uur en ma.a13.00 uur en 17.00 - 18.00 uur. vond 19.00-21.00 uur.
Zondag
11.30-12.30
en Zandvoortse Vereniging van
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- Huurders: Gratis advies voor
nmgstijden informatie over de leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedge- uur: 19783. Schriftelijk: Postvallen is het Kruiswerk Zuid- bus 287, 2040 AG Zandvoort.
-Kennemerland 's avonds, 's Woningbouwvereniging EMM:
nachts en in het weekend te be- Klachtentelefoonnummer
reiken via de doktersinforma- technische dienst: 17577. Bestuur lij k spreekuur: iedere eertiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Eliza- ste dinsdag van de maand van
beth de Boer-Burgh en/of 19.30 tot 20.00 uur. ,
Verzekeringsbank:
mevr. A.C. Gombert, Koch: Sociale
straat 6A, Zandvoort, tel. spreekuur tijdens de 'even' weBioscoopprogrammering van 11 t/m 17 November
ken op woensdag 10-12 uur, in
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Gemeenschapshuis, L. DavidsThorbeckestraat 17 te Zand- straat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
voort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver- 61500.
eniging v.h. welzijn der dieren Taxi: tel. 12600.
(02507) 14561, Vermissings- Openbare bibliotheek: Prinsesdienst 023-383361, Asiel Zand- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
voort
(tevens
pension) 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
02507-13888, Asiel Haarlem 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
023-244443. Stichting Regionale 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
Dierenambulance: 023-363476 10-14 uur.

| Weekenddiensten

toch wat armetierig in Zandvoort. „De gemeente moet eens
een keer iets extra's doen.
Zandvoort is toch meer dan een
patat- en krokettendorp? Het is
hier altijd vreselijk low budget.
Er wonen hier zoveel kunstenaars dat ik zeg: gemeente doe
eens wat. In Bergen doen ze

niets anders dan het promoten
van kunst. Er is hier best ruimte voor een kunstenaarscollectief. Ik hoef overigens niet zo
nodig betrokken te zijn bij de
opzet daarvan, want ik heb
geen verstand van kunst. Ik ben
ook maar een prettig gestoorde
kunstenares."

VERENIGINGSNIEUWS
Verzamelbeurs
ZANDVOORT - In het Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidstraat wordt zondag 14
november weer de algemene
verzamelbeurs gehouden. Behalve postzegels, munten en
prentbriefkaarten zijn er ook
speldjes, spaarpotten, platen,
stripboeken, poppen, antiek en
curiosa te verkrijgen. Voor de
treinliefhebbers zijn er diverse
locs, wagons, rails en dergelijke
in het assortiment. Met name
zijn er veel Marklin treinen en
toebehoren van na 1960. Er zijn
experts aanwezig die het aangebodene taxeren, of bemiddelen
bij aan- of verkoop.

huis om half negen 's morgens,
terug om zes uur. Inschrijven
op dinsdag 9 november tussen
twee en drie uur m het Gemeenschapshuis (leden moeten het
strookje invullen van het ledenbulletin).

Wandelen in duinen
ZANDVOORT - De vrouwen
van de NvVH gaan zondag 14
november wandelen in de duinen.
Vertrek vanaf een uur vanaf
de ingang Zandvoortselaan. Na
de wandeling koffie m De Zandloper.

Cesartherapie

ZANDVOORT - Odile van
De beurs is open van elf tot Beek
en Francesca Boogerd
vijf uur. Entree gratis.
hebben een praktijk voor Cesar
oefentherapie. Zij vertellen
woensdag 17 november de dade NvVH wat dat inZANDVOORT - De ANBO mes van
met behulp van dia's.
brengt dinsdag 16 november houd,
de therapie is de houeen bezoek aan de overdekte Doel van
te bevorderen door zo
kerstmarkt in Utrecht, via de ding
mogelijk te bewegen, zitpyramide van Austerlitz. 's goed
lopen, maar ook strijken,
Middags wordi er warm gelun- ten,
en dergelijke.
ched. De prijs bedraagt 42,50 afwassen, zemen
betalen 2,50 gulgulden, alles inbegrepen. Ver- Introducees
trek vanaf het Gemeenschaps- den.

Kerstmarkt

(ADVERTENTIE)

GEEF EENS WAT ANDERS!
LAAT UW FAMILIE, VRIENDEN OF
KENNISSEN OP DE HOOGTE ZIJN
VAN WAT ZICH IN HUN OMGEVING
AFSPEELT!
GEEF EEN ABONNEMENT OP HET
ZANDVOORTS NIEUWBLAD, DAN
GEEFT U ELKE WEEK EEN NIEUW
CADEAU!
13 WEKEN VOOR MAAR ƒ 12,50

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: zondagochtendbijeenkomst thema 'Een
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Gemeensch. gemeenschappelijke toekomst
dienst in Hervormde Kerk, ds. voor ons allen'
C. van de Vate, m.m.v. Her- Dinsdag 11.00 uur dienst in
vormd Kerkkoor, najaarszen- Huize Bodaan, dhr. H. de Jong
(Zandvoort)
dingscollecte
Gereformeerde Kerk, Juliana- Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
weg 15:
Zondag 10.00 uur: Gemeensch. Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijdienst in Hervormde Kerk, ds. ders
uur: Zendingsdienst.
C. van de Vate, m.m.v. Her- 19.00
vormd Kerkkoor, najaarszen- Dankdag
Jehova's Getuigen:
dingscollecte
Roomskatholieke Kerk, Grote Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te" Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor P. uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meijer
Zondag 10.30 uur: pastor F. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.
Meijer

t Burgerlijke stand
Periode:
2 - 9 november 1993
Ondertrouwd:

Weber, Hans Christiaan en Van
der Voort, Anja
Winter, Michel Raymond en
Paap, Nelly
Gehuwd
Sauerbreij, Willem Prederik en
Draaijer, Cornelia Johanna
Van Bruggen, Henricus Antoni1 us en Booms, Anna Maria HenDeutekom, Maarten Alexander
®n Schepers, Paulina Petronelr

^

Geboren:
Yves, zoon van: Berendse, Hendricus Franciscus en Kleereko' per, Sanne
Daisy Rianne, dochter van: De
Krijger, Richard André en
Dijst, Monique
Overleden:
Hoogeweg, Gerrit, oud 86 jaar
Hoffman, Henri Eddy, oud 72
jaar
De Graaf geb. Hornstra, Aagje,
oud 71 jaar
Kemink, Peter, oud 27 jaar ,
Moolenaars geb. De V/ilde,
Sara Maria, oud 93 jaar

J\ dtU.Urll1.nk) het is belangrijk te weten wat zich in je
omgeving afspeelt Ik geef daarom het Zandvoorts Nieuwsblad
cadeau.

13 weken voor maar ƒ 12,50

Zandvoorts

il Nieuwsblad
Bezorg de krant bij:
Naam: (m/v) l l l l L
Adres: l l l l l l l
Postcode/Plaats: L
Telefoon: l l l
Ingangsdatum: l l l l l
Stuur de acceptgiro naar:

BAMBI
A.L
Dagelijks

13.30
Za,Zo,Wo.

13.30 en 15.30

MtfflttC

16 Jaar
Do/Vr/Ma/Di
15.30
Dagelijks
19.00 en 21.30
Een avontuur waar
\vo (i.~> miljoen jaar
op hi'hhtn &'\viicht.

EEN STEVEN SPIEUEHGRlM

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686
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Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "71037Ï"024001"
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IST U DAT we m de gemeente Zandvoort per
jaar 240 bomen verliezen aan de lepziekte? Dat het
negenhonderd gulden kost om5
een nieuw boompje te planten"
Dat het minstens 225 duizend
gulden per jaar kost om het bomenaantal in ieder geval niet te
laten verminderen? En wist u
bijvoorbeeld dat de bomen van
de Haarlemmerstraat allemaal
ziek zijn en dat het alleen a] een
ton kost om de zieke bomen te
vervangen door gezonde bomen? Shocking, niet?
In dit licht gezien is het voor
mij dan ook onverteerbaar dat
mooie statige bomen in het centrum plaats moeten maken
voor 'structurele' nieuwbouw.
'Sorry mensen, maar het meuwe gebouw komt een ietsepietsie naar voren te staan.'
U begrijpt het vast al, ik doel
hierbij op de bomen voor het
ABN/AMRO-gebouw en de lei-lindes voor het pand van Graftdijk op het Raadhuisplein.
Maar ook op de bomen voor- en
achter Jupiter, bij de Mickey
Snacks, én de mooie njkdragende appel- en perebomen m
de Schoolstraat. Want dat hun
laatste uur heeft geslagen, besef ik maar al te goed.
Wat we daarvoor terugkrijgen moeten we eenvoudigweg
afwachten. Maar eerlijk gezegd
hou ik helemaal niet van die
afwachtende positie: wat dat
betreft zijn wij Zandvoorters
maar al te vaak van een koude
kermis thuisgekomen. Nee
mensen, het wordt tijd dat we
de koppen eens krachtig bij elkaar gaan steken. Want we kunnen op onze vingers natellen
dat wij en onze kinderen hier
op een ongelooflijke manier bij
gaan inschieten.
Die projectontwikkelaars onderhandelen wel met de gemeente, ik hoor ze tijdens openbare vergaderingen best praten.
Ze hebben het over hoogten,
parkeersystemen, vergaderaccommodaties en extra appartementen, wmdtunnelonderzoeken en begrotingsbestekken....
Maar niemand hoor ik tijdens
deze vergaderingen praten over
onze bomen en wat dat eigenlijk kost.
Natuurlijk, er is in 1989 een
groenbeleidsplan
gemaakt,
maar de invulling daarvan kan
ruim gehanteerd worden. We
zullen er dus op moeten vertrouwen dat het allemaal 'wel
goed komt'. Maar die lege
boomgaten gaan nu vallen en
dat vertrouwen... Sorry hoor,
maar dat heb ik al een tijd geleden verloren. Bovendien: gelooft u dat die 250 bomen9 per
jaar teruggeplant worden Dat
is één boom per werkdag! En
dan dat geld, dat hebben we
toch helemaal niet?!
De gemeente weet de bomenplantdag zeer educatief te brengen en ze kijkt vertederd naar
onze spittende jeugd terwijl de
pers een leuke foto maakt.
Maar ondertussen sneuvelen
de andere bomen één voor één.

Nou heb ik een idee. Als we
nu allemaal een boom voor
onze deur gaan aanvragen. We
richten gewoon ons verzoek
aan het hoofd van de gemeentelijke groenvoorziening. Waarom zouden we 'm dan niet krijgen? Ik ken mensen die er een
aangevraagd én gekregen hebben, ja zelfs nog een stoepje erbij.
Zo wordt het hartstikke mooi
en groen in Zandvoort. Hebben
onze bestuurders tenminste
door, waar we naar toe willen.
Kunnen ze er met de verkiezmgen leuk op inspelen en er desnoods een politiek item van maken!
MARTHA BURGER

Hervormde Kerk
Verkoopdag
ZANDVOORT - In het
Jeugdhuis achter de Hervormde Kerk, aan het Kerkplein, wordt zaterdag 13 november de jaarlijkse verkoopdag gehouden. De deuren zijn open van 10 tot 5
uur.

j Kerkdiensten
Weekend:
13/14 november 1993

Zandvoorts
Nieuwsblad

.J

De verkoopdag wordt als vanouds georganiseerd door de
handwerkclub van de Hervormde Kerk. Naast zelf gemaakte handwerken hebben de
dames allerlei bruikbaar materiaal verzameld voor de rommelmarkt.
Allerlei middelen worden injeschakeld om zoveel mogelijk
verkoop-artikelen te kunnen
aanbieden. Zo zijn er bijvoorbeeld ook D.E.-koffiebonnen
verzameld om geschenk-artikelen te kunnen inkopen. Daarnaast zijn er de gebruikelijke
kerstkaarten en boeken. Traditiegetrouw wordt er een verloting gehouden, met fraaie prijzen waaronder twee Zandvoortse poppen. Deze zijn gemaakt
door mevrouw Hedi Gansner.
De opbrengst van de verkoopdag gaat naar het Onderhouds-,
Bouw- en Restauratiefonds van
de kerk. Er staan namelijk gigantische kosten voor de deur:
het dak van de kerk moet worden gerestaureerd. Het merendeel van die kosten wordt waarschijnlijk gedragen door Monumentenzorg maar dat gebeurt
pas als de restauratie achter de
rug is. Tot zolang moet de
Zandvoortse Hervormde kerkgemeenschap het geld zelf
voorschieten.

donderdag 11 november 1993 '
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Trompstraat 5/4
gunstig gesitueerd vierkam. app. op de 2e et. met
uitzicht over zee. Ind.: entree, ruime hal, woonkamer, 3 slaapk., badk. met ligbad en wastafel, keuken, 2 balkons.
Vr. pr. ƒ 184.000,- k.k.

„Nieuw"
Welkom in
Soc. De Manege

Burg. Engelbertsstraat 7 zw
in vrijstaand pand gelegen benedenapp. met garage en parkeerplaats voor 5 auto's. Ind.: entree,
hal, L-vormige woonk. met open haard, toilet,
douche, 2 slaapk., keuken.
Vr. pr. ƒ 259.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Aerobic les

ledere zat. een programma met top
entertainment, muziek, dansen, sfeer
en gezelligheid tot 03.00 uur in de
nacht.

Bel voor vrijblijvende offerte

Grote zaal Dorpsplein 2
Gediplomeerd „flerobidand-instructrice"

Let op! zat. 20/11 soul night
Uitsluitend ongeb. mensen
Corr. gekleed vanaf 25 jaar.

Hogeweg 76
in luxe appartementenvilla gelegen driekam. app.
op de 1e etage. Ind.: entree, hal, toilet, ruime
badk. met ligbad, douche en wastafel, woonkamer, open keuken met inbouwapp., balkon zuid, 2
slaapk. Inp. garageplaats.
Prijs ƒ 320.000,- v.o.n.
Prof. Zeemanstraat 3
goed onderh. vrijst. semi-bungalow met garage.
Tuin op het zuiden. Bouwj. 1975. Ind. beg.gr.: entree, hal, woonkamer met open haard, open keuken, bijkeuken, slaapk., badk. met ligbad, toilet en
wastafel, 1e et.: overloop, 2 ruime slaapk. met
wastafel, bergruimte.
Vr. pr. ƒ 349.000,- k.k.

„Nieuw'

Ondergrondse
olietanks
te verwijderen?

ZUIDHOEK B.V.

Entree ƒ 15,- koffie en
hapjes inbegrepen
INFO 16023

NIKS POESPAS ZOALS WAARDEBONNEN, COUPONS, ZEGELS, ENZ

VAN

LITER
FLESSEN
PEPSI
COLA

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

&*$&
^P

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

REGULAR

XKH

WEEKENDAANBIEDING

Roomboter
Amandelstaaf

KUNSTSTOF HUISHOUD3*5^*

HONIG SOEPEN

=^^=^™

IN HET BEKENDE 6 BORDENPAK

i LKHUIIIII

zoek uit: groente-, kippe-, julienne- of tomatensoep

mm DUBBELPAK
VOOR £•

ELDERS
W

DAT IS SLECHTS

jl.98

^^^*.

DAT IS
SLECHTS

Bakkerij PAAP

TUK J
PER STUK
^ £

ELDERS
*^U-DERS

heerlijk in alle soorten soep
^M^^H ^^^

Potgieterstraat 24
A
Zandvoort. Tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

**•**••~

3 W VS l-1 i

voor 6 euro-en 3
randaarde
stekkers
\aaaru= =«»"

SUPA KNABBERBOLLETJES

l

**&

02507-13624

Chinees
Restaurant

KON6
Speciale aanbieding Sam-Sin
iedere zondag in november
Afhaalprijs 28,50
SAM-SIN MENU Wij bieden u de mogelijkhcid om uit 18 gerechten uw 3 favoriete gerechten te
kiezen
1. Sijeo Paai Kwa varkcnskrabbetjes
2. Babi Pangang speciaal
3. Babi Pangang a la Hong Kong
(scherpe saus)
4. Babi Pangang (spek)
5. Babi Ketjap
6. Cha Sijeo (Babi pangang)
T.TjapTjoy
8. Koe Lou Yoek

CENT PER
LITERFLES

^•11

COSMETISCHE

KOOPMANS
BAKMIX VOOR
APPELTAART
OF CAKE

WATTENSCHIJFJES
„CLASSIC,,
scheuren niet-

2e PAK
HALVE PRIJS

GOUDA'S GLORIE

DAT IS SLECHTS
.^^^

l
\

.^^^h.

ZONNEPOND
100% plantaardige zonnebloemhalvarine

ELDERS,

PONDSKUIP

TEVENS ± 60 OCCASIONS IN
VOORRAAD
Tel.

4^59 ONS

(14

DE FRUITIGSTE

UWÏERSTSTÏKJE

DRINKYOGHURT

STEEKMOS
SET 2 RONDJES
-r^*. ^r^

KROON
SCHIJFJES

in handige
afsluitbare fles

RODE
BIETJES

LITERFLES

lekker zoetzuur

ELDERS ^2?
-

POT 37 CL

-^^^.

.

f

a

ELDERS

m

BIJ ONS
ONS SUCCES!

EEA/ VERRASSING!
SSN

H£BLBROOD

APPELBEIGNETS
„Light,, lekker slankgebak met VERSE appelschijven

•

STUKS

KAHREL
KOFFIE

m

ROODMERK
snelfiltermaling

M 4* 4*

PAK 250 GRAM
NU IN PRIJS
VERLAAGD!

9. Ka Lee Kai
10. Kip Malaka
11. Yin Young Saté
12. Foe Yong Hai
13. Po Lou Klai
14. Yu Kwo Kai Ting (kip)
15. Sji Tjap Kai
16. Si Tjap Yoek
'17. Si Tjap Ngau Yoek (bicfstuk)
18. Sambalvlees
Als u Sam-Sin wilt bestellen, dan eerst de naam SamSin vermelden en dan de 3 nummers van de door u
gewenste gerechten noemen.
Sam-Sin gerechten
zijn met 2x witte rijst.
l.p.v. witte rijst is nasi of bami ook mogelijk. Service
van de zaak!
Gerechten met mihoen
5.- extra
of Chinese bami
HALTESTRAAT 69
TEL. 17897

^^ ^^

ELDERS

i v:

FRISTI

^•H

"^•i^^r

PEPER
DÉMAKUP

AUTOBEDRIJF
TOLÉ

Pakveldstraat 21, Zandvoort

^^

_**

A ^ '
LAAG GEPRIJSD

Nu ook verhuur van
aanhangers - boedelbakken
- bestelbussen
9-persoonsbussen - luxe auto's

.^^^

ALTIJD LAAG
GEPRIJSD
YOFRESH
YOGOSPREAD

ASSORTI

HttRU

met yoghurt bereid.
Naturel of
Kerrie/Ananas

^

IBVBRWORS1

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schallpleln • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hooldweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhol
EN NU OOK: • AMSTERDAM |ZUID): Bljnstraat 48
•

l
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Bad Zuid/ZN blijft winnen
ZANDVOORT - De zaalvoetballers
van
Bad
Zuid/ZN doen het prima. In
de bekercompetitie werd
eerst Nu of Nooit uitgeschakeld en vervolgens kreeg het
sterke VSV met 8-4 klop. De
derby, voor de competitie,
tegen Zandvoortmeeuwen
werd na veel spanning met
7-6 gewonnen.

In deze wedstrijd was het
ZVM dat de score opende. Piet
Koper verraste doelman Ton
Hendriks. Het technisch beter
spelende Bad Zuid/ZN kwam
echter sterk terug. Door doelpunten van Wim Keur, Pieter
Brune en tweemaal Henri Marcelle namen de Noorderlingen
een 4-1 voorsprong.
In de tweede helft zou de
spanning tot de laatste minuut

gehandhaafd blijven. Hans
Loos verraste doelman Hendriks, waardoor ZVM terugkwam tot 4-2, maar in dezelfde
minuut was het Henk Gaus, die
voor 5-2 zorgde. Te laconiek
voetbal bracht Bad Zuid/ZN in
problemen. Ruud Echteld zorgde voor 5-3 en nadat Henk Gaus
6-3 op het scorebord had gebracht, kwam ZVM goed los.
Door twee treffers van Ronald
ter Wolbeek kwam de spanning
geheel terug: 6-5.
Bad Zuid/ZN knokte voor behoud van de voorsprong en
ZVM vocht verbeten voor de gelijkmaker. Met een afstandsschot gaf Wim Keur Bad
Zuid/ZN weer even lucht. ZVM
wenste zich echter niet gewonnen te geven. Piet Koper zorgde
nog voor 7-6, maar de tijd was te
kort om alsnog tot de gelijkmaker te komen.

Bruidsbeurs in Elysée Beach
ZANDVOORT - In het
Elysée Beach Hotel wordt
zondag 14 november een uitgebreide bruidsbeurs gehouden. Aanvang 14.00 uur,
entree 15 gulden per persoon.

kunnen terecht voor leuke ideeen en deskundig advies.
De bezoekers worden om
14.00 uur ontvangen met koffie
en een petit four, waarna de
bruidsshow begint. In de pauze
is er gelegenheid om 'onder het
genot van een hapje, drankje en
live muziek' de vele stands te
bezoeken. Onder de bezoekers
worden twee prijzen verloot:
een romantisch weekend in Hotel Lapershoek in Hilversum of
een uitgebreid vier-gangen diner in het Elysée Beach Hotel.

Elly's Bruidsmode uit Zwanenburg verzorgt een - naar beloofd wordt - spectaculaire
bruidsmodeshow. Daarnaast
zijn er diverse bedrijven aanwezig die diensten verlenen bij
bruiloften.
Belangstellenden

Uw krant nid
ontvangen?
Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166

Eerste nederlaag PERSONALIA
The Lions dames
ZANDVOORT - De basketbalsters van The Lions
leden de eerste nederlaag
van dit seizoen. De reserves
van Sea Devils waren iets
doeltreffender en wonnen
met 31-40.
BASKETBAL

Gestruikeld
ZANDVOORT - Een 79-jarige
inwoonster van Zandvoort is
zondagmiddag rond half vijf op
de Vondellaan gewond geraakt.
De vrouw struikelde over haar
hond, waardoor zij haar enkel
brak. Zij is overgebracht naar
een ziekenhuis in Haarlem.

De eerste tien minuten waren
beide teams gelijkwaardig en
deden niet voor elkaar onder
gezien de stand van 9-11. Het
spel was best aardig om te zien,
maar de Zandvoortse dames
misten te veel mogelijkheden
Schoten en lay-ups kwamen
niet in de basket en Sea Devils

Guido Weidema is aan de Universiteit van Amsterdam afgestudeerd als drs. commumcatiewetenschap, met een graad
liep uit naar een 12-21 voor- 'Publieksstudie'. Zijn afstusprong bij de rust.
deerscriptie luidde: 'KwalitaMet ijzersterk basketbal tief bereik van abriformaten'.
keerde Lions in de tweede helft
terug in de wedstrijd. De tegenstander werd van de basket afgehouden waardoor de scores
achterwege bleven. Lions vond
ZANDVOORT - De PvdA afde basket wel en kwam op gelij- deling Zandvoort houdt dinske hoogte: 27-27. Na vijftien mi- dagavond 16 november een
nuten was er nog steeds even- openbare vergadering in gewicht in de partij: 31-31. In de bouw De Krocht, aanvang 20.00
laatste vijf minuten stortte uur. De kandidatenlijst voor de
Lions in, waardoor Sea Devils gemeenteraadsverkiezingen
alsnog met een 31-40 overwm- wordt vastgesteld. D66 verganing aan de haal ging.
dert donderdagavond 18 no„We speelden goed, alleen vember - openbaar - m het Gemoeten we er gewoon meer bal- meenschapshuis, aanvang 8
len ingooien," aldus coach Pe- uur. Het verkiezingsprogramter van Koningsbrugen.
ma wordt vastgesteld.

Partijen vergaderen

ZANDVOORT - Maar
liefst 4'4 vissers van de Zandvoortse Zeevis -Vereniging
voeren uit om de vierde
Noordzeewedstrijd te houden. Het werd een wrakwedstrijd, waarbij de vangsten
goed te noemen waren.

lag, gooiden de Zandvoorters
de hengels uit in de hoop gullen
aan de haak te slaan. Na de eerste twee driften (met de boot
heen en weer drijven boven het
wrak) was er nog niets gevangen. Maar na de derde drift was
het raak. Zeker de helft van de
vissers had beet. Zo'n twintig
gullen, van een redelijk forVISSEN
maat, werden aan boord gebracht.
Nadat de boot op het wrak
Na de volgende drift lukte het
weer niet om de vissen te verrassen, maar de schipper van
de boot slaagde erin de vissers
op de juiste plek te brengen.
Behalve gullen, werd ook steenbolk gevangen. Na driemaal
honderd minuten vissen, had
Hans Roest de-meeste vis gevangen. Met een totale lengte
van 9 meter en 35 centimeter
werd hij eerste. Ton Goossens
legde beslag op een goede tweede plaats door de vangst van 7
meter 78 centimeter, terwijl
Ernst Mulder met 7 meter en 38
centimeter derde werd.
De grootste kabeljauw werd
gevangen door Johan van Gasteren en wel één van 91 centimeter, met een gewicht van 6,750
kilogram. Dat betekende een
nieuw clubrecord. De grootste
steenbolk was voor Johan Dalman, namelijk 35 centimeter.
Totaal werden er 248 vissen gevangen, waarvan 37 steenbolken en 211 gullen.

STOOKAKTIE '93-'94
doe mee en bespaar!
Vanaf deze week weer
de stookwijzer in deze krant.

COMMERCIEEL. ZAKENNIEUWS
PERSONEEL SAMENWERKENDE DIRK VAN DEN BROEK BEDRIJVEN

SCHENKT/ 100.000,AAN NIEUWE SOPHIA KINDERZIEKENHUIS

Vierde hulptransport Rotary
ZANDVOORT - Rotary
Club Zandvoort heeft voor
de vierde keer een groot
hulptransport naar het
voormalige Joegoslavië georganiseerd. In het" Kroatische Osijeck werden twee
vrachtwagenladingen voedsel en andere hulpmiddelen
afgeleverd.
Het transport bevatte onder
andere de levensmiddelen suiker, meel, melkpoeder en aardappelen. Daarnaast waren ook
middelen voor de dagelijkse hygiëne opgestuurd, zoals tandpasta en tandenborstels die
door leerlingen van Zandvoortse basisscholen bijeen waren
gebracht.
De goederen hadden een gezamenlijke waarde van zo'n 55
duizend gulden. Zij zijn ter
plaatse door de stichting Charitas uitgedeeld, waarbij vooral
goed gelet werd op een eerlijke
verdeling onder de bevolking.
Dat gebeurde onder leiding van
een pastoor en onder controle
van de drie Zandvoortse Rotary-leden Hans Lampier, Govert
Slob en Zvonko Steiner. Zij
hadden tevoren de contacten
gelegd en zich bijzonder voor
dit transport ingespannen.

Met nog een wedstrijd te vissen staat Cas Al aan kop, geZakken verse aardappels zijn altijd bijzonder welkom in het volgd door Henk Bluijs en Gerrie Dreihuizen. De laatste weddoor oorlog geteisterde, voormalig Joegoslavië
strijd is op 21 november aanstaande vanuit Den Helder.
Rotary International veel waardering opgeroepen. Deze in(ADVERTENTIE)
stantie heeft nu 12 duizend gulden geschonken aan de Zandvoortse organisatie. Dat geld
wordt ter beschikking gesteld
van een school in Karlovac.
„Daarmee kunnen we de keuSpecialist in dakramen en dakkapellen
ken in die school afmaken,"
zegt de verheugde Zandvoortse
Nijverheidsterrein 14,1645 VX Ursem. Tel. 02202-2700.Fax 2730.
'rotarian' Jan Brabander. „Die
hebben we eerder al zoveel moMisschien wilt u buurman
gelijk ingericht." De keuken is
ook laten bouwen
voor de schoolkinderen van
groot belang: daardoor is er
kunt u samen fl 500,voor hun tussen de middag een
in uw zak houden
warme maaltijd. Velen kunnen
die thuis niet meer krijgen.

TIMMERBEDRIJF RUITER

Waardering
Rotary Zandvoort is vorig
jaar november gestart met
transporten naar het door de
oorlog geteisterde, voormalige
Joegoslaviï Dat heeft ook bij

L

GT

Kledinginzameling
'Mensen in Nood'
ZANDVOORT - Mensen in
Nood zamelt op 26 en 27 november weer overtollige kleding in.
Dit keer speciaal voor mensen
in Oost-Europa. Ook schoeisel,
dekens en lakens zijn welkom.
Afgeven in gesloten zakken,
vrijdagavond 26 november tussen zeven en half acht bij: de
Nicolaasschool, ingang Prof.
Zeemanstraat, de NH-kerk, de
Gereformeerde Kerk, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
aan de Brugstraat en bij de
RK-kerk. Zaterdagmorgen tussen tien en een bij de Nicolaasschool en de RK-Kerk aan de
Grote Krocht. Tussentijds kan
er niets meer ingeleverd worden bij de Agathakerk. Evenmin is het mogelijk zakken
voor of m de kerk te plaatsen.

Feest

(ADVERTENTIE)

Geslaagde visweek ZVZ
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ZANDVOORT - De Vereniging Reserve Gemeentepolitie Zandvoort heeft zaterdagavond op feestelijke
wijze afscheid genomen van
commandant G.W. Schaap.
Gerrit Schaap verlaat de
Zandvoortse
reservepolitie
eind van dit jaar, dan volgt ook
het officiële afscheid. Vooruit lopend daarop werd hij zaterdag alvast uitgewuifd door de
vereniging van de reservisten,
met een feest georganiseerd
door het Comité Afscheid G.W.
Schaap. De commandant kjeeg
een
'verrassings-afscheidsavond' aangeboden op Circuitpark Zandvoort. Schaap is in de
28 jaar dat hij lid was van het
reservekorps altijd zeer actief
geweest op het circuit.

Huldiging bij ZVM

Dirk van den Broek sr., de grondlegger van de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven,
heeft afgelopen zaterdag, 6 november, in Hillegom een cheque ter waarde van ƒ 100.000,overhandigd aan professor dr. F. C. Verhulst van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.
Het bedrag, dat door het complete personeel van het Van den Broek-concern bij elkaar is
gebracht, zal worden besteed aan de inrichting van speeltuinen rond het ziekenhuis met speciale speel-attributen.
De spontane personeelsactie volgde na de schenking van vorig jaar van de Samenwerkende
Dirk van den Broek Bedrijven. Toen ontving het Sophia Kinderziekenhuis een bedrag van ƒ 1,1
miljoen.
Dit was het resultaat van de spectaculaire verkoop van ruim 40.000 pakketten in de supermarkten van Dirk van den Broek, Digros, Dirkson, Bas van der Heijden en Jan Bruijns; een buitengewoon succesvol en uniek project, in samenwerking met een groot aantal fabrikanten.
Dirk van den Broek jr., directeur van de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven: „al
onze medewerkers hebben meegedaan aan deze geldinzameling, die aansluit op de activiteiten
in ons jubileumjaar 1993. Dat is een positief signaal in een tijd waarin we vooral praten over
problemen bij bedrijven. In het diepste geheim voorbereid is dit fenomenale bedrag ingezameld.
Dit grote succes had niemand eigenlijk voor mogelijk gehouden. In gezamenlijk overleg is
besloten de ƒ 100.000,- nu deze bestemming te geven. Dat is een gebaar naar de zieke
kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis, die nu toch verantwoord buiten kunnen spelen."
Professor dr. F. C. Verhulst van de afdeling Kinder- en Jeugd-psychiatrie kreeg de symbolische
cheque uitgereikt tijdens het jaarlijkse jubilarissenfeest van de Samenwerkende Dirk van den
Broek Bedrijven in Treslong in Hillegom.

ZANDVOORT - Tijdens de
jaarlijkse ledenvergadering van
Zandvoortmeeuwen werden diverse leden in het zonnetje gezet. Voordat het zover was, besloot de vergadering Dragan
Petrovic te benoemen tot voorzitter, als opvolger van de teruggetreden Peter Logmans.
De bloemen waren echter
voor de heren Cock Van der Leden, Mulder, Peter Versteege
en Piet Loos, die de speld voor
het 25-jarig lidmaatschap kregen uitgereikt. De heren Maarten van Soolingen en Arend
Stobbelaar werden gehuldigd
voor 40 jaar lidmaatschap. Het
bestuur benoemde Jaap Paap,
Teun Vastenhouw en Peter
Logmans tot Lid van Verdienste. Bovendien werd mevrouw
N.Koper in de feestelijkheden
betrokken, aangezien zij maar
liefst 35 jaar deel uitmaakt van
de plak- en nietploeg van de
clubkrant.

Toerist gedupeerd
ZANDVOORT - Op de Burg.
Van Alphenstraat is donderdag
de auto van een Franse toerist
gestolen. In de wagen, een blauwe Peugeot 405, lag nog alle bagage, inclusief zijn papieren en
geld. Het Franse consulaat is
de gedupeerde man te hulp geschoten zodat hij weer naai
huis kon komen.

Mijn eerste Renault:
de 19 Driver.

NOVEMBER MENU
Merfstsafade. met èoerenftam
enQruyerefoas
'Wüdèouiiïon met groenten
èrunoise

metpate in roomsaus
°f
'Kjittpenfitet met pruimen
invosseèessensaus

Standaard met geïntegreerd, veilig kinderzitje en f 1.630,-* voordeel.
trouwens razend veilig en da's een aange-

We kijken met z'n allen ook nog eens door

Mét mijn eigen standaard geïntegreerde kin-

naam gevoel. Want in deze Renault Driver zit

getint glas, en niemand in de buurt heeft

derzitje (alleen op de 4- en 5-deurs uitvoering).

zulke mooie wielstandaard een 14 pe Renau|t 19 PrlVCr V.3. f 28.295,-.
doppen als wij.
60 pk motor en
•
En
voor
al
die
extra's
betalen
mijn ouders
voor maar f 1.000,- extra een 1.4 80 pk energyniet
veel.
Sterker
nog,
ze
hebben
de Renault
motor. Men zegt dat dat knap pittig is. De

Niet slecht, hè? Ik zit erin als een vorst en heb
het mooiste uitzicht van de wereld, 't Is een

********

IbniÜêys met 'Warme
cnocoCadesaus en

gereserveerde plaats, jazeker. Ga ik niet mee,
dan wordt mijn stoel neergeklapt en

sügroom

FL 39.-

Ziehier mijn eerste auto, de Renault 19 Driver.

chauffeursstoel is, moet ik toegeven, ook niet

19 Driver gekocht met maar liefst f 1.630,-*

^) zie je gewoon een comfortabele in

mis: die is in hoogte verstelbaar (evenals het

voordeel. Maar ja, daar zijn het dan ook mijn

delen neerklapbare achterbank, 't Is

stuur) en heeft zelfs 'n verstelbare lendesteun.

ouders voor.

* Informeer naar de exacte voorwaarden Prijzen inclusief BTW, exclusief kosten njklaar maken Prijs- en specificatiewijzigmgen voorbehouden Renault adviseert Elf Oliën 8 jaar plaatwerkgarantte
* * V a -prijs is gebaseerd op 3-deurs verste

I

. WILLIAMS RENAULT WORLD CHAMPION FORMULE 1 - 1 9 9 2

Autobedrijven Rinko

RENAULT

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-13360/12424.
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!
Do. 11 nov. om 10.00 uur start in opdracht van belanghebbenden een

eenmalig en rechtstreeks aan publiek
van een uit recentelijk faillissement afkomstige voorraad

Normaal ƒ 159,- nu ƒ 89,
èn 2 stuks voor f 150,-

VITRAGE - VOLANTS - KANT
het betreft hier uitsluitend goederen afkomstig uit de magazijnen
van een der meest vooraanstaande Nederlandse groothandels,
waaronder div. bekende en toonaangevende topmerken

THE POINT OF FASHION

VER EN VER BENEDEN

tttet 'tt>
Grote Krocht 19, Zandvoort

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort

enkele voorbeelden uit het enorme assortiment

Tel. 17093.

violen
winterbeplanting
bloembollen

* VITRAGE

l

een topkollektie in diverse breedtes, kleuren en
designs, fantastisch mooie kwaliteiten.
Winkelprijzen:
22,95 19,95 17,95 let op! GAAN WEG VOOR

* VITRAGE

geeft u meer!
GASTRONOMISCH GENIETEN
AAN DE ZEEUWSE RIVIÈRA

l

exclusieve kollektie in div. breedtes in de meest
decoratieve uitvoeringen.
Win kei prijzen:
29,95 en 24,95 let op! GAAN WEG VOOR

Het eiland Walcheren in de provincie Zeeland is sinds
jaren een bekend vakantiegebied De uitgestrekte natuurgebieden alsmede de schitterende duinen en stran
den ademen een sfeer uit van rust en ruimte Hotel
Willebrord is gelegen in het dorpje Zoutelande aan de
Zeeuwse nviera aan de zuidkant van Walcheren tussen
Vhssingen en Westkapelle

* VITRAGE

In samenwerking met Weekmedia organiseert Hotel
Willebrord voor liefhebbers van strandwandehngen,
rust en gastronomie in de maanden oktober t/m decem
ber gastronomische weekenden van vrijdag voor het
diner t/m zondag na het ontbijtbuffet Op vrijdag krijgt u
een uitstekend 4 gangen diner geserveerd en op zater
dag een gastronomisch buffet met diverse wild-, vis- en
Zeeuwse specialiteiten

p.mtr

p.mtr

l

een keurkollektie, ontworpen door bekendste
decorateurs/woninginrichters, absolute
topklasse. Winkelprijzen:
39,95 35,- let op! GAAN WEG VOOR

p.mtr

LET OP! SLECHTS KORTE PERIODE of zolang de voorraad strekt.
OPENINGSTIJDEN: Donderdag 11-11 van 1O-18 Vrijdag 12-11 van 1O.OO-18.OO Zaterdag
13-11 van 1O.OO-17.OO Zondag 14-11 van 13.OO-17.OO Maandag 15-11 van 13.00-18.OO
Dinsdag 16-11 van 1O.OO-18.OO Woensdag 17-11 van 1O.OO-18.OO.

UITSLUITEND: DORPSPLEIN 2, ZANDVOORT
Het arrangement begint op vrijdag en u bent welkom
vanqf ca 13 00 uur Het arrangement is inclusief
- kamer met douche en toilet
2 x ontbijt
l x diner
- l x gastronomisch buifet
een dag gratis de beschikking over een fiets of gratis
entree voor zwemparadijs de Parel in Domburg (naar
keuze)
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de lezers
van de kranten van Weekmedia ƒ 199 p p Toeslagen l
pers kamer / 20,- per dag
Voor nadere informatie Hotel Willebrord, Smidsstraat
17 4374 AT Zoutelande, tel 01186 1215 Boeken is alleen
mogelijk door middel van het insturen van onderstaande volledig ingevulde bon naar
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
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iHC'ers niet opgewassen tegen afbraakhockey
ZANDVOORT - In een weinig hoogstaand hockeyduel
,eelden de heren van ZHC en VVV met 1-1 gelijk. Dat was
ik de juiste uitslag gezien de krachtsverhouding. De
indvoortse dames speelden een prima partij in en tegen
ocoude. Door twee doelpunten van Sanneke Castien werd
et 2-1 gewonnen.
HOCKEY
ZHC heren-VW M (0-0).
Het slechte hockey van WV
spireerde ZHC niet tot groots
genspel. Beide teams waren
soluut niet bij de hockeyles

ZB haalt fors uit
ZANDVOORT - TZB
=eft een schitterende 0-6
'erwinning behaald op
SC'74. De Zandvoorters
jn op jacht naar één van de
ie promotieplaatsen voor
i eerste klasse HVB. Heas voor TZB boekte cqnjrrent Overbos een niet
Twachte 0-1 overwinning
•> koploper DSK.
VOETBAL
Toch zijn de punten belangk en blijft TZB aansluiting
uiden. De overwinning van de
anschappen van Willem Kong is totaal niet in gevaar geeest. Met goed geconceneerd voetbal werden de Haarmmers met de rug tegen de
uur gezet. Door doelpunten
n Fred Zwemmer en Jeroen
vart nam TZB een 0-2 voorrong. Een voorsprong die bij
>t ingaan van de rust al groter
id kunnen zijn als iets koeloediger te werk was gegaan.
In de tweede helft was TZB
nstant in het zestienmetergeed van DSC'74 te vinden. Jeen Swart en Fred Zwemmer
ierden de stand op naar 0-4.
: Haarlemmers probeerden
3 strijd te verplaatsen naar de
ZB-helft, maar kregen geen
ikele ruimte. In de slotfase
jpaalden Daan Herweg en
emy van Loon de eindstand
10-6. In het Zandvoortse doel
aakte Marcel Draayer een uitekend debuut. Het weinige
erk ging hem heel goed af.

erard Kuijper
nelste op
alve marathon
ZANDVOORT - Vorige
eek donderdag werd in
otterdam, onder schittemde weersomstandigheen, een internationale poliewedstrijd gehouden. Bij
halve marathon behaalin de veteranen klasse,
e Zandvoortse hoofdagent
erard Kuijper een schitte'nde eerste plaats.
Na ongeveer de helft van de te
pen afstand te hebben afgewerd duidelijk, dat de lo3rs toch wel last hadden van
e plotselinge temperatuurveroging, daar aan snelheid fors
oest worden ingeleverd. Bij
B veteranen namen de Nedernders het voortouw. Na onge2er tien kilometer bleek, dat
andvoorter
Gerard Kuijper
a
n zondanig gat had geslagen,
at hij niet meer door de conJrrentie kon worden teruggeakt.
In het totaal klassement emgde Kuijper op een zesde
aats. In de klasse veteranen
as de Zandvoorter een klasse
sart. Hij finishte in een tijd
l uur, 25 minuten en 23
conden. Op ruim vijf minun kwam nummer twee, Huyrechts uit Zeeland, over de
eet. Bij de overige klassen
'erheersten met name de Bel•n en de Luxemburgers.
Voor Gerard Kuijper was het
•n goede opsteker voor de
onde van de Haarlemmereer, die voor 14 november op
e
t programma staat. De start
i
n deze loop is 's morgens om
alf tien vanuit Badhoevedorp.

en schotelden het handjevol
toeschouwers niets leuks voor.
In de tweede helft kwam er wat
leven in de strijd. VVV nam
door een dubieuze strafcorner even dubieus ingeslagen - een 01 voorsprong. Dat was het teken voor ZHC om er iets aan te
gaan doen. In de dertigste minuut slaagde René Blom erin
de gelijkmaker te forceren: 1-1.
De Zandvoorters zetten nog
wel aan voor een slotoffensiefje, maar VVV hield met afbraakhockey de stand in evenwicht. Enig lichtpuntje in deze
wedstrijd was het voortreffelijke spel van Nicky Gatsonides.
„Het was heel slecht," meidde Floris Goezienne. „Evenals
VW hebben we weinig uitgespeelde kansen gehad. Geen
van de teams verdiende het om
te winnen."
• Abcoude-ZHC dames 1-2 (0-1).
Een hard werkend ZHC heeft
een prima overwinning behaald
op Abcoude. De ZHC-dames
hadden in de eerste helft constant een groot overwicht. Dat
resulteerde in een voorsprong,
middels een doelpunt van de
uitstekend spelende Sanneke
Castien: 0-1.
Het eerste kwartier van de
tweede helft was voor Abcoude.
ZHC moest terug en kon niet
voorkomen dat Abcoude op gelijke hoogte kwam: 1-1. Het De Zandvoortse hockeyers
laatste kwartier was echter moesten om elke bal 'knokken
weer voor ZHC, dat fel ten aan- op de vierkante centimeter'
val trok. Het betere spel werd
beloond met een gave treffer
van wederom Sanneke Castien:
Foto Persbureau Zandvoort
1-2.

Z'75 slaat toe in Putten
ZANDVOORT - Zandvoort'75 boekte in en tegen
Putten een uiterst belangrij ke 0-2 overwinning. Volgens
trainer Gerard Nijkamp was
dit de beste wedstrijd van
dit seizoen.
VOETBAL
Met Oscar Vos op de plaats
van de zieke Jan Willem Luiten, nam Zandvoort'75 direct
het initiatief. De gevaarlijke
spitsen en de spelmaker van
Putten werden uitgeschakeld,
waardoor dit team niet in het
ritme kwam. Zandvoort'75 wel.
Na een dikke tien minuten
voetbal scoorde Mare Balk uit een vrije trap. De scheidsrechter besloot de treffer af te keuren, omdat het een indirecte
vrij trap was. De doelman raakte weliswaar de bal nog aan,
maar het bleef 0-0.
De Zandvoorters waren echter niet uit het spelritme te halen. Ferry Boom snelde alleen

op de doelman af, maar werd
keihard neergelegd. Boom
moest later met een zware blessure het veld verlaten. Hij werd
in de tweede helft vervangen
door Dennis Keuning. Op slag
van rust nam Zandvort'75 verdiend een 0-1 voorsprong. De
doelman van Putten werkte de
bal slecht weg. Die bal werd opgepikt door uitblinker Edwin
Ariesen, die van zeker veertig
meter de bal inschoot: 0-1.
Ook in de tweede helft behield Zandvoort'75 het beste
van het spel, maar naar gelang
de wedstrijd vorderde werd de
druk op het Zandvoortse doel
groter. De Zandvoortse defensie bleef echter keurig overeind. In de slotminuut was het
invaller Martijn Mulder, die
Zandvoort'75 in veilige haven
schoot: 0-2.
„Dit is een lekkere opsteker,"
meende trainer Nijkamp. „Het
hele team speelde ijzersterk.
Putten is dan ook niet gevaarlijk geweest. Nu moeten we dit
spelpeil vast zien te houden."

ZANDVOORT - Het dit
jaar naar de derde klasse gepromoveerde
tweede
schaakteam van Café Neuf/Chess Society heeft ook
zijn tweede wedstrijd gewonnen. In Hillegom werd
het vijfde team van De Uil
met 3,5 tegen 4,5 geklopt.

beging, konden de Bollenkwekers weer langszij komen. Kees
Koper speelde echter weer een
ouderwets sterke partij en blies
de vijandelijke stelling compleet op, waarmee de stand op
1,5-2,5 voor Chess Society
kwam.

Ruggegraat

SCHAKEN

Dat bestuursleden dikwijls
de ruggegraat van een vereniTeamleider
Olaf
Cliteur ging vormen, bewezen Hans
startte met dezelfde acht spe- Drost en Hans van Brakel. Met
lers, waarmee een maand geleden het IJmuidense Kijk Uit
ruim verslagen werd. Reeds
vroeg in de avond kwam er op
enkele borden een boel duidelijkheid. Zo verspeelde Peter
van de Beek reeds snel een
stuk, maar Jean Paul WesterZANDVOORT - Na een
veld, Boudewijn Eijsvogel en
uitermate matige partij
Mare Kok kregen spoedig een
voetbal moest het zaterlekkere stelling. Jammer was
dagteam van Zandvoorthet dat Westerveld zijn voormeeuwen de eer laten aan
deel teruggaf en niet verder
het Heemsteedse RCH: 1-3.
kwam dan remise.
De Zandvoorters verblijDe uitstekend in vorm verke- ' ven zodoende in de onderste regionen.
rende Mare Kok pakte wel de
volle buit en bracht Café NeufMet verdediger Chris
/Chess Society op voorsprong.
Kuin, voor de op vakantie
Doordat Eijsvogel in een goede
zijnde spits Ferry van
stelling een onnauwkeurigheid
Rhee, in de voorhoede,
heeft Zandvoortmeeuwen
het wel geprobeerd. Het
vertoonde spel was echter
te mager om het RCH erg
lastig te maken. Technisch
speelde RCH beter, maar
grote kansen ontstonden
er ook niet voor de gasten.
In de 35ste minuut was
doelman Michel Winter
echter kansloos. Een fraai
afstandsschot belandde in
de bovenhoek: 0-1.

Matig voetbal
ZVM-zaterdag

In de tweede helft was
het spelbeeld niet veel veranderd. De Heemstedenaren iets beter tegen een
ploeterend
Zandvoortmeeuwen. Nadat RCH op
een 0-2 voorsprong kwam,
perste het team van Teun
Vastenhouw er een offensief uit. Uit een vrije trap
slaagde Bob Brune er in
Zandvoortmeeuwen dichterbij te schieten: 1-2. De
Zandvoorters waren echter
niet bij machte een vuist te
maken, waardoor RCH gemakkelijk overeind bleef.
In de slotfase bepaalde
RCH de eindstand op 1-3.

twee zeer fraaie overwinningen
loodsten de beide 'Hansen' hun
team in veilige haven. Peter van
de Beek moest, na lang tegenstribbelen, toch capituleren. Alleen de partij "an Dennis van
der Meijden was nog in volle
gang. De Zandvoorter, die een
zeer fraai stukoffer gepleegd
had, had een gewonnen stelling
bereikt. Hij liet zijn tegenstander echter weer terugkomen in
de partij en verloor tot overmaat van ramp in de uitvluggerfase door tijdsoverschrij- Debuut
Morgenavond debuteert het
ding. Dat was echter alleen van
belang voor de eindstand, want derde achttal van Café Neufde overwinning kon de Zand- /Chess Society in eigen huis.
Onder de bezielende leiding
voorters niet meer ontgaan.
van teamleiders Drost en Van
de Beek zullen de enthousiasteTevreden
lingen het opnemen tegen de
Teamleider Olaf Cliteur toon- vierde keus van Nieuw Vennep.
de zich na afloop uiterst tevre- De strijd begint om acht uur in
den. De doelstelling handhaven het Gemeenschapshuis.

Zandvoortse Schaak Club
lijkt op weg naar titel
ZANDVOORT - Louis Dambrink verstevigde zijn koppositie in de interne competitie van de Zandvoortse Schaak
Club, door in de negende ronde te winnen van John Ayress.
Het schaakteam van de club lijkt pp weg naar de titel. De
maandagavond gespeelde wedstrijd tegen De Vennep 5
leverde een overweldigende 7,5 tegen 0,5 overwinning op.
Het was de tweede ruime zege in successie.
SCHAKEN
Naast de fraaie zege van
Dambrink op Ayress, speelde
Lindeman een gave partij. Lindeman won knap van Jansen en
ook de overwinning van De
Oude op Berkhout was fraai.
Overige uitslagen: Franck-Den
Drijver 0-1, Reijer-Gude 0-1,
Hueting-Atkinson 0-1. De partijen tussen Geerts-Van Elk en
Gorter-De Boer eindigden in remise.
Voor de jeugd was er vorige
week de vierde instructieavond. Vanavond duiken de 20
jeugdleden weer achter het
bord met de 64-velden om in
onderling duels hun partijen te
spelen voor de interne competitie. De eerste tien op de ranglijst zijn: 1. Florian van der
Moolen, 2. Thomas Hesse, 3.
Dmitri Herders, 4. Remco de
Roode, 5. Niels Filmer, 6. Bart.
Timmermans, 7. Jonathan Ed-

wards, 8. Laura Bluijs, 9. Mare
Habets, 10. Kees Koning.

Rapid
Volgende week donderdagavond is de start in het Gemeenschapshuis van de Rapidcompetitie, die vorig jaar werd
gewonnen door Louis Dambrink. Er wordt op een avond
drie partijen gespeeld met een
maximale bedenktijd van twintig minuten per persoon. Deze
nieuwe competitie staat los van
de 'interne' en daarom kunnen
nieuwe schakers nog aanschuiven. De tweede en derde ronde
wordt gespeeld op 10 februari
en 14 april 1994.
De speciale schaaketalage bij
de Fa. Eldert de Boer in de
Kerkstraat, slaat erg goed aan.
Veel passanten nemen de tijd,
het schaakprobleem te bestuderen. Oplossingen zijn te vergelijken in de zaak. Het nieuwe
schaakprobleem is, 'mat in
twee zetten'.

Ton Goosens toont rechts een gevangen griet en links een tarbot.

VISSEN

'Pgave nummer 41: Mat in
zetten. Wit begint.
'P'ossing
van vorige week
S(
;haakprobleem
40, mat in
e
"
zetten, wit begint): 1.
c
. *-c2, Kh5-g5; 2. Ld4-e3+,
^>-fó;
3. Pc2-d4 en mat.
l>1
> mogelijkheid is nog bij de
zet van zwart: 2.
3. Te6-h6 en mat.
/Iet schaakprobleem is ook
zien in een speciale schaake*'agebij
kledingzaak Eldert de
°n er. Kerkstraat 20. De oplosS is daar eveneens te krijgen.
schaaketalage is nog twee
te, zien.
{

Het was Riek de Haan die
zijn doelpuntentotaal op tien
bracht door Zandvoortmeeuwen kort na de start van de
wedstrijd op een 0-1 voorsprong
te schieten. Zandvoortmeeuwen zakte daarna weg en gaf
daarbij Onze Gezellen de gelegenheid een waar spervuur op
de veste van doelman Ron Eerhart af te steken. In samenwerking met de betrouwbaar spelende Marcel Schoorl hielden
de Zandvoorters het doel
schoon.
Ook in de tweede helft stond
het doel Zandvoortmeeuwen
constant onder druk. Met
kunst en vliegwerk hielden de
badgasten stand. Ron Eerhart
bleek deze middag een niet te
nemen hindernis. Met gave en
spectaculaire acties ranselde
hij alle ballen uit zijn heiligdom. Wat Onze Gezellen ook
probeerde, er was geen doorkomen aan.
„De inzet was weer perfect,"
stelde trainer Pieter Keur. „Het
voetbal van ons was echter dramatisch slecht. Gelukkig verkeerde Ron in bloedvorm. Elke
week zeggen we dat het erg
slecht is, maar voorlopig wmnen we wel en staan we bovenaan. Het is onbegrijpelijk maar
in de derde klasse is immers wel lekker."
reeds na twee duels bereikt.
„De tegenstanders komen echter in volgorde van sterkte op
ons af. Op 3 december moeten
we het tegen degradatie-kandiZANDVOORT - Zaterdagdaat Castricum nog kunnen
winnen en daarna gaan we in avond 13 november organi1994 vanuit een koppositie kij- seert de Zandvoortse Autoken wat er met dit homogene sportvereniging Sandevoerteam allemaal mogelijk is," al- de de Bloemendaalrit. Deze
dus Cliteur.
rit wordt geheel verreden in

Weer winst voor Chess-reserves

Geslaagde visweek ZVZ

ZANDVOORT - Ook dit
jaar vertrokken twaalf leden van de Zeevis Vereniging Zandvoort voor, een
week naar het kanaaleiland
Guernsey om te proberen de
recordlijsten aan te scherpen. Ondanks dat twee dagen, door de hevige wind,
niet gevist kon worden,
werd er erg goed gevangen
en was het een fijne visvakantie.
De eerste dag gingen de leden
van de visclub naar de wrakken
om daar hun geluk te beproeven. Het weer was goed, dus
niets stond een goede vangst in
de weg. Aangekomen bij het
wrak werden de hengels uitgeworpen. Bij de eerste keer ingooien had Theo van Tooren al
beet en haalde de vis naar binnen. Eerst brak zijn 50 ponds
hengel door midden, maar met
kunst en vliegwerk werd de
leng van tachtig centimeter
toch binnengehaald.
De vraag van de vissers was,
of het wel een 50 ponds hengel
was. Het antwoord bleef met
lang uit, daar ook Henk Bluijs
bij het binnenhalen van een vis

zijn 50 ponds hengel brak. Er
werd maar van uitgegaan dat er
een fout in de berekening was
gemaakt bij het bouwen van de
hengel. De overige vissers vingen ondertussen regelmatig
congeraal en leng zodat gesproken kon worden van een goed
wrak.

Clubrecord
De tweede dag voer naar een
stek waar op de rog gevist zou
worden. Deze dag was minder
succesvol. Alleen Peer van Warmerdam ving een blonde rog
van 55 centimeter hetgeen een
clubrecord betekende. Gezien
de afmeting is dit record voor
verbetering vatbaar. Er werd
nog wel veel vallon, wrass, pollack, koolvis en hondshaai gevangen.
De zeebaars moest er op de
derde dag aan geloven. Daarvpor was als aas nodig zandaal,
die zelf eerst nog gevangen
moest worden. Daar had de
schipper een groot wandnet
voor uitgezet. Na het ophalen
van het net bleek er geen zandaal in te zitten. Met de hengel
lukte het beter, waardoor er
toch aas voorradig was. De zeebaars beet echter slecht.
Slechts Ton Goossens had beet.

ZANDVOORT - Ondanks
uitermate pover voetbal
heeft Zandvoortmeeuwen,
door een 0-1 overwinning op
Onze Gezellen, de koppositie in de vierde klasse
KNVB veroverd. Zandvoortmeeuwen verdedigde
de gehele wedstrijd de reeds
na vijf minuten genomen
voorsprong. Doelman Ron
Eerhart groeide naar grote
hoogte.
VOETBAL

'Chaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
ordt verzorgd door de Zandoortse Schaak Club. Meer in'rniatie over de problemen/olossingen is te verkrijgen op de
ubavond, elke donderdag in
rt Gemeenschapshuis. Ook
a
'i men informatie inwinnen
de volgende telefoonnums: 02507 - 15023, 17272 of
1085.

Ron Eerhart redt
punten voor ZVM

Toen de vis echter tot op vier
meter van de boot was opgehaald, en iedereen kon zien dat
het een behoorlijke knaap van
75 centimeter was, ging de vis
er vandoor. John Klaasen haalde een zeebaars van vijftig centimeter binnen en Gas Al sleepte een tarbot van 62 centimeter
aan boord. Verder werden er
nog wat grieten gevangen.

Goed spel van handbalteams

ZANDVOORT - Na een
boeiende partij handbal
bleef het herenteam van
Holland Casino-ZVM met
lege handen achter. DSS
taleek te sterk voor een goed
tegenspel biedend Zandvoorts team: 13-19. De ZandNaar de haven
dames speelden een
De zeebaars stond ook voor voortse
sterke
partij
tegen Jonkcars
de vierde dag op het programVido
en
wonnen
met 9-7.
ma. Weinig succes omdat de

wind tot kracht vijf was toegenomen. Ondanks dat de boot
flink te keer ging, slaagden de
Zandvoorters erin de hengels
uit te werpen. Het bleek niet
voor niets te zijn aangezien de
griet, tarbot en rode poon best
wilden bijten.

Rond het middaguur werd de
wind echter te sterk en werd de'
haven opgezocht. In de haven
verschalkten de leden nog wat
koolvis, waaronder een aantal
van zestig centimeter. Ook de
volgende twee dagen kon er
niet worden gevist vanwege het
slechte weer. Toch keken de leden van de Zeevis Vereniging
Zandvoort terug op een zeer geslaagde visweek.

ZAALHANDBAL
• Holland Casino/ZVM herenDSS 13-19 (7-11).
De Zandvoortse heren hadden in de beginfase geen kijk op
de vrije worpen van DSS. De
diverse varianten verrasten de
Zandvoortse defensie, waardoor al snel tegen een 1-3 achterstand werd aangekeken.
Door prima keeperswerk van
Ashwin van der Mrje bleef Holland Casino-ZVM in de race. In
aanvallend opzicht zorgde Peter Pennings voor de doelpunten, zodat het team van coach
Dirk Berkhout zelfg een 4-3
voorsprong nam. Over het geheel genomen speelde DSS

toch iets beter. Vooral aanvallend lukte het DSS de badgasten met problemen op te zadelen.
In de tweede helft leek DSS
op een eenvoudige overwinning
af te gaan. De Zandvoorters
hadden veel moeite de defensie
van DSS uiteen te spelen. Lukte
dat, dan werd door Holland Casino-ZVM maar liefst vijfmaal
een voetfout op de cirkel gemaakt. De kansen gingen zodoende verloren. De Zandvoorters bleven vechten voor een
positief resultaat, maar kpploper DSS speelde de partij geroutineerd uit: 13-19.
• Holland Casino/ZVM damesJonkcars Vido 2 9-7 (6-3).
Het team van coach Joost
Berkhout speelde een sterke
partij tegen het tweede team
van Jonkcars Vido. Het betere
spel kwam niet volledig in de
stand tot uitdrukking. De Zandvoortsen namen een 3-1 voorsprong, maar die voorsprong
had dubbel zo groot 'moeten
zijn. De schoten gingen echter
naast het doel, of de doelvrouwe van Jonkcars Vido redde.
Ruststand 6-3.

In de tweede helft bleef Holland Casino-ZVM het betere
van het spel houden. Bij een 8-3
voorsprong sloop echter de
nonchalance in het Zandvoortse team.
Tot 8-6 wist Jonkcars Vido op
te halen en werd het even link,
maar Holland Casino-ZVM liet
de in het verschiet liggende
overwinning niet meer glippen:
9-7.

ASV Sandevoerde
houdt puzzelrit

de gemeente Bloemendaal.
AUTOSPORT

Uitzetter van deze rit is Hans
Putter, die samen met Paul van
Os een fraai maar bovenal listig
parcours heeft uitgezet. De rit
wordt verreden volgens het
'kaartleessysteem'. De deelnemende equipes krijgen een plattegrond van de gemeente Bloemendaal voor hun neus geschoteld en moeten de daarop getekende route van start tot finish
zo nauwkeurig mogelijk volgen.
Het vertrek voor deze rit
vindt plaats vanaf acht uur vanuit Beach Bar van het Palace
Hotel aan het Burg. Van Fenemaplein te Zandvoort'. Van
hieruit zullen de deelnemers
naar Bloemendaal worden geleid voor de eigenlijke start. De
rit is 40 kilometer lang met een
ideale rijtijd van 120 minuten.
De inschrijving voor deze rit
staat vanaf half acht open voor
deelnemers in de A-, B- en Cklasse. De kosten zijn twaalf
gulden per equipe. Leden van
de ASV Sandevoerde genieten
een korting van twee gulden
per persoon.
Ook nieuwkomers zijn van
harte welkom. Een duidelijke
schriftelijke uitleg is aanwezig.
De verliezer krijgt een poedelprijs, namelijk een gratis mschrijving voor de volgende rit
op 11 decemben Inlichtingen
over de rit van zaterdagavond
kunnen verkregen worden via
telefoonnummer: 02507-13391.

TZB klaverjassen
ZANDVOORT - Vrijdagavond
organiseert TZB de maandelijkse klaverjaswedstrijd voor
koppels.
Ook dit keer wordt er gekaard in de kantine van TZB
aan de Kennemerweg.
De avond wordt gesponsord
door Sprenkeling.
Deze koppelwedstrijd begint
om acht uur en het inschrijfgeld bedraagt zeven gulden en
vijftig cent per koppel.

Wijn maken
ZANDVOORT - Primeurwijn
is een piepjonge wijn met een
fruitbouquet. Deze wijn hoeft
niet te gisten. Café La Bastille
uit de Haltestraat verwelkomt
op 18 november twee Franse
wijnboeren die vertellen over
'hoe wijn te maken en te laten
smaken'. Ook De Kaashoek levert een bijdrage.

Top scorers

O \\ukniuliiAIEl

F. Boom (Zv.75)
R. De Haan (ZVM zon)
B. Heino (Zv. 75)
F. van Rhee (Z.V.M.zat)
W. Rubeling (Z.V.M.zat)
J. Schilder(TZB)
10

15

In de voetbalcompetitie was vooral TZB op dreef. Zesmaal scoorde
dit team. Fred Zwemmer en Jeroen Swart vonden tweemaal het
doel, maar kunnen de leider in het klassement Riek de Haan nog
niet verontrusten. De Zandvoortmeeuwen-spits, scoorde het enige
doelpunt van de wedstrijd en bracht daarmee zijn totaal op tien. De
concurrentie is al op grote achterstand gezet.

PHILIPS / WHIRLPOOL MAGNETRON
AVM704WIT; Inhoud 20 liter, 750 Watt nuttig vermogen,
roterende energieverdeler, tijdklok tot 60 minuten,
traploos regelbaar, aparte ontdooistand. Adviesprijs*765.-

SONY CAMCORDER
8x motorzoom, fader, 3 lux,
hifi, autofocus Adv '2220 -

TOPMERKCAMCORDER

F60, 8mm systeem, 6x zoom,
Flat en Square Hi-BlackTnnitron supenmpose, autofocus Adv.*2299 beeldbuis, teletekst en afstandbediening Adviespnjs'1799-

1299.SONY 70CM KVX2921

N32; Superieure kwaliteit. Vt'Sterker 2x20 Watt. Sound Field Control,
digitale tuner met 24 voo keuzezenders, dubbel auto-reverse
cassettedeck, dolby B, CD-s jeler.Luidsprekerboxen 60 Watt 2-weg
systeem. Afstandbediening. Ad 'iesprijs*1199.-

49.

1299.

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

PIONEER HI-FI MINI-SET
INKL CD-SPELER EN BOXEN

1149.-

STEREO TELETEKST

1499,

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

*f -IQ Q

l O 3.

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

INDESIT D 3 W I
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts en l
geruisarm: Adviesprijs. '999.-

BAUKNECHT VW 3PR

PTgjfr 7OQ .
liflftf l ;J«J-

BOSCH VWPS21 00
SIEMENS 1000 TOEREN pTgii QCO
TypeWHSSSO; Adviesprijs'1878.-

U'JfAf OU «f.
PHILIPS/WHIRLPOOL E3ji1Q7C
KOEL/VRIES KOMBI
Ü3M lof U* MIELEVWG521
Type ARG280; Adviesprijs'1235.- WAS/DROOG KOMBINATIE
1200 TOEREN LUXE

Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviesprijs'3330.-

1969.-

IDEAAL: Wassen en drogen m
éénapparaat. Adviesprijs*1899.-

STEREO TRAVELLER

CCR810; 8mm camcorder, HiFi
stereo, super-lichtgewicht "2695.-

RISICO

pTg«k -|>|7C •
lf;m? III u-

1599.-

BAUKNECHTSUPER
KOEL/VRIES KOMBI

AEG LAVAMAT RVS

De grote AEG kollektie bij
Type KGC2511; Adwespnjs'1269.- BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbiedmg? Adv.'l 549.-

SONY TRAVELLER

TR50; Lichtgewichtcamcorder,
8x zoom, Hi Fi, autofocus. '2550.-

SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1100 toeren p/m,buitenGeen 2-deurs koelkast maar een mantel tweezijdig geemailechte 320 liter 2-deurs koel/vries leerd. Adviesprijs '2199.kombinatie. Koelruimte op
"ooghoogte". Adviesprijs.M 099.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

599.-

1799.- SONYHI-8TRAVELLER

PANASONIC70CM*
STEREO TELETEKST

J/

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

USM nzö«"

1399.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

pTjfo
LüL-7

PHILIPS HI-FI VIDEO

JMR •
ÖHU-

BAUKNECHT WA6500

VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle, perfekt
beeld, HiFi stereo Adv.'l795.

845.-

999.-

TURBO-DRIVE HI-FI

Supersnel1 HiFi stereo video.
Ned. Philips garantie. *1395.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

799.JVC VHS HI-FI VIDEO

Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Adviesprijs*749.-

Type 25GR5760; 63cm flatsquare, m-line, quikstart beeld- HRD910;TOPKLASSEi '1649.buis, stereo, teletekst en afstandbediening. Adv."2075.-

1295.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

1395.-

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

1995.-

70 CM TELETEKST

Nederlandse Philips garantie.

1295.-

PHILIPS CE6270 63CM
AFSTANDBEDIENING

995.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST
PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

395.-

899.-

INDESIT 2-DEURS

395..-

PANASONIC VHS HI-FI

F65; 4 koppen, stereo. *1894.-

1099.-

565.665.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO

VS940; VHS-HQ, 4 koppen,
mkl. TELETEKST. *1999.-

HOLL 1000 TOEREN

1199.-

ZANUSSI WASAUTOM. PANASONIC 700 WATT

BOSCH 280 LITER

SONY VHS HI-FI VIDEO
SLV615; HQ TOPKLASSE!
4 koppen, longplay (8uur).'1990.-

LUXE WASAUTOMAAT PHILIPS/WHIRLPOOL

1149.

AVM610;20 liter. Adviespnjs'769.-

BAUKNECHT 2304

665.-

SIEMENS KS31VOO

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.'799.-

VR223; VHS-HQ, simpel
programmeren: TXT. '1245. -

349.-l

MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON

749.-

FMA925C; Luxe 3 m 1 kombi-1
magnetron. Inkl. hete-luchto-1
ven en grill. Adviespnjs."849.-

TURBO-DRIVE VIDEO

Supersnel, 4 koppen, longplay.
Ned. Philips garantie. *1245.-

PHILIPS

749.

569.-

850
TOEREN
BOVENLADER

VR312;3koppen,perfektbeeld,
LCD-afstandbediening.*1145.-

679.-

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

549.
699.599.-

255.-

INDESIT 140 LITER

ETEKST.*140
VS902; TELETEKST.
*1409.-

355.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI

R8180;750Watt+draaiplateau. l

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1 000. Adv.*1 445.-

800 TR N BOVEN LA DER

030."'

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

QQQ

O3O.'

BLAUPUNKT55CM
SUPER TELETEKST

HTgij
urn*

Inklusief aparte 2800-toeren centrifuge. Adv.*1375.-

395.-

MÉT

ZANUSS1140 LITER

5 JAAR

INDESIT
FORNUIS

PTgjj
i^frf

TypeKN5402WO;Adviespnjs*849.-

ETNA FORNUIS 14.00

899.-

BOSCH KTF1540

INDESIT G/E FORNUIS

V325; VHS-HQ, prefekt beeld'
LCD-afstandbedienmg. *1220.-

BAUKNECHT 160 LTR

779.-

PELGRIM SUPERLUXE ,
TOPMERKWASDROGER GAS-ELEKTRO FORNUIS

AKAIVHSVIDEO+PDC

F360; HQ-3 koppen. "1 098.-

Wasdroger. Adviesprijs*495.- 410; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviespnjs'1425.-

AKAI3 KOPPEN VIDEO

ZANUSSI WASDROGER

F340, VHS-IHQ, PCD voorbereid, afstandbediend. Adv. '968.-

TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

pTg%
KTO _
>;wfty ü/ifi

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje,
waar altijd een plaatsje
voor te vinden is. Adv.*595.-

nra% C7Q _

328.-

ZANUSSI VRIESKAST

Type Z6050; Adviesprijs*599.-

428.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl. afstandbediening. '699.-

PHILIPS VRIESKAST

449.-

478.578.-

JVC MINI HIFI SET

BOSCH VRIESKAST

MXS2; Komplete set inkl.
CD-speler en boxen.

PRIJS

Type GSD1311; Adv. '848.-

liförw

849,

459.

PHILIPS /WHIRLPOOL

BAUKN./BOSCH/AEG
KONDENSDROGER
ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER
Elektronisch regelbaar. '1445.

Electronisch betalen
met uw PIN-code,
zonder extra kasten

MERKCENTRIFUGE

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

l HAARLEM
l Winkelcentrum "Schalkwijk"
l Rivièradreef 37

l BEVERWIJK
l ALKMAAR
l Winkelcentrum "De Beverhof " l Huiswaarderplein 11
l Beverhof 16 (alleen witgoed) l (Achter Noorderkaue/Gro:.

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

198.-

MIELE DROGER

348.&1N J

ATAG INFRA TURBO

KFF452; Luxe gas-elektrol
TyeAMB523; Adviesprijs*945.- fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

59u«"

STUNT!! VRIESKIST!!

PIN-CODE |
Meer budget door de gratis l
BCC-cardf
i«nvraag-folder in de winkel! l

INDESIT WASDROGER

FK055/52/25A; Elektrische oven, l
inkl. grill en kookwekker. *1510.-

Type AFB594; Adviesprijs*725.-

BAUKNECHT LUXE

pee

958.

ATAG GAS-ELEKTRO

bïïfÊy 549."

428.-

KN5404;Gas-elektro. "1049.-1

160 liter inhoud. Adv.*869.-

DX20; afstandbediend. '879.-

GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

598.-

SONY 3 KOPPEN VIDEO

CQQ
lïlilw UI «f*
D3O.' JVC VHS-HQ VIDEO

ARISTONA 51 CM

v\l

X

PHILIPS 160 LITER

SONY 4 KOPPEN VIDEO

7QQ
PANASONIC VIDEO
/3O." J40;VH_S-HQ.3 koppen.'1104.-

GRUNDIG 51 CM TEKST

979,

799.-

AEG TURNETTE

70KV971 7; Adviesprijs*2275.- SLV425; VHS-HQ, longplay,
4 DA-PRO koppen.shutte. *1 330.

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviespnjs'1299.-

TOPMERK. Adviesprijs*749.-

RTV535;3koppen,VHS.*1445.pen, VHS.'1445.-

-IQ/IQ
lOIÖ."

649.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

145 LITER KOELER

BLAUPUNKT
KT VIDEO

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

319

SHARP 2 IN 1 KOMBI
Type R3G14; Draaiplateau, l
timer en 1000 Watt quartz-gnll.

320 Liter 2-deurs koelkast
Adviesprijs. *1398.-

PHILIPS VIDEO + PDC

VIDEO + PPDC
GRUNDIGVIDEO

-IQQQ
IO3O.'

219.-

MOULINEX FM1115

PHILIPS/WHIRLPOOL

(standbed..*10
2SB12; LCD-afstandbed..
*1045.

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

SAMSUNG RE570

ZANUSSI 2-DEURS

ARISTONA\ HQ
HQVIDEO
VIDE
kleur.n;«v '.

INDESIT 1200TOEREN

Type R2240. Adviesprijs*849.- Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs'1 299.-

PHILIPS GR1 021 37CM PHILIPS VHS-HQ VIDEO
l •!!• kl»u«n-«» •

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen,

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

169.
OPENINGSTIJDEN:

108.-

1 tot 6 30 uur |
..............

KOOPAVOND:
i
-' zaterdag .9 tot S uur.
. .. 7 tot 9 uur
Cl C|/TRn QIIDPRQ Badhoevodorp vrijdag
. .. 7 tot 9 uur
IKÏ r!V 5 AKiiVo-r AF? M«ar«s.nbroek vrijdag
7 tot 9 uur
IN DE RANDSTAD ov.rig. filial.n donde,d.8
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Recept
Daal bhat:
rijsttafel
uit Nepal
Ivy Heffelaar geeft recepten uit de natuurvoedingskeuken. Potten met weinig
of geen dierlijke eiwitten en
vetten, geen instantsauzen
met een waslijst aan toevoegingen, geen suiker. Ivy
kookt met granen, groenten, bonen, noten en zaden
en bereidt alles vers, het
liefst onbespoten.
N HET binnenland van Nepal wordt vaak een soort
standaard 'rijsttafel' geserveerd: daal bhat, wat linzen en
rijst betekent. De maaltijd bestaat uit een kop linzensoep en
een bord met rijst, een curry,
groene groenten en wat chutney. De linzensoep wordt door
de plaatselijke bevolking veelal
over de rijst gegoten, maar kan
natuurlijk ook apart gegeten
worden.
Linzensoep: l kop linzen, 8
koppen water, 2 vegetarische
bouillontabletten, l prei of ui, l
gourget, 6 worteltjes, l teentje
knoflook, olie of (geklaarde)
boter, l theelepel gemberpoeder, l theelepel komijnpoeder,
2 theelepels gedroogde basilicum of thijm, 3 laurierblaadjes,
sojasaus (shoyu of tamari) en
verse selderie. Het recept is
voor vier personen.
Was de linzen in een zeef en
zet ze een uur van tevoren in
water of bouillon in de week. Er
zijn verschillende soorten linzen, platte bruine, oranje (koken snel stuk) of kleine groene
berglinzen (de lekkerste). Was
de groenten en snij de prei in
ringetjes en de courgette en
wortel in blokjes of lucifertjes.
Fruit ze met de knoflook in wat
olie of (geklaarde) boter. Daarna gember, komijn, poeder, basilicum en laurier even meefruiten. Linzen met water en
bouillontabletten toevoegen en
alles op een klein pitje een uurtje laten pruttelen tot de linzen
gaar zijn. Op smaak maken met
sojasaus.
Voor het opdienen fijngehakte selderie erover. Bloemkool/aardappel/pompoen) curry:
halve bloemkool, 4 aardappelen, halve pompoen (oranje of
groen), 2 koppen water, halve
theelepel kerrie, l theelepel
geelwortel (kurkuma), l theelepel gemberpoeder, sojasaus
(shoyu/tamari). Fruit de kruiden in wat olie. Doe het water
en een scheutje sojasaus erbij,
roer tot de kruiden zijn opgelost.
Maak de groenten schoon,
schil de aardappelen en snij ze
in flinke stukken/roosjes. Van
de pompoen enkel de steel,
ruwe plekjes en pitten verwijderen, de schil kan eraan blijven. Doe de aardappelen en
pompoen in het gele nat en laat
tien minuten koken, dan de
bloemkool erbij en kook nog
een minuut of tien tot de aardappels gaar zijn. Roer tussentijds een paar keer in de pan
opdat alles goed geel wordt.
Laat tot slot het vocht zo veel
mogelijk verdampen.
Geef er bruine (basmati) rijst
bij, wat kort gekookte of gebakken groene groenten en een
chutney (toko).
IVY HEFFELAAE

I

Het idee voor Incognito ontstond in februari 1993. Het
moest geen marginaal, amateuristisch in elkaar geflanst stripblaadje worden,
maar groots worden opgezet
en publikatiemogelijkheden bieden aan anoniem tekentalent, om te beginnen
in de regio Amsterdam.
Gaandeweg groeide het plan
uit tot een concreet striptijdschrift: het stripblad Incognito- de ondertitel luidt
veelbetekenend: Ontmaskering van verborgen striptalent - was geboren.

Nieuw stripblad Incognito is
podium voor anoniem talent
STRIPMAÖAZiNE
JUNI 1993

NULNUMMER
1'ET
van Incognito zag in

H

NULNUMMER

juni dit jaar het levenslicht. Het eerste nummer werd op 17 en 18 oktober tijdens de Nederlandse
Stripdagen in Breda met de
nodige tamtam geïntroduceerd. Incognito-tekenaars
Peter Koch en Eric van Ophem en initiatiefnemer Ro-

bin Schouten, zitten tijdens
het interview bij wijze van

spreken nog bij te komen

van de enerverende Stripda-

gen, hét jaarlijkse hoogtepunt voor stripminnend Nederland.

door Charles Soria
„Het was er gezellig en vooral
beredruk,"
steekt
Robin
Schouten (24) van wal. „Twee
dagen lang heb ik niets anders
gedaan dan rennen en vliegen
voor Incognito. Ik ben totaal
kapot. Aan slapen ben ik nauwelijks toegekomen."
Striptekenaar Peter Koch
(32) valt hem bij: „We hadden
een eigen Incognito-stand en
zaten met zijn allen het blad te
promoten en te verkopen. De
sfeer op de Stripdagen is geweldig. Je zit tussen de grote kanonnen uit de stripwereld:
Theo van den Boogaard, Dick
Matema, Don Lawrence, Martin Lodewijk, Kamagurka (die
in Breda de Stripschapsprijs
1993 uitgereikt kreeg, maar dit
geheel ter zijde), allemaal signeerden ze hun albums en
maakten ze tekeningen op verzoek van het publiek."
Peter vervolgt: „Wij konden
natuurlijk niet achterblijven en
deden ook aan 'verzoeknummers.' De meest uiteenlopende
mensen krijg je aan je tekentafel. Van onschuldige kinderen
die een Donald Duck-cartoon
willen, tot doorgeflipte stripfreaks die om zombies, trollen,
bloed en explosies roepen, of

een oplage van vijfhonderd,"
zegt Robin Schouten. „Voor de
financiering van het blad zijn
we op dit moment voornamelijk op advertentie-inkomsten
aangewezen. De meeste adverteerders zijn bekende Amsterdamse stripwinkels zoals Kapitein Rob, Obelix & Comics en
Lambiek. Maar ook stripzaken
uit Rotterdam, Dordrecht, Arnhem en zelfs uit Groningen adverteren in Incognito."

Kroegentocht
Omslag van
het nulnummer van In-

cognito: 'ontmaskering
van verborgen striptalent!'
ranzige oudere heren die je
zacht fluisterend vragen of je
blote meiden wilt tekenen."
Professionele tekenaars, zoals bij voorbeeld Robert van
der Kroft van Sjors en Sjimmie,
reageerden tijdens de Stripdagen positief op Incognito. „Natuurlijk is die aandacht van gevestigde tekenaars mooi meegenomen, maar uiteindelijk is
het blad bedoeld om anoniem
tekentalent in de etalage te zet-

ten, en de kans te geven om
door te breken," aldus Eric van
Ophem (26), zelf een begenadigd tekentalent.
„Incognito vult daarmee een
gat in de stripmarkt, want bij
mijn weten bestaat er op dit
moment niet zoiets als een
kraamkamer voor nieuw Nederlands tekentalent. Talentvolle tekenaars moeten dus
vooral niet schromen hun werk
naar ons op te sturen."

Incognito is echter niet alleen een blad'waar strips in
staan. Er is bewust plaats ingeruimd voor kritische taesprekingen van recent verschenen
stripalbums en voor interviews
met bekende en minder bekende tekenaars. Er staan zelfs
korte verhalen in Het tijdschrift, al dan niet voorzien van
illustraties. „Het is de bedoeling vijf keer per jaar te gaan
verschijnen, om te beginnen in

BOES

„Op dit moment wordt Incognito landelijk gedistribueerd
via Het Raadsel, een Amsterdamse stripdistributeur. Binnenkort gaan we een kroegentocht houden om abonnees te
werven en ervoor te zorgen dat
Incognito op de leestafels van
verschillende
Amsterdamse
horecagelegenheden komt te
liggen. In december komt het
tweede nummer uit: een heus
kerstnummer wordt het."

„Vreemd genoeg is er, hoewel
er enorm veel anoniem stnptalent in Nederland is, een gebrek
aan capabele stripscenaristen,
aan mensen die een goed verhaal met een kloppend plot op
poten kunnen zetten," meent
Peter Koch. „Veel tekenaars leveren de prachtigste staaltjes
van hun artistieke kunnen af,
maar dikwijls komt het verhaal
niet goed uit de verf of kunnen
de grappen duidelijk veel sterActuele informatie over
ker. Een goed scenario doet
Toerisme en Vrije Tijd
wonderen."
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
Peter Koch: „De meeste strip1000 CC Amsterdam,
tekenaars zijn echter ego-triptel. 020-5622840
pers: ze willen niet dat een onaf(niet op vrijdag)
hankelijke verhalenbedenker
bepaalt wat hun dierbare karakters moeten zeggen en doen.
Dat moet doorbroken worden.
We willen daarom ook scenaEen mondvol
risten oproepen met verhalen
kopergeld
te komen voor de tekenaars die
Wie zich wel eens afin Incognito publiceren."
vraagt waarom zeelieden
in vroeger tijden vaak laveKoch, Schouten en Van Ophem willen uiteindelijk het
loos door de haven zwierven, moet eens een blik
liefst, hun brood gaan verdiewerpen in het pas verschenen in de stripbusmess. Bij Penen kijkboek 'Slagschip
ter Koch is dat gedeeltelijk al
Dwarsdoorgesneden.'
het geval. Voor een aardig hoIn fraaie illustraties van
norarium tekent hij sinds kort
een opengewerkt Brits oorde één-pagina-strip Bob Beukelogsschip rond 1800 wordt
noot voor het glossy studentenduidelijk gemaakt dat het
magazine Sum en de gag Jan
leven aan boord allerminst
Bovenjan voor het Utrechts
romantisch was. De officieUniversiteitsblad. Zijn mederen hadden niet te klagen,
werking aan Incognito verleent
maar het gewone scheepshij echter belangeloos.
volk moest het doen met
Eric van Ophem heeft als
scheepsbeschuit. 'De mavormgever-illustrator voor een
den proeven vet en koel,
reclamebureau gewerkt, maar
rnaar niet zo bitter als de
met het maken van kerstkaartorren,' meldde een culiten en logo's voor bedrijven
nair onderlegde zeebonk.
kwam hij creatief niet echt aan
Prettig slapen was het
zijn trekken. Tegenwoordig
evenmin niet in de ruimen,
voorziet hij als medewerker in
want soms werd je wakker
een postkamer in zijn levenson'of men met een mondvol
derhoud. Ook hij verleent gekopergeld had geslapen!'.
heel belangeloos zijn medewerOok het hijsen van zeilen
king aan Incognito.
was niet van gevaar ontInitiatiefnemer Rob Schoubloot.En dan hebben we
ten blokt vooralsnog voor zijn
het nog niets eens over de
havo-diploma, maar is zeker
zeeslagen gehad: kanonsvoornemens naam en faam te
kogels die ledematen afgaan maken in de stripwereld.
rukten, kanonnen die los„En als me dat met Incognito
sloegen en soldaten verniet lukt, dan schrijf ik in voor
pletterden, onthoofdingen
de toneelschool en word ik geen in tweeën gespleten liwoon acteur," zegt hij lachend.
chamen. Het was dan ook
Talentvolle tekenaars en strlpscenarlsten kunnen contact opnemen met:
niet verwonderlijk dat meStrlpmagazlne Incognito, redactienig zeebonk in het zicht
adres: Bergblauwstraat 296, 1503 ML
van de haven halsreikend
Zaandam, telefoon: 075-704371. Voor
abonnementen op Incognito: stort
uitkeek naar 'rum, jenever
ƒ32,50 (jaarabonnement, 5 nummers)
en vrolijke vrouwen.'
op girorekening 6193908 t.n.v. Kobln
Slagschip. uitgeverij Zlrkoon,
Schouten te Zaandam, o.v.v. 'abonneISBN
90-6177-494-2. ƒ32.50.
ment Incognito.'
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Dorpswandeling in
zeventiende eeuw

Het mooie
raadhuis van De
Rijp, in 1630
gebouwd, is een
juweeltje van
renaissancebouwkunst
Foto WV De Rij p

EL EENS IN De Rijp
geweest? Nee? Toch
eens doen. Een wandeling door het aan de rand
van de Beemster gesitueerde dorp voert de bezoeker
terug naar de zeventiende
eeuw, de eeuw waarin De
Rijp zij n korte bloeitijd (van
1625 tot 1675) doormaakte.
door Chris Hartman

Zandbak van een afgedankte tractorband. De rand is om op te zitten en om op te
spelen. De band kan ook nog met frisse kleurtjes beschilderd worden. Hang er
een net overheen om te voorkomen dat katten de zandbak als kattebak gaan
gebruiken
'
Tekening: C. Wolthoorn

OMS MOET een tuin

S

aan de omstandigheden
van de tuinier of tuinbe-

zitter aangepast worden. Als
de tuinier lichamelijk ge-

handicapt is of slecht ziet,

Rioet daarmee met het ppzetten van de tuin rekening
Worden gehouden. Ook stelt

een gezin met heel jonge

kinderen andere eisen aan

In een voor slechtzienden aangelegde tuin moet een rustpunt zijn van waaruit
de tuin ervaren kan worden. Een prieel met daarin een bank bijvoorbeeld. De
fantastisch ruikende doornloze roos 'Zepherine Drouhin' wordt drie meter hoog
en overdekt het koepeltje met haar geurende, roze rozen Foto- Bram Wolthoorn

Water en zand horen
in de kindertuin
de paden. Let erop dat de paden mus) en hoornbloem (Ceras- 'Zepherine

Drouhin' en de

een tuin dan een echtpaar minimaal een nieter breed zijn tum) houden van zon en bedek- kleinbloemige kamperfoelie
Waarvan de kinderen het
en dat er een mogelijkheid tot ken al snel de muurtjes. Groen- Lonicera triflora. Langs het pad
huis uit zijn.
draaien gemaakt wordt.
blijvende planten als maagden- naar het prieel planten we laDe borders worden verhoogd palm (Vinca major) en de vendel (Lavendula), rozemarijn
door Bram Wolthoorn
aangelegd, zodat ze vanuit de muurvaren (Blechnum spicant) (Rosmarinus officinalis) en poHet najaar is een geschikte
hjd om voorbereidingen te treffen
voor de opzet en aanleg van
e
en tuin die aan de omstandigheden van de eigenaar is aangePast.
In een tuin voor gehandicapten moet alles goed bereikbaar
2
ijn, vooral ook vanuit een rols
toel. In zo'n tuin is geen plaats
v
oor trendy niveauverschillen
trapjes, noch voor grind of
s
chelpen als verharding voor

rolstoel binnen handbereik
zijn. Afhankelijk van de gewenste hoogte worden de borders in bakken die op poten
worden geplaatst, aangelegd.
Een andere mogelijkheid is het
op hoogte brengen van de borders met tuinaarde, waarna we
ze met keermuurtjes ommuren.
Hangende vaste planten als
gipskruid (Gypspphila), zeepkruid (Saponaria ocymodes),
kattekruid (Nepeta), tijm (Thy-

zrjn heel geschikt voor begroei- lei (Mentha pulegium), dat,
wanneer erop getrapt wordt,
ing van de schaduwkant.
een heerlijke geur verspreidt.
Heesters die sterk ruiken zijn
Geurentuin
de vlinderstruik (Buddleia gloSlechtzienden genieten meer bosa), boerenjasmijn (Philadelvan een tuin als daarin een phus lemoine) en natuurlijk de
sterk geurende beplanting is sering (Syringa) en de blauwe
aangelegd. Als centrum van regen (Wisteria sinensis).
zo'n geurentuin kan een zitje
onder een pergola of 'trellis'
dienen. Laat dit begroeien door Kindertuin
Water en zand om mee te spebijvoorbeeld de magistraal ruikende, doornloze klimroos len, horen in de kindertuin.

Voor het eerste kan gezorgd
worden in de vorm van een kinderbadje, dat op het gras of op
het terras kan worden geplaatst. Voor het zand maken
of kopen we een afsluitbare
zandbak (katten!) die we een
plaatsje geven op een zonnige
plek in de tuin, waarop we vanuit het huis zicht hebben.
Op enige afstand van de zandtaak planten we oerstevige vaste
planten of heesters. Van de vaste planten zijn margrieten,
vlambloemen, achillea's en akeZezen onverwoestbaar. De hydrangea, kerria, forsythia, ribes
en kornoelje zijn kindvriendelijke en ijzersterke heesters.
Een ruig gazon, waarop kan
worden gespeeld, is voor kinderen erg belangrijk. Op zo'n wild
stuk gras is ook vast ruimte
voor een schommel.

De wijk De Buurtjes ademt
nog helemaal de sfeer van de
zeventiende eeuw. Slootjes,
bruggetjes, boerderijen, lapjes
bouwgrond en houten huizen
wisselen elkaar af. Lopend door
straatjes als Venbuurt, Vlaander, Keizerbuurt en Nieuwland
lijkt een ontmoeting met een
walvisvaarder of haringvisser
van weleer tot de mogelijkheden te behoren.
Zelfs drooglegger Leeghwater zou het pad van de argeloze
wandelaar kunnen kruisen.
Want Jan Adriaenszoon Leeghwater, de man die verantwoordelijk is voor droogmakerijen
als de Beemster, de Purmer, de
Wormer en de Schermer, werd
in 1575 in De Rijp geboren.
Hij noemde De Rijp 'het beste dorp', een benaming waarmee de huidige inwoners nog
steeds pronken. Het onbetwiste centrum van De Rijp wordt
gevormd door de Grote en Kleine Dam. De Kleine Dam is een
karakteristiek Noordhollands
pleintje. Het mooie, uit 1630
stammende raadhuis en de
oude sluis in de Tuingracht bevinden zich aan de Kleine Dam.
Het raadhuis is een juweeltje
van renaissance-bouwkunst.
Twee gevelstenen herinneren
aan de bedrijvigheid die De
Rijp groot heeft gemaakt: de
haringvangst.

Plaats rond het gras geen tere
beplanting. Van een eigen hoekje voor zelfwerkzaamheid van
de peuter zal de kleine tuinier Dorpswandeling
Het raadhuis huisvest tevens
dankbaar gebruik maken.

het VVV-kantoor. Aldaar kunnen de liefhebbers voor een gulden alle benodigdheden voor
een dorpswandelmg bemachtigen. Aan de Grote Dam, aan de
andere kant van de klapbrug
over de Tuingracht, staat de
Grote Kerk met haar nooit voltooide torenspits. In het interieur vallen de prachtig gebrandschilderde ramen op.
Naast de kerk heeft het standbeeldje van Jan Janszoon Weltevree, een inwoner van De Rijp
die als eerste Europeaan verbleef aan het hof van de koning
van Korea, een plaatsje gekregen.
Na De Buurtjes voert de route van de dorpswandeling onder andere door de Rechtestraat. In de Rechtestraat bevindt zich op nummer 71 het
oudste huis van De Rijp, genaamd 'In de Dondersteen'. De
schrijfsters Aagje Deken en Be-

tje Wolff woonden en werkten
in het pand Rechtestraat 40.
Een gevelsteen maakt gewag
van hun aanwezigheid in De
Rijp. Wie nog meer van het
dorp en zijn geschiedenis wil
weten, kan terecht in twee musea: In 't Houten Huys en Museum Jan Boon. Jammer dat ze
slechts beperkte openingstijden kennen.
Prettige bijkomstigheid van
De Rijp is dat het dorp tal van
fraaie horeca-etablissementen
telt om na een stevige wandehng weer op krachten te komen. Het VVV-kantoor is geopend van 30 april tot en met 30
september. Wie buiten het seizoen de stadswandeling wil maken, moet het telefoonnummer
van de VVV (02997-1979) draaien. Het antwoordapparaat vermeidt dan waar alsnog een routebeschrijving en plattegrond
afgehaald kunnen worden.

Bon voor onze lezers
Dansgezelschap Opus One geeft op zondag 14 november om

14.30 uur een matineevoorstelling van het beroemde verhaal:
'ALLEEN OP DE WERELD'.

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon ontvangen onze lezers een korting van vijf gulden* op de normale
toegangsprijzen van ƒ 27,501 e rang, ƒ 22,50 2e rang en ƒ 17,50 3e
rang. U kunt de bon inleveren bij de kassa van de Stadsscnouw-

burg, Leidseplein 26 in Amsterdam. De kassa is van maandag tot
en met zaterdag geopend van tien tot zes uur. Op zondag gaat de
kassa om één uur open.

Naam:

Adres:.
Postcode:

Woonplaats:.

Aantal kaarten:

1e rang a ƒ 22,50 (i.p.v. ƒ 27,50)

Aantal kaarten:

2e rang a ƒ17,50 (i.p.v. ƒ22,50)

Aantal kaarten:

3e rang a ƒ 12,50 (i.p.v. ƒ 17,50)

Op de laagste rang wordt geen extra korting gegeven. Voor wie de bon
Inlevert: CJP/JTK/Pas G5+-kortlngen komen te \ervallen.

geeft u meer!

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

10/11. november 1993

Dorland

XM V6, rood met.,
HYUNDAI
1990, 86.000 km . . . .ƒ32.500
BX Progress, el. sch.dk. grijs
OCCASIONS
met.'92, 28.000 km ..ƒ25.850
AUTOKROOY
BX 19 TZI, veel acces, rood
1990, 90.000 km
ƒ 19.950 T.T. Vasumweg 32, A'dam-N.
BX Palmares, wit, '89 .ƒ12.750 TEL. 020-6310615.
BX 1.4 E, zwart, 1988./ 8.950
Visa 11 RE, rood, '87.ƒ 6.950
AX 10 E rood, 1988 .ƒ 8.250

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.

Citroen Dorland,

02903-1908.
Mooie, goed onderhouden
2CV6, eind '87, APK 9-'94,
vr.pr. ƒ5500,-. 010-2202291.

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. Citroen Centrum
Leende. Tel.: 04906-1528.

---^

020-665 86 86

Mitsubishi
Mitsubishi Lancer 1.2GL, rood,
03-89, 85.000 km; Lancer 1.3
GL, wit, 08-83, 47.300 km.
Subaru Aalsmeer 02977-30170.

Mercedes-Benz

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

VW PASSAT C Turbo Diesel Ford Escort LPG, 1.6, 5/91
Sedan 1986, zeer goed, ƒ 5750. ƒ21.000.- Autobedrijf
Visa Garage. Tel. 020-6278410. DICK MUHL Nijverheidsln 1,
Weesp. 02940 18200/18008

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

T.k.a. tegen handelsprijzen:
VW Passat GL Turbo Dsl., antr.
grijs met. 6/91
ƒ29.500.Berebeit, Tel. 020-6627777

AX 11 TGE 5 drs. rood 5 versn.
juli '89, 62.000 km, ƒ12.500.
OTO/ICI Citroen Hogeweyselaan 21, Weesp: 02940-16661.

VOLVO 245 Van Diesel, nov.
1990, ƒ23.500.
Van VLOTEN BV, Volvo Dealer.
Tel.: 020-6369222.

Mazda 626 Sed. 2.0, LX, Diesel,
wit 3/1988
ƒ 14.950.Hartgennk en Klomp b.v.
Hoofddorp: 02503-36644

VW Golf 1.6 CL Passadena,
1/92, 50.000 km, LPG ƒ 21.750.
V.d. Pouw, Amstellandlaan 1
Weesp. Tel.: 02940-15110.

Alfa Romeo

SAAB 99 GL b.j. '82, 4 drs, bl.
met., recent gerev. motor, rvs
wieldoppen. Saab Service Mo- Alfa Romeo 164 3.0 V6, 09-89
lenaar Hoofddorp 02503-14097 162.000 km, vele extra's.
Suzuki Alto GLX, 4-drs., '93, Subaru Aalsmeer 02977-30170.
10.000 km. grijs met. ƒ 14.250.Austin
Heere B.V., Ceintuurbaan 225,
Amsterdam, 020-6622204
T.k.
Mini-Jetblack mrt.
49000 km. APK tot 10/'94.
Tel. 038 - 659920.
Audi 80 1.6 C, wit, 06-90,27.500
Adverteren in
km, radio/cass. Subaru
deze rubriek
Aalsmeer, tel. 02977-30170.
FAX: 020 - 665.63.21

Citroen BX16TRI zwart, 10-'86,
APK '94, 86.500 km, ƒ7800,-.
Motorisch 100%, 020-6229596

Opel

Daihatsu

Opel Corsa 1.3 S, grijs, 11-87,
63.000 km. SUBARU
AALSMEER 02977-30170

Charade 1.3 Limited
10.000 km 12 mnd. oud (jong)
Charade TS spec. 1.0
'91
Charade 1.3 inj. Shiga
'90
Applause Li
'92,
Applause Li
'89.
NIEROP-DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12,
A'dam-West, tel.: 020-6183951.

Peugeot

U rijdt al 'n Panda va. ƒ200,pm. (36 mnd. eff. rente, 16,7%)
Kamerlingh Onneslaan 10
Badhoevedorp
Tel.: 020-6594859
Panda 45, 1981, APK 9-94,
ƒ900. Tel.: 020-6360344, na
18.00 uur.

Ford

Ford Escort 1800 CL, diesel,
Chrysler - Amstelveen
grijs, 02-89, 95.000 km, Cruise
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
":. R/C. SUBARU AALSMEER
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Tel.: 02977-30170
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
Ford Capn 1.6 S, APK tot 6/94,
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
hier en daar roest. Weg. omst.
ƒ 1650. Tel.: 030-341917.

CITROEN XM
XM zwart, 143.000 km
4/90
XM Ambiance 2.0I, ABS, grijs met., 62.000 km
7/90
XM V6 Ambiance, airco, ABS, Clarion,
blauw met. 91.000 km
6/90
XM V6 Excl, aut. airco, leer, ABS, speedctrl., 34.000 km4/92
XM V6 24 klep., airco, ABS, leder, schuifd., 13.800 km 3/93

Paltrokstr. 17, Zaandam.

Tel.: 075-178051.
2 CV 6 Club S6, b.j. '85, kl. CHYPARSE, Soesterberg vult
blauw, APK 5-94, i.z.g.s.t. uw Citroen-veerbollen voor
ƒ3450. 02503-41871 na 18 u. ƒ 20,-p. st. Testen is GRATIS.
2 CV 6, sept. '86, 68.000 km, Tel.:03463-51150.
wit. Pr. n.o.t.k. 02963-3220.
Citroen 1.4 BX, rood, 10-87,
AX 11 RE, '87, blauw, APK '94, 148.000 km, gr. kent., radio/
127.000 km, kl. deukje, ƒ 5100: cass., trekh. SUBARU
AALSMEER tel. 02977-30170.
020-6928623.

Tegen handelsprijzen: Peugeot
605 SLD, grijs met., 4-'91,
/23.500.2051.9GTiVan,8-'90,
ƒ18.500. 309 GR 1.4 Jubilee,
5-drs, LPG, 1-'91, ƒ 13.500.
BEREBEIT,
Amsteldijk 25,
020-6627777.

205
205
405
405
605
205
205
605
205

V.d. POUW Peugeot
Amstellandlaan 1
WEESP: 02940-15110
XRD com.35.000 km 6/92
XL Magn. 54.000 km 4/91
GLI
66.000 km 3/90
SR Diesel 99.000 km 9/91
SLD
110.000 km 5/91
GTI 1.9 79.000 km 4/87
Accent
74.000 km 4/91
SRI
29.000 km 10/92
Accent
28.000 km 1/92

Te koop: Ford Granada, 2.3
iter, combi, bouwjaar 1983,
APK 1994, m zeer goede staat.
Prijs ƒ 2250,-Tel: 020-6129053. Fiero 2.8GT V6 autom., airco,
ood, nwe. remmen, kat. • en
Tegen handelsprijzen: nw mod. bnd. RDW-gek., b.j. '85. Vr.pr.
Onon 1.6 CLX, 4-drs, LPG,
' 14.950. Tel.: 023-253193.
1-'92, ƒ 19.500. Scorpio 2.9IGL,
5-drs, schuifd., 1-'90, ƒ 19.000.
Escort L 1.6 D, 1-'85, ƒ6250.
Fiesta 1.1 C, 3-drs, wit, 1-'89,
Renault 18 GTL, LPG, elektr.
ƒ 9500. BEREBEIT,
•amen, sloten, Im-velgen, perf.
Amsteldijk 25, 020-6627777.
onderh. ƒ 3500: 02975-40958.

Pontiac

Renault

Automobielbedrijf KNAP B.V.
Citroen Dealer voor de Zaanstreek

Opel Kadett Combi 16i, 1988,
ƒ9000. Tel.:02907-6577.

Fiat

Chrysler

CITREN, DAN RIJD JE KNAP !

OpelKadett 1.6 LS 10-1985,
5-drs., incl. radio-cass., APK,
ƒ 6200. Tel.: 020-6274604.

Tegen handelsprijzen: Omega
2.0i LS, 5-drs, stationcar,
zwart met., LPG, stuurbekr.,
10-'90, ƒ 20.500. Vectra1.8iGL,
wit, LPG, 5-drs, 1-'91, ƒ 18.500.
Vectra 1.8i GL, 5-drs, LPG,
Fiat Uno 45 Turbo, wit, 01-88, brons metallic, 4-'91. ƒ19.500.
Kadett
1.6i,
LPG,
1-'90,
65.000 km, SUBARU
ƒ12.750. Kadett 1.6i, LPG,
AALSMEER: 02977-30170.
5-'90,
lichte
park.schade,
CASPARUS B.V.
ƒ11.740. BEREBEIT, AmstelCasparuslaan 1
dijk 25, 020-6627777.
WEESP Tel.: 02940-15108.
T.k.: Opel Kadett, bouwjaar
Uno 75 SX . . . 07/91 ƒ 18.250 1981, APK mrt '94, kleur rood,
Uno 1.1 S, . . . 02/93/19.250 4 drs, ƒ1500,-. 02979-72168.
Uno 1.0 Elegant 11/91/16.950
12 x Panda vanaf .. .ƒ 6.250 T.k. Rode Opel kadetcaravan
8 x Uno vanaf
8.450 eind '86, 3 drs., goed onderh.
Vr.pr. ƒ 5500. Tel. 020-6970550.
Demonstratie auto's:
Panda
10/93
40 km
Uno Hobby . . . 9/93
O km
Uno 1.4 S . . . . 9/93
O km
COBUSSEN AMSTERDAM
Tempra 1.9 Dsl 9/93 2700 km
sinds 1930
Zéér Speciale Prijzen !
106 XN 1.0 km. 7.000
92
106 XR 1.1.km. 23.000 ....92
Gebr. Haaker B.V.
205 XT 1.6Aut. 48.000....90
off. Fiat/Lancia dealer
205 XL km. 35.000
90
Panda 1000 CL,.. 87 ƒ 6.950 205 XL km. 55.000
89
Panda 750 L
88 ƒ 7.950
205 XL km. 57.000
90
Panda 1000 CL ie, 89 ƒ 9.750
306 XR 1.4 km. 8.000
93
Panda 1000 L ie, . 90 ƒ 10.250
Alle auto's met volledige
Panda 1000 CL ie, 90 ƒ 10.250
Leeuwekeur Garantie
Panda 1000 CL ie 91 ƒ 12.250
PEUGEOT-DEALER
"*anda Skyl
92 ƒ 13.750
Baarsjesweg 249 - 253
Tevens nog 15 andere Panda's
Amsterdam 020-6121824.

Audi

Citroen

5 STERREN AUTO- & MOTORRIJSCHOOL
Amsterdam, Almere en Zaanstreek

Huurkoop

voor nieuwe leerlingen

SAMARA 1300 '90, 3 deurs,'
rood, ƒ8950.
MEER GARAGE, 020-6929548

Hyundai
MEER GARAGE
Hyundai dealer,
occasions
Linnaeuskade 5 /
Tel. 020-692.9548

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11

Tegen handelsprijzen: R21 TL
Nevada, LPG, B-'88, ƒ11.500.
R21 TL HB, IPG, nw mod„
Pony 1.3 LS 5 v., '92, 6000 km, 11-'91, ƒ14.750. R21 TL HB,
nw. ƒ 22.500 nu ƒ18.500.
LPG, nwmod., 1-'92, ƒ 16.750.
MEER GARAGE, 020-6929548 R21 TL HB, LPG, nw mod,
Pony 1 . 5 G L 5 v. '90/12.500. 1-'90, ƒ12.750. R21 TD, 5-drs,
1-'90, ƒ 13.750. BEREBEIT,
MEER GARAGE
Amsteldijk 25, 020-6627777.
Tel. 020-6929548

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen) •

Toyota

Talbot

Toyota STW Tercel 1.5 4 WD, T.k. Talbot '81, i.z.g.s.,
rood, 01-87, 140.000 km.
APK 22-06-'94. Prijs ƒ2000.
Subaru Aalsmeer 02977-30170. Tel. 020-6001187.

Wijkermeerstraat 19-21 Tel 02503-36644
Graftermeerstraat 49 Tel. 02503-20129
Industrieterrein Noord Hoofddorp

Nissan

Voor meer informatie of advies, bel

Fiat Tipo 1.4 5-deurs, 8/92,
37.800 km. l. grijs met ƒ 22.950
CASPARUS B.V. WEESP.
Tel. 02940-15108.

150 auto's & bestel va. ƒ 3000
ieder, rijden, geen bankinfo
Aanbet. ƒ 1500, rest 24 mnd.

De dealer voor
Amazing Mazda's en Kroon Occasions

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered, Colt 1.2, b.j. '87, rood, APK tot
prijz. Verk. van losse onderd. maart '94, sportvelgen, brede
Tel 020-6680820 en 075-219777 banden, spoiler, radio + alarm,
ƒ7000,-. Tel.: 020-6940520.
V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inruiOff. NISSAN-DEALER
ers en aantr. rep. prijzen.
BROCKHOFF van LEEUWEN
XM Turbo D. '90
ƒ27.500 T.T. Vasumweg 36, A'dam-N.
Omroepweg 2, Almere
XM V6, schuifd. '91 ƒ29.900
XM Comf. LPG '90 ƒ22.500 020-6332111 0(036-5360454
LX GTI '86 airco
ƒ 8.500 Te koop Nissan PRAIRIE 1.8
BX TZD '91
ƒ 17.500 SGL, luxe uitv., b.j. 11/1987,
BX TZD '90
ƒ 15.500 LPG, in prima staat, 238.000
BX TRD '87
ƒ 7.500 km, ƒ7900. Tel.: 03405-70916.
BX TRD '85
ƒ 2.950
BX RD Break '86
ƒ 6.950
BX TD '91
ƒ 14.500
BX 19 GTI '90
ƒ16.500
BX 16 TZI LPG '90 ƒ 14.500 Mercedes 190 D, b.j. '85, APK
BX 16 TZI '90
ƒ14.900 gek. tot 9-'94, sportvelgen, zilBX 14 TE LPG '91
ƒ 15.500 vermetallic, vr.pr. ƒ 15.750.
BX 14 TE LPG '90
ƒ 12.900 Tel.: 04163-80251.
BX 14 Palais '90
ƒ 13.500
Mercedes 250 diesel, bj. 7-'90,
C 15 D '90
ƒ 9.500
zwart, vr.pr. ƒ 43.500.
C 15 D '86
ƒ 4.250
Tel. 01712-8643.
VISA Garage BV
T.k. Mercedes 207 D, '81,
Houtmankade 37
verhoogd dak, geel kent.,
Amsterdam. Tel.: 020-6278410. i.z.g.st. Tel: 04709-87582.

Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.

Opel Kadett HB 1.3 Automaat,
1985,
ƒ7.250,-. Autoservice
Wetter, Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572.

Amstelstein - Suzuki

Lancia

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

SAMARA 1100 '90, 3 deurs,
ivoor, ƒ 8250.
MEER GARAGE, 020-6929548

Rover

ƒ 39,95
ƒ 13,50
ƒ 8,35
ƒ
8,35
ƒ 9,90

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Rijscholen

Mazda 626 Sed. 2.0 Limited, Mazda 626 2.0 L coupé, bl.m.
grijs, 08-87, 150.000 km, trekh, b.j. 11-87, APK t/m 11-93, keuXM Turbo Diesel 4/91 ƒ 39.950 Subaru Aalsmeer 02977-30170, ring bij verk., km 137.000, vr.pr.
ƒ 13.000. 020-6847768 na 18 u.,
BX 14 TGE 6/91 ...ƒ21.450
Voor een goede occasion
overd: 020-5111674 vr. n. Henk.
BX 14 RE 3/88
ƒ10.950
MAZDA DEALER
AX 11 RE 6/87
ƒ 7.750
DONKER
AX 11 RE 4/91
ƒ13.950
Visserstraat 36
XM 2.0 1/92
ƒ34.000
AALSMEER
BX 14 TE 4/90
ƒ14.750
Tel.: 02977-24247
Rover mini 1000 HLE rood, 02AX 11 TGE 6/89 ...ƒ12.500
86, 85.000 km. Subaru
ZX Reflex Diesel 4/92f 22.900
Aalsmeer, tel. 02977-30170.
ZX Furio 1.8 10/92..ƒ27.950
MINOR MOTORCARS
T.k.
Lancia
Thema,
b.j.
'89,
in
Ford
De nieuwe Rover 600 nu
Escort 1.4cl'1/90 . . . .ƒ15.950 z.g.st. Vele opties. Pr. n.o.t.k.
in onze Showroom.
Tel.: 01115-3855.
3-12 maanden garantie

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l -IN-3 MINI'S?

Fiat Panda 53.000 km, '87,
i.z.g.st., ƒ4.900.
Rat UNO 70 Skyline '92 met
NIEROP-DAIHATSU, .
veel acces., rood met., schuifTel.: 020-6183951.
dak, C.V. 13.000 km, ƒ 18.950.
Fiat Regata 85 S, Lpg., 1/87,
020-6121824.
ƒ2750.- Volvo 340, Lpg 12/83,
Mazda
626
HB 1.8 LX.,
ƒ1250.- Fiat 127 VAN, 12/84
Em. Silver 4/1988 ƒ 15.500.ƒ1250.- Tel. 020-6627777
Hartgerink en Klomp b.v.
T.k. Citroen 2CV "eendje", b.j.
Hoopfddorp: 02503-36644
'82, i.b.v. polyester schuifdak,
ROVER 111 L 3-drs., 4/91,
t.e.a.b. Tel. 020-6327275.
wit, 1e eig., ƒ 15.750.
VOLVO 345, b.j. '80, APK tot
MINOR MOTORCARS
aug. '94, ƒ 1050,-; RENAULT 5,
Tel.: 020-6177975.
b.j. '84, APK tot juli'94, ƒ 2500.
Seat
Ibiza
1.2i Clx 92 ƒ 15.950
Tel.: 020-4904268.
Inr./fin'./gar. mog.
Tel.: 020-6369515.'

Algemeen

Hartgerink en Klomp b.v.

OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940-16661

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Suzuki

Autobedrijf

Ring A'dam, afrit 116.
Broek in Waterland

Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Casthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.

Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.

Lada

Mazda

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.80.86. Fax 020-065.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
. AUTO/MAXI'S per mm

Demo Lantra 1.8 GT '93, 5000
km nw. ƒ41.000 nu ƒ31.000
MEER GARAGE, 020-6929548.

1-16

Rover 820 SI
10/92
Rover 2 L D. Estate . . . 6/89
Rover 820 Tl ABS schuifd. 10/92
Rover 111 L 3 drs 4/91
En diverse andere Rovers bij
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 40-44.
Tel.: 020-6177975

91, nwe banden. Vr.prijs
ƒ 14.500. Tel.: 020-6187152.

Volkswagen

T.k.a. tegen handelsprijzen:
Corolla 1.8 XL Littback Diesel,
8-'89, ƒ 11,500. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.

V.W. Polo CL, marine, 11-91,
34.200 km. SUBARU
AALSMEER 02977-30170

VOOR GEGARANDEERDE
OCCASIONS
'ALLE ONDERHOUDS
WERKZAAMHEDEN A.P.K.,
SCHADE-EXPERTISE
Amsterdam Oud Zuid
2e Jan Steenstraat 42-48,

Tel. 020-6763829

Golf D '88,180.000 km onderh.
boekje aanw. Vr.pr. ƒ9500,-.
Tel.02503- 11649.
T.k. KEVER 1300 1974. Vraagprijs ƒ2500. Tel. 070-3895865
of 05483-62566.
V.W.-

en AUDI-SPECIALIST
BAAS
Voor nieuwe en gebr. auto's
Jacob van Lennepkade 295
Tel. 020-6183855.
VW Golf D '87 zilver met. div,
extra's, perf. st. Tel. 0206317859 na 18.00 uur.

Service en
Reparatie
GARAGE ECONOOM
Repareert uw koppeling snel
en vakkundig. Alle reparaties in
één dag gereed.
Ook uw autospecialist
Fredenksplein 6, 020-6232505.

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
Rover 144 GTA, bj. sept. '90
motorenrevisie FEENSTRA
Kleur zwart, 56000 km, ƒ 14250. Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6680894.
Tel. 020-6980639
APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
Citroen DS 21, zilvergrijs, 1970, 2e Helmersstraat 15, A'dam.
stoffen bekl., betrouwbare en A.P.K. KEURINGSSTATION
mooie auto, APK, prijs ƒ 13.500.
Keuren zonder afspraak
Tel.: 020-6643695.
Feenstra & Jimmink
A'sterweg 24A A'dam 6364702

Klassiekers
en Oldtimers

VW Polo Vox, bj. '88, APK 4/94,
i.z.g.st., wit, 42.000 km. Vr.pr.
ƒ9.750. 01820-33228 (na 18 u).

Volvo
25 Volvo
Occasions o.a.
740
740
245
480
460
440
440
340

GL, stationcar blauw . '89
GL LPG schuifd
'90
Van Diesel wit nov. .. '90
Turbo wit 36.000 km . '92
GL ABS Airbag LPG . '91
DL special 20.000km . '92
LPG rood ƒ 14.750 ... '90
DL autom. 5 drs. rood.'88

VOLVO
Van Vloten
Amsterdam
Uw Volvo-dealer

Autobedrijf CRYNSSEN
Tel. 020-6369222, TvleeuwenCrynssenstraat 10-14
laan 128, Amsterdam-Noord,
Tel.:
020-6184402.
SAAB SERVICE MOLENAAR
uit de Utunnel 2x rechtsaf.
APK-keurstation,
reparaties
HOOFDDORP, 02503-14097
alle merken en schaderegeling. 850 GLE Station
3/93
Ond., rep., APK.
2/90
Gedipl. FOCWA monteur voor 745 GLE Station
Diverse SAAB occasions
al uw reparaties APK, laswerk, 740 GL Automaat 1/90
9000i grijs metalic
'88 schade's enz. ƒ 35,- excl. p.u. 245 GL Station
6/88
900 C 3 drs. groen metallic.'87 Incl. gar. Tel. 075-314618.
245 Station, LPG
2/92
900 C 5 drs. roze quarts ..'85
440 DL
2/91
99 GL 4 drs. blauw metallic'82
440
7/90
460 DL inj
4/92
Grote beurt ƒ295.460 GLE LPG
1/91
inkl. VVN, APK en BTW,
440 DL inj
1/92
tevens keuze div. occas.
340 DL
2/89
SEAT Autocentrum APC
Bovenkerkerweg 23 Amst.veen
340 GL
4/91
Jarmuiden 43
340 Automaat
10/82
Amsterdam-Sloterdijk
Tel. 020-6133333
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
GARAGE ECONOOM
VOLVO DEALER
Repareert uw remsysteem snel
Nijverheidslaan 1, WEESP
en vakkundig. Alle reparaties in
één dag gereed.
Tel. 02940 18200/18008
Op zoek naar een nieuwe of Ook uw autospecialist
Bovag Garantie:
goede, gebruikte SUBARU ? Frederiksplein 020-6232505.
Financiering, leasing,
SUBARU AALSMEER
Zelf sleutelen of auto spuiten repararatie, schadeherstelling.
heeft per direkt leverbaar
doe je bij HEINING HOBBY- Tegen handelsprijzen: Volvo
uitstekende Mini Jumbo's,
HAL. 02907-6999 A'dam,
360 GL 2.0, 4-drs, LPG, 3-'89,
Justy's (ook automaat)
Sloterdijk 3.
ƒ10.500. BEREBEIT, AmstelL-serie en Legacy's,
dijk 25, 020-6627777. Lakenblekerstraat 54
Aalsmeer. Tel. 02977-30170.
VOLVO-NIEROP
340
5-drs
aut.
'91
De scherpste prijzen voor
340 3-drs aut.
'90
TOERCARAVANS
'89
60 occas. met Bovaggarantie 340 3-drs aut., LPG
'89
Uw SUBARU dealers ook grote kampeerart.shop 340 DL 1.7 5-drs
340 GL 5-drs, LPG
'88
HULSKER LEIMUIDEN
440 1.8, wit, 20.000 km
'92
Oosterweg 1, 01721-8913.
440 1.8, wit, 49.000 km
91
10 min. A'dam.
440 GL aut.
'90
Ceintuurbaan 225
vtooie Mitsubishi kampeerauto, 460 GL aut.
'91
A'dam 020-6622204
Dovenslaper,
b.j.'87,
prijs 740 GL Sedan
'88 en '90
ƒ 29.500,-. Tel.: 020-4904336.
Vancouverstraat 2-12 .
PILOTE R630, Peug., J5 Benz. A'dam-West, tel.: 020-6183951.
Ruysdaelkade 75-77
B.j. '87, km 68.000, ƒ44.500.
A'dam 0/Z
Tel. 08859-53522.
020-6623167
T.k. Renault Traffic kampeerzwarte balk
bus b.j. '85, APK tot 7-4-'90, BMW K75 RT 1993, 9.500 km,
compl. ingericht. Vr.pr. ƒ 6200. abs. schadevr. Prijs ƒ20.900,
Tel. 04163-80251.
rood '93. Tel: 020-6973992.

Saab

HETO CARS

Seat

020-6412030.

Subaru

Campers

HEERE b.v.

MOOY & ZN

Motoren/Scooters

SUPER STUNT

GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in Europa
Nieuwkoop Z.H. 01725-72481. als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 975,± 50 auto's APK gek. Den
of
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ 750,Haarlemmerweg bij molen.
Motorrijlessen ƒ 47,50 per les
020-6844079. Tevens Inkoop.
Autorijlessen ƒ 36,00 per les
Wagenpark JOHAN BOOM,
Theoriecursus op Video GRATIS
Zuider Akerweg 83, A'dam
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
Osdorp. Tel. 020-6105478
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.
Ook bedrijf in Den lip 55,
AUTORIJLES
in Amsterdam.
tussen Landsmeer en PurmerEen uitstekende opleiding, met
end. Tel. 02908-24640.
± 100 auto's v.a. ƒ500,- tot persoonlijke aandacht, voor
ƒ20.000,-. Wij geven garantie een betaalbare lesprijs, ƒ35
AUTOBANDEN NODIG ?
v.a. ƒ 1.000.- en door grote om- per vol uur. Een eventueel herGebruikte banden va ƒ 25.zet goedkoopste adres van examen is gratis.. Bovendien
ontvangt
u
een
gratis
theorieAlle maten+merk. in voorraad.
Nederland. Geopend van 9 tot
Aanbieding: Nieuwe
20 uur Zuider Akerweg, Den lip leerboek. Les in Mercedes.
Autorijschool
"ZECHNER".
Goodyear 155-13 ƒ115.- Alles
tot 19 uur. Ook inkoop van
Tel.
06-52-875125.
incl. balanceren en btw
auto's a contant
B.g.g.h, 03200-28538.
ECU BAND
AUTO SERVICE WETTER
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-. Cilinderstr. 5 Amsterdam
Subaru en Lada dealer
Noord. Tel. 020-6313648.
LADA SAMARA 1.3 ... .1990 Theoriecursus gratis. Tel. 06LADA SAMARA 1.1 ....1991 52821994 b.g.g. 020-6932074. AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
LADA SAMARA 1.3 ... .1988
RIJSCHOOL ROLF
Ruilstarters en dynamo's.
LADA Niva
1984 Rijden bij Rolf is een begrip in
Valkenburgerstraat 152.
Citroen BX 1.6
1986 Amsterdam. Met een goed
Tel.: 020-6240748.
Citroen BX 1.4
1990 team instructeurs/trices geven
Mitsubishi Galant 1.8GLX.1990 wij op een psychologische ma- Grote sortering ONDERDELEN
Suzuki Alto
1984 nier intensief les en nog leuk van schade-auto's, alle
Opel Kadett HB 1.3, Aut..1985 ook! Hoog slagingsperc. en merken, alle bouwjaren.
Subaru Mini Jumbo SDX.1991 toch 1e 10 lessen ƒ30 p.u.
GEBR. OPDAM B.V.
Daihatsu Cuore . . . .
1988 Tel. 6868063/6332405. P.s. Wij Tel.: 02502-45435.
verzorgen
ook
8-weekse
curZwanenburgerdijk 503
LP.G.-inbouw ZAANDAM
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572 sussen en examenroutes rijden
Nieuw v.a. ƒ 1.550.- incl. btw
is vanzelfsprekend.
•CITY CARS b.a.: AX 11 E '88,
Gebruikt v.a. ƒ 1.050.- incl btw
sunr. ƒ7.750.- Visa 11 RE '87,
Gratis leenauto
ƒ 5.750.- FORD Scorpio 2.8i '86,
A.C.A. Tel. 075-351651.
aut. alle opt. ƒ 8.500.- Escort 1.6
MAKHLOUF
'85, aut. 5-drs. ƒ5.950.- RAT
Ons AUTOPOETS- en
Uno 45 '90, 47.000 km.
ACCESSOIRESINBOUWƒ12.450.- Ritmo 60 S '85,
BEDRIJF
68.000 km. ƒ3.450.- Kadett 1.3
aan de Ellermanstraat 2
niet duur!!!
S. Wagon, '87 ƒ 6.450.in Duivendrecht.
Kadett 1.3 Wagon, dies. aut.
Studenten 10 % korting.
Het bedrijf staat garant voor
'83 ƒ3.750.- Alfa Romeo 1.3
• koelwagen & oprijauto
o.a.:
Sprint '84 ƒ 7750. Renault 11 - 9-pers. bussen en pick-up's
PROFESSIONELE reiniging van
GTX '87 ƒ6.250.- Honda Jazz - Rat 500 tot Chrysler Voyager
zowel het interieur als het
'85 ƒ 5.750.' - Nu ook Campers!!!
exterieur van Uw auto.
Nissan Micra DX '85 ƒ5.400.Avond- & nachttarief: Ook kunt U terecht voor de
Nissan Micra DX '86 ƒ5.950.bestelwagen gehaald na 16.30 INBOUW van elektronische acPeugeot 305 '84, ƒ3.000.cessoires zoals autotelefoons,
- Alle auto's 1 jr. Apk. + gar. uur en de volgende morgen
radio's/cd spelers, maar ook
retour tegen 4 uur-tarief.
CITY CARS. Lumeystr.2,
voor: centrale deurvergrende020-6794842, 020-6908683.
Amsterdam 020-6182524
ling, autoalarm enz. enz.
D. FAAS
VW Jetta 1.6 CL 82 ƒ 2.250 Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,- Wij nodigen U uit om eens bij
ons rond te komen kijken waarGolf automaat
82 ƒ 2.950 per dag, ex. BTW
bij wij U tevens graag uitgeVolvo 343 aut.
82 ƒ 1.850
Grasweg 3, A.'dam-Noord
breid verder informeren!
MB 230 te, aut.
85 ƒ 10.750
Tel.: 020-6371826.
BMW 323i aut.
85/12.500 De Lugt luxe en bestel vanaf Altijd tot Uw dienst!
Nissan Bluebird
Telefoon: 020-6921248
ƒ 39,- per dag excl. BTW.
2.0, LX HB, Lpg, 90 ƒ 14.950 Tel.: 020-6161388 of 6003438.
1099 BW Amsterdam
Seatlbiza 1.2i 01x92/15.950
(Duivendrecht)
LAGE HUUR
Speedboot 70 pk.
b.b. Yamaha
ƒ 8.500 Nwe bestel- en vrachtw. m. ra- Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
dio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44,Inr./fin./gar. mog.
p.d., 100 km vrij. Tevens pers. Bosboom Toussaintstr. 43
' Tel.: 020-6369515.
A'dam. Tel.: 020-6180443.
wagens. Autoverhuur Sloothaak. Tel.: 020-6431220.

Accessoires
en Onderdelen

Autoverhuur

OUKEBAAS

Autosloperijen

Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: orig.
PTT-vrijwaring RDW

(s)loopauto'sHOOGSTE PRIJS
Tel.: 020-6198691

Nieuw in Amsterdam West:
City Lease autoverhuur. O.a.
Fiat Cinquecento v.a. ƒ 53.- p.d.
De Clerqstr. 89, 020 - 6893528

Auto's te koop
gevraagd

Noódservice

ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
10.00-13.00 uur

Kost B.V.
Valschermkade 16, A'dam.

autolak

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle Inkoop auto's tegen
merken, alle bouwjaren.
ANWB/BOVAG-koerslijst.
ALLE KLEUREN'
GEBR. OPDAM B.V.
OOK IN SPUITBUSSEN
Bel voor info 020-6369515.
Tel.: 02502-45435.
otto nieuwenhuizen bv
Let op! BOVAG autobedr. verOvertoom 515 Amsterdam
Het HOOGSTE BOD?? Bel koopt gratis uw aanb. in zijn
(020)6129804
voor vrijblijvende prijsopgaaf. Showr. Medembl. 02274-4999.
Loop, sloop en schadeauto's
T.k.
gebruikte
onderdelen van
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. DE HOOGSTE PRIJS voor elk alle type's BMW, Mercedes en
merk auto a cont. met vrijwar.
Peugeot. Garagebedrijf C.
bewijs. Tel: 020-6105478.
Schrauwen,
feteringsedijk
Wilt u uw auto v.a. 1990
134, Breda. Tel.: 076-214918.
DIREKT verkopen? Belt u voor
inl. 03410-19354.

Autofinanciering
en verzekering

Autoverzekering laagste bet.
per mnd/kw. Celie alle verz.
Geldlening voor uw auto met
honderden guldens voordeel.
Autom. inf. 06-8875 20 cpm
020-6416607. ook hypotheken
Autoverzekering laagste bet.
per mnd/kw. Celie alle verz.
020-6416607. Geld lenen/lease
Autom. inf. 06-8875 norm.tar.

Bedrijfsauto's

Te koop gevraagd AUTO'S a 70 BESTELAUTO'S en pers.
contant met vrijwar.bewijs
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Tel.: 02908 - 24640
Rijsenhout, lid Bovag. Bijna
50 jaar gevestigd: Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij
Aalsmeer, 02977-24229.
Weg. omstand. v. inval, dame Ook t.k. gevraagd.
Nissan Sunny 1.6 HB auto- VW Transporter Turbo Diesel,
maat, bj. '87, km 87000, ƒ 9000. dubb. cab.,
'89, i.z.g.st.
Tel.: 070-3542876.
ƒ 12.500. Tel. 030-620413.

Automaten

Met een advertentie in SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S
is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent...
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO.l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO l-IN-SMINI'S is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!

n"-"---™1•-"r--"-™1-~---------------T

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/eu roe nee[ue.
i
i
Schrijf hier in blokletlers
1i
uw tekst, l letter per
46,94
Prijs incl.
B.T.W.

hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.
Naam: —

2
3
•S 4
g 5
S 6
3 7
,8
9
10

62,80
78,67
94,53
110,39
-i._. J26.25
142,12
157,98

!

—

— - ---- -

~- -

--

Telefoonnummer:

Adres: —
Postcde + Plaats:.

Handtekening:

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,?!
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor'Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686

faxnr. 020-6656321

I
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Klassieke
KNAC-ers
De KNAC zegt op te ko-,
men. voor de echte automobilist en dus ook voor liefhebbers van klassieke auto's. Daarom wordt voor
hen een nieuw en óp maat
gesneden lidmaatschap ingevoerd: het Classic Car
lidmaatschap.
Eén van de grootste problemen voor eigenaren van
klassiekers is dat hulpverleningsorganisaties . hun
trouwe vierwielers veelal
slechts zien als een oude
auto met een minimale
dagwaarde. Auto's ouder
dan vijftien jaar worden
daarom ook niet altijd gerepatrieerd vanuit het buitenland bij een calamiteit.
De KNAC vindt echter
dat dergelijke mobielen
een grote economische en
emotionele' waarde vertegenwoordigen. „Reden' temeer om die auto's terug te
halen naar ons land", stelt
algemeen directeur Akkerman. „Daarom verbinden
wij aan het lidmaatschap
een hulpverleningsdocument voor een klassiek
voertuig, waarin de garantie wordt gegeven dat; het
voertuig wordt gerepatrieerd als het niet op eigen
kracht terug kan komend"
De kosten bedragen jaarUjks 150 gulden en het lidmaatschap geeft toegang
tot een speciale klassiekerverzekering van slechts
honderd gulden per jaar.
De KNAC werkt nauw samen met de ANWB. Voor
informatie kan men terecht bij de KNAC, telefoon
070-3831612.

Cooper Tyres
Cooper Tyres was in Nederland tot dusver alleen
bekend als fabrikant van
terreinwagenbanden. Kortgeleden echter is Cobra Car
Centre in Delft (telefoon
015-612041) aangesteld als
officieel
fabrieksimporteur. Deze laat weten 'zo
snel mogelijk de meeste types van het brede assorti-.
ment op de markt te brengen.
Het leveringsprogramma omvat banden voor alle
voorkomende types personen^ en lichte bedrijfsauto's. Diverse . types zijn
standaard voorzien van
witte belettering zodat de
stylisten onder ons niet
meer met een potje witte
verf hoeven te lopen knoeien. -»• > ••>-.'- ' •
Cooper is een Amerikaans familiebedrijf dat al
tachtig jaar bestaat. Het
richt zich op de vervangingsmarkt en is dus niet
te vinden op fabrieksnieuwe auto's, hiervoor moeten
we ons bij vooral Michelin
vervoegen. Cooper wordt
in Nederland uitsluitend
verkocht via de gespecialiseerde vakhandel.

Kia Sephia: acceptabele nieuwe Koreaan

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Nederlander beste
Nissan-technicus

H

ET
KOREAANSE
merk Kia heeft zich
met een vierdeurs sedan op de Nederlandse markt gestort. De prijsklasse van rond de 30.000
gulden is aantrekkelijk en
wat de Kia Sephia voor dat
geld biedt is heel acceptabel. De vijfdeurs hatchback
is onderweg en dat zal een
zeer welkome aanvulling
zijn.
Nog geen jaar geleden verdween een ander Koreaans
merk van de Nederlandse
markt wegens tegenvallende
verkoopcijfers, Yue Loong. Die
andere Koreaan, Hyundai, is zo
langzamerhand een vertrouwde naam. Ondanks de tegenvallende marktcijfers in Europa
waagt Kia de gok door een voor
ons nieuw merk te introduceren.
Kia startte in 1944 met de produktie van rijwielen en is tegenwoordig de op één na grootste
Koreaanse fabrikant van personenauto's, vrachtwagens en
speciale voertuigen. Jaarlijks
verlaten 650.000 voertuigen de
fabriek. In het thuisland heeft
Kia een naam opgebouwd als
producent van kwaliteitsprodukten en dit zal ook wel de
reden zijn dat in Amerika de
Kia Pride onder het Ford-label

dat is vervelend, want de bumpers zien er niet naar uit dat zij
veel meegeven. Voorzichtigheid geboden dus, ook als je
door een woonerf met van die
hinderlijke paaltjes en andere
obstakels rijdt. De handgreep
aan de binnenkant van het portier had wat mij betreft ook wel
wat hoger mogen zitten. Dat
ding functioneert voor veel
mensen op langere afstand als
een soort armleuning, maar in
de Sephia moet je daarvoor al
snel je linkerschouder laten
hangen.

SLX of GTX
verkocht wordt. In 1973 kwam
Kia als eerste Koreaanse fabrikant met een dieselmotor op de
markt en sinds dat jaar houdt
het zich met personenauto's bezig. Soms met revolutionaire
vindingen. Twee jaar geleden
werd bij voorbeeld een auto met
methanolmotor ontwikkeld.

Gezinsauto
In Nederland is de Amsterdamse Rijtuig Maatschappij
(ARM) met Kia in zee gegaan.
De ARM vertegenwoordigt ook
Saab, Lada en Renault Trucks.
Een maand geladen reed de eer-

ste Kia Sephia in Rotterdam de
kade op en wie nu een Sephia
aanschaft, is zeker van bekijks.
Hij oogt echt niet zo bijzonder.
Het is een normale middenklasser en uitstekende gezinsauto. Maar toch. Die glazenwasser met als zodanig herkenbare
auto ter hoogte van Lunetten
wist niet goed wat hij nu zag,
toen hij de Sephia inhaalde.
Was het een Hyundai of Daihatsu, een Honda misschien of
toch een Europese auto? Weinee man, gewoon een Kia Sephia, Koreaans, zeker nooit van
gehoord?
Kia levert de auto in twee uit-

D

E FORD COURIER is
gekozen tot Bestelauto van het Jaar
1993/1994. De Jury
oordeelde dat de Courier
veel meer is dan een omgebouwde personenauto en
een voorbode vormt voor
een nieuwe generatie kleine
bestelauto's.
De overheid gaat het mes zetten in het ondeugdelijk gebruik
van personenauto's met een zogenaamd grijs kenteken. Per l
januari geldt een nieuwe wet
Belasting Personenauto's en
Motorrijtuigen (BPM). De invoering hiervan heeft tot gevolg
dat in de klasse bedrijfswagens
tot 3500 kg een aantal auto's
voortaan als personenwagen
aangemerkt zal worden. Dit
geldt bijvoorbeeld voor de
Volkswagen Golf en Polo.
Deze gaan dan ook als Van uit
het leveringsprogramma ver'dwijnen en wie er nog een wil
kopen, zal dat voor de jaarwisseling moeten doen. Wie er
daarna nog een koopt als tweede eigenaar, moet het volle
pond wegenbelasting gaan betalen. De Ford Courier voldoet
wel aan de nieuwe eisen voor
bestelwagens. Hij voldoet zelfs
zo goed dat hij door een vakjury

voeringen, een SLX met precies
datgene wat je nodig hebt en
een GTX met onder andere een
uitgebreider dashboard, stuurbekrachtiging, centrale deurvergrendeling en bumpers en
spiegels in de kleur van de carrosserie. Beide auto's zijn uitgerust met een pittige 1.6 liter
injectiemotor die volgens opgave van Kia 175 km/uur moet
halen.
Dat zal best waar wezen, want
op de A27 haalde hij vorige
week moeiteloos 160 km/uur.
Alleen begint dan wel de binnenspiegel te trillen en je voelt
aan alles dat de Sephia zich bij
tisch, creatief en deugdelijk
ontworpen, btrouwbaar mobiel.'

Ford Courier
beste bestelauto
als beste bestempeld werd.
Bij de verkiezing tot Bestelauto van het Jaar wordt onder
meer gekeken naar: kosten per
kilometer, functionaliteit, toegankelijkheid, rijcomfort, aantal beschikbare uitvoeringen,

ontwerp en kwaliteit van het
dealernet. De jury, die bestond
uit bedrijfsautojournalisten,
wagenparkbeheerders en bedrijfsautospecialisten noemde
in haar rapport de Ford Courier 'een zeer geschikt, prak-

Ook was het volgens haar
duidelijk dat de ontwerpers de
specifieke behoeften van de
groep gebruikers diepgaand
hebben geanalyseerd. De Courier kreeg een compliment voor
de bestuurdersvriendelijkheid,
de comfortabele stoelen en de
pittige dieselmotor met het
lage geluidsniveau.
„De aandacht die aan het ontwerp van de Courier is besteed,
komt vooral tot uiting in belangrijke details", vervolgt het
juryrapport. „De rubbermat op
de laadvloer, de sjor-ogen, de
verlichting van de laadruimte,
de openingshoeken en sluiting
van de achterdeuren, de achterruitverwarming, de keuze uit
vier moderne motoren waaronder twee diesels zijn zulke details." Het uiterlijk, dat een niet
te onderschatten rol speelt bij
bestelauto's, werd getypeerd
als aantrekkelijk en innemend.

die snelheid niet echt thuisvoelt. En als je zoiets niet voelt,
dan hoor je het wel aan het motorgeluid dat overheersend begint te worden. Niet teveel doen
dus, met een vaart van 140
km/uur rijdt hij uitstekend en
ben je net zo snel thuis. Van
geluidsoverlast is er dan hélemaal geen sprake meer.

Pittige motor
Op de snelweg gedraagt de
Sephia zich goed. Hij accelereert gemakkelijk en verbazend snel. En wat opvalt is dat
hij met zijn twee kleppen per
cilinder in lage toerentalgebieden uitstekend voor de dag
komt. Je hoeft vanuit de vijfde
versnelling niet meteen terug te
schakelen als je op de snelweg
eens een keer terugzakt tot 90
km/uur. Dit aspect speelt nog
sterker in de stad. Ik had af en
toe het idee of er een zeer felle
dieselmotor onder de kap huisde of in elk geval een motor met
die eigenschappen. Zonder dat
de auto begint te horten en te
stoten kun je op je gemak in z'n
drie en met 30 km/uur de bochten door. Ook op de binnenwegen voldoet de Kia daarom
goed. De motor is pittig genoeg
om sportief te rijden en om in
rap tempo even in te halen.
In het stadsverkeer heb ik
een bezwaar aan de Sephia kunnen ontdekken en dat is dat je
in je spiegels nergens de achterkant ziet. Nul komma nul. Van
de voorkant zie je als je lang
bent met een beetje geluk de
helft. Het inparkeren doe je
daarom volkomen op de tast en

Verder valt er niets aan te
merken op de Sephia. Ik reed
met de kaalste en goedkoopste
versie, de SLX. Voor nog geen
28.000 gulden krijg je een hele
aardige en ruime gezinsauto
waar alles op zit wat je al dan
.niet nodig hebt. Zoals een elektrische antenne, een deelbare
achterbank, in hoogte verstelbare veiligheidsgordels en dito
koplampen. Het dashboard is
sober, maar overzichtelijk. Alle
instrumenten zijn binnen
handbereik.
Toch zou ik voor 4000 gulden
extra heel sterk de GTX overwegen en uit de verkoopgegevens tot nu toe blijkt dat vrijwel
alle kopers er hetzelfde over
denken. Het ziet er allereerst
leuker uit met die bumpers en
spiegels in de kleur van de carrosserie. Bij de SLX zien de
bumpers er een beetje goedkoop uit. Het interieur van de
GTX heeft ook veel meer te bieden. Het is allemaal net even
meer en voor het geld hoef je
het zeker niet te laten. Tegen
meerprijs is onder andere nog
airconditioning, een LPG-installatie en een automatische
versnellingsbak verkrijgbaar.
De Sephia lijkt een ideale gezinsauto voor weinig geld. Van
binnen biedt hij genoeg ruimte
en ook de kofferbak is van redelijke afmetingen. De afwerking
scoort is in alle opzichten een
ruime voldoende. Begin volgend jaar komt er een vijfdeurs
hatchback op de Nederlandse
markt en het is nu al duidelijk
dat dit een zeer welkome aanvulling wordt. Al is het alleen
maar om gemakkelijker in te
parkeren.
EVERHARD HEBLY

Ter viering van de verkiezing
biedt Ford een Courier Van Celebration aan met onder andere
standaard getint glas, een digitale klok, wieldeksels, een sigarettenaansteker en een aflegvak boven de voorruit. Prijzen
vanaf 16.490 gulden ex BTW.

Caravanrally in trek bij 5O-plusser
AT EEN Jaguar luxe,
D
fraai gelijnd en stijlvol
is, staat buiten kijf. Dat het

gegooid. Alle modellen worden
voortaan standaard uitgerust
met twee airbags, op zich niet
een fijne auto is voor direc- zo bijzonder, maar je kunt ze
teuren en andere captains of maar hebben. O ja, de luchtzak
industry is ook waar. En dat voor de passagier zit keurig vereen Jaguar geen wegwerp- scholen achter notehout.

produkt is, kunnen we ook
al niet ontkennen. Maar om
Jaguar nu zomaar even
'meer dan ooit 's werelds
veiligste auto' te noemen,
vinden wij, met alle respect;
toch iets te ver gaan, heren
van Jaguar Nederland. Ook
al zegt de Engelse politie dat
je bij een aanrijding in een
Jaguar Saloon het minst
slecht af bent.
Waarom spreekt Jaguar zulke grote woorden? Voor het
nieuwe modeljaar wordt het
veiligheidsaspect in de strijd

Verder beschikt de XJS-serie
in het vervolg evenals de Saloon over een blokkering op de
automatische transmissie. Met
de onder andere reeds bestaande veiligheidszone, stuurkolom
die bij een aanrijding ineenschuift en boven de achteras gemonteerde tank houden we natuurlijk wel een auto over waarin je je uiterst veilig voelt. Voeg
daarbij de detailverbeteringen
aan zowel de buitenzijde als
aan de toch al prettige ambiance van het interieur en we voelen ons niet alleen veilig', maar
tevens The Boss.

Suzuki GSX R 750 W

C

De caravanrally is een nog vrij
nieuwe vakantieformule die zich
evenwel nu al in een flinke belangstelling mag verheugen. De groei
van vijftien procent getuigt daar
volgens ACSI van. ACSI is in Neder-

. land een van de grootste rally-organisatoren. Een rally met de caravan
scoort vooral goed bij mensen die
niet aan het hoogseizoen gebonden
zijn en dan met name bij de groep
50-plussers.
De deelnemers noemden als
voordelen: de noodzaak tot planning en reservering vervalt, de reiskosten waren lager dan wanneer
men zelf de reis had voorbereid, bij
calamiteiten kon worden teruggevallen op de ervaring van de rallycaptains en er was volop individuele vrijheid. Ook het feit dat ze van
veel zorgen verlost waren, sprak ze
aan. Dit laatste had met name betrekking op de rally's naar verre en

onbekende bestemmingen als OostEuropa en Skandinavië.
ACSI geeft deelnemers rechtstreeks invloed op de rally-opzet.
Het programma wordt dan ook
doorlopend aangepast en vernieuwd. Belangrijk voor de accommodatiekeuze is de inbreng van de
selecteurs van de ACSI Internationale Campinggids. Elke camping
wordt jaarlijks bezocht en aan een
inspectie onderworpen.
De invloed van de deelnemers
blijkt wel uit de drie nieuwe rally's.
ACSI zegt een opvallende stijging in
de belangstelling te signaleren voor
caravanrally's naar Skandinavië en
het voormalige Oostblok en het

wekt dan ook geen verwondering
dat de drie nieuwe bestemmingen
naar die windstreken gaan. Het
gaat om rally's naar Bohemen, Polen en Noorwegen/Zweden. De reis
naar Bohemen duurt negentien dagen, die naar Polen liefst 38 dagen.
De Skandinavische rally is een aanvulling op het bestaande programma naar die landen.
ACSI heeft een informatiemagazine voorradig met alle 21 caravanrally's die er georganiseerd worden.
Het is verkrijgbaar tijdens de Campiiig en Ca'ravan RAI eind november, maar is ook nu al aan te vragen
bij ACSI te Zetten, telefoon 0888052055.

75 jaar
Citroen
Onder de naam 'Citroen
75 jaar toekomst' wordt in
maart volgend jaar in de
Beurs van Berlage een grote tentoonstelling gewijd
aan Citroen.

Na Amsterdam gaat de
tentoonstelling op Europese toernee. De geschiedenis
van het automerk wordt
belicht aan de hand van
nooit eerder vertoond historisch materiaal, zoals de
eerste
handgemaakte
schaalmodellen, prototypes en filmbeelden.

Brochure
motorrijders
De ANWB heeft de twee
bestaande brochures 'Veilig op de motor' en 'Met de
motor op vakantie' gebundeld in de uitgave 'Motorrijden', die voor ANWB-leden gratis verkrijgbaar is
bij de ANWB-kantoren.
Onderwerpen die behandeld worden zijn onder andere: waar moetje op letten
bij de aanschaf van een
(tweedehands)
motor,
voor- en nadelen van beschermende motorkleding,
reisvoorbereiding met tips
om het volume van je bagage in de gaten te houden,
wettelijke voorschriften in
het buitenland, formatierijden en rijden in de bergen.

Volvo
Advantage Card

Jaguar 's werelds
veiligste auto?

ARAVANRALLY'S zijn populair. Dit seizoen was er
sprake van vijftien procent meer Nederlandse
deelnemers aan door ACSI georganiseerde rally's. Tijdens de
komende Caravan en Camping
RAI worden drie nieuwe rally's
gepresenteerd waarmee het
aantal ACSI-rally's op 21 komt.

Hans Colijn uit Zaandam
mag zich sinds eind oktober 's werelds beste technisch specialist van Nissan
noemen. Na diverse internationale
voorronden,
waaraan alleen al ruim
2700 Europese technici
deelnamen, rolde hij als
beste uit de bus. Hij scoorde het hoogst in de praktijkproef.

van het circuit afgeleide Suzuki GSX
DERREGELRECHT
750 W is voor 1994 op tal van punten aangepakt. Het
tastbare resultaat zijn een aanzienlijke gewichtsbesparing
en grotere stijfheid van het frame.

Waar mogelijk werden delen van het frame hol uitgevoerd.
Velgen, koplamp en accu werden van lichter materiaal vervaardigd. Het drooggewicht bedraagt nog slechts 199 kilogram, wat
niet onverdienstelijk is voor een machine van 750 cc met 120 pk.
De wegligging is verbeterd dankzij een stijvere achter-swingarm
met zwaardere lagering en een mindere interne wrijving van de
voorvork. Voor een strakker stuurgedragbij hoge snelheden werd
de schokdemping met dertig procent verzwaard.
De kuip kreeg een andere vormgeving, die een mindere luchtweerstand en windgevoeligheid waarborgt. Over het vermogen
waren weinig klachten, maar Suzuki heeft dit toch met twee pk
opgeschroefd. Door de montage van een nieuw type uitlaat werd
de trekkracht verbeterd.

Volvo introduceert dit
najaar de Advantage Card
voor eigenaren en .bestuiirders van een Volvo, ongeacht type o£ bouwjaar. De
kaart biedt diverse voordelen als een gratis abonnement op het Volvo-magazine 'Drive, een hulpverleningsverzekering en exclusieve aanbiedingen die zijn
'afgestemd op de smaak en
interesse van Volvo-rijders', aldus Volvo. Hoe die
smaak dan wel is? Voor dit
jaar koos Volvo de bekroonde Wiebelvaas van
ontwerper Ton Haas, een
muzikaal arrangement in
Antwerpen en een voor
Jumping Amsterdam. Aanvraagformulieren voor de
Advantage Card liggen
klaar bij de dealer.

Krachtige
Landcruiser
Toyota levert sinds kort
voor de 4.2 zescilinder diesel LandCruiser een turbocompressor waarmee het
vermogen met 25 procent
tot. 160 pk stijgt. Ook het
koppel is met hetzelfde
percentage omhoog gegaan.
Het gevolg is dat deze
LandCruiser de krachtigste wagen is in dit segment
op de Nederlandse markt.
Vooral in het midden en
hoge toerengebied neemt
de trekkracht van een
LandCruiser "met turboset
aanmerkelijk toe. Een aanhangwagengewicht
van
liefst 4000 kilogram is voor
dit beest geen probleem.
De wagen is door importeur Louwman & Parqui
ontwikkeld in samenwerking met All American Imports uit Kaatsheuvel. De
turboset kost, zolang de
voorraad strekt, tot l januari ruim 4500 gulden ex
BTW.
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Grieks
£ specialiteiten
restaurant
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l „SYMPOSION"
Zeestraat 38, tel. 13758

UIMIN

(v.h. pannekoekenhuis)

Proef eens de echte
Griekse keuken.
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1ste en 2e Kerstdag geopend.
Menu d la carte
Svp tijdig reserveren,
na 26.00 uur
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BIJ SANDERS MEUBELSTAD IN AMSTERDAM!

i
U bent van harte
i.si welkom.
L::]

iJïilSinï! GïLË: JIÜ'Ej EiUjIEEiEl Bü-Lfillsj

SNOWWHITE
Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen
Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

Fa. Gansner & Co,
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

AUTORIJSCHOOL

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

ElG : E W NEHlS

VAN 1499.

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

'De Qutte
Eten kunt U overal.
Dineren doet U bij de
Gulle Toine.
D/V. vis- en
vleesspecialiteiten.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

Weekmediamicrofiche.
Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485
Zand voorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissen berg
Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag. De Krocht

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondëllaan 1, Zandvoort

Maraned
Het Station

DONDERDAG
KOOPAVOND

ers

MEU BEL S T A D

DONDERDAG
KOOPAVOND

OVERTOOM 557, AMSTERDAM

Thorbeckestraat 7, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

UW AUTO KUNT U GRATIS KWIJT IN ONZE EIGEN PARKEERGARAGE

donderdag 11 november 1993
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MiCRO's
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Micro-advcrienlies voor zakenman en particulier kunnen
worden gezel over l of 2 kolommen breedte in diverse
lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
XANDVOORTS NIKUWSBLAD ƒ 0,44 per millirnelcr.
Sluitingblijft: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tckbl telefonische opgeven: 02507-17166 of
afgeven/zenden aan:
,
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gastliuisplcin 12,
2042 JM Zandvoort;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z. Zandvoorts Nieuwsblad, Amstelveen^ Weekblad, Uillioornsc Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Couranl. alle edities van het Amslerdams Stadsblad, de
Nieuwe Jfecsper. ƒ 5,23 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Informatie over onze overige aantrekkelijke advertenliccombinaties in de Micro's zijn op aanvraag op on/e
kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 7,05 adm.kosten.
* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bcwijsniimmcrs
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders builen
hel verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
. wordt ƒ 4,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advcrtenticcombinatie Z
telefonisch opgeven:

020-56262 71
(dil nummer is niet voor bezorgklachten) of 7x'nden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Baby-artikelen
GROTE BABYMEUBELSHOW te llpendam op zaterdag
13 nov. tegen bodemprijzen. Westerweg 2b llpendam,
Gemeente Purmerend. Open: 10.00-17.00 uur.
Te koop: box, kinderst., badje l
+ stand., reiswieg, autostoel- L
tjes, loopkar, babykleding,
speelgoed voor box.
Telefoon: 02507-16864.
*T.k. kinderledikant + com-l
mode, wit (Welcome) in pr. st.
ƒ300,-. Tel.: 02507-12634.

Oproepen
Mededelingen
* Frits en Gerda.,- hartelijk bedankt v. de gezellige avond
namens de hele familie.
GROTE VLOOIENMARKT
13 nov. Haarlem/Schalkwijk
Het Schalkererf, van 9.00 tot
16.00 uur, toegang ƒ2,-. 27
nov.
Blaricum sporth. De
Grenspaal, 28 nov. Landsmeer sport- en theaterz. Het
Dorpshuis (alleen 2e hands),
4 dec. Uithoorn sporth. De
Scheg, 11 dec. A'dam-B'veldert
sporth.
universiteit
A'dam, zondags kraamhuur
bij vooruitbetaling ƒ 32,50.
Inl: 020-6140616.
•*• Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.
* JAAP is zielig!!!
Zo goed. IJskonijn.

Erkende relatie/bemiddelingsbureaus

DOMBO
U ook?
Corn.
Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Therapieën
Voor voordeliger
Simeonstherapie
VERMAGERINGSKUUR
Bel: 02963-4201

Commercieel en
administratief
personeel
gevraagd

MiCRO

DUETTO
Kontaktburo voor duo s en solo's

Schoonheid en
verzorging
SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile
Huur prijs ƒ 100,- p.w.
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183.

Lessen en clubs
Gevr. bijles Engels voor scholier MBO. Tel.: 02507-14869.

Sport, spel en
ontspanning
Gevr.: leden voor onze nieuw
op te richten skatclub.
Aanmelden: Barrage Passage 32-34, Zandvoort.
Tel.: 16178, na 12.00 uur.

* Golftas + 7 ijzers ƒ 250,-.
Tel.: 02507-16864.
SQUASH, een fantastische
sport. 'Reserveer uw eigen
squash-uur. Sportcenter Wim
Buchel. Tel.: 15829-13965.

Zalenverhuur

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

Z O E K DE M I S L U K T E

NIETS IS TE GEK, NIETS IS ONMOGELIJK!'!
DOORBREEK DE SLEUR IN UW BESTAANDE RELATIE

ENIGE IN HAAR SOORT!
WENSEN WORDEN GEHONOREERD
INFO: 070-3671572/05224-3266 OF BROCHURE
POSTBUS 279, 7940 AG MEPPEL
DOEN, HET VERPLICHT U TOT NIETS!!!

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

Videotheek

DOMBO
5 films
hele week

ƒ25,Corn. Slegersstraat 2b
tel. 12070
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Bloemen, planten
en tuinartikelen
BLOEMENHUIS W. BLUYS
winkelcentrum nw. Noord

Tel.: 02507-15025.
Ze zij er weer,
aanbieding:

grote Cyclamen
ƒ7,50

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
T. Hoorn - Amsterdam
H. Bartling - Zandvoort
l. Aufenacker-van Usendoorn - Uithoorn
C. v.d. Kragt - Amsterdam

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 3 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Student, 21 jaar, zoekt woonruimte in Zandvoort e.o.
Tel.: 072-333223.

Grote Krocht 41, Zandvoort,
Te huur gevr.: woonruimte
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor werkend stel voor 2 jaar.
voor
Telefoon: 023-255513.
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergadering, ' feest, club of party?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis,
tel.:
02507-14085 of 19652.

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichting naar de

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Zit-/slaapkamer ƒ 530,- incl.
In Haarlem voor keurige werkende jongeman. Per direct.
Tel.: 02507-12510.

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
'Bel nu: 02507-14534.

Vakantie
buitenland

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

Videotheek

DOMBO
* **
De nieuwste
dagfïlms

THEASSASSIN
* * *

LIGHT SLEEPER
* **

NATIONAL LAMPOOYS
LOADED \\EAPON
* **

ACCIDENTALHERO

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Abcoude, Hoogstraat 26-28

Hete meisjes (18) willen snel
een sexafspraak! Nu direkt.
06-320.326.66. (100 cpm).
Hete meisjes. bij jou in de
buurt willen sexkontakt.
Bel 06-9709. (100 cpm).
Hete meisjes die alleen thuis
l zijn zoeken sexkontakt.
06-320.330.42. (75 cpm.).
Homo Direkt-Apart met hele
hete jongens (18 jr.)
106-9852
NU 50 cpm.
HOMO: Waar gebeurd,
knullen onder elkaar.
06-320.327.01. (100 cpm).

LOVE FIELD

l Homo: Zoek je 'n hete boy
(18) voor 'n sex-afspraakje?
06-320.330.18. (75 cpm.).

Corn. Slegersstraat 2B
Tel. 02507-12070

Homojongens onder elkaar.
Hoor ze heet JEKEER gaan.
06-320.330.88. (75 cpm.).

* **

AARDSE beslommeringen?
Weg ermee!!!!!
En maak 'ns een MAANREIS.
Zie Rubriek Ruimtevakanties.
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REAL SEX! NIEUW! 75 cpm
Lesb. meisjes .06.320.325.60
Schooljuffrouw.06.320.360.11
Meisjes 18 .. .06.320.323.78
Lesbi 35+18 . .06.320.340.44
Hard Lesbi .. .06.320.323.13
Rijpe Dame Live. Jij mag 'n
livegesprek voeren met mij!
1 gpm
06-320.320.63.
Rijpe Donkere Vrouw. In voor
alles. 06-320.323.70 1 gpm.
Ruim 300 ondeugende vrouwen zoeken 'n slippertje.
06-320.321.44. (100 cpm).
Sabrina (18) en nog veel meer
meiden willen direkt apart.
Bel 06-9510. (75 cpm.).
VLUGGERTJE
Meisjes (18) zoeken sexkontakt. Bel 06-9603. (100 cpm).
Zeker weten, dat er ook op
jou een meisje v. 18 wacht!
Bel 06-9701. (100 cpm).

Met de winter in je
hoofd, denk je misschien
al aan een ander kapsel
Met de winter zo vlak voer de deur
denk je misschien alvast aan een nieuw
kapsel. Iets dat vlak voor kerst
bijgeknipt kan worden en waardoor je
er extra speciaal uitziet. Tijd dus om
eens te denken watje met je haar gaat
doen.

HAIRWAVE

Zeestraat 56, Zandvoort, tel. 02507-30838

NIEUW Speciaal voor dames en heren 65+ geven wij op vertoon van een
pasje een korting van 25%. Alleen op de woensdag

Dames die zich overdag verSIDDERENDE meisjes (18 jr). velen zoeken telefoonsex.
Ik ga bij je op schoot zitten. 06-320.320.36. (100 cpm).
Wat voel ik nou!
75 cpm
06-320.320.66. De allerleukste meiden bellen
met de FLIRTBOX.
SM-KONTAKTLIJN: Strenge 06-320.330.01. (75 cpm.).
afspraken in de buurt.
06-320.325.80. (100 cpm).

Diverse clubs

STOP met wachten. Jij wilt
toch ook direkt een meisje
(18)? 06-320.320.92.100 cpm. 020 - 6328686. Amber Escort
lieve (jonge) dames, dagelijks
STRAATMEID Live. Eindelijk na 19 uur. (Geen chauffeur bij
kun je live sexen met een ordi U binnen - geen extra kosten).
straatmeid. Een zalig live
NIEUW JONG PRIVÉ
gesprek! 1 gpm
06-98.40.
6 klasse dames verwennen U.
Thuiskpntakt, meisjes v. 18,
Info: 020-6690652.
bij jou in de regio.
Tevens gastvrouwen gevr.
06-320.326.33. (100 cpm).
• Reflectanten op advertenTikkeltje ondeugend, direkt
ties onder nummer gelieven
apart met 'n leuk meisje!!
ervoor te zorgen dat het num06-320.328.88. (100 cpm).
mer in de Imker-bovenhoek
TRIOKONTAKT: Zoek je sex op de envelop staat vermeld
met meerdere meisjes.
en dat de brief geadresseerd
06-320.325.04. (100 cpm).
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
Vanavond al 'n afspraakje!
Altijd succes als je op zoek 156,1000 AD Amsterdam. Dit
bent naar 'n leuke vriend(in): voorkomt vertraging in de behandeling.
06-9899. (100 cpm).

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.
Én de makelaar weet van |
wanten en kranten.
H

HOMOKONT AKT
De LOLBOX! 06.320.330.04
Alleen voor 30+! Tot 's nachts Zoek je een lekkere boy 18?
Zoek jij wulpse meisjes (18)?
3 uur kun je bellen. 75cpm. 06-320.330.95. (75 cpm.).
Bel Supersexkontakt.
Sportartikelen en sportwaren Dikke Vrouwen Live. Voor 'n
*HOMO-SEX voor 2*
Te koop
06-320.320.44. (100 cpm).
aanbieding voor feestdagen live gesprek met mollige vrou- Draai eerst 06-320 en dan:
aangeboden
tot eind van deze maand.
SM voor 2
322.17
wen met enorme bollen.
diversen
Te koop goede kwaliteit voet- 1 gpm.
322.58
06-9870. Direkt 'n gay!
Ook nu weer Sint bestellen,
ballen en volleyballen. Van
Homokontakten
322.61
Divers personeel
Direct Live Box! Je komt
dan gewoon
18940/13420
ƒ14,50 voor ƒ6,50. Kleine
Gay Privé Amsterdam 322.63
*
Aangeb.
weckketel
met
gevraagd
bellen. Want wij brengen u in
winkels en grote handelaren, direct in een orgie terecht! Gay Pervers
329.99
glazen potten (80) i.pr.st.
uw vrije tijd, een half uurtje
sportverenigingen en clubs. Met z'n tienen live met 1 of 2 Sex voor 2
330.46
ƒ200,-.
Tel.:
02507-13584.
06-95.93. Bi-Sex voor 2
super gezelligheid.
Tel.: 6864632 10.00-20.00 u. vrouwen. 1 gpm
330.81
GEBAKKRAAM Z'VOORT
330.95
DIREKT apart met een meisje Gay Sex Daling
Overigens, mijnheer de voor- vraagt voor de zondagmid- Bolderwg., fietskar, trapauto,
bakfietsjes, skelters, speelgd.
of een lekkere jongen (18) INDISCHE meid. Neem jij
zitter, zijn wij van mening dat dag hulp. Eventueel ook
Rijwielen,
en pop.-meubeltjes, hobbelvoor een live heet sexge- me...? 06-320.350.45 1 gpm.
de Herman Heyermansweg zaterdag. Inl.: 02507-18108.
motoren,
paarden. Tel.: 02159-33760.
sprek. 06-320.330.81.75 cpm.
moet worden doorgetrokken.
LESBISCHE Meisjes 18 jr.
bromfietsen
* Kerstboeken ƒ 2,50 p.st;
Direkt babbelen rnet het Na het sporten wordt haar lijfSint en piet op bezoek.
Woninginrichting
stempeld. ƒ2,50; F.Price rinmeisje
van
je
dromen.
Tel.: 02507-16059.
je door mevrouw verwend.
gentoren ƒ3,50. Tel.: 18371.
Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
GRATIS MICRO'S worden'
75 cpm.
06-320.323.37.
* 1 Damesfiets met tas ƒ 100.Bel 06-9757. (100 cpm).
Sint en Piet op bezoek
2-Persoons ledikant, 140x200, * T.k.: Hanau gezichtsbrui- Telefoon: 02507-12141.
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opDirekt een leuk meisje v. 18 Live Sex! 06-98.66. Als je van
als vanouds ƒ 35,-.
nachtkastjes + ombouw + ner, pr. ƒ20,-. 02507-17193.
navolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
Tel.: 02507-13310.
*Te koop aangeb.: dames- aan de telefoon, direkt apart. heerlijke strakke winkelmeisverlichting. 02507-13554.
fiets, z.g.a.n., van ƒ 650,- voor Bel 06-9880. (100 cpm).
jes houdt. Live met mij, ik ben
• inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt).
*Trek bij M. Euwe op 11-11 * Moderne eettafel, zwart,
f300,-.
Tel.: 02507-16964.
1 gpm
Videotheek
Direkt een leuk meisje aan de net 18. Zachtjes!
niet aan de bel. Kom morgen, met kolompoot, 2 mnd. oud,
de
bon
(niet
telefonisch)
•
aan
balie
kantoor
zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch wordan zijn zij er wel. B-D-M.
l fe koop Honda MTX Vario lijn. Vraag haar telnr. voor 'n Live sexbox 24 u., 100 cpm
vr.pr. ƒ 275,-. 02507-16848.
opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koavondje uit. Direkt apart.
den opgegeven.
Vlatic
nw.st.
Prijs
ƒ
1700.
*Verkoopdag 13-11 jeugdh. *Te koop 2 matrassen
Live 06-320.320.61
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
06-9810. (75 cpm.).
fel.:
02507-16359.
Herv. Kerk: Kerstkaarten, 200 x 90 , prijs ƒ 80,- per stuk.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
/om SlcyerbStraat 2i,
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
DIREKT KLETSEN, met een LOVEBOX 06.320.330.05
handw. verloting rommelmrkt. Tel.: 02507-17009.
Te koop: Zündapp GT 50,
tel 02507-12070
brief) met vermelding van uw postcode naar:
All you need is the lovebpx!
leuk
meisje!
Bel
snel
niet
boven
ƒ
300
uitkomen.
4 versn., verz. ƒ 100 p.j.,
Hier ontstaan de mooiste liefVoor trouwfoto's Te koop: 5-armige koperen
06-320.330.90. (100 cpm).
bj. '71 ƒ800. Tel.: 18560.
Micro's Weekmedia,
des. 75cpm. Lekker flirten.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
13 00 21 00 uui
kroon (steenstrip eteny plaat),
Direkt kontakt met een melsPostbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Foto Boomgaard 60 br. bij 1.75. Van Lennepen
voor
iedere
letter,
punt,
komma
of
cijfer
één
Altijd de nieuwste
je. Druk op de nul, meer meis- Nieuw: Hete meisjes (18) uit
Auto's en
weg 16/2 Zandvoort.
de
regio
A'dam
SEXDATING.
vakje.
Laat
na
ieder
woord,
punt
of
komma
een
,,.emièi'efiims,
tevei,.
Of afgeven bij:
jes.
06-320.322.05.
(75
cpm.).
Grote Krocht 26
auto-accessoires
06-350.23-020.
(100 cpm).
veruit de grootste
T.k.: slaapk., klass. mod.,
vakje
vrij.
Schrijf
per
regel
hele
woorden
of
letterKantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Direkt
plezier
voor
2.
Allemaal
Keuze in Zandvoon
4-drs kast, 203 br. 220 hg;
Nieuw: Lekker babbelen met
meisjes v. 18 aan de lijn.
grepen.
Gasthuisplein
12,
led. 180x200 br.; toilettafel
een meisje in een box.
*T.k. Pewag sneeuwkettin- 06-320.320.95. (100 cpm).
VcltliJUI Vrtli
2041
JM
Zandvoort
+ spiegel 1.10 br. + 2 nachtIndien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
Bel 06-9580. (75 cpm.).
movieboxen
I gen + allesdr. v. o.a. Mazda
Verloren en
Direkt PRIVÉ: snel apart met
kastjes ƒ 500,-; 4 klass. eetk.
626. Prijs ƒ75. 02507-17313.
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalNIEUW, ongestoord kletsen
de
leukste
meisjes!
stoelen,
notenhout
met
bl.
gevonden
met een leuk meisje (18).
Zandvoort
T.k. Volvo 66 automaat, 06-9710 (100cpm)
cheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acvel. bekl. ƒ400,-.
06-320.330.16. (100 cpm).
lel 02507- 120 A,
bouwjaar '81, APK gek. tot
020-6838883/02507-19154.
ceptgirokaart.
Direkt Sexkontakt met 'n hete
mei '94. Tel.: 19765 of 15880.
* Verloren gouden slavenNieuw: Plezier voor Twee,
vrouw bij jou in de buurt.
armband tegen beloning teeen
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
06-350.290.53. (100 cpm). DIREKT-APART met
Kunst en antiek
rug te bezorgen. 02507-13802
Te koop
meisje. 06-9503. (75 cpm.).
Rijles auto's
Direkt
Snel
Sexkontakt
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
gevraagd
NU direkt een afspraakje met
en motoren
** SEX-KONTAKTLIJN *
* A.s. zaterdag
poppendiversen
een leuk meisje v. 18.
Felicitaties
06-320.320.32. (100 cpm).
Gratis Micro's en betaalde INiicro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
beurs in De Linge, Lingestr. 1,
06-320.322.33. (100 cpm).
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
Direkt telefoonkontakt met
Haarlem-N. Komt allen.
Alblas Verkeersscholen
* 30 jaar in de muziek is
* Gevr. (grote) Marklin of
meer dan 400 meisjes (18). Onderdanige jongens (18)
dinsdag 14.00 uur.
in 5 dagen
bellen met strenge meesters.
geweldig, gefeliciteerd Jan
TAFELS
Fleischman treinbaan.
06-320.322.11. (75 cpm.).
UW
RIJBEWIJS
S.M. voor 2 (direkt apart).
met dit jubileum. Co en Peter.
Telefoon: 02977-21337.
antiek, kopie, klein,
DIREKT-PRIVE meisjes va. 18 06-320.329.99. (75 cpm.).
Nieuwkoop, 01724-8361.
dik, dun.
* Jan, proficiat met
't BINNENHUIS
vertellen je alles zelfs hun
huisvrouwje jubileum. Wim, Nico.
Jan Best
Gasthuisplein 3, inkoop oud
adres en/of tel. 06-9812/1pm ONDEUGENDE
tjes zoeken overdag sexkon06-Nummers
+
antiek
en
kleine
inboedels.
Keizersgracht
357,
* Marion, hartelijk dank
Een chique vrouw verleidt takt. Bel 06-9661. (100 cpm).
Tel.: 15760.
020-6232736.
voor afhalen uit Cuba.
haar buurmeisje (18) met sex!
1 regel ƒ 4,65
Showroom:
Herman, Rini, Wim en Nico.
*Zitbad max. 1.25 m lang;
75 cpm
06-320.320.39. PARTNERRUIL privelijn,
06.320.330.03
BABBELLIJN!
Mr. J. Takkade 30,
direkt apart met vrouwen en
rekenmachine
met
telstrook.
2
regels ƒ 4,65
*Opa Henk 65+,
Met z'n tienen knuffelen! Ook Flirtbox voor Twee, direkt mannen voor sexruil.
Aalsmeer, 020-6412137.
Telefoon: 02507-30868.
gefeliciteerd! Piet, Monique,
3 regels ƒ 4,65
apart met een leuke meid.
apart! 75cpm. Be happy!
06-320.330.91. (75 cpm.).
Patricia, Richard en Bink.
Bel 06-9590. (75 cpm.).
4 regels ƒ 6,20
06.95.26 LESBISCHE buurPARTNERRUIL-Privélijn,
Radio/tv/video
Woningruil
* Pa, gefeliciteerd met je 30vrouwtjes, 18, brengen elkaar Gebabbel, gebabbel, 75cpm. Direkt-Apart met vrouwen en
5 regels ƒ 7,76
jarig jubileum. Jan en Wilma.
kronkelend naar een zalig BABBELBOX de enige echte! mannen voor een hete sexruil.
hoogtepunt. 100cpm06.95.26 06.320.330.02 Gezellig hè?
06-340.350.71/0,75 pm.
• ANNULERINGEN van uw*T.k.: kl.-t.v., 12 kanalen, 1100
RUILADRESSEN in
6 regels ƒ 9,31
Gratis sexkontakt, meer dan POLITIEAGENTE.
advertentieopdrachten kunt u mooi beeld, mag weg voor A'dam. Informatie bij Het 35 plus sexdating. Rijpe
ƒ75,-.
Tel.:
02507-16306.
7 regels ƒ 10,86
400 ondeugende hete mei- Je wordt streng aangepakt.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
vrouwen
zoeken
sexkontakt.
Oosten: 020-588.2281.
den van 18. 06-320.330.45. 75 cpm
richten aan Centrale Orderaf- *T.k. Philips stereotoren (2x
06-9616.1100 cpm).
8 regels ƒ 12,41
06-97.93.
(100 cpm).
deling Weekmedia, Postbus 35 W), bestaande uit o.a. raSEXADRESSEN PRIVÉ •
9 regels ƒ 13,96
Politieagente
Live!
Hoe
snel
156, 1000 AD Amsterdam.
dio enz. ƒ 150. Tel.: 12192.
Onroerend
HARDCORE 75 cpm.
06-96.80
(100 cpm}.
kun jij rijden? Grijp me onder
10 regels ƒ 15,51
06-320.328.68 Secretaresse m'n uniform! Een echt livegoed te koop
Allemaal leuke meiden (18)
06-320.328.27
Frans/Grieks gesprek! 1 gpm.
Betamax
06-95.08
willen direkt kontakt.
(Computerapparatuur
06-320.326.22 Rijpe negerin
tiims te koop
06-320.330.77. (75 cpm.).
Wilt u ook naam, adre£, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
PORNOparadijs!
75cpm.
en software
06-320.327.60 Verpleegster
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
ALTIJD SUCCES. Zoek jij een 06-320.326.18
Rijpe Dame Grieks standje 06.320.360.55
Op z'n Frans 06.320.350.22
Onroerend goed leuke vriend of vriendin?
van
één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
Hete MEISJES (18) willen sex- SM Meesteres 06.320.327.67
Bel dan de Afspreeklijn.
MS-DOS, OS/2, WINDOWS,
aangeboden
kunt
u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
kontakt. Nu met nummer.
Sexmeisjes
18:06-320.326.63
06-320.320.33. (75 cpm.).
programma's, spellen enz.
Bel 06-9665. (100 cpm).
In rustig Uitgeest,
i,, .tenaü s^ellu,,
30 Hoogtepntn 06;;320.332.44
Na 18.00 uur: 020-6229930.
Bi-Sex Privélijn
Pr. Beatrixlaan 38,
06.320.329.30
Naam:
:
on Game Boy
Hete meisjes (18) willen echt Ruige porno
•lakbij station, 2 onder 1 kap, Direkt-Apart met Bi-meisjes snel Sexkontakt. Nu met telrir.
PRIVE-KONTAKT
(18) en of jongens (18). Lek4
slaapkamers,
zonnig
tuin,
06-320.330.66. (75 cpm.).
Verhuizingen
Je krijgt direkt 'n meisje aan
Adres: ....
kerü 06-340.350.72/0,75 pm.
grote garage.
de lijn. 06-9570. (100 cpm).
3iv. mbouwapp. Inh. '480 Kb. BI-SEX voor TWEE, direkt SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, huis- SEXAFSPRAAKJE met 'n
Postcode:
Plaats:
Aanvaarding januari '94.
apart meteen heet meisje of
j X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
vrouwtjes en jongens (18).
Vaste prijs ƒ 298.000,-.
meisje (18). Vraag haar telnr.
een lekkere jongen (18).
kamerverhuizingen. Voll. verz.
06-320.330.46. (75 cpm.).
Bel 06-9844. (100 cpm).
Telefoon: .
S.v.p. in rubriek:
Inl.: 02513-20207. 06-320.330.87. (75 cpm.).
Dag-nachtserv. 020-6424800.
U bent ondernemend?!
Laatste noodkreet! Wie kan U zoekt een nieuwe uitdaging
Kees Koper tegen vergoe- in marketing en distributie?!
ding helpen aan standplaats Part-time of full-time?
boot, tot maart '94?
Bel: 02503-85713 of 85714.
Telefoon: 02507-17068.

(Denk aan onze kassabon)

Sportartikelen

voor de particulier

3 regels
Gratis!

DOMBO

Tel. 13529

Zandvoorts Nieuwsblad

aangeboden

Videotheek

DOMBO

KOM NAAR SLAAPKAMER 22 VOOR EEN VERSTELBARE BEDDENSHOWÜ!
NIEUWSTE AUPING MATRASSEN:

SNELLE LEVERING,

t)e A u p i n g A u r o n d e

B i j n a t e m o o i o m b i j in s l a a p t

SLAAPKAMER '22' UW AUPING-DEALER

IRATIS THUISBEZORGD,

Auronde/Caronde
Reflex 600/606

liRATIS MONTAGE
AUPING SNELSERVICE OF
AUPING INFO:

600 soepel
606 stevig
Hoogte 16 cm

80x200
90x200
80x210
90x210
90x220

655
690,690
725
790

700 soepel
706 stevig
Hoogte 16 cm

80x200 925
90x200 975,80x210 "975.
90x210 1025
90x220 1120

023-313039

554 Auronde achterwand
Breed bedbreedte + 106 cm ||
Hoog 48
Diep
paneel 20
A U P I N G A U R O N D E
HET
HE D
M E F S T E M O G E L I J K H E D E N

PRIJSVOQRBEELDEN AURONDE 1000
vlak
160x200
180x200
160x210
180x210
180x220

handv

auto

1260

1515

1785

1290,-

1550,-

1820,-

extra
2885
2920-

1325
1345
1405

1605
1625
1685

1850
1885
1945

2985
3045

electr
3775
3820-

-

3885
3945

Voorzien van 2 eenpersoons spiralen te completeren met 2 eenpersoons matrassen

Alle accessoires zijn van gelaagd beukehout
m de kleuren
alpine wit
kersen •
sable wit
mahonie
parelgrijs
purper
siena beige
platine
zwart
blue
naturel '
fernt
blank beuken
• m de vier houttmten geldt een toeslag

zoekt u een
verstelbaar
slaapsysteem?

Speciale aanbieding:

Slaapkamer 22 uw Auping-dealer
heeft vele maten en kleuren direct
uit voorraad leverbaar!!!

Auping dwarsgespannen Spiraalbodem is
te leveren m 5 verschillende uitvoeringen
•Vlak (als niet verstelbare uitvoering)
j+Handverslelbaar (rug en voelendeel zijn
met de hand in hoogte verstelbaar)
Aulomal (rugdeel is m b v een koordie in hoogte
verstelbaar voetendeel is met de hand m hoogte
| verstelbaar)
[•Extramat (rugdeel is electnsch m hoogte verstelbaar
j voetendeel is met de hand in hoogte verstelbaar)
l»Eleclromal (rug en voetendeel zijn electnsch in elke
l gewenste stand te brengen)

schuifdeurkast Norma
• De enige echte schuifdeurkast
•Verkrijgbaar met veel accessoires

M.D.F.-LEDIKANT
.edikant ook verkrijgbaar met
dwars gespannen handverstelbare

NU

NU

1485.-

NU

1795.

Spiegel op de schuifdeur meerprijs ƒ 155,-

spiralen en S G 40

Voor informatie:

.polyether matras^t
160x200 COMPLEET 1429.180x200 GOM PLEET 1499.-

989.023-313039
989.DE DWARSGESPANNEN AUPING-SPIRALEN ZIJN OOK LOS LEVERBAAR EN PASSEN OOK IN UW BED

160x200 COMPLEET
180x200 COMPLEET

Voor maten en
prijzen van de
losse spiralen

DeAutornat
is de meest populaire spiraal van Aupin

TTanaverstelling

m het rugdeel te verstellen hoeft u
uw bed niet uit Alleen maareven
aan het koordie trekken

AUTOMAT
ELEKTRISCH VERSTELBARE LATTENBODEM

80x2001095^ N U 7 5.
90x200 1095^ N U 775

Verstelbaar Zowel hoofd
:i|n onafhankelijk door middel van *wee|
elec romotoren iraoloos mstelbaar
Het hootdemd is voorzien van een extra| hoofdsteun welke automatisch mee
gaat Het voeteneind heeft een extra|
scharnierount OD kniehoogte

545 Auronde tafeltje
Breed 34 5 cm
Hoog 34 5
170

Nu ookuit voorraad Auronde2ooo
leverbaar:
DEAURONDE2000
Hogere uitvoering ±
55 cm
*Meerprijs 145"

Excl achterwand

253 cm

2O5cm

1385.-

1590

180 1595,-

Kasthoogte 22O crr
Kastdiepte 65 cm
alpine wil

l

17Ocm

Mooi afgeronde hoeken
inclusief ^hoofd en
voeteneinde verstelbare
lattenbodems
+ 2superkwahteits
polyether matrassen
s o 40 Dim 14 cm dik
140x200 COMPLEET

-

Originele
hotelcombinatie

L

J

160

MET

• geruisloos geen gepiep of gekraak
• door de zachte lichte en stevige body
gemakkelijk te verplaatsen (zwenkwiel
tjes of grote meubelglijders vooral han
dig bij schoonmaken en stofzuigen)
• geen pijnlijk harde sta in de weg bij b v
stofzuigen
• past perfect m elk slaapkamer interieur
(ook practisch voor hen die hun oude
bed willen vervangen maar de rest van
het
slaapkamer interieur
willen
behouden)
• is zeer duurzaam en vergroot de duur• zaamheid van uw matras aanzienlijk
maar is vooral geweldig
comfortabel goed voor uw ru"1

2 kwaliteitsboxspnngs ("hotelbed") + 2
kwahteitsbinnenvermg matrassen
Leverbaar m 2 van 80 x 200 (compleet)
of 2 van 90 x 200 (compleet).
Deze combinatie is normaal
Nu is deze combinatie compleet
1298."
Nu 700 - voordeel zolang oe voorraad strekt

verstelbare Boxstmn
auping de
De verstelbare

Rug en voetendeel zijn afzonderlijk met de
hand m hoogte verstelbaar
Hoofd en
370
80x210
voeteneinde
375
90x210
electnsch
385
90x220
verstelbaar
80x200
35090x200
360Automat
Het rugdeel kan vanuit bed gemakkelijk'
traploos worden versteld met behulp van
het bedieningskoord
Het voetendeel is met de hand
verstelbaar.
80x200
Komt u voor de
90x200
bijpassende
matrassen
80x210
proefliggeni
90x210
90x220
Slaapkamer 22 heeft een
ruime keuze in senioren
ledikanten
donker eiken gebeitst

blank eiken gebeitst
wit lacqué

Rani Boxspring
is er in 3
luxe
uitvoeringen!
Prijzen excl matras
en hoofd- en voetborden

nu voor iedereen betaalba
Komt u voor de
bijpassende matrassen
even proefhggeni

Hoofd- en voeteneinde
Hoofdeinde electnsch
Hpofd- en voeteneinde
voeteneinde handverstelbaar electnsch verstelbaar
handverstelbaar

998
1198
998
1198

80 x 200
80x210

90 x 200
90x210

1845
2345
1845
2345

2495.2995.2495.2995.-

* Van een
bekend merk

x^uu compleet
mei hoofd pn
voelenemdeverstelbare lattenbodem
+ kwaliteitspolyolhnr matras r*r\n
S G40
compleet nu O«7O
Dit seniorenledikant is ook leverbaar met een elektrisch verstelbare
lattenbodem (hoofd en voeteinde onafhankelijk elektrisch verstelbaar) +
kwaliteits schuimrubber matras (zeer comfortabel) van_£lëe" NU

Past in vrijwel
ieder ledikant

siuiiiïiiiNü.'.M

i!iinmvi.T.i;iiiimuiii'Hi;N;i.'.r.Tïi71
~\

> Speciale maten ook leverbaar,
levertijd Z dagen!

kwa//fe/rspolyethermatras

f-fff,

*•

^

-/•

'f

c

-

<s-

."f . vf

- > < * . . *J**

^SpecTal? maten ook leverbaar.. **...'
kwalileits&
-^"levertijd z dagen.r '^ T ^ polyethermatras
nolvethermatr

R
topkwaliteit S G 44 extra dik 16 cm hoog soortelijk gewicht
dus extra duurzame comfortabele stramheid beide slaapzijden doorgestikl

3 40 ± 14 cm hoog soortelijk gewicht dus extra duurzame
duurza
comfortabele stramheid beide slaapzijden doorgestikt

S 80x190 nu voor

s

N

80x200
90x190
90x200
90x210

nu voor
nu voor
nu voor
nu voor

Kom naar

120x190
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

nu voor
nu voor
nu voor
nu voor
nu voor
nu voor

inclusief
lattenbodem

\•

30x190 nu voor
80x200 nu voor
90x190 nu voor
90x200 nu voor
90x210 nu voor

209
229
249
249
279

120x190
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

nu voor
nu voor
nu voor
nu voor
nu voor
nu voor

329
359
398
398
449
493

Slaapkamer 22

lichtgewicht
bmnenveringmatras

sociale maten ook leverbaar.
leyeHiïd 2 dagen
'

schuimrubber
matras

a

16 cm dik comlortabele duurzame lichtgewich' bmnenvermg
matras beido slaapzijden voorzien van een sh|lvaste afdekking
80x190 nu voor

219

80x200 nu voor

239 -

90x190 nu voor

259

90x200 nu Voor

259^-

90x210 n u voor

2

^

120x190
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

nu
nu
nu
nu
nu
nu

voor
voor
voor
voor
voor
voor

339
369
419
419
459
519

een i 15 cm dik schuimrubber matras voor echte verwende slapers
\/\
soepele duurzame comfortabele volschuimrubber matras ook geschikt •
• oor verstelbare bedboden s, 100% katoenen overtrek

80x190 nu voor
80x200 nu voor
90x190 nu voor
90x200 nu voor

429 439 439 489 -

90x21(HTUVOOI^^54^

120x190 nu voor
130x190 nu voor
140x190 nu voor
140x200 nu voor
160x200 nu voor
180x200 nu voor

729
749
759
759
869
cy
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'Politiebureau nog
snel even verhuren'
ZANDVOORT - Een deel
van het politiebureau moet
zo snel mogelijk voor een
lage prijs verhuurd worden
aan de brandweer. Dat is het
oordeel van enkele raadsleden. En wel voordat het gebouw gratis wordt oyergedaan aan de regiopolitie. Die
zegt nu al een hoge huurprijs te zullen vragen.
De gemeenteraad zal waarschijnlijk machteloos moeten
toezien hoe het politiebureau
binnenkort 'om niet' naar de regiopolitie overgaat. Dat is het
gevolg van een landelijke regeling in verband met de regionalisering van de politie. Hiervoor

ligt momenteel een wet ter
goedkeuring bij de Eerste Kamer. De gemeente houdt graag
het gedeelte dat momenteel
niet gebruikt wordt, om de
brandweer in onder te brengen,
eventueel een deel van het ambtelijk apparaat. De regiopolitie
is bereid dit te verhuren, maar
burgemeester Van der Heijden
vindt de prijs te hoog. „Het zijn
commerciéle huurprijzen. Ik
ben daar behoorlijk van geschrokken."
Dit is nogal wrang vindt het
gemeentebestuur, omdat het
bureau nu nog eigendom van de
gemeente is. Zandvoort heeft 10
procent van de bouwkosten betaald, het Rijk de rest. De grond
was al gemeente-eigendom. In

ZANDVOORT - Binnen de
VVD afdeling Zandvoort is
grote verdeeldheid ontstaan. Tijdens een rumoerige ledenvergadering werd
vrijdag een alternatieve advieslijst gepresenteerd met
kandidaten yoqr de gemeenteraadsverkiezingen. De zeven VVD-ers op de officiële
advieslijst 'hebben zich gediskwalificeerd als kandidaat-raadslid', aldus een
groep ontevreden WD-leden.

Storm eist z'n tol

DEZE WEEK
Avontuur
Mensen kunnen helpen
(?
en een beetje avontuur
O
Dat zijn voor de nieuwe schipper van de reddingboot, August van der Mije j r , twee redenen voor zijn inzet bij de
KNRM Deze week in de rubnek Achter de Schermen

de commissie Bestuurlijke Zaken werd gesuggereerd het
pand snel te verkopen, voordat
de wet wordt aangenomen.
Maar volgens Van der Heijden
is dat niet 'netjes'. „Het is de
vraag of dat geen onbehoorlijk
bestuur is. Mogelijk wordt zo'n
besluit nietig verklaard."
Later deze week bleek dat de
grond in erfpacht wordt gegeven. De snelle verkoop hoefde
daardoor niet meer zo voor de
raadsleden. Maar VVD en PvdA
willen wel weten of het bureau
nog snel voor een lage prijs aan
de brandweer kan worden verhuurd: 'hopelijk' kan de brandweer later dan aanspraak maken op 'huurbescherming'. Dit
wordt nog onderzocht.

Kandidatenlijst leidt tot
splitsing binnen de VVD

Reis
Andere landen, andere -4 •*
gebruiken leren ken- l l
nen Dat is voor velen de ideale vakantie Cultureel op reis
naar kerken, paleizen en typische koffiehuizen
Verder op de ATV-pagina het
sfeervolle vestingstadje Woudnchem
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur.... tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Slecht imago van
Noord te betreuren
ZANDVOORT - Wethouder Termes, van Welzijn en
Cultuur, vindt het betreurenswaardig dat de wijk
Nieuw-Noord een slecht
imago heeft gekregen. Dat
zegt hij naar aanleiding van
Voor de Oud Hollandsche Gebakkraam was een ideaal plekje gevonden op het Badhuisplein. Tot de storm van afgelopen het
'Sleutelfigurenonderweekend
Foto Persbureau Zandvoort
zoek' van de GGD Zuid-KenIn Nieuw-Noord ontstond werden enkele grote reclame- nemerland. De conclusies
ZANDVOORT - De storm staat," zegt brandweercomzondagavond
rond negen uur borden de lucht in geblazen en van dit onderzoek zijn bij
mandant
Schroder,
die
de
schavan vorig weekend heeft her
menigeen in hei verkeerde
en der in het dorp voor pro- de op zich vindt meevallen. Hij storing in een verdeelkast. gingen lichtmasten omver.
keelgat geschoten.
blemen gezorgd, de brand- en zin mannen moesten zondag Daardoor vielen in een deel van
Termes deed zijn uitspraak
weer moest diverse malen onder andere in actie komen de wijk de televisiebeelden weg, Levensgevaar
omdat de Oud Hollandsche Ge- wat enige tijd duurde. Verder
in de commissie voor Maatin actie komen. De windsto- bakkraam
het Badhuisplein veroorzaakte de storm diverse
Zowel brandweer als ambu- schappelijk Welzijn. Hij beten, die gemiddeld met gevaar liep.op In
de tochthoek kleinere schades in het dorp. lance rukten met grote spoed treurt het dat het rapport het
kracht tien over de boule- langs de Rotondeflat
bereikte Ramen waaiden los en schut- uit na een melding uit de slechte imago heeft 'gestigmativard raasden, bliezen op het de wind af en toe enorme
tingen dreigden weg te waaien, Trompstraat. Daar zou een seerd'. Vooral omdat dit volbadhuisplein een gebak- heden. Ondanks pogingensnelde zoals onder andere in de huis op instorten staan en er gens hem is gebeurd op basis
kraam omver. Uit de wagen te redden, moest mach- Schoolstraat.
verkeerde een man in levensge- van onvoldoende feiten. De
Trompstraat kwam een teloos worden toegezien hoe
vaar. Hij had een been gebro- GGD trekt vlot conclusies over
melding dat een man 'in le- het gevaarte omver werd gebla- Op de Hogeweg werd een lanta- ken, zo luidde het bericht. Tot de sociale omstandigheden( in
vensgevaar' verkeerde.
zen. Het Badhuisplein werd renpaal omver geblazen en op grote opluchting en hilariteit Nieuw-Noord, volgens het rap-

hem willen staan, menen zij.
Bovendien heeft zijn functioneren tijdens zijn wethouderschap volgens hen tot de nodige
schade geleid, zowel voor Zandvoort als voor de plaatselijke
VVD.
Bestuursvoorzitter ir. J.C.
Schade
Buijze, die zelf ook voorkomt
De nieuwe kandidaten, met op de alternatieve WD-lijst,
als lijsttrekker ing. A.E. Hen-heeft zich vrijdag gedistandrikse, zijn 'beter in staat de tieerd van het schrijven. Hij
belangen van de bevolking te was tevoren wel van het plan op
behartigen', aldus de brief- de hoogte gesteld, erkende hij.
schrijvers. Van Caspel hoeft Maar hij was niet aanwezig gevoor hen niet meer terug te ko- weest op de bijeenkomst waarAls het aan deze groep ligt, men. Hij wil niet samenwerken op de lijst met tegenkandidaten
„Ik heb de indruk dat het nu enige tijd afgesloten om ongemogen de zeven kandidaten'op met kandidaten die niet onder werd samengesteld.
Zie ook pagina 3 allemaal wat stormvaster lukken door rondvliegende
de officiële advieslijst niet meer alle omstandigheden achter
brokstukken te voorkomen. De
meedoen aan de gemeenteschade loopt vermoedelijk m
raadsverkiezingen. Met name
de tienduizenden guldens,
omdat zij zijn ingegaan op de
waarschijnlijk zal de kraam 'towensen van de Kandidaatsteltal loss' worden verklaard.
lingscommissie: zij hebben
trouw beloofd aan de toekomDe afbraak is dan toch begonstige
gemeenteraadsfractie. nen. Afgelopen week is een beDat betekent: onder geen voor- gin gemaakt met de sloop van
waarde zullen zij het fractiebe- het monumentale pand hoek
leid boycotten en uit de partij Raadhuisplein/Oranjestraat.
.stappen.
Vermoedelijk ligt deze week nog
ZANDVOORT - PvdABij een aantal VVD-ers is die het hele bouwwerk, eigendom
verklaring in het verkeerde van de ABN/AMRO-bank, tegen
-fractievoorzitter Jeannette
keelgat geschoten: zo'n handel- de vlakte. Een groot deel is al
van Westerloo is lijsttrekwijze past niet bij een democra- omver, de dubbele villa, begin
ker geworden voor de getische partij, schrijven zij aan deze eeuw gebouwd door aannemeenteraadsyerkiezingen
de overige partijleden. Vandaar mer en reder Groen, later vervan volgend jaar maart. Tijook dat het ondertekenen van anderd in een hotel. Het hoekdens de ledenvergadering
die verklaring wordt afgekeurd.- pand, er iets later tegenaan gevan dinsdagavond werd de
Ook op de Kandidaatstellings- bouwd en vele jaren in gebruik
definitieve kandidatenlijst
commissie hebben zij hevige als bankgebouw, was gisteren
vast
gesteld.
kritiek vanwege dit initiatief. ook al gedeeltelijk gesloopt. De
Haar officiële advieslijst, met aannemer is urenlang bezig geVan Westerloo werd zonder
voormalig wethouder F.E. van weest om de gewapende kluis
problemen bij acclamatie gekoaan de achterzijde af te breken.
zen. De stemmen moesten weiworden geteld bij het vaststellen van de nummers twee en
Foto Persbureau Zandvoort
Caspel als lijsttrekker, is daardoor op 'oneigenlijke gronden'
tot stand gekomen: er zijn alleen kandidaten opgenomen
die Van Caspel onvoorwaardelijk willen steunen.

Monumentaal pand valt onder slopershamer

de Van Alphenstraat botsten
twee auto's tegen elkaar.
Op het Schelpenplein werd een
auto door de wind voort geduwd, het voertuig stond met
op de handrem. In de omgeving
van de Sophiaweg/Visserspad

onder de hulpverleners viel het
allemaal mee. De bewoner probeerde zijn tuinhuisje overeind
te houden, maar slaagde daar
met in. Zijn vrouw kon hem
niet helpen, want zij liep met
een been in het gips.

Van Westerloo lijsttrekker PvdA

Sinterklaas

ZANDVOORT - Sinterklaas komt zaterdagmiddag
27 september naar Zandvoort. De Sint arriveert
rond kwart voor twee.
De Goedheiligman wordt om
13.45 uur bij de Agathakerk aan
de Grote Krocht opgewacht en
dan in een feestelijke optocht
naar het raadhuis geleid. Daar
wordt hij om twee uur door
burgemeester Van der Heijden
welkom geheten. Na afloop
maakt de Sint te paard een
rondrit door het dorp. Vanaf
het raadhuis naar de Kerkstraat, Engelbertstraat, Hogeweg, Oranjestraat, Haltestraat
en Zeestraat. Bij het station
stapt hij af om per auto naar 't
Stekkie in Noord gebracht te
worden. Daar wordt hij die middag eveneens feestelijk ontvangen.

Kerstmarkt
ZANDVOORT/BENTVELD Verzorgingshuis Stichting A.G.
Bodaan in Bentveld houdt donderdagmiddag 25 november
van 2 tot 4 uur een kerstmarkt
plus bazaar. Op de kerstmarkt
worden allerlei dingetjes verkocht 'die de kerstsfeer verhogen'. De bazaar is voor creatief
handwerk van de bewoners en
anderen.

j Waterstanden j
Datum
18 nov
19 nov
20 nov
21 nov
22 nov
23 nov
24 nov

HW
06.16
07.06
07.49
08.45
09.44
11.04

LW
02.05
02.55
03.34
04.24
05.24
06.46
07.45

HW LW
18.2614.16
19.1615.00
200415.51
21.1516.40
22.3417.46
23.5518.45
12.2019.45

drie. Dat ging tussen Huub van
Gelder, momenteel al raadslid,
en Jack van Eijk, al jarenlang
op de achtergrond actief. Van
Gelder kreeg met 34 stemmen
uiteindelijk de meerderheid.
Van Eijk kreeg tien stemmen
en staat daardoor nu op de derde plaats van de kandidatenlijst. Zoals eerder aangekondigd komt raadslid Pim Kuijken niet meer terug in de raad,
al fungeert hij nog wel - op een
vermoedelijk
onverkiesbare
plaats - als 'lijstduwer'.
De rest van de kandidaten-

lijst ziet er als volgt uit: 4. Jons
Dommeck, 5. Lia Terol-Rozenhart, 6. Pim Kuijken, 7. Maarten Weber, 8. Ab van de Moolen,
9. Willem van de Moolen, 10.
Arie Citroen, 11. Hans Vader,
12. Lous Bruijnes-Hesse, 13.
Thijs Ockersen, 14. Jo Koper-Van Koert, 15. Els van Gelder-Bakker, 16. Karel van de
Noort. De verkiezing, onder leiding van voorzitter Gert van
Dijk, verliep rustig.
(ADVERTENTIES)

ASSURANTIEIANTOOR CROESE r7AYl
TEL. 020-6909464 [/^
Hypotheekrente v.a 6.1% LiDNBw»

Zandvoorters bestrijden GGD-conclusies over ambulancedienst

Huisarts: *Dit riekt naar stemmingmakerij'
ZANDVOORT - Bij het spraakmakende Sleutelfigurenqnderzoek van de GGD Zuid-Kennemerland, worden ernstige vraagtekens gezet. Werkers uit de plaatselijke gezondheidsaorg zijn het met een aantal conclusies niet eens.
Zo ook niet over opmerkingen over de Ambulancedienst.
Volgens de onderzoekers is de afhankelijkheid van de
ambulance uit Haarlem een probleem, met name. in de
zomer. De 'voprrijtijd' van de ambulance zou in noodgevallen te lang zijn.
door Paul van Gageldonk

Zo hard als de novemberstormen, zo hevig is ook de groeiende kritiek op het zogeheten
Sleutelfigurenonderzoek. Over
de situatie van de gezondheidszorg in Zandvoort, met name
die in Zandvoort-Noord, wordt
in het eindverslag van het onderzoek een aantal uitspraken
gedaan die bij diverse personen
en instanties m het verkeerde
keelgat geschoten zijn. Letterlijk staat er in het rapport: 'Het
is al een paar keer voorgekomen dat men meer dan een uur
moet wachten.' Vooral deze uitspraak met dramatische lading
heeft nogal wat reacties losgemaakt.
De basis voor het onderzoek
is gelegd door uitspraken van
rogenaamde 'sleutelfiguren' uit
diverse sectoren. Maar bij dit
onderzoek van de GGD Zuid-Kennemerland ontbreekt de
visie van diverse sleutelfiguren.

zich niet herinneren dat ze het
pakket ontvangen hebben. Afgezien daarvan is hun reactie
op de resultaten van het rapport afwijzend. Huisarts Anderson: „Ik heb alleen maar gunstige ervaringen met de ambulances. Weet u wat het is? Als je
pijn hebt duurt elke seconde
een eeuwigheid."

Stemmingmakerij
Zijn collega Chris Jagtenberg, die mede namens dokter
Weenink spreekt, is nog wat explicieter in zijn oordeel: „Dit
riekt naar Stemmingmakerij.
Ik heb nog nooit gehoord dat de
wachttijd, die wettelijk maximaal vijftien minuten mag bedragen, overschieden werd.
Sterker nog, de ambulances
kwamen vroeger van het-Spaarne. Tegenwoordig komen ze
van de Zijlweg. Dat is dus nog

Oplage: 5.200
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zulke lange wachttijden. En
mochten er dan toch calamiteiten zijn, dan kunnen we altijd
gebruik maken van de helicopter. Dat hebben we in het verleden ook wel eens gedaan."
De heer Bennekom, coördinator van het Rode Kruis, is
met zijn mensen regelmatig op
en rondom het circuit aanwezig
om ambulance-assistentie te
verlenen. De klachten lijken
hem zwaar overdreven. „Als
het zo was, dan zou ik het meteen beamen, want dan zou zo'n
uitspraak de situatie alleen
maar ten goede komen. Langer
dan een kwartier doen de ambulances er niet over om bij
Haarlemse ziekenhuizen te komen. Zelfs 's zomers, op drukke
dagen, vinden we wel een gaatje. Dan gaan we gewoon over
het fietspad, als het moet."

Directeur De Groot van het
Kennemer Gasthuis in Haarlem kijkt ook op van de uitspraak over de ambulancetijden: „Wij hebben dit nooit onderzocht, dus ik weet ook niet
of het waar zou kunnen zijn. Ik
kan u wel zeggen dat als er al
klachten waren geweest over
lange wachttijden, mij dit zeker
ter ore zou zijn gekomen. En
dat is dus niet het geval."
De verantwoordelijke man in
" Zandvoort tenslotte, wethouder Termes, was bij de presentatie van het rapport aanwezig.
Toch heeft ook hij bezwaren tegen de manier waarop de onderzoeksgegevens
gepubliceerd zijn. „De ambulance is altijd een heikel punt geweest in
Zandvoort," zegt hij, „maar de
lange wachttijd die in het on-

derzoek genoemd wordt lijkt
mij onmogelijk."
„Wettelijk is voorgeschreven
dat een ambulance binnen een
kwartier na de oproep ter plekke moet zijn. Dat gebeurt ook in
Zandvoort. Dat heb ik zelf, in de
privé-sfeer, kunnen constateren. Een eigen ambulancepost
is een luxe. Het is erg kostbaar.
Je hebt er een heel team van
rijders voor nodig en iemand
die de telefoontjes aanneemt.
Daar is gewoon geen geld voor.
Er is in het verleden wel eens
een bedrijf geweest dat een particuliere ambulancedienst wilde gaan opzetten. Dat is niet
doorgegaan, omdat het niet
rendabel was."

Klachten

port zijn die uiterst belabberd.
De mening van Termes wordt
van diverse kanten onderstreept. Niet in de laatste plaats
door bewoners uit noord. Menigeen heeft verbaasd, anderen
verontwaardigd gereageerd op
de uitspraken in het rapport.
Die werden twee weken geleden
gepubliceerd in deze krant. „Ze
hadden eerst eens met de mensen moeten komen praten," aldus een van de bewoners.

Waardevol
Ook nader onderzoek van het
Zandvoorts Nieuwsblad wijst
uit, dat de basis van diverse
conclusies in het rapport uiterst smal is. Onderzoekster Sibeijn is echter nog steeds tevreden over het resultaat. „Ik vind
het nog steeds een waardevol
onderzoek." Wat ermee gaat gebeuren, is niet bekend. Zie ook
elders op deze pagina.
De gemeente trekt 133 duizend gulden uit voor verbetering van de leefomgeving in
Nieuw-Noord. Die wordt besteed aan een dwarsflat en omgeving in de Lorentzstraat (52
t/m 148).
Zandvoorts
Ê§ Nieuwsblad

Let op de krant van
25 november a.s.

en doe mee met de
Sint Nicolaaspuzzel

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

f

13 weken voor maar ƒ 12,50

Mevrouw Carbaat van de ouderenbond ANBO, één van de
organisaties, die wél aan het onderzoek heeft meegewerkt, laat
een iets afwijkend geluid horen.
„Het zou een goede zaak zijn
als hier in Zandvoort een ambulance gestationeerd kan worden," zegt ze, „want ik hoor ook
wel eens dat er klachten zijn
over de wachttijden." Concreter kan ze echter niet worden in
haar uitlatingen. En dat geldt
ook voor de andere orgamsaties die aan het onderzoek hebben meegewerkt.

Postcode/Plaats: l l l
Telefoon: l l l l l l l l l l l \,,..,„.
Giro/Banknr.: l l l l l l l l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,00 D halfjaar ƒ 31.00D jaar ƒ 54.00

„Dat was ook de basis voor
dit onderzoek," legt Miep Si-

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
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FAMILIEBERICHTEN

i

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 2995,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

Wij zijn héél blij met de geboorte
van onze dochter en lief zusje

Uw gasbedrijf adviseert!

Ehne

W'F

STOOKA KT IE 93/94

14 november '93
Chris, Petra en Luuk
Jagtenberg

Uitvaartcentrum
Haarlem
Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Wim en Coby
zijn 25 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd
Daniëlle, Lyes, Angela en Sheila

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

Bedroefd, maar dankbaar dat hij zijn strijd
heeft gewonnen, «even wij u kennis van het
overlijden van mijn zoon, onze broer, mijn
kleinzoon, onze zwager en oom

René van der Klauw
op de leeftijd van 31 jaar.
Uit aller naam:
G. Paap

Een Italiaanse Primeur in Zandvoort

13 november 1993
Koningstraat 91
2042 VH Zandvoort
De begrafenisplechtigheid heeft op woensdag
17 november plaatsgevonden.
Geen bezoek aan huis

„VINO NOVELLO DA
FRIULVINI"
1993 a arrivato

uitgerekend voor U!
Voor de week van 31-10 t/m 7-1 1 1 993
Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

800

21
26
31
36
41
47
52
57
62
67
72
78
85
93
101
109
116
129
142
155
168

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Totaal vanaf
1 november **

Kosten
deze week

ƒ 11,55
ƒ 14,30
ƒ 17,05
ƒ 19,80

46
57
68
79
90
102
114
125
136
147
158
170
187
204
221
238
255
283
311
340
368

ƒ
ƒ
ƒ

22,55
25,85
28,60

93110B
93111B

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

36,85
39,60
42,90
46,75

ƒ 51,15
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

55,55
59,95
63,80
70,95

ƒ 78,10
ƒ
ƒ

85,25
92,40

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven

uitbouwen serre
veranderen woning in 2 woningen.

Brederodestraat 79
Bentveldweg 101

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.0012.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belang hebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter
zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar ingediend. Dit is een
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

NIEUWE TENTOONSTELLING CULTUREEL CENTRUM
Vanaf 17 november t/m 31 december 1993 is de nieuwe tentoonstelling "Moderne
Kunst wat doe je ermee" te bezichtigen in het Cultureel Centrum. De tentoonstelling biedt een variatie aan kunstwerken van verschillende kunstenaars.
De reeds lopende expositie over het "Reddingswezen" is eveneens t/m 31 december 1993 te bezichtigen. Het Cultureel Centrum is open van woensdag t/m
zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Het bezoekadres is: Gasthuisplein 9b.

ƒ 31,35
ƒ 34,10

AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNING
De volgende aanvragen zijn ontvangen:

,

- Haarlemmerstraat - gemeentebomen, 14 stuks in het kader van de totale
bomenrenovatie
- C.A. Gerkestraat 7 6 - 1 boom
De aanvragen liggen gedurende één week na het verschijnen van dezeaankondiging ter inzage bij sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen,
Kamerlingh Onnesstraat 20. De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
9.00 uur tot 12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk bezwaren indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
De bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

VRIJWILLIGER GEZOCHT VOOR CULTUREEL CENTRUM

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

Vrijdagavond, 19 november in

AANGEVRAAGDE BOUWVERGUNNINGEN

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

Het Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein zoekt dringend een enthousiast
persoon die op vrijwillige basis wil assisteren bij de werkzaamheden. Er is
voornamelijk behoefte aan hulp in het weekend.
Er is een geringe onkostenvergoeding.
Voor nadere informatie: Cultureel Centrum: 02507-61570 (b.g.g. 02507-61441).

Café Koper

René

VERKEERSBESLUITEN

Kerkplein 6
Zandvoort

Jij en je shadow
We zullen jullie nooit vergeten.

„Nieuw"

The Yanks

t
Dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan en
betekend heeft is heden onverwacht van ons
heengegaan onze vader en opa

Wilhelmus Martinus Castien
weduwnaar van C. A. Vinken
in de ouderdom van 87 jaar.
Santpoort-Noord:
J. F. Casüen
M. J. P. Castien-van Eijk
Zandvoort;
t J. L. Castien
J. S. Castien-Serné
Zandvoort:
W. M. Castien
H. J. Castien-Reumann

AUTOBEDRIJF
TOLÉ
Nu ook verhuur van
aanhangers - boedelbakken
- bestelbussen
9-persoonsbussen - luxe auto's

Correspondentieadres:
Broekbergenlaan 16,
2071 EW Santpoort-Noord.
Er is gelegenheid tot afscheidnennen en condoleren vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het Uitvaartcentrum Poststraat 7 te Zandvoort.
Zaterdag 20 november zal er om 11.00 uur een
Uitvaartdienst worden gehouden in de parochiekerk St. Agatha, Grote Krocht 43 te Zandvoort,
waarna om 12.00 uur de bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden op het R.K. gedeelte van de
Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat te
Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de ontvangkamer van de begraafplaats.

DOKTERSBERICHTEN

Aerobic les
Grote zaal Dorpsplein 2
Gediplomeerd „flerobicland-instructrice"
Ter kennismaking ƒ 5,- p.p.

van 22 t/m 26 november
waarneming voor ma. t/m vrij.
08.00-17.00 uur

night for singles

Tel. 02507-13624

\ s
VVD LEDEN LAAT UW STEM GELDEN!

SLIJTERIJ
Elly en Ben MAAS
ZEESTRAAT 28 ZANDVOORT
TEL 02507-15255 FAX 02507-30064

BEAUJOLAIS
PRIMEUR v.a
PIAT PRIMEUR
BOUCHARD,
RODET, PIZAY

5.95
8.95

Op vrijdag 19 november a.s. houdt de VVD afd.
Zandvoort/Bentveld in het Gran Dorado Hotel, Zandvoort:

de KANDIDAATSTELLINGSVERGADERING
waar de definitieve lijst van kandidaten voor de komende
gemeenteraads-verkiezingen zal worden vastgesteld.
Aanvang: 20.15 uur. Deze vergadering heeft een besloten karakter.

9.95

AUTORIJSCHOOL

DE GOEDE
SCHOENMAKERIJ

UU J l uitvaartverzorging
y>-^y kennemerland bv

lessen in
Nissan „Primera"

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

EIG E W NEHLS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

zaterdagavond
back to the 70's
In the midnight hour
Uitsluitend ongebonden mensen vanaf 25 jr. correct gekleed J
dansen, muziek, sfeer en gezelligheid in 4 zalen
Entree ƒ 15,-.
Info tel. 16023

Let op! Volgende week zat.

„Caribean Night"
met top orkest uit de
Dominicaanse Republiek.

IDEAAL LEREN...?
OPIAJERDAGSWDEREN!
De Zo/ffdogocodHW » «rtarf door
J«M«fww«ftHfcn»pwlVefHi-

Let op de krant van donderdag 25 november

ovz

en

Nieuwsblad

GROTE SINT NICOLAAS PUZZEL
Het prijzenpakket bestaat uit AH-waardebonnen tw.v. ƒ 200,-

ALBERT HEIJN
Grote Krocht Zandvoort
ERICA

Grote Krocht Zandvoort
10 kerststukjes
Tevens zal ons promotieteam zaterdag 27 november a.s. Sinterklaas helpen met het uitdelen van
pepernoten, beschikbaar gesteld door „de Trompwinkel".

Kerkstraat 32, tel. 12234
Uw adres voor vakkundige

REPARATIES,

gezondhèidsschoenen,
naamplaten en SLEUTELS.

presenteert

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

organiseren in de krant van 25 november a.s. een

Wij gaan er even tussenuit.
Van 22 t/m 27 november
zijn wij
GESLOTEN

Soe. de Manege

Ook op zondag geopend, van l tot 5 uur.
Bezorgen in overleg

Voor avond/weekend lel. 30500

ADVERTENTIES

)GEMEENTE

Pakveldstraat 21, Zandvoort

Dr. F. B. Weenink
tel. 12499
Dr. J. G. Anderson
lel. 12058

Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld bij
de Af deling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag, oinnen 30 dagen na publicatie van de besluiten.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend. Tevens is f 170,-- aan
griffierechten verschuldigd.

Dinsdag 25 november 20.00 uur

Afwezig

C. A. Jagtenberg

- het opheffen van de gereserveerde invalidenparkeerplaats ter hoogte van het
perceel Dr. C.A. Gerkestraat 57.

Ulork That Body

TEVENS ± 60 OCCASIONS IN
VOORRAAD

en kleinkinderen
16 november 1993.
Haarlemmerstraat 15, Zandvoort.

„Nieuw'

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:

Een ijzersterke combinatie!

Public relations: Basiscursus, NGPR-A en NGPR-B
Marketing en verkoop: Praktijkdiploma NIMA-A,
dberitwif MfawMsfeJRM
NIMA-B en HICUW: NMA Sales-A
DeMMdkfepfesfMwaru»
gtgtvet op zofenfagod/ew/
/ Management: Management-assistent(e) I en n
NIEUW: Praktijkdiploma Midden-Management
w* 9 tof 12 wr.
Logistiek management
Ittloketitt:
Administratie: Basiskennis boekhouden
Amsfenfan (Dienen;,
Praktijkdiploma
boekhouden (ook deelcertificaten)
4/flfaiDeiilosdt
Moderne bedrijfsadministratie (ook deelcertificaten)
Rotterdam
Praktijkdiploma loonadministratie, Basiscursus belastingrechl
nZwofe.
Informatica: Introductie PC-gebruik, Werken met MS-DOS,
Tekstverwerken met WordPerfect, PDI modules MG.l,
Sltrtéttv.
MG.2 en MG.3, AMBI modules HE.O en HE.l
Toerisme/recreatie: SEPRI
vori 1994

fvi s j e/
A

zaterdagochtend: het betere alternatief
C 4

D f

M /

f

Postbus 20 8200 AA Lelystad Wl. 03200 - 26 8 95 fax 03200 - 26 3 34
Zend mij vrijblijvend de gratis studiegids 1993/94
dhr/mw
straat
postcode/plaats
telefoon
Mijn interesse gaat uit naar
OS059

ABN/AMRO
wint bokaal '93
ZANDVOORT - De AB-

N/AMRO heeft de Ondernemersbokaal 1993 gewonnen.

Het kleinood wordt maandagmiddag in Café Neuf uitgereikt.
De ABN/AMRO is winnaar
van de dienstverlenende bedrijven binnen onze gemeente.
Daarnaast is de bank ook uitgeroepen tot over-all winnaar en
mag een vertegenwoordiger
maandag de Ondernemersbokaal in ontvangst nemen. Dat
gebeurt om 17.00 uur in Café
Neuf in de Haltestraat. Dit café-restaurant is uitgeroepen tot
winnaar van de categorie Horeca. In de categorie Detailhandel
gaat de eerste prijs naar grootgrutter Albert Heijn aan de
Grote Krocht. .

Raadhuisuitbreiding kan volgens PvdA-voorstel veel goedkoper:
geleverd aan de discussie
over de raadhuisuitbreiding.
De partij kwam met een
geheel eigen plan: alleen een
beperkte nieuwbouw aan
het pand Raadhuisplein 4
De rest opknappen en
verbeteren. De kosten door Joan Kurpershoek
vallen daarmee zo'n 1,6
miljoen gulden lager uit dan
het huidige plan.
ZANDVOORT - De ambtenaIn totaal is het PvdA-plan ren hoeven niet perse in één
vermoedelijk zelfs 2,4 pand onder gebracht te wormiljoen gunstiger. den. Dat is de mening van de
PvdA. Het pand Raadhuisplein

'Nieuwbouw achterkantraadhuis niet nodig'

'Argumenten nieuwbouw opgeklopt'
De argumenten om het
Raadhuis zelf met nieuwbouw uit te breiden, zijn niet
houdbaar, stelt de PvdA.
Maar ze worden wel 'opgeklopt' tot zwaarwegende, mogelijk zelfs doorslaggevende
argumenten. Dat zijn onder
andere:
representativiteit,
publieksvriendelijkheid,
flexibiliteit/efficiency-verlies
en ruimtegebrek Raadhuisplein 4. Maar de representativiteit is gewaarborgd door
het oude Raadhuis, zegt de
PvdA. En als twee delen van
het gemeentehuis (allebei
aan het Raadhuisplein) ongeveer honderd meter uit elkaar liggen, dan is dat niet
publieksonvriendelijker.

ren als er twee locaties worden gehandhaafd, zo wordt
toegegeven. Maar met de huidige communicatiemiddelen
kan dat makkelijk opgevangen worden. Bijvoorbeeld
met telefoon met multifunctioneel gebruik, computers
met beeldschermen en printers, fax-apparatuur en buizenpost. Bovendien wordt
een aantal bezwaren al ondervangen door in de bestaande nieuwbouw (ingang
Swaluëstraat) een centrale
receptie te creëren.
Efficiency-verlies door verminderde informele contacten, als gevolg van de afstand
tussen de ene en de andere
groep ambtenaren, is in zo'n
kleine organisatie te verwaarFlexibiliteit gaat wel verlo- lozen.

De prijswinnaars zijn door
het winkelend publiek aangewezen.
Onder de inzenders van een
winnaar werden prijzen verloot. Die gaan naar fam. Laarman, Sophiaweg (eerste prijs);
N. Hoedt-Langeveld, Tolweg
(tweede); A. Keur uit de Haarlemmerstraat
(derde). Ook
deze prijzen worden maandag
overhandigd.

'Huisarts is
eerste hulppost'
Vervolg van pagina l
In het rapport wordt door dezelfde anonieme personen ook
nog naar voren gebracht dat de
huisartsen niet goed bereikbaar zouden zijn om hun EHBO-taken te vervullen. Gesuggereerd wordt een EHBO-post
in te richten in het Gezondheidscentrum. Of: een EHBO-gebouw bij het Rode Kruis aan
de Nic. Beetslaan. De reacties
hierop zijn eveneens afwijzend.
Huisarts Anderson: „Ik denk
dat elke huisarts in Zandvoort
al als 24-uurs eerste hulppost
fungeert."
Zijn collega Jagtenberg: „Wij
doen allemaal een uitgebreide
EHBO. Laten ze 's zomers bij
strandweer maar eens in mijn
praktijk komen kijken." Rode
Kruisman Bennekom: „We
hebben in Zandvoort zoveel
huisartsen, dat een 24-uurs
post niet echt nodig is. Dat zou
alleen maar luxe zijn." En wéthouder Termes: „De huisartsen
in Zandvoort zijn uitstekend in
staat die rol te vervullen. Die
zijn kundig genoeg."

4

4, voorheen Publieke Werken,
kan daarom best gehandhaafd
worden als onderdeel van het
gemeentehuis. Uitbreiden van
dit pand is voldoende om genoeg ruimte te creëren voor het
ambtelijk apparaat. Aan de achterkant is nog ruimte om zo'n
600 meter vloeroppervlak aan
te bouwen. Allemaal kantoorruimte, want representatieve
en publieksruimten, zoals in
het raadhuis zelf, zijn hier niet
nodig.

Wereldwinkel
Met de aanbouw, tot en met
de 'Wereldwinkel', komt het
oppervlak in dit pand in totaal
op 1400 nieter. Dat is exact hetzelfde als de geplande nieuwbouw aan de achterkant van
het raadhuis. Het verschil is alleen, dat er veel minder werkzaamheden nodig zijn en de
kosten dus beduidend lager
blijven. Aldus het PvdA-plan.
Een nadeel is dat de ambtenaren over twee locaties verdeeld blijven, maar dat is volgens de partij geen probleem.
De discussie of al het personeel
in één pand of twee panden
moet worden ondergebracht is
volgens haar een 'schijnprobleem'. Een of twee panden, dat
maakt in feite niet uit, gezien de

Witte tornado' gefeliciteerd met jubileum
ZANDVOORT

- Albert

Kraaijenoord, beter bekend
als Ab, stond dinsdagmiddag vreemd te kijken. Voor
de deur stopte zijn eigen
vuilniswagentje met twee

vrouwelijke collega's in de
cabine.
Ab werd onthaald op een gratis 'rondje' Zandvoort in zijn
feestelijk versierde wagentje.
Vijfentwintig jaar had hij erop
zitten bij de gemeente, en dat
moest gevierd worden.
Appie Kraaijenoord is bij de
gemeente begonnen als opperman stratenmaker. Daarmee
trad hij in de voetsporen van
zijn vader Jan, die veertig jaar
bij de gemeente in dienst is geweest. Later werd hij werkzaam bij de dienst Reiniging/Algemene Dienst, waarvoor
ook zijn broer Arie werkt. Hij
werd vuilbelader. Tegenwoordig rijdt hij met zijn eigen wagentje rond om papierbakken
te legen en lastige hoekjes
schoon te vegen, vooral in het
centrum. Daarnaast maakt hij
fluitend hondetoiletten schoon.

grootte van de organisatie en de
geografische afstand van beide
locaties.

Goedkoper
De kosten van het huidige
plan, van architect Henket,
worden geraamd op 6,7 miljoen. Daar komt nog bij: ruim 8
ton voor een parkeerfonds, ter
compensatie van verloren gegane parkeerplaatsen achter het
raadhuis. Plus 146 duizend gulden voor infrastructurele maatregelen. In totaal ruim 7,6 miljoen. De PvdA heeft daarnaast
de kosten van het eigen plan op
een rijtje gezet, inclusief renovatie van de oudbouw en opknappen en aanpassen van de
bestaande nieuwbouw. In totaal komt de partij op 5,9 miljoen. Dus 1,7 miljoen goedkoper dan het plan van Henket.
Maar het verschil blijkt nog
groter.... In het plan Henket is
de gemeente het pand Raadhuisplein 4 kwijt. Dat is verkocht en de opbrengst is meegerekend in de bouwkosten van
6,7 miljoen. Na uitvoering van
het PvdA-plan is dit pand nog in
eigendom van de gemeente. De
waarde wordt geschat op zo'n
zeven ton. Het verschil tussen
beide bouwplannen komt daarmee op ongeveer 2,4 miljoen.
Als dan ook meegerekend

Een
kleine
aanbouw aan
het
pand
Raadhuisplein 4 is voldoende, aldus
het
PvdA-voorstel
(Aichieflbto
Weekmeclin)

wordt dat de grond achter het
raadhuis zijn waarde behoudt,
kan dat verschil nog verder stijgen.

Daarbij wordt uitgegaan van
het plan van de gemeente om
nieuwbouw te plegen op de locatie 'Graftdijk', hoek Raadhuisplem/Kerkplein tegenover
de Hema. Onderin komt opGraftdijk
nieuw restaurant- of winkelOud-PvdA wethouder Ide Au- ruimte.
kema heeft eens een plan voorAls de drie bovenste verdiegesteld dat nog verder ging. pingen worden bestemd voor

ZANDVOORT - Er zal nog heel wat moeten gebeuren aan op een korte bespreking meren,' aldus de briefschrijvers. 'Alleen zijn vrijwillig genovoordat de VVD afdeling Zandvoort zich als een eensgezin- van de .situatie.

door Martha Burger

Ab Kraaijenoord wordt door collega's in zijn eigen wagentje
opgehaald, voor een rondrit door het dorp
Foto Persbureau Zandvoort

Hij werd dinsdag ontvangen heeft hem al de bijnaam van
op een feestelijke bijeenkomst 'witte tornado' opgeleverd. Ab
op de remise, waar hij werd ge- was ondersteboven van alle
roemd om zijn bekende hoge aandacht: „Perfect, hartstikke
tempo tijdens zijn werk. Dat goed."

De bespreking van het Wegenverkeersplan, in het kader
van het verkiezingsprogramma, leidde tot verhitte discussies. De weinige, doch krachtige tegenstanders van dit plan,
merendeels wonend in Zuid,
werd eigenbelang verweten. Bovendien gaven de partij leden elkaar te kennen de discussies
hierover meer dan spuugzat te
zijn. De spanning onder de 35
aanwezige VVD-ers was voelbaar. Medeoorzaak was een
brief, geschreven door een aantal 'dissidenten' van de partij,
die na de vergadering aan de

aanwezigen zou worden uitgedeeld. Het bestaan hiervan was
tevoren al 'uitgelekt'.
De brief opent een 'tegenaanval' op het functioneren van de
Kandidaatstellingscommissie
en bevat een nieuwe advieslijst
met kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bestuursvoorzitter ir. J.C. Buijze
probeerde nog de onvermijdelijke discussie hierover op te
schuiven naar de besloten vergadering van 19 december,
maar dat lukte niet.
Verontruste leden drongen
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Zandvoort niet meer voetbal-minded
Uit een bericht in Zandvoorts
Nieuwsblad d.d. 11 november
blijkt dat een fusie respectievelijk samenwerking tussen de
voetbalverenigingen Zandvoort
'75 en Zandvoortmeeuwen
voorlopig van de baan is. Het is
niet de bedoeling stil te staan
bij het voor of het tegen, doch
om eens na te gaan in hoeverre
Zandvoort nog voetbal-enthousiast is in vergelijking met een
gemeente van ongeveer de zelfde omvang. Hierbij is de keuze
op Groesbeek gevallen, 19 duizend inwoners, Zandvoort
heeft er 16 duizend.
De bekendste vereniging in
Groesbeek is 'De Treffers', in
het seizoen '91/'92 algemeen
amateurkampioen van Nederland. Een cijfermatige yergelijking lijkt het duidelijkst: de
hoofdklassers krijgen elk het
cijfer 10, de eerste klassers een
9 enzovoorts, tot de tweede
klassers in de onderbond met
het cijfer 4.
Groesbeek: De Treffers,
Achilles '29, beide hoofdklasse
= 20; Germania, klasse 1 = 9;

men ontslag per 22 december

de partij kan presenteren bij de komende gemeenteraads-

1992 heeft hem een motie van
verkiezingen. Tijdens de ledenvergadering van vrijdag 12 Tegenkandidaten
wantrouwen bespaard. Bovennovember in restaurant 'Les Dunes' liepen de emoties
In de brief worden negen te- dien zij in herinnering gehoog op.

MENINGEN

Volgens S. Hofstra is er tegenwoordig in Zandvoort te weinig
aandacht voor voetbal. De clubs
moeten deze sport meer gaan
promoten.

kantoorruimte voor 20 ambte
naren is de gemeente veel goedkoper uit. Er is voldoende
ruimte en nieuwbouw achter
het raadhuis of achter Raadhuisplein 4 is niet nodig. De
kosten van dit project zijn veel
lager en kunnen bovendien
deels weggeschreven worden
op 'stadsvernieuwing'.

Eensgezindheid VVD ver te zoeken

Bevallen
Tot slot is er nog kritiek op
detailpunten van het onderzoek. Zo wordt in de eindrapportage gesteld dat er in het
centrum 'maar' één apotheek
aanwezig is. Dit moet dus zijn:
twee. En ook zou men 's zomers in verband met files verplicht zijn om in het ziekenhuis
te bevallen. Huisarts Jagtenberg: „Dat was misschien vroeger zo, maar de verloskundigen
die we nu hebben kunnen het
ook hier in Zandvoort aan."
Al met al stevige kritiek. De
vraag werpt zich dan ook op,
welke waarde het onderzoek
heeft. Onderzoekster Sibeijn,
niet echt aangeslagen door de
kritiek: „We wilden weten wat
er leeft in het dorp. Dat hebben
we willen onderzoeken. Wij
hebben gekozen voor deze sleutelfigurenmethode, omdat je
daarmee een kwalitatieve inventarisatie kunt maken. Dat
niet iedereen
meegewerkt
heeft, is natuurlijk jammer.
Maar ik vind het nog steeds een
waardevol onderzoek. De uitspraken, die zijn gedaan over
de gezondheidszorg in Zandvoort, zijn voor rekening van de
geënquêteerden. Onze mening
staat er buiten." Wat er dan
met deze uitspraken gaat gebeuren weet ze nog niet. „Daar
zijn we intern nog niet uit."

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Groesbeekse Boys, kl.2 = 8;
Rood Wit, kl.3 = 7; DVSG, afd. l
= 5; Meerwijk, afd.2 = 4. Totaal:
53.
Zandvoort: - Zandvoort '75,
klasse 2 = 8; Zandvoortmeeuwen kl.4 = 6; TZB, afd.2 = 4.
Totaal: 18.
Hieruit blijkt wel dat Zandvoort beslist niet meer voetbal-minded is. Zelfs een correctie
van 15 procent om de inwoners-aantallen gelijk te trekken, zet
nog geen zoden aan de dijk.
Verder valt het op dat de Groesbeekse zegsman ook zeer positief was ten opzichte van de collega-verenigingen. Men is - als
het ware - trots dat Groesbeek
op het voetbalveld zo sterk aanwezig is.
Voetbal-minded zijn is niet
kijken op de buis in de gemakkelijke stoel met een drankje en
zoutjes. Iets wat ik zelf ook
graag doe. Voetbal-minded zijn
is de sfeer rondom het veld beleven met de nodige toeschouwers, het gras ruiken en de
transpiratielucht van de spelers of speelsters, die zich dusdanig inzetten dat zij desnoods
bereid zijn het gras op te vreten.
De Zandvoortse clubs met
hun leden zullen actief moeten

zijn om het voetbal te promoten. Hoe dit moet geschieden,
daarover kan nog worden nagedacht. Niets ondernemen en te
zijner tijd uit armoede de drie
verenigingen bij elkaar smijten,
zal - naar ik vrees - niet het
gewenste effect opleveren.
S. Hofstra
Zandvoort

Lastige 'verbeteringen' voor de burger
Wanneer komen de wethouders en raadsleden van Zandvoort weer eens op voor hun
kiezers? Of geeft het een prettig
gevoel, wanneer inwoners weer
eens op hogere kosten worden
gejaagd door het geven van een
grote vuilnisbak, waar iedereen
last van heeft? Of een herinrichting van een straat of plein
waar iedereen last van heeft? Of

Haasje-over in de Zandvoortse politiek
In een in Zandvoort verschijnend huis-aan-huis blad werd onlangs het raadslid Jaap Brugman als 'recordhouder politiek stuivertje wisselen' aangewezen. Eerst lid van het CDA, vervolgens
van de lokale groepering Zandvoort 2000, daarna raadslid voor de
VVD en thans voor GBZ.
Hij is niet de enige haasje-over-springer in Zandvoort. Goede
tweede is ongetwijfeld Lou Koper. Eerst raadslid voor de
PSP/PPR, vervolgens lid en penningmeester voor de PvdA en nu
kandidaat-raadslid voor D66.
L. van Woubriigge
Zundvoorl

het veranderen van een kruispunt wat voor iedereen lastiger
wordt? Of het plaatsen van
paaltjes*op de boulevard, plein
of straten waar iedereen last
van heeft.

Ik wil best mijn afval scheiden maar dan moet het niet
duurder worden. Ik wil best
zuinig stoken maar dan moet
het niet duurder worden.
Ik wil best poep van mijn hond Wantrouwen
opruimen maar dan moet de
De brief bevat ook kritiek op
Of heeft men een oud gezegde belasting niet duurder worden. Van Caspel, lijsttrekker op de
gevonden, dat luidt: 'Geld dat En dat wilde ik even kwijt.
advieslijst. Hij is het 'die herstom is, maakt recht wat krom
haaldelijk blijk heeft gegeven
Van de Werft' niet samen te willen werken
is'.
Zumlvoort met kandidaten, die zich niet
onder alle omstandigheden aan
zijn oordeel wensen te confor-

Vuilcontainers zonder 'boerenverstand'
Sinds kort is de gemeente
Zandvoort overgegaan tot een
wijziging in het ophalen van
huisvuil. Een gedeelte van de
bewoners krijgt de beschikking

Geen onwil bij Zandvoortse omroep ZFM
Hetty Sandbergen reageert Na gezamenlijk overleg heb ik
op een ingezonden brief van oud deze informatieve rubriek weer
ZFM-medewerker Cor Draijer, overgenomen. Mevrouw Carin het Zandvoorts Nieuwsblad baat werd tevens een half uur
zendtijd voor een eigen column
van 4 november.
aangeboden. Het antwoord,
Heer Draijer. Hierbij mijn 'Zodra ik er tijd voor heb', was
antwoord wat betreft uw bewe- dus bevestigend.
Onbegrijpelijk dat u bovenring 'Onwil bij radio ZFM voor
de informatieve uitzending van staande 'onwil tot samenwermevrouw Carbaat' (rubriek king met mevrouw Carbaat
Meningen, Zandvoorts Nieuws- door radio ZFM' noemt. Beter
blad d.d. 4 november 1993). informeren, heer Draijer. U
Door tijdgebrek van mevrouw ontkent een programma voor
Carbaat is deze gestopt met de ouderen. Mevrouw Carbaat
wekelijkse informatieve uitzen- deed haar uitzending in dit proding van ongeveer 10 minuten. gramma! Nooit geluisterd, heer

De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief met
naam en adres naar de redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden ingekort. U kunt uw brief
ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het
Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via
nummer 02507-18648.

over eigen containers. Voor de
flatbewoners zijn grote containers geplaatst waar de vuilniszakken in gedeponeerd 'kunnen' worden. Op het oog mooie,
in grindmotief uitgevoerde containers.
Als profielschets voor de gebruiker is men kennelijk uitgegaan van jonge, slanke en gezonde inwoners met een meer
dan gemiddelde lengte en
kracht. Deze inwoners zijn in
staat om vijftig meter te slepen
met een of meerdere zakken,
een grote opstap te overwinnen,
zich tussen een smalle doorgang te wurmen, zware luiken
te openen en op forse hoogte de
zakken in de fraaie container te
werpen.

Helaas een 'kleine' misvatting: we hebben ook bewoners
van wat hogere leeftijd, met wat
minder kracht en/of een minder dan gemiddelde lengte. Eén
telefoontje naar de verantwoordelijke
gemeente-instelling,
was voldoende om het gelijk
aan mijn zijde te krijgen.

Maar de vraag blijft bestaan:
'Waarom is voor de praktische
Draijer, naar het programma
uitvoering het 'boerenverstand'
50+, vrijdags van 12.00 tot 14.00
niet geraadpleegd?'
uur? Helaas moest ik stoppen
met dit programma vanwege
Ik hoop dat de toegezegde aaneen langdurige handicap. Ik bepassingen niet te lang op zich
middel nog steeds bij het zoelaten wachten, zodat iedereen
ken naar een vervanger (ster).
in staat zal zijn het huisvuil in
Weet u ook, dat in elke zaak
de container te deponeren.
in Zandvoort waar de radio aanU. Wegman
staat, dit ZFM is? Dus niet alZandvourt
leen voor jongeren, zoals u ook
beweert. Radio ZFM heeft geldgebrek, dat ben ik met u eens.
Er moet dringend apparatuur
voor live-opnames worden gekocht, enz., enz. Hier heeft u
recht van spreken. Dit is een
must bij uitzendingen en er
wordt dan ook hard aan gewerkt.
Ik heb gezien dat de vrijwilligers bij ZFM hardwerkende
mensen zijn. Zij zetten hun
schouders eronder. Er is als
veel bereikt in korte tijd, vind
ik. Die redden het wel. Heeft u
er maar geen slapeloze nachten
over, die hebben zij wel.
Over andere zaken waarover
u schrijft, kan ik geen antwoord
De vuilcontainers in noord: krap, hoog en zwaar
geven.
Hetty Sandbergren
Ex-medewerkster radio ZFM

genkandidaten naar voren gebracht: 1. ing. A.E. Hendrikse,
2. F.J.F. Paap, 3. H.G. Sikkens,
4. K.J.W. vaneden Broek, 5. E.A.
Fransen, 6. ir. J.C. Buijze, 7. J.G.
Anderson, 8. C. Izelaar, 9. H.C.
van Cappelle. Zij moeten de
plaats innemen van de zeven
VVD-ers op de advieslijst van
de Kandidaatstellingscommissie. Dat zijn: F.E. van Caspel, A.
van Marie, mr. H.W. de Jong,
Th.J.J. van Vilsteren, P.J. Arnken, F. Henrion Verpoorten en
W.F.S. Paap-Molenaar.
De tegenactie is om drie redenen ondernomen, zeggen de initiatiefnemers: De Kandidaatstellingscommissie heeft verkeerd gehandeld door zich te
laten leiden door de vraag, welke kandidaten bereid zijn de
door haar beoogde lijsttrekker
Van Caspel onvoorwaardelijk
te steunen. Zij had beter af kunnen gaan op de enquête onder
de leden. Bovendien heeft de
commissie met de zeven kandidaten van de advieslijst op 29
oktober vergaderd en zo 'oordeel en inzichten' van de overige negen genegeerd. De advieslijst is daardoor op 'oneigenlijke gronden' gebaseerd.
Dit zevental wordt kwalijk genomen dat zij heeft deelgenomen aan dit overleg en zich
heeft geconformeerd aan deze
procedure. Daardoor hebben
zij zich 'gediskwalificeerd als
kandidaat-raadslid voor» een
partij die zich niet slechts wil
houden aan de letter van de regels van democratie, maar ook
aan de geest daarvan'. De kandidaten van de alternatieve lijst
zouden bovendien - op grond
van bekwaamheid en karakter - ,
beter in staat zijn de belangen
van de bevolking van Zandvoort en van de VVD te behartigen.

(Atrhielfbto Weekmedia)

bracht, dat zijn functioneren op
het niveau van het Gewest tot
een volledig debacle heeft geleid. Met alle schade voor Zandvoort en de VVD, afdeling
Zandvoort, van dien.'

Fractievoorzitter Tates toonde zich verontrust aan het eind
van de vergadering. Het is spijtig dat de verdeeldheid van de
partij naar buiten toe is uitgedragen, aldus Tates. Volgens
hem is de brief een messteek in
de rug van de kandidaten. De
briefschrijvers zijn volgens
hem 'teleurgestelde kandidaten', hun kritiek en handelswijze deelt hij niet. „Je moet slikken in de politiek én je mond
houden." Veel bijval was er
voor VVD-er De Boer. Hij had
liever gezien dat de Kandidaatstellingscommissie op 29 oktober alle zestien kandidaten bijeen had geroepen, in plaats van
slechts zeven.

Team
Volgens Jos van der Drift,
voorzitter van deze commissie,
was er absoluut geen opzet geweest om mensen buiten te
sluiten. „Er is geprobeerd met
deze zeven mensen een goed
team te vormen met vaste afspraken en een bereidheid tot
samenwerken. Dit om de problemen zoals ontstaan zijn met
de huidige fractie (het overstappen van twee VVD-raadsleden naar GBZ, - red.) in de toekomst te voorkomen." Van der
Drift ontkent -met alle heftigheid dat er om loyaliteit gevraagd is ten aanzien van Van
Caspel. „De informatie in de
brief is onwaar," aldus Van der
Drift. Het bestuur besloot dan
ook de brief niet naar de overige - deze avond afwezige - leden
te versturen.
Volgens bestuursvoorzitter
ir. J.C. Buijze, ook 'tegenkandidaat', is het wel aan de leden
om nu verdere beslissingen te
nemen. Blijkbaar hebben ook
de tegenkandidaten nog het een
en ander te bespreken, ten einde eensgezind de tegenaanval te
kunnen openen.

(ADVERTENTIE)

Goede service
ver te zoeken?
Kom nou!
Renault-dealer Rinko zit dicht bij huis.

En met dit kaartje weet u 'm in een
handomdraai te vinden.

^

RENAULT

Autobedrijven Rinko
Curiestraat S-W '2041 CD Zandvoort Tel 02507-12424
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GEEF EEN MILIEUCADEAU EN WIN EEN VAKANTIE

I

GT

NOVEMBER MENU
Sint-surprise-tip!

Merfstsalade imt Boerenham
enQruyerekaas

Haal het prachtige douche-gedicht 'Net zo nat
met minder water'bij de deelnemende winkelier.
U kunt dit gedicht gebruiken voor de hardnekkige
lang-douchers bij u thuis.

°f

Vl/i/Xèouitibn metgroenten
Brunoise

Da's aardig, een milieutip voor de
cadeaudagen! Geef een waterbesparende douchekop cadeau.
En stop er een puntig gedicht bij voor hardnekkige lang-douchers. Goed voor het milieu
en voor de water- en energierekening.

metpate in roomsaus

rf

%.(kgenfi(et met pruimen
in vosseèessensaus

Kans op een zonnige vakantie
Veertien dagen zonnige verwennerij voor twee
personen!
Zo maakt u kans:
Koop een waterbesparende douchekop en vraag in
de winkel naar het deelnameformulier waarin u alle
informatie vindt om een zonnige Spanje-vakantie te
winnen.

Vaniüeijs met warm
cJwcofadesaus en
sügroom

FL 39.-

A "K

T

I

VOORDEEL

College Beroepsonderwijs Amsterdam

WEEKENDAANBIEDING

Wanneer u werkt of wilt werken in de

250 gr.

d

gezondheidszorg en u wilt liever verplegen

. ftc
4,95

bestaat een unieke mogelijkheid:

Deeltijd Opleiding Verpleging

Speculaas
zonder amandelen

BESTUURSLID <„,/»,

Te huur

dat bereid en in staat is om in bestuurlijk verband
bij te dragen aan het belangrijke, toenemende
werk van de Stichting.
Bij voorkeur een enthousiast iemand, met interesse in het weizijns/ouderenwerk.

SNOWWH1TE
Nu ook

Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Huurprijs ƒ 800,-.
Boig ƒ 1000,-.
Br. o. nr. 435666 bureau van dit blad.

Ter aanvulling van het bestuur zoekt Stichting
Welzijn Ouderen Zandvoort (SWOZ) een

Bel voor brochure 020 - 6168511

Bakkerij PAAP

2KAMERMAISONETTE

c

w

Aan het College Beroepsonderwijs Amsterdam

'V

Te huur in Centrum
voor permanent

Tjerk Hiddesstraat 5, goed onderhouden splitlevelwon. met uitzicht over zee. Parkeerplaats op eigen terrein. Ind. beg.gr.: fietsenberging, c.v.-ruimte,
badk. met ligbad, dub. wastafel en toilet, apart toilet.
Souterrain: 2 slaapk. waarvan 1 met badk. (zitbad en
toilet). 1e et.: slaapk. met ruim terras. 2e et.: luxe
eetkeuken met inbouwapp., riant zonneterras, woonk.
met open haard en balkon.
Vr.pr. ƒ 395.000,- k.k.
Cort van der Lindenstraat 20, in Zandvoort-Zuid aan
duinrand gelegen goed onderh. halfvnjst. won, met
garage. Ind. beg.gr.: hal, toilet, doorzonwoonkam. met
open haard, schuifpui, keuken met inb.app. 1e et.: 3
slaapk., balkon, badk. met ligbad, wastafel en toilet.
2e et.: kl. kam., gr. zolderk. met 2 dakkapellen.
Vr.pr. ƒ 398.000,- k.k.

dan verzorgen grijp dan deze kans

250 gr.

groothandel in
schoonmaakartikelen
Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

Ondergrondse
olietanks
te verwijderen?
Bel voor vrijblijvende offerte

ZUIDHOEKB.V.

Bovenwoning
(Bedrijfspand)
voor l persoon boven discotheek
in centrum. All in ƒ900,Tel. 06-52801793

Hans Grohe Selecta Nova
Bespaarvernuft m z'n meest
stijlvolle verschijning Met
Kiwa-keur laagwaterverbruik Zuinigheid m de
hogere prijsklasse
Normale prijs ƒ 88 65
Nu met
* w j ng
aktievoordeel
I «4)99
U bespaart ƒ 13.70

Zandvoort. Spolders B.V., Curiestraat 2 G

Vogelenzang. Installatiebedrijf H. Vader, Graaf Florislaan 19 A

Speculaas
met amandelen

RADA SFI/300
De spaardouchekop die
wat meer verstel-comfort
biedt Met Kiwa-keur laagwaterverbruik
Normale pnjs ƒ 63,75
Nu met
f Po e
aktievoordeel I 9£)ü
U bespaart ƒ 11 25

EEN AKTIE VAN NOORDHOLLANDSE NUTSBEDRIJVEN

I

l

J

Best Saven
De eenvoudigste
spaardouchekop
En dat vmdt u ook
terug in de prijs
Met Kiwa keur laagwaterverbruik
Normale prijs ƒ 35 25
Nu met aktie- f i n QP
voordeel
I l")*fO
U bespaart J 15,30

Aannemersbedrijf - Grondwerken
Loosterweg 35 - Voorhout
Tel. 02522-12252 na 18.00 uur 32233
(i.s.w. Kiwa erkend tankcleaning Euroclean
., Amsterdam)

Donderdag 18 November

Bwwjitó teemt
De eerste fles beaujolais zal,
bij deze feestelijke avond om
20.00 uur worden geopend

in

ALS EEN

TOCHTSTRIP
NIET MEER
HELPT:

BUSSUM
02159-33315

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

ARNING
v/h Frank
Tevens zal deze bijzondere avond
weer als van ouds gevierd worden met
kaas en stokbrood van TROMPKAAS

SKI PANTALONS
Normaal ƒ 159,- en ƒ 149,In de roos prijs

Cort van der Lindenstraat 12, uitstekend onderh.
vrijst. villa met vrij uitzicht over
de duinen, tuin met
optimale privacy, opp. 575 m2. Ind. beg.gr.: hal, gang,
toilet, L-vormige woonk. met open haard, open keuken
met inb.app., garage. 1e et.: ruime slaapk. (21
m2) met wastafel, 2e toilet, slaapk., badk. met dubbele
wastafel en douche. 2e et.: zolderruimte (45 m2) met
mog. tot kamer.
Vr.pr. ƒ 625.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Drogisterij "BOUWMAN"
B. Hammmga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

PUBUEKE
AANKONDIGING

Grote Krocht 19, Zandvoort
openingstijden:
maandag 13.00-17.00
dinsdag t/m zaterdag
10.00-17.00

VERLATE KENNISGEVING VAN
LIQUIDATIEVERKOOP
Vanwege de recessie worden voor
l ƒ 10.000.000,- splinternieuwe meubelen en goedeI ren te koop aangeboden en direct afgeleverd, met
koningen tot 80%!

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
ProjeWen/Adviezeii/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

WIE HET EERST KOMT, HET EERST MAALT!

Te huur
gevraagd
verwarmde loods
groot of klein
Tel. 14095
na 19.00 uur

ramen, deuren, dakkapel
en serres
kunststof/aluminium en
hout. Gratis Informatie en
offerte telefoon:

Deze heerlijke, frisse en jonge wijn
wordt bij een eerste bestelling
GRATIS geschonken.

\

Nadere informatie kunt U krijgen bij Mevr. M. J.
van Houwelingen (Tel.: 02507-19107 na 16.00
uur).
Sollicitatie per brief voor 2 december a.s. richten
aan de voorzitter Mevr. J. H. E. van Dorsten, p.a.
kantoor S.W.O.Z., Koninginneweg 1,\ 2042 NJ
Zandvoort.
i

Frans Zwaanstraat 64, m rustige buurt gesitueerde
vrijst. villa met schitterend uitzicht over zuidduinen.
Ind. beg.gr.: vestibule, ruime hal met marmeren vloer,
woonkam. met schuifpui, parketvloer en open haard,
eetkeuken met inb.app., bijkeuken, toilet, kelder, praktijkruimte. 1e et.: gang met kastenwand, 4 slaapkam.,
badk. met ligbad, toilet en wastafel, vlienng.
Vr.pr. ƒ 625.000,- k.k.

Voor al uw dak-, zinken loodwerken.
En alle reparaties

Tel. 02507-30890

De goederen die te koop worden aangebo-1
l den zijn van Engelse bedrijven in financiële moei-1
lijkheden, die een faillissement willen voorkomen, l
Alles moet, tegen welke prijs dan ook, worden |
verkocht.
Ken kleine slectit uil het a.sM>rUiilent:
I)e/.e crisis-vei koop oimat ondermeer
•*«MM f 5.00(1.000.- geslepen spiegels in allerlei
voniiVii en kleuren. Formaten lot 200 x 100 cm
binnenwerk. Sommigen /.ijn ƒ 5.000,- «aard.
Nu vanaf slechts ƒ 25.- p.st. Om een laillissenu'iil te voorkomen.

Tevens 51.000 ingelijste kleurenprints v.a.
l ƒ 5,- p.st. En Chesterfields, lederen bankstellen, l
l Handgemaakte eetkamertafels met 4, 6, 8 of 12
stoelen. Bijelketafelzijnde stoelen gratis. Hoek-en l
wandkasten, secrétaires, voor ƒ 2.000.000,- handgeslepen kristallen whisky-, wijn-, champagne- en l
cognacglazen, karaffen, schalen en vazen. Alles |
l met kortingen tot 80%.
Let op: dit is geen veiling. Betaling: contant, l
l met cheques of credit cards. Bezorgkosten: (tot 75 |
j km) ƒ 75,-. Langere afstanden in overleg.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
UITNODIGING AAN ALLE LEDEN VAN WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT"
voor een informatie-avond over een nieuwe structuur van de vereniging op
donderdag 9 december 1993, aanvang 20 uur
in gebouw De Krocht, Grote Krocht 41 te Zandvoort
Oorspronkelijk zou 9 december een algemene vergadering plaatsvinden ter vaststelling van de nieuwe statuten.
Gezien de discussies op de thema-avond van 4 november heeft het Bestuur
besloten op de 9e december nog een derde informatieve avond over de ontwerpstatuten te beleggen.
De besluitvorming over de nieuwe statuten zal in de maanden januari en februari
plaatsvinden.
Voor zover u niet in bezit bent van de ontwerpstatuten kunt u die aanvragen via
onderstaande bon.

VERKOOP IN HET WORLD TRADE
CENTRE (WTC) AMSTERDAM
Stravt inskylaan l, 1077 XW Amsterdam.
Tel.: 020 - 575 9111. Fax: 020 - 662 7255.

O

Stuur mij s.v.p. de benodigde stukken toe.

Donderdag 18 november: 12.00 - 20.00 uur
Vrijdag 19 november: 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag 20 november: 10.00- 18.00 uur

Naam:

Parkeergelegenheid voor l .200 auto's.
2 Minuten van trein- en tramvcrbindingen.

Adres:

Nederlands BTW-nr.: NL 801-352.824.B01.
Inschrijving KvK: 250.380.Verzekcring: Lloyds of
London. Bankier: National Westminster.
Georganiseerd door Inter UK Sales & Marketing i.o.m.
NikÈ Events, Prinsengracht 1111, 1017 JJ Amsterdam.
Tel: 020 - 420 2060. Alle inlichtingen: Nike Events,
op werkdagen van 12.00-16 00 uur.

• Postcode:
Woonplaats:
Inleveren bij de balie of opsturen naar woningbouwvereniging EMM, Antwoordnummer 1, 2040 WB Zandvoort (een postzegel is niet nodig).
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Garage gesloopt Achter deSchermen

ZANDVOORT - De gemeente gaat een particuliere, ondergrondse garage aan
de busweg verkleinen. Deze
is eigendom van een bewoner aan de Haarlemmerstraat.
Met de bouw van de garage is
het toegestane oppervlak van
50 vierkante nieter overschreden: dit werd 80 meter. De garage wordt - op kosten van de eigenaar - verkleind tot het toegestane oppervlak. Een schorsingsverzoek bij de Eaad van
State werd deze week afgewezen. De kwestie liep al vanaf
1991.

Dreigbrief
ZANDVOORT - Een bewoner
van de Lorentzstraat, van Joegoslavische afkomst, heeft zondagochtend een dreigbrief in de
bus gekregen. Deze was ondertekend door 'White Power
Zandvoort'. 'Alle buitenlanders
en asielzoekers moeten hier oprotten, anders barst de bom,' zo
luidde het dreigement. „We weten jullie te vinden, go to heil.'
Onderzoek van de politie heeft
niets opgeleverd. Of ook anderen een brief hebben gekregen,
is onbekend. Zo ja, dan wordt
hen verzocht contact op te nemen, tel. 13043. Dat geldt ook
voor anderen die inlichtingen
kunnen geven.

6

Je weet niet wat je overkomt in die nieuwe boot'

In de rubriek Achter
de Schermen gaat het
Zandvoorts Nieuwsblad
op zoek naar de 'mens'
achter bekende Zandvoorters. Deze week de
33-jarige August van der
Mije van het gelijknamige schildersbedrijf en tegenwoordig schipper bjj
de Zandvoortse tak van
de KNRM. In het Cultureel Centrum is tot 31
december een expositie
te zien over de KNRM,
in verleden en toekomst.

ZANDVOORT - De nieuwe boot. De ploeg van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij station
Zandvoort is de laatste
maanden druk in de weer
geweest om alles gereed te
maken voor de komst van
de Annie Poulissen. En dan
hebben we het niet alleen
over trainingen. Het boothuis aan de Thorbeckestraat moest ervoor worden
Sint op Zorgvrij
SPAARNWOUDE - Sinter- verbouwd.
klaas bezoekt zondag 21 november
recreatieboerderij door Everhard Hebly

Zorgvrij in Spaarnwoude. Op
de boerderij wordt die dag een
open dag gehouden tussen 11
en 16 uur. De Sint wordt gelijk
bij aanvang verwacht. Kinderen kunnen intussen een
schoenpakket maken of met
suikerwerk koek versieren.

August van derMije
tromca aan boord heeft. De
temperatuur moet boven het
vriespunt blijven. We hebben
de verbouwing eigenlijk tussen
het normale werk door gedaan,
want het onderhoudswerk aan
de boot en de wipper gaan natuurlijk gewoon door. Het is
niet zo dat we mets meer aan de
oude boot doen. Tot op de laatste dag blijven we die onderhouden, we zetten hem zelfs
nog een keer in de verf."

Training
August van
der Mije bij
het model in
het Cultureel
Centrum: „De
planning
is
dat de boot
volgend jaar
juli
naar
Zandvoort
komt, maar

het zou me

niet verwonderen als het
iets
later
wordt"
Foto Persbureau
Zandvoort

gelijk, de nieuwe boot haalt bijna het vijfvoudige daarvan
dankzij de twee waterjetmotoren van elk 410 paardenkrachten. De nieuwe wordt vernoemd naar de overleden ZandDe
huidige
blauwwitte voortse Annie Poulissen, die de
KNRM-boot stamt uit 1959. KNRM bij testament een grote
Volgens schipper August van schenking deed.
August van der Mije: „Als je
der Mije is hij nog ontiegelijk
sterk, maar wel achterhaald. voor het eerst in die nieuwe
De 65 paardenkrachten maken boot stapt, weet je niet wat je
een snelheid van 7 knopen mo- overkomt. Vooral door de snelheid die je ermee maken kunt.
Het is een vreselijk mooi ding,
maar vooral de mogelijkheden
zijn onvoorstelbaar. Ik stond
echt verbaasd over de wenduur per dag), ook voor melding baarheid, die veel beter is dan
van zoekgeraakte of gevonden ik had verwacht. De planning is
dieren.
dat de boot in juli volgend jaar
Hulpverlening:
naar Zandvoort komt, maar het
Centrum Voor
Vrijwillige zou me niet verwonderen als
Hulpverlening: Voor informa- het iets later wordt."
tie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100, Verbouwing
De Annie Paulussen is van
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen dergelijke afmetingen dat het
Zandvoort: (voorheen Dien- boothuis moest worden verstencentrum) Koninginneweg bouwd. Hij is breder en langer.
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

| Weekenddiensten
Diensten 20/21 november 1993
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE:
Die
renbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J. W. Neutel, tel. 13073. Zaterdag
en zondag alléén voor recepten,
openingstijden: 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid•Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth de Boer-Burgh en/of
mevr. A.C. Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel.
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24

Met de oude boot blijft bij het
naar binnen en buiten rijden
aan weerszijden van de toegangsdeur bijna anderhalve
meter vrij, bij de nieuwe slechts
dertig centimeter. De man op
de trekker krijgt dus een flinke
klus. De oude trekker gaat eruit, de nieuwe vormt één geheel
met oplegger en boot. De rupsbanden, die weinig heel laten
van het wegdek, maken plaats
voor rubberen banden.
„De nieuwe boot moet achteruit naar binnen worden gereden. Hij krijgt een draaicirkel
van 32 meter en de aanrijdroute
moet daarom veranderd", vertelt Van der Mije. „Het kastje
van de PEN is inmiddels verplaatst, dat staat nu tegen onze
gevel. En ook een lantaarnpaal
moet een stukje opzij. Aan de
achterkant van het boothuis
zat altijd een grote deur voor
het uitrijden van de trekker.
Die deur is verwijderd en we
hebben een stuk eraan gebouwd. Anders past het er niet
in. In het aangebouwde gedeelte zijn gelijk een paar douches

aangebracht voor het afspoelen
van de pakken, vroeger deden
we dat met een tuinslang. Verder is de kantine vernieuwd en
hebben we een verwarmde
ruimte gebouwd voor het ophangen en laten drogen van
onze overlevingspakken."

Uitrukken
Aan de voorzijde van het
boothuis zit inmiddels een
nieuwe deur, die in twaalf seconden open is. De oude houten deur was ruim een minuut
bezig. Dat kunnen belangrijke
seconden zijn als de ploeg moet
uitrukken voor een schip in
nood. „We streven ernaar om
tien minuten na de pieperoproep in zee te liggen. De praktijk is op dit moment dat het
nog twintig minuten duurt,
maar met de nieuwe boot zullen we beslist sneller zijn. Ook
omdat we straks maar vier bemanningsleden nodig hebben
om uit te rukken, nu zijn dat er
nog zes. Het is trouwens best
waarschijnlijk dat de kust-

(ADVERTENT/E)

Bioscoopprogrammering van 18 i/m 24 Nov.

wacht in de toekomst meer beroep op ons zal doen. De boot
die we nu hebben is vrij traag
en soms heeft uitrukken geeneens zin. Maar met de nieuwe
kunnen we heel snel en zeven
tot acht uur varen. Het bereik
is veel groter."
De verbouwing werd door de
ruim twintig leden tellende
ploeg van de KNRM zelf uitgevoerd. Een paar maanden lang,
elke maandagavond. Schilderen, timmeren, breken, metselen en loodgieterswerk. „We
hebben zelfs een verwarmingssysteem aan moeten leggen omdat de nieuwe boot zoveel elek-

De Zandvoorters zijn volgens
Van der Mije klaar voor de
nieuwe boot. Ze oefenen geregeld met de KNRM m Noordwijk, waar al een dergelijk vaartuig ligt. Ze leerden de mogelijkheden van één boot met jetmotoren vooral kennen tijdens
een traimngsweek m Schotland. Van der Mije: „Plus datje
in zo'n week voor het eerst echt
met elkaar zit opgescheept. Je
leert daarin ook beter met elkaar om te gaan en dat je van
elkaar op aan kunt. Dat is van
groot belang in dit werk. Ik doe
het zelf, omdat ik iets wil doen
voor de samenleving en omdat
het me trekt, ook wel een beetje
voor het avontuur. Het maakt
niet echt veel indruk op me als
we iemand op zee geholpen
hebben, ik ben dan gewoon blij
dat we hebben kunnen helpen."
„Ik heb altijd bij de reddingsbrigade gezeten en was ieder
vrij uur wel op het strand te
vinden. Maar op gegeven moment wilde ik wat anders en
ben toen bij de KNRM terechtgekomen. We werken wel samen, maar dit is heel anders en
je moet 24 uur per dag beschikbaar zijn. Als je getrouwd bent,
moet je daarom ook wel je
vrouw achter je hebben, anders
kun je dit niet doen."

VVD-ers rekenen op partijgenoten
ZANDVOORT - „We zijn
gedwongen om met een alternatieve kandidatenlijst
te komen. Het komt misschien negatief over, maar
er was geen andere mogelijkheid meer."
Dat zegt VVD-partijlid Ad
Hendrikse over de nieuwe advieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. De VVD-ers
beslissen morgenavond met
welke lijst zij de verkiezingen
tegemoet gaan en wie de meuwe lijsttrekker wordt: Van Caspel of Hendrikse. Oud-wethouder Van Caspel kan geen plaats
meer nemen in de gemeenteraad, zeggen de VVD-ers. „Als
hij lijsttrekker wordt, kun je je
invloed op het Gewest wel vergeten," wijzend op de vertrouwensbreuk die was ontstaan.
„Dodelijk voor de regionalisering." Voor Zandvoort zou het
'onzekerheid' betekenen. Door
zelf uit de gemeenteraad te
stappen was hij tenauwernood
ontkomen aan een motie van
wantrouwen. Bovendien zouden er geruchten gaan Van Caspel 'en de zijnen' nu al afspraken hebben gemaakt met andere politieke partijen, over de zetelverdeling na de verkiezmgen. „Die geruchten worden
niet ontzenuwd," aldus Paap,
eveneens kandidaat.
„Eenmaal in de vier jaar,
voor de nieuwe gemeenteraads-

verkiezingen, heb je de gelegenheid om te evalueren over je
raadsperiode als partij," zegt
Hendrikse. „Maar die discussie
krijgen we nu maar niet op
gang. Het veroorzaakt altijd
herrie, maar waarom...? Ik mis
de openheid, elkaar aan durven
kijken. En waarom moet de
VVD zich altijd 'afzetten' tegen
andere partijen? Je moet streven naar goede verhoudingen
op basis van argumenten."
Daarom moet de partij met
een verjongde ploeg komen, zoals eerder in een vergadering is
opgedragen, zeggen zij. Met
haar advieslijst heeft de kandidaatstellingscommissie die opdracht genegeerd.
De verklaring die in het geheim werd afgelegd, heeft het
vertrouwen binnen de partij geschonden. „Tot mijn verbazing
hoorde ik op zaterdagochtend
in het dorp dat die bijeenkomst
was geweest," aldus Hendrikse.
„Daar zijn afspraken gemaakt
waar de rest buiten is gehouden," aldus Paap.
De heren hebben zelf de pers
opgezocht: „Normaliter communiceer je met via de pers,
maar het bestuur heeft ons de
ledenlijst onthouden. Dus dit is
de enige mogelijkheid om onze
leden op te roepen voor de vergadering van vrijdagavond
kwart over acht in Gran Dorado. We hebben hun stem keihard nodig."

(ADVERTENTIE)

Bambi

VOOR WIE ECHT LUXE WIL SLAPEN,
IS ER NU VI-SPRING:

het droombed
uit Engeland.

j Kerkdiensten
Weekend:
20/21 november 1993
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, m.m.v. Fluitensemble
Gereformeerde Kerk, Juliana«•eg 15:
Zondag 10.00 uur: dr. M.E.
Brinkman, De Bilt, einde kertelijk jaar
Roomskatholieke Kerk. Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: mevr. A.
Beijnes en dhr. P. v.d. Smaal
Zondag 10.30 uur: mevr. A. Beij^es en dhr. P. v.d. Smaal, verha'enzolder

Vrijzinnige
Geloofsgemeenscliap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: ds. S. v.d.
Meer, Haarlem
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders
19.00 uur: Lofprijzingsdienst,
ds. A.W. Snijders
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

|| Burgerlijke stand
l'eriqde: 9 - 15 november 1993 Edwin en Hendriks,'Greta
Jndertrouwd:
Achten, Theodorus Hubcrtus Overleden:
Johannes en Paap, Marijke Wil- Jubels, Freddy, oud 58 jaar
Jelmina
Rushton, Glyn Philip, oud 34
jUrpershoek, Johannes en jaar
fuijsman, Elisabeth Helena Randoe, Ernestine Melanie Ma'laria
ria, oud 72 jaar
Dokter geb. Terpstra, HarmaWelsenes, Bernard Anton nia, oud 70 jaar
eri
Prins, Joyce Theresia Hen- Krielen, Johannes Christianus,
1
lette
oud 61 jaar
Van der Klauw, Rene, oud 31
°eau,-zoon van: Van Velthoven, jaar

Zandvoorts
Nieuwsblad

Openbaarheid

O

PENBAARHEID van Bestuur? Nooit van gehoord.
Oftewel: ik heb me van de
week weer eens flink kunnen
ergeren toen ik de gemeente
aan de lijn had. Ik vroeg een
stuk ter inzage dat op de agenda van de commissie voor Financien stond. Het had betrekking op de overname van het
politiebureau, dat m handen
van de regionale politie komt.
Het stond op de agenda bij 'ter
kennisname'. Tijdens de vergadering werd er over gesproken,
een bevestiging dat het een
openbaar stuk was. Althans..
moest zijn. Want nee, niets
bleek minder waar. Tenminste... daar kwam het op neer.
De meningen waren immers
verdeeld op het raadhuis. Dat
bleek toen ik een welwillende
medewerkster van de afdeling
Voorlichting aan de lijn kreeg.
Zij begon voor mij een speurtocht langs de diverse afdelmgen naar het desbetreffende
stuk. Tevergeefs. De heren
ambtenaren waren het er niet
over eens of het vrijgegeven
mocht worden en dus gebeurde dat niet.
Wat zich zo ongeveer afgespeeld moet hebben, is het volgende: 'Volgens mij mogen we
dat niet geven,' veronderstelt
de ambtenaar waar zij het eerst
aanklopt. 'Maar vraag het eens
bij....' 'Nee hoor,' antwoordt de
ander. 'We zijn over dat onderwerp nog in onderhandeling.
Maar vraag het anders even
aan....' 'Wat vond ... ervan?'
vraagt de derde ambtenaar?
'Tja, ik weet het ook niet. En ik
weet ook niet precies wat er
over dat onderwerp staat. Maar
we zijn nog m onderhandeling,
dus ik zou het maar met vrijgeven.'
Het is slecht gesteld met de
openbaarheid van onze gemeente. Want het is bepaald
niet de eerste keer dat het zo
gaat. Dat ligt soms wél, maar
lang niet altijd aan de afdeling
Voorlichting. De ambtenarij is
zo ontzettend 'voorzichtig' met
het geven van informatie. Zelfs
naar de eigen voorlichters.
Maar die horen juist van alles
op de hoogte te zijn. Bovendien
mag je van die mensen verwachten dat ze zelf wel kunnen
bepalen hoe en wat ze naar buiten brengen.
Kennelijk had Zandvoorts
eerste voorlichtster, Jeanine
van Ooyen, die een paar jaar
geleden het raadhuis betrad,
niet voor niets binnen de kortste keren haar biezen gepakt...
JOAN KURPERSHOEK

Negen mille voor
Hervormde Kerk
ZANDVOORT - De verkoopdag van de Hervormde
Kerk heeft een fors bedrag
opgeleverd. De verkoop van
allerlei spulletjes plus de loterij brachten in totaal negenduizend gulden en vijftig
cent op.
De handwerkclub van de
Hervormde Kerk heeft hiermee een van de hoogste opbrengsten van de afgelopen jaren bereikt. Vorig jaar bijvoorbeeld kwam het bedrag op ruim
zevenduizend gulden. De loten
werden zaterdag allemaal vlot
verkocht en onder andere de
grotere meubelstukken brachten aardige bedragen op. Verder werd geld ingezameld door
de verkoop van erwtensoep en
haring, plus zelf gemaakt gebak
bij een kopje thee of koffie.
„Het was de hele dag door gezellig," aldus een van de medewerksters. „En we hebben geboft met het weer: de storm begon pas later op de dag."
De traditionele Zandvoortse
poppen werden gewonnen door
mevrouw W. Paap-Kerkman.
Volgens een al lang geleden gedaiie belofte, schonk zij de poppen aan mevrouw A. van Keulen, die zich al vele jaren inzet
vqor het organiseren van de
verkoopdag. De naam van de
beer was 'Lotje', maar die werd
dit keer met geraden.
De opbrengst van de verkoopdag komt ten goede van het restauratiefonds van de Hervormde Kerk, gelegen aan het Kerkplein. Hiervan moet het dak gerestaureerd worden. Vandaar
dat de organisatie gevers, kopers en alle anderen erg dankbaar is. De restauratie kom
voorlopig voor kosten van de
kerkgemeenschap, achteraf zal
Monumentenzorg de restauratie subsidiëren.

Rode Kruis welfare
Dagelijks
13.30
Za,Zo,Wo
15.30

12 Jaar
Dagelijks
19.00
Do,Vr,Ma,Di
15.30

16 jaar
Dagelijks
21.30

• handgemaakte matrassen on boxsprings
• 100".> natuurlijke materialen
• comfortabele stoffering, o a \ uistdikke schapeuol
en handgekaarde paardehaar
i luxe afwerking, o a. genopte en argerande matrassen

VtSPBJNG
Maandag en Dinsdag
alle kaartjes
8 gulden
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

het Westen
De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam /4»
B'lderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020 6169813/6854891

ZANDVOORT - De welfare-afdeling van het Nederlandse
Rode Kruis Zandvoort houdt
dinsdag 23 november een verkoop voor Sinterklaas en kerstmis. In het Huis in de Duinen,
van 10 tot 13 uur.

Kaarten Unicef
ZANDVOORT - Unicef kersten wenskaarten, spelletjes en
andere geschenken zijn dit jaar
te bestellen bij mevrouw Keur-Van Zalingen aan het Burg.
van Fenemaplein, telefoon
16049. Zij staat ook met een verrtoopstand in de openbare bibliotheek, op vrijdag 19 en
woensdag 24 november tussen
2 en 4 uur De opbrengst is bestemd voor Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties.
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Haltestraat 58
Zandvoort
02507-15111

WEKUNNEN
HET RODE KRUIS
GEEN MINUUT
MISSEN.

LA
BASTILLE
presenteert
de

Beauj olais - Primeur
18 november

Hulp vlak bij huis.

aanvang 18.00 uur

Ze heeft niemand meer. De vrijwiiligers van het Rode Kruis zijn haar
leven geworden. Onmisbare stille hulp, waar
tienduizenden alleenstaanden \veek-in-\Veek-uit
naar uitzien, vult het Rode Kruis "vanzelfspiekend" in.

met ondersteuning „van de
Kaashoek" en twee Franse
Wijnboeren
IK7.IRTFTN1 ARASTÏÏ l F.

Een leven
gered.

CHRIS HARDENDOOD

Bloedtransfusie...
niet de gewoonste zaak van de
wereld. We waren dat bijna
vergeten. Bloedtransfusie redt
dagelijks vele mensenlevens.
Dankzij Rode Kruis-bloeddonoren. Dankzij de
organisatie van het Rode Kruis.

WIT GOED
reparatie was-, droog-, koelapp'araten

telefoon 023-385478

Hulp ver over de grens.

Naaimachine
specialist

Dagelijks ziet u ze op TV.
De Rode Kruis hulpverleners aan de
frontlinies. Wat u niet ziet is, dat vaak alléén het
Rode Kruis als onafhankelijke organisatie achter
die frontlinies kan komen. Een laatste hoop
voor mensen voor wie het leven verloren lijkt.

Lid AVVN

STOKMAN
NAAIMACHINEMANDEL
SINGERDEALER

*De, Gulle, *Tal
am

REPARATIE
ALLE MERKEN

Eten kunt U overal.
Dineren doet U bij de
Gulle Toine.
Nieuwe kaart: vis, vlees
en wildspecialiteiten.

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE

Het Nederlandse
Rode Kruis a}i

UD WORDEN VAN HET RODE KRUIS?

Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

Maak dan een door u zelf te bepalen bedrag over op giro 5125
t.n.v. Het Nederlandse Rode Kruis, Den Haag

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

iedereen leest de krant altijd en overal

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

In 19S2 introduceerde Cnrysler.
de Voya^cr; een visie op ruimte
. die veel navolging kreeg.

DEZE VISIE OP RUIMTE WORDT
INMIDDELS ALOM GEÏMITEERD.

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle Luxaflex producten
U krijgt de stalen bi| u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergeleken.

Vraag vrijblijvend
de

nieuwe Chrysler Vision is voor/ien

met automaat. Toch kost de Vision

I - or\vard

van ABS en dubbele airbag. Maar

maar f 89-900,-.

Design'. De wielen /.ijn naar de lioe-

ook van o.m. aircondi-

Kom een indrukwekkende proet-

wen ^'epLialst /oclaL de cabine naar

tioning', speed control,

rit maken. Tenzij u de komende 5

voren loc KOU worden vergroot.

elektrisch

Jaar achter de reiten wilt aanlopen.

Ï

liryslcr
Vision

introduceert
niet

'C«m

verstelbare

WONINGSTOFFERING

offerte.

NOVILON MARMOLEUM
Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

Driekwart van de leng'le van

bestuurdersstoel, verstelbaar stuur,

clc auto lüomt daardoor ten s'oede

sluurbcKrachtiging en een krach-

&CHRYSLER

aan de passagiers en naga^e. De

ti£e, zuinige 3,5 liter V6 motor

Built t o se t y ou J^r c c

DAT ZAL MET ONZE NIEUWSTE VISIE
OP RUIMTE NIET ANDERS ZIJN.

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

HAARLEMS ff
HARDHOUT**

OPENHAARDHOUT
BETROUWBAAR
OPENHAARDHOUT

1 eik-beuk-es
2 een echte kuub
3 winddroog
4 spatarm
5 langbrandend

Rijksweg 343, Velserbroek
023-375381

GEZOCHT:
VIUA MET PRAKTIJKRUIMTE
Met de fraai gedecoreerde GRAfoLUX® panelen zijn
bijzondere effecten te bereiken. Er zijn 17 soorten, voor zowel
een uitgesproken accent In een ruimte, als voor een
gedlstengeerde 'rol op de achtergrond'.

DE NIEUWE CHRYSLER VISION MET CAB FORWARD DESIG1V: f 89.900,CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede . Telefoon 023 - 29 '60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur. Donderdag koopavond 19.00 - 21.00 uur.
mJ H l \\
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Juist ook voor uw wensen heeft
De Graaf een passende en verrassende oplossing. Of het nu gaat om
panelen voor een schitterend plafond
of een bijzondere wand... De Graaf
biedt in haar grote showrooms een
voor Nederland ongekende keuze.
Dat varieert van juweeltjes in
nobele houtsoorten (naturel of dekkend gelakt) tot de GRAfoLUX® decorpanelen en van de helderstrakke
GRAfoLON® panelen tot de aluminium
plafonds in meer dan 70 kleuren.

Zo krijgt elk interieur een nieuwe
uitstraling. Warm en gezellig of zelfs
dromerig - koel en strak zakelijk of
zelfs hi-tec. U kunt alle kanten uit!
Bovendien vindt u bij De Graaf
even fraaie als praktische kastwandsystemen en treft u ook een exclusieve collectie parketvloeren.
Voor een goede indruk wordt in
de showrooms alles getoond in royale
opstellingen. U bent hartelijk welkom!

Amsterdam: Jarmuiden 47 (Sloterdijk III),
tel. 020-6134775, open maandag t/m
vrijdag 9 -17 u. en zaterdag 10 -16 u.
Vlaardingen: Ènergieweg 2, telefoon: 0104347111, open maandag t/m vrijdag
8.30 -17 u. en zaterdag 9 -12.30 u.

de

afonds

V

DE GRAAF PLAFONDS & WANDEN. ALLES ONDER EEN DAK.
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Van de Pol en Visser kampioen

Luttik mogelijk bij
Camel Trophy '94

ZANDVOORT - De door
Autosport Vereniging Sandevoerde georganiseerde
autorit door de gemeente
Bloemendaal, was een moeilijke maar zeer geslaagde
rit. Door hun resultaten in
de A-klasse werden Jaap van
de Pol en Derk Viseer clubkampioen.

ZANDVOORT - De
32-jarige Zandvoorter
Ruud Luttik maakt
kans op deelfiame aan
de Camel Trophy 1994.
Deze wordt in april en
mei met Landrovers
verreden in de Atacamawoestijn in Zuid-Amerika, ook wel bekend als
'de droogste plek op aarde'. De volgende selectieronde is in december.
„Het avontuur en de saI menwerking tussen alle
Ideelnemers om de tocht te
(volbrengen." Zo luidt de
motivatie van Ruud Luttik
om zich aan te melden voor
de beruchte Camel Trophy.
Maar hij was niet de enige.
Gekozen uit duizenden inschrijvingen werd hij samen met 249 andere potentiële Camel Trophy deelnemers uitgenodigd voor een
'loodzwaar' selectieweekend in de Beekse Bergen.
Hij was een van de twintig
kandidaten die doorgingen
naar de volgende selectieronde in de Belgische Ardennen, van 9 tot 12 december.
De mannen zijn getest op
technische vaardigheden,
teamgeest, conditie, doorzettingsvermogen en inventiviteit. „Het was zeer
enerverend. We zijn bijna
32 ur onafgebroken in touw
geweest," luidde de reactie
van Luttik na afloop. Volgens de organisatie is de
prestatie van de Zandvoortse politieman 'extra
indrukwekkend' omdat de
Nederlandse selecties dit
jaar zwaarder zijn dan ooit.
De Stichting Camel Trophy is vastbesloten een topprestatie neer te zetten in
deze vijftiende
Camel
Trophy, die de moeilijkste
uit de geschiedenis belooft
te worden. De rit wordt verreden van 16 april tot en
met 5 mei en strekt zich uit
over de landen Argentinië,
Paraquay en Chili.

Euthanasie
ZANDVOORT - De ANBO
oudt vanmiddag een informaemiddag over vrijwillige eulanasie, onder leiding van merouw T. Bartman. In het Geneenschapshuis vanaf 14.00
ur.

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 18 november 1993

Trouwen is weer helemaal in de mode tegenwoordig. Dat bleek zondag wel in het Elysee Bea/ch Hotel.

Het publiek was daar in grote getale naar toe gekomen voor een bruidsmodeshow en een beurs met
allerlei informatie voor 'de gelukkigste dag in het leven'. De bruid is duidelijk geëmancipeerd:
bruidsjurken zijn er tegenwoordig in allerlei soorten en kleuren. De bruidegom moet het met iets
eenvoudiger kleding doen
Foto Arnold van der Zee

ZAKELIJK BEKEKEN
Franse week bij
Dirk van den Broek
ZANDVOORT - Bij Dirk van
den Broek wordt deze week, tot
en met zaterdag 20 november,
een Franse week gehouden.
Deze dagen worden georganiseerd in samenwerking met
Kaasunie Van Vliet. 'De consument kan op aantrekkelijke en
voordelige wijze kennismaken
met de vele Franse kaassoorten', aldus 'Dirk'. De kaas is te
combineren met de Beaujolais
Primeur, die is vanaf vandaag
Instructrice Anique Lubberdink neemt van Jaap Bloem een te koop.
nieuw T-shirt in ontvangst

Jaap Bloem sponsort AFAFA
ZANDVOORT - Jaap Bloem Intersport, Kerkstraat, is
sinds kort sponsor van de 22-jarige sportschool AFAFA.
Alle lesgevers, die zonder vergoeding werken, heeft hij van een
nieuwe outfit voorzien. De kleding werd tijdens een informele
bijeenkomst in eetcafé Santé aan het AFAFA kader uitgereikt.
Tevens werd gevierd dat Anique Lubberdink, die lesgeeft bij
AFAFA, zondag haar diploma Bodybuilding en Krachttraining
Instructrice had gehaald.

Nieuwbouw voor Hans Luiten
ZANDVOORT/HAARLEM - 'Oma Luiten' (79) slaat morgen de
eerste paal voor een nieuwe kantoor van haar kleinzoon, de
Zandvoorter Hans Luiten, van het gelijknamige bouwbedrijf uit
Haarlem. Het gaat Luiten zodanig voor de wind, dat een drastische uitbreiding niet kon uitblijven. Het nieuwe pand (350 vier- Voor de afwisseling een 'Frankante meter) komt aan de Nijverheidsweg 27b in de Waarderpol- se-kaasmeisje' bij Dirk van
den Broek
der, Haarlem.

De rit werd verreden volgens
het kaartleessyteem. De deelnemende equipes kregen een plattegrond van Zuid-Kennemerland en dienden de daarop getekende route van start tot finish
zo nauwkeurig mogelijk te volgen. In plaats van een ingetekende lijn was de route dit keer
aangegeven met pijlen, die de
equipes in nummervolgorde
dienden te rijden. De route tussen de pijlen moest daarbij zo
kort mogelijk zijn.
De pijlen voerden de deelnemers via de Zandvoortselaan
naar Bentveld, Vogelenzang,
Overveen en 't Kopje van Bloemendaal en vervolgens via de
Zeeweg weer terug naar Zandvoort. Ondanks het slechte
herfstweer was de opkomst
heel redelijk te noemen met 17
deelnemende equipes, die de rit
achteraf kwalificeerden als een
pittige. Desondanks was niemand ontevreden, omdat de
uitzetters Hans Putter en Paul
van Os enkele fraaie constructies hadden verzonnen.
De overwinning in de C-klasse ging naar de equipe Hans
Marco Paap en Edwin Kraaijenoord. Beide heren toonden
met deze zege aan dat zij de
terechte clubkampioenen 1993
zijn in hun klasse. Gezien de
overmacht waarmee dit seizoen werd gereden, kan er ook
volgend jaar in de B-klasse het
nodige verwacht worden van
deze Zandvoorters. In de Bklasse was de zege van Hans
Sebregts en Richard Kreuger
niet echt een verrassing. Helaas
is in deze klasse de concurrentie beperkt, hetgeen echter
niets afdoet aan de prestatie
van dit koppel.
De overwinning in de A-klasse ging naar het topduo Ruud
de Beer/Wim Rappange. Deze
landelijke bekendheden in de
rittensport waren duidelijk een
maatje te groot voor de regionale concurrentie, alhoewel de
Zandvoortse equipe Jaap van
de Pol/Derk Visser niet eens zo
heel veel terrein hoefde prijs te
geven. De prestatie van Van de
Pol/Visser was bovendien des
te opvallender, aangezien zij
overdag hadden deelgenomen
aan een uitputtende zuinigheidswedstrijd in Drente en
nog maar net op tijd terug wa-

ren voor deze rit. Met deze
tweede plaats verzekerden de
Zandvoorters zich van het clubkampioenschap in de A-klasse,

Duingebied open

Dat kwam mede doordat de directe concurrenten Joke en
Maurice van Meegen niet verder kwamen dan de vierde plek.

GEEF EENS WAT ANDERS!
LAAT UW FAMILIE, VRIENDEN OF
KENNISSEN OP DE HOOGTE ZIJN
VAN WAT ZICH IN HUN OMGEVING
AFSPEELT!
GEEF EEN ABONNEMENT OP HET
ZANDVOORTS NIEUWBLAD, DAN
GEEFT U ELKE WEEK EEN NIEUW
CADEAU!
13 WEKEN VOOR MAAR ƒ 12,50

Auto over de kop
ZANDVOORT/OVERVEEN
- Donderdagmorgen rond half
acht is een 23-jarige Zandvoortse automobilist op de Zeeweg
over de kop geslagen en daarbij
licht gewond geraakt. De man
kwam vanaf Zandvoort en
raakte in een bocht met zijn
wielen in de middenberm. Hij
verloor de macht over het
stuur, botste op de in de middenberm gelegen aarden wal.
Hierna sloeg hij over de kop en
belandde op zijn dak op de andere rijbaan.

JN 3lUlirllJK, het is belangrijk te weten wat zich in je omgeving
afspeelt. Ik geef daarom het Zandvoorts Nieuwsblad cadeau.

13 weken voor maar ƒ 12,50

Hij liep daarbij verschillende
schaafwonden en pijn in de rug
op. De man had geen rijbewijs
en verkeerde lichtelijk onder
invloed van alcohol wat hem
een rijverbod van twee uur opleverde.
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Postzegelbeurs

L

ZANDVOORT - De Zandvoortse Postzegel Club organiseert zondagmiddag van twaalf
tot vijf uur een postzegelverzamelbeurs in het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
in Zandvoort. Men kan terecht
voor postzegels, poststukken
en brieven.

J

l

l

ZANDVOORT - Duingebied
Het Kraansvlak tussen Zandv^ort en Overveen wordt op 24
r vember beperkt open ges sld. Onder leiding van een
d skundige kunnen groepen
v n maximaal veertig personen
d elnemen aan een excursie die
o i 14 uur begint en om 16 uur
e idigt. Start en eindpunt is
ft anege De Bokkendoorn langs
d Zeeweg naar Bloemendaal
a n Zee, per openbaar vervoer
ti bereiken met NHZ-lijn 81.
I1 ïarten voor de excursie zijn
v rknjgbaar op werkdagen tusst n 8 en 16 uur bij het hoofdkantoor van de N.V. PWN, Essenlaan 10 in Bloemendaal.
Voor kinderen tot zes jaar is de
excursie gratis.

l L

Opbrengst collecte

L

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

l U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
| opgeven: 020-562.62.11.
l Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
l Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "?' 1037 ï "O24 ÖÖ1

L:

l

ZANDVOORT - De nationale
collecte van de Nederlandse
Brandwonden Stichting die enkele weken geleden in Zandvoort werd gehouden heeft
ruim zeven en een half duizend
gulden opgebracht. De opbrengst van de collectes wordt
besteed aan verbetering van de
behandeling van brandwondpatiënten, voorlichting aan diverse groeperingen over het voorkomen van brandwonden, wetenschappelijk onderzoek en
het beheer van de Nationale
Huidbank.

Postcode Loterij helpt vluchtelingen

DE TIJD VAN JE LEVEN
MET RADIO 10 GOLD

Help mee en win
Wie van huis en haard verdreven is, door oorlog, honger of andere ellende, wil in
zijn nieuwe omgeving zo snel
mogelijk weer voor zich/elf
kunnen zorgen. De Stichting
Wereldwijd verzorgt cursussen voor v l u c h t e l i n g e n in
Nederland. Zij doet dat met
hulp van de Nationale Postcode Loterij.

Elvis Presley, The Beatles, The Beach Boys, Cliff Richard,

The Rolling Stones, The Cats en The Golden Earrings...
allen hebben ze een onuitwisbaar stempel gedrukt op
de
belangrijkste
periode uit de popmuziek.
Al
bijna drie miljoen Nederlanders stemmen wekelijks af op
het radiostation dat de grootste en mooiste hits uit de
afgelopen veertig jaar uitzendt: Radio 10 Gold, 7 dagen

per week, 24 uur per dag.

Bekende DJ's
Radio 10 Gold staat bol van goede muziek, amusement en verrassmgen. Elke dag de grootste hits
uit de jaren vijftig tot en met
tachtig, aan elkaar gepraat door
bekende DJ's. Dave Donkervoort
die elke werkdag tussen 14.00 en
18.00 uur met z'n warme, zwoele
stem menig vrouwenhart sneller
laat kloppen. Van maandag tot en

DJ Dave Donkervoort.
met vrijdag is het tussen 10.00 en
14.00 uur goed koffie drinken
en lunchen met de gezelligste
man op de radio, Tom Mulder.
Peter Holland maakt elke zondag
tot een waar feest (van 10.00 tot
14.00 uur). En niet te vergeten
Anneloes den Haan, de enige
vrouwelijke stem op Radio 10
Gold. Elke avond tussen 22.00
en 01.00 uur is het romantisch
bijkomen met 'Golden Love
Songs'. Gladys Knight, Tom Jones en Michael Jackson zijn dan
ook regelmatige gasten in haar
Programma.

zalm. Fans van de muziek uit de
jaren zestig worden dagelijks
tussen 18.00 en 19.00 uur op
hun wenken bediend in het programma 'Sixties at six'. De iets
jongere generatie, die houdt van
de grootste hits uit de jaren zeventig, komt ook dagelijks aan
z'n trekken, maar dan van 19.00
tot 20.00 uur in het programma
'Seventies at seven'.
Voor liefhebbers van het nationaal
produkt heeft Radio 10 Gold ook
een speciaal programma. Elke
zondag van 19.00 - 20.00 uur
hoor je 'De geschiedenis van de
Nederlandse popmuziek'. Overigens hoor je op Radio 10 Gold
altijd al veel muziek van eigen
bodem, maar liefst een kwart van
alle platen is van Nederlands fabnkaat.
Sportminnend Nederland kan op
zondag gerust naar Radio 10
Gold blijven luisteren. Één van de
meest legendarische sportverslaggevers aller tijden, Frans Henrichs,
zit elke zondag voor de microfoon. Op z'n geheel eigen, soms
sensationele, maar absoluut onnavolgbare wijze verslaat hij de belangnjkste
sportgebeurtenissen
voor Radio 10 Gold. Elke zondagavond tussen 20.00 - 22.00 uur

wordt Gold 'Super Gold'. Maar 10 Gold Tel & Bel Show aanwezig
liefst twee uur de bekendste hits met diverse bekende Nederlandse
van de allergrootste wereldster- artiesten (zoals o.a. Jacques
ren. Onder de noemer de betere Herb, Joe Bourne, Ben Cramer,
popmuziek zijn The Eagles, Linda The Clark's). Het publiek kan
Ronstadt, Fleetwood Mac, Steely dan uiteraard ook genieten van de
Dan en nog vele anderen te be- grootste hits uit de jaren 50 t/m
80, gepresenteerd door de Radio
luisteren tijdens 'Super Gold'.
10 Gold DJ's... en natuurlijk vallen
er ook weer veel prijzen te winnen.

Super Tel & Bel

Ook voor de liefhebber van spelletjes is het goed toeven bij Radio
10 Gold. Elke dag kan je meedoen aan Tel & Bel. Maar Tel &
Bel wordt ook afgewisseld door
Super Tel & Bel. En wie dan wint,
die heeft echt de dag van z'n
leven. Radio 10 Gold gaf een
jukebox en motorfietsen weg,
richtte complete slaapkamers in,
gaf auto's weg... en stuurde winnaars naar Australië, Thailand, Sri
Lanka en Amerika voor de reis
van hun leven.

Op lokatie

Speciale
Programma's
Ook voor de echte kenners biedt
Radio 10 Gold het neusje van de

\

DJ Tom Mulder.

Radio 10 Gold is te beluisteren op

de volgende FM kabelfrequenties: Amsterdam, e.o.89.4

Het hele jaar door kom je Radio
10 Gold in het land tegen met de
Radio 10 Gold Tel & Bel Show.
Vooral in de zomermaanden is
deze podiumwagenshow een
groot succes. Op tal van festiviteiten en evenementen is de Radio

Op elke radio
Op dit moment is Radio 10
Gold
in
Noord-Holland
(102.5FM),
in
Friesland
(100.4FM) en in Groningen
(99.1 FM) op elke radio te ontvangen. Begin volgend jaar
zullen voor een periode van
3 tot 5 jaar etherfrequenties
worden
toegewezen
aan
commerciële stations. Radio
10 Gold zal uiteraard alles in
het werk stellen om één van
die etherfrequenties te bemachtigen.
Radio 10 Gold is overal in
Nederland via de kabel te
ontvangen. Als de FM kabelfrequentie
van jouw
woonplaats in onderstaande balk niet voorkomt, bel
dan: 06-300414 (75 et p/m).

-Amstelveen e.o. 97.6 -Haarlem e.o. 106.4

V l u c h t e l i n g e n k u n n e n een
krachtige bijdrage leveren aan
de Nederlandse economie, als
zij eenmaal hun draai hebben
gevonden. Met gerichte, kort
durende beroepsopleidingen
geeft de Stichting Wereldwijd
die vluchtelingen een steuntje
in de rug.
De cursussen leveren een
internationaal erkend diploma
op. Ze helpen de vluchtelingen
dus ook wanneer zij uitemdelijk weer naar hun eigen land
t e r u g k e r e n . Veel C h i l e n e n
hebben dat de afgelopen jaren
al gedaan.

Dankzij de Stichting Wereldwijd en de Postcode Loterij krijgt deze leerling-bankwerker de kans om aan zijn eigen toekomst te bouwen.

De winnende
Thuisbingonummers:
7 november
2
6
9
10
11

13
14
16
17
18

19
23
24
25
27

Door mee te spelen in de
N a t i o n a l e Postcode Loterij
helpt u de Stichting Wereldwijd meer opleidingen en cursussen te organiseren voor
vluchtelingen. En u helpt de
vluchtelingen om. tot zij weer

naar huis kunnen, een waardevolle plaats in ons midden in
te nemen.
Meespelen in de Postcode
Loterij is meehelpen om het
lot van getroffen medemensen
te verlichten, via een groot
aantal goede doelen. En tegelijkertijd maakt u kans op prijzen van een tientje tot ZEVEN
MILJOEN GULDEN!
Speelt u nog niet mee? Stuurt
u dan vandaag nog de WINTOT-ZE V E N - M I L J O E N BON in, dan bent u de volgende maand al van de partij.
Meespelen is meehelpen in de
loterij met een hart! •

StraatPrijs
14 november
ƒ 3OOO
6833 AL

Extra Prijs
ƒ 25.OOO
6833 AL O2O

-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON

29 40
30 41
31 42
37
39

'f

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maandhetvolgendebedragvanonderstaanderekening af te schrijven:

_| ƒ40,- (vier lotnummers)
_| ƒ 30,- (drie lotnummers)

ƒ20,- (twee lotnummers)
ƒ10,- (één lotnummer)

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters Deelname houdt m aanvaarding van het reglement

Wilt u miljonair worden?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!

-—_ Q dhr. L) mevr.

Naam:
Adres:
Postcode: i

i

Postbanknummer:

i

i

i-i

l l

Plaats:

150.93.11

Datum:
Handtekening'

NATIONALE

Banknummer:

Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.
De loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890/098/177 89, d d
02-03-1993 Prijzen boven de dui
zend gulden worden belasl met
25% kansspelbelasting Prijzen
worden automatisch op uw bankot girorekening gestort

• LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

u»!
l.ïtvlJ

t DSP kan
aanbiedingen geldig van
17 t/m 24 november 1993
en zolang de voorraad strekt

üo Jubileum Stuni

Camcorder Si
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l Ai combinatie met Dolby Pro Logic krijg u in uw woonkamer

W

&T'

SONY SLV825 STEREO DIGITALE VIDEO
7 koppen/HiFi stereo/Picture in Piclure/edit monitor/audio
mix/longplay/perfecl stilstaand beeld, beeld vooor beeld en

SONY STR D611 DOLBY PRO LOGIC RECEIVER
• vandaan komt U zit mi,

n. Het Is w spectaculairetijWuisterl
FKirfiwwrBpi^il
• demonstatie.EnuweetheL.
Polecbo is altijd voordeliger^

norm 2399.- na inruil
GRUNDIG GV240 VPT/PDC STEREO VIDEO

2x60W front + 1x20W center+2x20W rear / Surround: Dolby Pro LofltaJHaHJMatrjx.
Surround, Simulated Surround/regelbaardelay/DBFB/ ^""
digitale timer met 30 presets, preset luning etc. / afstandsbed

nu bij Polectro

4+2 koppensysteem/HiFi stereo/Auto Tape Time Select/Go-To
+ index zoek/NTSC play/breedbeeld/VPT text programmering/
PDC/autq head cleaner/digital auto tracking en digital sharpness/audio.dub/reverse play/perfect stilslaand beeld, beelo
voor beeld en slow motion/LCD afs

m

mm
„
mmmomm
SONYCCDFX3DO

1998- 1298..

SONYCCDFX500

2399.- 1698..

SONYCCDF335

1999.- 1099.-

CCR806 = TR303

1899- 1498.-

SONYTR7G5HI8

2999.- 1949.-

SGNYTR805HI8

3498.- 2498.-

norm 1709.- na inruil nu
AKAI VS-550 HIFI STEREO VIDEO

HiFi stereo/DX-4 koppensysteem/jog shuttle/digital tracking/
PDC-prepared/perfect stilstaand beeld, beeld voor beeld en
slow motion/multi speed/auto functies/kinderslot/PALSECAM/luxe afstandsbediening met shuttle"!

norm 1299.-na inruil nu

P R O

&

5P E200 DSP PROCESSOR MET 5 KANAALS VERSTERKER

LOG

YAMAHA Cinema DSP / dolby Pro Logic enhance en surround mode / 4 HiFi DSP programma's / digitale testgenerator voor Dolby
Pro Logic / 3 middenluidsprekerstanden / automatisch regelcircuit voor ingangsbalans /
,. • • •
digitale vertraging / hoogwaardige componenten en technieken / afstansbediening

SS

AKAI VS-280 VHS VIDEORECORDER

PDC-prepared/perfect stilstaand beeld, beeld voor beeld en
slow molion/multi speed/auto funclies/kinderslot/PAL_SECAM/luxe afstandsbediening

norm 710.-na inruil NU
SHARP

Polectro's Jubileum prijs NU

Hf

DE TOP DOLBY PRO LOGIC MIDI SYSTEMEN:

ra

SONYTR808HI8

SONY D709 DIGITAAL TOP SYSTEEM

VC A35

NU 499.-

afstandsbediening

HITACHI
VTM860

1299.- 979.-

HiFi slereo/6 koppen/longplay/elc

GRUNDIG
GV201

BESTE CONSUMENTEN TEST

VS902

Program Delivery Conlro!

VS960

PDW koppen/iog shuttle abt bed

altijd voordeliger
1099.- 659.1998.-1298.-

PANASONIC
NVJ40 3 +1 koppen/LCD leespen alst bed /etc
NVJ65 HiFi stereo/longplay/leespen afst bed
SONY
SLV125 NTSC play/afstandsbediening
SLV225 dual mode shuttle/LCD atst bed
SLV325 3 koppen/dual mode shuttle/afst bed
' SLV625 slereo/4 koppen/audiodub/longplay'
JVC
HRDX20 digilal Iracking/shuttle search/alst bed
HRJ300 3 koppen montagevideo/afsl bed
HRD560 VHS/LCD afstandsbediening
HRD640 3 koppen/LCD afslandsbediemng
HRD830 HiFi stereo/afslandsbedienmg
PHILIPS
VR231 turbo drive/afstandsbediening
VR502 HiFi slereo/longplay/alsl bed
VR522 malchlme/HiFi stereo/afst bed
VR6180 VPSvoorbereid/afstbed

1195.- 629.1698 -1089.799.- 599.899.- 689.999.- 759.1699.-1298.-

525.
NU 689.
NU

799.- 549.NU 689.
NU 889.

NU 599.'
1395.- 819.'
1395.- 998.'
NU 498.'

DIGITALE VOOR- EN EINDVERSTERKER 2x80W/Dynamic Bass Sound/DSP, Digital Surround/dolby Pro Logic, Hall,
Matrix surround EQUALIZER 22 bands/parametrisch/variabele bass synthesizer/programmeerbaar TUNER/TIMER r
digiaal /programmeerbaar DUBBEL CASSETTEDECK autoreyerse/full logic/HX-Pro/auto focus recording/cross fade l
etc. CD-SPELER custom edit mel peak search, time edit en time fade (OOK leverbaar met CD wisselaar)
SYSTEEMAFSTANDSBEDIENING

KENWOOD M-97 TOP SYSTEEM

VERSTERKER 270W totaal/Environmental Sound Enhancement systeeem met 4 versterker aandrijving en lineaire
akoestiekregeling voor balans/2x video/etc. EQUALIZER presence surround/dolby Pro Looic/akoestiek veldregelina
etc. TUNER digitaal/slationsnaamgeheugen TIMER programmeerbaar DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/DPSS/
HX-Pro/CCRS edit met Al management Edit montageregelsysteem/cross fade/high speed CD opname CD-SPELER
programmeerbaar/CCRS etc. SYSTEEMAFSTANDSBEDlENING

KOM NAAR POLECTRO VOOR DEMONSTRATIE

SONY TR707 HI8
trlgg

O
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%-feaij
YAMAHA RX V470 5-KANAALS CINEMA DSP RECEIVER

Polectro's Jubileum prijs NU

**

VERSTERKER servo volume/mie, mix/surround sound EQUA-1
LIZER 7-bands/6x sound character TUNER/TIMER digitaal/
programmeerbaar DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/
dolby/high speed dubbing/CD-synchro etc. CD-SPELER
irogrammeerbaar/kalender SPE
3-weg bass reflex AFSTANDSBEDIENING

GROOTBEELDMETPIP
SONY EXCELLENCE Hi-BLACK TRINITRON
* 72 cm Hi-black trinitron plus met digital comb
* Picture in Picture * menusysteem met 16:9 mode
* 100W HiFi stereo met 3D-subwoofer systeem
* afneembare boxen en surround systeem
* Teletext met Textbank, TOP en FAST txt
* NTSC, S-VHS + Hi-8 aansluitingen
* comfortabele menugestuurde bediening met
unieke doublé duty afstandsbediening E2931
norm 3746.na inruil
nu bij Polectroj

MHC170Qspeakers/pcogram equahzet/afsl bed

-^fmrmimii 11 i»i ti iji IN i iini ininijiinjiïï] ,,JIIIIIIIJIINIJIIIIII n

MHC470Q™l speakerVTOPKLASSE/alst bed

GRUNDIG M63-670M TOP BEELD en GELUID
BEELD: 63 cm Black Line met Invar masker en Monolith
conlrastfilter dus duidelijk scherper kleurbeeld met
natuurgetrouwe kleuren en zeer groot kontrast. GELUID:
2x20W HiFi stereo met 4 speakerssyteem en aansluiting voor
HiFi installatie EXTRA'S: zenderidentificatie/menugestuurde
bediening/TOP-txt/Automatic Channel Programming/
kindersloVvele aansluitingen/luxe Tele Pilol afstanusbediening __nn
norm 27 U9.na inruil bij Polectro

UX2

micro systeem Compleet met speakers

|v1X44

Compleet met speakers

MX55

mel

U D90

mel

UD700

dolby surcound

UD900

omnidirectional boxen

l NU met GRATIS DESIGN
TV meubel t:

M2T

norm 1399.- nu bij Polectro
SONY KV-X2131 norm 1799.- nu
SONY KV-X2521 norm 1999.- nu
SONY KV-X2921 grootbeeld nu

mel speakers

\!92

mel speakers/dlg. sound field processor

2999.-1498.
2499.-1698.'
2999.- 2298.'
1299.- 779.'
1499.- 999.'
1999.-1289.'
2499.-1698.'

ï Jubileum Stun
PIONEER midi systemen
J2T

gescheiden voor en eindversterker

1898.-1198.'

KENWOOD midi systemen
IVI25

bass boost/equalizer/atst bed

1299.- 699.'

SONY midi systemen
[)-|17

geheel compleet

D207

Oynamic Bass Feed Back/equalizer

D307

2x75W/program. Equalizer/CO etc.

D507

surround sound/losse componenten

998.- 679.'
1199.- 779.'
nu 999.
1598.-1148.'

AKAI

55 cm FST ultra vlak beeldscherm/DCCI en Black Matrix voor
briljant, kontrastrijk en haarscherp beeld/2x20W HiFi stereo
met 4 speakersysteem en ruimtelijke weergave/Teletekst met
geheugens/S-VHS/PAL-SECAM-NTSCvideo/veleaansluitingen w.o. 4 extra speakers/IMC afst.bed. voor-^ -^-^
n
comfortabele menugestuurde bediening/etc. WUU _U
norm 1399.- nu na inruil
UJ J^

scan etc. en....
nu bij Polectro
na inruil al v.a.

mel speakets/P.-Bass?sound field conti.
,met speakers

\J72

55 cm/Teletekst met 4 pag. geheugen/FASText/dubbele camcorder aansluiting aan voorzijde (hi8/S-VHS""- "
•*, play/sleeptimer/afstandsbediening/KVM21J]

NORDMENDEFUTURA55F
HIFI STEREO KTV MET TXT

VOORDEEL
SHOW
PHILIPS Matchline in alle uitvoeringen zoals 100 Herz, Digital

speakers en alstandsbediening

PIONEER mini systemen

norm 1699."
na inruil bij Polectrj

CD-WISSELAAR voor 10 CD's/1 bits/floating constructie
RADIO/CASSETTESPELER 4x20W/pre-out/24 presets/
autoreverse/dolby/AMS/2 kleuren display;
norm 1499,bij Polectro 1199,-na i

speakers/CD-wisse!aar/equalizer

nu 649.
nu 799.'
1499.- ,839.

KENWOOD mini systemen

SONY 55 CM BLACK TRINITRON DeLuxe

SONY CD-WISSELAAR SET

1599.- 999.-I
2699.- 1499.-I

JVC mini systemen

1498,- o

63cm Supr vlak beeldscherm met kontrastfilter/2x20W HiFi
stereo/4 speakersysteem/S-VHS/TOP txt/sleeptimer/APLSECAM-NTSC/vele aansluitingen (ook aan voorzijde)/
menugestuurde bediening met
luxe afstandsbediening/etc.

norm 599.- nu bij Polectro

met speakers \

normaal 999.- nu bij Polectrg

SABA T6348 STEREO KTV MET TXT

VERSTERKER 4x2uW/gescheiden tone control/fader/mute/
loudness TUNER digitaal/24 presets/Best Tuning Memory/
memory scan CASSETTEDECK autoreverse/elcJCIotóunctieJBOafneembaar front

AKAI MX102 MINI

SONY mini systemen

SETPRIJS compleet 1398,-

SONY CAR STEREO STUNT

••• -*^i™!!™5!!^5!S~^™ILI

!x70W voor+1x70 midden + 2x15W achter / YAMAHA Cinema DSP /dolby Pro Logic enhance en surround mode / 4 HiFi DSP
irogramma's / digitale tesltoongenerator voor Dolby Pro Logic / 3 middenluidsprekerstanden / 6 audio-2 video ingangen / S-video
lansluiling / subwoofer out / digitale TUNER met 40 presets / direct PLLIF count synthesizer/
^...^.^^„^magraaaros
sluimertimer / afslansbediening
«H«SS«>«I « sstsawa

Car Stereo Stunis

BLAUPUNKTACD9431 CARSTEREO + CD
4x8W/digitale tuner met 20 presets/compleet^
anti diefstalslede en code beveiliging
norm 798.- bij Polectro

'•®

M30

compleet met speakers

M40

compleet mel speakers

|V|70

compleet met speakers

699.- 539.'
799, 678.1;
999.- 848.|vo
Igr
en
®

Discman

l BESTE CONSUMENTENBOND TEST

SONYDISMAN
bij Polectro al v.a.

PHILIPS portable KTV
nu bij Polectro al vanaf

UNIEK: vanuitjiw stoel
elektronisch draaibaar

PHILIPS 28ST2781 GROOTBEELD BLACKLINE

70 cm Flat Square Blackline/CTI/2x20W HiFi stereo/spatial
stereo/acoustic horn fronlspeakers/CCT teletekst/FLOF en TOP
txt./geheugen/standby klok en off timer/elektronisch slot/r^
logic afstandsbediening voor
—~~—~~~
menugestuurde bediening etc.
norm 1898.-na inruil nu

MITSUBISHI 3D-SOUND STEREO KTV t TXT

63 cm Dynamic Black Level topkwaliteit scherm met CTI/ HiFi
stereo met super 3 D sound systeem en extra bass woofer/
draaibaar via afstandsbediening/Teletekst met: geheugens/
menugestuurde bediening/kleurtempr~' ~ ~~'~"'~~' ~'~
aansluitingen/afstandsbediening/etc.

norm 1998.-na inruil nu.

PIONEER N-72T MINI HIFI SYSTEEM

VERSTERKER 2x50W/surround sound/super P.Bass EQUALIZER smart operation/sound ipa/13 bands spectrum
analyzer SOUND FIELD CONTROL diverse effecten SOUND
IMAGE CONTROL warm, vivid, mild en sharp TUNER/TIMER
tuning jog/36 presets DUBBEL CASSETTEDECK dolby B+C/
auloreverse/auto synchro edit TWIN CD SPELER voor 2 Cü's/
1 bits/Hi-Lite scan/programmeerbaar/autorelay + auto eject
play. SPEAKERS legen meerprijs.bass l-av.STt3.-«r*nB'
-•••'-•''"-'•-'AFST.BED.
^f:^,:Mttt^
extendin

norm.

GRATIS SONY CDmeubel t.w.v. 149,;
TW
"^
;J^^grsT^^t~»^" ^™''

JVC MX 77 TOPKLASSE MINI HIFI

=

ïsï

i LOSSjJ^mHBmi^

VERSTERKER 2x70W, main 2x34; subwoofer 2x36W/live surround EQUALIZER 2x7 bands elektranibun/program-meerbaar/
spectrum analyzer/voice masking/mic.mix etc. TUNER 40 presets TIMER multi program./sleep- wek- en timerfuncties
DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/full logic/dplby B+C/HX-Pro/DDRP etc. CD-SPELER 1 bits/p
systeem/etc. SPEAKERS twin labyrinth port systeefn/3-weg/bi-wiring/etc. AFSTBED. learning CSRP

19.- bij PolectroS

norm 1999.- nu bij Polectro compleet met speakers
KENWOOD M45 MIDI HIFI SYSTEEM

KENWOOD UD 500 MINI HIFI SYSTEEM

VERSTERKER groot dynamisch vermogen/Natura! Bass EQUALIZER 13 bands specjoim analyzer/proorammeerbaar/auto focus,
loudness en link TUNER digitaal/20 presets TIMER sleep-, wek en schakelklokfunepÉs DUBBEL CASSETTEDECK.autoreverse/
CCRS sysleem/CRLS opname-regelmg/dolby BfC/DPSS zoek/cross fade/auto bias CD-SPELER 1 ' '
SPEAKERS 2-weg aeroducl systeem SYSTEEM-AFSTANDSBEDIENING

SONY MHC500 MINI HIFI SYSTEEM

VERSTERKER groot dynamisch vermogen EQUALIZER 2x5
bands TUNER 30 presels TIMER wekfunctie DUBBEL CASSETITEDECK dolby CD-SPELER programmeerbaj " ' '
j BOXEN tegen meerprijs./ AFSTAÏJDBED.

norm 1799.- nu bij Polectro
C"

norm 1110,- nu bij Polectro

VERSTERKER zeer hoog dynamisch vermogen/7 ingangen/
seryo yplume/CD-direcT/CD opnamefunctie/mic.mix etc.
"~
's/14 bands spectrum ana'
jrijs TUNER digitaal/static
;systeem/schakelklok/etc
CAfSETTEDECK autoreverse/DPSS/CCRS edit met Al
management Edit montageregelsysleem/HighsrjeedCDopname CD-SPELER 1 bits/programmeerbaar/CCRS/elc. AFSTANDSBEDIENING
/jmmf^m

norm 1499.-nu bij Polectro ^mfiEf£

KENWOOD UD 300 MINI HIFI
VERSTERKER groot dynamisch vermogen/presence surround
/Hit Master/NaFural Bass/Subwoofer pre out EQUALIZER 13
bands spectrum analyzer/programrneerbaar TUNER digitaal/
20 presets TIMER sleep-, wek en schakelklokfuncties DUBBEL
CASSETTEDECK auloreverse/CCRS systeem/CRLS opnameregeling/dolby B+C/DPSS zoek CD-SPELER 1 bits/CCRS edit
systeem SPEAKERS 2-weg aeroduct systeem SYSTEEMAFSTANDSBEDIENING
y^AAO'r'%1^

norm 1399.- nu bij Polectr'é

»

SONY MHC 2750 MINI HIFI SYSTEEM

VERSTERKER 2x70W SOUND FIELD CONTROL 6x6 instellingen EQUALIZER 15 bands spectrum analyzer/parametrisch/programmeerbaar/surround sound/Al bass control TUNER 40 presels/zendernaamgeheugen TIMER sleep, wek en schakelklokfuncties DUBBEL CASSSETTEDECK autoreverse/dolby/elc. CD-SPELER custom edit+file/time edit+la' '
soundfield file etc. SPEAKERS 3-weg systeem AFSTANDSBEDIENING

norm 1998,- nu bij Polectro

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
koonavond
vrijdag
zaterdag

Bos en Lommerweg 375 A'dam
DONDERDAG KOOPAVOND. MAANDAG GESLOTEN * BIJ KOLENKIT * SOEPELE BETALING

gesloten
9.30
9.30
9.30
19.00
9.30
9.00

18.00
18.00
18.00
21.00
18.00
17.00
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ZANDVOORT - Door een fraaie en afgetekende 4-0 overrinning op Woudenberg heeft Zandvoort'75 een stevige
edeelde vierde positie op de ranglijst ingenomen. Het
wak verdedigende Woudenberg kwam met deze uitslag
[Og goed weg. Indien Zandvoort'75 niet driemaal het aluninium'had geraakt en de kansen beter had benut, waren
[ubbele cijfers niet onmogelijk geweest.

SPORT

De openingstreffer kon niet uitblijven. Woudenberg had geen
VOETBAL
vat op het aanvalsspel van de
badgasten. Na zeven minuten
laar de 4-0 mocht er zijn. De voetballen kopte West keurig
;andvoorters trokken in hoog raak uit een hoekschop: 1-0.
=mpo ten aanval. „Je moet teen dit team snel tot scoren kolen," was het parool van trai- Vrije trappen
er Gerard Nijkamp. „Anders
De traptechniek van Edwin
lijven ze met veel man in de Ariesen kwam deze middag
erdediging hangen." En Nij- goed van pas. Een in de twintigamp werd op zijn wenken be- ste minuut aan Zandvoort'75
iend. Via de uitblinkende re- toegekende vrije trap werd
isseur op het middenveld, Ed- schitterend in de bovenhoek gean Ariesen, werden snelle aan- kruld door de Zandvoortse
allen opgezet. Niet alleen het middenvelder. Een kwartier laverzicht, maar ook zijn fraaie ter ontstond de derde treffer,
raptechniek maken deze spe- wederom uit een fraai genomen
=r zeer waardevol voor Zand- vrije trap. Nu slaagde Ariesen
oort'75. Bovendien maakte de er niet in de bal direct in het
irit Graham West een sterk de- doel te plaatsen. De bal was
uut als linkerspits. Snel en echter zo fraai genomen, dat
gressief zat West er bovenop. deze via de paal voor de voeten
van de goed reagerende Mare
Balk terecht kwam, die geen
moeite had 3-0 te scoren.
Woudenberg werd in de slotfase van de eerste helft weggespeeld en leek tegen een grote
nederlaag aan te lopen. Het
ZANDVOORT - Het der- voortvarende voetbal van ZandIe team van Café Neuf- voort'75 kreeg in de tweede
Chess Society leed in de helft een vervolg van een kwarweede wedstrijd van het tier. De achterhoede van Woueizoen de kleinst mogelijke denberg leek op een gatenkaas.
lederlaag: 3,5 tegen 4,5 te- De Zandvoorters sneden door
;en De Vennep 4. Een gelijk- de defensie heen maar hadden
pel was gezien de krachts- pech met de afwerking. Mare
erhouding verdiend ge- Balk testte tweemaal de kwalireest en daar zag het lange teit van de doellat en Thomas Foto Persbureau Zandvoort.
Schulte zag zijn inzet op de
ij d ook naar uit.
doelpaal belanden. Tussen de
bedrijven door was Wouden- voeren. De juiste richting ontSCHAKEN
berg slechts eenmaal gevaar- brak verder, maar de zege was
lijk. Ook toen stond de doelpaal een duidelijk feit.
Reeds na een half uur spelen succes in de weg.
„Ik ben dik tevreden," aldus
Nadat Rob Koning liet zien Nijkamp. „We speelden met
ersloeg Chess-speler Willem
irugman in zijn bekende aan- hoe het moest, door wel raak te een paar invallers, maar desonallende stijl zijn tegenstander, schieten (4-0), nam Zand- danks ging -het heel erg goed.
odat Chess Society op een 1-0 voort'75 gas terug. Ondanks dat We hadden een goede inzet en
oorsprong kwam. Deze voor- wat rustiger aan werd gedaan, het lukte om tegen dit team een
prong ging helaas weer snel kon Woudenberg in het geheel hoog tempo te draaien. Na de
erloren, doordat invaller Jan niet imponeren. De Zandvoort- rust kregen we hele goede kan'ilmer een kwaliteit achter se achterhoede greep bekwaam sen op een hogere score, maar
aakte en even later de partij in, gaf geen kans weg en aan de ondanks dat speelden we goed
on opgeven. Ook de oud-ge- andere kant waren er nog mo- en was de overwinning dik verienden Nico Handgraaf 'en gelijkheden om de score op te diend."
Jexander Enthoven stonden
imiddels slechter en moesten
a enig verweer het punt aan
un tegenstanders laten: 1-3.
Glansrollen waren weggelegd
oor Caroline Stamdejonge en
'on Marquenie, die de spaning terugbrachten. Caroline
itamdejonge, die duidelijk de
artij van haar leven speelde,
ombineerde De Vos van het
ZANDVOORT. - De taas- ningsbruggen. „In de eerste
ord en Marquenie won in een ketbalsters van The Lions helft was de verdediging als. een
rilde aanvallende partij in tijd- kwamen in en tegen Hille- kluis. We kregen het in de slotood van de 84-jarige Vinkhui- góm uitstekend voor de dag. fase nog wel knap moeilijk,
en. Met nog twee partijen te De koploopster werd met maar we bleven ons eigen spelaan was de stand in evenwicht: 36-39 bedwongen, waardoor letje spelen."
-3.
Lions mede aan de leiding is
De spanning steeg naar grote gekomen. De heren hadden
oogte, doordat de grieperige het te moeilijk tegen Chal- Heren
'eter Kühn zijn tegenstander lengers en gingen met 78-46
Konden de dames het gemis
p remise kon houden. De druk
van drie speelsters wel opvanten
onder.
wam dus bij de laatste speler,
gen, de Lions-mannen konden
dat niet. Het ontbreken van
iimon Bosma, te liggen, die een
BASKETBAL
Willem Lissenberg, Taco Lenos
uike partij speelde. Bij de eerte tijdcontrole raakte de
en Jeroen van Galen woog te
ihess-speler een kwaliteit achOndanks het gemis van drie zwaar voor Lions. Alleen in de
sr en er resteerde in de verlen- basisspeelsters speelde Lions beginfase kon Lions aardig
ing een eindspel van paard een prima partij basketbal. Te- standhouden tegen de felle
iet vijf pionnen tegen twee gen het ongeslagen Hillegom man to man van Challengers.
'aarden met vijf pionnen. Kort werkte de drie-twee zone per- De ruststand was 38-29.
oor het vallen van de vlag fect. De eerste helft-was overRuim tien minuten niet scoreep Simon Bosma echter mis duidelijk voor The Lions, dat ren betekent de ondergang in
n moest zijn tegenstander feli- met goede schoten wegliep het basketbal. Zo ook met
naar een ruime voorsprong bij Lions. In deze periode van de
iteren.
tweede helft slaagde Lions er
de rust: 13-24.
In de tweede helft drong Hil- niet in de basket te vinden. Aanlegom fel aan. Langzaam kroop gezien Challengers wel de juiste
ZANDVOORT - Vrijdag- Hillegom naderbij, maar de richting vond was het pleit snel
vond wordt in de Ontmoe- Zandvoortse dames hielden het beslecht voor The Lions: 78-46.
ingsruimte van de Agathakerk hoofd er goed bij. De spanning
„Een schot percentage van 46
en klaverjaswedstrijd gehou- was met nog vijf minuten te procent is erg slecht," aldus
en. Aan deze wedstrijd, die om gaan geheel terug bij een stand coach Joop van Nes. „Ik kan
cht uur begint, kan een ieder van 29-33. Lions hield echter de niet tevreden over het spel zijn
eelnemen. Er zijn wat kleine zenuwen goed in bedwang en en wil het gemis van drie spe'rijsjes te winnen en bovendien speelde de partij rustig uit naar lers ook niet als excuus aanvoeeen toch wel sensationele over- ren. We kunnen zeker een goe> de entree gratis.
de middenmoter worden, maar
winning: 36-39.
„Ik ben trots op het team," dan moeten de volgende partij
meldde coach Peter van Ko- wel van Heiloo winnen."

Grote nederlaag
ZVM-zaterdag
ZANDVOORT - Tegen
het in de top van de ranglijst
vertoevende SIZO heeft het
zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen een grote 7-0
nederlaag geleden. Volgens
trainer Teun Vastenhouw
was het verlies zeer geflatteerd.
VOETBAL
Het begin was van Zandvoortse
zijde erg goed. Zandvoortmeeuwen zocht de aanval en kreeg in
de eerste twintig minuten drie
goede kansen. In een kort tijdsbestek sloeg SIZO door driemaal te scoren hard toe: 3-0.
In de tweede helft heeft Zandvoortmeeuwen tevergeefs geprobeerd de stand een beter
aanzien te geven. Kansen waren er wel, maar een uitval van
SIZO betekende 4-0. De Hillegomse aanvaller kon de vierde
treffer scoren in duidelijke buitenspelpositie, maar op het
vlaggen van de grensrechter
werd niet gereageerd.

tfipt verlies
Jhess Society

The Lions-dames na
winst mede-koploper

Uaverjasavond

Kuijper trotseert
bar slecht weer
ZANDVOORT - Onder barrc weersomstandigheden
werd zondag de zestiende
Ronde om de Haarlemmermeer gelopen. Zandvoorter
Gerard Kuijper behaalde
een knappe zevende plaats
bij de veteranen.
De slechte weersomstandigheden hadden een verminderde
belangstelling
bij de atleten tot gevolg.
Normaliter komen ruim
130 atleten aan de start, dit
keer trotseerden 98 dapperen, waaronder Gerard
Kuijper, de barre weersomstandigheden. De eerste 27
kilometer moesten de deelnemers tegen de zuidwesterstorm opboksen.
Kuijper belandde in het
begin in een groepje van zeven atleten, die allen het
nodige kopwerk verrichtten. Dit groepje bevond
zich steeds rond de 15-de
plaats in het totale klassement. Gerard Kuijper was
de enige veteraan in dit
groepje en liep op dat moment bij de eerste vijf in
zijn klasse. Met de wind in
de rug verbrokkelde het
groepje.
Door de zware omstandigheden werden een behoorlijke aanslag gepleegd
op de lichaamskrachten.
Na ongeveer vijftig kilometer sloeg bij Kuijper het
noodlot toe. De laatste
krachten waren bijna uit
zijn lichaam verdwenen en
door de kou op de beenspieren begon hij last te krijgen
van kramp.
Dit kostte hem zijn goede
positie. Op karakter beëindigde Kuijper de loop toch
in een tijd van 4.48.12, wat
een zevende plaats bij de
veteranen opleverde en een
30-ste in het algemeen klassement.

tahaakprobleem

De wekelijkse schaakrubriek
vordt verzorgd door de Zand'oortse Schaak Club. Meer inörmatie over de problemen/o'lossingen is te verkrijgen op de
clubavond, elke donderdag- in
'et Gemeenschapshuis. Ook
;;in men informatie inwinnen
'P de volgende telefoonnumners: 02507 - 15023, 17272 of
4085.

Soepel lopen in New York

Handbalteams kansloos ten onder

niet met een positief resultaat afsluiten. De Heren
dames verloren van Oriënt met 16-11 en de
Een keihard werkend Holland Casino-ZVM
heren leden een 21-16 nederlaag tegen HCV. handbalteam
kon in de eerste helft knap stand
ZAALHANDBAL

houden. Door goed spel bleef de aansluiting behouden en leek het een spannende partij te worden. „In dit gedeelte zag het er goed uit," vond
coach Dirk Berkhout. De ruststand was 11-10.
De eerste tien minuten van de tweede helft
hield Holland Casino-ZVM, door goed defensief
werk, stand. Even stokte het en HCV liep snel uit
naar 16-11. De Zandvoorters gooiden er nog een
stevig offensief uit en kwamen tot 17-15 terug.
Om nog tot een goed resultaat te geraken moesten er risico's worden genomen. HCV liet zich
echter niet uit het spel halen en speelde een
rustig spelletje handbal. Dat had tot gevolg dat
Holland Casino-ZVM naar een 21-16 nederlaag
werd gespeeld.
„Jammer," stelde Dirk Berkhout. „We zullen
toch eens moeten gaan winnen want met één
punt uit vier wedstrijden raak je in een penibele
situatie. Wat handbal betreft kunnen we het. Het
handballend vermogen is ruimschoots aanwezig, maar het komt er nog niet uit."

De strijd tussen de damesteams van Oriënt en
Holland Casino-ZVM ging in het eerste gedeelte
gelijk op. De Zandvoortse dames deden niets
voor hun tegenstander onder en speelden een
behoorlijke partij handbal. De 7-6 achterstand
bij de rust gaf geen redenen tot ongerustheid.
In de tweede helft liep het wat anders. De
Zandvoortsen leden een paar keer ongelukkig
balverlies, waarvan Oriënt goed profiteerde. Het
team van coach Joost Berkhout trachtte in de
slotfase iets terug te doen. Het goed op elkaar
ingespeelde Oriënt was echter net iets beter: 1611.
„Na de eerste helft had ik er vertrouwen in,
maar in de tweede helft bleek Oriënt beter op
elkaar ingespeeld te zijn. Toch zit er vooruitgang
in het handbal van ZVM. Het gaat tot nu toe best
wel lekker. We zitten op een goed niveau," stelde
De doelpunten kwamen op naam van: Menno Trouw 5,
Joost Berkhout.
Bogojevic 4, Nic Grijekovic 3, Patrick Terpstra 2,
De doelpunten werden gemaakt door de da- Goran
Peter Pennings l en Richard Vos 1.

Filmer en Lindeman slaan toe
ZANDVOORT - In de
jeugdcompetitie van de
Zandvoortse Schaak Club
sloeg Niels Filmer een grote
slag. Door twee overwinningen steeg hij naar een tweede plaats. Bij de senioren
was het Lindeman, die door
een fraaie overwinning op
Jack.van Eijk eveneens naar
de tweede positie oprukte.

Weinig vangsten
bij viswedstrijd
ZANDVOORT - De leden
van de Zeevis Vereniging
Zandvoort visten twee wedstrijden, waarbij de vangsten minimaal waren. Zowel
de pierwedstrijd als de
strandwedstrijd leverden
niet veel vis op.
VISSEN
De Zandvoortse vissers kregen
zaterdag te maken met een stevige noordwesten wind op de
Noordpier. Slechts Adrie van
Houten ving een bot, die meetelde voor het klassement. De
kleine schar, die Willem van
Esveld ving, telde niet mee voor
het klassement, omdat die was
gehaakt in de zijkant. De stand
in deze competitie, met nog een
wedstrijd te gaan is: 1. Cas Al 31
punten, 2. Bert van der Valk 32
punten, 3. Arnold Bluijs 41 punten, 4.. Willem van Esveld 42
punten, 5. Frans Castien 43
punten. Op het strand was het
al niet veel beter. In totaal werden er drie vissen gevangen.
Klaas Langereis ving de grootste/wat tevens zijn eerste vis
van dit jaar betekende. Joop
van Kempen pakte de tweede
plaats voor Cas Al, die derde
werd. De stand in de strandcompetitie is, met ook nog een
wedstrijd te vissen: 1. Cas Al 61
punten, 2. Rob Dröse 62 punten,
3. Willem van Esveld 65 punten, 4. Joop van Kempen 66
punten, 5. Gerard Bluijs 73 punten.

van Het Oosten uit Haarlem op ress. Hans Jansen stopte de
bezoek.
overwinningenreeks van' John
Atkinson en Rob den Drijver
Interne competitie
maakte in het eindspel in een
Voor de interne competitie vlaag van schaakblindheid een
werden vorige week donderdag- beoordelingsfout tegen voorzitvond in het Gemeenschapshuis ter Jan Berkhout.
De partijen tussen Reijerzeven partijen gespeeld. Lindeman moest het opnemen tegen Franck, Gorter-De Oude en Ter
de nummer twee van de rang- Bruggen tegen Geerts, eindiglijst, Jack van Eijk. In een zeer den in remise. De ranglijst ziet
fraaie partij trok Lindeman de er als volgt uit: 1. Dambrink, 2.
zege naar zich toe. Wim Gude, Lindeman, 3. Ter Bruggen, 4.
SCHAKEN
vorige week nog zeer sterk in de Van Eijk, 5. Ayress, 6. Berkuitwedstrijd tegen De Vennep, hout, 7. Jansen, 8. Geerts, 9.
Twee rake klappen deelde Niels ging onderuit tegen John Ay- Gude, 10. Van Elk.
Filmer uit. Zowel Mare Habets
als Bas van der Meij waren
hiervan de dupe. Zij hadden
geen verweer tegen de grote
overmacht van Niels Filmer,
ZANDVOORT - Zondag
die nu de tweede plaats deelt
21 november wordt in de
met Florian van der Moolen.
Pellikaanhal het jaarlijkse
Thomas Hesse klom naar de
Ada Schilpzand volleybaleerste plaats. Clubkampioene
toernooi gehouden. In toRebecca Willemse was weer als
ZANDVOORT - In de A- werden zij ruimschoots eerste. taal 33 teams spelen die dag
vanouds op dreef en besloot lijn waren mevrouw De Op ruime achterstand eindigde in'de promotie- tot en met
haar partij met een positief re- Leeuw en de heer Braun erg het gelegenheidskoppel van vierde klasse. Bovendien
sultaat. Zij neemt nu een zeven- goed op dreef, door met een mevrouw Trautwein en de heer zijn twee poules gereserde plaats in. Vanavond krijgen score van maar liefst 63,10 De Vries als tweede. Goede der- veerd voor de recreanten.
de jeugdige leden hun vijfde procent de eesrte plaats op de werden verrassend de daschaakinstructieavond
van te eisen.
mes Eijkelboom en Lubberink.
Alle volleyballers, supporters
Louis Dambrink en John AyVan Os en Saueressig hebben en andere sportliefhebbers
ress.
de leiding in de C-lijn overgeno- kunnen tussen negen uur 's
BRIDGE
men en verwezen de dames morgens en zeven uur 's avonds
Vanavond start voor de seBèrghoff/Drose naar de tweede van veel wedstrijden genieten.
nioren de Rapidcompetitie. Er
In deze lijn deden mevrouw plaats. De dames Rudenko en Om negen uur starten de daworden drie partijen gespeeld Spiers en de heer Emmen het Rudolphus zakten naar een mes derde klasse, heren derdemet een bedenktijd van twintig iets rustiger aan, maar de twee- derde positie.
Aderde klasse en de recreanten.
minuten per persoon.
de plaats mocht er toch wel
Om twee uur binden de dames
Inlichtingen over de Zand- tweede klasse en heren eerstezijn. De heren Polak en Vergeest eindigden op een verdien- voortse Bridgeclub zijn te ver- /tweede klasse de strijd met elExterne competitie
stelijke derde plaats. In de to- krijgen bij de wedstrijdleider kaar aan. De dames • promoVorige week speelde het eer- taal rangschikking leverde de de heer H.Emmen, telefoon tie/eerste klasse starten om vijf
over vier. De toegang is vrij.
ste team van de Zandvoortse overwinning van De Leeuw- 18570, alleen 's avonds.
Schaak Club de tweede wed- /Braun. een eerste plaats op.
strijd voor de externe competi- Spiers/Emmen bleven tweede
tie. Dit keer werd het vijfde en het echtpaar Van der Meuteam van De Vennep uit Nieuw len bezet nu de derde plek.
Vennep het slachtoffer. Vanaf
Het echtpaar Van Gellekom
het begin van de match zag het was in de B-lijn na twee wedF. Boom (Zv.75)
er al naar uit dat de winstpun- strijden in de onderste regioten naar Zandvoort zouden nen terechtgekomen. Nu zette
R.
De
Haan (ZVM zon)
gaan, maar dat het op een mon- zij de schouders eronder en
sterscore zou uitlopen, had nie- werden prompt eerste. Goede
j
B. Heino (Zv. 75)
mand verwacht. Evenals de tweede werden de dames Van
eerste wedstrijd wonnen de Ackooij en Drenth en als derde
l
F. van Rhee (Z.V.M.zat)
Zandvoorters met groot ver- eindigde het nieuwe koppel, de
!
W.
Rubeling (Z.V.M.zat)
schil: 7,5 tegen 0,5.
dames Verhage en Visser. Het
koppel Van Ackopij/Drenth
J. Schilder(TZB)
Het is in deze competitie van klom, na drie wedstrijden, naar
de Noord-Hollandse Schaak de eerste plaats, terwijl de da10
15
Bond nog niet eerder voorgeko- mes Klinkhouwers en Koning
men dat een team twee wed- naar de tweede positie werden
strijden in successie met zulke verdreven. De dames Verhage Het inliaahveekend op de voetbalvelden bracht geen verandering
cijfers won.
en Visser klommen naar de in de top van de topscorerslijst. Zandvoort'75 scoorde viermaal,
• Teamleider Edward Geerts derde plek.
waarvan drie doelpunten van voetballers die nog niet op de lijst
ziet zijn mannen dan ook ongeIn de C-lijn hadden.de dames voorkwamen. Edwin Ariesen verdubbelde zijn totaal en kwam op
slagen bovenaan de ranglijst Van Os en Saueressig er duide- twee. Ook het zaterdagteam van Zandvooitnieeuwen kwam in
vertoeven. Donderdagavond 9 lijk zin in. Met een resultaat actie, maar nummer twee op de ranglijst Ferry van Rhee kwam
december komt het derde team van maar liefst 67,56 procent niet tot scoren.

De Leeuw en Braun op
dreef in bridgestrijd

Ada Schilpzand
volleybaltoernooi

Top s c o r e r s

^Pgave nummer 42: Mat in
Wee zetten. Wit begint.
Oplossing van vorige week
schaakprobleem 40, mat in
Wee zetten, wit begint): 1. Ttt+,
^b8; 2. Tg8 en mat.
Met schaakprobleem is ook te
;
'cn in een speciale schaaketaa
ge bij kledingzaak Eldert de
*oer, Kerkstraat 20. De oplos''ng is daar eveneens te krijgen.
J
e schaaketalage is nog een
v
cek te zien.

Een geïrriteerd Zandvoortmeeuwen geloofde het toen wel
en speelde de wedstrijd plichtmatig uit. SIZO profiteerde
daarvan en kwam uit op een
monsterscore: 7-0. „Het was
echt zeer geflatteerd," meende
Vastenhouw. „In het begin kregen we goede mogelijkheden,
maar we maakten het niet af. Ik
ZANDVOORT - De tegenstanders van de mes: Mireille Martina 4, Wendy van Straaten 2, ben er echter van overtuigd dat
Holland Casino-ZVM handbalteams waren Margreet Sterrenburg 2, Marielle Peet l, Claudia we- binnenkort weer punten
gaan pakken. Dat moet ook wel
zondag een maatje te groot. Zowel de da- Paap l en Anthea Toledo 1.
willen we niet te ver afzakken."
mes als de heren konden de wedstrijden

.ZANDVOORT - De 54-jarige
Evert van der Werff heeft zich
in Amerika prima gemanifesteerd. De • Zandvoortse PTTambtenaar liep voor de derde
keer de marathon van New
York en bracht,het voor de derde keer tot een' goed einde.
Tussen de ruim dertigdui-

zend deelnemers liep Van der
Werff zijn eigen tempo. Door
bijna elke dag te trainen en deel
te nemen aan de marathon van
Rotterdam en de TROS-loop,
was de voorbereiding prima
verlopen.
De zware 42 kilometer in
Amerika werden dan ook soe-

Even een stop na dertig kilonieter voor een plaatje. Van
der Werff midden tussen de
.aiidere lopers in New York
peltjes afgelegd door Evert van
der Werff, die daarmee een
schitterende prestatie leverde.
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Schoonheid en
verzorging
SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
MIC io-adurtenties voor /akeiiman en particulier kunnen
worden ge/et our l uf 2 kolommen bnedte in diverse
lettergrootten
Paititulieren VCTWIJ/CMI wn, iuiar de speciale bon etp de

iMgiiu ..\iiciur.s"

Philips sun mobile
Huur prijs ƒ 100,- p w
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183

Baby-artikelen

Plaatsing is mogelijk in de volgende* editie

/\M)\OOHIS MrUWbBLM) J O.H per millimeter.
MuitmgMijd dinsdag 15 00 uur
U kunt uw t( ksi lelt ftmist !te opgeven 02507-17166 of
afgeu n//end( n aan
•*• /and\oorts Nieuwsblad, Castluiisplein 12.
20 U JM /andvoorl.
Plaatsing is (jok mogelijk in de volgt nde conihinatu
/ /andvoorts Nieuwsblad Amstelveen-, Weekblad, Uitliooinse ( ourant. de Hond* Vi tu r Aalsmeerder Courant, alk edilies \an bet Amsterdams btjdsblaiK de
ÏSu uwe \\ ( esp» r j 5.23 per millimeter
Sluitingstijd maandag l S 00 uur
*

Informatie over on/e o\enge aantrekkelijke advertunlieamibmahes m de Muro's /ijn op aam rang op on/t
kantoren verkrijgbaar
ilr \eior bne'ven onder numme'r wortit l re'gel ei\tra m
rekening gebracht, alsmede j 7,05 adm kosten
* Hij plaatsing m de Micro's worden geen bewijsmirmncrs
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten
hel V(.rs[>reulingsgtbi< d een krant ursluuid Hiervoor
wordt J I-.00 m rekening gebracht
U kimt d< tekst \an uw Micro-advertenliecombmalie /
h lefoniseh t>pg( ven

020-5626271
(dit nummer is niet voor be/orgklachlen) of/etulen aan
Micro's Weekiiiecliu
Postbus 156 - 1000

AD Amsterdam

De sluitingstijden, gelden voor plaatsing m de/elfde week
Voor (Ie betaling ontvangt u ten acceptgirokaart.

Oproepen
Mededelingen
* 12 12Ned Herv K 13 30 u
concert T O Z mmv soliste
en ork Alg l Fr Bleekemolen
+ Gevr restjes wol voor te
breien truien voor 3e wereh
landen Tel 02507-16442
GROTE VLOOIENMARKT
Blancum sporth De Grens
paal, 28 nov Landsmee
sport- en theaterz Het Dorps
huis (alleen 2e hands), 4 dec
Uithoorn sporth De Schee
11 dec A'dam-Buitenvelder
soorth universiteit A'dam
zondags kraamhuur bij voor
uitbetaling ƒ32,50
Inl 0206140616
* Help de Polen Stuur
voedselpakket1 Wij hebben
evt 'n adres 02907-5235
Ook nu weer Sint bestellen
dan gewoon 18940/1342C
bellen Want wij brengen u m
uw vrije tijd, een half uurtje
super gezelligheid
Overigens, mijnheer de voor
zitter, zijn wij van mening da
de Herman Heyermanswec
moet worden doorgetrokken
Pas op valse sinterklazen E
zijn er duizenden in omloop
Herkenbaar aan nepbaarden
en tafelkleden
St + P
Sint en Piet op bezoek
als vanouds ƒ 35,Tel 02507-13310
* Verkoopdag '93 Ned Herv
Kerk Medewerkers, gevers
en kopers hartelijk dank

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

fen pruik als het
nodig is!

* aparte
pasruimte
* ruime
sortering m
Koorwerken
on pfuiken

* bezoek aan
huis ol m
hel
zekenhuis
ir zekenfonds
leveranaer

Dus .. , maakt u voor
optimaal advies even een
afspraaki

CHARLOTTE COIFFURES
ENHAARWERKEN
Ook

gespecialiseerd m
neii

Dinsdags gesloten
Heemstedestraat 28 N. /
b h Hoofddorpplein . '
Amsterdam Tel. 020-6157107

Woninginrichting
*Gratis af te halen 1-pers
divanbed Tel 02507-19113
* Karpet langh groen/zw
gemêieerd, nw ƒ 100, 2 1-p
dekens, nw ƒ 25 p st 13868
Keukens super stunt direct af
fabriek Landhuisstijl, alle maten B V 2,80 mtr met apparatenkast + boven kasten
ƒ485,- mdf kunststof of massief hout MUTZE KEUKENS
WOERDEN Voor info tel
03480-34319

Therapieën

Commercieel en
administratief
personeel

gevraagd

Computerapparatuur

en software
* T k Atari Lynx + 3 spellen
- adapter + garantiebewijs,
300,- Na 18 u 02507 18149
k Nintendo 3 contr +
draadhandleidmg v 7 spellen
Doublé Dragon II, Flinstones,
vlano 1 +3, Gremlins 2, Mega
man 3+4, prijs ƒ350, Tel
02507-19474 (18002100 u)

U bent ondernemend71
U zoekt een nieuwe uitdaging
in marketing en distributie71
Verhuizingen
Part time of full time7
Bel 0250385713 of 85714
< Y Z B V verhuizingen en
• Zie de colofon voor opga- amerverhuizingen Voll verz
ve van uw rubieksadvertentie Dagnachtserv 0206424800

Divers personeel
gevraagd

Hobby's en
verzamelingen
* Wie heeft Verkade album
"Friesland" zonder plaatje
voor mij' Tel 02507-15199

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Zoek ernstige mensen voor
symphatiek thuiswerk
Antwoord met gefrankeerde
briefomslag naar:
BADKAMER, toilets, leiding-,
Thuiswerk, Bakheidehof 41 egelwerk, sanitair Vrijbl
prijsopgave, tel 023401512
6845 GA Arnhem

aangeboden
diversen
Bolderwg , fietskar, trapauto
bakfietsjes, skelters, speelgc
en pop -meubeltjes, hobbe
paarden Tel 0215933760
* Naaimachine, portable, zig
zag, knoopsgaten enz , prij
ƒ 175, 02507-15253
* Te koop legpuzzels a ƒ 1
diverse boeken, pockets
ƒ0,25 Tel 02507-19968
Te koop Tuille du Nord
dakpannen, + 400 stuk
t e a b Tel 02507-19606
* T k antw app en type
mach voor de huidige knul
selaar, elk ƒ 25 02507-31243

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Foto - Film
* Aangeb Polaroid camer;
ƒ40, Olympus XAL Macn
ƒ 160 Tel 02507 15199

Muziekinstrumenten

Beleggingen m en rondom
A'dam Wij geven 8x de jaa
huur Reacties Dutch Renta
Investments, 02975 69009
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507-14534

ZOEK DE MISLUKTE

MiCRO

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.'
Prijswinnaars vorige week:
Fam. G. van den Bergh - Amsterdam
G. M Peters - Ter Aar
J. Smink - Duivendrecht
W. Duinkerken - Diemen

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 3 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Onroerend goed

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v a ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij

VAN KERKWIJK

•*• Te koop 2 nwe matrassen
200 x 90, prijs ƒ 80,- per stuk
Tel 02507-17009
T k 5 arm koperen kroon,
steenstrip eterniet plaat, 60 x
Felicitaties
1 75 v Lennepweg 162
* T k 5 witte mod barkruk* Cobie en Wim gefeliciteerd <en m rugleuning, samen
met jullie 25 jaar Gerard,
ƒ175,- Tel 02507-18305
Ans, Gerard jr, Mireille
Echt waar, al 25 jr bij elkaar
Kunst en antiek
Pa en Ma van harte gefelici
teerd Danielle, Lyes, Angela
2
plavuizen,
•*• Hoera, 25 jaar getrouwd 100 m Antieke
ƒ
75
per
m2 Antieke kasteelGefeliciteerd Cobie en Wim
Mama achtige inrijpoort ƒ 3000 Tel
08340-33024
•*• Ingnd welkom bij de club
Hartelijk gefeliciteerd Peter, EMW b j '46, 250 c c ƒ 2500
DKW b j '28, 98 cc ƒ1500
Liesbeth, Peter, Martijn
Yawa, b j '45-'50, ƒ 600, MZ
* Lieve Ko en Wim
3 j '56, ƒ 500 2oudeSimsom
1
gefeliciteerd
bromfietsen, samen ƒ400
Annek, Ron en de kinderen Tel 0834033024
* Lieve opa en oma, van de
TAFELS
25 jaar ben ik er ook al 5 jaar
antiek, kopie, klem,
bij Gefeliciteerd xxx Sheila
dik, dun
* Mama en Papa 22 nov 10
Jan
Best
jaar getrouwd Kusjes van
Keizersgracht 357,
Menno en Jiska Hoekstra
020 6232736
* Nico 25 jaar in het bestuur Showroom
Van harte gefeliciteerd
Mr J Takkade 30,
Ko en Peter
Aalsmeer, 0206412137
* Nico gefeliciteerd met je T k
2delige
Pieter
A
25 j m het bestuur v/d flatver Scheen, Beeldende Kunst,
Wim met prenten ƒ 1000,- Tel
* Nico van harte gefeliciteerd 08340-33024
met je 25jang jubileum
De Zonneveldjes
Radio/tv/video
* Nico wat gaat de tijd toch
snel Van harte gef met je
Stereo AM/FM radio cass -tv
25 j jubileum Liet en Wil
compo voor thuis/tent/boot,
395,- Tel 02507-15199

Voor voordeliger
Simeonstherapie
VERMAGERINGSKUUR
Bel 029634201

* Te koop
kinderwager
merk HARTAN, ƒ75,- Tel
1800 uur 02507-17296

Te koop

Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020-6413187
VERHUUR van PIANO'S
al v a ƒ 50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden
02946-4292, Fa Holla & Zoon

en woonruimte
te huur
aangeboden
Te huur app voor max
2-pers , ƒ 900,- excl Br o nr
76246128 v d blad

Onroerend goed

en woonruimte
te huur gevraagd
werk stel zkt zelfst woon
ruimte A'dam e o + ƒ 800
excl Tel 0206277488
T h gevr zelfst woonruimte
voor echtpaar met 1 kind Br
o nr 763-46125 v d blad

HASSINGB.V..
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

1100 RUILADRESSEN in
A'dam Informatie bij He
06-Nummers
Oosten 0205882281
benodigdheden
Aangeb 4-kamerflat, 1 hg
Haarlem, huur ƒ 650,- Terug- 0632033003 BABBELLIJNi
tienen knuffelen' Ook
4-kamerflat/woning Met z'n
Vï jarig bont paard, merrie gevr
apart1 75cpm Be happy'
ƒ 3000 8-jange gelderse mer 2'voort 023-401512
•ie, prachtig, 100% mak en
069526 LESBISCHE buur
betuigd, ƒ5000 Half-jarig
vrouwtjes, 18, brengen elkaai
Financien en
Apaloza hengst, met goede
kronkelend naar een zalic
handelszaken
papieren, Apnng, ƒ 3000 Tel
hoogtepunt 100cpm069526
08340-33024
1000 Stuks spijkerbroeken 35 plus sexdatmg Rijpe
vrouwen zoeken sexkontakt
per 100 stuks ƒ6,- pst SaLessen en clubs
men ƒ3000,- Div luxe jog- 06-9616 (100 cpm)
gingpakken, ƒ15, ƒ20 en
SEXADRESSEN PRIVÉ
06-9680
(100 cpm)
•*• Accordeonclub m Haarlem ƒ25 Tel 08340-33024
zoekt nieuwe leden Bel voo 10000 Ritsen, ƒ2000,- Parti. Aan een half woord genoeg'
•nformatie 02507-19509
TIOOI kant 5000 Chocolade- Af i 1gpm 06-320-327-26
etters 170 gram, ƒ 1 p st Allemaal leuke meiden
(18;
5000 blikken ananas, overtijd willen direkt kontakt
Sport, spel en
ƒ2000 Tel 08340-33024
06-320 330 77 (75 cpm )
ontspanning
10000 Veehaken, ƒ1000 ALTIJD SUCCES Zoek jij een
3000 kg folie, ƒ2000 6000 euke vriend of vriendin7
vlasseuse geeft massage op Doorslijpschijven, ƒ 3000. 400
Bel dan de Afspreeklijn
afspr 0206176606 (gn sex) kollen waslijndraad, ƒ4000 06-320 320 33 (75 cpm )
* Meespelen met Mowgli' 50 Stapelbakken, ƒ250 40 BI-SEX voor TWEE, direkt
Luxe hanglampen, ƒ 1000
Dat kan bij The Buffalo's
apart met een heet meisje of
Tel 08340-33024
~el 02507-19590
een lekkere jongen (18)
SQUASH, een fantastische 2000 Kilo plakband, ƒ3000 06-320 330 87 (75 cpm )
sport Reserveer uw eigen 4000 rioleringmoffen, ƒ4000
squash uur Sportcenter Wim 3000 kilo folie, ƒ3000 Tel Dames die zich overdag vervelen zoeken telefoonsex
08340-33024
Buchel Tel 15829 13965
06-32032036 (100 cpm)
50 Nieuwe luxe kinderwagens, ƒ 100 p st 50 Buggies, De allerleukste meiden bellen
Zalenverhuur
ƒ35 pst 20000 ballpomts, met de FLIRTBOX
ƒ 1000 100 Potten houtlijm, 06-320 330.01 (75 cpm )
ƒ1000 Tel 08340-33024
De LOLBOXi 06 320 330 04
Party-service
5000 Knuffelberen ƒ5 pst Alleen voor 30+' Tot 's nachts
PELIKAAN
20 000 zakjes manna ƒ 2000 3 uur kun je bellen 75cpm
uw adres voor koud buffet
'artijtje drop en koekjes Dikke Vrouwen Live Voor
en bittergarnituur
1000 Paar waterschoenen ive gesprek met mollige vrouTel 02507-18812/15619
ƒ1000 Tel 08340-33024
wen met enorme bollen
VERENIGINGSGEBOUW
1 gpm
06-9870
Autoverzekering
Direct Live Box' Je komt
De Krocht
V A ƒ 75 - DORSMAN
direct in een orgie terecht1
blijft toch goedkoper1
Grote Krocht 41, Zandvoort,
vlet z'n tienen live met 1 of 2
Bel
nu
02507-14534
el 02507-15705 b g g 19932
vrouwen 1 gpm
06-9593
voor
vlooie partij speelgoed, ƒ5
BRUILOFTEN - RECEPTIES D st Cosmetica^ 1 Horloges DIREKT apart met een meisje
KOFFIETAFELS
f 1 Sieraden, ƒ 1 Hollandse of een lekkere jongen (18)
Zoekt u ruimte voor vergade muziekbandjes, ƒ 2 Div soor- voor een live heet sexgeing, feest, club of party' ten snoep, ƒ 1 Tel 08340- sprek 06-320 330 81 75 cpm
Komt u dan eens praten me 33024
Direkt babbelen met het
mij, A J v d Moolen,
\lieuw1 Prachthandel Horlo- meisje van je dromen
iemeenschapshuis,
tel ges Ook met steentjes Mo- Bel 06-9757 (100 cpm)
02507-14085 of 19652
del Rolex, ƒ50 pst Tel Direkt een leuk meisje v 18
08340-33024
aan de telefoon, direkt apart
Erkende relatie/
Bel 06-9880 (100 cpm)
bemiddelingbureaus
Sportartikelen
Direkt een leuk meisje aan de
ijn Vraag haar telnr voor 'n
avondje uit Direkt apart
'UPIDO brengt u by elkaar' 'e koop golftas met 10 golf
ndien gewenst reeds binnen clubs, 3 5 7 9 + sand + put 06-9810 (75 cpm)
DIREKT KLETSEN, met een
week uw eerste contact :er + 1 2 3 5 hout, ƒ 400,
euk meisje1 Bel snel
'raag gratis en vrijblijvend de Telefoon 02507-18290
06-32033090 (100 cpm)
older aan 03451-11486
automatisch) of 03451-31364 * T k Lady Ben Sayers golf Direkt kontakt met een meistelefoniste) Cupido, postbus :lubs 5-7-9 w + wood + put e Druk op de nul, meer meis
er, ƒ 150 02507-15295
22, 4140 AA Leerdam
es 06-320 322 05 (75 cpm )
Erkend, voordelig en een van
Direkt plezier voor 2 Allemaal
Nederlands grootste relatie
Rijwielen,
meisjes v 18 aan de lijn
organisaties
motoren,
06-32032095 (100 cpm)
bromfietsen
Direkt PRIVÉ snel apart met
Bloemen, planten
de leukste meisjes1
en tuinartikelen
k- Te koop Peugeot óVoss- 06-9710 (100cpm)
:ets met handr, ƒ50,Direkt Sexkontakt met 'n hete
BLOEMENHUIS W BLUYS
el 02507-17482
vrouw bij jou in de buurt
winkelcentrum nw Noord
06-35029053 (100 cpm)
Tel 02507-15025
Direkt Snel Sexkontakt
Auto's en'
Ze zijn er weer,
* SEX-KONTAKTLIJN *
auto-accessoires
aanbieding
06-32032032 (100 cpm)

(Denk aan onze kassabon)
.aat uw tuin winterklaar maen 15 p u Schoonm , snoein bemesten 023 340495

TUINMAN
,aat uw tuin winterklaarma
en, ƒ 10, p u Tevens alles
everbaar Tel 023-123562

Te koop
gevraagd
diversen
't BINNENHUIS
lasthuisplein 3, inkoop oud
antiek en kleine inboedels
el 15760
Te koop gevr ski's lengte
20 en 1 60 02507 15578

ONDEUGENDE
huisvrouwtjes zoeken overdag sexkontakt Bel 06 9661 (100 cpm)
PARTNERRUIL pnvelijn,
direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil
06-320 330 91 (75 cpm )
POLITIEAGENTE
Je wordt streng aangepakt
75 cpm
06-97 93
Politieagente Live1 Hoe snel
kun jij rijden7 Grijp me onder
m'n uniform' Een echt livegesprek' 1 gpm
06-9508
PORNOparadijs' 75cpm
Grieks standje 06 320 360 55
Op z'n Frans 0632035022
SM Meesteres 06 320 327 67
Sexmeisjes 18 06-32032663
30 Hoogtepntn0632033244
Ruige porno
06 320 329 30
PRIVE-KONTAKT
Je krijgt direkt 'n meisje aan
de lijn 06-9570 (100 cpm)
REAL SEX' NIEUW' 75 cpm
Lesb meisjes 0632032560
Schooljuffrouw 06 320 360 11
Meisjes 18
0632032378
Lesbi 35 +18 06 320 340 44
Hard Lesbi
0632032313
Rijpe Dame Live Jij mag 'n
ivegesprek voeren met mij1
1 gpm
06-32032063
Donkere Vrouw In voor
alles 06-32032370 1 gpm
Ruim 300 ondeugende vrouwen zoeken 'n slippertje
06-320321 44 (100 cpm)
Sabnna (18) en nog veel meer
meiden willen direkt apart
Bel 06-9510 (75 cpm )
ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafdeling Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.

Direkt telefoonkontakt met
meer dan 400 meisjes (18)
06-32032211 (75 cpm)
DIREKT-PRIVE meisjes va 18
vertellen je alles, zelfs hun
adres en/of tel 06-9812/1pm
ïen chique vrouw verleidt
laar buurmeisje (18) met sex1
k 4 standaard velgen
75 cpm
06-320 320 39
«Jissan Patrol met nw
/lichelm banden, ƒ 1000,- incl Rirtbox voor Twee, direkt
ITW Tel 02507-18526
apart met een leuke meid
k ' Volvo 66 automaat, Bel 06-9590 (75 cpm )
ouwjaar '81, APK gek tot Gebabbel, gebabbel, 75cpm
mei '94 Tel 19765 of 15880 BABBELBOX de enige echtei
06 320 330 02 Gezellig hè?
Rijles auto's
leheim Af, zei ze
en motoren
1gpm 06-320-327-97
Alblas Verkeersscholen
iratis sexkontakt, meer dan
400 ondeugende hete mei
in 5 dagen
den van 18 06-32033045
UW RIJBEWIJS
100 cpm)
Nieuwkoop, 01724 8361
ord Sierra 2 O CL laser, wit,
louwjaar 06-'86 voorzien van
.PG, 3 traps aut + overdnve,
deurs, trekhaak, cent deurergr, nieuwe banden, APK
ot 11-'94 ƒ6900,el 02507-16077

Chinees
Restaurant

KON6
Speciale aanbieding Sam-Sin
iedere zondag in november
Afhaalprijs 28,50
SAM-SIN MENU Wij bieden u de mogelijkhcid om uit 18 gerechten uw 3 favoriete gerechten te
kic/en
1. Sijco Paai Kwa varkcnskrabbctjes

2. Babi Pangang speciaal
3. Babi Pangang a la Hong Kong
(scherpe saus)

4. Babi Pangang (spek)
5. Babi Kctjap
6. Cha Sijeo (Babi pangang)
7. Tjap Tjoy

8. Koe Lou Yoek
9. Ka Lee Kai
10. Kip Malaka
11. Yin Young Saté
12. Foe Yong Hai
13. Po Lou Klai
14. Yu Kwo Kai Ting (kip)
15. Sji Tjap Kai
16. Si Tjap Yoek
17. Si Tjap Ngau Yoek (biefstuk)
18. Sambalvlees
Als u Sam-Sin wilt bestellen, dan eerst de naam SamSin vermelden en dan de 3 nummers van de door u
gewenste gerechten noemen.

Sam-Sin gerechten
zijn met 2x witte rijst.
I.p.v. witte rijst is nasi of bami ook mogelijk. Service
van de zaak!
Gerechten met mihoen
5.of Chinese bami

HALTÈSTRAAT 69
TEL. 17897

Diverse clubs

Woningruil

Dieren en
dieren-

Azalea
ƒ5,50

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Abcoude, Hoogstraat 26-28

Nieuw Plezier voor Twee,
DIREKT-APART met een
meisje 06-9503 (75 cpm )
NU direkt een afspraakje met
een leuk meisje v 18
06-32032233 (100 cpm)
Onderdanige jongens (18)
bellen met strenge meesters
S M voor 2 (direkt apart)
06-320 329 99 (75 cpm )

HARDCORE 75 cpm
06-320 328 68 Secretaresse
06-320 328 27 Frans/Grieks
06-320 326 22 Rijpe negerin
06-320 327 60 Verpleegster
06-320 326 18
Rijpe Dame
Hete MEISJES (18) willen sexkontakt Nu met nummer
Bel 06-9665 (100 cpm)
Hete meisjes (18) willen echt
snel Sexkontakt Nu met telnr
06-320 330 66 (75 cpm)
Hete meisjes (18) willen sne,
een sexafspraak1 Nu direkt
06-32032666 (100 cpm)
Hete meisjes bij jou in de
buurt willen sexkontakt
Bel 06-9709 (100 cpm)
Hete meisjes die alleen thuis
zijn zoeken sexkontakt
06-320 330 42 (75 cpm)
Homo Direkt-Apart met hele
hete jongens (18 jr)
06-98 52
NU 50 cpm
HOMO Waar gebeurd,
knullen onder elkaar
06-32032701 (100 cpm)
Homo Zoek je 'n hete boy
(18) voor 'n sex-afspraakje7
06-320 330 18 (75 cpm )
Homojongens onder elkaar
Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320 330 88 (75 cpm )
HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy 18?
06-320 330 95 (75 cpm )
*HOMO-SEX voor 2*
Draai eerst 06-320 en dan
SM voor 2
322.17
Direkt 'n gayi
322 58
Homokontakten
322 61
Gay Privé Amsterdam 322 63
Gay Pervers
. 329 99
Sex voor 2
330 46
Bi-Sex voor 2
330 81
Gay Sex Daling
33095
INDISCHE meid Neem jij
me. f 06-320 350 45 1 gpm
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, huisvrouwtjes en jongens (18)
06-320 330 46 (75 cpm)
SEXAFSPRAAK JE met 'n
meisje (18) Vraag haar telnr
Bel 06-9844 (100 cpm).
SIDDERENDE meisjes (18 jr)
k ga bij je op schoot zitten
Wat voel ik nou'
75 cpm
06-320 320 66
S M Direkt Apartlijn
Je moet nu bellen, want je
meester en/of meesteres
wacht. 06-340 350 7475 cpm
SM-KONTAKTLIJN Strenge
afspraken m de buurt
06-32032580 (100 cpm)
STOP met wachten Jij wilt
toch ook direkt een meisje
(18)? 06-320 320 92 100 cpm
STRAATMEID Live Eindelijk
kun je live sexen met een ordi
straatmeid Een zalig live
gesprek' 1 gpm
069840
Thuiskontakt, meisjes v 18,
bij jou in de regio
06-32032633 (100 cpm)
Tikkeltje ondeugend, direkt
apart met 'n leuk meisje"
06-32032888 (100 cpm)
TRIOKONTAKT Zoek je sex
met meerdere meisjes
06-32032504 (100 cpm)
Tno-Sex Privélijn
Direkt Apart voor een heet
sexcontact met meerdere
vrouwen en/of mannen
06-340 250 73
75 cpm
Vanavond al 'n afspraakje1
Altijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vnend(in)
06-9899 (100 cpm)
VLUGGERTJE
Meisjes (18) zoeken sexkontakt Bel 06-9603 (100 cpm)
Zeker weten, dat er ook op
jou een meisje v 18 wacht'
Bel 06-9701 (100 cpm)
Zoek jij wulpse meisjes (18)?
Bel Supersexkontakt
06-32032044 (100 cpm)

Lesbi-Scenes
1gpm 06-320-326-04
LESBISCHE Meisjes 18 jr
Na het sporten wordt haar lijfje door mevrouw verwend
75 cpm
06-320 323 37
Live Sexi 06-98 66 Als je van
heerlijke strakke winkelmeisjes houdt Live met mij, ik ben
net 18 Zachtjes'
1 gpm
Live sexbox 24 u, 100 cpm

Live 06-320.320.61

BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19 00 uur
NIEUW JONG PRIVÉ
6 klasse dames verwennen U
Info 020-6690652
Tevens gastvrouwen gevr
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen
• Reflectanten op advertenties onder nummer geheven
ervoor te zorgen dat het nummer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam Dit
voorkomt vertraging m de behandeling

LOVEBOX0632033005
All you need is the lovebox'
Hier ontstaan de mooiste liefdes 75cpm Lekker flirten
Nieuw Hete meisjes (18) uit
de regio A'dam SEXDATING
06-350 23-020
(100 cpm)
Nieuw Lekker babbelen met
een meisje m een box
• Wij behouden ons het
Bel 06-9580 (75 cpm )
recht voor zonder opgave van
NIEUW, ongestoord kletsen redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen
met een leuk meisje (18)
06-32033016 (100 cpm)

Nieuws
Allereerst komt er een verandering in onze openmgstijden, welke van start gaat vanaf Maandag 22 november '93.
Nieuwe openingstijden:
Maandag:
Gesloten
Dinsdag:
Gesloten
Woensdag: 10.00-13.00 uur
14:00-17.00 uur
Donderdag: 10.00-13.00 uur
14.00-17.00 uur
Vrijdag:
10.00-13.00 uur
14.00-17.00 uur
Zaterdag:
10.00-13.00 uur
14.00-17.00 uur
Tevens is het ook van belang om te weten dat u vanaf
woensdag 17 november '93 ski-, en feestkleding kunt
inbrengen!
U kunt dan ski-jacks, skipakken, andere skibenodigdheden en feestkleding (met betrekking op de kerst)
inbrengen.
Zorg dat u de kleding snel brengt, want vok
Tot dan,
Claudia Riemersma.

voor de particulier
GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis! • inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.

Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
.

1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

4,65
4,65
4,65
6,20
7,76

6 regels ƒ
7 regels ƒ
8 regels ƒ
9 regels ƒ
10 regels ƒ

9,31
10,86
12,41
13,96
15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Weekmedia
->

1-15

Cultureel op reis naar kerken, atv
paleizen en typische koffiehuizen

Gefrituurde tempeh
met mosterdsaus
Ivy Heffelaar geeft recepten uit de natuurvoedingskeuken. Potten met weinig
of geen dierlijke eiwitten en
vetten, geen instantsauzen
met een waslijst aan toevoe
gingen, geen suiker. Ivy
kookt met granen, groenten, bonen, noten én zaden
en bereidt alles vers, het
liefst onbespoten.
Tempeh zijn gefermenteerde
sojabonen. De sojabpnen wor
den gekookt en daarna gefer
menteerd met (rizopus) sporen
bij een temperatuur van zo'n 30
graden. Oorspronkelijk komt
het uit Indonesië. Het is een
goede eiwitbron, rijk aan vita
mine B12, vrij van cholesterol
en licht verteerbaar. Te koop in
natuurvoedingswinkels
(de
lekkerste), toko's en sommige
supermarkts.
Recept voor vier personen: l
pak tempeh frituurolie, 2 eetlepels mosterd, l eetlepel merin
(rijstwijn) of sherry, l eetlepe
appeldiksap, l eetlepel sojasaus (shoyu), 2 eetlepels olijf)
of walnootolie.
Verwarm de frituurolie. Snij
de tempeh in plakjes en halveer
ze schuin. Frituur ze in een
paar minuten goudbruin en
laat ze uitlekken op keukenrol.
Doe de mosterd in een potje
met de merin, appeldiksap, sojasaus en een beetje water.
Schud goed door elkaar. Nu al
roerend druppelgewijs de olie
toevoegen. Als het te dik wordt
nog een beetje water erbij.
Serveer de mosterdsaus over
de warme tempeh. Eet er bruine rijst en geblancheerde of gestoomde groenten bij.
IVY HEFFELAAR

Supersnel
sporen naar
Rotterdam
INNEN enkele jaren rijdt
de Hoge Snelheids Trein
(HST) ook in Nederland.
De bedoeling is dat vanaf juni
1996 op het traject tussen Am
sterdam en Parijs de hogesneliieidslijn officieel in dienst
wordt gesteld. In 1997 zal de
HST tussen Keulen-BrusselParijs gaan rijden.
In de vaderlandse HST, ontworpen op basis van een Franse
TGV, zijn de allernieuwste
;echnologieën. verwerkt zodat
lij nog stiller en comfortabeler
s. In elke HST komt een barrijtuig, waar eenvoudige maaltijden, snacks, dranken en tijdschriften verkrijgbaar zijn. In
de eerste klas worden drankjes
en hapjes op de zitplaats aangeDoden. Bovendien zijn er in de
:rein telefoonfaciliteiten en een
Dabyverzorgruimte beschikjaar.

B
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Vakantie: lekker luieren in
de zon of erop uit om
bezienswaardigheden te
bekijken? Terwijl 'helemaal
niks doen' voor sommigen
het middel bij uitstek is om
weer bij te tanken voor het
komende jaar, kunnen
anderen gewoon niet
stilzitten op dat
strandmatje in de
brandende zon. Zij willen
iets zien, leren van de
cultuur van een land,
kerken en musea bekijken
en in het koffiehuis in het
dorpje een plaatselijke
lekkernij ontdekken. Voor
hen zijn culturele reizen
een ideale manier van
vakantie houden.

waar de oude Poolse koningen
liggen begraven. Ze gingen naar
de kloosterkerk op de Jasna
Góra (de heilige berg), een bedevaartplaats voor de Poolse
katholieken. En ze maakten
een vlottentocht over de rivier
de Dunajec.

"•"(W

Gastgezinnen

ET EERSTE reisdoel

H

is het Alcazar, het
Arabisch fort in Segovia. Vervolgens naar het paleis La Granja de San Ilde-

Piramide van de Maya's in Uxmal, op het Mexicaanse schierei- Paleis met waterpartij van La Granja de San Ildefonso, niet
land Yucatan

.

Foto Schiethart Reizen

ver van het Spaanse SegOVÏa

Foto Schiethart Reizen

fonso. Langs de kastelen-

route naar León, alwaar het

San Marcos-klooster en het
archeologisch
museum
worden bezocht. Daarna

naar het paleis van Gaudi in

Astorga en een bezoek aan
de beroemde universiteit

van Salamanca. De eerste
paar dagen van een cultureIe reis naar Spanje.
door Jeannette Schueler
Boordevol informatie over
kunst en cultuur en vooral: veel

geschiedenis. De organisator
van deze reis is Paul Schiethart, eigenaar van het bureau
Schiethart Reizen. Hij vertelt
dat zijn programma's altijd wel
vol zijn, maar niet overladen:
„Wij houden er terdege rekening mee dat een reis vooral
vakantie voor de mensen is.
Dus je moet ze niet overvoeren
met informatie. Wij zullen
nooit een hele dag volproppen
met musea en kerken. En vooral bij de reizen die langer du-

ren, mag het programma best
wat rustiger zijn."
Zo hebben de reizigers af en
toe een vrije middag of een vrije
dag. „En wanneer we een hotel
aan het strand hebben, krijgt
iedereen ruim de gelegenheid
om een duik te nemen of in een
strandstoel neer te ploffen. In
Griekenland bij voorbeeld is er
niets heerlijker dan vóf de
lunch even te gaan zwemmen."
Maar natuurlijk wordt er veel
bekeken. „Onze bedoeling is

om de mensen een goede indruk te geven van de geschiedenis, kunst en cultuur van een
land," aldus Schiethart.

Polen
De deelnemers aan de reizen
vormen een zeer gemengd publiek, vertelt hij: „Ze hebben allerlei soorten opleidingen gehad. Maar ze hebben wel een
ding gemeen: ze hebben grote
belangstelling voor kunst en

Organisatrice Petra Hoekstra probeert vooral de Nederlanders in contact te brengen
met de Poolse bevolking. „Van
te voren kregen de deelnemers
een informatieboekje met daarin een uitgebreide woordenlijst.
Als ze willen, konden ze bij
gastgezinnen logeren en dan
kwam die lijst goed van pas. We
bezochten een pastoor die ons
meenam naar een bergdorp,
waar de mensen zeer eenvoudig
leefden. Zij nodigden ons thuis
uit en lieten hun boerderijen,
school en kerk zien."
Petra: „'s Avonds zaten onze
reizigers en de dorpsbewoners
samen rond de barbe"cue. Die
mensen waren arm, maar we
wilden verschillende kanten
van Polen laten zien, niet alleen
de bezienswaardigheden."
De deelnemers waren zeer
enthousiast. Een van hen
schreef haar achteraf: „Het
leukste vonden wij de ontmoeting met de pastoor, de arme
bevolking en de gastgezinnen.
Het was een mooie en leuke
reis, die we niet graag hadden
willen missen."

cultuur." Petra Hoekstra organiseert niet-commerciële reizen naar Polen. In september
maakte ze een reis door zuidwest-Polen met als belangrijkste doel: kennis maken met de
Poolse bevolking. En daarnaast
uiteraard genieten van de bezienswaardigheden en het landschap.
Zo bezochten ze in Kraków
de oudste zoutmijn van Europa
Schiethart Reizen, postbus 74134,
en het Wavelpaleis, een konink- 1070
BC Amsterdam, telefoon 020 lijk slot uit de negende eeuw 644.1321.

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,

tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Bekroond thuispak
'Nature's Shield' is de
naam van het winnende
ontwerp in de laatste ontwerpwedstrijd van de
Hema. Het thuispak, waarin men ook kan slapen, is
een ontwerp van José Martens, studente aan de Academie voor Industriële
Vormgeving in Eindhoven.
De Hema organiseert ieder jaar een ontwerpwedstrijd met wisselend onderwerp. T>e wedstrijd is bedoeld voor studenten
(vormgeving) aan opleidingen die relevant zijn voor
het onderwerp. Het kledingstuk van Martens valt
niet alleen op door de eenvoud en natuurlijke uitstraling, maar ook door de
afwerking met naar buiten
gewerkte naden. Het katoenen materiaal voelt in de
winter behaaglijk en in de
zomer koel aan. Het geheel
is verkrijgbaar in twee verschillende kleuren en kan
zowel door heren als dames worden gedragen. Het
pak kost in de winkel 69
gulden.

'Kunstenaars zijn kijkende mensen'
A

L JARENLANG is Ga- deze zeer gedreven galerie- jaren tachtig. Het figuratieve veel met citaten, maar allemaal In de jaren tachtig wordt dit door het gesprek aan te gaan,
lerie Swart een begrip houdster nog altijd een van de werk wordt nu gepresenteerd, als spel."
verband, onder verwijzing naar daarvoor is de presentatie van
bij het in moderne

kunst geïnteresseerde publiek. Vanaf 1964 leidt Riekje Swart een galerie die altijd in de voorhoede van de
ontwikkelingen in de kunst
heeft vertoefd.

door Bert Mertens
De revolutionaire ideeën van
museumdirecteur
Willem
Sandberg betekenden voor
haar een bevrijding en verruiming van inzichten na de zware
en sombere oorlogsjaren en waren decennia lang een bron van
inspiratie. Riekje Swart windt
T geen doekjes om. Ondanks
haar zeventigjarige leeftijd is

meest fervente pleitbezorgers
van het gesprek over de waarde
en betekenis van de hedendaagse kunst.
Riekje Swart begint haar galerie in 1964. Zij vertegenwoordigt het systematische werk
van kunstenaars als Peter
Struycken en Dekkers. In de
jaren zeventig presenteert de
galerie het conceptuele werk
van onder anderen Jan Dibbets
en Ger van Elk. De aandacht
gaat dan uit naar het nieuwe
schilderij waarin licht en beweging centraal staan.
Vanaf het midden van de jaren zeventig staat vervolgens
de vraag centraal naar de relatie van de kunst met de werkelijkheid. Dit leidt tot een grote
verandering in het tentoonstellingstaeleid van de galerie in de

maar niet de nabootsende figu„Dat zie je ook zo duidelijk in
ratie die thuishoort onder de het werk van Jef Koons. Het
kitsch of barok.
gaat Koons daarbij zowel om
het mooi vinden van de voorstelling als om de relativering
Modieus
daarvan. Na de conceptuele
Deze omschakeling werd kunst, waarbij het idee uitRiekje Swart kwalijk genomen. gangspunt is voor hét kunstMen verweet haar modieus te werk, ontstond de behoefte om
zijn, maar zij stelt dat iedere andere intensiteiten te vinden,
generatie eigen waardesyste- om het taalspel te vernieuwen.
men uitdraagt en dat zij daar Dat is wat steeds aan de hand is
altijd aansluiting bij heeft ge- in de beeldende kunst."
zocht.
„Vandaar ook de vaak diepe
„Het onderscheid tussen fi- generatiekloven tussen kunsteguratief en abstract verdwijnt naars. Er is een vanzelfsprein de jaren tachtig. Het is niet kende behoefte om telkens iets
relevant meer omdat alles ab- nieuws te doen. In de concepstract is. In de jaren tachtig tuele kunst van de jaren zevenstaat het spelen met de kunst- tig werd er, met Wittgenstein,
taal centraal. Kunstenaars als geloof gehecht aan een verband
Dokoupil, Dahn, Kunc werken tussen de taal en werkelijkheid.

mtt

Proefritten
Om Nederland alvast kennis
:e laten maken met dit supersnelle vervoermiddel zal een
TGV-Atlantique treinstel van
de SNCF, de Franse Spoorwe;en, hier een aantal ritten maten. Op zaterdag 27 en zondag
28 november rijdt deze HST
tussen Amsterdam en Eotterdam. Hiervoor kan men kaar:en met zitplaatsreservering
copen op Amsterdam-Centraal
Station bij aparte HST-balies.
De kaarten, heen naar Rotterdam met HST en terug naar
Amsterdam met elke (gewone)
rein uit de NS-dienstregeling,
kosten voor volwassenen Ie
las 35 gulden en 2e klas 25
gulden en voor kinderen resaectievelijk 15 en tien gulden.
3e HST-balies op AmsterdamCS zijn vanaf woensdag 24 november tot en met vrijdag 26
november tussen negen en vijf
lur geopend voor de kaartvertoop. Alleen dan kan men kaaren kopen vodr deze unieke
Waar Maas en Waal te
aanbieding. Voor 27 november
zamen komen (en verder
zijn in totaal slechts duizend
taarten beschikbaar en voor 28 :aan als Merwede), daar ligt
Woudrichem. Een stadje
november vijfhonderd.
Mochten de kaarten uitverwaarvan de geschiedenis
wcht zijn, bieden de NS de movolgens sommigen
;elijkheid op zondag 28 novem- teruggaat tot het jaar 866.
>er de HST te bezichtigen van Toen reeds werd gesproken
-wee tot half vijf op spoor l op van Walrichsem. Vast staat
Amsterdam-CS. Men kan de
dat Woudrichem zich
rein van binnen en buiten be- hevindt op een strategisch
ójken en NS Promotieteam is
belangrijke plaats. Niet
aanwezig voor het geven van
voor niets waakt op een
aanvullende informatie.
afstand van enkele
honderden meters Slot
Speciaal voor lezers van deze krant
Weekmedia) stellen de NS vijftig: 2e
Loevestein over het stadje.
!
'as kaarten gratis beschikbaar. Wie

de filosoof Derrida, juist met
kracht ontkend. De grote meesters van iedere generatie begrijpen hun tijd en kenmerken zich
door de trefzekere uitdrukking
daarvan. De echte kunstenaar
kijkt naar kunst en naar de dingen om zich heen. Kunstenaars
zijn kijkende mensen."

enkele werken van een kunstenaar ook voldoende. Voor alles
wat in de smaak valt, bestaat
belangstelling. Nederland heeft
echter maar een kleine markt,
dus moetje vreselijk actief zijn.
Men beseft vaak niet dat het
produkt geen marktwaarde
heeft zonder dat het bekend is
en herkend wordt."

Taal uitvinden

Galerie Swart, Van Breestraat 23, telefoon 020-67G.473B. Open: woensdag
tot en met zaterdag twee tot zes uur,
zondag drie tot vijf uur.
Eerdere afleveringen In deze serie
over Amsterdamse galeries zijn verschenen op 13/14, 20/21, 27/28 oktober
en 3/4 november.

Het informeren van het publiek is absoluut belangrijk,
vindt Riekje Swart. „Waar nog
geen taal voor bestaat, daarvoor vinden kunstenaars een
taal uit. Het is moeilijk voor het
publiek om deze taal te leren.
Het werk roept de vraag op, en
om vanuit de beeldtaal de relatie te leggen tot de spreektaal,
daarvoor is geen moeite me te
veel."
. „Wat je typisch als galerie
moet doen, is werkelijk de discussie met de mensen aangaan.
Ik heb dat zelf ook nodig. In het
algemeen geven galeriehouders
te weinig mee aan hun klanten.
Kunst kun je niet uitleggen,
maar je kunt wel proberen het
te omcirkelen wanneer je erover spreekt. Alleen zo kan een
galerie een eigen gezicht krijgen. Kunst gaat ook niet over
de goede smaak, je moet er je
hoofd en hart beide voor gebruiken."
Voor Riekje Swart is een kleine galerieruimte de ideale
plaats om deze overdracht van
kennis en informatie te realiseren: „Grote galeries roepen teveel dezelfde ervaringen op als
in een museum. Het opbouwen
van een klantenkring doe je

Jeansstuur
Accessoirefabrikant Cinelli kwam onlangs op de
markt met een spijkerbroek-look stuurlint voor
racefietssturen. Het stuurlint is samengesteld uit,
kurk en polyurethaan.
Voor twee rollen lint niet
stuurbuis-dopjes en afplaktape betaalt men rond
de 25 gulden. Verkrijgbaar
in de fietsvakhandel.

geeff u meer!
DE VAL
AMSTELKERK
De Val is één van de weinige buitenlandse literaire
weken die Nederland als plaats van handeling hebben.
Het is het meest toegankelijke werk van Albert Camus
en ook in ons land bijzonder populair.
Jean Baptiste Clamence was ooit een briljant en gevierd
advocaat in Parijs. Nu is hij aan lager wal geraakt en
overdenkt in een kroeg aan de Zeedijk in Amsterdam
zijn leven. Zijn briljante pleidooien, zijn compassie met
de minder bedeelde medemens, zijn relaties met vrouwen, zijn hele bestaan zag hij als een amusant spel,
waarin hij zelf een stralende hoofdrol vertolkte. Tot hij op
een nacht getuige is van een dramatische gebeurtenis.

Woudrichem: sfeervol vestingstadje

i' aanmerking- wil komen voor één van
"we kaartjes kan een briefkaart sturen vóór maandag- 22 november met
[w- naam en adres naar: Nederlandse
'I'oonvcgen, Buro Commercie, Post'Us 1283,1000 BG Amsterdam. De win"aars krUgen uiterlijk 24 november
wicht thuis. Over de uitslag- kan niet
v
«rdcn gecorrespondeerd.

Computer Dagen
De Hobby Computer Club
ïCC houdt op vrijdag 19 en zaerdag 20 november de Microomputer
Dagen. De 17-e editie
a
.n dit tweedaagse compulereenement vindt plaats in de
aarbeurs te Utrecht. De opeingstijden zijn op vrijdag van
'en tot negen uur en zaterdag
an tien tot vijf uur. De toeangsprijs bedraagt 12,50 gulen en vrijdag na 18 uur 7,50
Mden. HCC-leden en kinderen
°t 12 jaar mogen gratis naar
innen.

W

ker prefereert echter het voetveer over de Maas. Vervolgens
is het nog een kleine tien minuten lopen naar het slot, dat
stamt uit de veertiende eeuw.

Staatsgevangenis
Ten tijde van de Republiek
diende Slot Loevestein als
staatsgevangenis. Staatsman
Hugo de Groot zat er vast, maar
slaagde er in 1621, verstopt in
een boekenkist, in te ontsnappen. Slot Loevestein is van l
april tot en met 31 oktober dagelijks geopend van tien tot vier
uur. Elke dag zijn er rondleidingen. Buiten het seizoen is
het alleen in de weekeinden toegankelijk voor bezoekers. Een
uitzondering vormen de kersten krokusvakantie. Dan is het
slot ook op dinsdag- en donderdagmiddag geopend.

IE ANNO 1993 door
het oude vestinggedeelte wandelt, kan

niet anders dan tot de conlusie komen dat Woudrichem een typisch ontdek-je-

plekje-stadje is. Binnen de

estingwallen verdringen de
•eelal fraai gerestaureerde

panden elkaar.

loor Chris Hartman
Wie omhoog kijkt, ziet de
mooiste gevels aan zich voorbij
rekken. Goed bewaard zijn het
iude raadhuis en de gevangenioort gebleven. Binnen een blik
verpen is geen probleem. In
teide panden is thans een resaurant gevestigd.

De Nederlands-Hervormde Kerk torent hoog boven de ontdek-je-plekje-huizen van Woudrichem
uit

tair steunpunt in het Land van
Altena. Het oudste handvest
dateert uit 1356. Hierin geeft
Willem V, graaf van Horne en
Altena, de stad onder andere
toestemming een tol te vestiMede door zijn ligging werd gen. Dieptepunt in de geschieiVoudrichem al vroeg een mui- denis is het platbranden van de

Foto: Jos Pé Print

stad in de tachtigjarige oorlog.
Toen de stad weer in handen
was van het gewest Holland, gelastte Willem van Oranje zijn
vestingbouwkundige Adriaan
van Alkmaar van Woudrichem
een moderne vesting te maken.
Vanuit de haven, de tref-

plaats voor jong en oud, varen
regelmatig boten naar het nabij
gelegen Gorinchem. In de zomer kunnen de liefhebbers er
' aanmonsteren voor een rondvaart door de Biesbosch. Ook
naar Slot Loevestein vaart een
boot. De wat sportievere bezoe-

Terug in Woudrichem is een
bezoek aan het Visserij museum niet te versmaden. Want
als vissersplaats genoot Woudrichem eveneens bekendheid.
Vooral de zalm was gewild bij
de vissende inwoners. Het museum bevindt zich op de zolderverdieping van het Arsenaal,
het vroegere wapendepot. Het
Arsenaal is een van de vele
plaatsen die herinnert aan de
militaire functie van Woudrichem. Zo ook de wallen, de
grachten, de kazerne en de
poorten. Het is er nog allemaal
in het sfeervolle vestingstadje.

U kunt deze unieke voorstelling van Nobelprijswinnaar
Albert Camus met Hidde Maas zien in de Amstelkerk,
Amstel'veld 10 in Amsterdam op 23, 24, 25, 26, 27, 28
en 30 november en op l, 2, en 3 december, aanvang
20.30 uur.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon ontvangen onze lezers een korting van f 5 , - op de
normale toegangsprijzen van f 25,-. Voor plaatsbewijzen kunt u de bon inleveren bij AUB Ticketshop
(u betaalt hier f 2,- reserveringskosten) aan het Leidseplein in Amsterdam op maandag t/m zaterdag van
10.00 - 18.00 uur of op de avond van de voorstelling aan
de kassa van de Amstelkerk tussen 19.30 en 20.30 uur.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon bij de
AUB Ticketshop of aan de kassa van Amstelkerk ontvang ik een korting van f 5,- voor de voorstelling De Val
(max. 4 kaarten per bon).
Naam:
Adres:
Postcode:
Datum:
Aantal kaarten:

Woonplaats:
d f 20,- p.p. (i.p.v. f 25,-)

geeff u meer!
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CITROEN, DAN RIJD JE KNAP i

CITROEN XM

SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S is de wekelijkse autorubriek die op vri|dag verschijnt m Het Parool op zater
dag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
ed t es van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad Bui
tenveldertse Courant Diemer Courant de Nieuwe Bi|lmer
Nieuwsblad Gaasperdam de Nieuwe Weesper Amstel
veens Weekblad Uithoornse Courant de Ronde Vener
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad

Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 0206658686 Fax 020665 63 21
Schnftel |k Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S Postbus 156 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool Wibautstraat 131 Am
sterdam of bij de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelstijn Laan van de Helende
Meesters 421 B Weesp Nieuwstraat 33 Zandvoort Gast
huisplem 12 Uithoorn Stationsstraat 60
A'le opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag l 8 00 uur in ons bezit zi[n worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws en
huis-aan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage l l mil|oen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO 1-IN-3 MINI'S?
ƒ 39,95

voor elke extra regel

f

mmpri|s

ƒ

mm pri|S met vignet
AUTO/MAXI S per mm

l 3/50
8/35

ƒ

8/35

ƒ

9,90

(AUTO/MAXI S zi|n gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen)
Alle prezen zijn excl 17 5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen) ta
nef op aanvraag
Voor meer informatie of advies bel

020-665 86 86

V/W D£

weet

Volvo 740 GLE station airco
2/90 ƒ 32 000 Autobedrijf
DICK MUHL Nijverheidsln 1
Weesp 02940 18200/18008
VW Golf 1 6 CL Passadena
1/92 50 000 km LPG ƒ 21 750
BX 19 D Leader grijs
V d Pouw Amstellandlaan 1
1986 ƒ6950 Citroen Dorland Weesp Tel 0294015110
02903 1908 Ring Amsterdam
afrit 116 Broek m Waterland
Alfa Romeo
Citroen AX 11 TRE wit okt 88
3 drs 115000 km ƒ8250 Alfa Romeo 33 1 3V P S
OTO/ICI Citroen Hogeweyse apr 1990
ƒ12900
laan 21 Weesp 02940 16661 Tel 035564444/561842
Nissan Sunny 14 1990 l o v cliënt Alfa 33 S
ƒ9900 BENELUX
antraciet grijs metall LPG
BANKRASHOF AMSTELVEEN 7 89 ƒ 10 750 BEREBEIT
Tel 0206453251
Amsteldijk 25 020 6627777
Opel Corsa 1 2 TR 8 85
Audi
sedan 74 000 km ƒ 6750
Gebr Haaker bv 020 6594859
AUDI
VW PASSAT Turbo Diesel
CENTRUM
Sedan 1986 ƒ5750
Visa Garage Tel 0206278410 80 1 8 5 bak blauw
89
80 1 8 S zilver metallic
90
Auto's te koop 80 1 9 Diesel wit
90
1 6 5 versn st b cpv 91
van ƒ 10.000,- 80
80 1 9 Diesel blauw
91
80 20 E groen metallic 92
tot ƒ 15.000,80 2 O E zilver metallic
92
Citroen BX 14 TE 1/1990 met 80 20 E groen metallic 93
grijs ƒ 10 750 Autoservice
AUDI 100
Wetter Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel 029076572 100 2 O E cyclaam metallic 90
20 zilver metallic
91
Mazda 626 HB 1 8 GLX + 100
100 23 Automaat metallic 91
LPG wit 1/89 ƒ13950
100 23 Automaat ABS
91
Hartgermk en Klomp b v
100 23 Automaat
92
Hoofddorp 0250336644
100 Diesel groen metallic 92
Mazda 626 Sed 1 8 LX aut
COUPE
+ LPG stgrey 6/88 ƒ13950
Hariger nk en Klomp b v
23 zwart metallic
90
Hoofddorp 0250336644
S2 300 pk fully loaded 93
SAAB 99 GL b j 82 4 drs bl
TEVENS
met recent gerev motor rvs
wieldopoen Saab Service Mo Corrado 16V tornadorood 92
lenaar Hoofddorp 02503 14097
AUTOVROON
Subaru Jumbo 90 zwart
Audi/VW
dealer
met 40 000 km 3 drs ƒ12500
VOORSPRONG
Heere B V Ceintuurbaan 225
DOOR SERVICE
Amsterdam 0206622204
Contactweg 47 Amsterdam
Sloterdijk 0206869611
Auto's te koop
Lod v Deysselstraat 77
van ƒ 15.000,- A dam Geuzeveld 020 6116715
Audi 100 Avant van 3/88/ 9 000
tot ƒ 20.000,Tel 035564444/561842
Peugeot 205 Accent 1/91
/ 15 900
Citroen
Wim van van Aalst
Tel 02979 84866
BX Toulouse grijs metallic
Seat Ibiza 1 2i Clx 92 ƒ 15950 1991 46000 km
ƒ18650
Inr fin gar mog
BX 19 TZi veel access rood
Tel 0206369515
1990 90000 km
ƒ19950
BX 16 TRi rood
1988 83 000 km
/ 11 650
Auto's te koop BX 14 E Leader grijs
1987 68000 km
/ 8750
boven ƒ 20.000,- AX
11 TGE 5 drs rood
ƒ12950
Samurai
Pepper 1/92 1990 97000 km
Citroen Dorland
/ 21 900
Wim van van Aalst
Ring Adam afrit 116
Tel 02979 84866
Broek m Waterland
02903 1908
Fiat Tipo 1 4 5 deurs 8 92
37 800 km l grijs met / 22 950 Citroen CX 20 blauw bj 8 83
CASPARUS BV WEESP
APK 10 94 LPG nwe onder
Tel 0294015108
delen betrouwbaar Vaste prijs
Mercedes 280 GE 2400 7 85 ƒ2000 Tel 0206841440
buil bar 130 000 km ƒ 28 500
OTO ICI Citroen
Gebr Haaker bv 0206594859
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
Peugeot 106 14 Diesel 93
0294016661
10000 km ƒ21 950
Spring m t Veld Oostender XM Turbo Diesel 4 91 ƒ 39 950
weg 340 A meer 02977 44146 BX 14 TGE 6/91
ƒ21450
ƒ10950
Renault 25 TX 1992 27 000 km BX 14 RE 3/88
BX 14 TE 4/90
ƒ14750
/ 29 900
ƒ 7750
BENELUX BANKRASHOF AX 11 RE 687
AX 11 TGE 689
ƒ12500
Amstelveen 020 6453251
ZX Reflex Diesel 4/92/ 22 900
ROVER 820 SI 10/92
ZX Funo 18 10/92 ƒ27950
26 000 km ABS + schuifd
Ford
MINOR MOTORCARS
Escort 1 4cl 1/90
ƒ15950
Tel 0206177975
3
12
maanden
garantie
VOLVO 245 Van Diesel nov
Ruime keuze m 2 CV occasions
1990 ƒ23500
Van VLOTEN BV Volvo Dealer alle leeftijden Citroen Centrum
TP! 0206369222
Leende Tel 04906 1528

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Jeeps
Terreinwagens

Off NISSAN DEALER
4/90 BROCKHOFF van LEEUWEN
XM zwart 143 000 km
7/90 T T Vasumweg 36 A dam N T k zeer mooie Toyota Land
XM Ambiance 2 Ol ABS grijs met 62 000 km
cruiser 86 Hardtop LX Turbo
XM V6 Ambiance airco ABS Clarion
Omroepweg 2 Almere
blauw met 91 000 km
6/90 020 6332111 of 036 5360454 Diesel antracietgrijs veel ex
tras extra verhoogd Vrpr
XM V6 Excl aut airco leer ABS speedctrl 34000km4/92
f15250 Tel 0340772871
XM V6 24 klep airco ABS leder schuifd 13 800 km 3/93
Bluebird 1 6 SLX 10/90/ 10 400
Cherry 15 aut 10/83 ƒ 3200
Renault
Micra March 9/88
ƒ 7 900
Primera
20
SLX
4/91
ƒ20700
Citroen Dealer voor de Zaanstreek
19 14 l TR 6/90
ƒ11600
Tel 035564444/561842
Paltrokstr 17 Zaandam
19 GTR 5 drs 8/89 ƒ 10 600
13700
Tegen handelsprtjzen nieuw 19TXE7/90
ƒ 7 000
model Sunny 1 4 L LPG 4 91 21 TL HB 7/88
ƒ14750 Bluebird 16 LX Sail 21 TL HB 11/90
ƒ10900
21 GTD Nevada 12/90/ 19400
X M V 6 a u t 90
ƒ29500 st bekr elektr ramen LPG
XM 2 O Comfort 5 90
21 TL Sed 2/91
ƒ13200
2 90 ƒ 9950 BEREBEIT
Incl 1 jaar garantie ƒ 27 900 XM V6 schuifd 91 ƒ 29 500 Amsleldijk 25 020 6627777
21 GTL HB 11/89
ƒ11400
XM Turbo D abs 90 ƒ 27 500
C 15 Diesel 593
21 2 O GTS 5/90
ƒ10900
ƒ 22 500
ƒ 2 500
VOORDEEL XM Comf 90
25 GTS aut 3/89 ƒ 11 000
BX RD Break 91
ƒ 19 900
Swift 1 O Spint 2 93
25 GTX 10/89
ƒ 13 900
ƒ 6950
ƒ 2 500
VOORDEEL BX RD Break 86
ƒ14600
BXTZD stuurbekr 91/17500 Ascona 1 9 APK 8/79 ƒ 400 25 TX 12/90
ZX 1 6 Aura 5 drs
ƒ17800
BXTZD 90
ƒ13500 Corsa 1 2 l Van 9/89 ƒ 6 800 25 V6aut 12/90
met lak get glas
ƒ 6000
BX 19 GTI 90
ƒ16500 Kadett 1 6 D Com 1/89/ 6 500 9 GTD 10/88
st bekr A spoiler
Tel 035564444/561842
ƒ 7 500 Kadett16DCar 11/88/ 8900
9 92
ƒ 28 900 BX TRD 87
ƒ14500 Kadett 13 HB 1/89 ƒ 9500 ESPACE Turbo DX 87 donker
ZX 1 6 Aura 5 d 1 92/ 25 900 BXTD 91
BX 16 TRI LPG 90 ƒ14500 Kadett 1 7 D HB 3/90 ƒ 10 200 grijs metallic 150 000 km veel
ZX 1 4 Reflex 5 drs
1091
ƒ19900 BX 16 TRI LPG 88 ƒ 9000 Kadett 1 7 D Car 9/89/ 7 000 opties Tel 0320034433
BX 14 Toulouse 391/17500 BX 16 TRI LPG 89 ƒ 7500 Kadett 1 2 S Car 5/80/ 950
RENAULT AMSTERDAM
ƒ14500 Kadett 1 6 l 4 d 5/91 ƒ 13 900
BX 19 GTI 291
ƒ25900 BX 16TZI 90
Top occasions met 1 jaar
BX
14
TE
90
ƒ13500
Omega
2
3
D
Car
7/90/
14
500
BX 14 TE LPG 290 ƒ12900
garantie
BX 1 4 TE 4 90
ƒ14 250 BX 14 TE LPG 90 ƒ12900 Omega 2 3 D Car 9/89/ 12 900
Wibautstraat 224
C
15
X
86
90
91
ƒ
4
250
Omega
2
O
l
Pearl
4/90/
14
800
BX 1 9 TRI 7 89
ƒ 13 250
020 561 96 11
Omega 20 l LS 4/91 ƒ16900
BX 1 4 RE 6 88
ƒ 9 950
VISA Garage BV
Omega
24
l
GL
3/91
ƒ20400
AX 1 1 FIRST 1191 ƒ15400
RENAULT BENELUX
Houtmankade 37
AX 14 GT Zwart 689/15500 Amsterdam Tel 0206278410 Vectra 1 6 l Sed 3/90/14200
AMSTELVEEN
Vectra
1
8
l
HB
11/89/14000
AX 1 1 TGE Zwart
Renault
5 TL
85 86 87
Vectra
2
O
l
GL
3/90
ƒ
17
500
1089
ƒ12250 2 CV 6 sept 86 68 000 km
88
AX spirit 11 89
ƒ 11 950 wit Prijs ƒ 1950 02963 3220 Vectra 1 8 l GT 2/90 ƒ 15 900 Renault 5 Campus
Renault 5 SL TR
89
Tel 035564444/561842
CX 2 O LPG 4 85
ƒ 4 250
ƒ 10200
Renault Clio
93
Alto O T 1 86
ƒ 5 950 BX 1 9 GTI 1/89
Mantal
8
GTS
86
volle
sport
ƒ 6700
Renault 9 Louisiane
85
Alto 1 84
ƒ 4 750 BX 1 9 D 10/87
auto
m
smetteloze
staat
ƒ 9 000
Renault 19 TR GTS
89
Samurai Pepper 1 92 ƒ 21 900 BX 1 9 D 3/89
BX 1 6 RE Break 8/89/11 200 ƒ6950 Tel 0206908230
Renault 19 GTR 5 drs 89 91
Peugeot 205 Accent
ƒ 9 800 Omega 20i
aut
6 88 Renault 19 TR Europa
92
191
ƒ15900 BX 1 6 RE 5/89
BX19TD7/91
ƒ13900 d blauw LPG APK 94 Vrpr Renault 19 16V zwart
92
Inruil financiering en 12 mnd BX 1 9 D 5/88
ƒ 7 800 ƒ9750 020 6456048 A veen
Renault 21 TL
86 88
garantie mogelijk
BX 1 9 TZD Turbo 4/90/ 13 400
Renault 25 TX
88 92
Opel
Kadett
1
3N
Club
Royal
ƒ 15 700
Autobedrijf WIM van AALST BX 1 9 TZI 4/90
Renault 25 TXE
90
11
88
APK
nov
94
kleur
XM 2 O l Amb 3/91 ƒ 22 200
92
Renault Express 16 D
Citroen/Suzuki
bord
Tel 035564444/561842
Tel 02979 84866
rood ƒ8600 Tel 018563086 Garantie Financiering Inruil
TIMO DE BRUYN
V a ƒ 85 5 veerbollen
OPEL Record 20 LPG 83 BANKRASHOF AMSTELVEEN
op druk brengen bij de Citroen Voor occasions en reparaties ƒ 1750
Autobedrijf
JAN
Tel 0206453251
van BX Visa en 2CV6
Spec in Zaanstad Garage
WALS Tel 0290261697
RENE SPAAN 075281193 APK klaarmaken tegen gered Tegen handelspnjzen Omega
Rover
Vraag tevens naar onze mrui pnjz Verk van losse onderd 2 Oi LS 5 drs stationcar
Tel 020 6680820 en 075 219777
Iers en aantr rep prijzen
MINOR MOTORCARS
zwart met LPG stuurbekr
10 90 ƒ20500 Vectra 18iGL
De nieuwe Rover 600 nu
Chrysler
wit LPG 5 drs 1 91 ƒ18500
m onze Showroom
Vectra 18i GL 5 drs LPG
brons metallic 4 91 ƒ19500 Rover 820 SI
10/92
Chrysler - Amstelveen
Kadett 161 LPG
1 90 Rover 827 Vitesse
6/91
Wiegerbrumlaan 73 Uithoorn
Rover 2 L D Estate
6/89
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen ƒ12750 Kadett 1 6i LPG
5 90
lichte
park schade Rover 111 L 3 drs
4/91
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 61212
ƒ11740 BEREBEIT Amstel En diverse andere Rovers bij
(Op afspraak gratis halen en brengen)
dijk 25 020 6627777
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 40 44
Tegen
handelspnjzen R21
Daihatsu
Tel 0206177975
GTS Nevada Familiale LPG
Escort 1 6 CL 9/89 ƒ 9 800 0 b 6 90 ƒ18500 R21 TL
850 Hijet handb kipbak
Rover 216 SE 11/89 ƒ9200
7/86
ƒ2700 Fiesta 1 8 CLD 11/89 ƒ 8500 Nevada LPG 8 88 ƒ10500 Tel 035564444/561842
Scorpio 20 CL 10/89 ƒ 12900 r21 TL HB LPG nw mod
Tel 035564444/561842
Scorpio 2 4 l CL 8/90 ƒ 14 300 11 91 ƒ14500 R21 TL HB
Charade 1 3 TX Limited rood Scorpio 20 l CL 6/90 ƒ 12900 LPG nw mod 1 92 ƒ16500
km O spec prijs Charade 1 3 Sierra 18 Turbo D 9/90/13 900 R21 TL HB LPG nw mod
TX Limited rood km 10000 Sierra 2 O CLX 5 d 4/91/13800 1 90 ƒ11000 R19TD 5 drs SAAB 96 i g st rood schuif
dak b j 80 APK 294 ƒ4000
10/92 Charade 1 3 TX Shiga Sierra 23 D CL 10/89/11500 1 90 ƒ13000 BEREBEIT
Tel 0340459593
km 37000 90 Charade TS Sierra 23 D 10/86
ƒ 6900 Amsteldijk 25 020 6627*77
(Breeze) km 30 000 91
SAAB SERVICE MOLENAAR
Tel 035564444/561842
Applause Li km 30000 92
HOOFDDORP 0250314097
Applause Li km 90000 89 Resta 1 6 Diesel 88 82 000
Ond rep APK
km schadevrij Sversn bijzon
NIEROP DAIHATSU
Diverse SAAB occasions
der zuinig ƒ 7950 0206167769 205 XLD 7/90
Vancouverstr 2 12
ƒ12200
A dam West tel 0206183951 Ford ESCORT L 1 6 D 1 86 205VanXAMulti 10/91/12500
Te koop Uitstekende
ƒ14500
ivoorwit 1e eig APK 1 94 4051 9 GLD 5/90
SAAB 99 GL
405 GRD 4/90
ƒ15400 Tweedeurs blauw metallic 82
Purmerend 0299026628
4051 6 GLI 5/91
ƒ13900
Fiat
Puntgaaf gerev motor
FORD Sierra 23 D 7/89 405 16 GLI aut 4/91 ƒ15900
APK 7 94 Prijs ƒ 4000
d rood 87000 km 5 drs 405 1 9 GRI aut 5/91 ƒ18900
CASPARUS B V
Tel 0205622659/6321161
centr deurvergr APK 8/94 405 1 6 GL 10/89
ƒ 10 200
Casparuslaan 1
Clarion mstall ƒ 12 500 Tel 405 1 9 GLXD 10/91 ƒ 19 800
WEESP Tel 0294015108
0215941100 of 47688
Seat
405 Ml 16 1 9 10/90 ƒ22400
Uno 75 SX
07/91/18250
405 1 9 GRI 7/91
ƒ17200
SEAT Autocentrum APC
Uno 1 1 S
02/93/19250 Tegen handelspnjzen na mod 405 19 GRI Van 2/91 ƒ 12 900
Jarmuiden 43
Uno 10 Elegant 11/91 ƒ16950 Escort 1 6 CLX 4 drs LPG
505 GRI Break 5d 6/90/12900
Amsterdam Sloterdijk
12 x Panda vanaf
ƒ 6250 7 91 ƒ 17 500 Nw mod Onon 605 2 O SRI 6/90
ƒ19800
Tel 0206133333
8 x Uno vanaf
8 450 16 CLX 4 drs LPG 1 92
Tel 035564444/561842
ƒ
18
500
Scorpio
2
9i
GL
5
drs
Demonstratie auto s
405 GL 1 6 (model 93) lichtbl
Panda
10/93 40 km schuifd 1 90/19000 Escort metall 36600 km 10/1992
Subaru
L
1
6
D
1
85
ƒ5250
Fiesta
1
1
Uno Hobby
9/93 O km
405 GL 1 6 (model 93) met
C
3
drs
wit
1
89
ƒ8750
Uno 1 4 S
9/93 O km
LPG signaal rood 50 200 km Op zoek naar een nieuwe of
Amsteldijk 25 10/1992
goede gebruikte SUBARU '
Tempra 1 9 Dsl 9/93 2700 km BEREBEIT
020 6627777
SUBARU AALSMEER
405 GRI 19 d blauw 36400
Zeer Speciale Prijzen i
heeft per direkt leverbaar
km 09/1992
Croma 2 O CHT 7/87 ƒ 5 700
uitstekende Mini Jumbo s,
405 GLX 1 6 zilvergroen
Tempra 1 6 IE SX 4/91 ƒ 15400
Justy s (ook automaat)
Honda
metall 21 000 km 09/1992
Tipo 1 4 l DGT 3/90 ƒ11 900
L serie en Legacy s
Inruil en financiering mogelijk
Tel 035564444/561842
Accord
20
EX
Sed
Lakenblekerstraat 54
Terberg Schoonhoven B V
ƒ 17 800
Aalsmeer Tel 0297730170
0182383186
Fiat 500 R rood bj 1976 APK 10/90
13
Luxe
3 drs
tot juni 94 i z g s t ZIEN IS CMC
L
1 1 1 8 GL Station 4x4
COBUSSEN
AMSTERDAM
10/84
ƒ 5400
KOPEN BEL 0206905846
9/90
ƒ13700
sinds 1930
Ovic 1 5 GL 3 drs
Legacy 1 8 DL
FIAT VERMEY B V
7/85
ƒ 6800 106 XN 1 O km 7 000
92
1/91
ƒ14900
Keuze uit ruim 35 occasions
Tel 035564444/561842
106 XR 1 1 km 24000
92 L 11 1 8 GL 4 drs P S
A Philipsweg 13 Uithoorn
205 XT 1 6 Aut 48 000
92 1/89
ƒ 8000
Tel 0297562020
205 XL 1 1 km 35 000
92 Tel 035564444/561842
Hyundai
205
XL
1
1
km
55
000
92
GEBR HAAKER B V
205 XL 1 1 km 59 500
92
off Fiat/Lancia dealer
HYUNDAI
306 XR 1 4 km 8 500
93
RIJ NU BETAAL NOV 94 */
of 10% KORTING **
en verder
OCCASIONS
Fiat Uno 1 4 70 Si km 13 00092 Uw SUBARU dealers
AUTOKROOY
op al onze + 90 1e klas occas
Subaru Justi 1 O km 6500088
T
T
Vasumweg
32
A
dam
N
* 0% rente / max ƒ 10 000
VW Golf CL 1 3 km 78 000 89
* * tot n maximum van ƒ 1 200
TEL 020-6310615
Seat Ibiza L 1 2 km 68 000 89
Deze aktie loopt tot 21 12 1993
Ceintuurbaan 225
Hyundai Sonata 1 8 l GL
Levering met
A dam 020 6622204
Kam Onneslaan 10
7/90
' ƒ10900
Leeuwekeur Garantie
in Badhoevedorp
Tel 035564444/561842
PEUGEOT DEALER
Tel 0206594859
Baarsjesweg 249 253
Amsterdam 0206121824
MEER GARAGE
Zoekt u een FIAT
Ruysdaelkade 75 77
Hyundai dealer,
A dam 0/Z
Keuze uit 50 stuks
Peugeot 205 Green sept 88
occasions
020 6623167
GOUDSMIT FIAT
1e eigenaar 115 000 km getint
Amstelveen
Linnaeuskade 5-7
glas centr deurvergr open
020 6470909
dak elec ramen prijs ƒ 8500
Tel. 020-692.9548
Telefoon 0206371289
Toyota
V d POUW Peugeot
Mazda
Amstellandlaan 1
T k a tegen handelspnjzen
WEESP 0294015110
Corolla 1 8 XL Diesel 5 drs
205 XRD com 35 000 km 6/92 stationwagon 991 ƒ16500
Autobedrijf
205 XL Magn 54 000 km 4/91 Corolla 1 8 XL Liftback Diesel
205 GTI 19 79 000 km 4/87 8 89 ƒ 11 500 BEREBEIT
205 Accent
74 000 km 4/91 Amsteldijk 25 020 6627777
205 Accent 28 000 km 1/92
De dealer voor
405 GLI
66 000 km 3/90 Toyota Camry 2 O XLE Turbo D
ƒ 17 400
Amazing Mazda's en Kroon Occasions
405 SR Diesel 99 000 km 9/91 7/91
Tel 035564444/561842
605 SLD
110 000 km 5/91
Wijkermeerstraat 19 21 Tel 02503 36644
Graftermeerstraat 49 Tel 0250320129
Suzuki
Industrieterrein Noord Hoofddorp
323 F 1 6 l LX 10/90 / 17 800
Amstelstem - Suzuki
32317LXDEst 10/90/10200
Lancia
Wiegerbrumlaan 73 Uithoorn
626 1 8 LX HB 4/90 ƒ13400
626 20 GLX 11/89 ƒ13900 Prisma 1 6 3/86
ƒ 4 800 Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 62055
626 1 8 HB Finish 4/90/ 13400 Tel 035564444/561842
(Op afspraak gratis halen en brengen)
626 20 GLX aut 10/90/13400
626 1 6 coupe 1/87 ƒ 7400
T k Suzuki Swift GLS bj 88
RX7 Twm Turbo 8/87 ƒ 21 800
000 km APKtotdec 93 ml
Mercury/ Lincoln 99
Tel 035564444/561842
Volkswagen
na 17 uur 0229048937
Voor een goede occasion Sable 3 0 1 GS aut 10/86/8500
Golf
18 CL Pasadena
MAZDA DEALER
Tel 035564444/061842
7/91
ƒ16900
Bedrijfsauto's
DONKER
Golf
16 CL D 5 drs
Visserstraat 36
70 BESTELAUTO S en pers 10/89
ƒ11900
AALSMEER
busjes v a ƒ3500 Garage Passat 2 O CL
Mitsubishi
Tel 0297724247
Rijsenhout lid Bovag Bijna
2/91
ƒ19800
ƒ8700 50 jaar gevestigd Bennebroe Passat 1 8 D
Mazda 323 GLX 1 6 l b j mei Colt 1 5 GLX 7/88
ƒ4500 kerweg 17 Rijsenhout bij
1993 km stand 6000 Vaste Galant 20 GL 1/87
7/90
ƒ16900
Aalsmeer 0297724229
prijs ƒ 25 000 Tel 02979 87969 Tel 035564444/561842
Tel 035564444/561842
Ook
t
k
gevraagd
Zoekt u een MITSUBISHI ?
Te koop Zeer goed onder
Tegen handelsprijzen
Gold Lancer
houden Ma'da 323 GLX hb
VW Passat GL Turbo diesel 1e
Galant Space Wagon
• Auto te koop' Plaats m deze eig zwart metall stuurbekr
bouwjaar 1988 APK 2 94
GOLDCAR AMSTELVEEN
rubriek U zult verbaasd staan febr 91 ƒ24500 BEREBEIT
Kleur zandgrijs
vraagprjjs
over het resultaat
i°*<m TPI mR65?fn7
020 6433733
Amsteldnk 25 020 6627777

Automobielbedrijf KNAP B.V.

Tel.: 075-178051.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?

3 regels

Nissan

Opel

Ford

Saab

Peugeot

HEERE b.v.

MOOY & ZN

Hartgerink en Klomp b.v.

1-16
150 auto s & bestel va ƒ3000
VW BUGGY kleur rood 1971
Klassiekers en Oldtimers
ieder rijden geen bankinfo
Autobedrijf JAN WALS Tel
Aanbet ƒ 1500 rest 24 mnd
0290261697
CLASSIC
LEASE
&
RENTAL
DELFT
V W en AUDI SPECIALIST
Voor het leasen van uw klassieker
BAAS
Nieuwkoop Z H 01725 72481
bijv Alfa Romeo GTV Bertone ƒ 950 p m
-Voor nieuwe en gebr auto s
Info 015625704
Jacob van Lennepkade 295
Tel 0206183855
E M W b j 46 250 c c ƒ2500 OLDTIMER (ver)kopen? Bel het
AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
VW GOLF MADISON 1 6L mei DKW b j 28 98 c c ƒ 1500 oldtimerbestand v/h Ned Old
1990
Yawa b j 45 50 ƒ600 MZ timer Bureau Tel 02990 34065 LADA SAMARA 1 3
1990 signaalrood mcl
1991
RADIO/CASS
135000 km b j 56 ƒ 500 2 oude Simsom Peugeot 504 GL aut 79 APK LADA SAMARA 1 1
1988
prijs ƒ 14 950 Tel 030421519 bromfietsen samen ƒ 400 Tel tot 7 94 APK/ANWB rapp LADA SAMARA 1 3
LADA Niva
1984
kantoor 030433411 na 1800 08340 33024
ƒ2950 085645658 (ma vr)
Citroen BX 1 4
1990
VW Passat diesel 88 z g o h Te koop mooie Volvo PV 544 Saab 96L V4 1979 prima
Suzuki Alto
1984
ƒ10750 of evt Renault 21 katterug kleur groen bj 65 onderhouden ƒ6300
Opel Kadett HB 1 3 Aut 1985
GTS met LPG 86 open dak APK t/m dec 94 geen
Tel 053316154
Subaru Mini Jumbo SDX 1991
ƒ6550 Tel 0206949580
wegenb per 1 1 94 WA verz
Daihatsu Cuore
1988
± ƒ200 pj vrpr ƒ9000
Automaten
Tel 0346567311 fax 50558
Volvo
Zwanenburgerdijk 503
Zoekt u een AUTOMAAT 'Zwanenburg Tel 029076572
Adverteren m deze rubriek
25 Volvo
GOLDCAR AMSTELVEEN
Tel 020 6658686
• Bewijsnummers van een
Keuze uit 10 stuks
FAX 020 665 63 21
Occasions o.a
geplaatste advertentie m deze
020 6433733
Postbus 156 1000 AD A dam
480 Turbo wit 36 000 km 92
rubriek krijgt u alleen
460 GL LPG airbag abs 91
toegezonden als u dat bij de
Service en Reparatie
460 GL wit
91
opgave van de advertentie
440 DL Special blauw mett 92
kenbaar maakt De kosten
440 GL groen mett
91
daarvoor bedragen ƒ 4 50
440 GL rood
90
440 DL schuifdak
90
Garage De Linde, Lindengracht 227, tel. 020-6254782
440 DL wit
90
CITY CARS b a
440 LPG rood
90
AX
11 E 88 sunr ƒ7750
GARAGE ECONOOM
Visa 11 RE 87 ƒ5750
Autobedrijf CRYNSSEN
Repareert uw koppeling snel
FORD Scorpio 2 8i 86 aut alle
Crynssenstraat 10 14
en vakkundig Alle reparaties in
opt ƒ8500 Escort 16 85
Tel 0206184402
een dag gereed
APK keurstation reparaties aut 5 drs ƒ5950
Ook uw autospecialist
Fredenksplem 6 020 6232505 alle merken en schaderegeling FIAT Uno 45 90 47000 km
ƒ12450 Ritmo 60 S 85
Amsterdam
APK + grote beurt v a ƒ 299 Gedipl FOCWA monteur voor 68000 km ƒ3450
al
uw
reparaties
APK
laswerk
DIESELSERVICE
OPEL Kadett 1 3 S Wagon 87
Uw Volvo-dealer
brandstofpompen verstuivers schade s enz ƒ 35 excl p u ƒ6450 Kadett 13 Wagon
Tel 020 6369222 Meeuwen
Incl
gar
Tel
075314618
cil koppen vlakken Garage/
dies aut 83/3750
laan 128 Amsterdam Noord
motorenrevisie FEENSTRA
Alfa Romeo 1 3 Sprint
HETO CARS
uit de IJtunnel 2x rechtsaf Industneweg 27 Duivendrecht
Grote beurt ƒ295 mkl VVN 84 ƒ 7750
Tel 0206980639
APK en BTW tevens keuze div Renault 11 GTX 87 ƒ6250
850 GLE Station
3/93
Honda Jazz 85/5750
occas Bovenkerkerweg 23
745 GLE Station
2/90 APK KEURINGEN ƒ 70
AMSTELVEEN 0206-112030 Nissan Micra DX 85 ƒ 5 400
2/92 klaar terwijl u wacht
940 GL LPG
Nissan Micra DX 8 6 / 5 950
245 GL Station
6/88 Garage West Center
GARAGE ECONOOM
2/92 020 6122476 (zonder afspraak) Repareert uw remsysteem snel Peugeot 305 84/3000
245 Station LPG
7/90 2e Helmersstraat 15 Adam
440
en vakkundig Alle reparaties m Alle auto s 1 jr Apk + gar
4/92
460 DL mj
CITY CARS Lumeystr2
APK KEURINGSSTATION een dag gereed
1/91
460 GLE LPG
Ook uw autospecialist
Amsterdam 0206182524
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Opel laat aardige proefballons op

BOVAG en FOCWA
gaan samenwerken
De BOVAG en FOCWA
hebben overeenstemming
bereikt over een nauwe samenwerking. Hoofddoel is
het optimaliseren van de
belangenbehartiging en het
terugdringen van de kosten. In de praktijk komt dit
erop neer dat de BOVAG
stopt met verdere opbouw
van de dit jaar opgerichte
afdeling Schade en dat de
betrokken BOVAG-leden
lid worden van de FOCWA.
Omgekeerd wordt de FOCWA collectief lid van de
BOVAG.

Audi W12
wereldprimeur

Ford denkt vooruit
Ford introduceert begin
1994 de eerste motoren
voor Fiesta, Escort en
Mondeo die dan al voldoen
aan de Europese emissieeisen voor 1996. De Fiesta
.en Escort worden aangeboden met een 1,4 litermotor,
terwijl de Escort tevens leverbaar wordt met een aangepaste 1,6 litermotor. De
Mondeo krijgt een 1,8 litermotor mee.

Volvo 850
. Toerwagen
Volvo keert in 1994 terug
naar de racerij. Met twee
Volvo's 850 wordt deelgenomen aan het Brits Toerwagenkampioenschap.
Volvo noemt haar deelname aan de autosport een
belangrijke fase in de ontwückeling van de 850. „Wij
zijn ervan overtuigd dat de
ervaring en kennis die we
met de 850 opdoen ten goede zal komen aan onze produktiemodellen. Tests met
de 850 hebben aangetoond
dat hij goede racekwaliteiten heeft," verklaart Martin Rybeck, senior vjee-president van Volvo Car Corporation. De laatste keer
dat Volvo op dit terrein actief was, dateert uit het
midden van de jaren tachtig. De inspanningen met
een Volvo 240 Turbo werden toen beloond met het
Europees Toerwagenkampioenschap.

Actiemodel
Sunny X1
Van de Nissan Sunny 1.4
LX wordt in gelimiteerde
pplageeenXl gemaakt. Hij
is voorzien van een elektrisch transparant schuifkanteldak, bredere banden, een dakspoiler, stuurbekrachtiging, een in hoogte verstelbaar stuurwiel,
een toerenteller en speciale
bekleding. De XI is leverbaar als drie-, vier- en vijfdeurs. Afhankelijk van het
model is het klantenvoordeel minimaal 2200 gulden.

100.000ste Ibiza
Eind oktober is de
100.000ste Ibiza van de
band gekomen by de nieuwe fabriek in Martorell, die
in februari werd geopend.
In september werd een recordaantal auto's gebouwd: ruim 23 duizend.
De Ibiza is momenteel de
meest succesvolle auto die
Seat ooit op de markt
bracht. Hij is in nauwe samenwerking met Volkswagen ontwikkeld.

De Tigra valt op door souplesse en flinke prestaties

De Scamp: compact en sportief

K

gerust met beschermbalken in
de portieren, voorin gordelspanners en veiligheidsgordels
voor de (kleine) achterpassagiers. De kofferbak onder de
glazen koepel is 240 liter groot
en de rugleuning van de achterstoelen is voorzien van een skiluik voor de lange latten.
De Tigra heeft een 1,6 litermotor die aan de emissie-eisen
van 1996 voldoet. Bij een dergelijke auto gaat het natuurlijk
om souplesse en flinke prestaties. Dit liegt er niet om bij de

OMEETACHTIG. Zo
omschrijft Opel het
nog jonge leven van
de nieuwe Corsa
waarvan er tot dusver zevenduizend van over de
toonbank gingen. Er verscheen kortgeleden een vijfdeurs en de vraag is hoever
Opel nog gaat. Onlangs werden drie proefballons opgelaten die alle gebaseerd zijn
op de Corsa.
De Tigra lieten we al eens eer-

der hier zien. Voor het ontwerp
van deze 2+2 auto lieten de ontwerpers zich, aldus Opel, inspireren door de natuur. Het zegt
mij ook niets, maar de sportieve en dynamische contouren
schijnen er een gevolg van te
zijn.
door Everhard Hcbly
Ondanks de kleine buitenmaten is het interieur vrij ruim
voor een auto uit deze klasse.
Behalve twee airbags is hij uit-

De Roadster oogst sportief en enigszins klassiek
Tigra en ondanks de cijfers van
200 km/uur en in tien seconden
naar 100 km/uur sprinten, is
een brandstofverbruik van 6,5
liter per 100 kilometer mogelijk.

Scamp
De Opel Scamp is een nieuw
concept voor een futuristische
vrijetijdsauto. Het is een compact en sportief model met veel
gebruiksmogelijkheden. Bovendien wil Opel de Scamp be-

Twee voor 12 in LPG-branche
E LPG-BRANCHE in Nederland is op sterven na
dood. De thuismarkt is de
afgelopen drie jaar ge, daald van 86 duizend tot 43 duizend gasinstallaties per jaar en
dat is te weinig voor de vijf grote
fabrikanten. Als de overheid niet
ingrijpt met versoepelende maatregelen, is het gedaan met dit oerHollandse produkt dat wereldwijd steeds meer voet aan de
grond krijgt.

D

slagpunt. Een zakelijke automobilist
moet dan ruim 33 duizend kilometer
rijden. En daar blijkt de schoen aardig te gaan wringen.
In 1989, bij een omslagpunt van 17
duizend kilometer, bestond de doelgroep uit 450 duizend auto's. In 1993
is dit gekelderd tot 250 duizend auto's. Het aantal auto's met LPG aan
boord is in driejaar teruggelopen van
628 duizend tot 500 duizend.

zoek dat het gebruik van autogas
sterker ondersteund zou moeten
worden, vooral in het stadsverkeer.
In het nieuwste onderzoeksrapport,
in oktober 1993 gepubliceerd door
RESAP in opdracht van nota bene
VROM en Verkeer en Waterstaat,
wordt gesteld dat LPG het op alle
fronten wint van diesel.

Levensvatbaar

Volgens Valkenburg worden de
rapporten echter niet altijd juist gebruikt. Hij doelt hiermee vooral op
een steekproefcontrole van VROM
naar luchtverontreiniging door personenauto's. Er werden 27 LPG-auto's gecontroleerd, die alle waren afgesteld door hetzelfde inbouwstation. Na afstelling bleken zes auto's
niet aan de emissienormen te voldoen. Valkenburg stelt dat de installaties niet juist stonden afgesteld en
bovendien ging het om tweede generatie gasinstallaties. „Dat onderzoek
is niet representatief, maar is wel een
eigen leven gaan leiden," aldus Valkenburg.
Het wordt door bijvoorbeeld milieu-organisaties wel eens aangegrepen om het ongelijk van de LPGbranche aan te tonen. „Ze weten niet
waar ze over praten, want uit het
laatste rapport van RESAP blijkt
weer duidelijk dat autogas de minst
vervuilende autobrandstof is. En ik
heb het niet over mijn eigen rapporten, maar over onafhankelijke rapporten van instanties als TNO en NOVEM," aldus Valkenburg.
„Als de overheid nu niet ingrijpt, is
het gedaan met de het autogas in
Nederland. Dan kunnen fabrikanten
als Vialle en Necam hun deuren sluiten. Sommige zijn nu al in de rode
cijfers. BK-Gas heeft vele honderden
miljoenen guldens geïnvesteerd in de
derde generatie gasinstallaties, maar
als de overheid niets doet, steken wij
er geen enkele stuiver meer in. Dan
zullen we onze organisatie moeten
afslanken en gaan we alleen nog
maar LPG leveren."
„Het is onvoorstelbaar wat hier in
Nederland plaatsvindt. In Noorwegen, Frankrijk, Taiwan, Amerika, Japan, noem maar op, overal in de wereld begint men te zeggen dat autogas een mooi en redelijk schone
brandstof is. Er komen wel exportmogelijkheden, maar dat duurt nog
enkele jaren en zoals het er nu voprstaat, kunnen de fabrikanten die tijd
niet overbruggen. Bovendien zitten
autofabrikanten ook niet stil. Renault is vergevorderd met het ontwikkelen van high tech gasinstallaties en Toyota maakt zelfs auto's die
uitsluitend op autogas rijden. Nederland heeft altijd voorop gelopen en
veel knowhow in huis. Maar als de
overheid geen handreiking doet, is
het afgelopen."
E.H.

Om te redden wat er te redden valt,
is de LPG-branche sinds 1990 bezig
met een Haagse lobby. Op dit moment lijkt die enigszins vruchten af
te gaan werpen, want de regeringsfracties CDA en PvdA hebben eindelijk gezegd het rijden op autogas te
willen bevorderen omdat LPG minder onvriendelijk is voor het milieu
dan diesel en benzine. Hiertoe moet
een streep worden gehaald door de
per l januari 1994 geplande toeslag
van 134 gulden op de motorrijtuigenbelasting. De LPG-branche zegt dat
dit niet genoeg is om de verstoorde
balans te herstellen.
Valkenburg: „Het is aardig, maar
er moet volledig herstel van de situatie komen zodat er weer een levensvatbare markt komt voor automobilisten die niet meer dan twintigduizend kilometer per jaar rijden. De
toeslag op de motorrijtuigenbelasting moet volgens ons met 394 gulden
naar beneden waardoor het autogas
weer in de pas komt met diesel. Om
de inkomsten voor de overheid toch
gelijk te houden, want daar gaat het
natuurlijk allemaal om, zouden alle
autogebruikers dan maandelijks vier
Scheefgroei
gulden extra motorrijtuigenbelasIn dat jaar ging het fout en begon ting betalen. Vijf tientjes per jaar."
de scheefgroei. De overheid introduceerde de wet op de LPG-typegoedkeuring waardoor de prijs van om- Meer ondersteuning
In december neemt de Tweede Kabouw naar autogas gemiddeld steeg
van tweeduizend gulden naar drie- mer beslissingen over het verhogen
duizend gulden. Tevens werd de van de accijns op diesel en benzine
LPG-toeslag op de motorrijtuigenbe- en de toeslag voor LPG-rijders.
lasting voor autogas met bijna twee- Staatssecretaris Van Amelsvoort wil
honderd gulden verhoogd (voor een voor die tijd rapporten zien met onauto van duizend kg). Om quitte te der andere milieuvergelijkingen tusspelen moest een LPG-rijder jaar- sen de diverse brandstoffen en met
lijks niet meer 17 duizend kilometer name tussen LPG en diesel. In veel
rijden, maar 23.500 kilometer. Voor gevallen gaat het om oude rapporten
een dieselauto ligt dit op 27 duizend die men bij de ministeries EZ en
kilometer. Wie een tweedehands VROM allang behoort te kennen,
auto met gas koopt, moet altijd nog maar die waarschijnlijk ergens in de
14 duizend kilometer draaien om er la zijn beland.
Uit onderzoek van TNO en NOniets bij in te schieten.
Valkenburg zegt dat de particulie- VEM blijkt dat het gebruik van LPG
re markt daarom nagenoeg is ver- nog altijd schoner is dan van benzine
dwenen, want een particulier rijdt ge- en diesel. Zeker met de nieuwste gemiddeld maar 13 duizend kilometer neratie gasinstallaties worden cijfers
op jaarbasis. De praktijk leert dat geboekt waar vooral diesel niet temen het ongemak van een tank in de genop kan. De NOVEM gaf een jaar
kofferbak pas accepteert, als er dui- geleden als aanbeveling dat 'een verzend gulden per jaar bespaard kan dere stijging van het gebruik van gasworden. Om dat te halen moet je vol- vormige brandstoffen gunstig is voor
gens Valkenburg nog eens tiendui- het lokale en mondiale milieu' en Rezend kilometer optellen bij het om- nault concludeerde na een onder„Men leest hier de internationale
onderzoekrapporten niet. De overheid doet niets en helpt gewoon een
levensvatbare branche naar de Filistijnen. Ik begrijp het zo langzamerhand niet meer," zegt B. Valkenburg,
woordvoerder van BK-Gas, dat in
veertig jaar is uitgegroeid tot de
grootste leverancier van autogas ter
wereld. BK maakt tevens deel uit van
onder meer de Vereniging voor de
Groothandel in Autogas in Nederland (VEGAN) en Vereniging van
Specialisten voor Autogassystemen
(VAS). Sinds 1990 staat de markt volgens Valkenburg zodanig onder druk
dat nu de alarmbel klinkt. Het is
twee voor 12 in een branche met 1600
werknemers. De vijf grote Nederlandse producenten van autogas-installaties zagen hun markt in slechts
drie jaar tijd in elkaar storten. Dit
jaar worden nog maar 43 duizend
nieuwe gasinstallaties ingebouwd.
Tot 1989 waren er geen problemen en
was sprake van een goede financiële
balans tussen auto's op benzine, diesel en gas.

Rode cijfers

Wagon GL
De Opel Frontera-reeks
is uitgebreid met de Wagon
GL, afgeleid van de Frontera met lange wielbasis. Bij
de GL is het reservewiel in
het interieur geplaatst. De
auto wordt standaard geleverd met een 2.4i benzinemotor, handbediende vrijloopnaven en rijruiten, een
kort middenconsole en een
met vinyl bekleed stuurwieL
Zijn uitrusting is eenvoudiger dan die van de Frontera. De prijs blijft net onder de 60.000 gulden voor
een versie met achterbank.
Over de verkopen van de
Frontera in West-Eurppa
heeft Opel overigens niets
te klagen. In Duitsland
gaat hij zelfs aan kop in het
4x4-segment en in Engeland en Spanje staat hij
derde. Deze drie landen
z^n samen goed voor driekwart van alle verkochte
Frontera's.
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Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

taalbaar houden, als het ooit
van produktie komt. De auto
moet tegemoet komen aan de
verlangens van jonge mensen
met een zogenaamde 'outdoor
lifestyle' en biedt plaats aan
vier volwassenen.
Een van de vernieuwende
kenmerken is de laadruimte
met een demonteerbare bovenzijde. De linnen kap kan tot aan
het dak worden opgerold en zijstangen, zijruiten en achterruit
kunnen eenvoudig worden verwijderd. De achterklep en zijpanelen zijn te verlengen zodat extra bagageruimte ontstaat. Er
is gelukkig gedacht aan eenvoudige zaken als haakjes ter bevestiging van de bagage. Een
leuk extraatje is het zonnedak
dat demontabel is en daarna in
een ruimte onder de laadvloer
een plaatsje kan vinden.
Als hij in produktie wordt genomen, krijgt hij stuurbekrachtiging, ABS en een handgeschakelde vijfbak. Verder zal hij levertaaar zijn met zowel een benzine- als een dieselmotor. Op
het gebied van de veiligheid
neemt hij de voorzieningen
over die Corsa een belangrijke
positie verschaften: kreukelzones, beschermbalken, gordelspanners, airbags en anti-duikprofielen in de stoelzittingen.

Roadster
De Roadster is voorlopig het
antwoord van Opel op de vraag
naar auto's die er leuk uitzien,
betaalbaar zijn en aan hoge normen voldoen op het gebied van
milieu en veiligheid. De Roadster heeft veel weg van de gesloten Tigra en hij oogt sportief en

enigszins klassiek. De uitrusting is zeer volledig en bedoeld
om het rijplezier te verhogen.
Denk dan maar aan gasgevulde
schokdempers, stuurbekrachtiging en ABS.
Omdat we hier te maken hebben met een heuse tweezitter, is
er meer opbergruimte dan bij
zijn broertje Tigra. De rugleunmgen kunnen naar voren worden geklapt, waardoor toegang
wordt verkregen tot een afsluitbare opbergplaats voor een grote tas of koelbox. Tussen deze
bergplaats en de kofferbak is
een ruimte voor de met de hand
te bedienen linnen kap.

Veiligheid
De Roadster is voorzien van
de bekende veiligheidsaspecten. Wel zijn er enkele structurele aanpassingen gedaan om
het open koetswerk wat meer
stevigheid te geven in geval van
een aanrijding. Bij de Tigra was
dit niet nodig. De tweezitter
wordt aangedreven door de al
eerder genoemde 1,6 litermotor.
Evenals met de Tigra wil
Opel met de Roadster de reacties van het publiek peilen. Dit
als aanvulling op het onderzoek naar de mogelijkheden
van serieproduktie. Alledrie
zijn het heel aardige proefballons om te zien. Bovendien zijn
ze compact, sportief, snel, zuimg, soms multifunctioneel en
blijven ze volgens Opel betaalbaar. Dat ze daarnaast het
straatbeeld opvrolijken is zonneklaar. Laat maar komen.

Carpoolprostitutie
Carpoolen is niet alleen
door enkele automobilisten
ontdekt als een aantrekkelijk
alternatief Carpoolplaatsen
in de regio Rotterdam worden naar verluidt in toenemende frequentie bezocht
door prostituees. Ook de carpoolplaatsen tussen Rotterdam en Den Haag en tussen
Gouda en Boskoop worden

gebruikt door zogenaamde
carpoolprostituées. Ze vinden er een rustige werkomgeving met toch voldoende passanten. De dames werken
hun klanten af in kampeerwagens.
De politie zegt niet op te
kunnen treden, zolang er
geen overlast wordt veroorzaakt.

Vernieuwde Mazda MXC-5
280 DUIZEND exemN Aplaren
gebouwd te heb-

ben, gaat Mazda de MX-5
vernieuwen. In zijn huidige
staat is het kleine ding mateloos populair, maar Mazda wil met de veranderingen
verder inspelen op wensen
van de enthousiaste eigenaren. Een van de belangrij kste wijzigingen is de grotere
cilinderinhoud.
De nieuwe 1,8 liter is rechtstreeks afgeleid van de vertrouwde 1,6 liter met twee bovenliggende nokkenassen. Het
maximum vermogen stijgt
hierdoor naar 96 kW. De carrosserie is op enkele details

verstevigd zodat het nu ook
mogelijk is om andere veren en
schokdempers te monteren die
het weggedrag verfijnen. De
lichtmetalen velgen krijgen een
nieuw design en zijn een kilo
lichter dan de oude. Verder zijn
de capaciteit van de rembekrachtiging en de diameter van
de remschijven vergroot.
Vier nieuwe details in het interieur zijn de sloten van de veiligheidsgordels die aan het
stoelframe zijn bevestigd, de
elektrisch verstelbare buitenspiegels, de verstelbare hoofdsteunen en de kaartvakken in
de portieren. De nieuwe MX-5
wordt in december in Europa
verwacht.

Is Kwik-Fit gek geworden?
NIEUWE service van
DEKwik-Fit
waarbij voor een

B. Valkenburg: 'Autogas is een schone brandstof, maar dehele
branche wordt naar de Filistijnen geholpen'
1

Foto Bram de Hollander

\

gulden een lekke band wordt
gerepareerd, slaat goed aan bij
het publiek, dat was ook te verwachten voor dat geld. Maar
men reageert soms wat terughoudend, zo blijkt uit de woorden van Carel Bikkers, directeur van Kwik-Fit.
„We zien bij klanten en concurrenten veel ongelovige gezichten. Ze snappen niet hoe we
dat kunnen doen. Ik hoor wel
eens: Zijn ze gek geworden bij
Kwik-Fit om zomaar 15 gulden
weg te geven? Ze vermoeden

dat er meer achter zit. Tja, Nederlanders zijn nu eenmaal wat
terughoudender voor iets wat
gratis is. We wilden de lekke
banden eerst voor niets repareren, maar dan waren mensen
echt gaan twijfelen aan onze
goede bedoelingejii. Vandaar
het prijskaartje van een gulden,
een symbolisch bedrag."
Overigens: als banden echt
aan vervanging toe zijn en
Kwik-Fit de veiligheid op^de
weg niet meer garandeer^,
krijgt de klant wel het advies
een nieuwe band aan te schaffen.

Nog geen drie maanden
geleden verbaasde Audi de
wereld met een V8-turbodieselmotor in de aluminium space frame (ASF). Tijdens de onlangs gehouden
Tokyo Motor Show demonstreerde Audi een nieuw
staaltje in de ASF: een 250
kilo wegend W12-blok met
vijf kleppen per cilinder.
De W geeft aan hoe de cilinders staan opgesteld: twee
rijen van vier cilinders
staan in een V tegenover
elkaar, de derde rij staat er
tussen. Door deze constructie ontstaat een compacte meter, die nauwelijks langer is dan een traditionele viercilinder.
De W12 haalt uit een cilinderinhoud van 4,8 liter
een vermogen van 354 pk
en heeft een zeer grote
trekkracht in de lage toerentalgebieden. Verdere
ontwikkeling en serieproduktie van deze motor
staan nog niet op het programma. Audi laat weten
dat realisatie van dit veeleisende concept pas mogelijk is 'bij een positieve
marktrespons en onder
economisch zinvolle omstandigheden'. Daar ziet
het voorlopig dus niet naar
uit.

AUTO '94
Sinds kort ligt het catalogusboek AUTO '94 in kiosken en boekhandels te
koop. In het ruim 400 pagina's tellende gebonden
boek is ruim aandacht
voor alle auto's die momenteel te-koop zijn. Een
aardige toevoeging is dit
jaar dat op de pagina die
een merk introduceert een
foto staat van een klassieker van dat merk. Bijvoorbeeld een DS Cabriolet
'Dandy* en een Ford Anglia.
AUTO '94 biedt voor het
eerst een nieuw vergelijk,
namelijk het begrip 'verhuiding pk/kg'. Verder
biedt het boek een blik in
de toekomst en een kleurrijk katern over alle populaire cabriolets. De prijs bedraagt 22,50 gulden.

Chrysler
succesvol
Chrysler noemt zichzelf
graag een van 's werelds
meest succesvolle autofabrikanten en staaft dit nog
liever met cijfers. In het
derde kwartaal werd een
nettowinst geboekt van 423
miljoen dollar.
De export vanuit Amerika steeg met 84 procent ten
opzichte van dezelfde periode in 1992. In Europa
werden 17.130 auto's verkocht, een stijging van bijna vijftig procent. Chrysler-topman Eaton: „We
hebben nog nooit een derde kwartaal zo succesvol
kunnen afsluiten, en dat
terwijl sommige van onze
fabrieken door de introductie van nieuwe modellen nog niet eens optimaal
konden draaien."
Chrysler heeft overigens
besloten om de Jeep Grand
Cherokee voortaan ook in
Oostenrijk te produceren
om de Europese markt beter te bedienen. Dit onder
meer omdat in Amerika te
weinig capaciteit is om aan
de vraag te voldoen. Chrysler denkt op jaarbasis 47
duizend
'Oostenrijkse'
exemplaren te produceren.
Ook de Voyager wordt al in
Oostenrijk geproduceerd.

Astra in
Guiness Book
TWee voormalige Hongaarse rallyrijders hebben
met een Opel Astra 1.6 GL
een volkomen zinloos record gevestigd dat wordt
opgenomen in het Guiness
Book of Records. De twee
vonden het nodig om in 373
uur en twee minuten een
afstand van 40.075 kilometer af te leggen. Ze verstookten daarbij 5.500 liter
loodvrije benzine en reden
twintig banden kapot.
De monsterrit werd gereden op een tien kilometer
lang parcours bij de testbaan van truckfabrikant
Raba. De heren hebben vaker dit soort bevliegingen.
Ze deden eens met een
Opel Vectra in twintig dagen een groot aantal Europese steden aan en legden
toen 20.000 kilometer af.
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F60; 8mm systeem, 6x zoom,
Flat en Square Hi BlacKTrinilron supenmpose.autofoas Adv/2299 beeldbuis, teletekst en afstandbediening Adviespri|s'1799 -
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1299.-

SONY 70CM KVX2921
STEREO TELETEKST

1799.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

1499.-
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STEREO TELETEKST

1199.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

Type T63-530; 63cm black matrix flat square
beeldbuis, 49 voorkeuzezenders, automatisch
zenderzoeksysteem, teletekst, monitorlook, scartaansluiting, On Screen Display, hoofdteleioonaansluiting en infrarood r'standbediening.
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AKAI3 KOPPEN VHS
INTELLIGENT-HQ VIDEORECORDER
VSF340; Zichtbaar betere beeldkwaliteit. Slowmotion en multi-speed weergave. Dubbele digitale
tracking, echte bandtijd teller, timer voor
8 programma's, PDC-voorbereid, 45 voorkeuzezenders, afstandbediening. Adviesprijs*828.-
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Bel de BCC
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SONY TRAVELLER
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AEG LAVAMAT RVS
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stuntaanbieding? Adv.'l 549.-
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TURBO-DRIVE HI-FI

Supersnel! HiFi stereo video.
Ned. Philips garantie. '1395.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

799.-

Type 25GR5760; 63cm flatsquare, m-lme, quikstart beeld- HRD910;TOPKLASSEi'1649.buis, stereo, teletekst en afstandbedienmg. Adv.*2075.-
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Ned^Philips garantie. '1245.-
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INDESIT PROMOTIE
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349.-
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649.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
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Inklusief aparte 2800-toeren centrifuge. Adv.'l 375.-
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319.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI
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PHILIPS GR102137CM PHILIPS VHS-HQ VIDEO

395.-
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.95..^

PELGRIM SUPERLUXE
TOPMERKWASDROGER GAS-ELEKTRO FORNUIS l
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grill-set. Adviesprijs'1425.-
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ATAG GAS-ELEKTRO

Handig opzetvrieskastje,
459."
l waar altijd een plaatsje li/:V/Af
ATAG INFRA TURBO
| voor te vinden is. Adv.*595.- PHILIPS /WHIRLPOOL KFF452; Luxe gas-elektro l
TypeAMB523; Adviesprijs*945.- fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
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GRUNDIG HI-FI VIDEO

Nederlandse Philips garantie.

MAGNETRON OVEN

Type R2240. Adviesprijs*849.- Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
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JVC VHS HI-FI VIDEO

PIN-CODE l

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER
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Winkeldiefstal jeugd Geheim bezoekje aan Zandvoort
opzienbarend gedaald
ZANDVOORT - Het aantal winkeldiefstallen door
jongeren is met opzienbarende cijfers gedaald. Werden er twee jaar geleden in
Zandvoort nog meer dan
vijftig jongeren in de kraag
gevat, vorig jaar waren het
er nog maar vijf. In 1993 zijn>
tot nu toe pas twee jonge
winkeldieven gesnapt. Het
betreft de leeftijdsgroep tussen 12 en 18 jaar.
Volgens Bureau Halt, dat jongerencriminaliteit bestrijdt, is
dit te danken aan het project
Winkeldiefstal/Halt. Dit werd
in 1991 als proef m Zandvoort
ingevoerd, in het verlengde van
de landelijke campagne 'Winkeldiefstal, je zou jezelf eens
moeten zien'. Deelnemers waren - naast het Bureau Halt - de
plaatselijke politie, Justitie,
Ondernemers
Vereniging
Zandvoort en de Zandvoortse
scholen. In de klassen werd uitgebreid informatie gegeven.
„OVZ en de andere partijen
hebben ontzettend goed samen-

gewerkt," zegt Petra Nijssen,
medewerkster van Bureau
Halt. De proef slaagde zo 'goed,
dat het project nu ook in de
omliggende gemeenten is ingevoerd.

Tientallen
Het project was gericht op
jongeren van 12 tot 18 jaar. In
deze leeftijdscategorie werden
jaarlijks tientallen jongeren
door winkelpersoneel opgepakt. Alleen al bij drie groot-winkelbedrijven in Zandvoort,
de Hema, Albert Heijn en Dirk
van den Broek waren dat er vijftig. Toch werden er gemiddeld
maar tien bij de politie aangegeven: in de meeste gevallen werd
het onderling geregeld.
Tijdens het project Winkeldiefstal/Halt was dat duidelijk
anders geregeld: 'lik-op-stuk-beleid'. Alle gevallen zouden
onmiddellijk worden gemeld
bij de politie en doorgegeven
worden aan het Bureau Halt. In
het dagelijks leven richt dit bureau zich op jongeren die door
de politie worden opgepakt, om

hen een alternatieve straf aan
te bieden en zo het strafblad te
ontlopen. Bij het project Winkeldiefstal/Halt werden zij zoveel mogelijk tewerkgesteld bij
de bedrijven waar zij de diefstal
gepleegd hadden.

Strafblad
Jongeren konden hiervan alleen gebruik maken als zij - officieel - pas voor de eerste keer
voor diefstal waren opgepakt.
Bovendien mocht de waarde
van het gestolen goed niet meer
dan 150 gulden zijn, dit moest
onmiddellijk teruggegeven of
vergoed worden. De diefstal
moest een 'eenvoudig' geval
zijn, dat wil zeggen: zonder emge vorm van geweld of raffinement en geen samenloop met
andere delicten. Als hier niet
aan voldaan werd, zou de winkeldiefstal afgehandeld worden
door de politie en de officier
van justitie. Mét alle kans op
een 'aantekening' of strafblad.
Dat laatste gold ook voor opgepakte jongeren die niet deel wilden nemen aan het project.

Ondernemers razend over
bouwketen Raadhuisplein
ZANDVOORT. -Ondernemers van de Grote Krocht
zijn razend over de bpuwketen op hefr-Jrïaadhuisplem,
aan het eind^an hun trqttoir. Zij benemen het uitzicht op een paar van hun
winkels én de situatie is levensgevaarlijk voor voetgangers. Op hun klachten is
tot nu toe niet of nauwelijks
gereageerd. Enkele winkeliers overwegen om de gemeente- aansprakelijk te
stellen voor inkomstenderving.

Daarnaast maken zij bezwaar
omdat de bouwketen het uitzicht op de winkels wegnemen.
Met name vanaf het Raadhuisplein gezien. „Dat bagatelliseren ze," zegt Visser.

teraard zo dicht mogelijk bij
het bouwterrein. Maar schuin
aan de overkant, aan de Louis
Davidsstraat, is volgens de winkeliers ook een' goede plek:
„Die uitvoerder moet natuurlijk zijn werk doen, daar heb ik
alle begrip voor. Maar daar aan
Stuifzand
de overkant staan ze niemand
Dat wordt nog erger als de sta- in de weg en de bouwvakkers
len hekken vervangen worden hoeven alleen maar P f en toe de
door een houten schutting, om weg over te steken."
het wegstuiven van zand en dergelijke tegen te gaan. Nu waait
Tot nu toe is er nog geen antalles nog alle kanten op, wat bij woord gekomen. Ook mondede winkels veel inloop van kalk hng contact met de wethouders
Termes en Flieringa, plus enkegeeft.
De winkeliers vrezen dan ook le ambtenaren van de sector
dat hun inkomsten omlaag zul- Grondgebied, heeft uiteindelijk
len gaan. Volgens de onderne- mets opgeleverd. Volgens gemers is er ook geen enkel over- meentevoorlichter Egon Snelleg met hen geweest. „En bo- ders valt er weinig aan te doen,
vendien," zegt Visser, „het gaat zolang er een veilige voorzieniet om anderhalve maand. mng voor de voetgangers is.
Nee, het gaat om bijna twee jaar „Maar er wordt momenteel aan
dat ze daar blijven staan." Hij een antwoord op de brief geen zeven andere ondernemers werkt." Als er niets gebeurt, zal
van de Grote Krocht hebben de gemeente of de aannemer zehet College van Burgemeester ker aansprakelijk gesteld woren Wethouders op 4 november den indien de inkomsten van de
in een brief op een en ander winkeliers achteruit gaan. „We
gewezen. Óók hebben zij voor- komen toch met argumenten
gesteld de bouwketen te ver- waarmee we ons brood moeten
plaatsen.
verdienen?" aldus Visser.

„Laat ze de bouwketen aan de
overkant neerzetten, in de L.
Davidsstraat," zegt Rinus Visser van kantoorboekhandel De
Krocht. „Daar heeft vrijwel niemand er last van. Op de plek
waar ze nu staan, is het levensgevaarlijk." De bouwketen,
neergezet voor de nieuwbouw
van de ABN/AMRO, nemen het
hele trottoir in beslag. De voetganger moet vanaf de Grote
Krocht over de rijweg langs het
Raadhuisplein om bij de Oranjestraat te komen. Er is weliswaar een hek neergezet om een
wandelstrook autovrij te nouden, maar dat is lang niet af- L. Davidsstraat
doende, aldus de ondernemers.
De aannemer wil de keten ui-

Methorst (6BZ) komt niet
terug in de gemeenteraad
ZANDVOORT
GBZ-raadslid en oud-VVD-er Jaap Methorst komt na
de gemeenteraads verkiezingen niet meer terug in de
raad. Hij heeft het GBZ-bestuur hiervan op de hoogte
gesteld.
„Ik heb nu 45 jaar de belangen van Zandvoort gediend.
Van 1948 tot "1981 ruim 33 jaar
als chef administratie bij de genieentepolitie en commandant
van het korps reservepolitie.
Vanaf 1982 heb ik zitting m de
gemeenteraad. Maar als je wat
ouder wordt, moet je een keuze
maken." Methorst gaat zijn tijd
besteden 'aan het thuisfront'
maar ook aan de opleiding voor

de vrijwillige politie, waar hij
als docent werkzaam is. „En er
is volgend jaar een sportproject
voor 45-plussers, daar ben ik
ook mee bezig. Bovendien hoop
ik nog vele jaren ambtenaar
van de Burgerlijke Stand te blijven."
Van de 12 jaar dat hij in de
Zandvoortse
gemeenteraad
heeft gezeten, was het leeuwedeel voor de WD. Een aantal
jaren was hij 'fractievoorzitter.
Vorig jaar december vertrok hij
naar Gemeente Belangen Zandvoort, omdat hij het niet eens
was met het doen en laten van
voormalig wethouder Van Caspel en fractievoorzitter Tates.

Hoop

De sfeer was dit jaar slecht in
de gemeenteraad, maar volgens
Methorst heeft zijn vertrek
daar niet direct mee te maken.
feTOANTlEMNTOOR CROESE„Dat
[7 speelt een ondergeschikte
TEL. 020-6909464
/,
rol. Er is natuurlijk wel een en
ander gebeurd, zoiets moet
Hypotheekrente v.a. 6. l % l iü
kennelijk eens in de tien jaar in
Zandvoort gebeuren. Maar ik
kan alleen maar hopen dat er
op den duur meer begrip voor
elkaar komt. Mogelijk komt
het ooit weer eens tot één liberale groepering. Het is toch te
Datum
HW
LW
HW LW zot..'. Je hebt zowel een WD als
25 nov 00.56 08.45 13.102035
een plaatselijke liberale groepe25 nov 01.46 09.46 13.4921.37
ring,
die misschien nog wel h27 nov 02.15 10.14 143022.15
beraler
is."
<?8 nov 02.56 11 06 14.592305
verschillende zijden is
29 nov 0326 11 36 15.3523.34 er „Van
bij me op aangedrongen om
30 nov 0356 11.55 16.07 --.~ toch
door te gaan, maar mijn
1 dec 04.36 00.20 16.4012.25
ligt in de opleidingssfeer.
2 dec 0507 00.55 17.1913.10 keuze
mei nam ik afscheid van de
3 dec 05.47 01.24 17.5713.44 In
opleiding, maar sinds oktober
sta ik weer voor de klas. En in
Vaanstand/getij:
februari houd ik op een algemeVM maand. 29 nov. 07.31 uur
ne openbare ledenvergadering
«Pringtlj dond. 2 dec 17.19 uur van GBZ een korte lezing over
NAP-t-i30cm
bestuurlijke vernieuwing, in
L
K maand. 6 dec. 16 49 uur
Nederland en in Zandvoort."
(ADVERTENTIE)

j Waterstanden

DEZE WEEK
Enthousiast
„Ik probeer de bezoec
kers zoveel mogelijk
O
enthousiast te maken Soms
gaat er een hele nieuwe we
reld voor ze open " Dat zegt
bibhothecaresse Els Acda van
de Zandvoortse Openbare Bi
bliotheek, die zelf al de nodige
boeken heeft 'verslonden
„Het is mooi meegenomen als
je weet waar een boek over
gaat" Deze week in de rubnek Achter de Schermen

Sinterklaas,
vorige week
in Haarlem
gearriveerd,
houdt aanstaande zaterdag pas zijn
officiële intocht in Zandvoort. Toch
bracht
hij
deze week in
het geheim al
een bezoekje
aan ons dorp.
Een fotograaf
van het Zandvoorts
Nieuwsblad
'betrapte'
hem dinsdag
in een fïtnesscentrum aan
het Van Fenemaplein. De
Goedheiligman is nog
een zeer krasse oude heer,
zo werd duidelijk. De Sint
bereidde zich
hier voor op
de zware klus
die hem te
wachten
staat: het beklimmen van
de vele daken
in Nederland.
En vooral die
van
Zandvoort, want
dat zijn niet
de makkelijkste.
Zie ook pagina 3

Computers
Met het oog op de ko «4 C
mende
feestdagen l O
hebben de spelcomputergiganten Sega en Nintendo een
waar offensief geopend Er
komen zoveel spellen uit, dat
geen enkele spelcomputerfanaat moeite zal hebben met
het samenstellen van de verlanglijst Op de ATV-pagina
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Circuitplan valt
goed bij provincie
ZANDVOORT - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben 'in beginsel' ingestemd met het Plan
van Aanpak voor het Zandvoortse circuit.
Dit plan heeft betrekking op
een tiental voorwaarden van
het ministerie van WVC alvorens de A-status aan het Zandvoortse circuit wordt verleend.
Deze is nodig om de Grand Prix
weer naar Zandvoort te krijgen.
Het provinciebestuur helpt
mee aan de uitvoering van het
Plan van Aanpak, mits provinciale staten akkoord gaan. Dat
houdt: een jaarlijkse bijdrage
van 50 duizend gulden voor beheer van de gesaneerde, aan de
provincie over te dragen Noordduinen; 200 duizend voor overdracht van de Zuidduinen aan
de Gemeentewaterleiding Amsterdam.

Foto
Bram de Hollander

Daarnaast wordt 100 duizend
gulden gestort in het Groenfonds van het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, ter compensatie van
verloren gegane natuur in de
duinen. In dit fonds storten ook
de ministeries van Economische Zaken en van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur
een bedrag, evenals de gemeente Zandvoort, dfi Stichting Exploitatie Circuit Park Zandvoort en de Kamer van Koophandel.

Gertenbach Mavo mag waarschijnlijk blijven
ZANDVOORT - Het voortbestaan van de Gertenbach
Mavo is vrijwel zeker voor
de komende vier jaar gegarandeerd. Maar de gemeente is daar nog niet tevreden
mee. Wethouder Ingwersen,
van onderwijs, gaat bij de
provincie
onderhandelen

om de school ook voor de met het IJmond College. Dat hoopvol uit voor de Mavo, die
langere termijn te behou- kan door de school aan te mer- ook na de fusie m het eigen geken als 'nevenvestiging zonder bouw m Zandvoort gevestigd
den.
Ambtenaren van de provincie
hebben hun bestuur geadviseerd, akkoord te gaan met de
fusie van de Gertenbach Mavo

spreidmgsnoodzaak'. Als het blijft.
provinciebestuur
akkoord
gaat, kan de fusie doorgaan.
Dergelijke adviezen worden Méér
Wethouder Ingwersen, Onmeestal opgevolgd, dus de toekomst ziet er op dit ogenblik derwij s, gaat volgend de maand
naar de provincie om te proberen er nog meer uit te slepen.
lir-pv-rïj
Hij gaat pleiten voor de betiteling 'mét spreidmgsnoodzaak'
(d. Dan zou het bestaan voor de
langere termijn gewaarborgd
zijn.
Naast de Gertenbach Mavo
wordt aan de fusie deelgenomen door het Ichthus College,
Scholengemeenschap
Haarlem, de Technische School Velsen, de Rijn- en Binnenvaartschool in Amsterdam en de afdelmg handel van het Frans
Hals College. De naam van de
nieuwe scholengemeenschap
wordt IJmond College. Deze
school voor vbo, mavo, havo en
vwo telt dan bijna 2400 leerlingen.

Nieuw
Het compensatiebedrag, totaal 750 duizend gulden, is voor
het realiseren van nieuwe natuur in het Noordhollandse
binnendum-randgebied. Het
plan wordt op 18 januari vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, op 14
februari door Provinciale Staten. Daarna gaat het naar de
minister van WVC. De stichtmgen Duinbehoud, Geluidhinder
Zandvoort en de Milieufederatie Noord-Holland bekritiseren
het plan en hebben een onderzoek aangevraagd met minister
d'Ancona.

Ad Hendrikse wordt lijsttrekker VVD
ZANDVOORT - VVD-lid
Ad Hendrikse is vrijdag tijdens een zes uur durende
'marathon-vergadering'
lijsttrekker geworden voor
de gemeenteraadsverkiezingen van 2 maart 1994.
Raadslid en oud-wethouder Frits van Caspel werd
tweede op de lijst, voormalig raadslid Van Marie derde. Van Caspel, aanvankelijk voorgesteld als lijsttrekker, heeft verklaard
zich coöperatief op te stellen.

Een aantal TVD-ers had
Hendrikse kort geleden naar
voren geschover als nieuwe
lijsttrekker, op een 'alternatieve kandidatenlijst'. Zij waren
het niet eens metde advieslrjst
van de Kandiiaatstellingscommissie, met bovenaan de
naam van Van Caspel. Hun
grootste bezwaai was de verklaring die de zeiren kandidaten hadden moe;en afleggen,
om de fractie de Lomende vier
jaar trouw te blihen. Verder is
een fors aantal leden het niet
eens met het beleid dat Van
Caspel heeft geveerd in de tijd
Ad Hendrikse is na de zes uur durende vergadering toch nog verrast, als hij hoort dat hij de
dat hij wethouder was.
nieuwe lijsttrekker is geworden

's Nachts
De definitieve kandidatenlijst werd vrijdigavond pas
rond twee uur '5 nachts bekend, aan het eini van een bewogen en langdurige ledenvergadering in Gran Dorado.
Hendrikse kreeg 38 stemmen
en zal als nieuw; lijsttrekker
de verkiezingsstrijd ingaan.
Daardoor maakt hij kans op
een wethouderszetel. In dat
geval wordt Van Caspel fractievoorzitter, went hij werd
tweede met 28 stemmen.
Van Caspel kwam niet voor
op de 'alternatieve' kandida-

tenlijst die tevoren door de ontevreden VVD-ers was samengesteld. Maar nog vóór de
stemming verklaarde hij zich
coöperatief te zullen opstellen
als hij op een lagere plaats zou
terechtkomen. Hij zei dat naar
aanleiding van vragen van de
leden. Die samenwerking zal
waarschijnlijk niet meevallen:
Hendrikse staat bekend als tegenstander van het wegen-.
structuurplan, waarvan Van
Caspel de geestelijke vader is.
Dit plan staat nog wel in het
verkiezingsprogramma.
„Maar je kunt er alle kanten

mee op," zoals een VVD-lid bekend als 'nuchter, bedachtzei. „Zowel de goede als de zaam en wars van solistisch
optreden'.
slechte."
De definitieve kandidatenlijst bestaat verder uit onder
Spannend
andere: 6. F. Henrion VerpoorDaarom wordt het span- ten, 7. P.J. Arnken, 8. W F.S.
nend, welke koers de toekom- Paap-Molenaar, 9. E.A. Franstige VVD-fractie gaat varen. sen, 10. ir. J.C. Buijze, 11. H.G.
Andries van Marie, nu num- Sikkens, 12. F.J.F. Paap, 13.
mer drie op de lijst maar aan- H.C. van Capelle, 14. C. Izevankelijk voorbestemd als laar, 15. K.J.W. van den Broek,
fractievoorzitter, zal daarbij 16. J.G. Anderson. Onderin
een belangrijke rol spelen. Zo volgt ook de huidige fractiemogelijk ook de nummers vier voorzitter Wilfred Tates, hij
en vijf, Rita de Jong en Theo zal als lijstduwer fungeren.
van Vilsteren. Van Marie staat Zie ook pagina 3

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17.00 D half jaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00
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Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN

Tot mijn groot verdriet, is na een moedig gedragen lijden, tegen de gevreesde ziekte, nog onverwacht overleden mijn lieve, zorgzame man

Karel Cornelis Gerritsen
Heel blij zijn wij met de geboorte van onze
dochter en zusje

LJsa Naomi
20 november 1993

echtgenoot van Adriana Bodamer
Amsterdam
Zandvoort
16 augustus 1913
17 november 1993
A. Gerritsen-Bodamer
2042 PR Zandvoort, 22 november 1993
Jhr. Quarles van Uffordlaan 12
De crematie heeft heden plaatsgevonden in het
crematorium „Velsen" te Driehuis-Westerveld.

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Onze vrolijke en gezellige broer
Hoorder van het gebed,
tot l! komt al wat leeft.
Psalm 65:3
Moedig tot het einde.
Een steun voor allen.
Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, onze fantastische vader en
'opa'

Roelof Kamperman
in de leeftijd van 60 jaar.
Wij zullen hem missen, maar weten dat hij zijn
rust heeft gevonden.
Zandvoort:
Ank Kamperman-Keegstra
Zandvoort:
René
Groningen:
Marcel
Haarlem:
Marion en Wilbert
21 november 1993
Lijsterstraat 2/38
2042 CJ Zandvoort
De begrafenis heeft heden plaatsgevonden.

Op zondag 21 november hebben wij in Gods handen moeten teruggeven onze oud-koster

Roelof Kamperman
geboren 14 september 1933.
Van mei 1968 tot voor een jaar geleden, toen een
ongeneeslijke ziekte hem velde, heeft hij onze
kerk trouw gediend. Zijn warm menselijk handelen, is een kostbare herinnering.
Wij wensen de familie Gods nabijheid toe.
Namens de Raad van de Gereformeerde Kerk te
Zandvoort:
W. Ingwersen, praeses
D. J. van Pruissen-Hollestelle, scriba
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend,
Nimmer klagend, altijd, stil dragend,
Moedig ging je door, steeds weer,
Tot op het laatste moment,
het wilde niet meer.
Na een kortstondige ziekte is van ons heengegaan, mijn lieve man en mijn toeverlaat

Heinrich Louis Rietberg
op de leeftijd van 70 jaar.
Zandvoort:
M. Rietberg-den Heeten
Almere:
R Shearman
M. Shearman-Houthuyzen
Amersfoort:
G. Rijke
A. Rijke-den Heeten
Zaandam:
E. Faber
A. Faber-Damman
20 november 1993
Beatrixplantsoen 10
2042 PW Zandvoort
De crematie heeft plaatsgevonden op donderdag
25 november.
Mijn grote dank aan Dr Jagtenberg, die voor
Hein een grote steun is geweest.
Ria Rietberg

Karel
heeft de strijd waar hij zo tegen gevochten heeft
opgegeven.
Karel, wij zijn blij dat je de rust gekregen hebt
waar je de laatste weken zo naar verlangde.
Namens je broers, zusters,
schoonzuster, neven, nichten:
Hendrik
Klaas en Bep
je zussie Trucie
Frits en Wies
/
Ton, Ria, Aksel en Amie

In zijn eigen omgeving, te midden van zijn dierbaren, is heden overleden, onze lieve, zorgzame vader, schoonvader, opa en zwager

Leendert (Leo)

Frederik Lindeman
op de leeftijd van 87 jaar.
Uit aller naam:
H.C. Lindeman-Hessels
Zandvoort, 16 november 1993
Zeestraat 67
2042 LB Zandvoort
De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bedankt iedereen die

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles
wat ermee verband houdt.

medewerking hebben
verleend aan de

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN OF ANDERE KOMMISSIE
OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENRERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ
ONS VOORDELIGER - DIREKT UIT DE
WERKPLAATS VAN DE VAKMAN.

MODESHOW.

Het was fantastisch!
P.S. Voor kerstkleding tijdig afspraak maken.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel.: 02507-14160

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel.: 02507-14168

Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

Uw gasbedrijf adviseert!

Uitvaartcentrum
Haarlem

STOOKAKTIE 93/94

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

uitgerekend voor U!
Voor de week van 15-11 t/m 21-11

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

800
1000
1200
1400
1600
1800

34
42
50
59
67
76
84
92

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Mieke Thape

Evenementenorganisatie
Heden overleed onze oud-eigenaar en medegrondlegger

Leendert (Leo) Keur
Directie en medewerkers
KEUR en ZOON
KEUR Schilders
KEUR Glasservice
Zandvoort, 23 november 1993

Met onze ervaring
wordt uw
bedrijfsfeest,
opening,
modeshow,
congres of beurs,
een echt evenement!

Hoebesi
uruimte,tijden
geld op uw
krantenarchief?

Onze grote dank gaat uit naar Dr. C. A. Jagtenberg, de
wijkverpleging en apotheker Mulder, waardoor het mogelijk is geweest Pa thuis te kunnen verzorgen.
Namens ons allen:
L. J. Keur
Zandvoort, 23 november 1993

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 30 november 1993 in het openbaar. De vergaderingen worden gehouden in de raadzaal en beginnen om 20.00 uur.
Bel voor (vrijblijvende)
informatie:

02507 -12441
Thorbeckestraat 18
2042 GM ZANDVOORT

DOKTERSBERICHTEN

P. A. H. Wijnands
tandarts
afwezig donderdag 25 november
en
vrijdag 26 november

Spoedgevallen tel. 15832

Op de agenda staan onder meer de volgende
punten:
- Vaststellen voorlopig ontwerp uitbreiding raadhuis
- Instemmen evaluatierapport omtrent
reorganisatieproces
- Vaststellen beheersverordening algemene begraafplaats Zandvoort
- Vaststellen ouderbijdragetabel kinderopvang
- Krediet t.b.v. verbetering leefomgeving NieuwNoord
- Krediet t.b.v. voorbereiding WVG
- Wijzigen en vaststellen diverse belastingverordeningen
- Verkoop plantsoenenstrook naast perceel
Brederodestraat 17
- Krediet t.b.v. aanschaf verkeerstelapparatuur
- Krediet t.b.v. vervanging twee veegwagens
- Krediet t.b.v. aankoop opzetstrooier
- Grondruil tussen gemeente en ABN AMRO
betreffende grond Grote Krocht en Oranjestraat
N.B! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden. Bij het
bureau Voorlichting (02507 - 61492) kunt u
terecht voor nadere informatie over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda.beschikbaar.

OPENBARE
Graag wil ik via deze weg mijn
collega's en alle anderen die hebben- bijgedragen aan een onvergetelijk 25-jarig jubileum bij de
gemeente Zandvoort bedanken.
Dinsdag 16 november zal ik niet
snel vergeten.
Groet,
Albert Kraayenoord

109
118
126
139
151
164
177
189
210
231
252
273

80
99
118
138
157
178
198
217
237
256
276
296
326
355
385
415
444
493
542
592
641

Kosten
deze week

i
.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

18,70
23,10
27,50
32,45
36,85
41,80
46,20
50,60
55,55
59,95
64,90
69,30
76,45
83,05
90,20
97,35
103,95
115,50
127,05
138,60
150,15

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
* * Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

OPENBARE

In plaats van kaarten
Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond na het heengaan van mijn broer en onze
oom
Huig
betuigen wij u onze oprechte dank.
Uit aller naam:
M. Meeldijk-Molenaar
Zandvoort, november 1993

Totaal vanaf
l november **

1993

Energiebedrijf Zuld-Kennemerland
023-235123

ADVERTENTIES
Enige en algemene kennisgeving
Bedroefd geven wij u kennis dat geheel onverwacht is overleden mijn man, onze vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Heinrich Louis Rietberg
op de leeftijd van 70 jaar.
Joyce-Ab Cliteur
Ronald, Melanie Rietberg
Robert, Pascale
Nathalie en Jerry
Zandvoort, 20-11-1993
De crematie vindt vandaag plaats te Driehuis
Westerveld, om 13.15 uur.

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Keur

sinds 25 april 1993
weduwnaar van Jeanne van der Schaar
*•6 mei 1912 '
f 23 november 1993
Maarssen:
Jeanne en Jacques van Vessem-Keur
Jeroen en Joyce, Eric
Zandvoort:
Sonja en Henk Koper-Keur
Nicole en Patrick
Mare en Masja
Sonja en André
Zandvoort:
Leo en Lilian Keur-Eldering
Leon en Manon, Danielle
Ummendorf (D):
Bob en Andrea Keur-Neumann
Natalie
Haarlem:
Coby en Ton Wensink-van der Schaar
Correspondentieadres:
L J. Keur
Paradijsweg IA
2042 GC Zandvoort
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
in een der rouwkamers van het Uitvaartcentrum
van „Onderling Hulpbetoon", Poststraat 7 te
Zandvoort, donderdag 25 november van 19.30
uur tot 20.00 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben vrijdag
26 november in het crematorium „Velsen" te
Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst 12.15
uur.
Vertrek vanaf Poststraat 7 te Zandvoort omstreeks 11.30 uur.

Huigbert Molenaar

Na een langzaam afnemende gezondheid is toch
nog onverwacht van ons heengegaan onze vader,
schoonvader en opa

Dankbetuiging
Bij deze wil ik de direktie en het personeel afd. E.O. van het Huis in de Duinen
hartelijk danken voor de liefdevolle verzorging tijdens mijn revalidatie en ook
een extra hoeraatje voor de koks voor het
prima eten.
C. A. Nijkamp-Paap

COMMISSIEVERGADERINGEN
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

De volgende commissies vergaderen volgende
week in het*Raadhuis:

ARNING

- woensdag 1 december 1993, 20.00 uur
commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 2 december 1993, 20.00 uur
commissie Ruimtelijke Ordening

v/h Frank
Voor al uw dak-, zinken loodwerken.
En alle reparaties

Tel. 02507-30890

De stukken voor de commissie vergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis.
Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor
nadere informatie over de 'punten die op de
agenda staan.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar. Het publiek heeft tijdens
de commissievergadering het recht om over
een onderwerp dat op de agenda staat het
woord te voeren.

Tenslotte uw aandacht voor hef volgende. Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en een ieder die aantoont dat
hij daar redelijkerwijs niettoe in staat is geweest
krijgt in een volgend stadium de gelegenheid
om beroep in te stellen bij de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad van State.

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN

AANGEVRAAGDE
MILIEUVERGUNNING

93112B
93113B

Doot Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is ontvangen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor:
het oprichten en in werking hebben van:
1. een pamtballcentrum gelegen aan het Burg.
van Fenemaplein 30 te Zandvoort
2. een loodgietersbedrijf gelegen aan de Curiestraat 2G te Zandvoort.
De aanvragen, de qntwerp-beschikkingen en
dé andere stukken die op de aanvragen betrekking hebben liggen met ingang van 26 november 1993 tot 27 december 1993 ter inzage bij de
sector Grondgebied, afd. Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht
voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is
geopend op werkdagen van 09.00 -12.30 uur.
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook
ter inzage bij de Openbare BiBliotheek,
Prinsesseweg 34.
Door een ieder kunnen tot 27 december 1993
gemotiveerde bezwaren schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort. Degenen die een bezwaarschrift
indient, kan vragen zijn persoonlijke gegevens
niet bekend te maken.
Indien binnen bovengenoemde termijn daarom
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegeven tot een gedachtenwisseling over het
ontwerp van de beschikking waarbij gemotiveerde bezwaren tegen het ontwerp van de
beschikking ook mondeling kunnen worden
ingediend.

93114B

Max Euwestraat 28
plaatsen zwembad
Hulsemanstraat 14
uitbouw woning
Dr. J.G. Mezgerstraat 90
plaatsen dakkapel

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 - 12.30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders. Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, pok al is bezwaar
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
93052B
.

Kamerlingh Onnesstraat 6
plaatsen opslagtanks

Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB Binnen
dertig dagen na verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze
zijn wefyia het openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Gronagebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4.

Weekmedlo17

Verduistering
ZANDVOOBT - Een 19-jarige
Haarlemmer is vorige week
aangehouden toen hij bij zijn
werkgever, een hotelbedrijf in
Zandvoort, 75 gulden uit de
kassa weg nam. Tijdens het oniterzoek dat volgde, bekende hij
de afgelopen maanden diverse
Keren geld te hebben weggenomen, in totaal voor enkele duizenden guldens. Daarnaast
heeft hij in de kleedkamer vijf
maal een portemonnee van een
collega gestolen. In één geval
,stal hij ook het bankpasje met
pincode en haalde daar in totaal 1450 gulden mee van de reKening. Hij pleegde de diefstallen en Verduisteringen om zijn
verslaving te bekostigen.

l Siielheidcoiitroles

: £ANDVOORT - BIJ snei-

Beidscontroles in Heemstede
érilJSentveld zijn vorige week in
tdlaal 128 overtredingen gecon§tateerd. Bij een roodlicht-contröle in Heemstede werden 13
böKeuringen uitgedeeld.
• -Óp de Zandvoortselaan werclëïl;970 voertuigen op snelheid
gecontroleerd: 97 automobilisten" reden te hard. De hoogst
genieten snelheid bedroeg 99
Kilometer per uur. Op de Herenweg in Heemstede werden
17 snelheidsovertredingen gectmstateerd, Hier bedroeg de
hoogste snelheid 82 kilometer
per uur, waar vijftig kilometer
als het maximum geldt. Op de
Cesar Francklaan reden veertien automobilisten te hard, De
hoogst gemeten snelheid bedroeg hier 78 kilometer per
uur. Ook hier is vijftig het maximum.

Brommerdiefstal

, donderdag 25 november 1993

Leerkrachten zetten beste beentje voor Ouderen zijn

ZANDVOORT - Leerkrachten van de diverse basisscholen hebben vorige
week weer hun beste beentje voorgezet. Met vijf voorstellingen binnen twee dagen werd opnieuw een geslaagde versie van het Sinterklaastoneel op de planken gezet.

tegen verhuizen
ZANDVOORT - Ruim negentig procent van de ouderen in Zandyoort wil in de
huidige woning blijven wonen. Dat is een van de opvallendste bevindingen van een
enquête van de Stichting
Welzijn Ouderen Zandvoort
(SWOZ) onder 225 ouderen
in de badplaats. Volgens de
SWOZ is een centraal hulppunt van groot belang.

De traditie wordt trouw
voortgezet. Leerkrachten van
de Zandvoortse scholen pogen
deze tijd voor Sinterklaas jaarlijks iets extra's te doen voor
hun leerlingen. Zij hullen zich
in prachtige kostuums en staan
urenlang voor de kinders op
het toneel, met een of ander
vermakelijk stuk. Daarna mogen ook de bestuursleden en
andere genodigden ervan meeprofiteren door een extra voorstelllng op de vrijdagavond.
Volgens ingewijden genieten zij
er minstens zo veel van.

Gastspeler
Dit keer werd - onder deskundige leiding van regisseur Ed
Fransen 'Koning Toermaltjn
verliest z'n pijn' op de planken
gezet. Met gastspeler Ruud
Weidema als koning, de voormalig gymleraar die vroeger
wel zo'n twintig jaar heeft meegespeeld. De voorstellingen
werden met veel verve gebracht. Tijdens de verschillende voorstellingen kon je een
speld horen vallen.

Prachtige kostuums en onderwijzers die vreselijk hun best doen voor hun leerlingen. Al vele
jaren een succesformule voor het Sinterklaastoneel
Foto Peisbureini Znndvourl

En dat was een uitstekende
prestatie, Niet alleen omdat het
meer een 'praatstuk' was, maar
vooral omdat een week tevoren
- wegens omstandigheden - nog
wat geschoven moest worden
met de rollen, Op dat moment
kwam ook nieuwkomer Irene
van Veen erbij, met nog maar

één repetitie te gaan. Aan haar getracteerd op een echte banspel als prinses was dat niet te ketletter. Reacties uit het pumerken.
bliek? „Jammer datje straks de
kleuren van de kostuums niet
meer in de krant ziet." En:
Banket
'Spannend' of 'Gewoon'. „Wie
De dames en heren onderwij- vond je de beste," zo luidde de
zers werden dan ook terecht na vraag aan een elfjarige. „Mijn
afloop in de bloemetjes gezet en meester."

Lijmpoging tussen VVD-kandidaten mislukt
ZANDVOORT - De kandidaatstellings-commissle
van de VVD heeft vrijdag tijdens de ledenvergadering
nog geprobeerd een regeling
te treffen tussen de twee
kandidaat-lijsttrekkers
Hendrikse en Van Caöpel,
Voordat de leden hun keuze
bekend zouden maken, werden zij in een 'chambre separé' apart genomen voor
een kort gesprek. Die lijmpoging mislukte echter.

punten. Dat begon met de 'rapportcijfers' van de zeven kandidaten op de advieslij st die deze
commissie had opgesteld. Van
Caspel had zeer gunstige cijfers, behalve voor communicatie, De 'tegenpartij', die de alternatieve lijst met lijsttrekker Ad
Hendrikse had opgesteld, welgerde plus- en minpunten van
hun kandidaten op te sommen.

ZANDVOORT - In de nacht
van zaterdag op zondag werden
in de Lorentzstraat zeven flatboxen opengebroken. De inbrekers verschaften zich toegang
door de deuren op grove wijze
te vernielen. In zes gevallen
werd echter niets weggenomen,
Uit de zevende box verdween
een snorfiets ter waarde van
drieduizend gulden, Dezelfde
nacht verdwenen uit twee schuSlechte indruk
icn aan de Fahrenheitstraat
twee bromfietsen. Eén van de
Hendrikse, die een tijd gelebromfietsen werd de volgende
De 'commissie zocht later den nog door het bestuur was
ochtend teruggevonden in de haar toevlucht tot het bekend- uitgenodigd om fractielid te
Keesomstraat.
maken van kwaliteiten en min- worden, had volgens de kandidaatstellings-commissle 'een
slechte indruk achtergelaten',
Bovendien werden zijn contacten met raadsleden van Gemeente Belangen Zandvoort,
ex-VVD-ers, hem hoogst kwalijk genomen. Daarom werd hij
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar
naar de tiende plaats verwezen,
de redactie van deze krant. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort Te lange
brieven kunnen worden ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bl] het De commissie bleef derhalve
bij haar voorstel om Van Casredactiekantoor dat is gevestigd aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
pel lijstaanvoerder te maken,
De redg'' e is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-1B648.
Bij de eerste vrije stemronde
kreeg Hendrikse echter al de
meeste stemmen. Tijdens de
beslissende ronde won hij met
ruim Verschil.
De eerdere lijmpoging tussen
Hendrikse en Van Caspel was
die avond mislukt omdat het
vertrouwen binnen de partij teveel geschaad was. Met name
door de geheime bijeenkomst
Urn Koper, nummer drie op de inderaad lid van de gemeente- op 29 oktober met de zeven
l)(i(i kandidatenlijst voor de ge- raad van Zandvoort geweest kandidaten van de advieslijst.
mccntcraadsvcrkiezingen van voor de PPR/PSP combinatie, Zij moesten beloven de fractie
geml jaar, reageert op een In- Na beëindiging van dat raads- de komende vier jaar trouw te
gezonden brief van L. van Wou- lidmaatschap ben ik voor jaren blijven. De andere kandidaten
bruggc, in het Zandvoorts uit de Zandvoortse politiek en waren daar buiten gehouden.
Nieuwsblad van 18 november ook uit het Zandvoortse beeld
De voorzitter van de kandijongstleden. Daarin werd hem verdwenen,
iisjC'Ovcr' In de Zandvoortse
Mijn werkterrein lag ergens daatstelllngscommlssle, Van
ücmecntepollttek verweten.
anders en eiste mijn volledige der Drift, had daar wel een veraandacht op. Ik woonde inmid- klaring voor: omdat de comGonchte Heer/mevrouw Van dels ook niet meer in Zand- missie unaniem was geweest
Woubrugge. Tot mijn grote ge- voort. Toen het wat rustiger over de advieslijst, waren niet
noegen heb ik in de krant van, werd in mijn leven, zo'n 8 jaar alle 16 kandidaten uitgenodigd.
donderdag 18 nov. jl. kunnen later, en ik weer in Zandvoort
en dat u een meer dan gewo- woonde, ben ik lid geworden
rm belangstelling toont voor van de PvdA. Zoals u ongetwijmijn politieke levensloop. He- feld zult weten, bestond de
laas moet Ik tevens constateren PPR/PSP combinatie in Zanddtit iemand de klok voor u heeft voort toen niet meer. Dat was
geluid, zonder u te vertellen rond 1980. Ik heb zoals gebruikelijk veel energie in mijn lidwaar de klepel hangt.
maatschap gestopt.
Toen echter de, In mijn ogen
Laat ik u daar maar bij helpon. want ik houd er niet van onsmakelijke,
machtsstrijd
wtmneer mensen verkeerde in- binnen de PvdA zich aankon„Fijn dat er politie isl Ze
formatie over mij hebben. Men digde, heb ik mijn lidmaathebben me zo fantastisch
s-tuat zo snel op het verkeerde schap van de PvdA beëindigd.
geholpen..." Dat zijn de
')eon, hè? U heeft gelijk, ik ben Ook landelijk bood de PvdA mij
woorden van de 83-jarige
niets meer, De socialistische
mevrouw J. Looijer. Drie
partij noemde zich plotseling
weken geleden werd zij in
sociaal democratisch, en het
Zandvoort-Zuid op laffe
gevoerde beleid van die sociaal
Zandvoorts
wijze van haar twee tassen
democratische partij, stond
beroofd. Agenten hebben
Nieuwsblad
voor mijn gevoel wel erg ver af
haar daarna uitstekend opvan het sociaal denken binnen
Onnihankeli|ii nieuwsblad. Verschijnt
gevangen,
de
oude
partij.
op dotidelday In Zandvoort, Bentveld
Dat
ik
hierin
wel
eens
gelijk
»n Aerdenhoul. Uitgave Weekmedla
BV Hoafdrsd,: J.M. Pekellmrlng.
kim hebben, blijkt uit de ongeHoofd dommelde1 J.F. Bas.
door Martha. Burger
nuanceerde afbraak van de sociale zekerheid, die onder leiGaBlhuiBpleln 12, Zandding vtm de PvdA landelijk gevoort. tel U2607 - 16048. Postadres:
l"iM.jua '6, 20<10 AA Zandvoart, Bil
stalte krijgt, Over deze afbraak
„Het was op een zondagmldUgjhoor: 020.6461516 tijdens
dag," vertelt mevrouw Looijer.
zal de Nederlandse kiezer bij de
«antüoruren.
„Ik was op weg naar mijn
komende verkiezingen zijn oorülfik Plet (red, chef), Joan Kurpers"nek, Marlanne Timmer (elndred).
dochter en liep met een tas vol
deel wel vellen.
VormgavIng/OnmigkredBCtlei Jan
Edoch, politiek is mijn grote
fruit en met mijn handtas over
öuskeljon (chef), Paul Busse, Pleter
liefhebberij, dus zocht Ik naar
het Mussenpad. De jongeman
Handel,
een landelijke politieke partij
die mij van voren naderde,
Atlvertentleverkoop: Gasthulspleln
waarin ik mij wel thuis zou
greep op het midden van het
?, Zandvoort, tel. 02507 • 17166.
kunnen voelen. Ik heb die gepad mijn tassen. Ik werd erPostadres, postbus 26, 2040 AA
vonden in DUO, waar Ik nu dan
door tegen de grond geslln'flitdvoorl. Faxnummer: 026073IM97 M Ooëterveld. Kantoor gegerd, hij ging er als een haas
oolc kandidaat rtmdslld voor
"|'r J .ïH9ndag13'1öu,jdlnedagTO.
vandoor en liet mij beduusd
ben. Een partij waar genimnM M 10 u : woensdag 0-11 u.; donachter."
ceerd gedacht wordt ovor hètciüng 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
dendaugso problemen. Waar
t! Öebouw Aemstelstyn,
men gelooft in openheid en duil aan van de Helende Meesters 421B,
Niet bang
delijkheid. Een pragmatische
Amstelveen, lel 020-0478393: PoslBpartij, zonder het gekissebls
„Ik was geen moment bang,
'Iros, Postbus 61 1 1180 AB Amstelveen, Faxnummer: 020-047S44S, Mlwaar de PvdA uan onder lijkt te
maar toch trilde ik over mijn
«o-advertenties tel, 020 • 662.6271,
gaan, U noemt dat politiek onhele lichaam, Zo heb ik een
f «nummer: 020- 606,6321.
betrouwbaar, dut verbaast mij.
kwartier gezeten, want opvorkooomanager: M, ChrlBtlaanse.
staan kon ik niet meer, totdat
Ik vind het uitermate betrouwAbonnemvnUprljieni / 17,- per
baar om vast te houden aan poer mensen voorbij kwamen.
Zij brachten mij lopend naar
litieke ideakm.
; J1 ,. per half jaar; ƒ 64,- per Jaar. Voor
mijn dochter." Dat deze 83-JapoBlabonnees gelden andere tarieven,
Losse nummers / 1,86,
rige nog een zeer krachtige
Ik hoop u hlormee voldoende
°l>H8ve Bbonnomenlen, v«rhul*ln<
dame Is, bleek ui snel. Zij liep
overtuigd to hebbon van mijn
«W.BtO!
op dat moment mot gekneusde
politieke morus. Dus bij de ko["a t/m vr 08.30-17 uur, lel (020).
£02,0211,
knieën on handen, oen gemende verkiezingen meneerOoiorgklachlon! vrijdag 0-12 u, tel,
scheurde gewrlclitsband, een
/mevrouw v, Woubrugge: Lijst
«Mor- 171 08,
2 plauts 3, Lou Koper, Ik zul
geschaafde nous en een gebroken schouder. Dut word allegraag ook u vertegenwoordl'
Zitndvoortt Nleuwiblud Is opgericht
maal later in hut ziekenhuis
gen.

MENINGEN

Geen haasje-over in
de gemeentepolitiek

De wens om thuis te blijven
wonen verklaart ook enigszins
de grote behoefte aan thulszoig
die in Zandvoort bestaat. Veel
ouderen hebben die zorg nodig,
maar ook velen denken dat zij
daarvoor niet in aanmerking
komen Dit komt vooral omdat
er nog teveel onduidelijkheden
zijn voor ouderen. Lang niet iedereen is op de hoogte van de
hulp die voor hen beschikbaar
is.
Die conclusie trekken Joke
van Dorsten en Nathalie Lindeboom, respectievelijk bestuurslid en coördinator van de
SWOZ. „De enquête is waarschijnlijk niet helemaal representatief, maar duidelijk wordt
toch wel dat er grote behoefte
bestaat aan een centraal hulppunt. Een plek waar ouderen
alle informatie kunnen krijgen,
zonder dat zij op zoek hoeven
naar allerlei instanties om hulp
te vragen."
Het hulppunt zou die instan-

ties moeten vertegenwoordigen
of er in leder geval rechtstreeks
mee verbonden moeten zijn.

Binnenlopen
Het zou goed zijn hiervan een
plek te maken waar ouderen
vrijwel elk moment van de dag
kunnen binnenlopen. Gedacht
wordt aan een gezamenlijk inlooppunt van SWOZ en de
stichting Centrum voor Vnjwillige Hulpverlening „Zoiets
rnoet in het centrum komen,"
zegt Joke van Dorsten. „Laag
drernpelig en voor zoveel mogelijk mensen makkelijk te bereiken " Gesprekken met het Gemeenschapshuis hierover zijn
al gaande.
Uit het onderzoek blijkt verder dat er voldoende culturele
activiteiten voor ouderen zijn
in Zandvoort. Maar bijvoorbeeld ook dat er veel behoefte is
aan aanleunwoningen bij de bejaardenhuizen. Vooral mensen
die nu in een huurwoning leven, hebben hier een uitgesproken voorkeur voor. Om precies
te zijn 59 procent van hen. Van
de ouderen die in een koopwoning wonen, heeft 66,6 procent
meer belangstelling voor een
serviceflat.
De SWOZ houdt donderdag 9
december in het Gemeenschapshuis een informatiemiddag over de enquêteresultaten,
van 2 uur tot half vijf.

Deze handelwijze was achteraf den van het verzoek: 'de VVD
te betreuren, erkende hij vrij- wil geen kweekvijver voor
dagavond.
GBZ-raadsleden zijn'. Een verwijzing naar de overstap van
Diezelfde avond, voor aan- Jaap Brugman en Jaap Metvang van de ledenvergadering, horst een jaar geleden van de
was ook aan de andere kandida- VVD naar Gemeente Belangen
ten verzocht een loyaliteitsver- Zandvoort (GBZ). De concurklaring te tekenen.
rentie van deze plaatselijke liberale partij kwam veel ter
sprake op de VVD-avond. „Het
GBZ-syndroom
GBZ-syndroom heeft heftig toeDrie leden maakten daar ver- geslagen," concludeert een van
zoek van, de rest weigerde. Re- de VVD-ers achteraf.

VVD-lijsttrekker Ad Hendrikse:

'We gaan er samen wat van maken' Tien mille

door Joan Kurpershoek
„We hebben elkaar al een
hand gegeven en even met elkaar gesproken," zegt Hendrikse over zijn verstandhouding
met Van Caspel. „Maar we kennen elkaar ook al ruim veertig
jaar. We hebben het natuurlijk
wel eens aan de stok gehad,
maar dan zuiver zakelijk." De
gelederen zijn nu volgens hem
'constructief' gesloten. Ook
met de andere, toekomstige
fractieleden verwacht hij goed
te kunnen samenwerken. Dat
zijn Andries van Marie en Rita
de Jong, en mogelijk ook Theo
van Vilsteren en F. Henrion

ook in het nieuwe VVD-verkiezingsprogramma. Hendrikse
heeft wat dat betreft wel enige
Speelruimte, maar die is gering:
de financiële haalbaarheid van
bepaalde onderdelen moet opnieuw bekeken worden. Dat
geldt ook voor de wenselijkheid
van verschillende voorstellen,
zoals een kruispunt ter hoogte
van Huis in de Duinen vanwaar
de toeristische verkeersstroom
wordt afgebogen naar Zandvoort-zuid.
Hendrikse lijkt een man van
het compromis. „Zodra je naar
elkaar wilt luisteren, begint de
oplossing te komen." Samen
Uit verschillende voorstellen en
ideeën de goede dingen naar voren halen, en die combineren.

voor Unicef

Daarin heeft hij veel ervaring
opgedaan in zijn werk, zegt hij.
Hij is bouworganisatie-adviseur en heeft onder andere veel
te maken gehad met de bouw
ZANDVOORT - Beach Invan ziekenhuizen plus de finan- centives Zandvoort (BIZ) heeft
ciéle haalbaarheid van allerlei aan UNICEF, het kinderfonds
projecten.
van de Verenigde Naties een bedrag van tienduizend gulden
overhandigd.

Omgangsvormen

Dit bedrag is het eindresul'Luisteren' moet volgens hem taat van de op 28 augustus door
ook meer gebeuren in de Zand- BIZ georganiseerde veiling van
voortse gemeenteraad.
Automobilia in het Elysee Beach Hotel in Zandvoort.
„De verhoudingen liggen heel
moeilijk in de gemeenteraad. Ik
Het bedrag zal door UNICEF
wil graag een bijdrage leveren aangewend worden voor de fiom dat te verbeteren. Als bur- nanciering van haar onderwijsger vind ik dat je respect voor projecten in Pakistan.
elkaar als uitgangspunt moet
hebben voor je omgangsvorOp de foto overhandigd de
men. Dus ook in de gemeente- heer Marcel Bosman, directeur
raad, zij het met behoud van van het Elysee Beach Hotel, de
het partijprogramma. Je moet cheque aan mevrouw Liesbeth
niet elkaar in de verschillen be- Buzugtae van UNICEF.
strijden, maar elkaar proberen
te vinden in de overeenkoin- Er wordt over gedacht om ook
sten. Als een andere partij een in 1994 weer een automobiliagoed idee heeft, zal ik daar ook veiling ten bate van UNICEF te
voor klappen."
organiseren.

Bejaarde Zandvoortse heeft na overval haar tasje terug

*De politie heeft me fantastisch geholpen'

Lou Koper
Ziinilvnnrt

Geen paniek om
babyvoeding
ZANDVOORT - De Nutri
cia-affaire heeft in Zandvoort niet voor opschud
ding gezorgd. Ouders hebben rustig gereageerd op de
verontreiniging van de pot
jes baby- plus kleutervoeding. Bij enkele supermarkten komt volgende week een
Duits merk met kindervoeding.

De winkeliers hebben de put
jes met varkens en rundervJees
vorige week zo snel mogelijk
uit de schappen gehaald Vervolgens zijn - over heel Zandvoort verspreid - honderdon
potjes voeding naar de winkels
teruggebracht. „Veel mensen
waren ook ongerust over de an
dere potjes," zegt een medewcrker van Dirk van den Broek.
Ook die werden teruggenomen.
„Hoewel daar helemaal gocn
halamid in zat, zijn ook die
door Dirk vergoed."
Bij Albert Heijn op de Grote
Krocht en de Dekamarkt in de
Oranjestraat werden 'slechts'
enkele tientallen potjes ingeleverd. ,,De mensen konden ook
de etiketten opsturen naar Nutricia," aldus de bedrijfsleider
van de Dekamarkl. Zijn zaak
introduceert over twee weken
een Duits merk kindervoeding.
Volgens de bedrijfsleider van
de Spar in Noord heeft Nutricla
het goed opgelost. Hier is niet
meer dan een veertigtal potjes
teruggebracht. De klanten hadden zich niet druk gemaakt, is
zijn indruk. In tegendeel: sommigen vroegen juist meer van
de bewuste potjes, 'omdat ze
voorlopig niet meer te krijgen
zijn'.

Schande

De cheque wordt overhandigd

ZANDVOORT - „We gaan Verpoorten. Dat hangt af van
er samen wat van maken." de verkiezingsuitslag.
Dat zegt de nieuwe lijsttrekker van de VVD, de 56-jarige Wegenplan
Adriaan Engel (Ad) HenBekend is dat Hendrikse,
drikse. Hij verwacht goed te
sinds 1972 lid van de VVD, geen
kunnen samenwerken met voorstander
is van onder andeVan Caspel en de overige re het hoofdwegen-structuurkandidaat-raadsleden.
plan van Van Caspel. Dit staat

Zandvoorts
Nieuwsblad

plozen. Zelfs hot Mussenpad
hebben zij bekeken, of dit niet
veiliger gurnaakt kon worden.
Bovendien is mij ook nog
slachtofferhulp aangeboden."
Met het verlies van haar
handtas was mevrouw Looijer
ook gelijk haar houvast kwijt.
Op dat moment bescfto zij pas
hoe belangrijk die tas voor
huur WH-Ï, „Alles zat erin, ook
foto's van do kinderen en
kleinkinderen. Ik was gewoon
eon stukje vun mezelf kwijt."
Ondanks do pijn hooft zij haar
humor beslist niet verloren.
„Nunmuil ben ik vaak een
bootje doezelig in mijn hoofd,
maar gok genoeg: toen dit gebeurde had ik helemaal nergens last van. Mijn dochter on
Ik moesten daar ondanks allos
nog vreselijk om lachen."

„Veel ouders spraken er
schande van," zegt Relinde
Adegeest van kinderdagverblijf
Pippeloentje. Zij heeft een brief
gekregen van het Ministerie
van Volksgezondheid, waarin
uitgebreid informatie wordt ge
geven. De brief is ook verstuui d
naar onder andere apotheken,
consultatiebureau^ en huisartsen. In de potjes komt peto
luensulfonamide voor, een afbraakprodukt van het desinfecteringsmiddel halamid, De dosis is hoger dan de wettelijke
normen, maar voor de korte
termijn hoeft dat niet schadelijk te zijn. Op de langere tormijn, is onbekend.
Ook bij dokter Weenink viel
de brief in de bus. HU heeft
geen paniek vernomen onder
ouders, ook via collega's. „Do
voorlichting is redelijk geweest
en het lijkt een storm in een
glas water. Maar die rommel
hoort er natuurlijk niet in te
zitten."

Bezwaar tegen
Plan van Aanpak
ZANDVOORT - Duinbehoud en Geluidhinder Zandvoort hebben - mede namens de Milieufederatie
Noord-Holland - minister
d'Ancona om een onderhoud verzocht.
Onderwerp Is de besluitvorming rond het circuit van Zandvoort. Zij reageren hiermee op
het voornemen van de provincle, om akkoord te gaan met
het Plan van Aanpak. Volgens
de stichtingen voldoet dit plan
niet aan de gestelde voorwuarden: er kan niet voldaan worden aan de normen van de Wot
Geluidhinder, er is geen afdoende scheiding lussen circuit en het Nationaal Park in
aprichting
Zuid-Kennemcrland, de voorgestelde compunsntie van duinterrein is niot in
de haak én er is geen afdoende
oplossing voor de vorkeers- en
parkeerproblematiek.

Sint 'verlinkt

Geintje

Twee agenten van de Zandvoortse politie brachten mevrouw Looijer huur gestolen tasje terug
Kot» Pui'-binenu X.iimlvunit

geconstnteord. Bovendien wus
ook nog haar bril stuk.
„Achteraf gezien bon ik blij
dut Ik geen klnp op mijn hoofd
gehad heb, of mijn heup heb
gebroken," zegt do moedige
dame. Toch hooft zij zekor nog
zes maanden fysiotherapie nodig voordat zij woor helemaal.
genezen is,

vrouwelijke agente verleende
eerste hulp. Ze waren niet alleen heel lief voor me, maar ze
kwamen ook gelijk in actie om
zo snel mogelijk do dader aan
te houden, Een agent zol: 'Als
we meer mensen huddon gehad, dun hadden we het helo
dorp hermetisch afgesloten,
wunt zulke laffe doden willen
wij In Zandvoort beslist niet
„De politie was er snel bij," hebban.' Maar mot do mensen
vertelt zij, „Zo waren er nog die zij hadden zijn zo zo snel In
oerder dan do zlokonuuto. Een actie gekomen, Gelukkig kon

ik nog oon redelijk goud yignaloniont geven."

Verklaring
Movrouw Louljer Is zoor ondor clo Indruk van al hun hulp.
„Iloo vaak er niet agonton
thuis zijn geweest, kun ik nlot
moor tullon. Zo namen gogevons op on later oon verkluring, wour later kwamen zo die
voorlezen. Zo sloldon zoveel
vrugun on hebbun alles uitgo-

Huur dochter mengt zich In
hot gesprek: „Binnen oon paar
dagen bolt er een agont op on
ik zog in oen geintje: 'Jullie
hebben zeker de dader te pakken?' Tot mijn grote verbazing
zegt hij jal Daar hadden wij
totaal niot op gerekend. Ook
de handtas is teruggevonden,
alleen hot geld was er uit gohuuld."
Mevrouw Looljor heeft do.
krant opgobold, omdat zij de
politie extra wil bedunken.
„Met oen taart kan ik niot iedorcen bereiken en op dozo
manier krijgen zo allemaal een
stukje." Het gaat haat' er uiloon maar om, om do politie
oon pluim to goven. Maar Ik
donk dat zij volgons hoel voel
Zundvoortors zelf ook een
pluim verdient.

ZANDVOORT - Sinterldniuj
oefent regelmatig om zijn con
dltlc op te houden. Dit koer In
Zandvoort, waar bij Viking
Gym op het Van Pcnemuploln.
Hij was daar terecht gekoition
vla de Zandvoortor J. van Ciun
pon, van de Schoen- en Slautelscrvice in de Cornolis Slugoiv
straat. De Sint onderhoudt RUC
de contacten met hem, omdat
Van Cumpen jaarlijks wat ext ni
cadeautjes meegeeft voor kinderen in verschillende puulor
speelzalen In Znndvoort. 1311
jaar iö dat voor do peuters van
do Murluschool, OSS, het Opstapje on 't Stekklo.
Do oefeningen van do Hint
hadden eigenlijk geheim mot*
ten blijven. Maar do Goodlioi
llgman had buiten oen van /tjn
mudewerkers gerekend: Vorllnkplot.
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Kodak

Werkende
jongeman zoekt
met spoed

02507-

Hilt«ttrMt37
Zandvoort

15810

woonruimte
Ëvent. tijdelijk geen
bezwaar.

FOTO FOCUS 1 UUR SERVICE

Tel. 16535

BELVOÖBUWöAQ-ENraKHÖHÖSCÖOP
ALSUlKBWILTWiNOVEEUf;

Naaimachine

KODAK EXPRESS
trakteert...

Uw foto's in één uur klaar
Formaten: 10 x 15
13 x 18
15x21
20 x 30

Nieuw bij Kodak Express

ZWART/WIT AFDRUKKEN
jyt

in 1 uur: Formaten: 10 x 15
13 x 18

UdAWN

STOKMAN
NAAIMACIIINIIIANnU

siN(ü ni)i AI i n

REPARATIE
ALLE MERKEN

...op elf
voordeelcheques
met een totale waarde
van

POURNITUREN
KLEDINQREPARATIE
Prlnaênhöfötr, 7
Zaïïdvoort
Tel, 02507^0072

BTJMll
31 apriNJl mei
••••nBPIHHMMMMVIIMHiNIIIIBIHVHVMIHiHMIOTmmmi

Sllerett woitlen *lelt de komeiMle ueriode l»ewiMi
VHII de veipukeiykheld VHII de dingen, Ook ai
er verandering In de lucht ten tmiwlen VHII het
wonen en werken, Slier, een beekje geluk kunt u
wel gebruiken, denk eens utiu een geiukuhuiigei^
Ue.Dltbi«ngtugeluk!

15x21

Bovendien een schitterende aanbieding veor
het EURO DISNiV* RESORTI" Kom *nel bij
L. om langt en haal dat GRATIS i

Informeer bij uw Kodak Expressdealer

l W tol l lnlwtüH

•tei/wllcWK*. 'Wcakli'tiftiurt WM l
•Hü'/i/W ttili i ItliluaH IflH M HM<tit W*.

©evr,;

Foto Focus

FOTO FOCUS 1 UUR SERVICE

Kimmten krijgen het advies wiit meer HHII §|iort
Ie gHittt doen, IM wd de gezondheid ten goede
kometi,tndellenlelMiiomeiileeltiurHkevmietilge
wfeaelvHlIlgheld, \Viit de geaimlhekl Itetreft w
üprake VHII kleine kindden die VHII voorbij g«HH=
de tutti *|jn,

Haltestraat 37
2042 LK Zandvoort Tel.

FLINKE
ZELFST,
HUISH. HULP

15810

ou r
Mi u m\\ teveel (wast kim dut komende week tot
ongelukken lelden, 'hveelinpi die Jonger rijn
dun 2§ jtiiir stoan tuin de vooravond VHII een
**tNBiHg l" hun k'iiwp, l^n voor ik het vergeet, u
kunt de koutende periode «imsvol een

2 x 3té uur =
ƒ 120,=
Tel, 02SO?-imi

ovz

IM \verk üttut de konietide uerlode wiit minder,
Niet diil DiibluM ili^W IIWHI' ei'ht nieetlttenteHU
(Hik weer iel* iuidei% llelilteti de *IIMHiHllucn
ouder u M!.* win pluüit min hel ulMiilten vtui een
heixwiMi^lL'o vt lyt-ki'Hnu? De tjeMindtieid MtitU
veHlerverlHjIerenl

Zlondvoorts
IMieuweblad

I.EKUW

BRUNA ~

Xuiidvoort

leeuwen VHIVII MI hun eigen koers in de HelUe,
laten M\ niet VHII hun geuittttdekoerü Hllireiiuetii
(Ju volgende week «eiu nnuiR'UJIe kracht oiNloen
door het nmnten en penulngetiktthlnet In Ulm'ht

Boekhandel „De Krocht"

Doe mee aan onze

©fole Krocht 18 = lel,, 16033

Grote

SINT NICOLAASPUZZEL

34 aug,=88 sept,

Doeken - Kerstkaarten
Kindervideo's

met als prijzen

o.a. Kerstkaart
met CD

AH waardebon ad ƒ 200,
Albert Heljn, Zandvoort

7,95

voer §leeht§i

Ondnnks veittfetattiule neuHtJer Iternvtoedetide
plttneteu put het de \vwn^hn»l kmnende week
voor de winti, Ook de ue*ütullieid ytuil In een
opwaartse Illi). In de llerae te het oppaüwn VIMHverleideni, liledl daar voldoende \veer»land HHII,
udvbereu de sterren!

10 Kerststukjes
Erica, Grote Krocht, Zandvoort
ëpe&lalltëit
sehoönmssk van
gebouwen
seheonmsëk vsn
luxëflêx
verhuur

WAT U DOEN MOET:
Zoek in d© advertenties
het Sinterklaasje met het cijfer en de letter.
Zet de gevonden letter op de juiste plaats en breng of
stuur uw oplossing naar kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, 2042 .JM Zandvoort,
maar wel vóór 5 december a,s,
8

9 10 11 12 13

- H okt,=sa uw,
Ndiorploen, kltutip u niet teveel vtut HHII oude
MiifeMen. HH)f nuditer e» rationeel. Koutende
periode iKSlimt de kiuw dut er In de weiltkrintj
eet) verauderlnu optreedL Dit komt overluem uw
fliwndyie |K*llif tflleeii tmmt' ten goede. Doe ki»=
mende week itlet mee aan loterUenl

tel, 14?04*14Ö90

TRIATMLON

1 2 3 4 5 6 7

IX' uutiigden gmm een onvooi^pelbuit! \\wk le=
gemoet, K(|k uit ute u IUKHJW eet. U loont kiuw u
op een vezelende manier te vemllkken. Vjwrts |f*fa|
Imngl er een eiftufci in de lucht, Uw gebrek wiui
eetlust gHHt vnH»!lf weer tivei\ Dit Li eeti week vuti

WIELERSPORT

14 15 16

t) l>ent de lautate dagen wat ontevreden over de
leef* en werkMtuitUe wnarüt u verkeert, IllUfnlet
piwlef op uw Moei ritten enp nieuwe horiwinteu
verkeiinenl Hou *erleu* i^kcnliw melde IIIOH^
Hlkhekl dal u ovei-pplaatst wordl
8TM3BNJBO1C

ZANDVOORT

17 18 19 20 21 22

H/P-LTËSÏHAAT 31

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

LK 2ANDV00HT = TIL, 02BÖ7'14499

Oripplgo flititootBPi

Wonder Billi irmlimp

Qreppiye tietótoeters In

33 34

35 36 37

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

ëtieeuwpeu, kemtman, .
konijn en krekodll,

.rtn.
ƒ 9,95

Deze oplossing IB Ingeleverd door;
Naam:
Postcode + plaats;

dat uvy band
op spëiminu staat,
mte kwaliteit
pomp mklustel
negedfuk ëlang,

.

DE PRIJZEN WORDEN ONDER DE GOEDE INZENDERS VERLOOT,
DE WINNAARS KRIJGEN PERSOONLIJK BERICHT,

ZATERDAG 27 NOVEMBER A.S. ZAL ONS PROMOTIETEAM SINTERKLAAS HELPEN MET
HET UITDELEN VAN „TROMPWINKEL"-PEPERNQTEN

en

ƒ ^^95
Piipir (litipomp

Adres;

OVZ

Kleine lamp, greot llehtl Tet ep §80
meter zlehlbear! Bn. noa Bohekvrlj oek,
Één veilig kado veer wrnteree

Zandvoorts
H IVieuriVBblad

een Ijzersterke combinatie

WlntiPhindichoenin
Leren hand§eheen met aan de
bovenzijde lyera In kemblnalle met
badëlöt, Heerlijk warm en niet stug deor
gebruik van 3M ïhlngulate,
In (wee kleurenkemblnatles:
?.wail/ro#_ö en ^waM/yiiis, i AQ eg

O
f1 2 8 . N J]
^-W^y

ƒ22,50
UyclitPicK Rpiedmitlo T 14BQ
öompaeUtralner voor zewel d§ race,
rëndonneur, twbride als ATB lletë, Mei
handlae kiiksefiakelaaf (1 elanden) ep
liet sfuui regell u op ëlmpele wlj^.e uw
gevarieerde iralningeprogramnia,
öewloht ö,y kg, . ' " .

/ 265,- tacx

Omleiiiemende MeenlM)kkeii vtleii hun iiküvllel*
ten In een MtiDomvennellliiH komen, (iu In geen
ueval volgende week woensdag niinr een y,\vem<
Iwd, Dat IN vrugeii om moellUkheden, U M\(
iMtveiulleu tüert iiMjelen /Uu uit u op pml guat. ICi'
loert gevaar!

WAT1QHMAN
aijttn.49feb.
Watenuminen ücoivn dew week nis ÏM vrienden
en keiuitoen met een HHHlIulirftljii veiTiu**>ii,
Geernaar draaukriidit. De Henlekim nieuw leven
Iu worden gehmwu door een goed iwliiuwnl Ie
l^oeken, lob niet teveel over uw gezondheid,
liet komt welgoedl

VI88HJN
,=MI) masrt
UeMe V!N, u vergt teveel vtui n^l", Ah u «wieren
lelN belmilU duit moet u dut ook niikomen, Dot IN
nu wninmil een \\im\\ welmntlgliekl, Verm(|d
het eten VHII nlütuitlioudende groenten, l) Itenl er
extrn gevoelig voor, Wuug geruft een gokje,
I \ I H >' ti t' t\' t'H'lt.'n » 't\!l I.H\H'

tii >i;> >.•••< •( » ( » / • ( itt' i M -i'

f \i .'lf\' \ • : " > t\< IM r l ' \l l ti <\ !• t; i • - • / . • ; ;• t n \\ t, l • / . w
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\JIEUWS UIT DE
fERENIGINGEN
Berichten voor de rubriek 'Vereigingsnieuws' dienen dinsdag
üór 12 uur in het bezit te zijn van
e redactie van het Zandvoorts
lieuwsblad. Stuur ze naar de reactie van deze krant, Postbus 26,
040 AA Zandvoort. U kunt het
encht ook afgeven bij het redacekantoor dat is gevestigd aan het
iasthuisplein 12 in Zandvoort. De
jdactie is telefonisch bereikbaar
ia nummer 02507-18648.

VN-excursie
ZANDVOORT - De afdeling
laarlem van het IVN houdt
ondag 28 november een excurie met als thema het ecoloisch beheer van het Landgoed
[roenendaal in Heemstede. Dit
ark is al sinds 1767 eigendom
an 'de familie van de rijke zrjefabrikant Van Lennep. In
913 werd het aangkocht door
e gemeente Heemstede, in
948 werd het uigebreid met het
angrenzende Meer en Berg. De
xcursie laat de invloed zien
an het beheersplan op het geied. De wandeltocht start om
l uur bij Restaurant Groenenaal in Heemstede en duurt
wee uur. Honden zijn tijdens
e wandeling niet toegestaan.

'ostzegelavond
ZANDVOORT - De Zandoortse Postzegel Club houdt
p vrijdag 26 november een
lubavond in het Gemeenchapshuis aan de Louis Daidsstraat. De zaal is vanaf
wart over zeven open. De postegelveiling begint om half neen.

Autodiefstal
ZANDVOORT - In de nacht
an zondag op maandag is in de
tompstraat een personenauto
ntvreemd. De auto, een grijze
londa Accord, is eigendom van
en Duitse toerist en vertegenroordigd een waarde van veerigduizend gulden.

Achter de Schermen..,.

4

Ik wil ze enthousiaste lezers maken'

ZANDVOORT - Zandyoorters lezen veel. Dat zou
je op kunnen maken uit het
aantal geregistreerden bij
de openbare bibliotheek dat
boven het landelijk gemiddelde ligt. Toch zijn er nog
velen met drempelvrees
voor de bibliotheek, constateert Els Acda (57).

Hervormde Kerk, Kerkplein:

Burgerlijke stand
'erlode:
6
• 22 november 1993
Ondertrouwd:

'°os, Marcel en Stam, Divera
yilhelmina Anna
jehuwd
reurkens, Victor Willem en
;°s, Marjoltjn
;ebnren:
'•line Berber Renate, dochter
: Jagtenberg, Chrlstiaan Anen Vlekke, Petra José
'erleden:
, Frederik, oud 87
stien, Wilhelmus Martinus,
87 jaar
rvUemse, Helena Elisabeth,
91 jaar
Jpfritsen, Karel Cornelis, oud
") Jaar

Top of the pop
Jaarlijks worden ongeveer
tweehonderdduizend boeken
uitgeleend. Els Acda bezoekt
namens de bibliotheek een keer
per week Huize Bodaen en
Nieuw Unicum. In de Bodaen
wordt volgens haar heel veel gelezen. In Nieuw Unicum daarentegen steeds minder. Het
Zandvoorts leesgedrag wijkt
niet af van dat m andere plaatsen. Evenals m andere bibliotheken in modern Amerikaans
in Zandvoort 'top of the pop'.
En boeken in de non-fiction
sfeer, zoals over parapsychologie en over de vraag 'hoe word
ik gelukkig'. Oorlogsboeken
worden in Zandvoort met veel
gelezen, vooral met door ouderen.

I

In de rubriek Achter de
Schermen gaat wijop
zoek naar de 'mens' achter bekende Zandvoorters. Deze week Els
Acda. Ze werkt al bijna
13 jaar In de openbare
bibliotheek en Is tevens
het wekelijkse 'gezicht'
van de bibliotheek voor
de bewoners van Nieuw
Unicum en Huize Bodaen.
de bibliotheek kwam werken,
zat ik vaak in de leeszaal, bijvoorbeeld als er voetbal op televisie was. Ik heb toen een keer
een open sollicitatiebrief geschreven want het leek me wel
leuk om hier te werken. Vrij
kort erna kwam er een vacature
vrij. Dat is nu bijna 13 jaar geleden en ik vind het nog steeds
hartstikke leuk. Voor de leeszaal heb ik nu geen tijd meer,
maar ik lees wel veel. In bed,
want ik ben een slechte slaper.
Ik lees van alles, maar het liefste dagboeken en literaire romans.
En interviews met schrijvers

Diensten 27/28 november 1993 023-244443. Stichting Regionale
'OLITIE:
Alarmnummer Dierenambulance: 023-363476
6-11. In andere gevallen: tel. of alarmnummer 023-334323 (24
3043.
uur per dag), ook voor melding
IRANDWEER: Alarmnummer van zoekgeraakte of gevonden
6-11. In andere gevallen dieren.
23-159500 of - voor info over- Hulpverlening:
ag - (02507) 61584.
Centrum Voor Vrijwillige
MBULANCE: Alarmnummer Hulpverlening: Voor informa6-11. Anders: tel. 023-319191 tie, advies en hulp tel. 17373, op
ongevalllen), Centrale Post alle werkdagen van 10.30-12.30
.mbulancevervoer (CPA) Ken- uur. Schriftelijk: Postbus 100,
lemerland.
2040 AC Zandvoort.
HEREN-AMBULANCE: Die- Stichting Welzijn Ouderen
enbescherming
023-246899 Zandvoort: (voorheen Diengratis), Regionale Dierenam- stencentrum) Koninginneweg
mlance
alarmnummer l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
23-334323.
op dinsdag- en donderdagmidIUISARTSEN: De volgende dag van 13.30 tot 15.00 uur.
luisartsen hebben een geza- Belbus: Om van de belbus (voor
tienlijke
waarnemingsrege- bewoners van 55 jaar en ouder)
mg: J. Anderson, B. van Ber- gebruik te kunnen maken,
en, C. Jagtenberg, G. Mol, P. dient men zich 24 uur van te
'aardekooper, H. Scipio-Blu- voren op te geven bij Huis in de
ne, F. Weenink. Informatie Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
laarover tijdens weekend, en 17.00 uur. De kosten per per,yond/nacht vanaf 16.30 uur, én soon bedragen vanaf l juli 1991:
ydens feestdagen via telefoon- ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,lummer 30500. De spreekuren voor een retour.
'an de dienstdoende arts zijn Alg. Maatschappelijk Werk
owel op zaterdag als zondag Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
an 11.30 tot 12.00 uur en van 13459 bgg 023-320899 of 320464.
7.00 tot 17.30 uur. Een af- Spreekuur op werkdagen van
praak is niet nodig.
9.00-10.00 uur, maandagavond
potheek: Zandvoortse Apo- van 19.00-20.00 uur. Verder volheek, H.B.A. Mulder, tel. gens afspraak. Deze hulpverle3185. Openingstijden (alleen ning, beschikbaar voor iedere
oor recepten): zaterdag 10.00 - inwoner van Zandvoort, is gra3.00 uur en 17.00 - 18.00 uur. tis.
io'ndag
11.30-12.30
en Telef. Meldpunt Sexueel Ge7.00-18.00 uur. Buiten de ope- weid: tel. 023-329393 op werkdalingstrjden informatie over de gen 12.00-14.00 uur'en ma.aegeling via tel.nr. 13185.
vond 19.00-21.00 uur.
Vijkverpleglng: Voor spoedge- Zandvoortse Vereniging van
'allen is het Kruiswerk Zuid- Huurders: Gratis advies voor
Sennemerland 's avonds, 's leden. Telefonisch spreekuur
lachts en in het weekend te be- elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
eiken via de doktersinforma- uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
ledienst: tel. 023-313233.
'erloskundige: Mevrouw Eliza- Woningbouwvereniging EMM:
ieth de Boer-Burgh en/of Klachtentelefoonnummer
nevr. A.C. Gombert, Koen- technische dienst: 17577. Betraat 6A, Zandvoort, tel. stuurlij k spreekuur: iedere eer2507-14437.
ste dinsdag van de maand van
lierenarts: Mevrouw Dekker, 19.30 tot 20.00 uur.
'horbeckestraat 17 te Zand- Sociale
Verzekeringsbank:
oort, tel. 15847.
spreekuur tijdens de 'even' we'leren: (Overige diensten) Ver- ken op woensdag 10-12 uur, in
niging v.h. welzijn der dieren Gemeenschapshuis, L. Davids02507) 14561, Vermissings- straat 17. Inl. 023-152152.
\enst 023-383361, Asiel Zand- Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
'ôort
(tevens
pension) 61500.
'2507-13888, Asiel Haarlem Taxi: tel. 12600.
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hebben hier duizenden boeken.
Maar er zijn ook veel vaste bezoekers die elke dag de krant
komen lezen m de leeszaal."

'K BEN' GEK OP lezen en
kan me niet voorstellen
hoe het leven zonder boeken zou zijn. Voordat ik in

Weekenddiensten

Kerkdiensten

bibliothecaresse ElsAcda

Volgens Els Acda is 'Hoe word
stimuleren mij om een boek
van ze te lezen. Door mijn werk
ben ik niet anders of meer gaan
lezen, wel gevarieerder door de
boeken die hier binnenkomen.
Maar er zijn boeken waar ik
gewoon niet aan begin, het
moet echt mijn smaak zijn."

Ruim opgezet
De Zandvoortse openbare bibliotheek heeft misschien niet
de meeste boeken per vierkante

Els Acda: „Soms vragen mensen je of je een goed boek voor
ze weet en eigenlijk vind ik dat
nog het aardigste Dus dat je ze
kunt adviseren over een schrijver of onderwerp. Veel mensen
kijken alleen maar naar de roik gelukkig* een van de boeken die het meest uitgelezen worden
mans of naar de tafel met boeFoto Persbureau Zandvoort ken die net zijn binnengekomen, maar tussen de informameter, maar wel de meeste vier- maar het aantal bezoekers ligt tig schoolklassen ontvangen. tieve boeken staan ook enorm
kante meter per boek. Het moet in werkelijkheid hoger omdat Els Acda: „Het aardige is dat veel leuke exemplaren.
een van de ruimste bibliothe- veel mensen uit een familie ge- daarna kinderen met hun oudeken van Nederland zijn met bo- bruik maken van een kaart. Het ren de bibliotheek bezoeken en
Ik probeer de bezoekers zovendien een enorme tentoon- ledenbestand wordt m toene- lid worden. Vorige week kwam veel mogelijk enthousiast te
stellingsruimte. Toen het ge- mende mate bepaald door de hier een vader met zijn kind. maken en dan is het meegenobouw werd neergezet, was het ouderen van Zandvoort en dit Die man was hier nog nooit ge- men als je weet waar een boek
dan ook niet als bibliotheek be- heeft logischerwijze weer gevol- weest en keek zijn ogen uit. On- over gaat. Soms gaat er een
doeld.
gen voor de collectie.
danks het hoge ledental komen nieuwe wereld voor ze open. Ik
Het aantal geregistreerde IeDaarnaast scoort de biblio- hier vaak bezoekers die al jaren ga met achteraf aan ze vragen
den ligt bij de Zandvoortse bi- theek goed bij kinderen. Niet in in Zandvoort wonen maar nooit of ze het een goed boek vonden,
bliotheek net boven het lande- de laatste plaats omdat er elke eerder de bibliotheek bezoch- dat vind ik zo betweteng. Stel je
lijk gemiddelde. Bijna 30 pro- woensdagmiddag wordt voor- ten. Het zal wel drempelvrees voor dat ze het boek niet gelecent van de inwoners is lid, gelezen. Ook worden regelma- zijn. Dat vind ik zonde, want we zen hebben."

Cursus *Installaties maken'
voor amateur kunstenaars
ZANDVOORT - Amateur schilders en beeldhouwers
kunnen zich vanaf heden opgeven voor een workshop
'installaties maken'. Deze start op 8 januari en vergt eens
per week vier uur tijd van de deelnemers. De workshop is
een onderdeel van het BKC-project 'Kunst uit alle Kasten'.
De bijdrage voor de workshop bedraagt vierhonderd gulden.
Per groepje van vier amateurs ligt de begeleiding in handen van
een proffesioneel kunstenaar. De inspanningen moeten uiteindelijk leiden tot een tentoonstelling op Elswout in Overveen. Dit
project zal lopen van 6 mei tot en met 5 juni.
Een installatie is geen ding dat zich gemakkelijk laat definiéren, zoals moge blijken uit het volgende voorbeeld. Een marmeren stier is een beeldhouwwerk. Drie marmeren stieren is een
beeldengroep. Dezelfde stieren grazend in een zee van pottertjes,
dat zou een installatie kunnen zijn. Het project 'Kunst uit alle
kasten' zal voor de betrokken kunstenaars - beroeps zowel als
amateur - mede een zoektocht worden naar wat een installatie
eigenlijk is. De catalogus van het project zal hierop inspelen.
Belangstellenden kunnen zich opgeven, telefoon 023-258338.
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Koffieconcerten in Bloemendaal
ZANDVOORT - In het derde van de reeks'koffieconcerten in
het jubileumjaar van het Bloemendaalse raadhuis treden zondag
28 november Dieuwke Davydov en Diana Fanning op. Op het
programma staan werken van Schostakowich, De Falla, Martinn
en Chopin. Het optreden begint om kwart voor twaalf en de
toegangsprijs bedraagt 15 gulden (kinderen en CJP tien gulden).
De oorspronkelijk uit de Haarlemse regio afkomstige Amerikaanse celliste Davydov vormt al sinds 1976 een duo met pianiste
Fanning. Davydov studeerde in Amsterdam bij Tibor de Machula
en later in New York bij Leonard Rose. Fanning geniet grote
bekendheid in het noord-oostelijk deel van de Verenigde Staten,
waar zij regelmatig als solist is te horen met bijvoorbeeld het
Vermont Symphony Orchestra.

Zandvoort
tel. 02507 - 13529
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Exposities in Zandvoort
ZANDVOORT - In de galerij van het Cultureel Centrum Zandvoort is nog tot 31 december een tentoonstelling te zien onder de
naam 'Moderne Kunst, wat doe je er mee'.
De tentoonstelling bestaat uit twintig eigentijdse kunstwerken
van 17 professioneel werkende kunstenaars. Er is niet gekozen
voor eenheid en stijl, materiaal of onderwerp. Er is bewust gekozen voor niet zo toegankelijk werk gezien het doel van deze
tentoonstelling: namelijk het bieden van een helpende hand bij
het bekijken van moderne kust en het bestrijden van vooroordelen daarover.
Ook de lopende expositie over het reddingswezen is nog te
bezichtigen en wel eveneens tot 31 december.

Elegante damesmode

Tijdens een ge- l^$7'""" ' " > " ' "~'
zellige
modexv'<'*'- '
show van Mode > '•' < , "•,
Femay
waren
donderdag zeer
uiteenlopende
modellen dameskleding te zien.
Deze' werden geshowed
door
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Marja 'Femay' en
Sheila Truder.
Leeuwen
Gereformeerde Kerk, Juliana- „Het was precies
zoals ik het graag
weg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de had gewild," zegt
Marja na afloop
Vate, Eerste Advent
Roomskatholieke Kerk, Grote van de geslaagde
show. Zij had de
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D. avond georganiseerd en de kleDuijves
Zondag 10.30 uur: pastor D. ding zelf gemaakt. „DraagDuijves, Advent
Vrijzinnige
Geloofsgemeen- bare kleding," zo
schap NPB, Brugstraat 15:
omschrijft zij zelf
Zondag 10.30 uur: mw. drs. A.A. haar
collectie.
in 't Veld, Haarlem, Eerste zon- „Soms gewaagd,
dag van de Advent
maar altijd eleKei'k v.d. Nazarener: Zijlweg gant." Opvallend
218, Haarlem.
was ook haar
Zondag 10.30 uur: dhr. Ruud 'Kerstprimeur'.
Blom
De damesmode
19.00 uur: ds. Dan Powers is in alle maten
(H.A.)
te
verkrijgen,
Jehova's Getuigen:
eventueel kunGem. Elswoud, Smedestraat 37 nen de klanten
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 ook met eigen
uur en maandag 19.00 - 21.00 ideeën komen.
uur. Inl.: R. van Rongen, L. Voor inlichtinMeeszstraat 14, Haarlem, tel. gen: tel. 30184.
023-244553.

Grote Krocht 26
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IJ ZANDVOORTERS
zijn maar een 'vies'
volkje. Tot die conclusie kwam ik afgelopen week
toen ik over het terrein van de
rioolwaterzuivering liep. De
werkgroep Wateroverlast
kreeg er tezamen met een aantal gemeenteambtenaren en belangstellende raadsleden (Joepie! Het waren er wel drie) een
rondleiding.
Ik heb de laatste jaren veel
geleerd over de riolering. Herhaaldelijk gaf ik de gemeente
op haar kop omdat ik - en mét
mij veel Zandvoorters - vond
dat het rioleringsstelsel niet
deugde Ook klaagden we omdat putten met goed gereinigd
werden en terugslagkleppen
weigerden. Natuurlijk zou ik
tijdens deze rondleiding langs
bezmkingsputten en beluchtmgskelders en dergelijke op
afval stuiten. Dat had ik heus
wel verwacht, we praten immers over riolering Maar dat
er vijzels waren, compleet behangen met inlegkruisjes en
condooms, waarschijnlijk allemaal door de wc gespoeld, dat
deed mijn kaken blozen
En daar sta je je dan te schamen Want hoe leg je ze uit dat
jij met zo bent. Dat is net zoiets
als datje vertelt, datjij flutbladen nooit koopt maar ze wel
soms bij de kapper leest
Nou hadden we al op een wat
gebbenge manier verschil van
mening gehad met meneer Van
den Hoek, de voorlichter van
Rijnland die de rondleiding
verzorgde. Wanneer wij het
hadden over de stank die de rioolwaterzuivenng regelmatig
voortbracht en hem al sniffend
attendeerden op deze lucht,
dan liet zijn neus het steeds afweten. Maar ik was volkomen
in de war. Hoe kon ik me nu
hard maken voor die gedupeerde Zandvoorters? Gedupeerd
door die verouderde rioolwaterzuivering uit 1964 en de
stank die zij regelmatig voortbrengt. Hoe kon ik die man
nou nog duidelijk maken dat
dit niet meer door de Zandvoorter getolereerd wordt, als
die Zandvoorters er zelf ook
zo'n puinhoop van maken?
Eens had ik eeri felle discussie met een gemeenteambtenaar. Er was een huis ondergelopen want de terugslagklep
die de gemeente geplaatst had,
had dienst geweigerd. Begon
die man over 'pannetjes vet
door de wc' te zeuren. Ik natuurlijk volkomen uit mijn
dak! Maar hier op de noolwaterzuivering, naast de put van
de inkomende wc-stroom,
stond een vuilmsemer vol met
die akelige vetbollen Hadden
ze er m twee dagen uitgevist. Je
zou er zo de hele winter onze
vogeltjes mee kunnen voeren.
Nee, ik kon niets meer zeggen, voelde me even als een
kind wiens knikkers afgepakt
waren. Dat werd trouwens versterkt toen ik onze beroemde
regenmeter van 13 duizend gulden in zijn stenen bedje zag
staan. Ik had me een bijzonder
interessant ding voorgesteld,
maar voelde me weer net als
vroeger toen ik voor het eerst
Manneke Pis zag. Wat een afknapper: zó klem Gelukkig
vertelde Peter den Boer (afdehngshoofd Reiniging en Algemene Dienst) ons dat het een
machtig interessant en functioneel apparaat was. Dat maakte
veel goed.
Het was wel jammer dat we
zo ontzettend snel langs twee
grote torens geleid werden. Die
hadden iets met het overtollige
rioolgas te maken Ik had zo
graag willen zien waar dat nou
bleef... „Trouwens, meneer
Van den Hoek, ruikt u dat? En
gaat dat zo maar de lucht in'
Meneer Van den Hoek, wat
loopt u snel... Hallo . Meneer
Van den Hoek1'"

Discussie over
situatie in noord
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ZANDVOORT - Zandvoort Nieuw-Noord krijgt
een kans mondeling te reageren op het omstreden
'sleutelfiguren-onderzoek'
van de GGD Zuid-Kennemerland.

Z

.C

'J

Dit rapport komt donderdag
2 december ter sprake op een
discussieavond in Café Basta,
in het Winkelcentrum Noord.
Het meldde onder andere een
hoog alcoholgebruik en een
hoog percentage echtscheidmgen m Nieuw Noord. Dat heeft
flink wat stof doen opwaaien.
Het initiatief om de onderzoekers nader aan de tand te voelen, ligt onder andere bi] Lou
Koper, journalist en zelf bewoner van Nieuw Noord „Een
hoop mensen m noord zijn echt
pissig. En terecht. In het rapport worden allerlei zaken genoemd, zonder enige ondcrbouwmg. Ik kwam zoveel mensen
mngen voor Ouderen 1994- tegen die er verontwaardigd
1996'.
over waren, dat wc met een
Begin 1993 fuseerden het paar besloten hebben dit te orHuis in 't Kostverloren en het ganiseren."
Huis in de Duinen tot het ZorgVoor de discussie zijn vertecentrum Zandvoort. Het zorgcentrum ontwikkelde plannen genwoordigers van do GGD uitom een goed en breed zorgaan- genodigd, evenals 'sleutelfigubod mogelijk te maken. Het ren' die aan het rapport hebben
was weliswaar bekend dat het meegewerkt Do directie van de
aantal verzorgplaatsen zou GGD heeft ui positief gereamoeten worden verminderd, geerd op het initiatief. Ook de
maar er werd uitgegaan van bewoners worden uitgenodigd
handhaven van plaatsen in bei- om een bijdrage aan de discussie te leveren. Nadere inhchtmde huizen.
Nu wil de provincie echter een gen: Lou Koper, Lorentzstraat
van beide huizen sluiten
266, tel. 19240.

Gemeente op de bres voor HIK

De gemeente is samen met

W

MARTHA BURGER

't

ZANDVOORT - Tijdens
een woensdag gehouden
hoorzitting in het Haarlemse provinciehuis over de
voorgenomen sluiting van
het Huis in 't Kostverloren
(HIK), heeft wethouder
Hermes namens de gemeente de bezwaren toegelicht
die zij heeft tegen het plan.
Het HIK maakt deel uit van
het dit jaar door fusie ontstane Zorgcentrum Zandvoort.

Zandvoorts
Nieuwsblad

veel belanghebbenden van mening dat HIK samen met het
Huis in de Duinen nodig zijn
om het voorzieningenniveau op
peil te houden. Naast wethouder Termes hebben nog ruim 25
personen gisteren mondeling
hun bezwaren kenbaar gemaakt tegen de voorgenomen
sluiting van HIK.

Fusie
De sluiting is door de provincie
opgenomen in het 'Voorontwerp Uitvoeringsplan Voorzie-
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donderdag 25 november 1993
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BEAUJOLAIS PRIMEUR / BEAUJOLAIS VILLAGES 1993

! o 7 liter. ELDERS}»*

Ook dit jaar hebben de inkopers van Dirck III vele offertes naast
elkaar beoordeeld. Nu ook weer werd gekozen voor het kwaliteitshuis J. Pellerin. Een toonaangevend wijnhuis in het hart
van de Beaujolaisstreek. De keldermeester van Joseph Pellerin
is er weer in geslaagd een uitstekende Beaujolais en een
Beaujolais-Villages te vinifiëren. Garantie Elke fles Beaujolais
t Primeur en Beaujolais-Village Primeur van het huis Pellerin is
voorzien van het enige echte "garantie halslabel" wat alleen wordt
afgegeven door de " Union Interprofessionelle des Vins du Beaujolais", dit geeft u de zekerheid dat de wijn aan de hoogste eisen
voldoet en afkomstig is uit het Beaujplais-gebied. Wij garanderen
u ook dit jaar weer een uitstekende Beaujolais Primeur en een
Beaujolais-Village Primeur 1993.
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M E E R BETALEN VOOR PRECIES HETZELFDE!

Feestmaand December
BIJ

DESIGN

CUBE DESIGN 486DX-40
Mini Tower
4Mb ram geheugen
1 Mb Trident VGA kaart
3,5' Diskdrive
-160 IBM harddisk
SVGA Kleuren Monitor, 0.28 Dot Pitch
MSDos 6.0

NU FL3089,-

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

G2 486DXMini Tower / Desktop
4Mb ram geheugen
1 Mb Cirrus VGA kaart
3,5' Diskdrive
160 IBM harddisk
SVGA Kleuren Monitor, 0.28 Dot Pitch
MSDos 6.0
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NU FL3289,-

TRUST MOUSE 3 KNOPS...
FL 34,AMIGO 2400B MODEM...
FL 98,AMIGO 14400B MODEM/FAX...
FL489,TORNADO INTERM MODEM
FM 1 44 HV MODEM/FAX...
FL 649,MASTER BOOMER 100% ADLIB compFLl09rSOUND BLASTER...
FL169,SOUNDBLASTER PRO...
FL279QUICK SHOT JOYSTICK VANAF...
FL 29,95
SUPERVISION GAMES...
FL 24,-

ALLES ZO LANG
DE VOORRAAD STREKT !

CD PROGRAMMA'S/GAMES VANAF.. .FL49,GAMES VANAF...
FL 25,CONNER TAPESTREAMER...
FL489,MITSUMI CD-ROM MULTI SESSION... FL529,PANASONIC CD-ROM DOUBLÉ
SPEED MULTI SPEED...
FL649,DIAMOND SPEEDSTAR ISA...
FL259,CYRIX 387DX-40 COPROCESSOR...
FL159,-

ƒ 40,- excl.
171/2%BTW

OOK SOFTWARE OP MAAT

Uw
Nieuwjaarsgroet
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GROOT ASSORTIMENT CD-ROM TITELS !!!!!

Comelis SlegefSStr 2-1 .2042 GP Zandvoort MODELLEN EN PRIJS VERANDERINGEN ONDER VOORBEHOUD

Telefoon 02507-30792. Fax. 02507-30859 Alle genoemde prijzen zijn Inclusief BTW.
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ƒ 64,- excl.
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Ik kies model:
Naam:
Adres:
Postcode:

10 x 15 cm

59

cent
per foto

geen teruggeef garantie
BIJ ONTWIKKELEN EN
AFDRUKKEN

5,50

KORTING

OP EEN NIEUWE FILM
(24 opnamen)

1 0 x 1 5 cm

10x15 cm

KWALITEITSFOTO'S
in

DUBBELPRINT

1 UUR

1,25
per foto

ƒ1,- PER FOTO
BIJ ONTWIKKELEN EN
AFDRUKKEN
BIJ ONTWIKKELEN EN
AFDRUKKEN VAN UW
VOLLE FILM
GRATIS
EEN NIEUWE FILM

5,50

KORTING

OP EEN NIEUWE FILM
(24 opnamen)

13 x 18 2,50
15 x 24 3,95
20x28
4,95
30x45
9,95
4 0 x 6 0 19,95
50 x 70 27,75

Plaats:
Handtekening:

Mijn tekst luidt:

Kerstkaarten van
eigen negatief

M,per stuk
(min. 20 st.)

17

ƒ 96,excl.
171/2% BTW

Inzenden uiterlijk 15 december 1993 aan:
Weekmedia, Postbus 51,
1180 AB Amstelveen
Tel.: 020-6475393
Fax: 020-6475449

~

Woekmadia17

'Bloemenrijke'
tentoonstelling
in bibliotheek
ZANDVOORT - De Zandvoortse schilderes Susan
Laan van der Sommen
houdt van 30 november tot
en met 29 december een expositie in de Openbare Bibliotheek aan de Prinsesseweg.
Susan Laan heeft al vaker geëxposeerd in Zandvoort, zij is
geboren en getogen in de badplaats. Eenmaal per week ontmoet zij ook een aantal andere
Zandvoortse schilders. 'Omdat
het contact met vrienden in het
vak heel belangrijk en inspirerend is, Maar het resultaat tekent zich pas later af, achter de
eigen ezel. Het is een passie die
je nooit verlaat.'
Ook dit keer is zij blij, haar
werk aan het eigen publiek te
kunnen tonen. Werk dat ook voor een 'niet te hoge prijs' - te
koop is. Het zijn vooral bloemaquarellen plus daarnaast enkele olieverfschilderijen. Alle werken ademen een hele bijzondere, eigen sfeer uit. Dat kan ook
bijna niet anders: Susan Laan is
voor een belangrijk deel autodidact. 'Omdat het schilderen
haar vooral in z'n greep krijgt
op de meest onmogelijke momenten', zo meldt het al even
bloemrijke persbericht van de
bibliotheek.
'Tijdens het koken van de
aardappelen of met de jas al
aan om weg te gaan worden
vaak de beste stukjes geschilderd. Vast uurtjes op vaste
avonden werken bij haar niet
zo goed. Het vuur wordt dan
niet ontstoken en de vlam moet
echt wel in de pan slaan om
lekker te kunnen schilderen.
Op zulke momenten doet het
materiaal er zelfs niet toe, dan
zou het met een tandenborstel
nog lukken.'
De expositie is te bezichtigen
tijdens de openingsuren van de
bibliotheek.

OVZ huldigt ondernemers
ZANDVOORT - Jaap
Kroon heeft maandagmiddag namens Ondernemers
Vereniging Zandvoort de
winnaars van de Ondernemersbokaal 1993 gehuldigd.
Dat waren drie bedrijven:
Café/restaurant Neuf, Albert Heijn en de ABN/AMRO-bank die tevens over-all
winnaar werd. De winnaars
zijn door het publiek aangewezen.

Van Kuijk is zelf bestuurslid
van OVZ, maar dat heeft volgens hem geen rol gespeeld.
„We hebben onze mensen verboden zelf mee te doen aan de
actie. En dat is ook verzocht
aan de familieleden." Volgens
Crabbendam is de beloning
vooral te danken aan de service. „Het personeel doet zijn
best vriendelijk en behulpzaam
te zijn. We horen nooit klachten." De ABN/AMRO werd op
korte afstand gevolgd door de
De ABN/AMRO sleepte vorig nummer twee in de sector
jaar ook al een beker in de Dienstverlening, schoenmakewacht. „We zijn erg blij dat we rij De Goede uit de Kerkstraat.
de wisselbeker gewonnen hebben," zegt medewerker Crabbendam. „Ondanks het feit dat Steuntje
we tijdelijk verhuisd zijn naar
„Het is een steuntje in de
de Zeestraat. De klanten zijn rug," zeggen Jan en Andries Pilons gelukkig trouw gebleven." mer over de prijs voor café/res„Tegen de verdrukking in dus," taurant Neuf in de Haltestraat,
bevestigt directeur Van Kuijk. in de sector Horeca. „We tim„Ondanks het platgooien van meren al jaren aan de weg in
ons kantoor op het Raadhuis- het hartje van het dorp. We proplein. Voor onze mensen is dat beren de kwaliteit steeds vereen kick. We hadden niet ver- der omhoog te vijzelen. Nu ook
wacht dat we dit jaar weer een met het restaurant. Deze prijs
is het teken dat we op de goede
beker zouden winnen."

weg zijn."
„Het is een erkenning van het
totale team." Dat zegt G.J. Oudhuis, sinds twee jaar bedrrjfsleider van Albert Heijn. De supermarkt heeft de eerste plaats gewonnen in de sector detailhandel. In totaal werken hier zo'n
zeventig mensen, waaronder
veel parttimers. „Een klantgerichte houding en service," dat
zijn volgens hem de belangrijkste redenen waarom AH de
prijs heeft gekregen. Dat de
winkel 's avonds half zeven
openblijft, kan eveneens een rol
spelen. „Dat sluit ik niet uit."

Pincode
De prijs is geen reden om op
de lauweren te gaan rusten.
„We proberen de service verder
uit te breiden. Daarom zijn we
ook blij met eventuele kritische
opmerkingen van klanten, daar
leren we van." Nog voor de
Kerstdagen wordt een nieuwe
serviceverlening ingevoerd: bij
drie kassa's kan dan met de
pincode betaald worden.

; AMSTERDAM - Slechts
weinig mensen zijn er van
op de hoogte, maar Nederland heeft zijn bekende
Gouden Eeuw niet zozeer te
danken aan de handel met
Azië, maar vooral aan de
handel met Zweden en Denemarken.
Om dat gegeven onder de
aandacht te brengen zijn er in
het Scheepvaartmuseum objecten te zien uit het wrak van een
van de grootste oorlogsschepen
uit de 17e eeuw: het Zweedse
Koningsschip Kronan. Het is
een unieke tentoonstelling die
een zeer gedetailleerd beeld
schetst van het leven aan boord
van een 17e eeuws schip.
De Kronan was vanaf 1672 de
trots van de Zweedse natie,
maar in 1676 kwam daar abrubt
een einde aan. In dit jaar trok
de Kronan samen met wat kleinere oorlogsschepen ten strijde
tegen de Denen die zich gesteund wisten door acht Nederlandse oorlogsschepen. De
Deens/Nederlandse vloot stond
onder het commando van viceadmiraal Cornelis Tromp.

De bekende TV-prese_ntatrice Tineke de Nooy ontving vorige week de Prix d'Humanité 1993, uit
handen van de voorzitter van Lions Club Zandvoort John Berghof. De Nooy kreeg- de prijs voor
haar werk voor kansarme kinderen in het buitenland. Naast een sculptuur gaat het om een
bedrag van een aantal duizenden guldens, bestemd voor slachtoffertjes van de kernramp in
Tsjernobyl.

Vervolgens weet de negenjarige Winie het publiek te vertederen met een Indonesisch
dansje, waarbij ze sierlijk wiebelschokt en angstaanjagend
met de ogen heen en weer Hitst.
' Maar de echte uitsmijter is
een Cypriotische gitarist, die
rhet een hele batterij aan effectapparatuur de tijden van Jimi
Hendrix doet herleven.
! Kortom, van de Open-Tropenavonden, waarop amateurs
0p het vlak van de niet-westerse
qultuur zich kunnen présenteren, kun je alles zeggen, maar
één ding staat als een paal boven water: ze zijn uiterst gevarieerd.
De avonden gingen in 1986
van start en na enkele jaren was
de kwaliteit van het gebodene
zelfs zó hoog - Koerdische
vluchtelingen die razendknap
hun instrument bespeelden of
Indiërs, die filmmuziek maakten die regelrecht van de plaat
leek te komen - dat men enigszins sturend moest optreden.
„Op een gegeven moment waren de avonden zo serieus datje
nauwelijks nog adem durfde te
halen," weet Isabelle Vermerj
zich te herinneren, die zich de
afgelopen drie maanden met de
programmering heeft bezig gehouden. „Vanaf dat moment
hebben we dus wat meer plek
ingeruimd voor beginnende
amateurs."
*>
De Open-Tropenavonden zijn
opgezet om mensen een kans te
geven voor publiek hun dans en
muziek op te voeren. Soeterijnvoorlichter Willem Lutje Hulsink: „Aan onze gewone concerten stellen we hoge eisen, maar
onder die professionele laag be-

Foto Persbureau Zandvoort

delsrelatie tussen Nederland,
Zweden en Denemarken."
De collectie bestaat uit tal
van gebruiksvoorwerpen, gouden en zilveren munten, kleding, schoeisel, sieraden, touw,
houtsnijwerken (onder andere
een anderhalve meter hoog
beeld van een Romeinse krijger), meubilair, eet en drinkgerei, wapens, een complete en
uniek beeld van het leven aan zeer verrassende inhoud van
boord van een 17e eeuws schip. een officierskist en een compleDoor het brakke water met een te kist met navigatiemateriaal.
relatief laag zoutgehalte zijn de
De tentoonstelling: Is te zien tot en
overblijfselen namelijk zeer met 13 maart volgend Jaar. Het
Is geopend van
goed geconserveerd gebleven. Scheepvaartmuseum
dinsdag tot en met zaterdag van tien
Bovendien geeft de tentoonstel- tot
vijf uur en op zondag van 12 tot vijf
ling een goed beeld van de han- uur.

Unieke expositie over
Gouden Eeuw van de
zeebodem geschraapt
Op l juni 1676 voer de Kronan voor de kust van Öland, op
de voet gevolgd door de Deens/Nederlandse oorlogsvloot. De
bevelhebber van de Kronan gaf
zijn bemanning de opdracht
overstag te gaan om de vijand
tegemoet te gaan. Het schip
werd gedraaid zonder dat zeil
werd ingenomen. Deze manoeuvre bleek fataal te zijn,
want het schip haalde water,
helde over, vatte vlam, explodeerde en zonk binnen enkele
minuten totaal versplinterd
naar de zeebodem. Achthonderd van de 842 zeelieden verdwenen in de Oostzee.
Directeur J. Bakker van het
Scheepvaartmuseum: „De resten van het schip zijn van hoge
kwaliteit en geven ons een

*Open Tropen' wereldcultuur
AMSTERDAM - De 59ste aflevering van Open Tropen
begint met een keurige, Nederlandse dame, die in het
dagelijks leven op Fnanciën
werkt, maar vanavond een
absurd Turkse sprookje
voordraagt.

Drie bekende
Zandvoorters
overleden
ZANDVOORT - Zandvoort heeft afgelopen week
afscheid moeten nemen van
drie bekende inwoners: Willem Castien, Leo Keur en
Hein Rietberg.
Wilhelmus Martlnus Castien,
weduwnaar van mevrouw C.A.
Vinken, overleed dinsdag 16 november in zijn woning aan de
Haarlemmerstraat 15. Hij is 87
jaar oud geworden. Castien
werkte jarenlang bij woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht, op 29 november
1948 werd hij bestuurslid van
de vereniging Onderling Hulpbetoon. Voorzitter K.C. van der
Mij e hield woensdag 17 september een korte herdenkinstoeDe prijswinnaars van de Ondernemers Bokaal Zandvoort. V.l.n.r. Andries Filmer, Café Neuf, de spraak voor het bestuur, dat
heer Crabbendam namens ABN/AMRO met de wisselbeker, en G.J. Oudhuis, bedrijfsleider toevallig die dag in het GemeenAlbert Heijn.
Foto Persbureau Zandvoort schapshuis vergaderde. Castien is zaterdag onder grote belangstelling begraven op de Al(ADVERTENTIE)
gemene Begraafplaats in ZandKledinginzameling
voort.
Leendert Keur is dinsdagaZANDVOORT - Mensen in
vond op 81-jarige leeftijd overleNood zamelt morgen en overden. Hij genoot grote bekendmorgen weer overtollige kleheid in het dorp door het beding in. Dit keer speciaal voor
drijf Keur Schilders, ooit door
mensen in Oost-Europa. Ook
zijn vader opgestart in de Brugschoeisel, dekens en lakens zijn
straat. De zaak is in de loop der
welkom. Afgeven in gesloten
jaren uitgegroeid tot een bloeizakken, vrijdagavond 26 noend bedrijf, Keur Glas, gevesvember tussen zeven en half
tigd op de Paradij s weg. Van
acht bij: de Nicolaasschool, inRenault-dealer Rinko zit dicht bij huis.
zijn 18e tot zijn zestigste is Leo
gang Prof. Zeemanstraat, de
Keur schilder geweest. Er zijn
En met dit kaartje weet u 'm in een
NH-kerk, de Gereformeerde
vermoedelijk weinig ZandKerk, de Vrijzinnige Geloofsgehandomdraai te vinden.
voortse adressen waar hij niet
meenschap aan de Brugstraat
aan het werk is geweest. Leo
en bij de RK-kerk. ZaterdagKeur was gehuwd geweest met
morgen tussen tien en één bij
Jeanne van der Schaar, die in
de Nicolaasschool en de
april van dit jaar overleed. De
RK-Kerk aan de Grote Krocht.
condoleance is vanavond van
Tussentijds kan er niets meer
half acht tot acht uur in de
ingeleverd worden bij de AgatPoststraat. De crematieplechhakerk.
tigheid is vrijdag om 12.15 uur
in Driehuis Westerveld.
Kunst in de klas
Heinrlch Louis Rietberg overleed afgelopen weekend op
in Plesmanschool
70-jarige leeftijd en wordt vandaag om 13.45 uur gecremeerd
ZANDVOORT - De reizende
in Driehuis Westerveld. Riettentoonstelling Kunst in de
berg, vroeger secretaris van de
klas, Kleur, is neergestreken in
evenementencommissie van de
de Plesmanschool aan de A. J.
VVV en van het Samenwerv/d Moolenstraat: een tentoonkingsverband, is vooral bekend
stellingsproject van de Stichvanwege zijn inspanningen
ting Kreater voor kinderen tusvoor de Stichting Pro World
sen de vier en twaalf jaar. De
Cup Zandvoort. De stichting
expositie bestaat uit eigentijdse
was organisator van de wereldkunstwerken van professionele
kampioenschappen surfen in
kunstenaars. Ieder kunstwerk
Zandvoort, de Pall Mail Export
vertelt een eigen verhaal over
Pro World Cup. Een groots evekleur. De expositie, het hele
nement dat in de jaren tachtig
schooljaar te zien, wordt begeCuriestraat 8-10 2041 CD Zandvoort Tel 02507-12424
een aantal keren werd gehouleid door verschillende soorten
den en veel publiek trok.
lesmateriaal.

Goede service
ver te zoeken?
Kom nou!

Kerstmarkt
ZANDVOORT/BENTVELD De Bodaanstichting in Bentveld houdt vanmiddag van 2 tot
4! uur een kerstmarkt/bazaar.
Te koop zijn dingetjes 'die de
Kerstsfeer verhogen', plus creatief handwerk.

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 25 november 1993

vindt zich een borrelende massa van mensen die op een aardige manier met muziek of dans
bezig is. Met de Open-Tropenavonden willen we ze wat podiumervaring bieden."
Vermerj: „We hebben Surinaamse artiesten die regelmatig terugkeren, omdat de halve
band plotseling in Suriname
zit, zodat ze met een andere
groep verder moeten.
Maar je hebt ook dansscholen, die voor het eerst op een
podium staan en graag wat ervaring willen opdoen met licht
en geluid."
Juist omdat de meeste artiesten voor publiek optreden,
wordt er veel aan gedaan om ze
op hun gemak te stellen. Vermeij: „Ze zijn hier 's middags al
voor de soundcheck, waar de
nervositeit soms vanaf druipt.
Daarna gaan we met zijn allen
eten en komt ook de gast-presentator erbij. Die heeft dan
ruim de tijd om met de artiesten te praten en ze op een leuke
manier aan te kondigen. We
doen er dus alles aan om ze een
onvergetelijke avond te bezorgen, want we willen natuurlijk
wel dat ze doorgaan."
Het publiek stelt zich ook
mild op, al zijn er af en toe aandoenlrjke en hilarische momenten, die om een gulle lach vragen. Vermeij: „Je hebt van die
open podia waar ze al 'boe!' beginnen te roepen of met bierblikjes te gooien, als iemand
het podium betreedt. Bij ons
worden de mensen die optreden, meestal zo'n vijf a zes per
avond, worden zeker serieus
genomen. En het aardige voor
het publiek is dat ze een heel
gevarieerd programma voorgeschoteld krijgen en op één
avond de hele wereld voorbij
ziet treken."

Postcode Loterij gaat de hoogte in

Een torenhoge
Jackpot!

(ADVERTENTIE)

In Rotterdam is het al weken
het gesprek van de dag. Wat
gebeurt er toch op de Euromast? Nu is het iedereen duidelijk: de Euromast is Jackpotmeter geworden! In heel
Rotterdam is nu te tlen hoe
hoog de Postcode Jackpot is.

GEEF EENS WAT ANDERS!
LAAT UW FAMILIE, VRIENDEN OF
KENNISSEN OP DE HOOGTE ZIJN
VAN WAT ZICH IN HUN OMGEVING
AFSPEELT!
GEEF EEN ABONNEMENT OP HET
ZANDVOORTS NIEUWBLAD, DAN
GEEFT U ELKE WEEK EEN NIEUW
CADEAU!
13 WEKEN VOOR MAAR ƒ 12,50

ft»

De prachtige v e r l i c h t e
Jackpotmeter op de onderste
helft van de Euromast, waaraan weken werd gebouwd, is
tot in de wijde omgeving te
zien Hij staat nu op 3,25 miljoen gulden, en sti|gt volgende
maand misschien al naar 4.5
miljoen!

13 weken voor maar ƒ 12,50
De l'u\tcoue Jackpot gaat nu ook
letterlijk de hoogte in.'

Nieuwsblad

De winnende
Thuisbingo-

Bezorg de krant bij:
Naam: (m/v) l l l l l l l l l l l l
l l l l
Adres: l l l l l l l l
J l
Postcode/Plaats: L
Telefoon: l l l l l l l l
l l l l l l
Ingangsdatum: L
Stuur de acceptgiro naar:
Naam: (m/v) l l l l l l l l l l
Adres:
l
Postcode/Plaats: l l l l l l l l
Telefoon: l
l
Giro/Banknr.: l l l l l l l l
l * Voor postabonnees gelden andere tarieven.

l

nummers:
14 november
3
4
7
10
12
l

l

l

l

l

l

Euromast k u n t u dat precies
bijhouden!
De h o o g s t e s t a n d op de
Jackpotmetcr is /even miljoen
gulden Bij die stand vvoidt de
Jackpot gcgaiandcerd u i t g e keerd. Twee maanden geleden
nog viel de/e superprijs van
zeven miljoen m Delft.
B e h a l v e de J a c k p o t / i j n ei

n a t u u r l i j k ook nog de vele
t i e n d u i z e n d e n andeie pri|/en
van een tientje tot een miljoen
die het meespelen in de loterij
al meer dan de moeite waard
maken En daarbij steunt u via
uw d e e l n a m e ook nog een
groot aantal goede doelen die
zich i n z e t t e n voor m e n s en
natuur

Vul dus nog vandaag de WINTOT-ZEVEN-MILJOENBON m om /o snel mogelijk
van de partij te zijn! •

Zeven miljoen

het is belangrijk te weten wat zich in je omgeving
afspeelt Ik geef daarom de Nieuwe Weesper cadeau.

l U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
| opgeven: 020-562.62.11.
l Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
l
De Open-Tropenavonden vinden elke l Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "71Ó37i"Ö24ÖÖ1
laatste donderdag van de maand (op
december en de zomer na) plaats In
het Soeterlln Theater (Tropenmuseum). Donderdag 25 november vindt
de eerstvolgende avond plaats. Heserveren kan on nummer 5088.500.

Autobedrijven Rinko

l

13
15
18
20
22

23
26
27
30
32

NE

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

J ƒ40,- (vier lotnummers) J ƒ20,- (twee lotnummers)
J ƒ30,- (drie lotnummers) J ƒ10,- (één lotnummer)
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters Deelname houdt in aanvaarding van het reglement

Naam:

J dhr. J mevr.

Adres:
Plaats:

Postcode: l L

1509311
Postbanknummer

Extra
Prijs
f

25.000

8181 NE 078

Van heinde en ver kan iedereen de Euroma\t al zien staan. En dm ook
de grouMe Jackpotmeter in het land...

WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON

33 42
36 43
38 44
39
41

StraatPrijs
21 november
ƒ 3OOO
8181

Iedere maand tiekt de notaris
een winnend lot uit de Postcode Loterij v. aai op de Jackpot v a l t Is dat lot n i e t v e i kocht, dan stijgt de Jackpot
met ten m i n s t e een m i l j o e n
gulden, a f h a n k e l i j k van het
aantal deelnemers Dus: hoe
meer m e n s e n er m e e s p e l e n ,
hoe sneller de Jackpot groeit
naar z i j n m a x i m u m O p d e

Datum
Handtekening

Banknummer:
....,._ —\— —l—
\

l

BtS

NATIONALE •

l —

• LOTERIJ

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZVDen Haag

MICRO CD-COMPO + BOXEN

ZANUSSI WASAUTOMAAT
Voorlader wasautomaat, 4,5kg trommel van
roestvrijstaal, variabele thermostaat en halve wasknop.
Adviesprijs*899.-

Versterker 20 Watt, tuner, cassettedeck, equalizer, CD-speler
(3-Beam-laser). Afneembare 2-weg boxen.
Adviesprijs*399.-

SONY CAMCORDER

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

8x motorzoom, (ader, 3 lux,
hifi, autofocus. Adv. "2220.-

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

1299.-

25GR5760, Flat square beeldbuis, teletekst, stereo en af- TOPMERKCAMCORDER
standbediemng Adv.'2075.- F60; 8mm systeem, 6x zoom, supenmpose, autofocus. Adv.'2299.-

1149.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

Type W 7 5 0 ; V o o r l a d e r ,
RVS trommel EN kuip.
Adviesprijs. '2199.-

ivN**.-^ .«Sssst.kS*»,--'^ ^••H

1395.-

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

1995.-

PHILIPS 25PV7966
63 CM MATCHLINE

SONYHI-8TRAVELLER

PANASONIC VIDEORECORDER
VHS-HQ 3 KOPPEN INKL. PDC

995.PHILIPS 55 CM KTV

1599.-

SONY TRAVELLER

SHARP R2V11 STUNT!!
pTjg.% O>|G
hflfe? .Cnrafi"
PHILIPS / WHIRLPOOL

De grote AEG kollektie bij BCp
te bewonderenl Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbieding? Adviesprijs. '1549.-

ZANUSSI 2-DEURS

Fffij
IfM?

CCC
UOü.

PANASONIC NN5259

FGA H H O C PHILIPS /WHIRLPOOL
IJ'»A? | |.CuB"
SHARP 2 IN 1 KOMBI
Type R3G14; Draaiplateau,
timer en 1 000 Watt quartz-grill.

„w opname exaci

BAUKNECHT 2304
pTgii CCC

1399.

BAUKNECHT WA6500

845.-

f *10 •"

PHILIPSGR102137CM PHILIPS HI-FI VIDEO
VR702; MATCHLINE. 4koppen,
longplay, Jog-shuttle, perfekt
beeld, HiFi stereo. Adv. *1795.-

Wf

999.-

Ui

EffiJ OOu-"

SAMSUNG 900 WATT
Type MX245TB(zw); 28 liter,
digitaal, draaiplaleau. Adv. "549.-

SIEMENS KS31VOO

320 Uter2-deurs koekast *1396.-

h

MOULINEX3IN1 .
KOMBI MAGNETRON
FMA925C; Luxe 3 in 1 kom-,
bi-magnetron. Inkl. hete-lucht-.
oven en grill. Adviesprijs*849.-

TURBO-DRIVE HI-FI

569.-

Supersnell HiFi stereo video.
Ned. Philips garantie. '1395.-

799.899.

HRD910-JOPKLASSE! *1649.-

1499,

BCC speelt reeds 23 jaar op
zeker en verkoopt uitslu.tend
de allerbekendste Wpmerken
met otlicieel Nederlands garantiebewijs. Fabrikanten en
importeurs leveren ons graag,
en niet alleen vanwege onze
INDESIT PROMOTIE
zeer grote omzet. Ook omdat
Type 2596; Adviesprijs.*799.wij een snelle, zeer modern
geoutilleerde Technische
Dienst hebben, die het begnp
SERVICE werkelijk waarmaakt
BAUKNECHTSUPER
Bvkleuren-tv service in-en |
KOEL/VRIES KOMBI
TvDeKGC2511;Adviesprijs'1269.- buiten de garantietijd uiterlijk
de volgende werkdag. Bi| BCC,
kopen is een verademing.
Vakkundig personeel staat u
met raad en daad terzijde.
PHILIPS/
BCC. waar men nog ti|d voor
WHIRLPOOL
M hoeft!

KOEL/VRIES KOMBI •
ZANNSSIWASAUTOM. Type
ARG280;Adviesprijs*1235.-

1149.-

599.-

1199.-

SONY
PHILIPS VIDEO + PDC

"•o

VR223; VHS-HQ, simpel programmeren: TXT. '1245.-

799.-

749.-I

SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST
TURBO-DRIVE VIDEO

850
TOEREN
BOVENLADER

Supersnel, 4 koppen, longplay. l
Ned. Philips garantie. *1245.-

679.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

IType AWG089; Opvolger
Ivan de nu reeds legenIdarische PHILIPS CC1000.
l Adviesprijs. '1445.-

dubbel

VR312;3koppen,perfektbeeld,
LCD-afstandbediening."1145.-1

679.ARISTONA HQ VIDEO
2SB12;LCD-afstandbed..*1045.-1

549.

GRUNDIG VIDEO + PDC l

899.-

ouu"--

I800TRNBOVENLADER

1149.-

_«-t

3.«egboxen,a«st

130 LTR. KOELKAS
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

SONY l

•1000.-

pHILIP!

MHC600-.

1099.-

749.

ETNA FORNUIS 14.00

/

BLAUPUNKT63 CM
STEREO TELETEKST

SLV425; VHS-HQ, longplay,
4J2A-PRO koppen, shutüe. '1330.-

899.-

V325; VHS-HQ, prefekt beeldl
LCD-afstandbediening. *1220.-

_ 525.-

599.

BAUKNECHT 160 LTR

nw% 7QQ _
EM? f ÖO.

GRUNDIG 51 CM TEKST

ni^ii COQ _
ijahi QuOGRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

668.-

(
C 0-speler,
b o x e n . '

MY
FIRST
SONY

SX12V.2»40*1

TCM4000;Soundmlx/
casseltespe Ier, Inkl.
microfoon.Adv.'140.-

F360;HO-3 koppen. *1098.-

749,

*

CFM 2000T~ Radiocassette. Adv. '165.-

579.-

-

LTTjH2an>H5.-

lÈVÈST.

PANASONIC VIDEO

MYFIRSTSONY
WM3000; Kleurig*
walkman, Inkl. hooldtelefoon. Adv.'85.-

J40;VHS-HQ,3koppen.*1104.-1
6 in 9 angen

DX20;afstandbediend. '879.-1

rec,oU-670

»-..--:

j V C M»

529.-

Inkl. afstandbediening. *699.-

449.-

2x30 Watt, 5 bands
equalizer, dubbel
cassettedeck, tuner,
CD-speler, 2-weg
boxen. Adv.*795.-

399,

EM22; Gas-elektro fornuis,
nkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs. *1575.-

998.-

I INDESIT WASDROGER

459.-

l PHILIPS/WHIRLPOOL
| Type AMB523; Adviesprijs*945.-

599.-

99

AUDIO- & VIDEO CASSETTES1
De laagste prijzen van Nederlandl Bijv.:

|

"9 A9 . - MAXELLXNI90
SONYP5-90MP

10voor
3voor

__

L

37.50|
29.5P

I

ALKMAAR
l BEVERWIJK
l Winkelcentrum "De Beverhof " Huiswaarderplein 11
(Achter Noorderkaüe/G.o:
l Beverhof 16 (alleen witgoed)

,

OPZETVRIESKASTJr

328

ZANUSSI VRIESKAST

|u$ri
649.'
IKONDENSDROGER
799.I ELEKTRONISCHE

Type AFB594; Vrleskast
Adviesprijs. *725.-

PHILIPS / WHIRLPOOL INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts en
gerulsarm: Adviesprijs*999.-

BAUKNECHT LUXE

| MIELE DROGER

nrg% C7Q _ BAUKNECHTVW3PR
TQQ Ü3M U f O . rrjr^
wM f ïJ*!.
BOSCH VRIESKAST

IMERKCENTRIFUGE

STUNT!! VRIESKIST!!

999.1299.169.
\CDI

Electronisch betalen HAARLEM
l Winkelcentrum "Schalkwijk
met uw PIN-code,
zonder extra kosten l Rivièradreef 37

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl.gfillen kookwekker. *1510.-

Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs. *595.-

TypeZeOSO; Advlesprijs*599.-

| Elektronisch regelbaar.*1445.-

ATAG GAS-ELEKTRO

KFF452; Luxe gas-elektro'
fornuis met hete-luchtoven,
ll, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

Type GSD1311; Adv. '848.

BOSCH VWPS21 00

348.-

IERLAND
DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
u Meer budget door de gratis
l) BCC-card!
|
Aanvraan-folder in de winkel!

898

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS,

ATAG INFRA TURBO

l Type TD50; Adviespnjs*649.-

IKONDENSDROGER

'L7
NED. TOPMERK MINI-SET
INKL. CD SPELER
R EEN
N BBOXEN
UXt

279.-

l ZANUSSI WASDROGER

l BAUKN./BOSCH/AEG

STUNT! VHS-HQ VIDEO

478.-

l Wasdroger. Adviesprijs*495.-

MYFIRSTSONY

F340; VHS-IHQ, PDC voor-1
bereid, afstandbediening. *968.-

JVC VHS-HQ VIDEO

595.-

TOPMERK WASDROGER

•

410;Gas-eteWrofomuis.Adv.*1425.- •

160 liter inhoud. Adv.*869.WISSELAAR
VOOR
6 CD'S

AKAI 3 KOPPEN VIDEO

BLAUPUNKT55 CM
SUPER TELETEKST

425.-

PELGRIM FORNUIS

BOSCH KTF1540

SONY

SONY3 KOPPEN VIDEO

VIDEO+PDC
1099.- AKAI VHS 749

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

KN5404; Gas-elektro. *1049.- •

495.-

SONY4 KOPPEN VIDEO

IS63-30; Adviespnjs'1799.-

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

395.-

PHILIPS 160 LITER

IS70-39; Adviespri)s*1999.-

_ 1348.-

NDESIT G/E FORNUIS .

ZANUSS1140 LITER

70KV9717; Adviesprijs'2275.-

1398.-

598.-

145 LITER KOELER

RTV535; 3 koppen, VHS. *1445.-1

599.-

528.-

INDESIT 140 LITER

TOPMERK. Adviesprijs*749.-

BLAUPUNKT VIDEO

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

NDESIT
FORNUIS
ype KN5402WO; Adv. *849.-

AEG TURNETTE
l Inklusief aparte 2800-toeren
l centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

GV201;TELETEKST. *1099.-1

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

879.

KOOP ZONDER
RISICO

f *19 •" PHILIPS /WHIRLPOOL

L;ifo.f

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

999.-

599.-

PTgfr 7yin

F55; 4 koppen, stereo. *1683.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

f 99 •

STUNT 1000 TOEREN

GRUNDIG HI-FI VIDEO

PANASONIC VHS HI-FI

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

ntg..v T n n
L'lft?

1699.-

649,

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi
Geen 2-deurs koelkast maareen magnetron. Adviesprijs*1299.Type AWG719; Adv.' '1235.- echte 320 Iiter2-deurs koel/vries
komb'matie. Koelruimte op "ooghoogte". Adviesprijs. *1099.-

PHILIPS /WHIRLPOOL

1299.-

VS940; VHS-HQ, 4 koppen,
TELETEKST/PDC. '1999.-

R8180; 750 Watt+draaiplateau.

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs'1299.-

Flat en Square Hi-BlackTnnitron beeldbuis, teletekst en af- SONY VHS HI-FI VIDEO
standbedienmg. Adv*1799.- SLV615; HQ TOPKLASSEI
4 koppen, longplay (8uur). *1990.-

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST

SHARP 3 IN 1 KOMBI

INDESIT 1200TOEREN

JVC VHS HI-FI VIDEO
SONY 63 CM KT!
SUPER TELETEKST

ü !;!•

MOULINEX FM1115

AVM610; 20 liter. Adv. *769.-

SIEMENS WASAUTOM.

TR50; Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi, autofocus. '2550.-

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST
B:fafi^ Tf^B C

INDESIT 2-DEURS

AEG LAVAMAT RVS

NVJ42PDC; Perfekte beeldkwaliteit, eenvoudige bediening.
Afstandbediening met LCD-display en barcode-scanner, autom.
koppenreiniging, stilstaand beeld en slow-motion, digitale tracking.
Adviesprijs*1252.-

\-JMW

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv. *749.-

Type R2240. Adviesprijs*849.-

Topklasse beeldkwaliteit, HlFi stereo. Adviespnjs'3330.-

CCR810; 8mm camcorder, HiFi
stereo, super-lichtgewicht *2695.-

395.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

Type WA199; 110Otoeren. '1849.-

M PHILIPS CE6270 63CM
3 AFSTANDBEDIENING

ijtjftr

nffifr O1Q

BAUKNECHT1100TRN

1795.- STEREO1969
TRAVELLER

ri STEREO TELETEKST

SAMSUNG RE570

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Al\m

saWd-,B.;....=..
OPENINGSTIJDEN:

zaterdag .9 tot S uur.

ELEKTRO SUPERS &*r^feT±S.lu
IN DE RANDSTAD ""^.""fniaT.n do^rd.»

.1 tot 6.30 uur

. 9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND.
7 lot 9 uur
7 tot 9 uur
7 tot 9 uur

Weekntödle 1M8d4=iö-10'J 7

woensdag IR november

Justitie

Bewaarder/Complexbeveiliging
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Montis
Leolux
Hülsta
Rolf Benz

DONDERDAG : 25 NOVEMBER VAN 9.30 - 17.30 UUR
VRIJDAG
: 26 NOVEMBER VAN 9.30 - 21,00 UUR
ZATERDAG
: 27 NOVEMBER VAN 9.30 - 17.00 UUR

Gelderland
Harvink
Hennie de Jon
Gallerie Cair

EENMALIGE MAGAZIJNVERKOOP VAN MEER DAN 100
MONSTERMODELLEN VAN TOONAANGEVENDE
DESIGNMEUBELEN. FABRIEKSNIEUWE, PUNTGAVE
MEUBELEN. MET VELE DUIZENDEN GULDENS KORTING.
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Slechts TWEE DAGEN!!!

OPENBARE VERKOOP

LEDEREN JACKS „159,
2de JACK voor 1 GULDEN

Pasteurstraat 2A
17027
Haltestraat 23, tel. 12159

woensdag l december
komt sinterklaas om 15.00
in de Haltestraat en
om 16.00 uur
in de Pasteurstraat.
Alle kinderen mogen daarvoor hun
schoentje inleveren en
woensdagmiddag doet sint er een
leuke verrassing in.
Vanaf heden liggen er
aankleedpoppen van karton in de
winkels dus maak voor de sint de
orgineelste pop.
De 3 mooiste krijgen een kado.

De nieuwe Passat:
Veilig, veiliger, veiligst.

Gerenommeerde leerfabrikanten hebben te veel voorraad, door een stagnerende afzet en
geannuleerde exportorders. Wij kunnen daarom i.s.m. de importeur méér dan 3000 stuks
lederen kleding verkopen tegen dumpprijzen!
3/4 Dames en Herenjassen
Suede Dames- en Herenjacks
MOTORJACKS de goedkoopste
NIEUWE COLLECTIE
tot 40 %

va. 199.va. 98.va. 159.KORTING

«P2

ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 NOVEMBER

van 10.00 -18.00 uur IN DE WINKEL:
HALTESTRAAT 11 ZANDVOORT 02507-14642
o.l.w. ITALIA LEAf HER WEAR. HELMOND INFO: 04920 22923 / ZONDAGS BEREIKBAAR

IETS VOOR I>1< SIM ?
Mickey Mouse
stropdassen
Disney sokken

Behalve bijzonder fraai, is de nieuwe Volkswagen Passat ook bijzonder veilig. Zo Is hl] standaard voorzien van
dubbele airbag, verstelbare gordelspanners vóór, hoofdsteunen vóór en achter, dwarsversteviglhgen In de voorstoelen en een achterbank die met plaatstaal is versterkt De portieren kunnen na een aanrijding open en voorkomen dat een portier naar binnen dringt Versterkte raamstijlen, stalen dorpels, extra stevige portierstljlen en
flankbeschermers bieden bescherming na een botsing van opzij. De speciaal ontworpen voorbumpers verdelen
de botsenergie over de hele voorzijde, speciale geleiders voorkomen dat de spatborden losraken en verhogen de
schokabsorptie. Speciale scharnieren en voorgeprogrammeerde kreukelzones voorkomen dat de motorkap de
voorruit raakt terwijl de balk aan de tunnelconsole gevaarlijke vervormingen van de passagiersruimte voorkomt
Kortom, de nieuwe Passat is de veiligste auto In t'n klasse en is bovendien de enige in zijn klasse die voldoet aan
de strenge US '94 veiligheidsnormen

49.90

en verder natuurlijk nog heel veel andere
kadoartikelen!

De nieuwe Passat vanaf f 44.996,Hij komt. Hij komt. Hij komt.
Voor het eerst heeft Sint tijd om
zelf langs te komen met zijn
Pieten
bij „Oefening Staalt Spieren",
Wij wensen alle kinderen veel
plezier op 1 dec.
Dit feest wordt
gesponsord door:
J. van Campen & Zn.
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort
tel. 15449

Tjerk Hldd»88traat 20, leuk tweekam.app. op
2e et. met balkon op het zuidoosten. Ind. entree, hal, woonkamer met open keuken, badkamer met douche en toilet, slaapkamer.
Vr.pr. ƒ 129.000,-k.k.
Karel Doormanttrait 22, 2 1/2 kamerapp. op
1e et. met mooi uitzicht over zee, gelegen in
recent geheel gerenoveerd app.complex.
Serv.k. ƒ 250," p.m.
ƒ 139.000,-k.k,
Grote Krocht 19, ruim woonhuis In centrum.
Ind. parterre: entree, ruime hal, kelder, toilet,
tuinkamer, 1e et. woonkamer, slaapk., keuken,
dakterras, toilet, douche, 2e et. 3 si.k., bergruimte.
Vr.pr. ƒ 265.000,- k.k.

Frans Zwaanstraat 64, vrijstaande villa met
schitterend uitzicht over de zuidduinen. Ind.
vestibule, hal met marmeren vloer, woonkamer
met schuifpui, parket vloer en open haard, eetkeuken met Inb.app., bijkeuken, toilet, praktijkruimte, 1e et. 4 slaapk., badk. met llgbad, toilet
en wastafel.
Vr.pr. ƒ 626.000,- k.k.
Kostverlorenstraat 94a, uniek gesitueerde
halfvrljst. villa met garage. Grondopp, 690 m2.
tuin met optimale privacy. Ind. souterrain; kantoorruimte, werkruimte, 2 kamers, ruime garage.
beg.gr. ruime hal, L-vormlge woonk. met open
haard en schuifpui, open keuken met Inb.app.,
toilet, 1e et. ruime badk. met llgbad, dub. wastafel, douche en toilet, 3 si.k., douche/toilet, 2e et.
sl.k. met balkon, bergk., riant dakterras.
Vr.pr. ƒ 765.000.- k.k.

******

Kerkstraat

Auto Strijder B.V.

20, Z a n d v o o r t

Burg. v, Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort, Tel,: 02507 -1 45 65.
Prijzen zijn 'Vanaf prijzen Inclusief BTW en BPM exclusief kosten Hjklaat maken Wijzigingen voorbehouden

Sint en Piet
vergeten doen
wij ze niet.
BLOEMSIERKUNST

SUN RENT

J ölujjS
De specialist
in al HIP bloemrvcrkeH.

Verhuur
van Philips
Sunmobile
Bel voor
reservering en

Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 12060

HEMA

inlichtingen:

ZANDVOORT
02507-30183
Ondergrondse
olietanks

te verwijderen?
Bel voor vrijblijvende offerte

Zoek je een !euke
bijverdienste?
Wij vragen

medewerkers/sters
voor de zondagmiddagverkoop.
Werktijden van 11.30 - 17.00 uur
Leeftijd min. 18 jaar
Inl. Hr. v.d. Laan of Mw. Vörös
tel. 02507-12820

ZUIDHOEK B.V.
Aannemersbedrijf - Grondwerken
Loosterweg 35 - Voorhout
Tel. 02522-12252 na 18.00 uur 32233
(l.s.w. Klwa erkend tankcleanlng Euroclean
Amsterdam)

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Aankoop/Verkoop/Taxatles/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Advlezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 QJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Zandvoorts Nieuwsblad
Kerkstraat 12, Zandvoort
Fa. P. Klein
Celslusstruat 192, Zandvoort
De Spar
GaslhulsplBlnlg, Zandvoort
Weekmedla
Slg.mag. Llssenberg
HallBslr, 9, Zandvoort
Hallestraat 22, Zandvoort
Fa. Veldwljk
Kerkplein 11, Zandvoort
AKO
Slg.mag. De Krocht Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Qcossens
Pasteurstraat 2, Zandvoort
Vondellaan 60, Zandvoort
Gran Dorado
Vondellaan 1, Zandvoort
Fa. De Vonk
ThorbeckeBtront 7, Zandvoort
Maraned
Slatlormploli Q, Zandvoort
Het Station

KADO-TIP

voor
Sinterklaas

Panty's
van
Dim en Rosy
Lingerie, Badmode, Fournlturen
Haltsstraat 7, Zandvoort, tel. 12807

LEONIDAS BONBONS
Banketstaaf, gevulde
speculaas en
marsepein van
Banketbakker
„UMMEN", dat
moet wel een heerlijk
avondje wordenl
La Bonbonnière,
Haltestraat 39 a

AUTOBEDRIJF
TOLÉ
Nu ook verhuur van
aanhangers - boedelbakken
- bestelbussen
9-persoonsbussen - luxe auto's
TEVENS ± 60 OCCASIONS IN
VOORRAAD
Pakveldstraat 21, Zandvoort
Tel. 02507-13624

Drogisterij "BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hammlnga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Ullt UMMtf 11U JM 111.11 UU 111 U(U lli<t| Mll.l Mii|llltltll>tUt..U fliU f>Mt *****l "****i
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Grieks
specialiteiten
restaurant

„SYMPOSION"
Zeestraat 38, tel. 13758
(v.h, pannekoekenhulë)

Proef eens de echte
Griekse keuken.
2ste en 2e Kerstdag geopend \
Menu a la carte
Svp tijdig reserveren,

na 16.00 uur

LT Jbenf vcm Aarte
[•| welkom.

AUTORIJSCHOOL

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02607-18703
TEL 023-402807
AUTOTEL. 06-52004326

lessen In
Nissan „Prlmera"

IIO i C W NCMLB

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDINQ IN THEORIELESSEN
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GEEF EEN MILIEUCADEAU EN WIN EEN VAKANTI

L

NOVEMBER MENU
Minfsteaüufe met èoerenfam
enQruyerekaas

Sint-surprise-tip!
Haal het prachtige douche-gedicht 'Net zo nat
met minder water' bij de deelnemende winkelier.
U kunt dit gedicht gebruiken voor de hardnekkige
lang-douchers bij u thuis.

of

*WibCèouiflon metgroenten,
èrunotse

7*,

Da's aardig, een milieutip voor de
cadeaudagen! Geef een waterbesparende douchekop cadeau.
En stop er een puntig gedicht bij voor hardnekkige lang-douchers. Goed voor het milieu
en voor de water- en energierekening.

Iforfensfiaasmedaiüons Bedelft
metpate in roomsaus

%p(%penfilet met pruimen
in vosseèessensaus

Kans op een zonnige vakantie
Veertien dagen zonnige verwennerij voor twee
personen!
Zo maakt u kans:
Koop een waterbesparende douchekop en vraag in
de winkel naar het deelnameformulier waarin u alle
informatie vindt om een zonnige Spanje-vakantie te
winnen.

*Vaniüeijs wet warme.
cfujcotad&saus en
sügroom

FL 39.-

l

16

>J
A K T I E
VOORDEEL

aktievwrdeel f 52)50
U bespaart ƒ 11 25

Vogelenzang. Installatiebedrijf H. Vader, Graaf Florislaan 19 A

AUPING AURONDE COMBINATIES UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Met Drakacel SG40 matras,
16 cm dik + wollen afdeklaag

Met Pirelli latexmatras van 14 cm en
tweezijdig ingegoten ventilatiesysteem + zomer- en winterkant
140x200 handverstelbaar
ƒ1950,
automaat
ƒ 2095,
160x200 handverstelbaar
ƒ2295,
automaat
ƒ 2495,'
180x200 handverstelbaar ƒ2395,automaat
ƒ 2595,-

ƒ 1550,ƒ 1695,ƒ1850,ƒ 2095,ƒ1895,ƒ2150,-

Zandvoort. Spolders B.V., Curiestraat 2 G

InterLanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

In verband met de komende balans willen wij onze magazijnen leeg hebben en
hiervan kunt u profiteren!!!

Ten behoeve van de verspreiding van:

CHRIS HARDENDOOD
WITGOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

telefoon 023-385478

Zandvoorts
Nieuwsblad

OFFICIËLE BEKENDMAKING
in opdracht van curator, resp.
pandhoudende bank inzake

zoeken wij nog enkele

FAILLISSEMENTSVERKOOP

RESERVE BEZORG(ST)ERS
In geval van verhindering
van de vaste bezorg(st)ers

OOK LEVERBAAR IN 210 EN 220 CM LANG!!
KEUZE UIT 14 KLEUREN. GEBEITSTE KLEUREN HEBBEN ƒ 50,- MEERPRIJS.

Telefoon: 02507-17166

BIJ AANKOOP VAN EEN BED OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE, 2 KUSSENS KADOÜ

MDF LEDIKANT „TIGNES

Hans Grohe Selecta No\a
Bespaarvernuft m z n met st
stijlvolle verschijning Mi t
Kiwa keur laai^vaterverbruik Zuinigheid in de
hogere prijsklasse
Normale prijs ƒ 88 GS
Nu met
* mm A*
aküevoordeel
I *^Ï7ü
U bespaart ƒ 1370

RADASF1/300
De spaardouchekop die
wat meer verstel-comfort
biedt Met Kiwa-keur laagwalerverbruik
Normale prijs/ 63 75

EEN AKTIE VAN NOORDHOLLANDSE NUTSBEDRIJVEN

SENSATIONELE EINDEJAARSOPRUIMING!!!

140x200 handverstelbaar
automaat
160x200 handverstelbaar
automaat
180x200 handverstelbaar
automaat

BestSaver.
De eenvoudigste
spaardouchekop
En dat vindt u ook
terug in de prijs
Met Kiwa keur laagwaterverbruik
Normale prijs/ 35 25
Nu met aktie-f IQ
voordeel
I Itfj
U bespaart ƒ 15 30

van enorme, zeer hoogwaardige partijen

HUISHOUD- EN
SLAAPKAMERTEXTIEL
afkomstig uit faillissementen van het landelijk filiaalbedrijf EUROPE '92 TEXTILES
bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Faillissementsnummer
93.0337, alsmede van GROOTHANDEL
A. MOSCOVITER & CO. BV., bij vonnis
van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, Faillissementsnr. 237.93

RECHTSTREEKS AAN PUBLIEK
volgens het Stock-Stop principe, derhalve
alles slechts zo lang de voorraden strekken

II

SLAAP
THUIS
ZOALS IN

VER BENEDEN NORMALE PRIJS

VERHUIZEN?

Betreft vele tienduizenden stuks, o. m.

Verhuizen is vakwerk!

BADJASSEN
Kindermaten van 49.95nu voor
Volwassen
• JB

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

, HET

maten van 79- 98.- Ë9f

DEKBEDOVERTREKKEN

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

in alle gangbare maten, nu v a.

EXTRA LUXE KWALITEITEN

HILTON-HOTEL!

met ruches, norm v.a 89.95, nu va.

so

LEUKE KINDERDESSINS
140x200 cm, norm. 45.95, nu voor

Crown Bedding:
Compleet met lattenbodem
matras van 15 cm dik
ƒ 398,90x200
120x200
ƒ 589,'ƒ598,
140x200
ƒ 698,
160x200
180x200
ƒ 798,

Ook leverbaar met 2
bare lattenbodems +
Polymatrassen
met
hoes.
Compleetprijs:
140x200
160x200
180x200

verstel2 Rawi
stretch

ƒ 895,
ƒ 950,
ƒ 995,-

2-PERSOONS
STALEN
BUISBED

BINNENVERINGMATRAS:
ca. 18 cm dik Bpnnell-inteneur
(108 dubbelconische
veren
per m2) versterkt met 2
bandstaalkaders, geheel
doorgestikt en voorzien van 2
handgrepen!

Verhuizingen

uitvoering van het zelfde
damast als matras. Hoogte
incl. 6 glijpoten ca. 30 cm.
Totale slaaphoogte + matras
ca. 48 cm. Hoofdbord tegen
meerprijs leverbaar.

80x200 .. ƒ

650,'
698,1

90x200 .. ƒ

NU MEENEEMPRIJS

ƒ 298f-

Draka Polyether S.C. 40

POLYETHER

16 cm dik, met keurmerk.
Deze goudcel matras is
voorzien van een origineel Draka Polyether interieur, éénzijdig afgedekt met schapewollen
winterkant rondom gestikt met een mooie damast.

140x200 . ƒ

5 CM DIK
EENZIJDIG
DOORGESTIKT
ƒ139,ƒ149,ƒ 159,ƒ169,ƒ189,ƒ 198,ƒ189,ƒ189,ƒ 198,ƒ298,ƒ349,-

80x190
90x190
70x200
80x200
90x200
100x200

120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

ƒ 198,ƒ229,ƒ229,ƒ239,ƒ249,ƒ298,-

ƒ329,ƒ349,ƒ369,ƒ389,ƒ398,ƒ498,ƒ598,-

80x190
90x190
90x200
100x200
120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

1095,'

f 1295,-

GRATIS GEBRACHT EN GEMONTEERD; NOG DEZE WEEK IN HUIS

ROYALDON OXFORD
5-SLAGSBONELL
BINNENVERING
20CMDIKKÜ
WOLLEN AFDEKLAAG
l O JAAR GARANTIE!!
ƒ269,ƒ289,ƒ289,ƒ349,ƒ389,ƒ398,ƒ398,ƒ469,ƒ498,ƒ598,ƒ698,-

LATEX MATRAS MET
PIRELLI INTERIEUR EN
2-ZIJDIG INGEGOTEN
VENTILATIESYSTEEM
+ ZOMER- EN
WINTER KANT
•
van: voor:
70x200 .. 575,- .. 450,80x190.. 550,- .. 450,80x200 .. 575,- .. 450,80x210.. 595,- .. 495,90x190.. 575,- .. 450,90x200 .. 595,- .. 495,90x210.. 675,- .. 549,90x220 .. 750,- .. 598,120x190.. 750,- .. 598,130x190.. 850,- .. 639,140x190.. 875,- .. 698,140x200.. 995,- .. 795,160x200..1195,- .. 995,-

f

Badstof en jersey, alle maten, nu v a. 1 ^% •

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

WIEG- «« WAGENOVERTREK

VRHUIZRS

80x80 cm, nu • f*

KINDER-DEKBEDOVERTREK
100x131 cm, van 2495

160x200

7s

2-persoons, 100% katoen, 153x214 nu f

SINTERKLAASAANBIEDINGEN!

Nu compleet:

UIT ONZE MATRASSENHOEK

80x190
90x190
90x200
100x200
120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

Wit

BOXSPRING:

140x200
incl. spiraal

NORM. ƒ 439,-

HOESLAKENS

Leverancier aan o.a. Hilton, Holiday-lnn, Ramada en andere top-hotels in heel Europa.

Alles uit voorraad
leverbaar.

GRANDIOZE
OPRUIMING
In 100% zuiver
wollen dekens
originele
Manta-dekens!
1 PERSOONS
NU VANAF J 49,'
2 PERSOONS
NUVANAFj59j'

TEXTIELHANDEL „PIA"

IDEAAL LEREN...?
OPZAÏERDAGSmEREN!
De Zoferrfojotorfemie is erkend door
Opleidingen:
de Minister van Onderwijs en WetenPublic relations:Basiscursus.NGPP-A enNGPR-B
sècppen opgrond van df Wel op
\larketingen\erkoop: Praktijkdiploma NIMA-A,
</e erkende onderwijsinstellingen.
N1MA-B
en HIEUW: NIMA Sales-A
De mondelinge lessen worden
Management: Managemenl-assistent(e) I en II
gegeven op zaterdagochtend
NIEUW: Praktijkdiploma Midden-Management
van 9 tot 12 uur.
Logistiek management
Leslokaties:
Administratie: Basiskennis boekhouden
Amsterdam (Diemen),
Praktijkdiploma
boekhouden (ook deelcertificaten)
Arnhem, Den Bosch,
Moderne
bedrijfsadministratie
(ook deelcertificaten)
Den Haag, Rotterdam,
Utrecht, Zaandam
Praktijkdiploma loonadministratie. Basiscursus belastingrecht
en Zwolle.
Informatica: Introductie PC-gebruik. Werken met MS-DOS.
Tekstverwerken
met WordPerfect, PD1 modules MG. l.
Siartdata:
MG
2
en
MG.3.
AMB1
modules HE.O en HE l
vanaUSjanuToerisme/recreatie: SEPR I
ari 1994

f v
is i e
l A T c R D A

zaterdagochtend: het betere alternatief

Vanwege het opmaken van de balans £ljn wij gefloten van 27 dec tot 4 jauuail D4

KWWfcfpfrf
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SNOOPY TAFELLAKENS
Rond of vierkant, van 39 95, nu

BADLAKENS, Guiüt en
Van Basten Normaal 49 95 nu

PINK PANTER SHAWLS
Normaal 19.95, nu f"

KINDERWANTEN en
HANDSCHOENTJES

-*9

van 7 95 nu «PJ1

KINDER-HANDDOEKEN
Snoopy, Fraggle en Popples, van 9 95 nu

fe

5O

KINDER-WASHANDJES
Snoopy, Pink Panter en Little Pony

V

STRANDLAKENS
Garfield en Snoopy, van 54 95 nu

BADMATTEN
M
NU 4 STUKS VOOR 1 9
RESTANT DEKBEDDEN
NU 3O% KORTING!
Voorts pannelappen, ovenwanten,
placemats, tafellakens, badlakens,
en vele, vele andere extra aanbiedingen!

AMSTERDAM - DAMRAK 2O
vlakbij Centraal Station

Zend mij \rijblij\end de gratis studiegids 1993/94
dhr/nm
straal
postcode/plaats

Albert Cuypstraat 203b. tel 020 676 04 OS (A* Jam)
's Maandags gesloten. Overige dagen geopend: 8 30 tot IV uu «<«n

1 A

DEZE FAILLISSEMENTSVERKOOP GESCHIEDT TE

I'ostbus20 8200 A A Lel) stad tel. 03200 - 2fi 8 95 la\ 0.120(1 - 26 .1 .1

Geen
koopavond

nu

Dagelijks, van 9.30-18 00 uur, 's maandags
vanaf 1 1 00 uur en zaterdag tot 1 7 30 uur Donderdag koopavond

EXTRA KOOPAVONDEN:
dinsdag 30 nov , woensdag 1 , donderdag 2 en
vrijdag 3 dec tot 21 00 uur
Organisatie in opdracht van curator en bank:
De Vries Expertise & Bemiddeling BV, Amsterdam

telefoon
Mijn interesse gaat uil naar
05(174

^. TggggtlgèXggggfl

.A»

Fa. Gansner & Co.

Café Sam-Sam
organiseert

Karaoke-avond

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

Mooie stukjes van zijde
bloemen
te veel om op te
noemen.

SNOWWHITE
Nu ook

groothandel in
schoonmaakartikelen

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

In div. kleuren

Magazijn: Hofdijkstraat26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

vrijdag 26 november

Bloemenmagazijn

aanvang 21.00 uur

„Erica"

Dorpsplein 2
De meeste gein op het Dorpsplein

Optimisten opgelet:
de nieuwe
Golf Cabrio!

Grote Krocht 24
Tel. 12301

de énige échte drukkerij in Zandvoort

van Petegem

Het heerlijk avondje
begint b i j . . .

Uw drukker voor:
huwelijks kaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

echte bakker BALK
Hogeweg28

Kerkpad 6
Tel./Fax. 02507-12793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

tel. 12989

•proeft 't!

Voor alle kadootjes van Sint en Piet,
naar Rosarito, wist u dat nog niet?
We hebben een uitgebreide collectie lingerie, sokjes, een shawl of een handschoen.
Voor iedereen is er iets,
voor veel of weinig poen.

Met ingang van 1 december wijziging
openingstijden van onze winkel
Geopend:
di. - woe. - do. - vrijd.
09.00-17.30 uur
zat. 09.00-16.00 uur
Maandag de gehele dag
gesloten.
Het overige bedrijf is
dagelijks geopend van
08.30-17.30 uur

Wie introduceert er nu een cabno in november? Volkswagen. Wie anders? De nieuwe Golf Cabrio is
namelijk veel meer dan alleen maar een perfecte 'mooi-weer-auto' De kap is zo stevig en dik, dat de
weersomstandigheden er nog maar heel weinig toe doen. Bovendien is het openen en sluiten van de
kap kinderspel. Daardoor loont het zelfs de moeite om ook bij korte ritjes het dak even te openen. Als u
daarbij ook nog optelt/dat de Golf Cabrio de veiligste cabno is die u zich kunt wensen, dan bent u allicht
met ons van mening dat een bezoekje aan de Volkswagendealer de moeite waard is. Dus kom bij ons
langs. Dan kunt u met eigen ogen zien hoe fantastisch mooi de nieuwe Golf Cabrio geworden is. En
mocht u vervolgens zin krijgen in een geheel vrijblijvende proefrit - open of dicht - dan kan dat meteen.

De nieuwe Golf Cabrio vanaf f 49.950,-

Grote Krocht 20 b, tel. 15697

rws

Paradijsweg 2
(to. politieburo)
Zandvoort
telefoon 02507-156 02

Auto Strijder B.V.
Burg. v. Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort. Tel.: 02507-1 4565.

verf / glas / behang / zonwering / interieur

Prijzen zijn 'vanaf-prijzen inclusief BTW en BPM. exclusief kosten rijklaar maken Wijzigingen voorbehouden

Kerkplein 10, tel. 30719
Voor speciale Sint-koopjes moet je zijn ...
In onze winkel op het Kerkplein.
30 tot 40% op een trui, jas of broek.
Hier was je altijd al naar op zoek.

TREKKINGSLIJST 1993

GROTE CLUBACTIE

HOOFDPRIJZEN

Haltestraat 58
Zandvoort
02507-15111

LA
BASTILLE
presenteert
Zondag 28 november

Sint Nicolaas
aanvang 15.00 uur
's middags
voor de kleintjes
's avonds voor de ouderen
met ondersteuning van „de Weisons"
Tevens Ballonnenwedstrijd uitslag
Voor meer info tel. 15111

KZEJHNLABASTTLLE

1'PRIJS

f 1.100.000,- belastingvrij:

0920432

2' PRIJS

fl. 25.000,- belastingvrij:

1851365

3' PRIJS

fl.

0793724

4° PRIJS

Fantastisch weekend Euro-Disney
bij Parijs voor 4 personen van
Vrij Uit Autovakanties:
1765808

7.500,- belastingvrij:

5' PRIJS

Week-verblijf in Port Zélande voor
6 personen in een luxe bungalow
van Gran Dorado:
3032868

6' PRIJS
t/m
15' PRIJS

Langweekend-verblijf in een luxe
6-persoons bungalow van
Gran Dorado:
2091477
1131102
0180450
2307078
0635195
1587973
3146353
0894767
1705038
3669580

16' PRIJS
t/m
25' PRIJS

Midweek-verblijf in een luxe
6-persoons bungalow van
Gran Dorado:
0001242
0477295
1011880

EXTRA
PRIJS

1208534
1977936
2680893

De Grote Clubactie Jaarprijs:
fl.16.000,- belastingvrij:

2764994
2883198
3328156
3563304

0419318

EXTRA

PRIJZEN

28 Langweekend-verblijven van Vrij Uit Autovakanties in 'Preston Palace' te Almelo:
0033588
0065961
0152439
0408422
0513727
0630699
0832779

0889948
0913639
1048386
1083683
1279994
1586586
1672127

1798511
1944848
2266294
2365862
2634355
2760494
2932306

3054348
3163689
3261888
3597896
3638936
3719164
3730506

56 Midweek-verblijven van Gran Dorado voor
maximaal 6 personen in één van haar
schitterende bungalowparken:
0009865
0042025
0092463
0094848
0296235
0314262
0337948
0418487
0486393
0550923
0624384
0626706
0741537
0771413

0884482
0895767
0923618
0933722
1004383
1064936
1107871
1144620
1199788
1291118
1492897
1578209
1637664
1680448

GROTE CLUBACTIE

1779521
1833016
1893042
1930281
2051160
2085115
2200444
2248024
2328762
2466993
2625252
2655191
2706216
2734229

2836122
2908130
3080249
3100231
3151428
3204430
3266942
3368800
3485680
3557309
3631745
3653534
3704779
3718151

[3 U N G A l O W P A n K F. N

Voor de Grote Clubactie 1993 is ingevolge de wet op de Kansspelen vergunning verleend door de Staatssecretaris van Justitie d d 29 januari.1993 onder nummer L O 730/145/024 93

OVERIGE

PRIJZEN

Geldprijzen van:
fl.
25,fl. 100,fl. 500,fl. 750,fl. 5.000,-

op alle loten met eindcijfers:
op alle loten met eindcijfers:
op alle loten met eindcijfers:
op alle loten met eindcijfers:
op alle loten met eindcijfers:

07
....167
...7065
..17541

.411543

Heeft u een prijs gewonnen?
Als u de gelukkige winnaar van een
HOOFDPRIJS of een EXTRA PRIJS
bent, neemt u dan telefonisch
contact op met het kantoor van de
Stichting Grote Clubactie in Tilburg,
telefoon: 013-635370.

MINOLTA

Vul onderstaande bon in, wanneer u een van de GELDPRIJZEN op de
EINDCIJFERS hebt gewonnen.
Stuur de bon samen met uw winnend lot in een gesloten en voldoende
gefrankeerde (al of niet aangetekende) enveloppe naar:
Nationale Stichting Grote Clubactie
Postbus 440
5000 AK Tilburg
U ontvangt binnen 4 weken
de door u gewonnen prijs.

Trip on a Puch

Ik heb een prijs gewonnen.
Naam:

.Voorletters:..,

Straat:

Postcode:

Plaats:

.Telefoon:

Bankrekeningnr:

Postbanknr

Ik kocht het lot met nummer:

en dat voeg ik bij deze bon.

Handtekening:

..IWV

!

-20 overwinning op net
tweede team van Exercitia
staan de dames aan kop van
de ranglijst. De Zandvoortse
heren speelden een boeiende partij tegen Heiloo, die
gewonnen werd met 67-62.
De coaches Peter van Koningsbruggen en Joop van Nes
hebben de topteams weer aarclig op de rails gezet. Dat bleek
zaterdagavond in de Pellikaantial. Zowel de dames als de heren speelden en gave partij basketbal. Het Zandvoortse vrou\ven team had geen enkel moeite met de reserves van Exercitia. Vanaf het startschot walste
Lions over Exertia heen. Coach
Van Koningsbruggen greep
deze wedstrijd dan ook aan om
diverse systemen te proberen
met vele wisselingen van speelsters. Het pakte alles prima uit.
Na zeven minuten had Lions
al een 7-0 voorsprong, die werd
uitgebouwd naar 14-3. Exercitia
kwam er niet aan te pas. De
Zandvoortse break liep erg vlot
en bij de rust was de strijd al
gestreden: 29-9. Ook in de tweede helft een veel te sterk Lions,
dat regelmatig de basket op de
juiste plaats vond en de score
opvoerde. Door de vele expirimenten van The Lions kon
Exercitia tot enige scores komen. De uiteindelijke 60-26
overwinning is echter geen monjent in gevaar geweest.
, „We beheersten de wedstrijd
van het begin tot het eind," stelde Peter van Koningsbruggen.
„Lions was een klasse beter
dan Exercitia, dat niet veel voor
stelde. In deze wedstrijd kónden we van alles proberen. De
breaks liepen erg goed, maar de
lay-ups werden nog weieens ge-

coach Joop van Nes drie basisspelers. Die werden echter prima vervangen door Alen Augustin en Rocus Driehuizen uit het
tweede team en Peter van Koningsbruggen uit het vijfde
team. Van Nes wist zijn mannen te inspireren tot een uitstekende wedstrijd. Om Heiloo op
de ranglijst voor te blijven
moest er gewonnen worden.
Beide teams maakten er een
zeer aantrekkelijk en boeiende
partij basketbal van. In de 18e
minuut moest Van Nes vluchten in een time-out na een 8-11
achterstand. Dat hielp want

stand 32-33.
Tot halverwege de tweede
helft gaven de teams elkaar
geen duimbreed toe. Heiloo behield constant een lichte vorsprong, na 11 minuten 49-50. In
de daarop genomen time-out
werden de Zandvoorters nog
eens aangespoord alles uit de
kast te halen. Lions nam het
heft in handen gezien de 60-53
voorsprong. Heiloo drong nog
wel aan, maar omdat Lions de
laatste acht strafworpen benutte werd een verdiende 67-62
overwinning veilig gesteld.
„Ik ben over dit resultaat ab-

In totaal werden 24 partijen
gespeeld op de eerste avond van
de Rapidcompetitie. Het speeltempo ligt beduidend hoger
dan in de normale competitiewedstrijden. Per partij zijn er
slechts veertig minuten te verdelen en dat ligt de ene speler
beter dan de andere.
Jack van Eijk en John Ayress
kunnen met deze snelheid goed
omgaan. Beide eerste teamspelers van de Zandvoortse
Schaak Club, lieten hun tegenstanders op het schaakbord
met een nul genoegen nemen.
In de meeste gevallen komen
niet de mooiste partijen op het
bord maar het resultaat, en de
strijd tegen de klok, is van belang. Na Jack van Eijk en John
Ayress hebben zich zes spelers

ZANDVOORT - Vrijdagavond aanstaande houdt de
voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen de tweede koppelklaverjas-wedstrijd in een serie
van zes.
Op elke laatste vrijdagavond
van de maand is de kantine van
Zandvoortmeeuwen, aan de
Dumtjesveldweg, de plaats
waar het klaverjasspel wordt
gespeeld. Behalve de maandelijks te winnen prijzen, bovendien is er een verloting met
fraaie prijzen, is er een fraaie
jaarprijs. Dat is'een verblijf van
een mid-week in een van de
Gran Dorado parken.

Schaaksucces voor Cliteur
ZANDVOORT - In de
week dat het rustig was
rond de teams van Café
Neuf/Chess Society, heeft
de huidige nummer twee
van de schaakvereniging,
Olaf Cliteur, een zeer knappe individuele prestatie geleverd. In het opentoernooi
van het Overijsselse Staphorst legde Cliteur, in een
deelnemersveld van 52 spelers, beslag op een fraaie
tweede plaats.
Olaf Cliteur, die onlangs vierde werd in Gouda had zelfs tot
de laatste ronde kans op de
eindzege. Regelmatig behalen
topspelers van Café Neuf/Chess Society grote successen
op, zowel viertallen- als individuele toernooien. Wanneer het
om individuele successen gaat,
is het vooral Cliteur, die regel-

matig hoog in het eindklassement verschijnt. Afgelopen zaterdag speelde de Zandvoorter,
die dikwijls ook een verre reis
niet schuwt, in Staphorst.
Toen Cliteur in de voorlaatste ronde in de hoofdgroep
slechts 16 zetten nodig had tegen de tegenwoordig voor Assen uitkomende Frank van
Odijk, ontstond er een ware finale in de laatste partij. Hierin
moest hij namelijk aantreden
tegen de uit Meppel afkomstige
Richard Berentzen. De Zandvoorter stond op dat moment
slechts een half punt op de
Meppelaar achter en moest dus
winnen voor de' eindzege.
Daar de overige concurrentie
al lang afgehaakt was, was Cliteur al verzekerd van het zilver
en kon hij met de witte stukken
een risicoloze aanval openen op
zijn opponent, die tevens in het

Jack van Eijk koploper
Zandvoortse Schaak Club
ZANDVOORT - In de Rapidcompetitie bij de Zandvoortse Schaakclub nam
Jack van Eijk, door drie
overwinningen, gedecideerd
de leiding. De winnaar van
vorig jaar, Louis Dambrink,
moet voorlopig genoegen
nemen met een bescheiden
zevende plaats.

iviaverjassen
bij Meeuwen

Ik denk dat we nog beter kunnen. Ik heb trouwens nog
steeds niet met een volledig
team kunnen spelen. Anders
valt er volgens mij nog veel
meer uit te halen, alhoewel de
invallers een zeer belangrijk
aandeel hadden in de overwinning. Gelukkig leeft het basketbal weer bij The Lions. De tribunes zijn weer beter bezet en
dat is veel leuker voor het
team."
Topscorers dames' Elles vand er
Ende 16, Simone Beerepoot 15,
Ingrid de Boer 11. Heren-Alen
Augustin 19, Rocus Driehuisen

bezit was van de wisselbokaal.
In een zinderende partij, waarin de Chess-speler, zelfs zonder
dame, enorme kansen kreeg,
ging uiteindelijk toch de zege
naar de sterke Berentzen.

Om aan het klaverjassen te
kunnen deelnemen moet zeven
gulden per koppel worden betaald. De wedstrijd begint om
acht uur, maar de kantine van
Zandvoortmeeuwen is al open
vanaf half acht. Bovendien kan
reeds nu worden ingeschreven
via telefoonnummer 16392.

Voor Cliteur restte een zeer
fraaie tweede plaats. Ook op
een Rapidtoernooi in Gouda
was Cliteur succesvol. In een
veld van 89 deelnemers pakte
hij de vierde plaats.

Drukte
Voor de komende weken
staat voor alle teams van Café
Neuf/Chess Society de derde
ronde op het programma. Op
donderdag 9 december is het In de Pellikaanhal streden 33 teams om de Ada Schilpzandwisselbokaal
derde team te gast bij Pat Mat 4
Foto Persbureau Zandvoort
in Beverwijk. Volgende week,
vrijdag 3 december treden de
reserves van Chess aan tegen
hekkesluiter Castricum in het
Gemeenschapshuis.
De hoofdmacht van de
schaakvereniging bijt echter
zoals gebruikelijk het spits af
en treedt morgenavond in eigen
huis aan tegen het op de tweede
plaats staande Hoofddorp 1.

Café Neuf/Chess Society, dat
zelf op de derde plaats staat zal,
na de onverwachte nederlaag
op een gedeelde derde plaats ge- schapshuis. Volgende week van vorige maand, moeten winnesteld met twee punten uit speelt de jeugd de vijfde ronde nen om nog enig uitzicht te
drie partijen. Dat zijn : Geerts, voor de interne competitie.
houden op de titel.
Berkhout, Lindeman, Jansen,
Dambrink en Ter Bruggen.
(ADVERTENTIE)
Louis Dambrink, vorig jaar
nog winnaar van dit kampioenschap, komt pas op een zevende plaats voor. Hij verloor onder andere van een ijzersterke
Jack van Eijk. De plaatsen negen tot en met 16 zijn voor
Schiltmeijer, de Oude, Atkinson, Reijer, Klijn, Gude, Boer
en Hueting.

Ada Schilpzand toernooi
werd een enorm succes
ZANDyOORT - Het door Sporting OSS georganiseerde
Ada Schilpzand volleybaltoernooi is wederom een groot
succes geworden. De Ada Schilpzand wisselbokaal, bestemd voor de meest sportieve verliezer, kwam in handen
van het recreatieve team uit Heemstede. 33 Teams speelden in de Zandvoortse Pellikaanhal, waar gestreden werd
om de ereprijzen.

Competities
Vanavond spelen de heren
van de schaakclub de elfde ronde van de interne competitie in
het Gemeenschapshuis. In
deze strijd staat nog steeds een
ongeslagen Louis Dambrink
bovenaan. In de externe competitie staat over twee weken de
derde wedstrijd op het prpgramma. In de NHSB competitie komt het derde team van
Het Oosten uit Haarlem op bezoek.
De jeugdige schakers krijgen
vanavond de zesde schaakles
vanaf zeven uur in het Gemeen-

Zwaar bevochten
zege ZHC-heren

Bioscoopprogrammering van 25 Nov t/m l December.

Bambi

Opgave nummer 43: Mat in
'wee zetten. Wttbegint.
Oplossing van vorige week
(schaakprobleem 42, mat in
;Wee zetten, wit begint): 1. Dg2 +

ZANDVOORT - De Zandvoortse sportvereniging Afafa houdt zondagmiddag
aanstaande, in samenwerking met Jaap Bloem Inter
Sport, roei-ergometer wedstrijden. Deze wedstrijd zal
plaats vinden in het verenigingsgebouw gelegen in de
Brugstraat 15-17. De start is
om één uur 's middags.
De belangstelling voor de jonge sport ergometer-roeien (oftewel 'droogroeien') neemt
hand over hand toe. De wedstrijd in Zandvoort is een goede
voorbereiding voor roeiers, die
meedoen aan de Nederlandse
kampioenschappen. Ook voor
de recreanten, die gewoon wat
aan hun conditie willen doen is
de Concept II roei-ergometer

De gemeente is hiermee akkoord gegaan, onder voorwaarde dat de reeds gemaakte kosten betaald worden. Bovendien
moest de eigenaar garanderen
dat de werkzaamheden voortgezet zouden worden. Aan beide voorwaarden is inmiddels
voldaan. De gemeente blijft wel
toezicht houden op de werkzaamheden. De sloop moet op l
december klaar zijn.
Dat geldt voor 30 vierkante
meter van de in totaal 80 meter
grote, ondergrondse garage. Dit
was er teveel aangebouwd: er
was in 1987 een vergunning verstrekt voor slechts 50 meter, in
verband met het bestemmingsplan.
De gemeente heeft in 1988 de
bouw stil gelegd, zodat het
bouwplan gewijzigd kon worden. Daarna is de garage toch,
voordat de bouwstop was opgeheven, afgemaakt.

een prachtig toestel. Voor deze
laatste groep is de wedstrijd
een goede gelegenheid om tijdens een gezellige ambiance
een goede prestatie neer te zetten. De Afafa heeft als motto:
'het mee doen is belangrijker
dan het winnen'.
De deelnemers worden in categorieén ingedeeld. Uiteraard
dames bij dames en heren bij
heren, maar ook het gewicht en
de leeftijd telt mee. Hierdoor
wordt de strijd vergroot en kan
een ieder op eigen niveau presteren. Er kan ingeschreven
worden voor verschillende onderdelen. Er wordt geroeid
over een afstand van duizend
meter, 2500 meter of gedurende
een half uur zoveel mogelijke
meters afleggen.
De Zandvoorter Willem Pijper heeft afgelopen weken hard

getraind voor deze wedstrijd.
Pijper, Afafa'er in hart en nieren, doet niet mee met de wedstrijd. Hij gaat proberen een
wereldrecord scherper te stellen door in een half uur zoveel
mpgelijk meters af te leggen.
Hiertoe heeft Willem Pijper de
afgelopen weken zijn traimngen aangepast en de heeft hij
intensiteit verhoogd.
Voor deze Haarlemse brandweerman is deze recordpoging
met het einddoel. Hij is van
plan om op 22 januari 1994 m
Amsterdam een gooi te doen
naar het Nederlands kampioenschap. Gezien zijn trainmgsprestaties heeft hij hiertoe een
goede kans.
Inlichtingen over de wedstrijd van zondag kan verkregen worden bij Ruud Luttik, telefoon 02507-19171.

Duidelijkheid bij Bridgeclub

Schaakprobleem

Een sterk aanvallend ZHC
kreeg Hermes niet op de kieën.
Door foutief ingrijpen van de
Zandvoortse defensie kon Hermes zelfs een 0-1 voorsprong
nemen. De Zandvoortsen
bouwden een groot offensief op
dat vlak voor de rust resulteerde in de gelijkmaker van Satmeke Castien: 1-1.
,Ook in de tweede helft een
veel sterker ZHC dat echter
geen kans zag het overwicht in
doelpunten om te zetten. Het
bleef 1-1.

ZANDVOORT - De af te
breken garage aan de Prinsesseweg hoeft niet verder
door de gemeente gesloopt
te worden. De eigenaar,
woonachtig aan de Haarlemmerstraat, heeft aangeboden dit zelf te doen.

'Droogroeiers' binden zondag
met elkaar de strijd aan

ZANDVOORT - De ZHC hockeyers behaalden een zwaar
bevochten 2-1 overwinning op Hermes. De Zandvoortse
dames waren over het geheel genomen veel sterker maar
bleven, ook tegen het laaggeplaatste Hermes, steken op
een 1-1 gelijkspel.
Tegen de rode lantaarndra- voorters het niet gemakkelijk
ger Hermes hebben de Zand- gehad. Niet alleen Hermes
bleek een moeilijke tegenstander maar ook de omstandigheden op het Zandvoortse kunstgras waren moeilijk. De vorst
het veld zeer zwaar beDe wekelijkse schaakrubriek had
gemaakt, maar deswordt verzorgd door de Zand- speelbaar
probeerden de teams
\oortse Schaak Club. Meer in- ondanks
formatie over de problemen/o- er wat van te maken.
plossingen is te verkrijgen op de
ZHC was meestal in het ofclubavond, elke donderdag in
en wist het overwicht in
het Gemeenschapshuis. Ook fensief
treffer van Wouter van der
kan men informatie inwinnen een
Kooy uit te drukken. Hermes
op de volgende telefoonnum- knokte
zich vervolgens naast
mers: 02507 - 15023, 17272 of de Zandvoorters.
De 1-1 stand
14085.
leek de ruststand te worden,
maar vlak voor de doelwisseling sloeg ZHC toe. Eric van
Berkel rondde een aanval bekwaam af. In de tweede helft
werd het hockey er niet beter
op. De stand onderging dan ook
geen wijziging meer: 2-1.

Het toernooi werd geopend
door de recreanten en de dames
en heren uit de derde klasse. De
recreanten waren met tien
teams vertegenwoordigd, verdeeld over twee poules. Hoewel
Heemstede en de Lijmpotten
erg achter bleven in punten,
ging de strijd over het algemeen
redelijk gelijk op. Het Sporting
OSS dames 3 team sloeg hard
en meedogenloos toe in de derde klasse. Alle teams werden
genadeloos aan de kant gezet
waardoor de eerste plaats veilig

werd gesteld.
Het dames 2 team van Sporting OSS liet duidelijk zien dat
zij een thuiswedstrijd speelden.
Op SAS'70 na, werden alle
teams in hun poule verslagen.
Ook de dames uit het eerste
team brachten het er goed vanaf. Die Raeckse l bleek net iets
sterker te zijn, maar de andere
wedstrijden werden ruim gewonnen, zodat genoegen moest
worden genomen met en tweede plaats.
Het eerste heren team van
Sporting OSS had het echter
met zo gemakkelijk als de dames. Alle tegenstanders op dit
toernooi, komen m de competitie uit in een hogere klasse.
Martinus werd eerste, terwijl
Sporting OSS op de vijfde
plaats bleef steken.

Eigenaar sloopt
zelf zijn garage

ZANDVOORT - Inmiddels loopt de tweede competitie, bij de Zandvoortse
Bridgeclub naar het einde.
Het wordt al duidelijk wie
er in aanmerking komt voor
promotie of degradatie.

A.L
Za/Zo/Wo
13.30 en 15.30

A.L
Dagelijks
19.00 en 21.30
Do/Vr/iVIa/Di
13.30 en 15.30

Gasthuisplein 5 - 2042 J M Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

In de A-lijn waren mevrouw
Spiers en de heer Emmen weer
aardig op dreef. Weinig fouten
werden er gemaakt en met een
score van 61,31 procent konden
zij zeer tevreden zijn. De heren
Polak en Vergeest deden het
ook goed door beslag te leggen
op de tweede plaats, gevolgd op
de derde plek door het echtpaar
Smink. Spiers en Emmen blijven in totaliteit aan kop en hebben hun voorsprong zelfs vergroot. Tweede blijft het echtpaar Van der Meulen, terwijl
Polak en Vergeest opklommen
naar de derde plek.
In de B-lijn ging het echtpaar
Van Gellekom er eens goed
voor zitten. Met geconcentreerd spel werden zij eerste en
komt de A-lijn in zicht. Tweede
op deze avond werden de dames Van Duyn en Veldhuizen,
die zich met een score van 57,74

procent uit de degradatiezone
werkten. Goede derde werd het
echtpaar Heidoorn. De koppositie m de B-lijn is nu overgenomen door Van Gellekom, daarmee de dames Van Ackooy en
Drenth naar de tweede plaats
verwijzend. Derde blijven de
dames Van Mancms en Veltman.
De dames Polm en Rooymans werden eerste in de C-lijn.
Goede tweede, met minimaal
verschil, werden de dames De
Jong en Voolstra en derde wer-

den de dames Beijer en Rauwerda. De dames Van Os en
Saueressig konden hun koppositie ternauwernood behouden.
Met miniem verschil staan de
dames Berghoff en Drose op de
tweede plaats. De derde plaats
blijft voor de dames Polm en
Rooymans.
Inlichtingen over de Zandvoortse Bridgeclub zijn te verkrijgen bij de wedstrijdleider
de heer H.Emmen, telefoon
18570, alleen 's avonds.

Meeuwen winnen oefenpartij
ZANDVOORT - Ondanks de winterse omstandigheden en een
volledig afgelast voetbalprogramma, kwam het zondagteam van
Zandvoortmeeuwen toch in het veld. Op een keihard bevroren,
maar redelijk bespeelbaar veld werd tweede klasser Zeeburgia
met 3-1 geklopt.
De moeilijke omstandigheden werden door de spelers prima
doorstaan. Het bovenaan, in de tweede klasse KNVB staande
Amsterdamse Zeeburgia, nam in de twintigste minuut de leiding:
Zandvoortmeeuwen herstelde zich goed en door een doelpunt van
Sander Hittinger werd de ruststand op 1-1 bepaald.
In de tweede helft was bij Zandvoortmeeuwen Riek de Haan
vervangen door Mischa Tibboel. En deze Zandvoortse middenvelder slaagde erin tweemaal te scoren. Aangezien de Amsterdammers daar niets tegenoverstelden wonnen de Zandvoorters, deze
nuttige oefenpartij, met 3-1.

donderdag 25 november 1993
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AUTO STRIJDER B.V.

Wilt u een echte Indonesische maaltijd
thuis laten bezorgen?

Dat kan bij

voor minimaal 15 personen met een
scherpe prijs erbij

St. Nicolaas inkopen doen bij „DE GAPER"
dat is altijd een feest!

Mata-Hari
Snacks
Haltestraat 24
Tel. 13201 Zandvoort

LUXE MINIATUREN
GRATIS BIJ AANKOOP
VAN ALLE „OSCAR DE
LA RENTA" PRODUKTEN

Een greep uit ons overweldigend
aanbod

* Lou Lou
eau de parfum spray 50 ml.
79,50 59,50 met gratis
Lou Lou zeep 100 gr.

* LOU LOU
eau de parfum spray 30 ml.
47,50 39,50

* Anaïs Anaïs

Nieuw:
Tribu bij United
Colours of Benetton
v.a. 49,95
Van Cleef, de van
Cleef en Arpels

eau de toilette spray 50 ml.
67,50 54,50

* Anaïs Anaïs

Safe -

zeep in plastic doos 14,95
met gratis miniatuur e.d.t.

* Chloé Narclsse

v.a. 115,Jean Paul Gaultier

eau de toilette spray 50 ml.
met gratis Chloé agenda 1994

Bloemendaal aan Zee
Tel. 023-252280

KERSTDINER
Zowel op Eerste als Tweede kerstdag
presenteren wij een muzikaal omlijst
feestelijk

* Bij aankoop van een
Drakkar Noir produkt vanaf
50 ml. buro-agenda '94 kado
* Gratis Hair en Body
shampoo t.w.v. 30.-- bij
aankoop van een Sergio
Tacchini after-shave of eau
de toilette spray van 50 ml.
* Bij aankoop van AZZARO
after-shave vanaf 50 ml.
luxe kadoset of douchegel
kado
* Picollo Laurant-Perries
Champagne gratis bij
aankoop van 1 Lagerfeld
Photo 60 ml. e.d.t. spray + 1
badprodukt

v.a. 99,-Senso de Ungaro

* Gucci na. 3

v.a. 49,-

eau de toilette spray 50 ml.
95,- met luxe trousse met
daarin 3 miniaturen kado

Nieuw:

* GRATIS

Boss Elements
HORIZON

Rpma shower gel t.w.v. 42,bij aankoop vanaf 65,- Roma
produkten

GROOT ASSORTIMENT
KADODOZEN V.A. 7,95
Luxe scheersets,
dasharen
scheerkwasten,
manicuren sets etc.

KERSTMENU a ƒ 74,50
Het menu van 5 -gangen biedt u bij elk
gerecht een keuze uit vlees, vis en wild,
dus elck wat wils! Op aanvraag zenden
wij u graag de menukaart.

En dit is nog maar een deeltje van ons assortiment

Tot ziens bij ons in de winkel Paul Olieslagers

De Gaper Drügstore

Onze gasten worden
voor het aperitief verwacht tussen 18.00
en 19.00 uur en bepalen verder zelf in
welk tempo zij van
'het kerstdiner willen
genieten. Wij hebben
slechts één zitting per
avond.

B. v. Alphenstraat 102 J$Kh
Tel. 02507-14565
^^

DEMONSTRATIE-AUTO'S!!
1993 VW Polo Coupé 1300 cc, kleur
zwart, sportvelgen, km.st. 4.613 ƒ21.700,1991 VW Tarp 4x4 diesel, dubbele
cabine, incl. opties + ace
ƒ 39.500,1992 VW Passat CL Variant 90 pk,
zilver met., 15-inch BBS-velgen,
16V-antenne, dakrailing,
stuurbekr., centr. vergr., km.st.
20.458
ƒ 39.500,1989 VW Passat CL Variant, blauw
met., dak-railing,
bagage-afdekking, stuurbekr.,
centr. vergr., alarm
ƒ 29.600,1992 Audi 80 1.8 S 90 pk, blauw met.,
radio voorber., km.st. 22.183 ... ƒ 37.500,1990 Audi 100 Avant 2.3E 136 pk,
sportuitv., schuifkanteldak,'
elektr. raambed. + vele andere
opties, km.st. 58.435
ƒ 37.000,/
1990 Audi 80 1.8S 90 pk, briljant
zwart, serret. velours, intr., radio
voorber., km.st. 77.760
ƒ 26.900,1990 VW Passat Variant Diesel,
VAN-uitv., grijs met., stuurbekr.,
trekh., km.st. 155.000
ƒ18.400,1991 V W Golf Cabr. Wolfsburg
Edition, zwart metallic, leer int.,
elektr. kap, elektr. ramen,
sportvelgen, alarminst., voorv.
stoelen, radiovoorber.,'km.st.
39.000
.,
ƒ 37.600,1991 VW Golf CL 1800 CC 90 pk,
Madison-uitv., grille met dubbele
lampen, 16V-antenne,- radio
voorber., a.klep spoiler, km.st.
50.500
ƒ 23.900,1990 VW Golf CL 1800 cc 90 pk, kleur
zwart met., Manhattan uitv
ƒ19.800,1990 VW Golf GTi G60ÜI, grijs met.,
elektr. raambed., alarmsysteem,
km.st. 50.864
ƒ 37.500,1989 VW Golf CL, 90 pk, 5-drs. uitv.,
schuifd., Manhattan-uitv., km.st.
115.000
ƒ15.800,1986 VW Golf S 1800 cc, kleur zwart,
km.st. 132.176
ƒ 8.900,1974 VW Kever 1303 S Big Bug-uitv.,
1600 cc, blauw metallic,
sportinst. + vele ace
ƒ13.500,1969 Rusky Buggy rood gerest
ƒ 5.900,-

Wij hebben ook overheerlijke
Indonesische snacks

Bel voor meer info:

Off. dealer Zandvoort e.o.

ANDERE MODELLEN

DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK

1990 Fiat Panda 1000 L, kleur wit,
radio .

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT TEL. 02507-12513 - Spaar onze kassabonnen

ƒ 7.900,-

P.S. St. Nicolaaskoopavonden donderdag 2 en vrijdag 3 december zijn wij tot 21.00 uur geopend.

£ SINTERKLAAS SPREEKT,
t» EENÏHARTIG'
t WOORDJE MEE!

schilders- en ofwerkingsbedrijf

RUUD JONKER

Muurcooüngs Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

J. J. Hamelinkstaat 111
2033 LK Haarlem
Tel. 023-3309 44

p bestelling leveren wij heerlijke

VLEESLETTERS of
VLEESSTAAF!
Maak pakjes-avond nog gezelliger met
FONDUE of GOURMET .
Wij hebben hiervoor mooi opgemaakte schotels!
GROOT ASSORTIM ENTHARTIGE HAPJES o.a.
MINI PIZZA-DROGE WORSTGRILLWORST-ZEEUWSSPEKBORRELBALLETJES-GEVULD
STOKBROOO-QUICHE LORRAINE-SAUCIJZENBROODJESDIVERSE SLAATJES-DIVERSE
WORSTSOORTEN

Speciaal voor de
kinderen:
DINOSAURUS
WORST
DINOBURGERS

VREEBURG
Haltestraat 54, tel. 12451, Zandvoort

voor het,,betere" schilderwerk

' Chinees
Restaurant

NOrS£ KON6
Speciale aanbieding Sam-Sin
Laatste \vt-ckeiid in iiov. a..v vrijd.,
/.aterd. en y.ondaj; altiaulpri j* f 28,50
(voor 2 pei MMICII).
Ook i u het restant uut dit ucckcnd
ƒ 28,50 (voor 2 pers.)
SAM-SIN MENU Wij bieden u de mogelijkheid om uit 18 gerechten uw 3 favoriete gerechten te
kiezen
1. Sijeo Paai Kwa varkenskrabbetjes

2. Babi Pangang speciaal
3. Babi Pangang a Ia Hong Kong

De Sint heeft zoals ieder jaar
zijn hartige kadootjes al
weer klaar.
Dus voor een leuke surprise,
van noten, kaas of wijn, •
moet u net als de Sint,
bij de Kaashoek zijn.

TOT ZIENS IN

(scherpe saus)

Dank zij blijvend werkende dieetformule:

Slank de feestdagen in
Afvallen is één, maar slank blijven is twee. Veel vermageringskuren worden voortijdig gestaakt. Ze zijn smakeloos
en/of saai. Soms zelfs medisch onverantwoord. De en/aring leert ons dat men na menige afslankkuur in de regel
weer snel op het oude gewicht terugvalt. In de meeste
gevallen is alleen sprake van vochtverlies. Dus: weg illusies, weg geld.
Twee afslankprodukten daarentegen blijken wel bijzonder succesvol. Ook het resultaat na verloop
van tijd. In het voorjaar werden
door een damesblad een aantal

Cholesterol- en
bloeddrakverlagend
Als de feestdagen naderen,
breekt voor velen ook weer
een moeilijke tijd aan. De calorierijke maaltijden en extra
drankjes zorgen ervoor dat
men begin januari kilo's boven
het normale gewicht is. Met
Maaltijd Plus of Minikuur kan
men tevoren al wat aan het
gewicht doen, zodat de „schade" straks nihil is.
Een bijzondere meerwaarde
van Maaltijd Plus is nog dat
het een gunstige (verlagende)
werking heeft op bloeddruk en
cholesterolgehalte.

4. Babi Pangang (spek)

5. Babi Ketjap
6. Cha Sijeo (Babi pangang)
7. Tjap Tjoy
8. Koe Lou Yoek
9. Ka Lee Kai
10. Kip Malaka

17. Si Tjap Ngau Yoek (biefstuk)
18. Sambalvlees

„DE KAASHOEK"
Haltestraat 38

Sam-Sin gerechten
zijn met 2x witte rijst.
I.p.v. witte rijst is nasi of bami ook mogelijk. Service
van de zaak!
Gerechten met mihoen
of Chinese bami

5.-

HALTESTRAAT 69
T<i?T

1 *JOCVT

Muriëlle-Lucie Clement (46) uit
Amsterdam, ook één van de
geïnterviewde gebruiksters, is
operazangeres en producente.

Minikuur: turbolijner
Minikuur wordt door lijners beschouwd als de 'turbo' onder de
afslankmiddelen. Het Minikuurdieet bevat voor 5 dagen een
ontbijt, lunch en avondmaaltijd, en
levert slechts 500 calorieën per
dag. Dit komt neer op ongeveer
een vijfde van de normale voedingswaarde. Gezondheidsrisico's
zijn aan het gebruik echter niet
verbonden. De kuur bevat letterlijk
alle benodigde vitaminen, eiwitten
en mineralen. En een bakje sla of
wat fruit af eri toe als extraatje
betekent bij Minikuur niet dat men
'zondigt'.

"Goed voor de lijn"

11. Yin Young Saté
12. Foe Yong Hai
13. Po Lou Klai
14. Yu Kwo Kai Ting (kip)
15. Sji Tjap Kai
16. Si Tjap Yoek
Als u Sam-Sin wilt bestellen, dan eerst de naam SamSin vermelden en dan de 3 nummers van de door u
gewenste gerechten noemen.

gebruiksters van Minikuur en
Maaltijd Plus geïnterviewd over
hun ervaringen. Toen waren zij
enthousiast over de werking en
over hun nieuwe lichaamsgewicht.
Nu, acht maanden later, blijken zij
nog allemaal even enthousiast en
tevreden.
Mevrouw Bissels uit het Brabantse Berlicum, een van de geïnterviewden, viel dit voorjaar dankzij
Maaltijd Plus in korte tijd 8 kilo
af. Nu, een half jaar later, is ook
zij nog steeds op haar streefgewicht. Ondanks een kalorie-rijke
zomervakantie en een aantal
familiefeesten. „Ik blijf Maaltijd
Plus gewoon als ontbijt gebruiken. En schiet de weegschaal
een keertje door, dan gebruik ik
dit produkt weer een paar dagen
intensiever", aldus mevr. Bissels.

Dat betekent een onregelmatig
leven met veel reizen, eten in
restaurants en stress waardoor
zij behoorlijk aankomt.
Muriëlle-Lucie: „Ik val af en toe
terug op Minikuur en ben dan
weer snel op 60 kilogram, wat ik
als mijn ideale gewicht beschouw.
Ik blijf ondanks dat kuren actief
en voel me prima. Van de zomer
moest ik door allerlei toernees
weer wat extra gaan lijnen. Ik heb
toen weer 10 dagen op Minikuur
geleefd en was weer helemaal op
mijn oude en vertrouwde gewicht.
Prima toch?"

'Een kuur die ik iedereen kan
aanbevelen'.
Drs. Rieks Hampsink is
terecht verheugd over de
successen van de diëten
die hij in de loop der
jaren ontwikkelde. Het
principe van zijn voeding
komt rechtstreeks uit de
ruimtevaart.

Alle voedingsstoffen die een
mens nodig heeft, worden in
de juiste hoeveelheid in de
dieetprodukten
samengebracht. Men krijgt dus naast
de juiste hoeveelheid calorieën altijd de vereiste dosis
vitaminen, mineralen en eiwitten binnen.
Enthousiast vertelt drs. Hampsink: „Gewone voeding bevat
altijd meer dan we nodig hebben. Maar ga je gewoon minder eten, dan loop je al snel
risico's van voedingstekorten.
Met onze Weight Care-dieetformule kunnen we het aantal
calorieën veel nauwkeuriger
terugbrengen. Bovendien krijg
je voedingskundig gezien nog
een gezonder produkt ook.
Door dé uitgekiende samenstelling hebben al onze produkten ook een speciale

goedkeuring gekregen van het
Ministerie van Volksgezondheid. De gebruiker weet zich
dan ook verzekerd van een
absoluut veilig afslankprodukt."

"De Minikuur is er voor de
-zeg ik altijd- ongeduldige lijner die snel veel kilo's kwijt wil
en als snelle correctie na bijvoorbeeld een calorierijk feest.
Voor de lijner die het wat rusti-

ger aan wil doen, is Maaltijd
Plus het alternatief,
's Ochtends en 's middags
lijnen en 's avonds eet je gewoon een warme maaltijd met
de rest van het gezin."
Maaltijd Plus is volgens drs.
Hampsink ook geknipt om regelmatig het gewicht bij te
sturen. Of bij de nadering van
'calorierijke
dagen' ( -zoals
Kerstmis en Nieuwjaar- even
wat terug in gewicht tfi gaan.
Zodat de weegschaal begin
januari geen overtollige kilo's
aangeeft.
Minikuur en Maaltijd Plus
zijn verkrijgbaar bij drogist,
reformzaak,
apotheek
ETOS, Kruidvat en Trekpleister. Voor meer informatie over deze produkten
is er ook een speciale
dieet-infolijn: 04928 - 3012.
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Een schoen vol computerspellen

Doe-Het-Zelf-bon

In navolging van de bekende
boeken-, CD/platen, VVV en
tlieuterbonnen krijgt Neder- Met het oog op de komende
lund nu ook een Nationale Doe feestdagen hebben de twee
Het Zelf Bon, een initiatief van spelcomputcrgiganten Sega
do Stichting Fabrikanten Topen Nintendo een waar
inerkon in de IJzerwaren-, Ge
offensief geopend. In
i eedschappen en Doe het-Zelfnovember en december
branche. De cadeaubon kan inzullen zoveel spellen
gewisseld worden bij de ijzer- uitkomen,
dat geen enkele
wnren/gereedschappenvakhan- spelcomputerfanaat
moeite
del, tuincentra, bouwmarkten
zal
hebben
met
het
en DHZ-zaken De deelnemensamenstellen van de
de veikooppunten zijn herkenbaar aan een speciaal ontwor- verlanglijst. Het enige risico
lijkt dat de lijst wel eens
pen vignet.
wat lang zou kunnen
Vuur meer Informatie: Nationale
uitvallen.
Poe liet Zelf Hun UV, Waulsüorpcrwcg
11'l, 25117 110 Oen Haag- telefnun 07DI2H 22 117.

P DE spelcomputer-

O

markt heeft zich een

belangrijke

wijziging

voorgedaan. Niet langer zijn
het alleen de grote produ-

Werk in Holland

Tot en met 9 januari is in het
Westfriesmuseum in Hoorn de
tentoonstelling te zien 'Werken
over de grens'. Deze tentoonbtelling laat zien dat Nederland
in de afgelopen 350 jaar grote
aantrekkingskracht had op buitonlanders die hier werk, zochlen. Zo bezochten in de 17-e
ueuw veel Duitse boeren, Pranso hugenoten, Spaanse en Duit<-e joden, Noorse zeelui en
Schotse en Zwitserse soldaten
ons land.
Verreweg de meeste arbeiclors kwamen uit Duitsland om
;ils seizoenarbeider op het platteland te werken. In Amsterclam en Haarlem vonden vele
Duitse vrouwen werk als
dienstmeisje of als bleekster in
de linnenkwekerijen. Onder al
deze bezoekers aan Nederland
waren ook Duitsers die zich
voorgoed in Nederland vestigden.

centen die de spellen ont-

wikkelen, veel softwarehui-

markt, die vervolgens op ber op alle Sega systemen nier waarop tegenstanders
alle systemen verschijnen. wordt uitgebracht.
kunnen worden uitgeschakeld
Een
opvallend
spel
in
het
en
de zeer passende muziek
door Gerard Koster
pakket van Nintendo is Star- brengen het spel op grote hoogRecente voorbeelden van
deze ontwikkeling zijn: Teenage Mutant Hero Turtles, Tournament Fiyhtcrs, Tïny Toon Adventures, The Adams Family,
Dracula en de klapper Jurassic
Park,
Toch houden zowel Nintendo
als Sega ook nog steeds hun
eigen specifieke karakters. Super Mario All Stars (SuperNes)
en Yoshi's cooki (Game Boy)
zijn typische Nintendo produkten, terwijl er bij Sega al reikhalzend wordt uitgekeken naar
Sonic Spinball, dat eind novem-

llr'l VVcfltTrlcHitlttspiini U geopend
VHM nmuiulüK tot en niet vrijdag van 11
tut vijf uur en ïatcrdag en zondag van
Iwcc lot vijf uur (met uitzondering van
Ie Kcrotdug en nieuwjaarsdag). Het
museum Is gevestigd aan de Rode
stern l, In Hoorn, telefoon OZ29Ö-157H3.

De tentoonstelling Is geopend van
imuimlug tot en niet vrijdag vun half
tien tot vijf uur en op de eerste zondag
van de maand van il tot vijf uur. De
himteit 7 IJ n vijftig cent voor volwassctien en een kwartje voor kinderen.
Voor meer Informatie l'lctcr Vcrmciili'immsciim, MoerliergplutiUoon 20,
llmulden, telefoon (Kl'

wing (SuperNes), dat in april
1993 de 'Videogame Award
1993' ontving. Het vliegspel
maakt gebruik van drle-dimensionale beelden en de speler
moet proberen om het hoofdkwartier van keizer Andross
binnen te dringen om zo de vrede binnen het sterrenstelsel te
waarborgen.

Humoristisch
Bij Sega valt het spel Aladdin
(Mega Drive) op. De uiterst soepele bewegingen van de hoofdfiguur, de humoristische ma-

De 'damduif
als nieuw
soort

te,. Soms lijkt het wel alsof je
naar de gelijknamige tekenfilm
zit te kijken in plaats van naar
een spel.
Voor diegenen die computer
spellen nog steeds een te indlviduele activiteit vinden, is er Superbomberman
(SuperNes),
wat door middel van een speciale adapter met vier personen
te spelen is. Misschien komt op
die manier het aloude familiespel weer terug: gezellig met de
hele familie rond de buis met
Superbomberman.
Voor de liefhebbers van
sportspellen zijn er weer voldoende nieuwe titels op de
markt. Nintendo brengt Top
Ranking Tennis voor de Game
Boy en International tennis tour
voor de SuperNes, terwijl Atari

Disney
Veel spellen zijn gebaseerd
op andere amusementsvor
men. De spellenfnbrikanten haken in op de populariteit van do
karakters en kunnen hier op

BOES

Wolthoorn & De Groot
beschrijven hoe de
natuur zich In de stad
Amsterdam handhaaft.
Sterker nog: hoe ze
pijlsnel terugslaat zodra
de bebouwing even
wijkt. Vandaag: de
damduif als
afstammeling van de
rotsduif.

N

IET HARE majesteit konlngin Beatrix, maar de
duif die dribbelend zijn
volgepropte tors van toerist
naar toerist sleept, is de enige
hoofdstedoling die zich Dambewoner mag noemen. Geboren
en getogen in een van de gevelkrochten van het paleis doet hij
zijn afkomst recht. Want ergens diep weg in zijn genen
huist nog zijn verre voorvader,
de rotsduif.
Deze vrije vogel van verre,
steile kusten nestelt in rotsholten en spleten. Stadsduiven zijn
de nakomelingen van uit gevangenschap ontsnapte getemde

(ADVERTENTIE)

Slecht ter been?
Maak uw keuze en ga overal heen!
Bij Waai|enberg kunt u alle ^__« _._| der beperkingen gorcaliBI

zon

denkbare vervoermiddelen Uy^ *^BB seerd worden Servlcepunten
tin hulpmiddelen vergeli|In heel Nederland
ken en testen Speciale ..„M |E|jBBDo Showroom open op werkaanpassingen kunnen wrMAlMnmM!* dagen van 900-1700 uur

Kelenborgweg

rotsduiven. Ze hebben zich in
de loop der tijd zodanig aangepast aan het drukke Amsterdamse leven, dat we welhaast
van een nieuwe soort mogen
spreken: de damduif.
Damduivon zijn er voor de
toeristen en de toeristen zijn er
voor de duiven. Ze worden gevoerd, op de hand genomen en
uitgebreid gefotografeerd. Niet
omdat hij zo fotogeniek is: in
ruil voor een hand,) e voer prostitueert de damduif zich zonder
schroom en laat zich in alle mogelijke btandjes en poses voor
het nageslacht vereeuwigen.
Slimme jongens, laten we ze
initiatiefrijke Jonge ondernemers noemen, draaien de vertederde toeristen een flinke poot
uit door 'special food for ze pigeons/ een handje gemengde
graankorrels uit een vijf-kilozak met hamstervoer, tegen
woekerprljzen aan te bieden. Ze
gaan als warme broodjes.

Oudewater: verzamelplaats van heksen
'j
* 'J%1
„?H C
;
'

De damduif komt niet ultsluitond op do Dam voor: hij is in de
gehele stad te vinden. Waar
mensen zijn die kwistig mot
eetbare waar strooien - al dan
niet opzettelijk - daar zijn duivon. Ook bij de Wcstorkork ruston ze gruug In do zon op do
daken van de zljmuron, onder
do hoge ramen.
WOLTHOORN & DE GROOT

(ADVERTENTIE)

Verbazende stijlen
op Meubelboulevard Diemen.

Het centrum vnn Oudewater. Geheel links de Hcksenwmig

AMES DIE in de late
middeleeuwen
vnn
hekserij beschuldigd
werden, restte slechts een
mogelijkheid om du brand«hipol te ontlopen: een reisje
muvr Oudewater. In het
stadje tmn de Hollandsche
IJssel immers stond de enige heksenwaag van Europa.

D

door Chris Hurtmun
Verdachten werden er aan
een openbare weegproef onderworpon on kregen vervolgens
van not stadsbestuur oen 'Certificiuit vtui Wegingho.' Zo'n van
zoguls on stempels voorzien
certificaat bewees dnt de boschuldlgdo wel degelijk een nutuurlijk gewicht had, en dus on-

B

l i e t .issoiiiincm op Mciihcllnitili-viuil nivittun is vtthitsin^wtkktHJ Van ilesiyu tot
Siiiiuhii.ivisi.il Viin niiiiioii tol la-i, l n ilui met .tllceiii u licht ook UMI oiiydtio!li|l<e
kous in cll<f stijl. Kom ilc/c wci'k iiniiii tens kijken op Mciihcllninlvviiid

MEUBELBOULEVARD DIEMEN
Kingwfgit(rii$ll.yt)ifmen

Jimmy Connors' tennis voor de
Lynx brengt. Voor de voetballiefhebbers verschijnen Goal
(Game Boy), Ultimate soccer
(Sega, alle systemen) en Sensi
ble soccer (Nintendo en Sega,
alle systemen).
Ook racespollen zijn er weer
voldoende, zoals GP-1 (SuperNes), Fl Exhaust haat (SuperNes) en Formule l OP (Sega,
alle systemen). Zowel Sega als
Nintendo brengen een speciale
editie van Streetftghter 11. Voor
de SuperNes verschijnen nog
hét actiespel First Samurai en
het strategische spel Shanghai
2.

Muizenspel

Kijk op Krabbels

In het Pieter Vermeulen Museum in IJmuiden is tot en met
211 januari een tentoonstelling
te zien met als titel 'Kijk op
Krabbels'. De expositie toont
do resultaten van een onder?oek naar de overeenkomsten
tussen de creatieve ontwikkeling van mensapen en jonge
kinderen. 'Tekeningen' van
chimpansees en orang-oetangs
worden naast elkaar getoond.
De tentoonstelling 'Kijk op
Krabbel!)' maakt deel uit van
het project van de gelijknamige
stichting, die als doelstelling
hoeft: 'hot vergaren van kennis
ovor de creatieve ontwikkeling
van het Jonge kind, voor zover
duze tot uiting komt in krabbelb, tekeningen en schilderwerk.'

Segaspel Aladdin: som» lijkt het wel of je naar de film zit te kijken

zen brengen nu titels op de

atv

van de speelfilms Liefhetataeis
vun actie kunnen m Robocup
(Sega, allesvbtemen), Terminn
tot II (SupoiNeb, Sega, alle sys
tomen), La\t Action Hem en
Cli//hanqer (SupciNeb, Game
Boy en Mega Drive) volop hun
Actuele informatie over '
hart ophalen Ook de Blw>i> Bro
Toerisme en Vrije Tijd
uier? maken hun opwachting Coördinatie: Trudy Steenkamp,
op de SuperNes
postbus 2104,
Een inleresbanto ontwikke
1000 CC Amsterdam,
ling is de introductie van de
tel. 020-5622840
Segn Megu CD Deze CD ROM
(niet op vrijdag)
speler is onlangs op do maikt
gebracht on het is do bedoeling
dat er voor hot einde van hol
jaar zo'n dertig titels op de
markt ^ijn Naast oudo bckon
Amsterdams spel
den alb Paperboy, Ecco, Pnnce
Amsterdam heeft sinds
oj Persia en Sonic bovut hot aan
deze week zijn eigen stads
bod ook totnal nieuwe booiton
gezelschapsspel: Business
bpellon
Game. Het spel is geschikt
In Night ttap kun je door het
voor spelers vanaf acht
gebruik vun verschillende cu
Jaar en is eenvoudig te spemern's een huis tegen indrinlen. De spelers bouwen begers beschermen, m Sherlock
drijven en instellingen uit
deze manier een graantje mee Holmes kun meegepuzzcld wor
Amsterdam op de meest repikken Met name Disney-ka den met de grootste speurder
cente plattegrond van de
rakters zijn zoor populair aller tijdon en mot verschillenstad. Elk bedrijf is opgeDucktales f I (Nes), Darkwing de muziekvideo's van ondor unbouwd uit vier kaartjes, die
Duck (Nes, Game Geur), Tales dero Inxs en Krisb Kross kun
tesnmen de naam of hot
pin (Game Gear), Donald Duck nen eigen videoclips worden
logo vormen. Als een logo
II (Sega Master) en Jungle Book opgenomen.
volledig is opgebouwd,
on Mickey II, beide op het Sega
mag je het omdraaien en
Muster systeem on op Game
In tegenstelling tot al dit goverschijnt er een AmGear
weld lijkt do stilte bij Atun taij- dan
sterdamse bezienswaardigOok strips en tekenfilms vor na adembenemend. Mot blochtb
heid.
men een goede inspiratiebron enkele, niet nl te spectaculaire,
Het spel telt twintig van
voor de spellenmarkt Batman, titels als Joust, Jhnmy Connors'
deze
bezienswaardighethe animated series, (Gamo tennis, Lemmings enMalibu Biden. Door het gooien van
Boy), Asterix en de grote ont kim Volleyball lijkt Atari een
dobbelstenen worden pionsnapping (Sega, ulle systemen), beetje onder te sneeuwen in hot
nen langs de rand van het
Superman (Sega, alle syste geweld dut door Sega en Ninspelbord verplaatst. De
men),
Teenage Mutant Hero tendo ontketend is. Muur volstand van de pionnen beTurtlos (SuperNeb, Nes, Mega genb Atari is dit slechts de bc
paalt waar de speler mag
drive) en The Füntslones (Megu kende btilte voor de storm Met
gaan bouwen en daarmee
drive) zijn slechtb enkele van de introductie vun de eerste 64de medespelers behoorlijk«
de vele titels in dit genre.
bitb spelcomputer, do Juguui,
dwars zitten.
i
in het oerbto kwartaal vun 1994
Business Game l» te koop \ooi'
moot een dofinltievo aanvul
3I),tl5 Kulden mm de balie vuu hot
Speelfilms
hoofdkantoor van Weekmcdla,
worden gedaan op do muiktpoWlbnutitraat 131 In Amsterdam.
Een luatste categorie is die sitie van Segn on Nintendo

Optnbimr vtmotr namlij» 9 <>fl>i« CN136 Vrijdiifitwndkoopavontl tot 2'l 00 uur

IJ DEZE sinterkluastljd
past borstplaat. Daarom
deze week een recept
daarvoor van oma,
Nodig: l pond suiker, 'i volle
eetlepols cacao, l pakje vanillesuikor, 1/ü liter koffieroom, ciroa 4 üütlepels molk, stukje boter, l reep.
Goed, nu mui de slag. Meng
de suiker, cacao en vanllletmlkor goed door eikuur in een aluminium pannetje. Voeg dan de
koffieroom en melk toe en roer
dit goed door elkaar, Doe do
boter en de reep in kleine stuk-

mogelijk op oon bozomstool
door do lucht kon vliORon.
De Helcsonwaag, hot uit 151)5
stammende gebouw waar do
wogingen plaatsvonden, .stunt
nog steeds in Oudewtitor. Datzelfde geldt voor do aulhontiokc weegschalen. Damos lamnon dio nog stoods beklimmen
om aan to tonen dat zo niot t(jt
het heksengilde behoren. Een
heus certificaat, ter ondersteuning van hun niet-heks-zljn, is
ook nog steeds verkrijgbaar.
Oudewater heeft echter moor to
bieden dan z'n Hoksunwaag.
Het centrum telt alleon ui Hl
monumenton on is dan ook in
zijn gehool tot beschermd
stadsgezicht'vorklaard.

Stadsrechten
Door toedoen vun Hendrik

van Viunden,
de 38-e bisschop
van
Utrecht,
kwam Oudewater in 1265
in het bezit
vun btadsrechton.
Modo
door do gunstlge ligging •
op de grens,
vun Ilollund
on Utrecht •
groeide
hot
aanvankelijk
bobcheiden
handelscentrum uit tot
oon vobtingstndje. Veel is
or van do vos-

niet
mooi'
over. Alleon in
hot strutenpatroon Is hot
beloop vun do
oudo wallen
on do (godompto) voslinggracht
nog terug to
zion.
*(*\<> Uüit VHM 1,1111
Wie Oudowater met oen
bezoek vereert, mug hot stadhuls niot ovorslnun, Hot word
in 15UU in Hollundso ronulssunco stijl gebouwd. Hot vorigo
i uudhuls hud hot beleg vun do
Spanjaarden niet overleefd. Op
7 augustus Ifi75 word hooi Oudowulor- platgobrand on oon
groot dool vun do bowonors vormoord. Do voorgovol vun hol
stadhuis biodl plauts uun de wapens van do stodcn Delft on Alkmaar. Dit als tokon van oon oud
verbond. Do Grote Kerk of Sinl
Michaelskork, wuurvan do toren getooid is mot oon zadeldnk, is eveneens oon must
Hot Arminhishuls, hot statigo
pand naast do Hoksenwuug,
stunt op do pluuts wutir in 1SOÜ
de thooloog Armlnius word go
boren. In do KOVO! bovindt zich
oon beeldhouwwerk, Vrouwo

moot nu ondor rogolmutig rooron twintig dertig minuten koken tot hot mongool uun de zijkunt vun do pun suikort on dik
on stroperig in.
Huul do pnn van het gus ni' on
roer hot monusol tot allo luchtbollon eruit zl,jn. Oiol hul vor
voltiüiis in oon springvonn zondor bodem of in Mpnciuio borstpluutvormpjos. Do vormpjes
niooton bobolord zl,)li en op oon
bobotordo koude ondergrond
Jes erbij. Zot hot pannetje ui roo- liggon.
Luut do borstplaat oon uurtjo
rend op vol gas.
Als hot mengsel kookt, kan afkoelen on huul huur uit do
het gas op 'spaar,' Do borstplaat vormpjes, Eet smukolijk.

Oma's
chocolade
borstplaat

Portunu voorstellend, dat uun
Hendrik de Kcyzer wordt toogeschreven. Do waarheid gobiedt te roggen dat Oudowator
nog vool meer prachtig gerob
tuureordo huizon tolt Het ib
daarnaast tnl vun mooie govolstonon on bruggetjes i Ijk. Wio
hot niot Kolooft, guat zoll muur
kljkon.

Cheese Wiz is de naam
van een spannend behen-'
digheidsspel voor twee spelors vanaf zes jaar, Het dool
van het spel is als eerste<
drie knikkers met het'
muisje, langs de guten in
het speelveld, naar boven
te brengen. Beide spelers
bewegen 'hun' muisje overhet speelveld door aan het
koordje te trekken, dat aan
de muis bevestigd Is. In de
muis zit een knikker.
Zo kunnen de spelers dé •
Vele gaten die in net speelveld zitten, ontwijken en"
hun knikkers veilig naaf
boven brongen, Volt ooô •
knikker door één van do #<£
ten dan moet er weer vunivf •
beneden worden begonnen, Het spel is door de •
Jury van Stichting Goed
Speelgoed gekozen tot
speelgoed van het jaar
1993.
Cliecsc Wlx l» voor 3fl,l)8 Rukten
verkrijgbaar In *peelgop
aaUaken en warenhuizen.

Het VVV-liinitoiir viui Owtcwntc't-, lc-

icr(.(iii(i:iiKii.i(i;ii,, IH iiwiijiiN nu-iinivr
tnunmliiK) KIMIIKMII! vun l april Uil i'ii
nirt :ill Ni'iitciiilicr In dr rcstoriMidr
niininilcii IN ei Icnmml op dliiKiliijr
(Kl.llll tot l;:.:i(l \t\\r), iloiuIrnluK (1UO
tut in.MO uur) rn /u(cr(lii(t (11 tot 15
uur)

geeft u meer!
'Zie ginds komt de stoomboot'
Op zondag 28 november on woensdag 1 december houdt Uo
afdeling Blfzondero Exploitaties van hot QVB In samenwerking
mot do7o krant (Wookrnodla) oen rondvaart in slnterklaas-sfcor
door de havens .
Tijdens het uur dat men vaart worden onder leiding van oen
muziekleraar sinterklaaalledjes gezongen voor en door allo kinderen die dat wlllon Uiteraard Is or ook oen stroolplet aanwezig
met lekkere pepernoten Alle kinderen kunnen bovendien moodoon
aan een kleurwedstrljd.

Do rondvaart voort langs oon schoepsworf on goat voiiloi hot
Westelijk Havongoblod In Do boot, omgedoopt tot 'Spanjo', l» hal
öalon-IJvoer Xllfult 1927

Bon" voor ~onzë~lezers
Speciaal voor Weekmedlalozsrs geldt, bl) Inlevering van dezo bon,
een speciale korting von / 2,50, Volwassenen betalen daarmee
voorcwösIntorklnaBtocht/ 12,50,-, kinderenen houders 054 Pas
slechts / 7,60.
Vortrektljdan zijn op zondag om 12,13.15 en 14,30 uur on woonsdag om 13,30, 14.4ü on 16 uur
Reten/eren voor dete muclknle lochl In alleon monelljk op J G en 20 november
tussen negen en één uur til| hel QVB, telefoon 030-8o3.16.D1. De opilnpplnals In
bl) «teloor O achter het Centraal Station,
Op de dag eelt kunt u gereserveerde plaatukaarten afhalental]de verkoopwagen
die «laat op de tramiporen tegenover het Vlolorlehotel (open vunnl 10.30 uur),

geeff u meer/

dnndmdag é!5 november IUÖ3

KWEKERIJ

Ó
- - P. VAN

STRIJDER VERHUURSERVICE

KLEEFF

TEL 02507 - 14565

Van Stolbergwog 1
(
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21-28 vanaf 28 ever KM weekend

dngan

dagen

dagen

dagen

dagen

27,00

42,00

30,00

34,00

32,00

30,00

0,20

66,00

41,26

0,23

80,00

0,30

200,00

Inzittende verzekering per dag

*

35,00

55,00

49,60

46,76

44,00

Öülf Cnbr

4

70,00

125,00

110,00

107,00

105,00

D

GolfAiiloin

4

-10,00

02.&0

56,25

63,00

50,00

47,00

0,23

90,00

E .

Vonk) 13

'J 0,00

07,50

50,50

66,25

62,00

48,76

0,26

110,00

F

Prtor,{it B

15,00

00,00

71,00

60,00

00,00

5B,00

0,27

125,00

G

Paos'-it Vtir. B *

00,00

87,50

78,75

74,50

70,00

65,50

0,27

136,00

H

AurJl 00 13.

*

150,00

87,60

78,76

74,60

70,00

65,60

0,27

135,00

A

07,60

125,00

112,50

106,25

100,00

93,76

0,32

'220,00

0,36

160,00

Mogelijkheid let afkopen van het eigen risiee naar

0,32

110,00

Onder de 21 jaar naar / 360,= a ƒ 1 0,= per dag.
Bij autoverhuur meer dan 'f dagen 4/ 7,ö6 per dag,

l

Audi 1 00

0001 30 Oui Cui-lblwin fvods

J

TniU'lx4 DG *

60,00

00,00

80,00

78,00

K

Bonlul D

'!7,bO

07,00

60,70

57,60

61,00

60,60

= Stuurbekraehtlglng

(met

2041 KP Zandvoort

„O KOM ER EENS KIJKEN"
DROGISTERIJ - PARFUMERIE

Heerlijke
Hollandse
Erwtensoep

TON GOOSSENS
WINKELCENTRUM'NOORD
Ruime PHIKookgelegenheid en
QRA Tlfj PARKEREN

VJUOT IgN V A K K U N O I O OI. AH HE HSTE L

Kis U K

Groto Krocht 26, tel. 14404

\

06-02266B8
te*

UUR • J»ÖB

WJEKENDAANilEPiNG
EFFE WACHTEN . . .
bij bakker Paap
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(De Quiïe Toine
Eten kunt U overal.
Din@r@n do@t U bij de
• Gulle Tolne.
Nieuwe kaart: vis, vlees
en wildspecialitelten.

Boul. Barnaart 14
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Speculaas
taartje

Als nipte g@ bij de verkiezing van

ONDERNEMER
VAN HET JAAR

Bakkerij PAAP

staan wil Ö.B. maandag
weer volop
voor u klaar!

Potgleteretraat 24
Sanclvoort. Tel, 12865

Qinndnymktday na 13,60 uur gesloten,
l li^lf/»'
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HAARLEMS UT U
HARDHOUT ****

O CHRYSLER

t."» Illi'i \'0 molm

Hul II ii< u1/ i i't; / i i'i'

OPENHAARDHOUT
ÖBTROUWDAAR
OPCNHAARDHOUT
eu 3'ltJ, Vel&BibiüeK

lk beuk-es
PII Pülile ItuuL'

DE GOEDE
SCHOENMAKERIJ
Kerkstraat 32
Telefoon 12234
Zandvoort
GEZONDHEIDSSCIKH NI N
NAAMPLATEN IN SI l Uil l ;

f

D/VI' XAL MEI ON/J] NIEUWSTE VISIE
OP RUIMTE NIET ANDERS /

Aanbieding

daagse

25, 26 & 27

november

Alle mantels

i>r, Nir.nu'i; CIIKYNI.ÜK VISION Min 1 \\\\\ romv/vKi»
CMRYSLER HEEMSTEDE
;itu|iilusweg W, l lt?«mMedfi . lolefoon 0^3 - 29 (50 29. Openingstijden: mdöiidog l/ni vtljdng
H.30 - L/.30 uut, /'fitoulng JÜ.CK) IT.OO uui, ÖunddiüHg hoopöVüiid J9.0U - 'JL L.OO uui.

JKüiS,

^-W^'

KORTING

Nog net voor het echt koud wordt,
kunt u bil ons warme
WINTERMANTELS & "JACKS kopen
teaen AANTREKKELIJKE PRIJSJES.
Verschillende maten, modellen en
diverse modleuie kleuren.
Qtvte Kwcht 19, Zendvvort

39 a l

Halve dagen hui en is mogelijk.

mede

en

Lad/es Fashlon op niveau
Accessoires: Tassen, Riemen
Panty's merk KUNERT
en luxe Byoux
Sint-aanbieding:
Truien en Pullovert
met

40 s N korting v,a. 10%
Hflte$traat 56, Zandvoort
Bag, geepend vanaf 11.00 uur, ma. van
13.00=18,00 en vrijdagavond, Tel. 02607=20086.

(t/e ingang Hotel Qran Dofadö)
Tal. 12932

ledere woensdag gesloten
m\ VISIE OP RUIMTE WORDT
INMIDDELS ALOM GEÏMITEERD.

Auto > 8THUDËH BU tè\ veer zover megelijk de
gereserveerde aulo verhuren, deeh bêheudt zieh
het reeht voor een andere auto besehikbaar te stellen.

r

Icxsservice
Aart Veer
Groente en fruit

ö§ auto's zi|n AII=Hlsk verzekerd met een eigen rlsiee
van ƒ 1000,= per schade-gebeurtenis.

[Ollltll

r
V 3(1 s',

veel worst)

van

Hels en kredletbMel Is teet aan te bevelen.
Huurder ü,q, bestuurder(stsr) van dé aulo dient minimaal \IS.
jaar In het be*ll tg zljti van een geldig rijbewijs,

Ëlj diefstal of Inbraak altijd politierapport overleggen en
volledig ingevuld sehadeformuller,

Gard.

STRIJDER VERHUURSERVICE
Burg. van Alphenstraat 102

Alle auto's t\\n voorzien van rödie/oassetle,

Extra relniglngskoslen worden In rekening gebraeht,

Poi dag 100 KM vilj. Geduröncio hot weekend 250 KM viij,
Botallnrj uitsluitend A contant, Glrochoque, Euro Cheque of Credit

Auto's worden verhuurd volgens ëtóndaard bepalingen van
dé Bôvag.

Borgsom vanaf/ SöO,=,

Alle vuimnldo loriüvon zijn oxcliiöief B.T.W, on brandötof,

Sinterklaasavond

ƒ 4,00

Golf U

i. 20.00 uut hl M 00 uw

!>al:-&/MeipnQUr* lot 3 uui in de nacht mei lapoikest:
till <fe Doin/H/ct/dfise Republiek.
Uihlultpnij voo* ongehonden
v.a. 75 laai - con. gekleed,
SNTRSE 25,Info tel, 16023

Bôvenëtaande prijken zijn Inel'udief B,ï,W.

Ü
C

„Caribbean
night"

/ 21,00

Polo

unyeböilc/e/i

O
vl-'^->

Autotelefoon exal, ge&prekêkoöleh
In eomblnatlë met huurauto per dag

A

Soc. de Manege Zandvoort
piesenteett
zaterdagavond

\\

,—,—

1-7

1/2 dag

Type

Sneeuwkettingen per tJftg
Skibox 4 paar per week
ëkibox bij meer dan 1 dagon per dag

/ 7,60
/ 6,00
/ 7,60
ƒ 1 00,00
/ 10,00

poe dag

maandag 13.dO-17.00
dlinteg t/m xeterdag
10.00-17,00

TYafteur Berkhoff
U eet thuis en toch een beetje uit
de lekkerste gefeehten worden dooi' ons
thuiëbeaot'gd, Voor een ëuaek of complete
ttiaitllljd mttkcn wij ultëlultend gebruik van
dagverse produkten, xonder toevoeging van
kleur- en smaakstoffen.

Wild «n gevogelte

WlldiswIJtirug, reebouten,
hozerug, hageboulen.
wlldkonUn, tamkonljn,
eenden, kttlkoen, fazanten.

Voor de komende feestdagen hebben wij in on&e
xitiik speciale beeldlijsten voor u liggen, terwijl
wij tevens speciale wensen met u kunnen
bespreken,

raiteur

Haltestraat 34
telefoon 0250746368
Zandvoort
tlHKëlljItë geopend vitn ll.()0 tol a 1,00 uui'
ü.ilO Int a 1,00 uui-

Aul

Weekmedia
1=17

'Inpakken en
wtgwtxen'

CWKAVAINH-

Onder dit motto hebben
i? vouwwagenbedrljvèn
een kleurrijke geBamenli>
ke presentatie tijdens de
öaravan en Camping JtAl,
Vouwwagens bieden steeds
meer mimte en Bljn ook
steeds eenvoudiger op te
aetten, Wie belangstelling
koestert voor een vouwwa»
gen, moet sterk overwegen
tijdens de tentoonstelling
Bjjn slag te slaan, tedere
tiende koper van een vouw*
wagen krijgt namelijk een
fiets eadeau.

'W K Al 9*

c w M P INC:

RAI: Overheid moet de
kampeerder tegemoet komen

Dag voor gexln
De Caravan en Gamplng
BAï is een uitstapje voor
het hele gensin. By de Ih»
gang krijgen kinderen oor*
ïogskleuren epgesehminkt
door indianen in een heuse
wigwam, Op het eveneinen»
tenpiein in hal 7 is voor
kinderen een blokhut met
uitkijktoren, Voer de aller»
kleinsten is een erèehe aan°
weinig en wie tijdens de ten'
toonstelling moe is van al
dat lopen en slenteren
langs de stands, kan uithla*
een op een van de vele terrassen,

Kampeerauto's

ook al Dijn Nederlanders
niet erg gecharmeerd van
de aansehal van een eam=
per vanwege de destructie»
ve overheidsmaatregelen,
ia er toöh een indrukwek»
kend aanbod door dertig
exposanten in de hallen l
en g, Het varieert van rno*
torhomes van Amerikaan*
se afmetingen tot kleine al'
zetsystemen voor jeeps,
Veel aandaoht is er ook
voor veiligheidsaspecten,
aowöl bij nieuwe campers
tüe bij inbouwpakkettea
voor oudere kampeerwa*
gens,

tntdpr l«nidPtiiUuifp)t«J nil
NedPi'lHt)i1 en \\p\ni*'

Kv ml dli Jaar nauwelijks
beweging: In de cat'tivivnver*
kopen, intuti' tooh lijkt ei' reden tol tevredenheid. Ue
vouwwagen geniet grote bc*
Ituutstelflnit l)l,| geammen en
liefst 800.000 liulshoudcns
overwegen serieus om blnnen vijfjaar een uanivun of
vouwwagen tuni te schaffen,
Daarnaast is In 11)08 voor
het eerst sprnke van duldelljke stijging In het aantal
verkochte sttt-earavrtns,

O

NDANKS DE ongun
stige euononusühe situatte houdt de kam
peertoranohe ' tsioh
goed, oordeelt drs, L.A. de
winkel, voorzitter van tte
Afdeling Caravans vnn de
RAI vereniging, aan tle
vooravond van üe Caravan
en Gamplng RAI oa. De verkopen liggen met een totaal
van ruim 36 duidend stuks
op het niveau van 1UÖÖ. Met
hel laatste Trendrapport
Toerisme van het Neder
lands Research Instituut
voor Toerisme (NRIT) in tte
hdtid aiet hij genoeg kansen
voor de toekomst,
De Winkel' ,,Hel is interes
sant dal ruim 300,000 huishou
deits serieus overwegen om
binnen vijt jaar een nieuwe of
gebruikte caravan aan te schaf
fen, Men begint vaak met BPH
gebruikte wagen, wij Bij n een
voorzichtig volk, maar dat
wordt doorgaans gevolgd door
de aanschaf van een nieuwe wa
gen, om vau die kansen te pro
fiteien, moet de branche m
haar produktaanbod inspelen
op de wensen van specifieke
doelgroepen, «oals gewinnen,
Driekwart van de vouwwagen
beBltters behoort tol ÜPÜB
gioep De caravanfabrikanteu

Dr» nieuwe Wrlbw Nova L 860
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Motor 6how E
men Xo woidl tip
vtprtuinip tnplp(
idP Mol ui' MhoW
lussen WP) i
veplKljdlgp auto
show wordt gplioiulpti vi»n
0(1 iiovpinbp)' loi n dpi'pin
ber in ÜP Mestp lp Own
DPtiPUfsltnk VtittalBrti Mfifl

Acc«Molrot
ïn de HAI all n komende
dagen honderden aeeeêsei'
ree voor de kampeerder te
vinden die vooral het gemak moeten vergroten,
Met name de elektronioa is
in opmars, goals sohotelan'
tennes, aeeuladers en icon'
nepanelen, De meer avon>
tuurtljke kampeerder kan
in de BAI terecht veor
bergschoenen, slaaplakken en liehtgewiehi; ma*
trassen, ïn hal 5 werdt vrij'
etijdskleding geshowd,'

auto's PM i
Rpttanlle W
oiidpt'Vpiii)p|i1t)ic v«it
'Auto's & Molfiipti'.
poslbtis3l«4, KltltK'C

Op stap m cl de kampeerauto.
op hun beurt Btemmen de pro
(.lukten af op het giueiend aan
tal oudere kampeeiders door
ook kleinere comfortabele ca
mvans aan te bieüen,"
Verder noemt hij de belang
stelling voor stacaravans op
vallend, De laatste driejaar was
liet min of meer stil In die
markt, maar dit jaar stegen de
verkoopcijfers, De Winkel „Dit
betekent legelijkeiltjd een pro
Meent' sleede meer vaste staan
plaatsen verdwijnen namelijk,
omdat eigenaren van terreinen
de voorkeur geven aan duurtsa
me bungalows, De kampeerau
l o daarentegen heeft in ons
land tiiet het succes als in ande
re Europese landen, De &ware
belastingheffing leidt tot een
dermate hoge prijs dat de kam
peerauto uit de markt wordt ge
prijsd,"

Kol overheid

Het glorende licht aan de ho
jiBon van de totale taianuhe wil
echter nog niet Beggeti dat ison
daadwerkelijk dooiureekt, De
overheid moet volgens De Win
kei hiervoor ruimte scheppen
en daar ontbreekt het wel eens
aan. Ais voorbeeld noemt hij de
problematiek rondom het JK rij
bewijs Tot lf)U4 kreeg iedereen
die voor ssljn B rijexamen slaag
dp automatisch het K rijbewijs,
dat nodig is voor een middel
grote caravan,
Daar Is toen in verband met
de Europese regelgeving het
mee in gegaan en wie nu vour
dit stempel in tsijn rijbewijs m
aanmerking wil komen, moet
een rijexamen afleggen met een
aanhanger die in de verste verte
nog niet vergeleken kan worden met een caravan, Met ding
moet onder andere minstens
1760 kilo wegen en voordien
»ijn van twee assen die drie me
ter uit elkaar staan,
De Winkel! „Dat ie voor aöpirant catavankopers een onre
delljk hoge drempel, hi Neder

In dit geval een llymercamp
llBBlUSWIjKiltUltg, dlP I l l l V P I H l l P I t

veel ptpiüger 'n de mond ligt
Van Md niivpniljo) (ut PII met l
dpcemhpi si aan de RAI halten
bol vmi lipt kmiippt'pii en ei is
dit jaar PXtrH Hantlacht voor
toerifttische info) malle Wie op
Boek is naar een leuke kam
peet bestemming kan hiervoor
naam Kampeer RAT, een naam tereöhl bil hyna «pstlg 1exposa»
die volledig rechtdoel aan het ^e)), MPI hel complet* aanbod
complete beursaanhod ven oa en de tllveise wclivileiteii blPdl
ravans, campers, tenten en va rtp lei)tonnslp)t!i)g flan ook vo!
kanHesuggeslies,"
np vaKanlievooipiel,
Opvallend lf tifl iiiltup HRII
bod van llcljlgewichl leütPU.
Vakautievoorpret
vooral bPBlPiiul voor flelsv»
Een welkome en terechte
De liadilloiifle Iwep

Dit j aar voor het laatst
Caravan en Camping RAI
land BIJ n de eisen veel strenger
dan in andere Kö landen, Daar
om pleit de RAl-Vereniglng
voor vereenvoudiging van de
voertuigei&en, Wij Bljn van me
nmg dat desse moeten aanslull pn bij de praktijk, Man BÜU dus
moeten kunnen afrijden met
een caravan, Dit RAt-voorstel
wordt momenteel besproken
met het ministerie van verkeer
en Waterstaat en het G8R,"

Door de vele amendementen in
de Tweede Kamer begreep de laat
ste maanden niemand meer, ini'lu
sief de ambtenaren van het minisle
rie van Pluanolën, wal er te gebeu
ren slond met de grljise kentekenau
lo's, Up 10 november echtet heeft
de Tweede Kamer ingestemd titel
een wetsvoorst pi waarmee PPU eln
d" ts gekomen aan de onduidelijk
held,
Per i Januari worden de Inrlclt
eisen, maar in de praktijk komt het
erop neer dat bestelaitto's die gijn
afgeleid van personenauto's exil
Bljn. Dan hebben we hel titel over
een Opel Combo of Renault Kxpreö'
se, maar over tol bedrijfswagen ver
heven auto's als bijvoorbeeld flolf,
Passal. Astra en lüscort,
tiet is het ministerie van Flnati
uien een doorn in bet oog dal veel
particulieren in ile&e auto's rijden,
oneigenlijk gebruik heet dal, Of M
als een woordvoerder vnn hel ml

nistetle hel veiwourdde: 'Wie lek
ker met een boulevardjeep wil
rondrijden, krl,)gt nota bene nog een
fiscale premie ook, terwijl deiae re
uellng Juist bedoeld was voor onder
nemeis' Volgens hem gaat niet hel
hele gryise kentekenpark naar de
FiUstunen, de Inrlchtingëelsen wordPH alleen aangescherpt

Flsciuü voordcel

Hierdoor geldt voor een groot
aantal auto's ntet meer hel fiscale
voordeel! geen üPM-hefting van
soms duizenden guldens en een
laag tarief mülorrljtuigenbetasling,
Daar gaat liet mes in, Voor de duidelljkheid: mensen met een auto op
grijs kenteken die niet aan de nleuwe beslelauioeisen voldoet, hoeVPII niet alsnog 1JPM te belalen,
1JPM wordt alleen geheven op ge
bi'iilkte grijs kenteken auto's wan
neur dewe lol pei'sonenaulo worden
omgebouwd,
Toch gaan de»e mensen de nieu
we regeling lu hun knip voelen, Als
hun auto op J Jammi l 101)4 niet aan
de nieuwe eisen voldoet, moeten ae
vanaf l januari IHHI3 hel tarief mo
torrljiuigenbetttsllng voor pprso
tienaiuVs gaan betalen Staal een
dergelijk mobiel op naam van de
«aak, dan krijgen Be bovendien vanaf ) januari löDö te maken met de
aulokoslentlclle (90 Ü4 procent bij
telling) In plaats vntt opgave van hel
aatilal gereden priveltlloineters,

Omdat het goed mogelijk Is dat
hel nu begint te duikelen, volgl hier
een prakt llkvoorbeeld, Een partl
culier heeft een Volkswagen fassat
Diesel op grijs kenteken uil l Duf en
heeft de»e in maart 1PDH twngpechaft, Hl,) bouwt de auto niet om
en blijft er gewoon In rijden, Tot
IWHb profiteert hij van hel aunsllge
tailef molorrlJlulgenhelBBtlng, op
dit moment scheelt hem dal ai D
Ovet'gaugsregellug
gulden per kwartaal,
tór »l.|n genoeg redenen om tso'n
ViumflüHrt moei bilde vuile i
auto om Ie bouwen lot pprsouenau
lo, dus mei »l,|rulleJi en/of «ilplaal bel alen, ook al nll er geen achter
sen, Denk alleen maar even aan de bank In Bijt» ttuto fcoHmg hij In die

nïSHPt) BnU J'lSWll

DP (Jiiruvitn i'ii ( iiuii|ilim II Al IK duai'
HIK" HI'IIIII>MI| VHM tien lul /i's uur, l)i<
<iK>srttiBipi'i|N iipilranai is adliicii IIPI'
(HM^iMin, Itlncliii'i'M vnn vlei' lol H Juni
en liondfit Mtil l'iisüfi lii'lnlpn ilc In'iri
PPM «lifchml liirlpf MUI ',\'•>
ViMM i|M Itlclllllca l« feit

Vrtii (len Int KW uur, <
fh K()H(1tt|i firtttlt (U< (Itüirf II (HM M»
ecu uur uiten, O|i OHIM|"I'|,H; ;

ff h itC llPMtft M («i'lll IMIt

nc N vnMUll Nt>tlK>liniil v» ij
witr rit llgl umi O»
f\f)"

En dat alles omdat kamperen
m de geest van de tijd past
Want ook al «ijn de earavanverkopen dan met gestegen, het
aantal Nederlanders dat met
tent, caiavan of vouwwagen «p
pad eaat, is dit jaar licht geslegen wet negentig caravans per
duwend personenauto's heb
ben we nog altijd de hoogste
earavanttiehtheid van Europa,
De RAI, REORÖN, flOVAO en
ANWB hebben daarom hel lm
tlatief genomen lot een collee
lieve campagagne' 'Wij uweren
bij kamperen,'
voor de eerste fase te ruim
een miljoen gulden uitgetrok
ken en hel doel is kamperen
nog meei te bevorderen, Böwel
in binnen- als buitenland, De
campagne gaal meerdere jaren
duren en betekent ook een ein
de van de Caravan en Camping
RAI,
De Winkel! „We starten de
promotiecampagne dit weekeinde en hel staat kort geisegd
voor vrijheid, jong elan, natuur,
avontuur, vakantie en aon, Ken
onderdeel van de campagne
vindt ditJaar de laatste Cara
van en camping RAI plaats,
Vanaf volgend Jaar gaat ae ten
toonstelling veider onder de

Pt'uktykvooi'beeld

itige»icl)l voor il« IWPPWIP
lerbraiiultp, tttöi oou duw
ruim aat-ulHChi voor ilr
De
is goed
en dal mankt <te Moloi
Show tUsspin ook v
PPM iip»l
ssün Kouder
Meei öBti 400 iHMloDsohf
vervoermlddplm» sdmn in
de kijker, Veel tlnnt'vau ?{}&
Auto i'u
iaët, Omkleed uiet Hebt, ge
luid PU 'spPtslHl
staat in dPKP
pen mit van
futurlstlsohe «u idiote bdll
des

Campagne

verkoopbaarheid, the nu BO'II beetje
nul komma nul Is, Voor mensen die
Hun auto voor januari 1Ö9Ü hebben
laten registreren Is er een overgangsregeling eetioffen, Deae komt
erop neer dal de auto tot l juli iöM
kan worden omgebouwd tol perso
iienauto aonder dat meteen BPM
wuidt geheven,
Het ministerie van Flnanolëii laat
welen dal deun tegellng ook „van
loepassing ie indien de auto voor
juli 1UU4 wordt omgebouwd en ver
kocht aan een nieuwe houder, BO
lang desse laatëte houder blijft, De
ÖPM wordt dan pas verschuldigd
bij verkoop en wel door de verko
per, Voorwaarde is dat dan geen
gebruik wordt gemaakt van de overgangsregeling en men direct het ho
gere tarief voor de motorrijtuigen
belasting gaal belalen,"
Ofwel! wie binnen Ue regeling
valt, Bljn auto laat ombouwen en
hem vervolgens 'oprijdt' hoeft geen
ÜPM te betalen,

VOPfltlK VMll tip J), i lti i O»

der tle BHiidftOid ttoH dp
andere tlttllBUeu ^Hyalo «tt
LauoJa i>akltpn op dil ao
blPd flltlli Uil

89 DMmk Vin»»BflifH f II U OMNI l» » '»it J
lul in Jrtrtl' Ch sUllll'Ul"!!, llf

l'outiac Trams At»i

Pontiac vernieuwt Firebird
D
Ë NAAM
draait al meer dan 36
jaar mee en er /.yn
van de«e Ponliaü al
meer dan twee miljoen
exemplaren verkocht, Voor
General Motors een uitste
kend moment om tle vleide
generatie te introduiten
van des«e levende legende,

auto blijft rijden, hoeft hij geen
BPM te betalen. Zodra hij tle auto
laat ombouwen, moet hij JBPM gaan
belalen, Immers hij kochl de auto
na l januari 101)!],
Navraag bil verschillende om
bouwslattons leert dat de prijs voor
ombouw tot personenauto varieert
van twee lot drieduizend gulden
Daar komen dan devom
keuringskost PII
bij de Rijksdienst ' Wegverkeer
(honderd gulden) nog bij

Controle

I'M

Niouwo Omogr»

Grijsrijder profiteert tot 1995

A LANCIE TIJD van on
duidelijkheid heelt de
Tweede Kamer eindelijk
een wel&vooretel aange
nomen over de nieuwe regeling
voor grijs kentekenauto's, tGige
naren van dergelijke auto's
kunnen tot januari iöUS Wijven
profiteren van tte gunst t ge tttrie
ven vuoi' wegenbelaetltm, Om
bouwen is niet verplicht «t in
sommige gevalipn financieel
neer onverstandig,
dooi'

Blokt put lieptl er ben) wat vwi in
lies bJJgekrpjjeti' van koepel tol
luiniPltenl f)aai naast wi,|et a)
lep ei op dal de butifjalowtent
wper |pfug is van wpggewppM,
wal ongptwljfpld toegpBchtPVeii
kun wolden ann rle vlnlleip »n
haiulyaniorp inodpüen DP op
/el systemen uljn nu witlanig
dal bet ijphaimes met giote ssak
ken vol losse stokken lot het
vel loden behooit.
MP( aanbod van
is traditiegetrouw BBPI' gruut
Hterbl,) vati hel kleurgebruik in
hel inlprleui op, Vorig laar wa
ren tle gri,|slinlen en lichte
houtsoorten in tipmtus, uu
kunnen we mpldlng maken van
klpitren als /achlgroen en rood,
ooms tnopl eolit van gewaagde
kleurooiubliiHUes gpepiokeii
wotden 11 pi hoef l niet alleen
bij kijken te blijven, Speciaal
voor niet caravan» ijders is hel
voorterrein van de RAI inge
richt met een parcours voor
proeftijden, waar men aan den
lijve kan oude» vinden hoe het
is met PBU caravan te rijden.

De ho(il!dl»igipttl"ti(rii
Blju Uming, vpiPiMiip nu
to's, «pldwtt'tie "IdliuiPis
indrukwekkpiidp uiotui'
Hel oen en dp IUpi»m i PU
toonstplling 'ilo ,IHMI MPI'
Dr»i)i# tiOO', p? IUPPSI
kanten sbowpii IMIM hnl'll
gpB»nbod, Uu'lusipf (M! v«ti
prifHPUl'fi 5*50 lltolljjl «Ift4
Hotneo HP tiipiiwn morh uit

De overheid gaat streng controle
ren op naleving van de DPM, Wan
neer wordt geconstateerd dat aich
in de laadruimte van een bedrij ts
auto personen bevinden, kan een
boete van duiaend gulden worden
opgelegd, Maai' stel nu eens dat de
bovengenoemde Passal niet is om
gebouwd, de eigenaar na l Januari
it)Wö een passagier vervoer! in de
laadruimte en ook hel hoge tarief
motorrijtuigenbelasting betaalt,
Wat dan?
Vroeger BB! hel Wegenverkeers
reglement dat passagleis veilig en
doelmatig (op een stoel of bankt
vervoerd moesten worden, DU arli
kei Ie echter eenjaar of nee geleden
geschrapt Daarom kan in all geval
worden doorgereden aonder hel rl
slco van een bekeuring, Het advies
aan de particulier met alju Pëeeal
en anderen die na Januari JWM8 een
grijs kenlekenaulu aanschaften! ge
woon lekker blijven rijden, geen
achterbank (t 9MO gulden hibuu
wen, geen ÖPM betalen, tol 1UM
profiteren van het fiscale voordeel
en na töWö de volle prije motorrij
lulgenbelastlng betalen,

ÜP geschiedenis van tip 'vuur
vogel gaal iprug lol het begin
vnn de IMIPII vijftig loeit Harley
Jüwl de verwoi venlieden van de
militaire luchlvaail Imuhtte te
integreren m een automobiel,
tty tiamlipt iHchlvhpgiuigDou
glas Hkyiay ale ultgatigspuut
Motois was op hel
moutPiit bpwlg met de
onlwllikpllim van lui blue mo
loienvo") viai'hlwagpiis i!!atln
idee eu (IM's lechniek leidden
In hol nalaat vun llJr-ll lol bpl
eetsle Plreblrdproiolvije, de
eetsio Ameiikaau mei lurbltie
mulo», „l >e wagen is uippi' vlieg
tuig dan HUd'," hpptlebpt, maar
d» Vliebini Imd SUCCPS. In de
jaiett d.aarnii volgden ttog enke
Ie prototype», timar de eeislp
echte l1J tinllHC fireblid si H ml
uit IIJi) / eli was sppclBHl IJP
sleitid voot lümteieii van de
twltu fiuow »IH de Tweede We
MlHddtlBl IBBI' Mjn itiim IWPP
miljoen exein
PlHt'PII
VPI
koe) il PII dut l H
Vddl

depltedHiikpii
gPWPPsl
HMIl
de füiuweield
van
IIollv
woud, uut l
Reynolds gp
buitklp er een
in 'Ptnokev
and the ban
dit' eti ipi'pnl
IWgPU VVP Ui'
leur
Uavid
tlMBSPllUtff I I I

de
SPI IP
'Rnlghl Utdei'

tu een pinten
tle T» ai is Ain
rondt OPI PU
TI-BUIS
li!n dun is ei'
nog bpl SUCCPI
dal regelmatig
wordi fjebi lekt up de ? mi l vlakte
vttu Itoniipvllip De flreblrd
Ttatis Am behaalde »M 4*/4
kni/uiii' lipt vverpldipt'oid voor
piodukllewtiueus eti bleef daa»
mep vijf mijl onder de bei uchle
TrlpleC grens van HIIO initl/uur,
(.JptierntMoiois wil binnenkort
een nieuwe poging wagen die
giens te btpktin,
Dan /«l ongplwljfeld gebiulk
wolden gemaakt viui het
nleuwslp model P'lrebhd, 1111 Is

allprepisl leveibaai met een 3,4
liter Vö motor, goed voor 1411
pk bij 4000 toeren per minuut,
die naar keime wordt uilgpiusl
met een handgpschakeltip vijf
bak of een vierltaps aulomtml
Deae VU Ie »»Ws antlpi s dan e»n
nieuwe versie van de verüottw
de M, l Uier V(l en biedt in de
1470 kilogram BWBIB l^lteblid
Indrukwekkende pieslaües PII
een bpttpkkelljk JBBU veibiiiik
Volgens tiptiPial Mulois is een
gemiddeld vpibrulk vnii l I I
, itmtit dan fu) ie toch
niet bel
om ui(»pteii gaun,

sppelgopd is de top
versie J''lreliU'd Tians Am nipt
een r>,7 Htei Vil motor, dip Wl
pk Ipvptt, ttal tiopiiten BB uu
driedubbel gespletd, uiattt hei
Isduutelilh dat |emet «o'nciliii
dprltihoud vppl tneer moet kun
nen lieiplken dan de fabriek
sopgave VBII aH74 kin/ntii Van
daar ook dut i- p honp bebben
om tip Tilple
r* g» PU»!
lP
dnotljtekpu
rlp wpid UP
heel
nlpuw
onlwotpeii PD
et Is vpelvul
dlggeluulktje
tiumkl
vnn
kimslslotfpii
Dal dit VPP!
tnogelljkhe
den
bietll,
blUkl wel uit
bel feil dal dp
aehplp voot «II
ue, tuel uil
windel Ing vnn
tip motorkap,
uit PPU stuk
beelaBl Ulier
lijk veischll
Am
len dp VO en
VII anti dp
voot'KHde Oil
dp VU TI BUS Am «iju vet slralei s
Ingebouwd, Hel tnletleui Is op
veel pnnleti verbeterd en Bange
scheipl iïo'u beetje al hel denk
bitrp is slaiidaHtd, 111.1 woidl
aan hel elm'p van lipt Jaar itnn
hel publiek vuoi gesteld 011 Is
kot l dimt t w leverbaai, De ptlls
wordt onder de yevenllêdul
«end gulden geschal eu dal Ie
mept' coiicttriprend lu de?e klus
se

Opel itilrpduceert in dr
lente vttn l DM4 de iwuw<
OmPjJÖ,, lUi tlP nhlWiUitP
litig is veel M«n(1a<'l)t De
sleed HBU vwitHpiJmg van
het
ruimte eu
rusting, tór komen vi«)
nleuwp moioteu bpwhik
bftHt', tile in vemmgpu va
riët'eu v«n UMI uk lol WU>
pk, 13 r nljn dit» ^willn
dere bij, WBBrvtm pon tur
bodiPsel,
De niPitwe Oin»gu tim«ki
üiijtt entree al^ V!P< rtent s w?
(tau PH ah vljfiipuis si &
tiöirwagt»n iti vpiupliiitntr
ntPt de vonrgaaixlp tnodPJ
len ligt hel luaniislorvpi 1
btulk vulgpiïs Oppl ruin) 1 1procent
te vpi'wachteu, HWI UP t'lu
lüüPfep nottneii dip tn UWvau kischl wotdpii DU
krilgt standaaid OP be
soiiikkliig
30(3

de driedem'fj vei iipf= vmi d"
Prttgpol tiot) op dp Npflfi
laniise umi KI gpliiöcht fit
lolnal ül)n et dan ll«ff*i 3"
dit P!' nog la ëbidë tte in
Iroductie vttu de wttc i)>
maart mijn ei '/i^dniwpi» 1
exemplftt PU in Npdetlmut
verkocht en met dp iidinsi
van üe ttriwipurs v«iwun|ji
Peugeot PPII slpvla timdtl
BBllUPPl 1)1 tp

Alle Aulo'e
PJu wppieett ofitttloKU's nipt
overujfhi vuu HUP
die er in 101)4 op d» Noitui
lötuJse markl lpveil>Ba<
?{jn, Dil kepi ndrtt IH oi\\
de uitgave Alle Auto's IM
dal In Btuiidhw»ikui|4 met
de KNAU tot slB»id kwntb
Jafli'i»atig hopvpol luuilo
dels? Het haudBatitö
met eet) uevesltgtlp
Ue PU Jangp 1 1 milt u*
öChUnt nog allljd l» umikel
foutuwl, rjpt vdiini dunt
door, ei e wie et p twlutnn
een toch welptetilu"t>i'wu
eeltnu tussen dp VP!« PU
voorul «wal P limtltopkpu,
Alle Aulo's 04 litedt dein
formatie die )e Hls koppt M
liefhebber nodig liebf Dit'
ook een kllomel^rknHt
prlis ualuulaüe, tip mpi%i
recente tarieven vau tui*
lorrijtul|ienbplit&l ittg, itei
laitlNte aukmlpiiws «n lUverwabhltngptt vuot IHD'
op een rljljp en ppn
ring vttu ipulmtstthf
veits, Medp yent»>n dp
van 115 gttlilen U() blijft tti i
voor ons luch het bpsip tut
slagwerk. Verlu tlglmtu1 lu
boekhandel eu kiosk,

Citroen

SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665,86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO 1-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 1 2; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO 1 -IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 39,95
ƒ l3,50
ƒ
8,35
ƒ
8,35
ƒ
9,90

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen].
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tariefop aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

1-16.,

24/25 november 1993
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BX 19 TRD, 139.000 km, bj. XM V6 aut. '90
/ 29.500
1987, mooi, niet één deukje. XM Turbo D, abs '90 ƒ27.500
APK mei'94, grijs metall. , BX TZD Turbo '90
ƒ 22.500
/8000. Tel: 020-6716828.
XM Com f. '90
ƒ22.500
BX RD Break '91
/ 19.900
BX Toulouse, grijs metallic
ƒ 6.950
1991, 46.000 km ... / 18.650 BX RD Break '86
BX 19 TZi, veel access., rood BX TZD, stuurbekr. '91/ 17.500
ƒ 13.500
1990, 90.000 km . . . / 19.950 BX TZD '90
BX 19 GTI '90
ƒ16500
BX 16 TRI, rood
/ 7.500
1988, 83.000 km . . . ƒ11.650 BX TRD '87
BX TD '91
ƒ 14.500
BX 14 E Leader, grijs
1987, 68.000 km ... / 8.750 BX 16 TRI, LPG '90 / 14.500
BX 16 TRI, LPG '88 / 9.000
AX 11 TGE 5-drs, rood
BX 16 TRI, LPG '89 ƒ 7.500
1990, 97.000 km . . . ƒ 12.950
BX 16 TZI '90
/ 14.500
Citroen Dorland,
BX 14 TE '90
/ 13.500
BX 14 RE '86
ƒ 4.950
Ring A'dam, afrit 116.
BX 14 TE, LPG '90 / 12,900
Broek In Waterland
C 15 X '86-'90-'91
/ 4.250
02903-1908,

Opel
CORSA 1.0 S, wit met zwart
dak + kanteldakje, bj. 9-'B3,
nwe APK, ƒ 3750. 020-6812613.

T.k. Opel Corsa Slrada I.4, wit,
b.j. 1-'91, APK tot 1-'95, pr.
ƒ 14.500,-. Tel.: 036-5320676.

Opel Commodore 2.5E Berlina
1982, APK 11/'94,kent.'90 veel
extra's ƒ 3000. 020-6413319.

T.k. Opel Kadett Expression
1.6, anlr. bjokt. '91, div. extra's,
prijs / 16.995. 020-6141157.

Opel KADETT 1.61, 4 deurs, bj.
'88, zwart, getint qias, sunroof,
APK 5-'94. Vraagprijs ƒ 11.500.
Tel. 02940-17520

T.k. Opel Kadelt GT 18 l 4 drs.
115 PK 5 bak, b.j '88 100%
Vr.pr. ƒ 13.250. 071-134456

OPEL KADETT 1.6 i,
3:drs„ LPG, 4/90
112.950.-. Tel.: 075-287733
OPEL KADETT 1.6 1985, nieuw
model,
APK,
radio/cass.,
ƒ5500. 020-6274604.

CHYPARSE, Soesterberg vult
OPEL Record 2.0 LPG '83,
VISA Garage BV
uw Citroën-veerbollen voor
ƒ1.750.
Autobedrijf
JAN
Houtmankade 37
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS. Amsterdam. Tel.: 020-6278410. WALS. Tel.: 02902-61697.
Tel.: 03463-51150.

Tegen handelsprijzen:

CITROEN, dan rijd je knap l BX 1.9 VR, Break, Stuurbekr.,
CITROEN XM
LPGo.b., 9/89
ƒ13.500
XM zwart 143.000 km . ..4/90 BX 14 TE Toulouse LPG o.b.
Amb. 20i ABS, grijs met 7/90 2/91
ƒ 13.000
V6 Ambiance, airco, ABS,
BEREBEIT
Clarion, blauw met
6/90
Amsteldijk 25, 020-6627777
V6 Excl. aut. ABS
4/92
TIMO DE BRUYN
Automobielbedrijf KNAP B.V. Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
Citroen Dealer v.d Zaanstreek,
APK klaarmaken tegen gered,
Paltrokstr, 17, Zaandam.
prijz. Verk. van losse onderd.
Tel.; 075-178051.
Tel 020-6680820 en 075-219777

OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940-16661
Turbo Diesel 4/91/39,950
14 TGE 6/91 ...ƒ21.450
14 RE 3/88
ƒ10,950
11 RE 6/87
/ 7,750
11 TGE 6/89 .,,/12.500
Reflex Diesel 4/92/ 22.900
Furio 1.8 10/92.,ƒ27.950

V.a, ƒ 85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inruiIers en aantr. rep. prijzen.

XM
BX
BX
AX
Daihatsu
AX
ZX
Occasion van de week
ZX
Charade S.G. 1.3 inj. Sedan,
rood, 6500 km. '92, ƒ 18.750
Ford
Escort 1.4cl 1/90 . . . . ƒ 15.950 NIEROP-DAIHATSU
3-12 maanden garantie
Vancouverstr. 2-12,
Ruime keuze in 2 CV occasions
Amsterdam-West,
alle leeftijden. Citroen Centrum
Leende. Tel.; 04906-1528.

020-6183951.

Fiat
CASPARUS B.V.
Casparuslaan 1
WEESP Tel.: 02940-15108.

GEBR. HAAKER B.V.
off, Fiat/Lancia dealer

Tegen handelsprijzeir Omega
2.0i LS, 5-drs, stationcar,
zwart met., LPG, stuurbokr.,
10-'90, ƒ 20.500. Vectra I.BiGL,
wit, LPG, 5-drs, 1-'91, ƒ 18500.
Vectra 1.8i GL, 5-drs, LPG,
brons metallic, 4-'91. ƒ19.500.
Kadetl
1.61,
LPG,
1-'90,
ƒ12.750. Kadett 1.6i, LPG,
5-'90,
lichte
park.schade,
ƒ11.750. BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020-6627777.

Peugeot

COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
106 XR 1.1. km. 26.000 . . . . 9 2
205 XT 1,6 Aut. 48.000 ...92
205 XL 1.1 km. 59.500 . . . .92
205 XE 1.1 km. 111.000 .. .86
309 XL 1.4 km. 13.500 . . . .93
405 GL 1.6 km. 54.000 . . .89
en verder
FiatUno 1.4 70 Si km 13.00092
Subaru Justi 1.0 km 65.00088
VW Golf CL 1.3 km 78.00089
Seat Iblza L 1.2 km 68.00089
Levering met
Leeuwekeur Garantie
PEUGEOT-DEALER
Baarsjeswog 249 - 253
Amsterdam 020-6121024.

Peugeot 205 diesel, grijs kent.,
148.000 km, b.j. '85, ƒ4650,-.
Tel.: 020-6450304.
Peugeot 309XE; 9/'07; APK
9/'94;
sunr./trekh.
l.z.g.st.
ƒ 7500. Tel.: 020-6968456.
V.d. POUW Peugeot
Amstellandlaan 1
WEESP: 02940-15110
205
205
205
205
205
405
405
605

XRD com. 35.000
XR 1.
31.000
GTI 1.9 79.000
GE 1.1
64.000
Accent
28.000
GLI
66.000
SR Diesel 99 000
SLD
110.000

km
km
km
km
km
krn
km
km

6/92
2/91
4/87
5/90
1/92
3/90
9/91
5/91

Renault
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020- 561 96 11
RENAULT BENELUX
AMSTELVEEN
Renault 5 TL . . . . '85
Renault 5 Campus
Renault 5 SL- TR
Renault Clio
Renault 9 Louisiane
Renault 19 TR GTS
Renault 19 GTR 5 drs
Renault 19 TR Europa
Renault 19 16V zwart
Renault 21 TL
Renault 25 TX
Renault 25 TXE
Renault Express 16 D
Garantie - Financiering

'86 '87
'88
: . '89
'93
'85
'89
'89 '91
. . . '92
'92
'86 '88
'88 '92
'90
'92
- Inruil

Tegen handelsprijzen: R21 TL
Nevada, LPG, 8-'88, ƒ 10.500
R21 TL HB, IPG, nw mod„
11-'91, ƒ14.500. R21 TL HB,
LPG, nwmod, 1-'92, / 16.500.
R21 TL HB, LPG, nw mod ,
1-'90, ƒ11.000. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020 6627777.
RENAULT 5 GT TURBO Van,
'88, wit, alst. alarm/c.v., hifi-set,
nwe. 195/55 bnd., APK, i.z.g.st.
ƒ 13.950. Tel.: 020-6125046.

RIJ NU,
Tipo 1.4. Skyline 7/92 / 25.450
Saab
Uno 75 SX .,, 07/91 ƒ 18.250 BETAAL NOV. '94 */
SAAB SERVICE MOLENAAR
Uno1.1 S, ...02/93/19.250 of 10% KORTING **
HOOFDDORP, 02503-14097
Uno 1,0 Elegant 11/91 ƒ 16.950
12 x Panda vanaf ., .ƒ 6.250 op al onze £90 1e klas occas,
Ond, rep,, APK.
8 x Uno vanaf
ƒ 8.450
Diverse SAAB occasions
* 0% rente / max. ƒ 10.000.9000I grijs metallic
'08
* * tot 'n maximum van ƒ 1.500.Demonstratie auto's:
900 C'4 drs sedan odoardo .
Deze aktie loopt tot 21-12-1993
Panda
10/93 40 km
900 C 3 drs. groen metallic.'87
Auto's te koop tot ƒ 5.000,Uno Hobby,., 9/93
O km Kam. Onneslaan 10 BANKRASHOF AMSTELVEEN 900 C 5 drs. roze quarts ..'05
Uno 1,4 S . . . . 9/93
O km
99 GL 4 drs. blauw metalllc'82
Tel.: 020-6453251.
1e Eig., 240 Station (Van) orig. Opel Kadett 1.3s, b.j,'83, APK Tempra 1.9 psl 9/93 5000 km
in Badhoevedorp.
122.000 km. perfecte staat
9/94, wit, 3 d„ zuinig, goede
Seat
'86
ƒ9.000.- staat, ƒ2250. 020-6922170.
Zéér Speciale Prijzen l
VOLVO NIEROP 020-6183951.
Fiat Rltmo 60, b.J, '84, rood,
Seat Iblza 1.21 CLX
Zoekt u een FIAT
92
SEAT Autocentrum APC
APK-junl 1994, nwe koppeling
1e eig,, in nieuwstaat
Keuze uit 50 stuks
Jarmuiden 43
Auto's te koop van
4- ultl,, motor, 100%. vraagpr.
30.000 km. ƒ 15.950.GOUDSMIT FIAT
Atnsterdam-Sloterdijk •
ƒ 1400. Bellen na 17 uur:
ƒ 5.000,- tot ƒ 10.000,Amstelveen
lnr,/fln./gar, mog.
Tel. 020-6133333
020-6247938,
Tel,; 020-6369515.
020 • 6470909
Peugeot 305 break SR, '86,
BX 19 D Leader, grijs,
ƒ 6,750,1986, ƒ6.950. Citroen Dorland, i.z.g.st
Subaru
COBUSSEN
02903-1908. Ring Amsterdam,
Tel, 020-6121824,
afrit 116. Broek in Waterland,
Fiôsta 1.1. CL
7/89 PRIMA FORD "KLIPPER" Op zoek naar een nieuwe of
2/93 st.wgn, 2 jr„ 60.000 km. zw., goede, gebruikte SUBARU ?
Citroen AX 11 TRE, wit, okt,'88, VOLVO 343 automaat, km Fiesta 1,1, Cheers
Albers Autobedrijf
extra gar., div. ace, Vr.pr.:
SUBARU AALSMEER
3-drs, 115.000 km, ƒ8,250. 80,000 '81. Deze auto is geUw SUBARU dealers
Ford Service dealer
ƒ 22,500, Tel.: 02945-4043,
heeft per direkt leverbaar
OTO/ICI Citroen Hogeweyse- woon goed, pr. ƒ 1,250,
Achterdijk 37, Ouderkerk a/d
uitstekende Mini Jumbo's,
laan 21, Weesp: 02940-16661. Tel.: 020-6425977
Ford
Escort
1.Gl
b.j,
'88,
APK
8Amstel. Tel,: 02963-1767,
Justy's (ook automaat)
'94, gr./blauw, 3 drs., 5 vorsn.,
Citroen BX 14 TE 1/1990 met,
L-ssrie en Legacy's,
Tegen
handelsprijzen:
nw
mod,
Auto's
te
koop
i.z.g.st.,
evt,
+
radio
ƒ
11.500,
grijs ƒ 9,999. Autoservice
Ceintuurbaan 225
Lakenblekerstraat 54
Escort
1,6
CLX,
4-drs,
LPG,
020-6153368,
na
19,00
uur.
Wetter, Zwanenburgerdijk 503
van
ƒ
10.000,A'dam 020-6622204
Aalsmeer. Tel. 02977-30170.
7-'91,
ƒ
17.500.
Nwmod.
Orlon
Zwanenburg. Tel,: 02907-6572.
CLX, 4-drs, LRG, 1-'92,
JUSTY, wit, grijs kenteken,
tot ƒ 15.000,- ƒ1,618,500.
Nissan Sunny 1,4, 1990
Scorpio 2.9I GL,
aug. '86, APK 8-'94, ƒ2750,-.
Honda
/ 9.900,- BENELUX
Renault 21 Nevada TL station 5-drs, schuifd, 1-'90, ƒ 19.000.
Tol.: 020-6761033/6640503.
Ruysdaelkade 75-77
BANKRASHOF AMSTELVEEN '90, rood, LPG, als nieuw, Escort L 1.6 D, 1-'85, ƒ5250.
A'dam 0/Z
Tel. 020-6453251.
Fiesta 1,1 C, 3-drs, wit, 1-'89, Te koop Honda Ace. 2.0 EX m. • Auto to koop? Plaats in deze
ƒ 14.500,-. Visa Garage,
020-6623167
gas,
kl,
d,
rd„
b.j.
5-90,
vr.pr.
ƒ8750,
BEREBEIT,
Amsteldijk
tel,:
020-6278410.
Opel Corsa 1,2 TR, 8-'85,
rubriek, U zult verbaasd staan
f 17,500. Tel,: 04998-96201.
25, 020-6627777.
sedan,74.000 km, ƒ6750,-,
over het resultaat.
Auto's
te
koop
Gebr. Haaker bv,
Hyundai
020-6594859,

\/ftND£

020-6594859.

Ford

HEERE b.v.

MOOY & ZN

van / 15.000,-

• De advertentie-afdeling beHYUNDAI
tot ƒ 20.000,houdt zich het recht voor adOCCASIONS
vertontlos eventueel zonder T.k, CITROEN BX, TGI 16, b,
opgaaf van redenen te woige- '90, 60.000 km, i.z.g.st, Te
AUTOKROOY
ren,
033-808807,
TT, Vasumweg 32, A'dam-N.

Auto's te koop boven / 20.000,Otroön XM V6 24 Wepp. airco
ABS 13.800 km, 3/93
KNAP BV, Paltrokstr, 17,
Zaandam. Tel.: 075-178051.
Fiat Tipo 1.4 5-deurs, 8/92,
37.800 km. l. grijs met ƒ 22,950
CASPARUS B.V, WEESP.
Tol. 02940-15108.
Ronaul! 25 TX 1992,27.000 km,
/ 29,900,BENELUX BANKRASHOF
Amstelveen 020-6453251.
VOLVO 245 Van Diosel, nov,
1990, ƒ 23.500,
Van VLOTEN BV, Volvo Dealer,
Tol.: 020-6369222,
Adverteren in
dozo rubriek
Tel, 020 - 665.86,86

VW Golf 1,6 CL Passadena,
1/92, 50.000 km, LPG ƒ 21,750,
V.d. Pouw, Amstellandlaan 1
Weesp, Tel.: 02940-15110

Audi

TEL, 020-6310615.

VOLVO-NIEROP b.a.
360 GL Inj. km 80.000 '86, 340
5-drs aut. '91, 340 3-drs aut.
'90, 340 5-drs aul. '88, 460 OL
aut. '91, 440 GL aul. '90, 440
1.8 wil '92,440 1 8 wil '91,440
GL rood div. extra's '89.940 Gl
Sedan, aul./LPG '91, 740 GL
Sedan, Black-Line '90, 740 GL
EslRte km 120.000 '89 (m 90)
Vancouversliant 2 12
A'dam-West, 020 6183951.

'180 Turbo, wil, 36.000 kin 92
460 GL LPG. airbag, abs. 91
460 GL. wil
91
<MO DL Special,
blauw mnll
. . . . 92
440 Gl , gromt molt . . . . 9 !
440 GL,
rand
. . . . 90
440 DL, sdiuifdiik
90
'140 DL, wil
.
90
. . 90
850 GLE Station
. 3/93 440 LPG. luud
745 GLE Station
. 2/90
940 GL LPG . . .
. . 2/92
245 GL Station .
G/88
245 Slation, LPG
. . 2/92
460 DL inj
. . 4/92
460 GLE LPG ..
1/91
Amsterdam
440 DL inj
.. 1/92
340 DL
. . 2/89
Uw
Volvo-dealer
. 4/91
340 GL
lel 0206369222, MeeuwcnFord Escotl CLX
5/91 lann 120, AmRleidnm-Nuord,
Mazda LX 1.8
10/87 uil do UiiiMMul ?x rechtsaf.
Opel Omega Stat.2.0 . . . 6/87
Opel Kndelt 1 3 N
5/87
• Do advnilmiliR-iiklolinc) bnAUTOBEDRIJF DICK MUI IL
houdt 7ich hul recht voor n<l
OFF VOLVO DEALER
vorlcntips cvnnUirjol rundor
opgaaf van rcdonwi la wcigo
Nijverheidslaan 1, WEF-.SP
run. (Alt. 1(3 royulon vuur hot
Tol. 02940 18200/18008
1
advorlontiüwozon).
Bovag Gaiantie:

VOLVO

Van Vloten

Algemeen
Wagenpark JOHAN BOOM,
±- • 50 auto's APK gek
Don
Zuider Akerweg 83, A'dam
Brielslr. 18, A'dam, zijstraat
Osdorp. Tel. 020-6105478
Hamlemmerwog bij molen.
Ook bedrijf in Den lip 55,
020-6844079 Tevens; Inkoop.
tussen Landsmeer en PurrnorVWGollGTI lljV, W, ƒ 14950
end. Tel. 02908-24640.
+ 100 auto's v.a. ƒ500,- tol Opel OmogaSOI. '08, / 11.950.
ƒ20.000,-. Wij geven garantie Audi 80 Coupe 5 cyl, '84,
ƒ 10.91)0. Opel Kadutt D , '08,
v.a. / l.000.- en dooi grole omƒ9950. VW GOI F D., '07,
zet goedkoopste adres van
ƒ9.950
Ford Fiusta,
'80,
Nederland. Geopend van 9 tol
ƒ0.950 Por«r,hn 924, '00,
20 uur Zuider Aketweg, Dun lip
ƒ8.950. VW Polo Coupe, '88,
tot 19 uur. Ook inkoop van
ƒ9.950. Opel Kadoll 13 HB,
auto's a contant.
'07, / 0.950. Opel Corsa 12 seAUTO SERVICE WETTER
dan, '07, ƒ7.950. Mitsubshi
Subaru on Lada dealer
Colt, '06, ƒ5.950. Roiiault 5 TL,
LADASAMARA 1.3 ....1990 '86, / 5.950. Nissan Sunny D.,
LADA SAMARA 1.1 . . . . 1 9 9 1 '06, / 5.950. Ford Onon 16 L,
LADA SAMARA 1.3 . . . 1908 '07, ƒ 6950. Daihatsu Cuoro 4LADA Niva
1904 drs., '86, / 5.950. Opol Corsa
Citroen BX 1.4
1990 HB, '0<l. ƒ 4.950. Nisnun Miun,
Suzuki Allo
1984 4 drs,-W, ƒ 6.950. Su/uki'Allo,
Üpol Kadett HB 1.3, Aul 1985 '87. ƒ 6.95(1. Opnl Kadell stol.
Subnru Mini Jumbo SDX 1991 12, 'HG, ƒ4.950. Toyota Cotolla,
Daihatsu Cuoro
1908 5-drs., '00, ƒ 5950. Fotd Sierra
20,5-dts.,lpq,'B!5,/3.950. Audi
Zwanonburgerdijk 503
80, 4-tlrr,, D", '83, ƒ 3.950. Ford
Zwanenburg. Tel.: 02907 6572 Escort 13,'85, ƒ 4.950. Opol Kadett 16 slat., '83, ƒ2.950, Fiat
RENAULT BENELUX
Panda, '83, ƒ 2.450. Opel AscoAMSTELVEEN
na 16, 4-drs., '83, / 1.950.
Citroen BX 1.9 GTI . . . .'09 Vraag vrijblijvend naar onze
Citroen Visa RE 1.1. ...
'06 zoel gunstige linnric.voorw.
JAN DC VRIES
Fiat Llno 45
'88
In on Vötkuop Occasions
Ford Fiésla Cheors . . . . '91
Ford Sioira 2.0 GL
'90 Zuidurukorwuy 6ÜA, A'dam.
Ford Scorpio 2.4, Aut GL '80
Tul. 020 r, 106728
FSO Prima 1.5 SLE
'88
Jaguar XJS Cpé V12 . . '83
Mazda 323 l.3
'05
Zoukl u non AUTOMAAT ?
Nissan Sunny l.4
'90
GOLDCAR AMSTELVEEN
Peugoot 205 junior . . . '90 '91
Kuu/o uit 10 stuks
Suzuki Allo FX
'82
020 - 6433733
Volvo 340, Autom
'85

Automaten

Garantie • Financiering - Inruil
BANKRASHOF AMSTELVEEN
Tol. 020-6453251.
Volvo 343 aut.
82 ƒ 1.450
VW Jetta 1.6 CL 02 ƒ 2.250
Seat Ronda 1.2GL84 / 2.450
Golf automaat
82 ƒ 2.950
MB 230 te, aut.
85 ƒ 9.950
BMW 323I aut.
85 ƒ 12.500
Nissan Bluebird
2.0, LX HB, Lpg, 90 ƒ 14,950
Soul Iblza 1.21 Clx 92 ƒ15,950
Sporjdboot 70 pk,
b.b, Ynmaha
/ 8500
Inr./fm./gar, rnog,
Tel,: 020 6369515.

Mazda
Autobedrijf

Noodservice
ONDERDEELVERKOOP
DOG-HET-ZËLP ADVIES
o j zulordoq van
O 00 13 00 uur

Hartgerink en Klomp b.v.
De dealer voor

AUDI
Amazing Mazda's en Kroon Occasions
CENTRUM
80 1.8, S wit sport
'89
Wljkermeerstraat 19-21 Tel 02503-36644
80 1.8 S, papyrus metal, . '89
Graftermeerstraat 49 Tel, 02503-20129
80 1,9 Diesel, blauw
'91
Industrieterrein Noord Hoofddorp
80 2.0 E, groen metallic . , '92 Voor een goede occasion
80 2,0 E, indigo blauw . , . '92
Mercedes-Benz
MAZDA DEALER
80 2.0 E, groen metallic , , .93
DONKER
To koop: MERCEDES 450 SE,
100 2.0 E, cyclaam metallic'90
Visserstraat 36
metallic groen, 18 jnar,
100 2,0, zwart, metallic . , '91
AALSMEER
In
goede staat, APK gok,
100 2,3 Automaat, metallic'91
Tel.: 02977-24247 '
in juli j.l,, prijs n.o,t,k,,
100 2.3 Automaat, ABS , , '91 Mazda 626 Coupé GLX 2,0-12V bellen vanavond na 20.30 uur,
100 2,3 Automaat
'92
tel.nr. 010471.38,05.
102.000 km. ƒ 18.950,
100 Diesel, groen metallic '92 1989,
MAZDA VAN VLOTEN CAR Togen handolsprljzon: vun 1o
COUPÉ
Volvo 480 ES, '89, 72,000 km,
Tel.: 020-6365052
eig, MB 300 D aut,, wit, ubs,
grijs
/ 24.950.-. 2.3, zwart metallic
'90 Mazda 626 sed. 2.0 GLX, m, 87 4°86, ƒ 24500. BEREBEIT,
HEERE B.V, Amsterdam
S2, 300 pk., fully loadod , '93 Ipg, 102,000 km, met, lak, apkAmsleldijk 25, 020-6627777,
Tol,: 020-6622204
TEVENS
7/p94, ƒ 8,500, Tel, 02977-29456
Mitsubishi
Corrado
16V,
tornadorood
'92
Volvo 740 GLE station, airco,
Adverteren In
Golf VR 6, dusty mauve , '93
2/90 ƒ 32.000.-. Autobedrijf
To koop aangeboden Mltsubldeze rubriek
DICK MUHL Nljvorheidsln 1,
shl Galant 2.0 GLSI/HB/AutoFAX: 020 • 665,63,21
AUTOVROON
Weesp, 02940 18200/18008
maat, jan, '92, wil, 18.000 km.
MAZDA VAN VLOTEN CAR Prijs ƒ 29,750. lol, 02984-5094,
Audi/VW-dealer
• Bewijsnummers van oon
Tel,;
020-6365052
VOORSPRONG
Zoekt u eon MITSUBISHI v
geplaatste advertentie In deze
DOOR SERVICE
Colt, Lancer,
3 x DEMO
rubriek krijgt u alleen
Galant, Spaco Wagon
toegezonden als u dat bij do Contactweg 47, Amsterdam- 323HB3dAltls 1.3M6V 1993
323 F 5d GLX 1.6I-16V 1993
GOLDCAR AMSTELVEEN
Sloterdijk, 020-6869611.
opgave van do advortontlo
626 SED 4d LX 2.0I-16V 1993
020 - 6433733
Lod. v, Deysselstraat 77,
kenbaar maakt, Do koston
A'dam Geuzoveld 020-6116715
daarvoor bodragon ƒ4,50
MAZDA
Nissan
323 SED 4d GLX aut, 1,51988
BMW
323 SED 4d LX 1,3
1987
Ofl, NISSAN-DÊALEH
323 SED 4d GLX 1,5
1988
1989 BROCKHOFF van LEEUWEN
l o.v, cliënt: 1o olg.. nw, mod, BMW hulssolsctle v, part, 525 l 323 F 1,6
BMW 320I, blauw metall,, orig, Nw.pr,; / 91,000, perf. staat. 323 SED 4d LX 1,61
1991 T.T, Vasumwog 36, A'dam-N,
Omroopwog 2, Almoro
loor Intor,, l.m, wielen, BMW- B|,'89 + ace. Tel.; 03432-3622, 323 SED 4d LX 1,61
1991
alarm, ± 30,000 km, jan. '92,
323 F 5d GLX 1,61
1991 020-6332111 ol 036-5360454
Adverteren in
626 HB 5d Mllllon 1.8-12V1991 Nissan Mlcra, rood, jan, '81,
Inl. BEREBEIT, Amsteldijk 25,
doüo rubriek
Amsterdam, 020-6627777.
626 HYB 5d LX 1.8I-16V 1992 ƒ7,500, 108.000 km, heotl
FAX; 020 • 665,63,21
626 SED 4d GLX 2,0-BV 1988 binnen gost, Tel,: 020-6334443,
626 SED 4d Exceed 1,8 1991 Togen handelsprljzun: nieuw
Chrysler
626 Coupé GLX 2.0-12V 1989 model Sunny 1,4 L, LPG, 4-'91,
Chrysler • Amstelveen
ƒ14,750. Bluoblrd 1.6 LX Sall,
ANDERE OCCASIONS
st.bekr,, elektr, ramen, LPG,
Wlegerbrulnlaan 73, Uithoorn
DAIHATSU Cuore 3d TX 1991 2-'90,
ƒ 9950. Sunny nieuw moMITS,
Colt
3d
GLX
1,5
1988
Dualer voor A'veen • Uithoorn • Aalsinser en de Ronde Venen
del1,4L,4-'91,y 14.750.BEREPEUGEOT
405
4d
GL
1,61988
Nlouw on gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212,
OPEL Kadett 4d Life 1,4 1990 BEIT, Amstoldl|k 25, 0027777,
• BewiJBnummorB van eon
(Op afspraak gratis halen on brengen,)
Draalerweg 10 (bij Praxis)
geplaatste advorlontio In dozo
AMSTERDAM-NOORD
CHRYSLER VOYAGER SE 3.0I Adverteren In deze rubrlok
rubriek krijgt u «Hoon
Tol, 020 • 665,86,86
8-'90, 65.000 km, div, opties,
RX7, nw, staat, '86, km, 40,000, toggezondon als u dat bij do
FAX 020 • 665,63,21
Aulobodrljt JAN WALS,
goed onderh,, boekje aanw. opgavo van do tidvurtontlo
Postbus 158, 1000 AD A'dam f 12.750, Tel. 020-6710481,
Tt.; 02902-61697.
konbtuii mankt,

Kost B.V.

Amstelstein - Suzuki

Vulnchetmkado 16, A'dam.

Wlegerbrulnlaan 73, Uilhoorn
L.P.G,-inbouw ZAANDAM
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsrnoer on de Ronds Venon Nieuw
v.a. / 1.550. Incl. blw
Nieuw on gebruikt uit voorraad. Tel.; 02975 - 62055
Gebruikt v.a. ƒ 1.050.- Incl blw
(Op afspraak gratis halen on brengen)
Gratis loonaulo

OPRUIMING
Suzuki-Qccasions
Allo GL indigo
Allo GLX
Allo OL Aulom
Swift'Club
Swllt Unjquo.,
Swift 1.3" GL . ,
Swilt 1,3 GS , .
Swllt 1.3 GS. ,
Swill 1,3 GS. ,

88
90
91
90
91
90
90
91
92

Voltfo

A.C.A, Tol. 075-351651.
Missot. specialist REM- on
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom
rousKcilntatr. 43
A'dam. Tul,: 0206180443.

Togen handelspri|zen: Volvo
360 GL 2.0, 4-drs, LPG, 3-'89,
ƒ 8.500
ƒ 9.500 / 10.500. BEREBEIT, Amstoldijk 25, 020 6627777.
l.k, gubtuiMu ondoidolen VHM
ƒ 12,950
allo lypu'n BMW, Muroedw I.MI
Volvo 440 DL 4/90
ƒ 13.950
Albors Autobedrijf
Pouijwl, GtunyubDiJtljl O
ƒ14.950
Tülurlnyüudi|K
ƒ 14.950 Achterdijk 37, Oudotkork a/d ScliiuuwMti,
134, IJmdu. 1oL, Ö7Ü 2149III,
Amstel. Tel,: 02963-1767.
ƒ 16,950
ƒ 17,950
/ 19,950

Auto Amstelstad
Off. Suzukl-dealer Amsterdam
Homonylaan 25, 020-6799100.
Mmorvalaan 85, 020-6711888.

Volkswagen
Tenen handolsprljzen:
VW PaöBut GL Turbo dlosol, 1o
olg., /.wart itiotall., stuurbokr,,
lobr. '91, / 24.500, BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777,
T.k,: VW Golf 1,3 CL, 3-drs,
bj. 7/87, kmstnd 81.500, kir xilv.
mot., ultsl. cond, Vr.prljg
/ 9,900, Tol.; 072-339751.
V.W.- on AUDI-SPECIALIST
BAAS
Voor nleuwo on gobr, auto's
Jacob van Lonnopkado 295
Tol, 020-6183855,

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S on pers.
busjes v».. / 3500, Garage
Rljsonhoul, lid Bovng. Bijna
50 jaar gevestigd: Bonnubiookorwoy 17, Rijyonhoul bij
Aulsmour, 029/7-242?9.
Ook l.k govmnijd,

Klassiekers
en Oldtimers

Service en Reparatie
• Autobedrijf CRYNSSEN :•
GARAGE ECONOOM
Crynssenstraat 10-14
Repareurt uw koppeling snol
Tel.: 020-6184402.
en vakkundig. Alle reparaties in
APK-keurstation, reparaties
één dag gereed.
alle merken en schaderegeling.
Ook uw HUtospecialist
Prederiksplein 6, 020-6232505. Gedipl. FOCWA monteur voor
APK i grote beurt v.a./299.- al uw ropatatles APK, laswerk,
schade's enz. ƒ35,- excl. p.u.
DIESELSERVICE
brnndslof pompen; verstuivers Incl gat. Tel. 075-3146.10.
cil koppnn vlakken Garage/
A.P.K. KEURINGSSTATION
motoronievisie FEENSTRA
Keuren zonder afspraak
Industneweg 27, Duivendrechl
Feenstra & Jimmink

•Tel. 020-6980639

Asterweg 24A A'dam 6364702

APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2o Helmersstraal 15, A'dam.
HtETO CARS
Giolo beurt ƒ295.- inkl. VVN,
APK on BTW, tevens keuzo div.
occ;as. Bovenkerkerweg 23
AMSTELVEEN. 0206412030.

AUTO ELL-K tl IA HECHRI BV,
Klüfir lorwijl u wacht.
Huilyli'iilci!; on dynamo's.
VnlkijMliiirijijrrjImiil 152
IJJL u:'Dg4g74ij.
i
Giola BotüïïüTii ONDERDELEN
van udiiidn nulo's, allu
muiktjM, allo bouwjnron.
GEBn OPDAM B,V.
M: 0250245435.

aufolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otlo nltniwunhuizen bv
Ovurloom Ölü Amsturdnm
(IW)Gi:!ÜUO'l

GARAGE ECONOOM
Repareert uw remsysteem snel
en vakkundig. Alle reparaties in
één dag gereed.
Ook uw aulospeclahst
Frederiksplein 020-6232505.
Zeil sleutelen of auto spuiten
doe ]Q bij HEINING HOBBYHAL. 02907-6999 A'dam,
Sloterdijk 3.

Autofinanciering en verzekering
Autoverzekering laagste bat. Geldlening Celie, vraag uw
per innd/kw Cehe alle verz.
maximum en de lage maande
0206416607 ook gezinspukk. 'lijkse lasten. 020-6416607.

Rijscholen
5 STERREN AUTO- & MOTORRIJSCHOOL
Amsterdam, Almere en Zaanstreek

SUPER STUNT
voor nieuwe leerlingen
GRATIS' 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in Europa
als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van
20 Autorijlessen i- Examen voor ƒ 975,ol
•''
10 Motorripesseti i Examen voor / 750,- •
• ;
Motorrijlessen ƒ47,50 per les
Autorijlosson ƒ 36,00 per los
:
Theoriecursus op Video GRATIS
•
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.;
Ruys de Beerenbrouckstraal 157-169, lel. 6138473 Adam."
AUTORIJLES in Amsterdam.
Een uitstekende opleiding, mot
persoonlijke aandacht, voor
een betaalbare losprijs, ƒ35
per vol uur. Een eventueel horexarnon is gtalis. Bovendien
ontvangt u een gratis theorieleerboek Les in Mercodes.
Autorijschool
"ZECHNER".
Tol. 06-52875125.
B.g.g. 03200-20538.

Motoren/Scooters
Harloy Davidson FLTC Tour
Glido Classic '84, compl. mot
koffers.
Autobedrijf
JAN
WALS. Tel.: 02902-61697, -

Autosloperijen
Autosloperij A. de Llede
Neem geen risico: orig,
PTT-vrijwarlng RDW

Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Theoriecursus gratis. Tel. 0652821994 b.g.g. 020-6932074.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf Is een. begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs/lrlcos geven
wij op een psychologische manier liitonslel les en nog leuk
ook! Hoog slaglngsperc. on
toch 1e 10 lossen ƒ 30 p.u.
Tol. 6868063/6332405. P.s, Wij
verzorgen ook 0-weekso cursusson en oxamenroulcs rijdon
is vanzelfsprekend.

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tol.; 020-6198691
Grote sortering ONDERDELEN
van allo schade-auto's, .-alle
merken, alle bouwjaren, GEBR, OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435. •
Hel HOOGSTE BOD?? _Be'
voor vtljblljvondo prijsopgaaf,
Loop, sloop on schadealito's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193

Auto's te koop gevraagd
Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst,
Bol voor Info 020-6369515.

Contant geld ',

Inkoop loop-, sloop- en schade
auto's, Altijd da juiste waarde
Wilt a uw auto v.a. 1990
DIRÊKT è contant votkopen? met vrijw, Tel, 020-6738732.
Belt u voor inl. 03410-19354.
• Bewijsnummers van een
To koop gevraagd AUTO'S ö geplaatste advertentie in dezu
rubiiek krijgt u alloon
contant met viljwar.bowijs
loögo/.ondon als u dat bij du
Tol.: 02908 - 24640
Lel opi BOVAG autobedr. vor- opgave van de advertentie
koopt gratis uw aanb. in zijn kunbaar maakt. Do koston
Showr. Modombl. 02274-4999, daarvoor bedragen ƒ 4,50

FIAT 500 R, lij. I975. yoheol
(juroslauiuurd, HDW gok., kl. o Auto te koop? Plaats In deze
lurquolyo, / 7,'OT. 020-6151438. rubtiek, U zult verbaasd staan
over het resultaat.

Accessoires en Onderdelen

Suzuki

MEER GARAGE
Hyundni dealer,
occasions
Linnaeuskade 5-7
Tel. 020-692.9548,

25 Volvo
Occasions o.a.

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
mork auto a cont. mot vrijwai
bewijs. Tol.: 020-6105470,

Autoverhuur
LAGE HUUR
Opel kadett ƒ 39 p.d
Nwo bestel- on vrachtw, m, m-

All-in KM vtij,
dio, van O t/m 23 m3, v.u. / 44,RENT A BRIK. 020 6922930.
p.d,, IOO km vrij. Tevens peis.
wngens, Autoverhuur SlootD, FAAS
huuk. rol,: 020-6431220,
Luxo- & Bestolauto's v.a. /.3Ü

OUKE
BAAS
niet duurll!
Studonton 10 % korting.
- koelwagen & oprljuulo
- 9-pors, busson on plck-up's
- Fint 500 tol Chryslor Voyagor
Nu ook Cantpuislll

pur dag, ox. BTW
-(.
Giiiaweg 3, A.'darn-Noörd
rel.; 020-6371826. Do Lugt luxe en bestol vans'
ƒ39,- per dag oxcl. BTW,
Tol,: 020-6161388 of 6003438

Campers

Do uchurpsto prijzen voor
TOURCARAVANS • 00 oGuas. mal Bovaggarrtnlli'
boslolwngon gohould na 10,30 ook giotu kiiiiipoürart.shop
• Auto In IvoiipV Pln.'llH in dn/o uut on do volgundn i riotgun
HÜLSKER LEIMUIDEN
tilhriuk IJ /uil vi'il)M(i:'.(l yliiiin
toloui togon 4 uur-tüiloi,
Oostniwug 1,01721-8913,
Dvm hifi it'üiiltjial
020-6794842, 020 61)08083,
10 min. A'dum.

Avond- & nachttarief:

Met een advertentie in SHOf ROOM/AUTO l-IN-3

is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent,
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of nis particulier mét een advertentie in
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S zet u uw auto of tuito's? pas echt In de scliijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S is de speciale mitonibrick van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-uaii-huisbladeii van Wcckmedia.
Totale opluge elke wcok ruim 1,1 miljoen cxcmplnrcit. vSI IOWKOOM/AUTO'MN-3M1NPS is daarmee
dé auUmibrlek niet de hoogste oplage vau geheel Nederl.uid. SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en liuis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor óén voordelige prijst

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus belaalVeurocheque.

Toyota
T,k.u. tugon handelsprljzon;
Caiina II 2.0 XL Diosol, st.bokr,,
0-'B9, /11.750. Corolln 1,8 XL
Dlusol, 5-drg, stationwagon,
9-'91, l 16.500, Corolla'1,8 XL
Llltback Dlasel, 8-'89, /11,500,
BEREBEIT, Amstoltiljk 25,
020 6627777,

ii. llclli'i

ll'Hgl|i<«lllll|Vl'll Aall
llr llüml valll]'' ll:|:|MI:':lïl
l>r|il;inUlt'li!lirvrtl klllll 11
71'lf llülrkl'IH'll wnl UW
iiilvcili'iilli'kiwl

i'ju.ari
na.ia
Ili'iVIH

Nimill!

VOOR GEGARANDEERDE
OCCASIONS
ALLE ONDERHOUDS
WERKZAAMHEDEN A.P.K,,
SCHADE-EXPERTISE
Amsterdam Oud Zuid
2o Jan Sloonslraat 42-40,

Tel. 020-6763829
Wognns uuto vun du
moölo TOYOTA COROLLA 1.3
XL HB, 12-'89, APK 12-'g<l.
Vr.pr,
/ 12,21)0,
rol,;
020073ü881/0'1'f2lJ01.

Atllt'M

Auto'» vliegen mi do «ItMir nlll
Ü|wtuiXMilntit.'iiK<-liwilu'wliTiwi-lii|i«(iii:SllOVVI«i(»MMIl'l1o l IN l! MINI'S, Postbus twijg
1000 Al) Atnslmliiiii ui Hieven Ml Hrt 1'muu!, WllmiilMlnuil l.II, Aiimtcnlnm.
V
i
»
i «t,
i
,, i
,
' '""ll.'V .ItfitoL:'
i iItnti wilti ibij,, tlf
viiljjriid»'
WiTltninlInluiiiloioii:
-»i,-u-..i .««
wn: lumlnor AniNoNIjti, l w-w VHM ili- lldi-iulc McrtiloiH 'lotH; VVrrnp: Nlriiwstrnitt ',VA',

t"^' Ki

020-6658686

on lcin»ol(, l't

I
'%

l

Weekmedia 17

donderdag 25 november 1993

MiCRO's
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Micro-advertenlies voor zakenman en particulier kunnen
worden gezet over l of 2 kolommen breedte m diverse
lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie,
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ 0,44 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of
afgeven/zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad, Caslhuisplein 12,
2042 JM Zandvoort,
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie.
Z. Zandvoorts Nieuwsblad, Amstelvtens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Weesper ƒ 5,23 per millimeter.
Sluitingstijd maandag 15.00 uur.
•fr Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombmalies m de Micro's 7ijn op aanvraag op onre
kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra m
rekening gebracht, alsmede ƒ 7,05 adm kosten.
•fr Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een kranl verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 4,00 in rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentiecombinalie Z
telefonisch opgeven:

020-5626271
(dit nummer is met voor bezorgklachten) of zenden aan

Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Oproepen
Mededelingen

Uitgaan

In Zandvoort
huurt iedereen
zijn videofilms

ZOEK DE MISLUKTE

VIDEOTHEEK

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

DOMBO
u ook?

21 = A

VIDEOTHEEK

DOMBO

Prijswinnaars vorige week:
E. Bosma - Amstelveen
J. M. Peters - Kudelstaart
J. Lievaart - Amsterdam
A. Aué - Amsterdam

Radio/tv/video

* T k bedhekje ƒ30,Tel 02507-12634
* Kleuren-tv Phillips m eiken * T k blauwe kinderwagen,
*•Ben Dingerd 29 nov een salonkast 12 kanalen ƒ 100,- merk HARTAN, ƒ 75,- Tel na
jaartje erbij Nu m de VUT dan Tel 02507-13702
1800 uur 02507-17296
is Joukje blij H G Lmy
*T k
combi-kinderwagen
*Je zou het niet zeggen Computerapparatuur
wit/beige, merk Mutsaerts
maar het is waar, Milly 29 nov
ƒ200 Tel 023-288325
en software
45 jr Belt u even
*Nico gefeliciteerd 26 nov * Commodore 64 met dataLessen en clubs
De verening van flat eigena- rec , joystick en div spellen,
ren en het Bestuur
ƒ125,- Tel 02507-14663
3asketballver
The üons
* Nico proficiat 26 nov en *Te koop Nintendo spel- heeft nog plaats voor 3 a 4
nog bedankt voor de gezelli- computer mcl pistool -f 6 mini's (8-12 jr) Opg op
ge uurtjes Rmi, Herman
spellen ƒ300,- Tel 31116
17190 HAAST JE' Vol = vol
Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRE
Info 0251050092
Zoek je een leuke job als
mannequin, dressman of
fotomodel Bel BOA Bureau
030-722727 Erv niet vereist,
wij verzorgen opleiding Alle
leeftijd en maten gevraagd

Sport, spel en
ontspanning

Te koop
aangeboden
diversen

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplem 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Abcoude, Hoogstraat 26-28

STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

VIDEOTHEEK

DOMBO

Corn. Slegersstraat 2b Zandvoort
Tel. 02507-12070
PREMIERE
FILMS

P. DAG

PREMIÈRE
FILMS
PREMIÈRE
FILMS

premiere
videotheek

VIDEOTHEEK

LESBISCHE Meisjes 18 jr
Na het sporten wordt haar lijf
je door mevrouw verwend
7I
5 cpm
06 320 323 37
Lesb-Scenes
1gpm 0632032604
Live Sex' 06-98 66 Als je van
heerlijke strakke wmkelmeisjes houdt Live met mij, ik ben
net 18 Zachtjes'
1 gpm
Live sexbox 24 u , 100 cpm
LOVEBOX 06 320 330 05
All you need is the lovebox'
Hier ontstaan de mooiste liefdes 75cpm Lekker flirten

Commercieel en administratief
personeel gevraagd
HASSING B.V.

Uw

Live 06-320.320.61

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 3 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070

T k 2 k Chippendales RAI,
*1212Ned Herv K 14 30 u 15-12-'93 samen ƒ 100 10e rij
ARTO UITZENDBUREAU
concert T O Z mmv solisten zaal. Tel 020-6327058
enork Algl Fr Bleekemolen
is sinds 1959 gespecialiseerd
Therapieën
Gezocht voor kerstmarkt in
in de verzekeringsbranche
Olympisch Stadion op 9, 10
11 en 12 dec amateurkoren/
Voor voordeliger
Wij zijn altijd op zoek naar mensen met een opleiding
opera/operette/kerstliederen/
Simeonstherapie
(zoals Ass B) of met werkervaring in deze richting
gospel PNS, tel 020-6822338
VERMAGERINGSKUUR
Ben je op zoek naar een afwisselende baan bij een
of 02990 30600
Bel 02963-4201
verzekeringsmaatschappij9 Kom dan langs voor een
vrijblijvende inschrijving bij Arto Uitzendbureau,
GROTE VLOOIENMARKT
27 nov Blancum sporth De
NZ Voorburgwal 158, Amsterdam
Divers personeel
Grenspaal 9-16 u, toeganc
ƒ2,50, 28 nov Landsmeer
gevraagd
Verhuizingen
Huwelijk en
sport- en theaterz Het Dorpshuis 9-16 u , toegang ƒ 2,- (alkennismaking
leen 2e hands), 4 dec Uit- Gevr voor ons benzmeXYZ BV verhuizingen en
hoorn sporth De Scheg, 11 station te Zandvoort Pomp- kamerverhuizingen Voll verz
bediende
m/v,
leeft
25-60
jr
Aantr HBO-er, 48 jr, si, 1 84
dec
A'dam-Buitenveldert
Dag-nachtserv 020-6424800 m, paar jaar alleen, gevoelig
sporth universiteit A'dam Inl en afspr 020-6116105
droge humor, moet af en toe
zondags kraamhuur bij voor- Gevraagd voor onmiddellijk
alleen zijn, zkt vriendin tot 44
Onderhoud,
uitbetaling ƒ 32,50
PAK- en PLAKPIETEN
jr, si, (voorl) LAT-rel, kind
Inl 0206140616
Kom naar hotel Krasse Smtreparatie,
welkom Antw verz Br m
* Help de Polen Stuur 'n skv t o de Sint Nicolaaskerk
doe-het-zelf
tel nr o nr 755-47028 v d bl
1
voedselpakket Wij hebben
evt 'n adres 02907-5235
Woninginrichting
BADKAMER, toilets, leiding-,
Erkende relatie/
* Nico wij zullen op je proostegelwerk, sanitair
Vnjbl
bemiddelingbureaus
ten, 26 nov, je golfvnenden Keukens super stunt direct af prijsopgave, tel 023-401512
Ook nu weer Sint bestellen fabriek Landhuisstijl, alle ma- SCHILDERWERK GEZOCHT
dan gewoon 18940/13420 ten B V 2,80 mtr met appara- Goede ref Prijsopg vnjbl
CUPIDO brengt u bij elkaar1
bellen Want wij brengen u in tenkast + boven kasten Telefoon 02550-34857
Indien gewenst reeds binnen
uw vrije tijd, een half uurtje ƒ 485,- mdf kunststof of mas1 week uw eerste contact
•sief
hout
MUTZE
KEUKENS
super gezelligheid
Vraag gratis en vrijblijvend de
WOERDEN Voor info tel
folder aan 03451-11486
Schoonheid en
Overigens, mijnheer de voor- 03480-34319
(automatisch) of 03451-31364
zitter, zijn wij van mening dal
verzorging
(telefoniste) Cupido, postbus
de Herman Heyermanswec T k eethoek eikenh uitsch
22, 4140 AA Leerdam
moet worden doorgetrokken bare tafel + 4 stoelen
Erkend, voordelig en één van
Tel 14350
HAIRWAVE
Sint en Piet op bezoek
Nederlands grootste relatie*
T
k
luxaflex
1x1356
breed
Zeestraat
56,
Zandvoort
als vanouds ƒ 35,organisaties
ƒ25,
1x226
breed
ƒ
25,
2x120
Tel
02507-30838
Tel 02507-13310
breed ƒ 35 Tel 02507-17329
Voor trouwfoto's * T k zwart leren 2-zits ƒ 200
Bloemen, planten
NIEUW
Speciaal voor dames en
en tuinartikelen
en
grijs
leren
draaistoel,
Foto Boomgaard ƒ100,- Tel 02507-19225
heren 65+ geven wij
op vertoon van een pasje
Grote Krocht 26
een korting van 25%
BLOEMENHUIS W BLUYS
Kunst en antiek
op alle behandelingen
winkelcentrum nw Noord
Tel. 13529
Alleen op de woensdag
Tel 02507-15025
*Welk oud-hd v h ZandZe zijn er weer,
SUN
RENT
ZANDVOORT
TAFELS
voorts vrouwenkoor heeft nog
aanbieding
Verhuur van zonnehemels
antiek, kopie, klein,
n kostuum'' Bel even 12432
Kalanchoe
Philips sun mobile
dik, dun
ƒ4,95
Huur prijs ƒ 100,- p w
Jan Best
Verloren en
Gratis bezorgd en gehaald
(Denk aan onze kassabon)
Keizersgracht
357,
gevonden
Bel voor reservering en
020-6232736
TUINMAN
inlichtingen 02507-30183
Showroom
*Gev
wo
17-11 langs
Laat
uw
tuin winterklaarmaMr J Takkade 30,
ken, ƒ10,- pu Tevens alles
spoorb groene wanten
Aalsmeer, 0206412137
Baby-artikelen
Tel 15071
leverbaar Tel 023-423562

Felicitaties

MICRO

by

Homo Direkt-Apart met
hele hete jongens (18 j r )
06 9852
NU 50 cpm
HOMO het is wel even schrik
ken voor die jongens (18)
06-32032701
(100 cpm)
Homo Jongens (18) onder
elkaar Hoor ze heet TEKEER
gaan 06 320 330 88(75 cpm)
HOMOKONTAKTEN
Zoek je snel een hete boy7
06-32033018
(75 cpm)
INDISCHE meid Neem ji
me 7 06 320 350 45 1 gpm
Jonge Meiden (18) kontakt
Direkt een gratis sexafspraak
je 0632032666 (100 cpm)

P. DAG

ƒ10-

p.w. ƒ 40,-p.mnd. ƒ 80,Betamax film alleen te koop
voor ƒ 5,- per stuk
De nieuwste dagtilms
NOWHERE TO RUN

Direkt kletsen met 'n leuk
meisje (18) 0632033090
Vrouwen bellen gratis 1gpm
Direkt kontakt met meer dar
400 verschillende vrouwen
06320 322 11
(75 cpm)
Direkt snel Sexkontakt met 'r
meisje (18) bij jou m de buurt
08-350 390 53
(75 cpm)
DIREKT-APART met hete
meisjes (18) voor een sexkon
takt 06-34031001 75 cpm
DIREKT-APART met hete
meisjes (18) en vrouwen Echt
live' Bel 06-95 12 (75 cpm)
DIREKT-PRIVE meisjes (18)
vertellen alles (adres en tel)
Bel 069510
(75 cpm)
DIREKT-PRIVE Regio Noord
Holland, meisjes (18) vertellen
je alles, zelfs hun adres en/of
tel nr 06 98 12
1 gpm
DIREKT-PRIVE snel apart
met de leukste meisjes (18)'
Bel snel 06-97 10(100 cpm)

* * *

PASSENGER 57

* * *

Hete meisjes (18) willen echt
snel Sexkontakt Met tel nr
06-320 330 66
(75 cpm)

CYBORG COP

* * *

WOMAN ON THE RUN

HETE MEISJES (18) zoeken
snel sexkontakt
06-320 330 42
(75 cpm)

Nieuw 35+ sexdating RIJPE
VROUWEN zoeken sexkon
takt 06-96 16
(100 cpm)
Nieuw Hete meisjes (18) uit
de regio A'dam SEXDATING
06 350 23-020 _ (100 cpm)

Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070

Nieuw HOMOJONGENS (18)
direkt apart, bel nu
06 320 322 61
(75 cpm)
Nieuw SM VOOR TWEE voor
Direkt gratis Sexkontakt
een dominant/streng sexkon
SEX-KONTAKTLIJN
takt 06 320 329 99 (75 cpm) 0632032032
(100 cpm)
NIEUW spannend babbelen SEX VOOR TWEE snel m bed
met een meisje (18) Privé met een heet meisje (18)
box bel 06 95 80 (75 cpm) 06 320 330 82
(75 cpm)
Onderdanig en echt live'
SEXAFSPRAAKJE met 'n
S M voor 2 (direkt apart)
meisje (18) Vraag naar haar
Ook voor strenge meesters' tel nr Bel 06 98 44(100 cpm)
0632032217
(75 cpm)
SEX VOOR TWEE
ONDEUGENDE vrouwtjes en Snel n hete vrouw aan de
hete meiden zoeken sexkon telf 06 320 330 81 (75 cpm)
takt Bel 069661(100 cpm) SIDDERENDE meisjes (18 jr)
PARTNERRUIL Pnvelijn,
Ik ga bij je op schoot zitten
Direkt-Apart met vrouwen en Wat voel ik nou'
mannen voor een hete sexruil 75 cpm
06-320 320 66
0634035071/0,75 pm
SM KONTAKTLIJN strenge
POLITIEAGENTE
afspraken bij jou in de buurt
Je wordt streng aangepakt
0632032580
(100 cpm)
75 cpm
06 97 93 STRAATMEID Live Eindelijk
-"olitieagente Live' Hoe snel <un je live sexen met een ordi
<un jij rijden7 Grijp me onder straatmeid Een zalig live
m n uniform' Een echt live gespreki 1 gpm
069840
gesprek' 1 gpm
069508 THUIS SEX-KONTAKT, hete
'ORNOparadijs' 75cpm
meisjes (18) bij jou in de
Grieks standje 06 320 360 55 buurt 06 320 326 33(75 cpm)
Op z'n Frans 06 320 350 22 Tikkeltje ONDEUGEND, direkt
SM Meesteres 06 320 327 67 apart met een leuk meisje
Sexmeisjes 18 0632032663 18)i 06 320 328 88(100 cpm)
30 Hoogtepntn 06 320 332 44
Ruige porno
06 320 329 30 TRIO SEX-PRIVELIJN direkt
apart met meerdere meisjes
PRIVÉ KONTAKT
18) 0632033091(75 cpm)
Je krijgt direkt 'n meisje (18)
Verboden lusten
aan de lijn 06 9570(100 cpm)
1gpm 06320322-72
REAL SEX' NIEUW' 75 cpm
Lesb meisjes 0632032560 VLUGGERTJE hete meisjes
Schooljuffrouw 06 320 360 11 18) zoeken gratis sexkonMeisjes 18
06 320 323 78 akt Bel 069603(100 cpm)
Lesbi35+18 0632034044 Voor een SPANNEND pnve
Hard Lesbi
0632032313 gesprek met een meisje (18)
(100 cpm)
-iijpe Dame Live Jij mag n 06-32033032
ivegesprek voeren met mij' Zoek jij hete meisjes (18)?
1 gpm
06-32032063 Bel Sex (thuis)kontakt
(100 cpm)
Rijpe Donkere Vrouw In voor 0632032044
alles 0632032370 1 gpm
Wij behouden ons het
Ruim 300 ondeugende meis- echt voor zonder opgave van
edenen teksten te wijzigen
es (18) zoeken 'n slippertje
0632032144
(100 cpm) of niet op te nemen

Direkt-pnve voor 'n sex
gesprek of afspr met meisjes
(18) 0632032656 75 cpm
Een chique vrouw verleidt
haar buurmeisje (18) met sex'
75 cpm
06 320 320 39

GAY-SPECIAL
Direkt Apart NU 50 cpm
Druk of draai 06 340 350
Gay SM voor 2
-=12
Dark-Room
= 16
Jack off Privé
= 17
Gay-Sauna
= 18
Gay Boy (18 jr)
= 19
Gebabbel, gebabbel 75cpm
BABBELBOX de enige echte'
06 320 330 02 Gezellig hè'
GRATIS SEXKONTAKT, meer
dan 400 hete meiden Bel
0632033045'
(100 cpm)
Hete MEISJES (18) willen snel
sexkonfakt Nu met pnvénr
Bel 069665
(100 cpm)
Hete RIJPE VROUWEN
zoeken snel sexkontakt1 Bel
06 320 330 60
(100 cpm)
SCHOOLMEISJES (18) zoe
ken 'n ervaren man v sexkon
takt 06-320 330 43(100 cprn)
• Rubrieksadvertentie'' L\z
voor adres en/of telefoonnr
de colofon m deze krant

Diverse clubs
020 - 6328686 Amber Escort
lieve (jonge) dames, dagelijks
na 19 uur (Geen chauffeur bij
U binnen - geen extra kosten)
NIEUW JONG PRIVÉ
6 klasse dames verwennen U
Info 0206690652
Tevens gastvrouwen gevr
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te "wijzigen
of niet op te nemen

W t t K f c N U A l btRNIE'S UI 'i
DE PRINSES EN DE TROLLEN

SNIPER

19 = R

THE LAWN MOWER MAN

Woningruil

06 320 330 03 BABBELLIJNi
Met z'n tienen knuffelen' Ook
apart' 75cpm Be happy'
069526 LESBISCHE buur
vrouwtjes, 18, brengen elkaar
kronkelend naar een zalig
hoogtepunt 100cpm069526
SEXADRESSEN PRIVÉ
069680
(100 cpm)

1100 RUILADRESSEN
m
A'dam Informatie bij Het
Oosten 020-5882281
Aangeb 4-kamerflat, 1 hg,
Haarlem, huur ƒ 650,- Terug
gevr
4-kamerflat/woning
*Kaviakooi ƒ10, Schildpad Z'voort 023401512
Aan een half woord genoeg7
popje ƒ 25, Gr pop ƒ 25, porAfi
1gpm 06320327-26
sel pop ƒ 15 02507-15817
Financien en
Ben jij een beetje Bi of Gay,
* T k rollerskates, mt 37/38,
en zoek je een lekkere boy7
handelszaken
ƒ 12,50, stalen Noren, mt 37,
06 320 330 95
(75 cpm)
ƒ15 Tel 02507-17482
Bi Sex Pnvelijn
T k sport LAMMY m 36 38,
Autoverzekering
Direkt-Apart met Bi meisjes
witte kunstschaatsen m 38,
(18) en of jongens (18) Lek
V A ƒ75 - DORSMAN
diepvrieskastje 50 L 14175
ker" 05-34035072/0,75 pm
blijft toch goedkoper'
* T k uit verzameling 4 flesBel nu 02507-14534
BI-SEX voor TWEE zoek je
sen rode wijn v d jaren 1947een heet trio sex avontuur7
1953 1966 ƒ 250 02507-15817
06 320 330 87
(75 cpm)
Sportartikelen
BI-SEX PRIVELIJN
direkt
Te koop
T k 3 p ijshockey schaatsen apait met ondeugende meisgevraagd
mt 40-41-42 a 35, slee, hout, jes (18) en/of jongens (18)
(75 cpm)
Davos,/25 Tel 02507-12013 0632033081
diversen
Bolderwg , fietskar, trapauto,
bakfietsjes, skelters, speelgd
en pop -meubeltjes, hobbelpaarden Tel 02159-33760

* T k gevr ijshockey schaatsen, merk Bauyers mt 43
't BINNENHUIS
Gasthuisplein 3, inkoop oud Tel 02507-12013
Masseuse geeft massage op + antiek en inboedels
* T k kinderschaatsen
afspr 0206176606 (gn sex) Tel 15760
Noren met schoen), mt 36,
hieuw, ƒ25,- 02507-30162
SQUASH, een fantastische
sport Reserveer uw eigen
Onroerende
squash uur Sportcenter Wim
Auto's en
goederen te koop
Buchel Tel 15829-13965

voor de particulier

GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis! • inzenden uitsluitendvia
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn

opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ300 uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.

Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad. als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar.
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.

De LOLBOX1 06 320 330 04
Alleen voor 30+'Tot s nachts
3 uur kun je bellen 75cpm

Zandvoorts Nieuwsblad

Dikke Vrouwen Live Voor 'n
live gesprek met mollige vrouwen met enorme bollen
1 gpm
069870

Direct Live Box1 Je komt
direct in een orgie terecht'
auto-accessoires
gevraagd
Met z'n tienen live met 1 of 2
vrouwen 1 gpm
06-95 93
Zalenverhuur
Beleggingen m en rondom * Behuizing voor luchtfilter v DIREKT APART
A'dam Wij geven 8x de jaar Rat Uno, niet v Rre motor, met 'n leuk meisje (18)
50,- Tel 02507-18829
Vrouwen bellen gratis Manhuur Reacties Dutch Rental
Party-service
nen bellen 069810(1 gpm)
nvestments, 02975-69009
PELIKAAN
DIREKT APART met ondeuRijles auto's
GARAGE
gende meisjes (18) Bel nu
uw adres voor koud buffet
TE KOOP GEVRAAGD
en motoren
069757
M 00 cpm)
en bittergarnituur
Tel 0250714534
Tel 02507-18812/15619
Direkt apart met een hete
Alblas Verkeersscholen
knul uit Amsterdam e o
VERENIGINGSGEBOUW
Onroerend goed
in
5
dagen
0632032261
(75 cpm)
De Krocht
UW RIJBEWIJS
en woonruimte
Direkt een leuk meisje (18)
Grote Krocht 41, Zandvoort,
Nieuwkoop, 017248361
aan de lijn Vraag naar haar
te huur
tel 02507-15705 b g g 19932,
tel nr Bel 06-98 10(75 cpm)
aangeboden
voor
06-Nummers
GRATIS
voor vrouwen
BRUILOFTEN - RECEPTIES
064909, mannen bellen
KOFFIETAFELS
'e huur voor opslag garage
direkt 'n meisje (18) via
Zoekt u ruimte voor vergade- 3 x 6 mtr Tel 02520-20432 .
HARDCORE 75 cpm
06 95 04 (direkt apart 1 gpm)
ring, feest, club of party"?
06-320 328 68 Secretaresse
Komt u dan eens praten met T h aang gezellige gemeub 06-320 328 27 Frans/Grieks SEX VOOR TWEE, direkt kón<amer met d 11 gebr van 06-32032622 Rijpe negerin takt met jonge meiden (18) en
mij, A J v d Moolen,
neuken tot 1 april
06 320 327 60 Verpleegster ondeugende huisvrouwtjes
Gemeenschapshuis,
tel
~el 02507-12063
02507-14085 of 19652
0632032618
Rijpe Dame 06 320 330 46
(75 cpm)

1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

4,65
4,65
4,65
6,20
7,76

6 regels ƒ 9,31
/regels/ 10,86
8 regels ƒ 12,41
9 regels ƒ 13,96
10 regels ƒ 15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek.

KOM NAAR SLAAPKAMER 22 VOOR EEN VERSTELBARE BEDDENSHOWÜ!
NIEUWSTE AUPING MATRASSEN

'"De A u p i n g A u r o n d e . B i j n a t e m o o i o m b i j i n s l a a p t e v a l l e n
SLAAPKAMER '22' UW AUPING-DEALER

SNELLE LEVERING,
1H*ATIS THUISBEZORGD,
GRATSS MONTAGE

Auronde/Caronde
Reflex 600/606
600 soepel
606 stevig
Hoogte 16 cm

AUPING SNELSERVICE OF
AUPING INFO:

./^-..v
80x200
90x200
80x210
90x210
90x220

655.690,690,725,790,-

80x200
90x200
80x210
90x210
90x220

925,975,"975,.
1025,1120,-

023-31 3039
Auronde/Caronde
Latex 700/706

Aureo
bedlamp

700 soepel
706 stevig
Hoogte 1&cm .

425,-

A U P I N G
M E E S T E

PRIJSVOORBEELDEN AURONDE 1000
vlak
handv.
auto.
extra
electr.
1260,1515.1785.160x200 '
2885,3775.1290,1820,180x200'
1550,2920,3820,160x210 '
1325,1850.1605,3885,180x210 '
2985.1345,1885.1625,180x220 '
1405,1685.1945.3045.3945.Voorzien van 2 eenpersoons spiralen: te completeren met'2 eenpersoons matrassen

Alle accessoires zijn van gelaagd beukehout,
in de kleuren:
alpine wit
- kersen
- sable wit
- mahonie
- parelgrijs
- purper
- siena beige
- platine
- zwart
- blue
- naturel '
- ferrit
- blank beuken
in de vier ho'uttinten geldt een toeslag

Slaapkamer 22 uw Auping-dealer
heeft, vele maten en kleuren direct
uit voorraad leverbaar!!!

•Verkrijgbaar met veel accessoires

H E T

B E D

M E T

545 Auronde tafeltje
Breed : 34,5 cm
: Auping dwarsgespannen Spiraalbodem is 'T
l
Hoog :34.5
i leveren in 5 verschillende uitvoeringen:
J
170,8+Vlak (als niet verstelbare uitvoering)
l
«•Hand verstel baar (rug- en voetendeel zijn
Nu ook uit voorraad Auronde 2000
j met de hand m hoogte verstelbaar)
(•Automat (rugdeel is m b v een koordie in hoogte
leverbaar:
l -verstelbaar voetendeel is met de hand in hoogte
DEAURONDE2000
( verstelbaar)
[•Exlramat (rugdeel is electrisch in hoogte verstelbaar, Hogere uitvoering ±
l voetendeel is met de hand in hoogte verstelbaar)
55 cm
l •Electrornat (rug- en voetendeel zijn eleclnsch in elke
*Meerprijs
Komforthoogte
l gewenste sland Ie brengen)

zoekt u een
schuifdeurkast Norma
verstelbaar
Kasthoogte 22O cm
slaapsysteem? • De enige echte schuifdeurkast
Kastdiepte 65 cm

Speciale aanbieding

A U R O N D E .

M O G E L I J K H E D E N .

554 Auronde achterwand
Breed : bedbreedte + 106 cm |
Hoog : 48
Diep : paneel 20
160 1590,;
180 1595,-

^fëls^f i. s Pf£!),

p^r^oi^
U 4r-S V,;>.v-/Ski«4

Originele
hotelcombinatie

C

alpine wit
Excl

- achterwand

2O5 cm

!7Ocm

Mooi afgeronde hoeken
inclusief 2 hoold-en
voeteneinde verstelbare
lattenbodems
+ 2 superkwaliteits
polyether matrassen
s.a. 40 Dim. 14 cm dik
140x200 COMPLEET

.edikant ook verkrijgbaar met
dwars gespannen handverste'bare

1385.-

NU

253 cm

1485.-

NU

1795.-

Spiegel op de schuifdeur meerprijs ƒ 155,-

spiralen en S G 40

Voor informatie:

polyether matrassen
160x200 COMPLEET
180x200 COMPLEET

1429.023-313039
1499.DE DWARSGESPANNEN AUPING-SPIRALEN ZIJN OOK LOS LEVERBAAR EN PASSEN OOK IN UW BED

160x200 COMPLEET
180x200 COMPLEET

Voor maten en
prijzen van de
losse spiralen:

eAutomat
is de meest populaire spiraal van

Handverstelling

uw bed niet uit. Alleen maareven

aan net kooraie treKKen

AUTOMAT
ELEKTRISCH VERSTELBARE LATTENBODEM

80x2001095^N U
90x2001005^ U

- blank eiken gebeitst
- wit lacqué

kwaliteitspolyethermatras

40 ± 14 cm, hoog soortelijk gewicht, dus extra duurzame,
A s.g.comfortabele
stramheid, beide slaapzijden doorgestikt.
120x190 nu voor
S 80x190 nu voor
130x190 nu voor
80x200 nu voor
S 90x190 nu voor
140x190 nu voor
140x200 nu voor
E 90x200 nu voor
160x200 nu voor

Kom naar

Prijzen: excl. matras
en hoofd- en voetborden

nu voor iedereen betaalbaa
Komt u voor de
bijpassende matrassen
even proefliggen!

Hoofd- en voeteneinde
Hoofdeinde electrisch
Hoofd- en voeteneinde
voeteneinde handverstelbaar electrisch verstelbaar
handverstelbaar

80 x 200

998.-

80x210

1198.-

90 x 200

998.-

90x210

1198.-

x^uu compleet
met hoofd- en
voeleneindeverstelbare lallenbodem
+ kwaliteitspolyether matras
S G<!0
compleet nu
Dit seniorenledikant is ook leverbaar met een elektrisch verstelbare
lattenbodem (hoofd- en voeteinde onafhankelijk elektrisch verstelbaar) +
kwaliteits schuimrubber matras (zeer comfortabel) van,2ië6^' NU

Speciale maten ook leverbaar.

90x210 nu voor

Rani Boxspring
is er in 3
luxe
uitvoeringen!

180x200 nu voor

topkwaliteit, S.G 44, extra dik 16 cm. hoog soortelijk gewicht.
dus extra duurzame, comfortabele slramheid. beide slaapzi|den doorgeslikl.

voor
voor
voor
voor
voor

, . . .209.
.. . .229 •
.. . .249... . .249.. . . .279.-

120x190
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

nu
nu
nu
nu
nu
nu

voor
voor
voor
voor
voor
voor

. . .329.
. . .359.. . .396.'
. . .398.. . .449..
. . ,49t?..

Slaapkamer 22

Maandag 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur
Donderdag koopavond van 19.00 tot 21.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

2495.2995.2495.2995.-

1845
2345

edikant m de maat
l 80x190 * 2 ladenol l
| 80x200 2 laden ol |
i 90x200 2 laden i

i n cl

ONGEMONTEERD.

kwaliteitslichtgewicht soeciale maten oohl»
polyethermatras binnenyenng- v
lewertiid 2 daoei
matras

30x190 nu
80x200 nu
90x190 nu
90x200 nu
90x210 nu

1845
2345

DBAK MET LAD

* Van een

bekend merk

Past in vrijwel
ieder ledikant

2 kwaliteiisDoxsprings ( hotelbed") + 2
kwaliteitsbinnenvering matrassen.
Leverbaar in: 2 van 80 x 200 (compleet)
of 2 van 90 x 200 (compleet):
Deze combinatie is normaal
1998TNu is deze combinatie compleet
1298."
Nu 700.- voordeel zolang de voorraad strekt

de
verstelbare
Boxsprin
aupmg De verstelbare

Rug- en voetendeel zijn afzonderlijk met de
hand in hoogte verstelbaar.
Hoofd- en
370.80x210
voeteneinde
375,90x210
electrisch
385,90x220
verstelbaar
80x200
350,90x200
360,Het rugdeel kan vanuit bed gemakkelijk
traploos worden versteld met behulp van
het bedieningskoord.
Het voetendeel is met de hand
verstelbaar.
485.80x200
Komt u voor de
90x200
.495,bijpassende
495.matrassen
80x210
Aupmg. Dat wil zeggen:
proefliggen!
90x210
505.een garantie voor kwaliteit
•90x220
515.Slaapkamer 22 heett een
Verstelbaar: Zowel hoofd- als voeteneind
ruime keuze in senioren
i\\n onatnankeli|k door middel van twee
ledikanten
- donker eiken gebeitst
electromotoren traploos mstelbaar
Het hoofdeind is voorzien van een extra
hoofdsteun welke automatisch meegaat. Het voeteneind heeft een extra
scharmerount OD kniehoogte

geruisloos, geen gepiep of gekraak
door de „zachte", lichte en stevige body
gemakkelijk te verplaatsen (zwenkwieltjes of grote meubelglijders, vooral handig bij schoonmaken en stofzuigen)
• geen pijnlijk harde sta-in-de-weg bij b. v.
stofzuigen.
• past perfect in elk slaapkamer-interieur
(ook practisch voor hen, die hun „oude
bed" willen vervangen, maar de rest van
het
slaapkamer-interieur
willen
behouden)
• is zeer duurzaam en vergroot de duur•zaamheid van uw matras aanzienlijk
maar is vooral: geweldig
comfortabel, goed voor uw rui

HILVERSUM
Havenstraat 43
035-218975

AMERSFOORT
Kamp 44
033-721295

1
16 cm dik. comtortabele. duurzame, lichtgewicht binnenvermg
matras, beide slaapzijden voorzien van een slijlvasle aldekkmg.

80x190 nu voor . . . .219.80x200 nu voor .. . .239.90x190 nu voor . . . ,259.90x200 nu voor . . . .259.90x210 nu voor . . . ,298.-_

120x190
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

nu
nu
nu
nu
nu
nu

voor
voor
voor
voor
voor
voor

...339.
. . .369.
. . .419.
. . .419.
. . .459.
. . .519.

auping
UTRECHT
Mariaplaats 3
(Zadelstraat)
Tel. 030-31024ö

vooi telfouten zij.. ..„ij
niet aansprakelijk ^n
prijswijzigingen ondei
voorbehoud.

m
IA
schuimrubber-' • Speciale matei
matras
T
R
een i 15 cm dik schuimrubber matras voor echte verwende slapers, A
soepele, duurzame comfortabele volschuimrubber matras, ook geschikt
voor verstelbare bedboden.s. 100% katoenen overtrek.
80x190 nu voor
429.- 120x190 nu voor .. .729.- S
80x200 nu voor
439.- 130x190 nu voor .. .749.- S
nu voor .. .759.90x190 nu voor
489.- 140x190
140x200 nu voor .. .759.. E
90x200 nu voor
.489.- 160x200 nu voor ...869.
90x210 nu voor

speclallsl VAN

180x200 nu voor

Haarlem
Houtplein 6
023-313039
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Wildgroei
koffieshops
aangepakt

DEZE WEEK
Piet
„Eens een Piet, altijd
-7
een Piet. Dat zegt een
l
van de Zwarte Pieten, al meer
dan twintig jaar betrokken bij
de intocht van de Sint in Zandvoort. Zo'n intocht is vanachter het zwarte vel altijd een
belevenis apart, aldus Piet,
deze week in de rubriek Achter de Schermen.

ZANDVOORT - De 'wildgroei' van koffieshops in
Zandvoort waar drugs worden verkocht, moet tot een
eind komen. Dat is het doel
van een aangescherpt beleid
dat volgend jaar wordt ingevoerd.

De Harz
Wandelen in de Harz. -l Q
Onmetelijke
bossen, l O
stuwmeren, bergen en rotsen.
Met als middelpunt het nationale park Hochharz met de
Broeken, de meest tot de verbeelding sprekende berg van
Duitsland waar nog 'Teufels
und Hexen' dansen.

Volgens burgemeester Van
der Heijden wordt de Algemene
Plaatselijke Verordening volgend jaar aangescherpt. In januari komen daarvoor voorstellen op tafel. Hij zei dat dinsdag in de gemeenteraad, naar
aanleiding van een initiatiefvoorstel van de VVD. De WD
vindt dat de toename 'met
kracht moet worden teruggedraaid', aldus fractievoorzitter
Tates. Volgens hem zijn er al op
'markante punten' van deze
zaakjes te vinden, zoals op de
Zeestraat, het Kerkplein en in
de Haltestraat. Naast de reeds
eerder bestaande zaken zoals
op het Dorpsplein en in de
Brugstraat.
Tates vermoedt dat de toename wordt veroorzaakt door de
aanscherping van het anti-drugsbeleid in de buurgemeenten, inclusief Amsterdam. De
indruk is ontstaan 'dat het oog
van potentiële koffie-shophouders meer nadrukkelijk op
Zandvoort is komen te vallen'.

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Een futuristische trein in een historisch stationnetje: de TGV op Zandvoort
Slechts een
enkeling kon
het snelheidsmonster bewonderen

Supertrein ontmoet oud stationnetje
ZANDVOOET - Het histori- tijden van weleer', werd zondag
'opgeschrikt' door het bezoek
van een supermoderne trein: de
nog doet denken aan die 'goede TGV oftewel de Train Grande
Vitesse. De Nederlandse Spoorwegen liet personeel en genodigden eens kennismaken met
dit 'racemonster' van het Franse spoorwegnet. Dat gebeurde
onder andere met een ritje naar

Foto's' sche Zandvoortse station, dat
Joan Kurpershoek met zijn prachtige oude stijl

Minder punten voor Termes en Sandbergen

Zandvoort. Of de trein ooit vast
op Zandvoort zal gaan rijden,
valt te betwijfelen. De komst
van de 'hoge-snelheidstrein'
was zoveel mogelijk geheim gehouden. „Om ongelukken te
voorkomen," zo verklaarde een
medewerker achteraf. De NS
was bang voor een grote drom
publiek op het station.

Van der Heijden
beschikbaar voor
komende zes jaar
ZANDVOORT - Burgemeester M.R. van der Heijden is beschikbaar voor een
nieuwe periode van zes jaar
als burgemeester van Zandvoort. Hij heeft hierover het
standpunt gevraagd van de
fractievoorzitters van de gemeenteraad.

De trein heeft een topsnelheid van 515,3 km per uur. Naar
verluidt, had de Franse machinist onderweg naar Zandvoort
af en toe wel de neiging om 'het
gas in te drukken'. Zijn Nederlandse collega hield hem echter
Dat zegt provincie-ambtenauwlettend in de gaten. De
gasten zullen er niets van ge- naar Bijl, werkzaam op het Kabinet van de Commissaris van
merkt hebben.
de Koningin van Noord-Holland. Van der Heijden zelf was
gistermiddag niet voor commentaar te bereiken. De ambtsperiode van Van der Heijden
loopt af op 16 april 1994. In verband daarmee is hem gevraagd
of hij door wil gaan in Zandvoort. Op die vraag heeft hij 'ja'
gezegd, aldus Bijl.
Voordat de verlengingsprocedure voor nog eens zes jaar van
start gaat, een halfjaar tevoren,
kunnen burgemeesters eerst
het standpunt van de fractievoorzitters vragen. Als de lokale politieke partijen tegen de
verlenging zijn, is het voor elke
burgemeester af te raden om
toch door te gaan. Vandaar dat
Van der Heijden ook aan de
Zandvoortse partijen hun oordeel heeft gevraagd.
Dat standpunt zal hij doorgeven aan de Commissaris van de
Koningin van Noord-Holland.
Deze bepaalt uiteindelijk zijn
eigen advies aan het ministerie
van Binnenlandse Zaken. Dat
moet daar vier maanden tevoren aanwezig zijn. Het ministeraadhuisFoto Persbureau Zandvoort rie adviseert op zijn beurt de
koningin, maar dat is een forKostverlorenstraat bijna van maliteit. Zij ondertekent een
zijn fiets gerold. Sint zou later eventuele herbenoeming.
op de middag een warm ont(ADVERTENTIES)
haal krijgen in 't' Stekkie, waar
het traditionele kinderfeest
was georganiseerd.
Met het zingen van Sinterklaasliedjes wil het nog wel
eens mislopen op het Raadtl kunt nog f/m
huisplein. Veel mensen komen
zaterdag
inleveren:
niet verder dan het eerste couplet, aldus Sint. Daarom hadZANDVOORTS
den zijn Pieten grote rollen bij
zich, waarop het publiek de
NIEUWSBLAD
tekst kon lezen.
GastMmpiem
12
Burgemeester Van der HeijZdiuJvaott
den kwam zaterdag nog met
een verrassing: volgend jaar
krijgt de ondernemer met de
mooiste
Sinterklaas-etalage ASSUBANTIEKANT008 CROESE fAT!
een prijs. Maar dan moet deze TEL. 020-6909464
]/,^
wel tot 5 december blijven
Hypotheekrente v.a. 6.1% LiDNBv»
staan.

Fout in telling D66-kandidatenlijst Sinterklaas terug in Zandvoort

ZANDVOORT - De stemming voor de kandidatenlijst van D66, voor de geraeenteraadsyerkiezingen
van volgend jaar, is uit de
kast gehaald en opnieuw geteld. Raadslid Ruud Sandbergen heeft daardoor een
puntje minder gekregen, de
huidige wethouder Jan Termes is zelfs gedaald op de
kandidatenlijst, van de achtste naar de negende plaats.

Aanleiding was de klacht van
een van de leden, dat de telling
niet zou kloppen. Het bestuur
stak de koppen bij elkaar en
besloot tot een hertelling. De
klager had gelijk: er waren 'een
paar streepjes verkeerd' gezet,
waardoor twee kandidaten teveel punten hadden gekregen.
Dat trof juist de twee 'gewraakte' raadsleden Euud Sandbergen en wethouder Jan Termes.
'Gewraakt' omdat zij al door de
leden naar onverkiesbare plaatsen waren verwezen.

Omlaag
Ruud Sandbergen had één
punt teveel gekregen. Dit is nu
in mindering gebracht, zijn totaal daalt van 328 naar 327 punten. Voor zijn plaats op de kan-

didatenlijst, nummer zeven,
maakt dat niets uit. Bij Jan Termes is dat anders. Hij had vijf
punten teveel gekregen en zakt
nu met 305 punten naar de negende plaats. Kandidaat Wallig, die 308 punten had, stijgt nu
naar de achtste plaats.
De hertelling is uitgevoerd
door de verkiezingscommissie
en bijgewoond door een aantal
D66-leden. „Ik mag veronderstellen dat het bestuur nog eni-

ge verantwoording zal afleg- dels van de hertelling op de
gen," reageerde Termes dins- hoogte gebracht.
dagmiddag. „Ik ben uitermate
benieuwd naar een uitleg, in Ook volgens Bob de Vries,
klare en heldere taal."
voorzitter van de Algemene
Verkiezingscommissie
D66
Zandvoort, valt het allemaal
Marginaal
wel mee. „Een goede adminiBestuursvoorzitter Hennie strateur maakt wel voor tien
Oosterbaan sprak later in een procent fouten. Met deze zes
persbericht van 'marginale ver- punten, op een totaal van vijfschillen ten opzichte van de duizend, zitten wij dus nog ver
oorspronkelijke uitslag'. Zij boven een goede administrahad leden en kandidaten inmid- teur."

Piet Keur mogelijk terug in gemeenteraad

Flieringa lijsttrekker GBZ
ZANDVOORT - Piet Flieringa is lijsttrekker geworden van Gemeente Belangen Zandvoort. Hij wordt op
de kandidatenlijst gevolgd
door oud-raadslid Piet
Keur.
Flieringa is momenteel wéthouder van ruimtelijke ordening. Indien hij na de gemeenteraadsverkiezingen van maart
'94 opnieuw op die stoel komt,
wordt Piet Keur fractievoorzitter. Hij zat van 1969 tot 1974
voor de AR in de gemeenteraad,

waar hij kwam als vervanger/opvolger van raadslid Gosen.
Keur is in het dagelijks leven
manager in het bedrijfsleven en
voorzitter van de Stichting Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening.
De kandidatenlijst van GBZ
werd vorige week woensdagavond bevestigd door een twintigtal leden van deze plaatselijke liberale partij. Derde is Jaap
Brugman geworden, eind vorig
jaar samen met Jaap Methorst
vanuit de VVD overgestapt
naar de GBZ-fractie. Vierde is

Ton van Eist, gevolgd door
Geert Dijkstra (5), Wil Moerenburg (6) en Jo Pomper (7).
Daarna volgen nog enkele 'lijst- Sinterklaas wordt onthaald op de trappen van het Zandvoortse
duwers'.
ZANDVOORT - Sinter- werd hij met een reddingsboot,
klaas
is weer in Zandvoort. getrokken door een Jeep én
Stoppen
Zaterdag werd de Goedhei- twee Pieten, naar het Raadhuis
De huidige GBZ-raadsleden ligman binnengehaald door gebracht. Zij paard was ziek en
Herman Landman en Jaap Met- een grote kinderschare en moest daarom op stal blijven.
horst, komen niet meer terug in andere belangstellenden op Sinterklaas had een grote zak
geld meegenomen voor burgede gemeenteraad. Zij hebben het Raadhuisplein.
meester Van der Heijden. 'Om
eerder te kennen gegeven, te
wat te doen aan die straten in
stoppen met het politieke werk.
De Sint werd bij de Agatha- Zandvoort,' zo liet hij weten.
Landman was 14 jaar raadslid,
kerk opgewacht. Daarvandaan Een van zijn Pieten was op de
Methorst 12 jaar.

(ADVERTENTIE)

Teamchef Zandvoortse politie voorspelt nieuwe aanpak:

'Burger mag de politie wel
gebruiken, niet misbruiken'

NATIONALE

_

ISr

\LOTERU>

JACKPOT
Er is maar één
Jackpot tot
7 miljoen die
gegarandeerd
uitkeert!
De Jackpot
van de
Nationale
Postcode Loterij
Zie pagina.16

ZANDVOORT - „De burger mag de politie wel gebruiken maar niet misbruiken." Dat zegt G.J. Rookhuijzen, sinds oktober
teamchef van de politie in
Zandvoort. Volgens hem
wordt de politie af en toe te
gemakkelijk ingeschakeld.
In deze tijd kan dat niet
meer, daarom moet de
werkwijze veranderd worden.
„De middelen die we hebben,
zijn beperkt," zegt Rookhuij-.
zen. „Daarom moeten we kritisch omgaan met de inzet van
die middelen. Er zijn bijvoorbeeld gevallen waarvoor de politie wordt opgeroepen, maar
niets kan doen. Bijvoorbeeld
als er alleen een dokter nodig
is. Of als er een kat in de boom
Teamchef Rookhuijzen: „We moeten kritisch omgaan met de zit, die komt er altijd wel weer
middelen die we hebben"
Archieiïoto Weekmedia uit."

l Waterstanden P
Datum
2 dec

3dec

4 dec
5 dec

6 dec

'O dec

HW
05.07
05.47
06.27
07.16
08.09
09.21
10.26
11.31
00.06

LW
00.55
01.24
02.05
02.34
03.24
04.36
05.35
06.45
08.10

HW LW
17.1913.10
17.5713.44
18.4214.30
19.2715.16
20.3516.05
21.5016.55
23.0018.20
-.-19.25
12.3620.14

^aanstand/getij:

~* maand. 6 dec. 16.49 uur
woensd. 8 dec. 10.26 uur
maand. 13 dec. 10.17 uur

„Als we dat soort dingen bijtijds weten, hoeven we niet onnodig op pad. Want dat gaat
meestal ten koste van andere
belangrijke taken. We zullen
dus vaak moeten gaan afwegen:
is het politiewerk of niet? Voor
de burger is het heel normaal
dat hij ons overal bij kan halen,
voor mij is dat niet zo. Ik ben
gewend kritisch naar het een en
ander te kijken, ook naar dingen die historisch zo gegroeid
zijn."

Herkenbaar
Rookhuijzen hoopt dat de
Zandvoortse burger hier oog
voor krijgt. „In ieder geval streven wij naar een herkenbaar
produkt, zodat de mensen weten waar ze ons wél en waar ze
ons niet voor kunnen inschakelen." Er is gezocht naar 'een zo
goed mogelijke afweging tussen capaciteit en inzet'. „De
• *•\

Toekomst strandpolitie: ook daar kritisch naar kijken
Wat er met de strandpolitie gaat gebeuren is nog niet duidelijk, behalve dat er
gestreefd wordt naar een integrale aanpak.
„Ook hier moet kritisch naar gekeken worden," zegt Gert-Jan Rookhuijzen, die in
feite de opvolger is van korpschef Menkhorst. Een badplaats is hem niet vreemd.
Hij komt nit Castricum, waar hij werkzaam'was als groepscommandant bij de

Rijkspolitie. „Maar Zandvoort is voor mij
geen onbekend terrein. Ik ken het nog uit
de tijd dat ik in Haarlem woonde, daar ben
ik geboren en getogen. Het is een dynamische gemeente, waar veel gebeurt."

Zandvoort, Haarlem en nog een aantal gemeenten uit de regio. Daardoor is ook de
'nieuwe functie van 'teamchef' ontstaan,
aan het hoofd van het 'team Zandvoort'.
Had Zandvoort voorheen een eigen korpschef en korpsbeheerder (de burgemeesZijn komst naar Zandvoort heeft te ma- ter), nu is er van elk één voor de hele regio:
ken met de regionalisering van rte politie, respectievelijk Straver en burgemeester
de samenvoeging van de koii/ôen van Schmitz van Haarleiti.

St. Nicolaaspuzzel

meeste inzet is nu nog ad hoc,
oftewel: overal waar iets aan de
hand is, is ook de politie. Dit
veroorzaakt onze grootste
werkdruk en dat proberen we
te veranderen."

Anders
„Maar we laten de burger natuurlijk niet in de steek: we
gaan het gewoon anders aanpakken, projectmatig." Die
nieuwe aanpak heeft meer weg
van 'Voorkomen is beter dan
genezen', in plaats van achter
de feiten aanhollen. „Dat zal op
den duur zijn vruchten afwerpen," zegt Rookhuijzen. „We
zullen proberen zo snel mogelijk ons beleid kenbaar te maken naar de burger. Want de
mensen moeten natuurlijk
kunnen zien dat je er wel iets
goeds mee doet."
De organieke sterkte van het
Zandvoortse
'politieteam'
komt op 36,5 formatieplaatsen.
Dat is een achteruitgang van 14
man. De dienstverlening hoeft
daar echter niet onder te leiden,
stelt Rookhuijzen. Ten eerste
door de bewuste keuzes die
worden gemaakt. Ten tweede
doordat een aantal taken nu
hoofdzakelijk vanuit Haarlem
wordt verricht. Bovendien kan
er altijd een beroep worden gedaan op de collega's uit de omringende g :meenten.

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,50

Nieuwsblad
Naam: (m/v) l
Adres: l
Postcode/PIaats:L
Telefoon: l

l

Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en belaal per
D kwartaal ƒ 17,00 D half jaar ƒ 31.00G jaar ƒ 54.00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 '710371"017003
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FAMILIEBERICHTEN

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij kennis dat op 70-jarige
leeftijd van ons is heengegaan onze lieve moeder,
schoonmoeder, onze fijne oma, zuster en tante

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 2995,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

HEGEMAN

"-' Bang 8c Olufscn Centers
heeft leverbaar Century
set met radio, cd, cassette
+ act boxen
ƒ 3495,Beocom
voor

Anna van Duyn

1000 telefoon
ƒ 149,-

Amsterdanv. Byzanlmm, Sladhouderskade24A Tel 020-6165596
Amstelveen:
Amsierdamseweg
507 Tel 020-6414019
Technisch Centrum Amsterdam:
Ovenoom 550 Tel. 020-6180795.

Marianne
Dirk en Edith
Randy, Chris
Sharon

Uitvaartcentrum
Haarlem

en verdere familie
27 november 1993
Correspondentieadres:
D. J. van Aacken
Lorentzstraat 268
2041 SM Zandvoort

Parklaan 36, Haarlem,

Tel.: 023-32 87 50

De begrafenis heeft woensdag l december op de
Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat te
Zandvoort plaatsgevonden.

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar

Dag lieve

Tel. 02507-13278

oma Kritje

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

ARNING
v/h Frank

Voor al uw dak-, zinken loodwerken.
En alle reparaties

Tel. 02507-30890

einde der wereld.
Na een leven vol toewijding en zorg voor anderen
is van ons heengegaan onze lieve moeder en oma

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

weduwe van Jan Rudolf Paul Schiltmeijer

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

Jan

Olmo
Mama hield van bloemen
28 november 1993
Lijsterstraat 2 flat 26
2042 CJ Zandvoort
De crematie heeft heden plaatsgevonden.

t
God hebbe haar ziel.
Na een liefdevolle verzorging in Huis in Het Kostverloren is, gesterkt door het H. Sacrament der
zieken, op de hoge leeftijd van bijna 101 jaar rustig ingeslapen mijn lieve moeder, mijn schoonmoeder, onze grootmoeder en overgrootmoeder

Johanna Slegers-Zandvoort
weduwe van Cornelis Slegers
14 december 1892

23 november 1993

Uit aller naam:
Riet Slegers
Huis in het Kostverloren
Burg. Nawijnlaan l, Zandvoort
Correspondentieadres:
Dr. Kuijperstraat 3,
2042 BX Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zandvoort, december 1993

Sanne Roos Bais
We willen iedereen bedanken voor alle bloemen, kaarten, brieven en andere lieve dingen. Het troost ons dat
er zoveel mensen zijn, die van Sanne hielden en haar
niet zullen vergeten.

Uw gasbedrijf adviseert!

1. Gasthuishofje 8, huur ƒ 588,05 per maand, excl. stookkosten.
2-kamerwoning met cv.
Toewijzing aan alleenstaanden van 45 jaar en ouder.
Het belastbare maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 3.740,zijn.
2. Keesomstraat 481, huur ƒ 706,25 per maand, excl. stookkosten.
4-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ 4.460,- zijn.
3. Lorentzstraat 60, huur ƒ 753,52 per maand, excl. stookkosten.
4-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ 4.710,- zijn.
4. Nic. Beetslaan 8 ben., huur ƒ 395,61 per maand, excl. stookkosten.
2-kamerwoning zonder cv.
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het belastbare maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.550,00
zijn.
5. Van Lennepweg 99 rd. huur ƒ 399,31 per maand, excl. stookkosten.
2-kamerwoning met cv.
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het belastbare maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.680,00
zijn.
6. Parkeerplaats Lijsterstraat D, huur ƒ 7,35 per maand.
Voorkeur bij toewijzing hebben de huurders van de woningen aan de
Lijsterstraat.
Toewijzing van de parkeerplaats vindt plaats op basis van lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dienen de op
naam van de huurder gestelde kentekenbewijzen en rijbewijs te worden
getoond.
7. Garage Keesomstraat 125 A, huur ƒ 80,51 per maand.
.Voorkeur bij toewijzing hebben de huurders van de woningen aan de
Keesomstraat 397 t/m 519.
Toewijzing van de garage vindt plaats op basis van lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dienen de op naam van
de huurder gestelde kentekenbewijzen en rijbwijs te worden getoond.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het
raam ten kantore van EMM.
Tpewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
Bij het genoemde gezamenlijk max. bruto-maandinkomen wordt het inkomen van de meestverdiener voor 100% en de minstverdiener voor 50%
meegenomen in de berekening.

uitgerekend voor U!

maakt bekend, dat de Algemene ledenvergadering gehouden wordt op maandag 13
december 1993 in het Gemeenschapshuis
(bij het busstation) in Zandvoort. Aanvang
20.00 uur.
Voor zweminformatie kunt u bellen:
02507-16511

Aan onze relaties

De heer Kroder was laatstelijk werkzaam
als plaatsvervangend kantoordirecteur op
het kantoor Kerkplein, daarvoor als chef
particulieren op ons kantoor aan de Grote
Krocht.
Tot directeur van kantoor Kerkplein is benoemd mevrouw E. W. Duivenvoorde.
Voor de goede orde maken wij u erop
attent dat net kantoor Kerkplein 7 iedere
vrijdagavond is geopend van 18.30 uur
tot 20.00 uur.

Voorde week van 15-1 1 t/m 21-1 1 1993
Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

800
1000
1200
1400
1600
1800

38
48
57
67
76
86
95
1 05
114
1 24
1 34
1 43
157
172
186
200
215
238
262
286
310

2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Dick, Maureen
Joni, StefenBabette

ADVERTENTIES

1. 4-kamerwoning, 1e étage, Celsiusstraat ƒ 529,56 excl. stookkosten per
maand. Gevraagd: eengezinswoning.
2. 2-kamerwoning, 1e étage, Mr. Troelstrastraat ƒ 512,52 excl. stookkosten per maand. Gevraagd: 4-kamer(flat)woning.
Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidmaatschapsnummer en geboortedatum ujterlijk op 31 december 1993 bij EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

118
147
175
205
233
264
293
322
351
380
410
439
483
527
571
615
659
731
804
878
951

Kosten
deze week
ƒ
ƒ

20.90
26.40

ƒ 31.35
ƒ

36.85

ƒ 41.80
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

47.30
52.25
57.75
62.70
68.20
73.70
78.65
86.35
94.60
102.30
110.00
118.25
130.90
144.10
157.30
170.50

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGËVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

93104B Stationsplein 9-11 vergroten entree
93106B Piet Leffertsstraat 35 uitbouwen
keuken
93108B Max Planckstraat 26 plaatsen erfafscheiding

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN

Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB
binnen dertig dagen na verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

'De volgende commissie vergadert volgende
week m het Raadhuis- maandag 6 december 1993 20.00 uur
commissie Financiën

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
93009B Dorpsplein 2 verbouwen horecagelegenheid
93077B Zeestraat 46 interne verbouwing
93082B Schelpenplein 16 samenvoegen 2
woningen
93096B Kruisstraat 6 plaatsen dakkapellen

aanvraag betrekking hebben liggen met ingang
van 3 december 1993 tot 4 januari 1994 ter
inzage bij de sector Grondgebied, afd Bouwtoezichten Milieu, Raadhuisplem 4 U kunt daar
ook terecht voor een mondelinge toelichting
Het kantoor is geopend op werkdagen van
09 00 -12 30 uur De stukken liggen tijdens de
openingsuren ook ter inzage bij de Openbare
Bibliotheek, Prmsesseweg 34
Beroep kan tot 4 januari 1994 schriftelijk
worden ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage

Meldingen, zoals bedoeld m de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze
zijn wel via het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplem 4

De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de receptie m de hal van het Raadhuis
BIJ het bureau Voorlichting kunt u terecht voor
nadere informatie over de punten die op de
agenda staan Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp
dat op de agenda staat het woord te voeren

VERLEENDE
HINDERWETVERGUNNING
(WABM)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben onder voorwaarden om gevaar, schade
of hinder voor de omgeving te ondervangen,
een vergunning ingevolge de Hinderwet verleend voor
een multi-functioneel feestcentrum annex barcafe annex café met bedrijfswoning en kantoor
gelegen aan het Dorpsplein 2 te Zandvoort
De beschikking en de andere stukken die op de

GEMEENTE

OUDERBIJDRAGE TABEL
KINDEROPVANG
Op dinsdag 30 november heeft de gemeenteraad de ouderbijdrage tabel voor kinderopvang
vastgesteld De nieuwe bijdrage-regeling gaat
per 1 januari 1994 m BIJ deze nieuwe bijdrageregeling wordt gebruik gemaakt van de adviestabel van het ministerie van WVC Dit gebeurde
voorheen niet in de gemeente Zandvoort De
tabel wordt gebruikt bij kinderdagverblijf
Pippeloentje en BSO de Boomhut
Veranderingen t.o.v. de vorige advies-tabel:
De minimum bijdrage voor het eerste kind is van
f 64,- verhoogd naar f 90,- voor alle kinderen
(Ie, 2e e v ) Dit tarief geldt bij opvang van 5 hele
dagen voor de inkomensgroep f 1 600,-- en
minder netto per maand
Het maximum tarief is verhoogd van f 864,naar f 995, -voor het eerste kind Dit tarief geldt
bij opvang van 5 hele dagen voor de inkomensgroep f 4 901,- en hoger netto per maand
De bijdrage voor het tweede en volgende kind is
ook inkomensafhankelijk gemaakt
Voor nadere informatie sector Bewonerszaken,
afdeling Welzijn, Onderwijs en Cultuur, 0250761497

HAARLEMS U U
HARDHOUT***!

OPENHAARDHOUT
BETROUWBAAR
OPENHAARDHOUT

Te huur
gevr.

Totaal vanaf
1 november **

*Op de meterkaarr in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaarr in kolom 5 schrijven

RUILRUBRIEK

De herinnering blijft.

^M

STOOKAKTIE 93/94
Het bestuur van de Zwemvereniging

A. W. Kroder
tot directeur van
ons kantoor
te Overveen

Weest voor geen ding bevreesd,

Paul en Veronica
Anke en Paul
Ruud
Frank en Olivia

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Hierbij informeren wij u over de benoeming van de heer

zie Ik ben met u, tot aan het

op de leeftijd van 80 jaar.

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

„DE ZEESCHUIMERS"

Randy, Chris, Sharon

Martha Maria
Schiltmeijer-Loppersum

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Rijksweg 343, Velserbroek
023-375381

1 eik-beuk-es
2 een echte kuub
3 winddroog
4 spatarm
5 langbrandend

3-4 kam. app.
of huis
Ongem. y. langere
periode.
Huur tussen

ƒ 2000,-/
ƒ 3000,- p.m.
Tel. 14721

Waterleidingbedrijf Zuid-kennemerland NV

Bekendmaking
Waterleidingbedrijf Zuid Kennemerland NV
is met ingang van heden ook bereikbaar via
de volgende doorkiesnummers

Voor informatie over rekeningen en
betalingen:
De Verbruiksadministratie
• ( 0 2 3 ) - 2 1 03 19
• ( 0 2 3 ) - 2 1 0320
• (023)-21 0321
• ( 0 2 3 ) - 2 1 0322

Voor het melden van storingen:

DECEMBER MEÏ1U
woningbouwvereniging eendracht maakt macht
MEDEDELING AAN ALLE LEDEN VAN
WONINGBOUWVERENIGING
"EENDRACHT MAAKT MACHT"
Op basis van de discussies over de ontwerp-statuten verschijnt er een
tweede concept.
In verband met het aanpassen van de ontwerp-statuterfkan de informatieavond op 9 december geen doorgang vinden.
De nieuwe ontwerp-statuten zullen vanaf 3 januari op het kantoor van
woningbouwvereniging E.M.M, ter inzage liggen.
Op de te verschijnen concept-statuten kunnen schriftelijk amendementen
worden ingediend tot maandag 17 januari.
Het bestuur zal de amendementen van een pre-advies voorzien.
In februari 1994 zal op een algemene vergadering de besluitvorming over
de nieuwe statuten plaats vinden.
U wordt daarover nog nader geïnformeerd.
U kunt via onderstaande bon de nieuwe ontwerp-statuten aanvragen. Leden die reeds de eerste versie van de conceptstatuten hebben aangevraagd krijgen de tweede varsie automatisch toegezonden.
Namens het bestuur,
mevrouw M. A. Koper, secretaris
U kunt de nieuwe ontwerp-statuten aanvragen via onderstaande bon.

O Stuur mij s.v.p. de benodigde stukken toe.

• (023) - 24 04 24

Voor informatie over waterbesparing:

Naam:

• (023) - 21 03 48

Adres:
Postcode:

SlophonsonsIraalSa postbus 6085 2001 HB Haarlem
Telefoon (023) 2J 04 24

Woonplaats:

Zeestraat 46

mosselen met ui, spe£
en remoufadesaus
«f
Champignon roomsoep

2042 LC Zandvoort

EETCAFE

JANSEN & JANSSEN
OP 2E KERSTDAG

Ifynderentrecote
met mde port saus

Op 2e kerstdag hebben wij om
18.00 uur of 21.00 uur een
feestelijk keuzemenu voor
ƒ 49,50, met diverse heerlijke
wildgerechten, maar ook de
mogelijkheid om gewoon a la
carte te eten.

°f

*Witte eend met gecaramefiseerde
appelpart/es in sinaasappetsaus
*Biscuitrotgevidd met
pTeiseweeren

Jansen & Janssen, misschien een
ideetje voor een leuk, gezelllig,,
goed kerstdineetje!
Reserveren

tussen 15.00-24.00 uur
tel. 02507-12061

l

FL 39.-

I

Kledingactie
ZANDVOORT - De inzameling in Zandvoort voor de Stichting Mensen in Nood levert de
j laatste jaren twee keer zoveel
kleding op. De kledingmzameling vindt tegenwoordig twee
keer per jaar plaats. Maar de
hoeveelheid kleding per inzamelingsactie is ongeveer hetzelfde gebleven, zo'n 6500 kilo.
Daardoor is de jaaropbrengst
min of meer verdubbeld naar
1300 kilo. Ook de actie van afgelopen wekend bracht zo'n 6,5
ton op. „De actie was heel succesvol," zegt Sandra KluysItens, betrokken bij de organisatie. „En gelukkig was bijna
alles goed verpakt, dat scheelt
een hoop rommel." De spullen
worden snel doorgestuurd naar
het Oostblok. Volgende inzameling: mei of juni.

Rijden zonder licht
ZANDVOORT - Een 32-jarige
Zandvoorter is vrijdagavond
door de politie bekeurd, omdat
de aanhanger achter zijn auto
geen licht voerde. Hij reed over
de Kamerlingh Onnesstraat
toen hij aangehouden werd. tijdens een onderzoek bleek dat
de stekker los zat en ook was de
losbreekreminrichting niet in
gebruik. De verlichting van de
trekkende auto was ook nauwelijks zichtbaar door het hoge
schuttaord. Op het moment van
de overtreding was het niet alleen donder, maar het zicht was
ook beperkt door de mist.

'Had mijn moeder dat niet anders kunnen uitkiezen?' Info-middag
ZANDVOORT - „Soms dacht ik weieens als kind: Had
mijn moeder dat niet anders kunnen uitkiezen?" Mevrouw
de Muinck-Koridon moet lachen als zij dit verklapt. Deze
vitale dame, bijna 88, is jarig op 5 december: tegelijk met
Sinterklaas. Maar twee maal cadeautjes op deze dag, dat
was er nooit bij, vertelt zij.

„Als kind had ik niet het idee
dat ik minder kreeg. Maar ik
kreeg nooit dubbel, dat had ik
natuurlijk wel door. Dat was
wel jammer. Ik kreeg op 5 december al cadeautjes voor mijn
verjaardag en dat vond Sinterklaas kennelijk genoeg. Ook 's
avonds was er geen visite, want
op zo'n dag had iedereen natuurlijk zijn eigen avondje
thuis." Als kind al had mevrouw De Muinck daar begrip
voor, echt moeite heeft zij er
nooit mee gehad. Toch dacht ze
stiekem wel eens dat het misschien leuker zou zijn geweest
om op een andere dag jarig te
zijn.

Fornuisje
Nee, voor haar geen Sinterklaas maar gelukkig toch altijd
een fijne verjaardag. „Het
mooiste cadeau uit mijn kindertijd, kreeg ik toen ik ongeveer tien jaar oud was. Mijn vader was twee jaar daarvoor

overleden, het was zo'n lieve
man... Mijn moeder stond er
daarna alleen voor met haar
vier kinderen. Ook mijn opa
woonde bij ons in huis. Toch
hebben we altijd goed te eten
gehad. Toen kreeg ik dat prachtige cadeau: een echt fornuisje
met van die kleine pannetjes.
Er kon ook een waxme-lichtje
in, maar dat mocht ik niet aansteken wegens brandgevaar.
Nou, maar dat maakte mij niets
uit, hoor."
Dit jaar voor het eerst, ziet zij
als een berg op tegen de Sinterklaasavond: zij moet deze doorbrengen zonder haar echtgenoot. De man met wie zij 64 jaar
getrouwd is geweest en met wie
zij altijd in Zandvoort heeft gewoond, is op 2 juli van dit jaar
overleden. Lief en leed heeft zij
met hem gedeeld, maar zij kon
ook vooral ook zo heerlijk met
hem lachen.
„Het was zo'n vrolijke man,
hij had altijd wat te vertellen. Ik
kon zo genieten van al die ver-

Ja, ik wil'

„Ja, ik wil." De 24-jarige
Astrid Kühne liet aan duidelijkheid niets te wensen over,
toen haar verloofde, de 26-jarige Arnold de Veen, haar ten
huwelijk vroeg. Hij was daarvoor zondagavond met een
hoogwerker van de brandweer, waar hij vrijwilliger is,
naar het raam van zijn beminde gestegen. Het was tevens
een verjaardagscadeautje, zo
bleek later, want Astrid was
die dag jarig. Haar huiskamer
zat op dat moment vol visite.
Ook de Kerkstraat liep op dat
moment vol met nieuwsgierigen. Die lieten een luid applaus horen toen de aanstaande bruid haar jawoord gaf.
Foto Persbureau Zandvoort

SWOZ aan het werk met enquête-uitslag

Er is in Zandvoort te weinig
geschikte huisvesting voor ouderen. Dat is al langere tijd bekend en wordt nu ook bevestigd
door de enquête-uitslag. Onder
de Zandvoortse ouderen bestaat vooral veel belangstelling
voor aanleunwoningen. Daarora gaat de SWOZ informeren
over de 'stand van zaken', zowel
bij de gemeente als bij het Zorgcentrum Zandvoort (Huis i.d.
Duinen en Huis i.h. Kostverloren). Beide hebben plannen op
het gebied van ouderenhuisvesting. Het Zorgcentrum praat in
het beleidsplan over 'mleunwoüingen', een soort aanleunwoningen binnenshuis. De gemeente wil flats geschikt ma-
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door de • haar zo dierbare - foto's, voelt zij zich op haar l:ovenwoning helemaal in haar
element. Een vrijwel onzichtbaar alarm om de nek en belangrijke
telefoonnummers
aan de wand zorgen dat er - indien nodig - altijd hulp te vinden is. Pas geleden heeft zij een
magnetron en een vriezertje
aangeschaft. „Ik hou er nou
eenmaal van om mijn eigen potje te koken," glimlacht zij.

door Martha Burger

6

ZANDVOORT - De enquête onder Zandvoortse ouderen, enige tijd geleden gehouden, is voor Stichting
Welzijn Ouderen Zandvoort
(SWOZ) aanleiding om 'de
puntjes op de i te zetten'. De
zorg voor ouderen is behoorlijk goed, maar kan
toch nog verbeteren. De
SWOZ houdt donderdag 9
december in het Gemeenschapshuis een informatiemiddag over enquëte-uitslag én plannen.
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ken voor ouderenhuisvesting,
met name door het aanbrengen
van liften. Hiervoor is al subsidie aangevraagd.

lijkheid te scheppen: m juli is
een overzichtelijke 'Seniorenwijzer' thuisbezorgd bij iedereen van 65 jaar en ouder.

Vraagtekens

Belbus

De SWOZ zal ook een aantal
kritische opmerkingen uit de
enquête doorspelen naar de gemeente. Een aantal ouderen
stelt vraagtekens bij het woningtoewijzingsbeleid.
Een
aantal heeft negatieve ervaringen met de gemeente, met het
verkeers- en het financieel beleid.

Indien mogelijk wordt de
Belbus iets vaker beschikbaar
voor vervoer van ouderen die
boodschappen willen doen, of
aan bepaalde personen of instanties een bezoekje willen
brengen. Met andere woorden:
'ouderen die hun sociale contacten willen onderhouden'.

Daarnaast neemt de stichting
contact op met de Thuiszorg.
Hier wordt aandacht gevraagd
voor het verstrekken van informatie over de mogelijkheden
van de thuiszorg. Bij menigeen
bestaat daarover nog onduidelijkheid. De SWOZ heeft dit
jaar al geprobeerd meer duide-

Momenteel gaat de tijd van de
Belbus 's morgens voor een
groot deel op voor het vervoer
van mensen naar de dagverzorging in het Huis in het Kostverloren. De SWOZ bekijkt of dat
vervoer misschien op een andere manier kan, zodat er voor
andere ouderen meer tijd o verblijft.

„Gelukkig heeft mijn dochter
mij gestimuleerd om naar het
Huis in het Kostverloren te
gaan, naar bijeenkomsten voor
alleenstaanden. Eerst had ik
schroom, nu zou ik er wel vaker
heen willen gaan, maar momenteel is het jammergenoeg
vol. Het is er ontzettend gezellig. We doen spelletjes en er zijn
hapjes en drankjes, en 's middags kunnen we er zalig eten. Ik
ben daar zó van opgeknapt.."

Iets moois
Mevrouw de Muinck is tegelijk met Sinterklaas jarig. Maar dubbel op cadeautjes, dat was er niet
bij

Foto Per-bureau Zandvoort

halen die hij op mijn verjaardag
aan de kleinkinderen vertelde.
'Hé opa, vertel nog eens wat van
vroeger,' zeiden ze dan, en dan
vertelde hij over het kattekwaad dat hij vroeger samen
met zijn vrienden uithaalde. Al

die verhalen kwamen dan los, rioden doorgemaakt en is daardat zal ik het meeste missen." door vele kilo's afgevallen.
Toch is het geen vrouw die bij
de pakken neer gaat zitten: zij
Foto's
is beslist nog met van plan haar
Mevrouw de Muinck heeft zelfstandigheid op te geven. Sahet afgelopen jaar moeilijke pe- men met haar kat en omringd

Haar verjaardag én Sinterklaas gaat zij dit jaar zeker vieren, zij hoopt er toch iets moois
van te kunnen maken. Met
name met de steun van familieleden die beloofd hebben haar
nooit in de steek te laten. Zo
komen bijvoorbeeld ook de
broers van haar man langs, wat
zij bijzonder op prijs stelt. „Die
dag kan ik toch niet voorbij laten gaan?"

Kiezers gaan moeilijke tijd tegemoet
De Zandvoortse kiezers gaan een moeilijke tijd tegemoet: op wie moeten ze volgend jaar maart bij de gemeenteraadsverkiezingen in hemelsnaam stemmen? Het vele
'gekissebis', alle 'samenzweringen' en concessies in de
gemeenteraad hebben de discussies dit jaar te veel vertroebeld. Met als gevolg: onduidelijkheid over echte standpunten, herrie binnen de partijen en zeven raadsleden die
ermee stoppen. De stand van zaken.
door Joan Kurpershoek

VVD
Binnen de VVD-gelederen is
een kandidatenlijst opgesteld
met bekwame mensen. Toch is
het de vraag of de VVD-kiezer
blij moet zijn met de huidige
situatie. Enige terughoudendheid lijkt op z'n plaats, door de
verrassende samenstelling van
de kandidatenlijst: oud-wethouder Van Caspel, door de
kandidaatstellingscommissie
geadviseerd als lijsttrekker,
werd naar een tweede plaats
verwezen. Ad Hendrikse, naar
voren geschoven op een 'alternatieye kandidatenlijst', werd
de lijsttrekker. Duidelijkheid
voor de kiezer. Maar dat is betrekkelijk.
Duidelijkheid was er geweest
als de hele advieshjst van de
kandidaatstellingscommissie
was gekozen, met Van Caspel
als lijsttrekker. En ook als de
héle lijst van de 'alternatieven'
was gekozen, in plaats van alléén de lijsttrekker. In beide gevallen wist de kiezer waar hij
aan toe was. In het eerste geval
zou het beleid van voormalig
wethouder Van Caspel worden
voortgezet. In het tweede geval
werd de snoeischaar gezet in
zaken als hoofdwegenstructuur en structuurschets en dergelijke. Wpnt daar zijn de 'alternatieven' juist - gedeeltelijk - tegen.
De huidige kandidatenlijst zit
er tussen m. Hendrikse staat
als lijsttrekker geïsoleerd bovenaan, met achter zich de kandidaten van de advieslijst: het

zevental dat al een keer op een
geheime vergadering bij elkaar
was geweest om onderling
trouw aan de fractie te beloven.
Of deze kandidaten hun nieuwe, onverwachte lijsttrekker
trouw zullen blijven en apcepteren als wethouder, is afwachten. Er valt zelfs aan te twijfelen, omdat er - in persoonlijke
ontmoetingen - al geluiden te
horen zijn geweest als: 'de fractie bepaalt wel wie wethouder
wordt, niet de ledenvergadering'.
Het lijsttrekkerschap van
Hendrikse kan bij de gemeenteraadsverkiezingen een flink
aantal VVD-ers doen terugkeren tot hun partij. Met name
degenen die het niet eens waren
met het beleid van voormalig
wethouder Van Caspel. De
VVD-er die immers kiest voor
Ad Hendrikse als wethouder,
verwacht een zeer kritische benadering van de bestaande
plannen. Maar als de nieuwe
fractie alsnog besluit om Van
Caspel als wethouder naar voren te schuiven, komt deze kiezer van een koude kermis
•thuis. Dan wordt het oude beleid voortgezet..., dankbaar gebruik makend van de stemmen
van deze teruggekeerde kiezer.

man, lijsttrekker van de kandidatenhjst. Annema besloot
voortijdig al, zich niet meer
herkiesbaar te stellen, Sandbergen en Termes werden de
diepte ingegooid naar onverkiesbare plaatsen.
De rest van de hele nieuwe
fractie, is nieuw en kan dus pas
in de gemeenteraad haar gezicht laten zien. Lou Koper is
wellicht bekend, maar zijn tijd
op de politieke voorgrond is te
lang geleden om daar nu al conclusies uit te trekken.
Hoewel de partij zich op de
borst slaat vanwege de grote
openheid, komt de enige duidelijkheid over deze grote verschuiving uit de wandelgangen.
Meer dan de helft van de partij
heeft de huidige leden in de gemeenteraad laten vallen. Van
'lobbyen' was geen sprake. De
reden voor deze houding van de
partij: alle concessies die de
fractie in het verleden heeft gedaan.
Alleen van Brugman is dat
kennelijk 'geaccepteerd'. Om
onduidelijke redenen, want hij
heeft zich niet echt onderscheiden van de andere fractieleden.
Als de partij dus aanstuurt op
een andere, kritischer koers in
de gemeenteraad, is het voor
D66 te hopen dat Brugman
hierin mee kan gaan.

CDA

Het CDA gaat helemaal een
moeilijke periode tegemoet. De
partij heeft momenteel drie
mensen in de raad, de twee met
de meeste en noodzakelijke ervaring verdwijnen: wethouder
Peter Ingwersen en fractievoorzitter Marijke Bosman. Versteege blijft over, maar heeft te
weinig ervaring om - bijvoorbeeld - een fractievoorzittersschap op zich te nemen. Hoe ze
D66
dat gaan oplossen binnen het
Ook bij D66 blijft het enigs- CDA is nog niet bekend, de defizins een gok, wat voor gezicht nitieve kandidatenlijst moet
de toekomstige raadsleden la- nog opgemaakt worden. Geten zien. Van de vier huidige zien het voorgaande is het niet
leden in de gemeenteraad komt verwonderlijk dat het zo lang
er maar één terug, Paul Brug- heeft geduurd bij het CDA: het

zal moeite kosten om de juiste
mensen te vinden.

PvdA
Bij de PvdA is de verkiezing
van de kandidaten rustig verlopen. Je kunt je alleen afvragen
of de beste personen op de beste plaatsen bivakkeren: in deze
partij blijkt het mogelijk om op
de tweede plaats te komen door
je hele familie te laten opdraven en op je te laten stemmen.
De toekomstige PvdA lijkt redelijk voorspelbaar. Lijsttrekker Van Westerloo heeft haar
gezicht als fractievoorzitter inmiddels duidelijk kunnen tonen en ook Van Gelder is weer
van de partij. Hun verhaal is
bekend, al hebben zij zich afgelopen jaar nogal laten afleiden
door de oppositiestrijd. Indien
de partij volgend jaar opnieuw
drie zetels krijgt, worden zij
versterkt met Jack van Eijk. Je
zou hem kunnen zien als de opvolger van Pim Kuijken, de
man die de details uiteen rafelt.
De nummer vier, Jons Dommeck, is afkomstig uit het zakenleven. Kuijken heeft zich
niet meer beschikbaar gesteld
voor een nieuwe raadsperiode.

GBZ
Gemeente Belangen Zandvoort lijkt voor zekerheid gekozen te hebben. Piet Plieringa is
lijsttrekker geworden. Door
zijn jarenlange politieke loopbaan en/of als - voormalig huisarts is hij inmiddels wel bij
iedereen bekend. Ook Piet
Keur, die de tweede plaats inneemt, is m Zandvoort bekend.
Keur is oud-voorzitter van womngbouwveremging
Eendracht Maakt Macht en tegenwoordig voorzitter van de
Stichting Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening.
Verder is Jaap Brugman, de
enige die overblijft van de huidige fractie. Herman Landman
heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld, evenals Jaap Methorst.

ZAKELIJK BEKEKEN

Antiek en rariteiten in 't Binnenhuis
ZANDVOORT - Voor kleine en grote, goedkope of
duurdere snuisterij tj es, antiek of 'rariteiten', kan men
tegenwoordig terecht in een
gezellig winkeltje aan het
Gasthuisplein: 't Binnenhuis. Zowel om te kopen, als
om te verkopen.
„Het is een uit de hand gelopen hobby," zeggen de eigenaren, Olivier en Marijke van Tetterode. „Maar aan de andere
kant wilden we ook al lang best
graag zo'n winkeltje hebben.
We zijn altijd al bezig geweest
met het verzamelen en restaureren van dit soort spulletjes."
Olivier wijst op de bonte verzameling van antiek en curiosa
waar het winkeltje vrijwel vol
mee staat. Van alles is er te
koop, van ouderwets bestek en
glaswerk tot en met spiegels,
theewagens en kastjes. Maar
ook oude typ- en rekenmachines, foto-toestellen, koffiemo-

Korting voor 65+
ZANDVOORT - Ouderen van.
65 jaar en ouder kunnen sinds
kort 25 procent korting krijgen
bij kapsalon Hairwave aan de
Zeestraat 56. Dat geldt voor alle
behandelingen. De enige voorwaarde is dat zij zich op woensdag laten behandelen. Verder
moet men een pasje kunnen tonen, waaruit blijkt dat men
65-plus is.
Voor inlichtingen: tel. 30838.

lens, schilderijen en zelfs een
heus Christusbeeld.

Nostalgisch
Het merendeel komt uit de
jaren tussen 1930 en 1960. „Het
zijn allemaal spullen die een
nostalgische waarde hebben.
Veel mensen missen dat soort
dingen tegenwoordig, vooral
degenen die in moderne interieurs wonen. Maar wat wij hier
verkopen, moet wel in onze
smaak passen." De prijzen worden bewust laag gehouden. „De
mensen willen in zo'n winkeltje
graag een koopje halen. Dan
moetje geen toppnjzen vragen.
Voor alle beurzen is er wat." De
prijzen lopen uiteen van 2,50
gulden, voor glazen en vaasjes,
tot 675 gulden voor een antiek
kastje. Daartussen in zit bijvoorbeeld de oude Singer-naaimachine voor 65 gulden.
De winkel heeft al de nodige
aandacht getrokken, regelmatig houden voorbijgangers stil
om in ieder geval de etalage te
bewonderen. „We krijgen hele
enthousiaste reacties. De mensen zijn blij dat dit er is, vooral
omdat de antiekmarkt én Waterdrinker zijn verdwenen. En
het meeste kan geruild worden,
daar doen we niet moeilijk
over."

Inkoop
Behalve uit hun eigen verzameling komt de koopwaar van
opruimingen, inboedels en antiekmarktjes. „We houden ons
aanbevolen, als er iets opge-

ruimd moet worden." Daarnaast kopen zij spulletjes die in
de winkel door anderen worden
aangeboden, met uitzondering
van handelaren. „Veel particulieren hebben nog allerlei dingen staan die zij niet gebruiken,
of eigenlijk alweer vergeten waren. Als zij hier komen, staan
zij daar weer bij stil. We horen
heel vaak: 'Goh, zoiets heb ik
ook nog'. En dat geeft ook vaak
aanleiding tot leuke gesprekjes... iedereen heeft er zijn eigen
verhaal, zijn eigen herinneringen bij."
't Binnenhuis is geopend van
donderdag tot en met zondag
van l tot 5 uur. Mensen die aardige spulletjes te koop hebben,
kunnen ook bellen: tel. 15760.

voor ouderen
ZANDVOORT - De informatiemiddag van de SWOZ,
over de ouderen-enquête, is
donderdag 9 december van
van 2 uur tot half vijf in het
Gemeenschapshuis. Hier
wordt ook een nieuw pro-'
ject voor ouderen gepresenteerd: Er op uit maar niet
alleen.
Het programma wordt muzi-;
kaal opgeluisterd door leerlin-'
gen van het Coornhert Lyceum
en m de pauze worden hapjes
en drankjes geserveerd. Daarna
is er gelegenheid om aan diverse spelletjes mee te doen, zoals
rummicub, sjoelen, klaverjas-"
sen, scrabble en ganzebord. De"
entree is gratis, iedereen is van"
harte welkom. Wie vervoer rio-"
dig heeft, kan gebruik maken
van de Belbus. Een enkele rit
kost 1,50 gulden, een retourtje 2-,
gulden. De bus moet een dag.,
tevoren besteld worden bij,
Huis in de Duinen, tel. 13141. .;
Behalve de uitslag van de en-';
quëte staat ook de presentatie";
van een nieuw project van'dé'
SWOZ op het programma: Er
op uit maar met alleen. Dit is
voor mensen die wel iets willenondernemen, maar dan graag
met anderen samen. 'Hierbij
denken wij bijvoorbeeld aan^
mensen die het leuk vinden om'
een theater te bezoeken maar 's/
avonds niet graag alleen de"
deur uitgaan. Of mensen die
willen fietsen in de duinen,
maar het gezelliger vinden om
dat samen met anderen te doen/
Door mensen met dezelfde mteresses met elkaar in contact te;
brengen, kan men gezamenlijk
gaan,' aldus de SWOZ-coordinator Nathalie Lindeboom.

Inschrijven
Als voorbeelden van gemeenschappelijke activiteiten noemt
zij: wandelen, zwemmen, een
dagje winkelen, NS-dagtochten;
fietsen, museumbezoeken, theaterbezoek, samen eten in een
eetgroep, spelletjes doen en een
leeskring.
Belangstellenden
kunnen op 9 december meer informatie krijgen en zich mschrijven voor activiteiten. Dat
kan ook telefonisch of schriftelijk bij de SWOZ, Koninginneweg l, 2042 NJ Zandvoort, telefoon: 19393.

Doorrijden
ZANDVOORT - Een automobiliste die vorige week tegen
een lichtmast is gereden aan de
Julianaweg, is doorgereden na
de aanrijding. Een getuige had
dat gezien en gaf het kenteken
door aan de politie. Die hield in
haar woning een 47-jarige
vrouw aan. Tegen de vrouw is
proces verbaal opgemaakt voor
het doorrijden na een aanrijding.

MENINGEN
Politiek verleden
De feiten omtrent het pohtieke verleden van de heer L. Koper in het ingezonden stuk van
L. van Woubrugge, in uw editie
van donderdag 18 november
jongst leden, kloppen dus..
Maar kan dat ook worden gezegd van het motief van Koper,
de afdeling Zandvoort van de
PvdA de rug toe te keren, zoals
door hem wordt geschetst in
zijn weerwoord in uw blad van
afgelopen donderdag?
Een drietal vragen ter opheldering:
Is het juist dat het bestuur
van de afdeling Zandvoort van
de PvdA hem enkele jaren geleden de wacht heeft aangezegd?
Is het juist dat dit is geschied
op grond van zijn functioneren
als penningmeester van de afdeling? Is het juist dat hij zich
nadien opnieuw bij de afdeling
Zandvoort heeft gemeld en dat
hem de toegang werd geweigerd?
Ankc Meerlanden
Zand\oort

(ADVERTENTIE)

KADOTIP VOOR
DE FEESTDAGEN
KINDERDEKBED-

OVERTREKKEN
(l-pers.)

Beverley Hills
k90210

„De oude spulletjes geven
vaak aanleiding; tot leuke gesprekken," zegt Marijke van
Tetterode
Foto Peisbuieau Zanchoort

en de Disney-toppers

Mac Donalds bezorgt maaltijden gratis thuis
Behalve de bekende hamburger-gerechten zijn er onder andere
ZANDVOORT - Mac Donalds aan het Kerkplein bezorgt
tegenwoordig ook maaltijden aan huis. Die service, een ook vegetarische burgers te krijgen, evenals salades, milkshakes
en ijs.
primeur voor Mac Donalds in Nederland, is gratis.
„Het idee is door vaste gasten van ons aangedragen," zegt
bedrijfsleider en restauranc-manager Bobert van den Berg. „Daar
zijn we verder over na gaan denken." Tijdens de winterse kou
hoeft de klant niet meer over de gladde wegen naar het Kerkplein,
het is nu voldoende om.de telefoon te pakken, aldus Van den
Berg. De service, nu nog een proef, loopt in ieder geval tot januari.
Daarna wordt besloten of Mac Donalds hiermee doorgaat. Als het
goed gaat lopen, worden waarschijnlijk ook Bentveld en Overveen aan het bezorgingsgebied toegevoegd.

De bestelling moet minimaal 15 gulden bedragen. Daarvoor zijn
al twee bescheiden menu's te krijgen. De maaltijden kunnen
besteld worden tussen .17.00 en 21.00 uur en worden binnen drie
kwartier thuis bezorgd. Maar meestal is dat al binnen een half
uur, aldus Van den Berg.
De bezorging gebeurt door twee koeriers op brommers met
warmhoudboxen. De proef is in november begonnen. Uit een
enquête blijkt dat de maaltijden goed warm aankomen, aldus de
bedrijfsleider. Voor bestellingen of informatie: tel. 16001.

Belle en het Beest

Nu uit voorraad leverbaar,
allemaal met kussensloop
en strijlcvrij.

TEXTIELHANDEL
"PIA"
ALBERT CUYPSTRAAT 203B
TEL.: 020-676.04.09.
't Maandags gesloten. Overige

uur. Geen koopavond.
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Slechts DRIE DAGEN!!!

SUPERSTUNT!

OPENBARE VERKOOP

LEDEREN JACKS va m

U bent weer van harte welkom in onzeambachtelijke
slagerij om te profiteren van onze wekelijkse
specialiteiten en geweldige aanbiedingen

Kleermaakster

2de JACK voor 1 GULDEN

Telefoon 02507-30184
(voor advies & afspraak)

Gerenommeerde leerfabrikanten hebben te veel voorraad, door een stagnerende afzet en
geannuleerde exportorders. Wij kunnen daarom i.s.m. de importeur méér dan 3000 stuks
lederen kleding verkopen tegen dumpprijzen!

Runderbr aadlappen

^—

3/4 Dames en Herenjassen
Suede Dames- en Herenjacks
MOTORJACKS de goedkoopste
NIEUWE COLLECTIE
tot 40 %

Schotse
braadlappen
Katfs
of

2 Kg

Voor een ou(

200 gr. BOEREN
ACHTERHAM

o.l.v. ITALIA LEATHER WEAR. HELMOND INFO: 04920 22923 / ZONDAGS BEREIKBAAR

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

Boul. Barnaart 14

verder hebben we natuurlijk puur natuur gemest Schots Lams- en
Rundvlees, Gelders Varkensvlees, kip, kalkoen, kalfsvlees, wild en veel
specialiteiten.

Ter introductie

VRIJDAG 3 ZATERDAG 4 EN ZONDAG 5 DECEMBER
van 10.00 -18.00 uur IN DE WINKEL:
HALTESTRAAT 11 ZANDVOORT 02507-14642

Eten kunt U overal.
Dineren doet U bij de
Gulle Toine.
Nieuwe kaart: vis, vlees
en wildspecialiteiten.

pan suc

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

Gratis bakje
eigengemaakte
EIERSALADE

ledere woensdag gesloten

SCHILDERWERK

AUTOBEDRIJF
TOLÉ

WAARDEBON - WAARDEBON - WAARDEBON - WAARDEBON -

Mager

Nu ook verhuur van
aanhangers - boedelbakken
- bestelbussen
9-persoonsbussen - luxe auto's

RUNDERGEHAKT of KLAPSTUK

va. 199.va. 98.va. 159.KORTING __

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle luxaflex producten
U kri|gt de stolen bi| u thuis en kunt m uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergeleken

NOVILON MARMOLEUM

Vraag vrijblijvend offerte.

Marisstraat 13a. Tel. 15186

Morgenochtend om kwart over
acht wordt er in 't Opstapje op
de Sint gewacht. De pieten
kunnen goed op hun gerepareerde schoenen stampen, dankzij
„Schoen- en sleutelservice
Jos van Campen"
We genieten allen
van het Sinterklaasfeest,
maar onze peuters wel het allermeest!

Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"

lessen in
Nissan „Primera"

Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel. 02507-18178

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
ElG E w NEHLS

Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

SNOWWHITE

Ook voor het overtrekken van
uw oude model.
Cath. van Renesstraat 3 Tel. 02507-18939
2041 BJ Zandvoort
Bellen na 18.30 u.

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

College Berocpsonderw ijs Amsterdam
Wanneer u w e r k t of v> ilt werki-n in de
ge/ondheids^or y en u wilt tievct vorpk-tjt'ii

Dr C. A. Gerkestraat 25 zw, Gezellige benedenwoning met stenen berging, voor- en achtertuin. Ind. ruime hal, woonkamer met erker en
open haard, 2 slaapkam., ruime keuken, badkamer met douche en toilet, hobbykamer.
Vr.pr. ƒ 179.000,-k.k.
Tjerk Hiddesstraat 153, Schitterend gelegen
en uitstekend onderh. luxe driekam.hoekapp.
op 10e et. Panoramisch uitzicht. Dakterras (80
m2) met optimale privacy. Ind. Hal, toilet, Lvormige woon/zitkam., half open Bulthaupkeuken met inb.app., luxe badk. met ligbad en marmeren vloer en wanden, slaapkam. Serv.k.
ƒ 467,-p.m.
Vr.pr. ƒ 298.000,-k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944VFax 02507-17596

the Da kota's
in Zandvoort

„Soc. De Manege"
uitsl. ongeb. mensen
vanaf 25 jr. Corr. gekleed
Entree ƒ 15,- info 16023

Fa. Gansner & Co,
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

OFFICIËLE

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen

Stationsplein
17/6, Goed
onderhouden
driekam.app. op de 1e et. Ind. hal, woonkamer,
open keuken met inbouwapp., badk. met
douche, 2 slaapk., balkon. Serv.k. ƒ 250,- p.m.
Vr.pr. f 169.000,- k.k.

Alléén bij B

Back
to the sixties
Zat.avond sfeer en muziek uit
de zestiger jaren met

Aanbiedingen geldig t/m 8 december

HOGEWEG 67-ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL 06-52804326

r rr

Pakveldstraat 21, Zandvoort
Tel. 02507-13624

Grote krocht 5-7, Zandvoort

AMBACHTELIJKE KWALiïElTSSLAGERIJ

AUTORIJSCHOOL

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

TEVENS ± 60 OCCASIONS IN
VOORRAAD

BOUCHERIE

Vrijblijvend

•t Colli'tjt' BrtOt jsondt'i w i j s All
l e f n unit-ko ITU yoli|khftd

PUBLIEKE
AANKONDIGING
VERLATE KENNISGEVING VAN
LIQUIDATIEVERKOOP DIE GELD OP
MOET BRENGEN
Bankier: National Westminster Bank, U.K. Division.
Nederlands BTW-nr.: NL 801-352.824.B01.
Inschrijving KvK: 250.380.

l De goederen die te koop worden aangeboden, zijn l
van Engelse bedrijven in financiële moeilijkheden,
die tot verkoop overgaan om een faillissement te
voorkomen en belasting en schuldeisers te kunnen
betalen. Vanwege de recessie worden voor
ƒ 3.000.000,-splinternieuwe meubelen en goederen
te koop aangeboden en direct afgeleverd, met kor-1
tingen tot 80%!

BESPAAR TOT 80%

Deeltijd Opleiding Verpleyiny
Bel vuur brochure 02U 616851 1

NTFu W
SUN RENT
•

Ml^

=

Verhuur
van Philips
Sunmobile
Bel voor
reservering en
inlichtingen:

l Alles moet, tegen welke prijs dan ook, worden
verkocht. Alle meubels worden nog dezelfde dag
afgeleverd. Oud meubilair wordt gratis meegenomen. Te koop is ondermeer een prachtige collectie
meubels, w.o. ingelegde suite-en eetkamertafels in
3 delen met bijpassende stoelen.Kabinetten, hoeken wandkasten, koffie- en wijntafels, olieverfschilderijen, spiegels. Tevens Chesterfields, lederen bankstellen en klokken. Schuldeisers wachten
op betaling. Alles moet snel worden verkocht wegens schulden en geannuleerde orders. Deze crisisverkoop omvat ook: nieuwe collectie van 3.000
ingelijste prints v.a. ƒ 5,- p.st. Beperkte voorraad
handgesneden kristallen cognac,- wijn-, whisky-,
en sherryglazen. Voorts: karaffen, schalen, flessen
en vazen. Alles moet weg. Plus l .000 spiegels,allerlei
vormen en maten. Sommigen zijn ƒ l .000,- waard
en gaan nu weg v.a. slechts ƒ 25,- p.st. Grote |
kleurenprints in sierlijst: v.a. ƒ 75,-. Voor circa
l ƒ 100.000,- aan olievertschilderijen. Nederlandse, l
Franse en Engelse scènes. Sommige f l .500,-waard,
nu vanaf slechts f 75,-. Wegens de lage prijzen,
moeten wij een bijdrage in de bezorgkosten vragen |
l van f75,- tot 75 km. Meer dan 75 km: in overleg.
Let op: dit is geen veiling. Betaling: contant l
l of via Eurocard, Visa, American Express, Diners
Card,girobetaalkaartofeurocheque. Ditisdegroot-1
] ste verkoop, ooit in Nederland gehouden.
VERKOOP IN HET WORLD TRADE
CENTRE, (WTC) AMSTERDAM.
Strawinskylaan l, 1077 XW Amsterdam.
Tel.: 020 - 575 9111. Fax.: 020 - 662 7255
Donderdag 2 december: 12.00 - 20.00 uur
Vrijdag 3 december: 10.00- 18.00 uur
Zaterdag 4 december: 10.00- 18.00 uur
Parkeer gelegenheid voor 1.200 auto's.
2 minuten van trcin-en tramverbindingen.

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

02507-30183

| Georganiseerd door Inter UK Sales & Marketing i o m Nike Evcnls |
Consullanlb, Prinsengracht 1111. 1017 JJ Amsterdam
Alle inlichtingen Nike Events, op werkdagen \an 1200-1600 uur
Tel 020-4202060, lax 020-6384622

Keuze uit Europese en
overzeese types m/v
in verschillende maten
en prijsklassen.

enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein
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In Zandvoort leeft Hans van der Wal.
Hij heeft verstand van strippen
en komt menig kroegje binnenwippen •
met zijn. gulle lach,,
is er steeds weer een mooie dag.
Hans, met jouw ,,God alk . . . "
hopen wij datje goed zal boeren.
Jij pakt niet snel een wijnfles.
Met ,,de Bourgondiër" wensen wij jou
, ,een soort van" succes.
Rolando
Thijs
Thea
Bob
Leo
Petra
Gijntje
Rob
Irmi
Romana
Wil
Carla
Nathalie
Roy
Cees

Job
Eric
Ed
Jet
Dennis
Hein
Nicole
Joop
Georgina
Stefanie
Saskia
Peter
Jan
Janny

Ted
Josephine
Loet
Fekke
Job
Wil
Fred
Wilco
Marjan
Ria
Frits
Conny
Gerard
Said
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In de rubriek Achter.de Schermen gaat het
Zandvoorts Nieuwsblad
op zoek naar de 'mens'
achter bekende Zandvoorters. Deze week een
Zandvoortse 'bultenstaander', die al 22 Jaar
lang de Zwarte Piet uithangt. Het schijnt een
verslaving te zijn.

Cens een Zwarte Piet, altijd
:en Zwarte Piet, zo lijkt het.
3n ook al ben je een vrouw,
e bent en blijft Piet. Zwarte
Clly bestaat nu eenmaal
üet. Deze Piet zouden we
Ie Moederpiet kunnen
loemen, want elk jaar
everen Pieterbazen na de
ntocht hun pak bij haar in
oor een was- of
erstelbeurt.

donderdag 2 december 1993

Achter de Schermen

Zwarte Piet

'Wij dreigen niet meer met onze roede'
pen, of met de zak dreigen. En
we verdraaien onze stem niet
meer.
Kinderen vertellen vaak hele
verhalen en stellen allerlei vragen. Maar ze zijn ook veel meer
bijdehand. In een flat kun je
niet door de schoorsteen naar
binnenkomen, dus vragen ze
hoe je dan toch naar binnenkomt. Ik zeg altijd dat we een
sleutel van de burgemeester
krijgen. Of dan herkennen ze
ineens bij een van de Zwarte
Pieten de schoenen van hun
opa. Dat maakt allemaal niet
uit. Je overtreft ze toch altijd
nog door ze bij hun naam te
noemen."

De kinderen zijn minder bang
voor Zwarte Piet tegenwoordig. Hij gebruikt zijn roede en
zak dan ook niet meer, in deze
moderne tijden
Foto Persbureau Zandvoort

Twintig Pieten
loor Everhard Hebly

"K WAS 22 jaar geleden voor
het eerst Zwarte Piet, dat
kwam toen voort uit de
Zeskampploeg. Het is een
•erslaving geworden en ik ben
.-ast besloten de 25 jaar vol te
naken. Ik blijf het nog altijd
euk vinden, zo met die kinderen.
'ot een jaar of zes geloven ze
log heilig in Sinterklaas en
;warte Piet. Vroeger waren ze
janger voor Zwarte Piet dan
hu. Dat komt denk ik ook, doorbat wij nooit met een roede lo-

„We zijn met twintig Pieten en
dat is wel genoeg. We hebben
elk jaar een waslijst met aanmeldingen. De minimum leeftijd voor een Piet is eigenlijk 18
jaar. Een heel enkele keer zijn
ze jonger, maar dan is hun vader of moeder meestal ook Piet.
De enige voorwaarde is, dat je
een beetje spontaan bent en
leuk met kinderen kunt omgaan. Én het moet ook wel een
beetje in je zitten. We hadden
dit keer gezegd, dat de Pieten
een beetje actiever moesten
zijn en dus was er bijvoorbeeld
een Motor Piet en een Skateboard Piet.
Er heeft zich dit jaar nog een
leuk voorval voorgedaan, met
een nieuw jong Pietje. Ze was
bij 't Stekkie de groep kwijtge-

| Weekenddiensten

raakt en dacht dat we al naar naar Gran Dorado gebracht en
Gran Dorado vertrokken wa- haar daar bij de receptie afgeleren. Wist zij veel dat we in een verd.
van kleedkamers iets aan het
In 't Stekkie was inmiddels
drinken waren. De politie heeft lichte paniek ontstaan onder de
haar toen in een politiebusje kinderen, want zij hadden ge-

Expositie over begrazing

UITHOORN - In bezoekerscentrum De Oranjekom aan
Diensten:
uur per dag), ook voor melding de 1-e Leyweg in Vogelenzang is tot 30 januari een expositie
4 • 5 december 1993
van zoekgeraakte of gevonden te zien over 'begrazing'. De foto's en teksten zijn van Rik
POLITIE: Alarmnummer 06-11. dieren.
Schoon, hoofd sector beheer van de Amsterdamse WaterIn andere gevallen: tel. 13043. Hulpverlening:
leidingduinen.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
323-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Ber?en, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
iaarover tijdens weekend,
wond/nacht vanaf 16.30 uur, én
:ijdens feestdagen via telefoonlunimer 30500. De spreekuren
;an de dienstdoende arts zijn
:owel op zaterdag als zondag
/an 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Pandarts: Hiervoor de eigen
andarts bellen.
Vpotheek: Zeestraat Apotheek,
f.WfNeutel, tel. 13073. Zaterdag
m zondag alléén voor recepten,
jpeningstijden: 11.30-12.30 en
7.00-18.00 uur. Buiten de opeüngstijden informatie over de
'egeling via tel.nr. 13073.
'Vijkverpleging: Voor spoedge'allen is het Kruisweck ZuidKennemerland 's avonds, 's
lachts en in het weekend te be'eiken via de doktersinformaiedienst: tel. 023-313233.
*'erloskundigen: Mevrouw E.A.
Ie Boer-Burgh en/of mevr.
^.C.M. Gombert en/of P.J. van
Ier Deijl, Kochstraat 6A, Zand'oort, tel. 02507-14437.
Merenarts: Mevrouw Dekker,
^horbeckestraat 17 te Zand'oort, tel. 15847.
Heren: (Overige diensten) Verniging v.h. welzijn der dieren
02507) 14561, Vermissingslienst 023-383361, Asiel Zandoort
(tevens
pension)
2507-13888, Asiel Haarlem
23-244443. Stichting Regionale
Merenambulance: 023-363476
f alarmnummer 023-334323 (24

Centrum Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstericentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noor der straat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464.
• Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
. spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

j Kerkdiensten
*'eekend:
• 5 december 1993
lervormde Kerk, Kerkplein:
ondag 10.00 uur: ds. J.A. van

| Burgerlijke stand

Op fotopanelen worden de
verschillende grazers, planten
en landschappen getoond. In
vitrines zijn enige miljoenen jaren oude fossielen van plantendelen, een mammoetkies, een
slak, een veenmol en tanden en
schedeltjes van planten- en
vleeseters te zien.
Begrazing is meer dan koeien
in een wei. Vele soorten zoogdieren, vogels, weekdieren, insecten en vissen grazen echter
ook. Over de hele wereld zorgen miljarden grazers ervoor,

Schimmel
„Het allermoeilijkste is het
paard, er is geen goeie Schimmei meer te vinden. Die paarden van tegenwoordig zijn geen
publiek en herrie meer gewend.
We hebben het weieens meegemaakt dat het paard een auto
plette, voor hetzelfde geld was
het een kind geweest. Want niemand houdt afstand, het liefst
kruipen ze onder het paard.
Moeders met kinderwagens
zijn soms het ergste. En vaders
met kinderwagens natuurlijk
ook. Daarom was er nu ook
geen paard. En als kinderen
vragen waar het paard is, zeggen we gewoon dat het ziek is."

Nieuwe actie OVZ-winkeliers

dat bepaalde biotopen in stand
gehouden worden.

Runderen
Bij het beheren van natuurterreinen in Nederland worden
de laatste jaren runderen, paarden en schapen ingezet. In de
AW-duinen grazen runderen,
schapen en graskarpers.
De Oranjekom is geopend
dinsdag tot en met donderdag
van 9.30 tot 16 uur en zaterdag
en zondag van 9 tot 17 uur.

ZANDVOORT - De uitbreiding van het raadhuis wordt waarschijnlijk toch nieuwbouw aan de achterkant. Dit plan van architect Henket kan verder worden uitgewerkt, besloot de gemeenteraad dinsdagavond. De VVD en de PvdA stemden tegen: het plan
(6,6 miljoen) kost teveel. Bovendien voldoet het dan nog maar aan
de minimum eisen. De ambtenaar krijgt gemiddeld 8,15 vierkante
meter werkruimte. Het minimum toelaatbare is 8.

(ADVERTENTIE)

GEEF EENS WAT ANDERS!
LAAT UW FAMILIE, VRIENDEN OF

KENNISSEN OP DE HOOGTE ZIJN
VAN WAT ZICH IN HUN OMGEVING
AFSPEELT!
GEEF EEN ABONNEMENT OP HET
ZANDVOORTS NIEUWBLAD, DAN
GEEFT U ELKE WEEK EEN NIEUW
CADEAU!
13 WEKEN VOOR MAAR ƒ 12,50

Nieuwsblad
Bezorg de krant bij:
J L
Naam: (m/v) l—l L
Adres: l l l l l l l l l l
Postcode/Plaals: l l l l l l l
Telefoon: l L
Ingangsdatum: | L
Stuur de acceptgiro naar:

l

l

l

l

130 DUIZEND gulden
R UIM
gaat de gemeente besteden

in het kader van de 'verbetering van de leefomgeving en/of
sociale veiligheid van Nieuw-Noord'. Dat heeft te maken
met die 'sociale vernieuwing'
waar heel Nederland mee bezig
is, maar waarvan geen hond eigenlijk precies kan zeggen wat
het inhoudt. Zandvoort heeft
het met bovengenoemde betiteling waarschijnlijk niet eens zo
slecht geschoten. Wat de uitvoering van het plan betreft,
daarover kun je van mening
verschillen.
Het geld wordt gestoken in
het opknappen van de omgeving van een flat aan de Lorentzstraat. En wel de flat waar
het nieuwe EMM kantoor tegenaan wordt gebouwd. Met
die twee ingrepen knapt meteen de hele buurt op, zo wordt
er gedacht. En dat heeft weer
uitstraling naar de verdere omgeving. Daar valt veel voor te
zeggen en het is goed dat het
gebeurt. Het is alleen de vraag
of dit nou de meest urgente
plek was om aan te pakken.
VVD-er Tates herinnerde
dinsdag in de gemeenteraad
aan een belofte van voormalig
EMM-directeur Teunis, dat de
woningbouwvereniging zelf
een bijdrage zou leveren aan
het opknappen van de omgeving van het kantoor En PvdA-voorzitter Van Westerloo ver-.,
moedde dat er elders wel wat
had kunnen gebeuren. Waar?
Dat kon ook zij niet zeggen.
Maar daarvoor had de gemeente bij de bevolking moeten aankloppen: de mensen die in
noord wonen, kunnen precies
aangeven waar het aan schort.
En daar had ze gelijk in. Dit
keer loopt het met een sisser
af, want de bevolking zal in
zo'n geval niet zo snel aan de
bel trekken. Maar we komen
hiermee opnieuw terug bij een
veelvoorkomend verschijnsel:
gebrek aan communicatie tussen gemeente en bevolking. En
wat blijkt: het gebeurt onder
elke wethouder, van wat voor
partij hij ook is. Dus dan weet
u het vast, mochten ze - tegen
de verkiezingen - weer met
gouden beloften komen.

JOAN KURPERSHOEK

Ondernemers Vereniging Zandvoort heeft het
winkelend publiek zaterdag opnieuw onthaald
op kleine cadeautjes. Dit in verband met de
naderende Sinterklaasviering. In dat kader
heeft het Zandvoorts Nieuwsblad in samenwerking met OVZ ook een grote Sinterklaaspuzzle geplaatst, waarvan momenteel al een
fors aantal inzendingen binnen is. De prijzen
zijn afkomstig van winkeliers op de Grote

Krocht. Supermarkt Albert Heijn, op de foto
vertegenwoordig door de heer B. de Mink (midden), heeft als hoofdprijs een \vaardebon van
200 gulden beschikbaar gesteld. De heer Loos
(tweede van links) van bloemenzaak Erica
schenkt de tien volgende winnaars een kerststukje. De heer Tromp, (tweede van rechts)
stelde de cadeautjes van afgelopen zaterdag
beschikbaar.

VVV zoekt Bloemenmeisjes
ZANDVOORT - De 39e'lichting van de Haarlemse Bloemenmeisjes gaat in 1994 de regio Zuid-Kennemerland vertegenwoordigen in binnen- en buitenland. De meisjes worden in een nieuw pakje van kledingontwerpbureau Mirabel
gestoken.
De VVV is op zoek naar meisjes die in hun vrije tijd Bloemenmeisje willen zijn. Van een

Bloemenmeisje wordt verwacht dat zij een representatief
voorkomen heeft, over een re-

(ADVERTENTIE)

W BlUUrllJK, het is belangrijk te weten wat zich in je omgeving
afspeelt Ik geef daarom de Nieuwe Weesper cadeau.

Verstandig

Maar er kan ook iets heel anders aan de hand zijn: misschien zijn de politici niet eens
zo onwelwillend; misschien
zijn sommige ambtenaren
overbelast en hebben ze niet
voldoende tijd de inspraakprocedures uit te voeren. Dat geeft
nog hoop. Dus suggesties voor
een nieuwe verkiezingsleus:
'we breiden het ambtenarenapparaat uit', of: 'wij nemen minder hooi op onze vork', of: 'wij
proberen de zaak verstandig
aan te pakken'. Vooral die laatste moet 't 'm wel doen.

Raadhuisuitbreiding aan achterkant

13 weken voor maar ƒ 12,50
Leeuwen, m.m.v. Hervormd
Kerkkoor
Gereformeerde Kerk, Juliana
weg 15:
Zondag 10.00 uur:
mw. drs. I.G. Clement, Haarlem, pastoraal medewerkster
Nieuw Unicum. Tweede Advent.
Roomskatholiekc Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur:
pastor D. Duijves
Zondag 10.30 uur:
dames
Bleijs/Wassenaar,
m.m.v. kinderkoor
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur:
dr. S.L. Verheus, Haarlem
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur:
dhr. Ruud Blom
19.00 uur:
ds. Dan Powers (H.A.)
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag 19.00 - 21.00 uur.

zien hoe een van de Pieten in
een politiebusje was afgevoerd.
Toch vond ze het zo leuk als
Zwarte Piet, dat ze al gevraagd
heeft volgend jaar weer mee te
mogen doen."

„Persoonlijk vind ik het in 't
Stekkie minder leuk dan in
Gran Dorado. Tegenwoordig
zitten we in de grote zaal van 't
Stekkie, maar dat is veel te
massaal. In de kleine zaal was
het nog wel leuk, nu zitten ze
veel teveel te donderjagen. In
Gran Dorado is het veel rustiger en heb je ook beter geluid.
De intocht op straat is heel
leuk, de kinderen staan echt vol
verwachting langs de weg. We
hebben zes kilo snoep per Piet.
Strooien doen we niet, zeker
niet op straat, dat is toch een
beetje vies als die kinderen het
daarna nog op moeten, eten.
Vroeger deden we als Pieten
wel gekkere dingen dan vandaag. Op je handen lopen en in
lantaarnpalen klimmen, dat is
er niet meer bij. En we mogen
na de intocht de winkels niet
meer in. Dat willen de winkeliers niet meer omdat het nogal
afleidde zodat winkeldieven
vrij spel hadden."
„De leukste intocht vind ik
nog steeds met de boot, maar
het is haast niet te doen. Je
wordt drijf- en drijfnat, klammig en op het strand is het veel
te koud. We hebben wel met

windkracht zeven op de boot
gezeten, de zak snoep angstvallig op schoot. De trein is misschien het beste, dan loopt iedereen vanaf het station mee
naar het centrum. We zijn de
intocht een paar keer vanuit
Noord begonnen, maar dat was
geen succes. Er stond bijna niemand.
Ik kan me trouwens een van
de eerste intochten nog goed
herinneren. Het stormde zo
hard dat de mijter van het
hoofd van Sinterklaas afwaaide. Dat was geen gezicht, want
hij had toen nog een pruik die
van boven glad was. Nu hebben
we beter
materiaal. De
schmink is ook beter, daar
kreeg je vroeger tranende ogen
van door de alcohol die erin
zat."

Zandvoorts
Nieuwsblad

Goede service
ver te zoeken?
Kom nou!

delijke talenkennis beschikt en
in staat is om op enthousiaste
wijze iets over de aspecten van
de regio Zuid-Kennemerland te
vertellen. Het werk wordt niet
betaald.
Belangstellenden
kunnen
contact opnemen met één van
de vaste begeleidsters van het
promotieteam:
mevrouw E. Kraak (telefoonnummer 023-273915), of:
met de afdeling promotie en
marketing van de VVV zuidKennemerland (telefoonnummer 02507-12262).

Verdacht van
diefstal Hillegom
ZANDVOORT - Een 33-jarige
Zandvoorter is op 28 november
in zijn woning aangehouden.
Hij wordt ervan gedacht een
kopieerapparaat gestolen te
hebben. In Hillegom werd een
man gezien bij de diefstal van
een kopieerapparaat. Het signalement van de man en het
kentekenbewijs van zijn auto
werden doorgegeven. Het spoor
leidde naar de Zandvoorter.
Het kopieerapparaat werd bij
de man aangenomen.

Dronken man
maakt brokken
ZANDVOORT - Een 32-jarige
Zandvoorter is op 28 november
om tien over half vijf 's morgens aan het eind van de Zeeweg in een slip geraakt en tegen
de vangrail beland. De man had
op een gladde weg te hard gereden. Na onderzoek bleek ook
dat de man te diep in het glaasje
gekeken had. Hij kreeg een proces-verbaal en een rijverbod
van vijf uur opgelegd.

Opnieuw ongeval in Bentveld

Renault-dealer Rinko zit dicht bij huis.
l

l

l

l

En met dit kaartje weet u 'm in een
handomdraai te vinden.

L
J

L

criode:
1
- 29 november 1993
'ndertrouwd:
wemmer, Freddy en Van der
'ije, Jacoba
Naam: (m/v) \—l—L
eboren:
Adres: l l l l l l
ulia
Lavinia Martina, dochter
a
n: Stuijfzand, Pieter Jan en
Postcode/Plaats:
l l l l l l l l- l LJ
l l l l
'anunza, Loredana
Telefoon: l L
isa Naomi, dochter van: De
oer, Rudolf Hendrik en Hu3
Giro/Banknr.:
y, Sigrid Anita
berieden:
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
•amperman, Roelof, oud 60
lar
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
ietberg, Heinrich Louis, oud
opgeven: 020-562.62.11.
? jaar
•°ridon, Albert, oud 76 jaar •
Stuur deze bon in een open envelop naar
legers
geb. Zantvoort, JohanWeekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
a
.e oud 100 jaar
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 7 1 0 3 7 1 0 2 4 0 0 1
•a ur, Leendert, oud 81 jaar
Inlichtingen: R. van Rongen, L. l
n Duijn, Anna, oud 70 jaar
l
:
philtmeijer geb. Loppersum, Meeszstraat 14, Haarlem, tele'artha Maria, oud 80 jaar
foon 023-244553.

Een bestelauto 'vloog* over het muurtje

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-W, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-12424.

ZANDVOORT - Vlakbij de
verkeerslichten in Bentveld
is voi ige week opnieuw een
ongeluk gebeurd. Dit keer
slipte een bestelauto. Het
voertuig had kennelijk zo'n
vaart, dat het over een
muurtje heen 'vloog' zonder
dit te beschadigen.

ste tijd regelmatig ongelukken.

Stoep op

Omwonenden zijn bezorgd
om de situatie:
er wordt te hard gereden en
verkeer dat in het nauw is geraakt, kan geen kant uit, behalve de stoep op. „Gevaarlijk voor
al die oude mensen die er vaak
j,
Op dit punt gebeden de laat- lopen."

donderdag 2 december 1993
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Wij BEZORGEN door weer en wind
De lekkerste gerechten, stamppotten en
spare-ribs (min. vanaf ƒ 16,-)
T HEDEN ÖUDËRWETSE~ERWTENSÖËP
|
B<MRJ>iVOL^].EJ^EN^pRSJ

l
|

De beste koop
volgens de
Consumentenbond*

BUDGET - CORNER
Nu de gehele FINN KA RE LI A collectie

25 % in prijs verlaagd
Diverse maten, kleuren en modellen
ƒ 119,=

f 69,=
^ f 135,=
r f 195,=

Podier • Wild • Ccvqgdte
Wij verzorgen ook dagelijks maaltijden op abonnement basis.

Haltestraat 34, telefoon 02507-16368
Zand voort
Dagelijks geopend van 11.00 tot 21.00 uur
Zaterdags van 9.30 tot 21.00 uur

) Zie Consumentengids nr. 11 /

ALLEEN VRIJDAG & ZATERDAG A.S.

a

Paradijsweg 2
(to. polltieburo)
Zandvoort
telefoon 02507-155 02

FITNESS dames + heren CARDIO-FITNESS

y y T/é

verf / glas / behang / zonwering / interieur

opi WINTERSPORT
•*" <•• • -,.,

*

Grote Krocht 19, Zandvoort

ZÓNDER
BLESSURES
TERUG?
'"H
?
', '•
f

f

* SKI-AËR0BICS1
* SKI-(CARDiO)-f ITNESS

BEKENDMAKING
q.s. zondag 5 December, in opdracht van de curator

(ƒ 12,50 per keer, ƒ 100,- voor 10 keer ihcl. sauna)
OOK ALVAST

} DAG FAILLISSEMENTSVERKOOP
de verkoop wordt gehouden aan de

«***' ,„„ ,:--"'•*

SNEL BRUIN JpNElf;^: lx ƒ 15,AANB|EDINGf
GEZICHTSKANON

10x ƒ 125,-

5x snel + 5x2 bank ƒ 99,'1x/ 10,-

Haltestraat 1l - ZANDVOORT(CENTRUM)

FITNESS PARADISE
PARADIJSWEG 1 ZANDVOORT

TEL. 02507-17742

»«i

ALLE ACTIVITEITEN ONDER GEDIPLOMEERDE DESKUNDIGE LEIDING

STEPS - AEROBIC - BODY

SHAPE

ENGELSE
CORDUROY
PANTALONS
1C9.-99.-89.-79.DRIE VOOR

ij Icom/t,

Hij komt,
Mij Icomt

LEDEREN
MOTOR
JACKS

De sint gaat dit jaar weer langs de volgende
peuterspeelzalen
Het Stekkie, 't Opstapje en Mariaschool.
Wij wensen alle kinderen veel plezier op 3 dec.
Dit feest wordt gesponsord door:

J. van Campen & Zn.

39».v.a.

Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort
tel. 15449

IDEAAL ML?
OPUJtRDAG SN/DOT f/tf.'
De Zoterdagatodemie 'u erkend door
Opleidingen:
de Minister van Onderwijs en WelenPublic relations: Basiscursus. NGPR-A en NGPR-B
sècppen opgrond van de Wet op
Marketing en verkoop: Praktijkdiploma NIMA-A.
de erkende onderwijsinstellingen.
NIMA-B
en HIEUW: NIMA Sales-A
De mondelinge lessen worden
gegeven op zaterdagoditend
/ Management: Management-assistent(e) I en II
NIEUW: Praktijkdiploma Midden-Management
van 9 tol 12 m.
Logistiek management
leslokaties:
Administratie: Basiskennis boekhouden
Amsterdam (Dienen),
Praktijkdiploma
boekhouden (ook deelcertificaten)
Arnhem, Den Bosch,
Moderne
bedrijfsadministratie
(ook deelcertificaten)
Den Haag, Rotterdam,
Praktijkdiploma loonadministratie. Basiscursus belastingrecht
Utrecht, Zaandam
en Zwolle.
Informatica: Introductie PC-gebruik, Werken met MS-DOS,
Tekstverwerken
met WordPerfect. PDI modules MG.l,
Starldala:
MG.2
en
MG.3.
AMBI
modules HE.O en HE.l
vanaf 15 |'onuToerisme/recreatie: SEPR I
ori/994

Iv i s i e
l

zaterdagochtend: het betere alternatief

A T f « D A GJJ

Postbus 20 8200 AA Lelvstad tel. 03200-26895 fax 03200-26334

Zend mij vrijblijvend de gratis studiegids 1993/94

ALLE SOORTEN EN
UITVOERINGEN

39
WINTERCOLLECTIE 1993

jacks, sweaters,
overhemden etc
499.-399.-349.-299.249.-199.v.a.

BORG GEVOERD
295.-

149:

LABEL JEANS
! 39.-129.-

119.-1C9.DRIE VOOR

LAMBS
WOOL
TRUIEN

IN VELE KLEUREN
EN UITVOERINGEN

39.

159:
SUEDE
JASSEN

198:

496.-

WINTER
TRUIEN/POLO'S
VAN BEKEND MERK,
WAARVAN DE NAAM
NIET GENOEMD MAG
WORDEN

39.-

2 VOOR 75.-

2 VOOR 75.SCHEER
APPARATEN

39.dit Is slechts een fractie
van de totaal in te
brengen artikelen

LET OPH VERKOOP ALLEEN OP ZONDAG 5 DECEMBER

d h r/m w

straat
fOStltgti, ZM&rMK
postcode/plaats
telefoon
* vT
Mijn interesse gaat uit naar
fff Gftüt WraH^ ZBMMT

'

SUEDE
GILETS

LEDEREN
COLLEGE JACKS

05087

VAN 12.00 TOT 18.00
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Bridgeclub
beslist strijd
ZANDVOORT - De leden van
[e Zandvoortse Bridgeclub
iebben de tweede competitie
an dit seizoen afgewerkt,
jaarbij werd de strijd om de
romotie- en degradatieplaaten beslist.
In de A-lijn gingen mevrouw
Molenaar en de heer Koning er
oed tegenaan, in deze laatste
vedstrijd. Met een superscore
,«i maar liefst 68,15 procent
ukte dat aardig. Op flinke acherstand, maar nog altijd met
en goede score van 60,71 proent eindigden de dames Paap
n Verburg op een tweede
jlaats. De derde plaats ging
iaar het echtpaar Smink.
Als eerste in de A-lijn eindiglen mevrouw Spiers en de heer
jinmen. De tweede plaats was
oor het echtpaar Van der Meuen, terwijl de derde plaats in
ezit kwam van mevrouw Moenaar en de heer Koning.
Gedegradeerd naar de B-lijn
ijn de dames Götte/Koning,
urriaans/Meijer, LemmensMenks en Van Leeuwen/Sleers. Het echtpaar Van Gelle;om was in de B-lijn erg goed
p dreef. Zij werden ruim voor
e dames Hagen en De Vries
erste. Hagen en De Vries stelen door het behalen van de
weede plaats promotie naar de
,-lijn veilig. Het echtpaar Heitoorn wilde eveneens graag teugkeren naar de A-lijn. Door
iet behalen van de derde plaats
net een score van 60,20 procent
ukte dat precies. Het echtpaar
/an Gellekom, de dames Van
Vlancius/Veltman en Van Actöoy/Drenth promoveerden
veneens naar de A-lij n. Degralatie naar de C-lijn was er voor
ie dames Meijer/Sikkens, het
chtpaar Potharst, de dames
Van Duijn/Veldhuizen, me•rouw Dekker en de heer Sanoro en de dames KiveronMens. In de C-lijn ging het er
jllemaal rustig aan toe. De heen Van Duuren/Hoogland krij;en de smaak te pakken en werien verrassend eerste. Goede
weede werden de dames Van
Ier Nulft en Scipio, op kleine
ichterstand gevolgd door de
lames Polm en Rooijmans. Geiromoveerd naar de B-lijn zijn
Ie dames Van Os/Saueressig,
ierghoff/Dröse, Polm/Rooijnans en mevrouw Verhaaff
net de heer Van der Meer.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Wereldrecord roeien voor Willem Pijper
De door AFAFA, in
samenwerking met Jaap
Bloem Intersport,
georganiseerde ergometer
kampioenschappen, zijn
geweldig geslaagd. In een
gezellige ambiance was het
verbreken van een
wereldrecord door Willem
Pijper het hoogtepunt van
deze middag. Ook Ingrid
van der Peet zorgde voor
een knappe prestatie door
een 14-e wereldtijd, in haar
leeftijds- en gewichtsklasse
neer te zetten.

ZANDVOOET - Een technisch veel beter spelend Bad
Zuid/ZN heeft een benauwde
maar verdiende 4-3 overwinning behaald op de zaalvoetballers van NAS uit Halfweg.
De Zandvoorters openden
zeer sterk, maar vergaf kansen
om de score te openen. Het
bleek echter uitstel van executie voor NAS, dat binnen 15 minuten tegen een 2-0 achterstand
aan keek, door twee gave treffers van Henn Marcelle. Een
tijdstraf van dezelfde speler gaf
NAS de kans om terug te komen tot 2-1, maar Bad Zuid/ZN
had weinig tijd nodig om weer
orde op zaken te stellen. Een
magnifieke uithaal van Wim
Keur verdween onhoudbaar in
het doel, 3-1.

door Aaldcrt Stobbelaar

D

E STRIJD BIJ DE dames begon tussen Loura van B erge Henegouwen en Els
Aardewerk en ging over een afstand van 2500 meter. Beide
dames gingen rustig van start
om na iedere vijfhonderd meter te versnellen. Hieruit bleek
dat de dames zich gedegen
hadden voorbereid. Bij het ingaan van de laatste kilometer
nam Els Aardewerk een voorsprong en bouwde deze uit en
won in een goede tijd.
Ingrid van der Peet roeide tegen Peter Koopman, die de
heat uiteraard won en werd
meegesleurd naar een prima,
en later bleek 14-e, wereldtijd.
De totaal overwinning ging
naar Aardewerk, die drie seconden sneller was dan Van
der Peet.

Gladiatoren
Bij de heren voerden de dertigers Volkert Paap en Martin
van Berge Henegouwen een
ware gladiatorenstrijd op, zonder de andere mannelijke deelnemers tekort te doen. Beiden
waren erop gebrand de strijd te
winnen. Paap en Van Berge
Henegouwen gaven elkaar
geen duimbreed toe en roeiden
een hoog tempo. Door een iets
snellere start nam Martin van
Berge Henegouwen een lichte
voorsprong van twintig nieter.
Gedurende de hele race, waarbij de roeiers elkaar goed in de
gaten hielden, werd een goed
tempo aangehouden.

Bij de laatste vijfhonderd
meter aangekomen wist Van
ZANDVOORT - Wegens omBerge Henegouwen er nog een
itandigheden is er deze week versnelling uit te gooien waar

ichaakrubriek

;een schaakrubriek.

Na de rust speelde Bad
Zuid/ZN te voorzichtig en in
een veel te laag tempo om het
NAS moeilijk te maken. De
ploeg van Marcel Schoorl kreeg
daarvoor de rekening gepresenteerd. Er werd veel te laconiek
verdedigd en NAS kwam op gelijke hoogte, 3-3.
Met nog tien minuten te spelen probeerden beide teams de
overwinning naar zich toe te
trekken. Vlak voor het eindsignaal zorgde een vlijmscherpe
counter van de Zandvoorters,
afgerond door uitblinker Henri
Marcelle, er echter voor dat beide punten alsnog aan het puntentotaal van Bad Zuid/ZN
konden worden toegevoegd, 43.
Paap geen antwoord op had.
Volkert Paap werd met drie seconden verschil verslagen.
Ook roeiden de deelnemers
over een afstand van duizend
meter. Bij de dames ging hier
de zege naar Ingrid van der
Peet voor Els Aardewerk. „Het
stimuleert datje de tijd en afstand op de nieter kan aflezen,
dan wil j e sneller.
Bovendien krijg je een groot
uithoudingsvermogen en is het
heel erg leuk om te roeien,"
stelde Ingrid van der Peet. Bij
de mannen ging de zege naar
Martin van Berge Henegouwen
op de voet gevolgd door Peter
Koopman.
„Je komt jezelf tegen," vertelde Peter Koopman na zijn
race. „In het begin gaat het

Willem Pijper op weg naar zijn wereldrecord
makkelijk, maar je bent héleFoto Persbureau Zandvoort
maal leeg na de wedstrijd. Overigens doe ik het weinig maar
krijg je er een bereconditie van.
slaafd geraakt," aldus Pijper.
brandweerman kwam snel in
Het is erg leuk om te doen."
zijn ritme en wist het opgestel- „Nadat bij andere sporten de
de schema goed vol te houden. knieën en de rug stuk waren
Klapstuk
Halverwege de race zakte het gegaan, ben ik deze sport gaan
doen. En hierbij heb ik totaal
Het klapstuk van de middag tempo en raakte hij achter op
geen last van mijn rug of knie.
het schema. Om het record te
was de wereldrecord poging
Deze sport is zo intensief datje
van Willem Pijper. De 38-jarige breken moest er een versnelZandvoorter wilde het record, ling komen in de slotfase. Luid- niet elke dag op de ergometer
kan gaan zitten, maar tien uur
keels aangemoedigd door het
een half uur roeien, verbeteper week moetje wel trainen
ren. Daarvoor moest 'Het beest publiek, bleek Pijper over gevan Zandvoort', 8745 meter af- noeg inhoud te beschikken om om met de top van de wereld
mee te kunnen doen. Ik denk
het wereldrecord met zeven
leggen. Ondanks dat Pijper in
dat deze sport een grote vlucht
training is voor het Nederlands meter te breken. Dat record
staat nu op 8752 meter. Aange- gaat nemen. Het is ontzettend
Kampioenschap, dat op 22 jazien Willem Pijper pas eenjaar leuk om te doen en bovendien
nuari 1994 in Amsterdam
krijg je er een bereconditie
op de Concept II traint, beteplaats vindt, gaf hij alles.
van."
kent de recordpoging een
„Een bepaald doel heb ik
prachtige prestatie.
Het door Pijper opgestelde
niet voor ogen. Ik wil echter
schema hield in, dat hij bij iewel met de top meedoen omdat
„Ik doe deze sport ruim een
dere duizend meter diende te
het gewoon erg leuk is."
jaar, maar ben er wel aan verversnellen. De Zandvoortse

Oefenwedstrijden ZVM
ZANDVOORT - De Zandvoortmeeuwen voetbalteams hebben
het afgelopen weekend, ondanks dat het gehele amateurvoetbal
was afgelast toch kunnen oefenen. Het zaterdagteam won met 4-1
van DSC'74, terwijl de zondagvoetballers met 8-1 werden afgedroogd door Stormvogels.
Op het kunstgras bij HVB eerste klasser DSC'74 speelden de
zaterdagvoetballers een redelijke partij voetbal. De eerste helft
was voor de Haarlemmers, die een 1-0 voorsprong namen. In de
tweede helft was Zandvoortmeeuwen gewend aan het spelen op
kunstgras en dat resulteerde in een gave 1-4 overwinning. Arie
Loos zorgde voor de gelijkmaker, waarna Rob van der Bergh de
Zandvoorters op een 2-1 voorsprong zette. Met goed voetbal werd
Ferry van Rhee tweemaal m kansrijke positie gespeeld en de
Zandvoortse spits faalde niet: 1-4.
Het zondagteam speelde tegen KNVB eerste klasser Stormvogels uit IJmuiden. Door een doelpunt van Barry Paap werd de
ruststand op 1-1 bepaald. In de tweede helft kwam het klasseverschil naar boven en werd Zandvoortmeeuwen door Stormvogels
van het veld gespeeld: 1-8.

Chess Society verspeelt titelkansen
ZANDVOORT - Het eer;te team van schaakclub
Jafé Neuf/Chess Society
leeft reeds voor de kerstda;en haar titelkansen veripeeld. Na de onverwachte
lederlaag, vorige maand in
fieuw Vennep, werd afgelo>en vrijdagavond opnieuw

ien nederlaag geboekt, nu
egen het sterke eerste team
!
an Hoofddorp.
Ondanks de kracht van de te;enstander was de 3-5 nederaag absoluut niet nodig gereest en was de deceptie volleig te wijten aan de top vier van
e vereniging, die bij elkaar
lechts één schamel puntje
coorde. Reeds voor de tweede
naai dit seizoen moest Café
feuf/Chess Society een beroep
oen op het tweede team om
wee invallers te verzorgen.

Overwinning
Bad Zuid

Dennis van der Meijden verving
de zieke Jako Otte en Boudewijn Eijsvogel werd ingezet
voor de, door vakantie afwezige
Duitser Walter Gerhards.
Daar de technische commissie toch al vooraf gemeend had
het eerste bord op te offeren,
mocht Eijsvogel zijn debuut
maken op het hoogste bord.
Pred van de Klashorst kreeg
hierdoor als opdracht mee,
Hoofddorps sterke tweede man
Ruber uit te schakelen. Het feit
dat dat mislukte en Van de
Klashorst reeds vroeg in de
avond in zag dat hij zijn tweede
halfje van dit seizoen zou gaan
verspelen, betekende het begin
van de Zandvoortse malaise.
Toen de grieperige Nico Huijboom echter verrassend de
zeer sterke Rene Duchemne remise afdwong, kreeg Chess
weer een meevaller. Dennis van

der Meijden en Jacob de Boer
speelden beide een fantastische
-partij en tilden hun team naar
een 3-1 voorsprong. De ingecalculeerde nederlaag van Eijsvogel, die zich tegen de sterke
Seib overigens lang verzette,
bracht de Hoofddorpers terug
tot 3-2.
Ondanks deze voorsprong
vreesden de kenners op dit moment al het ergste, want de kansen in de overige partijen van
Ben de Vries, Olaf Cliteur en
Ton van Kempen waren vrijwel
nihil. Achter elkaar gingen alle
drie de spelers, die nota bene
ook nog allemaal met wit speelden, inderdaad onderuit, waardoor de tweede nederlaag op rij
een feit werd. Extern wedstrijdleider Olaf Cliteur sprak na afloop over een volstrekt onnodige nederlaag en wilde zich niet
verschuilen achter de afwezig-

Gratis schermles in Haarlem

heid van Walter Gerhards.
„Alle witspelers, Pred van de
Klashorst en ikzelf voorop,
hebben gewoon erbarmelijk geschaakt vanavond. Een half uit
vier in de tweede klasse is een
resultaat om je eens lekker diep
voor te gaan schamen," aldus
Cliteur.
Dat met slechts twee matchpunten uit drie wedstrijden de
kampipens-aspiraties een jaar
in de ijskast gaan, moge duidelijk zijn. Olaf Cliteur gaat met
de opmerking dat er zelfs uitgekeken moet worden voor degradatie nog verder. „Zo geweldig
staan we immers niet en we
hebben in de laatste vier wedstrijden nog twee toppers voor
de boeg." De thuiswedstrijd op
7 januari tegen het minder sterke Aalsmeer, zal in ieder geval
gewonnen moeten worden. Hopelijk is de Zandvoortse formatie dan ook weer eens compleet.
Gaan de zaken in de competitie zeker niet voor de wind, ook
in de bekerstrijd treft Chess So-

ciety het niet. Het lot besliste
namelijk dat de Zandvoorters
tot de 12 ploegen behoren die
reeds in de voorronde mogen
gaan strijden voor een plaats bij
de laatste 32. Ook de tegenstander m deze voorronde is met de
eerste de beste en wel het sterke West-Friese Aartswoud. Behalve een verre reis wacht het
Chess-viertal volgende week
vrijdag een warm onthaal want
de Noorderlingen komen in de
competitie uit in de eerste klas.
,Zo moeizaam als de zaken in
het eerste team verlopen, zo
fris en vrolijk gaat het pas gepromoveerde tweede door het
leven. Morgenavond gaan de
enthousiastelingen zelfs op
voor de officieuze wintertitel
tegen hekkesluiter Castricum
4. Teamleider Cliteur is mede
doordat hij wel kan beschikken
over zijn complete team optimistisch gestemd over de afloop. De wedstrijd begint morgenavond in het Gemeenschapshuis om acht uur.

Zegereeks Lions-dames
gaat onverminderd door

(ADVERTENTIE)

Bioscoopprogrammering van 2 t/m 8 December

PLATVOET
en z'n
vriendjes

ZANDVOORT - Aan de goed basketbal gespeeld."

zegereeks

van de Zand-

voortse basketbalsters lijkt
maar geen einde te komen.
„En dat moet ook," vindt
coach Van Koningsbruggen. Nu "werd KTC in eigen
huis met 32-40 geklopt. De
Lipns mannen hadden een
minder goede avond en verloren onnodig van Sea Devils met 73-65.

Schermen is een sport voor jong en oud, mannen en vrouwen
Foto Joep Navano

ZANDVOORT - In de maand december

met elkaar de strijd op floret, sabel of degen

houdt schermschool Ton Hazes uit Haar- aanbinden. De minimum leeftijd is zeven jaar,
tem open huis. Dat betekent een gratis een maximum leeftijd is niet belangrijk.
schermles voor belangstellenden, die de
De open lessen zijn in december, op maanschermsport willen ontdekken.
Ook bij schermen geldt, 'onbekend maakt
onbemind', vandaar deze mogelijkheid om de
Roeiende facetten van het schermen te ontdek*en. Kracht is niet belangrijk bij het scherjtten, daarom is deze sport voor alle leeftijden,
kannen, vrouwen, jongens en meisjes kunnen

dagavond voor deelnemers van dertig-jaar en
ouder. Op donderdag- en vrijdagmiddag voor
de jeugd en op donderdagavond voor de twintig tot dertigjarigen.
Voor deelname aan de gratis proefles moet
een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 023-320508.

Mannen

'

De Zandvoorters leken in de
eerste helft op een overwinning
af te stevenen. Met goed basketbal werd Sea Devils naar een
ruime achterstand gespeeld, 2334 voor Lions. In de laatste drie
minuten van de eerste helft
stokte het ritme bij Lions en
kwam Sea Devils terug tot 29Ook tegen het fysiek sterke 34.
KTC speelden The Lions-daDe voorsprong van The Lions
mes een perfecte partij basketbal. In de eerste helft slaagde verdween snel in de tweede
Lions er niet in onder het bord helft. Wel bleven de Zandvoorsucces te verkrijgen maar de ters m de nabijheid van Sea Deafstandsschoten waren van een vils, maar de laatste tien minubijzonder hoog niveau. Boven- ten waren funest. Bij de stand
dien werkte de verdediging uit- 58-60 in Zandvoorts voordeel
stekend en bezat Lions halver- wilde het niet meer. The Lions
wege de wedstrijd een 11-22 gaf de strijd uit handen waardoor Sea Devils tegen de vervoorsprong.
wachting in met 73-65 zegevierIn de tweede helft ging KTC de.
er steviger tegen aan en kregen
„Ik heb een katterig gevoel
de Zandvoortse schutsters weinig gelegenheid gevaarlijke af- van deze wedstrijd over gehoustandsschoten af te vuren. Ech- den," stelde coach Joop van
ter nu slaagden de Zandvoort- Nes.
sen er wel in gevaar te stichten
„Deze nederlaag was geheel
via de achterlijn en onder het
onnodig. Het schot-percentage
bord.
Een uitgekookt Lions heeft van de spelers is veel te laag en
de in de eerste helft verworven daarom verlies je. Ik kreeg het
voorsprong bekwaam vastge- team niet meer op een lijn. Het
houden en won fraai met 32-40. ging absoluut niet meer in de
tweede helft. Ja, het was bedui„Het blijft boven verwach- dend minder dan vorige week."
ting goed gaan," was de mening
Topscorers dames Ingnd de
van coach Peter van Koningsbruggen. „Het was een harde Boer 14, Elles van der Ende 12
wedstrijd, maar Lions speelde Heren Robert Drayer IS, Wim
het slim en bovendien werd er Lissenberg IQ, Jemen Gaits 10.

A.L.
Za,Zo,Wo
13.30 en 15.30

A.L.
Dagelijks
19.00

en

21.30

Do,Vr,Ma,Di
13.30

en

15.30

"Voor elke

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S is de wekeli|kse autorubriek die op vri|dag verschijnt m Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad, Bui
tenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bi|lmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstel
veens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad

1/2 december 1993

Chevrolet

Citroen

UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Chevrolets Piek up Full Size en
S10 benz /diesel, grijs ken div
uitvoeringen
DOOR INRUIL
Chevrolet Chevy Van G
89
Full Size Blazer 4x4
89
Pontiac Firebird als nieuw 92
Ford Thunderbird
91
Nissan Patrol Wagon
GR geel kent 4x4
91
Rover 825i Sterling
88
Alle auto s zijn voorzien
van alle mogelijke opties
IMPORT USA CARS,
Keurenplein 9, A'dam
" Tel 0206670121

Voor een goede occasion
Autobedrijf WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht
CITROEN DEALER
Tel 02979 848C6
BX 1 6 RE 5/89
ƒ 8 500
BX 19GTI 1/89
/ 10 200
BX 1 9 D 10/87
ƒ 6700
BX 1 9 D 3/89
ƒ 9 000
BX 1 6 RE Break 8/89/11 200
BX 1 9 D 5/88
ƒ 7 800
BX 1 9 TZD Turbo 3/90/ 13 400
BX 1 4 RE 2/87
ƒ 5 600
BX 1 9 TD 6/91
/ 12 900
BX 1 6 RE Biar 9/89 ƒ 8 900
B 19 TZD Turbo 11/91/16900
XM 20 l Amb 3/91 ƒ22200
Tel 035564444/561842

Off NISSAN DEALER
BROCKHOFF van LEEUWEN
TT Vasumweg 36, A'dam N
Omroepweg 2, Almere
0206332111 of 0365360454

Opel
OPEL KADETT 16
Sdeurs, LPG,
ƒ12000
Tel 075 287733

ASCONA 1 6S LS, LPG, 5 87
APK 10-'94, nw band 104 OOC
km, ƒ5950 Tel 030368370
Kadett 16DCar 11/88/ 890(
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Kadett 1 7 D HB 3/90 ƒ 1020C
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Kadett 17 D Van 8/90/ 940C
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
Kadett 1 3 S 4 d 10/89/ 980C
20 00 uur Tel 020 665 8 6 8 0 Fax 020665 63 21
Kadett 1 8 Car 5d3/91/ 1520C
Schnfteh|k Vul de bon m en zend deze aan
Omega 2 3 D Car 7/90/ 14 50C
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI'S, Postbus 156, 1000
Omega 2 3 D Car 9/89/ 12 90C
AD Amsterdam
Omega 2 O l Pearl 7/90/ 15 40C
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraat 131, AmOmega 2 O l LS 4/91 /1690C
sterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren
Omega 2 4 l GL 3/91 /2040C
Vectra 1 8 l HB 11/89 ƒ 14 OOC
Amstelveen kantoor Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Chrysler - Amstelveen
Tel 035564444/561842
Meesters 421 B, Weesp Nieuwstraat 33, Zandvoort Gasthuisplem 12, Uithoorn Stationsstraat 60
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
KADETT 1 6 LS, zwart, 5 bak, m
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen nw st, '86/4950,
Nieuw en geb'uikt uit voorraad Tel 02975 61212
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
Tel 023470923
(Op afspraak gratis halen en brengen)
voor donderdag l 8 00 uur m ons bezit zi|n, worden de
Opel Senator 3 Oi cd aut, 85
volgende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
BX 19 TZi, veel access, rood
alle opties, ƒ15000 Riva on
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
1990, 90 000 km
ƒ19950
derh Tel 0206906252
huis-aan huisbladen van Weekmedia
BX Cannes grijs 1991
Tegen
handelspnjzen Vectra
NIEROP
DAIHATSU
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren
36 000 km
18960
Charade TX limited rood km 18i GL, wit, LPG, 5 drs, 1-'91
BX Toulouse, grijs metallic
ƒ18500 Vectra 1 8i GL, 5-drs
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
1991, 46 000 km
ƒ18650 20 000 92, Charade SG Sedan
km 6 500 '92 Charade TX 1 3 LPG, brons metallic, 4 '31
BX 16 TRi, rood
AUTO VIN-3 MINI'S?
ƒ 19 500 Kadett 1 6i, LPG,
1988, 83 000 km
ƒ11650 inj km 37 000 '90, Applause LI
km 30 000 '92 Cuore TX zwart 1 '90, ƒ12750 Kadett 1 6i
3 regels
ƒ 39,95
AX 11 TGE 5 drs, rood
LPG, 5-'90, lichte park schade
voor elke extra regel
ƒ 13/50
1990 97000 km
ƒ12950 km 20000 dec '91
ƒ11750 BEREBEIT, Amstel
Vancouverstr 2-12,
mmprijs
ƒ 8,35
Citroen Dorland,
dijk 25, 020 6627777
A dam West, 0206183951
mm prijs met vignet
ƒ 8,35
Ring A'dam, afrit 116
T K Opel Corsa Strada 1 4i
Broek in Waterland
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ 9,90
wit, b j 1-'91, APK tot 1 '95
02903 1908
i z g s t , pr ƒ13500,(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
Tel 0365320676
OTO/ICI Citroen
CASPARUS B V
niet breder dan twee kolommen)
Hogeweyselaan 21
Casparuslaan 1
1380 AG WEESP
WEESP Tel 02940 15108
Alle prijzen zijn excl 17,5% BTW
02940 16661
ZONDAG 27/11 GEOPEND 205 1 9 GTi Gentle 1/92/ 28 700
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), taXM Turbo Diesel 4/91 ƒ 39 950
rief op aanvraag
ƒ 12 200
BX 14 TE 4/90
ƒ16950 Tipo 14 Basic 8/92/22950 205 1 5 XLD 4/90
BX 14 TGE 6/91
ƒ21450 Tipo 1 4 Skyline 7/92 ƒ 25 450 205 1 1, 5-drs, 6/90 ƒ 11 900
Voor meer informatie of advies, bel
BX 14 RE 3/88
ƒ10950 Uno 75 SX
7/91/18250 309 1 3 GL Profil 7/89/ 8 900
ƒ 14 500
AX 11 RE 6/87
ƒ 7 750 Uno 1 O Elegant11/91 ƒ16950 405 1 9 GLD 5/90
ƒ 15 400
AX 11 TGE 6/89
ƒ12500 12 x Panda vanaf
ƒ 6250 405 1 9 GRD 4/90
ZX Funo 18 10/92 ƒ27950 5 x Uno vanaf
ƒ 8 450 405 1 6 GLI aut 4/91 ƒ 15 900
Lancia Y10 Trof 1/92/14250 405 1 9 GRI aut 5/91 ƒ 18 900
Ford
405 GLDX 10/91
ƒ 19 800
Escort 1 4cl 1/90
ƒ15 950 Toyota Starlet 11/91/16750
405 Ml 16 1 9 3/90
ƒ22400
3 12 maanden garantie
Demonstratie auto's
405 16 GLI 11/90
ƒ15900
10/93 40 km 4051 9 SRD 4/92
ƒ24600
Ruime keuze in 2 CV occasion: Panda
9/93
O km 405 1 6 GLX 12/91 ƒ17800
alle leeftijden Citroen Centrum Uno Hobby
Uno 1 4 S
9/93
O km 405 Van 19 GRI 2/91/12900
Leende Tel 049061528
Tempra 1 9 Dsl 9/93 5000 km 505 GRI Break 6/90 ƒ12900
TIMO DE BRUYN
605 2 O SRI 6/90
ƒ19800
Zeer Speciale Prijzen '
Voor occasions en reparaties
Tel 035-564444/561842
Croma 2 O CHT 7/87 ƒ 5 700
van BX, Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered Croma Turbo D 3/90 ƒ 13900
COBUSSEN AMSTERDAM
pnjz Verk van losse onderd Tempra 1 6 IE SX 4/91 ƒ 15400
sinds 1930
Tel 035-564444/561842
Tel 020 6680820 en 075 219777
106 XR 11 km 26000
92
92
T k Citroen HY Camper, '73, Rat Panda 1000SIE 1990 zwart, 205 XT 1 6 Aut 48 000
92
met verwarming, grijs kent, km 20000 -radio+cas , vrpr 205 XL 1 1 km 59 500
205 XE 1 1 km 111 000
86
nw banden, nw drukgroep, ƒ8950,- Tel 0206334457
93
nw kopl refl, nw uitlaat, nw Fiat PANDA 34, rood, m abs 309 XL 14 km 13500
89
startrelais, gerev startmotor + nieuwstaat, '87 ƒ2950, Tel 405 GL 1 6 km 54 000
remmen, APK tot 7/94, ƒ 6 000 023 470923
Levering met
tel 0365362571
Leeuwekeur Garantie
Rat Uno 45 IE '9032000 km
Lancia Prisma 1 6 3/86
PEUGEOT-DEALER
V
a
ƒ
85
5
veerbollen
Garage
Boom,
Aalsmeer
ƒ4800Baarsjesweg 249 - 253
op
druk
brengen
bij
de
Citroen
Hyundai
Sonata
1
8
l
GL
7/90
Tel
0297725667
Tel 035564444/561842
Amsterdam 020 6121824
Spec m Zaanstad Garage
ƒ10900
RAT VERMEY B V
Renault 18 Station, '83, trekh
Tel 035-564444/561842
RENE SPAAN, 075-281193
Opel
Kad stwa Express 17D
APK 4-94, goed onderh
Vraag tevens naar onze inrui- Keuze uit ruim 35 occasions 91 zon dk rad t h 116 000 km
Renault
5
GTX,
5
drs
„
97
000
A
Philipsweg
13
Uithoorn
ƒ2750 Tel 0206953415
lers en aantr rep prijzen
/ 19 750 Boom, 02977-25667
km 87, grijs met ƒ11 750 Tel 02975-62020
VOLVO 343 automaat, i z g st CASPARUS B V WEESP
XM V6 schuifd , 9 1 ƒ 32 500
'eug 309 GL Profiel rood '90
82 nwe Apk , org 70 000 km Tel 02940-15108
XM Turbo D, '91
ƒ32500
trekh, 72 000 km ƒ 15 750,GEBR.
HAAKER
B.V.
ƒ 2 250,
Boom, Aalsmeer 02977-25667
Wegens auto van de zaak XM Turbo D ABS, '90/27500
Tel 0206183951
off Rat/Lancia dealer
mooie TOYOTA COROLLA 1 3 XM Comf 60 000 k, '90/ 22 500
Tegen
handelspnjzen 205 1 9
Daihatsu 850 Hijel handb
XL HB, 12'89, APK 12'94 BX TZD Turbo,'91 ƒ22500
TTÏ Van, 8-'90, ƒ18500 309
RIJ NU,
BX TGD Break T, '93/27500
kipbak 7/86 ƒ 2 700Vrpr
ƒ12000
Tel
BX TGD Break, '91 ƒ19900 BETAAL NOV. '94 */ iR 1 4 Jubilee, 5-drs, LPG,
Tel 035564444/561842
020 6736884/6442901
1-'91, ƒ 13500 BEREBEIT,
BX RD Break, 86
ƒ 6 950
BXTZD,'91
ƒ17500 of 10% KORTING ** Amsteldijk 25, 020 6627777
V d POUW Peugeot
BX TD, '91
/ 14 500 op al onze ± 90 1e klas occas
BX TRD, '87
ƒ 7 500
Amstellandlaan 1
*
0%
rente
/
max
ƒ10000BX 16 TZI, 90
ƒ14500
WEESP 02940-15110
*
*
tot
n
maximum
van
ƒ
1
500
BX19GTI, '90
ƒ16500
205 XRD com 35 000 km 6/92
BX 16 TZI, LPG, 90 ƒ13500 Deze aktie loopt tot 21 12-1993 205 XR 1
31 000 km 2/91
Citroen AX 11 TRE, wit, okt 88, Honda Accord 2 O EX Sedan BX 16 TZI, LPG, '88 ƒ 9000
205 GE 1 1 64000 km 5/90
3 drs, 115000 km ƒ8250
BX 16 TZI, LPG, '87 ƒ 7500
10/90, ƒ17800
205 Accent
28000 km 1/92
OTO/ICI Citroen Hogeweyse
Tel 035564444/561842
BX 14 TE 50 000 k, 90/12500
309 XL 1 4 81 000 km 10/89
laan 21. Weesp 02940-16661 Peugeot 405 GXD '91, electr BX14TE,LPG,okt '90/12500
405 GLI
66 000 km 3/90
405 Ml 1 6
94000 km 1/88
Citroen BX 14 TE 1/1990 met ramen, centr vergrendeling, BX 14RE nw type, '86/ 5 000
BX
14RE,
85
ƒ
3
950
605 SLD
110 000 km 5/91
grijs ƒ 9 999 Autoservice
blauw Als nieuw ƒ19900
AXTGE, 91
ƒ13500
Wetter, Zwanenburgerdijk 503 Tel 0206278410
GSA,
'83
/
1
450
Zoekt u een FIAT
Zwanenburg Tel 029076572
Saab 900 4d sedan nw model
15D, '90
ƒ 9500
Keuze uit 50 stuks
Ford Sierra 86
ƒ6 500 - bj 88 Odoardo, 5 versn bak C 15B 1400 LPG, '91 ƒ 9500
GOUDSMIT FIAT
19 GTD, 5-drs, 1/89 ƒ 10 600
Garage ALKEMA
centr deurvergr Bovag gar
Amstelveen
19 GTD, 5-drs, 11/90 ƒ13400
VISA Garage
Je van Lennepkade 271
Saab Molenaar 02503 14097
020 • 6470909
21 TL HB 7/88
ƒ 7 000
Houtmankade 37, A dam
Amsterdam 020 6126900
Toyota Camry 2 O XLE Turbo D
21 GTL HB 11/89
ƒ11400
Tel 0206278410
Nissan Sunny
14
1990
3/91, ƒ 17 40021 2 O GTS 5/90
ƒ 10 900
ƒ9900 BENELUX
Tel 035564444/561842
21 GTD Sedan 11/90/14400
CHRYSLER
VOYAGER
SE
3
Oi
BANKRASHOF AMSTELVEEN
21 GTS Symph 7/91 ƒ 14 700
HYUNDAI
8 '90, 65 000 km, div opties
Tel 0206453251
25 TX 12/90
ƒ 14 600
Autobedrijf JAN WALS
OCCASIONS
25 TX 11/89
ƒ12200
Opel Corsa 1 2 TR 8 85,
Tel 0290261697
25 TXE 12/90
ƒ16500
sedan, 74000 km, ƒ6750,
AUTOKROOY
ƒ 19 800
Gebr Haaker bv
BMW 518 l, 10/90
TT Vasumweg 32, A'dam-N 25 TXE 4/91
Tel 035-564444/561842
020 6594859
ƒ20700
TEL. 020-6310615.
Tel 035564444/561842
19 TXE apr '89, 95000 km,
Peugeot 305 break SR, '86,
Ford ESCORT 13 L blauw
blue lumiere, open dak, 5 drs ,
i z g st
ƒ 6 750 Renault 19, 16 V, 1992,20000 met, i z g st '84/1 950,
MEER
GARAGE
elektr ramen, ƒ12750 Tel
COBUSSEN
km, zwart metal ƒ34900Tel 023470923
Hyundai dealer,
0206797070, na 1600 of
Tel 0206121824
BENELUX BANKRASHOF
occasions
Ford Sierra 20 cl, 4d aut 90 rad
weekend
Amstelveen 020 6453251
Rover 216 SE ER 11/89
Linnaeuskade 5-7
zon dak th 93 000 km ƒ 19 750
RENAULT 18 GTL met NAP, m
ƒ9200Seat Ibiza 1 2 SX, 3 drs, zwart, Boom, Aalsmeer 02977-25667
Tel. 020-692.9548
zr goede s t , '85 ƒ2450,Tel 035564444/561842
69000 km, 8/91, ƒ14950
Scorpio20CL 10/89/12900
Tel 023470923
V
d
Pouw,
Amstellandlaan
1
SUBARU 1 6GL 1988 ƒ 7 250,
Scorpio 2 4 r CL 8/90 ƒ 14 300
RENAULT AMSTERDAM
veel extra s IMPORT USA Weesp Tel 0294015110
Scorpio20 l CL 7/90 ƒ 12 900
Top occasions met 1 jaar
CARS, Keurenplein 9, A'dam, Volvo 460 spintmg 1 8 4/92 Sierra 1 8 Turbo D 9/90/ 13 900 626 1 8 LX HB 4/90 ƒ13400
garantie
020 6670121
46 000 km ƒ 29 800 Autobedrijf Sierra 2 O CLX 5 d 4/91 ƒ 13 800 626 2 O GLX 11/89 ƒ13900
Wibautstraat 224
DICK
MUHL
Nijverheidsln
1,
626
2
O
GLX
aut
10/90/13400
Sierra
23
D
CL
10/89/11500
Visa 11 RE rood 1987,
020-561 96 11
Weesp 02940
18200/18008 Sierra 2 3 D 8/86
/ 6 900 626 2 O GL P S 10/89/ 10 800
ƒ 6 950 Citroen Dorland,
02903 1908 Ring Amsterdam Volvo 480 ES, 89, 72 000 km, Sierra 20 l GL 10/89 ƒ 11 400 RX7 Twm Turbo 8/87 ƒ21 800
RENAULT BENELUX
Tel 035564444/561842
ƒ 12 900
afrit 116 Broek in Waterland grijs
AMSTELVEEN
ƒ 22 250 - Sierra 1 6 CL 6/91
Sierra 1 8 TD V 12/90/ 8 900
HEERE
B
V,
Amsterdam
Voor
een goede occasion
Volvo 340 DL 5 drs automaat
Renault
Tel 035564444/561842
5 TL
'85 '86 '87
Tel 0206622204
MAZDA DEALER
11/88 blauw ƒ9750
Renault 5 Campus
'88
DONKER
Sierra
1
8
Stat
wag
5/88
VOLVO NIEROP 0206183951
Renault 5 SL- TR
'89
Visserstraat 36
Scorpio 20 CLX Statwag6/92
Renault Clio
'93
AALSMEER
Renault 9 Louisiane
85
Tel 02977-24247
AUDI
Renault 19 TR GTS
'89
33 1 3 V P S 4/90 ƒ12900
CENTRUM
Renault 19 GTR 5 drs '89 '91
Achterdijk 37 Ouderkerk a/d
33 l m velgen 5/89 ƒ 9 200 80 1 8 S, wit sport
Renault 19 TR Europa
'92
89 Amstel 02963 1767
Tel 035564444/561842
'92
80 1 8 S, barbusmet, st b 90
:olt 1 5 GLX 7/88
8 700 Renault 19 16V zwart
Tegen
handelspnjzen
nw
mo
'86 '88
80 1 9 Diesel blauw
91
Galant 20 GL 1/87 ƒ 4500 Renault 21 TL
del
Escort
1
6
CLX
4
drs
LPG,
'88 '92
80 2 O E, zilvermet
90
Galant 2 O GLI HB 8/90/ 13 400 Renault 25 TX
'90
80 2 O Ragusa, LPG
92 7 91 ƒ 17 500 Nw mod Onon Galant 1 8 GL HB 4/91/13400 Renault 25 TXE
1
6
CLX,
4
drs
LPG,
1-'92,
320 l 85 129 000 km uitst st 80 2 O E groen metallic
Renault Express 16 D
'92
92
Tel 035564444/561842
veel luxe ace pr ƒ 11 900 80 2 O E indigo blauw
92 ƒ18500 Scorpio 2 9iGL 5 drs
Garantie - Rnancienng - Inruil
Tegen
handelspnjzen
nw
030545675/0340412688
80 20 TD groen metallic 92 schuifd 1 90 ƒ 19 000 Escort
mod Lancer 1 3 GL, 4 drs , BANKRASHOF AMSTELVEEN
L 1 6 D, 1 85 ƒ 5250 Resta
BMW 315 kl bl bj 83 APK 100 2 O E, cyclaam metallic 90
1 1 C 3 drs wit 1 89 ƒ 8750 LPG, blauw met, 3 '90,
Te! 0206453251
6 94 dub koplamp ƒ3500 100 2 O zwart, metallic
91 BEREBEIT
Amsteldijk 25, ƒ10500 Galant 16 EL, antra
Tel 0206477318
100 2 3 Automaat metallic 91 020 6627777
cietgnjs met, LPG, 9 '87, Tegen handelspnjzen R21 TL
91
ƒ6250 BEREBEIT, Amsteldijk Nevada, LPG, 2-92, ƒ19000
BMWbj 81 3206cil aut APK 100 23 Automaat ABS
R21 TL HB, LPG, nw mod ,
92 T k in z g st FORD ESCORT 25, A dam, 020 6627777
tot 94 Vraagprijs ƒ 2950 In pn 100 2 3 Automaat
1 '92, ƒ16500 R21 TL HB,
100 Diesel, groen metallic 92 1600 GT, i v m verkrijgen van
ma staat Tel 020 6682990
Zoekt
u
een
MITSUBISHI
?
auto v d zaak bj maart 1990,
LPG, nw mod, 1-'90, ƒ 11000
COUPE
T k 2 direktie auto s, 1e eig
Colt,
Lancer,
47 000 km, pas grote beurt ge
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
90 had, kleur wit, mcl radio/cass ,
Galant, Space Wagon
BMW 318i nw model, juli 91, 23 zwart metallic
020 6627777
93 zeer
GOLDCAR
AMSTELVEEN
diamantzwart met, zonw glas S2, 300 pk fully loaded
mooie
auto
vrpr
020 6433733
c v LPG ƒ 34500 BMW 320i,
ƒ15950 Tel 0206996788
TEVENS
blauw met zonw glas ongi
lorrado 16V tornadorood 92
neel lederen mter l m wielen
5oll VR 6, dusty mauve
93
Rover Estate 20 tur diesel 92
1 92 ƒ48500 BEREBEIT,
Amsteldijk 25 020 6627777
Tegen handelspnjzen Sunny, trekh rood 55 000 km ƒ 25 750,
AUTOVROON
nw model 14 L 12V, 4-91, Boom, Aalsmeer 02977 25667
Audi/VW dealer
Bluebird 1 6 SLX 10/90/ 10400
• Bewijsnummers van een
ƒ
14 750 Nieuw model Sunny Rover dealer voor Uithoorn,
Cherry 1 5 GL 10/83 ƒ 3 200
VOORSPRONG
geplaatste advertentie m deze
14 L, LPG, 4 91, ƒ14750
Amstelveen, Hoofddorp e o
Pnmera
20
l
12/90
ƒ16200
rubriek krijgt u alleen
DOOR SERVICE
Sunny 17 SLX Diesel 11-'89, BOOM Aalsmeer 02977-25667
Tel
035564444/561842
toegezonden als u dat bij de Contactweg 47 Amsterdam
ƒ 10 500 Bluebird 1 6 LX Sail,
opgave van de advertentie
Nissan Micra, rood jan 89 stuurbekr, elektr ramen, LPG
Auto te koop' Plaats m deze
Sloterdijk 0206869611
kenbaar maakt De kosten
ƒ7500 108000 km heeft
2 '90 ƒ 9950 BEREBEIT,
rubriek U zult verbaasd staan
Lod v Deysselstraat 77
' aarvoor bedragen ƒ 4,50
over het resultaat
A dam Geuzeveld 020 6116715 binnen gest Tel 0206334443 Amsteldijk 25 020 6627777

Chrysler

Daihatsu

Fiat

Peugeot

020-665 86 86

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Kam. Onneslaan 10
m Badhoevedorp.

020-6594859.

Renault

Hyundai

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Ford

Mazda

Alfa Romeo

Audi

Albers Autobedrijf
Ford Service dealer

Mitsubishi

BMW

Nissan

Rover

1-21
Te koop
Opel Kadett diesel
1983
Volvo 340
1981
Ford Taunus
1979
Nissan Cherry "
1984
Mercedes 220 D
1975
Garage De Linde, Lindengracht 227. tel. 020-6254782
VW Golf automaat
1980
Alle auto's APK gekeurd
Garage ALKEMA
APK + grote beurt v a ƒ299
A P K KEURINGSSTATION
Je van Lennepkade 271
DIESELSERVICE
Keuren zonder afspraak
Amsterdam 0220 6126900
brandstofpompen, verstuivers
Feenstra & Jimmmk
cil koppen vlakken Garage/ Asterweg 24A A'dam 6364702
CITY CARS b a
motorenrevisie FEENSTRA
AX 11 E '88, sunr ƒ 7 750
FORD Scorpio 2 8i '86, aut alle Industneweg 27, Duivendrecht Gedipl FOCWA monteur voor
Tel 0206980639
al uw reparaties APK, laswerk
opt ƒ 8 500 - Escort 1 6 '85,
schades enz ƒ35,- excl p u
APK KEURINGEN ƒ 70,
aut 5 drs ƒ5950
Incl gar Tel 075314618
FIAT Uno 45 '90, 47000 km klaar terwijl u wacht
ƒ12450- Ritmo 60 S '85, Garage West Center
HETO CARS
020 6122476 (zonder afspraak) Grote beurt ƒ 295 - mkl VVN
68000 km ƒ3450OPELKadett 13S Wagon,'87 2e Helmersstraat 15, A'dam
APK en BTW, tevens keuze div
ƒ6450- Kadett 1 3 Wagon
occas Bovenkerkerweg 23
GARAGE ECONOOM
dies aut '83/3750AMSTELVEEN 0206412030
Repareert
uw
koppeling
snel
Alfa Romeo 1 3 Sprint
GARAGE ECONOOM
en
vakkundig
Alle
reparaties
in
'84 ƒ 7750 - FIAT PANDA
Repareert uw remsysteem snel
een dag gereed
1000 zwart ƒ 6 500 en vakkundig Alle reparaties in
Ook uw autospecialist
Honda Jazz '85/5750een dag gereed
Nissan Micra DX 85 (met sport Fredenksplein 6, 020 6232505 Ook uw autospecialist
attr) en '86 vanaf ƒ 5 400 Autobedrijf CRYNSSEN
Fredenksplein 6, 020 6232505
Peugeot 305 '84, ƒ3000Crynssenstraat 10 14
Zelf
sleutelen of auto spuiten
Tel 0206184402
Alle auto's 1 jr Apk + gar
doe je bij HEINING HOBBY
APK
keurstation,
reparaties
CITY CARS Lumeystr2,
alle merken en schaderegeling HAL 02907 6999 A'dam,
Amsterdam 020 6182524
Sloterdijk 3

Service en Reparatie

Suzuki
Amstelstem - Suzuki

APK ƒ 50,- all-in.

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

OPRUIMING

Subaru

Suzuki-Occasions

Op zoek naar een nieuwe of
'87 ƒ 6950 goede, gebruikte SUBARU '
SUBARU AALSMEER
'89 ƒ 8 950
heeft per direkt leverbaar
'86 ƒ 5 950
uitstekende Mini Jumbo's,
'91/10950
Justy's (ook automaat)
'90/13950
L serie en Legacy's,
'91/14950
Lakenblekerstraat 54
'91/17950
'91/17950 Aalsmeer Tel 02977-30170
'92/17950 L II 18 GL,4drs, 1/89ƒ 8000
L H 18 GL Stat 5/90/13700
Legacy 18 DL 1/91 ƒ14900
Off Suzuki dealer Amsterdam Tel 035564444/561842
Hemonylaan 25, 020 6799100
Minervalaan 85, 020 6711888
Alto GL 5 drs
Alto GL 5 drs
Alto GL Autom
Alto GL 5 drs
Swift Club
Swift Unique
Swift 13 Sedan
Swift 13 GS
SwifHOGL

Auto Amstelstad

Uw SUBARU dealers

Saab
SAAB SERVICE MOLENAAR
HOOFDDORP, 02503-14097
Ond , rep , APK
Diverse SAAB. occasions
SAAB 99, 900 en 9000

Toyota
T k a tegen handelspnjzen
Canna II 20 XL Diesel, stuurbekr, 6'89, ƒ11750 Corolla
1 8 XL Diesel, 5-drs Stationwagon, 9 '91, ƒ 16500 Corolla
1 8 XL Liftback Diesel, 8 '89,
ƒ11500 BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020 6627777

Volvo

• HEERE b.v.
Ceintuurbaan 225
A'dam 020 6622204

MOOY & ZN
Ruysdaelkade 75 77
A'dam 0/Z
0206623167

Seat
SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam Sloterdijk
Tel 0206133333

Volkswagen

240 GL 23 D 1/87
ƒ 7700
Volvo 340 DL 4/88
ƒ 6000
Volvo 340 4 drs 10/89ƒ 6900 Golf 1 6 CLD,5-d, 4/90/13 900
Volvo 440 DL 10/89 ƒ11600 Golf GTD Turbo 1/88 / 12400
Passat 18 CL 4/91 ƒ18900
Tel 035-564444/561842
Passat 2 O CL 2/91 ƒ19800
25 Volvo
Passat 1 8 D 8/89
ƒ14900
Passat 18 D 7/90
ƒ15900
Occasions o.a.
Polo 14 D 12/88
ƒ 6200
740 GL Stationcr
'89
Tel 035564444/561842
740 GL, LPG
'90 Te koop Volkswagen Kever,
740 GL, Automaat
'89 automaat, b j 1971, APK 8'94
740 GL Diesel
'88 Telefoon 02507-14885
240 Van, Diesel
nov '90
240 2 o, LPG
'85 Tegen handelspnjzen
460 GL
'90 - '91 VW Passat GL Turbo diesel, 1 e
440 GL
'90 t/m '93 eig , zwart metall, stuurbekr,
340, Automaat
87 - '88 febr 91, ƒ 24 500 Golf 1 6 CL
Madison, LPG, 3-'90, rood,
ƒ14500 BEREBEIT, Amstel
dijk 25, 020 6627777
VW GOLF VAN 55 KW
december '90, grijs kenteken,
9350 km (i), donkerblauw,
automaat, stuurbekrachtigmg,
elektrische ramen, zo goed
als nieuw Prijs ƒ 16 000,Tel 020-6369222, Meeuwen- Bellen na 2030 uur, tel
aan 128, Amsterdam-Noord, 020 6425759
uit de Utunnel 2x rechtsaf
VW KEVER Beetle bj '82, gnjs850 GLE Station
3/93 metallic, APK tot 10e mnd '94,
2/90
745 GLE Station
alum velgen, veel extra's,
940 GL LPG
2/92 ƒ5500 Tel 05162-2837
245 GL Station
6/88
245 Station, LPG
2/92 V W Polo 13 11/'88, 65000
4/92 km, dbl opend , trekh ƒ9500
460 DL inj
Tel 02503-11232
460 GLE LPG
1/91
440 GL LPG
1/89
340 DL
2/89
340 GL
4/91
± 50 auto's APK gek Den
Ford Escort CLX
5/91 3nelstr 18, A'dam, zijstraat
Opel Kadett 1 3 N 5/87 -laarlemmerweg bij molen
AUTOBEDRIJF DICK MUHL 020 6844079 Tevens Inkoop
OFF VOLVO DEALER
Wagenpark JOHAN BOOM,
Nijverheidslaan 1, WEESP
Zuider Akerweg 83, A'dam
Tel 02940
18200/18008
Osdorp Tel 0206105478
Bovag Garantie
Ook bedrijf m Den lip 55,
Volvo 340 GL 14 automaat '90 :ussen Landsmeer en Purmertrekh radio 37 000 km ƒ 14950 end Tel 02908-24640
Boom, Aalsmeer 02977-25667 ± 100 auto's v a ƒ500,- tot
ƒ20000,- Wij geven garantie
Volvo 480 Turbo 1992,
v a ƒ 1 000 - en door grote om36300 km, ƒ42500,zet goedkoopste adres van
Van VLOTEN BV, Volvo Dealer Nederland Geopend van 9 tot
Tel 0206369222
20 uur Zuider Akerweg, Den lip
:ot 19 uur Ook inkoop van
VOLVO-NIÉROP
auto's a contant
4401 8, km 20 000, '92,4401 8,
AUTO SERVICE WETTER
km 45000, '91, 340 automaat,
Subaru en Lada dealer
3 en 5 drs , v a '89 t/m '91,340 LADA SAMARA 13 1990
DL 1 7, 5 drs, km 70 000, '89, LADA SAMARA 1 1 1991
740 GL Sedan, km 160 000,'90, LADA SAMARA 1 3 1988
940 GL Sedan, km 150 000,'91, LADA Niva
1984
940 GL aut/LPG, km 130000, «roen BX 1 4
1990
'91, 360 GL inj (112 pk), km Ford Sierra 20 Cü aut 1989
80000, '86
Opel Kadett HB 1 3, Aut 1985
Subaru Mini Jumbo SDX 1991
Daihatsu Cuore
1988

VOLVO

Van Vloten
Amsterdam
Uw Volvo-dealer

RENAULT BENELUX
AMSTELVEEN

Citroen BX 1 9 GTI
'89
5 STERREN AUTO- & MOTORRIJSCHOOL
Citroen Visa RE 1 1
'86
Amsterdam, Almere en Zaanstreek
Rat Uno 45
'88
SUPER STUNT
Ford Sierra 2 O GL
'90
voor nieuwe leerlingen
Ford Scorpio 2 4, Aut GL '88
GRATIS 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN m Europa
FSO Prima 1 5 SLE
'88
Jaguar XJS Cpe V12
'83 als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van
20 Autonjlessen + Examen voor ƒ 975,Mazda 323 13
'
'85
of
Nissan Sunny 1 4
'90
10 Motornjlessen + Examen voor ƒ750,Peugeot 205 junior
'90 '91
Motornjlessen ƒ 47,50 per les
Volvo 340, Autom
'85
Autonjlessen ƒ 36,00 per les
Garantie - Rnancienng - Inruil
Theonecursus op Video GRATIS
BANKRASHOF AMSTELVEEN Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel 6138473 A'dam
Tel 0206453251
AUTORIJLES m Amsterdam
Een uitstekende opleiding, met
persoonlijke aandacht, voor
een betaalbare lespnjs, ƒ35
per vol uur Een eventueel her
AUTO ELEKTRA HECHRI BV examen is gratis Bovendien Geldlening Celie, vraag uw
maximum en de lage maande
Klaar terwijl u wacht
ontvangt u een gratis theorie lijkse lasten 0206416607
Ruilstarters en dynamo's
eerboek Les m Mercedes
Valkenburgerstraat 152
Autorijschool
"ZECHNER" Autoverzekering laagste bet
Tel 0206240748
Tel 0652-875125
per mnd/kw Celie alle verz
0206416607 ook gezmspakk
Grote sortering ONDERDELEN B g g 0320028538
van schade-auto's, alle
BIJ Ferry alle rijlessen ƒ35,merken, alle bouwjaren
Theonecursus gratis Tel 06
GEBR OPDAM B V
52821994 bgg 0206932074
Tel 02502-45435
SNELLER JE RIJBEWIJS (A/B)
L P G -inbouw ZAANDAM
Euro Drive Verkeersschool
Nieuw v a ƒ 1 550 - mcl btw Cursus v a 2 weken,
Gebruikt v a ƒ 1 050- mcl btw •eservenng van het praktijkGratis leenauto
examen mogelijk 2 tot 3 dgn
A C A Tel 075351651
niet duur!!!
:heone op video Kst min
Studenten 10% korting
Missot specialist REM- en ƒ895,-, 2 pers -ƒ200,^ijtest/42,50 lessen/wkn, ook
- koelwagen & opnjauto
FRICTIE-MATERIAAL
- 9 pers bussen en pick-up s
Bosboom Toussamtstr
43 autom 0206840154/6828426
A'dam Tel 0206180443
Wilt u meer dan een gewone - Rat 500 tot Chrysler Voyager
- Nu ook Campers111
autorijschool 7 Probeer dan 's
RUTH MADURO 020 6003882,
ONDERDEELVERKOOP
dagen per week
bestelwagen gehaald na 1630
DOE-HET-ZELF ADVIES
uur en de volgende morgen
op zaterdag van
retour tegen 4 uur-tarief
1000-1300 uur '
020-6794842, 020 6908683

020-6183951.

Autofinanciering
en verzekering

Accessoires
en Onderdelen

Autoverhuur
BIJ

QUKE BAAS

Noodservice

Avond- & nachttanef

Auto's te koop
gevraagd

Kost B.V.

Valschermkade 16, A'dam

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam

Algemeen

Vancouverstraat 2-12
Amsterdam-West,

Rijscholen

(020)6129804

T k gebruikte onderdelen van
alle type's BMW, Mercedes en
3
eugeot
Garagebedrijf ' C
Schrauwen,
Tetenngsedijk
134, Breda Tel 076-214918

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers
Dusjes v a ƒ3500 Garage
Rijsenhout, lid Bovag Bijna
50 jaar gevestigd Bennebroe<erweg 17, Rijsenhout bij
Aalsmeer, 02977-24229
Ook t k gevraagd
• Auto te koop9 Plaats m deze
rubriek U zult verbaasd staan
over het resultaat

Motoren/Scooters

Harley Davidson FLTC Tour
Glide Classic '84, compl met
<offers
Autobedrijf
JAN
iWALS Tel 02902-61697
'k Harley D WLA, bj '49
'50 cc, geheel gerev + gerest,
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel 029076572 ose rood met 020 6853615

nkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst
Bel voor info 020-6369515
CONTANT GELD
nkoop loop-, sloop- en schadeauto's Altijd de juiste waarde
met vnjw Tel 020 6738732
.et op1 BOVAG autobedr ver<oopt gratis uw aanb in zijn
"ihowr Medembl 02274-4999
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont met vrijwar
bewijs Tel 0206105478
/Vilt u uw auto v a 1990
DIREKT a contant verkopen"?
Belt u voor ml 03410 19354
'e koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar bewijs
Tel 02908 - 24640

D FAAS
Luxe- & Bestelauto's v a ƒ 38
per dag, ex BTW
Grasweg 3, A 'dam-Noord
Tel 020-6371826
De Lugt luxe en bestel vanaf
ƒ39,- per dag excl BTW
Tel 020-6161388 of 6003438
LAGE HUUR
Nwe bestel- en vrachtw m ra
dio, van 6 t/m 23 m3, v a ƒ 44
p d , 100 km vrij Tevens pers
wagens Autoverhuur Sloot
haak Tel 020-6431220

Opel kadett ƒ39 p d
All-in KM vrij
RENT A BRIK 020 6922930

Automaten
Zoekt u een AUTOMAAT ?
GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 10 stuks
020 - 6433733

Autosloperijen
Autosloperij A de Liede
Neem geen risico ong
PTT-vrijwanng RDW

(s)loopauto's

HOOGSTE PRIJS
Tel 0206198691
irote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
meiken, alle bouwjaren
De scherpste prijzen voor
GEER OPDAM B V
TOERCARAVANS
60 occas met Bovaggarantie Tel 02502-45435
1
ook grote kampeerart shop Het HOOGSTE BOD " Be
voor vrijblijvende prijsopgaaf
HULSKER LEIMUIDEN
Loop, sloop en schadeauto s
Oosterweg 1, 01721 8913
m vrijwaring Tel 020 6754193
10 mm A'dam

Campers

Met een advertentie in SHOWROOIAUTO l-IN-3 MINI'S
is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent...
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO l-IN-SMINI'S is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt '
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. .En dat alles Voor één voordelige prijs!
_IMMKaMMK«BBHiKBKHHIBMMHB«-HHHH»»HHMWM«KMTM

Ja,1 ik1 wil
i mijn
1 / autoi snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
,
,
/euiroc neelue.
i
Schrijf hier in blukletlen,
,
uwttkst llUterptr
Fnjs mcl
BTW

2

3
hokje Cijfers leestekens
en tussenruimten luien JS 4
voor l letter Minstens 3 P 5
rebels beselmjven Aan ? <>
de hand van de daomaabt •3 "
geplaatste tarieven kunt u
8
zelf uitrekenen *at u»
9
ad\erlentiL kost

10

Naam

4694

W 80

7867
9453
11039

—
_

^j
—

j _ L

t

4

12b25
142,1.;

_l

157 98

Telefoonnummer

Adres
Postcde + Plaats

Handtekening

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,]|?
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende WeekmediakantorenAmstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
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postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

* EMS in Nissan
Post-koerier EMS
heeft onlangs dertig Nissan
Q-Bic bestelwagens in gebruik genomen. De verwachting is dat ze de voorhoede vormen van een grotere Nissan-vloot bij EMS.
Het koeriersbedrijf koos
voor de Q-Bic vanwege het
zitcomfort, de bereikbaarheid van de laadruimte, de
constructie en de gunstige
exploitatiekosten.

Golf Variant
leverbaar
In tegenstelling tot eerdere berichtgevingen is de
Golf Variant nu al leverbaar, met uitzondering van
de drie dieselversies. Met
de Variant levert Volkswagen voor het eerst een stationwagon in de compacte
klasse.

Gratis Clio
Euro Disney in Parijs balanceert op de rand van de
afgrond, maar bezoekers
maken tot 30 januari 1994
nog wel elke dag kans een
Renault Clio te winnen.
Elke ochtend krijgen bezoekers bij de ingang een
Wonderlamp-scratchkaart. Zestien gelukkigen
met de juiste cijfercombinatie op de kaart mogen
strijden om een finaleplaats. Sinds 2 oktober
hebben al vijf Nederlanders beslag weten te leggen
op deze prijs, die geschonken wordt door Eenault.

Voordeel bij Toyota
Toyota boekt in vergelijking met collega's opvallende verkoopresultaten
en dat succes wordt gevierd met een actie. Bij
aankoop van een nieuwe
Toyota wordt vijftig procent korting gegeven op
een groot aantal accessoires.
Afhankelijk van het model kan het voordeel oplopen tot tienduizend gulden. Het aanbod geldt voor
alle registraties tot 31 december. Voor meer informatie of een afspraak voor
een proefrit is er een gratis
telefonische Info-lijn: 060369.

Astra in
Guiness Book
Twee voormalige Hongaarse rallyrijders hebben
met een Opel Astra 1.6 GL
een volkomen zinloos record gevestigd dat wordt
opgenomen in het Guiness
Book of Records. De twee
vonden het nodig om in 373
uur en twee minuten een
afstand van 40.075 kilometer af te leggen. Ze verstookten daarbij 5.500 liter
loodvrije benzine en reden
twintig banden kapot.
De monsterrit werd gereden op een tien kilometer
lang parcours bij de testbaan van truckfabrikant
Raba. De heren hebben vaker dit soort bevliegingen.
Ze deden eens met een
l Opel Vectra in twintig daI gen een groot aantal Europese steden aan en legden
toen twintigduizend kilometer af.

L

EXUS HEEFT een
tweede model op de
markt gebracht: de
GS300. Het is een grote sportief ogende sedan
met een "flink gewicht en
overdaad aan comfort. Voor
zijn prijs heeft hij veel meer
te bieden dan menig Eurppees concurrent en het is
ernstig de vraag welk antwoord de gerespecteerde
merken op de Lexus GS300
zullen geven.
de eerste plaats en mag met zijn voorzijde en hoge achterkant. bruiksgemak en comfort eron- stereo-installatie met cd-wisse-

Lexus GS300: een
zwaarwegend alternatief

prijs van rond de 160.000 gulden
gerust een succes genoemd
Lexus is, om het oneerbiedig worden in het topsegment.
te zeggen, het bijmerk van Toyota, zoals Xedos dat van Mazda
is. Het is de zogeheten Luxury Italiaans ontwerp
Division van Toyota Motor CorDe nieuwe Lexus die deze
poration. Het idee voor een ex- maand op de Nederlandse
clusief merk met eigen produk- markt geïntroduceerd werd,
ten werd m 1983 gelanceerd tij- kwam tot stand in nauwe sadens een geheime topvergade- menwerking met de vermaarde
ring van Toyota. Zijn wij in Italiaanse ontwerper Giorgetto
staat een luxueuze limousine te Giugiaro. Voor het eerst in de
ontwikkelen, een auto die de geschiedenis zocht Toyota haar
vergelijking met de allerbeste heil bij een ontwerper uit een
concurrenten aankan, luidde andere stal. De door Giugiaro
de vraag.
getekende auto was op enkele
tentoonstellingen te zien, waar
Het antwoord was beVesti- hij de naam Toyota Aristo
gend en het project dat eruit droeg. Het publiek reageerde
voortvloeide was Fl. De F enthousiast genoeg om de auto
stond voor 'flagship' (vlagge- in produktie te nemen. De techschip) en de l voor de positie nici van Lexus hebben het badie de auto moest veroveren. In sisontwerp verder ontwikkeld.
1988 werd de naam F l veranderd in Lexus LS400, de afkorGiugiaro ontwierp een carting van een luxury sedan met rosserie met een herkenbare
vierliter V8-motor. De super- vorm, goede aërodynamica en
mobiel veroverde in verschil- ruim interieur. De GS300 heeft
lende Amerikaanse statistieken een wigvorm, met een lage

Met het oog op een zo laag mogelijke neus zijn extra smalle
koplampumts toegepast. Een
wigvormige carrosserie alleen
is niet voldoende voor een lage
luchtweerstand. Een gladde afwerking en minimale naden
tussen de verschillende delen
zijn eveneens van belang.

Ook aan de onderzijde is
sprake van een opvallend gladde afwerking. De diverse carrosseriedelen komen uit de
grootste plaatwerkpers ter wereld, waarin plaatwerkdelen
met een lengte tot vier meter
worden gevormd. Hierdoor is
het mogelijk de zijpanelen van
de GS300 vrijwel uit een stuk te
vervaardigen. Dit komt de stijfheid van de carrosserie ten goede. Alleen de voorschermen
zijn onafhankelijke delen.

der zouden lijden. Daar zijn de
heren technici ruimschoots in
geslaagd. De GS300 is een luxueuze sedan met een veel
sportievere uitstraling dan de
LS400. Hij biedt voor een prijs
van ongeveer 130.000 gulden
een maximum aan vrijwel alles
en dat kunnen we niet eens van
al zijn concurrenten zeggen.

De GS300 moet het alternatief worden voor automobilisten die de grote middenklasse,
waaronder bijvoorbeeld de
Toyota Camry 3.0 V6 GTX, willen verlaten, maar de stap naar
een LS400 nog te groot vinden.
Lexus wil het met deze nieuweling vooral opnemen tegen auto's als de Mercedes 320E,
BMW 530i, Volvo 960 3.0i, Maserati 222 SR, Opel Senator 3.0i
CD en Buick Park Avenue 3.8
V6. Het zijn niet de geringste
auto's. In elk geval legt de
Zwaarwegend
Lexus GS300 met 1660 kiloHet uitgangspunt was om de grammen het meeste gewicht
luchtweerstand zo laag moge- in de schaal.
lijk te houden, zonder dat geDat spreekt in zijn nadeel,
maar er zijn nog andere, ook
zwaarwegende factoren die de
keuze voor e,en GS300 zullen
beïnvloeden. De GS300 oogt
niet alleen sportief, hij is dat
ook.
vraagd een einde te maken aan
de 'frisdrankbelasting' op alcoComfort, prestaties en rijgeholvrije dranken. Daartoe drag liggen op een dermate
wordt ook een actie onder 1500 hoog niveau dat iedere dagelijkautomobilisten gehouden. Als se kilometer wat extra kleur
zij tijdens een politiecontrole krijgt. Het interieur is smaak nuchter achter het stuur zitten, vol en vooral compleet. De enikrijgen ze van VVN een T-biljet ge verkrijgbare opties zijn een
ter waarde van dertig gulden. elektrisch schuifkanteldak, leDit is het gemiddelde bedrag deren bekleding en stoelverdat een Nederlander per jaar warming. Verder is alles stanbetaalt aan gebruiksbelasting daard.
op alcoholvrije dranken.
Om een indruk te geven: een

laar, elektrisch verstelbaar
stuur en dito voorstoelen, twee
airbags, cruise control, traction
control, instapverlichtmg, automatische
airconditioning,
voetsteuntjes, tweezijdig verstelbare hoofdsteunen, leeslampjes voor de achterpassagiers en twee bekerhoudertjes
in het middenconsole.

Hoge prestaties
In het vooronder schuilt een
drieliter zescilinder lijnmotor
met vier kleppen per cilinder
en twee nokkenassen. Het
maximum vermogen bedraagt
156 kW/212 pk bij 5800 toeren
per minuut. Het hoogste koppel ligt op 275 Nm bij 4800 toeren per minuut. De 1660 kilo
zware kolos komt dan ook met
zeer acceptabele prestaties
voor de dag. Het is slechts van
theoretisch belang, maar deze
gemotoriseerde Ben Johnson
met elektronisch bestuurde

viertraps automaat legt de 400
meter m 16,8 seconden af en
haalt 230 km/uur.
Het onderstel past goed bij
het veelzijdige karakter van de
auto en maakt zowel sportief
als comfortabel sturen mogelijk. Er is gekozen voor zogenaamde 'doublé wishbones'
voor en achter met als resultaat
een grote mate van stabiliteit
en veercomfort. 'Doublé wishbones' werden oorspronkelijk
ontwikkeld voor Grand Prix racewagens, waarvan de wielen
onder alle omstandigheden zoveel mogelijk contact met het
wegdek moesten houden. De
wielen staan bij dit systeem altijd loodrecht op de weg.

Perspectief
Lexus was met de LS400 op
de goede weg, wat tot uitdrukkmg kwam uit de hoge mate
van Customer Satisfaction.
Vooral in Amerika geven ze
hier hoog van op. Het komt er
simpel gezegd op neer dat klanten meer dan tevreden zijn over
hun auto en de geboden service
en dat Lexus goed inspeelt op
wensen van zijn klanten. Met
dat in het achterhoofd is de weg
naar een tweede model snel geplaveid. De GS300 biedt dan
ook voldoende perspectief en
zal zeker een jonger en sportiever publiek aanspreken dan de
LS400.
EH

tegen het rijden onder invloed, genaamd: 'Elk glas is
een gevaar op de weg. Rij
Alcoholvrij.'
Extra inspanning in dit opzicht is volgens VVN geboden,
omdat recente cijfers van de
Stichting
Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid

(SWOV) uitwijzen dat het aantal bestuurders onder invloed
voor het eerst sinds jaren weer
aan het stijgen is. De jaarlijkse
tol bedraagt nog altijd honderd
dodelijke verkeersslachtoffers.
VVN gaat het gebruik van alcoholvrije dranken en frisdranken stimuleren als een gezond
en veilig alternatief. Aan de
vooravond van de campagne is
aan de Vaste Commissie voor
Verkeer en Waterstaat ge-

Veiligheidsprijs
Mondeo
De Ford Mondeo is door
het Engelse autoblad Autocar & Motor bekroond met
de 'Safety Award'. Het blad
noemt de Mondeo een 'zeer
terechte winnaar' en 'een
gezinsauto die superieure
bescherming biedt dankzij
een compleet veiligheidspakket'.
De carrosseriestructuur
en het ontwerp van stoelen
en gordels werden omschreven als het beste hetgeen tot nu toe op dit terrein is bereikt. De standaard airbag voor de bestuurder en de als optie leverbare airbag voor de
bijrijder kregen speciale
lof toegezwaaid.
De Ford Escort eindigde
op de tweede plaats en ook
hier speelde de airbag een
belangrijke rol in de overweging. De jury was van
mening 'dat het een ware
mijlpaal is dat de in Engeland meest verkochte auto
standaard een airbag aan
bestuurderszijde biedt'.

Persoonlijke
wielklem
De Centrale Recherche
Informatie (CRI) en verzekeringsmaatschappijen
verwachten dat dit jaar
weer vele duizenden auto's
worden gestolen. Vorig
jaar bestond de top drie uit
Kadett, Golf en Astra.
Nieuwe auto's blijken minder in trek te zijn dan een
gangbaarder en iets ouder
model.

Campagne tegen rijden onder invloed
VERKEER NeVEILIG
derland is gestart met
een speciale campagne

De uitsluitend met vijf
portieren uitgeruste Variant is 32 centimeter langer dan de normale Golf.
De bagageruimte heeft een
inhoud van 466 liter en is
ruim veertig procent groter
dan we gewend zijn bij de
Golf. Hij is leverbaar in
drie uitvoeringen en met
vier verschillende benzinemotoren. Prijzen vanaf
34.000 gulden.

Een goede preventieve
maatregel tegen diefstal is
een wielklem. Niet zo'n
gele van de Dienst Parkeerbeheer, maar een buisstalen uitvoering, voorzien
van gehard stalen cilinderslot. Op het kruispunt van
de twee beugels wordt de
klem, afgesteld op de wielmaat, op slot gedraaid. Hij
is in enkele seconden gemonteerd. Voor 129 gulden
verkrijgbaar bij Halfords.

FSO Prima blijft enig in zijn soort

Skibakken

D

E EUROPEES importeur van FSO,
Abimex uit Ridderkerk, is druk
doende de Poolse Fabryka Sampchodow Osobowych nieuw leven in te
blazen. En dat is hard
nodig, want ondanks de
extreem lage prijs werden vorig jaar slechts 77
Prima's in Nederland
verkocht. Maar er is verandering op komst.

heeft en niet alle instrumenten op het dashboard zitten
op logische plaatsen. Het
bedieningsorgaan van de
verwarming zit aan de 'verkeerde' kant van de versnellingspook en als je de interval van de ruitenwisser wilt
inschakelen moetje drie (!)
handelingen
verrichten,
waarvan een bijna ter hoogte van het gaspedaal.

Foto Bram de Hollander

Sinds politieke omwenteling in het voormalige Oostblok heeft FSO te maken gehad met een schrikbarend
omzetverlies. In Nederland
lag de handel vorig jaar nagenoeg stil en in Engeland
is er al helemaal niets meer
Van het merk over. Europees importeur Abimex is
ervan overtuigd dat dit veranderen gaat.
De Prima werd gerestyled, kreeg een door TNO
ontwikkeld injectie- en motormanagementsysteem en
er verscheen een versie met
Franse 1.9 liter dieselmotor.
De meest luxe benzineversie kost nog geen 18.000 gulden. Voor dat geld of iets
minder koop je ook auto's
als Daihatsu Cuore, Fiat
Panda of Seat Marbella, een
Lada en Skoda vind je ook

nog wel en een Suzuki Alto
blijft er ook ruim onder.
FSO presteert het echter
om voor dit bedrag een
ruim 1100 kilo zware Prima
GLXi op de markt te brengen. In elk geval de uitrusting is zoals de naam aangeeft. Het is de vraag hoelang ze het in Polen voor dit
geld nog volhouden.

Riant
De genoemde auto's uit
dezelfde prijsklasse zijn
van een andere orde. Ze zijn
meestal kleiner en minder
luxe. Waar moet je de FSO
dus mee vergelijken? Laten
we het er maar op houden
dat hij enig in zijn soort is.
Want als we hem naast de
eenvoudigste Audi 80, Ford
Escort of Alfa 33 zetten, legt

hij het qua rij-eigenschappen en prestaties af.
Maar ja, die prijs blijft
staan. En is de FSO Prima
GLXi met injectiemotor
zijn geld waard? Behalve
zijn prijs heeft deze vijfdeurs als pluspunten een
fors bemeten binnenruimte, een riante uitrusting met
ieder denkbaar klokje en
lampje, rondom schrjfremmen, goed zicht naar alle
kanten en dankzij de meer
dan normale dikte van het
plaatwerk voel je je geen
moment onveilig. Niemand
rijdt zomaar even bij een
Prima naar binnen.
Bovendien is de GLXi
voorzien van perfect zittende sportstoelen met goede
zijdelingse steun, een lederen stuurwiel en lichtmeta-

len velgen. Er ligt zelfs een
overbodig lichtmetalen reservewiel in de kofferruimte, dat moet met goedkoper
materiaal kunnen.

Minpunten
Valt er eigenlijk wat te
klagen? Natuurlijk. De ruitenwissers zijn veel te klein
en horen thuis op een oldtimer, de auto helt nogal over
in bochten en duikt naar voren als je grondig in de remmen moet.
Voorts is het motortje tamelijk luidruchtig en niet
krachtig genoeg voor dit gewicht, boven de 130 km/uur
voelt hij zich niet op zijn
gemak, de achterste spoorbreedte is zo smal dat de
auto een soort kippekont

Maar als je dan weer aan
de prijs denkt, ben je snel
geneigd de ongemakken
voor lief te nemen. Bovendien verschijnt FSO in het
voorjaar van 1994 met een
vernieuwde Prima, waarin
de genoemde minpunten
worden weggewassen.
Hij krijgt een Rover 1.4
liter 16-klepsmotor die 105
pk levert. Bijna dertig pk
meer dan de 1.5 litermotor
levert. Plus dat hij waarschijnlijk leverbaar wcrdt
met stuurbekrachtiging en
dat is geen overbodige luxe,
want een stadsrit met de
Prima kost heel wat kracht
en inspanning. Verder
breidt FSO het programma
uit met een sedan en stationwagon. De prijs gaat in
1994 weliswaar omhoog
maar komt zeker niet boven
de 20.000 gulden. En daarmee blijft de Prima enig in
zijn soort.
EVERHARD HEBLY

De eerste officiële foto van de Renault Laguna

Laguna ontstijgt
de grauwe massa
R
ENAULT wil de getallen kwijt. In navolging van de jongste
modellen
Twingo,
Safrane en Clio krijgt ook de
vervanger van de Renault 21
een naam: Laguna. Renault's nieuwe middenklasser wordt in januari 1994
geïntroduceerd en komt in
maart naar de Nederlandse
markt.

De Renault Laguna is een
vijfdeurs hatchback, 'die met
zijn neerklapbare achterbank
de "moderne versie is van de m
1965 gelanceerde Renault 16
De expressieve vormgeving van
de Laguna wijkt af van het alledaagse en traditionele wat we
een beetje gewend zijn in de
middenklasse en Renault ontstijgt met het ontwerp de grauwe massa.

Sterke troef
Er kan gekozen worden uit
drie uitrustingsniveaus (RN,
RT en RXE) en alle versies beschikken standaard over stuurbekrachtiging, verstevigings-

balken in de portieren en gordelspanners. Airbag en ABS
worden of standaard of als optie gemonteerd, dit is afhankelijk van het type en de markt
waarop wordt geleverd. Dit
geldt ook voor de automatische
en elektronisch gestuurde airconditioning.

Voor de Laguna zijn in eerste
instantie drie benzinemotoren
beschikbaar, een 1,8 liter (95
pk), een 2,0 liter (115 pk) en een
3,0 liter V6 (170 pk). In later
stadium wordt een 2,2 liter dieselmotor met 85 pk aan het progranima toegevoegd. De 1,8 en
2,0 litermotor zijn vanaf de fabriek leverbaar met een door
Renault ontwikkelde LPG-installatie.
Flexibiliteit, uitstekende rijeigenschappen, comfort en veiligheid waren sleutelwoorden
in de ontwerp-opdracht voor de
Laguna, die niet alleen profiteert van een nieuwe carrosserie maar ook van een geheel
nieuw ontworpen onderstel.
Zoals het er nu naar uitziet
krijgt Renault met de Laguna
een sterke troef in handen in de
middenklasse.

Uit een vergelijkend warenonderzoek onder veertien skibakken door de
Consumentengids is de
Probox 280 als beste naar
voren gekomen. Hij scoorde goed op de onderdelen
gebruiksgemak en weersbestendigheid en bij de trilen botsproef. De gebruiksaanwijzing werd omschreven als 'redelijk'. De slot-en
scoorden bij de inbraaktest
'matig'. Bij deze laatste test
werd gebruik gemaakt van
eenvoudig
gereedschap.
Volgens de Consumentengids kun je bij dakkoffers
voor een dubbeltje op de
eerste rang zitten. De pnjzen lopen uiteen van 400
tot ruim 1000 gulden en dat
verschil komt nauwelijks
tot uitdrukking in de kwaliteit. De Probox 280 kost
400 gulden en is verkrijgbaar bij Halfords.

Auto en
wintersport
De auto blijft voor Nederlandse wintersporters het
meest gebruikte vervoermiddel. Zeventig procent
gaat met de auto. Van de
overigen boekt twintig procent een busreis.
Met 58 procent blijft Oostenrijk het belangrijkste
skivakantieland voor Nederlanders. Daarna volgen
respectievelijk Duitsland,
Zwitserland en Frankrijk
als belangrijkste skivakantielanden. In februari en
begin maart hoort u het
meeste Nederlands op de
pistes, want dan is 45 procent van de 1,2 miljoen Nederlandse wintersporters
onderweg. In januari dertig
procent en tijdens de
Kerstdagen nog eens vijftien procent.
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Muziekinstrumenten

* 12 Kan tiptoets kleuren tv
Philips 66 cm, mooi beeld
* Keyboard met adaptei
ƒ125 Tel 0250717357
nwpr ƒ250, z g a n ƒ 150
Nordmende kleuren tv t k a , Tel 15347
met afstandsbed i z g st
ƒ100- Tel 02507-17816
•*• Radioscanner t k gevr
Telefoon 02507-17816
* T k kl tv Philips, 12 kan,
goed beeld, spelend te zien,
vrpr ƒ85,- Inl 02507-16306
U kunt bij ons al
* T k KTV 16 kan mooi
v a ƒ 270, voor
beeld Vrpr ƒ 110het eerste halfjaar
Tel 0250730355
een goede piano
huren
* T k Sony HiR mst met re
Informeer NU al
eerder en CD-speler, ƒ295
voor komende
Tel 02507-15253
schoolseizoen bij

PIANO
SPELEN

Betamax
films te koop

ƒ5,Verhuur van
Nintendo spelletjes
en Game Boy

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020 6413187
VERHUUR van PIANO'S
al v a / 50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden
02946-4292, Fa Holla & Zoon

Videotheek

Zalenverhuur

U kimt d< t< kst van uv% Mitio-advertt nlietombiiialic /
l< kfonisili opge'vin

DOMBO

020-562 62 71

Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Party-service
PELIKAAN

Kunst en antiek

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
Tel 02507 18812/15619
VERENIGINGSGEBOUW

(<!it luimniL! i-- mei vuur btzoigklai lilen) of/enden aan

Micro's Wwkmediu
Poslbns 156 - 1000 \D Vmitcrdam
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TAFELS
antiek, kopie, klein,
dik, dun

Divers personeel gevraagd

Jan Best
Wie heeft er zin in een BIJVERDIENSTE van + ƒ 400,per maand9 Het enige wat u moet doen is het weggeven
van videobanden van onze nieuwste modecollectie
Uniek m Nederland en u verdient slapend geld
Nou ja' Bel nu 05756 5024/4829

Keizersgracht 357
020 6232736
Showroom
Mr J Takkade 30,
Aalsmeer 020-6412137

Nik Nik Mode.
Kans voor studenten en huis
vrouwen op leuke bijverdien
. sten voor de feestdgn d m v
promotie parfums + ƒ 100,p d Bel v info 020 6424448

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Verhuizingen

Oproepen
Mededelingen

X Y Z B V verhuizingen en |
kamerverhuizingen Voll verz
Dagnachtserv 0206424800

* 12Dec Ned Herv K 1430
u concert T O Z m m v sol /
orkest Alg l F Bleekmolen

GROTE
VLOOIENMARKT
UITHOORN

Gevr nette huish hulp voor 1
SPORTHAL DE SCHEG
a 2 ocht p w 02507-19540
SCHENDELLAAN 100
Gevraagd m i v januari huis A V
zo 12 dec 10-17 uur
houdelijke hulp in Buitenvel
Org buro Midland B V
dert voor een volledige werk033-751167 (ontheffing)
week Reacties uitsluitend
GROTE VLOOIENMARKT
overdag Tel 0206690299
Zo 26 dec Landsmeer Sporten theaterzaal Het Dorpshuis,
Oppas gevraagd/
alleen tweedehands, kraamh
aangeboden
bij vooruitbetaling ƒ32,50
Inl 0206140616
Oppas gevraagd voor onze GROTE VLOOIENMARKT
lieve zonen, 1 Vi en 7 jaar 4 Dec Uithoorn sporth De
10 15 uur p w vanaf jan '94 Scheg, van 9 16 u , toegang
ƒ2,50, 11 dec A'dam-BuitenTel 02507-12267
veldert sporth universiteit
A'dam, 18 dec Haarlem/
't Schalkererf
Bijna iedereen in Schalkwijk,
Inl 020 6140616
Zandvoort huurt * Help de Polen Stuur 'n
zijn videofilms
voedselpakket1 Wij hebben
evt n adres 02907-5235
bij videotheek
* ledereen bedankt voor de
lezellige middag-avond en
Ie mooie kado's Nico26nov
* Nieuw rijrichting Haltestraat'7 Luister zaterdag om
9 30 uur naar ZFM
Corn.
* Nogmaals iedereen harteSlegersstraat 2b
lijk bedankt voor alle restjes
tel. 02507-12070
wol Het aanbod was enorm'
Overigens, mijnheer de voorzitter, zijn wij van mening dat
de Herman Heyermansweg
Felicitaties
moet worden doorgetrokken
6/12
SINT
6/12 * Sabine, nog 7 nachtjes slapen en dan ben je 18
VAN HARTE
Je moeder
Uw Klim-, Spring , Dans,
Dicht, Strooi- en Opperpiet * T k kaartje „Rene Froger"
Aan de v Lennepweg no tien voor donderdag 2 dec pr
kan je 2 december de jarige ƒ80, Tel 02507-18793
Naomi zien Zij is deze dag
Voor trouwfoto's
8 jaar, toeteren maar
Foto Boomgaard
* Fiona Volkers wordt mor
gen 19 jaar van harte lieverd
Grote Krocht 26
Pappa, mamma en chanssa
Tel. 13529
* Hoe-a 7 december wordt
Kikie 23 Gefeliciteerd
*
Wil
je
weten hoe oud NaoRemon en Dyllen
mi geworden is9 Kijk dan om
* Kikie 7 december 20 jaar, hoog op de Van Lennepweg
gefeliciteerd Rieka Dicky en
de anderen uit Amsterdam
f en pruik als het
* Moemie geluk met je expo
sitie in de bieb' Lilianne Sil
nodig is!
van, Anne Manjn en Papa
* Vrijdag 10 dec ja echt
waar wordt Sabine 18 jaar
Gefeliciteerd Luitjes 64

DOMBO II

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
BADKAMER, toilets, leiding-,
tegelwerk, sanitair
Vnjbl
prijsopgave, tel 023401512

Schoonheid en
verzorging

NIEUW
Speciaal voor dames en
heren 65+ geven wij
op vertoon van een pasje
een korting van 25%
op alle behandelingen
Alleen op de woensdag
SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile
Huur prijs ƒ 100,- p w
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183

U ook?

Kleding
* Paarse kazuivel met fraaie
rugapplicatie ƒ75,- Wim,
Nieuwstraat 74 Zandvoort
T k nieuwe lange lammy
ƒ350,- Tel 02507-12577

Hobby's en
verzamelingen
* T k 3 porseleinen beeldjes,
+ 90 jaar oud, ƒ 35 per stuk
Tel 17193

Postzegels
Munten

T k a Nintendo spelcomputer
met spellen en pistool ƒ 125
Tel 02507 19841

Woninginrichting
KEUKENS
direkt van de fabriek

MiCRO

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ^ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
H. v.d. Veen - Amsterdam
A. J. M. v.d. Rooy v.d. Zanden - Amsterdam
G. A. v. Proosdij - Weesp
C. Roeg - Amsterdam

cimco

L een zaak van vertrouwen )

DOMBO

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

Geopend dagelijks van
13.00-21.00 uur.
Altijd de nieuwste
premièrefilms, tevens
veruit de grootste
keuze in Zandvoort.
Verhuur van
movieboxen.
Corn. Slegersstraat 2b
Zarrdvoort
Tel. 02507-12070

Dieren en
dierenbenodigdheden
* T k 4 mooie jonge HANEIS
ƒ 3,-p stuk Tel 02507-15834

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus l

Lessen en clubs
Zoek je een leuke job als
mannequin, dressman of
fotomodel Bel BOA Bureau
030-722727 Erv niet vereist,
wij verzorgen opleiding Alle
leeftijd en maten gevraagd
1

He Michael Jordan Er is nog
plaats voor je in het Zandvoorts Mini Dream Team Ben
je tussen 8 en 12 jr en heb je
trek m basketball, geef je dan
zsm op tel 17190
Fransman, tevens
leraar
Frans, start binnenkort nieuwe groep conversatie Frans
Verschillende niveau s mogelyk Voor info en opgave
Tel 17790
TEKENEN EN SCHILDEREN
op unieke lokaties in A'dam
Aquarelleren m de Hortus/
Tekenen en schilderen m het
Tropenmuseum/// Modeltek
in het Allard Piersonmuseum
Voor beginners/gevorderden
ATELIER JPH 020-6977985

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

SQUASH, een fantastische
sport Reserveer uw eigen
squash uur Sportcenter Wim
Buchel Tel 15829-13965

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
ZANDVOORT Gemeub
2 kamerapp , open keuken, in richten aan Centrale Orderafdelmg Weekmediar Postbus
Centrum, ƒ 1250,- all m
Verwaal & Vile, 02503 12222 * 156, 1000 AD Amsterdam

Videotheek

DOMBO
5 films
hele week

ƒ25,-

Bloemen, planten
en tuinartikelen

Laat uw tuin winterklaarmaken, ƒ 10,- p u Tevens alles
leverbaar Tel 023423562

Te koop
aangeboden
diversen
Bolderwg , fietskar, trapauto,
bakfietsjes, skelters, speelgd
en pop meubeltjes, hobbelpaarden Tel 02159-33760
Grote vogelkooi, nw droogmolen, butagaskachel + fles
Tel 02507-16237
Sneeuwketting ƒ 75,Antiek servies ƒ200,Luchtremiger ƒ 60,Tel 02507-14507
* T k blauwe kerstboomversiermg, 45 ballen enz ƒ35,Tel 02507-12013
T k grote hoeveelheid lego +
15 wegenplaten ƒ 150,Tel 02507-12013
* T k kindertafeltje blank gel
hout + 2 stoeltjes alles i pr st
ƒ50 Tel 02507-12634
* T k voor de Ned Bart
Simpson v s The Space Mutants, ƒ40 Tel 02507-17327

Sportartikelen

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507-14534

Woningruil
1100 RUILADRESSEN in
A'dam Informatie bij Het
Oosten 020-5882281
Aangeb 4-kamerflat, 1 hg,
Haarlem, huur ƒ 650,- Teruggevr
4-kamerflat/woning
Z'voort 023-401512

Financien en
handelszaken

Te koop
gevraagd
diversen
't BINNENHUIS
asthuisplein 3, inkoop oud
+ antiek en inboedels
Tel 15760

* Wie heeft onderstel ouae7
* Ijshockey schaatsen mt 10 kinderwagen voor klussen"
sportmate ƒ 35,- mt 9 Orhitsu- Raymond & Torn Tel 19587
perpro ƒ50,- Tel 16489
Videotheek
T k judo/karate pak, maat M,
ƒ35, Tel 02507-12013

DOMBO
* **
Dt nieuwste
dagfilnis

Inschrijving
koopwoningen
Beukenplein

*Te koop CityBike Vraagpnjs ƒ90 Tel 18723

DE KLEINE
BLONDE DOOD

de bouw van 8 vier kamermaisonnettes variërend van 95 m
ot 100 m 2 , gelegen boven winkels
<ooppnjzen ca ƒ 175000, von, inkl afgekocht erfpacht en
GIW garantie VSEB regeling éénmalige bijdrage van
5 000,De nieuwbouwregeling vajp de Gemeente Amsterdam is van
oepassmg Deze regelmcf bepaalt de volgorde waarin kandi
daten aan bod komen
'vlocht u geïnteresseerd zijn m deze woningen, dan kunt u
onderstaande bon voor 15 december a s inzenden U ont'angt dan de brochure met inschrijfformulier De inschrijving
•oor dit project sluit op 7 januari 1994

1 3 N, b j 1981,APK'94,vrpr
ƒ1750,- Inl tel 02507-31003
T k Panda 45, b j '85, prijs
ƒ 600 motor i g s t , APK tot 794 Tel 02507-16025 na 20 u
T k a Volvo 343, b j '80, mot
perf, APK 10 '94
nfo 02507-14114

* **

Auto's en
auto-accessoires

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Onlangs is Woningbouwvereniging Het Oosten gestart met2 T k Opel Kadet Hatchback

Info koopwoningen Beukenplein
Zenden aan De Boer Den Hartog Hooft
Postbus 75168, 1070 AD Amsterdam

Adres
Postcode
Plaats
'elefoon

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Woonr te huur gevr in Zandvoort min 3 kamers Aangeb
<oopwomng m Leidsebuurt
Haarlem Tel 023-328206
Zelfstandige woonruimte gevraagd voor echtpaar m
Z'voort, huur max ƒ 1000,- ex
Tel overdag 13141 (vraag
naar M Holsvogt), 's avonds
0346266139

BI SEX voor TWEE, zoek je
een heet trio sex avontuur9
06 320 330 87
(75 cpm)
BI SEX PRIVELIJN
direkt
apart met ondeugende meisjes (18) en/of jongens (18)
06 320 330 81
(75 cpm)
DATING SEXCONNECTION
06 96 08 De lekkerste manier
om contact te zoeken
Spreek een hete sexbood
schap m, bij het meisje (18)
van je dromen1
1 gpm
De LOLBOXi 06 320 330 04
Alleen voor 30+! Tot 's nachts
3 uur kun je bellen 75cpm
Direct Live met een lekkere
Rijpe Negenni 0632036044
Alleen met jou schatje' 1gpm
DIREKT-APART
met 'n leuk meisje (18)
Vrouwen bellen gratis Mannen bellen 069810(1 gpm)
DIREKT APART met ondeugende meisjes (18) Bel nu
06-9757
(100 cpm)
Direkt apart met een hete
knul uit Amsterdam e o
06-320 322 61
(75 cpm)
Direkt een leuk meisje (18)
aan de lijn Vraag naar haar
telnr Bel 0698 10(75 cpm)
Direkt gratis Sexkontakt
SEX-KONTAKTLIJN
06-32032032
(100 cpm)
Direkt kletsen met 'n leuk
meisje (18) 06-32033090
Vrouwen bellen gratis 1gpm
Direkt kontakt met meer dan
400 verschillende vrouwen
06-320 322 11
(75 cpm)
Direkt snel Sexkontakt met 'n
meisje (18) bij jou in de buurt
06-350 290 53
(75 cpm)
SEX VOOR TWEE, direkt kóntakt met jonge meiden (18) en
ondeugende huisvrouwtjes
06 320 330 46
(75 cpm)
SEX VOOR TWEE snel in bed
met een heet meisje (18)
06 320 330 82
(75 cpm)
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje (18) Vraag naar haar
telnr Bel 06-9844(100cpm)
SEXCLUB Direct' Je komt
Live in een orgie terecht Doe
je mee' 1gpm 0632032376
SEX-VOOR-TWEE
Snel 'n hete vrouw aan de
telf 06-32033081 (75 cpm)
SM Daling, misschien zit jou
meesters erbij1 1 gpm
06-320 332 77
SM Direkt-Apartlijn
Je moet nu bellen, want je
meester en of meesteres
wacht 06-340 350 7475 cpm
SM-KONTAKTLIJN strenge
afspraken bij jou m de buurt
06-32032580
(100 cpm)
THUIS-SEX-KONTAKT, hete
meisjes (18) bij jou in de
buurt 06-320 326 33(75 cpm)
TIENERGRIEKSi
06-32032062
1 gpm
Zonder schaamte bukken'
Lekker strak jongen 18 jr
TIENERLIJFJE (18) Live me
direct nemen 06-320 328 11
Direct Live met mij 1 gpm
Tikkeltje ONDEUGEND, direkt
apart met een leuk meisje
(18)'06-320 328 88(100 cpm)
Trio Sex Pnvelijn
Direkt-Apart voor een heet
sexcontact met meerdere
vrouwen en of mannen
06-340 350 73
(75 cpm)
TRIO-SEX-PRIVELIJN direkt
apart met meerdere meisjes
(18) 06-32033091 (75 cpm)

VLUGGERTJE hete meisjes
(18) zoeken gratis sexkontakt Bel 06-9603(100 cpm)
Voor een SPANNEND privé
gesprek met een meisje (18)
06-32033032
(100 cpm)
Zoek jij hete meisjes (18)7
Nieuw Hete meisjes (18) uit
Bel Sex (thuis)kontakt
de regio A'dam SEXDATING
06-32032044
(100 cpm) 06-35023-020
(100 cpm)
DIREKT-APART met hete Nieuw HOMOJONGENS (18)
meisjes (18) voor een sexkon- direkt apart, bel nu
takt 06-34031001 75 cpm 06-320 322 61
(75 cpm)

Sex 06-9715

Onderdanig en echt live1
S M voor 2 (direkt apart)
Ook voor strenge meesters1
06-320 322 17
(75 cpm)

3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.

*»*

Diversen

KUNSTKERSTBOMEN
Mooie sortering, tot 3 meter hoog, ook blauwsparren,
kunstsparretakken, sparreslingers en adventskransen

Coralin Kunstbloemen en Planten
Compressorstraat 16, Bedrijventerrein Noord-2, Amsterdam
Tel 020-6313588 Vanaf CS bus 25 Vanaf Ringweg en
U-tunnel afslag 'Noord', borden 'Bedrijventerrein Noord 2
volgen Showroom open van 9-17 uur (Zaterdags gesloten)

Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad

\\HISFERS1NTHEDARK

1 regel ƒ 4,65
2 regels ƒ 4,65
3 regels ƒ 4,65
4 regels ƒ 6,20
5 regels ƒ 7,76

* * *

NOWHERETOKLN
* * •*

PASSENGER 57
Corn. Slegersstraat 2B
Tel. 02507-12070

—

Alblas Verkeersscholen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361

06-Nummers

—

-

6 regels ƒ 9,31
7 regels ƒ 10,86
8 regels ƒ 12,41
9 regels ƒ 13,96
10 regels ƒ 15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:

06-320 320 59
SEXSTANDJESH Ik wil 10 standjes doen,
ken jij er nog meer'? 1 gpm
06 320 321 93 LiveSex met
een meisje van 18 jr 1 gpm
Wil jij m'n slipje aan''

— -—

---

Rijles auto's
en motoren
in 5 dagen

BETTY'S ESCORT
020-6340507- na 19 00 uur

MiCKOs

V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534

KALLING DOWN

Onroerend goed
te koop aangeboden

06-32032877 Live met een
verpleegster Doe 1 m'n uniform maar omhoog 1gpm
06 320 330 03 BABBELLIJNi
Met z'n tienen knuffelen1 Ook
apart1 75cpm Be happy'
06 320 332 22 Direct Live
met een straatmeid van 18 Ik
lig al klaar voor jou1 1 gpm
06-320 350 44 SM-LIVEBOX
1 gpm Lady SM Live1
06-320 360 33 LiveSex met
ondeugende meid1 Bel me
naar 'n hoogtepunt' 1gpm
0632036099 Ik zoek een
man die mijn slipjes wil drageni 1gpm SLIPDATING'
SEXADRESSEN PRIVÉ
06-9680
(100 cpm)
Aanbid je MEESTERES' Ze
doet
i SM
1 gpm
06-32033232
Ben jij een beetje Bi of Gay,
en zoek je een lekkere boy7
06-32033095
(75 cpm)

Autoverzekering

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Dus .. . maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

Ook gespecialiseerd m

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Abcoude, Hoogstraat 26-28

CUPIDO brengt u bij elkaar'
Indien gewenst reeds binnen |
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend de l
folder aan 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364 l
(telefoniste) Cupido, postbus |
Corn. Slegersstraat 2b
22, 4140 AA Leerdam
tel. 12070
Erkend, voordelig en één van l
Nederlands grootste relatie-1
Geopend dagelijks
organisaties
13.00-21.00 uur

TUINMAN

Sport, spel en
ontspanning

*• bezoek aan
huis of m
het
ziekenhuis
* ziekenfonds
leverancier

Landhuisstijl keukens
heren(maat)werken
alle maten en uitvoeringen
Dmidogs geslo'en
Bv 2 80 m, ƒ 1 485 Bel voor
<TOI
«"M>£\G UE «E8ERIM
gratis folder 03480 34319
Mutze Keukens Woerden
Heemstedeslraal 28
b h Hoofddorpplem
*Te koop kunsstof lamellen Amsterdam
2 x 2 50 br + 2 20 hoog +
Tel 0206157107
rails ƒ200 Tel 02507 18723
*T k 2 pers ledikant m 3
delig bed in prima staat
Verloren en
ƒ150 Tel 02507-1252^
gevonden
* T k 2 zits bank IKEA Klip
pan + 2 stoelen zelfde bekl
aardse kleuren ƒ200 15516 •*• Vond u begin vorige week
T k blank radio/video/televi een zilverkleurige Daihatsu
sie meubel op wielen Tel na wieldop' Bel au b 18611
18 uur 02507-12226
T k eethoek eikenh uitsch
Therapieën
bare tafel + 4 stoelen ƒ 200
Tel 14350
Voor voordeliger
* T k wit buro met lade en
Simeonstherapie
kastje en wit/mint stoel op
VERMAGERINGSKUUR
wielen ƒ65 g st 17482
Bel 029634201

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 3 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

* T k 5 zilv 50 gld proof div
jaren norm ƒ 95 p st nu ƒ 55,Tel 17193

Computerapparatuur
en software
* aparte
pasruimte
* ruime
sortering m
haarwerken
en pruiken

Videotheek

HAIRWAVE
Zeestraat 56, Zandvoort
Tel 02507-30838

ZOEK DE M I S L U K T E

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort
tel 02507-15705 b g g 19932
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergade
ring feest, club of party'
Komt u dan eens praten met
mij, A J v d Moolen,
Gemeenschapshuis,
tel
02507-14085 of 19652

12
1
DIREKT APART met hete Live op z'n Frans 1gpm M n
meisjes (18) en vrouwen Echt mond staat al open te wach
live' Bel 069512 (75 cpm) ten i 06 320 350 51 Echt Live"
Live sexbox 24 u , 100 cpm
DIREKT-PRIVE meisjes (18)
Live 06-320.320.61
vertellen alles (adres en tel)
Bel 069510
(75 cpm)
Live Sexcontact
DIREKT-PRIVE Regio Noord
Holland meisjes vertellen je
alles, zelfs hun adres en of Geen wachttijden 100 cph'm
telnr 069812
1gpm
LIVESEXBOXi Direct live met
DIREKT-PRIVE snel apart de lekkerste meiden1 1 gpm
met de leukste meisjes (18)' 06 320 329 79' Echt Livei
Bel snel 0697 10(100 cpm)
LOVEBOX 0632033005
DIREKT-PRIVE voor 'n sex- All you need is the lovebox'
gesprek of afspr met meisjes Hier ontstaan de mooiste lief
(18) 06-32032656 75 cpm des 75cpm Lekker flirten
Erosclub' De Madam verbindt Mag ik in uw slipje voelen1'
je Live door naar de lekkerste Kom maar jongeman1 Nu ga
meiden 1 gpm 06-320 321 89 ik bukken 1 gpm 06 95 09
Ervaren vrouwen willen met Nieuw 35+ sexdatmg RIJPE
jou een Livegesprek' Voel VROUWEN zoeken sexkon
m'n BH' 1 gpm 06-320 325 54 takt 069616
(100 cpm)
GAY-SPECIAL Direkt-Apart Nieuw SM VOOR TWEE voor
Gay-Boy (18 jr)" Bel
een dominant/streng sexkon
06-34035019
nu SOcpm takt 06-320 329 99 (75 cpm)
GAY-SPECIAL Direkt-Apart NIEUW spannend babbelen
Gay Dark-room" Bel
met een meisje (18) Privé
06340350 16
nu SOcpm box bel 06-95 80 (75 cpm)
GAY-SPECIAL Direkt Apart
Met 'n hete boy (18 jr) Bel ONDEUGENDE vrouwtjes en
0634035017
nu SOcpm hete meiden zoeken sexkon
takt Bel 06-9661(100 cpm)
Gebabbel, gebabbel, 75cpm
BABBELBOX de enige echtei 'Onze Box' Lekker met zn
tienen babbelen Ook apart
0632033002 Gezellig hè?
voor intiem 75 cpm 06-96 07
GRATIS SEXKONTAKT, meer
POLITIEAGENTE LiveSexi 1
dan 400 hete meiden Bel
0632033045
(100 cpm) gpm Ik stap m je auto en pak
je hard aan 06 320 323 83
GRATIS voor vrouwen
PRIVE-KONTAKT
06 49 09, mannen bellen
Je krijgt direkt 'n meisje (18)
direkt 'n meisje (18) via
06 95 04 (direkt apart 1 gpm) aan de lijn 06 9570(100 cpm)
REAL SEXi 75 cpm
GRIEKS standje met ervaren
06 320 322 77
vrouwen, 35+ Kies maar, er Stewardess
zijn er 3' 1 gpm06-320327 17 Winkelmeisje 06 320 327 08
Serveerster
06 320 327 66
GRIEKSE-LIVESEXi 1gpm
Verpleegster 0632033093
Alleen
Grieks
standje' Politieagente 06 320 331 06
06 320 360 88
Sekretaresse 06 320 360 06
Hete meisjes (18) willen echt Rijpe Dames 35+ zoeken jon
snel Sexkontakt Met tel nr ge mannen voor een slipper
06 320 330 66
(75 cpm) tjei 1 gpm 0632035033
HETE MEISJES (18) zoeken Rijpe Verpleegster Ik zit op
snel Sexkontakt
m'n hurken Inkijk, geen slipje
06-320 330 42
(75 cpm). Pak 'm
1 gpm 06-97.44.
Hete MEISJES (18) willen snel Rijpe VROUWEN Live' Van
sexkontakt Nu met pnvénr 30+ die 2x 'n hoogtepunt wil
Bel 06-9665
(100 cpm) leni 1 gpm 0632032454
Hete RIJPE VROUWEN
Ruim 300 ondeugende meis
zoeken snel sexkontakt1 Bel jes (18) zoeken 'n slippertje
06-32033060
(100 cpm) 06-320 321 44
(100 cpm)
Hier kun je direct live met 'n SCHOOLMEISJES (18) zoe
Rijpe Dame 1 gpm Wil man- ken 'n ervaren man v sexkon
nen spreken 06-320 322 76
takt 06 320 330 43(100 cpm)
Homo Direkt-Apart met hele SEX paradijs1 75cpm
hete jongens (18 jr)
Grieks standje 0632032405
06-9852
NU 50 cpm Op z'n Frans 06 320 323 40
06 320 331 33
HOMO hetiswelevenschnk- Black Sex
Sexmeisjes 18 0632032474
ken voor die jongens (18)
0& 320 324 14
0632032701
(100 cpm) Wilde sex
06-320
321
98
Mollige
Volle
Homo Jongens (18) onder
elkaar Hoor ze heet TEKEER Vrouwen die een Livegesprek1
gaan 06-320 330 88(75 cpm) willen 1 gpm Pak me schat
06-32032618 Live praten
HOMOKONTAKTEN
Zoek je snel een hete boy? met meisjes 18 jr Doe maar
06-32033018
(75 cpm) tongstreelmassage 75 cpm
Jonge Meiden (18) kontakt
Direkt een gratis sexafspraakDiverse clubs
je 06-32032666 (100 cpm)

t.
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Wandelen in de onmetelijke
bossen van de Harz

06-nummer geeft
medische info voor
verre vakanties
ROPENZORG

T

TRA-

VEL Clinics is onlangs
gestart met een 06-tele-

foonnummer voor gezondheidsadviezen voor mensen
die naar tropische vakantie-

bestemmingen reizen.
In de zomer begon men hier. mt.b in de regio Almere. Recent
is de dienstverlening uitgebreid
met de regio Amstelveen, Uithoprn, Aalsmeer en Ronde Venen, in samenwerking met de
daar gevestigde reisbureaus.
Vakanties naar tropische bestemmingen worden steeds populairder. Maar niet iedereen is
zich bewust van de gezondheidsrisico's die je in landen als
Thailand, Cuba, Indonesië of
Nepal kunt lopen. Soms hoort
men, na trots te hebben verteld
binnenkort naar zo'n ver buitenland af te reizen, van buren
of kennissen dat men zich moet
laten inenten.
Menig Nederlander vertrekt
zonder vaccinatie of andere
.voorzorgsmaatregelen. Ziekten
kunnen echter veel vakantiepret bederven, soms zijn ze
zelfs levensgevaarlijk. Men kan
te maken krijgen met ziekten
als malaria, buiktyfus of hepatitis-A. De beet van wilde dieren, zoals slangen, schorpioenen of spinnen kan eveneens
een bedreiging zijn.

De Harz is een betrekkelijk klein gebied in het midden van
Duitsland vlak onder Braunschweig. Allereerst is er de
natuur met z'n onmetelijke bossen, stuwmeren, bergen en
rotsen. Met als middelpunt bet nationale park Hochharz
met de Broeken, de meest tot de verbeelding sprekende
berg van Duitsland waar nog 'Teufels und Hexen' dansen.
En waar sinds er weer sprake is van één Duitsland hele
volksstammen omhoogklimmen, al of niet met de Harzer
Schmalspurbahn, de ouwe stoomtrein die sinds kort weer
zuchtend en steunend de berg opgaat. Kilometers in de
omtrek is zijn hese geluid te horen.

D

E BROCKEN lijkt het week van Osterode via Goslar,
'bedevaartsoord' van de Broeken en Ilsenburg naar
het nieuwe Duitsland

te worden. Je kunt er weer
in . vrijheid uitkijken over
oost en west. De Harz is het
gebied van de sprookjesach-

tige stadjes met marktpleinen, smalle straatjes en vak-

werkhuizen. Het gebied met
oude mijnen, burchten, romaanse kerken en kloosters.
door Ivy Heffelaar

Maar de Harz is ook het gebied van Heinrich Heine. Hij
liep er ruim anderhalve eeuw
Persoonlijk
geleden van Gottingen naar
Tropenzorg Travel Clinics is Weimar en schreef daarover in
in juni gestart met een 06-tele- Die Harzreise.
foonnummer, onder de naam
We hebben z'n route voor een
Tropenzorg Teleconsult, dat deel gevolgd. Met rugzakken
gericht is op de doelgroep van liepen we met z'n vijven in een
vér-reizigers. Na het bellen van
het 06-nummer krijgt men een
persoonlijk advies, dat binnen
twee dagen thuis in de brievenbus ligt. De reis- en verblijfwijze is mede bepalend voor het
advies. Zo krijgt iemand die
naar Nepal gaat, een uitgebreiIT CIJFERS van de
de set met informatiekaarten,
reisbureaus blijkt dat
die per ziekte of risico aangeer voor het komend
ven wat de gevaren zijn en hoe seizoen al weer flink wordt
men zich kan voorbereiden. In geboekt. Reizen, vakantie
een begeleidende brief wordt vieren, er op uit trekken
een vaccinatie-advies gegeven speelt een belangrijke rol in
met de aanbeveling vier tot zes
bestedingspatroon. In
weken vóór aanvang van de reis ons
contact op te nemen met een deze rubriek weer wat Veraf
vaccinatiecentrum of een 'be- en Dichtbij.
handelend arts.
door Leni Paul

Quedlinburg. Logeerden onderweg in eenvoudige onderkomens en pakten op de terugweg
de stoomtrein naar Nordhausen om vandaar met trein en
bus weer terug te keren in Osterode.
Osterode is de plaats waar we
de tocht beginnen en waar Heine na 42 kilometer wandelen
vanuit Gottingen het moede
hoofd neerlegde. Gewapend
met Die Harzreise staan we de
eerste avond op dé markt voor
het oude hotel, inmiddels een
dure huishoudelijke winkel
met veel kristal en lezen op de
gevel over het bezoek van onze
beroemde voorganger. Na het
eten van de eerste Sauerkraut
mit Eisbein in de Ratskeller
strekken wij ons uit op de stapelbedden van het Haus der Jugend, de plaatselijke jeugdher-

Wandelen in 'het sprookje tussen oost en west'
berg waar ook de muziekvereniging oefent.
De ochtend van vertrek worden er nog gauw maillots en een
sjaal gekocht. Het is stralend

weer, maar kouder dan verwacht. Goedgemutst lopen we
die dag langs Lehrbach naar
Clausthal Zellerfeld. In Clausthal trekt de grote grijze luthersevangelische kerk, helemaal
van hout met zinken dak onze
aandacht. Even verderop staat
hotel Goldene Krone sinds kort
weer in volle glorie. Heine liet
hier zijn extra schoenen staan,
hij kampte met veel voorkovan de tulp zijn er onlangs dui- mend trekkersleed, te zware bezenden bollen geplant.
pakking.
ONTDEKKEN. We zijn allemaal diep in ons hart ontdekkers, roept men bij het Omni- Kartoffelsalat
versum in Den Haag waar onOp de route naar Goslar
langs een schitterende film van langs de Kiefholzerteich en
start ging over ontdekkingen Dicker Kopf zijn we niet alleen.
(Columbus, Magelhaan, enz.) Heel wat wandelende Duitse faDus lekker op reis in onze eigen milies met oma, hondje, kind in
residentie. Informatie: 070- wandelwagentje kruisen ons
354.5454.
pad. In een van de schuilhutten
NEW YORK. Echt op reis gaat de Kartoffelsalat rond. We
naar New York Palace in New volgen de loipes, de ene keer het
York. Klinkt, duur, omdat Paul rode driekoekje, dan weer blauNew,man en Liz Taylor er wel we stip en dalen vroeg in de
eens een nachtje slapen, maar middag de Rammelsberg af. We
is bij NBBS voordelig, als je lopen 'sprookjesachtig Goslar
boekt tussen 27 december en 31 binnen, raken niet uitgekeken
maart. Luxe voor een leuke op de Marktplatz en drinken
prijs dus.
thee in de prachtig opgedirkte
FIETSEN. Met de Amster- baroquezaal -van Konditorei
damse, reisclub De Argonauten Anders.
kom je nog eens ergens. FietsHeine was minder enthoutochten in Siberië en rond het siast over Goslar. Hij vond het
Bajkalmeer, een kano/fiets- 'een nest met smalle labyrintocht door Tsjechië en nog tachtige stegen, waardoorheen
meer sportieve activiteiten in een klein watertje stroomt,
niet alledaagse gebieden. Infor- waarschijnlijk de Gose, vervalmatie: 020-662.8546.
len, bedompt...' Langs het riviertje, Domkapelle en KaiserSKI. We besluiten met een pfalz, komen we in het donker
wintersportnieuwtje: in 13 mi- terug bij de grote vakwerk
nuten vliegt men per 2 decem- jeugdherberg aan de Rammelsber vanuit Magrain in het Salz- bergerstrasse.
burgerland naar de 1900 meter
's Ochtends sporen we naar
hoge Griesskareck. De nieuwe Bad Harzburg om daar de Alter •
lift heet (en dat is niet verwon- Kaiserweg naar Torfhaus te
derlijk in deze omgeving) 'de pakken. Het is een van wegen
Flying Mozart' en per uur kan die de keizers in de middeleeuhij in dit skigebied 2300 perso- wen liepen van Pfalz naar Pfalz.
nen vervoeren.
De eerste klim de Burgberg op

Doedelzak leren spelen

U

Vaccinaties
In de set bevindt zich verder
informatie over: gele koorts,
malaria, tuberculose, hondsdolheid en een toelichting op de
vaccinaties. Daarnaast zijn er
algemene adviezen en tips over
minder ernstige, maar mogelijk
ongemakkelijke zaken als jet
lag, acclimatiseren, reisziekte,
hoogteziekte, algemene hygiëne, zon en ultraviolette straling,
de kwaliteit van zwemwater,
wat men aan EHBO-uitrusting
mee moet nemen, reisverzekering^n kou in de bergen.
Ook is er aandacht voor seksuele en bloedcontacten. Het
advies wordt opgesteld op basis
van de richtlijnen van de WHO
(Wereldgezondheidsorganisatie) en de GHI (Geneeskundige
Hoofdinspectie) en wordt actueel gehouden.
De kosten voor een dergelijk
advies bedragen 25 gulden.
Daar komen dan de telefonische kosten voor het telefoneren (l gulden per minuut) nog
bij. Gesprekken duren volgens
het bedrijf gemiddeld vijf tot
zeven minuten. Het persoonlijk
reisadvies ligt gewoonlijk uiterlijk twee (werk) dagen na de
aanvraag in de bus. Het Tropenzorg Teleconsult nummer
(06-35034020) is dagelijks bereikbaar van tien tot vier uur.
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ARDENNEN. Onze grootouders trokken er al heen en nog
steeds zijn 75 procent van de
toeristen in deze Belgische
streek Nederlanders. Dit vrijwel naast de deur gelegen gebied heeft veel cultuur, mooie
landschappen en een keur aan
restaurants in diverse prijsklassen. Juist in deze tijd zijn
aantrekkelijke arrangementen
voor enkele dagen mogelijk. Bij
het Belgisch Verkeersbureau
(telefoon 020-624.5953) geeft
men graag informatie, ook over
de skigebieden bij de zuiderburen.
THAILAND. Een groeiend
aantal Nederlanders reist de
laatste jaren af naar het Verre
Oosten en Thailand, één van de
weinige • landen die geen
koloniale overheersing heeft
gekend, scoort daarbij hoog.
Het is er (nog) goedkoop en je
hebt er vrijwel altijd mooi weer.
Voor alle informatie over Thailand telefoon 020-638.6667.
SCHOT. Met de slogan 'Leren Schot te worden' wil men in
het Schotse plaatsje Nelso bij
Edinburgh niet-Schotten trekken. In het 22-kamers tellende
Sunlaws House Hotel kun je
leren doedelzak spelen, op forel
vissen, Schotse volksdansen leren en dit alles in twee dagen

De nieuwe Super-Bahn:
"Flying Mozart"

geeft u meer!

kost moeite. Boven zien we dat
er ook een kabelbaan omhoog
gaat. Het is spitsuur onderweg.
Alle bankjes zijn bezet met ouderen die van het najaarszonnetje genieten.
De weg slingert tot vlak aan
de oude grens langs de rivier de
Ecker en de Eckerstausee. We
kijken nieuwsgierig uit naar
het oosten. De een ziet het als
een spannend jongensboek de
ander gruwt bij de gedachte aan
al die narigheid in het verleden.
We zijn het spoor van Heine
vandaag bijster. Hij zwierf hier
rond en logeerde bij de broer
van een Clausthaler mijnwerker.
Torfhaus is niet meer dan
een straat met veel Imbiss en
souvenirs. Het restaurantje
'Hier ist der Gast noch König'
is helaas gesloten. Bij de overburen eten we forel. Een dun
laagje ijs staat al op het water.
Met z'n vijven op een slaapzaal
met uitzicht op de Broeken.
Warm ingepakt beginnen we
aan de klim de Broeken op. We
passeren de grens, nu de entree
van Nationalpark Hochharz.
Wandelaars komen van alle
kanten.

Trabbies

De één wil z'n meubels modern. De ander romantisch. De derde rustiek of klassiek.

In een lange stoet trekken we
over planken naar boven. Bergschoenen, molières, stadse
stappers, alles doorelkaar. We
zien nu ook de stoomtrein
langs tsjoeken. De dikke zwarte
stoompluim slaat om ons heen.
De 'bedevaart' eindigt na ruim
twee uur met wat houten barakken en zendmasten bovenop. Aan de lange tafels van het
Brockenhaus tussen wandelgenoten m'et petten, mutsen en
hoedjes met veertjes is er warme chocola, erwtensoep en de
onvermijdelijke Bratwurst. De
lange afdaling voert hoe toepasselijk over de Heinrich Heinewanderweg deels langs het riviertje de Ilse naar Ilsenburg.
Aan de beek passeren we een
bronzen kop van Heine op een
rotsblok. Bij Ilsenburg pruttelen de eerste Trabbies langs.
Mensen kijken op nog om. Ze
lijken zich te schamen voor
hun wereld.
In het dorp pronken nieuwe
winkelpuien onder gebladderde houten gevels. We logeren
net als Heine in het mooie oude
hotel Zu den roten Forellen,
aan een vijver met zwanen. Nog
een week, dan sluiten ze helaas
voor-een gründliche opknapbeurt.
Na een uurtje klimmen al aan
de koffie op de Ilsenstein, waar
volgens de legende de beeldschone prinses Ilse heeft gewoond. Bij de Paternosterklippe ontmoeten we twee oudere
dames in, naar we dachten, echte 'oosteuropese' jassen. Niet
dus, ze komen uit Braunschweig, zijn gek op wandelen
en gek op de Harz. Langs de
rivier balancerend over de keién van de Steinerne Renne en
kilometers
Friedrichstrasse
komen we aan in het centrum
van Wernigerrode.

Smaken mogen verschillen op Meubelboulevard Diemen. Elke stijl is er present. En
welke stijl u ook wilt, op Meubelboulevard Diemen is er keus genoeg.

Vakantiekolonie

Foto Sbg. Sportwelt

voor een redelijke prijs. Voor
Schotlandfans:
bel
0933.573.45033.
LUXEMBURG. Niet ver weg,
maar toch buitenland: Mondorf-les-Bains, dat door de
ANWB als het modernste kuuroord ter wereld wordt beschreven, maar dat toch al 150 jaar
lang mensen weet te trekken
door de geneeskrachtige warmwaterbronnen. Dit jaar voelt de
Nederlander er zich zeker
thuis: in het kader van het jaar

(ADVERTENTIE)

Verschillende smaken
op Meubelboulevard Diemen.

MEUBELBOULEVARD DIEMEN
'Voor twee cent een kooltje vuur' is de titel van het boek dat
wordt uitgegeven ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan
van het Amsterdams Stadsblad. In dit boek staat een selectie van
foto's die door lezers naar de redactie van de krant zijn gezonden. Foto's, veelal opgedoken uit vergeelde albums of oude
schoenendozen op zolder, die het Amsterdamse straatleven uit de
jaren twintig en dertig weergeven. De inzenders hebben hun
eigen toelichting bij foto's gegeven. Zo schrijven ze over het spelen op straat, de langskomende mosselman of oma die voor twee
cent een emmertje water of een kooltje vuur verkocht.
Het boek kost ƒ 19,90 en is thans verkrijgbaar in verschillende
boekhandels en aan de balie van onze kantoren aan de
Wibautstraat 131 in Amsterdam en Laan van de Helende
Meesters 421 B in Amstelveen (in beide gevallen alleen op
werkdagen).

Foto Ivy Heffelaar

Ringweg afrit SI13/Diemen. Openbaar vervoer: tramlijn 9 of bus CN136. Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur

BOES

We logeren vlakbij de markt
met z'n prachtige Rathaus, hotel Weisser Hirsch en het restaurant Das Gothisches Haus,
een mooi verbouwd pand met
veel te duur eten waar net de
Rotary buffet houdt. Er wordt
rond de markt druk gewerkt
aan het vervallen vakwerk.

o

atv

Op weg naar Blankenburg beklimmen we slot Wernigerrode
en kijken uit over de Harz. We
zijn nu Heine echt kwijt; hij
ging door naar Eltaingerode.
Onderweg drinken we koffie
met een jongeman in de sombere barakken van vakantiekolonie Harzidylle. Hij vertelt dat
het in het oosten na de val van
de muur niet beter of slechter
gaat. Maar wel anders, alle zekerheden zijn weggevallen, met
daarvoor in de plaats wel vrijheid maar vaak geen werk en
dus geen geld voor alle luxe uit
het westen.
Verderop op de tocht slaan
we af naar klooster Michaelstein waar een gedreven vrouw
met knotje ons rondleidt door
kruidentuin, kruisgangen en de
voormalige eetzaal nu concertzaal van het Telemann-kammerorchester. In Blankenburg logeren we in jeugdherberg 'An
der Teufelsmauer', eten er knödel met goulasj en vallen in
slaap onder luid gezang van de
Bremer wandelclub.
Langs Teufelsmauer en Rosstrappe met weids zicht over
het Bodetal waar het sprookje
van prinses Brunhilde en koning Bode speelt, dalen we af
langs duizenden keitjes en arriveren we in het stadje Thale.
Met de kabelbaan kun je de
hooggelegen Hexentanzplatz
bezoeken. Maar wij kiezen voor
de trein naar middeleeuws
Quedlinburg.

Nog sprookjesachtiger
De stad is zo mogelijk nog
sprookjesachtiger dan Goslar.
Op zoek naar onderdak in het
mooie vervallen centrum worden we door twee buurvrouwen
met 'Zimmer frei' gewenkt.
Drie bij de één en twee bij de
ander, besluiten we zelf. Want
de dames spreken al in geen 25
jaar meer met elkaar. De een
verweet de ander wel in een
auto te rijden maar de kinderen
er slecht gekleed bij te laten lopen, terwijl ze zelf kampte met
een man aan de drank. We kunnen het niet goed maken.
Voor het eerst met wat regen
wandelen we door het stadspark langs de Quarmbach naar
het naburige Gernrode en pakken daar om 12 uur 's middags
de laatste stoomtrein naar
Nordhausen. Na ruim drie uur,
een keer overstappen en 13 stationnetjes komen we er aan.
Een hypermoderne pasteikleurige trein van de Deutsche
Bannen brengt ons vandaar
naar Herzberg en een toevallig
klaarstaand taxibusje rijdt ons
naar Osterode. We nemen 's
avonds in stijl afscheid van de
Harz in de Ratskeller met de
inmiddels zeer vertrouwde
Sauerkraut mit Eisbein.

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Pompoensoep
Ivy Heffelaar geeft recepten
uit de natuurvoedingskeuken.
Potten met weinig of geen
dierlijke eiwitten en vetten,
geen instantsauzen met een
waslijst aan toevoegingen, geen
suiker. Ivy kookt met granen,
groenten, bonen, noten en
zaden en bereidt alles vers, het
liefst onbespoten.
E POMPOEN behoort tot
de familie van de ikomkommers en is eigenlijk
een vrucht. Er zijn verschillende soorten. De groene en oranje
'Hokkaido'-pompoenen
zijn
het zoetst van smaak en zijn
goed voor de maag en de milt.
Ze zijn te koop in de natuurvoedingswinkel en bij sommige
groentenwinkels.
Miso is een sojabonenpasta,
een tradionele smaakmaker uit
de Japanse keuken. In natuurvoedingswinkels zijn vaak verschillende soorten miso's te
koop, van enkel sojabonen (hacho), van sojabonen met gerst
(mugi), bruine rijst (genmai),
zoete rijst (shiro).
Recept voor pompoensoep
(vier personen): één middelgrote pompoen, twee preien of
uien, twee theelepeltjes basilicum, tijm of dille, één theelepeltje gemberpoeder of desertlepel geraspte verse gember,
water, snufje zout, twee groentebouillonblokjes
(zonder
zout), twee eetlepels miso selderie.
Was de prei en pompoen.
Klief de pompoen met een flink
mes voorzichtig in tweeën. Verwijder de steel, pitten en ruwe
plekken. De schil kan er aan
blijven. Snij prei in ringen en
pompoen in blokjes. Doe ze in
een pan en giet er water bij tot
ze net onder staan. Bouillonblokjes erbij en strooi kruiden,
gember en zout bovenop. Aan
de kook brengen en een half
uurtje zachtjes laten koken. Op
smaak maken met miso, shiromiso maakt de soep lekker romig.
De soep kan zo gegeten worden, maar lekkerder is het de
soep door een groentezeef te
halen of met de blender glad te
slaan, de soep is dan dik van
zichzelf. Strooi er fijngehakte
selderie over en geef er zuurdesembröod bij.
IVY HEFFELAAR
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Klassieker 'Potemkin'
draait in Tuschinski

N

A 'Child of a Big City' eten van rottend vlees brak er
draait het Nederlands op 14 juni muiterij uit, officieFilmmuseum
op- ren werden overboord gegooid.

nieuw een Russische film-

Vakulintchuk kwam om het

serkruiser Potemkin. Zon-

steld in de haven. Inwoners en
matrozen vonden elkaar in hun
verzet tegen de heersers. Het
tsaristische leger opende echter het vuur op de bevolking en
richtte een bloedbad aan. De
matrozen die naar hen schepen
waren teruggekeerd, konden de
bloedige schietpartij stilleggen.
Maar daarop verscheen de admiraalsvloot om tegen de muiters op te treden. De Potemkin
moest op de vlucht slaan.

klassieker in de serie Nos- leven. Zijn lijk werd naar Odestalgie in Tuschinski: Pant- sa gedragen en werd tentoongedagmorgen 12 december om
half 11 in Tuschinski. Een
must voor wie zich verdiept

in de filmhistorie.
De uit 1925 afkomstige film
van regisseur S.M. Eisenstein
belicht een episode uit de Russische revolutie van 1905. Matrozen leidden toen een verschrikkelijk leven: ze werden
door de kwartiermeesters mishandeld, die op die manier hun
nijd tegenover de officieren afreageerden.
Vakulintchuk, één van de
zeelieden, stookte zijn kameraden op. Na het weigeren van het

De serie Nostalgie in Tuschinski is een samenwerkingsverband van het Nederlands
Filmmuseum, MGM-bioscopen
en Weekmedia.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande, volledig ingevulde bon bij
de kassa van Tuschinski betaalt u in plaats van ƒ 12,50 slechts
ƒ9,50 per persoon voor de film 'Pantserkruiser Potemkin' op
zondagochtend 12 december om half elf.
Naam:
Adres:

Postcode:.

Woonplaats:
Aantal personen (max. 4 per bon):

geeff u meer!

rniuro /UUM M.CUHCN- i v t> l ttttu l tLb l tKS l

JVUMINII1I-N IJYbltbM
INKL CD-SPELER EN BOXEN

Type 28ST2470; 70cm flat square beeldbuis, 60 voorkeuzezenders,
automatisch zenderzoeksysteem, teletekst met geheugen, stereo!
scart-aansluiting en infrarood afstandbediening. Adviesprijs*1995.-

SONY CAMCORDER
8x motorzoom, fader, 3 lux
hifi, autofocus Adv. '2220

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

teletekst

1299.-

25GR5760; Flat square beeld
buis, teletekst; stereo en a
standbediening Adv.'2075

TOPMERKCAMCORD"ER

laatste
Indeling
Informi
Informatie:
102 Nl.uws
2OO programma
300 Omroep
301
400 Vrl|e Tijd, Teletekst
401
500 Consument. «Inancle
501
6OO Sport
601
701
7OO Weer en verkeer
801
800 Landbouw en regio

F60; 8mm systeem, 6x zoom, su
penmpose, autofocus AoV.*2299

1295.-

1149.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

1395.
PHILIPS 28PV7976

70 CM MATCHLINE

7jt9ji

Publleks
Informatie:
201 035-778025
kantoortijd

j: i

Omroep, overzicht:

ijf
•j 4
\\\

NOS 304 AVRO 310 VARA 320 KRO 330
NCRV 340 TROS 350 VOO 360 EO
37r
VPRO 380 IKON 391 Educatief
392-399

^X^x

MX44; Optimaal bedieningsgemak, infrarood afstandbediening. 2x45 Watt, Spectro Peak Indicator, motor
gestuurde volumeknop, digitale tuner met 40 voorkeuzestations, dubbel cassettedeck, auto-reverse, full logic, high
speed dubbing, CD-speler met edit-functies, programmeerbaar. JVC luidsprekers, 2-weg bass-reflex.
Adviesprijs '1429.-

199."

SAMSUNG RE570

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; V o o r l a d e
RVS t r o m m e l EN kuip
Adviesprijs. *2199.-

TypeWAl 99; 1100 toeren.'1849

TR50; Lichtgewicht camcorder,
Sxzoom, hifi, autofocus. '2550 -

isMiw
945."
PHILIPS 55CM KTV

1399.-

SUPER TELETEKST

H 495.w 565.~

BOSCH 1000 TOEREN
BAUKNECHT 2304

2291-

VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle, perfekt
beeld, HiFi stereo. Adv. *1795.-

BAUKNECHT WA6500

7\

845.-

*_-

^f\ •-«'

899.-

Flat en Square Hi-Black Trinitron beeldbuis, teletekst en af- SONY VHS HI-FI VIDEO
standbediening. Adv '1 799. SLV615; HQ TOPKLASSEl
4koppen, longplay (8uur). *1990.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
Type AWG719; Adv. *1235.-

1299.GRUNDIG HI-FI VIDEO

SUPER TELETEKST

_!^
899.~
37 CM KLEUREN-TV

J099.SONY

11

l t»"
XPV.Inkl.access

Ier,luxe,

PHILIP

'R223; VHS-HQ, simpel pro-1
rammeren: TXT. *1245 - I

Play.a1stanau«~~' Q Q

pYSg23H> 393'

749.-I
'URBO-DRIVE VIDEO
iupersnel, 4 koppen, longplay. l
\led. Philips garantie. *1245.-

|

niu«-

10\N..tuner.cas
K
2„l0w•.™" '-\
B tneembare_boxen

c

reverse).

UIM".

[Type AWG089; Opvolger
Ivan de nu reeds legenIdarische PHILIPS CC1000.
l Adviesprijs. *1445.-

-

279.-

R312;3koppen,perfektbeeld,
CD-afstandbedienmg. '1145.-

dubbelcasset

~ 679.-1

30 LTR. KOELKAST
I800TRNBOVENLADER

RISTONA HQ VIDEO

799.-

SB12;LCD-afstandbed..*1045.-1

v,egboxen,a«stan

779.-

PHILIPS 160 LITER

ootdtele.oon^

SLV425; VHS-HQ, longplay,
4J3A-PRO koppen, shuttle. *1330.-1

SONV

BOSCH KTF1540

V325; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCp-afstandbediening. '1220.-

BAUKNECHT160LTR

RX206,2X«

160 liter inhoud. Adv.*869.-

IS63-30; Adviesprijs*1799.-

i'jtiiij
749."
1099.AKAI VHS VIDEO+PDC
GRUNDIG P50-450

MY
FIRST
SONY

40 Walt.

F360; HQ-3 koppen. '1098.-

STEREO TELETEKST

IjTJf/.»

Ë £&, Jj

l Wasdroger. Adviesprijs*495.-

TCM4000;Soundmix/
cassettespeler.inld.
microfoon.Adv.'140.-

•

t-J'Jli-9

f

ÏJ^J

F340; VHS-IHQ, PDC voorbereid, afstandbediening. '968.-

J40;VH_S-HQ,3koppen.*1104.-1

GRUNDIG 51 CM TEKST
GRUNDIG37CM
AFSTANDBEDIENING

649.
529.-

jvc VHS-HQ VIDEO"

CD

MYFIRSTSONY

m 459.-

799,-

_spele'.

.•n.

7

nkl. afstandbediening. '699.-

478.- ~~ 449.-

HOF O ON;

BETER EN GOEDKOPER]

ARISTONA 3 KOPPEN
VHS-HQ VIDEORECORDER!

3SB12; Perfekte 'High Quality' beeldkwaliteit.
Afstandbediening met LCD-display. Adv.*1150.-l

\PRUS

| INDESIT WASDROGER

WM3000; Kleurige
walkman, inkl.hoofdtelefoon. Adv.'85.-

749.-

DX20;afstandbediend. *879.-1

STUNT! VHS-HQ VIDEO

CFM 2000; Radiocassette. Adv. '165.-

599.-I

PHILIPS / WHIRLPOOL

l TypeAMB523; Adviesprijs*945.-

599.IBAUKN./BOSCH/AEG

649.-

IKONDENSDROGER

799.-

[ELEKTRONISCHE
IKONDENSDROGER

| Elektronisch regelbaar. *1445.-

7Q9

349.'

'
l '
AW,t«,.-•
V*l
11
»1
TI
w:m'J
l
i
l
if
»T*^.VIH
i
É
d
i
d
l [jj^33!ö
AUDIO- & VIDEO CASSETTE
De laagste prijzen van Nederland! Bijv.:

579 .• l sew,shut«etunln

PIN-CODE |
Electronisch betalen
met uw PIN-code,
zonder extra kosten

MAXELLXUI90
SONYP5-90MP

10voor
3voor

37.50
29.5

999.1299.IMERKCENTRIFUGE
169.l MIELE DROGER

I

BEVERWIJ K
l ALKMAAR
Winkelcentrum "De Beverhof l Huiswaarderplein 11
Beverhof 16 (alleen witgoed) l (Achter Noorderkade/Gr

KN5404; Gas-elektro. *1 049.-

668.

PELGRIM FORNUIS

410;Gas-etektroforrus.Adv.*1425.-

898.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
EM22; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draalspit en mixed
grill-set. Adviesprijs. *1575.-

998.-

ATAG GAS-ELEKTRO

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. grill en kookwekker. *1510.-

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

OPZETVRIESKASTJ
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vindenis. Adviesprijs. *595.-

QOQ

OC.O."

ZANUSSI VRIESKAST
TypeZ6050; Adviesprijs*599.-

PHILIPS /WHIRLPOOL INDESIT D3000WI

Type AFB594; r Vrieskast. LUXE VAATWASSER
Adviesprijs. *725.6 programma's, 12 couverts en
geruisarm: Adviesprijs*999.-

A "7 O

*ftfO.

BAUKNECHT LUXE

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. *848.-

598.348.-

STUNT!! VRIESKIST!!

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk'
Rivièradreef 37

INDESIT G/E FORNUIS

ATAGINFRA TURBO

MYFIRSTSONY

PANASONIC VIDEO

**

ZANUSSI WASDROGER
|TypeTD50;Adviespnjs*649.-

898.- ~~ 579.-I

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST
UHÜ TQQ

595.-

TOPMERK WASDROGER

AKAI 3 KOPPEN VID"EO
ARISTONA 55 i
STEREO TELETEKST

45 LITER KOELER

425.-

TUNT W A L K M A N

en. M052.-

COQ

U.CO."

E N A FORNUIS 14.00

ZANUSS1 140 LITER

ijüSiS3r KOPPEN
899.*l
1348.- SONY
VIDEO!

BLAUPUNKT 63 CM
STEREO TELETEKST

NDESIT 140 LITER

395.-

70KV9717; Adviesprijs*2275.-

IS70-39; Adviespnjs*1999.-

Type KN5402WO; Adv. *849.-

CH7; 50

_

INDESIT [\ x\
PORrJIIIQ !..>..... .>
FORNUIS

255.- pTgi.i
l^fcf
355.-

OPMERK. Adviesprijs*749.-

179.

1398.- SONY 4 KOPPEN VIDEO

J Inklusief aparte 2800-toeren
l centrifuge. Adviesprijs.*! 375.-

co .speler.

TECHI

erdegelijke tabletop. Zeer
aaie uitvoering met formica
ovenblad. Officiële garantie.

AEG TURNETTE

1099.-

799.

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

A010,

239.. SO

GRUNDIG VIDEO + PDC

RTV535; 3 koppen, VHS. *1445.-1

699.-

TOEREN
BOVENLADER

neembar. t

'HILIPS VHS-HQ VIDEO

BLAUPUNKT VIDEO

879.

KOOP ZONDER
RISICO

749.-

x90\Natt,DSP,

679.-

GV201; TELETEKST. '1099.-

599.-

§Er 599.'

F55; 4 koppen,
Den, stereo. *1683.-

PHILIPS VIDEO + PDC

999.
SONY 55 CM KVM2131

WM920; Luxe 3 in 1 kombi
ieen 2-deurs koelkast maar een magnetron. Adviesprijs* 1299.chte 320 Iiter2-deurs koel/vries
ombkiatie. Koelruimte op "oogoogte". Adviesprijs. "1099.-

BCC speelt reeds 23 jaar op
zeker en verkoopt uitsluitend
de allerbekendste topmerken
met officieel Nederlands garantiebewijs. Fabrikanten en
importeurs leveren ons graag
en niet alleen vanwege onze
I INDESIT PROMOTIE
MIELE KOEL/VRIES
zeer grote omzet. Ook omdat!
l Jype2596; Adviesprijs.'799.wij een snelle, zeer modern
geoutilleerde Technische
' Dienst hebben, die het begrip
SERVICE werkelijk waarmaakt.
AUKNECHTSUPER
B v • kleuren-tv service in- en
OEL/VRIES KOMBI
ypeKGC2511;Adviesprijs"l269.- buiten de garantietijd uiterlijk
de volgende werkdag. Bi| BUkopen is een verademing.!
Vakkundig personeel staat u
met raad en daad terzijde.
PHILIPS'
BCC. waar men nog tijd voor
WHIRLPOOL
u heeft!
850

1149.-

liifiE? 1 199."
70CMKLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

320 LITER SUPER
(OEL/VRIES KOMBI

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

HILIPS/WHIRLPOOL
(OEL/VRIES
KOMBI
| ZANNSSI WASAUTOM. ypeARG280;Adviesprijs*1235.-

PANASONIC
)NIC VHS HI-FI

FDC

FMA925C; Luxe 3 in 1 komli-magnetron. Inkl. hete-luchtjyenen grill. Adviesprijs*849.-

649.-

STUNT 1000 TOEREN

VS940; VHS-HQ, 4 koppen,
"ELETEKST/PDC. *1999.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

399.'

PANASONIC NN8550

R8180; 750 Walttdraaiplateau.

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig. Adviesprijs*1299.-

HRD910;TOPKLASSEi *1649.-

liaKr 1499."

SAMSUNG 900 WATT
Type MX245TB(zw); 28 liter,
digitaal, draaiplateau. Adv. *549.-

HARP 3 IN 1 KOMBI

INDESIT 1200TOEREN

JVC VHS HI-FI VIDEO

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

Type R3G14; Draaiplateau,
imeren 1 000 Watt quartz-grill.

569.-

799.-

E3Er 1699."

319.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI

MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON

Supersnel! HiFi stereo video.
Ned. Philips garantie. '1395.-

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST

299."

PANASONIC NN5259

SIEMENS KS31VOO
320 ütef2-deurskoel<ast '1398-

TURBO-DRIVE HI-FI

SONY 63 CM KT '.
SUPER TELETEKST

AVM61 ; 20 liter. Adv. '769.-

ZANUSSI 2-DEURS

1125.- 1§ 665.
SIEMENS WASAUTOM
BOSCH 280 LITER

\ 020

Type R2V10; Inhoud 16 liter,
5 vermogensstanden, eenvoudige bediening, glazen
draaiplateau, variabele kookregeling, 30 minuten tijdklok
en Nederlands kookboek.

745.PHILIPS GR102137CM PHILIPS HI-FI VIDEO

395.-

249.-

PHILIPS / WHIRLPOOL

PHILIPS / WHIRLPOOL

SHARP MAGNETRON
SONY TRAVELLER

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderenl Wat zegt
van deze AEG/BCC stuntaan
bieding? Adviesprijs.'1549.

* «o

ace

CCR810; 8mm camcorder, HiF
stereo, super-lichtgewichl '2695.-

995.-

AEG LAVAMAT RVS

P^C

1795.PHILIPS CE6270 63CM STEREO TRAVELLER

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

SHARP R2V11 STUNT!!
!§
375."
INDESIT 2-DEURS
Type R2240. Adviesprij's'849.-

Topklasse beeldkwaliteit, HiFi stereo. Adviesprijs'3330.

AFSTANDBEDIENING

MOULINEX FM1115

Ondanks grote inhoud kom
pakte afmetingen. Adv. *749.'

SONYHI-8TRAVELLER

PHILIPS 25PV7966
63 CM MATCHLINE

219.229.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

BAUKNECHT1100TRN

ntrale redactie: Studfocomple

1995.

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

M 649.-

BAUKNECHT VW3PR

SET 799.-

BOSCH VW PS2100

869.-

1 tot S 3O uur
i dincdag t/m vrijdag
9 tot 5.30 uur
•
^
J zatardag .9 tot 5 uur.
KOOPAVOND.
ELEKTRO-^I IPERQ l Badhoevadorp vrijdag
. .. 7 tot 9 uur
. . . 7 tot 9 uur
Ikl HE D A kllVcT A n l •«••«••nbroik vrijdau
IN DE RANDSTAD l ov.rig. fili.l.n dondardag
7 tot 9 uur

donderdag 2 december 1993
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Fijnproevers worden niet geboren!
Maar gemaakt, door

15

Almere-Stad

Banketbakker
N. LIMMEN
BELVOORUWDAG-ENWEEKHOROSCOOP
ALSUMEERWILTWETENOVERUW:

en

La Bonbonnière
Haltestraat 39a

SUPBWOORDELIGE SINTERKLAAS

(ook

bezorging)

114 Premiewoningen in de Verzetswijk
CHRIS HARDENDOOD

OPLAAD-^
BARE
3 KOPS
>
PHILISHAVE \ _
HS800; Oplaadbaar scheerapparaat met DUBBELE
scheertechniek. Adv. '21 0.MOULINEX CHEF
4OO
Elektronische, keukenmachine, luxe, krachtige
500 Watt, sapcentrifuge,
LUXE PHILISHAVE
citruspers en diverse
3 "90 Super 15" sch
accessoires. Adv.*300.-

165.-

110/220 Volt. Adv. '140.-

WITGOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

TEFAL STEENGRILL
+8 PERS. GOURMET
39420; Gourmetten, grilleren. Advlesprijs. '235.-

Op de informatie-avond wordt u uilgebreid geïnformeerd over
- de ligging van de woningen
- de bouw en de indeling
- de subsidieregeling / hypotheex
- inschrijlmogelijkheid en selectie-procedure

dan Men

99.-

BRAUNFLEXCONTROL NOVA __
Bekend van TV: Braun scheerFRITEUSE
apparaat met dubbele, zwenkende 123 scheertechniek.

Van der Roest

21 april-21 mei

voor J

Cmemadreef 106
1325ENAImere
Tel.: 036 - 5376068
Fax: 036 - 5376700

STOKMAN
NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

REPARATIE
ALLE MERKEN

zo- en zo-

l Anti-reuk-filter+thermostaat.

69.-*

O6-35O.299.28

OF

NOVA inkl. fonduevorken.

79.-Ï
55.- TEFAL FRITEUSE

22mei-21juni

KERSTDINERS

JL^jJvJ

op vrijdag:

+ TONDEUSE. Instelbaar MOULINEX FRITEUSE l
op 5 haarlengtes. Adv.'95.- 873; 1,51, dubbelwandig.

leuke weekend*
menu's V00r ƒ 29,50

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE

Keuken open van 18.00-23.00 uur
woensdag's gesloten

Tel. 02507-12061

Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072 •
Maandags gesloten

NIEUWJAARSRECEPTIE
OP AANVRAAG STUREN WIJ U
= ALLE INFORMATIE =

02507-13599

O6-35O.299.29
Drogisterij "BOUWMAN"
B. Hammmga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

iyj)." «V"*6 °P? er o CMSette - PHILIPS 1300 WAH
HR6540; Super draaitop en
PHILIPS 1 0-KOPS
r^mr
ft
lautorn.oprolsnoer.Adv.-440.-

37 95

i
l l/r\oc CTIIMT
l^-KUfi
ï> l UN l
Maximaal 2 per klant.

XK

m* JE **

De maagden gaan een onvoorspelbare week tegemoet Kijk uit als u nootjes eet U loopt kans u
op een vervelende manier te verslikken. Voorts
hangt er een erfenis in de luchL Uw gebrek aan
eetlust gaat vanzelf weer over. Dit is een week van
geluksgetallen.

•"

19 95pi 248.- *

4^t ^^C
• w « » » w I MIELE
tjiici c STOFZUIGER
cTnc7in<-:cD l .
19.95 BHAUN
BMAUIM SILK
OILrx-tr-IL
EPIL
S248I + TURBO-BORSTEL,
Ontharings/epileerappa- 1 400 W. super stofzuiger.
raat. Bekend van de TV.

MOULINEX SUPER

WEEGSCHAAL

24 sept.-23 okt.
*

178.- J
JÏL

ƒ 40,- excl.

Ondanks verafstaande negatief beïnvloedende
planeten gaat het de weegschaal komende week
voor de wind. Ook de gezondheid gaat in een
opwaartse lijn. In de liefde is het oppassen voor
verleiders. Biedt daar voldoende weerstand aan,
adviseren de sterren!

17V2% BTW l

-4_

THERMOS STUNT
Koffiezetter * thermobkan

('JSSSIS l V

SCHORJPIOEN
24 okt.-22 nov.

l*

4 UVA-TL-buizen. '135.-

ROWENTA THERMOS

79 95 ifnnr,' "*- -'

Uw
Nieuw jaarsgroet
in de

•*»•«*** iRSP^^^r"
f, \™, i?^^-, „,.,-„

MULTI-STOFZUIGER

on ne

Nat endroog alles stofz. '495-

DU HU
\J*Jm+J\M

PHILIPS HR6500

Zandvoorts
u Nieuwsblad

1100 W. draaitop. Adv '360 -

CARMEN KRULSET
17 rollers in 2 maten InM

59.95

Zelfreinigende grill-bakoven + regelbare Ihermostaat Adviespn|b"259 -

ES*"WLUX1000W
228........ J

van 30 december 1993

l ff O> *

l PHILIPS HR6183

• 128.-

ƒ 64-excl.
Ik kies model:

118.OAHMEN FÖHN
1250WATTDIFFUSUH

3 BCC!
IJ l

l

Oplaadbaar i.,^! wandhouder en 4 borstels, Adv'121

14.95

_

,

m\J\J

Elektrische onderdekens

Handtekening:

O6-35O.299.36
Watermannen scoren deze weck als ze vrienden
en kennissen met een aardigheidje verrassen.
Geef naar draagkracht De liefde kan nieuw leven
in worden geblazen door een goed restaurant te
bezoeken. Tob niet teveel over uw gezondheid.
Het komt wel goed!

Mijn tekst luidt:

VISSEN
20 feb.-20 maart

O6-35O.299.3T

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs'245..-

Strijkbout. Ultra snel warm 220 Volt + zwakstroom

WHISSEiSstanden.Adv.^BO.

|
i
••

WATERMAN
21jan.-19feb.

SsSsssfffssfffsfeef,

ATAG WASEMKAP

:

Ondernemende steenbokken zien hun akü'viteiten in een stroomversnelling komen. Ga in geen
geval volgende week woensdag naar een zwembad. Dat is vragen om moeilijkheden. U zult
bovendien alert moeten zijn als u op pad gaat Er
loert gevaar!

"

ROWENfA
STRIJKIJZtH
v . a m
1200 watt, IICM,,.-,.!., INVENTUWI DEKENS

29.-

O6-35O.299.35

Adres:

RIBBEN RADIATOREN

, 1 7 Cfl PHILIPS DEKENS
W f

SUPER KOOKPLAAT

198.IETNA KOOKPLAAT"

TEFAL STOOMBOUT
Leverbaar in alle maten
UNIEK anti-kalkstaafje, drini,,
gewoon uit de kraan. '99.l^;^f>T v ö

HflQ

IUO.'
.

17

49.-E§§ 158."

SINTERKLAAS KOOPAVONDEN 19.00 - 21.00 uur

Dinsdag 30 november. Alleen de filialen in winkelcentrum Leidset-hage
Woensdag 1 december. Alle filialen, behalve Zoeterwoude
Donderdag 2, Vrijdag 3 december: Alle filialen
I
•••••\

06-350.299.34
U bent de laatste dagen wat ontevreden over de
leef- en werksituatie waarin u verkeert Blijf niet
passief op uw stoel zitten en ga nieuwe horizonten
verkennen! Hou serieus rekening met de mogelijkheid dat u overgeplaatst wordt

Naam:

Plaats:

14-pits gaskookplaat.'298

65.-

BOOGSCHUTTER
23 nov.-21 dec.

STEENBOK

Postcode:

Max. 2 per klant' Adv. 43

.

O6-35O.299.33
Schorpioen, klamp u niet teveel vast aan oude
successen. Blijf nuchter en rationeel. Komende
periode bestaat de kans dat er in de werkkring
een verandering optreedt Dit komt overigens uw
Gnanciële positie alleen maar ten goede. Doe komende week niet mee aan loterijen!

22dec.-20jan.

|ELECTROLUXZ99

BRAUN
TANDENBORSTEl

O6-35O.299.3O

O6-35O.299.31

PHILIPS LADYSHAVE

Met dubbelwandige warmhoudkan. Modern design.

LEEUW
24 juli-23 aug.

MAAGD
24 aug.-23 sept.

.

Maximaal 2 per klant.
Kidni. '37.
J'.-|h—T^T^

1=3
l

Het werk gaat de komende periode wat minder.
Niet dat ontslag dreigt maar echt meezitten is nu
ook weer iets anders. Hehben de zelfstandigen
onder u als eens gedacht aan het afsluiten van een
beroepsrisico verzekering? De gezondheid gaat
verder verbeteren!

IJeeuw en varen zo hun eigen koers in de liefde. Ze
laten zich niet van hun geplande koers afbrengen.
Ga volgende week eens financiële kracht opdoen
door het munten en penningenkabinet in Utrecht
te bezoeken. En beste Leeuw, geluk is niet te koop!

Type 971 OJ; Espresso en Luxe ladyshave met diverse
koffiezetter in één. '297.- hulpstukken voor pedicure,
^f\f~
manicure en huidmassage.

OTT nr

Tweelingen doe voorzichtig aan als u op reis gaat
Als u zich teveel haast kan dat komende week tot
ongelukken leiden. Tweelingen die jonger zijn
dan 25 jaar staan aan de vooravond van een
wijziging in hun beroep. En voor ik het vergeet, u
kunt de komende periode succesvol een gokje
wagen!

KREEFT
22juni-23juli

KRUPS ESPRESSO
\^^
KOFFIEZETAPPARAAT PHILIPS BEAUTY-SET

HD51 76; Koffiezetter. '65.- |j*lTl

Stieren worden zich de komende periode bewust
van de vergankelijkheid van de dingen. Ook zit
er verandering in de lucht ten aanzien van het
wonen en werken. Stier, een beetje geluk kunt u
wel gebruiken, denk eens aan een gelukshangertje. Dit brengt u geluk!

TWEELINGEN

onbeperkt mosselen
89.-*
FRIET FONDUE SET
eten
voor ƒ l-5>* p.p.

BRAUNEXACT
,f
BAARDTRIMMER<y

SXEER.

OntwiK«eling en realisatie

Nijhuis Bouw bv
vestiging Apeldoorn

Rechthoekige friteuse mei

\IIAAC.

25.-

Verkoopinformatie

2042 LC Zandvoort

„winterse"
daghappen

Scheerapparaat met snellaadsysteem. Inkl. tondeuse
en wandhouder. Adv. '170.-

LUXE HANDMIXER

U kunt zich uitsluitend op deze avond inschrijven!!!

Van ma. t/m vrij:

BRAUN OPLAADBAAR

3 snelheden handmixer +
garden en deeghaken.

Rammen krijgen het advies wat meer aan sport
te gaan doen. Dat zal de gezondheid ten goede
komen. In de liefde is momenteel sprake van enige
wisselvalligheid. Wat de gezondheid betreft is
sprake van kleine klachten die van voorbij gaande aard zijn.

N

Kontaktgrill, uitneembare
grillplaten.thermostaat.'159.-

35.-

06-350.299.26

Koopsommen van ƒ 127.600,- tot f 142 000,- v o.n.

llnklusief 8 pannetjes.

GRILL

Pureren, mengen, hakken.

RAM
21 maart-20 april

Wilt u meer weten!

Zeestraat 46

\

Subsidie
Op deze woningen is de subsidieregeling Sociale koopwoningen 1993
van toepassing De hoogte van de door u te verkrijgen subsidie varieert
van / 5 000 • tot / 26 100 - (rekenrente 6 375°°) en is afhankelijk van uw
belastbare inkomen van 1992 en de rentestand

128.-l*

Kompakte alleskunner.

PHILIPS
STAAFMIXER

Indeling
Entree woonkamer mei open keuken hal loilel te verdieping overloop 3 slaapkamers badkamer met Oouche en vaste wastafel
2e verdieping type A: vhzotrap naar vlienng type B vaste trap naar
zolderverdieping

telefoon 023-385478

75.-» 118.-I*

SUPER BRAUN
KEUKENMACHINE

Binnenkort zal Nijhuis Bouw bv vestiging Apeldoorn starten met de bouw
van 114 premiewoningen m Almere-Staö (Verzetswijk gebied 2H1c)
Hel projekt bestaat uit twee verschillende woningtypen mei variaties m
de emdwomngen

*LIEFDESLEVEN
*FIANCM
*BEROEP
*GEZONDHEID
*GELUK

f 96,- excl.
171/2% BTW /

Inzenden uiterlijk 15 december 1993 aan:
Weekmedia, Postbus 51,
1180 AB Amstelveen

Tel.: 020-6475393
Fax: 020-6475449

Beste vis, u vergt teveel van uzelf. Als u anderen
iets beloofd dan moet u dat ook nakomen. Dat is
nu eenmaal een ijzeren wetmatigheid. Vermijd
het eten van nitraathoudende groenten. U bent er
extra gevoelig voor. Waag gerust een gokje.
MET EEN PERSOONLIJKE
HOROSCOOP (RUIM 7O
PAGINA'S!!) KOMT U ALLES
OVER UZELF TE WETEN.
Bel uw eigen horoscooplijn en
kies keuze 3 voor gratis tolde

m

$&*

r is maar een
Jackpot tot7 miljoen
die gegarandeerd
uitkeert.
Jackpot van
de Postcode
Loterij!

Gastvrouw Pernille La Lau van Postcode
Bingo verrast u maar al te graag met een
enorme prijzenregen.

UITSLAG TREKKING NOVEMBER
161.341 WINNAARS!

1013
1018
1025
1027
1031
1033
1033
1033
1033
1034
1034
1034
1035
1051
1052
1055
1055
1057
1057
1058
1061
1063
1067
1068
1068
1069
1071
1071
1073
1074
1074
1076
1078
1079
1079
1082
1091
1092
1094
1095
1095
1095
1096
1097
1097
1102
1102
1102
1102
1107
1107

HE
BR
MG
AJ
CT
DD
HB
HT
KM
MC
NL

25,50,25,50,25,50,25,700,25,25,25,-

XK 7oo,AX 700,-

TN 50,HL 25,DT 25,XC 25,HD 25,TC 500,LJ 25,-

EH 700,-

XW
NM
AS
GH
WT
BX
VA
VD

25,50,25,700,25,50,25,50,-

CJ
LJ
GG
TD
XR
TA

25,50,50,25,50,100,-

AH 700,-

\S~7

[\£.

C ft

50,-

GG
HR
AA
DC
JV
AN
MX
NM
AF
AL
TT
ZP
DL
JV

25,700,25,25,50,25,25,25,100,25,25,50,25,50,-

XB
NK
VG
PS
XE
LC
HL
XN
PJ
LV

700,50,500,700,25,25,50,700,50,50,70,50,25,25,70,50,25,-

111-: TK 700,-

1111
1112
1115
1121
1121
1131
1186
1186
1187
1211
1213
1216
1216
1216
1221
1222
1222
1223
1251
1261
1261
1274
1324
1333
1355
1381
1382
1403
1406
1411
1411
1411
1412
1422
1424
1431
1431
1446
1525
1531
1541
1544
1561
1561
1611

NH
RE
SR
AR
BR

1611
1617
1621
1636
1658
1693
1701
1702
1702
1702
1702
1723
1733
1741
1749
1752
1761
1768
1771
1771
1777
1781
1781
1782
1784
1784
1788
1813
1813
1816
1825
1825
1826
1829
1829
1834
jlöbo
QCC
1901
1901
1906
1921
1931
1943
1944
1945
1946
1951
1962
1973
1974
1975
1991
2011
2011
2012
2031
2034
2034
2041
2071
2071
2082
2102
2116
2135
2144
2152
2161

JNJOOO,KX 25,10,10,10,CD 50,HH 50,AM 50,LD 50,LJ 50,TK 50,BJ 100,VH 25,JW 25,AH ÏOO,10,CS 700,BG 50,70,EE 25,AL ÏOO,KRJOOO,WC 50,LC 700,AM 50,SP 25,H B 25,EJ 25,LW 25,KE 500,70,BK 500,AH 25,70,HC 700,AR 50,in
(U,EB 25,NC 25,WN 25,CH 25,VN 25,LN 25,XB 50,XR 25,RP 700[KW 25,EH 700,VN 25,XN 50,DC 50,70,LW 25,XK 700,WG 25,70,70,NM 500,CE 7000,BP 25,XE 500,GM 25,BW 700,AB 50,MH 50,70,LA 25,ZH 50,-

2289
70,2291 DX 700,2291 RH 700,2291 VR 50,2295 PN 700,2295 RV 50,2315 VL 50,2321 HS 25,2323
70,2324 LF 50,2331 NW 25,2352 JR 25,2353 HZ 25,2353 LT 500,2361
70,2376
70,2396 AE 700,2406 JX 50,2408 CB 25,241 1 GA 500,2411 KA 50,2461 CJ 50,2502
70,2512 BK 25,2514 GD 500,2515 KG 700,2516 B J 25,2516 JX 50,2516 TE 25,2521
70,2522 EM ' 25,2522 ZM 50,2525 ET 25,2526 KG 25,2532 AN 50,2533 AA 25,oren
p i 1 nn
£lD3l Dj 700,2562 AE 25,2564 CP 25,2564 HB 50,2565 HC 25,2571 VG 50,2571 WJ 50,2572 NL 25,2583 GN 700,2585 BT700oi2595 WZ
7000,2611 VA 25,2611 XK 25,2622 CW 25,2624 EJ 700,2624 LS 500,2635 GC 25,2651 ZZ 700,2661 BE 50,2671
70,2681 HV 25,2712 VX 700,2719 GC 700,2723 BL 25,2725 GL 50,2771 EK 25,2804 VJ 500,2851 TC 25,2902 EK 25,2902 GD 25,2904 EJ 25,-

2991
2991
2992
3000
3021
3021
3023
3027
3031
3034
3035
3036
3036
3038
3039
3053
3055
3062
3067
3068
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3079
3082
3083
3085
3114
3118
3122
3123
3124
,34 n*
3131
3131
3131
3132
3137
3137
3137
3171
3181
3191
3191
3192
3193
3201
3201
3201
3202
3203
3206
3207
3216
3222
3225
3233
3235
3247
3247
3265
3273
3274
3281
3286

NE 700,- 3328 JE 25,- 3905 DL 700,- 5046 JT 25,TB 50,- 3331 GK 25,- 3905 JD 50,- 5056
70,TJ 25,- 3342 TH 700,- 3911 BR 25,- 5061 NR 25,70,- 3343 PD 700,- 3911 KD 50,- 5076 EH 25,KM 25,- 3362 EH7000,- 3931 VK 25,- 5107
70,RM 50,- 3401 AT 25,- 3958
-70,- 5113
70,TE 25,- 3434 BJ 50,- 3961
70,- 5131
70,PR 50,- 3436 AV 25,- 3972 JL 7000,- 5142 BD 700,WB 50,- 3442 CL 25,- 3995 AV 25,- 5142 GH 700,TR 25,- 3451 ZN 25,- 3998
70,- 5144 WD500,HG 50,- 3523 RL 25,- 4001 TJ 50,- 5161 ST 700,JG 50,- 3531 RZ 700,- 4105 XD 25,- 5171 EE 50,MG 25,- 3551 ST 25,- 4158 CM 25,- 5213
70,EA 25,- 3555 XN 500,- 4181 BC 50,- 5213 XM 700,JK 700,- 3561 BE 25,- 4201 BJ 25,- 5216 Cl 700,XL 25,- 3562
70,- 4204 VB 25,- 5231 AP 25,VD 50,- 3562 XP 50,- 4205 LC 700,- 5231 GA 50,TB 25,- 3572
70,- 4205 SR 25,- 5235 GA 25,TY 25,- 3584
• 70,- 4209 CE 25,- 5243 TL 25,NE 500,- 3585
70,- 5256
70,70,- 4247
ZK 50,- 3601 CH 500,- 4251 XP 25,- 5282
70,CH 25,- 3611 AW 25,- 4265 JN 50,- 5307
70,EA 25,LT 25,6822 LC 1 41
VP 25,HB 50,WH 25,HB 700,RS 700,LJ 500,J
~
TJ 50,70,en
voor
iedere
deelnemer
BC 50,in de postcode 6822 LC
NL 50,BT 50,- een troostprijs van ƒ 1.000,AH 25,DM
Kn
oN 50,HD 25,J J 500,TP 50,CN 700,- 1503 VK 102
3823 BA 009
NA 25,2101
XX
039
9861
EC 080
WB500,RJ 082
^^^>'^^r
PR 25,- 2151
1 "•••
NK 25,GJ 25J- 3621
10,- 4285 DN 25,- 5324 EL 25,KD 25,- 3621 TR 50,- 4322 DA 25,- 5325
70,70,- 3641
10,- 4328 LE 50,- 5344 GA 25,AV 50,- 3648 BC 25,- 4337 ES 25,- 5384 GD 700,PC 25,- 3703 SN 50,- 4381 TZ 25,- 5402 AS 50,TA 25,- 3704 EV 50,- 4382 HJ 25,- 5421 HV 25,VJ 25,- 3704 NX 50,- 4401 HB 25,- 5454 HM 25,VH 25,- 3709
10,- 4416 DC 50,- 5462 GX 50,AP 50,- 3712 AA 25,- 4438 NH 700,- 5467 BL 50,70,- 3722 CK 25,- 4456 AT 50,- 5467 MA 50,TJ 700,- 3738 SK 50,- 4462 BE 25,- 5482 AC 50,BD 50,- 3739 LH 700,- 4521
70,- 5505 RC 25,ER 50,- 3742 AW 50,- 4529
70,- 5531 XE 25,LZ 25,- 3743 JG 50,- 4543
70,- 5540
70,70,70,- 3752 TB 25,- 4551 ES 25,- 5541
TD 25,- 3764 ZN 700,- 4571
70,- 5554
70,70,- 3765 BK 50,- 4585 AG 50,- 5582 JB 25,LG 25,- 3771 CE 50,- 4600
70,- 5583 AL 700,BG 500,- 3772 HH 50,- 4611 WT 50,- 5591 PR 25,AJ 500,- 3811 EK 50,- 4614 CB 25,- 5595
70,AC 50,- 3812 MH 25,- 4615 JE 25,- 5625 ES 50,JJ 700,- 3813 JH 25,- 4651 DE 25,- 5625 RK 500,LN 25,- 3815 M J 50,- 4661 RX 25,- 5627 WG500,4670
70,- 5628 TS 25,5632 KX7000,5643 BA 25,4707
70,- 5662 ES 500,4707 TP 25,- 5664 AC 25,EH 50,- 1447 WX 100,4710
70,- 5664 EW
ZH 50,1452 XW 25.4714 EE 50,- 7000,VG 100,- 1503 JG 25,4751 BH 50,- 5667 LJ 25,10,1506 XH 50,4761 RC 25,- 5671 GW 25,LC 25,1511 VN 50,4816 JJ 50,- 5671 HB 25,JD
50,1562 WZ 100,4817 XH 50,- 5682 CA 700,CE 100,1582
10,4818 BB 25,- 5684
70,TL
2s[- 2 1 04
104822 AB 25,- 5684 BV 25,JC
5o[- 2111 BN 25i4822 XE 25,- 5684 EJ 50,10,- 2131 XM 100,4822 ZH 25,- 5704 GZ 25,TK 25,- 2172 BG 50,4835 CD 25,- 5706 BP 50,XN 100,- 2182 VN 100,4841
70,- 5706 TD 700,EL 1004841
70,- 5709 HC 25,4849 AP 25,- 5711 BJ 50,70,- 5737 AX 25,EM 700,- 3816
70,- 4941
TZ 25,- 3816
70,- 4941 BN 50,- 5741 EA 25,BD 50,- 3841 AL 25,- 5011 VM 50,- 5754 CH 500,SB 50,- 3841 EJ 50,- 5012 GS 25,- 5830
70,AV 500,- 3850
70,- 5014 MZ 50,- 5914 BD 25,EH 500,- 3861
70,- 5025 TJ 700,- 5915 G J 25,AC 25,- 3881 GV 50,- 5036 NA 25,- 5915 XX 50,GB 25,- 3881 MS 50,- 5037 HS 25,- 5921 JD 700,HE 700,- 3901 SN 700,- 5038 TG 25,- 5932 SN 700,70,- 3901 SR 25,- 5042 LM 25,- 5941 CL 50,-

HOOFDPRIJS

ƒ100.000,-

Gran Dorado Prijzen

mmm IN DEZE REGIO VIELEN IN DE PRIJZEN: EÜHSÜ
AZ
BK
EK
ZS
WL
JE
GJ
CS
GD
RW
BM
BN
HD
HM
BJ
VT
WP
EM
PW
BG
NW
VA
AV
AE

50,50,50,25,50,25,500,500,25,25,25,25,25,10,50,ÏOO,50,100,50,50,tOO,25,JOO,10,50,700,-

1016
1018
1034
1035
1052
1054
1056
1056
1056
1063
1063
1063
1066

KP 25.MT 100,EA 50,VX 50,AP 25,RN 25.10,KE 25,VX 50.CE 25,HT 25,NG 50,10,-

1069
1069
1078
1078
1079
1090
1091
1095
1095
1102
1103
1104
1106

AT 50,VW 25,JB
25,PA 25,AZ 100,GC 50,JB
50,CN 25GV ?SCJ 25,AF 50,KD 25,DM 50,-

25,- 2907 CG 700,-

2171

DR

2182
2223
2223
2225
2225
2242
2273
2275
2286

MB 500,70,VS 500,AN 25,PN 500,VR 50,70,VM 700,GK 25,-

2924
2941
2941
2967
2981
2985
2985
2985
2986

VH
BM
RH
XH
ED
AW
BT
CL
EX

25,700,50,700,25,25,25,25,25,-

1106
1106
1115
1131
1131
1161
1182
1324
1391
1427
1441
1441
1443

3311
3311
3314
3314
3315
3315
3317
3317
3317
3319

5951
5953
5954
5966
5988
5993
6041
6061
6071
6075
6077
6099
6111
6121
6121
6129
6131
6135
6142
6151
6163
6164
6216
6217
6217
6217
6217
6218
6224
6228
6241
6245
6267
6281
6291
6300
con"7
boU(

AX
CD

25,25,70,70,70,GJ 500,RA 25,CE 25,AL 25,70,70,AL 700,70,70,LM 25,JH 25,HN 25,70,70,BH 700,KL 50,70,XE 25,AT 25,GG 50,N K 25,VX 25,TP 50,LC 700,AX 25,70,JP 50,EB 500,AC 700,70,70,</i
70,-

6333 AL 25,6336
70,6336 VT 50,6365 EA 700,6369
70,6372 NE7000,6372 VL 50,6413 RM 256414
70,6414 NX 25,6414 TJ 25,6442 XN 50,6445 AK 25,6446 AC 50,6462 GL 25,6462 JA 50,6463 CL 25,6463 CW
7000,6469 XE 25,6521 ER 25,6523
70,6523 AS 25,6534
70,6537 GC 700,6546 TP 50,6573 VV 500,6584 DE 50,6601 ZW
7000,6603 EL 25,6613
70,6616
70,6617AV
7000,6644 CM 25,6651
70,6651 GX 500,6662 SE 700,6687 BL 25,6702
70,6716 GH 50,6721 TR 700,6813 BP7000,6821 AR 50,6821 BM 25,6823 GN 25,6824 AD 25,6826 KA 700,6826 SG 50,6831 AD 500,6831 GH 50,6833 AN 25,6835 HG 700,6841
70,6841
70,6866 CM 50,6866 DK 50,6871 CX 50,6871 LC 50,-

6902 BB 25,6904 KX 25,6921 ME 500,6951 EM 25,6953 CH 50,6982 AV 50,6991 WT 25,7006 SM 50,7011 BM 25,7011 VL 25,7021 AW 50,7025 CA 50,7031 ZP 700,7071 HG7000,7101 DC 25,7101 TZ 25,7112
70,7121 ER 700,7130
10,10,7201
7221 BN 50,7271 EE 50,7322
70,7322 TA 25,7326 JH 25,7334 BN 50,7361 CH 700,7384
10,7413 AE 25,7414 EC 700,7415 GT 700,70,7418
7431 BA7000,7441 HK 25,7468 AT 50,7468 HJ 700,10,7481
7482
70,7513 GD 25,7533 ZA 50,7544 HE 50,7544 LK 700,7544 TN 50,7557 DH 50,7558 EK 50,7588
70,7606 TW 25,70,7609
7622 AH 700,7663
70,7671 EX 25,7676 EK 25,7683
70,70,7721
7731 CZ 50,7731 KD 25,7753 TJ 25,70,7755
7784
70,7788
70,7815 BC 25,7822 GB 25,7823 RJ 25,7823 SC 25,7827 AC7000,7833 EB 50,70,7849
70,7858
7871 PM 25,7875
10,7876 BE 50,7881 KN 25,7891 DG 25,7904
70,70,7908
7908 MB 50,7916 TE 50,7921 LH 50,70,7931
70,7932
10,7938
7941 VP 50,AA
700,7946
7957
10,7957 AK 25,7963 BJ 25,8014 EE 25,8014 WR
7000,'
8021 DK 50,8021 ZD 50,8031 CJ 50,8031 JE 25,8031 MJ 700,8032 HJ 25,8032 ML 50,8064
70,-

8081
8096
8224
8225
8253
8254
8261
8262
8265
8278
8314
8325
8331
8396
8401
8411
8411
8421
8431
8447
8452
8465
8466
8467
8515
8551
8571
8601
8608
8614
8701
8701
8752
8754
8801
8802
8881
8911
8918
8921
8922
8934
8934
9101
9174
9201
9202
9223
9244
9251
9257
9281
9281
9283
9301
9306
9307
9363
9364
9401
9402
9402
9406
9407
9411
9412
9421
9461
9491
9502
9561
9566
9581
9637
9642
9671
9674
9675
9712
9713
9713
9718
9722
9725
9728
9732
9736
9737
9742
9744
9801
9801
9933
9951
9956

EZ
VR

50,25,-

DB

25,-

AC 700,70,70,VX 25,70,GR 50,70,70,AL 50,-

BC

50,70,-

BR
KM
XK
PA
HJ

25,700,25,25,25,70,70,25,70,10,10,10,10,50,50,50,25,700,10,-

RE

ZJ
WR
AN
EL
XR

GX
VX

50,50,-

RH

50,10,-

HT

25,-

Er is bij de Postcode Loterij de laatste dagen veel
gebeld. Er blijken namelijk andere organisaties te
zijn die ook een jackpot van 7 miljoen beloven.
Ons onderzoek heeft uitgewezen dat er maar één
loterij is die 7 miljoen ook werkelijk uitkeert:
de Nationale Postcode Loterij. Dat kan geen enkele
andere loterij waarmaken. Als u dus echt kans op
7 miljoen wilt maken en tegelijk mens en natuur wilt
.steunen, vul dan de WIN-TOT-7-MILJOEN-BON op
deze pagina in.

Jackpot nu
4,5 miljoen!
Notaris Van Os te AmsterdSm heeft de trekking van november verricht. Van de
winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde postcode wint - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen
van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjespnizen ook de
letters weggelaten. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

DE 25,NP 500,EP 50,70,70,AZ 25,70,-

TB

STUUR DEZE SPECIALE
JACKPOTBON OP VOOR
VEEL KANSEN OP
2 TOT 7 MILJOEN!

25,-

EN 50,LB 700,CJ 50,JC 25,70,70,-

NC 50,W,VT

50,70,70,-

KE

25,10,10,10,BT 50,U 500,KG 50,AT 25,10,PJ 50,10,BJ 25,AR 25,AH 25,10,KC 700,10,AA 50,GS 25,AS 25,JK 25,PE7000,CC 50,SK 25,MJ 25,NJ 700,HM 500,MG 50,JH 25,KX 50,N A 7000,KS 50,CB 25,70,NA 25,-

CK

25,-

PH

25,-

10,-

Postcode ambassadeur:
Henny Huisman.

WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

Q ƒ40,- (vier lotnummers) Q ƒ20,- (twee lotnummers)
Q ƒ30,- (drie lotnummers) Q ƒ10,- (één lotnummer)
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters. Deelname houtltinaanvaarding van het reglement.

Naam:

Q dhr. G mevr.,

Adres:
Postcode: i i l i i-i i i
Postbanknummer

Plaats:

150.93.12

Datum:
Handtekening:

NATIONALE

Banknummer:

• LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

Nieuwsblad

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 511.450 BRIEVENBUSSEN

Donderdag 9 december 1993

Ducky Duck
Jcan toch open

Weekmedia

Overmatig alcoholgebruik, een veel
hoger percentage aan echtscheidingen, vereenzaming en de aanwezigheid van veel probleemgezinnen in
flats. Zo werd het beeld van Zandvoort-Nieuw Noord min of meer ge-

schetst in het Sleutelfiguren-onderzoek van de GGD. Allemaal onzin, het
rapport kan de prullenbak in, meent
een aantal bewoners van deze wijk.
Donderdagavond waren zij naar Café
Basta, in het winkelcentrum Nieuw•Noord, gekomen om de GGD-mensen
erop te wijzen dat zij helemaal fout
zaten.

Niet ruilen
„Ik woon 28 jaar in Nieuw Noord,
waarvan 22 jaar in een flat. Ik zou niet
willen ruilen met een plekje in het
dorp," zei een van de bewoners. „Ik
begrijp niet hoe de GGD het over verloedering kan hebben," reageerde een
ander. Vroeger had hij in het centrum
gewoond, nu woonde hij al dertig jaar

in Noord. Tot volle tevredenheid.
Hun mening werd in zekere zin bevestigd door een rapport van het Gewest Zuid-Kennemerland. Daaruit
blijkt dat er in 1992 in heel Zandvoort
niet meer dan 25 echtscheidingen
plaatsvonden, 2,7 procent van de gezmnen is een één-ouder-gezin. De gemiddelde werkloosheid is lager dan in
de rest van Kennemerland, en van de
bevolking in Nieuw Noord loopt
slechts vijf procent in de bijstand.

over deze wijk denken, hoe zij deze
wijk beleven. Blijkbaar zijn zij niet
goed op de hoogte van de situatie in
Noord."
Die sleutelfiguren waren 13 medewerkers uit de gezondheidszorg, hulpverlening of onderwijs, die een vragenlijst hadden ingevuld. Op het eerste
verslag hieruit, is later door acht van
hen nog commentaar gegeven. Bewoners van Nieuw Noord waren overgeslagen bij het onderzoek, zo luidde
commentaar uit het publiek. Maar
volgens de twee vrouwen was het ook
Kreten
niet bedoeld als 'representatief'. Toch
De twee GGD-vertegenwoordigsters was het naar gemeentebesturen en anAmbler en Geerlink, sloten van het dere beleidsmakers gestuurd. „De bebegin af aan niet uit dat de gegevens in doeling is om een signaal te geven, een
het rapport fout zijn. „Het rapport be- discussie los te maken." Wethouder
schrijft meer hoe onze sleutelfiguren Termes, ook aanwezig op deze avond,

had zich geërgerd aan de uitspraken
en opsommingen in het rapport. „Het
zijn allemaal kreten, zonder argumenten."

Zandvoort-Zuid
„Het was een experimenteel onderzoek," besloot Geerlink van de GGD.
„Kennelijk is dat wat Zandvoort-Noord betreft mislukt." Of dat ook
voor 'Zandvoort-Zuid', het hele gebied
ten zuiden van de spoorlijn, betreft,
kon zij niet zeggen. Volgens het rapport is ook daar sprake van vereenzammg, hebben de mensen er een materialistische instelling, wordt er veel
'junkfood' gegeten en zijn er teveel
mogelijkheden voor gokken, drug- en
alcoholgebruik.

Ik wil duidelijkheid scheppen voor de kiezer'

Uuijs lijsttrekker
Gert-Jan Bluijs is waarchijnlijk lijsttrekker van
et CDA afdeling Zandvoort
eworden.
De leden hebben gisteravond
un lijst vastgelegd. Vermoedejk hebben zij zich daarbij aan
e advieslij st gehouden, maar
at was bij het ter perse gaan
an deze krant nog niet bekend.
iluijs stond al bovenaan op de
dvieslijst. Daaronder: 2. Geard Versteege, 3. Ruud van der
iije, 4. Ype Brune, 5. Ralph
jas, 6. Jan Brabander, 7. Dick
os, 8. Pieter van der Mije, 9.
farijke Bosman-Paap (op eien verzoek op een onverkiesare plaats), 10 GerardBalk, 11.
ichard van As, 12. Minke van
er Meulen, 13. Mies Ingweren-Goldschmeding, 14. Hans
uiten, 15. Piet Hoogvorst. De
uidige wethouder Peter Ingersen had, evenals Marijke
osman, eerder al aangegeven,
iet meer in de raad terug te
eren.

ieroving
ZANDVOORT - Een 23-jarie Zandvoorter is op 3 decemer omstreeks 01.00 uur in de
erksteeg door twee jongenannen met geweld van zijn
ortemonnee beroofd. Terwijl
ij in de richting van het Gastuisplein liep, werd hij ingeaald en door één van de daers met een voorwerp in zijn
ezicht geslagen. Het slachtof;r kwam ten val doordat hij
og meer klappen kreeg. Verolgens doorzochten de daders
yn kleren en stalen zijn portelonnee met tweehonderd gulen.
Beide overvallers hadden een
etint uiterlijk, waren ongeeer 19 jaar en droegen een
Njkerbroek. Eén van hen
roeg verder een zwart jack
iet witte mouwen en een em!eem op de achterkant.

Nieuwe regio
ZANDVOORT - Zuid- en Miden-Kennemerland moeten saéén regio gaan vormen.
'at
is de mening van Gedepu;
erde Staten van Noord-Hol. De nieuwe regio moet
*'est-Kennemerland gaan he*. Hiervoor moet uiterlijk l
inuari 1998 nieuwe gewestreeling klaar zijn. De huidige inpehng stamt uit 1985.

Waterstanden j
atum
dec

O dec
Idee
2,dec
3 dec
4
dec

5 dec
6 dec
'dec

HW
11.31
00.06
01.06
01.58
0252
03.41
04.27
05.16
05.59

LW
06.45
08.10
08.55
09.44
10.45
11.36
00.10
00.55
01.35

HW LW
-.-19.25
12.3620.14
13.2921.20
14.1722.30
150823.14
15.55
-.16.3912.20
17.2613.10
18.0713.56

In de groenbak moet al het
natuurlijke, organische afval
gedeponeerd
worden: het
groente-, fruit- en tuinafval, samengevat 'gft'. Dit hoeft niet
verbrand te worden, zoals het
overige afval. Dat scheelt in de
belasting van het milieu, maar
ook in de kosten. De verwerking van afval dat verbrand
moet worden, is veel duurder
dan het 'composteren' van het
gft.

VAM
" Het te verbranden materiaal
gaat naar een Amsterdamse
vuilverwerkings
installatie
(AVI-West). Het gft wordt nog
verwerkt door de VAM in Wijster waar er compost van wordt
gemaakt voor de tuin en agrarische doeleinden. Vanaf volgend
jaar wordt dit laatste waarschijnlijk ook in Noord-Holland gedaan.

Om het gescheiden op te kunnen halen, krijgt elk adres in
Zandvoort een groenbak. Er
aanstand/getij:
M
zijn er in verschillende forma
maand. 13 dec. 10.27 uur
5r|ngtij woensd. 1 5 dec. 1 6.39 uur ten. Wat de rolemmers betreft,
hebben de bewoners tevoren
kunnen kiezen voor een for' maand. 20 dec. 23.26 uur

r

Uitleven
„Voor mij is het een
(•
hobby en ook een uitO
laatklep voor mijn werk als or
ganist bij het crematorium BIJ
de koren kan ik mij uitleven "
Dat zegt Frans Bleekemolen,
koordirigent van diverse Zandvoortse koren

Bier
Theo van de Voorde -f c
brouwt zijn eigen bier l O
Zo'n tien liter in de maand HIJ
geeft ook cursussen bierbrouwen 'Ik hoop zo een groep
bierliefhebbers bij elkaar te
krijgen en een club te vormen '
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 u u r . . . . tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Van de vijfhonderd formulieren zijn er 210 ingevuld teruggestuurd. Daarin staat ook dat de
gemeente de straten eerder
moet afsluiten, als deze zijn ondergelopen. Dat zal in het actieplan worden opgenomen, zegt
de gemeente in een persbericht.
Op meer plaatsen moeten bakken met zandzakken komen,
ook met kleinere zakken. Dat
zal zo spoedig mogelijk worden
uitgevoerd.
In het laaggelegen deel van
het dorp moet een bergingsbassin komen. Het teveel aan regenwater, dat niet zo snel door
de riolering verwerkt kan worden, kan daar dan voorlopig
naar toe. Deze suggestie, als een
eerder gedaan in de gemeenteraad, wordt doorgegeven aan
ingenieursbureau DHV. Of er
een bassin komt, hangt er mede
vanaf of de gemeente deze mvestering kan opbrengen.
Burgemeester Van der Heijden deelde dinsdag op de Gertenbach Mavo de eerste exemplaren
van de 'Vuurwerkkrant' uit

Foto Persbureau Zandvoort

'Vluchtelingen' op dak NZH-bus

'Lik-op-stuk-beleid' tegen te
vroeg afsteken van vuurwerk
ZANDVOORT - Jongeren
die dit jaar te vroeg vuurwerk afsteken, krijgen te
maken met een 'lik-op-stuk'
beleid. Zij kunnen kiezen
tussen een 'vette boete' of
doorverwezen worden naar
het Bureau Halt. Daar krijgen zij alternatieve straffen
opgelegd, zo mogelijk nog
dezelfde dag. In een speciale
krant worden zij gewaarschuwd voor de gevaren van
vuurwerk.

Vuurwerk afsteken mag pas
op oudejaarsdag vanaf tien uur
's morgens. Wie dat op een eerder tijdstip doet, is schuldig
aan een milieudelict oftewel
een misdrijf. Dat wordt bepaald
in een nieuw vuurwerkbesluit.
Degene die hiervoor opgepakt
wordt, kan rekenen op een 'vette boete' en een aantekening bij
Justitie. Dat zegt Marko Kleijn
van Bureau Halt Kennemerland-Zuid. Zijn bureau biedt
jongeren echter een alternatieve straf. Hiermee kunnen de
jongeren zowel aan de geldboe-

Gemeente verspreidt vierduizend groenbakken
ZANDVOORT - Zo'n vierduizend
'GroenBakken'
worden deze en komende
weken over heel Zandvoort
verspreid. De meeste bewoners krijgen een eigen bak,
om daarin het groente-,
fruit- en tuinafval te deponeren. Vanwege het milieu en
de kosten voor de gemeente
is het beter, dit gescheiden
te houden van het overige
afval.

DEZE WEEK

ZANDVOORT - Er moeten meer zandzakken komen, plus een bergingsbassin in het centrum. Dat antwoordt een aantal bewoners
op een enquête over de wateroverlast in het dorp.

ZANDVOORT - Ad Hendrikse heeft zich teruggetrokken
..Is lijsttrekker van de VVD. Zijn plaats wordt waarschijnjijk overgenomen door oud-wethouder Frits van Caspel.
[endrikse voelt zich niet gesteund door de overige yeriesbare kandidaten, waaronder Van Caspel. „Als ik lijstrekker blijf, schep ik verwachtingen die ik met deze toeomstige fractie niet kan waarmaken." Dat zou 'kiezersberog' zijn en dat wil hij voorkomen. „De kiezers weten nu
enminste waar ze aan toe zijn."

men, maar ik merkte geen bereidheid daartoe. Ik verkeerde
in een volkomen geïsoleerde
positie. Ik ondervond dat zij
zich niet loyaal bij de uitslag uit
de ledenvergadering hebben
neergelegd. En dat verwijt ik
ze." Het verkiezingsprogramma lag nog niet definitief vast,
dus wat dat betreft kon de toeop de VVD stemmen, kiezen ze komstige fractie nog verschilvoor het beleid van Van Cas- lende kanten op.
pel." Als lijsttrekker vertegenwoordigde Hendrikse een fors
aantal ontevreden leden binnen Duidelijkheid
de WD. Zij zijn het op een
Hendrikse heeft het WD-begroot aantal punten niet eens stuur en de kandidaten maanmet beleid en visie van Van dagavond mondeling en schrifCaspel, zoals hij dat tijdens zijn telijk op de hoogte gebracht.
wethouderschap heeft laten Een redelijke kans tot samen'zien. „Met respect voor het vak- werking met Van Caspel is er
manschap van Van Caspel, volgens hem niet, schrijft hij in
maar het karakter van Zand- zijn brief. 'Onze zienswijzen ligvoort is in het geding," aldus gen te ver uiteen om tot een
Hendrikse.
voor beiden aanvaardbare, gemeenschappelijke noemer te
komen. Onze karakters, mentaOnwerkbaar
liteit en daarmee de wijze van
Als - beoogd - wethouder zou aapak, bijvoorbeeld met de inHendrikse echter alleen komen spraak, verschillen te veel.'
te staan in de gemeenteraad.
Van de overige verkiesbare
Volgens hem zou dat resulteVVD-ers is te verwachten dat ren in een slecht functionerenzij zich achter de ideeën van de VVD-fractie. 'De knoop nu
Van Caspel zullen opstellen. doorhakken betekent vooral
Dat zou het voor hem onwerk- duidelijkheid naar de kiezers'
baar hebben gemaakt, zegt hij. toe. ik wek geen verwachtingen
„Dan kun je niet waarmaken die ik niet kan waarmaken. Zelf
waar je voor staat." Van de kan- heb ik als kiezer ook altijd duididaten die het wél met Hen- delijkheid willen hebben.'
drikse eens zijn, is verder niemand op een verkiesbare plaats
terechtgekomen. Dat risico zat Jammer
er tevoren in, geeft hij toe.
„Ik vind het wel ontzettend
„Maar er was zoveel onvrede jammer," zegt Hendrikse over
binnen de partij, dat er gewoon zijn stap. „Ik had er graag in
willen duiken, maar mijn polsiets moest gebeuren."
stok is niet lang genoeg om.de
„Maar na de verkiezing van afstand te overbruggen. Die afde kandidatenlijst, had ik toch» stand is ook nog steeds tussen
verwacht dat we achter alles de leden en de toekomstige
een streep konden zetten om fractie. Ik ben benieuwd of er
samen een nieuwe start te ma- nog pogingen ondernomen
ken. Vanaf 22 november heb ik worden om hen nader tot elconstant geprobeerd met de kaar te brengen. Dat is de taak
overige kandidaten tot een van degenen die die afstand geopen en eerlijk gesprek te ko- creëerd hebben."

Oplage: 5.200

Meer zandzakken
in het centrum

Hendrikse trekt zich terug
ils lijsttrekker van de VVD
„Ik wil geen stemmen treken met iets, waarvan later
lijkt, dat het niet waar te maen is," aldus Hendrikse. „De
lezers weten nu tenminste
aar ze aan toe zijn. Als ze bij
e gemeenteraadsverkiezingen

Editie 17

Rapport over Nieuw-Noord in de prullenbak

ZANDVOORT - Kinderdagverblijf Ducky Duck aan
ZANDVOORT - Van sociale verde Prinsesseweg mag bin- loedering is in Zandvoort Nieuwnenkort toch open. De ver- -Noord geen sprake. Dat is de megunning is onderweg.
ning van een dertigtal 'zeer tevreWethouder Flieringa (GBZ) den' bewoners van deze wijk. Tijverklaarde donderdag in de dens een discussieavond in café
commissie voor Ruimtelijke Basta wisten zij twee medewerkOrdening dat er gewerkt wordt sters van het beruchte 'Sleutelfiaan een vergunning. Eerst acht- guren-onderzoek' van de GGD te
te hij dat onmogelijk, omdat overtuigen. „We moeten concluliet kinderdagverblijf niet in deren dat het onderzoek in Nieuw
liet bestemmingsplan past. Noord is mislukt," zei een van hen
aan het eind van de avond.
iVeelvuldig overleg met diverse
partijen, waaronder initiatieffceemster Marion van der Zwet,
initiatiefnemer heeft het colle!ge uiteindelijk op andere ge"dachten gebracht.

53e jaargang nummer 49

Los nummer ƒ 1,85

te, als aan de aantekening ontkomen.

Vakantie
„Zij komen hier en dan maken we meteen een afspraak,"
zegt Marko Kleijn. Het beleid is
zoveel mogelijk: 's ochtends gepakt, 's middags aan het werk.
Als dat niet kan, wordt samen
naar een ander tijdstip gezocht.
„Maar dat hoeft niet lang te duren, want de meesten hebben
rond die tijd vrij. En tijdens die
vakantie kunnen zij makkelijk
naar een klusplaats."
De alternatieve straf hangt
een beetje af van wat er gebeurd
is. „Als het vuurwerk is afgestoken in een winkelcentrum of
bijvoorbeeld bij een bejaardenhuis, dan proberen we daar
werk voor hen te vinden." Als
andere mogelijkheid als 'klusplaats' noemt hij de afdeling
Reiniging van de gemeente.
Daarnaast blijft gelden, dat de
eventuele schade die door het
vuurwerk is aangericht, moet
worden vergoed.

Vrijwel dagelijks verschijnt de NZH-bus met zijn kreunende en
huilende 'passagiers' in Zandvoort
ZANDVOORT - Vrijwel dagelijks rijdt er deze maand een
NZH-bus 80 op en neer tussen Zandvoort en Amsterdam met
'huilende kinderen en volwassenen' op het dak. Deze 'vluchtelmgenbus' is een ontwerp van reclamebureau Noordervliet & Wmninghoff, dat hiermee een wedstrijd won voor busreclame. Met de
'kreunende en huilende' poppen op het dak, midden tussen tientallen koffers, wordt aandacht gevraagd voor de negentien miljoen vluchtelingen in de wereld. De passagiers vatten het laconiek
op, weet een buschauffeur. Maar de rijkspolitie moest er nog even
aan wennen, vertelt hij. „Ik ben achterna gezeten door een motoragent. Die was gebeld door verontruste bewoners langs de route,
dat er mensen op het dak zaten. Pas toen ik het'dorp-binnenreed,
kreeg hij het in de gaten dat het poppen waren."

Doodsbang
Vuurwerk dat te vroeg wordt
afgestoken, is voor veel mensen
en dieren hinderlijk, zegt Marko Kleijn. Vooral voor ouderen.
„Die zijn er vaak doodsbang
voor. Als je 95 bent, spring je
niet meer zo snel opzij voor een
rotje. Met het gevaar dat er echte ongelukken gebeuren."
In een speciale vuurwerkkrant, die deze week door Halt
op de Zandvoortse scholen is
uitgedeeld, wordt eveneens gewaarschuwd voor de gevaren.
Burgemeester Van der Heijden
reikte dindsdagochtend op de
Gertenbach Mavo de eerste
exemplaren uit. Hij drong er bij
de leerlingen op aan toch vooral voorzichtig te zijn, zowel
Groene rolcontainers staan in metershoge stapels bij de remise klaar om verspreid te worden voor een ander als voor zichzelf. „Natuurlijk, wat is er nou
over Zandvoort. Dat gebeurt onder toeziend oog van reinigingscontroleur Feenstra (r.)
Foto Petsbureau Zandvoort leuker dan vuurwerk afsteken
als een explosie van hoop voor
in het huisvuil op maandag, het nieuwe jaar? Maar dan
maat. De grijze afvalbakken, staan.
De meeste groenbakken ston- donderdag en vrijdag wordt op- moet het wel voorzichtig gebeuvoor het overige huisvuil en de
groene worden om en om ge- den deze week al op het terrein gehaald, zijn het eerst aan de ren: een ongeluk met vuurwerk
beurt. De gemeente hoopt 18 kan je voor de rest van je leven
van de remise.
leegd.
december klaar te zijn m deze schaden."
Ook flatbewoners in Zandvoort kunnen binnenkort hun De bedoeling was afgelopen wijken.
In de wijk waar het huisvuil
huisvuil gescheiden aanbieden. maandag al te beginnen met het
Zij krijgen van de gemeente een rondbrengen van de bakken, op dinsdag wordt opgehaald,
(ADVERTENTIE)
tienliter 'GroenBakje', waahn maar er moest nog gewacht start de regeling waarschijnlijk
zij hun gft-afval kunnen wég- worden op de deksels. Deze niet eerder dan in februari 1994.
gooien. Bij de meeste flats kan zouden later aangeleverd wor- Dat komt door de gevarieerde ASSUMNTHANTOOR CROESE'r/.\
dat kan weer gedeponeerd wor- den. Naar verwachting kan het samenstelling van deze wijken, TEL. 020-6909464 //7J .
den in groene rolemmers, die uitdelen vandaag of morgen waar veel verschillende wonin- Hypotheekrente v.a 6.1%
UDHBn»
op een standaard komen te van start gaan. De wijken waar- gen staan.

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,50

Naam: (m/v) l l—L
Adres: l l l l l l 1__L
Postcode/Plaats:LJ_J_
J l
l l l
Telefoon: l L
Giro/Banknr.: l l l l l
J L
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,00 D half jaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "71Ö37i"0170Ö3"
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FAMILIEBERICHTEN

Hoera!
Wij zijn erg blij
met onze kleindochter, ze heet

Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

Wij zijn op l december
gestopt met

t
God hebbe haar ziel.
Na een liefdevolle verzorging in Huis in Het Kostverloren is, gesterkt door het H. Sacrament der
zieken, op de hoge leeftijd van bijna 101 jaar rustig ingeslapen mijn lieve moeder, mijn schoonmoeder, onze grootmoeder en overgrootmoeder

Johanna Slegers-Zantvoort
weduwe van Cornelis Slegers
14 december 1892
23 november 1993

one
Zeestraat 46

na een periode van 7 fantastische jaren
met steun en waardering van onze
klanten.

Uitvaartcentrum
Haarlem

Van ma. t/m vrij:

Mieke en lürgen Lange

INSPRAAK UITBREIDING

Beide kerstdagen geopend
van 21.00 - 03.00 uur met
een Caribbean Christmas
cocktails, tropical foods en
top muziek. Entree ƒ 25,-

RAADHUIS

*
K.

Voor uw hartelijke bewijzen van medeleven en
belangstelling, in welke vorm pok betoond,
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn
lieve, zorgzame man

Johannes Christianus Krielen
betuigen wij U onze welgemeende dank.
Uit aller naam:
E. B. A. Krielen-van der Klauw
Zandvoort, december 1993.

Café Sam-Sam
organiseert

SUPER KERST-BINGO
Vrijdag 17 december
* Aanvang: 20.30
* Locatie: Dorpsplein 2
* Entree: gratis

11-12-93

Annie Grol 70 jaar

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles
wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN OF ANDERE KOMMISSIE
OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ
ONS VOORDELIGER - DIREKT UIT DE
WERKPLAATS VAN DE VAKMAN.
ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel.: 02507-14160

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel.: 02507-14168

SNOWWHITE
Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen
Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

Alvorens het plan concreter uit te werken en een
procedure als bedoeld in artikel 19 WRO te
starten, wordt overeenkomstig het bepaalde in
de inspraakverordening aan iedere belanghebbende gelegenheid gegeven te reageren op de
voorgenomen vrijstelling van de bepalingen van
het bestemmingsplan "Noordbuurt".
Het ontwerp-plan met bijlagen ligt met ingang
van 10 december 1993 gedurende 30 dagen ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te
Zandvoort. Deze afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Informatie-avond

De meeste gein op het Dorpsplein

'k wait nait
'k heb nait zain
Hartelijk gefeliciteerd:
Kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkind

Alleen met toepassing van artikel 19 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening (WRO) karrvrijstelling worden verleend voor voormelde overschrijdingen.

Gedurende deze termijn kunnen schriftelijk
reacties worden gestuurd naar Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Dorpsplein 2

ADVERTENTIES

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van
30 november jl. ingestemd met verdere uitwerking van het plan tot uitbreiding van het Raadhuis.
De voorgenomen uitbreiding is echter in strijd
met de bepalingen van het ter plaatse geldende
bestemmingsplan "Noordbuurt". Het bouwplan
overschrijdt o.a. gedeeltelijk het bebouwingsvlak
alsmede de maximum toegestane goothoogte.
Het voorlopige ontwerp overschrijdt echter niet
de volgens net bestemmingsplan toegestane
bouwhoogte.

Enige en algemene dankbetuiging

Karel Cornelis Gerritsen

Op dinsdag 21 december 1993 om 20.00 uur
zal in de Raadzaal van het Raadhuis, ingang
bordes Raadhuisplein, een informatie-bijeenkomst worden georganiseerd. Van de zijde van
het college zal een andere toelichting worden
gegeven omtrent de voorgenomen afwijking van
net bestemmingsplan en de uitbreiding van het
Raadhuis. Tijdens deze bijeenkomst zal aan iedere belanghebbende de gelegenheid worden
gegeven hierop mondeling te reageren. Deze
mondelinge reacties zullen tevens als inspraakreacties worden beschouwd.

WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
16 december 1993 om 15.30 uur. De plaats van
vergaderen is Raadhuisplein 4, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE 93/94
uitgerekend voor U!

Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

Bedankt dat je 7 jaar onze'
steun en toeverlaat bent geweest.
•••
Wij houden van je

terecht bij de sector Grondgebied, afdeling
Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507 - 61545.

De stukken liggen tijdens de openingsuren ook'ter inzage bij de Openbare Bibliotheek;'Prinsesseweg 34.
•-"'•

KLEIN CHEMISCH AFVAL

Door een ieder kunnen tot 10 januari 1994'"
gemotiveerde bezwaren schriftelijk wordén<:
ingediend bij het college van burgemeester;
en wethouders van Zandvoort, Postbus 2,-.-:
2040 AA Zandvoort. Degene die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke ge- •
gevens niet bekend te maken.

GEMEENTE

Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen. Het KCA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht.
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag
14 december!
De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
3.15- 9.00uur
Schuitengat
9.15-10.00 uur
Brederodestraat/
Friedhoffplein
10.15-11.00 uur
Tolweg
11.15-12.OOuur
Sophiaweg
12.45-13.30uur
Van Lennepweg/
J.P. Thijsseweg
13.45-14.30 uur
Prof. v.d. Waalstraat
14.45-15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45-16.30uur

Week
streefverbruik*

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

27
34
40
47
54
60
67
74
81
87
94
101
111
121
131
141
151
168
185
202
218

Totaal vanaf
l november **

145
181
215
252
287
324
360
396
432
467
504
540
594
648
702
756
810
899
989
1080
1169

Indien binnen bovengenoemde termijn daarom'
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegeven tot een gedachtenwisseling over netontwerp van de beschikking waarbij gemotiveerde bezwaren tegen het ontwerp van de;;,
beschikking ook mondeling kunnen worde'n.v
ingediend.
Tenslotte uw aandacht voor het volgende. Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en'een ieder die aantoont dat
hij daar redelijkerwijs niet \oe in staat is geweest
krijgt in een volgend stadium de gelegenheid
om beroep in te stellen bij de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad van State.

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN

VERKEERSBESLUITEN
Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reg lement verkeersregels
en verkeerstekens 1990, nebben Burgemeester
en Wethouders besloten tot:
- het opheffen van de gereserveerde
invalidenparkeerplaats ter hoogte van het
perceel Nic. Beetslaan 6 te Zandvoort.
Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld bij de Afdeling
voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag,
binnen 30 dagen na publicatie van de besluiten.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden
ingediend. Tevens is f 170,- aan griffierechten
verschuldigd.

AANGEVRAAGDE

93115B Vinkenstraat 9
93116B Duinweg 23
-93117B Kavel 6'
Merellaan
9311 SB Raadhuisplein 1

VERLEENDE

Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is ontvangen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor:

BOUWVERGUNNINGEN

het oprichten en in werking hebben van een
schoenmakerij gelegen aan de Cornelis Slegersstraat 2 te Zandvoort.

93053B Zandvoortseplaatsentochtportaal
laan 369
93097B Parnassialaan 13 plaatsen dakkapel '
93101B Haltestraat 44
gevelwijziging/plaatsen luifel

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de andere stukken die op de aanvraag betrekking hebben liggen met ingang van 10 december 1993
tot 10 januari 1994 ter inzage bij de sector
Grondgebied, afd. Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht voor
een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur.

Belanghebbenden, die door een vergunning •
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB
binnen dertig dagen na verschijnen van df|'.
blad een bezwaarschrift indienen bij burge-,'
meester en wethouders van Zandvoort,''
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel
via net Openbaar Register op te vragen. Het Re-'
gister bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4.

Kosten
deze week
14,85
18,70
22,00
25,85
29,70
33,00
36,85
40,70
44,55
47,85
51,70
55,55
61,05
66,55
72,05
77,55
83,05
92,40
101,75
111,10
119,90

i
.
ƒ
ƒ
ƒ

Let op de krant van donderdag 16 december

OVZ

en

Nieuwsblad

organiseren in de krant van 16 december a.s. een

GROTE KERSTPUZZEL
155
Het prijzenpakket bestaat uit een hoofdprijs van „Spar-Noord'
•waardebonnen t.tv.v. 200,10 Saucijzenstaven beschikbaar gesteld door Bakker Paap uit de Potgieterstraat.
Tevens zal ons promotieteam zaterdag 18 dec. een passend kerstgeschenk uitdelen.

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuld-Kennemerland
023-235123

plaatsen bergruimte
vergroten woning
plaatsen tuinhuis,
-hek/zwembad
vergroten ontvangst :•
goederen.

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling.'.
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgë:"'
bied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdag;,
morgen van 9.00 - 12.30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad.
,;v
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijpt':
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van'*
burgemeester en wethouders. Deze bezwaren '
worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

MILIEUVERGUNNING
»

Voor c/e week van 15-11 t/m 21-11 1993
Normaal
jaarverbruik

fcfe
PUS'

mam en dad

Info tel. 16O23

betuig ik u mijn oprechte dank.

fcfe
m?

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

entree 15.- koffie en hapjes inbegrepen.

op dinsdag 7 december

Voor de bewijzen van steun en medeleven, die wij
van U mochten ontvangen na het onverwachte
overlijden van mijn man, onze vader, mijn
schoonzoon, onze broer, zwager en oom

Tel. 02507-12061

Corr. gekleed v.a. 25 jaar

Gasthuisplein 8
2042 JM Zandvoort

A. Gerritsen-Bodamer

Keuken open van 18.00-23.00 uur
woensdag's gesloten

ledere zaterdag een programma met top entertainment,
muziek, dansen, sfeer en gezelligheid tot 03.00 uur in
de nacht. Uitsluitend ongebonden mensen.

Haarlem
2 december 1993

december 1993
Jhr. Quarles van Uffordlaan 12,
2042 PR Zandvoort.

Boul. Barnaart 14

leuke weekendvoor f 29,50
menu s

ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.

Welkom in
Soc. De Manege

Uit aller naam:
J. Loos

De crematie heeft
plaatsgehad.

v. a. 15.OO uur

za. en zo,

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Gertrud Hildegard
Loos-Emmerich

'

•**• ">iiF •*>!$• -^ijf tlF -i.

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Huis in het Kostverloren
Burg. Nawijnlaan l, Zandvoort

Leipzig,
29 december 1918

»
voor ƒ 12,50
m*

> 29? S9? 39? 3!?S9?1

Uit aller naam:
Riet Slegers

Bedroefd, maar dankbaar dat haar een langer
lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis,
dat van ons is heengegaan, mijn innig geliefde
vrouw, onze schoonzuster en tante

Tïf-

onbeperkt mosselen
eten
voor ƒ 15,^ p.p.

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Beide Kerstdagen
geopend
met diverse
keuzemenu's
s. v.p. tijdig reserveren

op vrijdag:

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Correspondentieadres:
Dr. Kuijperstraat 3,
2042 BX Zandvoort

2042 LC Zandvoort

„winterse" daghappen

Wij bedanken hen voor het vertrouwen in
onze formule en wensen onze opvolgers
Ingrid en Steve hetzelfde succes.

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Rectificatie

m

Restaurant
Le Pieirot

MICHELLE
7-12-1993
Wil en Engel Koper

m

Een ijzersterke combinatie!

Vtf««kmedia17

Riolering vóór
strandpaviljoens

fë

ZANDVOORT - Strandpachters die op l april hun paviljoen
opépen, kunnen rekenen op
een' proces-verbaal. Daarvoor
waarschuwde deze week wethouder Ingwersen. De pavilioehs moeten volgend jaar bij
ie opening aangesloten zijn op
een riolering. Dat is het gevolg
van onder andere het besluit
horecabedrijven milieubeheer.
Zij .i' mogen geen afvalwater
meer in de grond lozen. De gemeente probeert wel uitstel te
krijgen, omdat l april niet haaljaar is. De strandpachters
moeten de riolering op het
strand zelf betalen, vindt Ingwe'rsen. Hij is wel bereid 130
duizend gulden uit te geven
voor een onderzoek naar mogelylcheden om de aansluiting uit
;e yoeren. 'Om wild-west toestanden te voorkomen'. De gemeente wil dat er een verzamelöiiïs op het strand komt, met
hooguit een stuk of zes aansluitingen op het riool op de bouleirard.

4

Vrijwilliger moet zich
richten op de persoon'
ZANDVOORT - In Zandvoort werken mogelijk zo'n
duizend vrijwilligers, waarvan ongeveer 350 in de zorgsector. Zij moeten geen aanvulling zijn op de professionele zorg. Dat zei W. Cense,
directeur van het Nederlandse Rode Kruis, dinsdagmiddag tegen bijna tweehonderd van deze vrijwilligers.
Het gezelschap was bijeen op
een feestelijke middag in de Bodaan in het kader van de Nationale Vrijwilligersdag. „Om hen
onze waardering aan hen te
kunnen tonen," aldus Mini de
Wolf, coördinator van het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening. Gastspreker W. Cense,
een broer van de Zandvoortse
makelaar, maakt zich zorgen

Kerstviering voor ouderen
ZANDVOORT - Bejaarden en gehandicapten zijn
dinsdag 14 december weikom op de Kerstviering
van het Rode Kruis. Die
vindt plaats in gebouw De
Krocht, aanvang 14.00
uur.
--,,De bedoeling is, de mensen alvast een paar gezellige
uurtjes Kerstviering te bieden," zegt Rode_Kruis-medewerker Tromp. DtTmiddag is
vooral bedoeld voormensen
die niet zo veel contact meer
hebben met anderen. Vaak
dreigen zij rond Kerstmis in
een isolement te komen.
Voorheen werd'Se Kerstviering gehouden in de gereformeerde kerk, maar dit
jaar is dat daar niet mogelijk.

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 9 december 1993

Vandaar dat er uitgeweken is
naar De Krocht. Mensen die
graag willen komen, kunnen
voor informatie bellen naar
Ria van Essen, tel. 15193, of
Elly Keur, 16922. Voor degenen voor wie de afstand een
bezwaar is, kan waarschijnlijk vervoer geregeld worden.
Hiervoor is weer een aantal
vrijwilligers beschikbaar. Er
is tevens een bus voor menv sen in een rolstoel.
Koffie en cake, een kerstvertelling en zang. Dat is het
programma in het kort. De
kerstvoordracht wordt gedaan door mevrouw Molenaar en door Patrick Vordouw van folklorevereniging
De Wurf. De zang wordt verzorgd door Friends and Music, onder leiding van Dico
van Putten.

COMMENTAAR

Gespletenheid

over de zorg voor ouderen. Om
verschillende redenen: het aantal ouderen neemt toe, evenals
de ouderdomsziekten. De overheid trekt zich steeds meer terug uit de zorg, en de familiebanden en contacten met kennissen worden tegenwoordig
steeds losser.
Door dat laatste dreigt de
'mantelzorg' te verminderen:
de zorg die familie en andere
relaties van ouderen en/of zieken op zich nemen. En op dat
gebied moet de vrijwilliger zoveel mogelijk invallen, aldus
Cense. „Dat is de sterke kant
van de vrijwilliger: opvullen
van de gaten m de mantelzorg,
aandacht voor de persoon. Niet
zozeer de uitvoering van taken
zoals bij de professionele zorg."

Sandwich-functie
Cense vreest wel dat het aantal vrijwilligers in de zorgsector
zal afnemen. Nu zijn dat merendeels vrouwen van middelbare
leeftijd. Vrouwen met een
'sandwich-functie': enerzijds
zorg voor de kinderen, aan de
andere kant zorg voor de ouderen en zieken. Van jongere generaties meldt zich nauwelijks
iemand aan. Dat betekent: minder vrijwilligers in de toekomst. En die zijn de komende Bijna tweehonderd Zandvoortse vrijwilligers werden dinsdagmiddag in het zonnetje gezet
jaren juist hard nodig.

Foto Persbureau Zanckooit

'Onvoorzichtig met vuurwerk? Je hand ligt er zo af
ZANDVOORT - Vuurwerk dat voor 29 december
wordt verkocht, is waarschijnlijk levensgevaarlijk.
Dat zeggen Jan Termaat,
medewerker van de Zandvoortse brandweer, en Marko Kleijn van Bureau Halt.
Goedgekeurd vuurwerk is

pionderden oplossingen Sinterklaaspuzzel

in Zandvoort slechts in twee onder andere omdat zij een spe- gebeuren de meeste ongeluk- te gooien. „Levensgevaarlijk."
zaken te koop, al het andere ciale kluis hebben om het vuur- ken met vuurwerk nog voor de Hij verwijst naar een bekende
werk veilig op te bergen.
officiële verkoop," zegt Ter- slogan: 'Je bent een rund als je
is illegaal.
De verkoop van goedgekeurd
vuurwerk is alleen toegestaan
van 29 tot en met 31 december
en in Zandvoort is het slechts
in twee zaken te koop: Jupiter/Spectra op het Raadhuisplein
en Jaap Bloem Sport in de
Kerkstraat. Zij hebben hiervoor een vergunning gekregen,

Al het materiaal dat vóór die
tijd en op andere adressen binnen deze gemeente wordt verkocht, is niet gekeurd. Waarschijnlijk is het illegaal het
land binnengesmokkeld of het
is oud vuurwerk. Daarom kan
het levensgevaarlijk zijn. Vaak
zijn de lonten te kort, maar er
kunnen ook allerlei andere dingen aan mankeren. „Daarom

VERENIGINGSNIEUWS
Holiday on Ice
ZANDVOORT - Op 12 december gaat Vannu naar Holiday on Ice in de Amsterdamse
RAI. Mensen die meewillen
kunnen zich inschrijven met
een kopie van 65-plus kaart en
betalen 25 gulden. Vertrek om
vijf voor elf 's morgens uur met
de trein vanuit Zandvoort en
verzamelen om half 12 in hal
Amsterdam CS bij de AKO-winkel. De show begint om half
een. Inlichtingen kunnen worden verkregen bij het secretari-

aat. Adres: Karel Doormanstraat 18, 2041 HG.

Spelmiddag
ZANDVOORT - In de Frietpraat in de Haltestraat is op 16
december een spelmiddag. Er
kan rummycub en scrabble
worden gespeeld. Daarnaast is
er kaarten en kan er-gedobbeld
worden. Na afloop kan er samen worden gegeten. Op het
menu staan cordon blue of gebakken tong. De kosten zijn 14
gulden per persoon.

maat. „Dat is vuurwerk dat niet
goedgekeurd is "

Volgens de adjunct-hoofdbrandmeester wordt er nog te
onvoorzichtig met vuurwerk
omgesprongen. Dat blijkt ook
uit de cijfers: vorig jaar waren
er tweeduizend gewonden, twee
keer zo veel als het jaar ervoor.
„Je moet er met mee knoeien.
Wat rotjes bij elkaar in een potje knallen harder, maar het is
tien keer zo gevaarlijk." Hij
waarschuwt ervoor mets in de
richting van mensen of dieren

met vuurwerk stunt'. Vuurwerk dat niet is afgegaan, mag
met op straat blijven slingeren.
„Dat is gevaarlijk voor kleinere
kinderen, die gaan er mee spelen Dus' opruimen," aldus Termaat.
„De eerste ongelukken zijn
nu alweer gebeurd," weet Marko Kleijn van Bureau Halt. „Er
zit vaak troep tussen dat illegale spul. Daar kunnen rare, onverwachte dingen mee gebeuren Ook met experimenteren
loop je grote risico's je hand
ligt er zo af.."

r

en de prijswinnaars

Foto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT - Zandl'oorters houden van puzzein. Dat bleek afgelopen ween maar weer eens. Meer
vierhonderd oplossin;en kwamen er binnen, naar
nleiding van de Grote Sinerklaaspuzzel in het Zand'oorts Nieuwsblad van 25
lovèmber. De puzzel was
amengesteld in samenwerang met Ondernemers Ver'niging Zandvoort (OVZ).

trekking van de winnende in- straat 24; T. Poppen, Flemingzendingen. De prijzen zijn ook straat 13 c; K. de Rooy, Bilderdoor leden van OVZ beschik- dijkstraat 28; E. Keur-Molenbaar gesteld. De hoofdprijs, maker, Haarlemmerstraat 36;
voor tweehonderd gulden aan mevr. G. Geerts, Herman Heywaardebonnen, gaat naar de fa- ermanweg 73; mevr. Loos, H.
milie A. v.d. Mije, Marisstraat Heyermanweg 27; fam. J.J. Elfrink, Trompstraat 21-4. Allen
13 a in Zandvoort.
in Zandvoort.
Bloemenzaak Erica, aan de
Voor Hans Drost, FahrenGrote Krocht, had tien kerst- heitstraat 56, heeft OVZ een exstukjes beschikbaar gesteld. tra 'originaliteitsprijs' ingeDeze zijn voor: A. Paap, A.J. v.d. steld. Drost had zijn oplossing
Moolenstraat 13; mevr. A. v. op een bijzonder originele maOVZ-secretaris Tromp en Hunen, Lorentzstraat 39; J.A. nier verpakt in een echte (mini>VZ-penningmeester
Van de Bouter, C. v.d. Lindenstraat )zak van Sinterklaas plus een
"uijk verrichtten dinsdag de 2/25; A.J.W. Costerus, Kruis- mijter.

ZANDVOORT - Amnesty International afdeling Zandvoort houdt vrijdagmiddag van -vijf uur tot kwart over zes
op het station een fakkelwake. Vrijdag 10 december is dit
jaar-de .Dag voor de Rechten van de Mens.
Naast de fakkelwake is Amnesty vrijdagmiddag en zaterdag te vinden in de openbare
bibliotheek. Tijdens de opemngsuren is hier gelegenheid
om een kerstgroet te schrijven

'aan politieke gevangen, om hen
zo moreel te steunen. Met deze
acties wordt aandacht gevraagd
voor de politieke moorden en
verdwijningen in de wereld.
Amnesty International m Zand-
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Koffieconcert in de Orangerie
ZANDVOORT - In De Orangerie van landgoed Elswout in
Overveen vindt het laatste koffieconcert dit jaar plaats. Het
concert begint om 12 uur en de
toegang is gratis.
De Zandvoortse bas-bariton
Jan Peter Versteege ontvangt
de Haarlemse mezzo-sopraan
Carla Vermeer, harpiste Anne
Koene uit Amsterdam en pianist Ton van der Voort uit
Zandvoort. Zij zullen tijdens
het operettegedeelte stukken
zingen uit Léhar-operettes en
Offenbachs 'La Vie Parisienne'.
Het duet uit Mozarts Don Giovanni is te horen tijdens het
operagedeelte.
Het populaire gedeelte staat
in het teken van de negro-spiritual. Versteege en Vermeer
brengen onder andere 'Were
you there' en 'Deep river' ten

Hond beschoten
ZANDVOORT - In het dorpscentrum is vorige week dinsdagochtend tussen 10 en 11 uur
geschoten op een hond. Dat
werd deze week pas duidelijk
nadat er röntgenfoto's waren
gemaakt. „Er zit een kogeltje
tegen z'n ruggewervel," verklaart zijn bazin. Waar het precies gebeurd is, is niet duidelijk. Vanwege de gladheid
mocht het dier alleen even de
deur uit. Even later kwam het
zwaar bloedend thuis.

gehore. Met Anne Koene zingt
Versteege twee Schotse volkliederen. Zij zal ook voor en na de
pauze een harp-intermezzo verzorgen.
Het programma wordt beëindigd met duetten uit musicals,
waaronder 'There's no business like showbusiness'.
Mededeling
aan onze abonnees
De stijgende kosten maken voor
de Nederlandse nieuwsbladen een
aanpassing van de abonnementstarieven noodzakelijk. In verband
hiermee zijn onze abonnementsprijzen per l januari 1994 als volgt
vastgesteld:
per maand
(alleen bij automatische
kwartaal
halfjaar
jaar

ƒ 6,00
incasso)
ƒ 17,50
ƒ31,75
ƒ55.50

Wilt u bij het overmaken van uw
abonnementsgeld via giro of bank
gebruik maken van het acceptgiroformulier, dat u wordt toegestuurd? De nieuwe abonncmentsprijs is daarop ingevuld.
Indien u ons een machtiging heeft
verstrekt voor automatische overschrijving van het abonnementsgeld, dan nemen wij graag aan dat
met de eerstvolgende overschnjving de nieuwe abonnementsprijs
kan worden toegepast. Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Hoofd commercie Weekmedia b.v.

ZANDVOORT - De 14 bomen op de Haarlemmerstraat waarvoor een kapvergunning is aangevraagd,
mogen niet gerooid worden.
Dat schrijft het Zandvoortse echtpaar Keislair deze
week in een brief aan het
college van Burgemeester
en Wethouders. Volgens
hen zijn het nog redelijk
goede bomen.
De bomen moeten verdwijnen omdat er een gelijkmatig
ogende bomenrij geplant gaat
worden, zegt het echtpaar. „Het
is toch waanzin, dat gezonde
bomen die wat afwijken of mmder mooi zijn, zomaar omgehakt worden," aldus mevrouw
Keislair. „Dit is kapitaalvermetiging en daar verzetten wij ons
heftig tegen."
De bomen bevinden zich aan
de oneven kant van de Haarlemmerstraat. Volgens het
hoofd Groenvoorziening van de
gemeente, Boekelman, moeten
deze 14 iepen wel degelijk vervangen worden. De bomen zijn
ziek, of in zo'n slechte conditie
dat ze binnen twee jaar ook aangetast worden. Verder zijn veel
bomen beschadigd door het
fietspad, zegt hij. Hierdoor is
op sommige plaatsen de stam
bekneld geraakt. Bovendien
krijgen de bomen die op dit
punt staan, ondergronds totaal
geen voeding.
„Onzin," zegt mevrouw Keislair. Zij twijfelt aan de oprechtheid van de gemeente. „Wij
hebben de gemeente geschreven, dat zij onze bomen dient te
vertroetelen en ze niet noodwillig moet laten verkommeren Veertien ieomdat er andere plannen zijn." pen op de
Haarlemmerstraat moeten
binnenkort
Trigger
gekapt worVorig jaar kregen zij in hun den
tuin zelf te maken met bomen
die iepziekte hadden. Deze zieke bomen moesten op hun ei- toekomst andere bomenlanen
gen kosten, onmiddellijk door te creëren. De iepen moeten
de gemeente verwijderd wor- daarvoor wijken. Dit plan zal
den. „De bomendienst van de een eerste aanzet zijn tot het
Heidenlij, heeft toen onze ge- volledig uitroeien van ons oude
zonde bomen geïnjecteerd met bomenbestand," aldus meTrigger. Dit is een middel dat vrouw Keislair.
Volgens Boekelman hoeven
het afweersysteem van bomen
versterkt. Volgens de Bomen- de bewoners van de Haarlemstichting in Utrecht is het een merstraat zich geen zorgen te
maken. Voor de kerst zullen zij
goed middel."
Volgens haar ziet de gemeen- allen een uitnodiging krijgen
te de noodzaak er niet van in, voor een informatieavond in
om gezonde iepen te injecteren. het raadhuis. Hij geeft toe dat
„Het is hun bedoeling om in de de gemeente inderdaad een be-

Winkeldief
OVERVEEN - Op 29 november is in een supermarkt aan
de Bloemendaalseweg een 35jarige Amsterdammer betrapt
bij het stelen van een fles port.
Het personeel hield hem aan
en droeg hem over aan de pohtie. De man werd na verhoor
heengezonden.

Fakkelwake op Zandvoorts station

Echtpaar Keislair tegen rooien iepen
JVZ-penningmeester Van Kuijk (links) en secretaris Tromp kiezen uit de honderden inzendin-

Ad Hendnkse is VVD-hjsttrekker af sinds deze week. Dat
is een verstandig besluit. Hiermee wordt duidelijkheid naar
de kiezer gecreëerd. Die weet
nu waar hij aan toe is, als hij
volgend jaar maart bij de gemeenteraadsverkiezingen op
de WD stemt. Dan kiest hij voor
het beleid van Fnts van Caspel,
betreffende onder andere de
hoofdwegenstructuur, het centrumplan en de structuurschets.
Hendrikse is - op onderdelen een fel tegenstander daarvan,
evenals degenen die op hem
hebben gestemd bij de kandidaatstelling. De kans echter dat
hij een andere houding in de
aanpak van de WD-fractie zou
kunnen bewerkstelligen, was
uiterst klein. Daarom was aanblijven als lijsttrekker, met de
belofte 'om de partijpolitiek m
de gemeenteraad te veranderen', hetzelfde als de kiezer
zand in de ogen strooien. Hendrikse heeft daar niet voor gekozen.
Zijn beslissing wil met zeggen
dat de VVD er nu al is. De partij
zit nog steeds met de gespletenheid, die de oorzaak was dat er
twee advieslijsten kwamen met
kandidaten voor een gemeenteraadszetel.
Verdeeldheid
over de opzet van - boven genoemde - ingrijpende plannen
voor Zandvoort. Die gespletenheid binnen de partij en dus
waarschijnlijk ook tussen het
'kiezersbestand' zal eerst opgelost moeten worden, alvorens
de WD met een 'duidelijk gezicht' de verkiezingen in kan.
Mits de WD ^ tenminste weer
met een redelijke fractie in de
gemeenteraad wil terugkomen.
En dat is toch de bedoeling van
elke plaatselijke partij?

voort en de rest van Noord-Holland richt zich met name op
Oost-Timor. Met name op de
moord op Dommgos Segundo.
Hij was een van de ruim tweehonderd mensen die op 12 november 1991 omkwamen op het
Santa Cruz-kerkhof in Dili. Indonesische troepen openden
daar het vuur op deelnemers
aan een vreedzame demonstratie.
Politieke moorden en verdwijningen vinden plaats m opdract van regeringen, zegt Amnesty International. Zij worden
uitgevoerd door onder andere
'veiligheidstroepen', militairen,
doodseskaders en gevangenbewaarders. Meestal zijn burgers
het slachtoffer. Amnesty schat
dat er de laatste tien jaar meer
dan een half miljoen mensen
slachtoffer zijn geworden van
deze schendingen. 'De mternationale gemeenschap blijft echter ernstig in gebreke om daar
iets tegen te doen', aldus Amnesty International. Zij roept
de regeringen op om de schendingen te stoppen. Met de fakkelwakes, overal in het land,
wordt die oproep ondersteund.

Bejaarde zoekt
getuigen diefstal
ZANDVOORT - Een 70-jarige vrouw uit de Troelstrastraat is onlangs beroofd
van haar portefeuille. Zij
zoekt nog steeds getuigen.

ter bomenbestand wil creëren
door het bloksgewijs aanplanteii van bomen. Zo kunnen er
ook zes bomen op de Haarlemmerstraat uitgegraven worden
omdat zij op een andere plaats
beter staan.

Informatie-avond
„Iedereen zal echter zijn
weerwoord kunnen geven," aldus Boekelman. Maar de familie Keislair vindt een informa-

tieavond geen inspraakavond
en hoopt dat er meet mensen
bezwaar zullen maken
Volgens Marjan van Elsland,
directeur van de Bomenstichtmg te Utrecht, bestaat er de
mogelijkheid om een 'second
opinion' te vragen bij Omegan
Groenadviet,. Al kost dit de gemeente wel geld, liet bedrijf kan
een onderzoeksrapport opstellen en daarin zowel aan gemeente als aan bewoners haar
mening geven over deze bomen

De diefstal vond plaats op
woensdag 24 november tussen
half twee en half drie m een
supermarkt aan de Grote
Krocht. De vrouw had kort
daarvoor bij de bank een bedrag van 700 gulden opgenomen. Dit geld plus nog een
briefje van honderd en haar
bankpasje zaten in de portefeuille, die zij tijdens het afre
kenen bij de kassa even op de
toonbank had gelegd Zij had
niet direct in de gaten, dat ie
mand de portefeuille wegnam.
Vermoedelijk is dat gedaan
door een vrouw die achter haar
stond, maar tot nu toe onbekend is gebleven. Vermoed
wordt, dat zij een pak toiletpapier op de portefeuille heeft gezet om deze uit het gezichtsveld
te halen. Vervolgens zou zij de
portefeuille hebben meegenomen.
Aangezien het slachtoffer
ernstig gedupeerd is, heeft zij
de redactie van het Zandvoorts
Nieuwsblad benaderd. Zij is op
zoek naar getuigen of andere
mensen die aanwijzingen voor
haar hebben. Zij kunnen zich in
verbinding stellen met de pohtie, tel. 13043.
Ook is het mogelijk dat andere Zandvoorters soortgelijke
ervaringen hebben. Volgens
een woordvoerder van de pohtie is deze periode, de dagen
voor de feestdagen, een vruchtbare tijd voor zakkenrollers.
Hij waarschuwt de bevolking
dan ook vooral nu extra goed
op te letten.

donderdag 9 december 1993
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Met de Zedka kastwanden van De Graaf haalt u een even praktische
als smaakvolle oplossing in huls voor elk tekort aan bergruimte
Inclusief de slimme Interieurs met legio mogelijkheden

zedka

Juist ook voor uw wensen heeft
De Graaf een passende en verrassen
de oplossing
Met Zedka schuif of vouwdeuren
en met de meest uiteenlopende soor
ten interieurs kunt u naar hartelust
kiezen
De deuren zijn verkrijgbaar m
allerlei afwerkingen spiegel hout
structuur louvre gelakt gekleurd
etc Bovendien worden de kastsyste
men op maat geleverd Makkelijker en
mooier kan het niet1

Zo krijgt elk interieur een nieuwe
uitstraling Warm en gezellig of zelfs
dromerig koel en strak zakelijk of
zelfs hi tec U kunt alle kanten uit'
Maar ook als het gaat om pane
len voor een schitterend plafond of
een bijzondere wand De Graaf biedt
in haar grote showrooms een voor
Nederland ongekende keuze En alles
wordt getoond in royale opstellingen
U bent hartelijk welkom'

Amsterdam Jarmuiden 47 (Sloterdijk III)
tel 0206134775 open maandag t/m
vrijdag 9 17 u en zaterdag 10 16 u
Vlaardmgen Energieweg 2 telefoon 010
4347111 open maandag t/m vrijdag
8 30 17 u en zaterdag 9 12 30 u

F

Kerstgroen
Hulst
Bloeiende planten
Kerststukken e. d.
Vanaf l december zijn wij weer de hele week open.

de Graaf plafonds

--

HOE V ERKOOP JE
FEN GLOEDN1EUWF
Oh OUDE RADIO

DE GRAAF PLAFONDS & WANDEN. ALLES ONDER EEN DAK.

HAARLEMS ff Vf
HARDHOUT****
OPENHAARDHOUT

WINTERKOST

BETROUWBAAR
OPENHAARDHOUT

Stevige kost

1 e k beuk es
2 een echte kuub
3 winddroog
4 spatarm
5 langbrandend

Rijksweg 343, Velserbroek
023-375381

HACHÉ VLEES

LEER-SUEDE-LAMMY COATS

KERSTDINERS
OF

NIEUWJAARSRECEPTIE
OP AANVRAAG STUREN WIJ U
= ALLE INFORMATIE =
02507-13599

TIP toevoegen tijdens het stoven van bier of wijn maakt
het vlees malser
Soms heeft u wel zin m stamppot maar de tijd ontbreekt
Dan hebben wij diverse soorten

KAAIT & KLARE AMBACHTELIJKE

STAMPPOTTENvooRU'
EIGENGEMAAKTE

ROOKWORST
fijn of grof

VREEBURG

Wij verzorgen overheerlijke
Indonesische snacks, rijsttafels
en uw warm en koud buffet.

KEUR
DAGEN

ARNING
Voor al uw dak-, zinken loodwerken
En alle reparaties

OPENHAARD
HOUT
gedroogd
en
gekloofd
Maar voor gebruik.
Tel. 02550-22107

Tel. 02507-30890

CHRIS HARDENDOOD

Voorgerecht

Tel. 02507-12537
Beide Kerstdagen
geopend

Modehuis

Trio van Zalm
of
Salade van wild gevogelte
of
Carpaccio van gemarineerde
ossehaas
Tussengerecht
Kervelbouillon
of
Wildbouillon
of
Lichtgebonden
bospaddestoelensoep
Champagneverfrissing
Hoofdgerecht
Zalmmootjes m bieslooksaus
of
Hertebiefstukjes in
bosbessensaus
of
Varkensmedaillons overdekt met
bladerdeeg
Frans kaasplateau
Nagerecht
Dessertsurprise

85,- pp

Als multi-miljonair het nieuwe jaar in *
De Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS)
organiseert dit jaar voor de tweede maal de Oudejaarsloterij. De hoofdprijs van vorig jaar, 3 miljoen gulden netto,
is dit jaar verhoogd tot maar liefst vier miljoen gulden
netto. De loten zijn te koop vanaf 1 december en kosten
ƒ 25,- per stuk. Tot en met 30 december a.s. zijn déze
Oudejaarsloten verkrijgbaar bij de verkooppunten van de
Staatsloterij, V & D, de GWK's en bij het Postkantoor.
Op 31 december vindt tijdens de door Mare Klem Essmk, de trekspectaculaire
Ouderjaarslotenj- kmg plaats van deze Oudejaarsshow op TV2, gepresenteerd loterij En zal voor 24 00 uur die
avond duidelijk zijn wie als multi-miljonair het nieuwe jaar in
gaat Maar er zijn ook een flink
aantal aantrekkelijke andere prijzen zoals 35 prijzen van
ƒ 100000,- en 7000 prijzen van
Aantal prijzen
Netto prijs
ƒ 1 000,- en maar liefst 350 000
prijzen van ƒ 50,50,350.000
ƒ
De trekkmgsuitslag zal op maan250,35.000
ƒ
dag 3 januari 1994 worden ge500,3.500
ƒ
publiceerd m de landelijke dag500,3.500
ƒ
bladen en via pagina 525/526 op
1.000,3.500
ƒ
Teletekst Via het telefoonnum1.000,3500
ƒ
rner
van
de
Staatsloterij
10.000,35
ƒ
06-300 495 (50 et per minuut) zal
50.000,35
ƒ
m eerste instantie informatie
35
ƒ 100.000,worden verstrekt over de ver1
ƒ 4.000.000,koopadressen van de Oudejaarslotenj en zal na afloop ook de
40.000,34 troostprijzen ƒ
trekkmgsuitslag bekend worden Mare Klem Ess/nk presenteert de Oudejaarslotenj-show op 31
BIJ 35 series van
gemaakt
december a.s. op TV2
100.000 loten

Oudejaarsloterij 1993

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
v/h Frank

Reservering gewenst

Grote collectie Lammy Coatsü

Prijzenpakket

EN V A K K U N D I G GLASHERSTEL

Kerstdiner
1993
in 't Familierestaurant
Kerkstraat 27

Hierdoor ontvangt u bij aankoop
van een leren jack/jas een
garantiecertificaat dat de
kwaliteit van uw aankoop in alle
opzichten garandeert.

WIN VIER MILJOEN NETTO IN DE OUDEJAARSLOTERIJ

voor minimaal 15 personen met een
scherpe prijs erbij.

Haltestraat 24
Telefoon 13201 Zandvoort

UUR • 365

Wij zijn aangesloten bij de
stichting Leer Waarborg.

t E 6*
Wagenweg 146 Haarlem. Tel: 023-316529
Ook op maandag open v.a. 13 uur, donderdag koopavond van 19-21 uur

MAJA HAK

Mata-Hari
Snacks

24

v.a. 69,v.a. 69,'
v.a. 79,v.a. 239,v.a. 98,v.a. 268,v.a. 225,v.a. 199.'

Dick Bartels

Wilt u een echt Indonesische maaltijd
thuis laten bezorgen?

Bel voor meer info:

Haltestraat 54, tel. 12451, Zandvoort

VLOT

Suede Gilets
Leren Handschoenen
Leren Tassen
Leren Jacks
Suede Jacks
Suede Parka
Suede Overhemden
Suede Broeken

Dat kan bij

Alleen even opwarmen

SLAGERIJ

Het gaat een koude
winter worden!!!

WIT GOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

iilltllllllli OUDEJAARSLOTERIJ
B«»

M t £t

1.0 T

»»«AA 123 456

telefoon 023-385478
Gevr.

HOOF OPRIJS TM l L JÖËN '<3 Ü L D E N

KEUKENHULP m/v

Wat betekent netto?
Alle prijzen die de Staatslotenj uitkeert zijn netto prijzen
Dit betekent dat er geen
kansspelbelasting over het
gewonnen bedrag verschuldigd is Deze kansspelbelastmg heeft de Staatsloterij
voor haar rekening genomen
Verder hoeven de winnaars
ook geen inkomstenbelasting

Za- Zo - Ma

KOFFIECLUB
PRIETPRAAT

Het schitterende Oudejaarslot

Haltestraat 57,
tel 12690

Het Oudejaarslot:
een waardevol geschenk

Drogisterij "BOUWMAN"
B Hammmga/G Hammmga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort Tel 12327

Het is misschien een leuk idee om voor de aankomende feestdagen
iemand te verblijden met een Oudejaarslot Tijdens de verkooppenode van de Oudejaarsloterij is er bij de verkooppunten van de loten
een speciale, gratis Geluksenvelop - zolang de voorraad strekt verkrijgbaar, waarin het feestelijk geïllustreerd Oudejaarslot precies
past En wie weet krijgt dit speciale cadeau op 31 december a s een
totaal andere waarde

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

De Geluksenvelop

over dit bedrag te betalen
Zodra het geld op de bank
wordt gezet, krijgt men te
maken met de belastbare
rente-inkomsten Voor meer
informatie hierover is de brochure van de Belastingdienst
' Belastingen m Nederland'
verkrijgbaar via de Belasting
Telefoon nummer 06-0543

Concert TOZ rond
vader en zoon Bach
ZANDVOORT - Toonkunstkoor Zandvoort houdt
zondagmiddag 12 december
in de Hervormde Kerk een
concert rond vader en zoon
Bach.
Tijdens dit concert, dat om
14.30 uur begint, worden werken gespeeld van vader Johann
Sebastian Bach en zijn zoon Johann Christian. „Het verschil is
goed te horen," zegt dirigent
Frans Bleekemolen. De eerste
is een van de laatste vertegenwoordigers van de wat 'zwaardere' barok, het werk van zijn
zoon is een stuk lichtvoetiger,
frivoler, romantischer. Dat verschil is niet zo vreemd, want
Johann Christian Bach stond
niet alleen aan het begin van
een nieuwe stroming. Hij verhuisde al op jonge leeftijd naar
een geheel andere cultuur: Londen, waar hij onder andere muziekleraar aan het Engelse hof
is geweest. Zijn stijl is later
weer te herkennen in het werk
van zijn leerling Mozart.
Op het programma voor de
pauze staan de tamelijk onbekende Kantates 196, 200 en 33
van Johann Sebastian Bach
(1685 -1750). Na de pauze is het
werk van Johann Christian
Bach (1735 -1782) aan de beurt
met Dixit Dominus en het Magnificat.
In totaal zal Bleekemolen
zondagmiddag zo'n zeventig
koorleden dirigeren, het achttien leden tellend Randstedelijk Begeleidings Orkest, plus
vijf solisten: Marianne Koopman, Bernadette Bouthoorn,
Simon Roberts (een Engelsman die al jaren in Zandvoort
woont), Hans de Vries en organist Lourens Stuifbergen.
De entree voor het concert
kost 15 gulden, inclusief programmaboekj e.

Achter de Schermen

023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
voor recepten): zaterdag 10.00 13.00 uur en 17.00 - 18.00 uur.
Zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476

- Frans Bleekemolen

e mee'

'Dertig crematies
„Collega's vragen weieens
hoe ik dat nu volhoud, al die
koren in de avonduren.
Maar voor mij is het een
hobby en ook een uitlaatklep voor mijn werk als organist bij het crematorium.
Bij de koren kan ik mij uitleven."
door Everhard Hebly

M

UZIEK DIRIGEERT
het leven van Frans
Bleekemolen.
In
Zandvoort is hij diri-

In de rubriek Achter de
Schermen gaat het
Zandvoorts Nieuwsblad
op zoek naar de 'mens'
achter bekende Zandvoorters. Deze week de
ras-Amsterdammer
Frans Bleekemolen, bekend als dirigent van
een drietal Zandvoortse
koren.

droevig beroep. „Mensen die
zeggen dat als ze 's middags de
deur dichttrekken alles van
hun werk vergeten zijn, liegen.
Ik geloof daar niet in. Dertig
crematies per dag draag je mee,
totdat de emmer vol is.
Een uitvaartleider zal hetzelfde verhaal vertellen. Tijdens de rouwplechtigheid moet
je luisteren naar wat er gezegd
wordt, je kunt niet je oren
dichtdoen en de krant gaan zitten lezen. Als ik daar een klein
kistje zie staan van een overleden kind, dan grijpt me dat aan.
Het dirigeren van koren is voor
mij een uitlaatklep, daar kan ik
me in uitleven en bovendien is
het mijn hobby.
Als ik de Staatsloterij zou
winnen, houd ik de koren en
stop ik met het crematorium."
(...) „Hoewel, ik zeg dat nu wel
erg gemakkelijk. Als organist in
het crematorium, lever je toch
ook een bijdrage aan iets. Je
helpt mensen bij het proces van
afscheid nemen. Misschien dat
ik dan alleen 's ochtends in het
crematorium zou blijven werken."

Sport
gent van het Toonkunstkoor,
het Vrouwenkoor en het Mannenkoor. Daarnaast heeft hij
dezelfde functie bij koren in
Volendam en Amstelveen. Zondags is hij organist in de kerk
en voor zijn broodwinning is hij
bij crematorium Westgaarde in
Amsterdam al ruim 12 jaar orgamst en pianist.
Samen met een collega heeft
hij gemiddeld dertig crematies
per dag. Hij noemt het een wat

Weekenddiensten
Diensten 27/28 november 1993
POLITIE:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Die
renbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
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of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum
Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlij k spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Frans Bleekemolen kreeg
muziek met de paplepel ingegoten. Zijn moeder speelde piano
en zijn vader was organist. Op
zijn vijfde stond Frans al bij het
orgel te kijken als zijn vader in
de kerk moest spelen. Toen hij
negen jaar was kreeg hij zijn
eerste pianoles en op zijn 12-e
kende hij het hele oeuvre van
Bach uit zijn hoofd. „Mijn moeder heeft de pianolerares een
keer opgebeld met de vraag of
die jongen nog wat anders dan
Bach kon oefenen.
Toen ik 15 jaar was, ging ik
naar het conservatorium. Ik
was daar de Benjamin tussen
mensen van 25 tot dertig jaar.
Ze vonden het wel grappig, zo'n
jong knulletje dat alle werken
van Bach kende."
De onlosmakelijke combinatie Bach-Bleekemolen is altijd
blijven bestaan, maar zijn belangstelling is wel breder geworden. Hij heeft sinds jaar en
dag een vakmatige verzamelwoede voor alle soorten bladmuziek.
„Ik denk dat ik in Nederland
de grootste privé-collectie bladmuziek bezit en ik ben er elke

was verder geen discussie over.
Op de lagere school leerden we
al van bladmuziek te zingen,
maar jongeren van tegenwoordig groeien daar niet rneer mee
op. Persoonlijk vind ik dat je
deze manier cultuurverarming
kweekt, maar het is natuurlijk
ook eigenbelang dat ik dit zeg."

Gedachtenloos
„Tijdens de repetities wil ik er
altijd zoveel mogelijk noten mstoppen Toen ik een jaar geleden bij het Vrouwenkoor begon, waren sommigen na de repetitie bekaf. „Mag het wat rustiger?," vroegen ze dan, terwijl
ik het al zo rustig vond gaan.
Bij het Mannenkoor zeggen ze
nu hetzelfde. Voor mij is muziek een vak en hobby tegelijk
en ik wil er daarom alles uithalen. Ik kan ook niet gedachtenloos naar muziek luisteren, zoals mensen die 's morgens
vroeg de radio aankwakken en
hem pas 's avonds laat weer uitzetten. Voor het slapen luister
ik altijd drie kwartier, maar
dan ga ik er echt helemaal in
op.
Ik heb dat met alles wat ik
„Ik kan niet gedachtenloos naar muziek luisteren," aldus Bleekemolen
doe. Als ik vroeger met mijn
Foto Persbureau Zandvoort vader naar Ajax ging kijken,
had ik na afloop zó'n strot van
dag mee bezig. Als dirigent vind naar koor. Verder hebben alle zet, zijn we verkocht. Ik heb er het schreeuwen. Als we met het
ik het een sport om juist die koren in Nederland een man- weieens de p over m, maar ik koor een concert geven, ervaar
werken te doen, die andere ko- nengebrek. In het Toonkunst- geef het met zo snel op. Ik ruil ik dat als een film. In de week
erna beleef ik alles nog een paar
ren niet doen, bijvoorbeeld het koor bijvoorbeeld heb ik zeven een koor niet zomaar in."
keer. Je moet me na afloop ook
werk van de zoon van Bach. Je tenoren, maar dat zouden er eihoort vrijwel altijd dezelfde genlijk 12 moeten zijn en ik zou „Vroeger meldde de leden zich nooit vragen hoe ik het zelf
cantates. Zo van 'ach, laten we ook wel meer bassen willen op jongere leeftijd bij een koor vond, want dat weet ik op zo'n
die maar weer doen'. Ik word hebben want we zijn nu vrij aan. Als je een goede stem had, moment gewoon niet. Ik moet
ertoe gedrongen wat anders kwetsbaar. Als de griep door- ging je naar het jeugdkoor, daar het dan eerst nog verwerken."
dan al die anderen te doen. Dat
is spannend en vreet veel tijd,
maar omdat de koren voor mij
een hobby zijn, heb ik daar geen
probleem mee."
Bleekemolen is sinds 12 jaar
verbonden aan het ToonkunstZANDVOORT - Onder na de opening, te horen onder te om zich creatief te uiten,
koor Zandvoort. Het Vrouwen- grote belangstelling is vrij- een enthousiast publiek. Met veelal ook op muzikaal gebied.
koor volgde een jaar geleden en dag in de Openbare Biblio- name de schitterende bloemen- Gelukkig vind ik dit ook bij
twee maanden geleden kwam theek een nieuwe tentoon- schilderijen en de werken met mijn kinderen terug, vooral
het Mannenkoor erbij. Het stelling geopend. De Zand- kinderen spreken een breed pu- mijn zoon heeft een absoluut
grootste probleem waar hij mee voortse schilderes Suzan bliek aan. De expositie valt op tekentalent. Mijn beide dochte maken heeft zijn de zingende Laan toont hier een aantal door mooie kleuren, vormen, ters spelen met taal en zijn van
mannen. Daar zijn er, met van haar werken, meren- smaak en harmonie. Opval- jongs af al woordkunstenaresname m het Toonkunstkoor, deels aquarellen met bloe- lend, met name omdat Suzan sen."
Laan vaak tussen de gewone
veel te weinig van.
men, kinderen en andere huiselijke
werkzaamheden
„Met uitzondering van Volen- onderwerpen.
door achter de schildersezel Lilianefonds
dam is het is een landelijk verkruipt. Het schilderen krijgt
De expositie met aquarellen
schijnsel. In Volendam vallen
de mannelijke koorleden zo uit
'Eindelijk weer eens herken- haar op de meest onmogelijke en enkele olieverfschilderijen
de lucht. Die mannen gaan rus- bare kunst.' Een veel gehoorde momenten in z'n greep: tijdens is de hele maand december te
tig twee of drie keer per week opmerking, vrijdagavond kort het koken van de aardappelen, zien tijdens de openingsuren
of met de jas al aan om weg te van de bibliotheek (zie hiergaan. „Ondanks een druk leven voor de rubriek Weekenddienis er altijd wel tijd te vinden om sten). De werken van Suzan
(ADVERTENTIE)
te schilderen," zegt zij daar- Laan zijn voor een redelijke
over.
prijs te koop, daarmee zijn drie
Maar ook op die 'onmogehj- partijen gediend. De schilderes
ke' momenten moet er geschil- heeft haar materiaalkosten tederd worden, een drang die er rug en de koper heeft een mooi
kennelijk van nature is: „Ik schilderij, eventueel om cadeau
kom uit een artistieke familie, te geven. De derde partij is het
Van der Vliet, die zich slecht in Lilianefonds, want daar gaat de
vakjes laat stoppen. Ze hebben winst naar toe. Dit fonds zet
allemaal vrije beroepen en bij- zich m voor gehandicapte kinna iedereen heeft wel de behoef- deren m de Derde Wereld.

Stizan Laan toont werk in bibliotheek

Burgerlijke stand
Periode:
30/11/1993 - 7/12/1993
Ondertrouwd:

Geref./Herv. dienst in Gereformeerde Kerk, ds. C. van de
Vate, m.m.v. fluitensemble
Gereformeerde Kerk, Jullanaweg 15:
Zondag 10.00 uur: GemeenscF.
Geref./Herv. dienst in Gereformeerde Kerk, ds. C. van de
Vate, m.m.v. fluitensemble
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor F.
Meijer
Zondag 10.30 uur: pastor F.
Meijer
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: dhr. H. de
Jong, Zandvoort
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30/19.00 uur: ochtend-/avonddienst
Woensdag
15
december
9.30-11.30 uur Kerstviering in
kader 'Van Vrouw tot Vrouw',
thema: 'Ben ik een ster?' Voor
kinderen apart programma.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.

Geerts, Marcello en Boesveld,
Ingeborg Louise
Krol, Stefan en Schreurs, Tanja
Elisabeth
Geboren:
Ralph Thomas, zoon van: Auberlen, Roy en Vandenbijlaard,
Bela Esther
Elias, zoon van: El Bakkali, Aböellah Mohamed en Charif, Mofedla Hössain
Gerard Albert, zoon van: Bouland, George Albert en Paap,
Anne Loes
Overleden:
Hoekstra, Johanna, oud 85 jaar
Dahmen geb. Kohlhauser, Aloisia, oud 92 jaar
Dias Santilhano geb. Arvidsson, Greta Syster Virginia, oud
86 jaar
Loos geb. Emmerich, Gertrud
023-244553.
Hildegard, oud 74 jaar

Weg met de gokkasten! Weg
met de hasj-tenten! No drugs m
Zandvoort! Het dorp zit er zo
langzamerhand vol mee en de
jeugd moet maar ander vertier
gaan zoeken. In welke vorm9
Dat wordt zoals gewoonlijk
weer niet aangegeven.
Maar herinnert u zich dat
nog? Dat gevoel... Datje iets
heel graag wilt maar het natuurhjk weer niet mag. En omdat het niet mag, wil je het juist
nog meer! En omdat je het dan
stiekem doet, wordt het eigenhjk nog veel spannender. Zo
werkt dat niet alleen bij pubers, zo werkt het bij iedereen
Dus óók bij volwassenen.
Overigens: gokken is een ernstig verschijnsel en daarom
kun je het in bepaalde gelegenheden wel verbieden, maar
daarmee bestrijd je alleen een
symptoom. Een symptoom van
onvrede. En dat is natuurlijk
niet alleen een probleem van
onze jeugd.
Bovendien kun je er in Zandvoort bijna niet aan ontkomen.
Wij wonen in een dorp waar
een luxe casino staat. Gokpaleizen vind je bijna op iedere
hoek van de straat en je kunt al
in de sigarenzaak via de computer je hele hebben en houwen vergokken. Dat is het legale circuit. Hier doen net zo
goed volwassenen aan mee. Zij
geven hun kinderen het voorbeeld nietwaar? Om over alle
t.v.- programma's die met gokelementen te maken hebben,
maar te zwijgen.
Maar onze mama's en papa's
bij de gemeente richten zich op
de tweede gokkast in de snackbar- en de koffieshops waar
een stickie gerookt wordt. En
dat, terwijl we m Zandvoort
een gigantisch illegaal gokcircuit hebben, dat goed georgamseerd is. Elke week manifesteert zich dat in kroegen, restaurants, winkels en andere bedrijven. U hoeft ze met te zoeken. Zij zoeken u wel op.
Dat heeft natuurlijk niet alleen met onze jeugd te maken.
Een flink deel van de Zandvoortse bevolking speelt wekelijks het illegale lottootje mee.
Vreemd genoeg heb ik daar
nog nooit iemand over horen
praten. Misschien vinden ze
dat zelf wel veel te leuk?
Trouwens, in maart '94, als
de verkiezingen beginnen,
wordt het pas echt gokken in
het dorp. Wedden?
MARTHA BURGER

Verzamelbeurs

Bioscoopprogrammering van 9 t/m 15 December.

PLATVOET
enz'n
vriendjes

ZANDVOpRT - Verzamelaars en liefhebbers van
rommelmarkten kunnen
zondag 12 december weer
terecht op de Algemene Verzamelbeurs Zandvoort in
het Gemeenschapshuis. Te
gast deze maand is de Zandvoortse
Bomschuiten
Bouwclub.
Suzan Laan: „Ondanks een druk leven is er altijd wel tijd te
vinden om te schilderen"
(ADVERTENTIE)

Goede service
ver te loeken?

Kerkdiensten
Weekend:
11/12 december 1993
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Gemeensch.

TTlR IS WEER EEN FRIS
IPj windje door onze Zandvoortse dorpspolitiek
gaan waaien. Het regent
opeens politici die vaderlijke
en moederlijke neigingen krijgen. Met een enorme donderslag beseffen ze, dat ons dorp
net het hol van Sodom en Gomorra is geworden. Jarenlang
hebben zij alles gedoogd. Vergunningen werden afgegeven
en ze hebben daar goed 'de zakken mee gevuld'. Nu is plotsklaps de grens bereikt. De
jeugd moet meer beschermd
worden We moeten ons gezag
weer even stevig laten gelden.

ICoinn nou!
Renault-dealer Rinko zit dicht bij huis.
En met dit kaartje weet u 'm in een
handomdraai te vinden.

A.L
Za/Zo/Wo
13.30 en 15.31

A.L.
Oagelljks
19.OO en 21.3O
Do/Vr/lVïa/Di
13.3O en 15.45

^*ratis
Gasthuisplein S - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8- W 2041 CDZanövoort Tel 02507-12424

Op de beurs vindt men verzamelobjecten waar men kan ruilen, kopen en verkopen. Voor
de 'snuffelaars' is er een rommelmarkt. De beurs is geopend
van 11.00 tot 17.00 uur, de entree is gratis. Het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat is makkelijk toegankehjk voor rolstoelrijders.
Verzamelaars kunnen op de
beurs bekende en minder bekende verzamelobjecten vinden. Bijvoorbeeld, postzegels,
munten, speldjes, spaarpotten,
prentbnefkaarten (ook met
motief- en fantasie-afbeeldingen). grammofoonplaten, boeken, stripboeken, poppen, antiek, curiosa en ouderwets gereedschap. Voor liefhebbers
van treinen zijn er loks, wagons, rails en andere toebehoren, alles van verschillende
merken. Er is een groot aanbod
van Marklin treinen en toebehoren van na 1960, waaronder
een aantal zeldzame objecten.
Men kan deze kopen of ruilen
voor Markhn-materiaal van
vóór 1960.
Gastdeelnemer aan deze
beurs is de Zandvoortse Bomschuiten Bouwclub. Zij toont
een aantal modellen van historische gebouwen uit Zandvoort. Deze zijn door de leden
van de club op schaal gebouwd.
Aanwezige bestuursleden geven tekst en uitleg over de
werkwijze van de club. Zo ook
over de mogelijkheden om lid
of donateur te worden.
Voor meer inlichtingen kan
men bellen: G.H. v.d. Eijken,
tel. 14234, of F.L. Tervelde, tel.
12303.

GRUNDIG bol/M
üHUNUHj
63CM TELETEKST
l cLtz l crs.31 KLEUREN-TV
iM-cuncN-i v

SONY CAMCORDER
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25GR5760; Flat square beeld
buis. teletekst, stereo en af
standbediening. Adv.'2075

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

PIONEER
nuNccn HI-FI
ni-ri MINI-SET
IVIIW-GCI

Type T63-530; 63cm
63cm black matrix flat square beeldbuis, 49
voorkeuzezenders, automatisch zenderzoeksysteem, teletekst,
monitorlook, scart-aansluiting, On Screen Display, hoofdtelefoonaansluiting en infrarood afstandbediening. Adviesprijs*1579.-

8x motorzoom, fader, 3 lux,
hifi, autofocus. Adv. '2220.-

1299.-

INKL. CD-SPELER EN BOXEN
N32; Superieure kwaliteit. Versterker
Ver---'- 2x20 Watt.
..„n. Sound
~,.~ .Field
,^,~
Control, digitale tuner met 24 voorkeuzezenders, dubbel autoreverse cassettedeck, dolby B,
CD-speler. Luidspreker• boxen 60 Watt 2-weg systeem. Afstandbediening.
Adviesprijs'1199.-

699.-

TOPMERKCAMCORDER

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

F60; 8mm systeem, 6x zoom, su
penmpose, autofocus. Adv.*2299.-

1149.-

Type W750; Voorlader
RVS t r o m m e l EN kuip
Adviesprijs. "2199.-

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

"

1969.-

STEREO TRAVELLER
PHILIPS CE6270 63CM CCR810; 8mm camcorder, HiFi
AFSTANDBEDIENING stereo.super-lichtgewicht '2695.PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST
':3tlj \•\«
u \£8 E rfia

"•*« fü:J
PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST
l

1549.-

pTgifr HO/j C

Type R2240. Adviesprijs*849.-

AEG LAVAMAT RVS

~m 495.-

PHILIPS /WHIRLPOOL

ZANUSSI 2-DEURS

nr«Ë4 -MOC
E3EJ l I.CO.

PHILIPS / WHIRLPOOL

SIEMENS WASAUTOM.

1399.

PHILIPS GR1021 37CM PHILIPS HI-FI VIDEO
VR702; MATCHLINE. 4koppen,
longplay, Jog-shuttle, perfekt
beeld, HiFi stereo. Adv. '1795.-

SHARP MAGNETRON
Type R2V10; Inhoud 16 liter,
5 vermogensstanden, eenvoudige bediening, glazen
draaiplateau, variabele
kookregeling, 30 minuten
tijdklok en Nederlands
kookboek.

S§ 565.*
S§ 665."

299.-

PANASONIC NN5259

319."
SHARP 2 IN 1 KOMBI
Type R3G14; Draaiplateau,
timer en 1000 Watt quartz-grill.

BAUKNECHT 2304

SAMSUNG 900 WATT

665.-

369."

Type MX245TB(zw); 28 liter,
digitaal, draaiplateau. Adv. *549.-

SIEMENS KS31VOO

320 Uef2-deurs koelkast *1398.-

MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON

999.-

m

AVM610; 20 liter. Adv. *769.-

BOSCH 280 LITER

BAUKNECHT WA6500

845.-

249 •"

INDESIT 2-DEURS

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbieding? Adviesprijs.*1549.-

SONY TRAVELLER

TR50; Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi, autofocus. "2550.-

MOULINEX FM1115

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv. *749.-

SHARP R2V11 STUNT!!

iJim? |£*IU."

Topklasse beeldkwaliteit, HiFi stereo. Adviespnjs*3330.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

SÈr 375.*

BAUKNECHT1100 TRN
TypeWAl 99; 110Otoeren. '1849.-

SONY HI-8 TRAVELLER
*% PHILIPS 25PV7966
m 63 CM MATCHLINE

SAMSUNG RE570

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi-magnetron. Inkl. hete-luchtovenen grill. Adviesprijs*849.-

TURBO-DRIVE HI-FI

Supersnel! HiFi stereo video.
Ned. Philips garantie. '1395.-

569

799.-

INDESIT 1200TOEREN

HRD910;TOPKLASSE! *1649.-

899.-

Flat en Square Hi-Black Trimtron beeldbuis, teletekst en af- SONY VHS HI-FI VIDEO
standbediening. Adv*1799.- SLV615; HQ TOPKLASSE!
4kpppen, longplay (8uur). *1990.-

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST

1299.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO

VS940; VHS-HQ, 4 koppen,
TELETEKST/PDC. *1999.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

1149.-

K

"^
•
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•V
t
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prij*
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J099,

D33;lnW-«*!

PHILIPS VIDEO+ PDC
VR223; VHS-HQ, simpel pro-1
grammeren: TXT. '1245.-

749.-

679.-I

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

nwi T n n
l-j'jfr? f ïf;|."

mM i49." PHILIPS/WHIRLPOOL
KOEL/VRIES KOMBI

IBO

TOPKLASSEN
P0101;1-BlUfnu^-

_

279.-

dubbel deci

^KA|

-rev.rse.do.bYB.

679.549.-

BCC speelt reeds 23 jaar op
zeker en verkoopt uitsluitend
de allerbekendste topmerken
ZANNSSI WASAUTOM.
TypeARG280; AdviesprijsM 235.- met officieel Nederlands garantiebewijs. Fabrikanten en
|j:J)^ 599."
importeurs leveren ons graag
en niet alleen vanwege onze
INDESIT PROMOTIE
MIELE
KOEL/VRIES
zeer grote omzet. Ook omdat
Type 2596; Adviesprijs.*799.wij een snelle, zeer modern
geoutilleerde Technische
Dienst hebben, die het begrip
SERVICE werkelijk waarmaakt.
BAUKNECHT SUPER
B v • kleuren-tv service m- en
KOEL/VRIES KOMBI
TvoeKGC2511;Adviesprijs*1269.- buiten de garantietijd uiterlijk
de volgende werkdag. Bi| BIA.
kopen is een verademing.
Vakkundig personeel staat u
met^aad en daad terzi|de.
PHILIPS/
BCC, waar men nog tijd voor]
WHIRLPOOL
u heeft!
850

L

i

eu'»» **

•lOQ »

i.•~!

iType AWG089; Opvolger
Ivan de nu reeds legenIdarische PHILIPS CC1000.
| Adviesprijs. *1445.-

899.-

130 LTR. KOELKAS
1800 TRN BOVEN LADER Derdegelijke tabletop. Zeer

ARISTONA HQ VIDEO

799.-

2SB12;LCD-afstandbed..*1045.-1
l

LJ \J \*** - ~

raaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

255.-

lAEGTURNETTE

GRUNDIG VIDEO + PDC

?"'\ '^-STEREO R AD.o

l Inklusief aparte 2800-toeren
l centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

GV201; TELETEKST. *1099.-

1099.-

w e g .
•110 •

D ö3 J **

BLAUPUNKT VIDEO

355.-

599.-I

395.-

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST
IS70-39; Adviesprijs'1999.-

.*cassette*

ZANUSS1140 LITER

tafstandbedienin..

SONY 4 KOPPEN VIDEO

IS63-30; Adviespnjs'1799.

BOSCH KTF1540

iS^ 899.H

o-casset-

599.-

V325; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbediening. *1220.-

749.-

H.M70.-

79.-

F360; HQ-3 koppen. '1098.-

749.-

AKAI3 KOPPEN VID"EO
ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

BLAUPUNKT55CM
SUPER TELETEKST

579.-I

J40; VHS-HQ, 3 koppen. *1104.-1

_I 649.529.-

N32'.'
Mïatt.l-

| Wasdroger. Adviesprijs*495.-

279.-

TCM4000;Soundmix/
cassettespeler.inkl.
microfoon.Adv.*140.-

I ZANUSSI WASDROGER

I INDESIT WASDROG'ER

MYFIRSTSONY

459.-

599.649.IKONDENSDROGER

EH3ï3K>55.-

IBAUKN./BOSCH/AEG
ie«'"""~

STUNT! VHS-HQ VID"EO
nkl. afstandbediening. *699.-

799.-

449.-

l ELEKTRONISCHE

IKONDENSDROGER

3 KOPPEN
VBDEORECORDER
HRD640; Van de uitvinders! Perfekte beeldkwaliteit, [
storingsvrij stilstaand beeld, PDC-voorbereid, inkl
afstandbediening. Adviesprjs*1299.PHVUPj

| Elektronisch regelbaar. *1445.-

999.1299.169.-

| MIELE DROGER
eai

AUDIO- & VIDEO CASSETTES
De laagste prijzen van Nederland! Bijv.:

MAXELLXL-II90
SONYP5-90MP

10voor
3voor

. • lfT\

•-•

' *^Q

OPZETVRIESKASTjr
Handig opzetvrieskastje, waar

l PHILIPS/WHIRLPOOL altijd een plaatsje voor te
| TypeAMB523; Adviesprijs*945.-

•

W
37.50 'FM,»!»».•-"••"""
«*n _
29.5

IMERKCENTRIFUGE

INDESIT G/E FORNUIS
KN5404; Gas-elektro. *1049.-

648.-

PELGRIM FORNUIS

410;Gas*tektrofomuis. Adv.*1425-

898.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
EM22; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs. *1575.-

998.-

ATAG GAS-ELEKTRO

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. grill en kookwekker. *1510.-

KFF452; Luxe' gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

399.-

CFM 2000; Radiocassette. Adv. '165.-

ETNA FORNUIS 14.00

ATAG INFRA TURBO

[Type TD50; Adviespnjs*649.-

WM3000; Kleurige
walkman, inkl.hoofdtelefoon. Adv.'85.-

279.

595.-

TOPMERKWASDROGER

|. <-3-'0 Q/T> 9

JVC VHS-HQ VIDEO
GRUNDIG 51 CM TEKST DX20;afstandbediend. *879.-1
GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

MY
FIRST
SONY

MYFIRSTSONY

F340; VHS-IHQ, PDC voorbereid,afstandbediening.'968.-

PANASONIC VIDEO

BAUKNECHT 160 LTR
160 liter inhoud. Adv.*869.-

AKAIVHSVIDEO+PDC,
GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

PHILIPS 160 LITER

,„

479.'

LV425; VHS-HQ, longplay,
4PA-PROkoppen.shuttle.*1330.-1

ONY3 KOPPEN VIDEO T

BLAUPUNKT63CM
STEREO TELETEKST

nrgfr >|OR
IJMU •t.&u. -

x:

PANAS'

70KV9717; Adviespnjs'2275.-

TypeKN5402WO; Adv. *849.-

145 LITER KOELER

ÜPMERK. Adviesprijs*749.-

l OM

INDESIT
FORNUIS

NDESIT140 LITER

RTV535; 3 koppen, VHS. *1445.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

879.

KOOP ZONDER
RISICO

TOEREN
l BOVENLADER

VR312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening." 1145.-

749.-I

599.-

STUNT 1000 TOEREN

749.-

429.

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST
TURBO-DRIVE VIDEO
37 CM KLEUREN-TV

Luxe 3 in 1 kombi
PHILIPS/WHIRLPOOL Geen 2-deurs koelkastmaar een AVM920;
magnetron. Adviesprijs*1299.Type AWG719; Adv. *1235.- echte320 Iiter2-deurs koel/vries
(ombinatie. Koelruimte op "oogloogte": Adviesprijs. *1099.-

A

1199.-

Supersnel,4koppen, longplay. |
Ned. Philips garantie. *1245.-

PHILIPS / WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

$£r 699."

-55; 4 koppen, stereo. '1683.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

649.-

320 LITER SUPER
«DEL VRIES KOMBI

PANASONIC VHS HI-FI
PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

R8180;750 Watt+draaiplateau.

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs*1299.-

JVC VHS HI-FI VIDEO

SONY 63 CM KT
SUPER TELETEKST

SHARP 3 IN 1 KOMBI

48.-

vindenis. Adviesprijs. *595.-

ZANUSSI VRIESKAST
Type Z6050; Adviesprijs*599.-

PHILIPS /WHIRLPOOL INDESIT D3000WI
Type AFB594; Vrieskast. LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts en
Adviesprijs. *725.geruisarm: Adviesprijs*999.-

478.-

BAUKNECHT LUXE

BAUKNECHT VW3PR

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 311 ; Adv. *848.-

STUNTÜ VRIESKIST!!

pTgei
liM? 7QO
1 5151.BOSCH VWPS21 00

regei
oen _
IJfjftr OD5I.
MIELE VW G521

348.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
, Meer budget door de gratis
JBCC-cardf
,anvraag-folder in de winkel!

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
Rivièradreef 37

l BEVERWIJK
l ALKMAAR
Winkelcentrum "De Beverhof" Huiswaarderplein 11
| Beverhof 16 (alleen witgoed) | (Achter Noorderkade/GroamorM)

zstordag .9 tot 5 uur.
KOOPAVOND*
Cl Cl/TDf\ Cl inCDO BadhoevedorD vrüdao
7 r n t a uur
HonE DAMnrlïffS ^«ïïnbrïïk "'ijdlfl"V
7 tot lüür
IN DE RANDSTAD overige filialen donderdag ...... 7 tot lüür

Karel Doormanstraat 22, 2'/2-kamerapp. op 1e et
met mooi uitzicht over zee, gelegen m recent geheel
gerenoveerd app. complex. Serv.k. ƒ 250,- p.m.
Vr.pr. ƒ 139.000,-k.k.
Trompstraat 5/4, gunstig gesitueerd vierkamerapp.
op de 2e et. Uitzicht over zee. Ind.: hal, woonkamer, 3
slaapk, badk. met ligbad, keuken Serv.k ƒ 325,p.m.

Vr.pr. ƒ 184.000,-k.k.
Passage 3/31, goed onderh. tweekamerapp. (vh 3)
op de 7e et. met zeezicht Opp 115 m2. Ind.: ruime
woonk met open haard, luxe keuken met inb.app,
badk. met ligbad, slaapkamer
Vr.pr ƒ 295 000,- k.k

VOOR EEN
ETAALBARE KERST!!!

PHILIPS
^
STAAFMIXER
v^
Pureren, mengen, hakken.

*

AankoopA/erkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

Fa. P. Klein

89.-*

LUXE HANDMIXER
BRAUN3 snelheden handmixer +1 EXACT
garden en deeghaken.
BAARDTRIMMER
OC
L TONDEUSE. InstelSaar MOULINEX FRITEUSE
£%J • ™ l op 5 haarlengtes. Adv.*95.- 873; 1,51, dubbelwandig.

l

89.-K

«NDONESIAN RESTAURANT^

m

TEL 19538

Fa. Veldwijk

79.-

TEFAL FRITEUSE
l Anti-reuk-f liter+thermostaat.

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned
Het Station

onze openingstijden zijn:

Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

O6-350.299.29

TIJDIG RESERVEREN OF
BESTELLEN GEWENST.

Haltestr. 9, Zandvoort

T. Goossens

KREEFT
22juni-23juli

OPHALEN of laten BEZORGEN.

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

ast

Kijk deze week uit voor voedselvergiftiging. Uw
maag dreigt van streek te raken, beste Kreeft en
dat kan toch niet de bedoeling zijn. Op u w werk
dreigt een confliktsituatie met een collega. Probeer uw kalmte te bewaren en daar zo lauw
mogelijk op te reageren!

dinsdag t/m zondag
van 17.00-22.00 u.

buiten de kerstdagen om BEZORGEN wij uw è la carte
maaltijden v.a. ƒ 25,- GRATIS bij u thuis.

LEEUW
24 juli-23 aug.

06-35O.299.3O

BEL EN BESTEL

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Blijf vriendelijk, ook als anderen dit niet zijn.
Laat wanneer er onenigheid heerst, uw emoties
wat minder de vrije loop. Uw tegenstander ziet
dit als een zwaktebod. Pas deze week op voor
valpartijen. De gevolgen kunnen wel eens zeer
vervelend zijn!
MAAGD
24 aug.-23 sept.

Stationsplein 6, Zandvoort

O6-35O.299.31

STUNT
Maximaal 2 per klant.

Een week vol voorspoed. Zowel financieel, op
het werk, als in de liefde, is er niets te klagen.
Natuurlijk hangt de mate van geluk mede af van
uw eigen inzet. Vodral wat de liefde betreft moet
u natuurlijk niet passief op een stoel blijven
zitten!

268.-*

PHILIPS LADYSHAVE

[;12-KOPS

Maximaal 2 per klant. '37.

248.-*

IdSKr 19.95 BRAUN SILK-EPIL

MIELE STOFZUIGER
l S248i + TURBO-BORSTEL,
lOntharings/epileerappa 11400 W. super stofzuiger.
| raat. Bekend van de TV.

7Q
QR
• »*-

P

R
H

IJ;j7/ylC ****IffS "k
MOULINEX SUPER *

*

158.^• •

ƒ 40,excl.
171/2%BTW

iROWENTA THERMOS
Met dubbelwandige warmhoudkan. Modern design.

79.95
348.-

PHILIPS HR6500

CARMEN KRULSET
17 rollers in 2 maten. Inkl.
U Vlc.»p, ,|0.

59.95

178.-

PHIÜPSHR6183
HR6183

175.„-

,

128.-

van 30 december 1993
ƒ 64,excl.
171/2%BTW

ELECTROLUXZ99
OLUXZ99

65.-

O6-350.299.35

Ik kies model:

Houdt u deze week rekening met een mogelijke
verhuizing die op komst is. Op uw werk 7al een
stagiaire de nodige opschudding veroorzaken,
hetgeen kan leiden tot een rel waar u middelpunt van bent Raadpleeg een arts >oor klachten die maar niet over willen gaan!

Adres:

CARMENFÖHN
1250WATTDIFFUSOR

Postcode:

WATERMAN
21jan.-19feb.

Plaats:

06-350.299.36^

SUPER KOOKPLAAT
4 pits askook laat 298
"
g
P
" -

Handtekening:

ETNA KOOKPLAAT
1205JN;4-pits.Adv.'4SO.-

Mijn tekst luidt:

Kom deze week niet te dicht in de buurt \an
water. De kans dat u daar met uw auto in terecht
komt is groot. Berg uw geld en bankpasjes goed
op. De dievengilde staat klaar om toe te slaan.
Uw gezondheid is prima, al moet u vet eten
zoveel mogelijk proberen te vermijden!

198.-

VISSEN
20 feb.-20 maart

RIBBEN RADIATOREN
Leverbaar in alle maten

O6-350.299.37

TEFAL STOOMBOUT
UNIEK anti-kalkstaafje, drinkt
gewoon uit de kraan. *99.t'J'AtFT V.3.
PELGRIM WASEMKAP
f\7 f\f\ PHILIPS DEKENS
W f i W W Elektrische onderdekens. WA15; Adviespri|s'245.ROWENTA
70 . FJ?
"IflQ .

%l..
IUU& v.a. i %

•1200 watt, lichtgewicht- INVENTUM DEKENS
«trljkbout. Ultra snel warm 220 Volt + zwakstroom.

O6-35O.299.34
U heeft deze v* eek tal van zakelijke ingevingen.
"Probeer het kaf van het koren te scheiden en
goede keuzen te maken. Ga niet in de baas zijn
tijd uw eigen bedrijf vast opzetten. Dat wekt
irritatie. Uw geluksgetal deze week is 10, beste
Schutter!
STEENBOK
22dec.-20jan.

Naam:

118.1495

BOOGSCHUTTER.
23 nov.-21 dec.

Zandvoorts
d Nieuwsblad

228.-

-. .

Wees deze week voorzichtig, Schorpioen! Loop
met een zo wijd mogelijke boog om patat- en
loempiakramen heen! Los problemen met de
fiscus zo snel mogelijk op. Gemiddeld genomen
bent u deze week best gelukkig. Laat anderen
in dat gevoel delen!

Uw
Nieuwjaarsgroet
in de

MULTI-STOFZUIGER
l Naten droog alles stofz.-495.-

,

Oe-35O.299.32

U hebt last van neerslachtigheid. Probeer dat
van u af te zetten. Bezoek in het weekend een
dansschpol of discotheek. U slaat dan twee vliegen in één klap. Het is goed voor uw humeur en
de liefde. Sla, beste Weegschaal deze week uw
slag in de uitverkoop!

O.6-35O.299.33

JBÏ *

SOLARIUM,
4 UVA-TL-buizen. '135.-

WEEGSCHAAL
24 sept.-23 okt.

SCHORPIOEN
24 okt.-22 nov.

THERMOS STUNT

STRIJKIJZER

Leer uzelf aan om met minder plezierige siluaties om te gaan. De kans dat uw liefdesleven deze
week door een indringer wordt verstoord is
groot, beste Tweeling! Iemand in uw omgeving
krijgt met gezondheidsproblemen te maken.
Uw hulp wordt gevraagd!

W

ƒ 55,- p.p.

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

AKO

Wilt u thuis blijven en toch lekker Indonesisch eten, dan kan
dat ook.
Op 1e en 2e kerstdag kunt u tussen 12.00-17.00 uur een
nasi-koening tafel (koud, oven en/of magnetron-klaar ad

O6-35O.299.2B;

T"8'"8' PHILIPS 1300 WATT
HR6540; Super draaitop en l
autom. oprolsnoer. Adv. *440.-1

95

BRAUN
TANDENBORSTEL
Oplaadbaar met wandhouder en 4 borstels. Adv.M21 .•

TWEELINGEN
22 mei-21 juni

„L^ ,__ __..,_., pc:T
PHILIPS BEAUTY-SET'
Luxe ladyshave met diverse
hulpstukken voor pedicure,
manicure en huidmassage.

l Oö •-

Zelfreinigende grill-bakoven + regelbare thermostaat. Adviesprijs'259.-

O6-350.299.231
Vergeet uw zorgen eens en maak tijd vrij voor
ontspanning! Als u zo door blijft jakkeren, dan
komt u uzelf tegen! Vrijgezellen kunnen scoren
als ze een oproep in de krant plaatsen. Dit i-s
minder gek dan wordt gedacht! Stieren kunnen
deze week winnen!

Op 2e kerstdag kunt u bij ons heerlijk genieten van een uitgebreid kerstdiner bestaande uit een nasi-koening tafel, vooraf
gegaan door twee voorgerechten en een exotische cocktail;

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Sig.mag. De Krocht

67.501*

54.95

STIER
21 april-21 mei

•••••IMBM^BMMBMI^BMMHMB^^^^^^^^MÏS'

Zand voorts Nieuwsblad

FRIET FONDUE SET
l NOVA inkl. fonduevorken.

tg
i

DJÊMPOL

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

BRAUN FLEXCONTROL NQVJJ|
Bekend van TV: Braun scheer-1 pp |"TEÜSE
apparaat metdubbele,zwen-|rp1n1 \ ^

KRUPS ESPRESSO
KOFFIEZETAPPARAAT
ïype9710J; Espresso en
Ikoffiezetter in één. '297.I.T-/..A
4 Ofl

Bij de Rammen is sprake van een wat minder
voorspoedige week. Niet dat u nu direct met het
hoofd tussen de knieën moet gaan zitten, maar
voorzichtigheid is gewenst Dat geldt ook voor
financiële zaken! Blijf in de liefde uzelf en schep
niet op!

ter afsluiting een Javaanse-flens met ijs en koffie, ƒ 87.50
p.p.

MlMC.

37

SCHAIK
MAKELAAR O.G.

«!«!•

55.-

RAM:

O6-35O.299.26l

nn _

35.-

Wffft

verf / glas / behang / zonwering / interieur

QC
Ou."

BRAUN OPLAADBAAR

Paradijsweg 2
(to. politieburo)
Zandvoort
tstefoon 02507 -156 02

VAN

TEFAL ™
GRILL ^
^
Kontaktgrill, uitneembare
grillplaten, thennpstaat. '1 59.Scheerapparaat met snellaad systeem. 110/240 Volt
Inkl. tondeuse. Adv.*170.-

*LIEFDESLEVEN
*FINANCIËN
*BEROEP
*GEZONDHEID
*GELUK
21 maart-20 april

75.-» 115.-

95.-

BELVOOOTDAMWEEKHOROSCOOP
ALSUMEERWILTWETENOVERUW:

GRATIS
THUIS
V OP

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

109.-

165.-

GORDIJNEN
METEN WIJ

Tjerk Hiddestraat 5, goed onderh split level woning
met zonneterrassen.Ind. beg.gr.: badk. met ligbad,
dubbele wastafel en toilet, fietsenberging. Souterrain:
2 slaapk., badk. met bad en toilet. 1e et.: slaapk met
ruim terras. 2e et.: luxe eetkeuken met inb.app., vide,
riant zonneterras op zuidoosten, woonkam met open
haard en balkon.
Vr.pr. ƒ 395.000,- k.k.

OPLAAD- ^
BARE
N
3 KOPS
N
PHILISHAVE
v __
HS800; Oplaadbaar scheer- TEFAL STEENGRILL
apparaat met DUBBELE +8 PERS. GOURMET
scheertechnièk. Adv. *210.- 39420; Gourmetten, grilMOULINEX CHEF
leren. Advlesprijs. '235.Elektronische, keukenmachine, luxe, krachtige
500 Watt, sapcentrifuge, LUXE PHILISHAVE
128."
citruspers en diverse 3 "90 Super 15" scheerTEFAL GOURMET
accessoires. Adv.*300.hoofden met tondeuse. Gourmetten, racletten,
110/220 Volt. Adv. '140.- Inklusief 8 pannetjes.
SUPER BRAUN
KEUKENMACHINE
Kompakte alleskunner.

mi ROLGORDIJNEN
EN

E3M

Als u van plan bent om naar de kapper te gaan,
stel dat dan even uit! De kans dat u door een
andere medevt crkstcr wordt toegetakeld is deze
week aanwezig. Laat u geweten in de liefde
spreken en houdt deze periode de hand stevig
op de knip!

IUU.

ATAG WASEMKAP
WH1 55E; 3 standen. Adv. "280.-

KERST KOOPAVONDEN 19.00 - 21.00 uur

Maandag 20 december. Alle filialen,
behalve de filialen Amsterdamse Poort, Hilversum en Haarlem
Dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 december: Alle filialen

17

ƒ 96,- excl.
17V2% BTW

Inzenden uiterlijk 15 december 1993 aan:
Weekmedia, Postbus 51,
1180 AB Amstelveen

Tel.: 020-6475393
Fax: 020-6475449

MET EEN PERSOONUJKE
HOROSCOOP (RUIM 7O
PAGINA'S}!) KOMT U ALLES
OVER UZELF TE WETEN.
J
Bel uw eigen hc

Weekmedia 17

donderdag 9 december 1993

geeff u meer!

AUTORIJSCHOOL

PUBLIEKE AANKONDIGING

VERWENWEEKEND OP DE
VELUWE

VERLATE KENNISGEVING VAN LIQUIDATIEVERKOOP DIE GELD OP MOET BRENGEN

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

llankivr: National WcstminstiT Kank. l ' . K . Division. Nederlands HTYV-nr.: NI, SOI-352.82-I.MO l . Inschrijving K v K : 250.3X11.

Temidden van de prachtige Veluwse bossen ligt het
EurOase hotel Dellenhove m Epe, een gezellig en comfortabel hotel voor het hele gezin. In de omgeving zijn
vele interessante bezienswaardigheden voor jong en

•1-

VERKOOP IN HET WORLD
TRADE CENTER (WTC),
AMSTERDAM.

oud

lessen in
Nissan „Primera"

Strawinskylaan l. 1077 XVV Amsterdam.
Tel.: (120-575 9 1 1 1 . Kax.: 020 - 662 7255.

In samenwerking met Weekmedia biedt het EurOase
hotel Dellen-hove in de periode januari t/m april-1994 u
een lang weekend (vrijdag - maandag) aan met een
comfortabele kamer met douche/toilet/KTV met Filmnet, telefoon en wekkerradio. Dit arrangement is inclusief koffie bij aankomst, een welkomstcocktail, 3 x uitgebreid ontbijtbuffet, 2 x 3-gangendmer en l x fonduediner, één uur bowlen, bezoek aan de sauna met whirlpool, bezoek aan de Veluwse Kaarsenmakerij m Ernst
(zelf kaarsen maken!) en een mooie wandelroute door de
uitgestrekte bossen en heidevelden rondom het hotel.

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

Donderdag 9 december: 12.00 - 20.00 uur
Vrijdag 10 december: 10.00- IX.OOuur
Zaterdag 11 december: 10.00 - 18.00 uur

\

EIS E W NCHLS

Parkeergelegenheid voor 1.200 auto's.
2 Minuten van trein- t>n trajii verbindingen.

IRISCOPIE
MAGNETISEREN

Wie het eerst komt. wie het
eerst maalt!
lederen bankstellen, prints, spiegels met allemaal schitterende lijsten. Alles moet weg.
Deze crisis-verkoop omvat ook: collectie van 3.000 ingelijste prints v.a. ƒ5,- p.st.
En ook 84 ingelegde eetkamertafels met kortingen tot 80%. Bij elke tafel zijn de bijpassende stoelen gratis. Tevens 500 stuks handgeslepen kristallen cognac-, wijn-,whiskyen sherryglazen. Voorts: karaffen, schalen,
flessen en vazen. Alles moet weg.

andere kunstvoorwerpen. Alles moet weg,
met kortingen tot 80%.Tevens bieden wij aan
92 unieke handgemaakte Italiaanse 3-delige
eetkamertafels, hotel kwaliteit. Moet tegen
elke prijs worden verkocht.
Wegens de lage prijzen van de meubels, moeten wij een bijdrage in de bezorgkosten vragen van f 75,- tot 75 km. Meer dan
75 km: in overleg.
Let op: dit is geen veiling. Betaling:
contant of via Eurocard, Visa, American
SPIEGEL MANIA!
Express, Diners Card, girobetaalkaart of
Voor ƒ 5.000.000,- geslepen spiegels, eurocheque. Dit is de grootste verkoop, ooit in
Nederland gehouden.
allerlei vormen en maten. Sommige zijn
ƒ 3.000,- waard en gaan nu weg vanaf slechts
Georganiseerd door Inler UK Sales & Marketing,
ƒ 25,- p.st. Grote kleurenprints in sierlijst, veel
Prinsengracht 1111. 1017 JJ Amsterdam
Alle inlichtingen op werkdagen van 12 00-16 00 uur
soorten, allemaal ƒ 595,- waard, nu voor
Tel 020 - 420 20 60. fax: 020 - 638 46 22
ƒ 75,- p.st. Voor ƒ 3.000.000,- klokken en

UNIEKE KERSTKANSEN!
De goederen die te koop worden aangeboden, zijn van Engelse bedrij ven in financiële moeilijkheden, die tot verkoop overgaan om een faillissement te voorkomen en
belasting en schuldeisers te kunnen betalen.
Vanwege de recessie worden voor
ƒ 3.000.000,- splinternieuwe meubelen en
goederen te koop aangeboden en direct afgeleverd, met kortingen tot 80%!
BESPAAR TOT 80%
Te koop is ondermeer een prachtige
collectie meubels, w.o. ingelegde suite-en
eetkamertafels in 3 delen met bijpassende
stoelen. Kabinetten, hoek- en wandkasten,
koffie- en wijntafels. Tevens Chesterfields,

Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraa
tel. 12305

Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAC beroepsvereniging

m
De grootste sortering

w
-&

kerstbomen
en
De kosten voor dit arrangement bedragen voor onze
lezers f 295,- per persoon. Toeslag l persoons kamer
f 85,- per persoon. Kinderen van 2 tot 12 jaar krijgen 50%
korting.
Voor meer informatie:
EurOase hotel Dellenhove, Dellenweg 115, 8161 PW
Epe, tel. 05780-12814.
Boeken is alleen mogelijk door middel van het sturen
van onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

blauwsparren
Handwerkboetiek

„Charlotte"
Alles voor:
ZANDSCHILDEREN
EMBOSSING
FIMO KLEI
KERSTKAARTEN MAKEN
SIERNIETEN
GOUDFOLIE EN NOG
VEEL MEER

Bon voor onze lezers
Deelname aan dit verwenweekend op de Veluwe is
alleen mogelijk door het insturen van deze volledig
ingevulde bon naar het m de bovenstaande tekst vermelde adres.

DECEMBER-AANBIEDING:

Naam:
Adres.

en

M

Fa. Gansner & Co.

kerstgroen
en

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

kerststukjes
Bloemenkiosk
'm Marcel Schoorl

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Hogeweg en Vondellaan
tel. 14320 15712

"l

KERSTKLEEDJE-BORDUURPAKKET

Postcode:

. compleet
uunifjieei met
mei borduurzij
uuruuurzij

Woonplaats.

f 4*7

l e n naald voor

ƒ 11.

Telefoonnummer:
Aantal personen:

Aantal kinderen.

Ie keuze datum: .

2e keuze datum:

BILDERDIJKSTRAAT 2
TEL. 16544

Extra oudejaarsbonus van één miljoen gulden in de Jackpot l

Jackpot nu
miljoen
De Postcode Loterij gaat op
weg naar de laatste trekking
van het jaar. Alom is het
feest en wij doen van harte
mee. Met een extra bonus
van één miljoen gulden in de
Jackpot en natuurlijk het
Seizoenmiljoen, de ton en
nog vele tienduizenden andere prijzen.
In november viel de Jackpot met in kas een bedrag van 3,25
miljoen - op lotnummer 7326
PA 052 in de Pottenbakkersdonk in Apeldoorn. Dat lot
De opbrengst van de
Postcode Loterij gaat naar:
• Wereld Natuur Fonds •
• Natuurmonumenten •
• Vluchtelingenwerk •
• UNICEF •
• Novib •
• Artsen zonder Grenzen •
• Stichting DOEN •
De winnende
Thuisbingonummers:
28 november

was helaas niet verkocht. De
Jackpot blijft dus staan, maar
stijgt met een extra bonus van
l miljoen naar liefst 5,5 milioen gulden.
Want bij de Postcode Loterij is
december een echte feestmaand. En dat vieren we niet
alleen met een extra bonus op
de Jackpot! Ook het team van
Postcode Bingo bereidt zich
nu al voor op een extra feestelijke u i t z e n d i n g op tweede
kerstdag. Met voor u kans op
extra prijzen!
Wilt u meedoen aan dit prijzenfestijn van de Postcode
Loterij? Vul dan nu de WINTOT-ZEVEN-MILJOENBON in en stuur 'm op. Voor
een tientje per maand speelt u
al mee voor de Postcode Jackpot van 2 tot 7 miljoen. Een
Jackpot die ook minstens twee
maal per jaar werkelijk uitkeert! •

achterruit-wisser en zelfs stuurbekrachtiging. De sierlijke wieldoppen,
striping en bekleding zorgen voor de finishing touch. Tenslotte wordt
in de modestad Parijs nog meer dan elders op het uiterlijk gelet...
De Clio Parisienne is verkrijgbaar vanaf f 25.325,-*.

Uw voordeel is f 1.465,-*.
U BENT IN DE RACE VOOR EEN VAN DE
250 DISNEY -ARRANGEMENTEN
Er

valt

van

9 december

Voor

iedereen

die

van

9 december tot

en met

3

bezoek

januari

een

brengt aan onze showroom, ligt een bijzonder praktische rugzak
klaar'** Zo'n avontuurhjke rugzak maakt de
gelukzoeker in iedere
automobilist wakker!

t/m

3 januari veel te ontdekken in
onze showroom. Ga op ontdekkingstocht

WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

6 19 28 37 45
7 24 29 38
9 25 32 4O

4872 RB

De pittige s1.4 Energy-uitvoermg (80 pk) staat borg voor sportief
rijgedrag. Ook het komfort is typisch Frans: standaard zonwerend glas,

Pernille La Lau: "een extra feestbonus van één miljoen gulden!"

1 16 26 34 43
2 17 27 36 44

StraatPrijs
5 december
f 3OOO

DIT IS DE HOOFDPRIJS

De romantische Cüo Parisienne.

IEDERE BEZOEKER
KRIJGT EEN
AVONTUURLIJKE
RUGZAK

ƒ40,- (vier lotnummers)

ƒ20,- (twee lotnummers)

f 30,- (drie lotnummers)

ƒ10,- (één lotnummer)

Au b uw keuze aankruisen en verder imallen met UoUettm Deelname noudt m aanvaarding van het reglement

langs

spannende

aktiemodellen als de Clio Pansienne en de Renault 19 Driver.
Bovendien bent u gedurende
de aktiepenode in de race

LEVER DEZE BON IN EN ONTDEK WELK
FORTUIN RENAULT VOOR U IN PETTO HEEFT
Lever de ingevulde bon m de showroom m tegen een spelkaart Volg de aanwijzmgen en u gaat in elk geval met de unieke rugzak naar huis'
Naam: de heer/mevrouw
Adres.

Nr.-

voor fantastische prijzen! Euro Disney,
vlakbij Parijs, het meest fantastische avonturenpark van

Postkode:

Europa. Tijdens deze aktie bent u in onze showroom m de race voor een

Telefoon:

Plaats:

fantastisch 3-daags Euro Disney-arrangement voor het gezin t.w.v.
± f 1 000,-. Inklusief 2 overnachtingen met ontbijt en een passe-partout

Merk huidige auto:

voor drie dagen voor twee volwassenen en twee kinderen (tot

Type-

16 jaar,

behorend tot één gezin). Misschien bent u de gelukkige!
Bouwjaar:

Naam:

Ü dhr.

Adres:
Postcode:

__
l l l l i-i i

i

J mevr.

______
Plaats:
15093 12

Postbanknummer:

Datum-

KOM NU BIJ ONS LANGS EN HAAL UW FORTUIN
VAN 9 DECEMBER TOT EN MET 3 JANUARI

,
RENAULT
Offklal Sponsor

Kilometerstand:

->•§•

ALS U TIJDENS DE AKTIE EEN NIEUWE RENAULT KOOPT,
KRIJGT U HET 3-DAAGS DISNEY-ARRANGEMENT ER GRATIS BIJ!***
Renault adviseert ELF Oliën *Inkl btwenexcl kosten rijklaar maken Wijzigingen voorbehouden Acht jaar plaatwerkgarantie ** Een exemplaar per adres Zolang de voorraad strekt Deelname staat vrij voor

Extra
Prijs
ƒ 25.OOO
4872 PB 001

Handtekening:

NATIONALE

personen vanaf 18 jaar Kopieën van de bon worden niet geaccepteerd *** BIJ afsluiten koopovereenkomst van 9/12/93 t/m 3/1/94 en registratie voor 1/4/94

o^^>. wiuiAfv'soeNAiiiT WORLD CHAMPION roRMuui 'is"

Banknummer:

• LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

Autobedrijven Rinko

RENAULT

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-13360/12424.

LEVEN KIEUR

Weelcmedia17

Jubileumrit
Sandevoerde
ZANDVOORT - Alhoewel
het nieuwe jaar nog enkele
weken op zich zal laten
wachten, zal Autosportvereniging Sandevoerde het seizoen 1994 al op zaterdag 11
december openen met de
Jubileumrit om de befaamde Rob Slotemaker-wisselbeker.
Deze routebeschrijvingsrit is
uitgezet door de dames Yvonne
Niemeier en Elise Laurier die
hiermee hun debuut maken als
uitzetter.
De rit wordt geheel verreden
binnen de grenzen van de gemeente Zandvoort en is ongeveer twintig kilometer lang. De
eerste deelnemers zullen starten om acht uur 's avonds en na
ongeveer twee uur weer terugkeren aan de finish. Inschrijven voor de rit kan vanaf half
acht in de Beach Bar van het
Palace Hotel, onder voldoening
van het inschrijfgeld van 12 gulden per équipe (leden van ASV
Sandevoerde genieten een korting van twee gulden per persoon).
Voor de winnaars in de diverse klassen staan fraaie bekers
klaar, maar voor de overallwinnaar is de befaamde, in het
verleden door Jan Lammers beschikbaar gestelde, Rob Slotemaker-wisselbeker aanwezig.
Na afloop van de rit zullen
tevens de clubkampioenen-van
het voorbije seizoen worden gehuldigd en zal er ook nog een
loterij worden gehouden. Voor
meer informatie over deze rit:
tel.nr. 13391.

Misstap TZB
ZANDVOORT - TZB maakte
zondag een lelijke misstap in de
strijd om promotie naar de eerste klasse HVB. Tegen de reserves van NAS werd een gehandicapt TZB met 3-1 geklopt.
TZB moest door blessures
met vijf invallers aantreden en
dat was een beetje te veel van
het goede. NAS was de gehele
wedstrijd de betere en heeft
geen probleem gehad TZB te
verslaan. Na de openingstreffer
van NAS scoorde John Schilder
nog wel de gelijkmaker, maar
nog voor de rust keek TZB weer
tegen een achterstand aan: 2-1.
In de tweede helft heeft TZB
het wel geprobeerd, maar de
Zandvoorters konden het spel
niet maken. NAS speelde de
partij rustig uit en voerde de
stand op naar 3-1.

Lange eerste
helft nektZVM
ZANDVOORT - De zaterdagvoettaallers van Zandvoort'meeuwen lieten een
goede kans liggen op succes
tegen het hooggeklasseerde
IJFC. Een zeker niet minder
Zandvoprtmeeuwen verloor
door drie fouten met 1-3. Bovendien vielen de eerste
twee doelpunten ruim in
blessuretijd van de eerste
helft.
Ondanks de harde van doel
tot doel staande wind speelde
Zandvoortmeeuwen een goede
partij voetbal. Het middenveld,
met de neven Bob en Pieter
Brune en Rob van der Bergh,
was in Zandvoorts bezit. Tevens blijkt de als linkerspits
spelende, Wim Buchel tot gevaarlijke acties in staat te zijn.
Zo had de IJFC doelman de
grootste moeite met een inzet
van Buchel.
Aan de andere kant kon IJFC
weinig gevaar stichten in de
Zandvoortse defensie. Eenmaal moest Frans Valks ingrijpen om een doelpunt te voorkomen. De ruststand leek met een
dubbelblanke stand aan te vangen, doch het liep nog even fout
voor Zandvoortmeeuwen.

Blunder
In de 46-ste minuut knalde
doelman Winter de bal tegen
een IJFC speler op, die geen
moeite had de bal in het verlaten doel te plaatsen. De scheidsrechter trok erg veel tijd bij,
terwijl er toch maar weinig oponthoud' was geweest. IJFC
profiteerde in de vijftigste minuut opnieuw van een Zandvoortse blunder: 0-2.
In de tweede helft een groot
overwicht voor de mannen van
trainer Teun Vastenhouw. Ech-

ter de uitvallen van IJFC waren
gevaarlijk en eisten de nodige
aandacht van de Zandvoortse
verdedigers. Na een kwartier
spelen was de strijd geheel weer
open. Een afstandsschot kreeg
de IJFC-doelman niet onder
controle waarna Ferry van
Rhee alert reageerde en scoorde 1-2.
. Met nog een half uur te gaan
zat er nog van alles in voor
Zandvoortmeeuwen. De druk
werd erg groot, maar de aanvallen werden te doorzichtig opgezet. Bij zo'n offensief moet de
bal goed vallen en dat gebeurt
slechts zelden. De Zandvoorters bleven echter voor een positief resultaat knokken en geloofden er ook in. Des te harder
kwam de klap aan, toen IJFC
een snelle counter plaatste en 13 scoorde, in de twintigste minuut.

Duisternis
Een enorme regenbui viel
daarna neder op het veld en de
duisternis viel in. Onder de
lichten van de schijnwerpers
heeft Zandvoortmeeuwen het
nog wel geprobeerd. Vele afstandsschoten, van onder andere Wim Buchel, daalden neer
op de IJFC veste, die echter niet
boog.
„Over .de uitslag ben ik niet
tevreden," stelde Teun Vastenhouw. „Maar over de inzet ben
ik dik tevreden. Blijven we zo
voetballen, dan dwing je goede
resultaten vanzelf af. Het was
jammer dat de scheidsrechter
zo lang liet doorspelen, anders
ga je rusten met een gelijke
stand. Wat veldspel betreft waren we niet de mindere. De wil
om te winnen was er en nu moeten we nog een beetje geluk krijgen."

SPORT
ZVM A-junioren
reeds kampioen
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen besloot aan
het begin van het seizoen
1993/1994 om ook in te
schrijven met een zaterdag
A-juniorenelftal. Door het te
geringe aantal zaterdag Ajunioren elftallen in de
KNVB afdeling Haarlem
werd dit team ingeschreven
in de competitie van de
KNVB afdeling Leiden.
De wil om te winnen was aanwezig bij ZVM, maar het geluk ontbrak

ZANDVOORT - Het tweede team van Café Neuf/Chess Society heeft de derde wedstrijd op rij gewonnen. Het, tot degradatie gedoodverfde, vierde team van
Castricum werd met grote
cijfers verslagen. De blakende vorm van de Zandvoorters kwam tot uitdrukking
in de cijfers van 6-2.
Toen teamleider Olaf Cliteur
afgelopen vrijdag de bezetting
van het Castricumse team aanschouwde, trok hij zelfs voor
het eerst in twee jaar zijn waar-

Oplossing van schaakprobleem
43 (Mat in twee zetten, wit begint): 1. Ta7+ - Kg8; 2. Tb8 en
mat.

niet verder dan remise en Boudewijn Eijsvogel zag zijn partij
zelfs verloren gaan.
Met de inmiddels bereikte
4,5-1,5
veilige, voorsprong
kwam voorzitter Hans Drost
ook remise overeen en versloeg
Kees Koper met grote overmacht Jeanne Potters. Teamleider Olaf Cliteur was best te
spreken over de 6-2 overwinning. Al heb je natuurlijk volgens hem tegen zo'n tegenstander de kans eens echt uit te halen. Met zes punten uit drie
wedstrijden staat Café Neuf/Chess Society 2 bovenaan, al
moet de leiderstrui vermoedelijk wel gedeeld worden. „De
competitie gaat voor ons nu pas

ZANDVOORT - Het damesschaak bij de Zandvoortse Schaak Club is in
opmars. Dat bleek donderdagavond toen de jeugdige
schaaksters Rebecca Willemse, Nanouk Marquenie
en Laura Bluijs hun mannelijke tegenstanders op eennederlaag trakteerden.

naar vijf, Nanouk Marquenie
van 13 naar 11 en Laura Bluijs
nestelde zich op een tiende
plaats.
Uitslagen: Laura Bluijs-Bart
Timmermans 1-0, Henk Willemse-Manon van Eldik 1-0, Niels
Filmer-Thomas Hesse 0-1, Kees
Koning-Bas van der Meij 0-1,
Elithia Hughan-Florian van der
Moolen 0-1, Mare Habets-RebecAlleen de nog zeer jonge Ma- ca Willemse 0-1, Jonathan Ednon van Eldik moest met een wards-Nanouk Marquenie 0-1.
nederlaag genoegen nemen.
Ook de koplopers van de interne jeugdcompetitie, Thomas Externe competitie
Hesse en Florian van der MoolVanavond staat de belangrijen lieten er geen gras over ke wedstrijd op het programma
groeien en wonnen hun partij. tegen het derde team van Het
Op de ranglijst waren niet veel Oosten uit Haarlem. Het team
veranderingen. Alleen de zege- van de Zandvoortse Schaak
vierende dames boekten winst. Club staat bovenaan de rangRebecca Willemse van zeven lijst en teamleider Edward

Zowel het dames- als het herenteam van ZHC behaalde gelijkspel
Foto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT - De ZHC
hockeyteams kwamen afgelopen zondag niet verder
dan een gelijkspel. De heren
kregen in de derby tegen
Haarlem (2-2) te weinig.
Haarlem kwam op gelijke
hoogte door twee discutabele doelpunten. De Zandvoortse dames sleepten bij
Reigers een verdienstelijke
1-1 weg.
ZHC was in de derby tegen
Haarlem de betere ploeg. Met
uitstekend hockey en in hoog
tempo werd het doel van Haarlem bestormd. Na vijf minuten
wist René Bloem de openingstreffer te forceren: 1-0. De Zandvoorters gingen geweldig goed

Opgave nummer 44: Mat in
twee zetten. Wit begint.

schuwing voor onderschatting
in. Dat dit niet ten onrechte
was, bewees de sterke Dennis
van der Meijden door binnen 12
zetten zijn team op voorsprong
te zetten. Peter van de Beek had
niet veel langer nodig en tekende voor 2-0 en met een zeer fraai
stukoffer tilde de eveneens in
zeer goede vorm verkerende
Mare Kok de strand na 3-0.
Ook de ex-Hoofddorper Jean
Paul Westerveld was deze keer
succesvol. Had hij reeds tweemaal dit seizoen een gewonnen
stelling uit handen gegeven, ditmaal trof hij wel roos, hetgeen
4-0 betekende. Een grote overwinning tekende zich reeds af,
maar Hans van Brakel kwam

beginnen want de komende
vier maanden ontmoeten we de
vier sterkste tegenstanders,"
meldt Olaf Cliteur. „Degradatie
is nu echt onmogelijk en handhaving was eigenlijk onze doelstelling. We staan echter veel
beter dan vooraf verwacht en
we gaan nu vanuit onze zeer
gemakkelijke situatie eens kijken wat er mogelijk is." Of er
voor de tweede helft een gewijzigde opdracht is, daarover
doet de teamleider niet geheimzinnig.
„Degene die onze mentaliteit
kennen, weten natuurlijk dat
we slechts voor één plaats strijden en dat is de eerste."

Gelijkspel voorZHC Damesschaak in opmars

ZANDVOORT - Aanstaande
vrijdagavond organiseert TZB
een klaverjaswedstrijd voor
koppels in de kantine aan de
Kennemerweg. De avond, die
gesponsord wordt door Calcu
BV begint om acht uur. Ook dit
keer zijn er leuke prijzen te verdienen. Om mee te doen aan
deze klaverjaswedstrijd moet
zeven gulden en vijftig cent per
koppel worden betaald.

De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Meer informatie over de problemen/oplossingen is te verkrijgen op de
clubavond, elke donderdag in
het Gemeenschapshuis. Ook
kan men informatie inwinnen
op de volgende telefoonnummers: 02507 - 15023, 17272 of
14085.

Foto Persbureavi Zandvoort

Chess Society superieur

Klaverjassen
bij TZB

Schaakprobleem

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 8 december 1993

door. Haarlem had niets in te
brengen en mocht van geluk
spreken dat de schade tot 2-0
beperkt bleef. Wouter Kolk bepaalde de ruststand op 2-0.
In de tweede helft gaf ZHC de
strijd uit handen. Haarlem zette aan voor een offensief dat
leek te worden afgeslagen. De
Zandvoorters kregen nog de
beste mogelijkheden, maar
slaagden er niet in de score op
te voeren. Door twee onbegrijpelijk foute beslissingen van de
scheidsrechter kwam Haarlem
tegen de verhouding in op gelijke hoogte: 2-2.
„We hadden moeten blijven
tikken," stelde Floris Goezinne
na afloop. „Bovendien hadden
we de kansen moeten afmaken.

Een dikke overwinning was dik
verdiend geweest."
Reigers maakte het de Zandvoortse dames erg lastig. Met
verzorgd hockey was Reigers
het meest in balbezit en in de
aanval. De uitvallen van ZHC
waren echter zeer gevaarlijk.
Uit zo'n uitval nam ZHC op slag
van rust een 0-1 voorsprong
door een treffer van Tanja van
Brink.
In de tweede helft werd het
overwicht van Reigers erg
groot. ZHC stond met de rug
tegen de muur. Toch verdedigde ZHC sterk en moest er een
strafcorner aan te pas komen
voor de gelijkmaker. Uit die
strafcorner scoorde Reigers de
verdiende gelijkmaker: 1-1.

Handballers afgedroogd
ZANDVOORT - De handbalsters van Holland Casino-ZVM boekten een knap
gelijkspel tegen het sterke
TOB: 13-13. De Zandvoortse
mannen lieten het lelijk afweten en werden door Tonegido met 25-17 afgedroogd.
„Gezien het spel in de eerste
helft is het jammer dat we gelijkspeelden," vond coach Joost
Berkhout. „Maar gezien de
tweede helft ben ik toch wel blij
met het resultaat." In de eerste
helft speelde Holland CasinoZVM een voortreffelijk spelletje handbal. De Zandvoortse dames moesten al snel een tegenslag incasseren toen Janna ter
Wolbeek met een zware elle-

Fusie basisscholen
gedeeltelijk rond
ZANDVOORT - Tegen de fusie tussen de Plesmanschool en
de Van Heuven Goedhartschool bestaan onderwijskunöig geen bezwaren. Wel moet er
een duidelijker regeling komen
voor het personeel. Dat zegt de
landelijke geschillencommissie naar aanleiding van een bezwaarschrift van de rrredezeggenschapsraad van de Van
Heuven Goedhartschool, met
zowel ouders als leerkrachten.

De Opa van Hayo had Feyenoord zo'n twee jaar geleden
geschreven met het verzoek of
de achtjarige junior de voorbereiding op een wedstrijd
mocht meemaken. En vorige
week kreeg Hayo bericht dat
hij welkom was voor- 'en tijdens de wedstrijd tegen
Utrecht. Met de profs samen
in de kleedkamer was een belevenis op zich. Hayo werd er
helemaal stil van.

Er moet duidelijker worden
omschreven, wie er wanneer
eventueel moet afvloeien. Wat
dat betreft is de gemeente 'onzorgvuldig*. Zij moet nu voor l
februari met een betere regeng komen. Volgens onderwij sWethouder Ingwersen is dat
Rauwelijks haalbaar. Hij betreurt deze uitspraak. „Als we
het
globaler hadden aangegev
en, was het waarschijnlijk wel
goed geweest."

Was het spel in die wedstrijd
zeer matig, voor Hayo kon de
dag niet meer stuk. Met de
Hongaar Josef Kiprich, Johny
Metgod, Ed de Goey, enzovoort een balletje trappen
voor de wedstrijd, is een kans
die niet veel meer zal voorkomen.

boog blessure uitviel.
Desondanks speelde Holland
Casino-ZVM keurig handbal. In
de gelijkopgaande strijd gaven
de teams elkaar niet veel toe.
Bij de pauze leidde de Zandvoortse dames met 6-7. Het
sterke TOB kwam in de tweede
helft meer aan bod en zette Holland Casino-ZVM, met nog één
minuut te gaan, op een 13-11
achterstand. In een zindere
slotminuut
veroverden de
Zandyoortsen tweemaal de bal
en scoorde tweemaal: 13-13.

Heren
„Het is heel prettig dat we
toch nog gelijk kwamen, want
dat verdiende we ook," aldus
Berkhout. „Ik ben niet ontevre-

Lions koploper

ZANDVOORT - Door met
49-28 te winnen van de reserves van Hoofddorp hebben
de dames van basketbalyereniging The Lions de leiding
genomen in de competitie.
Bij de rust was de strijd al
beslist gezien de 21-8 voörsprong.
In die eerste helft heeft Lions
keihard toegeslagen. Met uitstekend basketbal werd Hoofddorp weggespeeld. Halverwege
kende Lions een 11-6 voorsprong, maar bij de pauze was
het gat definitief geslagen: 21-8.
In de tweede helft heeft Lions
de strijd steeds onder controle
gehad en de voorsprong geconsolideerd. Door de sterke Zandvoortse verdediging kwam
Hoofddorp niet in het ritme. De
overwinning voor de dames van
Peter van Koningsbruggen is
dan ook niet in gevaar geweest:
49-28.
Topscorers: Simone Beerepoot 16, Ingrid de Boer 13.

den met dit resultaat en bovendien werd er goed gehandbald."
De Zandvoorters maakten er
in de eerste helft niet veel van.
Het eerste kwartier was desastreus voor de badgasten. Een
j.2-2 achterstand leverde dat op
en de strijd was gestreden. Na
een, 13-5 ruststand verliep de
tweede helft beter. Tonegido
hoefde zonodig niet meer,
waardoor Holland Casino-ZVM
de schade beperkt hield tot 2517. Een uitslag waar coach Dirk
Berkhout niet blij mee was.
Doelpunten dames: Mireille
Martina 6, Wendy ver Straten 4,
Claudia Paap l, Diana Pennings
ZANDVOORT - Toneelverel, Margreet Sterrenburg 1. Heren: Nic Grijekovic 6, Peter Pen- niging Wim • Hildering brengt
nings 4, Menno Trouw 3, Patrick donderdag, vrijdag, zaterdag en
zondag in De Krocht De Jantjes
Terpstra 2, Kees Hoek 2.
voor het voetlicht. Een volksstuk met zang en dans, van Herman Bouber met liedjes van
Louis Davids. Alleen voor de
voorstelling op zondagmiddag
(aanvang 14.00 uur) zijn aan de
panklaar voor Remco Nigte- kassa nog kaarten te krijgen a
vegt, die hard en zuiver raak- 10 gulden per stuk, met een
schoot: 1-1. De Zandvoorters 65+pas 2,50.
verloren meteen de greep op de
Dit jubileumstuk (Hildering
strijd waardoor TYBB weer gevaarlijke aanvallen opzette. De bestaat 11 december exact 45
Zandvoortse doelman kon een jaar» is een spektakelstuk. Het
snoeiharde inzet slechts met de telt vijf bedrijven met evenzovuisten wegwerken, echter de vele decorwisselingen. In totaal
rebound werd door een Haar- doen er twintig volwassenen
lemmer ingeschoten: 2-1. Dit aan mee en veertien kinderen
was voor Zandvoortmeeuwen van de jeugdafdeling. Milly
het sein om er een slotoffensief Zandvoort zorgt voor de accoruit te persen. Vlak voor het ein- deonbegeleiding. Buiten de
de slaagde Barry Paap er in een voorstelling worden er een lotepass van Marcel Schoorl af te rij gehouden en zaterdag is er
het traditionele bal na.
ronden: 2-2.

Jantjes

ZVM blijft aan de kop

Hayo gast bij
Feyenoord
ZANDVOORT - Voor de E l
junior van Zandvoortmeeuwen, Hayo van der Mij e, was
het zondag de dag van zijn leven. Hij mocht namelijk bij de
wedstrijd Feyenoord tegen
Utrecht als junior van de week
optreden.

Geerts hoopt opnieuw op een
spectaculaire
overwinning.
Voor de bekercompetitie hoeft
het schaakteam voorlopig niet
te spelen. Voor de eerste ronde
werden de Zandvoorters vrijgeloot.
In de interne competitie werden 17 partijen gespeeld. Ter
Bruggen en Scheepmaker waren daarin het meest succesvol.
Door twee winstpartijen verbeterden zij hun positie op de
ranglijst behoorlijk. Ter Bruggen aast op de tweede plaats
van Lindeman, terwijl Scheepmaker een 19e positie inneemt.
Uitslagen: Scheepmaker-Klijn
1-0, Reijer-Hueting 1-0, GudeTer Bruggen 0-1, lansen-Gorter
1-0, Berkhout-Boer 1-0, GeertsAtkinson 1-0, Ayress-Den Drijver
1-0, Lindeman-De Oude 1-0.

Het team dat net als de zondag Al gecoached en getraind
wordt door Lifa Lock met Theo
Schrader als begeleider, toonde
aan bijzonder sterk te zijn en
behaalde zaterdag door een 7-0
overwinning, in de uitwedstrijd
tegen KRV Al al het kampioenschap. Het team past uitstekend in opbouw van het jeugdvoetbal in de breedte waarmee
Zandvoortmeeuwen al een aantal jaren bezig is.
De tegenstanders in een zogenaamde voorjaarsreeks werden
allemaal met ruim verschil verslagen. Oegstgeest Al werd met
4-0 en 5-0 geklopt, terwijl het
Valkenburgse Valkeh'68 A2
met 14-0 en 11-1 werd verslagen.
KRV Al uit Katwijk werd met
7-2 en 7-0 aan de zegekar gebonden, terwijl Roodenburg A2
moest toelaten dat de Meeuwen
met 8-1 en 6-0 te sterk waren. De
enige club die lang mee in de
race bleef om de titel was GWS
uit Sassenheim, al werden die
in Zandvoort met 8-1 verslagen.
Komende zaterdag speelt Zandvöortmeeuwen Al de laatste
wedstrijd in de voorjaarsreeks
uit tegen GWS.
Ook het zondag A-junioren
elftal van Zandvoortmeeuwen,
dat eveneens wordt begeleid
door het duo Lock/Schrader
doet het prima. Zij versloegen
afgelopen zondag mede titelkandidaat Hoofddorp Al met 61. Komende zondag gaat Zandvoortmeeuwen op bezoek bij de
andere, concurrent EDO Al
(half 12). Winst in Haarlem zou
een belangrijke stap zijn in de
richting van promotie naar de
landelijke derde divisie voor Ajunioren.

Hayo gaat de Feyenoorder Metgod voorbij om de bal in de voeten van Kiprich te spelen. Met
zo'n spelmakertje in het team van Feyenoord had er misschien meer ingezeten dan het 1-1
gelijkespel tegen Utrecht.

ZANDVOORT - Door een
zwaar bevochten 2-2 gelijkspel
in Haarlem tegen TYBB.blijft
Zandvoortmeeuwen de ranglijst aanvoeren. Pas in de slotfase kwamen de spelers van trainer Pieter Keur, die zijn contract met Zandvoortmeeuwen
voor twee jaar gaat verlengen,
naast TYBB
Het was vooral in de eerste
helft een erg matige partij voetbal zonder hoogtepunten. Beide teams slaagden er niet in tot
hoogstandjes te komen waardoor de rust met 0-0 inging. De
tweede helft zou veel goed maken.
Het spelniveau in de tweede
helft was iets beter, maar het
scoreverloop in het laatste halfuur vergoedde nog veel meer.
De Haarlemmers namen een 10 voorsprong door een benutte
strafschop. Remco Nigtevegt
haalde een TYBB speler in het
strafschopgebied onderuit en
mocht van geluk spreken dat
hij geen rode kaart gepresenteerd kreeg.
Door het zwakke ingrijpen
van de Zandvoortse defensie,
kreeg TYBB een paar goede
mogelijkheden. Doelman Ron
Ehrhard was echter uitstekend
op dreef en hield zijn ploeg in
de race. Zandvoortmeeuwen
drong steeds meer aan en het
offensief leverde de gelijkmaker op. Barry Paap legde de bal
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F. Boom (Zv.75)
R. De Haan (ZVM zon)
B. Heïno (Zv. 75)
F. van Hhee (Z.V.M.zat)
W. Rubeling (Z.V.M.zat)
J. Schilder(TZB)
10

15

Het lijkt erop dat de strijd om de topscorerstrofee nog niet
gestreden is. Bekerhouder Riek de Haan staat nog wel voor
maar Ferry van Rhee, die eenmaal scoorde, kruipt dichterbij.
Het gat bedraagt nog maar drie doelpunten

donderdag 9 december 1993
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Postzegels
Munten

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-advertenties \oor /akenman c» particulier kunnen
worden gc/cl o\cr l of 2 kolommen breedte in di\erse
lettergrootten
Particulieren \erwij/en wij naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S"
Plaatsing i> mogelijk in de \olgetide editie
/ANDVOOKTS NIEUWSBLAD ƒ O U per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1500 uur
U kunt uu tekst telefonische opgeven 02507-17166 of
afgtxtn/yemlen aan
ir /andvoorts Nieuwsblad. Gasthuibplem 12.
2042 JM Zandvoort
PIjdtbing is ook mogelijk in de volgende combinatie
/ ^andvoorts Nieuwsblad, AnistcUccns Weekblad. Uithoornse Courant, de Rondt Vencr. Aalsmeerder Courant, alle editie* \an bet Amsterdam:» Stadsblad, de
Nieuwe Weesper ƒ 5,23 per millimeter
Sluitingstijd maandag 1500 uur
* Informatie over on/e overige aantrekkelijke ad verte nIiccombinaties m de Micro's ?ijn op aanvraag op on/e
kantoren \erknjgbaar
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 7.05 adm kosten
* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnunimers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ t-,00 in rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentiecombinatie Z
telefonisch opgeven

020-5626271
(dit nummer is met voor bczorgklachten) of zenden aan

Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in de/elfde week
Voor de betaling onttangt u een acceptgirokaart

Divers personeel gevraagd
Wie heeft er zin in een BIJVERDIENSTE van + ƒ400,
-per maand' Het enige wat u moet doen is het weggeven

van videobanden van onze nieuwste modecollectie

T k 50 zilv njksd in luxe cassette ook p stuk pr ƒ3,50
Tel 17193

Dieren en
dierenbenodigdheden

gevraagd
NEW OFFICES
In A'dam, Haarlem, Amstel
veen, Alkmaar, Zaandam en
in buitenland, b v Spanje
Griekenland, Duitsland Gez
managers, secretaries, geen
erv vereist Bel 02503-20186

Lessen en clubs

900 RUILADRESSEN
in A'dam Informatie bij het
Oosten Tel 0205382281
Aangeb 4-kamerflat, 1 hg,
Haarlem, huur ƒ 650,- Terug
gevr
4-kamerflat/wonmg
Z'voort 023401512

Saxofoonles19 Huur nu een
saxofoon bij je eigen leraar'
Bel 020 6223899 of 6793476
Zoek je een leuke job als
mannequin, dressman of
fotomodel Bel BOA Bureau
030 722727 Erv met vereist,
wij verzorgen opleiding Alle
leeftijd en maten gevraagd

Sport, spel en
ontspanning

GROTE
VLOOIENMARKT
UITHOORN

Woninginrichting

* 10 Mtr vloerbedekking, 40
'SPORTHAL DE SCHEG
m, beige wol (liggend te zien),
A V SCHENDELLAAN 100 200 gulden Tel 18992
zo 12 dec 10-17 uur
KEUKENS
Org buro Midland B V
033-751167 (ontheffing)
direkt van de fabriek
GROTE VLOOIENMARKT
Landhuisstijl keukens,
Uithoorn sporth De Scheg, alle maten en uitvoeringen
11 dec A'dam-Buitenveldert Bv 2 80 m, ƒ 1 485,- Bel voor
sporth universiteit A'dam,
gratis folder 03480 34319
De Boelelaan 46, van 9-16
Mutze Keukens Woerden
uur, toegang ƒ2,50 18 dec
Haarlem/ Schalkwijk, 't SchalKunst en antiek
kererf Inl 0206140616
* Help de Polen Stuur 'n
voedselpakket1 Wij hebben
TAFELS
evt 'n adres 02907-5235
antiek, kopie, klein,
dik, dun
MAITREYA, de Mensenzoon
is onder ons 020 6946262
Jan Best
Keizersgracht 357,
* Nico, Wim bedankt voor
020-6232736
het heerlijke diner 3 dec
Showroom
De Zonneveldjes
Mr J Takkade 30,
* Nico, Wim, prettige vakanAalsmeer, 0206412137
tie in Puerto Rico en fijne
feestdagen Rini Herman Ko
Overigens, mijnheer de voor Computerapparatuur
zitter, zijn wij van mening dat
en software
de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken
Te koop Nintendo + 2 contr
Voor trouwfoto's + zapper + 11 spelletjes,
ƒ450, Tel 0250716251

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
Verloren en
gevonden
* Gevonden doublé horloge
Inl 02507-19020
* Gevonden slee vijver M
Nijhoffstraat, Vinvent Greeff
Tel 02507-17973
Grote BELONING v d vinder'
6/12/93, Handelskade A'dam
weggewaaid RODE MIJTER
Brrrrr onder S I N T v d blad

Therapieën
OZONTHERAPIE
hoeft met duur te zijn

Bel 029634201
Voor voordeliger
Simeonstherapie
VERMAGERINGSKUUR
Bel 029634201

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
BADKAMER, toilets, leiding-,
tegelwerk, sanitair
Vnjbl
prijsopgave tel 023401512
• Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie

T k a Commodore 64, diskdnve, monitor, cartndge 2
joyst 70 disk m spelletjes
ƒ400, Tel 0250730605

Verhuizingen
XYZ BV verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag-nachtserv 0206424800

Kleding

Financien en

handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534

SQUASH, een fantastische
Sportartikelen
sport Reserveer uw eigen
squash uur Sportcenter Wim
Buchel Tel 15829-13965
* Te koop gevr Noren, maat
36 of 37 (prijs rond de ƒ 25,-)
Bel 02507-13240 of 16952
Zalenverhuur
* Tk
ski's
Atomic-Mid
ƒ150,- Tel 02507-13863

Party-service
PELIKAAN

uw adres voor koud buffet
en bittergarmtuur
Tel 02507-18812/15619
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

*Feest bij Sabme thuis, 18
jaar Krijgen we taart? Anders CUPIDO brengt u bij elkaar'
Indien gewenst reeds binnen
komen we met 64jes
1 week uw eerste contact
•* Ja het is waar vandaag ziet Vraag gratis en vrijblijvend de
Ria „Saar" PROFICIAT Aat & folder aan 03451-11486
El, Jeff & Karin, Helen & Yvo (automatisch) of 03451-31364
* Lieve oma, 60 jaar verschil (telefoniste) Cupido, postbus
22, 4140 AA Leerdam
Van harte gefeliciteerd
Kusjes Laura Erkend, voordelig en een van
Nederlands grootste relatie
* Moeders Grol maak me de organisaties
kop met dol Die 70 jaar
heeft u voor elkaar She
Bloemen, planten
*Oma Anme, hartelijk gefelien tuinartikelen
citeerd met uw 70ste verjaardag, Mathieu, Karlijn, Stan

U bent ondernemend'"
U zoekt een nieuwe uitdaginc
in marketing en distributie7 *Oma Anme, nog heel veel
Part-time of tull-time'
oppas daagjes erbij1
Bel 02503-85713
Mirthe en Lars
*Oud17 De duvel is oud
Oproepen
70 Kusjes, Siebe en Irma
Mededelingen
* Sabme, van harte' Morgen
ben ie 18111 Heiny en Andnes

VI, repr, gesch , betrouwb
ex-politie ambt, leeftijd 56 jr
moment VUT, zkt zelfst
woonr of inw bij dame
besch milieu, niet plaats gebonden Tel 020 6371231
Vraag naar Ferry

Woningruil

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705 b g g 19932
voor
Nik Nik Mode.
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Oppas gevraagd/aangeboden
Zoekt u ruimte voor vergade
ring, feest, club of party7
Komt u dan eens praten met
Flexibele opvang bij Stichting UK
mij, A J v d Moolen,
In 10 eigen kinderdagverblijven verzorgen wij kinderopvang Gemeenschapshuis,
tel
In 2 daarvan kunt u terecht voor FLEXIBELE DAG- EN AVOND 02507-14085 of 19652
opvang Bel voor meer informatie Stichting UK 020 6206411
Gevr oppas v d periode 15
Erkende relatie/
26 jan '94 v tweeling 9 jr v
Felicitaties
bemiddelingbureaus
1500-1830 u Tel 30637

administratief
personeel

en woonruimte
te huur gevraagd

* T k 4 mooie jonge HANEN
ƒ3, p stuk Tel 02507-15834

Uniek in Nederland en u verdient slapend geld
Nou jai Bel nu 05756 5024/4829

Commercieel en

Onroerend goed

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

Te koop
gevraagd
diversen
't BINNENHUIS
Gasthuisplein 3, inkoop oud
+ antiek en inboedels
Tel 15760

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507-14534

Onroerend goed

en woonruimte
te huur
aangeboden

Te koop bijna nieuwe feest Te huur aangeb gemeub
kleding, dames en kinderen zomerhuisje m i v direct,
R Boom, tel 02507-14460 eigen opgang, k , d , t 14312
Te huur zomerhuis voor
werkende jongeman
Schoonheid en
Tel 0250715982
verzorging
T h gem luxe 2-kam flat tot
1-7-'94, ƒ1450, p m all in
Tel 02507 19357
HAIRWAVE
T h ruimte m combinatie met
Zeestraat 56, Zandvoort
bestaande zonnestudio Zeer
Tel 0250730838
geschikt voor bv een schoon
heidssalon, 60m2, m centrum
NIEUW
A'dam Info Dhr van Alphen
Speciaal voor dames en
0215253635/0658528434
heren 65+ geven wij
op vertoon van een pasje
Zandvoort v 1 werk persoon
een korting van 25%
kl gestoff kam m kitchenetop alle behandelingen
te, gebr d + t ƒ 300, p m ,
Alleen op de woensdag
waarb ƒ600,- Inl 12614, vrijSUN RENT ZANDVOORT dag v 900 1200 uur
Verhuur van zonnehemels
ANNULERINGEN van uw
Philips sun mobile advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Huur prijs ƒ 100,- p w
Gratis bezorgd en gehaald richten aan Centrale Orderafdelmg Weekmedia, Postbus
Bel voor reservering en
156 1000 AD Amsterdam
inlichtingen 02507 30183

VERHUIZEN?

MiCRO

Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman. .
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
J. Clements - Amsterdam
N. Sant - Amsterdam
P. Bouwmeester - Kudelstaart
W. M. Hemelaar - Amsterdam
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. een zaak van vertrouwen

HASSING B.V.

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 3 m 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724 8361

06-Nummers
06-320 320 59 SEXSTANDJESM Ik wil 10 standjes doen,
ken jij er nog meer? 1 gpm
06 320 330 03 BABBELLIJN'
Met z'n tienen knuffelen' Ook
aparti 75cpm Be happyi
06-320 350 44 SM-LIVEBOX
1 gpm Lady SM Live'

De LOLBOXi 06 320 330 04
Alleen voor 30+1 Tot 's nachts
3 uur kun je bellen 75cpm
DIREKT APART
met 'n leuk meisje (18)
Vrouwen bellen gratis Mannen bellen 06-9810 (1 gpm)
DIREKT APART met ondeugende meisjes (18) Bel nu
06-97 57
(100 cpm)
Direkt apart met een hete
knul uit Amsterdam e o
06-320 322 61
(75 cpm)
Direkt een leuk meisje (18)
aan de lijn Vraag naar haar
telnr Bel 0698 10(75 cpm)
Direkt gratis Sexkontakt
SEX-KONTAKTLIJN
06-32032032
(100 cpm)
Direkt kletsen met 'n leuk
meisje (18) 0632033090
Vrouwen bellen gratis 1gpm
Direkt kontakt met meer dan
400 verschillende vrouwen
06-320 322 11
(75 cpm)
Direkt snel Sexkontakt met 'n
meisje (18) bij jou in de buurt
06-350 290 53
(75 cpm)
DIREKT-APART met hete
meisjes (18) en vrouwen Echt
livei Bel 069512 (75 cpm)
DIREKT-APART met hete
meisjes (18) voor een sexkon
takt 06-340 310 01 75 cpm
DIREKT-PRIVE meisjes (18)
vertellen alles (adres en tel)
Bel 069510
(75 cpm)
DIREKT-PRIVE Regio Noord
Holland meisjes (18) vertellen
e alles, zelfs hun adres en of
telnr 069812
1gpm
DIREKT-PRIVE snel apart
met de leukste meisjes (18)1
Bel snel 0697 10(100 cpm)
DIREKT-PRIVE voor 'n sexgesprek of afspr met meisjes
(18) 06-32032656 75 cpm
iAY-SPECIAL Direkt-Apart
Met 'n hete boy (18 jr) Bel
0634035017
nu SOcpm
GAY-SPECIAL Direkt-Apart
ay Dark room" Bel
0634035016
nu SOcpm
iAY-SPECIAL DKekt-Apart
iay Boy (18 jr)i' Bel
0634035019
nu 50cpm
ebabbel, gebabbel, 75cpm
BABBELBOX de enige echte1
06 320 330 02 Gezellig hè?
GRATIS voor vrouwen
06 49 09, mannen bellen
direkt 'n meisje (18) via
06 95 04 (direkt apart 1 gpm)

Geheim Af, zei ze"
1gpm 06-320327-97

REAL SEXi 75 cpm
Stewardess
06 320 322 77
Winkelmeisje 06 320 327 08
Serveerster
06 320 327 66
Verpleegster 0632033093
Politieagente 06 320 331 06
Sekretaresse 06 320 360 06
Rijpe Verpleegster Ik zit op
m'n hurken Inkijk, geen slipje
Pak 'm
1 gpm 06-97 44

GRATIS SEXKONTAKT, meer
dan 400 hete meiden Bel
0632033045
(100 cpm)
GRIEKS standje met ervaren
vrouwen, 35+ Kies maar, er
zijn er 3i 1 gpm06-320327 17
Hete meisjes (18) willen echt
snel Sexkontakt Met tel nr
06-32033066
(75 cpm) Ruim 300 ondeugende meis-1
jes (18) zoeken 'n slippertje
HETE MEISJES (18) zoeken 06-32032144
(100 cpm)
snel sexkontakt
06-320 330 42
(75 cpm) SCHOOLMEISJES (18) zoeken 'n ervaren man v sexkonHete MEISJES (18) willen snel takt 06-320 330 43(100 cpm)
sexkontakt Nu met pnvénr
Bel 06-9665
(100 cpm) SEX paradijs' 75cpm
Grieks standje 06 320 324 05
Hete RIJPE VROUWEN
Op z'n Frans 06 320 323 40
zoeken snel sexkontakfi Bel Black Sex
06 320 331 33
06-32033060
(100 cpm) Sexmeisjes 18 0632032474
06 320 324 14
Homo Direkt-Apart met hele Wilde sex
hete jongens (18 jr)
SEX VOOR TWEE, direkt kón06-9852
NU 50 cpm takt met jonge meiden (18) en
HOMO het is wel even schnk- ondeugende huisvrouwtjes
06-320 330 46
(75 cpm)
ken voor die jongens (18)
06-32032701
(100 cpm) SEX VOOR TWEE snel m bed
met een heet meisje (18)
Homo Jongens (18) onder
(75 cpm)
elkaar Hoor ze heet TEKEER 06 320 330 82
gaan 06 320 330 88(75 cpm) SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje (18) Vraag naar haar
HOMOKONTAKTEN
Zoek je snel een hete boy7 telnr Bel 06-9844(100cpm)
0632033018
(75 cpm)
SEX-VOOR-TWEE
Jonge Meiden (18) kontakt Snel 'n hete vrouw aan de
Direkt een gratis sexafspraak- telf 06-32033081 (75 cpm)
je 06-32032666 (100 cpm) SM-KONTAKTLIJN strenge
Live sexbox 24 u , 100 cpm afspraken bij jou in de buurt
06-32032580
(100 cpm)

Live 06-320.320.61
Live Sexcontact

Sex 06-9715
Geen wachttijden 100 cphm
LIVESEXBOXi Direct live met
de lekkerste meiden1 1 gpm
06 320 329 79' Echt Live'
LOVEBOX 06 320 330 05
All you need is the lovebox1
Hier ontstaan de mooiste liefdes 75cpm Lekker flirten
Vlag ik in uw slipje voelen''
<om maar jongeman1 Nu ga
ik bukken 1 gpm 06 95 09
Nieuw 35+ sexdatmg RIJPE
VROUWEN zoeken sexkontakt 06-96 16
(100 cpm)
Nieuw Hete meisjes (18) uit
de regio A'dam SEXDATING
06-350 23 020
(100 cpm)
Nieuw HOMOJONGENS (18)
direkt apart, bel nu
06 320 322 61
(75 cpm)
Nieuw SM VOOR TWEE voor
een dominant/streng sexkontakt 06-320 329 99 (75 cpm)
NIEUW spannend babbelen
met een meisje (18) Pnvebox bel 06 95 80 (75 cpm)
Dnderdanig en echt live1
S M voor 2 (direkt apart)
Ook voor strenge meesters1
06-32032217
(75 cpm)
DNDEUGENDE vrouwtjes en
nete meiden zoeken sexkontakt Bel 069661(100 cpm)
'Onze Box' Lekker met z'n
tienen babbelen Ook apart
voor intiem 75 cpm 06-96 07

THUIS-SEX-KONTAKT, hete
meisjes (18) bij jou in de
buurt 06-320 326 33(75 cpm)
TIENERGRIEKS'
06-32032062
1 gpm
Zonder schaamte bukken'
Lekker strak jongen 18 jr
Tikkeltje ONDEUGEND, direkt
apart met een leuk meisje
(18)1 06-320 328 88(100 cpm)
TRIO SEX-PRIVELIJN direkt
apart met meerdere meisjes
(18) 06-32033091(75 cpm)
Verboden lusten
1gpm 06-320-322-72
VLUGGERTJE hete meisjes
(18) zoeken gratis sexkontakt Bel 069603(100 cpm)
Voor een SPANNEND privé
gesprek met een meisje (18)
06-32033032
(100 cpm)
Zoek jij hete meisjes (18)9
Bel Sex (thuis)kontakt
06-32032044
(100 cpm)

Diverse clubs
020 - 6328686 Amber Escort
lieve (jonge) dames, dagelijks
na 19 uur (Geen chauffeur bij
U binnen - geen extra" kosten)

J

mosselen wet ui, spe£
en rtmoutodesaus
of
Champignon roomsoep
$ynderentrecote
met rode port saus

Naaimachine
specialist
Lid AVVN

STOKMAN

°f

*Witte eend met gecaramdiseerde.
appefpartjes insinaasappebaus

NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

REPARATIE
ALLE MERKEN

ftiscuitroCgevutd met
pTeiseweeren

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE

FL 39.-

Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

voor de particulier

GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis! • inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn

Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156,1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

NIEUW JONG PRIVÉ
Jonge dames verwennen U
privé Info 020-6690652
Tevens gastvrouwen gevr

SM escort voor dames alleen
Tel 020-6206683
PARTNERRUIL-Pnvehjn,
• Wij behouden ons het
Direkt Apart met vrouwen en recht voor zonder opgave van
mannen voor een hete sexruil redenen teksten te wijzigen
06-34035071
0,75 pm of niet op te nemen
PRIVE-KONTAKT
Zie de colofon voor opgaJe krijgt direkt 'n meisje (18)
aan de lijn 06 9570(100 cpm) ve van uw rubieksadvertentie

KUNSTKERSTBOMEN

--

-

1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

4,65
4,65
4,65
6,20
7,76

6 regels ƒ
7 regels ƒ
8 regels ƒ
9 regels ƒ
10 regels ƒ

9,31
10,86
12,41
13,96
15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.

i/looie sortering, tot 3 meter hoog, ook blauwsparren,
oinstsparretakken, sparreslingers en adventskransen

Naam:

Coralin Kunstbloemen en Planten

Adres:

Jompressorstraat 16, Bedrijventerrein Noord-2, Amsterdam
Tel 020 6313588 Vanaf CS bus 35 Vanaf Ringweg en
J-tunnel afslag 'Noord', borden 'Bedrijventerrein Noord-2'
volgen Showroom open van 9 17 uur (Zaterdags gesloten)

r

MiCRO's

SEXADRESSEN PRIVÉ
069680
(100 cpm)

Diversen

BKBIDE
VRHUIZRS

DECEMBER MENU

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Abcoude, Hoogstraat 26-28

STOK B.V.

Wit Verhuizingen

in 5 dagen

Aanbid je MEESTERES! Ze
doet
i SM
1 gpm
06-32033232
Ben jij een beetje Bi of Gay,
en zoek je een lekkere boy'
06-320 330 95
(75 cpm)
BLOEMENHUIS W BLUYS
Bi-Sex Pnvelijn
winkelcentrum nw Noord
Direkt-Apart met Bi-meisjes
Tel 02507-15025
(18) en of jongens (18) LekZe zijn er weer,
ker» 0634035072 0,75 pm
Kerstbomen
BI-SEX voor TWEE, zoek je
een heet trio sex-avontuur?
Kerststukjes
(75 cpm)
(Denk aan onze kassabon) 06-320 330 87
BI-SEX-PRIVELIJN
direkt
TUINMAN
apart met ondeugende meisLaat uw tuin winterklaarma- jes (18) en/of jongens (18)
ken, ƒ 10,- p u Tevens alles 06-32033081
(75 cpm)
leverbaar Tel 023-423562
DATING SEXCONNECTION
06-96 08 De lekkerste manier
Te koop
om contact te zoeken
Spreek een hete sexboodaangeboden
schap in, bij het meisje (18)
diversen
van je dromen'
1 gpm
30 Delig bestek, zilver, 6 thee
lepels, zilver, perz kleed
2 50 x 3 50, 4 kl perzen, perz
kussensloop, electr orgel Ya
maha Tel 02507-17332
Bolderwg , fietskar, trapauto,
bakfietsjes, skelters, speelgd
en pop -meubeltjes, hobbelpaarden Tel 0215933760
* T k bureau zwart, mcl
stoel en bureaulamp, z g a n
ƒ 6 5 - Tel 02507-19657

ZOEK DE MISLUKTE

Auto's en
auto-accessoires
* T k a dakdragers voor
Opel Vectra, 1 x gebruikt
Prijs ƒ 125 Tel 19907
T k a Mercedes Benz 300 TD
APK gekeurd, i z g st, vaste
pr ƒ4000,- Tel 0250718918
na 1800 uur

10

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Vrii

s

1-15
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Vanaf het moment dat Cees
Dam zo'n 25 jaar geleden
zijn architectenbureau naar
Amsterdam verplaatste,
werd hij vaste bezoeker van
een aantal hoofdstedelijke
galeries. Als vanzelf is hij
kunst gaan verzamelen.
Voor de architect is
.. beeldende kunst een
f .voortdurende bron van
,'!
inspiratie.

'"JST HET MOOIE kantoor
l van Cees Dam & PartJ ners aan het Singel in
Afnsterdam staan en hangen vele werken die getuigën van een grote liefde voor
dé'beeldende kunst. De affi-

1

niteit met de kunsten is

vóór Cees Dam, zelf telg uit
een familie van architecten,

van jongsaf aan vanzelf spregeweest. Kunst is van
inspirerende betekenis ge-

bleken voor zijn ontwikkeling in de architectuur.
door Bert Mertcns
Cees Dam: „In Amsterdam
zijn; maar een paar galeries die
de toon hebben gezet: Riekje
Swart, Barbara Faber, Art &
Rróject. Goed vind ik ook Lume'n Travo, en op een ander gebie'd iemand als Paul Derrez
van Galerie Ra. Een goede galeriebouder, iemand die je introdupeert in het werk en de ideëeh;van een kunstenaar, is van
belang en geeft een vast ijkpunt, maar galeries zijn er toch
vooral als tussenschakel. Het
echte leven is dat van de kunstenaars."
; ,;Op dit moment zijn er veel
té yeel galeries, daardoor krijg
je pok dat accent op de handel

'Kunst laat de mensen
zien wat ze zijn'

van kunst. Het merendeel van
de galeries is vooral bezig met
marketing. In feite is dat een
zoeken naar het bestaande en
het promoten daarvan, niet van
het nieuwe. Het feit dat iedereen schildert, voedt het aantal
galeries. Oorzaak en gevolg zijn
daarbij niet meer te onderscheiden. Het
leidt al met al
tot een nivellering in de ervaring
van
kwaliteit."
„Nederlanders zijn geen
artistiek volk, maar we doen zaken met elkaar. Vandaar ook
misschien zoveel galeries. In
een samenbundeling van galeries zoals op de Lijnbaansgracht zie ik overigens niets.
Een aantal naast elkaar gelegen
galeries met ieder een eigen
voordeur, dat kan ik me nog
voorstellen, maar de loop binnendoor dat lijkt me onwerkbaar."

atv

„Ik beschouw de architectuur als de 'moeder van de kunsten'. Centraal in de architectuur staat het vinden van een
rationele taal om vorm te geven. Die leidt pas in combinatie
met emotionele aspecten tot resultaten die een plaats vinden
in de directe omgeving van

men te vatten." Cees Dam werd
op het eind van de jaren zestig
door galeriehoudster Riekje
Swart geïntroduceerd in het
constructivisme. Hij raakte er
toen jerg door geïnspireerd.
„Werken van onder meer Peter
Struyken, Jan Schoonhoven en
Ad Dekkers heb ik als dingen
om me heen
geplaatst, om
de zaak weer
op een rij te
zetten. In het Cees Dam: Ik
constructivis- beschouw ar----- me speelt de chitectuur als
maatschaal en de 'moeder
mensen. Het zijn de kunsten het ritme een cruciale rol, zoals van de kunwaarin de emoties zich weer- ook. in de architectuur."
sten'
spiegelen. Zij laten de mensen
Foto Philip
zien wat ze zijn."
„Het gaat om een spanning
Mechanicus
die je in de schilderijen beleeft
tussen kleuren, vormen, con- kunstwerken heeft geleid tot
Op een rij zetten
trasten en metaforen. Zoals m een voortdurende transforma„Dit geldt overigens niet al- het cubisme van Picasso en tie van mezelf."
leen voor de beeldende kunst, Braque de violen worden stukHij vindt het kopen van
maar ook voor literatuur, dans, geknipt, uit elkaar gehaald en kunst bijna altijd een emotionemode, industriële vormgeving daarna weer in elkaar worden le gebeurtenis. Een werk wordt
of interieurarchitectuur waar gezet terwijl het toch een har- gekocht omdat het staat voor
mijn belangstelling ook naar monisch beeld oplevert."
een bepaald gevoel. Door het
uitgaat. Het bezoeken van tenkunstwerk aan te schaffen,
toonstellingen, voorstellingen
haal je een zekere inspiratie in
Emotioneel
en concerten gaat niet volgens
huis. Deze gevoelswaarde, in
een bepaald programma dat ik
„De beeldende kunst staat combinatie met de rationele asafloop, maar is gewoon onder- voor een manier van kijken en pecten van de architectuur,
deel van hoe ik leef. Zo heb ik deelt mee. De stand van zaken brengt Cees Dam tot het bezoeook altijd kunst gekocht. Niet in de maatschappij wordt erin ken van tentoonstellingen en
zozeer met het oog van de ver- gespiegeld. Daardoor ben je het kopen van kunst in galeries,
zamelaar, maar eerder als rug- ook bezig een eigen cultuur te nationaal en internationaal.
gesteun om het emotionele sa- vormen. De uiteenzetting met
Dat het bezoeken van galeries

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

'Nederlanders zijn geen artistiek volk.
Wij doen zaken met elkaar.'

Directheid
„Wat me in het algemeen verder opvalt, is dat de formaten
veranderd zijn. Je ziet minder
grote doeken, en ook zie je tegenwoordig weer meer tekeningen. Dat appelleert kennelijk
aan een zekere behoefte aan directheid."

Sneeuwlijn

voor de meeste mensen toch
een hoge drempel is, acht hij
geen bezwaar. Het is, zegt hij, in
zekere zin onvermijdelijk: „Je
moet echt willen als publiek. Je
moet er echt voor openstaan
dat kunst wat met je doet. Daarnaast zijn er vele andere initiatieven waar kunst kan worden
gezien, bij voorbeeld de 'open
ateliers'. Voor iets dat je echt
wil, zal altijd een keuze moeten
worden gemaakt."

Wintersporters kunnen
weer tot en met mei volgend jaar sneeuwinformatie krijgen via de ANWB
Sneeuwlijn: 06-9623. Dit
seizoen is ook de USA op te
vragen. De Sneeuwlijn verstrekt bij winterse omstandigheden in Nederland ook
een actueel overzicht van
de door de KNSB goedgekeurde schaatstoertochten
op natuurijs en eventueel
uitgezette langlaufloipen.
Het gesprekstarief bedraagt 75 cent per minuut,,.

stad geeft algemene informatie
over het leven." Beeldende
kunst is daarvan een wezenlijk
onderdeel.
Dit is de zesde aflevering in een serie
van Bert Mertcns over Amsterdamse
galeries. Artikelen zijn eerder v crschenen op 13/14, 20/21, 27/2H oktober en
3/4,1"/18 november.

Schimmeldraden
tussen 't groen

Amsterdam biedt die keuze
meer dan welke stad ook in Nederland. „Amsterdam blijft de
cultuurstad van Nederland. De

(ADVERTENTIE)

'Je eigen biertje brouwen'

Seniorenbedden
Makkelijk in- en uitstappen

Een bed op comforthoogte is dé ideale oplossing
voor hen bij wie het in en uit bed stappen niet zo gemakkelijk gaat. Hiervan bedraagt de lighoogte
55 cm, maar iets lager of hoger is eveneens mogelijk.
Deze lighoogte vergemakkelijkt bovendien het
opmaken van het bed. Seniorenbedden zijn er ook m
verstelbare uitvoering.

hetWesten
De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891

WEKEE

geeft u meer.'

IJ BROUWT gemiddeld
eens in de maand. „Niet
veel hoor, zo'n tien liter. Daar is mijn materiaal, zeg
maar mijn hardware, op afgestemd. De ketel en zo. De nodige spullen kun je in Amsterdam kopen, bij een zaak in de
Van Woustraat. Het is geen
erg kostbare hobby. Het duurste wat je nodig hebt, is een
molen om het mout te schroten, zeg maar malen. Ik denk
dat die zo'n 150 gulden kost."
Theo van de Voorde (49) geeft
cursussen bierbrouwen, de
eerstvolgende begint medio januari in Hoofddorp.
„Ik hoop eigenlijk door die
cursussen een groep bierliefhebbers bij elkaar te krijgen
en zo een club te vormen. Je
hebt wel van die verenigingen,
maar dan vooral in Limburg
en Noord-Brabant. Hier in de
buurt is er niet zo'n club waar
je als amateur-brouwers met
elkaar problemen bespreekt,
bier proeft, sprekers uitnodigt
en zo."
Theo van de Voorde is zo'n
vijf jaar geleden aan het brouwen geslagen, na eerst zelf een
cursus gevolgd te hebben.
„Dat was een nogal saaie bedoening. Uitleg op een schoolbord en zo. Ik vind het leuker
om met de .cursisten aan de
slag te gaan. De vijf lessen bestaan uit een theoretisch en
een praktijkdeel en we drinken tot slot natuurlijk een zelfgebrouwen biertje. Een praktijkdag besluit de cursus.
Want het zelf doen is het
leukst, daar leer je ook het
meest van"
Theo heeft eerst cursussen
gegeven voor collega's bij de
luchtverkeersbeveiliging van
Schiphol. Daarop durfde hij
een cursus aan in Amstelveens buurthuis De Meent en
nu staat zijn woonplaats
Hoofddorp op het programma. Op 17 januari starten de

H

Peter van Klaveren, professioneel kok, geeft in een aantal
afleveringen op deze ATV-pagina recepten en kooktips. Vandaag behandelt hij het bereiden
van geglaceerde worteltjes en
gerookte kip met frambozenmayonaise.
OOP EEN BOS mooie stevige wortelen. Schrap ze,
of schil ze met een dunschiller. Het staat erg decoratief om er een klein plukje van
het groen aan te laten. Leg ze op
de bodem van een pan met een
grote diameter.
Voeg zoveel water toe dat ze
net onderstaan. Verder een eetlepel suiker en een klontje boter en een snufje zout. Aan de
kook brengen en flink laten koken. De kunst is nu om te zorgen dat alle water is verdampt

K

'Voor twee cent een kooltje vuur' is de titel \an het boek dat
wordt uitgegeven ter gelegenheid van het /e\enligjang beslaan
van liet Amsterdams Stadsblad In dit boek slaat een seleetie van
foto's die dooi Ie/eis naai de redactie van de kiant 7ijn ge/onden. Foto's, veelal opgedoken uit vergeelde albums of oude
schoenendozen op /oldei. die het Amsterdamse stiaatleven uil de
jaren tuinlig en dertig weet geven. De inzenders hebben hun
eigen toelichting bij loto's gegeven. Zo schrij\en /e over het spelen op straat, de langskomende mosselman ot oma die voor twee
cent eenemmeitjc watei of een kooltje vtiui veikochl.
Hel boek kost / 19.90 en is (hans \erkiijgbaar m velschillende
boekhandels en aan de balie van oiue kantoren aan de
Wibaulslraat 131 m Amsterdam en Laan \an de Helende
Meesters 421 B m Amstelveen (in beide gevallen alleen op

geeft u meer!

Wolthoorn & De Groot
beschrijven hoe de •~ •
natuur zich in de stad ; '
Amsterdam handhaaft. '
Sterker nog: hoe ze '
pijlsnel terugslaat zodra"
de bebouwing even wijkt. Vandaag:
papierproppen die , 'f,
paddestoelen bleken te~zijn.

N HET Oosterpark achter
het Tropenmuseum ontdekte de argeloze wandelaar op een herfstige dag, voordat de vorst had toegeslagen,
midden op het gladgeschoren
gazon een aantal witte proppen.
Verdorie, dacht de wandelaar
geïrriteerd, waarom moeten
mensen altijd hun lege patatzakjes gewoon op de grond
smijten. Er staan hier toch genoeg afvalbakken, zeker sinds
het park is gerestaureerd...
De restauratie van het Oosterpark is pas een paar jaar geleden volbracht en de bestaande Oosterparkgrond is volledig
dooreengewoeld, omgegraven
en soms zelfs afgevoerd. Daarmee vertrokken ook alle in de
parkgrond aanwezige insekten,
zaden en sporen. Zodat de
dienst Groenvoorziening van
het stadsdeel Oost ervan verzekerd was dat de strakke designgazons die waren aangelegd,
zouden standhouden. Maar
krap twee jaar later heeft de
schimmel alweer in volle hevigheid toegeslagen.
Want het bleek bij nadere beschouwing niet om papierproppen te gaan, maar om paddestoelen die hun best deden boven het gras uit te komen. En
het vergt een paddenstoelenkenner om ze te herkennen als
inktzwammen. Want die ondergaan in hun korte bovengrondse bestaan een ware metamorfose.

I

Thuisbrouwer Theo van de Voorde: 'Ik hou van bier met iets meer smaak en iets meer
alcohol. Een meibok bijvoorbeeld, of een tripeP
Foto Luuk Gosewehr
lessen in wijkcentrum 'de
Amazone' aan de Mathilde Wibautstraat 22 in de wijk Toolenburg.
„Ja, hoe is het begonnen?
Eerst brouw je een eigen biertje met behulp van een pakket.
Daar heb je niet veel spullen
bij nodig. En vervolgens ga je
experimenteren. Ik heb in het
begin zelfs prijzen gewonnen
met mijn bokbier. Maar op
een gegeven moment lukte het
iets minder. Dan heb je behoefte hier met anderen over
te praten. Horen wat hun ervaringen zijn."
„Ik ben lid van de Roerstok,
de grootste vereniging van
amateur-brouwers in ons
land, maar de maandelijkse
bijeenkomsten zijn in Tilburg.

Dat is toch een heel eind rijden. We zouden hier in de
buurt van Amsterdam en
Haarlemmermeer toch ook
zo'n club moeten kunnen vormen."
„Nee, ik geloof niet dat de
belangstelling voor speciale
biertjes een tijdelijk, modieus,
verschijnsel is. Vroeger had je
toch ook overal brouwerijtjes
met eigen bieren, net zoals je
nog in België aantreft? Op een
gegeven moment is pils in
zwang gekomen, dat geeft weinig risico om te brouwen.
Daar hebben de grote bedrijven zich op geworpen. Maar
nu zie je dat zelfs Heineken
voor het eind van het jaar een
speciaal bier op de markt
brengt. Grolsch heeft altijd al
iets meer risico genomen, zo-

Gerookte kip met frambozenmayonaise

precies op het moment dat wortelen gaar zijn.
De worteltjes blijven liggen in
een stroopje en glanzen prachtig. Als ze goed gelukt zijn, smaken ze heerlijk zoet en zijn ze zo
zacht dat ze op de tong wegsmelten. Klassiek serveert men
ze met gestoomde aardappelen
bij visgerechten.

Kip
Gerookte kip met frambozenmayonaise: 2'/2 dl sla- of zonnebloemolie op kamertempera-

tuur, l theelepel milde mosterd, l eetlepel frambozen
azijn, snufje zout, snufje fijngemalen witte peper, l a 2 eierdooiers, gemengde sla, 200
gram gerookte kipfilet, eventueel wat verse frambozen en een
paar takjes kervel.
Roer de eierdooier los in een
ronde kom en voeg de mosterd,
frambozen azijn, het zout en de
peper toe. Roer alles voorzichtig met een garde door elkaar.
Voeg nu heel langzaam in een
heel klein straaltje de olie onder voortdurend roeren toe.
Mayonaise altijd roeren, nooit
kloppen. Als alle olie toegevoegd is en zich een mooie
emulsie heeft gevormd, de

als met het brouwen van de
meibok."
„Ik heb overwogen vanmorgen voor de fotograaf aan het
brouwen te gaan, maar we
krijgen vanavond bezoek en
mijn vrouw vond het niet zo'n
goed idee. Het brouwen stinkt
wel. Dat komt door de hop die
je erbij moet doen. Hop heb je
nodig om het bier de bittere
smaak te geven en voor de
conserverende werking. Als je
de hop bij het kokende brouwsel gooit dan gebeurt er iets
met die hop... Het stinkt in elk
geval. Een soort zweetvoetenlucht. Ik brouw dan ook bij
voorkeur als mijn vrouw aan
het sporten is."
Voor nadere Informatie cn/of inschrijving cursus zelf bier broiwen:
Theo van de Voorde, telefoon 0250331286.

mayonaise op smaak maken
met wat zout en peper en frambozen azijn. Eventueel afslappen met wat koud water.
Mocht de mayonaise de
schift ingaan omdat de olie te
snel is toegevoegd, dan kan
men dit oplossen door in een
andere kom een eierdooier los
te roeren en de geschifte substantie zeer langzaam onder
constant roeren toe te voegen.
Maak de sla lichtjes aan met
de frambozen mayonaise. Leg
in het midden van elk bord een
bergje sla. Snij de kipfilet in
dunne plakjes en bekleed de sla
ermee. Schenk wat van de
mayonaise er rond om.
Eventueel afgarneren met
wat frambozen en takjes kervel.
PETER VAN KLAVEREN

len aan de basis met een ronde'
steel, waarop de kegelvormige'
'hoge' hoed wiebelt. Hij verspreidt de voor paddestoelen zo
typerende lucht, die je bij de
groenteboer boven de bak niet,
champignons ook kunt ruikenr,
Binnen een paar dagen echter is de hoed veranderd in eéninktzwarte, bultige, naar buiten'
krullende alpino en heeft de'
paddestoel een gedaante aange-^1
nomen die de meesten wel als^J
inktzwam zullen herkennen. _' _
" Dé" '"geschubde inktzwam*
(Copnnus comatus) zoals zijn;
volledige naam luidt, houdt van \
een voedselrijke en grazige bo-'
dem. Dat betekent dat hij zich'
graag vestigt op plekken waar
gras groeit en waar niet te veel
wordt gemaaid, anders is hij in
no-time zijn kop kwijt. Er moet
ook voldoende dood plantenmateriaal zijn, zoals bijvoorbeeld afgestorven gras en dode
bladeren. De wegberm is dus
ook voor de inktzwam ideaal.
Nochtans had een aantal
inktzwammen de kop opgestoken in de scherpomlijnde grasperken van het Oosterpark.
Het gezegde 'als paddestoelen
uit de grond schieten' is niet uit
de lucht gegrepen.

De inktzwam behoort tot de
plaatjeszwammen. Zolang die"
plaatjes - de lamellen aan de
onderzijde van de hoed, waar
de sporen worden gevormd •wit zijn, is de inktzwam eetbaar. Daarna is hij alleen nog te
Op het moment dat hij uit de gebruiken om je pen mee te vulbodem verrijst, is de inktzwam len.
een beetje dikkig type: gezwol- WOLTHOORN & DE GROOT

De Ridder van La Macha

Foto Rob Karsten

In de Meervaart, Osdorpplein 205 in Amsterdam speelt Het Speeltheater zondagmiddag 19 december om twee uur De Ridder van la
Mancha. Het verhaal is gebaseerd op 'Don Quichot' van Miguel de
Cervantes. Een visuele muziektheaterproduktie met poppenspelers,
zangers, acteurs en muzikanten.
De Ridder van la Mancha noemt zich Don Quichot. HIJ is een dolende
ridder die er op uit trekt om het onrecht m de wereld te bestrijden. Ter
meerdere glorie van het ndderdom en niet m de laatste plaats voor
zijn geliefde Dulcinea. Op reis met zijn knecht Sancho Panza komt hij
een troep poppenspelers van Pedro tegen. Met hun leger dagen ze
Don Quichot uit tot zijn laatste gevecht.
Deze familievoorstelling is geschikt voor kinderen vanaf acht jaar.

<D'99J WtL BAVMAKECS- TH JS WILM5

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande bon en na telefonische reservering bij de kassa van de Meervaart, Osdorpplein 205, tel. 610.73.93
(ma t/m za van elf tot vier uur), betaalt u m plaats van ƒ17,50
slechts ƒ12,50. Kinderen tot en met 12 jaar betalen zes gulden
(normale toegangsprijs tien gulden).
Naam .
Adres

Woonplaats:.

Aantal personen (max. 4 per bon):
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CHRYSLER VOYAGER SE 3 Oi
8 '90, 65 000 km, div opties
Autobedrijf JAN WALS
CuoreTX, km 20000, dec '91,
Tel 0290261697
Charade TX inj 16 V wit, km
37 000 '90, Charade 1 O,
Breeze km 30000 91,
2 CV 6 Special b j 10'86 kl Charade TX inj limited, rood,
rood, i z g s t , APK 10 '94 km 10000 10/92, Applause
Li 1 6 inj km 30 000 92,
ƒ3450 Tel 0250341871
NIEROP DAIHATSU
Voor een goede occasion
Vancouverstr 2 12,
A'dam West, 0206183951
Autobedrijf WIM van AALST
Commumcatieweg 6, Mijdrecht Daihatsu Charade 1 3i spec
b j 4/'93 grijs met, incl
CITROEN DEALER
radio/cass
(i v m
ontslag
Tel 02979 84866
ƒ21600 Tel 08303-16456
BX 19 TZi, veel access , rood
1990, 90 000 km
ƒ19950
BX Cannes, grijs, 1991
36 000 km
18960
Te koop Rat Panda 750L, bj
BX Toulouse grijs metall
1
1991, 46 000 km
ƒ18650 '87, in prima staat ƒ3750,Tel
0206945646
BX 16 TRi rood
1988, 83 000 km
ƒ11650
CASPARUS B V
AX 11 TGE 5 drs, rood
Casparuslaan 1
1990, 97 000 km
ƒ12950
WEESP Tel 02940 15108

Daihatsu

Citroen

SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI'S is de wekeli|kse autorubriek die op vri|dag verschijnt m Het Parool op zater
dag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad, Bui
tenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amslel
veens Weekblad Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020 065 86 86 Fax 020665 63 21
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraat 131, Am
sterdam of bij de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421B Weesp Nieuwstraat 33, Zandvoort Gasthuisplem 12, Uithoorn 'Stationsstraat 60
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag l 8 00 uur m ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws en
huis-oan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l -IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm prijs
mm prijs met vignet
AUTO/MAXI S per mm

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

39,95
13,50
8,35
8,35
9,90

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen)
Alle prijzen z |n excl 17,5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Nissan

Tegen handelspnjzen Sunny,
nw model 14 L 12V, 4-91,
ƒ 14 750 Nieuw model Sunny
14 L, LPG, 4-'91, ƒ 14750 Sunny 17 SLX Diesel, 11-'89,
ƒ 10 500 Bluebird 1 6 LX Sail,
stuurbekr, elektr ramen, LPG,
2'90 ƒ9950 BEREBEIT, Amsteldijk 25 A'dam 020 6627777

Peugeot

Citroen Dorland,
Ring Adam afrit 116
Broek m Waterland

02903-1908.
CHYPARSE Soesterberg vult
uw Citroen veerbollen voor
ƒ 20 p st Testen is GRATIS
Tel 0346351150
Citroen DS 23 semi aut,
bord rood 74, ƒ 9 999, gerev
m 92 Tel 043215926
OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 16661
XM Turbo Diesel 4/91/39950
BX 14 TE 4/90
ƒ16950
BX 14 TGE 6/91
ƒ21450
BX 14 RE 3/88
ƒ10950
AX 11 6/89
ƒ17500
ZX Funo 18 10/92
ƒ27950
Ford
Escort 14cl 1/90
ƒ15950
3 12 maanden garantie

Alleen deze week i
minimaal ƒ 2500 inruil
voor uw auto bij aankoop van
een gebruikte PANDA i
mits APK gekeurd
en 3 maanden op naam
12 x Panda vanaf
ƒ 6250
5 x Uno vanaf
ƒ 8 450
Uno 10 Elegant! 1/91 ƒ16950
Uno 75 SX 7/91
ƒ 18 250
Tipo 14 Basic 8/92 ƒ 22 950
Tipo 14 Skyline 7/92 ƒ 25 450
Lancia Y10 Trof 1/92 ƒ 14 250
Lancia Dedra 16 1/90 ƒ 20 950
Toyota Starlet 11/91 ƒ 16 750
Demonstratie auto's
Panda
10/93
40 km
Uno 14 S
9/93 O km
Tempra 1 9 Dsl 9/93 8000 km
Zeer Speciale Prijzen '

COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
106 XR
205 XT
205 XL
205 XE
309 XL

1 1 km
16 Aut
1 1 km
1 1 km
14 km

± 50 auto's APK gek Den
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen
T k Opel Ascona 1 6 S, 11-'82 020 6844079 Tevens Inkoop
4-drs, LPG, trekh, APK 5-'94,
Wagenpark JOHAN BOOM,
m prima st ƒ 3 000,Zuider Akerweg 83, A'dam
Tel 02982-1078
Osdorp Tel 020-6105478
Kadett 1 3 bestel, Ipg, '88, gr
Ook bedrijf in Den lip 55,
kent, APK, betrouwb + zuinig tussen Landsmeer en Purmerƒ6950 Tel 033751809
end Tel 02908-24640
± 100 auto's v a ƒ500, tot
Tegen handelspnjzen Vectra
ƒ20000,- Wij geven garantie
1 8i GL, wit, LPG, 5 drs , 1-'91,
v a ƒ 1 000 - en door grote om
ƒ 18 500 Vectra 1 81 GL, 5-drs ,
zet goedkoopste adres van
LPG, brons metallic, 4-'91,
Nederland Geopend van 9 tot
ƒ19500 Kadett 1 6i, LPG, 120 uur Zuider Akerweg, Den lip
'90, ƒ 12 750 Kadett 1 6i, LPG,
tot 19 uur Ook inkoop van
5 '90,
lichte
park schade
auto's a contant
ƒ11750 BEREBEIT, Amstel
AUTO SERVICE WETTER
dijk 25, A'dam 020 6627777
Subaru en Lada dealer
Weg omstand VECTRA 1 8S
LADA SAMARA 13 1990
BLLPG, 11/88 APK, 30-11-'94
LADA SAMARA 1 1 1991
Prus n o t k Tel 020 6760527
LADA SAMARA 13
1988
LADA Niva
1984
Citroen BX 1 4
1990
Ford Sierra 20 CLi aut 1989
Renault 11 TL '84, wegens Opel Kadett HB 1 3, Aut 1985
schade linkerzijkant, ƒ 400 Tel Subaru Mini Jumbo SDX 1991
020-6381281
Subaru Leone 16 DL LPG 1991
Subaru Legacy 18 GL 1990
RENAULT AMSTERDAM
Daihatsu Cuore
1988
Top occasions met 1 jaar
garantie
Zwanenburgerdijk 503
Wibautstraat 224
Zwanenburg Tel 02907-6572
020 - 561 96 11

Opel

Off NISSAN DEALER
BROCKHOFF van LEEUWEN
TT Vasumweg 36, A'dam N
Omroepweg 2, Almere
0206332111 of 036-5360454

Fiat

26000
48000
59500
111000
13500

92
92
92
86
93

Levering met
Leeuwekeur Garantie
PEUGEOT DEALER
Baarsjesweg 249 - 253
Amsterdam 0206121824
Peugeot 205 GT, bj 4'84,
175000 km, sunr + trekh,
ƒ5250 02979 64679 na 18 uur
Peugeot 205 XE '89, APK april
'94,1e eigenaar, goed onderh
Prijs ƒ 8750 Tel 0206276910
Tegen handelspnjzen 205 1 9
GTiVan, 8'90, 18500 309 GR
14 Jubilee, 5drs, LPG, 1-'91,
ƒ13500 BEREBEIT, Amstel
dijk 25, A dam, 020 6627777

Renault

AUTOMOBIELBEDRIJF
SPRING IN 'T VELD
OCCASIONS MET
HET ZEKERHEIDSPAKKET
GARANTIE
Renault 5 SL- TR
'89
NATIONALE AUTOPAS
Renault Clio, aut
'93
Renault 9 Louisiane
'85 EN 75 JAAR AUTO ERVARING
Renault 19 TR GTS
'89
Renault 19 GTR 5 drs '89 '91 HONDA
' 2-'91
Renault 19 16V zwart
'92 CMC 1 5 l GL, rood
9 '89
Renault 21 TL
'86 '88 CMC 1 5 l GL, grijs
7-'88
Renault 25 TX
'88 '92 CMC 1 4 GL, grijs
4 '88
Renault 25 TXE
'90 CMC 1 3 Luxe, zilver
Renault Express 16 D
'92 CMC 1 3 Luxe, zilver 4-'89
Garantie Rnancienng Inruil CMC 1 3 Luxe, zilver 8-'91
CMC 1 5 LSI sedan, roodS '92
BANKRASHOF AMSTELVEEN CMC 1 6 ESI sedan, rood6-'92
CMC 1 3 Luxe, beige
2- 87
Concerto 1 5, 5 drs, rood11-'92
Accord 20i EX zilver
2- 90
Prelude 20i 16V, wit
9 89

RENAULT BENELUX
AMSTELVEEN

V d POUW Peugeot
Amstellandlaan 1
WEESP 0294015110
205 ace 5 drs39 000 km 5/92
Rat 126, bj 77, gerevis in '82, 205 XR 1
31000 km 2/91
APK 5-'94 Vrpr ƒ1550,- Goed 205 GE 1 1 64000 km 5/90
onderh 020 6921392 na 18 u 205 Accent 28000 km 1/92
Rat 500 L, b j 72 i g st, APK 309 XL 14 81000 km 10/89
66000 km 3/90
28/12 '94 Vraagprijs ƒ4800/ 405 GLI
405 Ml 1 6 94000 km 1/88
Tel 02908 25823
Ruime keuze in 2 CV occasions
605 SLD
110000 km 5/91
alle leeftijden Citroen Centrum Rat Tempra stationwagon S
20, luxe uitvoering incl trek
Rover-dealer voor Uithoorn,
Leende Tel 049061528
haak, b j 05/92, met rood,
Amstelveen, Hoofddorp e o
TIMO DE BRUYN
z g a n . nu ƒ 27 500,
BOOM Aalsmeer 02977-25667
Voor occasions en reparaties Tel 08389-13293
van BX, Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered
pnjz Verk van losse onderd GEBR. HAAKER B.V.
Uw SUBARU dealers
Tel 020 6680820 en 075 219777
SEAT Autocentrum APC
off Rat/Lancia dealer
Jarmuiden 43
T k Citroen BX 14, 4-86, APK
RU NU,
Amsterdam-Sloterdijk
3-'94, 125000 km, bord rood,
Tel 020-6133333
BETAAL NOV. '94 */
ƒ2950 Tel 029953269
Ruysdaelkade 75-77
A'dam
O/Z
V a ƒ 85 5 veerbollen
of 10% KORTING **
020-6623167
op druk brengen bij de Citroen
Spec m Zaanstad Garage op al onze ± 90 1e klas occas
RENE SPAAN, 075281193
SAAB SERVICE MOLENAAR
* 0% rente/ max ƒ10000
Vraag tevens naar onze mrui- " tot 'n maximum van ƒ 1 500 HOOFDDORP, 02503 14097
Ceintuurbaan
225
lers en aantr rep pmzen
Deze aktie loopt tot 21-12-1993
Ond , rep , APK
A'dam 020 6622204
Diverse SAAB occasions
Kam.
Onneslaan
10
SAAB 99, 900 en 9000
XM VGschuifd, 91 ƒ32500
XM Turbo D, 91
ƒ32500
m Badhoevedorp.
XM Turbo D ABS, '90/27 500
XM Comf 60 000 k, '90/ 22 500
BXTZD Turbo '91 ƒ22500
BX TGD Break, '91 ƒ 19 900
Amstelstem - Suzuki
Panda 1000 CLi e , zwart
BX RD Break, '86
ƒ 6 950
flankbescherming, stereo
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
BXTZD,'91
ƒ17500
ƒ8750,- Tel 0294264096
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
BX TD, '91
ƒ 14 500
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 - 62055
Rat
BX TRD, '87
ƒ 7 500 Tegen handelspnjzen
(Op afspraak gratis halen en brengen)
BX 16TZI '90
ƒ14500 Tempra 1 6 SIE, zwart, LPG, 4
BX 19 GTI, 90
ƒ16500 '91, ƒ15750 BEREBEIT, AmBX 16 TZI LPG, '90 ƒ 13 500 steldijk 25, A'dam 020 6627777
BX 16 TZI LPG, '88 ƒ 9 000
Zoekt u een FIAT ">
Suzuki-Occasions
BX 16 TZI LPG, '87 ƒ 7 500
Keuze uit 50 stuks A l t o G L S d r s '87 ƒ 6950
BX 14 TE 50 000 k, '90/12 500
BX 14 TE, LPG, okt '90/ 12 500
AltoGLSdrs
'89 ƒ 8950
'89
BX 14RE nw type, '86/ 5000
Alto GL Autom
'86 ƒ 5 950 740 GL Stationcar
'90
BX 14RE, '85
ƒ 3 950
AltoGLSdrs
'91 ƒ 10 950 740 GL, LPG
FIAT
'89
GSA, 83
ƒ 1450
SwiftClub
'90 ƒ 13 950 740 GL, Automaat
Amstelveen
'88
CX Diesel '83
ƒ 1 950
SwiftUnique
'91 ƒ 14 950 740 GL, Diesel
nov '90
020 - 6470909
C 15D, 90
ƒ 9 500
Swift 13 Sedan '91 ƒ 17 950 240 Van, Diesel
'85
C 15B 1400 LPG, '91 ƒ 9 500
SwifMSGS
'91 ƒ 17 950 240 2 o, LPG
'90 - '91
SwifMOGL
'92 ƒ 17 950 460 GL
VISA Garage
440 GL
'90 t/m '93
Auto Amstelstad 340 Special
Houtmankade 37, A'dam
'87
HYUNDAI
Tel 0206278410
Off Suzuki dealer Amsterdam
Hemonylaan 25, 0206799100
OCCASIONS
Mmervalaan 85, 0206711888

020-6453251.
Rover

Subaru

Seat

VAN DE
WEEK

MOOY & ZN

Saab

HEERE b.v.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van / 5.000,tot ƒ 10.000,-

T k FIAT Ritmo 60 L b j '86,
APK 4 94, m prima st Vrpr
ALFA ROMEO 33, 1 3, i z g st,
ƒ2250 0297981143/73380
bj '88, vr pr ƒ8500
VOLVO 343 automaat i z g st, Tel 079424308
82, nwe Apk org 70 000 km
Citroen BX 14 TE 1/1990 met
ƒ 2 250,
grijs ƒ 9 999 Autoservice
Tel 0206183951
Wetter, Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel 029076572

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Ford Sierra 86
ƒ6 500
Garage ALKEMA
Jac van Lennepkade 271
Amsterdam 020 6126900

Sunny
14,
1990
Citroen AX 11 TGE, 5 drs Nissan
nov 91, 68000 km, ƒ15250, ƒ 9 900-BENELUX
zwart getint glas + div extra's BANKRASHOF AMSTELVEEN
Tel 0206453251
Telefoon 0294016661
Opel
Corsa 1 2 TR 8 85,
Rat Panda 1000 Cl lE
sedan, 74000 km, ƒ6750,
zilver km 37000
Gebr Haaker bv,
91 ƒ10750020 6594859
VOLVO NIEROP 020 6183951
Opel Kadett 1 3 club Sedan
5/87,
ƒ9800
DICK MUHL Nijverheidsln 1,
Weesp 02940
18200/18008

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Suzuki

020-6594859.

OPRUIMING

Hyundai

Ford

Mitsubishi

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Volkswagen

ƒ5000
voordeel
'ASSAT 1800 CL Variant 90
pk, design, elektr ramen
stereo, trekhaak, dakreling,
elektr dak, juli 93
HUIDIGE NW PRIJS ƒ49975
NU SLECHTS
ƒ43995

Autovroon
AUDI/VW-DEALER
öntactweg 47, Amsterdam
Sloterdijk, telef 0206869611
Lod v Deysselstr 77 Adam
(Geuzenveld), 0206116715

GOLDCAR

020 - 6433733

GOLF 1 6 bj 5-'87, APK 7-'94,
centr
vergr, getint glas,
ƒ7250 Tel 02908-23478

Hartgerink en Klomp b.v.

Chevrolet

Austin

Chrysler

Mercedes-Benz

AUTOBANDEN NODIG ?
Gebruikte banden va ƒ 25 Alle maten+merk in voorraad
Aanbieding Nieuwe
Goodyear 155-13 ƒ115- Alle:
incl balanceren en btw
ECU BAND
Cilinderstr 5 Amsterdam
Noord Tel 0206313648
AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 152
Tel 0206240748

Rijscholen
5 STERREN AUTO & MOTORRIJSCHOOL
Amsterdam, Almere en Zaanstreek

SUPER STUNT
voor nieuwer leerlingen
GRATIS 3 HOTEL OVERNACHTINGEN m Europa
'
als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van
20 Autonjlessen + Examen voor ƒ 975,
-'
of
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ750,v
Motorrijlessen ƒ47,50 per les
Autorijlessen ƒ36,00 per les
,•/
Theoriecursus op Video GRATIS
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstraat 157 159, tel 6138473 A'dam

AUTORIJLES in Amsterdam
Een uitstekende opleiding, met
persoonlijke aandacht, voor
een betaalbare lesprijs, ƒ35
per vol uur Een eventueel her- APK + grote beurt v a ƒ 299
examen is gratis Bovendien
DIESELSERVICE
ontvangt u een gratis theorie1 brandstofpompen, verstuivers
L P G inbouw ZAANDAM
leerboek Les in Mercedes
cil koppen vlakken Garage/
Nieuw v a ƒ 1 550 incl btw Autorijschool
"ZECHNER"
motorenrevisie FEENSTHA
Gebruikt v a ƒ 1 050- mol btw Tel 0652875125
Industneweg 27, Duivendrecht
Gratis leenauto
B g g 03200-28538
Tel 0206980639 ,"
A C A Tel 075351651
BIJ Ferry alle rijlessen ƒ35,
APK KEURINGEN ƒ70, •
MAKHLOUF
Theoriecursus gratis Tel 06- klaar terwijl u wacht
OnsAUTOPOETS en
52821994 bgg 0206932074 Garage West Center
ACCESSOIRESINBOUW
020 6122476 (zonder afspraak)
RIJSCHOOL ROLF
BEDRIJF
Rijden bij Rolf is een begrip m 2e Helmersstraat 15, A'dSm
aan de Ellermanstraat 2
Amsterdam Met een goed
APK KEURINGSSTATION
in Duivendrecht
team instructeurs/tnces geven
Keuren zonder afspraak
Het bedrijf staat garant voo wij op een psychologische maFeenstra & Jimminlc'**
oa
nier intensief les en nog leuk Asterweg 24A A'dam 6364702
PROFESSIONELE reiniging van ook1 Hoog slagingsperc en
zowel het interieur als het
Autobedrijf CRYNSSEA),
toch 1e 10 lessen ƒ30 p u
exterieur van Uw auto
Crynssenstraat 10 14 ,
Tel 6868063/6332405 P s Wi
Ook kunt U terecht voor de verzorgen ook Sweekse cur
Tel 0206184402 ^r
INBOUW van elektronische ac
APK-keurstation, reparaties
sussen en examenroutes rijden
alle merken en schaderegeling
cessoires zoals autotelefoons
is vanzelfsprekend
radio's/cd spelers, maar ook
GARAGE ECONOOMWilt
u
meer
dan
een
gewone
voor centrale deurvergrende
Repareert uw koppeling -snel
autorijschool
'
Probeer
dan
's
ling, autoalarm enz enz
en vakkundig Alle reparaties in
Wij nodigen U uit om eens b RUTH MADURO 020 6003882, één dag gereed
^,
7
dagen
per
week
ons rond te komen kijken waar
Ook uw autospenalist j''
bij wij U tevens graag uitge
Fredenksplein 6, 020 6232505
breid verder informeren1
Gedipl FOCWA monteur voor
Altijd tot Uw dienst'
al uw reparaties APK, laswerk
Harley Davidson FLTC Tour
schade's enz ƒ35,-excl p u
Telefoon 0206921248
Glide Classic '84, compl mei
Incl gar Tel 075-314618
1099 BW Amsterdam
koffers
Autobedrijf
JAN
(Duivendrecht)
HETO CARS
WALS Tel 0290261697
Missot specialist REM- en Koopje moet weg E M W mei Grote beurt ƒ 295 mkl VVN
APK en BTW, tevens keuze div
FRICTIE-MATERIAAL
BMW-motor, b j '46, ƒ1500
Bosboom
Toussaintstr
43 Tevens een Jawa 250 cc, b j occas Bovenkerkerweg 23"
AMSTELVEEN 0206412030
A'dam Tel 0206180443
'50'60, ƒ350
GARAGE ECONOOM',
2 Oude Simson bromfietsen
Noodservice
Repareert uw remsysteem'she
samen ƒ 250
ONDERDEELVERKOOP
en vakkundig Alle reparatiëé m
Doetinchem 08340 33024
DOE HET ZELF ADVIES
een dag gereed
''''
Te koop KAWASAKI GPZ 550 Ook uw autospecialist
op zaterdag van
*•
uit '88, vraagprijs ƒ 4000,10001300 uur
Fredenksplein 6, 020-62325C5
Tel 02990 27473, tussen 18 00
Kost B.V.
Zelf sleutelen of auto spuiten
22 00 uur
Valschermkade 16, A'dam
doe je bij HEINING HOBBY
HAL 02907-6999 A'dam, '
Sloterdijk 3

Service en
Reparatie

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 0250245435

Motoren/Scooters

autolak

ANDER MERKEN
Audi 80 PS/CV, wit 1-91
ALLE KLEUREN
Lancia HPE, rood
2-'86
OOK IN SPUITBUSSEN
Mazda 232F 18 GT, rood7-'90
Mazda 323 1 3, rood
3-'88
otto nieuwenhuizen bv
Mitsubishi 20 GLSi, zilver!-'90
Overtoom 515 Amsterdam
(020)6129804
Nissan 100 NX 16i, rood 4-'91
Opel Vectra 1 6, rood 7-91
Peugeot 205 14 XR, rood4-'89 T k gebruikte onderdelen van
Suzuki Swift 13 GTi, wu 9-'88 alle type's BMW, Mercedes en
Peugeot
Garagebedrijf
C
Schrauwen,
Tetenngsedijk
BOVAG ALFA PRIMA
GARANTIE VOORWAARDEN 134, Breda Tel 076 214918

Klassiekers
en Oldtimers

COMPANY CARS
CMC 1 5 DXI sedan, zilver1993
Concerto 1 5, 5 drs, rood 1993

Autoverhuur

OUKEBAAS
niet duur!!!
Studenten 10 % korting
bestel-, vracht- en
personenauto's -bussen
020 6794842, 020-6908683
Zie ATS telet pag 888
D FAAS
Luxe & Bestelauto's v a ƒ 38,per dag, ex BTW
'"GrasWeg 3,'A'dam'Noord Tel. 0206371826

•Auto te koop' Plaats in' déze
rubriek U zult verbaasd Staan
over het resultaat
»•

Auto's te koop
gevraagd ;'!
Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst*''
Bel voor info 0206369515""
Let op1 BOVAG autobedt ,yer
koopt gratis uw aanb in,'zijn
Showr Medembl 022744399

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
OLDTIMER (ver)kopen' Bel hél 3&,Lugt luxe ea bestel vanaf merk auto a cont met vrijwar
33 1 4 Imola, zwart 1993
bewijs Tel 0206105478
oldtimerbestand v/h Ned Old ƒ 39,- per dag excl BTW
33 1 7 16V, groen
1992
timer Bureau Tel 0299034065 Tel 020 6161388 of 6003438
Wilt
u uw auto v a 1990 155 Twin Spark, rood 1993
LAGE HUUR
DIREKT a contant verkdp'en''
164 Twin Spark, zwart 1991 • Bewijsnummers van een
m ra- Belt u voor ml 03410-19354
164 Turbo, groen
1991 geplaatste advertentie m deze Nwe bestel- en vrachtw
dio, van 6 t/m 23 m3, v a ƒ 44,rubriek krijgt u alleen
p d , 100 km vrij Tevens pers Te koop gevraagd AUTQ'S a
SPRING IN 'T VELD
toegezonden als u dat bij de
contant met vrijwar bewijs
wagens
Autoverhuur Sloot
ALFA ROMEO
HONDA opgave van de advertentie
Tel 02908 - 24640-'J
haak
Tel
020-6431220
OOSTEINDERWEG 335 340
kenbaar maakt De kosten
AALSMEER
daarvoor bedragen ƒ 4,50
02977 24696
02977-44146
Zoekt u een AUTOMAAT '
70 BESTELAUTOS en pers
RENAULT BENELUX
busjes v a ƒ3500 Garage
AMSTELVEEN
Rijsenhout, lid Bovag Bijna
AMSTELVEEN',
Geldlening Celie, vraag uw 50 jaar gevestigd BennebroeCitroen BX 1 9 GTI
'89 maximum en de lage maande- kerweg 17, Rijsenhout by
Keuze
uit 10 stuks
Citroen Visa RE 1 1
'86 ijkse lasten 020 6416607
Aalsmeer, 02977-24229
Rat Uno 45
'88
Ook t k gevraagd
-ord Sierra 2 O GL
'90 Autoverzekering laagste bet
Amsterdam
Der
mnd/kw
Celie
alle
verz
Ford Scorpio 2 4, Aut GL '88
Jaguar XJS Cpe V12
'83 320-6416607 ook gezinspakk
Uw Volvo-dealer
'85
Tel 0206369222, Meeuwen Mazda 323 1 3
'90
laan 128, Amsterdam Noord, nMissan Sunny 1 4
eugeot 205 junior
'90 '91
uit de Utunnel 2x rechtsaf
Autosloperij A de Liede
Garantie - Rnancienng - Inruil
Neem geen risico ong
440 DL, L P G o b rood '90,
PTT-vrijwaring RDW
440 spec wit, km 47000, '91, BANKRASHOF AMSTELVEEN
440 GL, rood, km 95 000, '89,
(s)loopauto's
340 DL 1 7, 5 drs, km 70 000,
HOOGSTE PRIJS
'89, 740 Black line, Sedan, '90
Tel 0206198691
Te
koop
740 GL, Estate, div extra's '89
Opel
Kadett
diesel
1983
(m '90) 240 stat (gr kent) '86,
Grote sortering ONDERDELEN
340
1981 van alle schade-auto's, alle
940 GL, Sedan aut Lpg , '91, Volvo
:
ord
Taunus
1979
340 automaat va 88 t/m '91
merken, alle bouwjaren
Missan Cherry
1984 "EBR OPDAM B V
VOLVO NIEROP
Mercedes 220 D
1975
Vancouverstraat 2-12
VW Golf automaat
1980 Tel 02502-45435
A'dam-West, 020 6183951
Het HOOGSTE BOD1" Bel
Alle auto s APK gekeurd
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Garage
ALKEMA
850 GLE Station
3/93
Loop, sloop en schadeauto's
Jac van Lennepkade 271
740 GL Automaat
1/90
m vrijwaring Tel 0206754193
Amsterdam 0220 6126900
745 GLE Station
2/90
2/92
940 GL LPG
245 GL Station
6/88
245 Station, LPG
2/92
4/92
460 DL inj
1/91
460 GLE LPG
1/89
440 GL LPG
340 DL
2/89
4/91
340 GL

Volvo

Autofinanciering
en verzekering

VOLVO

Continu
100 occasions
m vooraad

Mazda

ALFA-ROMEO
33 1 4 IMOLA, zwart 3-'93
33 1 4 IEL, beige
2-'92
33 1 5 IE, rood
2-'91
33 Junior, wit
3-'87
33 1 3 S, zwart
3 '89
33 1 5 QV, antraciet
6-'86
75 1 6, rood
10-'90
75 1 8, wit
9 '89
75 1 8, beige
3 '89
1 7 Sprint, rood
2-'88
16430 V6, grijs
988
164 Twin Spark, groen 4- 91

Accessoires
en Onderdelen

25 Volvo
Occasions o.a.

GOUDSMIT

Peugeot 305 break SR, 86,
AUTOKROOY
izgst
ƒ 6750
T T Vasumweg 32, A'dam N
Peugeot 405 GXD 91, electr
COBUSSEN
Escort Bravo 1 3 b j 89,43 000
ramen centr vergrendeling,
TEL. 020-6310615.
Tel 0206121824
km 5 versn , radio/cass , APK
blauw Als nieuw ƒ 19900
SUBARU
1
6
GL
1988
ƒ7250,
Pr
ƒ10950
Tel
0299029193
Tel 0206278410
MEER GARAGE
veel extra s IMPORT USA
Saab 900 4d sedan nw model CARS Keurenplein 9, Adam, Ford Sierra 2 Oi DOHC 01/'90
Hyundai dealer,
3-deurs
wit,
5
bak,
13000
km
bj 88 Odoardo 5 versn bak 020 6670121
occasions
apk
1/95,
ƒ
12500
0250716077
centr deurvergr Bovag gar
t mnaeuskade 5 /
Visa
11
RE
rood,
1987,
Saab Molenaar 02503 14097
Ford Sierra 2 3 D CL sedan, '87,
Tel 020-692 9548
ƒ 6 950, Citroen Dorland
Subaru Justy 1 2 autom 91, + 02903 1908 Ring Amsterdam, wit, i z g st, centr deurvergr,
vrpr
ƒ8750
0206995662
92 v a ƒ 15 500
afrit 116 Broek m Waterland
MOOY & ZN Ruysdaelkade
Sierra 1 8 Stat wag
5/88
7577 0206623167
Scorpio 2 O CLX Stat wag6/92 Tegen handelspnjzen Galant
Albers Autobedrijf
1 8 GLX Turbo Diesel Aut,
Ford Service dealer
stuurbekr,9 87,ƒ6950 Galant
Achterdijk 37, Ouderkerk a/d 16 EL, LPG, 9'87, ƒ6250
Nieuwe FIAT UNO 1 4 S grijs Amstel 029631767
BEREBEIT, Amsteldijk
25,
met Op kent 9/93, O km Nu
AUDI
Adam 0206627777
zeer hoge korting CASPARUS Tegen handelspnjzen nw mo
CENTRUM
del Escort 1 6 CLX 4-drs , LPG
Zoekt u een MITSUBISHI ?
80 1 8 S wit sport
89 b v WEESP 0294015108
7 91, ƒ 17 500 Nw mod Onon
Colt, Lancer,
80 1 8 S bambusmet st b 90 Renault 19 16 V 1992 20000 1 6 CLX, 4 drs LPG, 1 '92
Galant Space Wagon
80 1 8 S blauw met st b 90 km zwart metal ƒ 34 900
ƒ18500 Scorpio, 29i GL 5
80 1 9 Diesel blauw
m 91
BENELUX BANKRASHOF
drs, schuifd, 1 '90, ƒ19000
80 2 O E zilvermet
90
Amstelveen 020 6453251
Escort L 16 D 1 85 ƒ5250
80 2 O Ragusa LPG
92 Seat Ibiza 1 2 SX 3 drs zwart, Resta 1 1 C, 3 drs, wit, 1 89
AMSTELVEEN
80 20 E groen metallic
92
ƒ8750 BEREBEIT, Amsteldijk
69000 km 8/91 ƒ13950
80 2 O E indigo blauw
92 V d Pouw Amstellandlaan 1 25 Adam 0206627777
80 2 O TD groen metallic 92 Weesp Tel 0294015110
100 20 E cyclaam metallic90
Volvo 245 Van Diesel nov 1990
100 20 zwatt metallic
91
100 2 3 Automaat metallic 91 120 000 km ƒ23950 incl btw
100 2 3 Automaat ABS
91 Van VLOTEN BV Volvo Dealer
Tel 0206369222
Autobedrijf
100 23 Automaat
92
Volvo 480 Turbo 1992,
COUPE
36300 km ƒ42500
2 3 zwart metallic
90 Van VLOTEN BV Volvo Dealer
De dealer voor
S2 300 pk fully loaded
93
Tel 0206369222
TEVENS
Amazmg Mazda's en Kroon Occasions
Corrado 16V tornadorood 92
Wijkermeerstraat 1921 Tel 0250336644
Graftermeerstraat 49 Tel 02503 20129
AUTOVROON
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Industrieterrein Noord, Hoofddorp
Chevrolets Piek up Full Size en
Audi/VW dealer
S10 benz /diesel grijs ken div
VOORSPRONG
uitvoeringen
Voor een goede occasion
DOOR SERVICE
MAZDA VAN VLOTEN CAR
MAZDA DEALER
DOOR INRUIL
Tel
0206365052
Contactweg 47 Amsterdam
DONKER
Chevrolet
Full
Size
Sloterdi|k 0206869611
Visserstraat 36
4x DEMO
piek
up
2500
HD
92
Lod v Deysselstraat 77
AALSMEER
89 121 SED 4d GLX 13M6V1993
A dam Geuzeveld 020 6116715 Chevy Van G 30 LPG
Tel 0297724247
Full Size Blazer 4x4
89 323 HB 3d Altis 1 3i 16V 1993
Pontiac Rrebird als nieuw 92 323 F 5d GLX 1 6i 16V 1993 Mazda 626 autom '86 bl me
Ford Thunderbird
91 626HB5d GLX 20i 16V 1993 tall i g st Apk jan '94 Pr
MAZDA
Nissan Patrol Wagon 2 8
n o t k 0206368900
91 323 HB 3d GLX PS 1 6i 1991
T K AUSTIN Maestro bj 84 m TD GR geel kent 4x4
323
SED
4d
LX
aut
13
1986
NIEUWE MAZDA 323 1 6 16V,
88
pnrna staat Pr ƒ2050 Tel Rover 825i Sterling
323 SED 4d GLX aut 1 51988 8 000 km, aug '93, gas, rood,
020 6366858
Alle auto s zijn voorzien
323 SED 4d LX 1 3 1987 nwpr ƒ32862 weg omst
van alle mogelijke opties
323 SED 4d GLX 1 5 1988 ƒ26950, 0297982660
• Auto te koop'' Plaats in deze
IMPORT USA CARS
323 SED 4d LX 1 6i 1991 Tegen handelspnjzen 626 1 8
rubriek U zult verbaasd staan
Keurenplein 9 A dam
323 SED 4d LX 1 6i
1991 LX, 5 d , LPG, 4 89, ƒ10950
over het resultaat
Tel 0206670121
323 F 5d GLX 1 6i 1989
626 2 O GLX Coupe, LPG, 12
323 F 5d GLX 1 6i 1991
89, ƒ15750 BEREBEIT, Amele
steldijk 25 A dam 020 6627777
626 HB 5d Million 1 8 12V1991
626 HB 5d LX 1 8i 16V 1992
626 SED 4d Exceed 1 8 1991
Chrysler - Amstelveen
626 Coupe 2d GLX 2 O 1989
Wiegerbruinlaan 73 Uithoorn
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Weg auto van de zaak Merce
Draaierweg 10 (bij Praxis)
des 190, Benz B j mei '85,
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 0297561212
AMSTERDAM NOORD
(Op afspraak gratis halen en brengen )
Vrpr ƒ17500 0206979388

Audi

1-16

JETTA D '88 en KEVER '78
door
aankoop
'old-timer'
ƒ 11 600/3900 0365343642
Tegen handelspnjzen VW Passat GL Turbo Diesel, 1e eig ,
zwart metall, stuurbekr, febr
91, ƒ24500 VW Golf 16 CL
Madison, (lichte park schade),
LPG, 3-'90, rood, ƒ 12 750 Inl
BEREBEIT, Amsteldijk
25,
A'dam 0206627777
T k VW Kever b j '73, APK
sept '94, kl oranje ƒ2500
Tel 0215920861 na 18 u
Volkwagen kever 1303, b j '73,
bolle ruit Vrpr ƒ3000,Tel 071 - 140054

Bedrijfsauto's

Automaten

GOLDCAR

Van Vloten

020 - 6433733

Autosloperijen

020-6453251.

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

Met een advertentie in SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S

Ford Escort CLX, Lpg 5/91
Opel Kadett 1 3 N
5/87
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel 02940
18200/18008
Bovag Garantie
Tegen handelspnjzen Volvo
740 Diesel, 3 90, airco, stereo,
d blauw, zonwerend glas, c v ,
prijs ƒ 17 500 Volvo 360 2 O GL
LPG, 3'89, prijs ƒ10500
BEREBEIT, Amsteldijk
25,
A'dam 0206627777

Toyota

Volvo 240 station 11-89, wit,
150 000 km, APK 11-94, trekhk,
T k a tegen handelsprijzen LPG onderb , stuurb, uitst
Canna II 20 XL Diesel, stuur- conditie, alles ter inzage
bekr, 6'89, ƒ 11 750 Corolla ƒ22000,- Tel 0881975714
1 8 XL Diesel 5 drs Stationwa- VOLVO 265 stationcar, m '83,
gon, 9 '91, ƒ 16 500 Corolla 1 8 unieke staat, 6 cyl, airco, leer,
XL Liftback Diesel, 8-'89, electr ramen en spiegels etc
ƒ 11 500 BEREBEIT, Amstel ƒ5950 Tel 0206001122
dijk 25 A'dam, 020 6627777
Volvo 340 Win autom, '84,
ƒ1600, 85 000 km, APK 1-'94
Tel 0206971816

Algemeen

VOOR GEGARANDEERDE
OCCASIONS
ALLE ONDERHOUDS
WERKZAAMHEDEN A P K ,
SCHADE-EXPERTISE
Amsterdam Oud Zuid
2e Jan Steenstraat 42 48,

150 auto's & bestel va ƒ 3000
ieder rijden, geen bankmfo
Aanbet ƒ 1500, rest 24 mnd

Tel. 020-6763829

Nieuwkoop Z H 01725-72481

Huurkoop

is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent.;;;.
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO HN-SMINPS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!*
_i___-__-_-•:_-_ _-_••_•_'••_•••__•_••_"_'•_"_'•_'_"_'™™"'**™'M-™™™1

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
Schnifhermbloklrturs
uwtikM l Irlttrper
hokji Cijfers leestekens
in tussenruimltn uilen
Mjorlktter MtnstinsS
de hand \w de daarnaast .§
Keplaalste tanmn kunt u
ztlf uitrekenen wal u*
advcrUnüekoit

7

II)

Naam

-

Adres

Postale +• Plaals

—

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen m een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI'S, Postbus 156,*
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B, Weesp Nieuwstraat 33,
Zandvoort. Gasthuisplem 12, Uithoorn Stationsstraat 60
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk 020-665 63 21

020-6658686
faxnr. 020-6656321

~t~'

Weekmedia

Auto's &Motoren
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Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Modern
autowascentrum
In de tweede week van
december .wordt In de
Hoofddorpse wijk Graan
voor Visch bij het Plnatahkstation een toekomstgericht zelfservice autowascentrum in gebruik genomen. Er zijn vier wasplaatsen met computergestuurde hogedrukinstaUaties, wat veel gunstiger is
voor het waterverbruik
dan de tuinslang. Een complete wasbeurt kost ongeveer vier gulden.

16-kleppers
. Ford is momenteel de
grootste Europese fabrikant van auto's met 16klepsmotoren. Sinds de inproductie van de zogenaamde JJetec-motor in de
Escort in 1992 bouwde
Ford 660.000 motoren met
zestien kleppen.
Deze constructie maakt
een compacte en efficiënte
verbrandingsruimte moge- lijk en zorgt bij hogere toerentallen voor een betere
'ademhaling' van de motor.
Bovendien kan hierbij de
bougie centraal worden ge; plaatst en kunnen de klepzëtels beter worden gekoeld. De Zetec-motoren
van Ford zijn verkrijgbaar
met cilinderinhouden van
1.6,1.8 en 2.0 liter. Het vermogen varieert van 90 pk
tot 136 pk.
.

...; Nieuwe Rocky
breder
. .-'Daihatsu heeft een nieuM?e Rocky in vier uitvoeringen op de markt gebracht
en wat direct opvalt is dat
de voorzijde met elf centimeter en de achterzijde
mét dertien centimeter,
werd verbreed. Verder is
hij voorzien van forsere
•bumpers, hetgeen een.ro,bttuster uiterlijk tot gevolg
heeft. Ook het veersysteem
is totaal vernieuwd. Zoals
tegenwoordig gebruikelijk
.' Ebij dit soort wagens, is de.
vooras onafhankelijk geveerd.
' " "Maar ook de torsievering
voor en schroefvering achter, gecombineerd met
voor en achter een stabilisatorstang en de forse
spoorbreedte, zorgen 'voor
een uiterst comfortabele
-vering. Dit alles komt het
'wég- en stuurgedrag ten
goede. Het veüigheidsas-.
. peet kreeg nog eens. wat extra aandacht van Daihatsu.
- Zo is de auto voorzien
van een nieuwe en veiligere
stuurkolom, een versterkte voorruitstrjl-construc"tie, vlamvertragende-stoff^n voor de binnenbekledihg en verstevigingsbalken in de portieren.
... Wat betreft het interieur
kunnen we melden dat het
dashboard een facelift
kreeg en het stuurwiel
luxer is uitgevoerd. Stuurbekrachtiging is op alle
modellen standaard,
, -'.Hy is in twee uitvoeringen leverbaar met een 2.7
liter diesel- of turbodieselmotor. Alle typen hebben
achterwielaandrijving of
desgewenst vierwielaandrijving met hoge- en lage
gearing. De 4WD heeft een
trekkracht van 3.5 ton.

^

De Ecotec V6 in de Calibra is
een tot de verbeelding sprekende representant van de nieuwe
generatie Opel-motoren en
krijgt een plaatsje tussen de 110
kW/150 pk sterke tweeliter en
de 150 kW/204 pk vierwielaangedreven Calibra Turbo. De
Ecotec debuteerde eerder al in
de Vectra en het is al geen geheim meer dat hij binnen niet
al te lange tijd ook in andere
modellen zijn entree zal maken.
Hij levert 125 kW/170 pk bij
6000 toeren en een maximum
koppel van 225 Nm bij 4200 toeren. Hij beschikt over vier nokkenassen en ademt door vier

Amerikaans
succes

Chrysler Import Holland
(importeur van Chrysler,
Dödge en Jeep) scoorde tot
september een positief
jaarresultaat van vier procent, terwijl landelijk achttien procent nieuwe auto's
minder geregistreerd werden.
Daarnaast kon de importeur 47 procent meer bedrijfswagens op kenteken
laten zetten. Genoeg reden
voor het bedrijf om 1994
zonnig tegemoet te zien, temeer daar het leveröigsprogramma wordt vernieuwd en uitgebreid
(Chrysler Vision en binnenkort Neon).
Vrywel alle modellen
zijn op belangrijke punten
nog meer aan het Europees
gebruik aangepast. Met
narne op het gebied van veiligheid is er meer te bieden.
Zo worden de Chrysler
Voyager. Dodge Mini Ram
Van en Chrysler Le Baron
standaard geleverd met
twee airbags.

Calibra V6 nieuwe 'state of art

kleppen per cilinder. Door het
gebruik van een dunwandig
motorblok van gietijzer en
lichtmetalen cilinderkoppen
heeft Opel een zeer laag gewicht gerealiseerd. De meest
opvallende eigenschap is evenwel zijn compacte bouw. De afmeting van het V6-blok is vrijwel gelijk aan dat van een viercilindermotor omdat de cilinders onder een nauwe hoek ten
opzichte van elkaar geplaatst

zijn. Opel spreekt in dit verband al liefkozend over 'State
of Art'.
De V6 combineert sportieve
prestaties aan een voortreffelijk comfort. Wat dit laatste Detreft: hij wordt bijvoorbeeld
standaard geleverd met een
elektronisch geregelde viertraps automaat. Voor liefhebbers is er uiteraard wel een
handgeschakelde versie leverbaar. Die gaat iets harder, al

zijn dit marginale cijfers. Voor
wie het belangrijk vindt: de automaat haalt 234 km/uur en de
handgeschakelde versie gaat
drie kilometer harder.
Overigens is dat een tamelijk
vreemde optie, want ze drukt
de prijs met tweeduizend gulden. Zijn acceleratie naar 100.
km/uur is een seconde sneller,
hij is goedkoper en met een
door Opel opgegeven gemiddeld Euromix-verbruik van

1:11,5 even zuinig. En aangezien er in zo'n sportief ogend
mobiel eigenlijk met de hand
geschakeld behoord te worden,
ligt de keuze voor zo'n vijfbak
toch wel voor de hand.
Het is duidelijk welk publiek
door de Calibra V6 wordt aangesproken: de man/vrouw die
zich verlustigt in een uitgebalanceerde wielophanging, een
laag zwaartepunt, comfort en

een gaspedaal dat zich lekker
laat indrukken.
Maar er is meer dan louter
kracht en souplesse met deze
auto. Veiligheid en milieuvriendelijkheid kregen veel aandacht en de Calibra is met een
Cw-waarde van 0,26 nog altijd
een van de meest gestroomlijnde produktie-auto's ter wereld.
Bovendien is zo langzamerhand gebleken, dat het ontwerp
van deze coupé tijdloos is.
De Calibra Ecotec V6 is voorzien van een rijk standaardpakket, waaronder een lederen interieur, airconditioning, stuurbekrachtiging, boordcomputer,
elektrisch bedienbare ramen,
een in hoogte verstelbaar stuurwiel, anti-blokkeer remsysteem, anti-slipregeling en de al
genoemde viertraps automaat.
Het veiligheidspakket van Opel
werd in deze versie bovendien
uitgebreid met twee luchtzakken. Kortom, zo'n beetje alles
wat je je als verwende automobilist voor ongeveer 74.000 gulden kan wensen.

Nieuwe turbotechniek in Saab 9000

M

OTOREN VAN DE
toekomst moeten
licht, compact en
zuinig zijn om te
kunnen voldoen aan de
steeds strenger wordende
eisen met betrekking tot
brandstofverbruik en uitlaatgasemissie. Maar de automobilist wil dit niet ten
koste laten gaan van comfort, veiligheid en prestaties. Met het nieuwe Ecopower turboconcept in de
Saab 9000 2.3 liter bewijzen
de Zweden over een krachtbron te beschikken die aan
alle criteria voldoet.

Tot voor enkele jaren werden
motoren ontwikkeld met het
oog op hoge prestaties. Hiertoe
werden ze getuned door toepassing van onder meer dubbele
carburateurs, andere injectiesystemen, variabele klepsturing en dergelijke. De nadruk
lag op een hoog vermogen en
een hoge topsnelheid. Er werd
relatief vrij weinig aandacht besteed aan zaken als een .hoog
koppel bij lage toerehtallén,
waardoor de inhaalprestaties
en daarmee de actieve veiligheid bevorderd worden. Het geluidsaspect en de uitstoot van
schadelijke stoffen werd veelal
genegeerd.
Dat stadium zijn we inmiddels voorbij en er gelden nu andere . normen. De introductie
van turbotechnologie biedt
nieuwe mogelijkheden. Met behulp van de turboladers kunnen zowel vermogen als koppel
worden opgevoerd, het geluidsniveau worden verminderd, het
emissieniveau worden verlaagd
en het brandstofverbruik worden beperkt. Turboladers worden al meer dan vijftien jaar
toegepast -in personenwagens
en het gemak waarmee ze de
doelstellingen realiseren staat

voor nodig, terwijl de Turbo er
niet meer negen seconden voor
nodig heeft. De injectie-uitvoering is hier slechts een seconde
langzamer dan de Ecopower.
Toch nog een vergelijking tussen de Ecopower en Turbo.
Eerstgenoemde levert zijn
maximale koppel van 260 Nm
bij 3200 toeren per minuut, de
Turbo zijn 323 Nm bij 1800 toeren per minuut. Maar, zoals
eerder gemeld, de Ecopower
heeft een gelijkmatige' trekkracht in een zeer breed toerenbereik en is alleen al daarmee
een bijzonder prettige aanvulling in het 9000-programma.
Het is niet zo dat turboladers
automatisch garant staan voor
een hoger brandstofverbruik.
Dit zou wel zo zijn als je hem
alleen gebruikt voor de hoge
prestaties. Maar omdat hij alleen het hoge vermogen levert
als je het nodig hebt, werkt de
turbo in het voordeel van de
berijder. En als je verstandig
met een turbo omgaat, merk je
dat dus aan de pomp.
buiten 'kijf. Eén turbo is haast Eco doét het'tegenwbordïg opeven normaal als ieder ander vallend goed) maakt gebruik
onderdeel van de auto.
van alle voordelen die een turbo biedt en scoort op alle fronten beter dan zijn voorgangers.
Geen turbogat
Hij is stiller, zuiniger, minder
Saab was in 1977 één van de vervuilend en verlengd de leeerste fabrikanten die het nut vensduur van de motor.
van de turbotechnologie in perHet grote verschil is dat de
sonenauto's aantoonde. De 99 turbolader met een maximumTurbo, misschien weet u het druk werkt van slechts 0,4 bar
nog, met zo'n drukmeter ponti- tegenover de 1.0 bar van de 9000
ficaal en dus voor andere wég- 2.3 Aero. Vandaar ook dat Saab
gebruikers goed zichtbaar op spreekt van een 'light pressure
het dashboard, was een onver- turbo', lagedruk-turbo. Hierwacht rappe auto, waarmee het door is er nagenoeg geen sprauiterst plezierig sturen was. ke van een zogenaamd '-turboToen ging het nog vooral om de gat'. De trekkracht is over een
hoge prestaties.
breed toerenbereik zeer gelijkDe nieuwe technologie die matig.
Saab nu introduceert in de 9000
De Ecopower functioneert
2.3 is echter van een andere als alle andere turbo's op twee
orde. Dit zogenaamde Ecopo- niveaus: in normale verkeerswer-concept (de toevoeging omstandigheden als een com-

pacte motor met betrekkelijk
laag brandstofverbruik en 'op
aanvraag' levert hij nog eens
een flinke dot extra vermogen.
Om een auto zonder Ecopowerconcept dezelfde prestaties te
laten leveren, zo berekende
Saab, zou onder meer aan de
volgende voorwaarden moeten
worden voldaan: betere geluidsdemping, twintig procent
grotere cilinderinhoud en uitlaatgas-circulatie. Dergelijke
ingrepen maken de motor (en
auto) duurder en zwaarder.
Maar ook leidt de grote cilinderinhoud tot meer brandstofverbruik. Verder neemt zo'n motor meer ruimte in beslag.

de 2.3 liter. Op die 'manier kan
men deze krachtbron diverse
koppelniveaus laten leveren
om daarmee optimaal in te spelen op de wensen van de klant.
De 2.3 litermotor is leverbaar
met injectie, Ecopower, Turbo
eii Aero. De Ecopower bevindt
zich wat betreft verbruik en
prestaties tussen de injectie- en
turbo-uitvoering. Ondanks het
gemiddeld tien procent betere
acceleratievermogen is het verbruik van de Ecopower ongeveer vijf procent lager dan de
2.3 liter met injectiesysteem.
Ook de uitlaatgasemissie spreken in het voordeel van de Ecopower.
Wat nog wel opvalt, is het grote verschil in acceleratie van 80Vier systemen
120 km/uur tussen de EcopoSaab biedt in de 9000-serie wer en Turbo. De Ecopower
. vier verschillende systemen op heeft daar veertien seconden

Nul-emissie
Evenals de andere motorvarianten van de 9000 is die met
Ecopower-concept voorzien
van het motormanagementsysteem Trionic. Het is één van de
meest geavanceerde computersystemen, die ooit in een produktie-auto zijn toegepast en
maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat bougies 60.000 kilpmeter blijven 'leven'. Overigens
moet wel opgemerkt worden,
dat ook andere fabrikanten auto's op de weg brengen die zolang en probleemloos met een
stel bougies kunnen rijden.
Maar Trionic staat wel aan de
basis van Saab's streven naar
een prachtig maar haast utopisch ideaal: de nul-emissie. Oftewel, een auto waaruit geen
schadelijke stoffen meer vrijkomen.

Lijken in botsproef noodzakelijk

Stijging
autodiefstal

-£-De diefstal van auto's,
motoren en caravans is vorig jaar landelijk met ruim
elf procent gestegen. In
Noord-Holland en Zeeland
evenwel daalde dit. NoordBrabant en Zuid-Holland
werden
geconfronteerd
met de meeste diefstallen,
respectievelijk 19 en 26
procent.
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E CALIBRA voorzien
van 2.5 liter Ecotec
V6 24V is het nieuwe
visitekaartje
van
Opeis coupélijn. De techniek onder de motorkap
maakt deze Calibra tot een
van de zuinigste en stilste in
zijn klasse.

V

ORIGE WEEK maakte we weer
eens kennis met de collectieve
verbijstering. Menselijke lijken
werden gebruikt bij botsproeven.
Afgrijselijk en afschuwelijk, vonden we
het. De boodschapper van het 'nieuws'
zullen we maar vergeven, want de letselbiomechanica maakt al vele tientallen jaren dankbaar gebruik van lijken.

Dat er niets nieuws onder de zon is, weten
we al sinds Koning Saloma daar over
schreef. Toch was de verbazing groot. In
Duitsland ontstond de opschudding over
het gebruik van menselijke lijken bij botsproeven en het waaide over naar Nederland.
Maar lijken wordt niet alleen gebruikt
voor orgaantransplantaties of medisch onderzoek door studenten en vanuit de wereld
van de letselbiomechanica is daar ook nooit
een geheim van gemaakt. Behalve van lijken
wordt ook gebruik gemaakt van proefpersonen, verdoofde dieren en mensmodellen
(dummy's). De wetenschap kwam in de jaren vijftig tot bloei naar aanleiding van een
aantal ongevallen in de militaire luchtvaart.

Onvolledig
Maar al in 1875 vond in een chirurgische
kliniek in München een experimenteel onderzoek plaats naar de elasticiteit en breuksterkte van menselijke botten, inclusief
schedel en bekken. Hierbij werden lijken
gebruikt. Frof.dr.ir. Wismans van het Crash
Safety Research Centre van TNO Industrial
Research en bijzonder hoogleraar in de letselbiomechanica zei in 1990 toen hij zijn
ambt aan de TU Eindhoven aanvaardde:
„Het gebruik van lijken als testobject is vrij

voerd wordt. Ik begrijp echt al die commotie niet, het is zeker komkommertijd."
De heer Wegman van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
(SWOV) zegt al langer de buitenlandse onderzoeksgegevens te bestuderen. Wegman:
„Wij willen weten of de dummy's en computersimulaties die overeenstemmen met de
werkelijkheid. We gebruiken de gegevens
als input voor de simulaties. Maar daarnaast zijn er bepaalde letsels, zoals aan de
hersenen, die met een computer of dummy
niet of nauwelijks meetbaar zijn. Denk eens
aan een whiplash, die al bij zeer geringe
krachten bij een botsing op een parkeerplaats kan ontstaan. Dat zijn onzichtbare
letsels waar iemand enorm veel hinder van
ondervindt."

Afschuwelijk

Met dummy's alleen krijgt men onvoldoende inzicht
algemeen geaccepteerd. Vaak is het zelfs
noodzakelijk, want alleen zo kunnen de
veelal complexe letselmechanismen die in
het lichaam plaatvinden op betrouwbare
wijze worden bestudeerd."
Hij noemde het een nadeel dat het meestal
om lijken gaat van mensen die op hoge leeftijd gestorven zijn. De sterkte van het lichaamsweefsel neemt namelijk af bij het
ouder worden met als gevolg dat de letsels
die oudere mensen oplopen vaak anders
zijn jongere mensen. Wismans toen: „Onze
kennis blijkt nog zeer onvolledig te zijn. Zo

ontbreken gegevens voor kinderen bijna geheel."
De botsproeven met menselijke lijken
worden uitsluitend uitgevoerd door universiteiten. Een medewerkster van Wismans
laat weten dat in Nederland nimmer lijken
gebruikt worden bij botsproeven. Bovendien is het volgens haar bijvoorbeeld in
Duitsland, waar veel onderzoek gedaan
wordt, niet mogelijk om met een willekeurige donor een botsproef te doen. „De nabestaanden moeten heel specifiek toestemming geven voordat een botsproef uitge-

Autofabrikanten maken uitvoerig gebruik
van de onderzoeksgegevens naar aanleiding
van botsproeven met lijken, maar zeggen er
geen opdracht toe te geven. Ze voeren zelf
uitsluitend botsproeven uit met dummy's.
Ze mogen geeneens lijken gebruiken. „Het
zou natuurlijk een afschuwelijk idee zijn als
de fabrikant een medisch traject gaat bewandelen", zegt een woordvoerster van
Volkswagen. Zij benadrukt het verschil in
crashtesten door fabrikanten en universiteiten. „Wij onderzoeken in een crashtest de
gevolgen van een botsing voor de auto en het
menselijk lichaam. Een universiteit kijkt
primair naar de gevolgen die een botsing
heeft voor het menselijk lichaam en niet
zozeer naar de auto. Om de dummy's zo
goed mogelijk na te bootsen heb je in bescheiden mate de mens nodig."
EVERHARD HEBLY

Friese Autoen Motorensalon
Van 10 tot en met 12 december wordt in de Frieslandhal te Leeuwarden de
zesde Friese Auto- en Motorensalon gehouden. Deze
is inmiddels met een oppervlakte van 15.000 vierkante meter uitgegroeid
tot het grootste auto- en
motorevenement in NoordNederland. En er is weer
van alles te zien: van klassiek tot hypermodern.

Zo kan het publiek dit
jaar een unieke LaSalle
Moxiemobil uit 1937 en tevens de nieuwste BMW R
1100 GS bewonderen. Verder zijn onder meer Harley
Davidson, Honda en Kawasaki met hun complete programma nieuwe modellen
aanwezig. In totaal zijn er
naar schatting duizend auto's en motoren te zien. De
tentoonstelling wordt omkleed met talloze stands
met miniaturen, folders,
boeken, onderdelen en verzamelstukken.
De openingstijden: 10 december van 14 tot 22 uur,
11 december van 10 tot 22
uur en 12 december van 10
tot 18 uur. De toegangsprijs
voor volwassenen bedraagt
twaalf gulden vijftig, voor
kinderen en 65-plussers zeven gulden vijftig. De Frieslandhal is te vinden aan de
Heliconweg te Leeuwarden.

Peugeot
ziet sterren
Met de feestdagen in het,
vooruitzicht brengt Peu-;
geot een uitgebreide serie'
speciale modellen, genaamd Etoile, op de markt. •
Als basis is gekozen voor '
de: 106 1.1 XN, alle 205-modellen behalve de Ace, 306
1.4 XR en 1.9 XRD, 405 GR
en GRD, 605 SL, SLD, SR
en SRD. De Etoües zijn uitgerust met luxe accessoires, die tegen zeer aantrekkelijke prijzen worden aangeboden. Het klantenvoordeel bedraagt, afhankelijk
van. het model, tussen de
1800 en 5790 gulden. De actie gaat door tot l januari
1994.

Sportieve
Jaguar XJ6 3.2S
Bij de dertien Regionale
Jaguar Centra is een nieuwe uitvoering van de XJ6 in
de showrooms gearriveerd.
Hij is de opvolger van Jaguars beroemde sportsaloon
uit de jaren zestig, de Mkll
en met zijn prijs van
145.000 gulden bedoeld
voor de wat jongere automobilist.
Deze 3.2S wordt gekenmerkt door een extra sportief uiterlijk. Grille, koplampranden, voorspoiler
en buitenspiegels zijn in
kleur van de carrosserie en
tussen de achterlichten is
een in kleur afgestemd paneel gemonteerd, voorzien
van 3.2S-logo. In de voorspoiler zijn mistlampen
aangebracht en hij staat op
brede vijfspaaks lichtmetalen velgen. Om de auto een
sportiever weggedrag te geven kreeg het onderstel andere veren en een zwaardere stabilisatorstang. Standaard is de 3.2S uitgerust
met een automatische vierversnellingsbak. In het interieur ontbreekt het passagiers en bestuurder aan
helemaal niets.
Op het moment dat de
3.2S hier zijn entree maakte, werd op de Scottish Motor Show de stamvader van
alle huidige Jaguars naar
binnen gereden: de kleine
Swallow uit 1928. Het was
de eerste auto die werd ontworpen en gebouwd door
oprichter Sir William Lyons. De oudste Swallow
werd enkele jaren geleden
in deplorabele staat teruggevonden. De restauratie
kostte vele honderden
manuren en heel wat
speurwerk. De auto was
niet compleet, maar na een
artikel in de Daily Telegraph kwamen uit tal van
Britse hoeken en gaten de
onderdelen tevoorschijn,
inclusief de radiateur-mascotte.

Skoda
Serenade
Skoda heeft een actiemodel van de Pavorit gelanceerd, de Serenade. Standaard krijgt hij een geluidsinstallatie met boxen, dakantenne, een nieuwe grille, •
speciale wieldoppen en
stootstrips en steenslagbeschermers. De Serenade is
leverbaar als 1.3 L en 1.3
LS. Prijzen vanaf 17.350
gulden.

donderdag 9 december 1993
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MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420
AUTOBEDRIJF
TOLÉ

Toonkunstkoor
Zandvoort

Nu ook verhuur van
aanhangers - boedelbakken
- bestelbussen
9-persoonsbussen - luxe auto's

Zondag 12 december 1993 in Ned. Herv.
Kerk Zandvoort. Aanvang 14.30 uur
m.m.v. solisten en orkest
Algemene leiding Fr. Bleekemolen
Kaarten a ƒ 15,- verkrijgbaar aan de kerk

TEVENS ± 60 OCCASIONS IN
VOORRAAD
Pakveldstraat 21, Zandvoort
Tel. 02507-13624
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Telefoon 02507-30184
(voor advies & afspraak)

Kleermaakster
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Vilttapijt 200 cm breed, plakrug,
meerdere kleuren, ongelegd
Loper, 66 cm breed, ook
leverbaar op 80 en 100 cm breed

ÏQ
l »7

Lussentapijt, iri moderne
kleuren, breedte 400 cm,
foamrug.
GELEGD
VAN

99
Ribtapijt 366 cm breed,
foamrug, vele kleuren, ongelegd
Naaldvilt, 400 cm breed,
foamrug, brede rib, ongelegd
Zwaar vilttapijt, 200 cm breed,
latex rug, ongelegd

Bouclé, 400 cm breed, jute rug,
praktisch in onderhoud, gelegd
Noppen bouclé, 400 cm breed,
foamrug, gelegd
Zachte velours, 400 cm breed,
foamrug, gelegd
Fijne bouclé, 400 cm breed,
foamrug, gelegd
Sterke velours, 400 cm breed,
prachtige kleuren, foamrug, gelegd
Bouclé tapijt 400 cm breed,
meerdere kleuren, foamrug, gelegd
Multi color naaldvilt 400 cm breed,
latex rug, gelegd
Sterke bouclé, 400 cm breed,
foamrug, gelegd
Soft velours, 400 cm breed, slaapkamer kleuren, foamrug, gelegd
Reliëf tapijt, 400 cm breed,
sterke kwaliteit, foamrug, gelegd
Zware bouclé, 400 cm breed,
jute rug, gelegd

89
99
99
99
99
99
99
105
109
109
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vinyl, 400 cm breed,
109
189 Kamerbreed
marmerdessin, gelegd
Sevilla vinyl, diverse kleuren,
115
189 gelegd, 400 cm breed,
Novilon vinyl, kwaliteits vinyl,
119
189 400 cm breed, gelegd
Supersterk vinyl, 400 cm breed,
comfortabel, marmerdessin, gelegd
119
Superdik comfort vinyl,
400 cm breed, gelegd
135
Modern vinyl op 200 cm

Exclusief tapijt, 400 cm breed,
AB rug, kwafiteitstapijt, gelegd
Zware moquette, 400 cm breed,
A-B rug, gelegd
100% wollen bouclé, 400 cm
breed, jute rug, gelegd

KARPETTEN

breed. Praktisch in onderhoud.
MEENEMEN
1

;.

VAN

Oinoworld,200 x 200 cm,
je ziet ze overal die dinosaurussen
City, 140x200 cm,
veel kinderplezier met autootjes
Ardestan, 170 x 230 cm,
diverse maten en tinten
Pioneer Karpi, 160 x 240 cm,
vele kleuren en mooie pool
Surati, 160 x 230 cm,
warme kleuren, diverse maten
Imagine Desso, 125 x 180 cm,
onderhoudsvriendelijk
Manta, 160 x 240 cm,
tijdloos karpet, past in elk
hterieur, diverse maten

'r

•
85
89
159
189
225
229

299

Glazenwasserij
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

j
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TAPIJT

Concert
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Qafó - Tvostaurant

College Beroepsonderwijs Amsterdam
Wanneer u werkt of wilt werken in de
gezondheidszorg en u wilt liever verplegen

Bloemendaal aan Zee
Tel. 023-252280

dan verzorgen grijp dan deze kans.
Aan het College Beroepsonderwijs Amsterdam

KERSTDINER

bestaat een unieke mogelijkheid:

Deeltijd Opleiding Verpleging

Zowel op Eerste als Tweede kerstdag
presenteren wij een muzikaal omlijst
feestelijk

Bel voor brochure 020 6168511

KERSTMENU a ƒ 74,50

WEEKENDAANBIEDING

Het menu van 5-gangen biedt u bij elk
gerecht een keuze uit vlees, vis en wild,
dus elck wat wils! Op aanvraag zenden
wij u graag de menukaart.

Onze gasten worden voor het

P roefstol

aperitief

verwacht tussen 18.00 en 19.00 uur en
bepalen verder zelf in welk tempo zij van het

4,25

kerstdiner willen genieten-.—

Bakkerij PAAP
Wij hebben slechts één zitting per avond.

Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

In 1982 introduceerde Cnrysler
de Voyager; een visie op ruimte
die veel navol^in^ Kree^.

DEZE VISIE OP RUIMTE WORDT
INMIDDELS ALOM GEÏMITEERD.

C

ae

nieuwe Cnrysler Vision is voorzien

niet automaat. Toch kost de Vision

Forward

van /VB S en dubbele airbag. Maar

maar f 89.900,-.

Dcsig'n'. De wielen zijn naar de lioe-

OOK van o.iii. aircoiidi-

Kom een indrukwekkende proet-

Uen geplaatst /oclal cle cabine naar

tioiiing, speed control,

rit maken. Tenzij u de komende 5

voren toe Uon worden vergroot.

elektrisch

jaar achter de leiteii wilt aanlopen.

liryslcT

Vision

introduceert
niet

'Cab

i

Driekwart van de lengte van

bestuurdersstoel,

_

.

verstelbare

verstelbaar bluur,
kracli-

CHRYSLER

liter V6 motor

B u t J t t o !>ct y o u J~r c e

ae auto komt daardoor ten goede

stuurbeUrachtiging en een

aan Je passagiers en nagage. De

ligc, zuinige 3,5

DAT ZAL MET ONZE NIEUWSTE VISIE
OP RUIMTE NIET ANDERS ZIJN.

Balcontapijt 200 cm breed,
noppen rug, ongelegd
Lussentapijt, bouclé, 400 cm breed,
foamrug, ongelegd
Bloemtapijt, 400 cm breed, foamrug,
ongelega
Velours tapijt 400 cm breed, foamrug, voor de slaapkamer, ongelegd
Rib tapijt sterk, 400 cm breed,
foamrug, ongelegd
Print tapijt vele kleuren,
400 cm breed, foamrug, gelegd
Print tapijt leuk motief,
400 cm breed, foamrug, gelegd
Lussentapijt in moderne kleuren,
breedte 400 cm, foamrug, gelegd
Print tapijt modern dessin,
400 cm breed, foamrug, gelegd
Print tapijt all over dessin,
400 cm breed, foamrug, gelegd
Grastapijt, 200 cm breed,
voor op balkon, ongelegd
Cocos, 200 cm breed, snijvast,
vele kleuren, ongelegd
Schoon looptapijt 200 cm breed,
praktisch in onderhoud, ongelegd
Bouclé tapijt 400 cm breed, foamrug,
gelegd
Lussentapijt 400 cm breed,
vele kleuren, foamrug, gelegd
Print tapijt auto dessin,
400 cm breed, foamrug, gelegd
Disney tapijt voor de kinderen,
400 cm breed, foamrug, gelegd
Bedrukt tapijt 400 cm breed,
leuke dessins, foamrug, gelegd
Velours slaapkamer tapijt,
400 cm breed, foamrug, gelegd
Sterke bouclé, 400 cm breed,
fijne lussen, foamrug, gelegd
Frisé tapijt woonkamerkwaliteit,
in vele kleuren, breedte 400 cm,
foamrug, gelegd
Multi color bouclé, 400 cm breed,
foamrug, gelegd
Fijne bouclé, 400 cm breed,
fraaie tinten, jute rug, gelegd

49
49
49
49
55
59
59
65
69
69
69
69
69
75
75
75
75
75
79
85
89
89
89

Degelijk bouclé, 400 cm breed,
jute rug, gelegd
Sterke bouclé, 400 cm breed,
jute rug, gelegd
Gezins bouclé, 400 cm breed,
jute rug, gelegd

115
115
115

Frisé tapijt, woonkamerkwaliteit, in vele kleuren,
breedte 400 cm, foamrug.
GELEGD
»
„ VAN
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125
Multi color bouclé, 400 crn breed,
jute rug, gelegd
Velours bouclé, 400 cm breed,'
foam rug, gelegd
Soft velours, 400 cm breed,
foam rug, gelegd
Vrolijke bouclé, 400 cm breed,
foam rug, gelegd
Reliëf tapijt 400 cm breed,
4 kleuren^ute rug, gelegd
Cocos natuur, 400 cm breed,
2 tinten, latex rug, gelegd
Reliëf bouclé, 400 cm breed,
jute rug, gelegd
Lussen katoen, 400 cm breed,
moderne kleuren, jute rug, gelegd
Multi shag, 400 cm breed,
hoge poolTjute rug, gelegd
Wollen bouclé, 400 cm breed,
100% wol, jute rug, gelegd

129
139
139
139
149
155
159
169
169
169

199
275

Zuiver wollen f risé, 400 cm
breed, jute rug, gelegd
Wollen noppen bouclé,
400 cm breed, jute rug, gelegd

VINYL
Budget vinyl, 200 cm breed,
lat- en granitodessins
Vinyl op vilt, 200 cm breed,
diverse dessins
Modern vinyl, 200 cm breed,
schitterende moderne dessins
Design vinyl, 200 cm breed,
sterk en breed toepasbaar
Kinderdessin, 200 cm breed,
speeldessin voor de kinderen
Vinyl, goedkoop, op rockwool,
400 cm br.
Exclusief vinyl, 200 cm breed,
sprankelend jong vinyl, gelegd
Granito vinyl, 200 cm breed,
diverse modische kleuren, gelegd
Fantastisch vinyl, 400 cm breed,
vele moderne dessins
Supersoft, 200 cm breed,
comfortabel badkamervinyl, gelegd
Marmer vinyl, 400 cm breed,
diverse kleuren
Vinyl, 300 cm breed, gelegd,
diverse dessins en kleuren
Kamerbreed vinyl, 400 cm breed,
fantasiegrind, gelegd
Exclusief vinyl, 400 cm breed,
de laatste rollen, gelegd
Modern vinyl, praktisch in
onderhoud, gelegd, 400 cm breed
Vinyl, speciaal voor Carpet-land
gemaakt, 400 cm breed, gelegd
Modern vinyl, mooie tekeningen,
400 cm breed, gelegd
Modern vinyl, 400 cm breed,
ijzersterk vinyl, in div. dessins, gelegd

Surati, 160 x 230 cm, warme
kleuren, diverse maten.

VAN

315

•
15

19.95
29
35
39
39
49
49
55
59
59
80
89
89
95
95
99
99

Cartouche, 160 x 240 cm, •
modern karpet voor alle smaken,
diverse maten
Allegro, 165 x 230 cm,
sterke synthetische garens
Nerahbad, 140 x 200 cm,
prachtige kwaliteit
Fame, 170 x 230 cm,
je wilt nooit meer anders
Maroc, 165 x 235 cm,
100% zuiver scheerwol
Sienna Desso, 170 x 240 cm,
verschillende maten
Symphony, 170 x 240 cm,
klassiek karpet in diverse maten,
prachtig dessin
Nepalees, ca. 170 x 240 cm,
fantastische kwaliteit

TAPUTTECELS
Decostijl, 33 x 33 cm, vinyl tegel,
makkelijk te leggen
Arena, naaldyilttegel, 50 x 50 cm,
veel voor weinig
Lugano, tapijttegel, in verschillende
kleuren, maat 50 x 50 cm
Voyager, haartegel, kwaliteit
Heuga, 50 x 50 cm
Feluca, bouclé tegel, 50 x 50 cm,
praktisch

375
445
485
495
539
549
699
750

mm
2.95
3.95
4.95
6.95
8.95

Merkartikelen van Desso, Bergoss, Forbo Bonaparte, Louis de Poortere, Forbo Krommenie, Heuga en Lano, ook uit voorraad leverbaai
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DE NIEUWE CHRYSLER VISION MET 'CAB FORWARD DESIGN1: f 89.900,CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede . Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur. Donderdag koopavond 19.00 - 21.00 uur.
Jim|
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EUROPA'S ^GROOTSTE TAPIJTSPECIALISr
AMSTtRDAM/CENTRUM
Stadhouderskade 93 (tussen
Hctneken flrouiven; en Habitat)
Tel 020 66251 51
Geopend Maandag fJQCMSOOuur

DJ/W
l'ril/.ni,! l H l \\

./ V

9 00 1800 uur

Zaterdag g 00- f 7 00 uur
Koopavond tot 21 00 uur

AMSTERDAM/AMSni I
SpoWervveg
(tngang bij GEB gebouw)
Geopend Maandag t/m vn/dag

AMSnROAM/SLOJfN
Anthony Fokken/veg
(naast Praxis)
Tel 020-6176} 19
Geopend Maandag t/m vrijdag

W 00- 18 00 uur

w oo- 18 oo uur

Tel 020 - 665 02 00

Zaterdag 9 00-1700 uur
Koopavond tot 21 00 uur

.

Zaterdag 9 00- 17 00 uur
Koopavond tot 21 00 uur

AMSTERDAM/NOORD 3
Klaprozenw&j 40
(tegenoverBo Rent)

Tel 020 -636 85 75
Geopend Maandag 1 3 00- IB 00 uur
Dt/vr900-IBOOuur
Zaterdag 9 00- 17 00 uur
Koopavond tot 2} OOuur

AMSTERDAM/WEST
Haarlemmenveg 337
(naast de Maggi fabnek)
Tel 020-688 1000
Geopend Maandag t/m vrijdag

HOOFDDORP
Kruisweg 785a
(naast Brugman Keukens)

Tel 020 - 653 J4 4»

PURMBREND
Gedempte Singelgracht 5- J 3
Tel 02990 -723 01
Geopend Maandag

Gfopend' Maandag t/m vrijdag

1J 00-18 00 uur

10 00-18 00 uur

W 00-18 00 Uur

Zaterdag 9 00- 17 00 mr
Koopavond tot 21 OOuur

Zaterdag 9 00- 1?'00 uur
Koopavond tot 2i OOuur

Di/Vr900-I800uur
Zaterdag 9 00-17 00 uur..
Koopavond tot 21 00 uur

Ruim 40 vestiginger
in Nederland (T"
voor adressen l 7\
zie Gouden Gids \££%

ovzi

en

Zandvoorts
g] Nieuwsblad
Let op de krant van
16 december a.s.
en doe mee met de
Kerstpuzzel

Donderdag 16 december 1993

Los nummer ƒ 1,85

53e jaargang nummer 50

Oplage: 5.200

Weekmedia

Meerderheid Provinciale Staten:

Circuitplan mist
oplossing voor
verkeersdrukte
ZANDVOORT - Het Plan
van Aanpak voor de definitieve uitbreiding van het
Zandvoortse circuit, is nog
niet compleet. Dat vindt een
kleine meerderheid van
Provinciale Staten, het
hoogste
bestuursorgaan
van de provincie. Het betekent opnieuw vertraging in
de afronding van het plan.

Onderdak

Videoclip
Met de introductie van
de Mega cd is een stap
gezet op weg naar een totaal
vernieuwd aanbod op de
markt voor computerspellen
Dank zij het omvangrijke geheugen van de Mega cd zijn
spellen met interactieve video
beelden mogelijk Zo kan je
met drie camera s en een serie special effects' voortaan
zelf videoclips maken

Theunisz van De Groenen principieel tegen 'schadelijke en
nutteloze' autoraces.
PvdA en D66 hebben onder
andere bedenkingen over de
voorwaarden rond geluidhinder. Het lawaai van de races
moet volgens het Plan van Aanpak 'vrijwel' voldoen aan de
grens van 55 decibel. Voor de
statenleden
T.
Molenaar
(PvdA) en M. Verweij (D66) is
dat te vaag: voor hen is 55 dB (a)
de uiterste grens. Ook hebben
zij commentaar op de vijf 'geluidvrije dagen', waarop de geluidsgrens van 55 dB (a) over-*
schreden mag worden. Die zijn
ingelast voor Grand Prix-races,
die meer geluid produceren.
Volgens Molenaar mogen die
dus niet gebruikt worden voor
andere evenementen die meer
lawaai veroorzaken, zoals motorraces.

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur — tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Die vertraging zal minimaal
een week of twee gaan duren,
maar kan makkelijk verder uitlopen. Het dagelijks bestuur
van de provincie, het college
van Gedeputeerde Staten, is
momenteel bezig een antwoord
te formuleren op de kritiek van
Provinciale Staten. Die moeten
eerst akkoord gaan met het
Plan van Aanpak, voordat in
Den Haag de A-status aan Circuit Park Zandvoort kan worden verleend. Die A-status is
van grootbelang, wil Zandvoort
ooit de Grand Prix races terug- Verkeer
krijgen.
Voor de verkeersproblematiek is volgens beide statenleden nog geen afdoende oplosNutteloos
sing gevonden. De 7,5 ton die
Gedeputeerde Staten waren beschikbaar is voor nieuw nazelf al akkoord gegaan met het tuurgebied elders in NoordPlan van Aanpak maar stuitten -Holland, ter compensatie van
vorige week donderdag en vrij- Zandvoorts duingebied dat ver- Er worden grotendeels kleine bakken rondgebracht, veel bewoners hadden echter een grote verwacht
dag in commissievergaderin- loren gaat, vinden zij te 'karig'.
gen op de kritiek van Provincia- De VVD- en CDA-statenleden
le Staten. Met name van de par- hebben bedenkingen maar
tijen PvdA, D66, Groen Links en gaan wel akkoord met het Plan
De Groenen, die samen in Pro- van Aanpak. Gedeputeerde Stavinciale Staten een meerder- ten kijken momenteel of er teheid vormen. De laatste twee gemoet gekomen kan worden
wijzen het totale plan af, zo is J. aan de kritiek.

PvdA-fractie:

Geen verlenging
Van der Heijden
ZANDVOORT - Als het aai
de PvdA ligt, wordt de ambts
termijn van burgemeeste
Van der Heijden niet vei
lengd. „Het ontbreekt hen
aan krachtdadig optreden,
aldus voorzitter Jeannett
van Westerloo.
Dat optreden is volgens haa
regelmatig nodig geweest tijden
de afgelopen, roerige raadsperic
de. Van der Heijden toonde vo
gens Van Westerloo geen enke
initiatief om de stemming te vei
beteren. „En van zijn portefeuill
weet hij inhoudelijk niets."
Hij heeft wel sterke kanten, a
dus de PvdA, maar die beperke
zich tot lintjes knippen, felicit<
ren van jubilerende echtparen e
andere representatieve taken. D
meerderheid in de PvdA-fractie i
tegen herbenoeming van de bu
gemeester. Van Westerloo hee
dat ook meegedeeld aan de con
missaris van de Koningin.
De ambtstermijn van Van de
Heijden loopt af in april '94, h
heeft zelf aangegeven opnieir
zes jaar door te willen gaan. E
commissaris van de koningi
moet hierover een advies nat
Den Haag sturen. Daarbij moi
hij de mening van de Zandvoorts
raadsfracties in overweging n
men. De andere partijen hebbe
wel ingestemd met een eventue
herbenoeming, alleen van c
VVD is de mening nog met b
kend gemaakt.

Door 'misverstand' kleine bak in plaats van grote

Stroom klachten en vragen over groenbak

ZANDVOORT - Sinds het
verspreiden van de nieuwe
grpenbakken, vrijdag, zijn
bij de gemeente tientallen
klachten van bewoners binnengekomen. Zij verklaren
een verkeerde bak te hebben ontvangen, te groot of te
Volgens een gemeenZANDVpORT - De stich- het wild van de baan 'gejaagd' klein.
temedewerkster
berust het
worden
om
te
kunnen
gaan
ting Circuit Park Zandvoort
merendeels
op
een
misveris naar de Raad van State schieten.
stand.
gestapt. Het duingebied
Zuid-Kennemerland is aangewezen als beschermd natuurmonument. Dat taeschermde gebied loopt hier
en daar vrijwel tot aan de
vangrail. En dat kan niet,
ZANDVOORT - 11 leden om samen te werken. „Het veraldus CPZ. De staatsraad van
VVD afdeling Zand- kiezingsprogramma was al
doet over vijf weken uit- voortdewillen
'revisie' van de vastgesteld, daar heb je je aan
spraak.
kandidatenlijst voor de ge- te houden. Dat geldt ook voor
de volgorde van de kandidatenHet circuit is verplicht een meenteraadsverkiezingen
strook grond buiten de vangrail in maart 1994. Bovendien lijst: die wordt bepaald door de
vrij te houden. Daar moet on- moet bekeken worden of er ledenvergadering. Dan moet je
der andere een inspectieweg lo- nog vertrouwen gesteld kan je daar aan houden en samenpen. De stichting wil dan ook worden in bestuur en de werken, dat is partij-democrahet liefst dat de grenzen gelijk aangebleven
fractieleden tie."
getrokken worden met die van
van
de
VVD.
het nieuwe bestemmingsplan

Grens natuurgebied
te ruim gesteld

„Sommige mensen hebben
het kennelijk verkeerd begrepen, toen zij een kaartje thuis
kregen om te kiezen voor een
bepaald formaat bak," zegt gemeentemedewerkster Iris Mahieu. Zij coördineert de actie.
„Zij dachten dat ze automatisch, zonder te reageren een
grote groenbak zouden krijgen.
Maar het was juist andersom.
Als je een grote bak wilde heb-

VVD-ers willen nieuwe kandidatenlijst

Circuitgebied. Aldus een vertegenwoordiger van het circuit
vorige week tijdens een zitting
van de afdeling Geschillen Van
Bestuur.
Hij kreeg daarbij steun van
de gemeente Zandvoort. Die
heeft zelf ook andere bezwaren
tegen de grenzen van het beschermd gebied, met name
rond het volkstuinencomplex
aan de Keesomstraat. De gemeente wil de mogelijkheid behouden om het complex later
nog wat uit te breiden. Volgens
het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij bestaat die mogelijkheid nu al. In
dat geval zal er nog wel een afweging moeten worden gemaakt tussen dit belang en de
gewenste natuurbescherming.
Ook schietvereniging De Vrijheid Zandvoort zat bij de Raad
van State, evenals de verenigingen Het Eindpunt en Reserve-officieren Kennemerland. Volgens hun raadsman Roelink is
het belachelijk dat hun banen
naast het circuit moeten worden opgeheven. De 'gemeente
heeft verklaard dat de banen
moeten verdwijnen vanwege de
aanwijzing van de staatssecretaris, al is er nog wel zo'n twee
jaar uitstel mogelijk. Van verstoring van de natuur is absoluut geen sprake, aldus Roelink. Volgens hem moet juist

Waterstanden B
Datum
16 dec

HW
LW HW LW
05.16 00.55 17.2613.10

17 dec

05.59 01.35 18.07 13 56

18 dec 06.39 02.36 18.51 14.45
19 dec 07.18 03.15 19.3915.35
20 dec 08.06 03.54 20.29 15.54
21 dec 08.5604.3021.2516.40
22 dec 09.49 05.20 22.24 17.35
23 dec 10.54 06.20 23.44 18.35
24 dec 12.15 07.35
-.-19.36
Maanstand/getij:
EK maand. 20 dec. 23.26 uur
Doodtij dond. 23 dec. 10.54 uur
NAP+66cm
VM woensd. 29 dec. 23.55 uur

Ziek

Het bestuur heeft geen enkele 'corrigerende maatregel' genomen 'en heeft daartoe ook
kennelijk niet het voornemen',
zo luidt het verwijt van deze
VVD-ers. En dat ondanks het
feit dat het bestuur 'kennis
heeft gedragen van zowel de
wijze waarop de advieslijst tot
stand is gekomen als van de
volstrekt ondemocratische reactie van zittende en beoogde
raadsleden op de verkiezing
van de heer Hendrikse'.

Genootschap
Oud j"
Zandvoort krijgt na vele
O
jaren eindelijk een eigen on
derdak m Zandvoort Dat vertelt voorzitter Chnstine Kemp
Het genootschap heeft hon
derden leden vandaag in de
rubriek Achter de Schermen

\

„Maar we hebben de kans
niet gekregen om daar over te
praten," zegt Van Caspel. „In
het gesprek met ons, vorige
week maandag, vertelde Hendrikse in zijn allereerste zin dat
hij had besloten zich terug te
trekken. Direct daarna heeft hij
ons zijn brief voorgelezen die
hij aan het bestuur zou overhandigen. Dat gesprek is niet
vijandig verlopen, integendeel,
iedereen heeft hem aangeraden

er eerst nog eens goed over na
te denken. Hij had nog met niemand gesproken en onderzocht
of er samen te werken viel."

ben, moest je het kaartje wel
invullen en opsturen." Dat is
ook logisch, zegt zij, dat er stan.daard een kleine bak wordt af^iipverd. Is er een grotere nodig, dan kan die besteld worden.

grote bakken heen, dus dan
moeten ze opnieuw bij de leverancier besteld worden Dat
kan even duren." Wat er m dat
geval gebeurt met de bakken
die ingeruild worden, weet zij
nog niet. Voor zolang kunnen
de kleine bakken wel gewoon
gebruikt worden. Dat moet ook
Keuken
wel, want met de verspreiding
Dat is overigens nog steeds gaat deze maand ook het gezo. „Maar we zijn al door de scheiden ophalen van start, van

Geldboete na ongeval
in Gran Dorado geëist

(ADVERTENTIE)

'• Grieks
specialiteiten
6 restaurant

Afspraak
Hendrikse bevestigt dat laatste. „Maar doordat het bestuur
een vergadering weigerde, heb
ik daar ook geen kans voor gekregen. Ik wilde dat niet zonder
het bestuur doen, dat moest nu
eindelijk zijn gezicht eens laten
zien. Maar niemand gaf thuis.
Ik heb wel een aantal keren geprobeerd Van Caspel te bereiken om een afspraak te maken,
uiteindelijk heb ik bij hem een
briefje in de bus gedaan. Hij
reageerde pas vijf dagen later."
Volgens Van Caspel heeft dat
zo lang geduurd omdat hij wist
dat Hendrikse ziek was.
Zie ook pagina 3

Iedereen is welkom
Ter kennismaking
een glaasje ouzo of
wijn van het huis
1ste en 2e kerstdag geopend,
menu a la carte
Reserveren na
16.00 uur
U bent van harte
welkom.

gewoon - te verbranden - huisvuil en het groente-, fruit- en
tuinafval.
Hoe dat in de keuken het handigst gescheiden kan blijven,
moet menigeen nog uitzoeken.
Er zijn vuilnisemmers met
twee compartimenten in de
handel. Ook zijn er vuilnisbakken te verkrijgen die in de grotere bakken gehangen kunnen
worden.

E!

ZANDVOORT - Een Duitse toerist eist vijftigduizend
gulden van Gran Dorado.
Op l januari van het vorig
jaar liep de man een dwarslaesie op toen hij vanuit de
glijbaan op de bodem van
het opvangbassin terechtkwam.
De Duitser dook indertijd op
zijn buik naar beneden, wat tegenwoordig verboden is. Door
zijn aanraking met de bodem
van het plonsbad raakte hij verlamd. De officier van justitie
mr. C.J. Hemmes heeft het bungalowpark maandag bij de
rechtbank in Haarlem aansprakelijk gesteld en een geldboete
van vijftigduizend gulden geeist. De rechtbank doet op 27
december uitspraak.

Twijfel
In hun brief aan het bestuur
herinneren de liberalen aan de
redenen waarom een lijst met
negen tegenkandidaten werd
samengesteld. De belangrijkste
was 'twijfel aan de politieke integriteit van de op een verkiesbare plaats genoemde kandidaten'. Met name ging het erom
dat 'men vreesde er van uit te
moeten gaan dat men zich meer
dan betamelijk is, aan de heer
F.E. van Caspel heeft gebon
den. In een vergadering van 6
december jongstleden ten raadhuize is die vrees bewaarheid
gebleken. Deels uitgesproken,
deels niet weersproken is, dat
de kandidaten van de commissie niet bereid bleken, met de
door de ledenvergadering met
meerderheid verkozen lijsttrekker en beoogd wethouder
A.E. Hendrikse samen te werken'. Dat hadden zij eerder
moeten zeggen, aldus de briefschrijvers en wel op 19 november, toen de definitieve kandidatenlijst werd gekozen.

De man was niet het enige
slachtoffer dat op deze glijbaan
is gevallen. In het verleden waren er al meer ongelukken gebeurd, al waren deze minder
ernstig. Gran Dorado sprak van
tien m 1990 en zeven m 1991.
Volgens de provincie was er
sprake van 23 ongevallen.

(ADVERTENTIE)

AUTORIJSCHOOL

HOGEWEG 67 -ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL. 023^102607
AUTOTEL 05-52804326
<tS

De plonsbak, waar de baan op
uitkwam, was niet veilig genoeg. Dat bleek uit een onderzoek dat de provincie liet instellen. Daarom is deze na dit ernstige ongeval drastisch veranderd. Bovendien zijn er strenge
regels ingesteld, om ongelukken te voorkomen. Ook is er
een stoplicht aangebracht om
'pauzes' in te lassen tussen de
zwemmers die naar beneden
gaan. Daardoor hebben zij voldoende tijd om veilig het plonsbad te verlaten. Voor zover bekend zijn er sindsdien geen ongelukken meer gebeurd

Wij wensen al
onze leerlingen een
prettige kerst toe

(ADVERTENTIE)

Hypotheekrente v;a 6.1%

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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Onjuist
Van Caspel, nu weer eerste
op de kandidatenlijst, noemt
een en ander 'absoluut onjuist'.
„De verklaring van de kandidaten op de advieslijst was alleen
bedoeld, om te voorkomen dat
er later weer raadsleden zouZANDVOORT - De kerstsfeer heeft al duidelijk haar intrede gedaan in Zandvoort, en niet alleen bij de winkeliers en in honderden
den overstappen naar een ande- woonkamers. Ook gebouw De Krocht was dinsdagmiddag in kerstsfeer gehuld. Het Rode Kruis Zandvoort onthaalde hier tientallen
re partij." Volgens hem waren ouderen op een gezellige middag met een feestelijk programma. Hun kerst kan niet meer 'stuk'.
er 'zeker wel' mogelijkheden
Foto PeisbuitAHi 7..nul\<tuit

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

L

'710371"017003"
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Wij zijn erg gelukkig met onze prachtige kleinzoon

Paul en Mary Willemsen

Met grote vreugde geven wij kennis van de
geboorte van onze dochter:

Melanie
op dinsdag 7 december jl
Sander van der Stam en
Annemiek Determann
Zeestraat 52
2042 LC Zandvoort

Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het met veel moed gedaan,
Wie kan begrijpen, watje hebt geleden,
en wie kan voelen, wat je hebt doorstaan.
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij U kennis dat op 70jarige leeftijd van ons is heengegaan onze lieve
moeder en schoonmoeder

Willempje Borstel-Paap
Wil
weduwe van Frederik Wilhelm Borstel
Zandvoort:
Ruud
Haarlem:
Erik en Giorgina
14 december 1993
Burgemeester Beeckmanstraat 27
2041 PM Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in de rouwkamer
van het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te
Zandvoort.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op maandag 20 december om 11.00 uur op de Algemene
Begraafplaats aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort
Tevens is er gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid in de ontvangkamer van
de begraafplaats.

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 2995,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

Wilt u een echt Indonesische maaltijd
thuis laten bezorgen?

Dat kan bij

Nu december
Korting
op onze Damesen
Herencollectie

voor minimaal 15 personen met een
scherpe prijs erbij.
Wij verzorgen overheerlijke
Indonesische snacks, rijsttafels
en uw warm en koud buffet.

Bel voor meer info:

Mata-Hari

Uitvaartcentrum
Haarlem
Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Haltestraat 24
Telefoon 13201 Zandvoort

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

ARNING
v/h Frank
20 december 1992

20 december 1993

In memoriam

MAC

O

Het lijkt zo lang geleden maar het voelt nog als
de dag van gisteren
Wij missen je nog .steeds.

Willem en Mirjam
Wij wensen jullie woensdag
een hele fijne huwelijksdag
toe.
En héél véél plezier in
Disneyland.
De Cup Familie

Macha

20-12-'92

20-12-'93
In memoriam

Mare Lammers
Altijd in onze gedachten
Fam. J. Bloem

Mare

Bo en Bo
Wij wensen jullie woensdag
een te gekke huwelijksdag
toe.
Martin en Moriska

Je bent nog steeds in onze gedachten
Zondag selectie Zandvoortmeeuwen

Mare
we missen je
De Jongens

Zondag 19 december

25 jaar getrouwd
Dat is heel wat!!
Daarom vele gelukwensen voor jullie
samen en op naar de volgende jaren.
Gefeliciteerd,
Sandor & Jolanda
Mandy & Peter
MaSi

Ons faxnummer
voor advertentieteksten
is...

020-5626283

Voor al uw dak-, zinken loodwerken.
En alle reparaties

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE 93/94

't staat in de krant
iedere week weer

02507-30890

OPENBARE RAADSVERGADERING

Voor de week van 6-T 2 t/m 72-72 7993
Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

23
28
34
40
46
51
57
63
68
74
80
85
94
102
111
120
128
142
157
171
185

Totaal vanaf
l november **

168
209
249
292
333
375
417
459
500
541
584
625
688
750
813
876
938
1041
1146
1251
1354

Kosten
deze week

12,65
15,40
18,70
22,00
25,30
28,05
31,35
34,65
37,40
40,70
44,00
46,75
51,70
56,10
61,05
66,00
70,40
78,10
86,35
94,05
101,75

De gemeenteraad vergadert maandag 20 december 1993 m het openbaar. De
vergaderingen worden gehouden in de raadzaal en beginnen om 20.00 uur.
Op de agenda staan onder meer de volgende punten:
-

Plan van aanpak Nationaal Circuit van Zandvoort
Krediet t.b.v. planvorming strandriolering
Krediet t.b.v. aanpassing Seinpostweg
Uitbesteding huisvuildienst
Krediet t.b v. rioolonderzoek en jaarlijkse actualisatie geautomatiseerd wégbeheer
Verbetering van door eigenaren bewoonde woningen
Voorbereidingsbesluit Boulevard Paulus Loot 103
Voorbereidingsbesluit Prinsesseweg 36
Besteding milieugelden 1993

Let op afwijkende datum!
N.B! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen m de agenda
optreden Bij het bureau Voorlichting (02507-61492) kunt u terecht voor nadere
informatie over deagendapunten.Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren
van de agenda beschikbaar.

VOORGENOMEN BOUWVERGUNNINGEN
(ART. 19 WRO PROCEDURE)
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen voor:

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven

- het wijzigen van de entree van het winkelpand Burg. Engelbertsstraat 21

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.

Dit bouwplan ligt met ingang van 17 december 1993 gedurende veertien dagen
voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector
Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling is geopend van
maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 12.30 uur.
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt kunnen schriftelijk gemotiveerde bezwaren worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

CHRIS HARDENDOOD

ZATERDAG 18 DECEMBER 1993,

WITGOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

ACTIEDAG VOORMALIG JOEGOSLAVIË

telefoon 023-385478
Hangend aan het leven is
plotseling van ons heengegaan.
Een mooie dood is hem gegeven,
in ons zal hij altijd voort blijven bestaan.

Mieke Thape

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij U kennis, dat geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze lieve, zorgzame vader en
onze geweldige-opa

Evenementenorganisatie
Met onze ervaring
wordt uw
bedrijfsfeest,
opening,
modeshow,
congres of beurs,
een echt evenement!

Adriaan Paap
echtgenoot van Maria Catharina Verhulst
* 12 oktober 1912
f 12 december 1993
Zandvoort
M. C. Paap-Verhulst
Zandvoort:
Jan Paap
Mia Paap-Molenaar
Heemstede:
Jan en Mirjam
Amsterdam:
Angelique en Lars
Zandvoort:
Mare Steenkamp
2042 VH Zandvoort, 15 december 1993
Koningstraat 87

In het kader van de actiedag voor voormalig Joegoslavië zal op
zaterdag 18 december de Openbare Bibliotheek op de Prinsesseweg 34 en in het Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein de
mogelijkheid zijnsolidariteitsverklaringen te ondertekenen en eventueel een financiële bijdrage te geven.
De actie is een initiatief van de Raad van Europa en wordt in
Nederland georganiseerd door het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid - ondergebracht bij de Vereniging van Nederlandse Gemeen-,
ten - en vele andere organisaties.
Met de financiële bijdrage wordt de campagne 'Dekens en Bescherming voor Bosnië' ondersteund.
De Openbare Bibliotheek is zaterdag geopend van
10.00 -14.00 uur.
Het Cultureel Centrum is zaterdag geopend van
14.00 -17.00 uur.
Voor nadere informatie: 02507 - 61492.

INFORMATIE-AVOND UITBREIDING RAADHUIS
Op dinsdag 21 december 1993 om 20.00 uur zal een informatie-bijeenkomst
over de uitbreiding van het Raadhuis worden georganiseerd. Deze vindt plaats
in de Raadzaal van het Raadhuis, ingang bordes Raadhuisplein.

BOUWEN EN WONEN
Aangevraagde bouwvergunning
93119B De Favaugeplein 59 II

De begrafenis heeft heden plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat te
Zandvoort.
Bel voor (vrijblijvende)
informatie:
02507 -12441
Thorbeckestraat 18
2042 GM ZANDVOORT

San
Je was geweldig

dichtbouwen balkon.

U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter
zonder meer te worden verleend, OOK al is bezwaar ingediend. Dit is een
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.
Verleende bouwvergunningen
93084B
93086B
93091B
93103B

Burg. v. Fenemaplein 2
Kavel 4 aan Merellaan
Spoorbuurtstraat 20
Haarlemmerstraat 82

veranderen rest. in woning,
wijzigen bouwvergunning,
oprichten appartement,
oprichten serre.

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB binnen dertig dagen na
verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Tel.

ER ZUNI NOG 12082
WACHTENDEN VOOR U

uitgerekend voor U!

Richard, Brenda, Nathahe
Wie je was, weet ik met,
maar hoe je was, zal mij ooit verteld worden.

DE TELEFOONDIENST LEVERDE
AFGELOPEN J AAR EEN
HOGERE PROOUKTIE

)GEHEENTE

OPA BEDANKT
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ZANDVOORT - „Ik zie
•erj tatoeage gewoon als een
ntfoi sieraad." Aan het
voord, is Olga Agtertaerg, 28
aar, moeder van de tweejaigé zoon Dodger en eigenaesse van Zandvoorts eerste
rat'too-shop 'Skin Deep'.
'atoeages zijn niet meer aleen in bij mannen, ook
teeds meer bij vrouwen.
oor Martha Burger
„Hoe ik er zo toe gekomen
>n! om tatoeages te gaan zeteii? Tja, dat begon eerlijk geegd met een grapje. Anderhalf
aaij geleden, was ik bij een
nend op bezoek. Hij tatoeëere mensen en ik zei: 'Dat kan ik
okÜ'. Daarop trok hij z'n t-shirt
mhoog en zei: 'Kom op dan'.
k begon gelijk een tekening te
naken en hij vond 'm nog mooi
.oki"
l

Jit, de hand
„Daarna begon ik al vrij snel
net- tatoeëren en de resultaten
,'aren schitterend. Zodoende
;wamen er steeds meer menen bij me thuis. Veel vrienden
n kennissen lieten zich door
nij tatoeëren. Mijn hobby ging
l snel uit de hand lopen. Op
at moment ben ik met deze
aak begonnen," aldus Olga. Zij
oud het pand aan de Schooltraat waar voorheen Broodje
3urger gevestigd was en maakhier in zeer korte tijd een
attoo-shop van.

donderdag 16 december 1993

'Ik zie een tatoeage als een mooi sieraad'
Hiermee kunnen de klanten an voor informatie, of om in de
men filmpjes bekijken over ta- boeken te kijken. Lekker met
toeage-technieken. Maar bij- een bakkie koffie erbij."
voorbeeld ook over piercing,
een methode waarbij men de
Twijfelen
huid doorboort met ringen.
„Als mensen twijfelen, laat ik
ze eerst drie weken nadenken.
Konijntjes
Ze moeten het echt willen, anOlga heeft boeken vol met ders krijgen ze mischien spijt.
voorbeelden. Veel heeft zij zelf Maar over het algemeen vinden
ontworpen en getekend en het ze het prachtig hoor!"
Volgens Olga leven er nog
ziet er zeer professioneel uit.
Het varieert van vlinders en ko- veel vooroordelen over tatoeérnijntjes tot woeste dierenkop- en. Ze vertelt dat mensen uit
pen en complete draken. „Maar alle lagen van de bevolking er
ik kan ook iets speciaal op ver- van houden. Dus niet alleen
zoek ontwerpen. Echt, alles skinheads of punkers, maar
kan. Zo heb ik een klant, die ook zakenlieden en de laatste
heel veel tekeningen heeft ge- tijd steeds meer vrouwen. Zij
bracht. Van al die onderwerpen willen vaak een 'stampertje'
maak ik dan een mooi ontwerp. (konijntje) op hun schouderAls het hem bevalt, zet ik dat blad.
helemaal over op zijn rug. Daar
Olga tatoeërt ook op intieme
ben ik dan wel lang mee bezig. plekjes. Dan gaan keurig de
Een kleine tatoeage kost mij gordijnen dicht en wordt het
ongeveer drie uur.
een besloten club. „Van de
Of het pijnlijk is? Dat is heel week kwam ik een keurige tanpersoonlijk. De een vindt van te tegen. Ze was gekleed in een
wel, de ander voelt er weinig driedelig mantelpakje. We
van. Maar mannen vinden het raakten aan de praat, bleek dat
over het algemeen pijnlijker ze al vijf tatoeages had. Ze komt
dan vrouwen," lacht Olga ont- van de week bij me langs voor
deugend. „Maar gemteresseer- de zesde. Nou daar stond zelfs
den kunnen altijd langs komen ik van te kijken."

ZANDVOORT - Burgeneester Van der Heijden en
irVD-fractieyoorzitter Tates
lebben zitting genomen in
en comité van aanbeveling,
Jat is opgericht door het
Platform tegen racisme en
ascisme'.
Het platform is enige maanlen geleden met een campagne
'ericht op de gemeenteraadserkiezingen van volgend jaar
naart. Partijen die discriminale en racisme in hun vaandel
oeren, mogen geen electoraal
;ewin halen. Doel van dat alles
s, dat discriminatie en racisme
n de samenleving worden teuggedrongen.

Steeds meer
vrouwen laten zich tegenwoordig
tatoeëren,
zegt Olga Agterberg
(rechts)
Foto Persbureau
Zandvoort

Deur VVD-bestuur bleef
dicht voor lijsttrekker

'Dus luisteren, niet actief
deelnemen, geen evaluatie van
het totale VVD-gebeuren van de
laatste vier jaar, geen verantbelangrijke rol gespeeld bij zijn besluit op te stappen.
woordelijkheid'. Zo'n houding
was voor Hendrikse 'moeilijk
te aanvaarden'. 'Er is structudoor Joan Kurpershock
reel meer aan de hand dan het
bestuur mijns inziens denkt.
„De toekomstige fractieleden zegt hij over zijn pogingen om Zomaar weer aan de gang gaan
hebben in de kwestie een min- met name het bestuur tot zo'n zonder te analyseren wat er alder actieve rol gespeeld," zegt vergadering te bewegen.
lemaal aan de hand is, schept
geen goede basis', valt te lezen
Hendrikse. Dat blijkt ook uit
Bestuursvoorzitter
Buijze in een brief waarin hij aankoneen brief die hij op 2 9 november
aan het WD-bestuur heeft ge- overlegde de eerste keer met de digt zich terug te trekken.
schreven. Na zijn verkiezing tot voorzitter van de kandidaatlijsttrekker, vond hij het lo- stellmgscommissie Jos van der
gisch dat de toekomstige frac- Drift, om vervolgens te advise- Mosterd
tie een officiële vergadering ren: praten met Van Caspel en
Afgelopen week, nadat hij de
met het bestuur zou hebben. daarna de nieuwe fractie bij- brief verstuurd had, is HenHier zouden de zaken van de eenroepen, zonder bestuur. Bij drikse alsnog door het bestuur
laatste maanden op een rij ge- de tweede keer werd gemeld uitgenodigd voor een vergadezet moeten worden om daar le- dat er enkele bestuursleden als ring. „Daar ben ik niet op ingering uit te trekken. „Tot drie 'toehoorders' bij zouden ko- gaan. Dat is mosterd na de
maaltijd."
keer toe is me dit niet gelukt," men zitten.
(ADVERTENTIE)

Het comité met Van der Heijien, Tates en tientallen bekenie personen uit de regio, is op;ericht ter ondersteuning van
Ie subisidie-aanvraag. Daarnee worden binnenkort allerlei
ictiviteiten gehouden, waaronier het verspreiden van een
luis-aan-huis krant in de regio.
n deze krant wordt uitgelegd,
dat stemmen op racisme niet
Ie problemen oplost waar wij
net zijn allen mee kampen.
Sterker nog, het vergroot de
oroblemen alleen maar,' aldus
iet Platform.

ZAKELIJK BEKEKEN

n de Burg. Engelbertsstraat
verd ook de voordeur openge>roken. Daar werd driehonlerd gulden uit de kassa gelaald en een onbekend bedrag
twee speelautomaten. Een
lacht later werden een aantal
vhiskyflessen gestolen na het
ngooien van de etalageruit
een slijterij aan de Burg.
Engelbertsstraat.

Bioscoopprogrammering van 16 t/m 22 december

Bambi

kantoor, telefoon

17166

Personalia
drs. F B.S. Harms is op begin
deze maand aan de Vrije Untr'
versiteit van Amsterdam afgestudeerd voor de post-doctorale opleiding voor Registercontroller (re).

Coach Seders (links) en Rabo-medewerker Giling

Rabo sponsort handbaljeugd
ZANDVOORT - Rabobank
Zandvoort heeft de jeugdafdeling van Casino-Zandvoortmeeuwen Handbal nieuwe
T-shirts geschonken. Richt het
Holland Casino zich met name
op de volwassenen van de handbalclub, de Rabobank is sponsor van de jeugd. De T-shirts
waren bestemd voor het meisje-

Studio New Look, gevestigd
aan de Groenendaalsteeg 9 in
Haarlem, is een van de zeer weinige scholen in de regio en richt
zich daarom ook op Zandvoort.
De school wordt geleid door Miranda van Altena die haar sporen op het gebied van visagie en
grimeren al verdiend heeft. Zij
werkt voor modeshows, -bladen en televisie, in binnen- en
buitenland.

Mode
De beroepsopleiding visagie
begint tweemaal per jaar, in februari en september, de diverse
cursussen starten elke maand.
Visagie is gericht op het opmaken in de mode, voor televisie
en film. „Na deze opleiding ben
je professioneel visagiste en
kun je werken voor beroemde
modebladen en modeshows en
dergelijke.
Een vooropleiding is niet nodig. Wel doorzettingsvermogen
en enthousiasme voor je werk,"
aldus Van Altena, die zelf ook

Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV Hoofdred. J M Pekelhanng.
Hoofd commercie. J F. Sas
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel. 02507 -18648. Postadres:
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort BIJ
geen gehoor. 020-6451515 tijdens
Kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpersrioek, Mananne Timmer (eindred)
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Hendal.

s-aspiranten Al-team. Zij werden uitgereikt door Rabo-medewerker Giling (rechts op de
foto) en in ontvangst genomen
door coach Seders (links).
De voorzitter van de handbalvereniging, Dijkstra, bedankte
de bank met een teamfoto en
een grote slagroomtaart.

Het compleet
gerenoveerde
flatcomplex

Feestje voor flatbewoners
ZANDVOORT - De bewoners van flat-complex De
Kinkhoorn, aan de Van
Heemskerckstraat en Karel
Doprmanstraat,
hebben
vrijdag met een receptie een
bescheiden feestje gevierd.
De eerste fase van de renovatie van de flat was afgerond. Volgens de bewoners
wellicht een voorbeeld hoe
de flats op de noord-boulevard er uit kunnen zien.
Cursus make-up
nog als visagiste werkzaam
blijft.
Voor mensen die iets meer
willen weten over make-up of al
werkzaam zijn in het schoonheidsvezorgmgs of kappersvak,
zijn er korte cursussen en
workshops. Naast de vermelde
onderwerpen zijn er ook Nailstyling, Mannequm/dressmen
en Fotosessies. De duur van
zo'n cursus hangt mede af van
de wensen.
Meer info is te verkrijgen op
de open dag of telefonisch via
023 - 326462 (woensdag t/m zaterdag van 10 tot 17 uur).

(ADVERTENTIE)

COMMERCIEEL ZAKENNIEUWS

Advertentieverkoop: Gasthuisplem
'2. Zandvoort, tel. 02507 - 17166
Postadres, postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer' 0250730497. M. Oosterveld Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10'3, 14-16 u ; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u., vnjdag 9-12

Zandvoorts
Nieuwsblad

houd had de laatste vijf jaar
vrijwel stilgestaan: de gemeente kwam met een rapport waarin werd voorgesteld alle flats
langs de Boulevard Barnaart af
te breken voor laagbouw. Dat1"
veroorzaakte grote onrust. Gezien de forse investering die de
bewoners nu hebben gedaan,
lijkt aan die ongerustheid een
eind te zijn gekomen

Vluchtelingenen asielzoeker

Driekwart jaar heeft dit deel
van de renovatie geduurd In
die tijd is alle beton aangepakt:
oude, losse stukken werden
weggehakt en er werd een laag
spuitbeton van tweeënhalve
ZANDVOORT - De gecentimeter opgebracht. Boven- meente Zandvoort en wodien werd de kop van de gevel ningbouwverenigmg Eenaan zeezijde 'ingepakt' in isola- dracht Maakt Macht gaan
tiematenaal plus kunststof meer asielzoekers en vluchTrespa-platen, waardoor een telingen huisvesten. Daareind kwam aan alle vocht-overlast. Al het houtwerk werd op- mee wordt voldaan aan de
nieuw geschilderd en er werden beschikking van de minisnieuwe garagedeuren aange- ter.
bracht.
De kleurstelling is feamenge- Momenteel telt Zandvoort 17
steld door een extern adviseur, asielzoekers en 19 vluchtelmal heeft de welstandscommis- gen. Volgens de befachikkint;
sie hier een belangrijke stem m van do minister moeten dat er
gehad. De adviseur heeft een en respectievelijk 32 en 52 \\ orden
ander ook begeleid. Momenteel De gemeente is momenteel sawordt er nog gewerkt aan de men met EMM bezii; woningen
balkons, die 70 centimeter die- te zoeken voor deze menden.
Een op de tien woningen die in
per worden.
Zandvoort virjkomen zijn voor
deze groepen In juli volgend
Onderhoud
jaar moet iedereen geplaatst "
Het fl'itcomplex telt 46 wo- zijn. De asielzoekers blijven
nmgen, waarvan 36 in de hoog- waarschijnlijk tot zij een Veren tien in de laagbouw. Het gunning tot Verblijf (VTV) hebcomplex is een dertigtal jaren ben, de vluchtelingen kunnen
geleden gebouwd. Het onder- lan°er blijven

A.L
Za/Zo/Wo

13.30

en 15.30

Dagelijks

19.00 en 21.30
Do/Vr/Ma/Di

13.30

en 15.30

Abonnementsprijzen: ƒ 17,50 per
^wartaal;
{31,75 per half jaar, ƒ 55,50 per jaar.
"oor postabonnees gelden andere ta"even. Losse nummers ƒ 1,85.
Opgave abonnementen, verhuizin9en,etc:
"ia t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)5626211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel.
02507-17166.
^andvoorts Nieuwsblad Is opgericht
'"1941.

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons

ZANDVOORT - Studio
New Look heeft een beroepsopleiding visagie en
verschillende
cursussen
waaronder
kindergrime,
hairstyling en zelfopmaak.
De Studio houdt zondag 19
december van 11 tot 17 uur
open dag.

Sandvoorts
Nieuwsblad

Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Uan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres
Postbus 51, 1180 AB Amstelv
een. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel 020 - 562.6271.
faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager M. Chnstiaanse.

(Iw krant niet
ontvangen?

Van Westerloo reageert hiermee op een opmerking in eerfartikcl in het Zandvoorts
Nieuwsblad van twee weken ge
leden. Daarin werd gebugge-..
reerd dat Van Gelder door de^
steun van familieleden op de
tweede plaats was beland Volgenfa de PvdA-fractievoorzitter ,
klopt dat niet „Ik kan aan de"
hand van de ledenlijst bewijzen
dat dat met waar is Van Gelder
heeft maar twee familieleden in.
de partij," aldus Van Wester N
loo.
Met 'kennissen' heeft het vol
gens haar evenmin te maken.
Volgens twee PvdA-ers verschenen er op de verKiezingsavofidplotseling 'een hoop nieuwe leden' die hun steun aan Van
Westerloo en Van Gelder zouden hebben gegeven. Van Wes-" •
terloo, die bij acclamatie - dus
zonder stemming - lijsttrekker
is geworden, bestrijdt ook dit^.
Er waren misschien hooguit*-,
drie of vier mensen bij die nog
niet zo lang lid waren. „En verder is het een normaal ver-y
schijnsel dat er op zo'n avond -,
veel meer leden komen dan op
een normale vergadering."

Opleiding en cursussen
visagie en kindergrimè

Inbraken
ZANDVOORT - In de nacht
'an 10 op 11 december is er inebroken in twee restaurants.
n de Haltestraat werd de voorleur opengebroken en uit de
igarettenautomaat een oribeffind geldbedrag en een aantal
>akjes sigaretten ontvreemd.

PvdA bestrijdt
invloed familie
ZANDVOORT - De samenstelling van de PvdA-kandidatenhjst voor de gemeenteraadsverkiezmgen
van volgend j aar is niet beinvloed door steramen van familieleden en/of kennissen."
Dat zegt fractievoorzitter én ~
lijsttrekker Jeannette van "•
Westerloo.

De zaak ziet er fris en hygiëusch uit, en is voorzien van aparaten die steriliseren, reinien'en het tatoeage-werk doen.
/erder staat er een kopieeraparaat, dat haar eigen ontwerien - en die van anderen - kan
ZANDVOORT - VVD-er Ad Hendrikse stuitte, voordat
er^roten of verkleinen. Aan de hij zich terugtrok als lijsttrekker, op een - bij wijze van
-and hangt een videorecorder. spreken - 'dichte deur' bij zijn bestuur. Dat heeft een

Platform tegen
racisme/facisme

3 Zandvoorts'
Nieuwsblad

Gusthuisplein 5 - 2042 J M Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

INFORMATIE TEL. 02507-17166
Sanders Meubelstad op de Overtoom heropent
haar deuren feestelijk op donderdag 16 december
Na een grondige verbouwing is de showroom weer sfeervol ingericht naar de trend van de jaren negentig. U vindt nu bij ons compleet ingerichte huiskamers en slaapkamers in de stijlen modern,
eigentijds, rustiek en romantisch. Uw keuze zal er zeker bij zijn.
Tijdens de feestelijke heropening hebben wij vele aanbiedingen en
krijgen de eerste 50 kopers gratis een koffiezetapparaat, voor elke
bezoeker een leuke attentie en op zaterdag 18 december zal Sjoukje
Hooymaayer U persoonlijk van harte welkom heten. Dit alles zal
worden omlijst met een stukje gezellige muziek. Dus als' U toch
meubelen gaat kopen, wip even bjnnen. U kunt gratis parkeren in
onze parkeergarage aan de achterzijde.
Tot ziens in onze vernieuwde showroom.

CDA volgt advieslijst
ZANDVOORT - Zoals verwacht heeft het CDA de advieslijst gevolgd, bij het samenstellen van de kandidatenlijst voor
de gemeenteraadsverkiezingen
van volgend jaar maart. Lijsttrekker is Gert-Jan Bluijs geworden, gevolgd door Gerard
Versteege en Euud van der
Meij. Op de vierde tot en met de
zesde plaats staan Ype Brune,
Ralph Kras en Jan Brabander.

handeld moet worden, wordt
Versteege naar voren geschoven. De huidige wethouder, Ingwersen, is niet meer beschik"'
baar voor een plaats m de géj
meenteraad Evenmin de huidige fractievoorzitter Marijlsc
Bosman-Paap.
•'
Het verkiezingsprogramma
van het CDA is nog met klaar.
Gisteravond werd een concept
besproken, de uiteindelijke vcrsie zal waarschijnlijk pas begin
Gert-Jan Bluijs is echter niet januari worden uitgedeeld, verbeschikbaar voor een wethou- wacht partijvoorzitter Theo
derschap. Als daarover onder- Hilbers.
-~••
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SUN RENT
Verhuur
van Philips
Sunmobile

j Ru ik het groen, proefde sfeer van de
\• Kent en geniet van onze mooie
\ Kerstarrangementen
BLOEMSIERKUNST

\

Jf/

HALTES1RAAT18
2042 LM
02507-19571

KERSTMENU l

KERSTMENU II

W
W
W

té.
té.

Voor 2 personen: ƒ 75, - p.p.

ƒ 85,- p.p.

Salade van verse zeevruchten
#**
Kreeftesoep
***
Champagne spoon
###
Zarzuela

Papaya met spaanse ham
##*
Gebonden kippesoep
*#*
Champagne spoon
##*
Chateaubriand stroganoff

(visschotel mer langoustmes,
gamba 's, almejas, calamares
& div vissoorten)

(geserveerd met:
kastanje puree, broccoli
& pommes parisiennes)

té.

J. öluljô
\

ARGENTINIAN STEAKHOUSE

\n

Glazenwassenj
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

m dl mv bloinin>i.>ki:ii

Bel voor

té.

reservering en

té.

inlichtingen:

té.

De grootste sortering

02507-30183

PE

té.
té.
té.
té.
té.
té.

Ö.L.V. ANJA V/D VOORT ^
Ontwerpster
Telefoon 02507-30184

té.

Verse fruitcocktail
met muscaat wijn

Hogeweg en Vondellaan
tel. 14320 15712

Beide Kerstdagen geopend
s v. p. tijdig reserveren

(voor advies & afspraak)

Diverse soorten. Ook lessen zonder sprinqenl
Tevens jeugdoerobics

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

SPIiUVERSTEVIGING
PRÉ- EN JAZZBALLET
voor de kinderen
* NIEUW * M.i.v. l |anuari ook op vrijdagmorgen en vrijdagavond les!
ledere door-de-weekse ochtend les met kinderopvang.
voor meer info: 19701

"Qfientai
Haltestraat 21
2042 LK Zandvoort
Tel 02507-18619
Fax 02507 - 30553

eestmenu 1993
van 23 december t/m 2 januari
Kir Royal

* **
Onental Plate
Diverse warme voorgerechten
* **
Sop Buntut
Ossestaartsoep
* **
Daging Boemboe Bali
(Balinees rundvlees gerecht)
Ajam Pangang Madura
(krokante kip uit de oven overgoten met een pittige saus)
Toemis Broccoli
(roergebakken grocnteschote!)
Roedjak Manu
(vcvsc vruchtensaladc overgoten met een 7oetzure saus)
2 soorten saté naar keu^e
* **
Mango/Kiwi Bavarois
* * -*r
Kolfie met bpekkoek

i WAAROM

smaakt alles van banketbakkerij

Wij zijn gesloten: 25 + 26 december
31 december + l januari

al 30 jaar net iets beter?
Omdat wij alles nog steeds volgens
OUD AMBACHTELIJKE TRADITIES EN
RECEPTUUR vervaardigen. In de loop der jaren is er
echt niet zoveel veranderd in onze bakkerij.
Natuurlijk hebben wij ook gebruik gemaakt van de
moderne techniek: wij werken met klutsmachines, grote
elektrische ovens en uitgekiende koelingen.

-f

Zeestraat 46

2042 LC Zandvoort

EETCAFÉ
JANSEN & JANSSEN
OP 2E KERSTDAG

f

Maar nog steeds is het een ambacht waar grote
VAKBEKWAAMHEID, HANDVAARDIGHEID,
VAKLIEFDE EN SERVICE voor nodig is. Met deze
4 eigenschappen hebben wij een zaak opgebouwd
die zijn weerga niet kent
Hoogachtend

Op 2e kerstdag hebben wij om

18.00 uur of 21.00 uur een
feestelijk keuzemenu voor
ƒ 49,50, met diverse heerlijke
wildgerechten, maar ook de
mogelijkheid om gewoon a la
carte te eten.
Jansen &. Janssen, misschien een
ideetje voor een leuk, gezelllig,
goed kerstdineetje!
Reserveren

tussen 15.00-24.00 uur
tel. 02507-12061

f
f
f

Zeker met de feestdagen in het
vooruitzicht van harte aanbevolen.
Thea en Ap Lammers
La Bonbonnière
Haltestraat 39 A
Tel. 15584
Tevens bezorging

A

r
h
?|2

ovz

Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Doe mee aan onze

KERST PUZZEL
Hoofdprijs:
SPAR waardebon a

ƒ 200,-

Beschikbaar gesteld door
Spar Noord, Celsiusstraat 192
te Zandvoort.
10 prijzen:
Sauzijcenstaaf
beschikbaar gesteld door
Bakker Paap, Potgieterstraat
te Zandvoort.

WAT U DOEN MOET:
Zoek in de advertenties
de kerstbal met het cijfer en de letter.
Zet de gevonden letter op de juiste plaats en breng of stuur uw oplossing
naar kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort,
maar wel vóór 25 december a.s.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

l~'

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Fruitcocktail
**#
Gebonden kippesoep
**#
Kipfilet met ananas
*##
Kinderverrassings dessert

(geserveerd met: kastanje puree,
gestoofde peertjes m rode port
& pommes parisiennes)
*#*

w

Marcel Schoorl

té.

STUSBIOAÖIIES: O1LIN.IKSTU. 12
TOL. S9701

W
'0
W
•g[

Bloemenkiosk

té.

Wildpaté
***
Champignon crèmesoep
*#*
Champagne spoon
*•*•*
Wildzwijnfilet

'&

té.

KINDERMENU
ƒ 30,- p.p.

f 80,- p.p.

W
•g%

té.

##»

Geflambeerde kersen met ijs

KERSTMENU IH

kerstbomen
en
blauwsparren
en
kerstgroen
en
kerststukjes

té.

[ Hattestraat 65, Zandvoort, tel. 12060

#*#

Flensjes met roomijs

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

43 44 45 46 47

48

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

49 50 51 52

Deze oplossing is ingeleverd door:
Naam:
Adres:
Postcode + plaats:
l
DE PRIJZEN WORDEN ONDER DE GOEDE INZENDERS VERLOOT
DE WINNAARS KRIJGEN PERSOONLIJK BERICHT.
ZATERDAG l 8 DECEMBER ZAL ONS PROMOTIETEAM HET WINKELEND
PUBLIEK ,,GEZOND" VERRASSEN,
MET dArsk AAN AART VEER, GROTE KROCHT 25.

OVZ

en
Nieuwsblad
een ijzersterke combinatie

l

i

V/eekmedla 17

landballers naar
furassic Park

I
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Achter de schermen...

Genootschap Oud Zandvoort

Genootschap Oud ZrtlUh uwt vindt na 23 jaar onderdak

ZANDVOORT - Op initiatief
an Holland Casino-ZVM handal en Corry Spruit, hebben de
jugdleden van de handbalvereiging en alle E-junioren en D-2
inioren van voetbalvereniging
In de rubriek Achter
^andvoortmeeuwen, tegen een
de Schermen gaat het
rereduceerde prijs, een schitteZandvoorts Nieuwsblad
ende filmavond gehad in Cir;us Zandvoort. Een volle zaal
op zoek naar de 'mens'
net jeugd en begeleiders aanachter
bekende
,chouwde de allernieuwste
Zandvoorters.
Deze
Hm van Steven Spielberg, 'Juweek
voor
de
assic Park'.
verandering eens 800
Il Het personeel van Circus
Zandvoorters, verenigd
Ipndvoort verraste de jeugd
in het Genootschap Oud
ijnet chips, limonade, ijs en na
Zandvoort
en
lifloop een kleine draakje, tervertegenwoordigd door
ivijl begeleiders op koffie met
voorzitter
Christine
een stukje banketletter werden
Kemp.
getrakteerd. Het werd voor een
leder een fantastische en spannende avond. De manager van
Circus Zandvoort roemde de
iscipline van de jeugd en stelZANDVOORT - Voor het
e dat dit intitatief zeker voor
eerst sinds de oprichting in
herhaling vatbaar was.

december 1970 krijgt het Genootschap Oud Zandvoort
een
eigen thuishaven.
Maandagavond
heeft het tae,Veekend:
stuur besloten een ruimte
[18/19 december 1993
van vijftig vierkante meter
te huren op de benedenverJlervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van dieping van het voormalige
gebouw van het gasbedrijf
Leeuwen
Gereformeerde Kerk, Juliana- aan de Tolweg.

meestal de boot af omdat alles
in dozen ligt opgeslagen waardoor het moeilijk zoeken is
naar de juiste informatie. Daarnaast willen we ons sterker
gaan richten op de periode van
na de Tweede Wereldoorlog. Na
de oorlog is er in Zandvoort vrij
veel afgebroken. Ik heb zelf bijvoorbeeld op drie scholen gezeten die alle zijn afgebroken."

Obsessie
Het ledenbestand groeit volgens Kemp niet erg hard, wat
voor een deel komt doordat het
Genootschap niet zo vaak naar
buiten treedt. Veel Zandvoorters schijnen zelfs nog nooit
van de vereniging gehoord te
hebben. Het verenigingsorgaan
De Klink wordt vier keer per
jaar uitgegeven en daarnaast is
er een keer per jaar een genootschapsavond.

Kerkdiensten!

weg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate, vierde advent
iRoomskatholieke Kerk, Grote
JKrocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: mis i.d. Antoniuskerk, pastor J. Agterof
Zondag 10.30 uur: pastores D.
Duijves en C. van Polvliet,
m.m.v. alle koren. Gezamenlijke boeteviering voor de Agathaen Antonms/Paulusparochie
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 17.00 uur: Agapémaaltijd
Woensdag 14.00 uur: Kerstviering Vrouwengroep
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218', Haarlem.
Zondag 10.30/19.00 uur: ochtendVavonddienst
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

door Everhard Hebly
Het Genootschap Oud Zandvoort krijgt hiermee eindelijk
gelegenheid de vele archiefstukken op een plaats onder te
brengen. Tot dusver staat alles
nog verspreid door Zandvoort
thuis bij (bestuurs) leden. Zelfs
in de koepel van het raadhuis
staan de dozen van het Genootschap opgestapeld. De nieuwe
ruimte aan de Tolweg zal worden gebruikt voor het opzetten
van het foto- en dia-archief en
voor een genealogisch archief.

023-334323.

j HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezanienlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073. Zaterdag
en zondag alléén voor recepten,
openingstijden: 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
öe Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te ZandVnnrt, rel, 15847
Dieren: (Overige diensten) Veretiiging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel ZandVoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur
per dag), ook voor melding
v
an zoekgeraakte of gevonden

tot 1943 aan

de
andere
kant van de
Strandweg
stond
van het genootschap Oud Zandvoort toont zich tevreden over
de locatie, maar voegt er wel
aan toe liever dat de vereniging
liever in het oude dorp een onderkomen
had
gevonden.
Kemp: „We zijn al jaren aan het
zoeken, maar het is tot dusver
nooit gelukt."
„Het mooiste was natuurlijk

geweest als we een plekje in het
Cultureel Centrum hadden
kunnen krijgen, maar dat ging
niet. We hebben verder geprobeerd een woning in het Gasthuishofje te betrekken maar
dat mocht niet van de gemeente
omdat we dan een woning aan
de volkshuisvesting zouden
onttrekken. In de Watertoren

en in scholen kon het ook niet.
Én toen er sprake van was dat
het mortuarium zou verhuizen,
was onze reactie gelijk dat wij
dan wel in het oude mortuarium wilden met het Genootschap."
„Maar dat we nu een plekje in
het voormalige gebouw van het

gasbedrijf krijgen is ook mooi.
Het moet nog wel worden opgeknapt, maar we hebben straks
tenminste een eigen ruimte. We
willen dan ook werkgroepen instellen, bijvoorbeeld om de
Zandvoortse genealogie zo snel
mogelijk in kaart te brengen.
Als mensen nu voor informatie
bij ons komen, houden we

Er zijn ongeveer vijftig actieve leden. De ingebruikname
van een eigen honk kan daar
weieens een positieve verandering in brengen. Kemp: „Wat
me wel opvalt, is dat echte
Zandvoorters vrij veel over het
dorp weten. En als je iets over
de geschiedenis vertelt aan
mensen die hier nieuw zijn komen wonen, vinden ze het doorgaans wel interessant. Om je te
verdiepen in de geschiedenis
hoef je niet per se een Zandvoorter te zijn. Je moet natuurlijk wel belangstelling hebben
voor geschiedenis. Hoe meer er
bekend wordt van het dorp, hoe
leuker het is. Net als met iedere
andere hobby, wil je steeds
meer te weten komen, het
wordt dan een soort obsessie."

Toonkuttstkodf speelt
duidelijk op 'zekef'

Het gedeelte waar de vereniging gebruik van gaat maken,
moet eerst nog worden verbouwd. Naar verwachting kunnen de deuren pas in augustus
volgend jaar open.
Het ligt in de bedoeling de
ruimte op vaste middagen open
te stellen voor publiek. De benedenverdieping van het gebouw aan de Tolweg krijgt behalve het Genootschap nog een
gebruiker, de Bomschuiten
Bouwclub. De bovenverdieping
wordt nu reeds gebruikt door
Toneelvereniging Wim Hildering, folklore-vereniging De
Wurf en Vluchtelingenwerk.
Voorzitter Christine Kemp

|| Weekenddiensten
i Diensten 18/19 december 1993
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
] BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overclag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE:
Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale DierenamI bulance
alarmnummer

Zandvoort ,
aan het einde
van de jaren
twintig met
de oude Watertoren, die

Dit laatste werd enkele jaren
geleden door het Genootschap
opgekocht in Den Helder en
geeft een goed inzicht in de
Zandvoortse stamvaders en
-moeders. Het was bijeengebracht door een vrouw die getrouwd was met een ZandvoorZANDVOORT - Toqnter. Na haar overlijden bood kunstkoor Zandvoort wist
haar echtgenoot het aan bij het zondagmiddag opnieuw de
Genootschap. Het genealogisch Hervormde Kerk tot op de
archief ligt nu al een paar jaar laatste bank bezet te krijopgeborgen in enkele dozen en gen. Het publiek werd niet
staat op zolder bij een van de teleurgesteld. Het werd ontbestuursleden. Verder wil het haald op een uitstekend
Genootschap in haar ruimte
geleid door dirigent
een donkere kamer realiseren. concert,
Frans Bleekemolen.

| Burgerlijke stand B
Periode:
13 december 1993
Ondertrouwd:
Van der Moolen, Albertus Johannes en Van den Hoorn, Caroline
Gehuwd:
Van Steijn, Robertus Adrianus
Wouterus en Koning, Tmy
l Karseboom, Johan Herman en
l Krommenhoek, Yvonne
I Geboren:
Angélique, dochter van: Koper,
Sander en Koster, Alberdina
Overleden:
Elstgeest, Hendrikus Johannes, oud 65 jaar
Smouter geb. Van Doeselaar,
Jacoba Maria Helena, oud 89
jaar
Raasveld, Maria Cornelia, oud
76 jaar
l Paap, Adriaan, oud 81 jaar

Zandvoorts
Nieuwsblad

dieren.

uitstekende muzikale begeleiding.
Dat laatste werd verzorgd
door het Randstedelijk Begeleidings Orkest, een professioneel
musicerend orkest dat ingeschakeld kon worden dankzij
subsidie van de Provincie
Noord-Holland. Betrouwbaar
en doeltreffend, en daarmee
een belangrijke bijdrage leverend aan het hoge niveau van
dit concert.
Dat gold ook voor de solisten,
Gezien het thema van het allemaal bekend bij TOZ van
concert, vader en zoon Bach, vorige concerten. Min of meer
ZANDVOORT - Een 32-jariplus de muzikale bezetting van 'eigen bodem' komen tenor
werd grote belangstelling ver- Simon Roberts, de Engelsman
ge man uit Enschede bleek bij
wacht. Die verwachting kwam die al jaren in Zandvoort
aanhouding op 9 december al
twee en halve week in de besteluit. Zelfs de extra stoelen ach- woont, en organist Lourens
ter in de kerk kwamen vol. Het Stuifbergen. De laatste was een
auto van zijn werkgever kris
concert dat de vele bezoekers tiental jaren geleden nog dirikras door Nederland te hebben
kregen voorgeschoteld, was gent van TOZ. Conclusie: er
gereden. Wegens moeilijke pervan hoge kwaliteit. Een heel was duidelijk op 'zeker' geprogramma van TOZ was verrassend, de begeleiding van het Randstedelijk Begeleidings Orkest soonlijke omstandigheden was
klein misverstandje vóór de speeld. En niet alleen met de subliem
de man niet in staat geweest de
Foto Persbureau Zandvoort
pauze tussen koor en dirigent, keuze van solisten en orkest.
auto terug te brengen. Ook had
door menigeen niet eens opge- Ook door een programma te passen bij de orkestbezetting." voeren, was het programma het werk voor en na de pauze. hij op rekening van zijn werkNa de pauze zou bovendien uitgebalanceerd: er bestond zo- Kortom: een concert dat héle- gever getankt en geld opgenomerkt, deed daar absoluut geen kiezen dat de nieuwsgierigheid
men.
afbreuk aan.
prikkelt, bijvoorbeeld met de het totaal andere, romanti- wel verband als verschil tussen maal af was.
minder gebruikelijke kantates scher genre te horen zijn van
van Johann Sebastian Bach in zoon Johann Christian Bach
(ADVERTENTIE)
het eerste deel van het concert. (1735 -1782). Deze stapte in een
Professioneel
heel
ander
tijdperk
dan
zijn
vaWel 'typisch Bachiaanse KanDit concert van TOZ was er een tates', aldus Bleekemolen. der J.S. Bach (1685 - 1750), die i/rVlc-timiorfosc' Mc* t u ir» o rfo s c- Mc*tiur»orfose
zoals een koor zich kan wen- „Maar je hoort ze zelden. Juist een van de laatste vertegenMODEL:
sen: goed lopend, goed van daarom heb ik ervoor gekozen, woordigers van de barok was.
klank, prima solisten en een al moesten ze natuurlijk wel Door het werk van beide op te
CINDY PRONK

Autoverduisteraar

Hulpverlening:
Centrum
Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.

HAAR:
HAIRWAVE
Zeestraat 56
Zandvoort
tel. 02507-30838
OORBELLEN:
VRENI
BIJ HAIRWAVE
MAKE UP:

(ADVERTENTIE)

Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weküii op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

'ET WAS WEER eens een
ouderwets 'dorps' weekendje in Zandvoort. Met
name m de Hervormde Kerk en
in gebouw De Krocht, waar
tientallen, zo met een honderdtal Zandvoorters hun best deden om 'iets cultureels' te brengen. Daar zijn zij uitstekend in
geslaagd, daar zal iedereen die
het gezien of gehoord heeft, het
mee eens zijn. En dat zijn nogal
wat mensen geweest... De Hervormde Kerk zat 'bomvol', gebouw De Krocht was tijdens
alle voorstellingen uitverkocht.
Opvallend daarbij is de verscheidenheid onder het publiek: 'iedereen' zit er, van alle
'rangen en standen' zoals dat
heet. En - bijna - alle leeftijden.
Daarmee wordt duidelijk hoe
beide optredende verenigingen
van dit weekend, TOZ en Wim
Hildenng, in een behoefte voorzien. En dat voor alle lagen m
de bevolking.
De voorstellingen brengen
een gezellige sfeer met zich
mee. Ons kent ons. Maar dat is
waarschijnlijk alleen maar mogelijk in gebouwen als de Hervormde Kerk en De Krocht. Die
sfeer die vind je toch nergens
terug? Wat zouden we ons dan
druk maken om grote, nieuwe
zalencomplexen? Beter een iets
te krap zaaltje, dan een overdekt voetbalveld voor die optredens in Zandvoort. Tenminste
als je dat sfeertje wilt behouden. De verenigingen kunnen
beter vier keer voor een uitverkochte kleine zaal spelen, dan
tweemaal voor een half volle
'concertzaal'.
Laten we dat maar houden
zo. Heren projectontwikkelaars, met uw grootse aaribiedingen: laat maar zitten. Die toneelzaal van het Beach Hotel is
al niet doorgegaan, die in het
Eurotel naast het casino hoeft
ook niet. Kan die toren weer
vijftien meter lager gebouwd
worden.
Alleen is het dan wel hard nodig om De Krocht eens flinke
opknapbeurt te geven. De acteurs hebben dringend behoef te aan meer kleedruimte, de faciliteiten op het podium kunnen beter en de geluidsapparatuur moet vernieuwd worden.
En zo nog veel meer. Dus als er
komend jaar nog ergens een
'subsidiepotje' opengetrokken
kan worden... En dan zijn we
toch klaar in Zandvoort. Blijft
het lekker knus en gezellig, lekker dorps.
JOAN KTJRPERSHOEK

MOERENBURG
Haltestraat 1
Zandvoort
tel. 02507-16123
FOTO'S:
BOOMGAARD
Grote Krocht 26
Zandvoort
tel. 02507-13529

W.C. Kraaienest
Amsterdam-zuid/o
Beethovenstraat 69
Amsterdam-zuid

Plein 40-45
Amsterdam-west

Maasstraat 22
Amsterdam-zuid
W.C.Zi|delwaard
Uithoorn
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KERST-:

Nieuw in Zandvoort

Kerstfeest vier je
uiteraard met
Je Eigen Slager.

•

ifprimeurs
PP"-ön
iDelicatessen

DDERN
ATTER

Het kerstfeest vier je met vrienden ol (amilie Natuurlijk hoort daar een feestelijk diner bij BIJ wie
kan je dan beter terecht voor menu suggesties, als bij Je Eigen Slager In onze winkel treft u een
ruime keus aan van verse produkten Dit zal het samenstellen van een kerstdiner voor u een stuk
eenvoudiger maken Hieronder vast wat voorbeelden
LUXE
VLEESPRODUKTEN
"
"
'
"
"

JE EIGEN SLAGER,
UW GOURMET/
FONDUE SPECIALIST
Samen tafelen met kaarsen erbij leder voor zich
maakt een smakelijk stukje
vlees klaar Een glas wi n
erbij, een sausje met stokbrood Zo kan het kerstfeest niet meer stuk Hélemaal niet als je samen met
Je Eigen Slager je vleesschotel hebt samengesteld

Varkensfricandeau
Ossenaas
Magere entrecôte
Zachte Runderbiefstuk
Diverse Rollades

Ook voor
uw Kerst
brunch

•
pearambola
ïf$%?v" • ' ' ' ' •
(stervrucht)Kiwi i
c

lilïïimbenen

fc
ife:; •

;

|p|f Shii-take
«paddestoelen) I
_

T

pe<geel, groen,
^ - rood)

jjjjjfc

Tussengerecht
Kervelbomllon
of
Wildboiullon
of
Lichtgebonden bospaddestoelensoep
Champagneverfrissing

Tel. 92507-12537
Beide Kerstdagen
geopend

Hoofdgerecht
Zalmmootjes in biesloohsaus
of
hertebiefstukjes in bosbessensaus
°f
Varkensmedaillons overdekt met
bladerdeeg

Nagerecht
Dessertsurprise

85,- p.p.

Café Sam-Sam
organiseert

SUPER KERST-MMM

Lunchroom restaurant
Berkhout

Vrijdag 17 december
* Aanvang: 20.30
* Locatie: Dorpsplein 2
* Entree: gratis

LnterLandGn sprElgroep
Huis aan-huis verspreiding

Zandvoorts
Nieuwsblad

Biedt u na een keuze van specialiteiten zoals \
' tournedos, entrecôte, tong, gepocheerde zalm.
^
Tijdens het wildseizoen, hazepeper, wildkonijn,
parelhoen en wilde eend.
Van 26 december t/m 2 januari een
4-gangen keuzemenu voor
ƒ 52.50
Kerkstraat 17

Dorpsplein 2
De meeste gein op het Dorpsplein

zoeken wij nog enkele

^,V-, .

Trio van Zalm
of
Salade van wild gevogelte
of
Carpaccio van gemarineerde ossehaas

Frans kaasplateau

Ten behoeve van de verspreiding van:

men.

Reservering gewenst

Openingstijden: wo. t/m vrij. 11.00-18.00 uur
Za.-zo. 12.00-17.00 uur.

Gourmet
en fondue
schotels
v.a. 32,50
4 pers

Tel. 12175

:

«fe&JVk

Voor toepasbare kunst.
Schilderijen en sieraden.
Wisselende exposities.

G. ZWINKELS
Haltestraat 30

|f|Cóurgettes
lllpiricots verts 4
|-fi'.' •
KKpmkommer '.

Kerstdiner
1993
in 't Familierestaurant
Kerkstraat 27

Kerkstraat 22 (8-10)
Zandvoort. Tel. 02507-14577

i

jppapaya
JBIeekselderij

gf'Knoflook
•Tfr^'''
iiSÖesterzwarn-

Vleeswarenschotels
100 gr Beenham
100 gr Rosbief
100 gr gegrilde Fncandeau
samen ƒ 8,95

FIJNE VLEESWAREN
VERS GESNEDEN
Je Eigen Slager heeft voor de
Kerst diverse vleeswaren ambachtelijk bereid in eigen keuken
" Gebraden Varkensrollade
" Gebraden Runderrollade
• Gegrilde Ham
" Gebraden Rosbief
' Ardenner Ham
• Runderrookvlees

Voorgerecht

Pompoen

l ^Schorseneren *
^-Sjalotjes
jïgf

f

BEZORG(ST)ERS

De nieuwe
zomergidsen zijn uit!

Cherry

^i-;-;i-tomaten
Ipge Tuinkers

Telefoon: 02507-17166

PV Venkel
ft|

Bosuitjes

;. Rode sla

iS??ï' •
*®$& ••
^;|;;.

SUPERSTUNT!

f. .

Frisee

i|t;;:Lollorosso
PJBataviarouge |
fclfezelsoren of f

TK (*oi->

f

Ook dit jaar kunt u weer beter bij Toerkoop
Reisburo Zonvaart boeken. Snelle beslissers
ontvangen bij ons ƒ 100,- p.p. korting op
vliegvakanties binnen Europa.*

U bent weer van harte welkom in onze ambachtelijke
slagerij om te profiteren van onze wekelijkse
specialiteiten en geweldige aanbiedingen

Bovendien geven wij bij boeking
een zonnebril in prachtig etui kadoP

.fe|Kastanjês
Kkrulpeterselie

pp'rP'"6
lP'Mint

,msbout
van 29,95

»R»;T'
£A ui *' '

i

voor

||i3\biragon
SIM' - v . . . .
ssffRozemanjn
'
'
pltomatertSiivs:fe,V.\Vi»«^g. -

verder hebben we natuurlijk puur natuur gemest Schots Lams- en
Rundvlees, Gelders Varkensvlees, kip, kalkoen, kalfsvlees, wild en veel
specialiteiten.

WAARDEBON - WAARDEBON - WAARDEBON - WAARDEBON - - .
fÉCrahberry's

Lams Carree
1 kilo van 49,95
voor

clruiven

|rocht25 t
ÉL14404 •

TOERKOOP ReisburoZonvoort

35,-

Er gaat een wereld voor u open,

Het is nu de ideale tijd om uw
Kerstbestelling te plaatsen bij:

BOUCHER1E

Grote krocht 5- /, Zandvoort

AMBACHTELIJKE mUTEfTSSLAGERIJ
Aanbiedingen geldig t/m 22 december

ALKMAAR

BEVERWIJK

CASTRICUM

HEEMSKERK

HEERHUGOWAARD

HEILOO

UITGEEST

Europoboulevcrd 181
lel 072-622424

Breestraot4
lel 02510 12450

Burg Mooystraal21a
lel 02518 55071

G von Assendefelr 18 a
lel 02510 31441

Middenwaard 20
lel 02207 16744

Raadhuisweg 14
lel 072 332114

Middelweg 6
Grote krochl 20
tel 02513 15050 tel 02507 12560

ZANDVOORT

* kortingsaktie alleen geldig voor vlucht plus akkommodatie van Hotelplan Boeken vóór 1 februari 1994. Vertrek
in april, mei of juni 1994
-*r Per boeking van minimaal ƒ 750,-1 zonnebril kado Zolang de voorraad strekt.
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Circus Rigolo in Zandvoort

ZANDVOORT - Circus
Rigolo slaat van 23 tot en
met 31 december zijn tenten
op aan de Vondellaan. Evenals vorig jaar presenteert
het circus zijn gevarieerde
internationale show met artiesten en dieren die ook in
de grootste pistes ter wereld
staan.
Spreekstalmeester en clown
Didi presenteert onder meer
jongleurs, een evenwichtskunstenaar, paardedressuur, Russische bruine beren en een bokken- en geitenact. De finale bestaat uit een spectaculaire trapeze act met het Lauenburger
duo. Natuurlijk ontbreken de
clowns niet in het programma
van het familiecircus.
Heel speciaal is de show op 23
december waaraan de bewoners van Nieuw Unicum deelne-

men. Zij zullen met de circusartiesten speciaal ingestudeerde acts vertonen. Daarnaast is
er op 31 december een oudejaarsgala. Rond de piste wordt
een speciaal diner geserveerd
en een dans- en showensemble
zal bijdragen aan de oudejaarssfeer.
Kaarten hiervoor zijn nu al te
verkrijgen bij Café Harlekijn
aan het Kerkpad. De kaarten
kosten 135 gulden per persoon,
inclusief diner en een drankje.
De circusartiesten
delen
woensdagmiddag 22 december
kortingsbonnen uit in winkelcentrum Noord en in het centrum van Zandvoort.
De tenten vanv circus Rigolo
zijn verwarmd en zelfs de kassa
staat binnen. In de eveneens
verwarmde bartent is een collectie cartoons van Zandvoortse cartoonist Hans van Pelt te
zien.

Tijdens een van de laatste scènes komen alle acteurs nog eens het podium op

Foto Persbureau Zandvoort/Kick Boomgaard

Wim Hildering schittert met 'De Jantjes

ZANDVOORT - Toneelvereniging Wim Hildering heeft afgelopen weekend een uitstekende jubileumvoorstelling op de planken
gezet. De keuze voor de klassieker
'De Jantjes', van Herman Bouber,
was een schot in de roos. De acteerprestaties lokten na afloop
een staande ovatie uit.
door Martha Burger
'Nou tabé dan, ik groet u mijn mooi
Amsterdam.' Het talrijke publiek dat
op de voorstellingen van de 45-jarige
vereniging in De Krocht af was gekomen, zong mee uit volle borst. Het
34-koppige
toneelgezelschap,
in
slechts negen weken klaargestoomd
Een van de cir- door regisseur Ed Fransen en zijn medewerkers, wist de sfeer in de uitvercusnummers
kochte zaal al snel tot een hoogtepunt
in Rigolo
te brengen. Er was gekozen voor een
openingsscene die door de jeugdleden
voortreffelijk werd gespeeld. Op deze
manier werden zij, onder regie van
Sonja Rijnders, op een aktieve wijze
extra betrokken bij de voorstelling.
In het logement waar het eerste deel

Jubileumrit Sandevoerde
voor Rappange en De Beer
ZANDVOORT - De jaarijkse Jubileumrit van autosportvereiniging
Sandevoerde, om de Rob Slotemaker-wisselbeker, was afgelon zaterdag een mooie ouverture yan het seizoen
1994. Weliswaar was de qpcomst met 16 inschrijvin;en niet spectaculair te nomen, maar de geleverde
itrijd vergoedde veel.
Deze
routebeschrijvingsrit
was uitgezet door de dames
Yvonne Niemeier en Elise Laurier, die hiermee hun debuut
maakten als uitzetter en daarbij terzijde werden gestaan
door de ervaren rijder Henk
Franke. De rit week iets af van
de gebruikelijke routebeschrijvingsritten, mede doordat de
uitzetters een aantal cryptograEische opdrachten hadden ge3ruikt die de deelnemers de nodige hoofdbrekens kostten.
De gehanteerde rijtijd van
;estig minuten voor de A- en Bklasse en negentig minuten
voor de C-klasse bleek dan ook
niet haalbaar. Vrijwel alle equipes kwamen met forse tijdsoverschrijding aan de finish. De
uiteindelijke uitslag leverde in
de C-klasse een verrassende
overwinning pp voor de dames
Heimann/Heimann, die hier-

mee letterlijk aantoonden op
de goede weg te zijn. De gelegenheidsequipe Koper/Driehuizen werd met slechts een ge
ringe acherstand tweede.
In de B-klasse ging de zege
niet geheel onverwacht naar de
equipe Sebregts/Kreuger, die
de equipe Sebregts/Hartevelt
ruim voorbleef. De A-klasse
werd een prooi voor het koppel
Rappange/de Beer. Overdag
had deze equipe nog deelgenomen aan een rit in Groningen
en 's avonds waren zij alweer
present voor hun volgende rit
in Zandvoort.
Behalve de overwinning in de
A-klasse had deze equipe van
alle deelnemers ook nog eens
het minste aantal fouten gemaakt en bleven zij hiermee
houder van de Rob Slotemaker
wisselbeker. In 1992 zegevierde
dit koppel ook. De tweede
plaats in de A-klasse was weggelegd voor de equipe Van Megen/Van Megen.
Na afloop van de rit werden
in de sfeervolle Beach Bar van
het Palace Hotel tevens de clubkampioenen van het voorbije
seizoen gehuldigd en werd de
avond op feestelijke wijze afgesloten met een grootse loterij.
De volgende routebeschrijvingsrit van de ASV Sandevoerde zal worden gehouden op za
terdag 15 januari 1994.

Kerstsamenzang met
mannen- en vrouwenkoor
ZANDVOORT - Voor de
Zandvoortse kerstsamenzang, op zondagmiddag 19
december in de NH-kerk
aan het kerkplein, staat iets
bijzonders te gebeuren. Het
Zandvoorts Vrouwenkoor
zingt voor het eerst met zijn
nieuwe dirigent
Frans
Bleekemolen. Daarnaast zal
het samen met het Zandvports Herderkoor te horen
zijn. Dit gelegenheidskoor
bestaat uit mannen uit diverse Zandvoortse koren.
De bedoeling van de kerstsamenzang is allerlei verschillende mensen bij elkaar te brengen
die samen oude kerstliederen
zingen. Daarnaast is er een declamatie, gehouden door Truus
Stokman, en treden de koren
op.
Frans Bleekemolen heeft de

afgelopen weken geprobeerd,
middels een aantal extra repetities, een eenheid te smeden van
het Zandvoorts Herderkoor.
Het merendeel van de mannen
is afkomstig van het Zandvoorts Mannenkoor of het
Toonkunstkoor. Speciaal voor
de kerstsamenzang heeft de dirigent een eigen bewerking gemaakt van 'Cantique de Noël'
van Adams, die gebracht zal
worden door het gemengde
koor. Ook 'The Holy City' van
Adams heeft hij bewerkt voor
het vrouwenkoor.
De solo's worden gezongen
door Zandvoortse bas-bariton
Jan Peter Versteege. Naast
Truus Stokman werkt ook organist Gerard van Zwieten de
Blom mee. De Zandvoortse
kerstsamenzang begint om half
drie. Aan de bezoekers wordt
een bijdrage van vijf gulden gevraagd.

tijdens de oorlog niet of nauwelijks geweest en toen hij terugkwam kon hij alleen een paar
klompen krijgen. Daarom
kocht hij een paard om scheipen te gaan vissen en 's zomers
voor badgastkinderen ritjes
langs het strand te maken.
Adriaan Paap en de Limburgse Marie Paap-Verhulst waren
56 jaar getrouwd, hun vijftigjarig huwelijk vierden zij op 21
april 1987. Naast zijn echtgenote laat Paap een zoon, een
schoondochter en twee klein-

ring wisten te brengen. Vooral die afwisseling van vreugde en verdriet
werd door hen zo goed vertolkt. Bij
bekende kreten als 'Neem je dan ook
een apie voor me mee'
ging er een zucht van herkenning door
de zaal.

bindmg met het hokje achter, boven in
de zaal al tien jaar defect is. Gelukkig
wist Ed Fransen onopvallend van achter de coulissen met handgebaren contact met hen te houden. Misschien
raakte daardoor de bediening van het
gordijn ook een enkele keer in de war.
Maar de zaal lachte hartelijk om de
speler, die, m de rol van oude baas,
nog net met een snelle sprint het dicht
vallende doek wist in te halen.

Voortreffelijk
Iedereen speelde zijn rol op voortreffelijke wijze. Niet te vergeten: Ferry Kuiper als Bobby, Jenny Molenaar
als Maleier, Siem Hielkema als Kees,
Paul Olieslager als Dorus, Ria Driehuizen- als de vreetster, Saskia Demoed als de Kromme, Robert
Schmidt als Barend en Bram Stijnen
als de Zwaan.
Het wisselen van de decor's was in
dit verouderde gebouw De Krocht een
knap staaltje van improvisatietalent.
Dat kwam ook duidelijk van pas
kwam bij het uitvallen van essentiële
geluiden: de bandrecorder haperde,
waardoor een belangrijke scène werd
overgeslagen. De spelers vingen dat
echter zo goed op, dat de zaal daar
geen erg in had.
De bediening van geluid en licht,
door Ton Kaspers, moet ook extra geroemd worden, omdat de telefoonver-

Trots
Zandvoort mag trots zijn op haar
toneelvereniging. Dit belangrijke stuk
cultuurgoed dient voor altijd bewaard
te blijven. Zij verdient het om bewonderd te worden en om te kunnen functioneren in een omgeving die recht
doet aan haar prestaties. Maar dat kan
pas als de subsidiekraan wordt opengedraaid, om gebouw De Krocht eens
flink op te knappen en van nieuwe
apparatuur te voorzien.
Overige medewerkers o.a.: mspiciente Sylvia Holsteyn, kapwerk Herman Leising, souffleur/grime Betty
van der Kar, decor Arie Kerkman en
Ger Piers, Gonnie Heierman decorontwerp en kledmgadvies.

Wegens emigratie spoed aangeb.

4 pers. caravan/Adria
zomer/winter uitvoering, met wintertent.
Alles er op en er in, ook tv. en radio.
Kan v.a. rieden zo gebruikt worden.
Staat nu op een van de mooiste
campings van Oostenrijk.
Sneeuwzeker en prachtige plaats.
ƒ 7.000,- Dijkman, 02507-17462

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraa» 60
Werkplaats Schelpenplein

KERSTDINERS
OF

NIEUWJAARSRECEPTIE
OP AANVRAAG STUREN WI] U
= ALLE INFORMATIE =

02507-13599

Van Galenstraat 144, goed onderh. klein tweekamerapp. met terras op het zuidwesten. Ind. gang, woonk.,
open keuken met app., slaapkamer, douche, toilet.
Serv.k. ƒ 172,- p.m. Vr.pr. ƒ 119.000,- k.k.
Dr C. A. Gerkestraat 25 zw, gezellige benedenwoning met voor- en achtertuin. Ind. ruime hal, woonkam. met erker en open haard, 2 slaapk., ruime keuken, badk. met douche en toilet, hobbykamer. Vr.pr.
179.000,-k.k.
TE HUUR AANGEBODEN
garage in Zandvoort Noord, huurprijs ƒ115,- p.m.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

'Rossi' overleden
ZANDVOORT - Op 81-jarige
leeftijd is deze week Adria&n
Paap uit de Koningstraat overleden, ook wel bekend als 'Rossi'. Paap was een bekend perioon in Zandvoort, die een aantal opmerkelijke beroepen
heeft uitgeoefend. Zo heeft hij
dennen geplant bij de golfbanen om er vervolgens schapen
te gaan hoeden. Later werd hij
baanschouwer bij de spoprwegen. Na de oorlog, waarin hij
met een razzia was weggevoerd,
wilde hij niet meer terugkeren
bij de spoorwegen. Een toelage
voor zijn vrouw Marie was er

van dit toneelstuk zich afspeelt, ma- top een vakman), en Blauwe Toon
ken we kennis met eigenares tante (Ron Klaasse Bos, die zijn verdriet
Piet, haar man ome Gerrit en zoon goed wist neer te zetten). De dames
Leendert, fantastisch vertolkt door met wie een romance is opgebloeid,
Lucie Peet, Rinus Kok en Ronald ontbreken uiteraard niet. Jans (Ina
Drommel.
Vos) en Blonde Greet. Die laatste rol
was het schitterende debuut van Sandy Marinus, die bovendien met haar
Geldnood
prachtige stem de zaal in vervoering
Dat het logement gevuld wordt met wist te brengen.
het lief en leed van de buurtbewoners,
wordt al snel duidelijk. Een moedertje
De begeleiding van Milly Zandvoort
in geldnood (Yolande van den Broek) met accordeon, was een goede bijdraen de vrouw van Leendert (Wilma ge voor die Jordaanse sfeer. Net als de
Schrama) die steeds door haar man in scheldkannonades waarvan je soms
elkaar wordt geslagen. Ook Na Drup- steil achterover in je stoel vloog. Krepel, een personage dat qua leefstijl ten als „Krijg de koorts. Opvreter aan
doet denken aan Ma Flodder, schitte- de wal. Val dicht oud wijf, anders vlieg
rend neergezet door Minke van der ik m je smoel." Ze werden gretig geMeulen.
bruikt. Echt 'Mokums' waren ook
Haar echtgenoot, de Mop (Willem liedjes als: 'Aan de voet van die ouwe
van Duijn), is steeds als een lieve goed- Wester' en 'Ik groet U mijn mooi Amzak aan haar zijde te vinden. Wat kan sterdam', of 'Als je huilt ben je een
die man mooi zingen. De mensen in de stakker'.
zaal genieten met volle teugen, klapNou, gehuild werd er. Niet alleen
pen in de handen en popelen als het door sommige spelers, maar een
ware om de liedjes mee te kunnen zin- beetje stiekum ook door de mensen in
gen.
de zaal. Mensen die dit stuk vaak
meerdere keren gezien hadden, soms
Daar komen de 'Jantjes': Dolle Dries met hun vader en moeder nog. Herin(een fantastisch spelende Henk Jan- neringen kwamen voor velen boven,
sen), Schele (Michiel Drommel, op en een teken dat de spelers hen in vervoe-

SCHAIK

DIT IS DE HOOFDPRIJS
De romantische Clio Parisienne.
De pittige 1.4 Energy-uitvoering (80 pk) staat borg voor sportief
rijgedrag. Ook het komfort is typisch Frans standaard zonwerend glas,
achterruit-wisser en zelfs stuurbekrachtigmg. De sierlijke wieldoppen,
striping en bekleding zorgen voor de finishing touch Tenslotte wordt
in de modestad Parijs nog meer dan elders op het uiterlijk gelet. .
De Clio Parisienne is verkrijgbaar vanaf f 25.325,-*.
Uw voordeel is f 1.465,-*.

U BENT IN DE RACE VOOR EEN VAN DE
250 DISNEY -ARRANGEMENTEN
Er valt van 9 december t/m
3 januari veel te ontdekken m
onze showroom. Ga op ontdekkingstocht langs spannende
aktiemodellen als de Clio Parisienne en de Renault 19 Driver
Bovendien bent u gedurende
de aktiepenode in de race
voor fantastische prijzen1 Euro Disney,
vlakbij Parijs: het meest fantastische avonturenpark van
Europa. Tijdens deze aktie bent u m onze showroom in de race voor een
fantastisch 3-daags Euro Disney-arrangement voor het gezin t.wv.
± f 1.000,-. Inklusief 2 overnachtingen met ontbijt en een passe-partout
voor drie dagen voor twee volwassenen en twee kinderen (tot 16 jaar,
behorend tot één gezin). Misschien bent u de gelukkige'

KOM NU BIJ ONS LANGS EN HAAL UW FORTUIN
VAN 9 DECEMBER TOT EN MET 3 JANUARI

IEDERE BEZOEKER
KRIJGT EEN
AVONTUURLIJKE
RUGZAK
Voor iedereen die van
9 december tot en met
3 januari een bezoek
brengt aan onze showroom, ligt een bijzonder praktische rugzak
klaar** Zo'n avontuurlijke rugzak maakt de
gelukzoeker in iedere
automobilist wakker1

LEVER DEZE BON IN EN ONTDEK WELK
FORTUIN RENAULT VOOR U IN PETTO HEEFT
Lever de ingevulde bon in de showroom in tegen een spelkaart Volg de aanwijzingen en u gaat in elk geval met de unieke rugzak naar huis1

Naam' de heer/mevrouw
Nr

Adres
Postkode

Plaats

Telefoon
Merk huidige auto:

Bouwjaar:
Kilometerstand:

ALS U TIJDENS DE AKTIE EEN NIEUWE RENAULT KOOPT,
***
KRIJGT U HET 3-DAAGS DISNEY-ARRANGEMENT ER GRATIS BIJ!
Renault adviseert ELF Oliën 'Inkl btwenexcl kosten ri|klaar maken Wi|zigmgen voorbehouden Acht jaar plaatwerkgarantie '• Een exemplaar per adres Zolang de voorraad strekt Deelname staat vrij voor
personen vanaf 18 jaar Kopieën van de bon worden niet geaccepteerd "* BIJ afsluiten koopovereenkomst van 9/12/93 t/m 3/1/94 en registratie voor 1/4/94

o--o. WILLIAMS MNAULT WOKLDCHAMPON FOUMUIE i • i-j

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/ cw
Assurantiën
T
\
i 50**
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort \
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-13360/12424.

RENAULT
l E V E N KLEUR

donderdag 16 december 1993

Weekmedia 17

PUBLIEKE AANKONDIGING
VERLATE KENNISGEVING VAN LIQUIDATIEVERKOOP DIE GELD OP MOET BRENGEN

ABRES

OPENBARE VERKOOP

Bankier: Nalional YVrstminstrr Hu rik. l'. K. Divisinn. Nederlands RTYV-nr.: M. 801-352.824.HOI. Inschrijving KvK: 250.380.

CENTRO Dl MARMI

VERKOOP IN HET HOLIDAY
INN CROVVNK PLAZA.

MARMER

LEDEREN KLED!M£

Mooiste marmer, graniet en leisteen
voor wand en vloer.
De grootste kollektie in Amsterdam en
omstreken in voorraad.
Deskundig advies en voorlichting.
Ook voor vensterbanken en aanrechtbladen graniet en marmer
DEZE MAAND IN DE AANBIEDING:

l

en Herenjassen
l va199,-

HOOFDDORP.
Planerthaan 2. Hoofddorp,
Tel.: 0250.1 - 5(1 000. Kav: 0250.1 - 50 521.
Vrijdag 17 december: 10.00 - 20.00 uur
Zaterdag 18 december: 9.00 - 15.00 uur
Zondag 19 december: 11.00 - 18.00 uur
Maandag 20 december: 10.00 - 19.00 uur
Parkeergelegenheid voor 20(1 aulo'.s.

Rosé Aurore ƒ 69,- incl. BTW

Komende vanaf de A<4 Den Haag- Amsterdam
neemt u de afslag Hoofddorp/Aalsmeer en
vervolgens rijdt u richting Hoofddorp. Na ca.
SOU nieter lint hel hotel links van u.

Adres: de Flinesstr. 18 recht t.o. Makro
Amsterdam, tel. 020-6928555

Suede Dames en
Herenjacks va 98.Motorjacks va 159.JIEUWE COLLECTIE,
tot 40°b KORTING L

TE KOOP IS EEN SELECTIE UIT DE BOVENSTAANDE VOORRAAD

UNIEKE KERSTKANSEN!
De goederen die te koop worden aangeboden, zijn van Engelse bedrijven in fmanciele moeilijkheden, die tot verkoop overgaan om een faillissement te voorkomen en
belasting en schuldeisers te kunnen betalen.
Vanwege de recessie worden voor
ƒ 3.000.000,- splinternieuwe meubelen en
goederen te koop aangeboden en direct afgeleverd, met koningen tot 80%!

Agenturenhandel Baas houdt zich bezig met de
verkoop van orthopedische artikelen
Wij vragen voor de regio Noord- en Zuid Holland

•

VERTEGENWOORDIGERS m/v
die na een inwerkpenode o a therapeuten
gaan bezoeken

PÈXTRA KOOPAVONDEN GEOPEND;

Inruil van leder of bont is mogelijk!

ITALIA LEATHER WEAR
HALTESTRAAT 11, ZANDYOORT
tel. 02507 14642
Info 04920 - 22923. Helmond - Hurksestr. 21 Zondags bereikbaar

Wij vragen een representatief persoon met goede
contactuele eigenschappen, leeftijd vanaf 21 jaar,
m het bezit van eigen auto
Richt uw sollicitatie, uitsluitend schriftelijk binnen
1 week, met C V en recente pasfoto aan-

Agenturenhandel
Grutto 5

2 4 1 1 LP

BESPAAR TOT 80%
Te koop is ondermeer een prachtige
collectie meubels, w.o. ingelegde suite-en
eetkamertafels in 3 delen met bijpassende
stoelen. Kabinetten, hoek- en wandkasten,
koffie- en wijntafels. Tevens Chesterfields,

IC. BAAS
Bodegraven

Voor inlichtingen mevrouw C Baas, telefoon 01726 -12530

ken en andere kunstvoorwerpen.
Alles moet weg, met kortingen tot
80%.Tevens bieden wij aan 92 unieke handgemaakte Italiaanse 3-delige eetkamertafels,
hotel kwaliteit. Moet tegen elke prijs worden
verkocht. Wegens de lage prijzen van de meubels, moeten wij een bijdrage in de bezorgkosten vragen van f75,- tot 15 km. Meer dan
75 km: in overleg.
Let op: dit is geen veiling. Betaling:
contant of via Eurocard, Visa, American
SPIEGEL MANIA!
Express, Diners Card, girobetaalkaart of
Voor ƒ 5.000.000,- geslepen spie- eurocheque. Dit is de grootste verkoop, ooit i n
gels, allerlei vormen en maten. Sommige Nederland gehouden.'
zijn ƒ 3.000,- waard en gaan nu weg vanaf
Georganiseerd door Inter UK Salcs & Marketing
Prinsengracht 1111. 1017 JJ Amsterdam
slechts ƒ 25,- p.st. Grote kleurenprints in
Alle inlichlmgen op werkdagen van 12 00-16 00 uur
sierlijst, veel soorten, allemaal ƒ595,- waard,
Tel 020 - 420 20 60, fax 020-6384622
nu voor ƒ 75,- p.st. Voor ƒ 3.000.000,- kloklederen bankstellen, prints, spiegels met allemaal schitterende lijsten. Alles moet weg.
Deze crisis-verkoop omvat ook: collectie van 3.000 ingelijste prints v.a. ƒ 5,p.st. En ook 84 ingelegde eetkamertafels met
kortingen tot 80%. Bij elke-tafel zijn de
bijpassende stoelen gratis. Tevens 500 stuks
handgeslepen kristallen cognac-, wijn,whisky- en sherryglazen. Voorts: karaffen,
schalen, flessen en vazen. Alles moet weg.

FEESTELIJKE
CHAMPAGNES
AST/

IVERRASS
JQtU^IIE WALKER
SCHOTSE
WHISKY

HARTEVELT JONGE JENEVER • LITER 18.45
FLORIJN JONGE JENEVER • LITER
18.98
OLIFANT JONGE JENEVER - LITER 19.98

98

CLAERYN

_

1991 A.C.

GIJSBRECHT
VAN AEMSTEL

JONGE
JENEVER

VIEUX

LITER

Jonge

ssffjfësiy

.$0 nCHAMPAGNFj
1

Ss^°' ll""™ -^^!
(ELDERS 4&9ff

LITER

J

LITER

JOSEPH GUY

HENKES BESSENJENEVER • LITER
15.98
BOOMSMA vlierbessenjenever • LITER.... 16.98
COEBERGH BESSENJENEVER - LITER ... 16.98

FRANSE A^QA
•\ QUINSON PEUÏ &

18.75
19.98
20.98

GIJSBRECHT
VAN AEMSTEL

UENEVIR

JONGE
JENEVER

PARADE VIEUX - LITER
HENKES VIEUX - LITER
DUJARDIN VIEUX - LITER

GIJSBRECHT
VAN AEMSTEL

COGNAC ^ ^ ~**

pnjTbehoeft u het me te aten .^
bieden W1J
Ml6 gulden die deze ^ ^slechts

BERENTZEN

GLEN TALLOCH WHISKY 0,7 LITER 19.98
HAIG WHISKY 0,7 LITER
22.98
WILLIAM LAWSON'S WHISKY 0,7 LITER .. 22.98

C5=]

SCOTCHMAN
PURE SCHOTSE

BESSEN
JENEVER

WHISKY

LITER

0,7 LTR - 40% alc.'

APFEL
KORN

dieprood
rode vruchten
fluweelzacht en rond

ELDERSj

0,7 LITER

lELDERSJ2^|

HETZELFDE

££*+
•M

ElONPONE

'ABLOMOREM

.

TBB

SAFARI

COINTREAU
Triple-Sec likeur
0,7 liter

SAFARI
AFRICAN DRINK
0,7 liter

ELDERS.33r98'

ELDERS .UMHT

GRAND MARNIER
ROUGE
0,7 liter

TIA MARIA
KOFFIE LIKEUR
0,7 liter

DIMPLE12YEARS
SCOTCH WHISKY
0.7 liter

REMY MARTIN
V.S.O.P.
0,7 liter

LONDON
BITTER LEMON
liter

ELDERS 2&&T

SPONTIN
SIROPEN
6 smaken
ELDERS 5^

• MAINZER DOMHERR KABINETT
FEIST PORT
PABLO MORENO
SHERRY 0,75 liter Ruby, Tawny, White KLUG roodofwit • OPPENHEIMER KRÖTENBRUNNEN
KABINETT
0,75 liter
pale dry ol medium dry
0,75 liter
• BONDENHEIMER ST. ALBAN KABINETT
ELDERSj&ï98"

FLES 0,75 liter
PER
FLES

99
f.09
f.69
99

SLIJTERIJEN
HAARLEM: Californiëplein 17
ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21

f-^i t

PIONEER N23 MINI HIFI
SYSTEEM
SONYXR3050CARSTEREO

VERSTERKER 28W/4x7W/el*(fonischeg8luidsreg8ling/loudness«TUNEfi digitaal/24,
presets/memoiy scan CASSETTESPELEFt autorBVBrse/dua! adjust
/ATA coropleefmetanti-dieistaisiede • - ' • ' /

COMPLETE HIFI SET MET
CD-WISSELAAR, VERSTERKER, TUNER, DUBBEL
CASSETTÉDECK EU
AFSTANDSBEDIENING
m zondag bij Polectro /

VERSTERKER 2x60W/servovo!ume/surround
soijrsöVSxDBFB/EQUALIZER 13-bands spectrum
analyzer/programmeertaarTUNEtVTiMER 40
presets/aigitaal/prograrnmeertBar DUBBEL
CASSETTÉDECK autorevefse/dolby/hinh speed
dubbing/CD-svnchro en time edit CD-SPELER
programmee) baar/kalender SPEAKERS 3-weg
(win duet bass reflex AFSTANDSBEDIENING
norm 1199,- op zondag bij
Polectro

VERSTERKER setvo volume/mic.(nixysurround
sound EQUALIZER 7-baflds/6x sound charactef
.TUNER/TIMER digitaal/programmeerbaar
DUfiBa GASSETTEDECK auioreverse/dolby/
IhiohSMeddubbing/CO-syncnraeteCD- , SPELER programmeerbaar/kalender SPEAKERS
13-wegtess reflex AFSTANDSBEDIENING

338,- 699>-

norm 399,- op zondag bij Polectro

SONY MHC710 MINI HIFI
COMPONENTEN SYSTEEM

AKAIMX102MINIHIFI
SYSTEEM MET SPEAKERS

norm 999,- op zondag bij
Polectro

iZONDHG J9/1?
O.OO TOT N.OO

[MITSUBISHI CT25M
stereolook

63 cm'donker getinte beeldbuis/
, teletekst met fasW/ön Screen
Display zenderidentificatie/oftü'mer/TVtvideo afstandsbedie\ningetc:; • , ' , , „
norm 1299,-op ;
zondag bij Polectro

BLAUPUNKT CR8350 = SONY FX400 ;

KENWOOD KRA305Q RECOVER 2xSOW VIG
versterker met stabilizatie circuii/ioudness/
idigitate tuner/20 presets/servo volume eic.
KENWOOD DP1Ö CD SPELER 1 bits/
.programmeerbaar/CCRS computergestuurde
iopname KEtWOOD KXW4050 DUBBEL DECK
autoreverse/dolby HX-ProDPSS/lndex scan/high
speed CD-opname/CCRS/compleetmet
FSTANDSBEDIENING
norm 1397,-op zondag bij
Polectro

72cm HLblacktrinllronmel
digital comb Wtef/60W HiFi
stereo/Teletekst met 4 pag.
geheugen/doublé dury
afstandsbediening etc.
norm 2699,- op
zondag bij Polectro

898,-

SONY video 8 sysleem/IOx powefzoom/3lux/pragrani AE/ - -'
lader/data insert/Igngplay/easycdrtnection/afslandsbediening!
norm 1998,- op zondag bij Polectro : v

KENWOOD SUPER VOORDEEL
HIFI SYSTEEM

SQNYKV-A2921
GROOTBEEUJHi
BLACK TRINITRON

ZONDflG 19/1? 16.00 TOT 1100

978,

ZONDflG 19/12 H.OOTOT 5.00
GRUNDIG M63-670M TOP BEELD en GELUID

AKAI VS-550 HIFI STEREO VIDEO
HiFi slereo/DX-4 koppensysteem/jog shuttle/digital tracking/
PDC-prepared/perfed stilstaand beeld, beeld voor beeld en
slow molion/multi speed/auto functies/kmderslot/PALSECAM/luxe afstandsbediening met shuttle
«

norm 2709.na inruil bij Polectro

norm 1299.- na inruil nu

SABA T6348 STEREO KTV MET TXT

•! 63cm Supr vlak beeldscherm met kontrastfilter/2x20W HiFi
' stereo/4 speakersysteem/S-VHS/TOP txt/sleepIimer/APLSECAM-NTSC/vele aansluitingen (ook aan voorzijde)/
menugestuurde bediening met
luxe aïstandsbediening/elc

1498,-

norm 1699.na inruil bij Polectro

AKAI VS-280 VHS VIDEORECORDER

998.-

PDC-prepared/perfect stilstaand beeld, beeld voor beeld en
slow motion/multi speed/auto functies/kinderslol/PALSECAM/luxe afstandsbediening

norm 710.-nu bij Polectro
SONY 55 CM BLACK TRINITRON DeLuxe

GRUNDIG GV240 VPT/PDC STEREO VIDEO

55 cm/Teletekst met 4 pag. geheugen/FASTexl/dubbele camcorder aansluiting aan voorzijde (hi8/S-VHS)/On Screen display/sleeplimer/aistandsbediening/KVM2141 QQQ

^2 koppensysteem/HiFi stereo/Auto Tape Time Select/Go-To
f index zoek/NTSC play/breedbeeld/VPT text programmering/
PDC/auto head cleaner/digilal aulo tracking en digilal sharpness/audio dub/reverse play/perfect stilstaand beeld, beeld
voor beeld en slow motion/LCD afst.bed^ flftQ

norm 1399.- nu bij Polectro
OO«f y "
SONY KV-X2131 norm 1799.- nu 1289,SONY KV-X2521 norm 1999.- nu
1498,SONY KV-X2921 grootbeeld nu
1649.-

m

norm 1709.- na inruil nu

l UJ J ^

SHARP
VC H83

H|F|

VCA35

afstandsbediening

slereo/LCD afstandsbediening

NU

799.-

NU

499."

1299.-

979.-

HITACHI
VTM860 HiFislereo/6koppen/longplay/etc

NORDMENDE

GRUNDIG

GV201

BESTE CONSUMENTEN TEST

altijd voordeliger

GV401

Program DeliveryConlrol

altijd Voordeliger

VS902

Program Delivery Conlrol

1099.-

NORDMENDE FUTURA55F
HIFI STEREO KTV MET TXT

659.- '
:

PANASONIC
NVJ40

3 + 1 koppen/LCD leespenafst bed /elc

NVF55

HiFi slereo/4 koppen/leespen als! bed

NVJ65

HiFistereo/longplay/leespenalstbed

1195.-

629.-

NU 1089."
1698.- 1089.-

SONY
SLV125

NTSCplay/alstandsbedienmg

799.-

569.-

SLV325

Skoppen/dualmodesnullle/afstbed

999.-

729.-

SLV625

stereo/4 koppen/audioduo/longpty

1699.- 1098."

SLV825

HiFi slereo/4 koppen/iog shuttle/na inruil

2298.- 1698. -O

camcorders

Heeft u aeen inruil er., kom toch praten!

BEELD. 63 cm Black Line met Invar masker en Monolilh
contrasllilter dus duidelijk scherper kleurbeeld met
natuurgetrouwe kleuren en zeer groot kontrast. GELUID
2x20WHiFi stereo met 4 speakerssyteem en aansluiting voor
HiFi installatie EXTRA'S: zenderidentificatie/menugesluurde
bediening/TOP-txt/Aulqmatic Channel Programming/
kindcrslol/vele aansluitingen/luxe Tele Pilol afslanusbedienmg

SONY EXCELLENCE Hi-BLACK TRINITRON
* 72 cm Hi-black trinitron plus met digital comb
* Picture in Picture * menusysteem met 16:9 mode
* 10OW HiFi stereo met 3D-subwoofer systeem
* afneembare boxen en surround systeem
* Teletext met Textbank, TOP en FAST txt
* NTSC, S-VHS + Hi-8 aansluitingen
* comfortabele menugestuurde bediening met
unieke doublé duty afstandsbediening E2931

2598, .o

UIOLUI IUOUUUIOMII ty

55 cm FST ultra vlak beeldscherm/DCCI en Black Matrix voor
briljant, kontrastri|k en haarscherp beeld/2x20W HiFi stereo
met 4 speakersysleern en ruimtehike weergave/Teletekst met
geheugens/S-VHS/PAL-SECAM-NTSCvideo/veleaansluitingen w.o. 4 extra speakers/IMC afst.bed. voor _ -^ -^ n
comlortabele menugesluurde bediening/etc. DRU J*
norm 1399.-nu na inruil
OU«7

norm 3746.na inruil
nu bij Polectro

SPACE SYSTEM

l_£_Uv

SQNYCCDFX300 1798.- 1298./ =28%
KORTING
SONY CCD V600HI8 2999.- 1 998./ =33%
KORTING /
CCR806 = TR303 1899.- 1498.°
7=21% KORTING/
SONY TRAVELLER 1998- 1178.=41% KORTING
SGNYTR8G8HI8 ????.- ????./ =??% KORTING /
SONYTR707HI8 ????.- ????./ =??% KORTING /
HITACHI VME31
1798.- 1368.
/ =24%
KORTING /
MITSUBISHI CX1 1998.- 1598.
7=20% KORTING/
CANON HI8
2798.- 1998.

/ =29%

KORTING/

PHILIPS MATCH L/A/ESHOW wlini Jubileum Stun

alle modellen bijpolectro en .....altijd demonstratiefdaar!

JVC
HRDX20 digitallracking/shuttlesearcIValsIbed

NU

HRJ300

NU

679."

799.-

549."

3 koppen montagevideo/als! bed

HRD560 VHS/LCD afstandsbediening

495.'-

HRD640 3 koppen/LCD afstandsbed

NU

639.-

HRD830 HiFi slereo/afslandsbedienmg

NU

889.-

SUPER BREEDBEELD
NORDMENDE SPACE SYSTEEM 82HS

PHILIPS
VR231

lurbodnve/alslandsbedienmg

NU

599.-

VR502

HiFislereo/longplay/alslbed

1395.-

798.-

VR522

rratchlme/HiFislereo/afstbed

1395.-

998.-

PIONEER MCD200Q CD-WISSELAAR SET
CD-wisselaar voor 6 CD's /4x15W / pre-out / bediening van
CD-wisselaar / digitale tuner / 24 presels /
afneembaar Iront
Polectro's Surprise prijs

* 82 cm Black Matrix beeldscherm
met DCCI en ADTV
* Picture in Picture
* 2x50W HiFi stereo met 5 speakersysteem
met ruimtelijke weergave en surround
* Teletext met 8 pag. geheugen / S-VHS / OSD
* NTSC, PAL, SECAM-B/G etc./timer
* IMC afstandsbediening voor comfortabele
menugestuurde bediening met taalkeuze
norm 5499.- polectroprijs3198,na inruil
0*700
n
nu bij Polectro
£ ff wO •

my first Sony
17

IJ^£3»£»°°f»*l

BIJ POLECTRO AL v.a.
MY FIRST SONY TEKENCOMPUTER

SONY CD-WISSELAAR SET KP-140 RDS
;

x20W / RDS / pre-out / loudness / laoer / digitale tuner / 21 presets /
autoreverse / dolby / custom file / intro play / tslsloon rr,ute,' klok /
a'neembaar Iron! met alarm CD-WISSELAAR voor 10 CDs

eenvoudig aante sluiten op alle televisies/talloze tekenmogelijkbeden/
28 stempelluncties/inkleuren van vlakken/uitgummen
/tekening bewaren op video etc.
norm 349,- nu bij Polectro

VRAAG NAARSPECIALE SURPRISE PRIJS
KENWOOD CD-WISSELAAR SYSTEEM

rflC-754 4x25W / pre-out / gescheiden tone conlrol / fa der / klok /
failaal / alneembaar Iront/ KDC 800 CD-v.isssIsar met magazijn
oor 10 CD s

norm 2098,- Surprise Prijs

1598,-

JBL M1 CAR HIFI STEREO VERSTERKER
100W peak / MOS-FET frlvës l bocsler aansl

M QQ

norm 999,- Polectro's Surprise 49«7 j "

Discman 199,-

JVC MX 77 TOPKLASSE MINI HIFI

VERSTERKER 2x70W, mam 2x34. subwoofer2x36W/live
surround EQUALIZER 2x7 bands TUNER 40 presels TIMER
multi program DUBBEL DECK autoreverseHX-Pro CDSPELÊR T bits/programmeerbaar/edit systeem. AFST.BED
compulink/learning CSRP
^ flQQ

norm 1999.- nu bij Polectro l U JO,"
7O-cm Matchline kleuren T.V.
28 PT 900A/01

SONY mini systemen

Alléén bij Polectro v.a.

JVC mini systemen

MHCI/OOsPsato*0?'™ equalizer/alst bed
MHC4700™lspe*rs/TOPKLASSE/afslbed

bij aanschaf van KTV v.a. 1250,GRATISLUXETV-meubel

UX2

micro s/sleem

MX44

Compleet met speakers

MX55

melspcakers/CD-ïïisselaar/eaualizer

1599.- 899.
2699- 1499.

RU 589.
'

nu 789.
1499.- 799.

KENWOOD mini systemen
UD90

dB winW i*u

iïiEt

speakers en alslandsbediening

2999-1498.'

UD700

dolby surround

2499-1698.'

UD900

omnioireclional boxen

2999-2298.'

PIONEER mini systemen

bij aankoop van een CD, Mini of Mioiset
Nu GRATIS CD-clean set t.w.v. 49,

mei speakers/P-Bas&'sound field contr

1299.-

rnet speakers

1499.- 999.'

779.'

mei speakers
melspfflters/dig soundl.eldprocessor

1999.-1275.'
2499- 1698.

midi Jubileum Stun

SONY CFD50 SOUNDMAN met CD

krachtige versterker/toonregelin/mic.mix/FM.AM tuner/
LCD display/line luning/cassetledeck met opname/AMS/

PIONEER midi systemen
J2T

nu bij Polectro

gescheiden voor en emdvcrslerker

1898-1198.

KENWOOD midi systemen
fv125

bass boosVequalizer/afst bed

1299-

699.

SONY midi systemen

SONY MINI HIFI SYSTEEM met
CD-WISSELAAR en BOXEN
VERSTERKER 2x70W SOUND FIELD CONTROL 6x6 inst
EQUALIZER 15 bands spectrum analyzer/paramelrisch/programmeerbaar/surround sound/Al bass conlrol TUNER 40
presets/zendernaamgeheugen TIMER sleep, wek en schakelkloklunclies DUBBEL CASSSETTEDECK auloreverse/dolby/
etc. CD-SPELER cuslom ediWile/time ediWade/program- •
meerbaar/soundlield lile etc SPEAKERS 3-weq systeem
AFSTANDSBEDIENING MHC 2750
" "
~

SONY CAR STEREO STUNT
VERSTERKER 4x20W / gescheiden tone central / ladsr / mute /
loudnsss /TUNER digitaal / 24 presets / 5esl Tuning Memory /
nemor)' scan CASSETTÉDECK autoreverse /
Hokfunctie en alneembsar (ront

norm 599,-Polectro's Sur

KENWOOD MIDI HIFI SYSTEMEN

De HiFi slystemen van KENWOOD zijn topkwaliteit in alle pnjsklassen Neem bijvoorbeeld de M97. het Digitale Top systeem,
met het befaamde Dolby Pro Logic Surround systeem en uniek
voor KENWOOD het Environmental Sound Enhancemenl sysleem Wat u zeker gehoord moet hebben. Kom dus naar
Poleclro voor een demonstratie1 Want bij Polectro vindt u alle
modellen omdat Polectro geselecteerd
PRO-DEALER van A'dam en omstreken is

BIJ POLECTRO ALTIJD VOORDELIGER

norm 1998,- bij Polectro

SONY MINI HIFI SYSTEEM
PIONEER CARSTEREO KEH M4000

2x25 of 4x15W/pre-out / bediening van CD-wisselaar /
digitale tuner / 24 presels / alneembaar tront m f%*

norm 699,- nu bij Polectro

DENON D100 TOPKLASSE MINI SYSTEEM

VERSTERKER 2x57W/Super Dynamic Bass TUNER 30 presets/digitaal TIMER wek, en opnamefuncties CD-SPELER
digitale uitgang/programmeerbaar CASSETTEDECK dolby B+C/HX-Pro/music search SPEAKERS 2-weg bass reflex

VERSTERKER groot dynamisch vermogen EQUALIZER 2x5
bands TUNER 30 presels TIMER wekfunctie DUBBEL CASSETTEDECK dolby CD-SPELER programmeerbaar/kalender
BOXEN tegen meerprijs/ AFST.BED.MHC500

SYSTEEMAFSTANDSBEDIENING OOKALLE ANDERE DEHOH APPARATUUR BIJPOLECTRO WANT...

norm 111D,- nu bij Polectro

POLECTRO IS OFFICIAL DEALER VAN A'DAMEN OMSTREKEN

SONY MHC610 MINI SYSTEEM M>. nu 739,-

os en Lommerweg 373-375 A'dam

D117

geheel compleet

D207

Dyramic Bass Feed EacWequalizer

D307

2\75W/piogram Equalrai/CD elc

D507

suuound sound/losse componenten

998- 599.
1199- 779.
nu 999.
1598-1148.

AKAI
M30

compleet mei speakers

M40
M 70

compleet met speakers
compleet mei speakers

699- 539.
799.- 678.
999- 848.

Polectro
cVISION'

ECIAALZAAKVXN NEDËHÜAND
R DAN 5 JAAR * PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

BOSE / SHERWOOD MÏW-SET

SONY CAMCORDER
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25GR5760; Flat square beeld
buis, teletekst, stereo en af
standbediening. Adv.*2075.

1295.1395.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

8x motorzoom, (ader, 3 lux,
hifi, autofocus. Adv. '2220.-

INDESIT1200 TOEREN WASAUTOMAAT

Unieke topklasse kombinatie! 2x40 Watt, 7 bands elektronische
equalizer/analyzer; digitale tuner, 30 pre-sets, timer; dubbel autoreverse cassettedeck, HX-PRO; CD-speler, 1-Bit. Afstandbediening. BOSE 201 boxen 'Direct reflecting' voor stereo in de hele
kamer. Adviesprijs*2587.-

1200 toeren wasautomaat, trommel roestvrijstaal, optimaal
bedieningsgemak, regelbare thermostaat, 18 wasprogramma's,
regelbare centrifugegang, halve wasknop, zeer zuinig en
zelfreinigende pomp. Adviesprijs'1299.MAGNETRON OVEN

1299.-

Snel ontdooien en verwarmen.

TOPIUIERK CAMCORDER

F60; 8mm systeem, 6x zoom, supenmpose.autofocus Adv'2299.-

1149.-

Type W750; Voorlader
280 LITER 2-DEURS
RVS trommel EN kuip
LUXE KOELKAST
Adviespnjs. '2199.Ondanks grote inhoud kom
pakte afmetingen. Adv. *749.

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

1995.-

PHILIPS 25PV7966
63 CM MATCHLINE

1795.

995.-

945.-

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

TypeWA199:1100loeren.*1849.Topklasse beeldkwaliteit, HiFi stereo. Adviesprijs*3330.-

AEG LAVAMAT RVS

1549.-

SONY TRAVELLER

TR50; Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi, autofocus. '2550.-

1399.

745.-

"P 495.-

De grote AEG kolleklie bij BCC
ZANUSSI 2-DEURS
te bewonderenl Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbieding? Adviesprijs.*! 549.-

1969.-

!§ 565.1125.- !§ 665.-

SIEMENS WASAUTOM.

SHARP 2 IN 1 KOMBI
MAGNETRON

299.

Type R3G12; Inhoud 16 liter,
750 Watt vermogen, 1000
Watt quartz-grillelement,
4 standen, eenvoudige bediening, draaiplateau, 60
minuten tijdklok en gratis
kookboek.

SAMSUNG 900 WATT

665.-

BAUKNECHT WA6500

1499.-

SIEMENS KS31 VOO

aas-

320 Liter2<Jeurskoekasl *1398.-

~~ 569.-

HRD910;TOPKLASSE! *1649.-

899.-

prg^ Q/IÜ B
umf O4ifi
•

1299.

.•

37 CM KLEUREN-TV

GRUNDIG HI-FI VIDEO

749.ZANNSSI WASAUTOM.

1099.-

599.-

CQQ

699.-

MIELE KOEL/VRIES"

PHILIPS VIDEO + PDC
VR223; VHS-HQ, simpel pro-1
grammeren: TXT. *1245.-

749.-

429.' £»£»•

749.-

..kalender.Aov.

TOEREN
BOVENLADER

SONY'
TOP*' "

CO-speler

[Type AWG089; Opvolger
Ivan de nu reeds legenIdarische PHILIPS CC1000.
| Adviesprijs. *1445.-

279.

3-weg boxen.

VR312; 3 koppen, perfekt beeld,
-CD-afstandbediening.*1145.-

,PKLASSECD-s
,k searcn. 3''

SONY M

899.799.-

5

130 LTR. KOELKAS
I800TRNBOVENLADER Oerdegelijke tabletop. Zeer

ARISTONA HQ VIDEO
2SB12;LCD-afstandbed..*1045.-1

raaie uitvoering met formica INDESIT
bovenblad. Officiële garantie.

255.-

lAEGTURNETTE

•SSBTB49.-

BLAUPUNKT VIDEO

1099.VERKOCHTE

h o s l
Bassboosi,'"

CD-speler,

355.-

'OPMERK. Adviesprijs*749.-

395.425.-

"\

70KV9717; Adviespnjs*2275.-

,.•1052.

1348.-

SONY4 KOPPEN VIDEO

„ootdteletoor.

779.'

495.-

SLV425; VHS-HQ, longplay,
4BA-PRO koppen, shuttle. *1 330.- 1

BOSCH KTF1540

SONY 3 KOPPEN VIDEO l

BAUKNECHT 160 LTR

V325; VHS-HQ, prefekt beeld' [
LCD-afslandbediening. '1 220.-

^i^-nnin.

399.'

t e r e c o r d e r . Adv.

1099.-

c o .speler,

AKAI VHS VIDEO+PDC

recorder^ass-L
.-rrrrJTTIE*

F360; HQ-3 koppen. *1 098.- 1

7 VI Q
i 4-5I.

/»•

| Wasdroger. Adviesprijs*495.-

TCM4000;Soundmix/
cassettespeler.lnkl.
microfoon. Adv.*140.-

I ZANUSSI WASDROGER

MYFIRSTSONY

F340; VHS-IHQ, PDC voorbereid, afslandbediening. *968.-

CFM 2000; Radiocassette. Adv. '165.-

C7Q „i
QQQ
Ufïl.
O«fO." PANASONIC
VIDEO
BLAUPUNKT 55 CM

SUPER TELETEKST

MY
FIRST

SONY —^-^y

AKAI 3 KOPPEN VIDEO l
ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

MYFIRSTSONY

J40;VHS-HQ,3koppen.*1104.- j

WM3000; Kleurige
walkman, inkl.hoofdtelefoon. Adv.'SS.-

649

JVC VHS-HQ VIDEO

GRUNDIG 51 CM TEKST DX20;afslandbediend. *879.- 1

pT«fi4 CQQ
lf;m? UÏJO.

GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

„I.M030.-

~mn

STUNT! VHS-HQ VIDEO l

679.-

849'
" .

399.PHILIPS MATCHLINE
HI-FI VIDEO + PDC
VR723; Topklasse, 4 koppen, Jog & Shuttle

PBOFOON

139.

Draadloos,

BCC

II \PRIJS

Meer budget door de gratis
BCC-cardf
Aanvraag-folder in de winkel!

FM,MG,LG,7xko

39».459.-

mrt uwPIN-code
l Winkelcentrum "Schalkwijk^Lnri»..V7>bn<tVn l Rivièradreef 37

EM22; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispiten mixed
grill-set. Adviesprijs. *1575.-

998.-

ATAG GAS-ELEKTRO

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. grill en kookwekker. *1510.-

48.-

OPZETVRIESKASTJ

Handig opzetvrieskastje, waar
een plaatsje voor te
l PHILIPS/WHIRLPOOL altijd
vinden is. Adviesprijs. *595.| TypeAMB523; Adviesprijs*945.-

599.IBAUKN./BOSCH/AEG

> 649.799.(ELEKTRONISCHE

328.-

ZANUSSI VRIESKAST

TypeZSOSO; Adviesprijs*599.-

428.-

PHILIPS / WHIRLPOOL INDESIT D3000WI
Type AFB594; Vrieskast. LUXE VAATWASSER
Adviesprijs. *725.-

6 programma's, 1 2 couverts en
geruisarm: Adviesprijs*999.-

IKONDENSDROGER

l Elektronisch regelbaar. '1445.- BAUKNECHT LUXE

IMERKCENTRIFUGE

169.-

BAUKNECHT VW 3PR
pTgii C7Q
IfM? ü / O i " nw% 7QQ .
BOSCH VRIESKAST

LüAST

f «l«lri

TypeGSD1311; Adv. *848.- BOSCH VW PS2100

pWii QCQ _
lJ?JrA? Ou«l.

STUNTÜ VRIESKIST!!

MIELE VW G521

348.-

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag....
dinsdag t/m vrijdag
,
zaterdag .9 tot 6 uur.
l BEVERWIJK
l ALKMAAR
'
\jm-m Cl CUTDCt Cl IDE
Badho«v»dorp vrijdag
Winkelcentrum "De Beverhof" Huiswaarderplein 11
17 KrTJV
3V;?.yJrJ
AMne-r A n l M""«»nbroik vrijd.V
l Beverhof 16 (alleen witgoed) l (Achter IMoordark«de/G.oa...«.K«i l • / IM
INne
DED
RAIMDST
IN
DE
RANDSTAD
I ov.rig* fMlal.n dondtrdig

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

Electronisch betalen l HAARLEM

898.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

| INDESIT WASDROGER

1299.-

PIN-CODE

410;Ga&eleküofomuis.Adv.*1425.-

ATAG INFRA TURBO

| Type TD50; Adviespnjs*649.-

999.-

1399.1

279.-

l MIELE DROGER

afstandbediening. Adviesprijs*1 895.-

595.-

TOPMERK WASDROGER

IKONDENSDROGER

l. afstandbediening. *699.- 1

428.-

PI

648.-

PELGRIM FORNUIS

160 liter inhoud. Adv.*869.-

i'-

IS63-30; Adviespnjs*1799.-

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

KN5404;Gas-elektro. *1049.-

PHILIPS 160 LITER

IS70-39; Adviesprijs*1999.-

BLAUPUNKT 63 CM
STEREO TELETEKST

INDESIT G/E FORNUIS

ZANUSS1140 LITER

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

528.598.-

ETNA FORNUIS 14.00

145 LITER KOELER

RTV535;3koppen,VHS.*1445.-

1398.

FORNUIS

Type KN5402WO; Adv. *849.-

l Inklusief aparte 2800-toeren
l centrifuge. Adviesprijs.*1375.- NDESIT140 LITER

GRUNDIG VIDEO + PDC
GV201; TELETEKST. *1099.-

879.

KOOP ZONDER
RISICO

PHILIPS/WHIRLPOOL BCC speelt reeds 23 jaar op|
zeker en verkoopt uitsluitend
KOEL/VRIES KOMBI
de allerbekendste topmerken

umr 393."

F55; 4 koppen, stereo. '1683.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

Type ARG280;Adviesprijs*1235.- met officieel Nederlands garantiebewijs. Fabrikanten en
importeurs leveren ons graag
en niet alleen vanwege onze
INDESIT PROMOTIE
zeer grote omzet. Ook omdat i
Type 2596; Adviesprijs.*799.wij een snelle, zeer modern
geoutilleerde Technische
'Dienst hebben, die het begrip
SERVICE werkelijk waarmaakt.
BAUKNECHTSUPER
B v • kleuren-tv service in- en
KOEL/VRIES KOMBI
buiten de garantietijd uiterlijk
VpeKGC2511 ;Adviesprijs'1269.de volgende werkdag. Bi| boikopen is een verademing.
Vakkundig personeel staat u
met raad en daad terzi|de.
PHILIPS/
BCC, waar men nog tijd voor
WHIRLPOOL
u heett!
850

pTifo

PANASONIC VHS HI-FI

679.-

649.-

799.-

_ „„„ raak te i

VS940; VHS-HQ, 4 koppen,
TELETEKST/PDC. '1999.-

SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST
TURBO-DRIVE VIDEO

899.32

R8180; 750 Watt+draaiplateau.

Luxe 3 in 1 kombi
PHILIPS / WHIRLPOOL ieen 2-deurs koelkast maar een AVM920;
magnetron. Adviesprijs*1299.Type AWG719; Adv. *1235.- echte 320 Iiter2-deurs koel/vries
;ombinatie. Koelruimte op "ooghoogte". Adviespnjs. *1099.-

STUNT 1000 TOEREN

Supersnel, 4 koppen, longplay. l
Ned. Philips garantie.'1245.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI

INDESIT 1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig. Adviesprijs*1299.-

1199.-

999.-

Type MX245TB(zw); 28 liter,
digitaal, draaiplateau. Adv. *549.-

-MA925C; Luxe 3 in 1 komDi-magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adviesprijs*849.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

369.-

MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON

Flat en Square Hi-Black Trinitron beeldbuis, teletekst en at- SONY VHS HI-FI VIDEO
sjandbedienmg. Adv *1799.- SLV615; HQ TOPKLASSE'
4koppen,longplay(8uur).*1990.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

Type R3G14; Draaiplateau,
timer en 1 000 Watt quartz-grill.

BAUKNECHT 2304

VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle, perfekt
beeld, HiFi stereo. Adv. '1795.-

JVC VHS HI-FI VIDEO

1699.-

319."
SHARP 2 IN 1 KOMBI

BOSCH 1000 TOEREN

845.-

799.-

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST

299."
PANASONIC NN5259

~

Supersnel' HiFi stereo video.
Ned. Philips garantie. *1395.

1299.-

PHILIPS / WHIRLPOOL
AVM61 0; 20 liter. Adv. '769.-

BOSCH 280 LITER

TURBO-DRIVE HI-FI

SONY 63 CM KT'
SUPER TELETEKST

SHARP R2V11 STUNT!!

PHILIPS/WHIRLPOOL

999.-

*
K

MOULINEX FM1115

INDESIT 2-DEURS

Type R2240. Adviesprijs*849.-

SONYHI-8TRAVELLER

3HIÜPS GR1021 37CM PHILIPS HI-FI VIDEO

395.-

m 425.-

BAUKNECHT1100TRN

STEREO TRAVELLER
PHILIPS CE6270 63CM CCR810; 8mm camcorder, HiFi
AFSTANDBEDIENING stereo, super-lichtgewicht '2695.PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

SAMSUNG RE570

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

1 tot 63O
9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND:
. .. 7 tot 9 uur
.... 7 tot 9 uur
7 tot 9 uur

WINNAARS PHILIPS SPAARLAMPENACTIE
De onderstaande mensen ontvangen van Philips een spaarlamp
voor inzending op de lezersprijsvraag van Weekmedia b.v.

danken
Zeestraat 46

J. N. van Aalderen, Uithoorn. G. Amsterdam. M. C. LammersJ. Aaldering, Amsterdam. A. Ad- Brom, Amsterdam. C. J. M. Lanmiraal, Amsterdam. G. A. A. M. gen, Amsterdam. F. de Leeuw,
van Agt, Amsterdam. J. A. Baars- Amsterdam. M. van Leeuwen,
pul, Weesp. Bo Baden, Amster- Diemen. N. Lust, Oostzaan. C. F.
dam. H. J. Nelio Bakker, Amster- van Mechelen, Amsterdam. Anidam. P. Barbé, Amsterdam. R. que Melehi-Landa, Amsterdam. C.
Batterman, Amsterdam. Manja Meinster, Amsterdam. Theo MenBedner, Amsterdam. H. Bethle- nenga, Amsterdam. Meulenbroek,
hem, Amsterdam. Wil Beil- Amsterdam. Mevr. Meijer, Amsterschmidt, Zandvoort. Frank Beye- dam. D. Meijer-Verlaan, Amsterler, Amsterdam. M. van den Berg, dam. O. B. Meijer, Amsterdam. W.
Amstelveen. Anke v.d. Bergh, Meijer, Amsterdam. L. T. Monfils,
Weesp. H. de Berk, Amsterdam. Amsterdam. M. Mosterd, AmsterA. J. v.d. Blankevoort, Amster- dam. Marcel Mouton, Amsterdam.
dam. V. T. Blok, Amsterdam. F. F. H. Nieman, Amsterdam. E.
Blokhuis, Amsterdam. O. N. Niessen, Diemen. A. J. NieuwenBhogwandin, Amsterdam. J. de huizen,
Uithoorn.
Familie
Boer, Amstelveen. H. Bokeloh, Nieuwenhuizen, Amsterdam. H.
Amsterdam. Th. van den Bosch, Niland-Jansen, Amsterdam. Petra
Waverveen. H. J. P. de Breet, Overdeyest, Amsterdam. H. PassAmstelveen. J. Brugman, Amster- hier, Diemen. H. M. Permentier,
dam. H. Burgerhout, Amsterdam. Amsterdam. F. Pickkers, MonP. de Bruin, Uithoorn. W. Bucher, nickendam. B. Poelstra, AmsterAmsterdam. J. H. P. Burgt, Am- dam. M. Pop, Amsterdam. G. A.
sterdam. J. F. Buschbach, Am- van Proosdij, Weesp. H. K. Pijbes,
sterdam. L. A. Carter, Amster- Amstelveen. B. S. A. Pijlmandam. F. van Dalen, Zandvoort. Verhagen, Amsterdam. J. C. RanDalhuijsen, Zandvoort. S. van zijn, Amsterdam. P. Reijs, AmsterDam, Amsterdam. M. L. Dernison, dam. M. Ronde, Amsterdam. FaAmsterdam. B. Doornheim, Am- milie Van Roode, Zandvoort, M.
sterdam. Joyce Dost, Diemen. R. Roos, Muiderberg, Joke Rijkhoff,
Draaijer, Weesp. J. Dudink, Am- Abcoude. F. Sam, Amstelveen. A.
sterdam. L. L. Elsinga, Amster- G. Schmidt, Amsterdam. H.
dam. Ria Floor-de Leeuw, Am- Schoemaker,
Amsterdam. E.
sterdam. Mariëlle Foppen, Am- Schouten, Amsterdam. T. Schrasterdam. A. van Gent, Amster- ma, Diemen. E. L. Schroers, Uitdam. J. L de Graaf, Landsmeer. hoorn. A. Schweiger, Mijdrecht. A.
W. A. de Graaf, Amsterdam. K. Soepershad, Amsterdam. J. M.
Greven, Amsterdam.
Nienke Serné, Amsterdam. G. F. Sinke,
Grimminck, Amsterdam. P. Groe- Amsterdam. H. A. van der Sluis,
newegen van Wijk, Amstelveen. Amsterdam. A. Smits, AmsterL. Guit, Abcoude. J. C. de Haan, dam. A. Snel, Uithoorn. G. van
Amsterdam. T. de Haan, Amstel- Soest, Amsterdam. S. M. Sorber,
veen. l. C. Hakhoff-Drommel, Amsterdam. Mevr. Spel, AmsterZandvoort. J. A. v.d. Heide, Am- dam. T. Staubach, Weesp. R. S.
sterdam. J. W. v.d. Heide, Am- Stegeman, Amsterdam. Th. A.
sterdam. J. C. Hensen, Amster- Stempels, Abcoude. A. Suegeldam. H. Hess, Ouderkerk a/d Am- schmidt, Amsterdam. J. C. Suurstel. E. de Heus-Berga, Amstel- beek, Amsterdam. S. Swinkels,
veen. Th. J. v.d. Heijden, Amster- Uithoorn. F. J. Tempelaars, Amdam. Inke Hofland, Amsterdam. sterdam. T. Tjandra, Amsterdam.
A. Holtman, Amsterdam. J. Holt- D. J. Tousijn, Amsterdam. J. Trip,
slag, Amsterdam. H. Hoogvliets, Amstelveen, l. Troeder, AmsterAmsterdam. A. C. J. v.d. Hooft, dam. R. J. v.d. Veen, Mijdrecht. J.
Amsterdam. T. Hooites, Amster- M. Veenhoven-Bosters, Amsterdam. T. Hoorn, Amsterdam. Mevr. dam. M. van het Veld, Almere HaVan Hulsen, Kudelstaart. J. v. ven. T. van het Veld, Amsterdam.
Hummel, Weesp. A. de Jager, J. van Velsen, Amsterdam. W. G.
Naarden. F. W. G. de Jongh, Vink, Amsterdam. A. G. Visser,
Weesp. Hans Kabalt, Amstel- Amsterdam.
N.
Visserveen. Afton Kempes, Amsterdam. Gelderblom, Amsterdam. R. C.
C. Klein, Amsterdam. R. A. Kling, Visser, Weesp. J. v.d. Vorm. De
Amstelveen. A. C. Koldijk, Am- Vries, Diemen. C. de Vries-Rol,
sterdam. M. Koldijk, Amsterdam. Amsterdam. S. v.d. Vliet, AmsterG. Kool, Amsterdam. M. P. Kooij, dam. P. Willems, Amsterdam. Jos
Amsterdam. Mevr. Korver, Am- van Winkel, Amsterdam. M. Witsterdam. C. van de Kragt, Am- lox, Amsterdam. Milko Wong, Amsterdam. T. Kramer, Amsterdam. sterdam. D. J. Winsemius, AmS. Kras, Zandvoort. M. J. de sterdam. M. van der Woning, AmKruijff, Amsterdam. B. Kruijt, sterdam. E. Wortel, Amsterdam.
Landsmeer. Kwokwah Cheng, J. Zwemmer, Zandvoort.
Amsterdam. M. Lalmohamed,

2042 LC Zandvoort

Van ma. t/m vrij:

VOOR EEN
ETAALBARE KERST!!!

„winterse" daghappen
voor

ƒ 12,50

op vrijdag:

onbeperkt mosselen
eten
voor ƒ 15,- p.p.

BARE
3 KOPS
\
PHILISHAVE N
HS800; Oplaadbaar scheer- TEFAL STEENGRILL
apparaat met DUBBELE +8 PERS. GOURMET
scheertechniek. Adv. '210.- 39420; Gourmetten, gril! MOULINEX CHEF
leren. Adviesprijs. '235.' Elektronische, keukenj machine, luxe, krachtige
| 500 Walt, sapcentrifuge, LUXE PHILISHAVE
Cllruspers en d i v e r s e 3 "90 Super 15" scheerTEFAL GOURMET
' jfccessoires. Adv.'SOO.hoofden met tondeuse. Gourmetten, racletten.
110/220 Volt. Adv. '140.- Inklusief 8 pannetjes.

zo,, en zo.

109.-

H ££
IOO."

leuke weekendvoor ƒ
menu's

75-"

SUPER BRAUN

l IEUKENMACHINE

29,50

Keuken open van 18.00-23.00 uur
woensdag's gesloten

Kompakte alleskunner.

Tel. 02507-12061
GRILL

N

Kontaktgrill, uitneembare
grillplaten,therrnostaat.'159.-

BRAUN OPLAADBAAR ngü

PHILIPS
^„
STAAFMIXER

AUTOBEDRIJF
TOLÉ

QC

Scheerapparaat met snel- IJ-JljL-r
lff/
^ laad systeem. 110/240 Volt. '•'
r Inkl. tondeuse. Adv.*170.-

O O *"
•

pureren, mengen, hakken

35.-

IÜXE HANDMIXER
3"snelheden handmixer +
garden^ en deeghaken.
>
OC
••V m m

BRAUN FLEXCONTROL

NQVA

Bekend van TV: Braun scheer- pRITFUSÉ
apparaat met dubbele, zwen- PCI 01 \ï»

\IIAAC. BCC
89.-*
FR|ETF NDUESET
Iffiünlffi
°

NOVAInkUonduevorken.
BRAUN-^
EXACT
BAARDTRIMMER<y
+ TONDEUSE. Instelbaar MOULINEX FRITEUSE
op 5 haarlengtes. Adv.'95.- 873; 1,51, dubbelwandig.

l Anti-reuk-filter + thermostaat.

67.501*
Type 971OJ; Espresso en Luxe ladyshave met diverse
jcolfiezetter in één. '297.- hulpstukken voor pedicure,
manicure en huidmassage.
1QQ
In luxe opDergcassette. PHILIPS 1300 WATT
Adviesprijs"150.HR6540; Super draaitop en
autom. oprolsnoer. Adv. '440.HD5176;Koffiezetter. '65.

Rijksweg 343, Velserbroek
023-375381

IO«J.~

12-KOPS STUNT

268.-K

EiMaiKIiSI

Maximaal 2 per klant. '37.-

248.- *
MIELE STOFZUIGER

BRAUN SILK-EPIL

1 eik-beuk-es
2 een echte kuub
3 wmddroog
4 spatarm
5 langbrandend

MOULINEX SUPER

ijl

C. A «C SOLARIUM,
rlfci

- u .'135
yjj 4 UVA-TL-buizen.

ROWENTA THERMOS
Mei dubbelwandige warm
houdkan Modern design

van 5.5 miljoen gulden en een
extra kerslpriis van l miljoen
gulden.
December is de maand van het
geven' geven aan, geven voor
en geven om. De Postcode Loterij doet alle drie. Vul dus
vandaag nog de WIN-TOTZEVEN-MILJOEN-BON m en
speel mee met de loterij met
een hart! •

vele grote én kleine goede doclen. Als deelnemer steunt u
mens en n a t u u r én maakt u
tegelijkertijd kans op fantastische geldprijzen.
Deze maand bijvoorbeeld op
de extra verhoogde Jackpot

*

Kolfiezetter + thermoskan. £ü!i-.lf!TTJ'
ÏOkops. Adviesprijs'109.- GEZICHTS-

'

7Q
QR
• +fm_*f\t

IMÜLTI-STOFZUIGER

l Nat en droog alles stotz. '495.-

228.-I
178.-

17 rollers in 2 maten Inkl
VJ.,,-O H , .,-,.

Zelfreinigende grill-bakpven + regelbare therfnostaat Adviespnjb'259.-

...

59.95 ,

|PHILIPS HR6183

128.-

175.-

IELECTROLUXZ99

118.BR'A^UN FÖHN^-^

l

:1000 W. HAARDROGER L^'

BRAUN
TANDEN
BORSTEL

L

pplaadbaar mei wandhou«ler en 4 borstels Adv.M21

19.95

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

198.-

65.-

ETNA KOOKPLAAT

1205JN; 4-pitS. Adv.MSO.a

RIBBEN RADIATOREN l

TEFAL STÜÖMBOUT
Leverbaar in alle maten
UNIEK anti-kalkstaaf je, drlnki l
gewoon uiule kraan. '99.IJ^ft-J v.a

f(7
'

W f

Cfi PHILIPS DEKENS
>VW

Elektrische onderdekens

WA15; Adviesprijs'245.-

ROWENTA
HTgiJ
7Q
pWk
-flflQ
STRIJKIJZER
EM7 v.a l ÏJ." ÜMJ
IUO."
ïaoo watt, nci.„je*.,.hi INVENTUM DEKENS
ATAG WASEMKAP
Strijkbout Ultra snel warm 220Volt + zwakstroom.

Dexknotwilg, een van de
mooiste bomen die je je in
het Nederlandse landschap
kunt voortstcllen, dreigt te
verdwijnen.
Daarom steunt de Postcode
Loterij 'Knokken voor
Knotten', een actie voor het
behoud van de knotboom.

le land nieuwe knotbomen te
planten en bestaande te onderhouden. Dat is goed nieuws
voor de steenuilen en alle andere dieren die in deze bijzondere bomen huizen. En goed
nieuws voor iedereen die van
een mooie wandeling in de
Nederlandse natuur houdt!

WH155E; 3 standen. Adv. *280.-

OO m Fffifr
y|Q
pTgii
£m taah-f V 'A Hïf." LMr

1CQ
IUO."

KERST KOOPAVONDEN 19.00 - 21.00 uur

Maandag 20 december. Alle filialen,
oehalve de nllalen Amsterdamse Poort, Hilversum «n Haarlem
Dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 december: Alle filialen

Leer uzelf aan om met minder plezierige situaties om te gaan. De kans dat uw liefdesle ven deze
week door een indringer wordt verstoord is
groot, beste Tweeling! Iemand in uw omgeving
krijgt met gezondheidsproblemen te maken.
Uw hulp wordt gevraagd!

KREEFT
22juni-23juli

O6-35O.299.29
Kijk deze week uit voor voedselvergiftiging. Uw
maag dreigt van streek te raken, beste Kreeft en
dat kan toch niet de bedoeling zijn. Op u w werk
dreigt een confliktsituatie met een collega. Probeer uw kalmte te bewaren en daar zo lauw
mogelijk op te reageren!

LEEUW
24 juli-23 aug.

O6-35O.299.3O
Blijf vriendelijk, ook als anderen dit niet zijn.
Laat wanneer er onenigheid heerst, uw emoties
wat minder de vrije loop. Uw tegenstander ziet
dit als een zwaktebod. Pas deze week op voor
valpartijen. De gevolgen kunnen wel eens zeer
vervelend zijn!

1VEAA.GT»
24 aug.-23 sept.
Een week vol voorspoed. Zowel financieel, op
het werk, als in de liefde, is er niets te klagen.
Natuurlijk hangt de mate van geluk mede af van
uw eigen inzet. Vooral wat de liefde betreft moet
u natuurlijk niet passief op een stoel blijven
zitten!
WEEGSCHAAL

24 sept.-23 okt.

m

O6-350.299.32
U hebt last van neerslachtigheid. Probeer dat
van u af te zetten. Bezoek in het weekend een
dansschool of discotheek. U slaat dan twee vliegen in één klap. Het is goed voor uw humeur en
de liefde. Sla, beste Weegschaal deze week uw
slag in de uitverkoop!
SCHORPIOEN

24 okt.-22 nov.

l O6-350.299^331

De actie 'Knokken voor Knotten' bracht duizenden vrijwilligcrs op de been om in het he-

Een actie die goed is voor mens
en dier, dat is een actie die de
Postcode Loterij graag steunt.
Want de opbrengst gaat naar

De winnende
Thuisbïngonummers:
5 december

U heeft deze week tal van zakelijke ingevingen.
Probeer het kaf van het koren te scheiden en
goede keuzen te maken. Ga niet in de baas zijn
tijd uw eigen bedrijf vast opzetten. Dat wekt
irritatie. Uw geluksgetal deze week is 10, beste
Schutter!
STEENBOK

22dec.-20jan.
Knotbomen, markante pruiken in het Hollandse landschap.
Goedgekeurd door het Ministerie van Justitie.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer LO 690/098/177 89
d d 02-03-1993 Prijzen boven de duizend gulden worden belast mei 25% kansspelbelasting
Prijzen worden automatisch op uw bank- of girorekening gestort

WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

6 13 24 32 40
8 14 26 33 41

9 16 28 34 43
11 21 29 37
12 23 31 39

J ƒ40,- (vier lotnummers)
J ƒ30,- (drie lotnummers)

'J ƒ20,- (twee lotnummers)
_J ƒ10,- (één lotnummer)

[

A u b uw keuie aankruisen en verder invullen met blokletters Deelname houdt in aanvaarding van hit reglement

PELGRIMWASEMKAP

O6-35O.299.2S;

23 nov.-21 dec.

7 fcUU«~|

|

TWEELINGEN
22 mei-21 juni

BOOGSCHUTTER

348.|PHILIPS HR6500
CARMEN KRULSET

O6-35O.2Q0.23i
Vergeet uw zorgen eens en maak tijd vrij voor
ontspanning! Als u zo door blijft jakkeren, dan
komt u uzelf tegen! Vrijgezellen kunnen scoren
als ze een oproep in de krant plaatsen. Dit is
minder gek dan wordt gedacht! Stieren kunnen
deze weck winnen!

Wees deze week voorzichtig, Schorpioen! Loop
'met een zo wijd mogelijke boog om patat- en
loempiakrarnen heen! Los problemen met de
fiscus zo snel mogelijk op. Gemiddeld genomen
bent u deze week best gelukkig. Laat anderen
in dat gevoel delen!

.-

^

STIER.
21 april-21 mei

06-350.299.31

Vrijwilligers aan het werk
voor de aktie 'Knokken
voor Knotten'.

158.IHERMOS STUNT

O6Bij de Rammen is sprake van een wat minder
voorspoedige week. Niet dat u nu direct met het
hoofd tussen de knieën moet gaan zitten, maar
voorzichtigheid is gewenst Dat geldt ook voor
financiële zaken! Blijf in de liefde uzelf en schep
niet op!

Knokken voor Knotten

*G/ *

E3Er 74.95

RAM
21 maart-20 april

KSü

S248U TURBO-BORSTEL,

raat. Bekend van de TV.

*LIEFDESLEVEN
*FINANCIËN
*BEEOEP
*GEZONDHEID
*GELUK

Postcode Loterij knokt mee voor de natuur

PHILIPS 1 O-KOPS

Maximaal 2 per klant

HAARLEMS U U
HARDHOUT****
OPENHAARDHOUT
BETROUWBAAR
OPENHAARDHOUT

PHILÏPTBEAUTY-SET-

37.95|lpHiüpSLADYSHAVE
19.95 Ij-jK? 19.95

TEVENS ± 60 OCCASIONS IN
VOORRAAD
Pakveldstraat 21, Zandvoort
Tel. 02507-13624

70
55.- ITEFAL FRITEUSE
/ïf.".1*
*

KRUPS ESPRESSO
KOFFIEZETAPPARAAT

Nu ook verhuur van
aanhangers - boedelbakken
- bestelbussen
9-persoonsbussen - luxe auto's

BE VOOB UW DAG- ffl WKHOBOSCOOP
flSUMMIILTWrENOÏERUW

StraatPrijs
12 december
ƒ 3OOO
3 192 RR

Naam:

CJ dhr.

Adres:
Postcode: l

l

l

l

1-1 i l

ƒ 25.OOO
3192 RR 002

Plaats:
15093 12

Postbanknummer:

Extra
Prijs

J mevr.

Datum'
j

Handtekening:

NATIONALE

Banknummer:

• LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar.
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag
"////,

06-350.299^3^
Houdt u deze week rekening met een mogelijke
verhuizing die op komst is. Op uw werk '/al een
stagiaire de nodige opschudding veroorzaken,
hetgeen kan leiden tot een rel waar u middelpunt van bent Raadpleeg een arts voor klachten die maar niet over willen gaan!

WATERMAN
21jan.-19feb.

06-350.299,36^
Kom deze week niet te dicht in de buurt van
w ater. De kans dat u daar met uw auto in terecht
komt is groot Berg uw geld en bankpasjes goed
op. De dievengilde staat klaar om toe te slaan.
Uw gezondheid is prima, al moet u vet eten
zoveel mogelijk prol>ercn te vermijden!

VISSEN
20 feb.-20 maart

O6-350.299.3^1
Als u van plan bent om naar de kapper te gaan,
stel dat dan even uit! De kans dat u door een
andere medewerkster w ordt toegetakeld ii deze
week aanwezig. Laat u geweten in de liefde
spreken en houdt deze periode de hand stevig
op de knip!

HOROSCOOP (RUIM: 7O vVS^Ü
PAGINA'S!!) KOMT UALZ.ES?!
OVER UZELF TE WETEN. i§
ijn en •"
kies keuze 3 voor gratis folder:

'M

donderdag 16 december 1993

Weekmedia 17
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GEZOCHT: WOONRUIMTE.
OM

t

•SSMet de aluminium plafonds van De Graaf krijgt elke ruimte een
bijzondere uitstraling. De kleuren en tinten van de lamellen zijn
legio, terwijl vorm en uitvoering de keuze completeren.

\st
It

Juist ook voor uw wensen heeft
De Graaf een passende en verrassende oplossing. Of het nu gaat om
panelen voor een schitterend plafond
of een bijzondere wand... De Graaf
biedt in haar grote showrooms een
voor Nederland ongekende keuze.
Dat varieert van de aluminium
plafonds in meer dan 70 kleuren tot
juweeltjes in nobele houtsoorten
(naturel of dekkend gelakt) en van de
GRAfoLUX® decor-panelen tot de helderstrakke GRAfoLON® panelen.

doeken, badjassen

Zo krijgt elk interieur een nieuwe
uitstraling. Warm en gezellig of zelfs
dromerig - koel en strak zakelijk of
zelfs hi-tec. U kunt alle kanten uit!
Bovendien vindt u bij De Graaf
even fraaie als praktische kastwandsystemen en treft u ook een exclusie-*
ve collectie parketvloeren.
Voor een goede indruk wordt in
de showrooms alles getoond in royale
opstellingen. U bent hartelijk welkom!

Amsterdam: Jarmuiden 47 (Sloterdijk III),
tel. 020-6134775, open maandag t/m
vrijdag 9 -17 u. en zaterdag 10 -16 u.
Vlaardingen: Energieweg 2, telefoon: 0104347111, open maandag t/m vrijdag
8.30 -17 u. en zaterdag 9 -12.30 u.

IEC
•ar

lai
ui

DE GRAAF PLAFONDS & WANDEN. ALLES ONDER ÉÉN DAK.
Bu
Co

mi

ira

DE HÉIH «MIMI»
Óók ïondog «•«•
van 11.00-17.00 uur

AMSTERDAM
rf*

Organisatie in opdracht van curator: De Vries Expertise en Bemiddeling BV, Amsterdam.

m
\ ^*^**•T^**-

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten
: *Jg: £Y£ ~^[<f.

da
'at

lar

id.

„Charlotte"

Alles voor:

Boul. Barnaart 14

Dé Kerstkadoshop altijd gezellig
sfeervol en royale keuze

Handwerkboetiek

të&

| Beide Kerstdagen
geopend
| met diverse
\ 25= V
t keuzemenu's
s. v.p. tijdig reserveren
%. v.a. 15.0O uur

;e

b?Centraal S»*»"

en zaterdag • > " •

2/e (jutte,

De Gaper

kb

ZANDSCHILDEREN
EMBOSSING
FIMO KLEI
KERSTKAARTEN MAKEN
SIERNIETEN
GOUDFOLIE EN NOG
VEEL MEER

r' DECEMBER-AANBIEDING:
j KERSTKLEEDJË-BORDUURPAKKET ,
compleet met borduurzij
en naald voor

£
j

BILDERDIJKSTRAAT 2
TEL. 16544

Bij aankoop van een
Drakkar Noir produkt vanaf
50 ml. buro-agenda '94 kado

Een greep uit ons overweldigend
aanbod

* Lou Lou
eau de parfum spray 50 ml.
f9^H 59,50 met gratis
Lou Lou zeep 100 gr.
* LOU LOU
eau de parfum spray 30 ml.
*?rëfll 39,95

* Anaïs Anaïs
eau de toilette spray 50 ml.
Bf^O 54,50

LUXE MINIATUREN
GRATIS BIJ AANKOOP
VAN ALLE „OSCAR DE
URENTA-PRODUKTEN

* Anaïs Anaïs
zeep in plastic doos 14,95
met gratis miniatuur e.d.t.

* Chloé Narcisse
eau de toilette spray 50 ml.
met gratis Chloé agenda 1 994

* Gucci no. 3
eau de toilette spray 50 ml.
95,- met luxe trousse met
daarin 3 miniaturen kado

*Roma
eau de toilette spray 25 ml.

* Venezia
eau de parfum spray 10 ml.
Nu 29,95

* Nina Ricci
zeep van 26^ nu 18,95

* Marussia
150 ml douche schuim nu 28,95

* Marussia
body milk 125 ml 24,95

* First
eau de toilette spray 60 ml.
van 84^ nu 59,00

Nieuw:
Tribu bij United
Colours of Benetton
v.a. 49,95
Van Cleef, de van
Cleef en Arpels
v.a. 115,-Jean Paul Gaultier
v.a. 99,Senso de Ungaro
v.a. 49,-

Nieuw:

Boss Elements
HORIZON

Gratis Hair en Body
shampoo t.w.v. 30,- bij
aankoop van een Sergio
Tacchini after-shave of eau
de toilette spray van 50 ml.
Bij aankoop van AZZARO
after-shave vanaf 50 ml.
luxe kadoset of douchegel
kado
Picollo Laurant-Perries
Champagne gratis bij
aankoop van 1 Lagerfeld
Photo 60 ml. e.d.t. spray
+ 1 badprodukt
Boss after shave
50 ml. van 3S^ nu 32,50
Van Gils after shave 100 ml.
spray met gratis deodorant
spray 150 ml. nu 59,50
Lagerfeld Photo e.d.t.
spray 30 ml. nu 39,50
Marbert Man
after shave
30 ml nu 17,50
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GROOT ASSORTIMENT
KAOODOZEN V.A. 7,95
Luxe scheersets,
dasharen
scheerkwasten,
manicuren sets etc.

Tot ziens bij ons in de winkel Paul Olieslagers

De Gaper Drugstore
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT TEL. 02507-12513

Spaar onze kassabonnen: bij 100,-

Grote Krocht 28 - tel. 19345 - Zandvoort

lai

ne

En dit is nog maar een deeltje van ons assortiment

,WELKE PAKJES ZOUDEN VOOR ONS ZIJN?'

d;
ai

ƒ 3j * fGtOUr uitgezonderd geneesmiddelen.

P.S. Wij zijn geopend op 22 en 23 dec. tot 21.00 uur,

Sjoukje en Sanders
trakteren u op de laagste prijzen.
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Sanders Amsterdam heropent.
Feest van donderdag 16
zondag 19 december!
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Zandvoorts
IMieuui/sblad

Voor de 1ste 50 klanten een
gratis koffiezetapparaat.

Amsterdams
Stadsblad -ad

M

Amsterdam
StadsbCad .

ams

id. ._
Amsterda
StadsMad
Buitenveldertse Courant i^=wrant =
deNieim
Bijlmer

Alstublieft, dat is
nog eens een leuke
binnenkomer! En...
voor alle kopers staat
er koffie met
gebak
klaar.
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Complete slaapkamer
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StadsbSad _.
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Trek een envelop uit de
kerst-wensboomï
Er staat een kerstwensboom opgesteld.
Die hangt boordevol kadoenveloppen. Van koffiezetapparaten tot halogeenlampen. Iedereen die
tussen 16 en 19 december
iets koopt, mag een envelop trekken. Altijd prijs!

Amsterdan
StadsbOad

Sjoukje komt op
zaterdag!

Buitenveldertse
Courant rc~emer
iurant =
\ nl -l |t
J l rM II!
i

deNleuwi
Bijlmer
Nieuwsblad
Gaasperdam i.
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Komt haar zien! Sjoukje Hooymaayer,
u weet wel, is zaterdag de 18e in onze
winkel.

Inclusief bodems en
matrassen.

VOOR
3-2 Zitscombinatie.
In blauw leder.

•T»

499.-

Zondag de 19e zijn we ook open.
Ja, zondag zijn we de gehele dag
geopend. Kunt u op uw gemak 'ns ons
enorme assortiment bekijken.

Zand voorts
Nieuwsblad

Het wordt een swingende dag!
Onze swingende band zorgt er de hele
dag voor dat het haast onmogelijk is om
stil te blijven staan.
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Met de Sanders Terug-KomAktie maakt u kans op prachtige prijzen.
In de showrooms liggen mooie
magazines met een Terug-Kom-Bon met
een persoonlijk nummer. Lever deze bon
bij een volgend bezoek in en maak kans op
prachtige prijzen. Totaal waarde van het
prijzenpakket: f l 00.000,-!

Leuke kinderkleurwedstriid.
Kinderen zijn ook dol op Sanders. Zij
kunnen zich laten schminken en meedoen
aan een kleurwedstrijd met hartstikke
mooie prijzen!

Sanders
MEU BELSTAD

GRATIS KREDIET.
Nu kopen?
Over 6 maanden
betalen met
0% rente.

Vooi alle aanbiedingen geldt:
- Zolang de ^ oorraad strekt.
- Alle prijzen zijn afhaalprijzen.

Amsterdam: Overtoom 557. Tel. 020 - 6184733/6830551. Eigen parkeergarage.
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HONDERDEN GULDENS VOORDEEL... OP = OP *

NU OP ALLE U BICA-MATRASSEN 10% KORTING
BEDBAK MET LADEN

RUIMTEBESPARENDE BEDDEN
12 LEDIKANTEN Inclusief 2 spiralen
j Het onderschuifbed is voorzien van
DUBBEL
JC^^wieltjes

METALEN LEDIKANT MONA

VOUWBEDDEN

l ONGEMONTEERD.
Massief houl
Ledikant in de maat
80x190 + 2 laden of
80x200 + 2 laden of
90x200 - 2 laden

DIVAN
BED

inclusief
lattenboderr
van 406 -

298:

Wit MDF-ledikant
Kleur: wit

80 x 190 nu voor 460.90 x 200 nu voor 495.-

Ledikant In de maai
80x190 + 2 laden of
80x200 t 2 laden of
90x200 + 2 laden

KRIJGT U
LOGES?

inclusief
lattenbodem

schuifdeurkast

zoekt u een
^ verstelbaar
^slaapsysteem'

Kasthoogte

218 cm

-. "f . .
X.u->

Excl.
achterwand

151 cm breed

*geruisloos, geen gepiep of gekraak

* Spiegel op schuifdeur 175,

160x200 COMPLEET
180x200 COMPLEET

989.
989.

polyether maTrasse"
160x200 COMPLEET
180x200 COMPLEET

BLANK HOUTEN TIENERLEDIKANT
90 x 200 cm 27öT- nu l 510 • ™ j

&

4/100
1
**«••
1499.-

gemakkelijk te verplaatsen (zwenkwiel
tjes of grote meubelglijders, vooral han3-DEURS
dig bij schoonmaken en stofzuigen)
185 cm breed
• geen pijnlijk harde sta-in-de-weg bij b.v.
stofzuigen.
IlTÖiT-NU 1535.' • past perfect m elk slaapkamer-interieur
(ook practisch voor hen, die hun „oude
[' 223 cm breed
bed" willen vervangen, maar de rest van
het
slaapkamer-interieur
willen
behouden)
* Snelle levering
* Gratis thuisbezorgd
• is zeer duurzaam en vergroot de duur* gratis montage
zaamheid van uw matras aanzienlijk

?

ju 1640.-

SYNTHETISCH DEKBED
1-persoons-89r135x220 J09T200 x 200.14e?

Ongemonteerd (ook m extra lengte leverbaar)

HOOGWAARDIGE POLYETHER MATRASSEN

A iSoecïaïè maten ook leverbaar
kwaliteits*
'
l«»erti|d
Z
dagen.
.
polyethermatras
T
R
A
S 80x190 nu voor .... 169.- 120x190 nu voor ... 269.
nu voor
179.- 130x190 nu voor ... 289.'
S 80x200
140x190 nu voor ... 319.90x190 nu voor
198.- 140x200
nu voor ... 319/
198.- 160x200 nu voor ... 359.E 90x200 nu voor
229.- 180x200 nu voor ... 398.N 90x210 nu voor
s.g 40 extra dik. hoog soortelijk gewicht, dus extra duurzame,
comfortabele sjramheio\beideslaapziiajndporqesjikl

Auronde is leverbaar met de
volgende Komfortabel spiralen
— Vlak (als niet verstelbare uitvoering)
— Handyerstelbaar (rug- en voetendeel zijn afzonderlijk
met de hand in hoogte verstelbaar)
— Automat (rugdeel is m b v een koordje in hoogte
verstelbaar' voetendeel is met de hand in hoogte
verstelbaar)
— Exlramat (rugdeel is electrisch m hoogte verstelbaar
voetendeel is met de hand in hoogte verstelbaar)
— Electromat (rug- en voetendeel zijn electrisch in elke
gewenste stand te brengen)
80x190 cm
90x190
140x190
140x190 '
'60x190 '
180x190 '
80x200
90x200
100x200
120x200
140x200
140x200 '
160x200 '
180x200'
200x200 '
90x210
160x210 '
180x210 '
90x220
180x220 '

vlak
880,915,1205,1240,1270,895,925,955.-

1220,1260,1290,1315,975,1325,1345,1020,1405,-

handv.
995,1030,1265.1445,1470,1495,1020,1050,1095,1235,1285,1470,1515,1550,1595.1115,1605,1625,1160,1685,-

auto.
1140,1175,1410,1735,1760,1790.1150,1190,1225,1370,1420,1750,1785,1820,1850,1245,1850,1885,1290,1945,-

extra
1690,1725,2835,2860,2890,1705,1740,1775.-

electr.
2135,2170,-

2850,2885,2920,2950,1795,-

3750,3780,2150,2190,2225,2410,2465,3740,3775,3820,
3850,2245,-

2985,1840,3045,-

3885,2290.3945,-

SUPER POLYETHER MATRASSEN

1

scharnierpunt op kniehoogte.
' ~ nu 775.90x200J*95.-nu 775.-

LICHTGEWICHT BINNENVERING MATRASSEN

KWALITEITS SCHUIMRUBBER MATRASSEN
scA?uimrubber--v- 'Speciale
matras r-'-.r'^

lichtgewicht
binnenvering-\
matras
p-x,
topkwaliteit, S.G. 44, extra dik 16 cm, hoog soortelijk gewicht,
dus extra duurzame, comfortabele stramheid, beide slaapzii
slaapzijdendoorgestikt.

80x190 nu voor
80x200 nu voor
90x190 nu voor
90x200 nu voor
90x210 nu voor

....209..... 229.... .249.249.....279.-

120x190 nu voor
130x190 nu voor
140x190 nu voor
140x200 nu voor
160x200 nu voor
180x200 nu voor

. .. 329.'
... 359.. .. 398.... 398.. .. 449... ..498.-

219.239.259.259.298.-

120x190 nu
130x190 nu
140x190 nu
140x200 nu
160x200 nu
180x200 nu

voor
voor
voor
voor
voor
voor

. ..339.. ..369.... 419.... 419.... 459.519.-

auping

auping AURONDE 1000
bed en accessoires zijn van naturel beuken
blank beuken
gelaagd beukehout
kersen gebeitst
m de kleuren;
mahonie gebeitst
alpine wit
ferrit
sable wit (licht beige)
bleu
parelgnjs
purper
siena (beige)
zwart
platme
• de vier hojltinlen geldt een toeslag

iten ook leverbaar.:

een ± 15 cm dik schuimrubber matras voor echte verwende slapers,
soepele, duurzame comfortabele volschuimrubber matras, ook geschikt
voor verstelbare bedbodems. 100% katoenen overtrek.

± 16 cm dik, comfortabele, duurzame, lichtgewicht binnenvering
matras, beide slaapzijden voorzien van een slijtvaste afdekking.

80x190 nu voor
80x200 nu voor
90x190 nu voor
90x200 nu voor
90x210 nu voor

179.

ELEKTRISCH
VERSTELBARE
LATTENBODEM
Hoofd- en voeteneind elektrisch verstelbaar met een

leniorenledikant 90 x 200
.compleet met
' ^S*^"
^compieei
mei elektrisch
eiemriscn verver- ^m
\
. . NOstelbare lattenbodem + kwali- ^H
' AA
/ ^ teitsschuimrubber matras 2J5O^ •
v
l
compleet nu
|

Seniorenledikant 90 x 200
,.. -^compleet met hoofd- en voef, A AK\^ teneinde, verstelbare
'V V ^ lattenbodem +• kwaliteitsmatras.
SG 40 polyether \^S.- compleet nu

NU 69.NU 98.NU 129.-

DEKBEDDEN

xspRir

',?'-.« y&^tzfzf-ï

COMBINATJÜ
Polydaun thermo-dekbedden
2 kwaliteitsboxsprings ("hotelbed") + 2
wvaliteitsbinnenvering matrassen.
1 -persoons
NU
Leverbaar in: 2 van 80 x 200 (compleet) 200x200 28S:-nu 269.of 2 van 90 x 200 (compleet). 240x200 359% nu 325.extra lengte
Deze combinatie is normaal
135 x 220 335".215.
is deze combinatie compleet
200 x 220 330".305.
700.-voordeel zolang de voorraad strekt
359.
240 x 220 300.-

SENIORENLEDIKANT

SENIORENLEDIKANT

polydaun

4-SEIZOENEN

i poten waarvan 2 met
een zwenkwiel.

1 i door de ,,zachte", lichte en stevige bod

soiralen en S G 40

NU

:

1410.-

Wil M D F ledikant
LediKant ook verkrijgbaar met
dwars gespannen handverstelbare

259.-

:>«!,< w*.

2-DEURS
I~l

van

Wit metalen ledikant
met een verende
lattenbodem 90x200

68 cm

Kastdiepte

ONGEMONTEERD

Mooi algeronde hoeken
inclusief 2 hoofd- en
voeteneinde verstelbare
larienbodems
+ 2superkwaliteils
polyether matrassen
s a 40 Dim. 14 cm dik
140x200 COMPLEET

Meeneempnjs bodem incl
Nu 17O _
matras.

Originele
hotelcombinatie

Alpinewit

80x190

KRIJBT U
LOGES?

80x190 nu voor
429.80x200 nu voor
439.90x190 nu voor
489.90x200 nu voor ... .489.90x210 nu voor
549.-

120x190 nu voor
130x190 nu voor
140x190 nu voor
140x200 nu voor
160x200 nu voor
180x200 nu voor

729.749.759.759.869.989.

A
T
R
A
S

l

Ellipsvormig kastje

Aureo bedlamp 425.-

Slaapkamer 22 uw Auping-dealer heeft vele
~ j
i maten en kleuren direct uit voorraad leverbaar!!!
ftyrenft.cht.rw.nd i i*_snejle levering J^Gratis tjiui_sbezor_gdj^ Gratis montage;
•~•» '>^-7'rv-.v-> -

N

^.., ^

^- %
- ,^^v^^^^^
'tv^<''fv^^^^^^'r^<^'

Auronde achterwand

^ *%

Breed: bedbreedte •
Hoog :48
Diep : paneel
90 cm
100
120
140

20
1570,1575.1580,1585.-

i

aupr»

Voorzien van 2 eenpersoons spiralen; te completeren met 2 eenpersoons matrassen
Reflex

AUPING MATRASSEN:
• Reflex 600/606

•£^4^^-:
600 soepel
"''^'i,''"
606 stevig
Latex

700 soepel
706 stevig

570,640,675,1030,590,655,690,775,925,1060,690,725,790,-

Latex 700/706 l
70x190 cm
80x190
90x190
140x190
70x200
80x200
90x200
100x200
120x200
140x200
80x210
90x210
90x220

Auronde tafeltje 170,-

A U P I N G
M E E S T E

A U R O N D E

H E T

B E D

MET

M O G E L I J K H E D E N

aupeng

KOM NAAR
MAANDAG 13.00 tot 18.00 uur
DINSDAG T/M VRIJDAG van 9.00 tot 18.00 uur
DONDERDAG KOOPAVOND van 19.00-21.00 uur
ZATERDAG van 9.00 tot 17.00 uur

[Het Auronde bed, uit solide
ibeukehout, is er ook in extra
hoge uitvoering.
Dat is soms erg comfortabel;
bij in- en uitstappen en bij
het opmaken van het bed.

Auronde matras
Auping heeft matrassen die precies
zijn afgestemd op de spiraal

AMERSFOORT
Kamp 44
033-721295

UTRECHT
Mariaplaats 3
(Zadelstraat)
030-310428

SPECIALIST

H l L V E R S U M voor zettouten zijn
Haverstraat 43
wij niet aansprakelijk
035218975
en prijswijzigingen
onder voorbehoud

van

023-313039

IE AURONDE 2GÜO
Hogere uitvoering ± 55 cm
*Meerprijs 145."
bijpassende achterwand er
tafeltjes verkrijgbaar.

HAARLEM
HOUTPLEIN 6
023-313039

donderdag 16 december 1993
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jpiers/Emmen
riant aan kop
_ ZANDVOpRT - In de derie competitie heeft de Zandy'oortse Bridgeclub inmidiels de tweede wedstrijd geipeeld. Daarin hadden mei/rouw Spiers en de heer
Emmen een goede avond in
de A-lijn.
. Met een score van maar liefst
0,24 procent lieten zij de rest
iraiydeze lijn ver achter zich. Op
de vtweede plaats eindigde het
echtpaar Van der Meulen, tert'de heren Groenewoud en
Smit derde werden. Het koppel
Spièrs/Emmen staat na twee
wedstrijden riant aan kop. Verrassend tweede staan de heren
jvèrzier en Van der Staak, terwijl Van der Meulen zich op de
derde plaats heeft genesteld.

15

Z'75 sloopt muur van stug Aalsmeer
ZANDVOORT - Door een
zwaar bevochten maar dik
verdiende 1-0 overwinning
op het stugge Aalsmeer
heeft Zandvoort'75 zich genesteld in de top van de
tweede klasse KNVB. De
Aalsmeerse verdedigingsmuur hield lang stand maar
werd in de laatste minuut
toch gesloopt.

bal zien. Met veel inzet werd
constant het doel van Aalsmeer
belaagd.
Doelpogingen van Craham
West en Rob Koning troffen net
geen doel. De Zandvoorters bleven ondanks de barre omstandigheden zoeken naar openingen. Dat ging vaak met goede
combinaties gepaard, maar
soms was het spel iets te kort.
Aalsmeer beperkte zich in de
Het zwaar verdedigende Aals- eerste helft voornamelijk tot
meer was naar de badplaats verdedigen en slaagde erin de
toegekomen voor een punt. nul vast te houden.
Daardoor had Zandvoort'75 het
heel erg moeilijk. Bovendien
waren de weersomstandighe- Counters
den dermate slecht, waardoor
Ook in de tweede helft had
de teams niet tot echt goed het team van trainer Gerard
voetbal in staat waren. Zand- Nijkamp het beste van het spel.
voort'75 liet nog het beste voet- Nu ontstonden echter een paar

In de de B-lijn deden de dames Polm/Rooijmans het beduidend beter dan vorige week.
Het 61,01 procent pakten zij de
eerste plaats. Goede tweede
werden de dames Van Beek en
ïoogendijk, terwijl de derde en
vierde plaats gedeeld werden
ZANDVOORT - Door een 4-1 overdoor de dames Gótte/Koning winning heeft Zandvoortmeeuwen de
en Van Leeuwen/Slegers.
aanval van Haarlem op de koppositie

goede kansen voor Aalsmeer.
Tweemaal moest doelman LUC
Krom ingrijpen bij een counter
van Aalsmeer.
Aalsmeer rook een gelijkspel
en besloot met keiharde overtredingen een punt veilig te
stellen. In de laatste minuut
sloeg Zandvoort'75 echter toe.
Faisel Soekhai speelde zich op
rechts vrij en gaf een perfecte
voorzet, die door Dennis Keuning werd ingekopt, 1-0. De bezoekers waren geklopt en
maakten nog een paar stevige
overtredingen. Uitblinker Ivar
Steen werd de dupe van zo'n
overtreding. De voetballer van
Aalsmeer mocht de kleedkamer opzoeken.
In de rumoerige slotfase
hield Zandvoort'75 het hoofd er

goed bij waardoor de verdiende
winst in Zandvoort bleef. Trainer Gerard Nijkamp was vol lof
over het resultaat en het door
zijn team gepresteerde. „We
hebben het negatieve spel van
Aalsmeer terecht afgestraft",
stelde Nijkamp. „Aalsmeer viel
tegen met het voetbal wat zij
speelde. Bij ons is de organisatie in de achterhoede heel goed
neergezet, waardoor we al zesmaal de nul hebben kunnen
houden. We doen nu lekker
mee en we hebben de mogelijkheden om hogerop te komen. Ik
wil het hoogste halen, een periode of een kampioenschap.
Het is voor mij een sportieve
uitdaging om te promoveren
naar de zaterdagtop. Ik heb er
het materiaal voor."

Het in de C-lijn spelende
echtpaar Potharst toonde in de
.weede wedstrijd duidelijk aan
niet in deze lijn thuis te horen.
Het een monsterscore van
71,73 procent waren zij superieur. De dames Eudenko en
ïudolphus legden beslag op de
weede plaats, gevolgd op een
derde plaats door de dames Kiveron/Mens.

afgeslagen. Na de promotie van vorig
jaar, staat Zandvoortmeeuwen zeer
verrassend aan kop in de vierde klasse
KNVB. Invaller Barry Paap stelde in
de slotfase met twee fraaie treffers de
zege veilig voor Zandvoortmeeuwen.

Reeds in de eerste minuut keek Zandvoortmeeuwen tegen een 0-1 achterstand
aan, nadat de ploeg de kans op een vroege
voorsprong had laten liggen. De daarop
volgende aanval van Haarlem was wel
Riant aan kop staat het echt- raak. Doelman Ron Eerhart, die later in de
paaf Potharst. De dames Van wedstrijd een hoofdrol vervulde, was kansIer Nulft en Scipio staan safe loos op een kopbal, 0-1.
op de tweede plaats en de daVia de gevaarlijke spits Philip van de
mes Rudenko en Rudolphus
Heuvel poogde Zandvoortmeeuwen de
jezetten de derde positie.

ZANDVOORT - Het eerste team van de Zandvoortse Schaak Club boekte de
derde riante overwinning in
de competitie en blijft daardoor koploper. Het derde
team van Het Oosten uit
Haarlem werd met 6-2 overklast. In de interne competitie is Pieter Boer doorgedrongen tot de toptien.

Toerfietsers Hielke Gorter
en Klaas Koper gehuldigd
ZANDVOORT - Tijdens
de jaarlijkse feestavond
van de Rijwiel Toerclub
Olympia werden de Zandvoortse leden, Hielke Gorter en Klaas Koper gehuldigd. De Zandvoorters behaalden namelijk de tweede wereldbol. Een wereldbol wordt door Olympia
uitgereikt aan leden, dia
vanaf 1985, veertigduizend kilometer of een
veelvoud hiervan op de
fiets hebben afgelegd in
georganiseerd verband.
";Door een gemiddelde van
negenduizend kilometer per
jaar te fietsen, passeerden zowel Hieke Gorter als Klaas
Koper afgelopen zomer, de
tachtigduizend
kilometer
grens. Gorter heeft hiervoor,
vooral de laatste jaren, veel
tochten gereden van middenlange afstand van zeventig
tot 150 kilometer . Koper
daarentegen heeft zijn kilometers gemaakt in de langere
ritten zoals, tweemaal Amsterdam - Barcelona, goed
voor 3200 kilometer, tweemaal Trontheim - Oslo, 1080
kilometer, de rit rond het
Vattrenmeer (Zweden), driehonderd kilometer en de
Saellandronde in Denemarken over 315 kilometer. Door
het volbrengen van de laatste
drie tochten kwam Koper te-

Expositie Corbani
ZANDVOORT - Donna Corbani exposeert tot en met 31
december in Modern Matters
aan de Kerkstraat in Zandvoort. De Amerikaanse schildert en is beïnvloed door kubisme, post-impressionisme, abstract expressionisme en minimalisme. De expositie is te zien
van woensdag tot en met vrijdag van 11 tot 16 uur en zaterdag en zondag van 12 tot 17 uur.

vens in het bezit van het Skan- tochten waarbij de deelnemers een tijd toegewezen
dinavie Brevet.
krijgen welke afhankelijk is
Buiten de twee genoemde van hun leeftijd. Om een goufietsers zijn er nog 15 Zand- den medaille binnen te slevoorters actief binnen Olym- pen moesten Peter en Roy
pia. Zo heeft Pieter Visser het Auberlen een rit maken over
afgelopen jaar het eerste ge- een afstand van 174 kilomedeelte volbracht van de Hon- ter met daarin vele Alpentopderd-Colstocht in Frankrijk. In pen. De tijd werd voor de
12 dagen legde Visser maar Zandvoorters gesteld op achliefst 1855 kilometer af waarbij tenhalf uur. De Auberlens bevele bergreuzen van zo om en haalden de felbegeerde plak.
de nabij tweeduizend meter
moesten worden beklommen.
De Claude Criquielion
Bekende, uit de Tour de Fran- tocht in België, over een afce, komende Pyreneëntoppen, stand van 172 kilometer en
zoals de Marie Blanque, de Au- zwaar heuvelachtig parbisque, de Aspin en de Peyre- cours, bleek voor Peter Auberlen te zwaar. Door het
sourde beklom Visser.
zeer slechte weer en een lekVolgend jaar gaat Pieter Vis- ke band finishte hij in zes uur
ser de Alpen in, een berggebied en dertig minuten, hetgeeen
waarin clubgenoten William een tijdsoverschrijding beteKeur en Max Vastenhouw afge- kende van een kwartier. Geen
lopen jaar opereerden. Tussen goud maar een zilveren onGrenoble en Briancon beklom- derscheiding voor de Zandmen zij de Alpenreuzen met voorter.
Het toerfietsen, dat zeer in
hoogtes van rond de tweeduizend meter. Ook hier bekende trek is, behoeft niet alleen te
Tour de Francereuzen zoals, bestaan uit het deelnemen
Col de Gladon, Col de la Croix, aan de grote buitenlandse ritCol de Lautaret, Galibier en ten. Ook binnen de grenzen
kan aan vele tochten worden
Alpe d'Hueze.
De gebroeders Peter en Roy deelgenomen met afstanden
Auberlen bivakkeerden even- tussen dertig en driehonderd
eens tussen de Alpenreuzen. kilometer. Inlichtingen over
Peter Auberlen fiets echter het toerfietsen en het promeer prestatie gericht en doet gramma voor volgend jaar
daarvoor mee aan de zoge- kunnen worden verkregen bij
naamde Cyclosportieven. Dit Klaas Koper, telefoon 02507zijn uitgestippelde vrije toer- 14833.

hart, die de Zandvoorters door de moeilijke periode heen sleepte. Eerst haalde hij
een aan Haarlem toegekende strafschop
uit de bovenhoek en vervolgens redde Eerhart nog een paar keer voortreffelijk.
Nadat een Haarlem speler, wegens na1trappen, het veld moest verlaten was de
wedstrijd beslist. Zandvoortmeeuwen
kreeg de strijd weer onder controle. De
leeggespeelde Ruud Echteld en Ruud van
Laere werden vervangen door Mischa Tibboel en Barry Paap. Laatstgenoemde zorgde voor een paar hoogtepunten. Een uittrap van de Haarlem doelman pikte Barry
Paap net voor de middenlijn op, om middels een zeer fraaie lob te scoren, 3-1. Even
later was het wederom Paap, die de bal de
beslissende tik gaf: 4-1.
„Dit was wel onze beste wedstrijd van dit
seizoen", aldus Pieter Keur. „Dit was weer Gelegenheid voor een 'onderonsje' onder de Zandvoorters
een ouderwets Zandvoortmeeuwen."
Foto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT - In de
strijd tegen Altius leed het
zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen een schlemielige nederlaag. Door de
2-1 nederlaag raken de
Zandvoorters aardig in de
onderste regionen verzeild.
Tijdens de winterstop gaat
trainer Teun Vastenhouw
proberen de spelers weer op
scherp te krijgen.
Zandvoortmeeuwen heeft de
strijd tegen Altius grotendeels
beheerst, maar ging toch met
lege handen naar Zandvoort.
Het spel was niet hoogstaand
maar er leek voor Zandvoortmeeuwen geen vuiltje aande
lucht. Het zat spits Ferry van
Rhee niet mee met een sterke

Nieuwkomer Pieter Boer,
slechts anderhalve maand lid
van de Zandvoortse Schaak
Club, boekte een fraaie overwinning op John Atkinson. Met
vier overwinningen en slechts
een remise, tegen Gorter, steeg
Boer in amper zeven weken van
de 27-e naar de zevende plaats
op de ranglijst. Ook George
Klijn pakte een zeer verdienstelijk punt, door Rob den Drijver
met verlies naar huis te sturen.
Uitslagen- Gorter-Scheepmaker 1-0, De Oude-Dambnnk 0-1,
Van Elk-Reijer 1-0 Walter
Franck en Wim Gude deelden de
punten.

Externe competitie
ZANDVOORT - Het team
van de Zandvoortse Schaak
Club zorgde wederom voor een
klinkende overwinning. Het
was een zeer verdiende overwinmng voor de mannen van
teamleider Edward Geerts. Het
Oosten 3 werd met 6-2 weggespeeld. Ondanks dat de overwinning al lang vast stond (5-2)
moest John Ayress zijn partij
uitspelen. Ayress stond verloren maar zijn tegenstander
maakte in het eindspel de ene
na de andere fout. Dit tot genoegen van de Zandvoorters, die
daardoor de score opvoerden
naar 6-2.

Met totaal zes matchpunten
uit drie partijen blijft het
schaakteam bovenaan de ranglijst. Ook in bordpunten hebben de Zandvoorters een bijzonder hoge score. Uit de drie
wedstrijden heeft de Zandvoortse Schaak Club 21 punten
verzameld. De volgende tegenstander is vermoedelijk het'
derde team van Aalsmeer. Vorig seizoen kregen de schakers
de afschuwelijke speelzaal van uit Aalsmeer klop met 2,5 tegen
de Beverwijkers. „Ik was blij 5,5.
dat ik zelf niet hoefde te spelen
want zoveel herrie heb ik nog
nooit meegemaakt in een speelzaal." Drost vond het verder
jammer dat hij niet kon beZANDVOORT - Vanavond
schikken over Wim Brugman (donderdag) staat het jaarlijkse
en de gebroeders Filmer. „Ver- Kersttoernooi van de Zandder was de avond weer bijzon- voortse Schaak Club op het
der geslaagd," meldde Hans programma.
van Brakel nog. Ondanks de
grote nederlaag is de rode lanOver twee avonden spelen de
taarn nog altijd in Haarlemse leden 12 partijen met een behanden bij het derde team van denktijd van tien minuten per
VHS.
persoon per partij.

Chess komt te kort in bekerstrijd

ZANDVOORT
- De
schaakvereniging
Café
Neuf/Chess Society heeft
het succesvolle jaar 1993 afgesloten met twee nederlagen. Het recreatieve derde
team verloor kansloos met
6,5 tegen 1,5 van Pat Mat 4 in
Beverwijk. Het beker-viertal verloor nipt van eersteklasser Aartswoud met 3-1.
Het was eigenlijk wederom,
de dit jaar teleurstellende Fred
van de Klashorst, die zijn team
niet naar de volgende ronde
kon leiden. Met Dennis van der
Meijden voor de afwezige Nico
Huijboom, trad Chess Society
aan in Hoogwoud teten Aartswoud. De West-Friezen hadden
hun sterkste spelers op het der-

Pieter Keur verlengt contract

de en vierde bord gezet zodat
Olaf Cliteur en Dennis van der
Meijden een zware avond kregen.
De eerste beslissing viel echter op het tweede bord waar Jacob de Boer zich verrekende en
een pion verspeelde. Tot groot
ongenoegen van zijn tegenstander kon De Boer zetherhaling
afdwingen, waarmee de eerste
remise tot stand kwam. Op het
vierde bord wilde de in blakende vorm verkerende Dennis
van der Meijden zijn goede stelling, tegen de sterke Roskam, te
snel forceren. Door zijn jeugdige overmoed verspeelde Van
der Meijden een pion en werd
in het eindspel van het bord geschoven.
Op bord drie hield Cliteur de
Aartswoudse nummer l Helder
goed in bedwang en kon Fred
van de Klashorst zich met een
taktisch grapje bevrijden onder
de druk van zijn tegenstander.
Een van de Zandvoortse toppers moest echter winnen om
een gunstige 2-2 eindstand op
het scorebord te krijgen. Fred

van de Klashorst bleek hiertoe,
tegen de op papier veel zwakkere tegenstander niet in staat en
verzandde in remise. Hierdoor
lag de bal bij Olaf Cliteur, die
vrijwel de onmogelijke opgave
restte om het compleet remise
staande eindspel tegen Helder
te winnen. Cliteur probeerde
van alles en moest zelfs met een
nederlaag genoegen nemen. De
eindstand kwam hiermee geflatteerd op 3-1.

Derde team
Café Neuf/Chess Society 3
verloor kansloos tegen kampioenskandidaat Pat Mat 4. Simon Bosma stond op winst
maar zag zijn partij toch nog in
remise eindigen, terwijl Caroline Stam de Jonge in het eindspel onderuit ging, na een zeer
goede partij. Nico Handgraaf
en Peter Kuhn waren wel succesvol en scoorden beiden een
halfje.
Het enige waar teamleider
Hans Drost over klaagde was

Kersttoernooi

Goede service
ver te zoeken?
Kom nou!
Renault-dealer Rinko zit dicht bij huis.
En met dit kaartje weet u 'm in een
handomdraai te vinden.

Uitstekend handbal
Holland Casino-ZVM
ZANDVOORT - De Holland Casino-ZVM handbalteams boekten fraaie resultaten. Bij Vriendschap
sleepten de heren een verdienstelijk 14-14 gelijkspel
weg. De Zandvoortse dames
knokten zich naar een uitstekende 14-13 overwinning
op de reserves van De Blinkert.

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zand^oortse Schaak Club. Meer inmatie over de problemen/o'lossingen is te verkrijgen op de
:
'ubavond, elke donderdag in
"«t Gemeenschapshuis. Ook
'*au men informatie inwinnen
°P de volgende telefoonnum"icrs: 02507 - 15023, 17272 of
14085.

Pieter Keurs contract is verlengd

Opgave nummer 45: Mat in
wee zetten. Wit begint.
'Oplossing van schaakprobleem
M (Mat in twee zetten, wit beSnt): 1. Tg2+ -Kh6; 2. Thl en
"Hat.

neergelegd voordat hij gevaarlijk kon worden. De toegekende
vrijetrap leverde niets op.
Zandvoortmeeuwen bleef de
aanval opzoeken en werd in de
slofase verrast door een lange
veel te hard waardoor het ge- trap van Altius. De bal kwam
vaar uit de aanvallen van de net even eerder in bezit van een
Meeuwen verdween.
Altius aanvaller dan doelman
Halverwege de tweede helft Winter en het was raak: 2-1.
werd eindelijk de verdiende gelijkmaker gescoord. Een com„Dit was een erg ongelukkige
binatie tussen Ferry van Rhee nederlaag," meende elftalleider
en Rob van der Bergh werd uit- Pred van Rhee. „We hebben ze
eindelijk afgerond door Bob constant onder druk gehouden
Brune: 1-1. De harde aanpak en je rekent op een tweede trefvan Altius vergde slachtoffers fer van ons. Geheel ongelukkig
aan Zandvoortse zijde. Het uit- valt dat doelpunt aan de andere
vallen van verdediger Chris kant. Dit was gewoon pech. Het
Kuin bleek een te grote aderla- had hier moeten gebeuren. We
ting.
hebben echter een goed voetOok Ferry van Rhee moest ballende ploeg, die in de midhet ontgelden en werd keihard denmoot thuishoort."

ZVM zakt weg
kopbal, die ternauwernood gepareerd werd. Ondanks dat Altius storm mee had, waren de
Zandvoorters het meest in de
aanval. Het overwicht kon echter niet in doelpunten worden
uitgedrukt.
Eenmaal waagde Altius een
doelpoging en het was nog raak
ook. Een heel ver afstandsschot werd gedragen door de
wind en via de binnenkant van
de doelpaal was het raak; 1-0. In
de tweede helft, mede door de
harde wind, een stormachtig offensief van Zandvoortmeeuwen. De bal ging echter vaak

SPORT
Schaak Club
overklast
tegenstander

ZVM slaat aanval op koppositie af
strijd naar zich toe te trekken. De ploeg
slaagde in die opzet.Hittinger dook gevaarlijk op in het strafschopgebied. Nu werd de
Zandvoorter tegen de grond gelopen, maar
de overigens goed leidende scheidsrecther
zag er geen strafschop in.
In de veertigste minuut kreeg Zandvoortmeeuwen loon naar werken. Na een
snelle aanval via Riek de Haan en Ruud
van Laere, werd Philip van de Heuvel in
stelling gebracht en die faalde niet, 1-1.
Op slag van rust werd een Zandvoortse
aanvaller in het zestien meter gebied opzij
gezet en daar zag de scheidsrechter wel een
strafschop in. Riek de Haan maakte zijn
faam als topscorer waar door raak te schieten, 2-1.
Ondanks de opdracht van trainer Pieter
Keur om te blijven voetballen zoals in de
eerste helft liet Zandvoortmeeuwen zich in
de openingsfase van de tweede helft even
terugdringen. Het was doelman Ron Eer-

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT - Pieter Keur
heeft zijn contract met Zandvoortmeeuwen met twee jaar
verlengd. De Zandvoortse
spits, die uitkomt voor Heerenveen, heeft het naar zijn
zin als trainer.
Dat ook Keur bij de club in
de smaak valt, blijkt wel uit
het feit dat Zandvoortmeeu-

wen al snel zaken gedaan heeft
om hem langer vast te leggen.
Pieter Keur, die Zandvoortmeeuwen vorig jaar naar de
KNVB loodste en nu in de vierde klasse KNVB bovenaan
staat, vindt dat de club in de lift
zit. „Het gaat goed met de club.
De twee A-junioren teams staan
boven aan. De jeugd komt er

Archieffoto Weekmedia

aan. Er staat wat klaar voor
de toekomst van Zandvoortmeeuwen", meent de 32-jarige Zandvoorter. „De resultaten zijn tol nu toe erg goed en
aan sfeer ontbreekt het ook
niet. Ga je in de toekomst minimaal tweemaal trainen
met de groep, dan is er nog
veel meer uit te halen."

De mannen van coach Dirk
Berkhout behaalden een belangrijk punt. Na een goed gesprek, de afgelopen week over
de magere resultaten, verscheen een herboren Holland
Casino-ZVM in het veld. Vrijwel de gehele wedstrijd stonden de Zandvoorters aan de
goede kant van de score. In de
spannende slotfase was het
eerst Vriendschap dat een 13-12
voorsprong nam. Vervolgens
scoorden de Zandvoorters
tweemaal op rij en leek een zege
behaald te worden. In de laatste
seconde werd het echter alsnog
gelijk. De uitblinkende doelman Aschwin van der Meije
was kansloos op een harde inzet: 14-14.
„We hebben genoeg handballend vermogen," aldus Dirk
Berkhout. „Maar het lukte
steeds niet. Nu ging het eindelijk goed. Ik ben zeer content

over de inzet en het getoonde
spel. Vooraf had ik getekend
voor een punt en achteraf is het
dan heel prettig, dat je het punt
hebt."

Dames
In een gelijkwaardige partij
hebben De Bunkert en Holland
Casino-ZVM het publiek best
vermaakt. Het was een spannende en op goed niveau staande partij handbal. Na een ruststand van 8-8 leek ook de tweede helft onbeslist te eindigen.
Met nog een halve minuut te
gaan stond 13-13 op het scoreCuriestraat 8-10 2041 CD Zandvoort Tel 02507-12424
bord en zette De Bunkert de
laatste aanval op. Uitblinkster
Mireille Martina onderschepte
de bal en maakte vervolgens
het beslissende doelpunt: 14-13.
SCO/
„We waren de betere ploeg,"
vond coach Joost Berkhout.
B.Brune (ZVM-zat)
„En we verdiende daarom ook
de overwinning. Verdedigend •®©©®
R. De Haan (ZVM zon)
wordt er heel knap gespeeld, alPh. v.d. Heuvel (ZVM-zon)
leen moeten we de kansen nog
beter afmaken. Maar we gaan
B. Paap (ZVM-zon)
goed vooruit en we kunnen in
deze klasse goed meedraaien."
F. van Rhee (Z.V.M.zat)
Doelpunten heren: Nick GnjaJ. Schilder(TZB)
kovic 5, Peter Pennings 3, Pa- ••••
trick Terpstra 2, Kees Hoek 2,
10
15
Jan van Duijn l, Richard Vos 1.
Dames'Mireille Martina 6, Wen- Op de topscorerslijst voegde Riek de Haan een treffer aan zijn
dy van Straten 4, Margreet Ster- totaal toe waardoor hij de afstand met Ferry van Rhee, die niet
scoorde, vergrootte. Barry Paap steeg naar een gedeelde derde
renburg 2, Claudia Paap 2
positie door tweemaal te scoren.

Autobedrijven Rinko
Top
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Tranches ganzeborst met eendeen
* * **
met een vleugje Madeira
Tongrolletges met zalmmousse

* * **
Filet mignons man ossehaas
in. rode portsaus

of
Hertebief stufe met Kastanjes

en morieHessans
* ** *
Grand dessert " J^oel"

* ** *

Koffie met friandises

Ft 80.1e kerstdag zijn wij gesloten.
2e kerstdag is ons restaurant geopend
vanaf 1 8OO uur, het café vanaf 90O uur

l

Voor bovenstaand menu kunt u
reserveren na 1730 uur tel. 13722.
Wij wensen u prettige feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar

r
extra veel voordeel in de Sterrensdow van Teugeot,
Die arme Kerstirun Logisch eigenlijk dat
hij zo geschokt is Want als wij gaan uitpakken, kan hij wel inpakken Let maar eens op

10 6 'Etoile
Fen speciale uitvoering van de 3-deurs
106 XN l l Schitterend aangekleed met getint
glas, uitklapbare achtemjanten, onder?i]de
bumpers in carrosserie-kleur, speciale wielplaten speciale bekleding en vloermatten
Bovendien krijgt u van ons een radiocassetttspeler met 2 luidsprekers, mcl inbouw
Normale prijs v a f 24 760,-, Etoile pri]s v a
t 22 960 - u\\ koning f l 800,- En met één
van on7e finanoenngsaanbiedingen* is xelfs
dubbel voordeel mogeh]k tot maximaal f3 883 -

205 ILtoiie
Vin dit succesnummer kunt u u\v eigen
Hoile maken niet gratis accessoires naar

met 'H

keuze t vv \ f l 500,- (mcl BTW en montage)
Dit aanbod geldt op elke nieuwe 205 personenauto (m u v de Ace-versies) bij aanschaf
tussen 26-11-93 en 1-1-94 en registratie vóór
15-2-'94 En met één van onze financienngsaanbiedingen* kan uw maximale voordeel
oplopen tot maar liefst f 3 583,-

306 ïtoile
Een nieuwe ster op basis van de 5-deurs
306 XR l 4 Tijdelijk verrijkt met de luxe van
stuurbekrachtiging, centrale vergrendeling
met afstandsbediening m hoogte verstelbare
bestuurdersstoel met regelbare lendesteun en
kantelbare hoofdsteun op de voorstoelen
Normale prijs v a f 33 685,- Etoile prijs v a
f31 885,- uw korting f l 800,En met een van on?e financienngsaanbiedingen* kan uw maximale voordeel
oplopen tot maar liefst f 3 883,- Dit Etoile-

pakket is ook verkrijgbaar op de 306 XRd l 9

lende ben?me- of (turbo)dieselmotoren

405 ^Etoile

3Vu dalen, i-y-'yq pas betalen

Een speciale uitvoering van de 405 GR l 6
met fraaie extra's als 4 hchtmetalen velgen,
parelmoer- of metaallak m diverse kleuren en
elektrisch bedienbare voorportierruiten
Normale prijs v a f 41 160,-, Etoile prijs
v a f 39 160,- uw korting f 2 000,- Leverbaar
m Sedan en Break, en met verschillende ben?ine- of (turbo)dieselmotoren

Elke nieuwe Peugeot 106, 205 en 306 personenauto wordt tijdelijk nog aantrekkelijker
met één van onze drie speciale financienngsaanbiedmgen nu halen, pas op l september
94 betalen (maximum voordeel f l 537,-), of
een renteloze lening over 18 maanden (maximum voordeel f l 601 -), of een lening tegen
4,9% effektieve jaarrente over 36 maanden
(maximum voordeel f 2 083,-)

605 'Etoile
Een schitterende limousine op basis, van de
605 SLi 2 O met extra accessoires als airconditionmg, parelmoer- of metaallak in diverse kleuren
en mistlampen vóói Normale prijs v a f 62 275,-,
Etoile pnjs v a f 56 485,- uw korting f 5 790,Dit Etoile-pakket is ook verkrijgbaar op andere
605 SL- en SR-modelIen Leverbaar met verschil-

Zolang de voorraad strekt
Kortom, onze Sterrenshow mag u niet
missen Hij duurt tot en met 31 december \an
dit jaar, en voor alle Etoile-modellen (m u v
de 205) geldt zolang de voorraad strekt
Dus kom snel bij ons langs U bent van
harte welkom

PAKT UIT!!!
Voor de opruiming begint
doet u uw voordeel met
sterk afgeprijsde
najaarsmode

DL 106 LTOIIE MEI l 800 KORTINC,
LN NI' HAIfcN l 9 94 PAS BLTALEN

DE 205 ETOILE l 500 GRATIS ACCESSOIRES
LN NU HALEN l 9 94 PAS BETALEN

DE ^06 ETOILE MET l 800 KORTING
hN NU HALEN l 9- 94 PAS BETALEN

DE 605 ETOILL
MET 5 790 KORTING

DE 405 ETOILE MET 2 000 KORTING
OOK VERKRIJGBAAR IN BREAK

PEUGEOT

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.
DE FINANCIERINGSAANBIEDINGEN GELDEN BIJ AANKOOP TUSSEN 2611 93 EN 01 01 94 EN REGISTRATIE VOOR 1502 94 MAXIMUM TE FINANCIEREN BEDRAG F 15000
HET FINANCIERINGSVOORDEEL IS BEREKEND T O V EEN EFFEKTIEVE JAARRENTE VAN 13 9% P/JR PRIJZEN INCL BPM EN BTW EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Grote Krocht 19, Zandvoort

HEEMSTEDE, VAN SCHAGEN VAN 1890 B.V., ACHTERWEG 38, TEL: 023-293450.
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Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht • Grote Krocht 18, Zandvoort

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
^Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

SCHILDERWERK

T. Goossens
Fa. De Vonk

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

Vondellaan 1, Zandvoort

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle Luxaflex producten
U kri|gl de stalen bi| u thuis en kunt m uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergeleken

Vraag vrijblijvend offerte.

IDEAAL LEREN...?
OPZAJERDAGSJUDEREN!
De Zoterdagacademie is erkend door
Opleidingen:
de Minister van Onderwijs en Welen
Public relations: Basiscursus, NGPR-A en NGPR-B
«happen op grand van de Wet op
Marketing en verkoop: Praktijkdiploma NIMA-A,
de erkende onderwijsinstellingen.
NIMA-B
en HIEUW: NIMA Sales-A
De mondelinge lessen worden
gegeven ot uterdagoditend
/ Management: Management-assistent(e) I en II
HIEUW: Praktijkdiploma Midden-Marugement
nn 9 tot 12 uur.
Logistiek management
leslokaties:
Administratie: Basiskennis boekhouden
Amsterdam (Kernen),
Praktijkdiploma
boekhouden (ook deelcertificaten)
Arnhem, Den Bosch,
Moderne bedrijfsadministratie (ook deelcertificaten)
Den Haag, Rotterdam,
Praktijkdiploma loonadministratie, Basiscursus belastingrecht
Utrecht, Zaandam
en Zwolle.
Informatica: Introductie PC-gebruik, Werken met MS-DOS,
Tekstverwerken met WordPerfect, PDI modules MG.l,
Startdala:
MG.2 en MG 3, AMBI modules HE O en HE.l
vanaf 15 jamiToerisme/recreatie: SEPP l
ari 1994

f v i s i e/

Z A T t R D U G l4 C K D l K l l

I'ostbus20 8200 A A Lchstad tel. 03200-26895 fax 03200-26334

NOYILON MARMOLEUM
Vrijblijvend

Marisstraat 13a. Tel. 15186

MMMRflRWHyi fflBBWF

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

zaterdagochtend: het betere alternatief

»VT

Zend mij \rijblijvend de gratis studiegids 1993/94
dhr/mw
straat
postcode/plaats
telelooii

Mijn interesse gaat uit naar
05Q9Ü
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De mega-cd maakt
eigen videoclip mogelijk

Naar de sneeuw
in Overijssel
ET ZIET ER naar uit
dat dit een echte winter wordt. Dat wordt
dus tripjes door ons besrïeeuwde eigen land. Of liever toch naar een ver warm
oord? De keus is ruim.

H

atv
Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

door Leni Paul
"WINKELEN. Een groeiend
asintal Nederlanders maakt de
laatste jaren winkeltripjes naar
hét, door de gunstige koers van
het pond, redelijk voordelige
Engeland. Zowel Olau Line als
North Sea Ferries hebben daarop ingehaakt. Met Olau is er de
trip vanuit Vlissingen voor 119
gulden naar Londen (informati'ë, telefoon 01184-88288), uit
Europoort kun je met North
Sea Ferries voor 145 gulden
ri^ar Huil en Sheffield (informatie: 01819-55555), op beide
schepen hut en andere extra's
inbegrepen.
'SOLO. De Sologids '94 is uit,
een handig naslagwerk voor alleèngaanden en -staanden.
Jaarlijks gaan zo'n 800.000 Nedèrlanders al dan niet vrijwillig
alleen op reis. Wie toch een
'maatje' wil om er op uit te trekkën, voor gezelligheid of ondersteuning kan in deze gids, met
daarin vermeld 117 reisorganisaties en accommodaties, veel
nuttigs vinden. Informatie: 073134357.
^GROENE HOTELS. We wordën steeds milieubewuster en
Denemarken loopt daarin vaak
voorop. Volgend voorjaar wordën in Denemarken de eerste
'groene hotels' geopend, hotelbedrijven met kamers die voldoen aan strenge ecologische,
milieuvriendelijke eisen.
OVERIJSSEL. De provincie
Overijssel, zich in voorjaar en
zomer presenterend als de tuin
van Nederland, wil ook in de
winter onze aandacht. In het
Twentse landschap zijn er op
de glooiende hellingen van de
Sallandse Heuvelrug goede
langlaufmogelijkheden. In een
(gratis) winterfolder zijn de uitgezette loipes opgenomen. En
mocht er geen sneeuw zijn, dankun je er al gauw op de ondiepe
plassen schaatsen. Informatie:
VVV Overijssel 05490-18767
(Gert-Jan Jacobs).
VULKAANEIFEL.
Altijd
goed voor een korte trip: de
Vulkaaneifel, waar je je in het
romantische Slothotel 'Kurfürstliches Amtshaus' in Daun
juist in deze winterse dagen als
een soort Sissi kan voelen. Ideaal punt om excursies te maken
naar het wildpark in Gondorf,
naar Oberwesel en andere
mooie plekken. Informatie:
010-404.9512 of rechtstreeks
met het kasteel: 09 49 6592 3031.
BRUSSEL. België heeft mijn
hart: je bent er snel en je eet er
verrukkelijk. Wie in dit land
nog iets van de Europalia-Mexicomanifestatie '93 wil zien,
moet nu naar Brussel waar tot
24 december in het Koninklijk
Museum voor Kunst en Geschiedenis de historie van de
Maystaten is te zien. Het bezoek kan worden vervolgd in
Antwerpen waar tot eind van
het jaar 'Europa aan Tafel' over
onze eetgewoonten is te bekijken en worden besloten op één
van de kerstmarkten in het
Luikse gebied. Informatie: Belgisch Verkeerstaureau, tel. 020624.5953.

WEKEE

Belicht

verleden terecht komen en hij
krijgt ook een nieuwe vijand,
een soort robot uitvoering van
zichzelf." Het spel is zo uitgebreid dat zij na een paar uur
spelen nog maar een klein gedeelte van de mogelijkheden
hebben gezien.

Met de introductie van de
Mega-cd heeft Sega een eerste stap gezet op weg naar
een totaal vernieuwd aanbod op de videospellenmarkt. Dit nieuwe apparaat
heeft maar liefst dertig keer
zoveel geheugen als de
meest omvangrijke spelcassette tot nu toe. Gerard Koster schetst de mogelij kheden, onder andere voor het
maken van eigen videoclips.

E MEGA-CD heeft niet
alleen een omvangrijk
geheugen, er zijn nu
ook andere soorten spellen
mogelijk, zoals spellen met
interactieve videobeelden
en muziekvideo's waarbij
men de mogelijkheid heeft
om eigen videoclips samen
te stellen. Daarnaast zal uiteraard een groot aantal
spellen in het pakket wor- het onderwerp is dit een spel 649 gulden in de winkel ligt (in- rode stralen de bewegingen van echt dat zij zich maar moeiden opgenomen.
dat geschikter is voor niet al te clusief het spel Road Avenger), de speler. Het is de bedoeling zaam los konden maken van de

D

door Gerard Koster
In een interview met De Stem
zegt Mike Brogan, directeur
van Sega Europe, over de mogelijkheden: „Voor de simulatorgames zijn de mogelijkheden
ongekend. Het is bijvoorbeeld
mogelijk om de totale topografie van de VS op een enkele cd
op te slaan. Je kunt dan een
vlucht-simulator programmeren die je over de hele VS kan
laten vliegen."

jonge spelers.
Ook het maken van een eigen
videoclip is vanaf nu mogelijk
op de Mega-cd. Als eerste is
hiervoor een cd van de Australische formatie Inxs op de markt
gebracht. De speler krijgt drie
camera's en een hoop 'special
effects' en mag hiermee een eigen videoclip samenstellen. Bij
het spel is het de bedoeling om
de fans hun zin te geven, want
niet iedereen wil hetzelfde zien
in een videoclip.
De Mega-cd speler, die voor

Wellicht het meest opvallende spel dat tot nu toe voor de
Mega-cd is verschenen, is het
spel Night trap. Het spel bevat
104 minuten interactieve video
waarin de speler wordt opgenomen in een politieteam dat de
verdwijning van vijf meisjes onderzoekt. Door verborgen camera's die in alle kamers staan
opgesteld moet de speler de
hoofdpersonen in de gaten nouden, maar er bovendien voor
zorgen dat er zoveel mogelijk
terroristen in de val lopen.

is slechts de eerste stap in een
ontwikkeling die ongetwijfeld
snel zal gaan. Volgend jaar wil
Sega al de nieuwe Virtual Reality-bril op de markt brengen.
Hiermee krijgt de speler nog
veel meer het idee dat hij midden in het spel zit.

dat dit gebruikt gaat worden bij
het spelen van vechtspellen.
Danny (16) reageert enthousiast pp de Mega-cd. „De beelden zijn duidelijker en de muziek is beter van kwaliteit. Ecco
bijvoorbeeld is al een heel mooi
spel op de Mega drive, maar op
de Mega-cd zijn de beelden toch
Een andere accessoire dat nog een stuk mooier."
niet meer zo lang op zich zal
laten wachten is de Activator.
Samen met zijn vrienden SolDit achthoekige paneel wordt ly en Fodé (beiden eveneens 16)
op de grond neergelegd en re- speelde hij urenlang het racegistreert door middel van infra- spel Jaguar. Het is zo levens-

In tegenstelling tot
wat we in het populaire kerstliedje ten gehore brengen • 'O denneboom' - zijn de
meeste kerstbomen
van het model 'spar'.
Sparren zonder kluit
hebben slechts een beperkte functie: versierd met engelenhaar,
brandende kaarsen en
glinsterende ballen dragen ze bij aan de kerstsfeer. Ze hebben ook een
beperkte levensduur. Als
de kerstdagen voorbij zijn
en het leven van de kerstboom eveneens, kan er
door de brandweer nog
een spectaculair nieuwjaarsvuur van gestookt
worden, maar daarna is
het ook echt gebeurd niet de
kluitlozc kerstspar.

geeft u meer.'

Sparren met kluit
kunnen - mits de
kluit groot genoeg
is en met zorg is
opgebonden - hun functie van fraai-zijn
voortzetten in de tuin. Indien u een kerstboom-met-kluit overweegt, koop dan een
boompje dat ook later, eenmaal buiten in
de grond gezet, door vorm en kleur een
sieraad voor uw tuin zal zijn.
Tekeningen:
C. Woltlioorn-Sjoerdsma

De Abies lasiocarpa 'Compacta' bijvoorbeeld is een langzaam groeiende dwergspar met een bijzondere grijsblauwe kleur.
Echt diepblauw van kleur zijn de stevige
naalden van de gedrongen dwergspar Picea

geeff u meer!

Iets minder te spreken waren
de jongens over het spel Road
Avenger. Fodé: „De demo aan
het begin is fantastisch, maar
daarna valt het spel toch wel
een beetje tegen. Het is natuurlijk best wel leuk, maar toch
niet helemaal wat je ervan verwacht."

Met de Mega-cd heeft Sega
een technische voorsprong genomen op de concurrenten
Nintendo en Atari. Maar uiteraard zitten ook deze producenten niet stil. Atari introduceert
in het eerste kwartaal van 1994
de Jaguar, de eerste 64-bit spelRobot
computer. Dit nieuwe apparaat
Het spel Sonic was ook al een moet Atari weer een volwaardig
groot succes. Solly: „De muziek gezicht geven op de spelcompuis gewoon strak, het lijkt wel termarkt.
een soort house. Bovendien is
het een spel waar heel veel in
zit. Sonic kan op bepaalde ma- Jaguar
nieren in de toekomst of in het
De Jaguar is onlangs in Amerika op de markt gebracht en de
verwachting is dat er in het eerste jaar tussen de 150 duizend
en de 200 duizend in Europa
verkocht zullen worden. De Jaguar zal waarschijnlijk 399 gulden gaan kosten, inclusief een
spel en joypad.
circuits van onder andere Nederland, Engeland en Australië,
het eerste circuit waar Danny
er in slaagde om de eerste
plaats te behalen.

Ook Nintendo werkt aan een
nieuwe 64-bit spelcomputer. In
samenwerking met Silicon
Graphics, een gigant op het gebied van grafische computersystemen en bekend van onder
andere de animaties voor Jurassic Park, ontwikkelt men een
nieuwe computer, waarbij voor
Laat hem voordat hij in de tuin geplant het eerst de 'Reality Immerwordt in de schuur acclimatiseren. Het sion'-technologie ontwikkeld
doek dat om de kluit zit niet verwijderen - wordt. Hierdoor krijgt de spetenzij dit met plastic versterkt is - en ge- ler het idee dat hij in eigen perwoon meebegraven met de kluit. Plant de soon de driedimensionale weboom niet wanneer het regent, omdat het reld van het spel kan betreden.
plantgat zich dan met water kan vullen. Als
de kluit in een te natte ondergrond wordt
gezet, bestaat een gerede kans dat er wortelrot optreedt.
Kerstbomen die in de pot gekweekt zijn,
zoals de Picea glauca 'Conica', worden pas
van hun pot ontdaan als de kerstboom in
de tuin wordt geplant. Zet de boom in een
ruim plantgat en strooi wat compost rond
het stammetje, of wat koemest die met
kunstmest is verrijkt.
Als de grond bevroren is, of kletsnat van
de regen, is het raadzaam het planten uit te
stellen tot de omstandigheden gunstiger
zijn. Laat de kerstboom met pot en al op
een vorstvrije plaats overwinteren. Vergeet
niet om hem regelmatig water te geven!

Plant kerstboom in de tuin

Het is de bedoeling dat je als
speler uit weet te vinden hoe de
meisjes verdwenen zijn en er
voor zorgt dat de nieuwe loges
niet hetzelfde lot beschoren is.
Een heel erg spannend en moeilijk spel, waarvoor een behoorlijke kennis van de Engelse taal
wel noodzakelijk is. Ook door

'Voor twee cent een kooltje vuur' is de titel van het boek dat
wordl uitgegeven ter gelegenheid van het zeventigjarig beslaan
van het Amsterdams Stadsblad. In dit boek staat een selectie van
foto's die door lezers naar de redactie van de krant zijn gc/.onden. Foto's, veelal opgedoken uit vergeelde albums of oude
schoenendozen op zolder, die het Amsterdamse straatleven uit de
jaren twintig en dertig weergeven. De inzenders hebben hun
eigen toelichting bij foto's gegeven. Zo schrijven ze over het spelen op straat, de langskomende mosselman of oma die voor iwec
cent een emmertje waler of een kooltje vuur verkocht.
Het boek kost ƒ 19.90 en is thans verkrijgbaar in verschillende
boekhandels en aan de balie van onze kantoren aan de
Wibautstraat 131 in Amsterdam en Laan van de Helende
Meesters 421 B in Amstelveen (in beide gevallen alleen op
werkdagen).

Met Night trap hadden de jongens heel erg veel moeite. Danny: „Het is niet makkelijk om
ver te komen. Terroristen komen van alle kanten het huis
binnen en je moet heel snel reageren om iedereen te beschermen. Ik ben nog niet erg ver
gekomen."

pungens 'Glauca Globosa'; eveneens een
langzame, onregelmatige groeier. Voorzien
van een op blauwe en witte tinten gebaseerde kerstversiering vormen deze sparren
een lust voor het oog.
Een kerstboom met kluit heeft minder
last van naalduitval. Wie in huis de voorkeur geeft aan een klein boompje, doet met
Picea glauca 'Conica' een goede keus. Deze
compacte mini-kerstboom wordt niet in de
koude grond, maar in de pot geteeld en
blijft daardoor wekenlang groen. Picea
glauca 'Conica' wordt deze conifeer niet
hoger dan anderhalve meter, maar om die
te bereiken, moet hij wel in de volle grond
worden gezet.
Met een goed uit de kluiten gewassen
den of spar, als solitair geplant in de tuin,
heeft u altijd een kerstboom in huis, of
beter gezegd, bij het huis. Speciale verlichting voor de buiten-kerstboom is bij een
elektriciteitszaak verkrijgbaar. Het is een
heel feestelijk gezicht, zo'n snoer twinkelende lampjes in een boom buiten. Een
kerstkrans op de voordeur en een versiering van hulst rond de buitenlamp maken
de aanblik van de winter-kale tuin gezelliger.

Er is sinds kort een nieuw
en gratis blad voor foto- en
videoliefhebbers verkrijgbaar onder de titel 'Belicht'. Het blad staat vol
met tips voor het perfect
maken van foto's en videoopnamen en geeft een overzicht van al het laatste produktnieuws.
Het veelkleurige magazine wordt uitgegeven door
Combi Nederland en is gratis verkrijgbaar bij één van
de driehonderd Combi
Foto-winkels in Nederland.

Muzikantenlijn
Wie pp zoek is naar levende muziek, kan sinds
kort terecht bij de Muzïkantenlijn,
06-350.340.42
(50 cent per minuut). Vele
professionele bands, ensembles en solo-artiesten
presenteren zich via deze
06-service met een aantal
muziekfragmenten.
Wie een keuze gemaakt
heeft, kan een boodschap
inspreken of direct bellenmet het kantoor van de
Muzikantenlijn. De medewerkers van deze lijn verzorgen vervolgens de boeking van de muziekgroep.
De muziek varieert van
klassiek tot feestmuziek en
van jazz tot volksmuziek.
Voor meer informatie: De Muzikantenlijn, tel. 020-618.9274.

Kribbe in De Kraai
In de sfeervolle omgeving
van de Zaanse Schans is tot
en met donderdag 6 januari
de tentoonstelling 'Kribben in De Kraai' te zien. In
het pakhuis De Kraai op de
Zaanse Schans zijn pngeveer tweehonderd kribben
uit meer dan veertig landen te zien. Naast de bekende oriëntaalse kribben
wordt aandacht geschonken aan meer land- en
streekgebonden kerstgroepen, waaronder een Zaanse
kerststal.
Verder is er aandacht
voor de geschiedenis van
de kribbe, voor de kerstgebruiken en voor andere
feestdagen als bijvoorbeeld
Nieuwjaar en Driekoningen.
De expositie is elke dag: geopend
van 13 tot vijf uur. Eerste Kerstdag gesloten. Toegangsprijs ƒ 2,50
voor volwassenen en één gulden
voor kinderen onder begeleiding.

geeff u meer/

Exposities over Amsterdam

Helft afzagen

Voordat u overgaat tot de aankoop van
de boom, moet u wel al hebben vastgesteld
waar hij precies komt te staan. De plaats is
namelijk bepalend voor de maat. Het zou
jammer zijn als u met een boom thuiskomt
waarvan u de helft moet afzagen omdat hij
Volle grond
anders niet door de deur gaat of daar zo
Om na de Kerst de kans op het aanslaan mooi onder die grote spiegel past.
van een kerstboom met kluit in de volle
Let er bij het kiezen van de kerstboom op
grond zo groot mogelijk te maken, moet
men de tijd dat de boom zich binnenshuis dat hij symmetrisch is, de juiste tint groen
bevindt zoveel mogelijk beperken. Geef heeft en dat er geen takken gebroken of
hem regelmatig water, laat de top van de beschadigd zijn. Schud de boom een paar
boom intact en zet hem niet te dicht bij de keer flink heen en weer; volgt er een regen
verwarming. Als de kerstdagen achter de van naalden, dan is de boom al te lang
rug zijn, het nieuwe jaar is begonnen en we geleden uit de grond gehaald en inmiddels
Driekoningen achter ons hebben gelaten, uitgedroogd.
wordt het tijd om de boom voor te bereiden
WOLTHOORN & DE GROOT
op zijn bestaan buiten.

BOES
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Hoe zagen Amsterdammers in de jaren twintig en dertig hun stad?
Dat is het uitgangspunt voor de tentoonstelling die het Amsterdams Stadsblad in het Amsterdams Historisch Museum presenteert onder de titel:
Voor twee cent een kooltje vuur
Amsterdam in de jaren twintig
De expositie bestaat uit een keuze van ingezonden foto's met persoonlijke
verhalen van lezers van Amsterdam uit de jaren twintig en dertig.
Naast de permanente tentoonstelling over de geschiedenis van Amsterdam is in het museum een aantal tijdelijke exposities te zien:
Hollandse Meesters uit de Gouden Eeuw
Tekeningen uit het bezit van het Amsterdams Historisch Museum
Uniek 17-e eeuws stadsgezicht van Amsterdam
van Joan Baptist Bonnecroy (1618-1676)
Jphan van der Keuken (fotograaf en filmer)
Vintage prints van fotografe Eva Besnyo
600 jaar Kalverstraat
Historisch en hedendaags fotomateriaal merendeels afkomstig uit het
Gemeentearchief Amsterdam

Bon """voor" onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande, volledig ingevulde, bon aan de kassa
van het Amsterdams Historisch Museum betaalt u in plaats van ƒ6,50
slechts ƒ3,50 entree. De kassabon is de hele dag geldig (men kan in- en
uitlopen) en geeft toegang tot het gehele museum.
Naam:.
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Aantal personen (maximaal twee per bon):
Deze aanbieding loopt van 15 december tot en met zondag 2 januari 1994. Op
vrijdag 24 en zaterdag 31 december gaat het museum om vier uur dicht. Op
eerste en tweede Kerstdag is het museum geopend, maar op zaterdag 1 januari
esloten,
e reguliere openingstijden zijn: maandag tot en met vrijdag van tien tol vijf uur
en zaterdag en zondag van 11 tot vijf uur. Ingang: Kalverstraat 92 of Nieuwezijds
Voorburgwal 357.
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SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI'S is de wekelijkse autorubnek die op vri|dag verschijnt m Het Parool op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop m alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad, Bui
tenveldertse Courant Diemer Courant, de Nieuwe Bi|lmer,
Nieuwsblad Goasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstel
veens Weekblad, Uithoornse Courant, Je Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 0206058686 Fax 020665 63 21
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S, Postbus 156
1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Am
sterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Weesp Nieuwstraat 33, Zandvoort Gast
huisplem 12, Uithoorn Stationsstraat 60
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 18 00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws- en
huis-aan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 39,95

voor elke extra regel

ƒ l 3,50

mmpri|s
mm prijs met vignet

ƒ
ƒ

8,35
8,35

AUTO/MAXI'S per mm

ƒ

9,90

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen]
Alle pri|zen zi|n excl 17,5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,Lancia Prisma 1 6 blauw, 3/86
ƒ4800Tel 035-564444/561842
Toyota Corolla 1 3 DX, '85,
1e eigenaar, ong 40000 km,
absoluut als nieuw ƒ4950Tel 020-631061
VOLVO 343 automaat, 1e
eig '82, Apk dec '94, ong
70 000 km ƒ 2 250,
Tel 0206183951
Daihatsu 850 Hijet handb
kipbak, 7/86 ƒ 2 700 Tel 035564444/561842

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,Citroen AX 10E bj '87, vr pr
ƒ5500 0206159128
Citroen BX 14 TE 1/1990 met
grijs ƒ 9 999 Autoservice
Wetter, Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel 029076572
Citroen Dorland, 02903-1908
Ring A'dam afrit 116 Broek in
Waterland PEUGEOT 205 XE
beige 1987 55 000 km, ƒ 9750,Mercedes 220 D 75 ƒ 6 500
Garage ALKEMA
Jac van Lennepkade 271
Amsterdam 0206126900
Opel Corsa 1 2 TR, 8- 85
sedan, 74000 km, ƒ6750,
Gebr Haaker bv
020 6594859
Opel Kadett 1 3 club, Sedan
5/87,
ƒ9800
DICK MUHL Nijverheidsln 1
Weesp 02940
18200/18008
Peugeot 305 break SR 86
izgst
ƒ 6750COBUSSEN
Tel 0206121824
SUBARU 1 6GL 1988 ƒ7250
veel extra s IMPORT USA
CARS, Keurenplein 9 A dam
0206670121
••Auto te koop9 Plaats in deze
rubriek U zult verbaasd staan
over het resultaat

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,Citroen AX 11 TGE, 5 drs,
nov 91, 68000 km, ƒ15250,-,
zwart getint glas + div extra's
Telefoon 02940-16661
FORD SIERRA 21 l CL, 4 drs
81000 km 11/90/14750
MINOR MOTORCARS Sloter
kade 4044 Tel 0206177975
Hyundai Sonata 1 8 l GL 7/90
ƒ10900
Tel 035-564444/561842
Seat Ibiza 1 2 SX 3 drs zwart,
69000 km, 8/91, ƒ13950
V d Pouw, Amstellandlaan 1
Weesp Tel 0294015110

met hoge kortingen

zie verder onze advertentie onder de rubriek Algemeen

l K 1 direktie auto 1e eig
BMW 318i nw model juli 9.1
diamanlzwart met zonw gias
c v LPG ƒ34500 BEREBEIT
Amsteldi|k 25 020 6627777
• Auto te koop? Plaats in deze
rubriek U zult verbaasd staan
over het resultaat

Buick
Buickskylark LTD mooie wa
gen i z g s t , b j 83 nwe APK
ƒ1950 Tel 0206810630

VISA Garage
Houtmankade 37, A'dam
Tel 0206278410

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A veen - Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 0297561212
(Op afspraak gratis halen en brengen )
CHRYSLER VOYAGER SE 3 Oi
Fiat
8 90, 65 000 km, div opties
Autobedrijf JAN WALS
CASPARUS B V
Tel 02902-61697
Casparuslaan 1
WEESP Tel 0294015108
Chevrolet
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Chevrolets Piek up Full Size en
SlObenz/diesel, grijs ken div
uitvoeringen
DOOR INRUIL
Chevrolet Full Size
piek up 2500 HD
92
Full Size Blazer 4x4
89
Pontiac Firebird als nieuw 92
Ford Thunderbird
91
Nissan Patrol Wagon 2 8
TD GR, geel kent 4x4,
91
Rover 825i Sterling
88
Alle auto's zijn voorzien
van alle mogelijke opties
IMPORT USA CARS,
Keurenplein 9, A'dam
Tel 020-6670121

12 x Panda vanaf
ƒ 6 250
5 x Uno vanaf
ƒ 8 450
Uno 10 Elegant11/91 ƒ16950
Uno 75 SX 7/91
ƒ 18 250
Tipo 1 4 Basic 8/92 ƒ 22 950
Lancia Dedra 16 1/90/20950
Toyota Starlet 11/91/16750

Demonstratie auto's
Panda
10/93 40 km
Uno 14 S
9/93
O km
Tempra 1 9 Dsl 9/93 8000 km
Zeer Speciale Prijzen i
Fiat Tempra 1 6 IE SX,
rood m , 4/91
ƒ 15 400
Tel 035-564444/561842
FIAT TIPO 14i DGT '89,
d blauw 130 000 km In g st
Vrpr ƒ11500, 03403-73406
Fiat UNO Suite 1 41 E , 30/6/93,
Daihatsu
17000 km, blauw met, leren
bekl, el ramen, cent vergr, 2e
NIEROP-DAIHATSU
spieg , get glas, mist kop], raApplause LI km 30 000 92, Ap- dio m afn front, 4 speakers,
plause XI km 90 000 '89, Chara- wegens bedr auto te k , nieuw
de Shiga km 37 000 '90, Chara ƒ27500 voor ƒ22500 Hans
de Breeze km 30 000 91, Cuo Tel 020-6626252
re TX zwart km 20 000 12/91
FIAT VERMEY B V
Vancouverstr 2-12,
Keuze uit ruim 35 occasions
A'dam-West, 0206183951
A Philipsweg 13, Uithoorn
Tel 0297562020

Ford

LANTR 18 GTi

op zaterdag 11 en zondag 12 december
bij Beckeringh b.v. Uithoorn

BMW

XM V6 schuifd , '91 ƒ 32 500
XM Turbo D, 91
ƒ32500
XM Turbo D ABS, '90 ƒ 27 500
XM Comf 60 000 k '90/22 500
CX 22 TGE Break '89 ƒ 7 500
BX TZD Turbo,'91
ƒ22500
BX TGD Break, '91
ƒ 19 900
BX RD Break, '86
ƒ 6 950
BXTZD,'91
ƒ17500
BXTD,'91
ƒ14500
BXTRD,'87
ƒ 6500
BXD'86
ƒ 5500
BX16TZI,'90
ƒ14500
BX19TZI,'90
ƒ16500
BX16TZI, LPG,'90 ƒ13500
BX16TZI, LPG,'88 ƒ 9000
BX16TZI, LPG,'87 ƒ 7500
BX16RS Break'85 ƒ 2950
BX 14 TE 50 000 k, '90/12500
BX14TELPGokt 90/12500
BX14RE nw type,'86 ƒ 5000
BX14RE,'85
ƒ 3950
GSA, '83
ƒ 1 450
C15D,'90
ƒ 9500

020-6594859.

Spectaculaire occasionverkoop

ALFA ROMEO 33 l m velgen
rood m 5/89
ƒ 9 200
Tel 035564444/561842
T ka
Alfa Romeo 33 13
(rood) 56000 km van eerste
eig dec 89, APK tot dec 94
vrpr
ƒ10000
Tel
0206343768, na 1800 uur

OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 16661
XM Turbo Diesel 4/91/39950
BX 14 TE 4/90
ƒ16950
BX 14 TGE 6/91
ƒ21450
BX 14 RE 3/88
/ 10 950
ZX Funo 18 10/92 ƒ27950
Ford
Escort 14cl 1/90
ƒ15950
Kadett 1 3 S 1/86
ƒ 7 950
3 12 maanden garantie

Escort 1 6 CLD 1/88 ƒ 7 900 GEBR. HAAKER B.V.
Scorpio 2 4 l CL 8/90 ƒ 14 300
off Rat/Lancia dealer
Scorpio 20 CL 10/89/112000
RIJ NU,
Sierra 1 8 Turbo D 9/90/ 13 900
Sierra 23 D 8/86
ƒ 6900 BETAAL NOV. '94 */
Sierra 20 l GL 10/89 ƒ 11 400
Auto's te koop Sierra 1 8 TD V 1/91 ƒ 8900 of 10% KORTING **
Tel 035-564444/561842
op al onze ± 90 1e klas occas
van ƒ 15.000,Fiesta 1 1 Cheers 1991
* 0% rente / max ƒ10000tot ƒ 20.000,Mercury Grey 8600 km * * tot 'n maximum van ƒ 1 500 ƒ17700,- Tel 02977-29817
Deze aktie loopt tot 21 12-1993
Charade 1 3 inj 16V TX
Mondeo 1 8 CLX stat w 6/93
Limited, rood, km 10000,
Mondeo
1
6
CLX
5-drs
6/93
Kam. Onneslaan 10
10/92/19500
Sierra GT, 4-drs
12/92
NIEROP DAIHATSU,
m Badhoevedorp.
Albers Autobedrijf
020 6183951
Ford Service dealer
SAAB 900 C 3 drs groen met Achterdijk 37, Ouderkerk a/d
'87, stuurbekr 5 versn
Amstel 02963 1767
SAAB SERVICE MOLENAAR
Tegen handelsprijzen
Fiat
HOOFDDORP, 02503 14097 Tegen handelsprijzen nw mo- Tempra 1 6 SIE, zwart, LPG,
del
Escort
1
6
CLX
4
drs
,
LPG,
4-'91,/15750 BEREBEIT, AmSuzuki Samurai Commercial
1993
ƒ 19 500 - 7-91, ƒ 17 500 Nw mod Onon steldijk 25, A'dam 020 6627777
1
6
CLX
4
drs
LPG,
1-'92,
Auto Amstelstad
UNO 45 S, b j 1987, rood, goed
Mmervalaan 85, 0206711888 ƒ18500 Scorpio, 29i GL 5 onderhouden, 5 bak, ƒ 4 750,
drs, schuifd 1 90, ƒ19000
Suzuki Swift 1 3 GTi 91
Escort L 16 D, 1-85, ƒ5250 tel 0206126784
Commercial / 16950
Fiesta 1 1 C, 3 drs, wit, 1 '89,
Zoekt u een FIAT
Auto Amstelstad
ƒ8750 BEREBEIT, Amsteldijk
Keuze uit 50 stuks
Hemonylaan 25, 0206799100 25, A dam 020 6627777
GOUDSMIT FIAT
Amstelveen
T k Escort 14, 92 5 d ,
020 - 6470909
Auto's te koop rad /cass 29 000 km
boven ƒ 20.000,- ƒ22500 Te! 0297722250
Honda
T k excl Ford Scorpio 29 l GL
Isuzu Piek Up TFR D cab
b j eind 88, autom , schuifdak,
campo 3/91
ƒ21 900 zeer excl met veel extra s Accord
20
EX
Sed
Tel 035564444/561842
ƒ 17 800
Tel 0206915144, na 18 00 uur 10/90
Accord 2 O l EX
Nieuwe RAT UNO 1 4 S grijs T k FORD ESCORT 1 4
ƒ18400
met Op kent 9/93 0 km Nu Bj 87, APK 8 94, sportmodel 7/91
13
Luxe
3-drs
zeer hoge korting CASPARUS en met veel extra s Vrpr Ovic
6/91
ƒ 15 200
b v WEESP 0294015108
ƒ9500, Tel 0206996581,
Jazz 1 2 Special van
na 1800 uur
Volvo 480 Turbo 1992,
3/86
ƒ 4200
36 300 km / 42 500
Tel 035-564444/561842
Van VLOTEN BV Volvo Dealer
Hyundai
Tel 0206369222

Audi

Alfa Romeo

Voor een goede occasion
Autobedrijf WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht
CITROEN DEALER
Tel 02979 84866
BX 1 9 GTI 1/89
ƒ10200
BX 1 9 D 3/89
ƒ 9 000
BX 1 6 RE Break 8/89/11 200
BX 1 9 D 5/88
ƒ 7 800
BX 1 9 TZD Turbo 3/90/ 13 400
BX 1 4 RE 2/87
ƒ 5 600
BX19TD6/91
ƒ12900
BX 1 6 RE Biar 9/89 ƒ 8 900
BX 1 6TGI 3/90
ƒ 10 900
BX 1 9 TRD 5/89
ƒ 8 900
BX 1 9 D service 6'89/ 4 700
XM 20 l Amb 1/91 ƒ22200
Tel 035564444/561842
BX Toulouse, grijs metallic
1991, 46 000 km
ƒ18650
BX Cannes grijsmetallic
1991 36000 km
ƒ18950
BX 19 TZi veel access, rood
1990 90000 km
ƒ19950
BX 16 TRi, rood
1988 83000 km
ƒ11650
AX 11 RE 5 d , rood
1988 37000 km
ƒ 8950
Citroen Dorland, 02903 1908
Ring Adam, afrit 116 Br i W
Citroen BX op gas, 1e eig , b j
86 mooie wagen, nieuwe
APK, ƒ3850 Tel 0206810630
CITROEN XM 2 1i Break, 1992,
knstalgnjs, vr pr ƒ 42 000
Tel 0104263163/4270364
Adverteren in
deze rubriek
FAX 020 - 665 63 21

Citroen

bouwjaar mei 93
Duectie wagen
Duurste uitvoering
Alle opties
Nu ƒ 32 950
HYUNDAI DEALER

AUTOKROOY
a d Klaprozenweg A dam N

020-6310615.

MEER GARAGE
Ruime keuze m 2 CV occasions
Hyundai dealer,
alle leeftijden Citroen Centrum
occasions
Leende Tel 04906 1528
Linnaeuskade 5-7
Tegen handelsprijzen
Tel. 020-692.9548
BX 1 9 TZ Diesel febr 90
ƒ12950 BX 1 4 TE Toulouse
LPG o b 2 91 / 13 500
Mitsubishi
BEREBEIT
Amsteldijk 25
Colt 15 GLX 7/88
8 700
020 6627777
Galant 20 GL 1/87 ƒ 4500
TIMO DE BRUYN
Galant 2 O GLI HB 8/90/13 400
Voor occasions en reparaties Galant 1 8 GL HB 2/91/13400
van BX Visa en 2CV6
Tel 035 564444'561842
APK klaarmaken tegen gered
Zoekt
u een MITSUBISHI ?
pnjz Verk van losse onderd
Colt Lancer,
Tel 020 6680820 en 075 219777
Galant Space Wagon
T k Citroen AX 11 TGE rood
GOLDCAR AMSTELVEEN
6000 km Prijs ƒ 11 000
020 6433733
Tel 070 3450345
V a ƒ85 5 veerbollen
Mercedes-Benz
op druk brengen bij de Citroen
Spec in Zaanstad Garage T k MB 190 D-25, 2-93,
RENE SPAAN, 075 281193 zeer luxe + extra s 1e eig
Vraag tevens naar onze mrui Nw pr
ƒ 88 000
Verk pr
Iers en aantr rep prijzen
ƒ69000 Tel 0104614670

Mazda

626 1 8 HB Finish 4/90/ 13 400
626 2 O GLX aut 10/90/13400
626 20 GL, wit, 10/89/10800
Tel 035564444/561842
Voor een goede occasion
MAZDA DEALER
DONKER
Visserstraat 36
AALSMEER
Tel 02977-24247
MAZDA VAN VLOTEN CAR
Tel 0206365052

1-20

Spectaculaire occasionverkoop

Autobedrijf

Hartgerink en Klomp b.v.
De dealer voor
Amazing Mazda's en Kroon Occasions

met hoge kortingen

Rijscholen

op zaterdag 11 en'zondag 12 december
bij Beckeringh b.v. Uithoorn

5 STERREN AUTO- & MOTORRIJSCHOOL
Amsterdam, Almere en Zaanstreek

zie verder onze advertentie onder de rubriek Algemeen

Volvo

Wijkermeerstraat 1921 Tel 02503-36644
Graftermeerstraat 49 Tel 02503-20129
Industrieterrein Noord, Hoofddorp

Nissan

Opel

Kadett 1 6DCar 11/88ƒ 8900
Kadett 1 3HB1/89
ƒ 9500
Kadett 1 7 D Van 8/90 ƒ 9400
Kadett 16ICar 7/89 ƒ11900
Kadett 1 6 D V 12/88 ƒ 6800
Kadett 1 5 Turbo 12/89ƒ 10 700
Kadett 1 81 Fnsco 7/91 ƒ 15 200
Kadett 1 7 D Van 5/89 ƒ 7 900
Kadett 1 7 D Van 5/90 ƒ 9 400
Kadett 1 7 D 12/89
ƒ 8400
Kadett 1 616/90
ƒ10900
Kadett 1 6ICar 2/90 ƒ12700
Omega 2 O l Pearl 4/90ƒ 14 800
Omega 2 O l LS 4/91 ƒ16900
Omega 2 4 l GL 3/91 ƒ20400
Vectra 1 8 l HB 11/89 ƒ14000
Vectra 2 O l GL 9/90 ƒ16600
Vectra 1 7 D Sed 8/89 ƒ 12 400
Tel 035-564444/561842
Renault
Opel Kadett 1 6i,
19 GTD, 5-drs, 1/89 ƒ10600 LPG, 4-'90, ƒ11500
19 GTD, 5-drs, 10/90 ƒ13400 Tel 075-287733
19 GTS aut, 11/89 ƒ10400
19 TR, 5 drs 5/90
ƒ10900
21 TL HB 7/88
ƒ 7 000
21 GTL HB 11/89
ƒ11400
21 GTD Sedan 11/90 ƒ14400 205 XE 11/85
ƒ 6900
21 GTLSymph 3/91 ƒ14700 205 1 8 XLD 4/90
ƒ 12 200
21 SDNevada 11/90 ƒ13900 205 1 1, 5-drs, 6/90 ƒ11900
21 GTS Sedan 5/90 ƒ13400 309 GRD 7/90
ƒ12400
25 TX 12/90
ƒ14600 309 GR 2/86
ƒ 6 800
25 TX 10/89
ƒ12200 405 1 9 GLD 9/90
ƒ 14 500
25TXE5/91
ƒ19800 405 16GLI aut 4/91 ƒ15900
25 V6 Injection, 4/90 ƒ17800 405 19 GRI aut 5/91 ƒ18900
25 GTD 12/90
ƒ17900 405 1 9 GLDX 10/91 ƒ 19 800
5 SD 1 6 D Campus 7/89/ 6 900 405 Ml-16 1 9 3/90
ƒ22400
Tel 035564444/561842
405 19 SRD 1/92
ƒ24600
ƒ 17 800
Renault 18, APK 10/'94, 405 1 6 GLX 10/91
405 1 9 GRI 6/91
ƒ 14 900
i z g st, 84 000 km , ƒ 2250
405 1 6 GLI Break 2/90/ 15 900
Tel 020-6846702
405 SRD Turbo 3/90 ƒ 17 900
RENAULT AMSTERDAM
605 2 O SRI 6/90
ƒ19800
Top occasions met 1 jaar
Tel 035-564444/561842
garantie
COBUSSEN AMSTERDAM
Wibautstraat 224
Sinds 1930
020 - 561 96 11
92
Tegen handelsprijzen R21 TL 106 XR 1 1 km 26 000
90
Nevada, LPG, 2-92, ƒ19000 205 XT 1 6 Aut 48 000
205 XL 1 1 km 59 500
90
R21 TL HB, LPG, nw mod,
86
1-'92, ƒ16750 R19TR, 4-drs, 205 XE 1 1 km 111000
93
Chamade, LPG, 5-'90, ƒ 11 750 309 GLX 1 4 km 13 500
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Levering met
020 6627777
Leeuwekeur Garantie
PEUGEOT-DEALER
T k RENAULT 19 TXE, zwart
Baarsjesweg 249 - 253
metallic, 3 deurs, elektr ramen,
Amsterdam 020 6121824
spiegels,
boordcomputer,
centr vergr, mei '91 Prijs Peugeot 205 Accent 1 1,3-drs ,
ƒ21000 036-5323466 ma t/m 12/88, 74000 km, blauw, t k,
vr na 18 uur, wknd hele dag ƒ8500 Roos 020-6626252
Tegen handelsprijzen 205 1 9
Rover
GTi Van, 8-'90, 18 500 309 GR
14 Jubilee, 5-drs, LPG, 1-'91,
MINOR MOTORCARS
ƒ13500 BEREBEIT, Amsteldijk 25, A'dam, 020-6627777
De nieuwe Rover 600 nu
m onze Showroom
V d POUW Peugeot
Amstellandlaan 1
Rover 820 SI nieuwste model
WEESP 02940-15110
ABS + schuifdak 11/'92
205 ace 5 drs39 000 km 5/92
Rover 827 Vitesse 7/'91
205 XR 1
31 000 km 2/91
Rover 111 L 3 drs 6/'91
205 GE 11 64000 km 5/90
Rover 213 S 6/'88
205 Accent 28 000 km 1/92
Rover 216 S Executive
309 XL 1 4 81 000 km 10/89
met leer + schuifdak 4/'89
405 GLI
66 000 km 3/90
Ford Sierra 21 l CL, 4 drs
405 Ml 16 94000 km 1/88
81000 km 11/'90 ƒ 14750
Off NISSAN-DEALER
BROCKHOFF van LEEUWEN
TT Vasumweg 36, A'dam-N
Omroepweg 2, Almere
020 6332111 of 036 5360454
Bluebird16SLX10/90/10400
Pnmera20 l 12/90 ƒ16200
Tel 035-564444/561842
Tegen handelsprijzen nieuw
model Sunny 1 4 L, LPG, 4-'91,
ƒ14750 Sunny 1 7 SLX Diesel,
11-'89, ƒ10500 Bluebird 16
LX Sail, stuurbekr, elektr
ramen, LPG, 2-'90, ƒ 9950
BEREBEIT, Amsteldijk 25
A'dam 0206627777

Peugeot

25 Volvo
Occasions o.a.
740
740
740
740
240
240
460
440
340

GL Stationcar
'89
GL, LPG
'90
GL, Automaat
'89
GL, Diesel
'88
Van, Diesel
nov '90
2 o, LPG
'85
GL
'90 - '91
GL
'90 t/m '93
Special
'87-'88

VOLVO
Van Vloten
Amsterdam
Uw Volvo-dealer
Tel 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2x rechtsaf
T k Volvo 480 ES '87, ƒ 14 500,
rood, b comp , alarm, c v
Tel 02526-74608
Volvo 240 GL 23 D 1/87/7 700
Volvo 340 DL 4/88
ƒ6000
Volvo 340 4 drs 10/89 ƒ6900
Tel 035-564444/561842

240 DL Sedan, L P G ,
km 75000, 10/'90,
940 GL Sedan, groen/met, '91,
740 GL Estate, d blauw, '89,
440 18 KD, wit, km 20 000, '92,
440 18 KD, wit, km 45000,'91,
440 GL, L P G , O 3, rood, '90,
340,3/5-drs wit v a '89 t/m '91,
340 DL 1 7, 5-drs, '89,
360 2 O mj, 3-drs, nw st '86
VOLVO NIEROP
Vancouverstraat 2-12
A'dam-West, 0206183951
740 GL Automaat
1/90
940 GL LPG
2/92
245 GL Station
6/88
245 Station, LPG
2/92
460 DL inj
4/92
1/91
460 GLE LPG
1/89
440 GL LPG
340 DL
2/89
4/91
340 GL
Ford Escort CLX, Lpg
5/91
Opel Kadett 1 3 N
5/87
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel 02940
18200/18008
Bovag Garantie

Algemeen
* * * STEROCCASIONDEALER * * *

FREDHEHL
biedt aan ruim 100 occasions:

3x Alfa 33 1 7 ie QV, 2x LPG, alle opt, '91/'92 va ƒ 15 950
4x Alfa 164 2 O TS en 3 O V6 QV, spec vlg , '91 va ƒ 18 950
1x Alfa GTV Coupe 2000, knalrood, sportv , verlaagd ƒ 8 950
2x Audi 100 20E Serreti Necam LPG, torn rood, '92va ƒ29 950
1x Audi 100 CC 23E, LPG, sch dak, ABS, 5 versn , '88/ 9 950
2x BMW 318i/316i, Necam LPG , zwart, sch dak, '93va ƒ 34 950
6x BMW 527i Alp /535i/520i, zeer compl i '90/'92 va ƒ 24 950
2x BMW 735i Aut, leer, airco +730i Aut, '88/'89 va ƒ22950
4x Citr BX TZD Turbo D'/BX 14 RE, alle opt, '91 va ƒ 13 950
1x Citr, BX TRD Station Diesel, stuurbekr, etc , '88 ƒ 9 950
1x Citr XM D12 Turbo Dsl Aut, leer, alle opt, '92 ƒ 34 950
1x Citr XM V6 Ambiance, zwart, zéér compleefi '91 ƒ 24 950
1x Citr CX 2 5 TRD Turbo D Type II, super mooi, '89 ƒ 12 950
1x Rat Uno 75 SX i e , zéér compleet" Knalrood, '92 ƒ 12950
1x Fiat Tempra 10 ie Station SX-uitv, alle opt, '92 ƒ22950
3x Tempra 20 SXid Turbo D/Croma 20id Turbo D, '92va ƒ 19 950
2x Ford Scorpio 2500 Turbo Dsl 4 drs, Sed , '91 va ƒ17 950
1x Ford Scorpio 20 GL Automaat, zeer compleet, '91 ƒ 14950
2x Honda Accord 20 EX, zilver met, LPG inst, '92 ƒ 19950
1x Honda Prelude 20i EX 16V, spec vlg , verl, '89 ƒ 17 950
2x Honda Legend 2 5i V6 24V, zr compl i '90/'91 va ƒ 22 950
1x Isuzu Trooper 4x4 Dsl Turbo D , alle extra's, '88 ƒ15 950
6x Lancia Thema ie/Turbo/8 32, m +z , LPG' '88/'90va ƒ 7 950
1x Lancia Dedra 1800 i e , turquoisegroen, metal '92 ƒ 19 950
1x Mazda 626 2200i HB Ares-uitv, zeer compleet, '91/ 19950
5x MB 190 Dsl/190E 20 AMG, alle extra's, '87/'90va ƒ 19950
2x MB 230 E Automaat, 17" verlaagd, sch dak, etc , '87/ 19 950
1x MB 300 CE Autom Coupe, knalrood, leder, etc , '91/79500
2x MB 300 SE Autom , sch dak, sportv , ABS, etc , '87ƒ 19 950
2x MB 320 SE 32 Automaat, nieuw model AMG, '92/129500
2x Opel Vectra 2000i GLX/CD 4 drs , stuurbekr, LPG, '90/ 17 950
1x Opel Omega 2000i CD Carat Diamond, LPG, '92 ƒ22950
3x Opel Omega 2000i Station Pearl met LPG, '92 va ƒ24950
3x Opel Omega 23 GLD Station Dsl, stuurb , '92va ƒ 19950
2x Peugeot 605 SRD Diesel, zéér luxe uitv" '92 va ƒ24950
5x 605 3 O V6 24V/605 3 O V6 + LPG/605 SLi, '90/'91va ƒ 19 950
1x Porsche 911 Carrera RS, maritiem, 19000 km" '93/169500
7x Renault 25 TXE/TXi/TX Beverly, m + z LPG, '92va ƒ 17 950
1x Rover Sterl 825i V6 24-kl Aut, alle extr, '90
ƒ 14950
1x Volvo 940 GLE 2 3 mj, airco , alle opties" '91
ƒ 28 950
2x Volvo 945 GLE TD Turbo Dsl Station, leer, '92va ƒ39950
3x VW Golf Cabriolet GTi Carat Diamond, '85/'90 va ƒ 14950
2x Passat 1 9 CLD Station Dsl, diam zwart, '91 va ƒ 19950
3x Passat 1 8 GL met LPG/Passat 1 9 Dsl, '91/92va ƒ 19950

SUPER STUNT
voor nieuwe leerlingen
GRATIS 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN m Europa
als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 975,of
10 Motornjlessen + Examen voor ƒ750,Motorrylessen ƒ47,50 per les
Autorylessen ƒ36,00 per les
Theoriecursus op Video GRATIS
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel 6138473 A'dam
AUTORIJLES in Amsterdam
Een uitstekende opleiding, met
Accessoires
persoonlijke aandacht, voor
en Onderdelen
een betaalbare lespnjs, ƒ35
per vol uur Een eventueel herexamen is gratis Bovendien
ontvangt u een gratis theorieAUTOBANDEN NODIG ?
leerboek Les in Mercedes
Gebruikte banden va ƒ 25 Autorijschool
"ZECHNER" Alle maten-f merk m voorraad
Aanbieding Nieuwe
Tel 06-52875125
B g g 0320028538
Goodyear 155-13 ƒ115- Alles
BIJ Ferry alle rijlessen ƒ35,- mcl balanceren en btw
ECU BAND
Theonecursus gratis Tel 0652821994 b g g 020 6932074 Cilinderstr 5 Amsterdam
Noord Tel 020-6313648
RIJSCHOOL ROLF
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Rijden bij Rolf is een begrip in
Klaar terwijl u wacht
Amsterdam Met een goed
Ruilstarters en dynamo's
team instructeurs/trices geven • Valkenburgerstraat 152
wij op een psychologische maTel 0206240748
nier intensief les en nog leuk
sortering ONDERDELEN
ooki Hoog slagingsperc en Grote
van schade-auto's, alle
toch 1e 10 lessen ƒ30 p u
merken, alle bouwjaren
Tel 6868063/6332405 P s Wij GEBR OPDAM B V
verzorgen ook 8-weekse cursussen en examenroutes rijden Tel 02502-45435
L P G -inbouw ZAANDAM
is vanzelfsprekend
SNELLER JE RIJBEWIJS (A/B) Nieuw va ƒ 1 550- mcl btw
Gebruikt v a ƒ 1 050- mcl btw
Euro Drive Verkeersschool
Gratis leenauto
Cursus v a 2 weken,
A C A Tel 075-351651
reservering van het praktijkexamen mogelijk 2 tot 3 dgn Missot specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL
theorie op video Kst min
ƒ895,-, 2 pers -ƒ200,Bosboom Toussamtstr 43
Rijtest ƒ 42,50 lessen/wkn, ook
A'dam Tel 0206180443
autom 0206840154/6828426
Noodservice
Wilt u meer dan een gewone
ONDERDEELVERKOOP
autorijschool ? Probeer dan 's
DOE-HET-ZELF ADVIES
RUTH MADURO 020 6003882,
op zaterdag van
7 dagen per week
1000-1300 uur

Service en
Reparatie

APK + grote beurt v a ƒ 299DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27, Duivendrecht
Tel 020-6980639
APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht
Garage West-Center
020 6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam
A P K KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel 0206184402
APK keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling
GARAGE ECONOOM
Repareert uw koppeling snel
en vakkundig Alle reparaties in
één dag gereed
Ook uw autospecialist
MINOR MOTORCARS
Seat
Fredenksplem 6, 020 6232505
Sloterkade 40-44
Tel 0206177975
SEAT Autocentrum APC
Gedipl FOCWA monteur voor
Jarmuiden 43
al uw reparaties APK, laswerk,
Rover 216 SE, blauw met,
Amsterdam-Sloterdijk
schade's enz ƒ 35,- excl p u
11/89
ƒ 9 200
Tel 0206133333
Incl gar Tel 075-314618
Tel 035564444/561842
Financiering en inruil mogelijk.
HETO CARS
Rover dealer voor Uithoorn, Sport rode Crono 1,51, bj 1991
3 maanden tot 2 jaar garantie.
ƒ12500
Tel
Grote beurt ƒ 295 - mkl VVN,
Amstelveen, Hoofddorp e o Vrpr
Kruisweg 1493. Hoofddorp, 023-292400
APK en BTW, tevens keuze div
BOOM Aalsmeer 02977-25667 020 6790254 na 18 00 uur
Elke dag geop van 9 00-18.00 uur.
occas Bovenkerkerweg 23
Donderdag en Vrijdag koopavond.
AMSTELVEEN 020-6412030.
Suzuki
Zondag 19 december KERSTSHOWÜ
GARAGE ECONOOM
Repareert uw remsysteem snel
Amstelstein - Suzuki
en vakkundig Alle reparaties m
Spectaculaire occasionverkoop
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
één dag gereed
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
met hoge kortingen
Ook uw autospecialist
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 - 62055
Fredenksplem 6, 020 6232505
(Op afspraak gratis halen en brengen)
zaterdag 11 december
Zelf sleutelen of auto spuiten
Suzuki Alto GL sept '87, APK
zondag 12 december
doe je bij HEINING HOBBY94, ƒ5700 Tel 02903-1546
Saab
b v Golf Manhattan 1 6
.
1990 nu ƒ 18950,- HAL 02907-6999 A'dam,
Audi8018S
1989 nu ƒ 21 900,- Sloterdyk 3
SAAB SERVICE MOLENAAR
Opel Kadett 1 6
.
1989 nu ƒ 13 600,HOOFDDORP, 02503-14097
VOORDELIGER
Ond , rep , APK
- keuze uit 64 auto's
Motoren/Scooters
- 3 maanden Bovag garantie
Diverse SAAB occasions
Suzuki-Occasions
SAAB 99, 900 en 9000
- inruil en 100% financiering mogelijk
Harley Davidson FLTC Tour
Alto GL 5 drs
'87 ƒ 6950
Volkswagen en Audi dealer
Glide Classic '84, compl met
AltoGL
90 ƒ 8950
Toyota
koffers
Autobedrijf
JAN
Alto GL Autom '86 ƒ 5 950
WALS Tel 0290261697
Alto GL 5 drs
'91/10950 Toyota Camry 2 O XLE Turbo D,
Honda 550four supersport '77
Swift Club
90/13950 blauw, 3/91
Amsterdamseweg 9
ƒ17400
26000 echte km's ong blauw
Swift Unique
91/14950
Uithoorn
Tel 035-564444/561842
stoer, vrpr 3000 020 6753913
Swift13GTi
91/16950
02975-63418
Swift 13 GS
'91/17950 Toyota Car II Executive, bj
dec'90,
LPG,
km
117000,
SwifMOGL
'92/17950
150 auto's & bestel va ƒ3000 MAZDA VAN VLOTEN CAR
• Bewijsnummers van een
ƒ18800 055-336608
ieder rijden, geen bankmfo
geplaatste advertentie m deze
Tel 020-6365052
Auto Amstelstad
Aanbel ƒ 1500, rest 24 mnd
rubriek krijgt u alleen
Off Suzuki dealer Amsterdam • Auto te koop'' Plaats in deze
DAIHATSU Cuore 3d TX 1991 toegezonden als u dat bij de
MITS ColtSd GLX 15 1988 opgave van de advertentie
Hemonylaan 25, 0206799100 rubriek U zult verbaasd staan
Mmervalaan 85, 0206711888 over het resultaat
Nieuwkoop Z H 01725-72481 OPEL Kadett 4d Life 14 1990 kenbaar maakt De kosten
OPEL Record 4d S 2 O 1986 daarvoor bedragen ƒ4,50
± 50 auto's APK gek Den PEUGEOT 405 4d GL 1 6 1988
Subaru
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat NISSAN Sunny 5d SL 1 7 1987
Haarlemmerweg bij molen
Draaierweg 10 (bij Praxis)
Lucky You bij Subaru
020 6844079 Tevens Inkoop
AMSTERDAM-NOORD
Kans op 5 miljoen met Lucky 10 bij Subaru
AUTO SERVICE WETTER
Te
koop
Van 1 6 - 3 1 december grote Kerstshow
Subaru en Lada dealer
1983
LADA SAMARA 13 . 1990 Opel Kadett diesel
Autobedrijf AMRIT. Tel 020-6153902.
1979
LADA SAMARA 1 1
1991 Ford Taunus
Legmeerplem 28 32 Amsterdam (Overt veld)
1984
LADA SAMARA 13
1988 Nissan Cherry
1975
L II 18GL,4-drs, 1/89 ƒ 8000
LADA Niva
1984 Mercedes 220 D
1980
L H 1 8 G L S t a t 5/90/13700
Citroen BX 14
1990 VW Golf automaat
Volkswagen
Alle auto's APK gekeurd
Legacy 1 8 DL 1/91 ƒ14900
Ford Sierra 20 Cü aut 1989
Garage ALKEMA
Tel 035-564444/561842
Opel Kadett HB 1 3, Aut 1985
Jac van Lennepkade 271
1986
Golf GTD Turbo 1/88 ƒ12400 Subaru Mini Jumbo
Amsterdam 0220 6126900
Golf 1 6 D Van 4/87 ƒ 6 600 Subaru Leone 16 DL LPG 1991
Passat 18 CL 4/91 ƒ18900 Subaru Legacy 18 GL 1990
1988
2 O CL 2/91 ƒ19800 Daihatsu Cuore
Autoverhuur
Uw SUBARU dealers Passat
Passat 1 8 D 7/90
ƒ15900
Zwanenburgerdijk 503
Polo 14 D 12/88
ƒ 6200
Zwanenburg Tel 02907-6572
Tel 035564444/561842

TIJDELIJK

Beckeringh b.v.

Huurkoop

Kost B.V.
Valschermkade 16, A'dam

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto meuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam
(020) 6129804
T k gebruikte onderdelen van
alle type's BMW, Mercedes en
Peugeot. Garagebedrijf C
Schrauwen,
Tetermgsedijk
134, Breda Tel 076-214918

Autosloperijen
Autosloperij A de Liede
Neem geen risico ong
PTT-vrijwaring RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel 020-6198691
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 02502-45435
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop, sloop en schadeauto's
m vrijwaring Tel 0206754193

Auto's te koop
gevraagd
Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst
Bel voor info 020-6369515
Let opi BOVAG autobedr ver
koopt gratis uw aanb m zijn
Showr> Medembl 02274-4999
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont met vnjwar
bewijs^ Tel 020 6105478
Wilt u uw auto va 1990
DIREKT a contant verkopen7
Belt u voor ml 03410-19354
Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vnjwar bewijs
Tel 02908 - 24640

Automaten
Zoekt u een AUTOMAAT ?
GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 10 stuks
020 • 6433733

Campers
T k camper Rat 242,
85000 km, 1976, sober, roes!
vrij Tel 05206-46377

CROEPSRETOUR

QUKE BAAS

MOOY & ZN

4x DEMO
121 SED 4d GLX 1 3i-16V 1993
Ruysdaelkade 75-77
323 HB 3d Altis 1 3i-16V 1993
A'dam 0/Z
323 F 5d GLX 1 6i 16V
1993
020 6623167
626 HB 5d GLX 20i 16V 1993
MAZDA
121 SED 4d LX 1 3i 16v 1991
323 HB 3d GLX PS 1 6i 1991
Ceintuurbaan 225
323 SED 4d LX aut 13 1986
A'dam 020 6622204
323 SED 4d GLX aut 15 1988
323 SED 4d LX 1 3
1987
323 SED 4d GLX 15
1988
323 SED 4d LX 1 61
1991
323 SED 4d LX 1 61
1991
Autofinanciering
323 F 5d GLX 1 6i
1991
ele
en verzekering
626HB5d Million 1 8-12V 1991
626HB5d LX 1 8i 16V 1992 Geldlening Celie, vraag uw
626HB5dLX20i
1992 maximum en de lage maande626 SED 4d Exceed 18 1991 hjkse lasten 0206416607
626 Coupe 2d GLX 2 O 1989
Autoverzekering laagste bet
Draaierweg 10 (bij Praxis)
per mnd/kw Celie alle verz
AMSTERDAM NOORD
0206416607 ook gezinspakk

HEERE b.v.

GOLF Memphis, GTI-look, 3/88,
LPG, 1e eig, do grijs met,
i z g s t , ƒ 9 500,
tel 0206456672
Tegen handelsprijzen VW Passat GL Turbo Diesel, 1e eig,
zwart metall, stuurbekr, febr
'91, ƒ 24 500 BEREBEIT, Amsteldijk 25, A dam 020 6627777
VW Kever Speedster, bj '72,
vuurrood, nwe kap, nwe remmen, APK 12-'94 Vrpr ƒ7900
Tel 0297561235

Klassiekers
en Oldtimers
DS 21 Pallas, bj '72, 5 versn ,
leer mter, pracht auto, ƒ 8950
Tel 0206831122
MOET WEG 2 oude Simson
bromfietsen ƒ 100 EMW motor,
b jr '46, 250 cc-f extra onderdelen samen ƒ 1000 Sunnamestr
12, Doetmchem 08340 33024

Bedrijfsauto's

Golf 1300, b j 85, rood,
i z g s t , APK tot dec '94, prijs 70 BESTELAUTO'S en pers
busjes v a ƒ3500 Garage
ƒ6000,- Tel 0206810533
Rijsenhout, lid Bovag Bijna
Adverteren in deze rubriek 50 jaar gevestigd BennebroeTel 020 - 665 86 86
kerweg 17, Rijsenhout bij
FAX 020 - 665 63 21
Aalsmeer, 02977-24229
Postbus 156 1000 AD A'dam Ook t k gevraagd

niet duur!!!
Studenten 10 % korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020 6908683
Zie ATS telet pag 888
D FAAS
Luxe- & Bestelauto's v a ƒ 38,per dag, ex BTW
Grasweg 3, A 'dam Noord
Tel 0206371826
De Lugt luxe en bestel vanaf
ƒ 39,- per dag excl BTW
Tel 020 6161388 of 6003438
LAGE HUUR
Nwe bestel- en vrachtw m radio, van 6 t/m 23 m3, v a ƒ 44,p d , 100 km vrij Tevens pers
wagens Autoverhuur Sloothaak Tel 0206431220

ZUIDFRANKRIJK

JE VAKANTIE-AUTO HAAL JE
UIT JE EIGEN KRANT.

SHOWROOM
..|
—^
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad Buitenveldertse Courant Diemer
Courant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam de
Nieuwe Weesper Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant
de Ronde Vener Aalsmeerder Courant Zandvoorts Nieuwsblad

Het Parool Trouw de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21
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donderdag 16 december 1993

4
4
4
4
4
4
4 GOEDKOOP
SNEL
DUBBEL
GROOT
4
4
4
13X18
2.50 4
4
4
15x21
3.95 4
4
DUBBELPRINT
KWALITEITSFOTO'S
4
4
20X28
4.95
4
4
IN 1 UUR
per foto
4
30X45
9.95 4
geen teruggeefper
foto
4
4
garantie
40x60
19.95
4
• •• per foto
4
BIJ
4 BIJ ONTWIKKELEN BIJ ONTWIKKE50x70 27.95 44
ONTWIKKELEN
EN AFDRUKKEN
4 EN AFDRUKKEN
LEN EN AFDRUKKerstkaarten
4
4
KEN VAN UW
van
eigen
5.50
4
VOLLE FILM
4 5.50
negatief
korting
4
4 korting
GRATIS
op
een
4 op een nieuwe film
1,- per stuk 44
nieuwe film
EEN
NIEUWE
4 (24 opnamen)
(24 opnamen),
(bij 20 stuks)
FILM
4
4
4
4
Grote Krocht 26
4
Zandvoort 02507-13529
4
s maandags gesloten
4
4
's woensdags gesloten
4
4
4 444444444444444444444444444444444444444444444444444 4

22

Keuze genoeg bij Foto Boomgaard !

10X15 cm. 10X15 cm. 10x15 cm.
59 cent
1.25

Foto BOOMGAARD

Gevr.

J-v

Vanaf Sint tot aan de Kerst
doen wij vreselijk ons best.
Van Kerst tot Oud en Nieuw
Zult U ons niet zien
Dan zijn wij uit het zicht!
Want onze Salon is dan dicht!
Maar in het nieuwe jaar
staan wij vanaf 4 januari
weer voor U klaar.
Hennie en Miriam en Suna
van

Henny's Hairline
wensen iedereen
Prettige Feestdagen
en een
Gelukkig 1994
Tolweg 20 - Tel 12231

hulp
in de huish.
di.-vrijdagmiddag
13.00-17.00 uur

Verzorgt het gehele jaar gegarneerde visschotels, welke op de dag van bezorging vers
worden gemaakt, ook op feestdagen.

LUXE SALADESCHOTEL
400 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
1
2

tel. 14721 of 15431

HORS D'OEUVRESCHOTEL ƒ 55,100 gr.
100 gr.
100 gr.
50 gr.
50 gr.
2
1
1

gerookte zalm
hollandse garnalen
fantasie makreel
paling
sprotfilet
gevulde eieren
zoute haring
zure haring
krabvlees

GEROOKTE VISSCHOTEL ƒ 55,-

GEBAKKEN VISSCHOTEL ƒ 35,-

100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.

totaal ca. 800 gr. vis:
calamaris
visnuggets
kibbeling
scampi's
visfriet
mosselen
4 sausjes

gerookte zalm
paling
zalmforel
heilbot
pepermakreel
makreel
sprotfilet
spekbokkingfilet

AARDAPPEL- OF
HUZARENSAL SCHOTEL ƒ 35,400 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
50 gr.
2
1

aardappel- of huzarensalade
krabvlees
hollandse garnalen
knoflookmakreel
paling
gevulde eieren
zoute haring

HARINGSCHOTEL

ƒ 15,- p.u.

ƒ55,-

zalm-, tonijn-, krabof garnalensalade
gerookte zalm
paling
hollandse garnalen
makreel
' haring
gevulde eieren

Voor informatie of bestellingen:
- Kroon, tel.nr. 02507-17619
- Vam Dam, tel.nr. 02507-16500
- Iedere dag zijn wij tevens bereikbaar
tussen 09.00-11.00 uur onder tel.nr.
02507-30166.

ƒ 19,50

6 zoute haringen, feestelijk gegarneerd

Betaal niet meer dan
nodig voorhanden ren uit/aten f

DESKUNDIG

GEREPAREERD

VOOR SLECHTS
• Geldig voor alle tubeless
personenwagenbanden.
• Èxklusief ventiel en
balanceren.

Banden
O.A. KADETT, ASTRA, ESCORT,
GOLF, MAZDA 323, VOLVO 340.

O.A. CITROEN VISA, FORD
FIESTA, OPEL CORSA, PEUGEOT
205, FIAT PANDA EN VW POLO

155 R 13 S/T

35 R 13 S/T

NIEUW STAAL RADIAALp.st.

Wij werken zonder afspraak

VREDESTEIN SPRINT+ p.st
DUNLOP

SP6

PIRELLI

PIOOO

r

p.st

4169-

71-

p.st
O.a. voor Prat Panda. Uno. i
Peugeot 205, Renault 5. en '
Opel Corsa
|

Kwik-Fit

J

Schokdempers
in prijs verfaagdf

Banden
O.A. SIERRA. PASSAT. CARINA II.
VOLVO 440/660.

185/65 R 14 T

Kwekerij

P, v, KLEEFF

v. Stolbergweg 1, tel. 17093

Kerstbomen
\ Wij hebben vele soorten, o.a. Nobilis, Nordman,
ij Omorika, Blauwspar, Korenna, Abies (de gewone
it Kerstspar)

f' Kerststukken
« bloeiend of droog
* Kerstkransen
m
Hulst
Bloeiende planten

* 18 MAANDEN GARANTIE
* OOK VOOR UW AUTO DE
VOORDELIGSTE UITLAAT IN
VOORRAAD

3 JAAR

KOMPLEET
SrSTEEM

AUTOMERK

ACHTERDEMPER

Ford Sierra 1 .6
IO/'82-8/'8S
OpelKadettD 1.2 S
8/78 - 8/'82
VWGolfl 1500
8/79 - 9/'83
Ford Escort 1. 1/ 1.3/1. 6
8/'83 - 8/'88
Mitsubishi Colt 1.2/1.5
6/'86 - 8/'88
Opel Ascona C 1 .6
9rBI - '87
Suzuki Alto
'81 -'86
VW Golf II 1.6
Benz. + Diesel 9/'83 Fiat Panda 750/1000
'86BMW3I6/3I8J
IO/'82-9/'87

71- 29161- 23181- 271101- 291101- 391101- 321//l- 221//l- 271121- 221131- 331-

Exkt kat. modelten

i :

Kwik-Fit

»

AKKU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.
Vanaf l december zijn wij weer de hele week open.

Amstelveen Amsterdamseweg 488, 020-6435541 Amstelveen (R) Bouwerij 48,020-6414022. Amsterdam-O (R) Beyetsweg 12,020-6931596.
Amsterdam-Z Ceintuurbaan 250/252, 020-6712161. Amsterdam-O (R) Cz. Peterstraat 127/133, 020-6259559. Amsterdam-Osdorp (A/R)
Jan Rebelstraat 26, 020-6195446. Amsterdam-N (R) Kamperloelieweg 38, 020-6367326 Amsterdam-Bijlmer (R) Karspeldreel 1,020-6907768
Amsterdam-N (R) Klaprozenweg 5, 020-6325478. Amsterdam-W (Rj Willem Kraanstraat 5,020-6137666 Amsterdam ZO (A/R) Lemelerberg.
weg 55,020-6911211. Amsterdam-W (R) Overtoom 36/40,020-6123479. Amsterdam-Z (A/R) AmstelveensewegB8-92,020-6188561 Amsterdam
ZO (A/R) Spaklerweg 44D, 020-6682998. Almere-Buiten (A/R) (DoeMere) Montrealstraal 31. 036-5329260. Almere-Stad (A/R) Vlaarding.
enstraat 2, 036-5345540 Hoofddorp (R) Hoofdweg 662, 02503-15784.
A/R ook APK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Remservice.

Opel Ascona B en
Manta 75 - '88
Lada 1200-2107
72
Ford Escort
6/'83 - 9/'90

Peugeot 205
'83

VW Golf 1 , 1 1
73 - '88

GRATIS
INSPEKTIE
GARANTIES
* 18 maanden garantie op
uitlaatdelen en op aHe
kompiete systemen.
• banden worden l jaar
»extra <te unieke
Kwik-fit"»
garantie".
«garanöebepalingen zijn
tot stand gekomen «
de

PRIJZEN PER SET
2X
2X
VOOR
ACHTER

91- 91Ml 141261- 261261- 141261- 261-

Kwik-Fit
« DAGEN GEOPEND
ma. t/m vr.: 8.00- i 7.30 tiurt
BINNEN ZONDER
AFSPRAAK, KLAAR
•nERWlJLÜWACHT

Betalen met Cr*<ütfier* «xtra senriee van
Kwik-Fit

100% TEVREDEN
MET DE KWIK-FÏT
KONSUMENT€N>
KODE
De «nieke. waterdichte
cevredenhelcisjarantie die
ü nergetw aniters aa»tf*(t
Vraag erom bij «w Kwifcftt Autocenter.

Kwifc-rtt £s «d van de
bedrtjktaïtorganisatie
voor de bandenbranché
in
^4ederiand,<teVACO.<tT
extra garantie voor kwaJi*
tsit eft bettouw
baarheid

PRIJZEN ALTIJD
INKUUSIEF!
Vooraf krijgt u aftSd een
vast* p*ljst>p#iv«, tnklusief
BTW en montage.
Verrassingen achteraf zijn
dus uitgesloten.

- btw. E>M, balanceren en
ventieten, Aanbiedingen
«eldig vanaf 24 november
W3, Htermed* vervatten
de voorgaande aanbtedtrtgen,.
'

BIJ ONZE WARME BAKKER

MAGERE VARKENSKERST-ROLLADE

„KAMPIOENSBROODJE,,
HARDE WITTE SEMMELBROODJES
OOK OM ZELF THUIS AF TE BAKKEN!

5 STUKS

KILO

ELDERS

J&2*

IUINSON GROF VOLKOREN

MAGERE RUNDERBRAADLAPÜES

HEEl BROOD - GRATIS GESNEDEN ,2.80

KILO

OF WIT SESAMBROOD ELDERS

GALA
ROODMERK

)LE
JVEN
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De Nissan Micra

Actuele informatie over:i
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

VW en Pink Floyd
werken samen
In 1994 gaat de Engelse
rockband Pink Floyd met
Volkswagen door Europa
toeren. De twee gaan vooral samenwerken op het gebied van advertenties, commercials en speciale bijeenkomsten. Een onderdeel van de campagne is
onder meer de introductie
van een actiemodel genaamd Pink Floyd. In 1992
werkte Volkswagen al samen met de band Genesis.

Tiger Sport Wheels
heeft nieuwe velgen
Voor 1994 komt Tiger
Sport Wheels met drie aantrekkelijk geprijsde nieuwe velgen. Ze zijn leverbaar
voor bijna alle • automerken. Het 6-spaaksmodel
Tracer is zelfs in een multisteek te leveren zodat hij
bij aanschaf van een nieuwe auto eenvoudig kan
'meeverhuizen'.

Airbag kan bij BMW
worden ingebouwd
Voor BMW-rijders die
alsnog een airbag in hun
auto gemonteerd willen
zien, is dat in sommige gevallen mogelijk. In de 316imodellen vanaf 1990 kan
voor ongeveer 1700 gulden
een apart stuur met airbag
worden gemonteerd.
Ook in bepaalde oudere
5- en 7-typen is montage
achteraf mogelijk. De
BMW's die reeds standaard van een airbag zijn
voorzien, kunnen worden
uitgebreid met een airbag
aan passagierszijde. De
kosten hiervan bedragen
een kleine 2000 gulden. De
montage wordt uitsluitend
door de officiële BMW-dealers uitgevoerd.

Parijs-Dakar-Parijs
Het is niet meer Parij sDakar, maar Parijs-DakarParijs. Voor het eerst in
zestien jaar moeten de
deelnemers van deze woestijnrally vanuit Dakar (Senegal) weer terug naar Parijs waar op 16 januari de
finish plaatsvindt. De route
voert door vijf landen en
wijkt sterk af van voorgaande edities, wat ongetwijfeld is ingegeven door
het hoge aantal ongevallen
en dodelijke slachtoffers
dat elk jaar weer te betreuren is. Kees en Mieke Tijsterman doen voor de achtste keer mee en rijden in
een Toyota 4Runner. De 3.0
liter V6-motor levert 260 pk
en is goed voor 200 km/uur.
Dankzij een brandstoftank
van 350 liter hebben ze een
actieradius van ongeveer
800 kilometer. De start is
op 28 december in Parijs.

FSO heeft dealer
in Oostzaan
Het Poolse automerk
FSO heeft sinds kort een
dealer in de Amsterdamse
en Zaanse regio: autobedrijf Weigraven aan de
kerkstraat te Oostzaan.
Weigraven is een 35 jaar
oud familiebedrijf dat verder gespecialiseerd is in de
import en verkoop van
Amerikaanse oldtimers.
Volgens Weigraven past
het merk FSO goed bij het
bedrijf.

De Renault Zoom

Compacte auto wordt een statussymbool

G

ROTE AUTO'S zijn
hoe langer hoe meer
'not done'. Hooguit
nog leuk voor wie die
er zijn status mee hoog
denkt te houden, maar niet
meer voor de trendsetter.
Die kiest voor een compact
autootje en lacht evenals die
Panda-bestuurder van weieer iedereen uit. Vooral aan
de pomp en in de stad. Zondag 19 december gaat in
Rotterdam de tentoonstelling 'De Compacte Auto. Geschiedenis met toekomst'
van start.

doet volgens de initiatiefnemers dan ook meer recht aan
dit produkt. De technische perfectie, het design en comfort
hebben hem tot 'grote kleine
auto' gemaakt. Beroemde ontwerpers als Pininfarina, Bertone en Michelotti schromen niet
hun tanden er in te zetten.

De tentoonstelling in de
Kunsthal is een initiatief en
produktie van de Stichting
Kunstprojecten
Rotterdam.
Participanten zijn de ANWB,
NOVEM (o.a. van de campagne
'Koop zuinig, Rij Zuinig'), de
Academie voor Industriële
Vormgeving Eindhoven en de
ministeries VROM en Verkeer
en Waterstaat.
gaat worden. Noodgedwongen,
want met een grote auto door
Met dit soort namen moet het de Randstad rijden is allang
duidelijk zijn dat deze auto-ten- geen plezier meer. Je voelt je
toonstelling nu eens niet naar misschien wat veiliger, maar
commercie riekt en dat is ei- dat is niet meer dan een gevoel.
genlijk wel zo aardig. Het is Zodra iedereen in een compacvoor Europese begrippen een te auto over de weg zou snorunieke manifestatie over dit ren, voel je je in een kleine auto
onderwerp omdat het voor het even veilig.
eerst plaatsvindt.
Fabrikanten van grote moDe gehele Kunsthal is voor de bielen zijn ook wakker geworgelegenheid omgevormd tot den. Mercedes bijvoorbeeld
een automuseum en modern heeft nu zelfs een kleintje in de
innovatiecentrum. De tentoon- maak en dat is toch geheel testelling biedt zowel voor pro- gen het beeld dat we van dit
f essionals op het gebied van au- merk hebben. Een paar jaar getomobiliteit en -techniek als leden nog kwam Mercedes met
voor de pure liefhebber verras- een buiten proporties grote en
send veel informatie over een zware S-klasse en om in Duitsonderwerp dat de discussie land door de keuring te komen,
over personenvervoer de komende jaren waarschijnlijk zal
bepalen.
Het is niet ondenkbaar dat de
kleine auto een statussymbool

Op het gebied van design durven sommige fabrikanten nieuwe en ongebaande wegen in te
slaan, zoals Renault met zijn
Twingo. Bovendien blijken de
kleintjes in autoland vaak onverwachts ruim van binnen,
waardoor ze zelfs als gezinsauto aantrekkelijk worden.

De Opel Twin
moest het gewicht zelfs worden
teruggebracht. De auto stond in
veel opzichten op eenzame
hoogte, maar zet een beetje
weggebruiker van deze tijd wel
aan het denken.

slechts een handjevol van de afmeting van een Clio.
Maar er is verandering op
komst. De tentoonstelling laat
zien dat de compacte auto er
één is met geschiedenis, maar
vooral toch één met toekomst.
Een aantal automerken toont
spectaculaire studiemodellen
en prototypes. Op een oppervlakte van 3000 vierkante meter
worden ongeveer negentig auto's gepresenteerd, die samen
een internationaal overzicht geven van de ontwikkeling van de
compacte auto sinds de twintiger jaren.

ledig geaccepteerd en een grote
auto is steeds vaker 'not done'.
De enige plaats waar men een
kleinere auto nauwelijks ziet
zitten is in de zakenwereld.
Daar weerspiegelt een grote
auto nog vaak de maatschappeHet rijden in een kleine auto lijke status en iemands ego.
werd jarenlang geassocieerd
met besparing. Wie zich een
In dit opzicht is de presidentgrotere kon permitteren, deed directeur van het grote softwadat onmiddellijk. In de jaren rebedrijf BSO-Origin een roenegentig is de compacte auto pende in de woestijn. Hij rijdt
echter onmiskenbaar aan een in een Renault Clio zonder teleopmars bezig. Denk alleen foon (zo'n ding noemt hij nonmaar aan de auto's die vrij re- sens en veel te duur) en had
cent op de markt gebracht wer- stilletjes gehoopt dat het persoIn de loop van de eeuw heeft
den.
neel hem zou navolgen. Maar hij zich ontwikkeld van goedDe keuze van de consument van de naar schatting 1500 lea- koop en zuinig tot comfortabel
voor een compacte auto is vol- se-auto's die het bedrijf heeft, is en compleet. De term compact

Ook vroeger waren sommige kleine auto's in trek

Een belangrijkere reden echter voor de opmars van kleine
auto's is waarschijnlijk het milieu-aspect en ook de onhandigheid van een grote auto als je in
de stad moet zijn. Aanvankelijk
sprak iedereen alleen over de
brandstofschaarste,
maar
sinds de jaren tachtig is daar
het 'gat in de ozonlaag' bijgekomen. De verdunning van de
ozonlaag heeft alarmerende
vormen aangenomen en dat besef leeft niet alleen bij politici
en wetenschappers, maar ook
bij consumenten. Schoon en
zuinig rijden is 'in' en dat doe je
nu eenmaal eerder in een kleine
dan in een grote auto.

De tentoonstelling 'De Compacte
Auto. Geschiedenis met toekomst'
wordt gehouden van zondag 19 december 19!)3 tot en met zondag 13 februari
1994 in de Kunsthal Rotterdam. De toegangsprijs voor volwassenen bedraagt
tien gulden, voor kinderen van 6 tot en
met 15 jaar zeven gulden vijftig. De
openingstijden zijn van dinsdag tot en
met zaterdag van 10 uur tot 17 uur en
op zon- en feestdagen van 11 uur tot 17
uur. De Kunsthal is te vinden aan de
Westzcedijk 341 te Rotterdam.
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Alle modellen hebben
een verwisselbare naafcentrering. De Tracer kost 212
gulden, de Stealth 280 gulden en de Hockenheim
(honingraat) van 280 tot
320 gulden. Voor informatie: Graku Trading te WOnis, telefoon 02979-85580.-

Autoweek brengt
Special 100 Tests
Autoweek, met bijna
135.000 wekelijkse exemplaren veruit het grootste
auto-tijdschrift van Nederland, geeft deze maand een
.115 pagina's dikke special
uit waarin een selectie van
honderd autotests is opgenomen. •
. •
/
Het "boek' in tijdschriftformaat bevat verder ook
nog de prijzen en technische gegevens van zo'n-beetje alle personenauto
en terreinwagens die in N
derland worden gelever
De special kost 12 gul
95 en is verkrijgbaar
boekhandel, warenhuis e/r/;?
kiosk.
Toyota mikt
?•!_:<
op recycling ^
Bij steeds meer autojs':/.
wordt verzinkt plaatstaal' "•
gebruikt, maar dit rnatexi:..
aal leidt bij recycling veelal
tot problemen.
'"'
Toyota heeft recent een--!
belangrijke stap voor- i
waarts gedaan met de ont- j
wikkeling van een methode j
om bij gegalvaniseerd""
plaatstaal de aangebrachte
laag zink voor 99 procent
van het staal te kunnen
scheiden: Hierdoor kan zowel het staal als het zink na
reclycling opnieuw worden
gebruikt. Toyota startte
het onderzoek al in 1987.-

Wintersport
Volgende week op deze
pagina uitvoerige informatie voor degenen die per
auto naar de wintersport
reizen. Hierin onder meer
aandacht voor auto en wintersport, verkeersinformatie, reistips en winterkamperen.

Nobele krijger
scoort weer hoog
De Mitsubishi Pajero is
door het Britse blad Which
Car? uitgeroepen tot beste
terreinauto van 1993. Het is
de zevende keer dat de auto
deze titel krijgt en onlangs
werd hij ergens anders uitgeroepen tot beste trekauto in de categorie offroad.
De juryleden betitelden de
Pajero als 'een nobele krijger, modieus en veelzijdig.
Er is niets dat deze auto
evenaart.'

Essen showt
Cordoba
De Auto- en Motorshbw
in Essen was een beetje
rommelig en chaotisch en l
leek hier en daar meer op '
de 'Zwarte Markt' dan op
een autoshow.
De Messersehmitt (1954): Boven instappen

De Hanomag Kommisbrot (1925): iets voor Oma Duck

E NIEUWE LANCIA
Delta 1.8 is een verrassend comfortabele auto, die zich soepel en sportief laat sturen.
Hij oogt fraai en krachtig,
maar is absoluut geen GTIkiller. Daar heeft-ie gewoon
niet genoeg lucht voor.

zodat ze niet voortdurend
tegen een hoofdsteun hoeven aan te turen. Een aardig
detail is nog dat het interieurlampje blijft branden
totdat je de contactsleutel
omdraait en dat is wel zo
handig als het buiten donker is.

Bij Lancia Delta denk je
al snel aan rally-kanonnen
met een schandalig acceleratievermogen.
Lancia
boekte er de laatste jaren
menig rally-succes mee.
Voor de nieuwe Delta zijn
vier moteren leverbaar: 1.6,
1.8, 2.0 16v en 2.0 HF Turbo.
De 1.8 litermotor (76
kW/105 pk) met een top van
185 km/uur is echt het minimum voor een auto met
dergelijke status. De acceleratie tot 100 km/uur is niet
bloedstollend, dat is ook
niet nodig anno 1993, maar
om de teller van 80 naar 120
km/uur te brengen zou je
meer verwachten. Als je
hard werkt, lukt het wel om
snel in te halen, maar toch.
De 1.8 is geen kanon,
maar Lancia mikt met deze
Delta ook niet op de verkeersracer. Die zal zijn heil
wel in de tweeliter-versies
zoeken. Met de Delta 1.8

De Lancia Delta is een karakteristieke en comfortabele auto met genoeg mogelijkheden voor een jong gezin. Het enige nadeel is de
betrekkelijk kleine kofferruimte, maar dat is nu eenmaal inherent aan dit soort
auto's. Daarom is het wel
jammer dat de achterbank
niet in twee delen neerklapbaar is.
Dit neemt echter niet weg
dat Lancia een heel aardige
nieuwe Delta heeft neergezet met een zeer eigen gezicht en voldoende redenen
die in zijn voordeel spreken.
Zeker als je de auto nog
even aankleedt met een airbag. De Delta 1.8 kost ongeveer 38.000 gulden en concurreert in deze prijsklasse
met auto's als de Alfa 33 1.7
16V, Fiat Tipo 1.8 GT en
Peugeot 306 1.8 XT.

Lancia zet comfortabele Delta neer
kunt je werkelijk op je gemak en toch sportief rijden
zonder dat de motor aangeeft meer van je wensen.
De Delta stuurt dankzij de
stuurbekrachtiging
zeer
soepel en comfortabel. Het
vraagt nauwelijks inspanning om met de Delta de
bocht om te gaan en bij het
parkeren hoef je geen moment aan je stuur te trekken.
De auto is zelfs een genot
voor de schakelluie rijder.
Het maximale koppel wordt
al bij 3000 toeren geleverd
en dat maakt dat je op binnenwegen en in de stad niet
voortdurend hoeft te zitten
poken. Wat dit aangaat
niets dan lof voor de 1.8 litermotor, die in de hogere

toerentallen een lekkere
Italiaanse brom vanuit het
vooronder laat klinken,
waardoor je echter weer geneigd bent om het gas nog
wat verder in te trappen. En
daar moet je je bij deze Delta nu juist niet toe laten verleiden, want dan duikt de
brandstofmeter
zienderogen naar beneden. Wie in
een Delta 1.8 met volle tank
500 kilometer haalt, mag
zichzelf een groot compliment geven.
De vormgeving van de Delta
is fraai en doet vermoeden
dat we hier met een sportieve en krachtige auto te maken hebben. De achterkant
loopt vrij hoog op, wat het
zicht naar achteren overigens niet bepaald ten goede

komt. In nauw stadsverkeer kan je dat opbreken.
Dat is het enige minpunt
aan het uiterlijk, want de
Delta is gewoon een geinige
auto om te zien.
Het interieur van de goedkoopste 1.8-versie is sober
doch wel smaakvol. Geen
overdreven toeters en bellen, maar ruimschoots voldoende. Centrale deurvergrendeling, een in hoogte
verstelbaar stuur en elektrische raambediening voor
zijn standaard. De 'stoelen
hadden iets meer zijdelingssteun mogen bieden, maar
geven bij een lange rit desondanks zeer acceptabel
comfort. Voor achterpassagiers heeft de Delta een
prettige en vooral hoge zit,

. EVERHARD HEBLY

De Biga Giugiaro (1992): van achteren instappen

Ford Mondeo is
Auto van het Jaar
D
E FORD MONDEO is
gekozen tot Auto van
het Jaar 1994. Hij
werd in maart gelanceerd als opvolger van de
Sierra en mag zich sinds die
tijd in een opmerkelijke belangstelling verheugen. De
belangrijkste concurrent
was de Citroen Xantia, die
kort achter de Mondeo als
tweede eindigde.

We mogen 1993 op zijn minst
een opvallend jaar noemen.
Niet alleen omdat de verkoopcijfers van een groot aantal automerken daalden, maar ook
omdat er veel nieuwe modellen
op de markt gebracht werden.
We noemen maar even de Opel
Corsa, Renault Twingo, Seat
Ibiza, Peugeot 306 en Saab 900.
Ze streden allemaal mee voor
de eretitel Auto van het Jaar en
de jury van 58 journalisten uit
twintig Europese landen heeft
het niet eenvoudig gehad.
In tegenstelling tot vorig j aar,
toen voor het eerst in de geschiedenis sinds 1963 een Japanse autofabrikant de titel in
de wacht sleepte met de Nissan
Micra, kwamen de Japanners
er dit keer niet aan te pas. De
Honda Accord eindigde met 28
punten als beste Japanner op
een schamele tiende plaats. De
Subaru Impreza, Daihatsu
Charade en Nissan Serena
scoorden
achtereenvolgens

twee punten, een punt en nul
punten.

Onder de sterke punten, die
hebben geleid tot de verkiezing
van de Ford Mondeo, behoort
volgens de jury vooral de aandacht die Ford heeft besteed
aan het veiligheidsaspect. De
Mondeo is standaard voorzien
van een airbag, stoelen met een
anti-duikconstructie en gordels
met zowel een spansysteem als
gordelklauwen die bij een aanrijding de gordel strak om het
lichaam van de inzittenden
houden. Deze veiligheidsvoorzieningen zijn inmiddels ook
op andere Ford-modellen aangebracht.

Derde keer
Ford verwacht voor het einde
van dit jaar ruim 260.000 Mondeo's verkocht te hebben. In
alle landen van Europa heeft de
auto inmiddels een groter
marktaandeel veroverd dan
zijn voorganger had. Het is al
de derde keer dat een Ford gekozen werd tot Auto van het
Jaar. In 1986 was de titel weggelegd voor de Scorpio en in 1981
voor de Escort.
Als beste tien eindigden voor
1994 achtereenvolgens: Ford
Mondeo, Citroen Xantia, Mercedes C-klasse, Opel Corsa, Renault Twingo, Peugeot 306,
Saab 900, Seat Ibiza, Rover 600
en Honda Accord.

Klassiek en nieuw stond
kriskras door elkaar en in
tegenstelling tot vorig jaar
was er veel meer nieuw materiaal te zien. Het was aan
de stands ook duidelijk te
zien dat men in Duitsland
ervan houdt de auto's flink
op te doffen en te tunen.
Vooral de verchroomdë
eindstukken voor uitlaten
vlogen als broodjes over de
toonbank. Je moet toch
iets om opgemerkt te worden. Dan zwijgen we verder
maar over de superbikes,
supertrikes en anderssoorr
tige boulevard-cruisers.
Gelukkig stonden er ook
hele mooie en functionele
auto's en motoren en wat
we Essen na moeten geven:
je mag overal aankomenEr viel zelfs een primeur
te noteren: de schitterend
in hemelsblauw uitgevoerde Seat Cordoba.
Het is de tweede keer dit
jaar dat Seat met een
nieuw model op de markt
komt. Na de compacte Ibiza nu dan een ruimere Cor.-.
doba, die terecht komt in
de grootste en dus belangrijkste Europese autoklasse.
:•-; Hij oogt heel aardig en
heeft een comfortabel en
luxe interieur. De koffer-,
ruimte is dankzij de hoge
achterkant verbazingwek-.
kend groot.
Seat zet gelijk hoog ui
met de introductie van zeven motoren, waaronder
een 1.9 liter dieselmotor en
een 95 kW/130 pk sterke 1.8
benzinemotor. De nieuwe,
Cordoba wordt in februari
in Nederland verwacht...
Over twee weken op deze pagina een uitvoerige introductie van de Cordoba,.

Weekmedio 17

donderdag 16 december 1993

23

1994: op uw gezondheid!
de' (HDL) zakken. Wie zich
te buiten gaat aan cholesterolrijk en verzadigd vetrijk
eten (zoals leverprodukten,
vet vlees en vette zuivelprodukten) loopt grote risico's
op hart- en vaatziekten. Een
hoog cholesterol- en bloedvetgehalte kan worden verlaagd door minder te eten,
meer lichaamsbeweging en
stoppen met roken. Overigens kunnen deze kwalen
erfelijk zijn. Ook dan zijn
beweging en dieet de oplossmg. Wanneer echter geen
van de genoemde 'leefregels'
voldoende helpt, kan uw
arts bepaalde geneesmiddelen voorschrijven

December is een gezellige maand die geheel in
het teken van feesten
staat.
Sinterklaas,
Kerst en Oud en Nieuw
worden van oudsher gevierd met lekker eten.
Maar
naast
lekker,
wordt er traditioneel
ook te véél gegeten (en
gedronken).

Nicorette ondersteunt uw wilskracht

Stoppen met roken?
l/ie stopt met roken verwacht daar wonderen van.
3e werkelijkheid is echter wel even anders. Want
uw lichaam is gewend aan nicotine en blijft er nog
een tijd om vragen. Met andere woorden: u snakt
paar een sigaret. Nu is er echter Nicorette. Een
hulpmiddel dat de lichamelijke ontwenningsver'gchijnselen onderdrukt en uw wilskracht ondereunt.
)nderzccbotcn
Jicorette werd oorspronkeijk ontwikkeld voor de benanning' van onderzeeboten.
)aar mag immers niet worlen gerookt. Maar de ontrenningsverschijnselen van
e matrozen - prikkelbaarleid, concentratieproblemen
n nervositeit - waren net zo
Tg als de kwaal van het
oken. Dus werd gezocht
laar een middel om die ver;chijnselen te onderdruk;en. We kennen het nu als
hcorette
nicotine-kauw. Kauwgom die dankzij
e nicotine die het bevat,
rvoor zorgt dat de alles
iverheersende trek in een
igaret grotendeels verwij nt. De meeste rokers
:iebben in de beginfase per
:ag 10 a 12 stukjes Nicoret:e nodig. Die hoeveelheid
'ordt geleidelijk afgebouwd
totdat de lichamelijke beioefte aan nicotine is verI wenen.

Nieuw:
nicothie-plcisters
Naast nicotine-kauwgom, is

er nu ook een 16-uurs nicotine-pleister als hulpmiddel.
Deze pleister wordt onder de
kleding op de huid gedragen, globaal tussen 's ochtends 7.0O en 's avonds
23.00 uur. Daardoor geeft
deze 16-uurs pleister geen
slaapstoornissen. Verder is
uit onderzoek gebleken dat
de pleister zeer effectief is.
Een complete afbouwkuur
met pleisters duurt ca. 3
maanden. Vraag uw huisarts om meer informatie
hierover. De keuze tussen
kauwgom en pleisters is
persoonlijk. De een heeft
graag wat in de mond, de
ander vindt de pleister makkelijker. De werking is in
principe echter gelijk: niet
roken, wel nicotine.
Voorwaarde voor succes is
altijd dat u écht wilt stoppen. Nicorette is geen tovermiddel. Wél een effectief
hulpmiddel dat al velen
heeft geholpen om plezier in
het leven te houden terwijl
ze net zijn gestopt met roken. Nicorette kauwgom is
verkrijgbaar bij drogist en
apotheker.

Onze
voedingsgewoonten
zijn de laatste jaren aanmerkelijk verbeterd. We kiezen
bewust voor gezonde voedingsprodukten met veel vezels en vitaminen zoals
bruin brood, verse groenten
en vruchten. En we houden
er rekening mee dat vis beter is dan vlees en dat rood
vlees (van bewegende dieren) te verkiezen is boven
wit vlees.

Oiiver/adigd vet
Eén van de grootste gevaren
voor onze gezondheid is vet.
Het is niet alleen een dikmaker, maar doet ook het cholesterolgehalte in ons bloed
stijgen. Bakken en frituren

Hoest komt in verschillende
gedaanten voor, bijvoorbeeld
als vastzittende of droge
kriebelhoest. Een vastzittende hoest zit diep op de borst.

Degene die het meest versteld stond van de kracht
vran dit elixer, was waarschijnlijk
dokter
Claus
Samst zelf. Want in feite
was er weinig geheimzinnigs aan zijn medicijndrank. Wat hi.j voorschreef

was een traditioneel Zweeds
volksrecept dat al generaties
lang bestond. Het wordt gemaakt van elf kruiden en
ingrediënten die elk een eigen funktie en werking hebben: engel-, rabarber-, zedoara- en zilverdis wortel,

zijn daarom slechter dan koken of de magnetron. Als
het niet anders kan, zijn
meervoudig
onverzadigde
vetten zoals maisolie en zonnebloemolie of (enkelvoudig
onverzadigde) olijfolie het
gezondst. Onverzadigde vetten herkent u aan hun vloeibaarheid bij kamertemperatuur. Verder zitten zij in

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en
Particulier Verzekerden
Uw adres voor:
MEDISCH ELASTISCHE KOUSEN/PANTY'S
ook naar maat

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid

Tel. 12305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging
Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

DROGISTERIJ &
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 02507-12513

Cliolestcrol
Verzadigde vetzuren hebben
een averechtse werking op
ons cholesterolgehalte. Ze
doen namelijk het 'slechte'
cholesterolgehalte (LDL) in
het bloed stijgen en het 'goe-

Natuurlijke
samenstelling

Hier zit taai slijm dat moet
worden opgehoest, wat een
knap lastige en vooral langdurige bezigheid kan zijn.
Een droge hoest voelt als
irritante kriebel in de keel.
Het is een hoest die je overvalt en die zich moeilijk laat

Tijdens de feestdagen krijgen de darmen het weer
zwaar te verduren. We eten van alles door elkaar
met als gevolg een opgeblazen gevoel en vaak
rommelingen in de darmen.

onderdrukken. De kriebelhoest kan midden in de
nacht de kop op steken en
tot aan de volgende ochtend
aanhouden.
Siropen
Om effectief met de verschillende soorten hoest af te rekenen zijn specifieke middelen noodzakelijk. Want één
hoestdrank die afrekent met
beide soorten hoest bestaat
niet, omdat de aard van de
klachten verschilt. Dampo
ontwikkelde daarom twee
soorten siropen die - heel
praktisch - de naam meekregen van de hoest die ze bestrijden. Zo is er een siroop
'Bij Droge Hoest' en één 'Bij
Vastzittende Hoest'.

Voor mensen die ter verzachting van de keel bij het
hoesten de voorkeur geven
aan een siroop van zuiver
natuurlijke samenstelling,
is er Dampo 'Kruidensiroop'.
De aanwezigheid van tijm,
althea en primula maken
het ideaal voor het verzachten van de geïrriteerde keel
en luchtwegen.

Voor kimlereii
De 'Bij Droge Hoest'-siroop
kan toegediend worden aan
kinderen vanaf 2 jaar. De
siroop
'Bij
Vastzittende
Hoest' is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Voorts is
er een speciale 'Kindersiroop', die net als de 'Kruidensiroop' op plantaardige
basis is gemaakt. Met deze
uitgebalanceerde serie siropen kunt u uw klachten effectief bestrijden. Dampo
hoestsiropen zijn verkrijgbaar bij drogist en apotheker.

Natuurlijke oplossing

Opgeblazen gevoel

Een produkt dat bij uitstek
de darmen weer in het gareel krijgt is Colon Clean.
Het is een 100% natuurlijk
produkt dat gasvorming in
de darmen tegengaat en
zorgt vqor een vlotte stoelgang. Belangrijk is ook dat
het niet verslavend is en het
kan indien gewenst zonder
onderbreken gebruikt worden. Colon Clean bestaat onder andere uit zeer effectieve
vezelstoffen, die maar liefst
25 maal hun eigen gewicht
aan vocht op kunnen nemen. Deze zogenaamde psylliumvezels maken de darminhoud heel zacht en soepel, waardoor de stoelgang
veel g-emakkehjker verloopt
Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat de darmen schoner
worden, omdat afvalstoffen
sneller meegevoerd worden

Het opgeblazen gevoel verdwijnt door de natuurlijke
en levenskrachtige melkzuurbacterien, die Colon
Clean bevat. Deze verhogen
de weerstand in de darmen
en zorgen ervoor dat rottmgs- en gistmgsbactenen
minder kans krijgen. Colon
Clean is volkomen natuurlijk en uitstekend te gebruiken bij een trage stoelgang,
opgeblazen gevoel en winderigheid Ook is het geschikt
om bij afslanken de darmen
aktief te houden. Er zijn
potten van 120g en 350g,
maar ook handige meeneemsachets. Verkrijgbaar bij
apotheek, drogist en reformhuis. Bel voor een gratis
proefmonster 06-35033088
of voor aanvullende mondelinge informatie:
06-0995522.

ten. Samen met het speeksel
vormen ze tandplak, een
kleverige substantie die 24
uur nodig' heeft om volledig
tot ontwikkeling te komen

geronde borstelharen om zo
goed mogelijk rondom alle
tanden en kiezen te kunnen
poetsen. Alle borstelkoppen
zyn gemaakt van zachte haren die tijdens het reinigen
het tandvlees masseren. De
anti-slip handgreep zorgt
ervoor dat de tandenborstel
stevig m de hand blijft ligg'en en door de gebogen
steel bereikt u zelfs de moeilijkste plekjes De Tandex
tandenborstel is er in junior
en senior uitvoeringen en
verkrijgbaar (bij de drogist)
in allerlei vrolijke kleuren
Voor
meer
informatie
Bay & Vissing, tel 03420 20428

Hard poetsen nadelig
voor het gebit

Eerbiedwaardig

werking. Bij uitwendig gebruik is het behulpzaam bij
het herstel van letsel (bulten, blauwe plekken en dergelijke), bij huidproblemen
als uitslag en winterhandeii
of -voeten en het verlichten
van oorpij n. Misschien ten
overvloede, maar deze opsomming van mogelijkheden is uiterst summier! Swedenkruiden Elixer is verkrijgbaar in 200 en 400 ml
verpakking, bij drogisterijen, reformhuizen en natuurvoedingswinkels. Voor iiiformatie: Kernpharm B V.,
tel.: 0413O - 4149S.

De meeste mensen denken dat, als ze maar poetsen
met een harde tandenborstel, tandbederf wordt
voorkomen. Maar niets is minder waar. Te hard
poetsen veroorzaakt onder meer snellere slijtage
van het tandglazuur. Hierdoor ontstaan er makkelij ker gaatjes in ons gebit.
Het gebit van een volwassen Cariës
persoon bestaat uit 32 tanden en kiezen. Sommige vol- Tandbederf of caries ontwassenen hebben vier kiezen staat doordat allerlei bacteminder, omdat de verstands- rien het tandvlees en de tankiezen nooit zijn doorgeko- den en kiezen aanvallen. Die
men. Tanden en kiezen zijn bacteriën komen via voedsel
opgebouwd uit verschillende in onze mond. Van suiker is
lagen. De buitenste be- bijvoorbeeld bekend dat het
schermlaag wordt gevormd in staat is het harde
door hard email of tandg'la- tandglazuur aan te tasten.
zuur. Daaronder ligt tand- 'waardoor bacteriën hun verbeen of ivoor dat de tandhol- nietigende werk onbelemte (dat uit zenuwen en bloed- merd in de richting van het
tandbeen kunnen voortzetvaten bestaat) afschermt.

Zacht voor «Ie tanden
Om tandplak geen kans te
geven is het noodzakelijk
om minstens twee maal per
dag het gebit grondig
schoon te maken De Deense
fabrikant Tandex heelt voor
mensen met terugtrekkend
tandvlees en/of gebitsproblenien ten gevolge van te hard
poetsen, speciale tandcnborstels ontwikkeld Ze hebben
een kleine borstelkop en af-

Letten op je lijn... Helle's 3-in-l
Je wilt wat meer op je
lijn gaan letten? Dan is
er nu een nieuwe afslankkuur:
Helle's
3-in-l. Niet alleen val je
hiermee snel een paar
kilo af, maar 't is ook
nog eens makkelijk en
plezierig. Al een beetje
nieuwsgierig? Lees dan
het verhaal eens van
Sonja. Want daarin vind
je alle informatie om je
lichaam slank te houden.

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

DE GAPER DRUGSTORE

'zachte' marg'arine, vis en in
bepaalde noten.

Door deze namen is vergissen onmogelijk geworden.

aloè, saffraan, sennablad,
manna, venetiaanse theriak,
kamfer en mirre. Samen bestrijden deze kruiden lichamelijke ongemakken varierend van misselijkheid tot
likdoorns en van menstruatieklachten tot kiespijn.

De patiënten van Claus
Samst hechtten een enorme
waarde aan dit 'wónderdrankje'. Ook Samst gebruikte het en bereikte misschien daardoor wel de eerbiedwaardige leeftijd van
104 jaar. Hij heeft er ook
voor gezorgd dat het elixer
voor het nageslacht bewaard
bleef, door de samenstelling
aan het papier toe te vertrouwen.
Inmiddels heeft de roem van
het elixer de eigen landsgrenzen overschreden en is
het ook in ons land verkrijgbaar.
Swedenkruiden
Elixer is geschikt voor inwendig en uitwendig gebruik. Als drankje kan het
de eetlust opwekken, heeft
het een reinigende werkingen zorgt het voor een optimale spijsvertering. Daarbij
heeft het een kalmerende

Een regelmatige
stoelgang, ook
tijdens de feestdagen

Faseren

Swedenkruiden Elixer heeft
veelzijdige eigenschappen
Ongeveer tweehonderd jaar geleden leefde in Zweien een arts, dokter Sanist. Hij had voor zijn
patiënten een opmerkelijk medicijn. Opmerkelijk in
die zin dat hij het voor allerlei kwaaltjes en kwalen
voor kon schrijven. Want met welke klachten hij
ook werd geconfronteerd, dat ene kruidenelixer
ood veelal soelaas.
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Voor de komende feestdagen
zijn misschien niet alle voedingsadviezen haalbaar. Bedenk dat een nieuwe, gezondere levensstijl het meeste
succes heeft als het gefaseerd wordt gedaan, met
zichtbare
veranderingen.
Het is verstandig om hierbij
een dietist(e) of huisarts in
te schakelen. Eén ding' is
zeker: als u uw voornemens
ook uitvoert, wordt 1994 absoluut een gezond jaar.

Voor elke hoest een andere siroop
Hoesten is een lastig en
vervelend verschijnsel.
Zowel bij het 'slachtoffer' als bij zijn of haar
omgeving treedt vroeg
of laat, irritatie op. Volgens een recent onderzoek van de Rijksuniversiteit
Groningen
hoest bijna eenderde
van de Nederlandse bevolking zichzelf (en anderen) 's nachts wel
eens wakker.

GEZONDHEID

„M'n trouwdag' kwam dichter en dichter bij, en toch
wilden die 5 kilo er maar
niet af. Je kunt je voorstellen dat ik dat niet leuk
vond," vertelt Sonja OlversWalters
uit
Maastricht.
„Toen ik me er eindelijk bij
neer had gelegd, zag' ik een
oproep in de krant. De
Deense Helle Holm-Hansen.
30 jaar en moeder van 3

kinderen, introduceerde een
nieuwe slankheidskuur in
Nederland. Net als ik had zij
al jaren geprobeerd om af te

vallen. Niets lukte., totdat
ze, samen met enkele experts. haar eigen afslanktabletten. ontwikkelde. Binnen

3 maanden was ze 17 kilo
kwijt. Nou dat wilde ik ook
wel eens proberen En tot
mijn verbazing, hét lukte
mij ook. Zelfs op probleemplekken als billen, heup en
bovenbenen viel ik af En
wat dacht je, m'n trouwjurk
moest worden ingenomen (3
cm aan beide kanten 1 ) Natuurlijk was ik apetrots."

Bijzonder
Helle's 3-in-l zijn afslanktabletten die drie natuurlijke
ingrediënten
kombineren.
En juist deze kombinatie
maakt de kuur zo bijzonder
Zo geeft Spirulma een verzadigd gevoel, geeft Guarana
je extra energie en zorgen
de natuurlijke vezels voor de
snelle spijsvertering'. Helle's
3-in-l is verkrijgbaar bij
drogist en reformhuis. Wilt
u eerst iets meer weten over
dit nieuwe produkt. dan
kunt u voor meer informatie
bellen met. 073-408899.

deze pagina?
Bel voor informatie

02507-17166

Het gaat een koude
winter worden!!!

LEER-SUEDE-LAMMY COATS
*e-l^iK"'i'- 'T!' -'' '"/\• l'

j.

KEUR

/*A

l OUGClG ÜlletS

.V.a. 69,-

' "

llürHandschoenen .v.a. 69,^ffffil!

VLOT EN V A K K U N D I G CLASHERSTEL

' '

v.a.79,'tepfc . ' . .
v.a.239,illin
Jacks.
•jiijt^'v
tSüede Jacks ,
v.a. 98,v.a. 268,Sulde Overhemden . v.a. 225,v.a. 199,**Helfe
*.*-ui» * - -,- • Broeken
.
*
ilftn TaSSen

V.a. 79,-

j . .

Wij zijn aangesloten

bij de
stichtin Leer

s

Waarborg.
Hierdoor
Hierdoorontvangt
ontvangtuu
bij aankoop van een
leren jack/jas een
garantiecertificaat

dat de
kwaliteit van uw
aankoop in alle
opzichten
garandeert.

^|odehuis

Volgende week beide Kerstdagen
geopend met

DAGEN

SNOWWHITE

van Petegem

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

mmt*
jp',-tfe:

PfSrpte collectie Lammy Coatsü

UUR • 365

De Manege presenteert
Zaterdagavond:
RockenRott Swing Party

Kerkpad 6
Tel. / Fax. 02507 -12793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

Een tropisch dansfeest in 4 zalen,
ujelkomstcocktails, caribbean food en
top muziek.
Uitsluitend ongebonden mensen.
Corr. gekleed v.a. 25 jaar
Info oƒ reserveren tel 16O23

9 99
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|DickBartels UJ
[gï|^agenweg 146 Haarlem. Tel: 023-316529
tefïÖpk op maandag open v.a. 13 uur, donderdag koopavond van 19-21 uur

i£$s^

Naaimachine
specialist
Lid AVVN

STOKMAN
NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

pnRFUM€RI€
DROGIST6RIJ
Haltestraat l

POUR VOUS
L€S PflRFUM€RI€S
Zandvoort

REPARATIE
ALLE MERKEN
FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

een feest
van licht
zie onze
etalage,
een prachtig gezicht.

mooi opgemaakte
KERSTSTUKJES

) ,, erica"

grote krocht 24
zandvoort, O25O7-123OI

Te huur in
Zandvoort
KAMER
met keuken c.v.,
douche, wc.
2 min. van station
en strand.
Huur 750,all in

Tel. 023-276697

Dolcè-Gabbana
«•o"""

^^
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UW KERSTDINER GEZELLIG THUIS?

Jeanne Gatineau

fTOPSLAGER
heeft voor u een uitgekiend kerstassortinient. Voor kerst hebben wij 't beste van 't beste ingekocht en gemaakt. Een grote
keus uit kerstspecialiteiten, ambachtelijke en buitenlandse vleeswaren en luxe
schotels voor party-tafelen.

het adres voor uw

KERSTDINER THUIS
In ons assortiment treft u deze maand veel
exclusieve' lekkernijen aan. Speciaal voor
kerst!
TOPSLAGER VRKEBURG:
voor uw kerstdiner

TOPSLACF.R
Uw ge/ellig tafelen specialist
Speciale KERST-VLEES-SCHOTEi.S
VOOR F O N D U E - G O U R M E T
-STEENGR1LL - T A F E L G R 1 L L cru.
Succes ver/.ekcrd.

VREEBURG & Zn
HALTESTRAAT 54 Z A N D V O O R T

TEL 12451

^

WIT OF NIET... ONZE GESCHENKEN
GEVEN KLEUR AAN DE KERST!

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ 0,44 per millimeter.
Sluilingsiijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of
afgeven/zenden aan:
* Xandvoorts Nieuwsblad, Gaslhuisplcin 12,
2042 JM Zandvoort;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
X. Xandvoorts Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uitlioornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Couranl, alle edities van hel Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Wecspcr. ƒ 5,23 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Informatie over onze overige aantrekkelijke advcrtenliecombinatics in de Micro's zijn op aanvraag op onze
kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 7,05 adm.koslcn.
•*• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bcwijsnummcrs
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders builen
liet verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 4,00 in rekening gebracht.
U kun! de Icksl van uw Micro-advertentiecombinatie Z
telefonisch opgeven:

p.w. ƒ 40,- p.mnd. ƒ 80,Betamax film alleen te koop
voor ƒ 5,- per stuk
De nieuwste dagfilms
TRES PASS
* **
MQ. MONEY
* + •*
JOSHUA TREE

* * *
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES III

FIREINTHE SKV

Micro's Wcekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Schoonmaakpersoneel
gevraagd

lexibele opvang bij Stichting UK

10 eigen kinderdagverblijven verzorgen wij kinderopvang.
h 2 daarvan kunt u terecht voor FLEXIBELE DAG- EN AVOND
ivanq. Bel voor meer informatie Stichting UK: 020-6206411. ST. DE KERSTBALBAK (voo
'n gescheiden ophaal van ka
potte pieken en ballen) zoek
Oproepen
Verloren en
hulp. Zie rubriek vrijwilligers

BADKAMER, toilets, leiding-,
tegelwerk, sanitair. Vrijbl.
prijsopgave, tel.: 023-401512.

Schoonheid en
verzorging

gevonden
Huishoudelijk
Herhaalde oproep! Wie heef
personeel
begin nov. mijn gouden slagevraagd
venarmband gevonden, erf
stuk moeder. Beloning eerlij
Gevr. huish. hulp, zelfst., voo
ke vinder. 02507-13802
2 ochtenden per week, ƒ 15,
per uur. Tel.: 02507-13958.

HAIRWAVE

pasruimle

t ruime

huis of in

^

sortering in

haarwerken
en pruiken

het
ziekenhuis

* ziekenfondsleverancier

Dos... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren(maal)werken

feemstedestraal 28
> h. Hoofddorpplein.
\msterdam.

'el.0206157107
* Lieve mama en Juriaan bedankt voor de fijne Sinterklaasavond. Hou van jullie.
Overigens, mijnheer de voorzitter, zijn wij van mening dat
de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
* Wie heeft bloedend hondje
zien lopen omstreeks ± 10.30
op 30 november? Tel.: 13283.

Uitgaan
DE ENIGE IN NEDERLAND
Pools-Russisch
restauranl
Polonia. De Poolse wigillia en
sylwester, Kerst en Nieuwjaar
diners ƒ 75,- p.p. Liefst op
reservering. 3e Oosterparkstr.
72, tel.: 020-6632625.

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

NIEUW
Speciaal voor dames en
heren 65+ geven wij
op vertoon van een pasje
een korting van 25%
op alle behandelingen.
Alleen op de woensdag.
SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Commercieel en'
administratief
personeel
gevraagd
U bent ondernemend?!
U zoekt een nieuwe uitdaginc
in marketing en distributie?
Part-time of full-time?
Bel: 02503-85713.

Philips sun mobile
Huur prijs ƒ 100,- p.w.
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183.

Divers personeel
gevraagd

VIDEOTHEEK

Kleding

Landhuisstijl keukens,
alle maten en uitvoeringen.
B.v. 2.80 m, ƒ 1.485,-. Bel voor
gratis folder: 03480-34319.
Mütze Keukens Woerden.
* Te koop: witte eethoek met
2 stoelen ƒ 75. Tel. 18829.
*T.k.a. gaskachel Ommanteling, iets beschadigd. Vr.pr.
ƒ75,-. Tel.:02507-30965.
* T.k.a. uittrekb. eettafel + 4
st. (w. v. 2 met armleuning),
mahonie, ƒ250,-. Tel.: 12828.

Radio/tv/video

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij:

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020 • 6413187
VERHUUR van PIANO'S
al v.a. ƒ50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden:
02946-4292, Fa. Holla & Zoon,
Wegens verhuizing piano
(Karl Lange) te koop ƒ410,-.
Tel.: 020-6413327.

Dieren en
dierenbenodigdheden

Verhuizingen
<.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800.

Sport, spel en
ontspanning
SQUASH, een fantastische
sport. Reserveer uw eigen
squash-uur. Sportcenter Wim
Buchel. Tel.: 15829-13965.

Te koop
aangeboden
diversen
Bolderwg., fietskar, trapauto,
bakfietsjes, skelters, speelgd.
en pop.-meubeltjes, hobbelpaarden. Tel.: 02159-33760.
* Kunstkerstboom 90 cm
25; boomverl. 20 stuks ƒ 25;
boomstand ƒ 10 nw. 14175.
'r. hometrainer fitness fiets
100; splinter-nwe electr.
grasmaaimach. FYMO ƒ250
was ƒ400). 02507-13462.
'.k.: Maxi-Cosi 2000 autotoeltje voor 1 kind gebr.,
150,-. Tel.: 02507-30478.
T.k. Witte kunstschaatsen
mt 38, ƒ 20,-. Lammycoat mt
6 ƒ 130,- Tel. 02507-14175.
t ANNULERINGEN van uw
dvertentieopdrachten kunt u
JITSLUITEND SCHRIFTELIJK
chten aan Centrale Orderafeling Weekmedia, Postbus
56, 1000 AD Amsterdam.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
*•'Stel zoekt met spoed
woonr. in Z'voort, huur +
ƒ 750. Tel. 020-6335800.
V!., repr., gesch., betrouwb.
ex-politie ambt., leeftijd
56 jr, moment. VUT, zkt zelfst.
woonr. of inw. bij dame,
besch. milieu, niet plaats
gebonden. Tel.: 020-6371231.
Vraag naar Ferry.

Woningruil
900 RUILADRESSEN
in A'dam. Informatie bij Het
Oosten. Tel.: 020-588.2281.

Financien en
handelszaken
Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.
28= R

Muziekinstrumenten

*T.k.: compl. Mozart set
oratoria santaten masonic
muziek, 6 cd's ƒ75. 17193.
fe koop Bordeaux Dog reu
2 jr afstammeling Hootch
Computerapparatuur ƒ 3500,-Tel.: 02507-30184.
f.k.: Maltezers en mini Yorken software
shire Terriërs. 08385-54176.
APPLE
APPLE. GRATIS toegang! Za,
18/12 10.00-16.00 u. in Driebergen, Kerk en Wereld landelijke Applegebruikers bijeenkomst. Veel aanbiedingen. Bel voor info 015-620059.
MS-DOS, OS/2, WINDOWS,
programma's, spellen enz.
Na 18.00 uur: 020-6229930.
*T.k. Nintendo compl. + kofer + 6 spellen ƒ225,-.
"el.: 18009.

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Abcoude, Hoogstraat 26-28

Uw
premiere
videotheek

Te koop: bijna nieuwe feest
An new opportunity kleding, dames en kinderen
We are looking for positive R. Boom, tel.: 02507-14460.
people who want to work
hard and earn a lot of money
Baby-artikelen
Posibility to start your own
office within 60 days.
Call: 020-6424448.
* Kinderledikantje (Prenatai;
wit, met verstelbare lattenbodem ƒ 150. Tel.: 02507-18155.
Woninginrichting
T.k.a. kinderwagen met toe'
behoren, Maxi-Cosi met on'
derstel, prijs n.o.t.k.
KEUKENS
direkt van de fabriek Tel. 02507-20032.

GROTE VLOOIENMARKT
18 dec. Haarlem/Schalkwijk,
't Schalkererf 9-16 u. Toegang ƒ2,- (26 dec. LandsTherapieën
Kunst en antiek
meer Sport- en theaterz. Het
Dorpshuis, alleen 2e hands,
OZONTHERAPIE
kraamh. bij voorruitbet., zo.
TAFELS
hoeft niet duur te zijn.
ƒ32,50). Inl.: 020-6140616.
antiek, kopie, klein,
Bel:
02963-4201.
* Help de Polen. Stuur 'n
dik, dun.
Voor voordeliger
voedselpakket! Wij hebben
Jan Best
Simeonstherapie
evt. 'n adres: 02907-5235.
Keizersgracht 357,
VERMAGERINGSKUUR
* Is uw dier beschoten op
020-6232736.
Bel: 02963-4201
straat. Bel s.v.p. de politie.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
* LIESBETH véél sterkte en • Rubrieksadvertentie? Zie
voor
adres
en/of
telefoonnr.
Aalsmeer, 020-6412137.
succes morgen!
de colofon in deze krant.
Tante Riet en oom Bert.
Veilinggebouw Amstelveen.
Heden inbreng nieuw adres:
Spinnerij 33, Industrieterrein Legmeer, Amstelveen,
nfo: 02159-48015.

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 3 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Zeestraat 56, Zandvoort
Tel.: 02507-30838

Felicitaties

* Gerda is jarig hoera, hoera
ze is nu al 50 jaar! Van harte
oma! Oor en Nieki.
Gerda wordt 50 jaar! Niet te
geloven maar echt waar, van
harte! Heren 1 van T2B.
* Goh, wat hebben we ge
hoprd? Wordt Gerda echt a
50 jr? Van harte. Bets + Frans
* Hoera, José, 40 jaar. Van
harte gefeliciteerd John-Bas
Riek, nog vele jaren.
* Ja ja echt waar! Gerda is
zondag 50 jaar! Sara, nog
vele jaren. Paul en Wilma.
* Lieve ome Piet. Van harte
en ik hoop nog heel lang op
uw buik te liggen. Tessi.
* O nee is het echt waar?
O ja Gerda Paap 50 jaar.
Van harte Robin + Marga.
* (Ome) Piet Paap van harte
gefeliciteerd met je ruim 50
jaar. Paul, Wilma en kids.
* Piet Paap ook al jarig
Van Harte
Robin + Marga.
* Voor onze trouwste fan: 11
dikke zoenen en een stevige
hand! Van harte. Dames 1.

cim co

. een zaak van vertrouwen

A RIVER RUNS THROUGH IT

Oppas gevraagd/aangeboden

* bezoek aan
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ARMYOFDARKNESS

De sluitingslijden, gelden voor plaatsing in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

k aparte

A. L. W. Buné - Amsterdam
l. M. Bartels - Aalsmeer
Ria Wirsing - Vinkeveen
Mw. H. Frans - Amsterdam

LEAP OF FAITH

(dit nummer is niet voor bezorgklachten) of zenden aan:

Een pruik als het
nodig is!

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:

* **
DENNIS THE MENACE

020-5626271

Mededelingen

briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichting naar de

Sportartikelen

Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070
Lessen en clubs
ATELIER JPH
Start half januari weer met
teken- en schildercursussen
op unieke lokaties in A'dam
Aquarelleren in de Hortus of
Tekenen en schilderen in het
Tropenmuseum of beelden
schetsen in het A.P. museum.
Voor beginners/gevorderden
Nu nog enkele plaatsen vrij.
Info + folder: 020-6977985.
ENGELS v. beginners en half
gev. ƒ5. p/u. Begin 10/1 en
13/1. Progress 020-6738412.
Zoek je een leuke job als:
mannequin, dressman of
fotomodel. Bel BOA Bureau:
030-722727. Erv. niet vereist,
wij verzorgen opleiding. Alle
leeftijd, en maten gevraagd.

Zalenverhuur
Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

Te koop
gevraagd
diversen
't BINNENHUIS
Gasthuisplein 3, inkoop oud
+ antiek en inboedels.
Tel.: 15760.

* T.k. Quick voetbalschoenen maat 11 (45%), z.g.a.n.
Prijs ƒ 25,-. Tel.:02507-14936.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
T.k. herenfiets Batavus Cherakee Tracking, 1 jr oud, framehoogte 61, 21 versn., kl.
light violet voor ƒ 1.575,-.
Tel.: 02507-13810.

Auto's en
auto-accessoires

Opel Olymp. Rekord, 1960,
ƒ4000, Opel Olymp. Rekord,
1956, ƒ 4500, Austin A40, '49,
ƒ4500. Tel. 06-52839745.
*•T.k.a. dakdragers voor
Te koop woonhuis: centrum, Opel Vectra, 1 x gebruikt.
woonkamer met open haard, Prijs ƒ 125. Tel.: 19907.
open keuken. 1e Etage: drie
Rijles auto's
slaapkamers v.v. warm +
koud water, badkamer v.v.
en motoren
ligbad, douche + 2e toilet,
Alblas Verkeersscholen
zomerhuis met douche en
keuken geheel voorzien van
in 5 dagen
CV, eigen grond. Vr.prijs
UW RIJBEWIJS
ƒ 195.000 inl. Tel. 12298.
Nieuwkoop, 01724-8361.

Onroerend
goed te koop
aangeboden

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

BI-SEX voor TWEE, zoek j
een heet trio-sex-avontuur?
06-320.330.87
(75 cpm)
BI-SEX-PRIVELIJN:
direk;
apart met ondeugende meis
jes (18) en/of jongens (18).
06-320.330.81
(75 cpm)
De LOLBOX! 06.320.330.04
Alleen voor 30+! Tot 's nachts
3 uur kun je bellen. 75cpm
DIREKT APART
met 'n leuk meisje (18).
Vrouwen bellen gratis. Mannen bellen: 06-9810 (1 gpm)
DIREKT APART met ondeugende meisjes (18). Bel nu:
06-97.57
(100 cpm).
Direkt apart met een hete
knul uit Amsterdam e.o.
06-320.322.61
(75 cpm)
Direkt een leuk meisje (18;
aan de lijn. Vraag naar haar
tel.nr. Bel: 06-98.10(75 cpm)
Direkt gratis Sexkontakt
SEX-KONTAKTLIJN
06-320.320.32
(100 cpm)
Direkt kletsen met 'n leuk
meisje (18). 06-320.330.90,
Vrouwen bellen gratis 1gpm.
Direkt kontakt met meer dan
400 verschillende vrouwen.
06-320.322.11
(75 cpm).
Direkt snel Sexkontakt met 'n
meisje (18) bij jou in de buurt.
06-350.290.53
(75 cpm).
DIREKT-APART met hete
meisjes (18) en vrouwen. Echt
ive! Bel: 06-95.12 (75 cpm).
DIREKT-APART met hete
meisjes (18) voor een sexkontakt. 06-340.310.01 75 cpm.
DIREKT-PRIVE: meisjes (18)
vertellen alles (adres en tel.).
Bel: 06-95.10
(75 cpm).
DIREKT-PRIVE Regio Noord
-lolland meisjes (18) vertellen
e alles, zelfs hun adres en of
tel.nr. 06-9812
1gpm.
DIREKT-PRIVE: snel apart
met de leukste meisjes (18)!
Bel snel: 06-97.10(100 cpm).
DIREKT-PRIVE voor 'n sexgesprek of afspr. met meisjes
18). 06-320.326.56 75 cpm.
iAY-SPECIAL Direkt-Apart
Gay-Boy (18 jr)!! Bel
06-340.350.19
nu 50cpm.
GAY-SPECIAL Direkt-Apart
iay Dark-roomü Bel
06-340.350.16
nu 50cpm.
iAY-SPECIAL Direkt-Apart
Met 'n hete boy (18 jr). Bel
06-340.350.17
nu SOcpm.
iebabbel, gebabbel, 75cpm.
BABBELBOX de enige echte!
06.320.330.02 Gezellig hè?
ieheim: Af, zei ze!!
1gpm. 06-320-327-97
Geheim: Af, zei ze!!
1gpm
06-320-327-97
iRATIS SEXKONTAKT, meer
dan 400 hete meiden. Bel:
06-320.330.45
(100 cpm).
GRATIS voor vrouwen:
06-49.09, mannen bellen
direkt 'n meisje (18) via
06-95.04 (direkt apart 1 gpm).
RIEKS standje met ervaren
i/rouwen, 35+. Kies maar, er
zijn er 3! 1 gpm06-320.327.17.
Hete meisjes (18) willen echt
snel Sexkontakt. Met tel.nr.
06-320.330.66
(75 cpm).

DOMBO
GS

u ook? l * 7 = 0

VIDEOTHEEK^

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070

Live Sexcontact

Sex 06-9715
Geen wachttijden 100 cphm
LIVESEXBOX! Direct live me
de lekkerste meiden! 1 gpm
06.320.329.79! Echt Live!
LOVEBOX 06.320.330.05
All you need is the lovebox
Hier ontstaan de mooiste lief
des. 75cpm. Lekker flirten.
Mag ik in uw slipje voelen'
Kom maar jongeman! Nu gi
ik bukken. 1 gpm 06-95.09
Nieuw: 35+ sexdating. RIJPE
VROUWEN zoeken sexkon
takt. 06-96.16
(100 cpm)
Nieuw: Hete meisjes (18) ui
de regio A'dam SEXDATING
06-350.23-020
(100 cpm)
Nieuw: HOMOJONGENS (18;
direkt apart, bel nu:
06-320.322.61
(75 cpm).
Nieuw: SM VOOR TWEE voor
een dominant/streng sexkontakt. 06-320.329.99 (75 cpm)
NIEUW: spannend babbelen
met een meisje (18). Privé
box. bel: 06-95.80 (75 cpm)
Onderdanig en echt live!
S.M. voor 2 (direkt apart).
Ook voor strenge meesters!
06-320.322.17
(75 cpm).
ONDEUGENDE vrouwtjes en
hete meiden zoeken sexkontakt. Bel: 06-96.61(100 cpm).
'Onze Box' Lekker met z'n
tienen babbelen. Ook apart
voor intiem. 75 cpm 06-96.07
PRIVE-KONTAKT
Je krijgt direkt 'n meisje (18)
aan de lijn: 06-9570(100 cpm).
REAL SEX! 75 cpm
Stewardess
06.320.322.77
Winkelmeisje 06.320.327.08
Serveerster
06.320.327.66
Verpleegster 06.320.330.93
Politieagente 06.320.331.06
Sekretaresse 06.320.360.06
Rijpe Verpleegster. Ik zit op
m'n hurken. Inkijk, geen slipje.
Pak 'm.
1 gpm 06-97.44
Ruim 300 ondeugende meisjes (18) zoeken 'n slippertje.
06-320.321.44
(100 cpm).
verooden lusten
1gpm. 06-320-322-72
Verboden lusten
1aom
06-320-327-26
SEX paradijs! 75cpm.
Grieks standje 06.320.324.05
Op z'n Frans 06.320.323.40
Black Sex
06.320.331.33
Sexmeisjes 18: 06.320.324.74
Wilde sex
06.320.324.14
SEX VOOR TWEE, direkt konakt met jonge meiden (18) en
ondeugende huisvrouwtjes
06-320.330.46
(75 cpm).

06-320.320.59. SEXSTANDJESü Ik wil 10 standjes doen,
ken jij er nog meer? 1 gpm.
SEX VOOR TWEE: snel m bed
met een heet meisje (18).
06-320.330.82
(75 cpm).
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje (18). Vraag naar haar
tel.nr. Bel: 06-98.44(100 cpm).
SEX-VOOR-TWEE
Snel 'n hete vrouw aan de
telf. 06-320.330.81 (75 cpm).
S.M. Direkt-Apartlijn.
Je moet nu bellen, want je
meester en of meesteres
wacht. 06-340.350.74/ 75cpm
SM-KONTAKTLIJN: strenge
afspraken bij jou in de buurt.
06-320.325.80
(100 cpm).
THUIS-SEX-KONTAKT, hete
meisjes (18) bij jou in de
buurt. 06-320.326.33(75 cpm).
TIENERGRIEKS!
06-320.320.62.
1 gpm
Zonder schaamte bukken!
Lekker strak jongen. 18 jr.
Tikkeltje ONDEUGEND, direkt
apart met een leuk meisje
(18)! 06-320.328.88(100 cpm).
Trio-Sex Privélijn. Direkt-Apart
voor heet sexcontact met
meerdere vrouwen of mannen. 06-340.350.73/ 75cpm.
TRIO-SEX-PRIVELIJN: direkt
apart met meerdere meisjes
(18). 06-320.330.91 (75 cpm).
SCHOOLMEISJES (18) zoeken 'n ervaren man v. sexkontakt. 06-320.330.43(100 cpm).
VLUGGERTJE: hete meisjes
(18) zoeken gratis sexkontakt. Bel: 06-96.03(100 cpm).
Voor een SPANNEND privé
gesprek met een meisje (18).
06-320.330.32
(100 cpm).
Zoek jij hete meisjes (18)?
Bel Sex (thuis)kontakt
06-320.320.44
(100 cpm).
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten\te wijzigen
of niet op te nemen.

Diverse clubs

SEXADRESSEN PRIVÉ
HETE MEISJES (18) zoeken
06-96.80
(100 cpm).
snel sexkontakt.
06-320.330.42
(75 cpm).
BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19.00 uur.
Hete MEISJES (18) willen snel
sexkontakt. Nu met privénr.
NIEUW JONG PRIVÉ
Bel: 06-96.65
(100 cpm).
Jonge dames verwennen U
privé. Info: 020-6690652.
Hete RIJPE VROUWEN
Tevens gastvrouwen gevr.
zoeken snel sexkontakt! Bel:
06-320.330.60
(100 cpm).
• Wij behouden ons het
-lomo Direkt-Apart. Regio N.
rechl voor zonder opgave van
Holland. Met hele hete jonredenen teksten te wijzigen
gens (18 jr). 06-9852
of niet op te nemen.
MU 50 cpm.
-IOMO: het is wel even schrikDiversen
<en voor die jongens (18).
06-320.327.01
(100 cpm).
Homo: Jongens (18) onder
slkaar. Hoor ze heet TEKEER
gaan. 06-320.330.88(75 cpm).
HOMOKONTAKTEN
vlooie sortering, tot 3 meter hoog, ook blauwsparren,
Zoek je snel een hete boy? <unstsparretakken, sparreslingers en adventskransen.
36-320.330.18
(75 cpm).
longe Meiden (18) kontakt.
Coralin Kunstbloemen en Planten
Direkt een gratis sexafspraake. 06-320.326.66 (100 cpm). ^ompressorstraat 16, Bedrijventerrein Noord-2, Amsterdam,
Jve sexbox 24 u., 100 cpm 'el. 020-6313588. Vanaf CS: bus 35. Vanaf Ringweg en
afslag 'Noord', borden 'Bedrijventerrein Noord-2'
Live 06-320.320.61 J-tunnel:
'olgen. Showroom open van 9-17 uur (Zaterdags gesloten).

KUNSTKERSTBOMEN

Zandvoorts Nieuwsblad

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Grote Krocht 41, Zandvoort, • Zie de colofon voor opga:el. 02507-15705 b.g.g 19932, ve van uw rubieksadvertentie.
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Onroerend goed
en woonruimte
Zoekt u ruimte voor vergade'ing, feest, club of party?
te huur
<omt u dan eens praten met
aangeboden
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis,
tel.:
02507-14085 of 19652.
Te huur: gem. 3-kam.app.,
nabij strand en station.
Erkende relatie/
Besch.b. van 16-12-'93 tot
bemiddelingbureaus max. 1-7-'94, ƒ 1450,- p.m. allin. Tel.: 02507-15254/18949.
:UPIDO brengt u bij elkaar!
huur per 1-1-'94: riante
ndien gewenst reeds binnen Te
oedrijfs-/kantoorruimte,
35
' week uw eerste contact. m
2
,
4
mtr
hoog,
veel
daglicht,
Vraag gratis en vrijblijvend de c.v., in Bedrijvencentrum voor
older aan. 03451-11466
automatisch) of 03451-31364 Vrouwen (voormalig Burgerte Amsterdamtelefoniste). Cupido, postbus ziekenhuis)
Oost. Tel.: 020-6932309.
22, 4140 AA Leerdam.
Erkend, voordelig en één van T.h.: gem. luxe 2-kam.flat tot
Nederlands grootste relatie- 1-7-'94, ƒ1450,- p.m. all-in.
Fel.: 02507-19357.
nrnanisaties.

-v.

1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

4,65
4,65
4,65
6,20
7,76

6 regels ƒ
7 regels ƒ
8 regels ƒ
9 regels ƒ
10 regels ƒ

9,31
10,86
12,41
13,96
15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon: .

S.v.p. in rubriek:
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REGENTESSEWEG 4
Royale semi-bungalow gelegen in het
groene hart van Zandvoort.
Indeling; beg.gr.: entree, hal, toilet, kelder,
L-vormige woonkamer, slaapkamer,
badkamer en ligbad, keuken, bijkeuken en
garage.
1e verd.: overloop, 3 slaapkamers, 2e
toilet en bergruimtes.
* woonkamer met erker en overdekt
terras
* op loopafstand van winkels en
openbaar vevoer
* gaskachelverwarming
* grondopp.: 636 m2
ƒ 595.000,-

THORBECKESTRAAT 3/8
Zeer luxe, in 1993 verbouwde maisonette
gelegen in het centrum van het dorp,
vlakbij zee.
Indeling:
1e verd.: woonkamer 3.9x9.3 met parket,
balkon en luxe open keuken met bergkast.
2e verd.: voorslaapkam. 3.5x3.9 met
kastenwand, achterslaapkam. 3.15x3.45,
luxe badkamer met douche.
3e verd.: ruime kamer 3.9x3.8 met
dakkapel, c.v. en was/droogruimte
* onlangs geheel gerenoveerd (93)
* na renovatie - onbewoond
* volledig gestoffeerd
* gedeeltelijk gemeubileerd
* gelegen t.o. Casino Zandvoort
* gas cv combiketel
ƒ315.000,-

BREDERODESTRAAT 107
Vrijstaande villa m. garage gelegen achter
de boulevard. Schitterend uitzicht over de
waterleidingduinen.
Ind.: beg.gr.: entree, hal, toilet, kelderkast,
ruime2 woonkamer met tuinkamer (tot.: ca.
60 m ), keuken, slaapkamer met badkam.
m. ligbad, douche, toil., bidet, dubbele
wastafel.
1e verd.: 2 slaapkamers, 2e badkamer
met ligbad, toilet, wastafel.
2e verd.: vliering.
* voor-, zij- en achtertuin met groot
zonneterras
* dubbele beglazing
* beveiliging
* dubbele c.v. (gas) 2en gasboiler
* grondopp.: 655 m
ƒ 645.000,-

Woonhuis gelegen in centrum van
Zandvoort, op loopafstand van
winkelcentrum, strand en openbaar
vervoer.
Indeling: beg.gr.: entree/hal, toilet/douche,
trapkast, woonkamer, ruime lichte keuken
(uitgebouwd), kelder.
Ie verd.: 3 slaapkamers, waarvan 1 met
wastafel, studeerkamer.
* ged. voorzien van dubbele beglazing
* schuur met achterom
* plaatsje o.h. oosten
* c.v. gas (ketel 1992)
* grondopp.: 84 m2
* verkoop onder voorbehoud aankoop
andere woning
ƒ198.000,-

OF STRAKS

VAN STOLBERGWEG 2
In het groene hart van Zandvoort gelegen
halfvrijstaand woonhuis met voor- zij- en
achtertuin en royale stenen garage en
schuur.
Indeling: Entree/gang, toilet, woonkamer
met mog. voor open haard, ruime,
uitgebouwde woonkeuken.
1e verd.: overloop, 2e toilet, 3
slaapkamers, balkon, badkamer met
ligbad en wastafel.
2e verd.: vaste trap, 2 zolderkamers,
dakkapel, berging.
* goed onderhouden woning
* rustige ligging
* elke kamer vaste kast en wastafel
* c.v.-gas,
* grondopp.: 290 m2
ƒ 379.000,-

SMEDESTRAAT 2
In het centrum van het dorp en rustig
gelegen royale woning op loopafstand van
winkels en strad.
Indeling: Beg.gr.: Entree/hal,
douche/toilet, inpandige garage (thans
sip.kamer), met schuifpui naar plaatsje,
hobbyruimte, biljartkamer met
kastenwand, sauna, bijkeuken.
1 e verd.: U-vormige woonkamer met open
haard, houten vloer en luxe open keuken
met inbouwapp., balkon.
2e verd.: 2 Ruime slaapkamers met
kasten, badkamer met ligbad, 2e toilet,
dubb. wastafel, ketelhok.
3e verd.: Onbevloerde zolder, stahoogte.
Bouwjaar 1977. Goed van onderhoud.
ƒ 450.000,-

|

DR C.A. GERKESTRAAT 89 ZW
Geheel gerenoveerde benedenwoning op
loopafstand van dorp en duinen. Voor- en
achtertuin met schuur en achterom.
Indeling: Entree/ruime hal, grote
doorzonkam. met open haard (vh 2
kamers), 2 slaapkam., luxe keuken met
appar., moderne badkamer met douche,
toilet en wastafel.
* diepe achtertuin
* vlakbij openbaar vervoer
* erfpacht ca. ƒ225,- p.jr.
* gaskachelverwarming
ƒ169.000,-

12614
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woninggids met het
aktuele aanbod van
Zandvoort!

BRUGSTRAAT 6

Waar 'drukt' u liever op?
Een huis (ver)kopen is
i belangrijkste sl,ip i

V-»

VAN GALENSTRAAT 160
3 kamerflat 1e verdieping gelegen aan de
boulevard. Openbaar vervoer naast de
deur. Op loopafstand van het Grandorado
met zwembad en supermarkt.
Indeling: hal, gang, woonkamer-en-suite
(vh 2 kamers) met balkon, slaapkamer,
moderne keuken met apparatuur, toilet en
badkamer betegeld met wit marmer.
Servicekosten ƒ 355,- per maand, incl.
voorschot verwarming.
ƒ185.000,-

spel. Voor sommigen /clls de
l )iii;elijks komen ons

, w.i.ir i^cdue
i hronist hè hoofdpijn ,i,tr
houden, (u) dus niet over e
iis, en ki.it u het lictsl door ei

TJERK HIDDESTRAAT 10 II
Geheel gerenoveerde luxe 3 kamer
hoekflat met balkons op 2e verd. vlakbij
zee gelegen.
Indeling: entree/hal v.v. marmer, royale
woonkamer met open haard v.v. parket, 2
royale slaapkamers met balkons,
moderne badkamer m. ligbad en wastafel
en toilet v.v. marmer, moderne keuken
met apparatuur v.v. marmer.
Kunststof kozijnen met dubbel glas.
Complete stoffering en meubilering over te
nemen voor ƒ 25.000,Service kosten ƒ364,09 per maand,
inclusief stookkosten.
ƒ189.000,-

BEDRIJFSPANDEN

m.ikeki.ir ohk
11 niet r.i.t
en (Luid ler/ijde si,uil.

CENSE; EEN KOPZORG MINDER!

FLATS

DUINDOORNLAAN 29
Romantisch gelegen vrijstaande villa in
zeer rustige, bosrijke omgeving, 10 min.
van duinen en zee.
Indeling: Entree, hal, toilet, L-vormige
woonkamer met parketvloer, eetkamer,
keuken, bergkamer/wasruimte.
1e verd.: 4 slaapkamers, badkamer met
ligbad en 2e toilet.
2e verd.: losse trap naar vliering.
* Bouwjaar 1932
* Grondopp. 1327 m2
* C.V.-gas
* Goed onderhouden
* Vrijstaand atelier 40 m2
* Veel vaste kastruimte aanwezig
* Verkoop onder voorbehoud aankoop
andere woning.

ƒ 795.000,-

M.v. ST. ALDEGONDESTR. 9
Royaal halfvrijstaand woonhuis met
garage, rustig gelegen nabij strand.
Indeling: Entree/hal, gang, toilet,
gangkast, gezellige woonkamer (30
m2),
ruime L-vormige eetkamer (23 m2) met
open keuken (inbouwapp.), plavuizen
vloer en achteruitgang, doorloop naar
garage en werkkamer (8 m2).
Ie verd.: Gang, mod. badkamer met
ligbad, douche, wastafel (1992),
apart 2e
toilet, ouderslp.kam. 2(15 m2), sip.kam. met
slaapvide (tot. 14 m ), slp.kam. met vide
(tot. 10 m2).
2e verd.: Losse trap naar zolderberging.
Gaskachelverw. dubbel glas. Ged.
kunstst. kozijnen.

ƒ 359.000,-

DR GERKESTRAAT 31
Royaal woonhuis met voor- en achtertuin.
Garage in het Schelpcomplex.
Indeling: Beg.gr.: entree, gang, kelderkast,
woonkamer (37 m2), nieuwe keuken.
1e verd.: overloop, 3 slaapkamers,
moderne badkamer met ligbad,
achterbalkon.
2e verd.: losse trap: zolder over de volle
breedte - mogelijkheid voor een kamer.
diepe achtertuin met stenen schuur
GARAGE OP 30 M.
voorzijde boven kunstst. kozijnen
gedeeltelijk dubbele beglazing
vlakbij centrum gelegen
c.v. gas
grondopp.: 227 m2
ƒ315.000,-

KOSTVERLORENSTRAAT 77
Royale BUNGALOW met kantoor, garage
v. 2 auto's, fraaie tuin m. terras z. en
BINNENZWEMBAD.
Indeling: Entree, hal, toil., gr. woonkeuken,
gr. woonruimte met stolp (80 m2),
grenzend aan patio met max. privacy, 4
slaapkam., 2 badkamers, waskeuken.
Ind. kantoor (verbonden aan & strikt
gescheiden van woonhuis): entree, grote
hal, toill., studeerkam., kantoor (100 m2)
en koffiekeukentje.
* c.v. gas (weersafhankelijk)
* w.w. voorziening/circulatie
* kantoor heeft eigen entree
* Woonhs * kantoor electronisch
beveiligd + infrarood signaler.
* inhoud 1700 m3/grondopp.: 1712 m2

ƒ1.250.000,-

DE FAVAUGEPLEIN 21/48
Hoekflat, 1 té kamer, op 8e etage van het
gebouw ROTONDE.
Schitterend weids uitzicht over boulevard,
strand en zee.
Indeling: entree/gang, badkamer met
douche en toilet, woonkamer met
kitchenette en een slaapnis.
Berging in het souterrain.
Gedeeltelijk voorzien van dubbele
beglazing.
Servicekosten ƒ287,- per maand incl.
voorschot verwarming.
ƒ 127.500,-

VAN GALENSTRAAT 18
Zeer luxe, onlangs verbouwde 2 kamerflat
op. begane grond.
Indeling: entree/halletje, toilet,
woonkamer met moderne kurkvloer, luxe
open keuken met apparatuur, moderne
badkamer met douche en wastafel,
zonneterras o.h. oosten.
* rolluiken voor beveiliging
* perfekte keuken met graniet en alle
apparatuur
* servicekosten ƒ 162,- per maand
inclusief voorschot verwarming
* vlakbij zee gelegen
ƒ149.000,-

Huis (ver)kopen
via Cense
lukt altijd!

NOORDERDUINWEG 52
Te huur: royale bedrijfs-/kantoorruimte in
Zandvoort Noord, begane
grond.
Vloeropp. circa 200 m2.
Verlichting aanwezig.
Voorzien van keukenblok en toilet.
* Uitermate geschikt als kantoor,
showroom en/of studio.
* Ruime parkeermogelijkheden.
* Snel te aanvaarden.
Huurprijs ƒ 25.000,- per jaar

TJERK HIDDESSTRAAT 2/3
4 kamerflat, verbouwd tot 3 kamers, op 2e
verdieping met schitterend uitzicht over
boulevard en zee.
Indeling: Entree/hal, royale woonkamer
(vh 2 kamers) met balkon, 2 slaapkamers,
keuken met inbouwapparatuur, badkamer
met douche, wastafel en bidet, apart
toilet, berging o.d. begane grond.
* GARAGE in het complex
* Tevens gemeubileerd te huur voor
ƒ1.850,- per maand, inclusief
servicekosten en verwarming.
ƒ229.000,-

DIACONIEHUISSTR. 36 ACHT.
Royale, gerenoveerde
bedrijfs-/opslagruimte in het centrum van
Zandvoort.
INDELING:
beg.gr.:2 hal, 3 lichte ruimtes,
samen circa
110 m , waarvan 23
m2 is verhuurd.
2
1e verd.: ca. 30 m opslagruimte.
* voor vele doeleinden geschikt
* het pand is in overleg geheel of
gedeeltelijk te huur.
Vraagprijs: ƒ129.000,-

BURG. V. FENEMAPLEIN 19/12
Royaal 4 kamerappartement met uitzicht
op zee en over land en dorp. Gelegen op
6e verdieping van flatgebouw met lift,
centraal t.o.v. winkels en openbaar
vervoer.
Indeling: Entree/hal, ruime L-vormige living
met open haard, 2 slaapkamers, keuken,
badkamer met ligbad en apart toilet.
•*• Thans modern verbouwd tot 3
kamerflat met 2 balkons
* Erfpachtscanon / 196,-p.jr.
* Berging inpandig
* Eventueel ook garage te koop
•*• Servicekosten ca. ƒ425,- p.m. incl.
water en c.v.
ƒ298.000,-

makelaars in onroerende goederen • aan- en verkoop • huur en verhuur
taxaties • beheer • hypotheken • vei^ekeiin^i.-ii

o//urontiën

JHR. P.N.QUARLES VAN UhhOKÜLAAN 2 • 20-12 PK ZANUVOOKI
^02507-12614 • FAX 02507 20184
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Zandsuppletie mag drie
maanden langer duren
ZANDVOORT - De firma
Nelis mag tot l april 1994
doorgaan met het ophogen
van het Zandvoortse strand.
Dat heeft Rijkswaterstaat
bepaald. Nelis krijgt hiermee drie maanden uitstel
omdat de apparatuur, de zogenaamde 'Punaise' waarmee zand van de zeebodem
wordt opgezogen, defect
was geraakt. De werkzaamheden moeten voor het 'badseizoen' klaar zijn.
„Met badseizoen bedoelen
wij de periode dat er weer mensen op het strand komen zonnebaden." Dat zegt woordvoerster
Marianne Nijssen van Rijkswatorstaat.
Eind december worden de
werkzaamheden in Bloemendaal voortgezet, bijna tweeeneenhalve maand onderbroken
vanwege het defect aan de 'Punaise'. De zandsuppletie in
Zandvoort start begin maart.

Vreemd voorval

Op de eerste van die maand
kunnen de paviljoens in Zandvoort al weer open, maar dat is
volgens Nijssen geen probleem.
„De werkzaamheden moeten
op l april klaar zijn. Ik neem
niet aan dat het dan al druk is
in Zandvoort."

Geen punt
Ook strandpachtersvoorzitter Jaap Paap verwacht wat dat
betreft geen problemen. „Als
wij min of meer nog aan het
bouwen zijn, is dat geen punt."
Bovendien komt de zandsuppletie volgens hem niet hoger
dan 3,5 meter, de meeste paviljoens liggen op vier a vijf meter.
De suppletie vindt plaats ten
noorden van de Rotonde. Indien er zand en tijd over zijn,

Kleurplaat
De ATV pagina staat
grotendeels in het te
ken van Kerst Voor de jeugd
is er een plaat om te kleuren
Er vallen enkele pnjsjes mee te
winnen Voor de ouderen
geeft Peter van Klaveren een
recept voor de kerstdis Het is
natuurlijk ook voor andere
feestelijke gelegenheden ge
schikt Chris Hartman wandelt
door Nieuwkoop HIJ hooot op
een strenge winter met ijs op
de plassen Want in Nieuw
koop hebben ze 'op de elfstedentocht na de mooiste tocht
van Nederland '

In totaal wordt er in Bloemendaal en Zandvoort vijfhonderdduizend kubieke meter
zand opgespoten. De Punaise
zakt op duizend meter uit de
kust onder water om zand op te
zuigen uit een put in de zeebodem.
Dit wordt vervolgens naar het
strand geperst. Een sleephopper haalt zand uit de U-geul en
vult de put aan.

op de agenda van een extra ledenvergadering. Dan komt het
amendement ter sprake, waarvoor vorige week een meerderheid van de vergadering zich
voorlopig uitsprak. Het amendement houdt in, dat het circuit
niet aanvaardbaar is en 'op termijn' moet verdwijnen oftewel
'afgebouwd'.

De zes miljoen gulden waarvan sprake is in het kader van
het Plan van Aanpak, moet worden gebruikt om het circuit
weg te saneren. „Daar zouden
van de BMW op het pohtiebuDat waren de nummers twee, consequenties aan kunnen zitreau. Hij hield daar een onge- vier en vijf, respectievelijk Han ten," zegt De Vries. „Het standloofwaardig verhaal over de van Leeuwen, Jarg Weidema en punt is dan ook dat een en andiefstal van zijn auto. Na enig Derek Visser. Officieel staan zij der op een fatsoenlijke manier,
onderzoek gaf hij echter toe echter nog steeds op de kandi- bestuursrechtelijk wordt afgezelf betrokken te zijn geweest datenlijst. Kandidaten kunnen bouwd."
bij de aanrijding.
zich alleen terugtrekken als zij
dat schriftelijk doen. „En onZijn BMW vertoonde af en verwijld," zegt woordvoerder Groen circuit
toe kuren, want zijn gaskabel Bob de Vries, tevens voorzitter
Het amendement, dat vorige
bleef soms hangen. Hij was ge- van de verkiezingscommissie. week op de vergadering enigsstopt om de storing te verhel- „Zo lang dat niet het geval is, zins werd aangepast, moet nog
pen. Samen met een passagier staan zij nog als kandidaat op bekrachtigd worden. Dat kan
ging hij onder de motorkap aan de lijst." Dat blijkt nog steeds gebeuren op de vergadering van
de slag. Plotseling schoot de het het geval: De Vries heeft 5 januari. Een minderheid,
wagen in de automatische ver- geen brieven van de drie bin- waaronder de drie genoemde
snelling en reed in de eerste nengekregen.
kandidaten, is tegen het amenbocht tegen het bewuste woondement. Zij vinden het circuit
huis.
wel aanvaardbaar, mits het een
Verdwijnen
'groen' circuit is. Oftewel: mits
Die mogelijkheid is echter het voldoet aan de eisen zoals
nog niet uitgesloten. Op 5 janu- vermeld in het plan van aanZANDVOORT - In de nacht ari staat het onderwerp 'circuit' pak.
van 19 op 20 december is van
het Burgemeester van Fenemaplein een rode Porsche 911
(ADVERTENTIE)
Carrera Cabriolet ontvreemd.
De auto had een waarde van
zeventigduizend gulden en behoorde toe aan een Duitse toerist.

Porsche ontvreemd

Haltestraat 1, Zandvoort
Zie onze adv. elders in dit blad.

(ADVERTENTIE)

Familievirus
Pastor Duijves is lang
JT
niet de enige in zijn faO
milie die 'in het vak' zit Ooms
en neven zijn of waren missio
naris of priester Waarschijnlijk
is het een familievirus , aldus
de pastor van de Rooms Ka
tholieke Agathakerk Deze
week in de rubriek Achter de
Schermen

wordt ook een deel ten zuiden
daarvan opgehoogd. De strandpachters hebben daarom gevraagd. Volgens Marianne Nijssen blijft het mogelijk om op
strand te lopen. „Er komt een
buis te liggen vanuit zee het
strand op. Daarlangs kunnen
wandelaars lopen, niet bij de
plek waar het water en zand er
uit spuiten. Maar daar worden
afzettingen geplaatst."

D66 'struikelt' over
voortbestaan circuit

ZANDVOORT - In de
ZANDVOORT - Binnen
nacht van maandag op
dinsdag reed een BMW een D66 is grote onenigheid ontwoning aan de Swalue- staan over de houding ten
straat binnen. De auto opzichte van het circuit: wel
ramde de voordeur en de ge- of niet handhaven. Dat
vel liep grote schade op. standpunt moet op korte
Toen de opgeschrikte bewo- termijn genomen worden in
ner ging kijken wat er aan verband met het verkiede hand was vond hij geen zingsprogramma voor de
bestuurder. Getuigen had- gemeenteraadsverkiezinden nog wel twee mannen gen in maart 1994. De discussie vorige week leidde erzien wegrennen.
toe dat drie kandidaten zich
Kort na het incident ver- terug trokken. Voorlopig, zo
scheen de 22-jarige eigenaar blijkt nu.

DËZËWEEK!

Honderden kinderen en volwassenen namen zondag een kijkje bij de levende kerststal op het Raadhuisplein. Een initiatief
van de Zandvoorste ingezetene Willem van
Egdom uit de Potgieterstraat en enkele ondernemers om nog meer kerststemming' in
het dorp te brengen. Onder de oude leger-

tent bevonden zich een imitatie-Jozef en
Maria, met een pop in hun midden, plus
enkele geiten en een ezel. Het weer zat
echter tegen.
Het tweetal zat - naar verluidt voor ruim
duizend gulden - de hele dag min oi' meer te
vernikkelen van de kou. En dat was niet

Hans Verkerk speelt voor
Kerstman. Vanaf vandaag t/m
vrijdag en 2e kerstdag ontvangt
u bij aankoop van een complete
keuken een gratis apparatuurset
of de helft van de geldwaarde als
extra korting. In deze set zit een
oven, kookplaat, afzuigkap, koelkast, spoelbak en kraan. Dit
scheelt u toch al gauw duizenden guldens. Dus nu kopen
betekent nu geld verdienen.
Deze actie is ook geldig op de
extra koopavonden. Vrijdag geoPend tot 17.00 uur. Kom snel
langs en sla uw slag. Kies voor
30 jaar ervaring, zekerheid en de
allerscherpste prijs.
OOSTZAAN
ZUIDEINDE 39 - 02984-5287
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ZANDVOORT - De politie
heeft vorige week de 32-jarige eigenaar van Hotel van
der Aar aangehouden. Het
hotel aan de Brederodestraat zou op 27 september
getroffen zijn door een racistische aanslag. Nu wordt
ZANDVOORT - Raadslid stuur, omdat het Hendrikse in het aanwezig zijn bij de eer- de eigenaar zelf verdacht
Frits van Caspel wordt auto- niet voldoende zou hebben on- ste bijeenkomst met de kandi- van brandstichting.
daten.
matisch lijsttrekker van de dersteund.
De man is donderdag voorgeVVD, voor de gemeenteleid bij de officier van justitie.
raadsverkiezingen
van Onzin
Schoon schip
Volgens de politiegegevens tot
maart 1994. Dat is nagetrokDe nieuwe lijsttrekker, Van
Volgens Hendrikse is dat per- en met woensdagmiddag heeft
ken bij het hoofdbestuur Caspel,
sprak vorige week al de tinent met waar. Na een 'per- hij steeds ontkend. Hij meldde
van de VVD. 'Er is voor de
tegen hem en zijn me- soonhjke reactie' van Van Cas- zich destijds met brandwonden
leden geen mogelijkheid in verwijten
tegen. Zowel die pel vroeg hij op 22 november en verklaarde te zijn overvallen
deze situatie verandering dekandidaten
Hendrikse als van de ge- het bestuur om een officiële door vijf gemaskerde mannen.
aan te brengen'. Dat schrijft van
noemde 11 VVD-ers. 'Absolute vergadering met bestuur en Zij zouden hem overgoten hebvoorzitter J.C. Buijze van de onzin', aldus Van Caspel. Deze nieuwe fractie. „Van Caspel ben met een vloeistof en vervolVVD afdeling Zandvoort in week is het bestuur in de pen wilde op dezelfde manier door- gens in brand gestoken. Ook
een brief aan de leden.
geklommen om de eigen visie gaan als vroeger en lapte daar- was brand gesticht op de zol-

35,
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!& kerstdagen en een
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Het bestuur reageert hiermee
op een brief van 11 VVD-ers die
e
week hebben aangedrons vorige
gen op 'revisie' van de kandidaZeestraat 38, tel. 13758 N
Sinds lijsttrekker Ad
(v h pannekoekenhuis) i tenlijst.
Hendrikse zich heeft teruggei
staan daar alleen nog
Iedereen is welkom a trokken,
maar kandidaten op die zijn
M
Ter kennismaking i voorgesteld door de kandidaateen glaasje ouzo oi i stelhngscommissie. De 11 briefschrijvers gaan er echter vanuit
wijn van het huis
dat zij niet bereid waren om
met Ad Hendrikse samen te
1ste en 2e kerstdag
werken. Daarnaast betwijfelen
geopend,
zij of er nog vertrouwen gesteld
kan worden in het huidige bemenu a la carte

„SYMPOSION"

Reserveren
na 16.00 uur

m
ma
a
a
i
l

U bent van
harte welkom

(ADVERTENTIE)

ASSUSANnHAKTOOB CROESE
TEL. 020-6909464

131cm

duidelijk te maken. Volgens
Hendrikse zou hij geprobeerd
hebben het bestuur in te schakelen om de kloof tussen de
twee groepen binnen de VVD te
overbruggen. Dat moest gebeuren om de eenheid binnen de
VVD terug te brengen. Daarna
zou hij pas goed aan de slag
kunnen gaan als lijsttrekker.
Over dergelijke 'pogingen' zegt
het bestuur niets. Integendeel:
het bestuur verwijt Hendrikse
zelf dat hij niet geprobeerd
heeft die kloof te overbruggen.

ZANDVOORT - Willeke
Koper-Halderman is zondag honderd jaar geworden. Ruim tachtig jaar geleden kwam zij naar Zandvoort, werkte als hulp in
de huishouding voor slijter Baggerman in de Haltestraat en trouwde met
een echte Zandvoorter
(Willem Koper ook wel
'Wilson'). Maar toch...

moeder m Haarlem had het
ook." Op haar woninkje heeft
zij gezelschap van haar valkparkiet, die zijn koppie
scheef draait en zijn kuif opzet als zij tegen hem begint te
praten.

derverdieping en waren muren
beklad met racistische leuzen
en hakenkruizen.

mee de uitslag van de ledenvergadering aan zijn laars." Die
vergadering werd geweigerd,
hij moest eerst zelf met de fractieleden gaan praten. „Ik zag
het nut hier niet van m. Eerst
schoon schip maken en dan een
fundering voor de nieuwe fractie bouwen, dat was een taak
van het bestuur." Als hij dat wel
zelf zou doen, moest het bestuur erbij zijn om de argumenten van beide partijen aan te
horen, aldus Hendrikse.
Lees verder op pagina 3

Voorzitter J.C. Buijze: „Ik
heb tegen Hendrikse gezegd:
wij kunnen niet een vergadering gaan beleggen en daarin de
toon zetten. Dat moet je zelf
doen. Wij kunnen er eventueel
wel bij aanwezig zijn en hooguit
onze conclusies trekken." Het
bestuur zou hebben ingestemd

Honderdjarige: oud worden vind ik niet erg

Later werd op aanwijzing van
de eigenaar, die getrouwd is
met een vrouw uit Singapore,
een dreigbrief gevonden die hij
enkele dagen tevoren had ontvangen. In het hotel is echter
ook de krant gevonden waaruit
de letters van de dreigbrief zijn
geknipt. Aanwijzingen voor een
racistisch motief zijn niet gevonden.

(ADVERTENTIE)

AUTORIJSCHOOL

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326
"T

Wij wensen
"°tw ~*»
al onze leerlingen een prettige kerst toe

Vlekkie
,,'s Avonds als ik m bed lig,
moet ik aan allerlei leuke en
goede dingen uit het verleden
denken," zegt zij Aan het
hondje Vlekkie, dat altijd
voor een happie bij Piet
(zoon van Willem) ging zitten, of aan de tijd dat zij in
verwachting was van Freek.

door Joan Kurpershoek
„Toch ben ik een echte
Haarlemse mug, hoor," zegt
de honderdjarige ondanks de
vele jaren in Zandvoort. Na
de mulo kwam ze met haar
ouders naar Zandvoort, waar
haar vader, metselaar, in de
Van Ostadestraat een eigen
huis bouwde. Eigenlijk wilde
zij zelf schooljuffrouw worden, maar dat kwam er niet
van. Zij beloofde haar vriendin Marie Koper, die op sterven lag, voor haar kinderen te
zorgen.

In die tijd hadden ze veel
plezier en lachten zij om allerhande dingen. ,,We zeiden
wel eens onder elkaar: dat
kind wordt vast lachend geboren." De honderdjarige
kan honderduit vertellen
over haar leven. Zondag was
zij het stralende middelpunt
van het verjaardagsfeest, met
familie, medewerkers van
het HiK en het burgemeesters-echtpaar Van der Heijden dat haar kwam feliciteren.

Koddebeier
Later werden zij en weduwnaar Willem verliefd op elkaar, wat uitmondde in een
huwelijk in 1935. Daarmee
volgde zij min of meer het
voorbeeld van haar jongste
zuster. Zij was ook met een
Zandvoorter getrouwd, Arie
Paap, zoon van de 'koddebei-

Eigenaar ontkent
brandstichting
Hotel van der Aar

Foto Persbureau ZancUoort

Van Caspel automatisch
* CfflN CfflN £ nieuwe lijsttrekker VVD
*DISCOTHEEK*

| Waterstanden B
Datum

bevorderlijk voor de 'uitstraling' van de
stal. Het is vermoedelijk ook de oorzaak
geweest dat 'Maria' 's middags met een
forse vloek uit de toom viel, toen een van de
geitjes er voor de zoveelste keer vandoor
ging-

(ADVERTENTIES)

GRATIS

keukenapparatuur

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur — tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

De honderdjarige Willeke Koper-Halderman heeft vrolijk gezelschap aan haar valkparkiet
Foto PcisbuiiMii ^ancKooit

er'. Arie werkte bij de Sierkan.
Zij zijn in de oorlog naar Apeldoorn vertrokken en daar talijven wonen.
In 1937 werd uit het huwelijk
van Willeke en Willem zoon

Freek geboren, waarbij uiteraard de buurvrouwen alle hulp
aanboden. Vooral Saartje Molenaar was een grote steun.
Willeke Koper woonde tot
haar 94-ste zelfstandig in haar

woning aan de Vondellaan, vorig jaar verhuisde zij naar het
Huis in het Kostverloren. „Alleen de benen willen niet meer
zo best. Maar ja, dat is een familiekwaaltje hoor, m'n groot-

Mevrouw Koper-Halderman is nu een van de vijt
Zandvoortse inwoners van
honderd jaar en ouder, allemaal vrouwen. Maar met dat
idee heeft zij absoluut geen
moeite:
„Oud worden? Nee hoor,
dat vind ik niet era."

krant moet ik hebben
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich m
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN

ARIE PAAP

VOORGENOMEN VRIJSTELLING

wensen alle bekenden knallende Feestdagen en een onvergetelijk Nieuwjaar.
Sunshine in wintertime
a linie star is born

(ART. 19 WRO PROCEDURE)

PROOST!!!

B urgemeester en Wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 19
van
an de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor:

Danitsja

- wijziging gebruik perceel Prinsesseweg 36 t.b.v. een kinderdagverblijf

Dochter van
Kees en Marcelle Verveer
Flemingslraat 132
2041 VM Zandvoort

De aanvraag ligt met ingang van 24 december 1993 gedurende veertien dagen
voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector
Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Gedurende de termijn dat de aanvraag ter inzage ligt kunnen schriftelijk
gemotiveerde bezwaren worden ingediend bij het college van Burgemeesteren
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Hierbij bedanken wij de Zandvoortse middenstand voor hun
bijdrage aan de loterij tijdens
onze jaarlijkse feestavond.
Bestuur
Personeelsvereniging
Postiljon.

VOORBEREIDINGSBESLUIT (ART. 22, LID 2 WRO)
De gemeenteraad heeft op 20 december 1993 besloten dat op grond van
artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) een bestemmingsplan
wordt voorbereid voor:
- het perceel Prinsesseweg 36

Met grote blijdschap geef ik kennis van de
geboorte van mijn eerste kleinkind

Het besluit ligt met de bijbehorende tekeningen, waarop met rode omlijning
het perceel is aangegeven, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
van de Sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling is
geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

Zoon van
Gerard en Angelina
Kraayenoord
Haarlem.

De burgemeester van Zandvoort,
M.R. van der Heijden.

)CEMEENTE

wordt 26 december 85 jaar

Ria Kraayenoord
J. P. Heyeplantsoen 2.

Uitvaartcentrum
Haarlem

Het gemeentebestuur van Zandvoort
nodigt de inwoners van Zandvoort uit voor de

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Hoera

Mijn tante KAREN
wordt 28 december
30 jaar.

NIEUWJAARSRECEPTIE
op
maandag 3 januari 1994
De receptie wordt gehouden in de Raadzaal van het Raadhuis,
\Jngang Raadhuisplein, van 19.00 tot 20.30 uur

Uw gasbedrijf adviseert!

Poststraat l

STOOKAKTIE 93/94

DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

uitgerekend voor U!

Thim

Voor de week van 13-12 t/m 19-12 1993
MICK EN YVON
Van harte met jullie ondertrouw.
Jim en Ingrid

Ger, Nellie en medewerkers
wensen U prettige kerstdagen en
een Gezond en Smakelijk
1994
In memoriam
20-12-92

20-12-93

Mare en Han
Gabbers, wij missen jullie nog elke dag.
Als collega's maar bovenal als vrienden.
Jullie maatjes van de slipschool.

ADVERTENTIES

Wij zijn dagelijks geopend
behalve op 31 dec. en l jan.
Vanaf 10 januari zijn wij op maandag en
dinsdag gesloten.
Met de kerstdagen serveren wij
alleen a la carte.
Tevens gelegenheid voor Uw
receptie of feest tot 50 pers.
Boulevard Barnaart 22
2041 JA Zandvoort

Hou het in gedachten
7 januari 1994

Telefoon 02507 - 15445

U J] uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

22
28
34
39
45
50
5ó
'62
67
73
78
84
92
101
109
117
126
140
154
168
182

Totaal vanaf
l november **

190
237
283
331
378
425
473
521
614
662
709
780
851
922
993
1064
1181
1300
1419
1536

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven

OPENINGSTIJDEN RAADHUIS/OPHALEN HUISVUIL
In verband met de komende feestdagen zal de gemeente gesloten zijn op
vrijdag 31 december 1993.
Alleen de afdeling Dienstverlening Bevolking is op die dag geopend voor de
aangifte van geboorte en overlijden van 9.00 tot 10.00 uur.
Het huisvuil zal in de betrokken wijken gewoon worden opgehaald.

Kosten
deze week
12,10
15,40
18,70
21,45
24,75
27,50
30,80

34,10
36,85

40,15

i

42,90
46,20
50,60
55,55
59,95
64,35
69,30
77,00
84,70
92,40
100,10

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.

AANGEVRAAGDE BOUWVERGUNNINGEN
93120B
93121B
93122B
93123B
93124B
93125B

Burg. Engelbertstraat 66
Burg. Engelbertstraat 70
Zandvoortselaan 208
Zandvoortselaan 208
Dr. J.G. Mezgerstraat 84
M. Planckstraat 50

plaatsen dakkapel,
plaatsen dakkapel,
plaatsen erker,
pi. erkers/berging,
uitv. geveloptrekking.
veranderen bedrijfsruimte.

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter
zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar ingediend. Dit is een
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN
93093B Nieuwstraat 4

vergroten bovenwoning.

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB binnen dertig dagen na
verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd.
Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register bevindt zich
bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4.

)GEMEENTE

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

L

J
Buurewee 1-3
Tel. 15736

Bijna 10 x ouder en dat doet het nog
steeds.
De feestcommissie

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

GT If

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel.: 02507-14160

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel: 02507-14168

akfgn mossden wet ui,
en renmdadesaus
°f
Chawyignon roomsoep

Lieve klanten
ij wensen u een voorspoedig nieuwjaar.
1993 was door u voor ons een goed
en ook een fijn jaar.
Hanneke, Anja en Mullie

wenst iedereen
Prettige Kerstdagen
en
een Voorspoedig 1994
Han, Bart, Wendy, Anja
interlanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

(Wij zijn tussen Kerst en
Nieuwjaar gesloten)

met rode port saus

°f

o *Wilde. eend wet gecarawdiseerde.
appeljpart/es in sinaasappefsaus

Discotheek
Chin Chin

Ten behoeve van de verspreiding van:

l Nieuwsblad
zoeken wij nog enkele

*BiscuitroCaevufó wet
preisefoeeren
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óók
Kerstavond
1 e en 2e Kerstdag
's avonds geopend

**
We zien jullie
graag met
Oud en Nieuw om 0.01 uur.

L

DECEMBER MENU

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles
wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN OF ANDERE KOMMISSIE
OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ
ONS VOORDELIGER - DIREKT UIT DE
WERKPLAATS VAN DE VAKMAN.

u^

l

FL 39.-

BEZORG(ST)ERS
Telefoon: 02507-17166
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VVD
Vervolg van voorpagina

Nadat bestuurslid Wertheim
aan Hendrikse had toegezegd
een vergadering te regelen,
werd dat op 27 november opnieuw geweigerd. Telefonische
en schriftelijke pogingen om
dan toch een afspraak met Van
Caspel te maken, slaagden pas
na een dag of vijf. „Ik was het
,:at om in de toekomst met een
collega te moeten samenwerken die pas na vijf dagen conlact met mij opneemt en later
mijn griep als excuus gewuikt," zegt Hendrikse nu.
3en uitnodiging van het be-tuur, nadat hij zich had teruguetrokken, heeft hij afgeslagen
,ils 'mosterd na de maaltijd'.
Buijze betreurt het dat Hendrikse is opgestapt, al sluit hij
vrijwel uit dat hij als lijsttrekker zou kunnen terugkomen.
,Ook al is het - denk ik - niet
feilloos gegaan, wij hebben gedaan wat wij moesten doen."
Hendrikse bestrijdt dat laatste.
,,Het bestuur is op de tribune
blijven zitten in plaats van zijn
verantwoordelijkheid te nemen
voor de hele ontstane situatie.
Besturen is vooruit zien, niet
afwachten en achteraf je straat,e schoonvegen."

uzie om
nachtbus
. .'ZANDVOORT - De financiering van de NZH-nachthus heeft tot felle discussies
geleid tussen de gemeente
Zandvoort en de plaatselijke horeca. Onderwerp: een
deel van de financiering.

donderdag 23 december 1993

Stropers zoeken hun kerstmaaltje in de duinen
„Een echte duinopzichter hoort in december op zijn post
te zijn. Doet hij dat niet, dan vliegen de reeën en konijnen
met bosjes het duin uit." Dat zegt Jan Fransen, werkzaam
in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De duinen zijn
rond de kerstdagen erg geliefd bij stropers. Zij hopen er
een heerlijk feestmaaltje te kunnen 'strikken'.

wapenstok met zich mee. „Ik
heb ook een wapenvergunning,
maar met een vuurwapen zul je
me nooit aantreffen. Ik ga ervan uit, dat ik wel zonder kan,"
zegt dit natuurmens.

Code Willem

door Martha Burger

De 46-jarige duinopzichter
Jan Fransen heeft er geen moeite mee, dat hij met de kerstdagen moet werken. Al 18 jaar
lang weet hij dat hij in de decembermaanden flink moet patrouilleren . Fransen vindt dat
mensen hun kerstkonijn maar
bij de poelier moeten gaan kopen. En wie stiekem toch in
zijn territorium gaat stropen,
moet bijzonder slim te werk
gaan. De stroper vindt een man
tegenover zich, met wie het
'kwaad kersen eten' is. „Of ik
nu een opaatje betrap, die z'n
konijntje voor de kerst aan het
regelen is, of een directeur van
een grote onderneming, ik behandel iedereen gelijk." Met andere woorden: Jan Fransen
slingert ze meteen op de bon.

Schemer

hoorn er gauw op. Ook komen
mensen langs zijn huis rijden
om even naar binnen te loeren.
Fransen heeft totaal geen vast
patroon in zijn patrouilleren.
Het kan met de schemer zijn,
een geliefde tijd voor stropers.
Maar een andere keer tref je
hem 's nachts aan, samen met
een collega. En of hij gemotoriseerd, met paardekracht of te
fiets komt, zal ook een verrassing zijn.
Onder eenvoudige stroperij
valt het stropen van konijnen
met een strik, maar ook het
plukken van groene takken en
het verwijderen van beschermd
mos. „Afblijven," vindt Jan.
Minder moeite heeft hij er mee,
als mensen hier en daar wat
denneappels komen rapen.
Maar het moet niet commercieel gebruikt worden en niet
uit de hand gaan lopen.

Zolang hij al duinwachter is,
weet niemand wanneer hij nu
eigenlijk patrouilleert. Regel- Vuurwapens
matig checken mensen in deze
Een gevaarlijker taak voor
tijd of hij thuis is. Dan rinkelt hem is de controle op criminele
de telefoon menigmaal en wan- stroperij. In dat geval gebruineer hij opneemt, gooien ze de ken de stropers vuurwapens en

Als hij 's nachts criminele
stropers betrapt en zij bieden
tegenstand, weet Jan wat hem
te doen staat: 'Code Willem' Als
hij dat door de mobilofoon
roept, treedt er bij de politie een
heel actieschema in werking.
Hij wacht de assistentie af en
de politie gaat voorop. Dat is
een hele belangrijke ondersteuning voor de duinwachters.
Verder heeft Jan intensieve en
goede contacten met de burgerij van Zandvoort. Als mensen
stropers signaleren, bellen ze
hem op. Deze sociale controle
werkt voor hem fantastisch en
hij is er erg blij mee.

Als opzichter Jan Fransen in de waterleidingduinen criminele stropers betrapt, weet hij wat
hem te doen staat: Code Willem
Foto Persbureau Zandvooit

kunstlicht. Dit wordt aangemerkt als een misdrijf. Dat betekent dat de mensen gelijk
worden aangehouden en direct
worden voorgeleid voor de hulpofficier van Justitie. Die stropers hebben het voornamelijk
gemunt op reeën en herten. Zij
opereren voornamelijk in deze
tijd, de beesten verdwijnen in
de handel.

In zijn werk is Jan nooit bang
geweest. „Ik hou niet van glijers en ben recht door zee. Als ze
me wat willen doen, dan sta ik
er gelijk bovenop. Ik laat mij
nooit intimideren. Als ik me
ook maar één dag daarvoor
moet terugtrekken, nou dan
hang ik mijn jas aan de kapstok." Als duinwachter is hij
een bevoegd politie-ambtenaar,

met algehele opsporingsbevoegdheid.
Hij is voorzien van de modernste communicatiemiddelen. Via de mobilifoon heeft hij
rechtstreeks contact met ambulance, politie en brandweer,
met wie hij een hele goede samenwerking heeft. Bovendien
draagt hij tijdens de nachtelijke
patrouilles handboeien en een

De nachtbus heeft in '92 met
met succes gedraaid, in '93 iets
minder maar dat wordt geweten aan het slechte weer van dit
seizoen. Menig nachtelijk café- De rubriek meningen staat open voor uw reacties. U kunt uw brief opsturen naar de redactie van deze
bezoeker van Zandvoort maakkrant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of afgeven op het redactiekantoor, Gasthuisplein 12 in
te er gebruik van om de auto te Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden ingekort. Vermeldt svp uw telefoonnummer. Inzendingen
laten staan en veilig thuis te
zonder - juiste - naam en/of adres worden niet geplaatst.
komen. Met name tijdens festivals werd er druk gebruik van
namaakt, in '92 moesten er zelfs
extra, geleende bussen ingeschakeld worden. Daarnaast
blijken veel Zandvoorters er geAls in het bedrijfsleven de leen goed functioneren bij een wone opname-procedure van
bruik van te maken om 's verkoop
terugloopt door min- totale bezetting.
aspirant-bewoners moet wel
nachts naar hun eigen woon- der vraag
of concurrentie,
Toch is er voor die leegstand van kracht blijven.
plaats terug te komen.
spreekt het vanzelf dat getracht
oplossing, waardoor de teDe provincie was dan ook be- wordt door middel van prijs ver- een
huizen behouden kunnen blijHuizen zullen verkocht worreid het experiment met drie laging of korting de omzet te ven. Maar dan moet de pension- den,
woningen komen vrij
jaar te verlengen. Van het eer- handhaven. Dat geldt ook voor prijs wel aangepast worden. De (doorstroming)
en moeten opste jaar, 1993, werden kosten to- de verzorgingssector. Hier gemiddelde prijs van één woon- geknapt of gerestaureerd
wortaal gedragen door de provin- wordt bewust de omzet terug- eenheid is ongeveer 2800 - 3300 den. Een blijvende werkgelecie. Voor de komende twee jaar gedrongen door het sluiten van per maand. Als die 500 kamers genheid in deze sector. Inkoop
wordt een bijdrage van 'Zand- wooneenheden.
2400 gulden per maand op allerlei gebied, etcetera en
voort' verlangd van 3500 gul- Voor Zuid-Kennemerland is voor
worden aan bejaar- BTW op goederen en arbeid.
den. Volgens het college van het vastgesteld op 500 kamers: verhuurd
den
die
financieel
Burgemeester en Wethouders dat wil zeggen dat 500 bejaar- lijk zijn, is dat 500 xonafhanke2400 x 12
Niemand heeft het recht om
moet de horeca dit betalen. Ho- den minder opgenomen kun- maanden = 14,4 miljoen gulden. bejaardenoorden
een andere
reca-voorzitter Paap staat daar nen worden.
De angst bij de bewoners wordt bestemming te geven of te slui- Gesponsord door regio-politie en gemeente vierden de Zandi echt tegenover. „Wij hebben
Een bejaardenhuis is een erdoor weggenomen en ontsla- ten. Ze zijn van iedereen en voortse reservisten zaterdag hun 'einde-bestaans-feest'
het eerste jaar al 1700 gulden soort
hotel, pension of kamer- gen van personeelsleden kun- vóór iedereen.
meebetaald, nu is de gemeente verhuurbedrijf,
J.L.G. Niesen
Foto Persbureau Zandvoort
maar kan al- •nen voorkomen worden. De geZandvoort
aan de beurt. Het is op de eerste
plaats een kwestie van openbare orde en veiligheid. Maar ook
van dienstverlening aan de eigen bevolking."
„Wij moeten als vereniging
rond komen met vijf duizend
gulden. Als we dat daarvan
moeten betalen... En als we
onze contributie moeten verhoKerstmis staat voor de deur. Voor menigeen een feest
gen, raken we zo een aantal le„Kerstmis is een vrolijke,
van verbroedering of verzoening met de medemens.
den kwijt."
blijde tijding," zegt dominee
Maar toch is de manier waarop het Kerstfeest beleefd
J.S. van Leeuwen, van de Herwordt, voor iedereen weer anders. Ook voor de
vormde Kerk aan het Kerkverschillende
geloofgemeenschappen in Zandvoort.
Expositie Corbani plein. „De engel die is verscheVier
korte
interviews
met vertegenwoordigers van de
nen zegt ook: 'Ik verkondig U
Hervormde Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, de
ZANDVOORT - Donna Cor- heden grote blijdschap'. Ik
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en de
bani exposeert tot en met 31 denk dat het heel belangrijk is
Gereformeerde Kerk.
december in Modern Matters om dat vast te houden. Mensen
aa.n de Kerkstraat in Zand- blij te maken. Met name in de
voort. De Amerikaanse schil- wat sombere wintertijd, waardert en is beïnvloed door kubis- bij sommigen ook nog te maTeksten:
me, post-impressionisme, ab- ken hebben met problemen als
Martha Burger
stract expressionisme en mini- ziekte of werkloosheid, of alEverhard Hebly
malisme. De expositie is te zien léén staan. Ik hoop dat zij wat
Joan Kurpershoek
van woensdag tot en met vrij- aan die blijde boodschap hebFoto's: Archief Weekmedia
dag van 11 tot 16 uur en zater- ben."
dagen zondag van 12 tot 17 uur.
Dominee J.A. van Leeuwen,
„De geboorte van Christus is Hervormde Kerk
een teken van liefde van God,"
Personalia
zegt dominee Van Leeuwen.
Het echtpaar J.W. Wisman- „Christus gaf zich voor de men•Van der Keur uit Zandvoort sen." Die lijn probeert hij 'door
Pastor Duijves, Rooms-Kathowas maandag 20 december 60 te trekken', met te laten zien
lieke Kerk
jaar getrouwd. Het bruidspaar, wat de ene mens voor de andere
woonachtig in de Bodaanstich- kan betekenen. „Geloof is ook
De Gereformeerden in Zand- „Vanwege de maatschappelijke
tmg in Bentveld, kreeg per- wat je er in je leven mee kunt voort hebben Kerstmis over situatie: er is zoveel honger en
soonlijk bezoek van het burge- doen."
het algemeen altijd vrij sober geweld in de wereld."
meestersechtpaar Van der
gevierd.
Toch is er volgens hem ook
Heijden.
De Kerstnachtdienst, met zo- De wereldse, bijna 'Heidense' wel sprake van een 'blijde boodwel jong als oud, doet veel men- versieringen leidden af van de schap'. „God is mens geworden
sen goed, meent hij. Het verlan- oorsprong van het feest. „De en heeft zich daarmee solidair
Pastoor Th.W. Duijves van de
gen naar een stuk warmte en kerstnacht was eerder het be- getoond in de menselijke situaSint Agathakerk zegt niet vast
het
samen
zingen
in
de
kerk,
gin
van
lijden,
dan
een
romantitie
van
zorg
en
schuld.
Dat
mag
Zandvoorts
te willen zitten aan het geijkte
waar ook een kerstboom met sche nacht waarin een kindje een teken van hoop zijn. Je zou
ritueel. De kerk heeft van Kerst
Nieuwsblad
geboren
werd,"
verklaart
domidus
ook
kunnen
vieren
dat
er
lichtjes staat opgesteld.
vaak
een dogma gemaakt, maar
nee C. van de Vate. Daarmee weer uitzicht en toekomst is
volgens
Duijves is er veel meer
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
„Tijdens de kerstnacht is de doelt hij op het lijden van voor de mensen." Kerst is dan
op donderdag m Zandvoort, Bentveld
te
vertellen
dan de genealogie
dienst altijd helemaal vol. Mis- Christus, dat met Pasen is vol- ook meer een feest van vrede of
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
en geboorte van Jezus. Duijves:
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharmg.
verzoening, dan van 'verbroeschien is er 's nachts ook meer bracht.
„Kerst moet een gemeenschapHoofd commercie: J.F. Sas.
verdieping van de gevoelens, is
dering', waarvan bij andere kerpelijk gebeuren zijn, dat we saDie
soberheid
past
ook
bij
de
ken
vaak
sprake
is.
Die
verbroemen
wat
ontvankelijker.
VoorRedactie: Gasthuisplein 12, Zandmen vieren. Het is kostbaar dat
voort, tel. 02507 - 18648. Postadres:
al met daarbij de zang, de mu- tijd waarin Christus werd gebo- dering vindt hier meer plaats Dominee C. van de Vate, Gere- er samenbindende verhalen
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
formeerde
Kerk
ren,
meent
Van
de
Vate.
Dat
tijdens
Pinksteren:
met
de
beziek en de blijde boodschap uit
zijn. Ik denk dat we het Kerst.geen gehoor: 020-6451515 tijdens
het evangelie. Overigens: het was een tijd van veel onrust: geestiging door de Heilige
"kantooruren.
verhaal
veel meer met de verwat sfeer' gevierd. „We maken wondering
kerstgebeuren zelf vond ook 's talloze mensen, waaronder Jo- Geest.
'Dick Piet (red. chef), Joan Kurperslezen, die de
hoek, Mananne Timmer (eindred).
er met bijvoorbeeld koren en eerste lezermoeten
zef en Maria, moesten op reis
nachts plaats."
heeft gehad. Het
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
naar
hun
geboorteplaats
om
kaarsen
wel
een
feestelijke
J.K.
De
soberheid
wordt
langzazit vol met schitterende
Boskelpn (chef), Paul Busse, Pieter
zich daar te laten registreren. merhand wel iets minder in de dienst van," zegt Van de Vate. verhaal
•Hendal.
en gaat over hemel en
De leefomstandigheden waren Gereformeerde Kerk aan de Ju- „Maar het blijft gaan om het dingen
die elkaar raken. Er koAdvertentieverkoop: Gasthuisplein
verre van ideaal. Daarnaast lianaweg, waar zo'n 260 gelovi- hart van Kerstmis: het is een aarde
men enorme tegenstellingen in
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
vroom
en
gelovig
feest."
past
de
soberheid
volgens
Van
gen
aan
verbonden
zijn.
Het
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Het begint met Keizer AuJ.K. voor.
de Vate ook in de huidige tijd: kerstfeest wordt 'met redelijk
Zandvoort. Faxnummer: 02507gustus en eindigt in een kribbe.
30497. M. Oosterveld. Kantoor geEn dan heb je de herders nog,
opend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10dat was toen het 'uitschot'."
13, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; don-

MENINGEN

Kerstbeleving verschilt per geloofsgemeenschap
Ds. van Leeuwen: Vrolijke tijding

Ds. van de Vate: Vroom, gelovig feest

Pastor Duijves:
Samen vieren

Abonnementsprijzen: ƒ 17,50 per
kwartaal;
/ 31,75 per half Jaar, ƒ 55,50 per jaar.
Voor postabonnees gelden andere tafie^en Losse nummers ƒ 1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 0830-17 uur, tel (020)562.6211.
Bezorgktachten: vrijdag 9-12 u. tel.

02507-17166.
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht

m 1941.

.

Cor Schram: Mensen hart onder de riem steken

Wat betekent Kerst voor de
leden van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB? Cor
Schram: „Voor de NPB heeft
Kerst onmiddellijk te maken
met bezig zijn in de samenleving. In de adventsweken verwacht men zoiets als blij zijn,
steun voelen bij elkaar. Maar
veel mensen zijn terneergeslagen, ze zien het niet meer zitten. Daardoor hebben zij de neiging om steeds meer voor zichzelf te gaan leven. De NPB wil
juist die terneergeslagen mensen een hart onder de riem steken, hen steunen en hoop en
verwachting geven."

„We proberen daadwerkelijk
iets te doen aan vervelende situaties in de maatschappij. De
NPB is daar eigenlijk het hele
jaar mee bezig. Kerst, maar ook
Pasen en Pinksteren zien we als
een soort 'Halteplaatsen'. Principieel verzorgen de eigen leden
de dienst tijdens dit soort dagen. Het gaat vooral om de toepassing van het geloof in ons
eigen leven. Dat willen we uitdragen: je niet zomaar ergens
bij neerleggen, jezelf wakker
houden en kritisch vragen blijven stellen. Soms zelfs een
beetje dwars liggen."
Zo ondersteunt de NPB aller-

Anoniem
De gemeenteraadsverkie-

zmgen van maart 1994 komen
steeds meer in zicht Een tijd
voor de politieke partijen om de
discussies aan te scherpen en
duidelijke standpunten in te
nemen Het gezicht naar de
kiezer moet uitgedragen
worden Sommige, met name
VVD en D66, hebben daar nog
wat moeite mee, maar ook de
tijd dat er binnen deze partijen
duidelijkheid is, komt er
ongetwijfeld aan

Ondertussen is de
verkiezingsstrijd ook buiten het
raadhuis begonnen Tenminste
daar lijkt het op En met met
tonen van het eigen gezicht,
maar het leveren van
commentaar op kandidaten
voor de gemeenteraad
Op de redactie van het
Zandvoorts Nieuwsblad zijn
inmiddels dne brieven binnen
gekomen met aanvallen op één
van de D66-kandidaten Brieven
van onder andere B Paap en Ge
Muiswinkel Onder de één stant
enkel een naam, bij de ander •
ook het adres Bij controle bhjk't
echter dat de combinatie
naam-adres niet bestaat en de
desbetreffende personen niet m
Zandvoort zijn terug te vinden.
De 'enige echte B Paap' (voor
zover vermeld in het
telefoonboek) weet van mets
Anonieme brieven dus, en die
worden niet geplaatst Het
politieke spel zal toch in het
openbaar gespeeld moeten
worden
JOAN KURPERSHOEK

Reservekorps viert zijn laatste feestj

Bejaardenoorden zakelijk bekeken

derdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
u
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421B.
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen Faxnummer: 020-6475449. Mi(.ro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: M Chnstiaanse.

Wat betreft het oude Zandvoortse stropersgilde: dat is inmiddels zo goed als uitgestorven. De meest beruchte ouwe
rotten in het vak zijn of overleden, óf al in de tachtig. „Laatst
legde ik mijn hand op de schouder van zo'n oud Zandvoorts
opaatje," vertelt Jan. „Die
schrok zo ongelooflijk dat hij
gelijk munt lag. Moest ik die
ouwe baas ter plekke nog bijbrengen. Dat is de enige keer
geweest, dat ik iemand gewoon
heb laten gaan," biecht hij lachend op. „Hij was voor mij al
genoeg gestraft."

Zandvoorts;^
Nieuwsblad '

lei acties. Afgelopen jaar onder
andere voor kinderen uit
Noord-Ierland, de lepra-bestrijding én de opvang plus huisvesting van vluchtelingen en asielzoekers. Kort geleden had de
NPB een bijeenkomst in het teken van Latijns-Amerika, met
Max Havelaar koffie en de pas
geïntroduceerde Max Havelaar
chocolade, ter ondersteuning
van de aktie Solidaridat. De bedoeling van dit merk is dat er
meer geld bij de boeren self terecht komt, zodat zij minder
uitgebuit worden door de groot-grondbezitters of fabrikanten. Cor Schram, Vrijzinnige GeM.B. loofsgemeenschap NPB

„Het verhaal gaat ook meer
om een vondeling, dan om een
boreling. De herders vonden Jezus. Dit element van 'vinden'
kom je vaak tegen in de Bijbel.
De geboorte van Jezus was ook
allemaal niet zo mooi als we het
weieens doen voorkomen, want
meteen na de geboorte moesten
de ouders met het kind op de
vlucht. Er zitten dus enorm
veel aspecten in het verhaal en
ieder jaar licht ik er iets anders
uit. Dit jaar waarschijnlijk de
zin 'Kom, laten wij gaan'. We
leven in een enge tijd, maar we
moeten actief in het goede blijven geloven. We mogen het er
niet bij laten zitten."
E.H.

ZANDVOORT - De reservepolitie heeft zaterdag alvast afscheid genomen van
het 'Zandvoortse politiekorps'. In verband met de
regionalisering van de politie, wordt het Zandvoortse
korps formeel 'opgeheven'.
Ook de reservisten gaan regionaal werken, maar dan
onder de naam 'vrijwillige
politie'.

gens de burgemeester eerr-'belangrijke rol' bij het handhaven
van de openbare orde en veiligheid. „De reguliere politie had
nooit zo kunnen functioneren
als zij niet gesteund was door
de reservepolitie," aldus Van
der Heijden. Hij stond ook even
stil bij het werk van Jaap Methorst, oud-commandant van" de
reservisten, en Gerrit Schaap
die nu op zijn beurt afscheid
neemt als commandant.
Burgemeester Van der Heij<
den stak zaterdag in de politieEinde-bestaan
post op het circuit de loftrompet over het reservekorps, dat
Volgens Van der Heijden
jarenlang trouw dienst had ge- blijft het van belang dat e£-sadaan. „Zandvoort is dankbaar menwerking is tussen vrijwillivoor wat de reservepolitie gers en regulierkorps, ook al is
doet," aldus Van der Heijden. de opzet van dit laatste iets gé„De reservepolitie staat voor wijzigd. Het Zandvoortse korps
het bewaren van de veiligheid is onderdeel geworden van de
van de burgers van Zandvoort regionale politie. Deze had,
en wel op een vrijwillige basis." evenals de gemeente, het 'eindHet Zandv.oortse korps stamt e-bestaans-feestje' van de reseruit de jaren 1948/'49 en werd visten gesponsord rnet vijftig
opgericht ter ondersteuning gulden de man. De reservepolivan de beroepspolitie. Aanlei- tie gaat volgend jaar eveneens
ding waren de ontwikkelingen regionaal functioneren, wat
in Oost-Europa, met name de voor enkele Zandvoorters re,groei van het communisme. den is om te stoppen met dit
Dat werd toen door het westen werk. Hoe groot het regionale
als flink bedreigend ervaren.
korps wordt, is nog met be
Later speelde het korps vol- kend.

SWOZ maakt lijst van geïnteresseerden

'Er op uit, maar niet alleen'
ZANDVOORT - De Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort is deze maand gestart met het project 'Er op uit.'..
maar niet alleen.' Daarvoor kunnen zich nog mensen opgèven.

Het project is bedoeld voor lijst opstellen van mensen die
mensen die wel iets willen on- zich voor bepaalde activiteiten
dernemen, maar dan niet alleen. hebben opgegeven. Mensen met
Er hebben zich al mensen opge- dezelfde interesses worden uitgeven voor gezamenlijk fietsen genodigd om kennis met elkaar
of wandelen, maar ook mu- te maken en te overleggen.
seumbezoek, of samen naar de Eventueel kunnen er dan al a'fschouwburg en/of concertge- spraken gemaakt worden over
bouw. Veel mensen zouden bij- bijvoorbeeld de tijd en de kosvoorbeeld graag het theater be- ten die men er aan wil besteden.
zoeken, maar gaan niet graag 's Ook zorgt de SWOZ voor wat
avonds alleen de deur uit. Ande- materiaal om ideeën op te doen
ren fietsen niet graag alleen voor de museumgroep.
door de duinen, terwijl zo'n ritje
toch heerlijk lijkt.
Daarnaast zijn er nog veel Kleurwedstrijd
meer mogelijkheden voor geza- ZANDVOORT - Diederick
menlijke activiteiten. Zoals: van Zahngen (11) en Nathalie
naar de bioscoop, zwemmen, Notenboom (7) hebben een
winkelen, een dagje er op uit kleurwedstrijd van Grand Café
met de trein, samen eten in een Restaurant Riche gewonnen.
eetgroep, een gespreksgroep, Zij mogen begin januari in de
spelletjes, leeskring en zelfs keuken van Riche met de chefkorte vakanties samen. Geïnte- kok en vriendjes en vriendinneresseerden kunnen zich opge- tjes een grote stapel pannekoeven bij SWOZ-coordinator Nat- ken bakken.
halie Lindeboom. Zij houdt zich
ook aanbevolen voor andere
suggesties, er valt immers veel The Creation
AMSTERDAM - De Amstermeer te bedenken. Het adres is:
SWOZ, Koninginneweg l, 2042 damse Bach Solisten voeren op
NJ Zandvoort, telefoon 19393. donderdag 23 december The
Creation uit. Dit meesterwek
van Haydn is te zien in de WesLijst
terkerk. Kaarten: telefoon
Nathalie Lindeboom gaat een 6238189.

MEDEDELING AAN ONZE LEZERS
Hieronder vindt u het kaartje afgebeeld, waarmee de
bezorg(st)ers van onze distributeur u deze week een voorsppedig nieuwjaar willen wensen.
Wilt u het aangeboden kaartje ook daadwerkelijk in ontvangst nemen? Op deze manier willen wij zorgdragen
voor het goede verloop van dit jaarlijks gebruik
Alle medewerk(st)ers wensen u fijne feestdagen.
Directie Weekmedia
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INWERKINGTREDING PROVINCIALE MILIEUVERORDENING
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m^ We xien jullie graag metouden nieuw

Piovmcnlc Sutcn vin Nooid Holhnd hebben op 13 deccrnbci 1993
het cci stc deel vin de Piovmcnlc Milicuveioidening Noord
Holhnd vistgosteld Het eci s:c deel vin deze vci 01 dcmng ti eed:
inweikingop l pnmri 1994

w«

l

i
a

om 00 01 uur

LEER-SUEDE-LAMMY COATS

Grieks
specialiteiten
restaurant

IE

Haltestraat 20

UITVCRKOOP

s

i

DISCOTHEEK
olland

1993

Suede GÜetS

„SYMPOSIUM"
Zeestraat 38, tel 13758

RUUD JONKER

Muurcoatings Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

De vaststelling en mwci kmgti eding vin het cei ste deel van de
Piovmcnlc Milieuvcioidering Noord Hollind is bekend gcmaikt
m het P ovmciial Bhd vin Nooi d Holland vin 29 dccembci 1993
ni 58
In de pi ovincies Zuid Holhnd en Uti echt tr ecdt op dezelfde
datum een soor tgelijke verordening in werking die in hoofdlijnen
ovei ecnkomt met de Nooi d Hollandse vei 01 dening

E

I
lI

i
i

Vooi mdeic informatie ovei de inhoud vin de vet01 dening kunt
u telefonisch contict opnemen met dht W Rijkhold Mcestei s
(tel 023 143979) vin de Dienst Milieu en Watei Nooid
Hollind exemplaren van df veioidening kunt u telefonisch
bestellen bij dhi AH J?nsen (tel 023 1444261 van de Ccntiale
Bestuur sdienst Noord Holland

i
i

wenst u gezellige
Kerstdagen

Leren Tassen

.. v.a. 79,-

Leren Jacks.

v.a. 199,-

-&jede Jacks
Suede Parka
Suede Overhemden
Suede Broeken
'*i

het huis
kerstdagen
geopend
menu a la carte

E
E
E
E

J J Homehnkstracrt 111
2033 LK Haarlem
Tel 023 330944
Tel 02507 30663

Wij zijn aangesloten

bij de
stichtin

9 Leer

Waarborg.

Hierdoor ontvangt u
bij aankoop van een
leren jack/jas een
garantiecertificaat

(v h pannekoekenhuis)

^
^
^
^l
l

schilders- en ofwerkmgsbedrijf

69,-

Leren Handschoenen .v.a. 69,-

g Iedereen is welkom ter
i
i
kennismcLtang een
i glaasje ouzo of wijn van

Het cci ste deel bcvit i egels ovei
de simcnstellmg en bevoegdheden vin de nog op te i ichten
Piovmcnlc Rnd vooi Milieu en Witei die het piovincml
bestuui idviseei t ovei de hoofdlijnen van het milieu en
witerbelcid
i egels ovei de inspink op piovinciilc miiicubclcidsphnnen
tegels ovei do ifgiftc en inzimcling vin gevm hjkc stoffen
i egels ovei de mspmk bij bodemsTnci mgsgcvillen en i egels
vooi liet opstellen vin bodcmsinei ingsphnnen (dit ondei deel
ticcdt pis m wetkmg ils de gcwijzifde Wet bodcmbcschei ming
in wei king tiecdt)

V.a.

l

dat de

. v.a. 98,-

kwaliteit van uw
aankoop in alle
opzichten
garandeert.

v.a. 268,.v.a. 225,v.a. 199,-

i Grote collectie Lammy Coatsü
N
i Modehuis
,00^
i
a
01

Reserveren
tel 02507-13758
of
tel 020-6105894

i
i

i Dick Bartels
i

l E E*

Wagenweg 146 Haarlem. Tel: 023-316529
Ook op maandag open v.a. 13 uur, donderdag koopavond van 19-21 uur

harte welkom

£33 333 333 £Et XE

PfiRFUM€RI€
ï)e (julk <Li
Beide Kerstdagen
geopend
met diverse
keuzemenu's
s. v.p. tijdig reserveren
v.a. 15.OO uur

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel 12932
ledere woensdag gesloten

Zeestraat 46

2042 LC Zandvoort
i

Van ma. t/m vrij:

Handwerkboetiek

„Charlotte"
Alles voor

ZANDSCHILDEREN
EMBOSSING
FIMO KLEI
KERSTKAARTEN MAKEN
SIERNIETEN
GOUDFOLIE EN NOG
VEEL MEER

„winterse" daghappen
voor

f 12,50

BILDERDIJKSTRAAT 2
TEL. 16544

'AiSifrs *£

KirRov il
* **
Oncntil Plitt
Diverse w.irrtK \oorgcrcihti.n

Cacharel

29,50

Escada

Tel. 02507-12061

-"

_- *TAV
it ïo itr*

Overtuig uzelf
van onze enorme
keus in kadodozen,
kerstberen
en geuraanbiedingen.
Te veel om op
te noemen.

VI
Lancôme
l
l.a-0

Ü?

t\

Moschk
f

«•

Jil Sanl«
Giannl

E G E W NEMLS
•?or^-*-*

^

Dolce-Gabbana

^

Rubinstein

'~M,

Jeanne Gatineau

^
Ji'
"(0

La Prairie) O t '

&

w,cMj

Givenchy

Wij wensen

nn

prettige
feestdagen

Cheviqr

Bloemendaal aan Zee
Tel. 023-252280

Irtr^i

^en een gezond^

1994

Calvin Kin

,-«1

'/^^

V

,t

Spaar onze
hartjes voor

Zowel op herste als T\\eede kerstdag
presenteren \\ij een muzikaal omlijst
lecstehjk

extra
^korting.

J/ho
Fde
"a fit' f

* * *

Sop Buntut
Osscst iartS(Kp
* **
Daging Bounboc B ili
(B ilmcts runiK Icc1. at.ri.cht)
Ajam Pang mg \1 ii.li.ir i
(krokantc kip uit de oven overgoten niet een pittige s irjs)
Toemis Broeeoh
(rocrgcb ikkcn ^roentcsLhotel)
Rocüjak M mis
(verse vruehtcnsalailc overgoten met een /oU/ure MUS)
2 soorten site nar keu/e

KERSTMENU a ƒ 74,50
Het menu van 5-gangcn biedt u bij elk
gerecht een keu/e uit vlees, vis en wild,
dus elck \\at wils' Op aanvraag zenden
\\i| u giaag de menukaart

Wij 7ijn geslotin' 25 +• 26 dcecmher
31 ditemher + l januari

8
EAU

oEroasm

,LS*NPER

Oir,"j Lx»r ,
^B^ImaiiOTii .^

Onze gasten

worden

voor liet

aperitief

venvacht tussen IS 00 en 1900 uut en

kerstdiner willen genieten

* * *

Kol l ie met spekkoek

SK>

r r>Kjtn

bepalen verder zelf in ivdk tempo zij van het
* * *
Mango/Kiui
Bavarois

M.

x^

AUTORIJSCHOOL

lessen in
Nissan „Primera"

, Laat u verrassen.

•j? «

,f

A
^

^fi£.K l

Uf&*-

t/Davidoff

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL 023-402807
AUTOTEL 06-52804326

m^

BIJ aankoop
van 35,= een
geurig en
mooi kerstkado.

.->^'

-

eséaurané

van 23 december t/m 2 januari
ƒ 70,p.p.

Noteer alle geuren
die m deze advertentie
zijn afgebeeld, samen met
uw adres + telefoonnummer
en lever uw oplossing
m voor 31 december'
Voor goede inzenders
hebben wij een leuke
verrassing en uit de goede
oplossingen worden m
januari nog eens 10
deelnemers verrast met een
salonbehandeling
Succes'

Clarins

Keulen open van 18 00-23 00 uur
woensdag's gesloten

Haltestraat 21
2042 LK Zandvoort
Tel 02507-18619
Fax 02507 - 30553

1993

Pi'

3a-<

Choparc

leuke weekendvoor ƒ
menu s

S

«si

3 ir^-L

onbeperkt mosselen
eten
voor ƒ 15,- p p

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E O OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

"Oriental
Qumours"

S~~

y Les Be- •--

op vrijdag:

DECEMBER-AANBIEDING:
| KERSTKLEEDJE-BORDUURPAKKET [
compleet met borduurzij
£ 4~r en
en naald voor
ƒ l / .OU

Boucheron

lt*

za. en zo.

Feestmeou

ies

DROGIST€RIJ
Holtestraat l

POUR VOUS
flRFU/VteRieS
Zandvoort

Wij hebben slechts een zitting per avond

WIT OF NIET... ONZE GESCHENKEN
GEVEN KLEUR AAN DE KERST!

k

Weekmedia 17

Alcoholcontroles
ZANDVOORT - Bij, op ver
schillende plaatsen gehouden,
alcoholcontroles werden vrij
dag en zaterdag m totaal 13
mensen bekeurd Van hen wer
den in drie gevallen de rijbewij
zen ingevorderd Aan de oven
ge tien is een transactie aange
boden variërend tussen de vier
en achthonderd gulden
Er werden in totaal tussen de
vijf en zeshonderd bestuurders
gecontroleerd Daarvan onder
gingen er ongeveer 150 een
blaastest De controles werden
uitgevoerd op de Zeeweg m
Overveen, de Zandvoorterweg
m Bentveld en de Zandvoortse
laan in Heemstede Van politie
zijde werden 41 mensen inge
zet
Onder hen was ook een promo
tieteam van Veilig Verkeer Ne
derland

Burgerlijke stand
Periode:
14 - 20 december 1993
Ondertrouwd:
Mulder, Nicolaas en Douwstra,
Solange
Van Deursen, Johannes Marti
nus Hendrikus Jozef en Van
Capelle, Marion
Balm, Laurentius Johannes
Hendricus en Polman, Ange
Hen Clementme Maria
Gehuwd:
Van Heerden, William Murray
en Venema, Patricia
Van Dalen, Pieter Cornelis en
Rienks, Petronella Sophia
Rubelmg, Wilhelmus Albertus
en Goldman, Sandra Maria
Geboren:
Michelle, dochter van Koper,
Peter en Van Ravensberg, Joy
ce
Melanie, dochter van Van der
Stam, Alexander Louis en De
termann, Anna Maria Elsa
Kevin, zoon van Reinders, Cor
nehs Frangois en Willemsen,
Sandra Manna
Bud Stanley Mare, zoon van
Water, Atie
Overleden1
Saakes, Petrus Franciscus, oud
54 jaar
Coenen geb Buurma, Jeannet
te Alberdine, oud 88 jaar
Mihai, Peter Joost, oud 49 jaar

dobderdag 23 december 1993

Achter de Schermen...

'Ik ben niet dogmatisch'
Pastoor Durjves (51) staat
sinds september 1988 aan het
hoofd van de Sint Agatha
parochie Al op 12 jarige leeftijd
koos hij voor het priesterschap
In zijn familie zaten er meer in
'het vak' en hij spreekt dan ook
weieens over een famihevirus

door Everhard Hebly

POLITIE
Alarmnummer
06 11 In andere gevallen tel
13043
BRANDWEER Alarmnummer
06 11 In andere gevallen
023 159500 of voor info over
dag (02507) 61584
VMBULANCE Alarmnummer
06 11 Anders tel 023 319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Ken
nemerland
DIERENAMBULANCE. Die
renbescherming
023 246899
(gratis), Regionale Dierenam
bulance
alarmnummer
023 334323
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een geza
menlrjke
waarnemingsrege
hng J Anderson, B van Ber
gen, C Jagtenberg, G Mol, P
Paardekooper, H Scipio Blu
me, F Weenmk Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 1630 uur, en
tijdens feestdagen via telefoon
nummer 30500 De spreekuren
\an de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11 30 tot 12 00 uur en van
1700 tot 1730 uur Een af
spraak is niet nodig
Tandarts Hiervoor de eigen
tandarts bellen
Apotheek. Zandvoortse Apo
theek, H B A Mulder, tel
13185 Openingstijden (alleen
voor recepten) zaterdag en
zondag
11 30 12 30
en
17 00 18 00 uur Buiten de ope
nmgstijden informatie over de
regeling via tel nr 13185
Wijkverpleging; Voor spoedge
vallen is het Kruiswerk Zuid
Kennemerland 's avonds, 's
nachts en m het weekend te be
reiken via de doktersinforma
tiedienst tel 023 313233
^ erloskundigen: Mevrouw E A
de Boer Burgh en/of mevr
A C M Gombert en/of P J van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand
\oort, tel 02507 14437
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zand
voort, tel 15847
Dieren: (Overige diensten) Ver
enigmg v h welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissings
dienst 023 383361, Asiel Zand
\ oort
(tevens
pension)
02507 13888, Asiel Haarlem
023 244443 Stichting Regionale
Dierenambulance 023 363476

j Kerkdiensten
Kerst'nachtmis' afgestemd op
kinderen
Vrijdag 2300 uur pastor D
Duijves, Kerstnachtmis
Zaterdag, Eerste Kerstdag
10 30 uur pastor F Meijer,
15 00 uur Kmdjewiegen
Zondag, Tweede Kerstdag,
11 00 uur dienst in de Antoni
uskerk, Sparrenlaan 9a Aerden
hout, dhr A Bakker
Vrijzinnige
Geloofsgemeen
srliap NPB, Brugstraat" 15.
Zaterdag 10 30 uur Kerstdienst
verzorgd door eigen leden
Kerk \ d. Nazarenei Zijlweg
218, Haarlem
Geen opgave
Jehova's Getuigen1
Gem Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem Zat 1700 1900
Koomskdtholieke Kerk, Grote uur en maandag 19 00 21 00
uur Inl R van Rongen L
Kiocht 45
vrijdag 19 30 uur pastor C van Meeszstraat 14, Haarlem, tel
m m v kinderkoor, 023 244553

\iermgen Kerstmis:
\ njdag 24 t/m
zondag 26 december
Hervormde Kerk, Keikplcm
Viijdag 2300 uur Kerstnacht
dienst, ds J A van Leeuwen,
m m v Hervormd Kerkkoor en
Jongerenkoor, collecte Soliaa
ndad
Zaterdag 10 00 uur Eerste
Kerstdag, ds J A van Leeuwen,
'n m v Hervormd Kerkkoor en
Muziekgroep
Zondag 10 00 uur ds N Paap,
uit Almelo
('deformeerde Kerk, Juliana»c? 15:
Zaterdag, Kerst, 10 00 uur ds
C van de Vate
Zondag 10 00 uur ds C van de

I

K HAD TWEE ooms, die eikaars
tegenpolen waren De een was
een onconventionele missiona
ris in het toenmalige Belgisch
Congo Hij was, zeker m die jaren,
een soort rebel en het boeide mij
enorm hoe hij als missionaris zijn
eigen weg trachtte te gaan De ander
was een stijlvolle en welbespraakte
pastoor m Amsterdam Hij was heel
anders, maar ik bewonderde zijn stijl
toch wel Ook omdat hij pastoor in
het grote Amsterdam was Ik woonde
zelf m Noord Scharwoude Verder
had ik nog een paar neven die pnes
ter waren en natuurlijk waren wij
van huis uit kerkelijk opgegroeid "

meegemaakt De samenleving werd
opener en op het seminarie kreeg je
de wisselingen van de wacht Ik kan
me nog herinneren dat we op het
groot seminarie voor het eerst een
huissleutel kregen en zelf mochten
bepalen wanneer we thuiskwamen
Dat bericht ging als een schok door
het bisdom Zandvoort is inmiddels
mijn derde parochie "

Kerst

geren altijd,' nep hij kwaad Hij be
greep dat eerst niet Uiteindelijk gaf
hij toestemming maar hij voegde er
wel aan toe Dan doe je het ook voor
ieder oud wijf Dat was wel mooi
overigens ging hij /;elf latei ook pei
soonlyke elementen toevoegen

„Natuurlijk schiet de kerk weieens
te kort Bijvoorbeeld op het punt dat
vrouwen geen priester mogen wor
den Alleen het feit il dat je die dis
cussie nog steeds moet voeien De
Viering
theologie waar dat op gebaseerd is,
„Ik ben begonnen in Nieuwendam en slaat nergens op Zelfs als letterlijk in
voordat ik hierheen kwam, heb ik 17 de Bijbel zou staan dat Jezus dit ge
jaar in Schalkwijk gezeten Zand zegd heeft, dan zou Hij, als Hij van
voort is een levendige gemeenschap daag zou leven, waarschijnlijk zeg
gen dat het een vergissing was De
tijden zijn veranderd Buitenstaan
ders denken vaak dat het in de kerk
In de rubriek Achter de
een mannengedoe is maar de kerk
Schermen gaat wij op zoek
draait voor het grootste gedeelte op
naar de 'mens' achter
vrouwen Heel veel mensen hebben
bekende Zandvoorters. Deze
een verkeerd beeld van de kerk Bij
week pastoor Th.W. Duijves
ons in de parochie gaan bijvoorbeeld
van de Sint Agathakerk, die
ook vrouwen voor Ik vind ze vaak
hij een levendige
veel creatiever en opener dan man
gemeenschap met actieve
nen Ze zijn heel geschikt in de func
leden noemt.
tie van pastor, een vrouw komt dich
terbij de mens "

TEERST IN ZANDVOORT
_£\. Er is weer een jaar \ oor
bij De etalages 7ijn weer
gezellig versierd en overal zien
we kerstbomen Maar ook weer
die trapsgewijze lichtjes voor
de ramen Helaas nog steeds
dezelfde twinkelende lichtjes
als ieder jaar Ik erger me elk
jaar weer kapot aan deze uni
formiteit Kijk, eerlijk gezegd
ben ik ook wel een beetje ja
loers Als ik die krengen zeil
had uitgevonden dan hoefde ik
m n leven lang niet meer te
werken

Het begon zo'n jaar of zes ge
leden Gossie, wat een leuke
lichtjes daar voor de ramen,
dacht ik toen nog Maar binnen
enkele dagen begon het me op
te \allen dat er steeds meer
van die lichtjes voor de ramen
kwamen Kanonnen'Het jaar
erop hadden die krengen zich
als konijnen vermenigvuldigd
hele straten en flats vol met die
lichtjes Het ging gewoon op
vallen Ik bedoel, bij de men
sen die er nog geen hadden
aangeschaft
Zondag liep ik door het kou
met vrij veel actieve leden '
de natte dorp Er stond een
„De sterke kant van de kerk vind ik Inspiratiebron
grote legertent op het Raad
de viering Dat er een plaats is waar je „Geloven vind ik moeilijk om te om huisplem In de tent zaten drie
de levensmomenten kunt vieren schrijven Het betekent voor mij de mensen, verkleumd van de
Geen roeping
Niet alleen een geboorte, maar ook manier waarop je in het leven staat kou Ze waren gehuld m een
„Het is voor mij nooit een roeping een jubileum, een ziekte of een ster Het leven is ook meer dan jezelf bent dunne deken Er liepen een
geweest, zo exclusief is het nu ook ven Ik wil naar boven halen wat in de er is een bron Voor God zoek ik al paar geiten en een ezel Verder
weer niet, maar ik heb nooit twijfels mens leeft, dus door de menselijke tijd een ander woord, bijvoorbeeld was ie helemaal kaal Ik keek
gehad over mijn keuze Het sprak me ontmoeting de kerk aantrekkelijk licht of bron Over God kun je alleen naar binnen en ze staarden mij
wel altijd aan en toen ik 12 jaar was, maken Vroeger was de viering aan in beelden spreken Dus God als va hulpeloos aan In een kribbe
ben ik naar het klein seminarie ge vrij strakke regels gebonden, maar ik der, maar dan ook als moeder Ik wil lag zo'n plastic piaspop Eer
gaan Daarna volgde het groot serm voel me daar niet zo bij thuis De niet dogmatisch zijn en heb respect lijk gezegd durfde ik niet te
narie voor de vakken theologie en traditie is voor mij eerder een uit voor ieders mening We moeten er vragen wat de bedoeling was
filosofie In 1966 was ik klaar en twee gangspunt waar ik invulling aan pro kennen dat we vaak helemaal met Ik kreeg er zo'n akelig gevoel
jaar later werden de seminaries opge beer te geven en van waaruit ik de weten hoe het precies zit Ik ken me van De meeste mensen liepen
heven Het was in mijn jaren de gewo juiste weg zoek Ruim 25 jaar geleden mand die een lijn met de hemel heeft door Ze zagen het met zitten
ne route voor een priester, dat kun je was ik kapelaan in Nieuwendam, 'Jesus is the answer zei men wel om er een kijkje te gaan ne
je niet meer indenken en ik pleit er toen een van de jongemannen uit de eens, 9 maar wat was eigenlijk de men Degenen die dat wel de
nu ook niet meer voor Je zat intern kerk een bedrijfsongeval kreeg en vraag We hebben het misschien al den barstten al snel in lachen
en kwam alleen in de vakanties thuis daarbij overleed Nou, daar sta je dan tijd te goed geweten De Bijbel is geen uit 'Zijn ze soms van het
Maar ik heb er een leuke tijd gehad in zo'n dienst met je boekje met richt gebedenboek en zo moet je de Bijbel NZH dak afgevallen?', hoorde
en geen trauma's aan overgehou lijnen Ik wilde graag iets heel per ook niet lezen Ik zal nooit iemand ik iemand zeggen
den"
soonlijks vertellen en toen ik dat ermee om de oren slaan De Bijbel is
Pastor Durjves: „Vrouwen zijn heel geschikt in de functie van pastor; een vrouw
voor de dienst aan de pastoor vertel wel mijn inspiratiebron en blijft ook
De gehele verdere middag
komt dichterbij de mens."
Foto Persbureau Zandvoort „Ik heb daar de roerige zestiger jaren de werd hij groen en geel 'Jullie jon altijd het ijkpunt"
moest ik aan ze denken Had ik
ze niet beter even een kop soep
kunnen brengen? Maar dat is
toch geen gezicht, Jozef en Ma
ria met een koppie Cup a soup
begon er zelf ook melig van
ZANDVOORT - Zandvoort heeft een bomenbestand dat voor Ik
te worden Misschien flauw
namelijk
bestaat
uit
iepen
De
lepziekte
slaat
het
dorp
met
over
ZANDVOORT - Gebouw chiel Drommel Ruud van Luyk Noordhollands amateur dans Ondanks inspanningen van de groenbeheerders werden er 150 van me om hierover te schrij
of alarmnummer 023 334323 (24 'De Krocht' beleefde zater- zorgde voor pianobegeleiding, festival Een dansnummer van iepen gekapt; in '93 De gemeente hoopt binnen de twee jaar op de ven maar zulke dingen , het
uur per dag), ook voor melding dagavond iets heel nieuws Eli Biben voor zang en Jo Roo twee meisjes, gebaseerd op een opengevallen plaatsen nieuwe bomen te planten Omdat de iep werkt niet bij mij Met alle res
voor de inzet van deze
van zoekgeraakte of gevonden met het optreden van Stu zenboom voor kunstig gemaak- haat liefde verhouding
een van de beste 'kustbomen' is, zullen de nieuwe bomen ook peet
mensen
actie mislukt Dan
dieren
dio 118 De dansers traden te kleding Ton Kaspers en Ton
weer iepen zijn, maar lepsoorten die resistent zijn tegen de iep kijk ik liever
naar het jaarhjk
hadden voor opmerke
Hulpverlening
op midden in de zaal, m Bakker
ziekte
Gejuich
se kindje wiegen in de AgathaCentrum Voor
Vrijwillige plaats van op het podium lijke licht en geluidseffecten
De
boom
komt
in
voedzame
grond
te
staan,
die
groei
en
de
Ontroering, lachen en ge
Hulpverlening Voor mforma Een verrassend begin voor gezorgd
stimuleert, zodat de lepespmtkever zo min mogelijk kerk
Prettige kerstdagen
De choreografieën waren van juich Dat waren in een note vitaliteit
tie, advies en hulp tel 17373, op het m grote getale toegekans
krijgt
de bomen te infecteren De gemeente heeft een bro
alle werkdagen van 10 30 12 30 stroomde publiek Er zou- Conny Lodewijk, die behalve dop de emoties en gevoelsui chure uitgegeven over de lepziekte Af te halen op het gemeente
MARTHA BURGER
uur Schriftelijk Postbus 100, den nog meer verrassingen van ballet ook van 'theater' tingen waar het publiek zich huis Meer informatie over de lepziekte wordt verstrekt via 61577
houdt Dat was te merken m toe liet verleiden Enkele van
2040 AC Zandvoort
sfeer en creativiteit De zaal de toeschouwers, waaronder
Stichting Welzijn Ouderen volgen.
Zandvoort: (voorheen Dien
Dit keer werd het podium in was sfeervol aangekleed en de burgemeester Van der Heijden,
stencentrum) Koninginneweg De Krocht bezet door toeschou gasten werden 'ontvangen' werden tegen het eind van de
l, tel (02507) 19393 Spreekuur wers in plaats van artiesten door twee clowneske figueren, voorstelling ook zelf nog op de
op dinsdag en donderdagmid- Voor zover bekend, was dat die later ook zouden dansen dansvloer uitgenodigd
Het gezelschap, waaronder
dag van 13 30 tot 15 00 uur
hier nog nooit vertoond De Allerlei dansstijlen passeerden
Belbus Om van de belbus (voor stoelen stonden opgesteld rond de revue, van klassiek tot en zelfs drie 'straatjochies' (maar
bewoners van 55 jaar en ouder) een vierkante dansvloer mid met disco en house Verrassend dan wel met een fantastisch rit
gebruik te kunnen maken, den m de zaal Daar zorgden en perfect uitgevoerd Zoals bij me gevoel), het de ovaties met
dient men zich 24 uur van te zo'n 15 dansers voor eenperfec voorbeeld 'I don't care anymo genoegen over zich heenko
voren op te geven bij Huis in de te, afwisselende en zeer verras re', de dans waarmee de Zand men Ze hadden een fantasti
Duinen, tel 13141, tussen 11 00 sende show, aaneengepraat voortse Studio 118 onlangs nog sche voorstelling op de planken
en 17 00 uur De kosten per per door de Zandvoortse acteur Mi een tweede prijs won op een gezet
soon bedragen vanaf l juli 1991
/"1,50 voor een enkele rit, ƒ2,
voor een retour
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort Noorderstraat l, tel
13459 bgg 023 320899 of 320464
Spreekuur op werkdagen van
9 00 10 00 uur, maandagavond
van 19 00 20 00 uur Verder vol
gens afspraak Deze hulpverlemng, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gra
tis
Telef Meldpunt Sexueel Geweld tel 023 329393 op werkda
gen 12 00 14 00 uur en ma a
vond 19 00 21 00 uur
Zandvoortse Vereniging van
Een avontuur waar
Huurders Gratis advies voor
leden Telefonisch spreekuur
we 65 miljoen jaar
elke dinsdagavond 19 00 21 00
uur 19783 Schriftelijk Post
bus 287, 2040 AG Zandvoort
Woningbouwvereniging EMM
Klachtentelefoonnummer
technische dienst 17577 Be
ÉÉN STEVEN SPIELBERG FILM
stuurlijk spreekuur iedere eer
ste dinsdag van de maand van
19 30 tot 20 00 uur
Sociale
Verzekeringsbank
spreekuur tijdens de 'even' we
ken op woensdag 10 12 uur, in
Gemeenschapshuis, L Davids
straat 17 Inl 023 152152
Storingsdienst Gasbedrijf tel
Sfeer, creativiteit en uitstekende dans: dat waren de elementen van een wei-velende show van
61500
de Zandvoortse dansschool Studio 118, zaterdag in De Krocht
Peisburcm Zanchooit
Taxi: tel 12600
Openbare bibliotheek: Prinses
seweg 34 tel 14131 Open ma
14 17 30/18 30 20 30 uur, dl
14 17 30, woe 10 17 30, vnj
10 12/14 17 30/18 30 20 30 u , zat
10 14 uur

Weekenddiensten
Diensten 25/26 december '93

Pastoor Duijv es

Zandvoorts
Nieuwsblad

Studio 118 zet publiek op podium

lepziekte dreigt Zandvoort kaal te slaan

Speelweek van 23 i/m 29 December
TUM
C RUIS

Impressie van
Eric Pool

ZANDVOORT - De kun
stenaar Ene Pool expo
seert van 4 tot en met 28
januari in de bibliotheek
aan de Pnnsesseweg 34
Pool is geboren in Amster
dam De eerste tekenbegin
selen werden hem bijge
bracht door schilder Boot
uit Haarlem (houtskool
potlood) en de heer Schut
te
Later richtte hij zich op
de abstracte kunst, door
hem spektrale kunst ge
noemd Dit zijn werken m
pastelknjt die zijn ont
staan na de wisselwerking
van gevoelens, tot stand ge
komen door het te schilde
ren model en hem zelf De
weergave is afwisselend ro
mantisch, kubistisch, rea
hstisch en abstraherend
Hij laat zich ook mspire
ren door Toulouse Lau
tree, wat in zijn kleurge
bruik tot uiting komt

OVZ deelt mandarijnen uit

SAMNEIULAUHAOEfllI

THE

FffiM

GEHEEL
NEDERLANDS
GESPROKEN f

A.L
Dagelijks
13.30
Zq/Zo/Wo
15.30
De puzzelaars zijn sinds vorige week weer volop aan de slag met de
grote Kerstpuzzel in het Zandvoorts Nieuwsblad, m samenwerking
met Ondernemers Vereniging Zandvoort De hoofdprijs komt van
de Spar in Nieuw Noord, een w aardebon van 200 gulden Bakker
Paap uit de Potgieterstraat heeft tien saucijzensta\ en beschikbaar
gesteld. Ter ondersteuning hield OVZ zaterdag een actie met vier
kerst'mannen' van deze krant (Weekmedia). Zij deelden mandarijnen uit aan het publiek, beschikbaar gesteld door groenteman Aart
Veer (Grote Krocht), links Rechts van hem de heren Bouivens,
eigenaar van de Spar, en bakker Paap. loto Ptisbun.ui 7incKooit

A.L
r/M
15.30

16 Jaar
Dagelijks
20.00

Maandag en Dinsdag
8 gulden
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Tel: 02507-18686

donderdag 23 december 1993
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MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

ode FeMw

Te Huur l
Opslagruimte

Ontwerpster

Ingang 3x3 m.
Incl. beveiliging,
water, electra.
Tel. 14600.

110m2

d6 Wit Verhuizingen

6en micro bos en
een micro tuincentrum.
Blijvende schoonheid;
stijgende waarde.
RErrZSTBART3/
HOEK CHR. D£ WETSTRAAT
TEL 020-694.09.71

Telefoon 02507-301 84
A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

(voor advies & afspraak)

BKBIDE
VKHUIZRS

KERSTDINERS

Pension of hotel
Reacties:
Postbus 166
2040 AD ZANDVOORT.

02507-13599
for singles

Soc. De Manege Zandvoort
presenteert

ABRES

Eetcafé Santé
Passage 46-48

Tel. 19213
na 16.00 uur.

CHRIS HARDENDOOD
WITGOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

telefoon 023-385478

Ie en 2e Kerstdag

CENTRO Dl MARMI

v.a. 21.00 uur

MARMER

dansen, muziek, Caribbean foods, tropical
cocktail tot 03.00 uur in de nacht.

Mooiste marmer, graniet en leisteen
voor wand en vloer.
De grootste kollektie in Amsterdam en
omstreken in voorraad.
Deskundig advies en voorlichting.
Ook voor vensterbanken en aanrechtbladen graniet en marmer
DEZE MAAND IN DE AANBIEDING:

Entree ƒ 25,Uitsluitend ongebonden mensen.
Corr. gekleed v.a. 25 jaar

Info of reserveren tel. 16023

Rosé Aurore ƒ 69,- incl. BTW
Adres: de Flinesstr. 18 recht t.o. Makro
Amsterdam, tel. 020-6928555

HOE VERKOOP JE
EEN SPLINTERNIEUWE
SNELKOOKPAN
adverteer m ae kr

Drogisterij "BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

HAARLEMS ff U
HARDHOUT** **

OPÈNHAARDHOUT
Rijksweg 343, Velserbroek
023-375381

Tpewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
Bij het genoemde gezamenlijk max. bruto-maandinkomen wordt het inkomen van de rneestverdiener voor 100% en de minstverdiener voor 50%
meegenomen in de berekening.

= ALLE INFORMATIE =

voor de bediening
en achter de bar.

BETROUWBAAR
OPENHAARDHOUT

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het
raam ten kantore van EMM.
•

OP AANVRAAG STUREN WIJ U

jonge dame

entree fl 15dorpsplein 2

1. Linnaeusstraat 9-2 huur ƒ 614,72 per maand, excl. stookkosten.
4-kamerwoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het belastbare maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 4.065,zijn.
2. Berging Flemingstraat C, 2e etage, huur ƒ 29,50 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen Flemingstraat 242 t/m 340. Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapnummer.

NIEUWJAARSRECEPTIE

Gevraagd:

aanvang: 030 uur

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

OF

Te koop gevraagd

neuw

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

1 eik-beuk-es
2 een echte kuub
3 winddroog
4 spatarm
5 langbrandend

geeft u meer.'
MARTINI WORLD TROPHY
LATIN AMERICAN DANCING
Op raterdog 26 februari 199 l vindt weer de MARTINI
WORLD FROPHY LATIN AMERICAN DANCING 1994
plaats Dit is een top dans wedstrijd tussen de wereld top
amateurs Deze \vedslri|d \ indl plaals onder auspiciën
van de NADB m (iet /.ereldbeioemde Kurhaus in Sche
vemngen

m
05 O.L.V. ANJA V/D VOORT

Hier volgt een waarschuwing:
we zijn van plan u om te kopen.

STUDIO UMI'S: OUANJl'STH. 12
TEL. 19701
AEROBICS
Div. soorten. Ook lessen zonder springen!
Tevens jeugdaerobic

SPIERVERSTEVIGING
STEPS
PRÉ- EN JAZZBALLET
voor de kinderen
* NIEUW * M.i.v. 1 januari ook op vrijdagmorgen en vrijdagavond les!
ledere door-de-weekse ochtend les met
kinderopvang.

Bel voor meer info: 19701

COIFFEURS

international
galerij kerkstraat 22
zandvoort

tel.(02507)14040
Bij deze willen wij al onze klanten
prettige kerstdagen wensen
en een héél gelukkig en gezond

1994!
Ellen, Monique, Astrid, Ronald,
Patricia, Jos en Nel

erei>er\ et rde plaatr 11 idem Martini \Vorld I ropln

Bon voor onze lezers

Ons faxnummer
voor advertentieteksten
is...

Dat kunt u wel zeggen ja. Want als Volkswagen- en Audidealer hebben we een riant aanbod voor u. Een buitengewoon interessant inruilaanbod. En of u nu Frans, Spaans,
Italiaans, Zweeds of Japans rijdt, dat maakt ons niets uit. Ons
voordeel geldt voor iedereen.
Ons aanbod is: als u nog dit jaar
bij ons een auto koopt, dan
krijgt u van ons eenmalig een
stunt-inruil voor uw huidige

auto. Tot wel f 1.500,- boven de normale inruilprijs!
Dus dat is dik verdiend. En terecht, vinden wij. Want tenslotte
krijgen Volkswagen- en Audi-njders altijd al hoge inruilprijzen.
Dus willen we nu al die andere rijders ook eens in het
zonnetje zetten. Kortom: wacht niet te
lang en profiteer. Want voor u het
weet is het 31 december. En dus
de laatste dag van het zeer
riante aanbod.

020-5626283

Auto Strijder B.V.
geeft u meer.'

Burg. v. Alphenstraat l O2, 2O41 KP Zandvoort. Tel.: O25O7-1 45 65.
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Laatste oefentocht
'redboot' Louwes
ZANDVOORT - De red-

dmgtaoot dr.ir. S.L. Louwes

zal in de eerste week van
januari station Zandvoort

'van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij verlaten.
Woensdag 29 december vindt
de laatste oefentocht in deze
boot plaats. Dat gebeurt onder
leiding van schipper Aug. van
der Mije junior. De boot vertrekt hiervoor om 13.00 uur uit
het boothuis aan de Thorbeckestraat. De oefening duurt ongeveer een uur. Na het vertrek
van de Louwes komt hier tijdelijk de 'Makreel', een boot van
het type float 500. De nieuwe
snelle reddingboot voor Zandvoort, de 'Annie Poulissen' van
het type Valentijn, komt waarschijnlijk in het najaar van
1994. Tot die tijd zal wekelijks
met de Makreel worden geoefend, in samenwerking met de
zusterboten Valentijn, Donateur en Christien van de stations IJmuiden, Noordwijk en
Wijk aan Zee.
De Louwes, van het type Eierland, een ontwerp uit 1922,
kwam in 1959 in Zandvoort en
was een geschenk van het 'Comité Landbouw redt mee' aan
de toenmalige KNZHRM. De
boot werd vernoemd naar voedselcommissaris Louwes, die in
de oorlogsjaren het Nederlandse volk belangrijke diensten
had bewezen.

Kerst bij uitstek
de tijd voor de film
LS ZE BIJ MGM, dat in
Amsterdamse de meeste bioscopen beheert,
een film met Kerst mzetten, dan moet het allereerst
eentje zijn waar je met het hele
gezin naar toe kunt. „Zo hebben we met Columbia afgesproken dat we Sleepless in Seatle
pas op 9 december uitbrengen,"
vertelt Bert Bertsch, hoofd programmering MGM. „Dat is een
film zonder geweld, er gaat niemand dood en er komt niemand onder een auto, dus da's
heel prettig."
Maar uiteraard blijft er altijd
een groep die onverbeterlijk is.
Bertsch: „Er is een grote categorie die graag een film als
Hard Target van Van Damme
wil zien. En dat is toch, sorry
dat ik het zeg, bloed aan de
paal."
Kerstkrakers van de afgelopen jaren waren bijvoorbeeld
The Last Emperor en Bodyguard met Whitney Houston.
„Die film was een eclatant suc-

A

ces, niet name omdat Houston
net een cd uit had gebracht. De
film zelf was waardeloos, al
mag ik dat natuurlijk niet zeggen."

van het Disney-concern. „Disney heeft een reputatie en
brengt elk jaar rond de Kerst
een nieuwe film uit. Wij zetten
die films ook met Kerst m,
want het is de drukste tijd. Het
Maar de kerstfilm van dit nasynchroniseren van zo'n film
jaar wordt natuurlijk Aladdin kost alleen al tussen de honderdduizend en 150 duizend
gulden, dus zo'n film moet zijn
geld wel opbrengen."
Andere films die het volk komende weken naar de bioscoop
moeten lokken, zijn Beethoven
2, A Christmas Carol van de
Muppets en een komedie van
Mei Brooks over Robin Hood.
Bertsch verwacht dat het met
de toeloop wel snor zit. „Het is
nou niet bepaald terrasweer,
dus veel anders dan naar de
bioscoop kun je 's avonds toch
niet."

Kerst met Bach

Doris Day

AMSTERDAM - Een kerstconcert bij kaarslicht. Op het
programma staat onder andere
een kerstliedbewerking van
Bach. Het concert is op zaterdag 25 december in de Nieuwe
Kerk. Op zaterdag l januari is
in de kerk een nieuwjaarsconcert bij kaarslicht.

'Wien bleibt Wien'
AMSTERDAM - Het traditionele Silvester concert 'Wien
bleibt Wien' vindt op maandag
27 december in het Concertgebouw plaats. Internationale solisten, waaronder Marco Bakker, orkest, dansers en koren
brengen de heerlijkste operettemelodieen.
Reserveren: The Muppet Christmas Carol, te zien in Amsterdam
6718345 of 6211211.

Foto Buena Vista

Bij Filmhuis Rialto spelen ze
in op het kerstgevoel middels
een serie films met Doris Day,
die wordt omschreven als 'de
vleesgeworden Amerikaanse
droom uit de jaren vijftig en
zestig: een moderne, modieuze
vrouw, met pit, een flinke dosis
gezondheid en het sex-appeal
van een tandpastareclame.'
Woordvoerster Ursula Wopereis. „We wilden iets speciaals
programmeren met Kerst en
één van onze medewerkers
kwam met het idee om iets met
Doris Day te doen. Het zijn weliswaar geen kerstfilms, maar
het zijn wel de dagen waarop
mensen iets leuks willen ondernemen."
Eén van die leuke dingen is

26 december extra lange Postcode Bingo, 20.45 uur, TV 2

Kerstfeest met de
Postcode Loterij!
Mooie prijzen en goede doelen! Daar draait het om .bij de
Nationale Postcode Loterij.
Wilt u kans maken op miljoenen? Vul dan vandaag de
WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON in.
Dan bent u in het nieuwe jaar
ook van de partij!•

De medewerkers van Postcode Bingo zijn al weken in
de weer om deze speciale uitzending voor te bereiden. Het
is ook nogal wat! Meer prijzen dan ooit tevoren en een
hele reeks goede doelen die
hun werk in de uitzending
komen tonen.
Pernille La Lau: Kijkt u ook naar

De winnende
Thuisbingonummers:
12 december

2
4
5
7
8

9
11
12
13
15

16
17
21
22
24

de extra lange speciale kentshow
van de Postcode Loterij op tweede
kerstdag?

Wilt u miljonair worden?
Vul dan snel de bon in
en doemee!

Goedgekeurd door het Ministerie van Justitie.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer
LO 890/098/177 89. d d 02 - 03 - 1993 Prijzen boven de duizend gulden worden belast met 25% kansspelbelasting Prijzen worden automatisch op uw bankol girorekening gesion

WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
'ƒ maandhetvolgendebedragvanonderstaanderekening af te schrijven:

25 38
30 42
31 44
32
37

I_J ƒ40,- (vier lotnummers) l_) ƒ20,- (twee lotnummers)
Q ƒ30,- (drie lotnummers) l_l ƒ10,- (één lotnummer)
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen net bhkletters Deelname houdt in aanvaarding van het reglement

StraatPrijs
19 december
ƒ 3OOO
2583 XT

Naam:

Extra
Prijs
ƒ 25.OOO
2583 XT 082

IJ dhr. Q mevr.

Adres:
Postcode: l l l i i-l i j Plaats:
Postbanknummer:

ZANDVOORT - De bouw-

containers op de hoek van
Oranjestraat en Raadhuis-

plein

Datum:
Handtekening:

150.93.12
«Si

NATIONALE •

Banknummer:

L O T E R I JM
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

worden

met ver-

plaatst. Dat blijkt uit een

brief van de gemeente aan
een van de ondernemers op
de Grote Krocht.

door Arnoud van Soest

AMSTERDAM - Op vrijdag
24 december is in de Oude Kerk
een kerstnachtdienst van de
Hervormde
Oudekerksgemeente. Op zaterdag l januari
geeft organist Herman van
Vliet een nieuwjaarsconcert in
de kerk.

Een half miljoen gulden
aan extra prijzen in Postcode Bingo. Een Jackpot
van 5,5 miljoen gulden.
Een extra Kerstprijs van
l miljoen gulden. En omdat het kerst is extra geld
voor een heleboel goede
doelen.
U kunt het allemaal zien
in de feestelijke kerstuitzending van Postcode Bingo op tweede kerstdag.

Bouwcontainers
Raadhuisplein
blijven staan

Kersttijd is bij uitstek een periode om naar de film te
gaan. Met het hele gezin, met zijn tweetjes of gewoon,
alleen. Veel bioscopen bewaren hun knallers dan ook voor
de weken rond Kerst. Rialto serveert zelfs een apart
kerstontbijt. In het nu volgende artikel een overzicht van
de films die in Amsterdam draaien. Wie dicht bij huis wil
blijven kan terecht in Circus Zandvoort. Ook daar draaien
bestsellers: De Prinses en de Trollen, Jurassic pare en The
Firm (met Torn Cruise).

Oude Kerk

Kijk dus op tweede kerstdag
om kwart voor negen naar
Postcode Bingo en doe mee
met het spannendste televisiespel van N e d e r l a n d .
Misschien wint u dan de
thuisbingo van ƒ 25.000.

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 23 december 1993

Aladdin, een typische kerstfilm

het kerstontbijt, dat in de nacht
van vrijdag op zaterdag wordt
geserveerd, na de film Tea for
Two, die om kwart over 12 begint. Ursula: „Zie het maar als
een soort nachtmis, maar dan
in de bioscoop."
Op beide kerstdagen worden
films van Doris Day vertoond,
maar tweede kerstdag heeft
nog een extra verrassing in petto, want dan zal Duo Riant liedjes van, inderdaad, Doris Day,
aan de bar zingen. Wie voor het
kerstontbijt wil reserveren
moet snel zijn, want het loopt
als een trein, zo meldt de voorlichtster.
(info:
telefoon
675.3994).

Johnny Meijer
Bij The Movies kunnen ze
kort zijn. „We vinden het juist
interessant om iets anders te
doen, dus we draaien geen grote
familiefilms," zegt programmeur Berend. „Maar een film
die we speciaal met Kerst inzet-

Foto Buena Vista

ten is de documentaire over
Johnny Meijer. Da's vanwege
de vakantieperiode. En dan
met voor de kleine kinderen,
maar voor de grote mensen."
Kriterion draait wel tekenfilms op beide kerstdagen, om
één en om drie uur. „Het kinderfilmtheater draait hier weliswaar niet meer, maar we willen die kinderen wel graag vasthouden," legt Maarten Toussaint uit. „Vandaar dat we met
Kerst vier films draaien, waaronder Tom and Jerry, Babar en
Astrid en de knallende ketel."
Voor de grote mensen wordt
echter niets bijzonders gedaan.
Nou ja, niets bijzonders, protesteert Toussamt. „Mag ik er
even op wijzen dat we 23 december een fantastische film in
première laten gaan. Dat is Raining Stones van Ken Loach, die
haarscherp en met veel humor
laat zien hoe gewone mensen in
het Engeland na Thatcher aan
de grond zijn geraakt. We doen
dat niet vanwege de Kerst,

maar in de daaraan voorafgaande weken gaan zoveel kerstfihns in premiere, dat we met
deze film even wachten. Misschien dat we dan nog wat aandacht krijgen."
Filmtheater Desmet speelt
vooral in op het feit dat veel
mensen rond de Kerst vrij zijn.
Woordvoerster Carine Jamin:
„Veel mensen hebben vakantie,
vandaar dat we tussen 23 en 30
december drie lachen/gieren/brullenfilms van de Marx Brothers draaien. Maar onze klapper wordt Spartacus, een grandioos spektakelstuk uit de Romeinse tijd, dat we op zeventig
mm vertonen, met zeskanaals
magneetgeluid. Da's dus iets
héél speciaals. We draaien die
film in de matinee en daar begmnen we op 25 december mee.
Kortom, het zijn niet speciaal
kerstfilms, maar het zijn wel
films waar je opa, oma en de
kinderen mee naar toe kan nemen."

'Wanneer er gesloopt en vervolgens gebouwd wordt, is er
altijd sprake van enige overlast
voor omwonenden,' zegt het
college van B&W. De keten
moeten 'noodzakelijkerwijze'
direct bij het bouwterrein
staan. Het college heeft wel 'getracht deze overlast zoveel mogehjk te beperken door de
bouwketen zoveel mogelijk
naar de hoek Oranjestraat/Grote Krocht toe en boven op elkaar te laten plaatsen'.
Het bezwaar van de ondej ne
mers is, dat de containers het
uitzicht op hun winkels (vanaf
het Raadhuisplein) ontnemen
Als dat financiële consequenties heeft, zeiden zij laatst, zullen zij niet aarzelen om de ge
meente of aannemer aansprakehjk te stellen. Daarnaast maken zij zich bezorgd om de situatie voor voetgangers, die is
volgens hen 'levensgevaarlijk'
Daaraan belooft het gemeentebestuur 'de benodigde aan
dacht te besteden'.

Marionetten
AMSTERDAM - Een kijkje
achter de schermen van het
operatheater uit Mozarts tijd.
Het Amsterdams Marionetten
Theater speelt op zondag 26 en
vrijdag 31 december en zondag
2 januari 'De Impresario'. Resereveren: telefoon 6208027.

Consort
AMSTERDAM - Op zondag 26
december brengt Consort de
Kleine Johannes in de Waalse
Kerk een aantal werken ten gehore. Op het programma staan
onder andere werken van
Haendel. Informatie: telefoon
03465-70438.

'Lieve lasten' toont hoe
kinderen worden gedragen
In het Tropenmuseum in
Amsterdam ging vrijdag een
tentoonstelling van start
over een onderwerp, waar
voor zover men weet nog
nauwelijks een expositie
aan is gewijd. 'Lieve Lasten'
laat zien hoe overal ter
wereld kinderen worden
gedragen.

schijnt het dragen van een .kind
zelfs knap populair te zijn, gezien de omvangijke testen van
kinderdragers in bladen als
Consumentengids en Ouders
van Nu.

door Arnoud van Soest

TIE VAN HOUT, conservator textiel, heeft er drie
jaar aan gewerkt, waarvan het laatste jaar f uiltime. Ze begon er nagenoeg blanco aan, zo vertelt ze.
„We hadden een kleine tentoonstelling in gedachten, maar
we vonden in andere etnografische musea zoveel leuke voorwerpen, dat het langzamerhand
tot een grote expositie is uitgegroeid."
Wat haar vooral verraste was
de enorme variatie in 'kinderdragers'. Van Hout: „Dat varieerde van een plank, waar het
kind op wordt gebonden tot een
zacht veren wiegbedje. En dat
allemaal fraai versierd met kralen, borduursels of belletjes.
Het aardige is dat het allemaal
nog wat betekent ook."
Itie van Hout heeft een paar
aardige voorbeelden verzameld. „Op Borneo heb je de Kenyah, die hun draagmandjes
met ingenieus kralenwerk versieren. Ze geloven namelijk dat
de ziel, als het kind pas geboren
is, nog niet zo vast aan het lichaam zit. En da's belangrijk,
anders wordt het ziek. Vandaar
dat de ziel met een mooie
draagmand gunstig wordt gestemd, onder het motto: dan wil
hij vast wel blijven."

I

Omgekeerd dienen belletjes
en dieretanden, kortom, alles
wat rammelt, om boze geesten
bij de draagmand vandaan te
houden. Van Hout: „In ZuidChina hangen ze achterop de
draagdoek een grote spiegel, zodat een kwaadwillende geest
zich lam schrikt als hij met z'n
eigen spiegelbeeld wordt geconfronteerd."
In het Amazonegebied staan
de draagdoeken ook stijf van de
symboliek; daar werken aanstaande moeders en vaders er
samen aan. „Als Indianen daar
een huwelijk sluiten, weeft de
vrouw het draagdoek van katoen, die ze zelf heeft verbouwd, terwijl de jonge vader
van elk dier dat hij schiet een
botje neemt. Die botjes worden
in een bepaalde vorm gefeild en
aan de draagdoek vastgemaakt.
Dan hebben ze samen bewezen
voor het kind te kunnen zorgen. Aan die onzichtbare gevaren besteden we in ons theatertje een aparte donker- en lichtshow."
De reden waarom kinderen
vooral in de niet-westerse wereld worden gedragen is duidelijk: daar werken vrouwen
meestal op het land en gaat het

Meisje
draagt

fiJoord-Thailand, dat haar broertje in een doek

kind mee op de rug. Of wordt
het in een grote draagwieg gelegd, die zoals bij de Indianen
van Noord-Amerika in de boom
wordt gehangen of met een
punt in de grond wordt vastge
zet.
De oplossingen die zijn gevonden om de behoefte van het
kind af te voeren, zijn soms uiterst curieus. Van Hout: „Alle
kinderen poepen en plassen en
in Afghanistan wordt dat via
een ingenieus pijpje afgevoerd.
Ze liggen in een grote draagwieg, waar een pijpje doorgeen
steekt, dat op de billetjes is
'aangesloten' Voor jongetjes
gebruiken ze een pijpje met een
ronde kop, want dat moet om
het piemeltje. Het meisje krijgt
een pijpje met een ovale ruimte,
want die heeft iets meer ruimte
nodig. Ja, enig hè. Ze zitten wel
strak in een doek gewikkeld,
want als de boel gaat schuiven,
gaat het mis. In onze collectie
hadden we overigens een heel
oud pijpje, waarvan we niet wisten wat het was. Nu wel dus."
Ook aan het bakeren, het omwikkelen van baby's met doeken, wordt ruimschoots aandacht besteed. Gebakerde baby's slapen meer, schrikken
minder vaak en zijn rustiger
dan niet-gebakerde baby's, zo
wordt algemeen aangenomen.
Van Hout: „Het idee erachter is
dat de overgang van de baarmoeder naar de koude wereld

Foto N C I V /P Welrnan

dan niet zo groot is, want in de
baarmoeder zit je ook krap;
kun je ook niet alles laten wapperen!"

Zedenprekers
In Nederland kwam het dragen van kinderen nauwelijks
voor. Da's ook niet zo gek, want
nog in de vorige eeuw waren
veel zedenpredikers van mening dat het wiegen slecht is
voor de hersentjes. Pas in de
hippietijd kwam er een doorbraak, want hippiemoeders bleven natuurlijk niet thuis. Die
gingen naar popconcerten in
het Vondelpark. Tegenwoordig

Van Hout: „In 1985 hebben ze
daar experimenten mee gedaan
in Colombia, omdat ze niet voldoende couveuses hadden voor
te vroeg geboren kinderen. Die
kinderen werden in één couveuse gestopt en gaven ziektes
aan elkaar door. Daar hebben
ze toen een kangoeroemethode
ontwikkeld, waarbij het kind
dag en nacht op het blote hif
van de moeder wordt meegedragen. De warmte van het hchaam en het ritme van de
ademhaling van de moeder
bleek heel goed voor ze; je kon
gewoon zien hoe heerlijk ze het
vonden! En ja, als het voor die
kindjes goed is, dan is het voor
gewone kindjes natuurlijk ook
goed." De tentoonstelling Lieve
Lasten wordt flink gesponsord.
Da's ook wel nodig, want de
kosten zijn aanzienlijk, zo
meldt Van Hout tussen neus en
lippen. „Zonder voorwerpen
geen tentoonstelling, dus soms
moeten we voorwerpen uit musea in Amerika laten overkomen. Maar daar blijt het niet
bij, want ze sturen ook iemand
mee die bij het uitpakken en
ophangen aanwezig moet zijn
Gisteren hadden we nog iemand, die helemaal uit Schotland was overgekomen om een
kwartiertje bij het uitpakken
aanwezig te zijn. Zo'n man
moet natuurlijk ook eten, drmken en slapen. We zeggen wel
eens: 'De voorwerpen pakken
we met latex handschoenen, en
de mensen met fluweel'. Kort
om, het is een beetje uit de hand
gelopen; etnografische muva
zouden elkaar wat dat betielt
meer moeten vertrouwen."
Van Hout is dan ook van plan
dat bij haar collega-conservato
ren aan de orde te stelle „Maar
laat ik met te veel klagen, want
we zijn ontzettend blij dat we al
die leuke voorwerpen kunnen
laten zien. Bij mijn weten it> het
de eerste grote tentoonstelling
die aan dit thema is gewijd."

Draagmand met kralen en andere versiering, zoals de Kenj ah
Dayak op Bornea
Foto Fotobuiu.iu TM/R Seiumten
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T/m 31 december: grandioze kerstshow
op Meubelboulevard Diemen

't Is een goede traditie in de kerstvakantie naar Meubelboulevard Diemen
In de negen meubelzaken is het showtime' Met een kerstshow boordevol nieuws
van klemmeubelen en woonaccessoires tot complete interieurs Op naar Meubelboulevard Diemen1

MEUBELBOULEVARD DIEMEN

Openingstijden kerstshow
zaterdag
25 dec
(Eerste
Kerstdag)
gesloten

zondag
26 dec
(Tweede
Kerstdag)
10 00-17 00

maandag
27 dec

dinsdag
28 dec

11 00-17 30

9 30-17 30

woensdag 29 dec

donderdag
30 dec

9 30-17 30

9 30 17 30

vrijdag
31 dec
(Oudejaarsdag)
9 30-16 00

Ringiveg afrit SI 13/Diemen Openbaar vet voer tramlijn 9 of bus CN 136 Vrijdagavond koopavond tot 21 00 uur

BELA

P»
STOK
l ^S meubelcenter

WOOIMCENTRUM
altijd toonaangevend

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair
Inrichting en renovatie bad en douche
Tegelwerk Vernieuwingen zinken goten,

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

SNOWWHITE

ARNING

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen

v/h Frank

enz

Deskundig advies
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Voor al uw dak-, zmken loodwerken
En alle reparaties

Tel. 02507-30890

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

vanReeuwijk

BELA MODERN

AUTOBEDRIJF
TOLÉ
Nu ook verhuur van
aanhangers - boedelbakken
- bestelbussen
9-persoonsbussen - luxe auto's
TEVENS ± 60 OCCASIONS IN
VOORRAAD
Pakveldstraat 21, Zandvoort
Tel. 02507-13624

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

Verzorgt het gehele jaar gegarneerde visschotels, welke op de dag van bezorging vers
worden gemaakt, ook op feestdagen.

LUXE SALADESCHOTEL ƒ55,400 gr.
100
100
100
100
1
2

gr.
gr.
gr.
gr.

HORS D'OEUVRESCHOTEL ƒ55,100 gr.
100 gr.
100 gr.
50 gr.
50 gr.
2
1
1

zalm-, tonijn-, krabof garnalensalade
gerookte zalm
aling
lollandse
garnalen
c"
makreel
haring
gevulde eieren

R

gerookte zalm
hollandse garnalen
fantasie makreel
paling
sprotfilet
gevulde eieren
zoute haring
zure haring
Kraoviees
krabvlees

GEROOKTE VISSCHOTEL ƒ 55,-

GEBAKKEN VISSCHOTEL ƒ 35,-

100 gr.
gr,
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.

totaal ca. 800 gr. vis:
calamaris
visnuggets
kibbeling
scampi's
visfriet
mosselen
4 sausjes

•4 /"IA «••

gerookte zalm
paling
zalmforel
heilbot
pepermakreel
makreel
sprotfilet
spekbokkingfilet
n^l l ns*

400 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
50 gr.
2
1

aardappel- of huzarensalade
krabvlees
hollandse garnalen
knoflookmakreel
paling
gevulde eieren
zoute haring

HARINGSCHOTEL

MAKELAAR O.G.
AankoopA/erkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

ƒ 19,50

6 zoute haringen, feestelijk gegarneerd

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein
De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg

Voor informatie of bestellingen:
- Kroon, tel.nr. 02507-17619
- Vam Dom, tel.nr. 02507-16500
- ledere dag zijn wij tevens bereikbaar
russen 09.00-11.00 uur onder tel.nr.
02507-30166.

E n . . . vergeet U onze Hors d'Oeuvres niet, dé perfekte
traktatie voor een geslaagde oudejaarsavond!
Bel even voor informatie en/of prijsopgave.
Ook op Nieuwjaarsdag zijn wij geopend
vanaf 17.00 uur.

Kerkstraat21 -Zandvoort-Tel. 02507-12121

SCHAÏK

*•^'51 *i m'i fit?

AARDAPPEL- OF
HUZARENSAL. SCHOTEL ƒ 35,-

Wenst iedereen fijne Kerstdagen en
een gezond en smakelijk 1994!

Fa. Veldwijk
AKO

Sig.mag. De Krocht

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthmsplein12, Zandvoort
Haltestr 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

Nieuw in Zandvoort

ODERN
ATTERS
Kerkstraat 22 (8-10)
Zandvoort. Tel. 02507-14577

Voor toepasbare kunst.
Schilderijen en sieraden.
Wisselende exposities.
Openingstijden: wo. t/m vrij. 11.00-18.00 uur
Za.-zo. 12.00-17.00 uur.
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Zandvoort doet
niet onder
voor koploper

ZANDVOORT - In een
zinderende partij basketbal
hebben de dames van Lions
het tweede team van Heiloo
met 54-51 verslagen. De
Zandvoortse basketballers
waren kansloos tegen de reserves van Akrides, 78-38.

Overwinning Lions ondanks
hoog tempo en veel fouten

Lions de teugels wat te veel vie- gewonnen te geven. HalverweBASKETBAL
ren waardoor Heiloo terug kon ge de tweede helft nam Lions
komen in de wedstrijd. Bij de een 44-41 voorsprong. Deze
Door het hoge tempo van zo- rust keek Lions tegen een klei- voorsprong werd niet meer uitwel Lions als Heiloo werd het ne 33-30 achterstand aan.
handen gegeven, ondanks fel
een chaotische en zinderende
verzet van Heiloo.
„Beide teams konden winZANDVOORT - Zandvoort'75 heeft 1993 afgesloten met partij basketbal. Vele doelpo- Spanning
nen", meende coach Peter van
een gelijkspel (1-1) tegen lijstaanvoerder Lelystad. De kop- gingen werden gemist, maar de
In de tweede helft was de Koningsbruggen. „We hadden
loper ontsnapte zelfs aan een nederlaag want op de eerste spanning vergoedde veel, zo
twintig minuten na, dicteerde Zandvoort'75 de wedstrijd. niet alles. Na tien minuten had spanning te snijden. Lions niet verwacht, dat we het zo
Lions een 17-10 voorsprong op- knokte zich weer naar een voor- moeilijk zouden krijgen. Door
gebouwd, die vijf minuten later sprong, maar Heiloo wenste het vreselijke hoge tempo ging
op 28-20 werd bepaald. Toen liet zich niet zonder slag of stoot er nog wel wat mis, maar toch

Van Eijk toont

VOETBAL

„Het was van ons een perfecte wedstrijd", stelde trainer Gerard Nijkamp na afloop. „Taktisch waren we Lelystad de
baas. Het is echter jammer dat
we niet meer rendement uit het
ZANDVOORT - Jack van betere spel hebben gehaald. In
Eijk gaat in het Kersttoer- deze vorm hebben we recht op
nooi van de Zandvoortse een plaats in de subtop."

zich een

waar snelschaker

Zonder al te veel moeite
was het een erg leuke wed- troefde Akrides in de tweede
strijd".
helft Lions op alle fronten af.
De Zandvoorters bleken niet in
staat een vuist te maken en verHeren
loren met de alles zeggende cijEen door blessures en vakan- fers van 78-38.
ties onvolledig Lions was kans„We konden ons niet optrekloos tegen koploper Akrides 2. ken aan het spel van de gedoodEen volledig Lions had het niet verfde kampioen", stelde coach
in topvorm verkerende Akrides Joop van Nes. „Het ging gewaarschijnlijk beter partij kun- woon niet. Ik hoop volgend jaar
nen bieden. Nu was het al snel op volle sterkte te kunnen spegedaan met de Zandvoorters. len. Dan moet het beter gaan".

Brenda Schultz versterkt Zandvoort

lijk versterkt met het oog op de
komende tenniscompetitie. De
Heemsteedse Schultz staat in
de top veertig' van de wereld.

met twee spitsen spelende
Zandvoortse team, waarbij ombeurten een of twee middenvelders opkwamen, stelde Lelystad zelfs voor steeds grotere
problemen. In de veertigste minuut pakte Zandvoort'75 verdiend de leiding. Dennis Keuning werd in vrij e positie aangespeeld en uit diens voorzet
knalde Graham West raak, 0-1.
De sterk spelende doelman LUC
Krom verkeek zich op slag van
rust op een hoge bal, wat leidde
tot de gelijkmaker. Hij sloeg de
bal via de lat in het doel, 1-1.

Het aantrekken van Schultz
past in de ambitieuze plannen
van de Zandvoortse tennisvereniging. De club promoveerde na
de afgelopen competitie naar de
hoogste klasse, de eredivisie en
wil daarin zeker een blijvertje
zijn.

Liefst 18 deelnemers waren
er voor de eerste ronden van
het Kersttoernooi van de Zandvoortse Schaak Club present in
het Gemeenschapshuis. In partijen van twee maal tien minuten werden 54 matches gespeeld. Niet iedereen ligt het
speeltempo even goed. Jack
van Eijk daarentegen komt regelmatig bijzonder goed in zijn
spel. Ook deze keer. Na zes partijen staat hij ongeslagen bovenaan het 5,5 punten, terwijl
Lindeman en Geerts met 5 en Eigen helft
In de tweede helft zette Zand4,5 punten op korte afstand volgen.
voort'75 Lelystad weer vast op
eigen helft. Kopballen en schoJack van Eijk moet het vana- ten van Faisel Soekhai en Rob
vond opnemen tegen de num- Koning gingen net naast of wermers vijf en zes, namelijk Hans den gestopt. Zandvoort'75, dat
Jansen en Louis Dambrink.
met twee punten richting badDe ranglijst ziet er als volgt plaats wilde terugkeren, bleef
uit:
aandringen.
1. Van Eijk, 2. Lindeman, 3.
De tweede treffer hing in de
Geerts, 4. Ayress, 5. Jansen, 6. lucht, doch het verbouwereerDambrink, 7. Gorter, 8. Van de Lelystad, dat zo'n sterk teElk, 9. De Drijver, 10. Berkhout. genspel niet had verwacht,
kwam met de schrik vrij. Het
bleef 1-1.

Op de foto verwelkomt voorzitter Eggie Poster de Heemsteedse, terwijl teamgenoten
Petra Kamstra en Monique Kiene en trainer/coach Paul van
Geuns goedkeurend toekijken.
Bij de heren heeft Piz Buin/Zandvoort de contracten van
Paul Dogger en Vincent van
Gelderen verlengd en wordt nog
gezocht naar een derde tennisser van klasse.

Foto Krank de Jongh

Jeugd

Voor de jeugd was er vorige
week een schaakinstructieavond onder leiding van John
Ayress en Louis Dambrink.
Vanavond spelen de jeugdige
leden van de schaakclub de zesde ronde van hun interne competitie.
Koploper is nog steeds Thoraas Hesse. Florian van der
Moolen, Niels Filmer, Remco
de Roode en clubkampioene
Rebecca Willemse volgen echter op zeer korte afstand.
Met de feestdagen in het
vooruitzicht wordt er even niet
geschaakt, maar op donderdag
6 januari 1994 is het Gemeenschapshuis weer open voor het
schaakgeweld.

Vissers vangen
zelfs geen bot
ZANDVOORT - De laatste viswedstrijd van 1993
vanaf de Noordpier is voor
de zes leden van de Zeevisvereniging Zandvoort zeer
slecht verlopen. Er werd namelijk geen vis gevangen.
Door het slechte weer waren
er maar zes vissers verschenen
voor deze wedstrijd. De stand
in de competitie is spannend
dus de aanwezige vissers hoopten hun slag te kunnen slaan.

Demonstratie 'visschotels Herstel handballers zet door
maken' bijzonder geslaagd
ZANDVOORT - Voor de
leden van de Zeevisvereniging Zandvoort stond er
vorige week iets anders op
het programma dan de traditionele vis aan de haak
slaan. Het bestuur van
deze vereniging had Kroon
Vis weten te strikken om
een demonstratie te geven
in het maken van visschotels. En gezien de enthousiaste reacties van alle
aanwezigen werd het een
zeer geslaagde demonstratie waarin een perfecte
vakmanschap van de opmakers werd getoond.

Voor dit sfeervolle gebeuren hadden zich ruim dertig
leden van de Zeevisvereniging
gemeld. Jaap Kroon meldde
in zijn welkomstwoord, dat
zonder vissers zijn bedrijf
niet lang zou bestaan. Hij gaf,

begeleid met videobeelden, een
uiteenzetting wat het gameren
van de schotels inhield. De medewerkers lieten daarna zien
hoe de garnering tot stand
kwam. Onder het genot van een
drankje en natuurlijk een heerlijk hapje toonden de medewerkers van Kroon Vis hun vakbekwaamheid.
De ene zalmsalade zag er nog
fraaier uit dan de andere crabsalade. Radijsjes, citroenen, selderie werden in hoog tempo omgetoverd tot fraaie kunstwerken.
De volle schalen met diverse
vissoorten kregen een bijzonder
spontaan effect. Daarbij wordt
er voor gezorgd dat de vissoorten en de vruchten niet naast
elkaar op de schaal worden gelegd, waardoor er een prachtig
contrast op de schalen ontstaat.
En passant deelde Jaap
Kroon nog mede, dat hij veer-

tien soorten salades wat weinig vond en volgend jaar een
uitbreiding maakt tot maar
liefst 28 soorten vissalades.
Tevens was hij bijzonder vereerd met het bezoek van de
leden van de Zeevisvereniging.
Het enthousiastme van de
leden van de visclub was dermate groot dat een poging
werd gewaagd even snel een
visschotel te fabriceren. Met
de hulp van vakbekwame
mensen kwamen er toch verscheidene fraaie exemplaren
tot stand. Voorzitter Ton
Goossens was laaiend enthousiast over deze demonstratie en bedankte Kroon Vis
hartelijk voor de ontvangst.
„Als alle 130 leden het hadden
geweten v/at hier voor prestatie is geleverd, dan waren ze
allemaal gekomen ."

ZANDVOORT - Het vorige week ingezette herstel
werd door de handballers
van Holland Casino-ZVM
keurig doorgezet. Dirkshoorn werd met 23-18 verslagen. De Zandvoortse dames waren minder fortuinlijk en verloren nipt met 109 van Monnickendam.
HANDBAL

De eerste overwinning van
ZVM was een terechte. Door
deze zege heeft het team zich
van de onderste plaats verwijderd. Vanaf het begin hebben
de Zandvoorters aan de goede
kant van de score gestaan.
Dirkshoorn was niet in staat
het koelbloedig spelende Zandvoortse team voor problemen
te stellen. Ruststand 12-8. Met
uitstek'end handbal werden de
voorwaartsen in kansrijke posities gespeeld. Dat leverde vele
doelpunten op maar was de afwerking wat zuiverder geweest
dan had de overwinning nog rianter geweest, 23-18.

Genot
„Het was een genot om naar
deze wedstrijd te kijken",
meende coach Dirk Berkhout.
„Deze overwinning geeft alle

Teleurstellend
De vis werkte echter niet mee
en wenste niet te bijten. Voor de
zes enthousiaste vissers een
zeer teleurstellend resultaat.
Hierdoor veranderde er natuurlijk niets op de ranglijst.

vertrouwen voor de tweede
helft van de competitie. We
hebben Dirkshoorn weggespeeld en ik ben er van overtuigd dat we nog meer punten
gaan pakken".

Dames
Het in deze competitie goed
draaiende damesteam van Holland Casino-ZVM leed een ongelukkige nederlaag tegen
Monnickendam. In deze spannende confrontatie heeft het
Zandvoortse team zeker kansen gehad om een gelijkspel af
te dwingen. In het Zandvoortse
doel stond bovendien Anita
Reumann een perfekte partij te
keepen.

Rust
Na een 5-5 ruststand deden
beide teams ook in de tweede
helft niets voor elkaar onder.
Een gelijkspel leek dan ook de
juiste afspiegeling te zijn van de
krachtsverhouding. ZVM had
dat gelijkspel zeker kunnen behalen, maar liet te veel kansen
liggen. Monnickendam wist beter gebruik te maken van de
mogelijkheden en bepaalde
vlak voor het laatste fluitsignaal de eindstand op 10-9. „Een
gelijkspel had leuker en verdiend geweest", vond coach

(ADVERTENTIE)

Goede service
ver te zoeken?
Kom nou!

De eindstand is als volgt:
op een gedeelde eerste plaats
Cas Al en Bert van der Valk, 3e
Arnold Bluijs, 4e Willem van
Esveld, 5e Frans Castien.
De eerst volgende Pierwedstrijd is op 29 januari 1994.

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
Wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club.
Meer informatie over de probleinen/oplossingen is te verkrijSen op de clubavond, elke donclerdag in het Gemeenschapshuis.
Ook kan men informatie In*vinnen op de volgende telefoonnummers:
02507 - 15023, 17272 of 14085.

Renault-dealer Rinko zit dicht bij huis.
En met dit kaartje weet u 'm in een
handomdraai te vinden.
""«SS'"

Met behulp van vakbekwame mensen kwamen er fraaie schotels tot stand
Foto Persbureau Zandvoort

Ruud Luttik valt af in Camel Trophy
ZANDVOORT - Zandvoorter Ruud Luttik is er niet in geslaagd door te dringen tot
de laatste selectieronde van de 15e Camel
Trophy. Uit de twirttig deelnemers, die eerder tijdens een selektieweekende uit 250
kandidaten waren geselecteerd gingen vier
man door, voor twee plaatsen in het Nederlands team.
Deze selectieronde vond plaats in de Belgische
Ardennen. Het werd een zeer zwaar weekend
waarbij Zandvoorter Ruud Luttik fysiek zich
Oplossing van Schaakprobleem met de beste kon meten. Hij sneuvelde echter op
technische gedeelte.
^ (Mat in twee zetten, wit be- hetDrie
dagen en nachten in de ruige, heuvelachSint):
1. Df7+ - Kh8; 2. Dxg7 en mat. tige natuur van de Ardennen vergde het uiterste
Opgave nummer 46: Mat in
'vvee zetten. Zwart begint.

Mare Kok
bovenaan
bij Chess

ZANDVOORT - Ondanks
het zeer drukke programma
van de externe competitie,
worden er iedere vrijdagavond een fors aantal partijen gespeeld voor het interne
clubkampioenschap
bij
Chess Society. Bij het opZANDVOORT - Met de komst maken van de tussenbalans
van Brenda Schullz heeft Piz blijkt Mare Kok de onbeBuin/Zandvoort zich aanzien- twiste leider te zijn.

Schaak Club aan kop. Met
In de beginfase was Lelystad
nog zes wedstrijden te spelen volgen Lindeman en nog wel sterker maar het takGeerts op een goede tweede tisch slim spelende Zandvoort'75 gaf geen kans weg. Het
en derde plaats.
SCHAKEN

Verdedigend hield Lions nog
wel aardig stand maar aanvallend kwam Lions er niet aan te
pas. Een schotpercentage van
28 procent was veel te gering
om Akrides in problemen te
brengen, ruststand 32-15.

Zandvoorts
Nieuwsblad

van de deelnemers. Door middel van rij-proeven,
bergbeklimmen, brug- en vlotbouwen, een nachtoriëntatie en behendigheidstests werden de
deelnemers geconfronteerd met nagebootste
probleemsituaties uit de Camel Trophy. Om alvast te wennen aan een tropisch klimaat met een
extreme luchtvochtigheid, legden de mannen
uithoudingstesten af in de speciale Tropenkamer van de Universiteit van Brussel.
„Het was een zeer vermoeiend weekend, met
maar een paar uur slaap", vertelde Ruud Luttik.
„Het fysieke gedeelte kon ik prima volgen, maar
zoals ik wel verwacht had ging ik de boot in met
de technisch kennis. Toch was het een heel erg
leuk weekend. Ik ben weer een ervaring rijker".

Joost Berkhout. „Verdedigend
hebben we erg sterk gespeeld,
terwijl we aanvallend te veel
kansen lieten liggen. Toch ben
ik over het vertoonde spel zeer
tevreden. Er wordt hard gewerkt en we draaien lekker
mee".
Doelpunten heren: Peter Pennings 7, Kees Hoek 6, Jan van
Duijn 4, Nick Grijakovic 4, Patrick Terpstra 2. Dames: Wendy
van Straten 3. Mireille Martina
3, Mariëlle Peet l, Astrid Molenaar l, Claudia Paap 1.

SCHAKEN
Op de ledenvergadering in
september besloten de leden
behalve veel avonden te reserveren voor de externe competitie, snelschaak en rapidschaak,
dit seizoen ook een clubkampioenschap te verspelen. Daar
een aantal spelers van het eerste, helaas nog geen kans ziet •
aan deze spannende doch zeer
gezellige competitie deel te nemen, is het hoofdzakelijk een
strijd tussen de spelers van het
tweede en derde team.
Ondanks dat is het deelnemersveld met Mare Kok, Kees
Koper, Dennis van der Meijden,
Hans van Brakel, Hans Drost
en Boudewijn Eijsvogel bijzonder sterk.
Bij het opmaken van de ranglijst blijkt Mare Kok ongeslagen met 27 punten bovenaan te
staan. Eveneens verrassend is
de tweede plaats van Simon
Bosma. Bosma scoorde tot nu
toe 21 punten. Op een gedeelde
derde/vierde plaats staan Peter
van de Beek en Dennis van der
Meijden met 20 punten, terwijl
de vijfde plaats door het nieuwe
lid Willem Brugman wordt bezet.
Boudewijn Eijsvogel startte
het seizoen formidabel met een
overwinning op Kees Koper.
Direct werd hij door dat resultaat als een van de favorieten
beschouwd en daarom is zijntiende plaats enigszins teleurstellend te noemen. De andere";
twee kanshebbers Kees Koper
en Hans van Brakel zullen in de
tweede helft van het seizoen
meer moeten spelen om nog
een serieuze bedreiging te vormen voor Mare Kok. Bij de dames heeft Caroline Stam/De
Jonge duidelijk afstand genomen van haar concurrente Hetty Sandbergen. In verband met •
de komende feestdagen gaat de
strijd bij Café Neuf/Chess Society pas verder op vrijdagavond 7 januari 1994.

Zeeschuimers nemen
stevige koppositie in
ZANDVOORT - Met maar
liefst 292 wedstrijdpunten
nemen de kunstzwemsters
van de Zandvoortse Zwemvereniging De Zeeschuimers stevig de kop in de
kunstzwemcompetitie van
Noord-Holland. Het Haarlemse DWT volgt op de
tweede plaats.
KUNSTZWEMMEN
Op persoonlijke titel zwom
Saskia Wester het allerbest en
scoorde in de hoogste categorie
69.527 punten. Clubgenote Ditte Valk volgde op een fraaie
tweede plaats met 67.154 punten, terwijl de Haarlemse DWTzwemster Nicole Dijkman beslag legde op een derde plaats.
In de categorie voor kunstzwemstersvan 15 jaar en jonger
gaven Sandra Beugel en Monique van der Werff duidelijk
blijk van grote vooruitgang
door die categorie winnend af
te sluiten.
Met de totaal gescoorde resultaten zal het praktisch onmogelijk worden voor de andere verenigingen De Zeeschuimers voorbij te streven. De uitvoeringswedstrijd kan nog verandering brengen op de
ranglijst, maar bij deze wedstrijden scoren de kunstzwemsters van De Zeeschuimers
meestal zeer goed.
Uitslagen: categorie 4a: 3e Natascha Bakker, Ge Wendy van
de Broek, 9e Annemiek Sindorf. Catergorie 5a: Ie Sandra
Beugel, 2e Monique van der
Werff. Catagorie 6a: 3e Tamara

van Rhee. Categorie 6b: Ie Saskia Wester, 2e Ditte Valk, 4e
Anouk Noordervliet.

Afzwemmen
Afgelopen zaterdag was het
weer feest in zwembad de Duinpan, waar maar liefst 35 kinderen zich hadden gemeld om af
te zwemmen voor het A- en Bzwemdiploma. Gecontroleerd
door een gecommiteerde van
de Nationale Raad voor Zwemdiploma's, welke zeer nauwgezet de kwaliteit van het afzwemmen in de gaten hield,
trokken de Zeeschuimers op
aanwijzingen van de instructrices hun verplichte baantjes.
Luid aangemoedigd door ouders en familie slaagden alle
kandidaten. Ook in het nieuwe
jaar is er voor kinderen vanaf
vijfjaar gelegenheid een zwemdiploma te halen. De Zeeschuimers zijn tweemaal in de week
daarvoor in zwembad De Duinpan actief.
Inlichtingen via telefoon
02507-17735.

Geslaagden A-diploma: Dionne Fijma, Kicolas van Dijk, Marrit van Zanten. Miranda Paap. Muriel Jansen.
Daan Tijmensen, Roderick Burger.
Niki de Wolff. Cecile van Manen, Daniël van Zweden. Wouter Daniél
Roodt, Mark Koppe. Sven Crabbendam. Sjoerd de Reus, Elisabeth (Ie
Mol van Otterloo, Muriel Gazenbeek.
Joline de Groot en Toni Arias.

Grslaugtlrn H-diploma: Frank Hermans, Nick Vermolen, Rosa Vendel.
Darryl Bonman. Peter Koolstra. Michael Hubregtse, Vincent Hompes.
Kevin Miezcnbeek, Ester Rosalie Bartels, Thomas Wiersma, Hein Donald
Zwemmer, Carlijn Campen. Merel
Treffers, Luke Roest, Peter Wagstaff.
Roberto Molina Ortega en Ellen
Schouten.

Topscorers
B.Brune (ZVM-zat)
R. De Haan (ZVM zon)
Ph. v.d. Heuvel (ZVM-zon)
B. Paap (ZVM-zon)

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10. 2041 CD Zandvoort Tel 02507-12424

F. van Rhee (Z.V.M.zat)
J. Schilder(TZB)

10

15

Op de topscorerslijst is geen verandering' te constateren, in ;
vergelijking tot vorige week. De reden is heel simpel: het
voetbal is niet doorgegaan.
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Succesvolle kleine advertenties
\oor cle zakenman en particulier
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Micro's Wi><»krne<iiu
Postbus 156 - 1000 AU Amslt-rdum

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden
* * * NIEUW IN ZANDVOORT '"

Pim's Housing Service
Voor verhuur, huur en beheer
van tijdelijke en vaste woonruimte
Huurgarantie en geen kosten voor verhuurder
Tel 02507 17726
To huur per 1 januari
Te huur v a 1 jan tot
zomerhuis met keuken d t
+ 25 maart vakantie app
Telefoon 02507 12063
Tel 02507 16122

Onroerend goed en woonruimte
te huur gevraagd
Wie heeft er nog plaats in zijn herberg?
Vrouw (25 jr) z s m tijdelijk woonruimte ('/> 1 jr) max ƒ 450,
Br o nr 763 51068 v d blad
Gevr represent kantoorr in
Z vrt liefst in winkelstraat tel
Radio/tv/video
0206200125 Tijd kant uren
vr nr Pim of Barbara
*KTV klembeeld Philips 12
kan goed beeld, spelend te
Commercieel en
zien, ƒ125 Tel 0250731003

administratief
personeel
gevraagd

X Y Z BV verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
U bent ondernemend?'
U zoekt een nieuwe uitdaging Dag nachtserv 020 6424800
in marketing en distributie?'
Part time of full time?
Onderhoud,
Bel 0250385713

Woninginrichting

Dt sliiiMiigsiijdt n ^tldcn \uor plaatsing MI <](./df(i< \\<_< k
Noor tl< IK l ilnif; oiilv ui^l u (in IK i pt^nokaart

Verhuizingen

reparatie,
doe-het-zelf

Eetkamertafel, wit, vierkant BADKAMER, toilets, leiding ,
Vrijbl
1 05 m incl 2 wit leren stoelen tegelwerk, sanitair
prijsopgave, tel 023401512
ƒ75 Tel 18829

Oproepen
Mededelingen

Verloren en
gevonden

KEUKENS
direkt van de fabriek

* Ali en Tom bedankt voor *VERLOREN za 18 12 kin
het
heerlijke
koudbuffet1 derdisco mijn 2 mnd oud Bel
Woensdagavondgroep 2
Ie en Beest horloge Tel 17757
* Beste kerstman,
bedankt voor de ontzettend
lieve attentie 1 Riek
GROTE VLOOIENMARKT
8 Jan Blancum sporth De
Grenspaal, 15 jan A'dam
sporth UvA 0206140616
GROTE VLOOIENMARKT
26 Dec Landsmeer Sport en
theaterz Het Dorpshuis van
9 16 u Toegang ƒ 2 Alleen
2e hands kraamhuur bij voor
ruitbetaling zondag ƒ 32 50
Inl 0206140616
* Help de Polen Stuur n
voedselpakket1 Wij hebben
evt n adres 02907 5235
Overigens, mijnheer de voor
zitter zijn wij van mening dat
de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard

Grote Krocht 26
Tel. 13529
Zandvoorts Vrouwenkoor
bedankt De Herders
Het was te gek

Felicitaties
* Ane Paap van harte gefeli
citeerd Je zuster, broer
schoonzusters
* Hoera1
Edwin Kraayenoord
is oom geworden' Ma
* Oom Ane Paap
van harte gefeliciteerd
Achterneven en nichten
* Oom Ane Paap
van harte gefeliciteerd
Neven en Nichten

Therapieën
OZONTHERAPIE
hoeft niet duur te zijn
Bel 029634201
Voor voordeliger
Simeonstherapie
VERMAGERINGSKUUR
Bel 029634201

Computerapparatuur
en software

Landhuisstijl keukens,
alle maten en uitvoeringen
B v 2 80 m ƒ 1 485 Bel voor
gratis folder 03480 34319
Mutze Keukens Woerden
Te koop 2 1 persoons
bedden en 1 2 persoons bed
met ombouw + kastjes
Samen ƒ 100, Telefoon
na 18 uur 029074785

Kunst en antiek

Sport, spel en
ontspanning
SQUASH, een fantastische
sport Reserveer uw eigen
squash uur Sportcenter Wim
Buchel Tel 15829-13965

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

TAFELS

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507-14534

antiek kopie, klein,
dik dun

• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie

Jan Best
Keizersgracht 357,
020 6232736
Showroom
Mr J Takkade 30
Aalsmeer 0206412137
Veilinggebouw Amstelveen
Heden inbreng nieuw adres
Spinnerij 33, Industrieterrein Legmeer, Amstelveen
Info 0206473004

Dieren en
dierenbenodigdheden

T k in huis grootgebrachte
T k a NES spelcomp compl LEONBERGER pups ouders
o Wij behouden ons het + 3 spellen 2 joypads zap HD vrij, 5 wkn oud Wilt u al
recht voor zonder opgave van per z g a n prijs ƒ 225, en kennismaken? 02298 2423
redenen teksten te wijzigen Commodore 64 comp compl T k Maltezers en mini Yorkof niet op te nemen
+ spellen, joyst 02507 17629 shire Terriërs 08385 54176

Schoonheid en
verzorging

HAIRWAVE
Zeestraat 56, Zandvoort
Tel 02507-30838
NIEUW
Speciaal voor dames en
heren 65+ geven wij
op vertoon van een pasje
een korting van 25%
op alle behandelingen
Alleen op de woensdag
SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile
Huur prijs ƒ 100, p w
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 0250730183

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ 300 uitkomen.

Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

4,65
4,65
4,65
6,20
7,76

6 regels ƒ 9,31
7 regels ƒ 10,86
8 regels ƒ 12,41
9 regels ƒ 13,96
10 regels ƒ 15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen Voor cle particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van een advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17 5% BTW.
Naam
Adres
Postcode:

Plaats:

Telefoon

S v p in rubriek:

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
A. J. de Beer-de Jong - Uithoorn
L. Tuijnman - Amsterdam
Ch. van Brero - Zandvoort
G. M. Sileci - Diemen

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507 14534
Ziet u het financieel niet
meer zitten? Maken schuldeisers en deurwaarders het u
lastig? Bel Neframi Wij hebben de oplossing in huis voor
particulier en ondernemer
Telefoon 0189929144

06-Nummers
06 320 320 59 SEXSTANDJESn Ik wil 10 standjes doen,
ken jij er nog meer? 1 gpm
0632033003 BABBELLIJNi
Met z'n tienen knuffelen' Ook
apart' 75cpm Be happyi
06 320 350 44 SM-LIVEBOX
1 gpm Lady SM Live1
Aanbid je MEESTERES' Ze
doet
' SM
1 gpm
0632033232
ANONIEME sexadresjes van
hete vrouwen (zelfs telnr)
Bel 06 9737 (75 cpm )

ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn Amsterdam
06 320 330 79 (75 cpm )
Bi-Sex Pnvelijn
Direkt-Apart met Bi meisjes
(18) en of jongens (18) Lekker" 0634035072 0,75 pm
.een zaak van vertrouwen
De LOLBOXi 0632033004
Alleen voor 30+' Tot 's nachts
3 uur kun je bellen 75cpm
DIREKT een heerlijk meisje
(18) aan de lijn Vraag haar
telnr Bel 06 9810 (75 cpm )
HASSING B.V.
Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Direkt een HETE vrouw aan
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
de telefoon Bel 069880
STOK B.V.
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Vrouwen bellen gratis ƒ 1 pm
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Direkt SEXKONTAKT met 'n
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
hete vrouw bij jou in de regio
BUSHOFF
06-35029041 (75 cpm)
Amsterdam, Olympiaplein 125
FRANSE
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
DIREKT-APART met hete
VAN LEEK
meisjes (18) voor een sexkon
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
takt 0634031001 75 cpm
ELSENGA ELECTRO
Hoofddorp, Kruisweg 1061
DE KLOET
DIREKT PRIVÉ Regio Noord
Abcoude, Hoogstraat 26-28
Holland meisjes (18) vertellen
je alles, zelfs hun adres en of
telnr 069812
1gpm
DIREKT-PRIVE
voor
'n
sexRijles auto's
Woningruil
Lessen en clubs
gesprek of afspr met meisjes
en motoren
(18) 0632032656 75 cpm
Dansles alleenstaanden
900 RUILADRESSEN
EVEN VLUG direkt apart met
CHEZ ANDRE
in A'dam Informatie bij Het
Alblas Verkeersscholen
allemaal leuke meisjes (18)
Info 02510-50092
Oosten Tel 0205882281
Bel 06-9822 (75 cpm )
in 5 dagen
ENGELS v beginners en half
'n Kasteel m SPANJE
UW RIJBEWIJS
GAY-SPECIAL Direkt Apart
gev ƒ5 p/u Begin 10/1 en voor een hut in LAPLAND
Nieuwkoop, 01724-8361
Met 'n hete boy (18 jr) Bel
13/1 Progress 020 6738412
Zeg Kerstman, zou je niet 'ns
06340350 17
nu SOcpm
met
ons
willen
ruilen'
St
+
P
Zoek je een leuke job als
GAY-SPECIAL Direkt-Apart
Auto's en
mannequin, dressman of
• ANNULERINGEN van uw
Gay Dark-room" Bel
auto-accessoires
otomodel Bel BOA Bureau advertentieopdrachten kunt u
0634035016
nu SOcpm
030 722727 Erv niet vereist, UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
wij verzorgen opleiding Alle richten aan Centrale Orderaf- T k Opel Kadett Hatchback, GAY-SPECIAL Direkt-Apart
eeftijd en maten gevraagd delmg Weekmedia, Postbus '81, APK tot aug'94, in g st Gay-Boy (18 jr)» Bel
06-340 350 19
nu SOcpm
156, 1000 AD Amsterdam
Tel ƒ1250,- 02507-31003

cimco

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 3 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Live 06-320.320.61

Diverse clubs

Live Sexcontact

Sex 06-9715

020 - 6328686 Amber Escort
Geen wachttijden 100 cphm lieve (jonge) dames, dagelijks
LIVESEXBOX' Direct live met na 19 uur (Geen chauffeur bij
de lekkerste meiden' 1 gpm U binnen - geen extra kosten)
06 320 329 79' Echt Live'
LOVEBOX 06 320 330 05
Naaimachine
All you need is the lovebox'
specialist
Hier ontstaan de mooiste liefdes 75cpm Lekker flirten
Lid AVVN
Mag ik in uw slipje voelen?
Kom maar jongeman' Nu ga
ik bukken
1 gpm 06 95 09
Nieuw 35 plus sexdating
Volop RIJPE-VROUWEN zkn
NAAIMACHINEHANDEL
sexkontakt 069616 ƒ 1 pm
SINGERDEALER
Nieuw hete meisjes uit de
REPARATIE
Groot Amsterdam'
0635023020 /1,-pm

STOKMAN

SM-VOOR-2 direkt apart voor
'n streng sexkontakt
06-320 329 99 (75 cpm )
THUIS SEX-KONTAKT, hete
meisjes (18) bij jou in de regio
Bel nu 06-9811 (75 cpm )
TIENERGRIEKS'
06-32032062
1 gpm
Zonder schaamte bukken'
Lekker strak jongen 18 jr

ALLE MERKEN

FOURNITUREN .
KLEDINGREPARATIE
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072

Maandags gesloten

Zalenverhuur

Party-service

PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
Tel 02507-18812/15619
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar'
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend de
folder aan 03451-11486
(automatisch) of 03451 31364
(telefoniste) Cupido, postbus
22, 4140 AA Leerdam
Erkend, voordelig en een van
Nederlands grootste relatieorganisaties

* Geslepen, ronde glasplaat,
82 cm 6mm dik (kleine krasjes),/7,50 Tel 02507-12114
Paneelradiator Nestor Martin,
ƒ 75, oude toverlantaarn, ƒ 75,
24 oude dia's vliegtuigen,
ballonen, zeppelins, ƒ 25
Telefoon 02507-13781
*Te koop centrifuge, nieuw
ƒ50,- Tel 15325
* T k plaquette puur zilver
100 kr voorstell een schip,
pr ƒ75, Tel 17193

Zandvoorts Nieuwsblad

••

MiCRO

Te koop
aangeboden
diversen

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift

1

ZOEK DE MISLUKTE

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705 b g g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergadeing, feest, club of party?
Komt u dan eens praten met
mij, A J v d Moolen,
Gemeenschapshuis,
tel
02507-14085 of 19652

voor de particulier
3 regels
Gratis!

10
Gebabbel, gebabbel, 75cpm 'Onze Box' Lekker met z'n
BABBELBOX de enige echte' tienen babbelen Ook apart
06 320 330 02 Gezellig hè?
voor intiem 75 cpm 06 96 07
Geheim Af, zei ze"
PARTNERRUIL-Pnvelijn,
1gpm
06-320327-97 Direkt Apart met vrouwen en
GRATIS TELEFOONSEX voor mannen voor een hete sexruil
0,75 pm
vrouwen Dames bel 06 0634035071
4909 Mannen bel 069512
REAL SEX' 75 cpm
(75 cpm)
Stewardess
06 320 322 77
GRIEKS standje met ervaren Winkelmeisje 06 320 327 08
06 320 327 66
vrouwen, 35+ Kies maar, er Serveerster
zijn er 3' 1 gpm06-320 327 17 Verpleegster 06 320 330 93
Politieagente 06 320 331 06
Heerlijk DISCREET apart met Sekretaresse 06 320 360 06
hete vrouwen uit Amsterdam
Rijpe Verpleegster Ik zit op
0632032211 (75 cpm)
m'n hurken Inkijk, geen slipje
Hete
eenzame
vrouwen Pak 'm
1 gpm 06 97 44
(30+) zkn ANONIEM sexcon
tact 0635011070 50 cpm SCHOOLJUF Sandra zoekt
een opwindend heet sexkon
Hete RIJPE-VROUWEN (40+) takt 0632033042 ƒ 1,-pm
zoeken snel sexkontakt'
SEX paradijs' 75cpm
Bel nu 06 9705 (75 cpm )
Grieks standje 06 320 324 05
HETE MEISJES (18) die een Op z'n Frans 06 320 323 40
zaam zijn zkn snel sexkon Black Sex
06 320 331 33
takt Bel nu 06 9780 75 cpm Sexmeisjes 18 0632032474
0632032414
Homo Direkt-Apart Regio N Wilde sex
Holland met hele hete jon Sexkontakt met meer dan 400
gens (18 jr) 06 9852
ondeugende vrouwen
NU 50 cpm
Bel 06 9604 (75 cprn )
Homo Jongens onder elkaar SM KONTAKTLIJN strenge
Hoor ze heet TEKEER gaan afspraken bij jou in de regio
06 320 330 88 (75 cpm )
06-32032580 ƒ 1,-pm
HOMO-DIREKT-APART Zoek Tikkeltje ONDEUGEND, direki
je 'n hete knul (sexgesprek) apart met ondeugende meis
069830 Voor slechts 50 cpm jes 18 Bel nu 06 9776 ƒ 1 pm
HOMOKONTAKTEN
Verboden lusten
Zoek je snel een hete boy 18? 1gpm
0632032726
06 320 330 18 (75 cpm )
Zoek je 'n GRIEKS standje
HOMO-KONTAKTEN
met rijpe vrouwen? Sexkon
Direkt apart met een hele takt' 06 320 320 55 75 cpm
hete knul (18) uit Amsterdam'
Zoek jij hete meisjes (18)?
Bel nu 06-9613 (75 cpm )
Bel SEX(thuis)KONTAKT
Live sexbox 24 u , 100 cpm 06 320 326 33 (75 cpm )

Te koop
gevraagd
diversen
ievraagd Als u na Kerst uw
boom met kluit weg doet, wil
k hem voor u planten m Drenthe, Koper Tel 16017 Kamer
te huur tot april
't BINNENHUIS
iasthuisplem 3, inkoop oud
+ antiek en inboedels
Tel 15760

Onroerend
goed te koop
aangeboden
Te koop Brugstraat 8 Woon
kamer met open haard, open
keuken, 1e etage drie slaap
kamers v v warm + koud water, badkamer w
hgbad,
douche + 2e toilet Zomerhuis met douche + keuken,
eigen ingang geheel voorzien
van cv, eigen grond Vr pr
ƒ195000 Tel 02507-12298

De gezellige medewei kaleis van

VIDEOTHEEK DOMBO
wensen u prettige kerstdagen en een
voorspoedig 1994!

i

i

Als altijd 5 films een hele weck

dagfilms ƒ 5, en ƒ 7,50
Ook verhuur van Nintendo en GumcLoy spelletjes

Wij zijn geopend 24 december l 1.00 tot 21.00 uur

Beide kerstdagen open van 13,00 tot 18.00 uur
Oudejaarsdag van 11.00 tot 18.00 uur

Videotheek DOMBO
Corn. Slegersstraat 2 b, tel. 02507-12070
Geopend 7 dagen per week van 13.00-21.00 uut
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Vrije tijd
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E NAAM VAN het dorp
duikt voor het eerst op
in de annalen als 'Nuwencoep'. Graaf Ploris V
van Holland komt in 1282
een ruil overeen met ridder
Nicolaas van Cats. pp 31 oktober schenkt Floris de ridder de inkomsten van een
aantal landgoederen en
krijgt daar de inkomsten
van onder andere 'de tienden van Nuwencoep' voor
terug.

D

Kleurplaat voor de jeugd

vullen. Nu nog telt Nieuwkoop
relatief een groot aantal metaalbedrijven.
Het Smederijmuseüm, gevestigd aan Zuideinde 33, houdt de
herinnering aan vervlogen tijden levend. Vanaf het centrum
is het een stevige wandeling
(tien minuten) naar het museum. Wie van wandelen
houdt, moet echter alvorens
het museum te bezoeken linksaf slaan op het Zuideinde. Even
voor kampeerterrein De Roerdomp begint het Meijepad, een
fiets- en wandelpad dat een meter breed is en dwars door de
plassen naar het gehucht De
Meije voert. Het pad heeft een
lengte van ongeveer twee kilometer.
Aan het eind bevindt zich de
watertoren van De Meije. Dan
linksaf en café De Halve Maan,
een geliefde pleisterplaats,
komt in zicht. Degenen die het
water op willen, kunnen in
Nieuwkoop op tal van plaatsen

bootjes huren. Vanaf jachthaven Tijsterman (Dorpsstraat
118) vertrekt elke dag om drie
uur een rondvaartboot. Bij Tijsterman en café-restaurant De
Ziende (Zuideinde 2) zijn in de
zomermaanden kano's te huur.
Er is een speciale route voor
kanovaarders uitgezet op de
Nieuwkoopse Plassen.
De plassen en de vele eilandjes vormen een uiterst waardevol natuurgebied, dat vooral in
trek is bij vogels. Daarnaast
verdienen al generaties lang
rietsnijders, vissers en baggeraars hun brood in het piassengebied. Wie de plassen, poelen,
kreken en sloten - voor een
groot deel niet toegankelijk
voor boten - echt goed wil bekijken, moet hopen op een strenge
winter. Dan wordt vanuit
Nieuwkoop een schitterende
schaatsroute uitgezet. 'Op de
Elfstedentocht na de mooiste
tocht van Nederland,' zeggen ze
in Nieuwkoop.

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Kook- en leesboek
overjunkfood
Bij uitgeverij Thomas
Rap is onlangs het junkfood lees- & kookboek op
de markt verschenen. Auteur Anne Scheepmaker
heeft een jaar lang literatuur- en veldonderzoek gedaan om te kijken wat het
beste junkfood is, waar het
vandaan komt, of waar het
te eten is. Behalve de tegenwoordige snackgewoonten
bespreekt zij gerechten uit
de geschiedenis, zoals Leonardo's bal, een lekkernij
van Leonarda Da Vinci.
Ook
beschrijft
Anne
Scheepmaker de eetgewoonten van vreemde culturen en ze besluit met internationale oer-Hollandse
recepten voor mensen met
huisvlijt.

door Chris Hartman
Zaken die aan die tijd herinneren, zijn in het huidige
Nieuwkoop niet terug te vinden. Het Poldermuseum in het
nabije Noorden is nog de beste
plek om iets over het verleden
te weten te komen. Veel historische panden is Nieuwkoop ook
al niet rijk. De inwoners moeten het doen met het Reghthuys en de toren van het
Hooge Huys.
Johan de Bruyn van Buytewech, eigenaar van de heerlijkheid Nieuwkoop/Noorden, liet
het Hoge Huys in 1618 bouwen
als onderkomen voor zichzelf
en zijn gezin. Het Hoge Huys
heeft de tand des tijds niet
doorstaan, de toren wel. Het
schuin tegenover de toren
staande Regthuys werd in 1628
opgetrokken. Het bood onderdak aan de administratieve staf
van De Bruyn van Buytewech.

Het boek Is verschenen In paperback, 107 pagina's en de prijs
is ƒ 17,50. ISBN 90 6005 454 7.

Smalfilmmuseum

Op de eerst etage van de toren is thans een Wereldwinkel
gevestigd. Het Regthuys doet
dienst als expositieruimte. Tentoonstellingen zijn er in ruime
mate. Elke zaterdag is er wel
iets te doen. Want Nieuwkoop
is een creatief dorp, altijd al geweest. Vooral schilders voelden
zich aangetrokken tot Nieuwkoop. Ook het smidsambacht
was populair. Achter de huisjes
werden kleine smederijen ge- De vlag hangt uit bij het Regthuys: er is weer een expositie
Foto Chris Hartman
bouwd om het inkomen aan te

E PROFESSIONELE
kok Peter van Klaveren 'geeft speciaal voor
lezers van deze krant het recept voor een kerstdis. Hij
gaat uit van een maaltijd
voor vier personen. Aan het
dessert, de voorbereidingen
althans, dient tijdig te worden begonnen. Op tafel komen: gerookte zalm, blinis,
consommé cherry, haricots
verts, pommes duchesses,
tournedos met paddestoelen, parfait en mokka complet. Het belooft een smakelijk kerstmaal te worden.

wat suiker stijf en zet dit afgedekt in de koeling.
Bereiden: Als de slagroom
wat slap is geworden weer even
stevig kloppen, en in een spuitzak met'spuitmondje nummer
10 doen. De parfait in dikke
plakken snijden en er op elk
gekoeld bord twee neerleggen;
er een mooie toef slagroom bijspuiten en afgarneren met een
takje mint.

PARFAIT: twee eieren, vier ei-'
erdooiers, 100 gram suiker, 0,5
liter slagroom, vijftig gram suiker, Grand Marnier, vier takjes
mint.
Voorbereiden: de parfait minstens een dag van te voren maken.
Vijftig gram suiker, eierdooiers en ei onder voortdurend
kloppen met een garde in een
beslagkom boven een pan kokend water verwarmen. Als het
geheel lichtgeel en gaar is, de
beslagkom in ijswater zetten en
door blijven kloppen tot het
koud is. 0,25 liter slagroom met
honderd gram suiker lobbig
slaan.
De afgekoelde eiermassa vermengen met de slagroom en
naar smaak wat Grand Marnier
toevoegen (echter niet al te veel
daar het ijs dan niet meer hard
wordt). In een met plasticfolie
bedekte cakevorm storten en
laten harden bij een temperatuur van minstens -15°C.
Zet vier dessertborden in de
koeling of liever de vriezer.
Klop 0.25 liter slagroom met

GEROOKTE ZALM: 400 gram
dun gesneden gerookte zalm,
één krop groene krulsla, één
krop rode krulsla, één potje
zalmeitjes, één bakje zure room,
vier takjes dille, 20 blims.
Voorbereiden: blinis bakken
(zie onderhavig recept) en de
sla wassen.
Bereiden: Bedek de bodem
van de borden terwijl u binnen
de rand blijft, geheel met de
plakjes zalm. Mocht de zalm
erg dik zijn gesneden en u zodoende niet genoeg hebt, laat
dan desnoods wat ruimte in het
midden onbedekt.
Was de sla en droog hem. Leg
een blad groene sla boven op
een blad rode, rol deze te zamen
losjes op. Breek na het oprollen
een stukje van de onderzijde af
zodat u hem als een soort van
groen en rood gekleurde chrysant in het midden van het bord
met zalm kunt zetten. Strooi
royaal zalm eitjes over de zalm
en sla. Verwarm de blinis, besmeer ze met wat zure room en
leg er op elk bord vijf rondom
de sla op de zalm. Als finishing
touch een takje dille voor de
bloem van sla.

D
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Nieuwkoop is blij
met z'n plassen
Iedereen in het dorp zal
het beamen: Nieuwkoop
ontleent een groot deel van
zijn attractiewaarde aan het
aangrenzende plassengebied. Vier eeuwen geleden
was dat anders, simpelweg
omdat de plassen er nog
niet waren. Ze zijn ontstaan
door afgraving van laagveen, een activiteit waarmee omstreeks 1600 werd
begonnen. Nieuwkoop bestond toen al een tijdje.

r

Sinds kort heeft de gemeente Huizen er een museum bij: het smalfümmuseum 'De Rookerij'. Het
museum is gevestigd in een
oude palingrokerij. Tot en
met 16 januari is er de tentoonstelling 'Kinderspel'
ingericht.
Aan de hand van oude
filmapparatuur en foto's
wordt een beeld gegeven
hoe amateurfilmers al bij- .
na honderd jaar hun kinderen op beeld hebben vastgelegd. Verder is er eèh
huistaioscoop
ingericht
waar menig kind vroeger
van vaders fümvoorstellingen genoot.
Het museum in Huizen
is alleen op zaterdag en
zondag geopend van half
twee tot vijf uur (op 25 en
26 december en Nieuwjaarsdag gesloten).

©Joker Productions

Een vriendelijke oude eland op een te hard op het potlood drukt, deze tekening
schommelstoel, dat vraagt om een vrolijk fraai kunnen inkleuren.
Kinderen tot ongeveer 12 jaar kunnen de
kleurtje.
ingekleurde tekening opsturen (voorzien
Hoewel krantepapier natuurlijk niet ide- van naam, adres, postcode en woonplaats)
aal is om op te tekenen, moet je, als je niet naar:

Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus
222, 1000 AE Amsterdam.
De redactie van deze ATV-pagina bekijkt
alle inzendingen goed en kent diverse prijsjes toe. De kleurplaten moeten uiterlijk
woensdag 5 januari bij ons binnen zijn.

De cntreckosten bedragen
ƒ 2,50. Het smalOImmuseuni is te l
vinden aan de Valkenaarstraat
25, telefoon 02152-56231 of 56771.

sterk ingekookte jus over. Hiervoor de met wat peterselie bestrooide paddestoelen dresseren. Rechts achter het vlees
twee of drie bosjes haricot vert
en links achter aan wat rozetzout en peper nadat het is ten duchesse plaatsen. Direct
en zeer warm opdienen.
dichtgeschroeid.
Neem het vlees uit de pan en
MOKKA COMPLET. Een etenhoud dit warm. Voeg de kalfsjus of fond toe en roer het bak- tje wordt een diner als u na afsel los. Laten inkoken. Voeg loop een geurig kopje koffie
aan de paddestoelen van het met goede handgemaakte bonvuur af een flinke klont boter bons, een glas fijne cognac en
voor de liefhebber een mooie
toe.
Leg de tournedos bovenop de sigaar serveert.
schijf gebakken brood op een
PETER VAN KLAVEREN
warm bord. Giet er wat van de

Kok geeft recept voor kerstdis
BLINIS: 250 gram boekweitmeel, één kleine theelepel zout,
één ei, ±0.5 liter melk, scheutje
olie
Doe het meel en het zout in
een beslagkom en roer er de
melk en het ei en de olie door.
Als het beslag klontjes heeft,
even zeven. Het liefst in een
poffertjespan kleine pannekoekjes bakken. Op een bord
twintig stuks laten afkoelen.
Daarna met folie afdekken en
koel wegzetten. De rest kan
men als ze niet direct opgegeten worden prima invriezen en
eventueel later weer in de magnetron opwarmen.
CONSOMMÉ CHERRY: twee
liter water, 750 gram runderbeenderen, 500 gram schenkelvlees, bouquet garni van: 100
gram prei, 100 gram wortel, 75
gram ui, halve bos selderij, één
kruidnagel, twee laurierbladeren, vijf gram witte peperkorrels.
Garnituur: acht cherry tomaatjes, acht sprietjes bieslook.
Voorbereiden: Leg het schenkelvlees en de runderbeenderen in een braadslede en bruneer ze in de oven bij een temperatuur van 225°C. Op deze
wijze verwijdert men het vuil
en de laagwaardige eiwitten en
zorgt men ervoor dat de bouillon een fraaie bruine kleur verkrijgt. Schep de botten en het
schenkelvlees hierna met een
schuimspaan over in een soeppan en voeg ruim twee liter water toe, breng dit snel tegen de
kook aan.
Als er schuim boven komt

drijven dit zorgvuldig afschuimen met een schuimspaan.
Voeg het bouquet garni toe en
laat de bouillon drie a vier uur
trekken bij een temperatuur
van 95°C. Schep met een
schuimspaan het bouquet garni uit de pan en zeef de bouillon
door een zeef met een schone
doek erin (heel voorzichtig anders wordt de bouillon troebel
oftewel blind).
Neem een liter van de bouil-

bouillon die gedeeltelijk ingekookt is een fond heet, verder
ingekookt een derm-glace en
bijna geheel gereduceerd een
glacé.
Breng een pan met water aan
de kook. Geef met een scherp
mesje een klein sneetje in het
vel van de cherrytomaatjes en
dompel ze enige seconden onder in het kokende water, meteen daarna in koud water en u
kunt het vel er heel simpel af-

met blinis, zure room en zalrnkaviaar

G
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haricots verts
pommes duchesses

geparfumeerd met Grand Marnier

Mekka,
Ion af voor de consommé. Laat
de rest inkoken tot 1/4 van de
oorspronkelijke hoeveelheid.
De nu verkregen vloeistof kan
men als een fond verwerken;
een krachtige smaakstof om
sauzen op voortreffelijke wijze
mee op smaak te brengen.
Zeer in het algemeen zou
men kunnen zeggen dat een

leg ze op een bord en dek dit af
met plastic folie.
Bereiden: Laat de bosjes haricots in een bolzeef enige minuten voor het serveren zakken in
een pan met zachtjes kokend
water met boter.
POMMES DUCHESSES. 750
gram aardappelen (gewicht na
het schillen), 75 gram boter, vijf
eieren, zout, vers gemalen peper, nootmuskaat.
Voorbereiden: Schil de aardappelen en kook ze in water
met zout gaar. Even droog stomen. Goed stampen en de boter, twee eieren en drie eidooiers toevoegen. Goed doorroeren tot een fijne puree is verkregen (eventueel door een zeef
duwen). Op smaak brengen
met zout en peper en een snufje
nootmuskaat. Warm in een
x
spuitzak met groot gekarteld
mondstuk doen (spuitje nummer 10 of 11) en er mooie rozetten van spuiten op een licht ingevette bakplaat. Let er wel op
dat er aan de rozetten geen
scherpe punt komt, deze zal
met het afbakken verbranden.
Afdekken met folie.
Bereiden: Verwijder de folie
en schuif de bakplaat 15 tot 20
minuten voor het opdienen van
het hoofdgerecht in een op
180°C voorverwarm.de oven.
Omdat er al ei in de puree is
verwerkt hoeft u ze niet met
eigeel in te smeren).

trekken. Gepelde tomaten hebben een prachtige satijnen
glans, zet ze afgedekt weg.
Bereiden: Verdeel de ontvelde cherrytomaten over de boren en schenk er de, met zout
TOURNEDOS MET PADDEop smaak gemaakte hete bouillon over. Strooi er wat fijnge- STOELEN: Ingrediënten: vier
tournedos van 100 gram, 400
knipte bieslook over.
gram paddestoelen (bijvoorHARICOTS VERTS. Ingre- beeld shi-taken, oesterzwamdiénten: 400 gram hancots verts, men, champignons, eekhoorntjesbrood, boleten), vier sneden
groene bladeren van één prei
Voorbereiden: Was de hari- witbrood, 200 gram boter, twee
cots verts, ontdoe ze van de eetlepels olie, één deciliter kalfspuntjes. Zet een grote pan op jus of vleesfond, gehakte petersemet ruim water en wat zout en lie.
Voorbereiden: Snij het witbreng dit aan de kook. Voeg ineens alle haricots verts toe en brood in schijven ter grootte
blancheer ze gedurende enkele van de tournedos, bak ze in wat
minuten zodat ze net niet beet- boter bruin en krokant. Warm
gaar zijn, maar nog een ietsje houden. Maak de paddestoelen
stevig en beetje knapperig. schoon en snijd ze in vrij grote
Voeg de laatste minuut enkele stukken. Vier dinerborden
groene preibladeren toe. Doe al- warm zetten.
Bereiden: Bak in een koekeles over in een vergiet en spoel
het koud met water of liever pan de paddestoelen in vrij hete
doe ze over in ijswater, op deze boter mooi goudbruin. Kruid
wijze behouden ze hun fraaie ze met zout en een paar slagen
peper.
diepgroene kleur.
Laat in een andere koekepan
Snij een dun reepje uit de
lengte van de prei en bundel 30 gram boter en de olie heet
hier mee een stuk of tien boon- worden. Bak de tournedos hiertjes tot een mooi bosje. Ver- in aan beide zijden vier minuwerk alle bonen op deze wijze, ten. Kruid het vlees pas met het

geeft u meer!

Kerst-Antiekbeurs

In het Keizer Karel College in Amstelveen vindt op eerste en
tweede Kerstdag (25 en 26 december) de traditionele KerstAntiekbeurs plaats.
De Beurs in Amstelveen staat onder auspiciën van de Verenigde
Antiekbeurs Exposanten (VEA) die bij de aankoop een garantiecertificaat waarborgen. Dit jaar zijn er deelnemers die zich gespecialiseerd hebben in klokken, juwelen, kristal, bronzen beelden,
zilver en boerenantiek. Verder staan er algemene stands met een
ruime keuze in klein antiek. Dit jaar zijn er veel voorwerpen uit de
Oostbloklanden.

Porseleien zoutvat en oliekruik (circa 1880)
Het Keizer Karel College is te vinden aan de Elegast S (bij de Ouderkerkerlaan)
De beurs is op beide dagen geopend van 11 tot vijf uur.
*,

Bon voor onze lezers
Tegen inlevpnng van onderstaand? volledig ingevulde bon bi| dp kassn van de Kerst
Aniiekbpurs in het Keizer Karpl College betaalt u in plaats van / 6 50 slechts / 5 por
persoon
Naam
Woonplaats
Aantal personen (maximaal IWPP ppr bon)

geeft u meer/
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SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijn! in Hel Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amslelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Hel Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.
AUTO 1 -IN-3 MINI'S?
ƒ 39,95
ƒ 13,50

mm-prijs

ƒ
ƒ

8,35

AUTO/MAXI'S per mm

ƒ

9,90

niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), to>
rief op aanvraag.
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u/ea:

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,Mercedes 220 D '75 ƒ 6.500
Garage ALKEMA
Jac. van Lennepkade 271
Amsterdam 020-6126900
Opel Corsa 1.2 TR, 8-'85,
sedan, 74.000 km, ƒ6750,-.
Gebr. Haaker bv,
020-6594859.
Opel Kadett 1.3 club, Sedan,
5/87
ƒ8.800.DICK MUHL Nijverheidsln 1,
Weesp. 02940
18200/18008
OPEL Kadett HB 1300 Autom.
! 1985, ƒ6.995. Autoservice
Wetter, Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572.
Opel Kadett Sedan 4 drs. Jan.
'86, 93.000 km, d. blauw.
ƒ 7.950. OTO/ICI Citroen.
Tel. 02940-16661.

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,FORD SIERRA 21. l CL, 4 drs.
81.000 km. 11/'90 ƒ 14.750.
MINOR MOTORCARS Sloterkade 40-44. Tel.: 020-6177975
Opel Corsa 1.4, 1/90 ƒ13.250
Albers Autobedrijf.
Achterdijk 37, Ouderkerk a/d
Amstel. 02963-1767.
Seat Ibiza 1.2 SX, 3-drs, zwart,
69.000 km, 8/91, ƒ 13.950.
V.d. Pouw, Amstellandlaan 1
Weesp. Tel.: 02940-15110.

Auto's te koop
van / 15.000,tot ƒ 20.000,SAAB 900 C 3 drs. groen met.
'87, stuurbekr. 5 versn.
SAAB SERVICE MOLENAAR
HOOFDDORP, 02503-14097
Suzuki Swift 1.3 GTi '91
Commercial ƒ 16.950.Auto Amstelstad
Minervalaan 85, 020-6799100.
Suzuki Swift 1.3 GLX
1990
ƒ5.950.Auto Amstelstad
Hemonylaan 25, 020-6799100.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,Nieuwe FIAT UNO 1.4 S grijs
metal. kent.: 9/93; O km. Nu
zeer hoge korting. CASPARUS
b.v. WEESP. 02940-15108.

Chevrolet

met hoge kortingen
bij Beckeringh b.v. Uithoorn
zie verder onze advertentie onder de rubriek Algemeen

AUTOKROOY

T.k. v. part. prima Ford Taunus
nov.'81, apk t/m aug. '94, vr.pr. a.d. Klaprozenweg, A'dam-N.
020-6310615.
ƒ 1150. 020-6829992/6130016.

Van 1 6 - 3 1 december grote Kerstshow
Autobedrijf AMRIT. Tel 020-6153902.
Legmeerplein 28-32 Amsterdam (Overt.veld)

Volvo

Mitsubishi

MEER GARAGE
Hyundai dealer,
occasions
Linnaeuskade 5-7
Tel. 020-692.9548

Zoekt u een MITSUBISHI ?
Colt, Lancer,
Galant, Space Wagon
GOLDCAR AMSTELVEEN
020 - 6433733

Uw SUBARU dealers

MOOY & ZN

Mazda

Ruysdaelkade 75-77
A'dam 0/Z
020-6623167

Autobedrijf

HEERE b.v.

Hartgerink en Klomp b.v.

740 GL Automaat
1/90
940 GL LPG
2/92
245 Station, LPG
2/92
460 DL inj
4/92
460 GLE LPG
1/91
440 GL LPG
1/89
340 DL 1.4
2/89
340 DL 1.4
6/89
Ford Escort CLX, Lpg .. 5/91
Opel Kadett 1.3 N
5/87
VW Polo 1.3 CL 6/89
Ford Escort 11 Laser ... 6/85
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 02940
18200/18008
Bovag Garantie:
Aang.: Volvo 244 GLE-aut„ '81,
(198.000 km), carrosserie in
goede staat. D.gr. metal., leren
bekleding. Ruilmotor slechts
13.000 km gelopen. Voor de
knutselaar. Prijs ƒ 950,-.
Tel. 020-6161881.
T.k. Volvo 740 station diesel,
'87, gr. kent. 1e eig., prima
staat, ƒ5500. Tel. 023-402067.

Seat

TIJDELIJK

Fiat

COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
106 XR 1.1 km 28.000
92
205 XT 1.6 Aut. 48.000
90
205 XL 1.1 km 59.500
90
309 GLX 1.4 km 13.500
93
Levering met
Leeuwekeur Garantie
PEUGEOT-DEALER
Baarsjesweg 249 - 253
Amsterdam 020-6121824.

met hoge kortingen
bij Beckeringh b.v. Uithoorn

zie verder onze advertentie onder de rubriek Algemeen

240Polar(Estate), L.P.G., rood,
km 120.000, '92; 340 DL Sedan,
L.P.G., rood, km 79.000, 10/90;
740 GL, black line Sedan, km
170.000,'90; 740 GLEstate, km
120.000, '90; 440 DL/GL/GLT
v.a. '88 t/m '92; 340 automaat
Kom naar de FIAT
v.a. '87 t/m '91.
DECEMBER SHOW
VOLVO-NIEROP,
van 16 t/m 31 December.
Van Couverstr. 2-12,
Peugeot
205
GT11.9,
bj.
'87,
kl.
A'dam-West, 020-6183951.
RAT TIPO 1.4 DGT, bj. '91,
48.000 km, nw. pr. ƒ33.000, zwart, APK ANWB 7-'94. Prijs
ƒ
14.000.
Tel.
013-366538.
met veel ace. electr. schuifd,
stuurbekr., spoiler, 1e eigena- Peugeot 205 XE '89, APK april
resse. Vr. pr. ƒ15.000. Tel: '94,1e eigenaar, goed onderh.
020-6143268, na 20.00 uur.
Prijs ƒ 8000. Tel.: 020-6276910.
Fiat Uno 1.1 IE 5-drs, b.j. 2-92, in Peugeot 205 XL 1985, APK
perf. st., wegens omst. te 6-'94, sunr., in goede staat,
koop, ƒ 14.990, 02975-40047,
prijs ƒ5500,-. 020-6430740.
PEUGEOT 309, LPG,
GEBR. HAAKER B.V. ƒ5000. Tel.:020-6760071.
Demonstratie auto's:
Zéér Speciale Prijzen !
Panda
10/93 40 km
Uno 1.4 S . . . . 9/93
O km
Tempra 1.9 Dsl 9/93 8000 km

Kam. Onneslaan 10
in Badhoevedorp.

020-6594859.
Tegen handelsprijzen: Fiat
Tempra 1.6 SIE, zwart, LPG,
4-'91, ƒ 15.750. BEREBEIT, Amsteldijk 25, A'dam 020-6627777

Chrysler

02975-63418
150 auto's & bestel va. ƒ3000
ieder, rijden, geen bankinfo
Aanbel, ƒ 1500, rest 24 mnd.

Huurkoop

b

A-Point

Auto's te koop
gevraagd

JbTTA D '88, 4+, schuifdak,in
perfecte staat, geen lease.
Vr.pr. ƒ11.600. 036-5343642.
Tegen handelsprijzen: VW Passat GL Turbo Diesel, 1e eig.,
zwart metall., stuurbekr., febr.
'91, ƒ24.500. BEREBEIT, Amsteldijk 25, A'dam 020-6627777
VW Kever Speedster, b.j. '72,
vuurrood, nwe kap, nwe remmen, APK 12-'94. Vr.pr. ƒ 7200.
Tel.: 02975-61235.

Automaten

Autosloperijen
(s)loopauto's

HOOGSTE PRIJS
Tel.: 020-6198691
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Autoverhuur

QUKEBAAS
niet duur!!!
Studenten 10% korting.
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683.
Zie ATS telet. pag. 888
D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,per dag, ex. BTW
Grasweg 3, A.'dam-Noord'
Tel.: 020-6371826.
'
De Lugt luxe en bestel vanaf
ƒ39,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6003438.
LAGE HUUR
Nwe bestel- en vrachtw. m. radio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44,p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
wagens. Autoverhuur Sloothaak. Tel.: 020-6431220.

Autofinanciering
en verzekering
Geldlening Celie, vraag uw
maximum en de lage maandelijkse lasten. 020-6416607.
Autoverzekering laagste bet.
per mnd/kw. Celie alle verz.
020-6416607 ook gezinspakk.

Met een adïertentie in SHOWOOM/AUTO l-IN-3 MINI'S!

V.d. POUW Peugeot
Amstellandlaan 1
WEESP: 02940-15110
205 ace. 5 drs39.000 km 5/92
205 XR 1.
31.000 km 2/91
205 GE 1.1 64.000 km 5/90
205 Accent 28.000 km 1/92
309 XL 1.4 81.000 km 10/89
405 GLI
66.000 km 3/90
405 Ml 1.6 94.000 km 1/88

Porsche
Porsche 911 SC Coupé, wit, m,
'80. Div. extra's o.a. elektr
sch.dak + ramen, zonw. glas
c.v., elektr. verw. voorraam,
afst.alarm, or. lederen int., tur
bovelgen, (gerev. motor, rek.
ter inz.) ree. tax.rapp. aanw.
Inl.: BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam, 020-6627777.

Rover

Ford

A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jirnmink
Asterweg 24A A'dam 6364702
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
Voor een goede
alle merken en schaderegeling.
occasion, bent u
GARAGE ECONOOM
van harte welkom Repareert uw koppeling snel
en vakkundig. Alle reparaties in
één dag gereed.
Ook uw autospecialist
Frederiksplein 6, 020-6232505.
Gedipl. FOCWA monteur voor
al uw reparaties APK, laswerk,
schade's enz. ƒ35,- excl. p.u.
Incl. gar. Tel. 075-314618.
HETO CARS
2000 m! showroom.
Grote beurt ƒ295.- inkl. VVN,
APK en BTW, tevens keuze div.
KOLLENBERGWEG 11
occas. Bovenkerkerweg 23
AMSTERDAM-ZUIDOOST
AMSTELVEEN. 020-6412030.
020-6964964
GARAGE ECONOOM
Johan Boom
Repareert uw remsysteem snel
Ook in Den lip 55, tussen en vakkundig. Alle reparaties in
Landsmeer en Purmerend.
één dag gereed.
± 50 auto's v.a. ƒ3.000.- tot Ook uw autospecialist
ƒ20.000.- Tel. 02908-24640. Frederiksplein 6, 020-6232505.
Geop. van 9 tot 18 uur. Tevens
Zelf sleutelen of auto spuiten
inkoop van auto's a contant
doe je bij HEINING HOBBYOpel Kadett diesel ... 1983 HAL. 02907-6999 A'dam,
i-ord Taunus
1979 Sloterdijk 3.
Nissan Cherry 1984
Mercedes 220 D
1975
k/W Golf automaat ... 1980
Alle auto's APK gekeurd.
Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: orig.
Garage ALKEMA
PTT-vrijwaring RDW

Amsterdamseweg 9
Uithoorn

autolak

Volkswagen

Peugeot

Beckeringh b.v.

Rijscholen

Motoren/Scooters

Uno 1.1 S, 7/93
ƒ19.250
Uno 75 SX 7/91
ƒ18.250
Tipo 1.4. Basic 8/92 ƒ 22.950
Lancia Dedra 1.6 1/90 ƒ 20.950
Toyota Starlet 11/91 ƒ 16.750

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
t b.v. Golf Manhattan 1.6
1990 nu ƒ18.950, cil.koppen vlakken. Garage/
Audi 80 1.8S
1989 nu ƒ21.900,
motorenrevisie FEENSTRA
Opel Kadett 1.6
1989 nu ƒ13.600, Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
- keuze uit 64 auto's
APK KEURINGEN ƒ70,
- 3 maanden Bovag garantie
klaar terwijl u wacht.
- inruil en 100% financiering mogelijk
Garage West-Center:
Volkswagen en Audi dealer
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam'.

met hoge kortingen

020 6126900

Suzuki

Opel

Spectaculaire occasionverkoop

Accessoires
en Onderdelen

Bedrijfsauto's

Service en
Reparatie

Algemeen

Nieuwkoop Z.H. 01725-72481.
+ 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.
Wagenpark JOHAN BOOM,
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp. Oranje hek
Tel. 020-6105478
± 100 auto's v.a. ƒ500,tot ƒ20.000,-.
Door grote omzet goedkoopste adres van Nederland
Perfecte garantie
Geop. van 9.00 tot 19.00 uur
Tevens inkoop van auto's
a contant.
AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
LADA SAMARA 1.3 ... .1990
LADA SAMARA 1.1 ... .1991
AUTOBANDEN NODIG ?
LADA SAMARA 1.3 ... .1988
Gebruikte banden va ƒ 25.1984
Alle maten+merk. in voorraad. LADA Niva
Ford Sierra 2.0 Cü aut. .1989
Aanbieding: Nieuwe
Goodyear 155-13 ƒ115.- Alles Opel Kadett HB 1.3, Aut..1985
Daihatsu Cuore 1988
incl. balanceren en btw
Volkswagen Polo
1988
ECU BAND
Cilinderstr. 5 Amsterdam
Zwanenburgerdijk 503
Noord. Tel. 020-6313648.
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572 J v. Lennepkade 271
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Inruilkoopjes + 50 auto's v.a.
Klaar terwijl u wacht.
Amsterdam
ƒ 500.- tot ƒ 7.500.Ruilstarters en dynamo's.
Oostzaan,
Kerkbuurt
83.
Geop.
Valkenburgerstraat 152.
van 9 tot 18 uur Tel. 02984-5607
Tel.: 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
5 STERREN AUTO- & MOTORRIJSCHOOL
Tel.: 02502-45435.
Amsterdam, Almere en Zaanstreek
L.P.G.-inbouw ZAANDAM
SUPER STUNT
Nieuw v.a. ƒ 1.550.- incl. btw
voor nieuwe leerlingen
Gebruikt v.a. ƒ 1.050.- incl btw
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in Europa
Gratis leenauto
als u gebruik maakt van onze toch al goedkope aanbieding van
A.C.A. Tel. 075-351651.
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 975,Missot. specialist REM- en
of
FRICTIE-MATERIAAL.
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ750,Bosboom Toussaintstr. 43
Motorrijlessen ƒ 47,50 per les
A'dam. Tel: 020-6180443.
Autorijlessen ƒ 36,00 per les
Theoriecursus op Video GRATIS
Noodservice
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
ONDERDEELVERKOOP
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.
DOE-HET-ZELF ADVIES
AUTORIJLES
in Amsterdam. Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
op zaterdag van
Een uitstekende opleiding, met Theoriecursus gratis. Tel. 0610.00-13.00 uur
persoonlijke aandacht, voor 52821994 b.g.g. 020-6932074.
Kost B.V.
een betaalbare lesprijs, ƒ35
Valschermkade 16, A'dam.
per vol uur. Een eventueel herexamen is gratis. Bovendien
ontvangt u een gratis theorieleerboek. Les in Mercedes.
Autorijschool
"ZECHNER". Inkoop auto's tegen
ALLE KLEUREN
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Tel.
06-52-875125.
OOK IN SPUITBUSSEN
Bel voor info 020-6369515.
otto nieuwenhuizen bv
Let op! BOVAG autobedr. verRIJSCHOOL ROLF
Overtoom 515 Amsterdam
Rijden bij Rolf is een begrip in koopt gratis uw aanb. in zijn
(020) 6129804
Amsterdam. Met een goed Showr. Medembl. 02274-4999.
T.k. gebruikte onderdelen van team instructeurs/trices geven DE HOOGSTE PRIJS voor elk
alle type's BMW, Mercedes en wij op een psychologische ma- merk auto a cont. met vrijwar.
Peugeot. Garagebedrijf
C. nier intensief les en nog leuk
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Schrauwen,
Teteringsedijk ook! Hoog slagingsperc. en
Wilt
u uw auto v.a. 1990
134, Breda. Tel.: 076-214918. toch 1e 10 lessen ƒ30 p.u.
Tel. 6868063/6332405. P.S. Wij DIREKT a contant verkopen?
verzorgen ook 8-weekse cur- Belt u voor inl. 03410-19354.
sussen en examenroutes rijden Te koop gevraagd AUTO'S a
is vanzelfsprekend.
contant met vrijwar .bewijs
Tel.: 02908 - 24640
Zoekt u een AUTOMAAT ? Wilt u meer dan een gewone
autorijschool ? Probeer dan 's: •Auto te koop? Plaats in deze
GOLDCAR AMSTELVEEN
RUTH MADURO. 020-6003882, rubriek. U zult verbaasd staan
Keuze uit 10 stuks
7 dagen per week.
020 - 6433733
over het resultaat.

Daihatsu

T.k. Rat Tipo jan. '90 DGT 1.4,
groen 50.000 km. ƒ 15.400. Tel.
020-6227947/5801352.
MINOR MOTORCARS
Zoekt u een FIAT
Chrysler - Amstelveen
Keuze uit 50 stuks
De nieuwe Rover 600 nu
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
GOUDSMIT FIAT
m onze Showroom.
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Amstelveen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
020 - 6470909
Rover 820 SI nieuwste model
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
ABS + schuifdak 11/'92
:HRYSLER VOYAGER SE 3.0i
Rover 827 Vitesse 7/'91.
Chrysler
Grand
Voyager 8-'90, 65.000 km, div. opties.
Rover 111 L 3 drs. 6/'91
bouwjaar 1991' 85.000 km. Autobedrijf JAN WALS.
Rover 213 S 6/'88
Resta XR 2 Turbo
10/90
/38.000 Tel. 01807-12448
Tel.: 02902-61697.
Rover 216 S Executive
Mondeo 1.8 CLX stat.w. 6/93
Mondeo 1.6 CLX 5-drs. .6/93 met leer + schuifdak 4/'89,
Sierra GT, 4-drs
12/92 Ford Sierra 21. l CL, 4 drs.
81.000 km. 11/'90 ƒ 14.750.
Albers Autobedrijf
Ford Service dealer
2 CV, bouwj. '86, km.siand
MINOR MOTORCARS
Achterdijk 37, Ouderkerk a/d
OTO/ICI Citroen
114000. Prijs: ƒ3900. Huis ter
Sloterkade 40-44.
Amstel. 02963-1767.
Hogeweyselaan 21
Heide (U). Tel. 03404-32772.
Tel.: 020-6177975
1380
AG
WEESP
Voor een goede occasion'
Tegen handelsprijzen: nw. mo- Rover-dealer voor Uithoorn,
02940-16661
Autobedrijf WIM van AALST
del Escort 1.6 CLX 4-drs., LPG,
AX 1.0 E 6/87
ƒ 7.250 7-'91, ƒ 17.500. Nw. mod. Orion Amstelveen, Hoofddorp e.o.
Communicatieweg 6, Mijdrecht AX TGE 10/91
ƒ 15.900 1.6 CLX, 4-drs„ LPG, 1-'92, BOOM Aalsmeer: 02977-25667,
BX 14 TE 4/90
ƒ 16.950 ƒ18.500. Scorpio, 2.9i GL 5CITROEN-DEALER
BX 14 TGE 6/91 ....ƒ20.450 drs., schuifd., 1-'90, ƒ19.000. • De advertentie-afdeling beTel.: 02979 - 84866
BX 14 RE 3/88
ƒ10.950 Escort L 1.6 D, 1-'85, ƒ5250. houdt zich het recht voor adCHYPARSE, Soesterberg vult
BX 14 Palmares1/89 .. 12.500 Resta 1.1 C, 3-drs„ wit, 1-'89, vertenties eventueel zonder
uw Citroen-veerbollen voor
opgaaf van redenen te weigeƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS. Kadett 1.3 S 1/86 . . . ƒ 7,950 ƒ8750. BEREBEIT, Amsteldijk ren. (Art. 16 regelen voor het
25, A'dam: 020-6627777.
Tel'03463-51150.
advertentiewezen).
3-12 maanden garantie

Citroen

Lucky You bij Subaru
Kans op 5 miljoen met Lucky 10 bij Subaru

Saab

Alfa Romeo

Spectaculaire occasionverkoop

Subaru

Ceintuurbaan 225
A'dam 020-6622204
XM Turbo D, Amb., airco,
zwarte balk
De dealer voor
speedcontr.,'92
ƒ49.500
XM Turbo D, abs,'91 ƒ32.500
Amazing
Mazda's
en
Kroon
Occasions
XM Turbo D, abs, '90 ƒ27.500
Wijkermeerstraat 19-21. Tel.: 02503-36644
XMV6 schuifd,'91 ƒ32.500
Graftermeerstraat 49. Tel.: 02503-20129
XM Turbo D,'91
ƒ32.500
Industrieterrein Noord, Hoofddorp
XM Comf. 60.000 k '90 ƒ 22.500
Tegen handelsprijzen: Corolla
CX 22 RE Break '88 ƒ 10.900
1.8 XL Diesel, 5-drs, Stationcar,
Voor een goede occasion
CX 25 TRD Turbo II, '87f 14.500
9-'91, ƒ16.500. Carina 1.6 XLi,
MAZDA DEALER
BX TZD Turbo,'91
ƒ24.500
4-drs, wit, 4-'90 ƒ 12.750.
DONKER
4xBXTGDBr.,'91 v.a./19.900
Renault 5TL Le Car, 3-drs, wit, BEREBEIT,
Amsteldijk
25
Visserstraat 36
BX RD Break, '86
ƒ 6.500
10/84, 30.000 km, van part., Amasterdam, 020-6627777.
AALSMEER
BXTZD,'91
ƒ17.500
ƒ4.800, zr. mooi. 02979-83036.
Tel.: 02977-24247
Toyota Corolla 1.6, bj. '88, nw.
BX TRD, '87
ƒ 6.500
RENAULT AMSTERDAM
uitl., APK nov. '94, 54.000 km.
BXTD'91
ƒ14.500
Top occasions met 1 jaar
Vr.pr. ƒ 14.000: 020-6967720.
BX Diesel, nw type, '86/ 5.000
garantie
BX 19TZI, LPG,'92
ƒ24.900
Wibautstraat 224
T.k. Mini 1000 HLE '85, wit,
BX 19 TZI, '90
ƒ 15.500
020-561 96 11
BX 16 TZI, LPG, '90 ƒ 14.500 spec. uitv. APK mrt '94, i.z.g.st.
Renault Espace 2000 TSE
BX 16 TZI, LPG, '88 ƒ 7.500 ƒ4000,-. Tel.: 02977-29356.
d.blauw, b.j. nov. '87, 127.000
BX 16 TZI,'90
ƒ13.500
VOOR GEGARANDEERDE
km ƒ 16.500. Inl. 020-6644212.
BX 16 RS, '84
ƒ 2.250
OCCASIONS
BX16 RS Service,'85 ƒ2.950
ALLE ONDERHOUDS
Renault RS 5 TL, 67.500 km, in
Off.
NISSAN-DEALER
BX 14 Cannes, Ipg, '91/ 13.500
WERKZAAMHEDEN A.P.K.,
goede staat, ƒ 4500.
- - -14- Palais,
- ƒ12.500 BROCKHOFF van LEEUWEN Tel.: 020-6426029.
BX
'90
SCHADE-EXPERTISE •
T.T.
Vasumweg
36,
A'dam-N.
BX 14 TE, LPG, '87
ƒ 5.00
Amsterdam Oud Zuid
Omroepweg
2,
Almere
Te koop Renault 19 RL bouwBX 14 RE, '86
ƒ 3.950
2e Jan Steenstraat 42-48,
GSA Special, '83
ƒ 1.450 020-6332111 of 036-5360454 jaar febr. 1993, trekh., 14.00C
Tel. 020-6763829
C15E1400.89
ƒ7.500 Bluebird 2.0 SLX, 08/'89, APK km, ƒ 22.000: 02975-40747.
C 15 D, '90
ƒ 9.500 08/'94, wit, el.ramen, stuurbekr.
Vr.pr. ƒ 11.750,-: 020-6722544.
VISA Garage
Tegen handelsprijzen: Nieuw
70 BESTELAUTO'S en pers.
Houtmankade 37, A'dam.
SAAB SERVICE MOLENAAR
model Sunny 1.4 L 12V, LPG,
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Tel.: 020-6278410.
HOOFDDORP, 02503-14097
4-'91, ƒ 14.750. Sunny 1.7 SLX,
Rijsenhout, lid Bovag. Bijna
Ond., rep., APK.
4-drs, Diesel, 11-'89, ƒ10.500.
50 jaar gevestigd: BennebroeDiverse SAAB occasions
Sunny 1.4 LX, LPG, 4-drs,
kerweg 17, Rijsenhout bij
SAAB 99, 900 en 9000
Aalsmeer, 02977-24229.
Daihatsu Cuore TS 2- drs. wit 11-'89 ƒ 10.500, Bluebird 1.6 LX
Ook t.k. gevraagd.
9/88, 49.000 km. APK 10/94 Sail, stuurbekr., elektrische
ramen, LPG, 2-'90, ƒ9950.
ƒ7.500, Tel. 020-6260003.
BEREBEIT, Amsteldijk 25 AmFeroza EL II limited (grijs kent.), sterdam: 020-6627777
SEAT Autocentrum APC
div. extra's, km 3800, '92; ChaJarmuiden 43
rade 1.3 TX limited, km 10000,
Amsterdam-Sloterdijk
'92; Charade 1.0 TS Breeze, km
Tel. 020-6133333
30000, '91; Charade 1.3 inj. Shi- Ascona 16 S, 5-drs, hatchback,
VOORDELIGER
Seat
Ibiza
diesel "Van", grijs
ga, km 3700, '90; Applause Li LPG, 5 versn., getint glas, cenkent.,
bj
april
'91,
69.000
km.
Suzuki-Occasions
'92; Applause XI '89; Cuore TX, trale lock, b.j. '87, i.z.g.st.
Vr.pr. ƒ9.500. Tel. na 18 u.:
zwart, km 20.000, 12/91.
Alto GL 5 drs ... '87 ƒ 6 950
ƒ6750,-. Tel.: 020-6954589.
020-6159294.
NIEROP-DAIHATSU,
Alto GL
'90 ƒ 8.950
Opel Kadett 1.6i,
Van Couverstr. 2-12,
Tegen handelsprijs: Seat Tole- Alto GA
'91 ƒ 9.950
LPG, 4-'90, ƒ11.500.
A'dam-West, 020-6183951.
do 1.8i CL, rood, LPG, 6-'92, Alto GL 5 d r s . . . '91 ƒ10.950
Tel.: 075-287733.
ƒ
18.750
BEREBEIT,
Amsteldijk
Wie het eerst komt, wie 't eerst
Swift Club
'90 ƒ 13.950
maalt! T.k.: Daihatsu Charade, Tegen handelsprijzen: Vectra 25, A'dam, 020-6627777.
Swift Unique
'91 ƒ 14.950
bj. eind '88,1e eig., zeer zuinig 1.8IGL, wit, LPG, 5-drs., 1-'91,
Swift 1.3 GTi ... '91 ƒ 16.950
Swift 1.3 GS . . . . '91 ƒ 17.950
in gebr. z.g a.n. Vr.pr. ƒ 11.500. ƒ 18.500. Vectra 1.8iGL, 5-drs.,
Tel.: 020-6915144, na 18.00 uur. LPG, brons metallic, 4-'91,
Swift 1.3 GLX 5-d. '90 ƒ 15.950
ƒ19.500. Kadett 1.6i, LPG, 1Harley Davidson FLTC Tour
Auto Amstelstad
'90, ƒ 12.750. Kadett 1.6i, LPG,
5-'90,
lichte
park.schade, Glide Classic '84, compl. met Off. Suzuki-dealer Amsterdam
koffers.
Autobedrijf
JAN
ƒ11.750. Kadett 1.6i, 5-drs,
Hemonylaan 25, 020-6799100.
WALS. Tel.: 02902-61697.
CASPARUS B.V.
Station, 6-'90, ƒ 14.950.
Minervalaan 85, 020-6711888.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Casparuslaan 1
A'dam, tel.: 020-6627777.
WEESP
Tel.: 02940-15108.
T.k. Kadett HB 7-'83, apk 5-'94,
Spectaculaire occasionverkoop
12 x Panda vanaf . . . ƒ 6.250 kleur grijs, incl. radio.
Vr.pr.
ƒ2900.
Tel.
02974-459.
5 x Uno vanaf
ƒ 8.450

Peugeot 305 break SR, '86,
i z.g.st
ƒ 6.750.IMPORT USA CARS
Tel.: 020-6121824.
Chevrolets Pick-up Full Size en
SUBARU 1.6 GL 1988, ƒ7.250, S10 benz./diesel, grijs kent.
veel extra's. IMPORT USA div. uitvoeringen. Nieuw model
CARS, Keurenplein 9, A'dam, Pontiac transport en zeer veel
020-6670121.
andere modellen.
Volvo 360 2.0 inj., 3-drs., km DOOR INRUIL:
80.000, nw.st. '86, ƒ 8.500.Chevrolet Full Size
VOLVO NI EROP 020-6183951. pick-up 2500 HD
92
off. Fiat/Lancia dealer
Full Size Blazer 4x4
89
Pontiac Firebird als nieuw .92
RIJ NU,
Ford Thunderbird
91
Alfa 33 1.7QV, APK dec. '94, Nissan Patrol Wagon 2.8
BETAAL NOV. '94 */
b.j. dec. '86, vele extra's, vr.pr. TD GR, geel kent. 4x4, . . .91
of 10% KORTING **
ƒ9.500,-. Tel.: 070-3899491.
Rover 825i Sterling
88
op al onze ± 90 1e klas occas.
Alle auto's zijn voorzien
Adverteren in deze rubriek
van alle mogelijke opties.
• 0% rente / max. ƒ 10.000.Tel. 020 - 665.86.86
IMPORT USA CARS,
* * tot 'n maximum van ƒ 1.500.FAX 020 - 665.63.21
Keurenplein
9,
A'dam.
Deze aktie loopt tot 21-12-1993
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Tel.: 020-6670121.

Audi

bouwjaar mei '93
Directie wagen
Duurste uitvoering
Alle opties
Nu ƒ 32.950.HYUNDAI-DEALER

Nissan

|

Let op! Volvo 66DL, 1e eig.,
org. 53.000 km, nw. koppeling
+ APK 1978 ƒ1.500,-.
VOLVO-NIEROP, 020-6183951.
Renault ÏËL APK 10/'94,
iz.g.st., 84.000 km., ƒ2250.
Tel. 020-6846702.
T.k. AUDI 80, b.j. '80, rijdt nog
perfékt, apk tot juni '94, prijs
ƒ1150, tel. 020-6686045.
Toyota Corolla 1.3 DX, '85,
1e eigenaar, orig. 40.000 km,
absoluut als nieuw
ƒ4950.-.
Tel.: 020-631061

LANTR 18 GTi

Mini

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

T.k.: Ford Sierra (Laser), bouwjaar 1985, 3-deurs, goede .conditie ƒ4000. Tel.:020-6470334.

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Renault

8,35

mm-prijs met vignet

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. Citroen Centrum
Leende. Tel.: 04906-1528.
Tegen handelsprijzen:
Citr. BX 1.4 E 3-'87 ƒ6250.
Citr. BX 1.4TEToulouse, LPG
o.b..2-'91, ƒ 13.500. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Amstelstein - Suzuki

Hyundai

Toyota

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

3 regels

Ford Escort 1.6i b.j. '88, APK 8'94, gr./blauw, 3 drs., 5 versn.,
i.z.g.st., evt. + radio ƒ 10.500,
020-6153368, na 19.00 uur.
Ford Sierra 2.0i DOHC 01/'90,
3-deurs, wit, 5-bak, 130.000 km,
apk 1/95, ƒ 12500. 02507-16077

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
pnjz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-219777
V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inruilers en aantr. rep. prijzen.

Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen- kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp. Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein l 2; Uithoorn: Stationsstraat 60

voor elke extra regel

Citroen BX 16 TGI break, 1991,
i.v.m. lease-auto, eerste eig.,
ƒ24.000. Tel.: 040-810371.
Citroen BX bj. '86, APK 7-'94,
rijdt zuinig, m goede cond.
ƒ3750. Tel. 020-6151451.
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is de verkoop van uw auto een fluitje van een c e n t . . .
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
'
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-SMINI'S is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!

r™--------------™-™----•-i

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/eu roe nee[ue.
i
Prijs incl.
B.T.W.

Schrijf hier in blokletters
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.

Naam:.

•3
g
S
4

2
3
4
5
6
7
8
9
10

- --- i j

_
.

.

46,94
62,80
78,67
94,53
110,39
J26-25._
142,12
157,98

Telefoonnummer:

Adres:.
Postcde + Plaats:.

Handtekening:

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, «|
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686

faxnr. 020-6656321

Auto9s & Motoren

Weekmedia
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Actuele informatie over auto's en motoren.
Redactie Weekmedia onder vermelding van
'Auto's & Motoren', postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Uitglijden in Oostenrijk
is niet altijd overmacht
Een glad, winters wegdek kan een auto
onbestuurbaar maken. Met name als het
wegdek elders droog of sneeuwvrij is door
een wat hogere temperatuur worden wintersporters nogal eens verrast door de gladheid. Toch kan een bestuurder zich bij een
ongeval niet vrijelijk beroepen op slechte
weersomstandigheden als een vorm van
- overmacht.

De computer helpt bij de
invulling van skiwensen
Het kiezen van een geschikt wmtersportadres is een leuke bezigheid, maar kost vaak
nogal wat hoofdbrekens. Vakantiegidsen geven nu eenmaal niet alle informatie en van
vrienden en familieleden word je ook niet
altijd veel wijzer.

ANWB Rechtshulp heeft veel ervaring
met schaderegeling voor de wintersporter
en noemt in dit verband de speciale rechtspraak in Oostenrijk, nog altijd wintersportbestemming Nummer Een.

Met een enkele druk op de knop kan het
ANWB-Reisbureau nu via de computer alle
benodigde informatie geven over bijvoorbeeld wintersportplaatsen met kinderopvang, langlaufloipen, lengte van skipistes en
aantal liften.

Oostenrijk kent de regel dat weggebruikers bij duidelijk herkenbare gladheid hun
snelheid moeten aanpassen. Ook moeten ze
snelheid verminderen als er sprake is van
omstandigheden, die erop wijzen dat gladheid te verwachten is. Bijvoorbeeld bij temperaturen rond of onder het vriespunt op
_schaduwrijke boswegen, op viaducten en
bruggen en op wegen aan de schaduwzijde
wan de berg.
Wie in Oostenrijk onder dergelijke omstandigheden zijn snelheid niet aanpast, kan
een boete krijgen en aansprakelijk worden
gesteld bij een eventueel ongeval. De Oostenrijkse rechter laat deze regels evenzeer
gelden voor buitenlandse wintersporters, zo
constateerde ANWB Rechtshulp reeds in diverse gevallen.

,,
~

Huurski's kunnen ook
vergoed worden

• Het aantal skidiefstallen neemt de laatste
jaren duidelijk toe. Hierdoor ontstaat steeds
vaker de vervelende situatie dat wintersporters met een nauwkeurig bemeten vakantiebudget voor de rest van de vakantie 'taeneden' kunnen blijven. Een extra setje cheques
biedt allereerst uitkomst als voor enkele dagen een paar ski's gehuurd moeten worden.
In veel gevallen is er een goedkopere oplossing. Bij de meeste reisverzekeringen
met wintersportdekking bestaat namelijk
-de mogelijkheid om vergoeding te kragen
voor vervangende ski's. Veel wintersporters
zijn (al dan niet proefondervindelijk) bekend met de mogelijkheden van vergoeding
voor gemaakte ziektekosten bij een ski-ongeval en voor een set gestolen ski's. Maar de
tnogelfjkheid van compensatie voor de
noodzakelijke huurkosten voor vervangende ski's wordt nogal eens vergeten. Lees
daarom nog eens de 'kleine lettertjes' van
uw verzekeringspolis.

."': Het verhalen van schade
tijdens georganiseerde
reizen is vereenvoudigd
Voor wintersporters die met een georganiseerde reis meegaan, wordt het een stuk
eenvoudiger een mogelijke schade te verhalen. Door de invoering van de Wet op de
Reisovereenkomst kan voortaan de Nederlandse reisorganisatie worden aangesproken voor fouten van dienstverleners die
voor het wintersportarrangement zijn inge•schakeld. Hierbij valt te denken aan tekortTtomingen in de accommodatie of de verzorging en, mits deze bij het arrangement zyn
inbegrepen, tekortkomingen aan het skimateraal, de skilessen of de liftinstallaties.

Chrysler ziet Vision als trendsetter
D

E ONLANGS geïntroduceerde Chrysler
Vision is niet de zoveelste auto in het
topsegment. Deze nieuwe
klasse-Amerikaan met een
verfijnde techniek en zee
van binnenruimte combineert het beste wat de Amerikaanse en Europese automobielindustrie te bieden
hebben. De verpakking mag
daarbij op zijn minst als
fraai worden betiteld.

een inhoud van 3,5 liter en vermogen van 155 kW/211 pk. Het
maximale koppel van deze 24kleppenmptor bedraagt bijna
300 Nm bij 3.450 toeren per rmnuut. Door de aparte constructie van de Vision was Chrysler
gedwongen een motor van zeer
kleine afmetingen te ontwikkelen; onder de motorkap is het
immers nogal krap. Door de
plaatsing in de lengterichting
werd links en rechts naast de
motor ruimte
gecreëerd
voor
onder
meer de airEen maximum aan binnen- conditioning
ruimte bij zo compact mogelij- en de ABS-reke buitenmaten. Dat is de kern geleenheid.
van het Cab Forward design,
waarmee de Chrysler Vision
Op de thuiszich onderscheidt op de markt. markt voldoet
Liefst driekwart van de wagen- de Vision nu
lengte bestaat uit interieur- al aan de vrij
ruimte, waardoor de Vision een hooggespannen verwachnieuw soort space wagon is.
tingen. Maar
bij de ontwikKorte neus
keling stond
Cab Forward betekent letter- ook duidelijk
lijk 'de cabine naar voren'. Het voorop dat de
interieur van de auto begint bij auto
moest
de Vision veel dichter bij de slagen in Euvooras dan we van een sedan ropa en op de
gewend zijn. De voorstoelen be- eisen,
die
vinden zich verhoudingsgewijs daaruit voortdichtbij de voorruit, de neus is vloeien, is de
relatief kort en de wielbasis ex- Vision
dan
tra lang, zodat ook achterin ook volledig
veel ruimte ontstaat. Opvallend afgestemd. De
is de ruime instap voor de ach- Europese uitterpassagiers. De achterwielen voering verschilt op essentiële
staan namelijk zover naar ach- punten van de Amerikaanse Viteren dat de wielkasten geen sion.
deel uitmaken van de deuropening zoals je dat meestal ziet.
Maar in Amerika wordt
Chrysler nu al met het aardige
feit geconfronteerd dat sommiCompacte motor
gen liever een Europese Vision
Chrysler heeft voor de Vision bezitten dan één die voor de
een nieuwe motor en transmis- thuismarkt is bestemd. Zaken
sie ontwikkeld. In het vooron- als
snelheidsafhankelijke
der schuilt een V6-motor met stuurbekrachtiging, in hoogte

verstelbare bevestigingspunten
van de veiligheidsgordels en de
speciale afstemming van het
onderstel werden speciaal ontwikkeld voor Europa, maar
zijn inmiddels ook in Amerika
verkrijgbaar.
Voor de Europese markt
heeft Chrysler de Vision onder
meer voorzien van: in hoogte
verstelbare koplampen, wégklapbare buitenspiegels, hoofd-

steunen op de achterbank,
speedcontrol werkzaam tot 160
km/uur, een oliekoeler voor de
automatische transmissie, speciale ruitenwissers voor hoge
snelheden en een airconditioning die bij fel accelereren elektronisch wordt uitgeschakeld
zodat er meer vermogen beschikbaar is. En of Maij-Weggen het leuk vindt of niet: de
Europese Vision heeft een snel-

heidsbegrenzer die is afgesteld
op 180 km/uur.
Ook het onderstel werd op
Europa afgestemd en de rij-eigenschappen kunnen iedere
vergelijking rnet Europese concurrenten aangaan. Met zijn
volledig onafhankelijke wielophangmg, de forse wielbasis,
grote spoorbreedte en directe
besturing is de Vision uitstekend handelbaar. De vering is
comfortabel en stevig tegelijk.
De ontwikkehngsnaam
voor Chryslers grote sedans is LH.
Sommigen beschouwen dit
als de afkortmg van Leveraged Handling, oftewel
wegligging op
het hoogste niveau.

„In de huidige situatie, waarbij meer dan 45 automobielfabrikanten strijden om de gunsten van de automobilist, kun
je niet meer uitgaan van 'follow
the leader'. Ik ben ervan overtuigd dat wij met de Vision een
ontwikkeling in gang hebben
gezet die het uiterlijk van sedans de komende jaren belangrijk zal veranderen. Qua ontHoe het ook wikkeling nemen wij nu een
zij, de Vision voorsprong van enkele jaren."
behoort tot de
best rijdende
Amerikaanse Twee uitvoeringen
sedans.
De
De Chrysler Vision is in twee
auto
stuurt uitvoeringen op de markt geopmerkelijk
bracht en leverbaar vanaf ongestrak en over veer 90.000 gulden. Voor dat
de prestaties geld biedt Chrysler een zeer
valt niet te complete uitrusting met stanklagen. In iets daard onder meer twee airbags,
meer dan tien ABS, een uitschakelbare tracseconden zit tion control, achtvoudig elekhij op 100 km/uur en de top ligt trisch verstelbare voorstoelen
ergens rond de 215 km/uur. De en airconditioning. In 1994
1591 kilogram zware Vision hoopt Chrysler vierhonderd
lust uiteraard wel een beste exemplaren in Nederland aan
slok. In het stadsverkeer ver- de man/vrouw te brengen. In
bruikt hij zo'n vijftien liter op Nederland gaat hij de concuriedere honderd kilometer, zeg rentie aan met bijvoorbeeld de
maar 1:6,5. Het gemiddeld ver- BMW 5- en 7-serie, de Mercedes
bruik komt uit op ongeveer 1:9. E-serie, Saab 9000, Volvo 900serie en de Audi 100-serie.
Chrysler denkt dat de Vision
dankzij Cab Forward de koEH
98 minuten, de Golf Eco was
gedurende dezelfde tijd slechts
53 minuten in bedrijf. Parijs en
Barcelona boekten de laagste
percentages, maar waren toch
nog goed voor een besparing
van ongeveer achttien procent.

De Golf Eco is
zuinig in de stad
V
OLKSWAGEN komt
als eerste autofabrikant met een in serie
geproduceerde auto
met Eco-aandrijftechniek,
waarbij de 1.9 liter dieselmotor door een automaat
wordt uitgeschakeld op het
moment dat de auto geen
aandrijving nodig heeft, zoals bij het stilstaan voor een
rood verkeerslicht.

Het brandstofverbruik van
de Golf Eco is zeer acceptabel:
in de stad verbruikt hij slechts
4,6 liter op iedere honderd kilometer. Bij een gewone Golf diesel met hetzelfde vermogen ligt
dit op 6,5 liter per honderd kilometer. Tijdens het rijden is de
Golf Eco een volstrekt normale
auto en beslist geen Variomatic. Het enige dat ontbreekt is

Audi A8 is
uitgevoerd
in aluminium
De nieuwe uit aluminium
vervaardigde Audi A8 met een
verder ontwikkelde 4.2 liter V8motor, automaat en quattroaandrijving wordt in het derde
kwartaal van 1994 op de Nederlandse markt geïntroduceerd.
Tevens zal de Audi A8 worden
aangeboden met de bekende 2.8
liter V6-motor en voorwielaandrijving.
-

Vroeger werd een benadeelde wintersporter voor een schadeclaim vaak doorverwezen naar de buitenlandse hotelhouder, die
onaangekondigd een wijziging had doorgevoerd. Vanwege de moeite en kosten hiervan
zagen de meeste slachtoffers maar af van
verdere actie. Door de nieuwe wet kan nu
echter worden volstaan met het indienen
van een vordering tot schadevergoeding bij
de reisorganisatie in Nederland.
Hetzelfde geldt ook voor schade ten gevolge van een gebrekkige skilift, die de liftexploitant had kunnen voorkomen. Voor advies over deze mogelijkheid kunnen ANWBleden bellen met de Reisproblemenlijn, telefoon 070-314.7788.

Beide uitvoeringen bieden
door de bijzondere constructie,
het Audi Space Frame in aluminium, een goede bescherming
aan inzittenden. Met deze aluminium
carrosserietechniek
wordt een ecologisch zinvolle
trend ingezet. Voor het eerst is
men erin geslaagd het gewicht

het koppelingspedaal. Het is
starten, schakelen en wegrijden. Zodra je echter de voet van
het gaspedaal haalt, stopt de
motor en 'rolt' de auto verder.
Bij het intrappen van het pedaal wordt de motor weer geactiveerd.

Hoge cijfers
Bij een vergelijkingstest door
negen Europese hoofdsteden
met een Golf diesel en Golf Eco
bewees de laatste duidelijk zijn
meerwaarde. De test werd in
alle steden afgenomen tijdens
de spitsuren.
In steden als Amsterdam,
Brussel, London en Milaan lag
het verbruik van de Golf Eco
ruim twintig procent lager dan
de gewone dieselversie. In Amsterdam verbruikte de Eco tijvan een auto m de topklasse
aanmerkelijk te reduceren,
zonder in te boeten aan binnenruimte, luxe en een sterke motor.
Een ander Audi-meuwtje is
dat vanaf januari 1994 de Audi
Cabriolet 2.6 E aan het leveringsprogramma wordt toegevoegd. Deze stille zescilinder
met 110 kW/150 pk vervangt de
huidige2.3 liter (98 kW/133 pk).
De prijzen van de nieuwe cabriolet zijn op dit moment nog
niet bekend.

dens de test 21,5 procent minder brandstof. De grootste besparing werd in Brussel gerealiseerd, 27 procent. In Parijs
bleef de besparing steken op
16,5 procent en de gemiddelde
snelheid was daar met 22
km/uur eveneens het laagste
van alle negen hoofdsteden.
Er werd tijdens de test niet
alleen brandstof bespaard. De

paraat, ter grootte van een autoradio, slaat bij een ongeval diverse cruciale gegevens op vanaf 30 seconden voor tot vijftien
seconden na het ongeval.
Hierbij moet gedacht worden
aan de rijsnelheid, rijrichting,
werking van remmen, ontsteking, verlichting en knipperlichten. De objectieve informatie die dit oplevert, moet bijdragen aan een betrouwbaar beeld
van oorzaak en verloop van een
ongeval.
Met name verzekeringsmaatschappijen hebben belangstelling voor dit registratiesysteem, omdat deze het onderZwarte doos moet
zoek naar de schuldvraag sterk
helpen bij analyse
vereenvoudigt. Bovendien kan
na auto-ongelukken
de zwarte doos hierdoor leiden
Auto lease Rora te Amster- tot beperktere stijging van de
dam introduceert als eerste lea- verzekeringspremies.
semaatschappij in Nederland
een 'black box' in haar auto's.
Saab 900 Coupe
Het gaat om een zogenaamd pilotproject gedurende het jaar
en Cabriolet
1994.

Op basis van een onderzoek
in Duitsland wordt een daling
van dertig procent van het aantal schadegevallen verwacht.
Auto Lease Rora treedt op als
pilot van het Verkeers Ongevallen Service Bureau (VOSB) Rasenberg dat ervaring wil opdoen met het elektronisch registratiesysteem OOG (Opname Ongeval Gegevens). Het ap-

mende jaren als een eye-catcher door het verkeer zal gaan.
Torn Gale, vice-president van
Chrysler International Operations: „Het Cab Forward design
komt wat ons betreft precies op
tijd. Ik verwacht dat andere
merken spoedig van de voordelen overtuigd zullen zijn. Cab
Forward is nu nog heel exclusief, maar voor het eind van dit
decennium zullen onze grootste concurrenten hun auto's
volgens dit design ontwerpen.
Het wordt de trend voor de jaren negentig."

uitstoot van schadelijke stoffen
en de geluidsoverlast was ook
aanzienlijk minder dan bij de
normale Golf diesel omdat de
motor van de Eco veel minder
in gebruik was. Gemiddeld
draaide de Eco-motor 29 procent minder. In Amsterdam
werd zelfs de grootste besparing gerealiseerd met ruim 45
procent. De Golf diesel draaide

De voordelen van de Golf Eco
komen het beste naar voren in
het stadsverkeer, maar tijdens
de test bleek toch ook dat hij
net als de andere Golf zeer geschikt is voor de buitenwegen
en snelwegen. Het brandstofverbruik lag hier zelfs vijf tot
vijftien procent lager. In de Dolomieten werd met een rit over
vier passen de betrouwbaarheid van de Golf Eco op de
proef gesteld. Om bij een rit
door de bergen gebruik te kunnen maken van de motorrem,
kan het Eco-systeem door het
indrukken van een knop aan
het stuurwiel worden uitgeschakeld.
De Golf Eco is leverbaar voor
ongeveer 40.000 gulden. De
meerprijs voor het Eco-systeem bedraagt 3600 gulden ten
opzichte van een Golf CL 1.9
liter diesel.

begin januari presenteert Saab wendam het gevaarlijkste punt
de nieuwe 900 Coupé en 900 Ca- van de weg.
briolet. De eerstgenoemde
volgt het traditionele coupeconcept. Door de combinatie
Van Dijk is
van functioneel ontwerp en
derde
receptionist
hoog prestatieniveau is de nieuvan het jaar
we coupé naar verwachting een
aantrekkelijke auto temidden
van coupe-modellen, die door
andere fabrikanten worden
aangeboden.

De 900 Cabriolet is ondanks
de linnen kap een echte vierseizoenen auto, die ruim plaats
biedt aan vier volwassenen. Op
het gebied van veiligheid en
comfort zet hij een traditie
voort en hij is daarmee een
waardige opvolger van de eerste Saab 900 Cabriolet. Beide
modellen worden in respectievelijk in maart en mei 1994 in
De heer G. van Dijk, receptioons land leverbaar.
nist bij Ford Servicedealer Albers uit Ouderkerk a/d Amstel
heeft de derde prijs behaald in
A 10 is Noordhollands de competitie Receptionist van
het Jaar 1993, die onder Fordmeest onveilige weg
medewerkers gehouden is. De
Uit het rapport 'Ongevallen- deelnemers moesten aan de
cijfers rijkswegen 1992' van hand van een vragenlijst hun
Rijkswaterstaat blijkt dat de bekwaamheid tonen.
ringweg om Amsterdam (A 10)
als meest onveilige weg van
De prijs, een midweek CenNoord-Holland kan worden terParcs, werd overhandigd
aangemerkt. De dertig kilome- door de heer Buis (rechts op de
ter lange ringweg telt liefst ze- foto), hoofd Afdeling Onderdeventien black spots. Rijkswa- lenverkoop en Service van
Op de Detroit Motor Show terstaat noemt de afrit Nieu- Ford Nederland.

Voor beginners een uitkomst

Vooral voor de beginnende wintersporter
is dit informatieprogramma een uitkomst.;
De wensen worden in de computer inge
voerd en binnen een paar seconden krijgt
men een overzicht van de meest geschikte
plaatsen te zien. Het is ook mogelijk om alle
gegevens van eenbepaalde plaats die men in
gedachten heeft op te vragen. Verder geeft
de computer nog de gemiddelde sneeuwhoogtes aan, waarmee kan worden vastgesteld in welke periode de meeste sneeuw te
verwachten is.

Routekaart in Ski '94
kan veel soulaas bieden
Het alpineskiën is nog altijd het meest
populair, maar onder een grote groep wintersporters en dan met name jongeren
neemt het snowboarden een razendsnelle
vlucht. Dit is een van de onderwerpen in het
onlangs verschenen wintersportmagazine
Ski '94. Verder weer de traditionele skitest,
die dit jaar is uitgebreid met een test van
ski's voor kinderen. Daarnaast veel aandacht voor skimode voor zowel volwassenen
als kinderen. Ten aanzien van de informatie
over de diverse wintersportgebieden wordt
de nodige plaats ingeruimd voor Amerika en
Oost-Europa.
Heel handig is een kleine apart bijgevoegde routekaart rnet een duidelijk overzicht
van de meest gangbare routes door Belgi,
Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië en Oostenrijk. De mogelijke verkeersknelpunten zijn in kleur aangegeven.
Per land wordt overzichtelijk informatie gegeven over toltarieven, brandstofprijzen, radiofrequenties en belangrijke telefoonnummers.
Ski '94 is onder meer verkrijgbaar in boekhandel en kiosk en kost vijftien gulden.

Ook de auto moet
wennen aan winter(sport)
Wintersport vraagt voorbereiding. Niet alleen lichamelijk, want ook van de auto
wordt de nodige inspanning gevergd. Extra
aandacht aan de auto voordat u afreist, kan
daarom geen kwaad. Een inspectiebeurt
door uw eigen garage voorkomt waarschijnlijk al veel narigheid, maar u kunt ook zelf
het een en ander doen.

Ook de auto moet wennen

Via de ANWB is een handzame gratis brochure verkrijgbaar met de titel 'Auto en winter(sport)' met hierin de nodige tips. Er
wordt aandacht besteed aan alle zaken die
maar even van belang kunnen zijn, zoals
sneeuwkettingen, winterbanden, skiboxen,
mistlarapen, het rijden op een winters wégdek, de winterbeurt en er is een lijstje in
opgenomen van attributen die je tijdens de
reis maar beter in je kofferbak kunt hebben dan thuis in de schuur.

SONY 55CM KLEUREN-TV

STEREO TELETEKST
SONY CAMCORDER
--:; PHILIPS 63 CM KTV
.#• STEREO TELETEKST

teletekst

8x motorzoom, fader, 3 lux,
hifi, autofocus Adv '2220.-

1299.-

.J$ 25GR5760, Flat square beeld'-f.f\ buis, teletekst, stereo en af- TOPMERKCAMCORDER
1JV| standbedienmg Adv."2075 F60,8mm systeem, 6x zoom, su'-*Vpenmpose, autofocus Adv'2299-

1295.-

:ju

inf arm

1395.-

Omroep- overzicht:
NOS 3O4AVRO 31OVARA 32O KRO 33O
NCRV 340 TROS 35O VOO 36O EO 37O
VPRO 380 IKON 391 Educatief
392-399

Vi PHILIPS 28PV7976
l V; 70 CM MATCHLINE
ki03&1QQC . SONY HI-8 TRAVELLER
••-..,: iïifrJJfrr B9*9VB
Topklasse beeldkwaliteit, HiU:j PHILIPS 25PV7966
Fi stereo. Adviesprijs*3330.!*;! 63 CM MATCHLINE
r>
j
~"
r.j ..1

Adres centrale redactie: StucJIoeomple

1795.- STEREO1899.TRAVELLER

('V'
r A-:

ï) AFSTANDBEDIENING

995.

U, PHILIPS 55 CM KTV
;j: STEREO TELETEKST

945.-

', PHILIPS 55CM KTV
lifej SUPER TELETEKST
'f » ' '

l Ill-ll

W «SWWIII l* l V

r<tr-=
K] PHILIPS GR1021
745.37CM

395.-

CCR810; 8mm camcorder, HiFi
stereo, super-lichtgewicht *2695.-

KLEUREN-TV
EN
L
VIDEO SAMEN-

1699.-,

VHS-HQVIDEORECORDER

1549.-

SAMSUNG RE570
pT?ii OIO -

Type W750; V o o r l a d e r ,
RVS t r o m m e l EN kuip.
Adviesprijs. *2199.

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

U'JIrVT

SHARP R2V11 STUNT!!

BAUKNECHT 1100 TRN
Type WA1 99; 1 1 0Otoeren. '1 849.-

INDESIT 2-DEURS

Type R2240. Adviespnjs'849.-

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM61 0; 20 liter. Adv. *769.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderenl Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbieding? Adviesprijs.*1549.-

PANASONIC NN5259

O-1Q
O 151 •"

nreji
.
Lasty -MOC
i i^u.

SHARP 2 IN 1 KOMBI
Type R3G14; Draaiplateau,
timer en 1000 Watt quartz-grill.

369."

SAMSUNG 900 WATT

399:

Type MX245TB(zw); 28 liter,
digitaal, draaiplateau. Adv. *549.-

BAUKNECHT WA6500

845.-

SIEMENSKS31VOO
320 üter2-deurs koe«<ast *1398.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR702; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle, perfekt
beeld, HiFi stereo. Adv. *1795.-

MOULINEX3IN1
KOMBI MAGNETRON

999.-

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi-magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adviesprijs*849.-

TURBO-DRIVE
HI-FI
1

549.599,

Supersnel HiFi stereo video.
Ned. Philips garantie. '1395.-

799.

INDESIT 1200TOEREN

HRD910;TOPKLASSEi '1649.-

nr» o/i
n
ifM* O4!*!."

899.-

rJfcj Flat en Square Hi-Black Tnnit??;v2 ron beeldbuis, teletekst en af- SONY VHS HI-FI VIDEO
-7j$ standbediening. Adv '1799.- SLV615; HQ TOPKLASSE'
4 koppen, longplay (8uur). '1990.-

fôpH^IOÜQ

H"-- H'Jiïlkf t£m^JiJ m
$A SONY 70CM KVC2921
«s$ STEREO TELETEKST

1299.GRUNDIG HI-FI VIDEO

m
y

1699.-

VS940; VHS-HQ, 4 koppen,
TELETEKST/PDC. *1999.-

1499.-

PANASONIC VHS HI-FI

s--«J:
?. ' - • '

r> ^ PANASONIC 70 CM
;~cj STEREO TELETEKST
Ê/Otij

régii

f]

.........

Y^g griilf *•/

steeds
TECHNH

PHILIPS VIDEO+ PDC
VR223; VHS-HQ, simpel pro- j
grammeren: TXT. *1245.-

369.

749.-

STERE'

BCC speelt reeds 23 jaar op
zeker en verkoopt uitsluitend
de allerbekendste topmerken
met officieel Nederlands garantiebewijs. Fabrikanten en
importeurs leveren ons graag |
en niet alleen vanwege onze
l INDESIT PROMOTIE
zeer grote omzet. Ook omdat
l Type 2596; Adviesprijs.*799.wi j een snelle, zeer modern
geoutilleerde Technische
Bienst hebben, die het begrip
SERVICE werkelijk waarmaara.
BAUKNECHT SUPER
Bv;kleuren-tv service in-en]
KOEL/VRIES KOMBI
..' j
„(intüH ii ter uk
TvpeKGC2511;Adviespnjs*1269.de volgende werkdag. Bij BCC
kopen is een verademing.
Vakkundig personeel staat u
met raad en daad terz,|de.
PHILIPS/
BCC, waar men nog ti|d voor
WHIRLPOOL
ti heeft!
850

TOEREN
BOVENLADER

/icleoiecoiclei. dubbele speel-l
:luui. olstaiKlbedienino 11-I5.-I

32!

679.PHILIPS VHS-HQ VID"EO l

iType AWG089; Opvolger
Ivan de nu reeds legenIdarische PHILIPS CC1000.
Adviesprijs. *1445.-

VR312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbedienmg.*1145.-

899.-

679.-

ISOOTRNBOVENLADER

2SB12;LCD-afstandbed..-1045.

SONY CD-

lAEGTURNETTE

PHIUP

GRUNDIG VIDEO + PDC
GV201 ; TELETEKST. *1 099.^«n.a.standbg.^

l Inklusief aparte 2800-toeren
l centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

INDESIT 140 LITER

1099.-

145 LITER KOELER

~ 395.-

RTV535;3koppen, VHS. *1445.-1

_ 425.-

Ql'1 70KV9717;Adviespnjs*2275.-

iW

SLV425; VHS-HQ, longplay,
4J3A-PROkoppen,shuttle. '1330.-1

;^'
^

1999.-

599.

SONYSKOPPENVIDtOl
V325; VHS-HQ, prefekt beeldi |
LCD-afstandbediening. '1220.-

BAUKNECHT 160 LTR

MY
FIRST
SONY

AKAIVHSVIDEO+PDC

TCM4000;Soundmix/
cassettespeler, inkl.
microfoon.Adv.*140.-

F360; HQ-3 koppen. '1098.-1

7/IQ

F340; VHS-IHQ, PDC voorbereid, afstandbediemnq. '968.-1

MYFIRSTSONY
CFM 2000; Radiocassette. Adv. '165.-

^^^

m^ ggg .m!& 599."KÜm3J
PANASONIC VIDEO
P
*

10.

Jltniaai

,-V BLAUPUNKT 55 CM
• 1 i SUPER TELETEKST

-

^

GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

MYFIRSTSONY
WM3000; Kleurige
walkman, inkl. hoofdtelefoon. Adv.*85.-

J40;VHS-HQ,3koppen.*1104.-1

F3-ffl7
'• 5 ™" 798.- pTjp4
698.- ü^jj
GRUNDIG 51 CM TEKST

CVIQ

ui tl.

^ * * •*

JVC VHS-HQ VIDEO

DX20;afstandbediend. *879.-1

COQ

399.-'

595.-

TOPMERK WASDROGER
| Wasdroger. Adviesprijs*495.-

279.-

I ZANUSSI WASDROGER

998.-

39».-

l PHILIPS/WHIRLPOOL
| Type AMB523; Adviesprijs*945.-

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. grill en kookwekker. *1510.-

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

| INDESIT WASDROGER

459.599.IBAUKN./BOSCH/AEG

ATAG GAS-ELEKTRO

ATAGINFRA TURBO

| Type TD50; Adviespnjs*649.-

KONDENSDROGER
l Elektronisch regelbaar. *1445.FW40;2x
revers-

999.1299.169.-

l MIELE DROGER

Ad vi esp rijs ~ 1 345.-

I AUDIO-& VIDEO CASSETTES

899;
, Meer budget door de gratis l
) BCC-card!
>anvraag-folder in de winkel!

EM22; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs. *1575.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs. *595.-

328.-

ZANUSSI VRIESKAST

Type Z6050; Adviesprijs*599.-

Type AFB594; Vrieskast.
6 programma's, 12couvertsen
Adviesprijs. *725.geruisarm: Adviesprijs*999.-

De laagste prijzen van Nederland! Bijv.:

MAXELLXL-II90
10voor,... 37.SONYP5.90HiqhGrade 2voor.... 25.-

PIN-CODE
M
\*• f.

898.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

IKONDENSDROGER

Inkl. afstandbediening. '699.-1

'HILIPS55CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST

410;Gas-eteWrofomuis.Adv.*1425.-

L649.- PHILIPS /WHIRLPOOL INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
799.l ELEKTRONISCHE

L:J/J>? ÜÉ{.Ö."
STUNT! VHS-HQ VIDEO

428.-

mus

668.-

PELGRIM FORNUIS

160 liter inhoud. Adv.*869.-

terecorder.

©

f *lïf.
AKAI3 KOPPEN VIDEO
1*1 ARISTONA 55 CM
fv! STEREO TELETEKST

_ 495.-

x

BOSCH KTF1540

IS63-30; Adviespnjs*1799.-

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

KN5404; Gas-elektro. *1049.-

PHILIPS 160 LITER

'•• /xKA^^A

_ 1348.- |j;JEf o99.-l

BLAUPUNKT 63 CM
STEREO TELETEKST

LSI

779.-

SONY 4 KOPPEN VIDEO

1S70-39; Adviespnjs'1999.-

5,
i j\

598.-

INDESIT G/E FORNUIS

ZANUSS1140 LITER

i.'li ARISTONA 70 CM
t W STEREO TELETEKST

1

Type KN5402WO; Adv. *849.-

355.-

TOPMERK. Adviesprijs*749.-

BLAUPUNKT VIDEO

1398.-

130 LTR. KOELKAS
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

799.- H 255.-

ARISTONA HQ VIDEO

Ni
i'£ BLAUPUNKT 70 CM
f^r STEREO TELETEKST

599.-

KOOP ZONDER
RISICO

749.-

.

^ SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST
PHILIPS 4 KOPPEN VHS
M 37 CM KLEUREN-TV

879.

7QQ _

!w 599.-

F55; 4 koppen, stereo. *1683.-

«l«l«ll

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOEL/VRIES KOMBI
l ZANUSSI WASAUTOM. TypeARG280;Aoviesprijs*1235.-

IIÏJÏJB —

'M, 70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

STUNT 1000 TOEREN

PDC
..

R8180;750 Watt + draaiplateau.

Luxe 3 in 1 kombi
PHILIPS/WHIRLPOOL Geen 2-deurs koelkast maar een AVM920;
magnetron. Adviesprijs*1299.-"
TypeAWG719; Adv. *1235.- echte 320 Iiter2-deurs koel/vries
kombinatie. Koelruimte op "ooghoogte". Adviesprijs. '1099.'*J'J'J-T
* «PW*

1099.

v! PANASONIC 63 CM
% STEREO TELETEKST

SHARP 3 IN 1 KOMBI

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig. Adviesprijs*1299.-

JVC VHS HI-FI VIDEO
r^-j SONY 63 CM K'
;$ SUPER TELETEKST

J- l ?J

MOULINEX FM1115*

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv. *749.-

SIEMENS WASAUTOM.

Slim-lme, High-Quality! 2 videokoppen,
stilstaand beeld, picture search, timer:
SONY TRAVELLER
8 programma's tot 1 maand vooruit,
TR50; Lichtgewicht camcorder, electromsche bandtpller,
8x zoom, hifi, autofocus. *2550.kabeltuner, Scart-aansluiting.
Afstandbediening.
Adviesprijs*699.-

1399.-

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

1O2 Nieuws
2OO programma
30O Omroep
4OO Vrije Tl|d, Teletekst
VX3 Consument, finaneif JO Sport
ï OO Weer er» verkeer
•• 300 Landbouw en regio

1099.-

s', PHILIPS 70 CM KTV
',X STEREO TELETEKST

laatste

t ft d e 1 1 n g

-

Type KVC2121; 55cm Hi-Black Trinitron
beeldbuis, softline design, doublé duty
afstandbediening, teletekst met geheugens,
HiFi stereo met 30 Watt totaal vermogen,
60 voorkeuzezenders programmeerbaar via
afstandbediening, On Screen Display en
dubbele camcorder aansluiting.
Adviesprhs*1890.-

tlN

Plortrnnisch betalen

IMERKCENTRIFUGE

BAUKNECHT LUXE
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 311; Adv. *848.-

BAUKNECHT VW 3PR

PT«P%

7QQ _

Lflfij

f «l«lri

BOSCH VW PS2100

STUNTÜ VRIESKIST!!

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

348.l tot B. 30 uur
9 tot 5.30 uur

«^^^««™-^____^__.^________^^_^___
zatardag .9 tot
KOQPAVOND:
. . . 7 tot 9 uur
OM
l BEVERWIJK
[ALKMAAR
l«a»*fj PI FKTRD Ql IDPRQ Badhoavedorp
.... 7 tot 9 uur
elcentrum "Schalkwijk" l Winkelcentrum "De Beverhof l Huiswaarderpleln 11
II / ïki rïe 5 A RiiV«T-r Ar? MaarssanbroaK
ovariga
filialan
dondardag ...... 7 tot 9 uur j
radreef37
l Beverhof 16 (alleen witgoed) l (Achter IMoorderkade/Gro.morM) l l i IN DE RANDSTAD
overlya
filialan
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Ministerie van J u s t i t i e

Justitie
Grenshospitium Amsterdam
Taken U verricht reguliere portierstaken

VOOR EEN
ETAALBARE KERST!!!

165.-

bruto per maand; 20 jaar van f 2078,- bruto per maand, 21 tot en met 24 jaar van f 2309,- bruto per maand [bij ervaring in een

op als bezoekleider en verricht m dit kader

maand mogelijk; een toelage voor het verrichten van onregelmatige diensten. 8% vakantietoeslag. Bovengenoemde salarissen

van de bezoekadministratie; verricht
werkzaamheden ten behoeve van in- en
uitvoer van goederen.

Functie-eisen Minimaal

109.-

Salaris Wij bieden een interne beroepsopleiding m diensttijd, een aanvangssalaris bij een leeftijd van 19 jaar van f 1847,-

soortgelijke functie is een hoger aanvangssalaris mogelijk], na de opleiding is na enige jaren een salaris van f 3095.- bruto per

werkzaamheden als toezicht houden,

HS800; Oplaadbaar scheer- TEFAL STEENGRILL
apparaat met DUBBELE +8 PERS. GOURMET
scheertechniek. Adv. '210.- 39420; Gourmetten, grilMOULINEX CHEF
leren. Adviesprijs. '235.Elektronische, keukenfnachine, luxe, krachtige
"500 Watt, sapcentrifuge,
LUXE PHILISHAVE
Cïtruspers en d i v e r s e
3 "90 Super 15" scheerAccessoires. Adv.'300.hoofden met tondeuse. Gourmetten, racletten,
110/220 Volt. Adv. '140.Inklusief 8 pannetjes.

v/m 20 uur

[receptie, sleutelafgifte, beveiliging]; treedt

toewijzen van spreekkamers en bijhouden

OPLAAD-A
BARE
x
3 KOPS
PHILISHAVE \ _

Portier/Bezoekleider

LBO-niveau; bereidheid tot het volgen van
interne opleidingen.

zijn gebaseerd op een volledige werkweek.

Standplaats Amsterdam

Bijzonderheden Het betreft 2 vacatures, de diensten zijn voornamelijk weekend- en nachtdiensten; een psychologisch
onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure

VoOrkeUfSgrOepCn Justitie draagt bij aan het vergroten

van de werkgelegenheid voor vrouwen, gehandicapten en leden van etnische minderheden Daarom worden zij uitdrukkelijk
uitgenodigd te solliciteren

Inlichtingen Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heerJ.G Laan,

Hoofd Beveiliging, te bereiken onder telefoonnummer [020] 651 33 16

Sollïcitatiewijze Schriftelijke sollicitaties

binnen 14 dagen onder vermelding van vacaturenummer 3 1374006. richten a.in Grenshospitium, ter attentie van het
Hoofd Personeelszaken, Tafelbergweg 10,1105 BN Amsterdam

JUStïtïe: liet juiste gewicht i

128.- *

75 •• E3ZËr 108."

SUPER BRAUN
PUKENMACHINE

"Kompakte alleskunner.

TEFAL
GRILL

x

_

Kontaktgrill, uitneembare
grillplaten, thermostaat. *1 59.-

BRAUN OPLAADBAAR

PHILIPS
^
STAAFMIXER
%

QC
.ÖO."

Scheerapparaat met snellaad systeem. 110/240 Volt.
Inkl. tondeuse. Adv.* 170.-

Pureren, mengen, hakken.

35.-

BRAUN FLEXCONTROL
Bekend van TV: Braun scheerapparaat met dubbele, zwenkende 123 scheertechniek.

1

IÜXE HANDMIXER
3 snelheden handmixer +
Sarden en deeghaken.
! _

NOVA\
FRITEUSE
FR101\gU-

.

Rechthoekige friteuse met l "K"

89.-*

FRIET FONDUE SET

BRAUN-^^^
l NOVAinkl.fonduevorken.
EXACT
BAARDTRIMMER</ l»
+ TONDEUSE. lnsteïb<ar MOULINEX FRITEUSE
op 5 haarlengtes. Ad v.'95.-l 873; 1,51, dubbelwandig.

7Q
55.- TEFAL FRITEUSE
/y.-J**
l Anti-reuk-f ilter + thermostaat.

67.501*
KRUPS ESPRESSO
KOFFIEZETAPPARAAT

PHILIPS BEAUTY-SET
Type 971OJ; Espresso en Luxe ladyshave met diverse
fcoffiezetter in één. '297.- hulpstukken voor pedicure,
manicure en huidmassage.
In luxe opoergcassette.
Adviesprijs'150.-

189.-

PHILIPS 10-KOPS

ftD5176; Koffiezetter. '65.

37.95

|2-KOPS STUNT

BCC^iiH*]

19.95

rjanimi

268.f\ M f\

BRAUN
SILK EPIL
BHAUN ÖILK.-tl-'IL

MIELE

Ontharings/epileerappa-

1400 w super stofzuiger.

THERMOS STUNT

I

HR6540; Super draaitop en l
autom. oprolsnoer. Adv. '440.-1

\ PRIJS*
\\BCC
PHILIPS LADYSHAVE \PRUS
l Maximaal 2 per klant. '37.

Maximaal 2 per klant.

PHILIPS 1300 WATT

STOFZUIGER

S248I + TURBO-BORSTEL,

l»

ÏOkops.Adviespriis'109.- GEZICHTS-

TT A nc SOLARIUM,
•WL

Jj * UVA-TL-buizen. '135

ROWENTA THERMOS
t dubbelwandige warmtioudkan. Modern design.
\ Nat en droog alles stofz. *495.-

348.-

l PHILIPS HR6500

1100 W. draaitop. Adv'360.

CARMENKRULSET

228.-**

17 rollers in 2 maten li>

ni uy mnnw

59.95

elfremigende gnll-bakpven + regelbare ther^hostaat. Adviesprijs'259.-

KDMTU
MAANDAG
KERSTDAG
UHGES
NAARONZE
GROT
KERSISH

178.-Ï

PHILIPS HR6183

ZONDAG 2E KERSTDAG

|ELECTROLUXZ99

118.-

'üMuMuL

SSAXPK 27 DKE»«BER
VANAF 10 UUR GEOPEND!

BRAUNFÖHN
BRAUN

ÏANDENÖORSTEL

M) i*!»!* 19.95 ~

11

Oplaadbaar met wandhouOplaadbaar
der en 4 borstels. Adv.'l
Adv.'121
ger
21.-

'

^=aaag5g=gs==a
•Mlli |BRf<BHOJ

-

SUPER KOOKPLAAT
-±4-pitsgaskookplaat.'298 - _i_

65 - BlIIlllllSS ESEI -JQQ .
v ETNA KOOKPLAAT"
~\

j

3

•

1?n<; IN-d.nltc Artu 'dsn _ .

oco

RIBBEN RADIATOREN E2g7

IJ

fcUO."|

TEFAL STOOMBOUT
Leverbaar in alle maten
/^|
!UNIEKanti-kalkstaaf|e, drinkt hlOi
7Q . ml^
gewoon uit de kraan. *99.tiM/py v.a • W • ™ ^K •

t; "C"7 Cfi PHILIPS DEKENS

PELGRIM WASEMKAP i

" \J j

Elektrische onderdekena

WA15; Adviesprl)s'245.-

FÏ3\

pr^| •1I1Q

OWENTA

.\J\J

7O

j

STRIJKIJZER
UWfvM 10." WfÏÏf
IUO.'
|200 watt, iici,.,,.«ici,i INVEN1UM DEKENS
ATAG WAbEMKAP
è\
Strljkbout. Ultra snel warm 220 Volt + zwakslroom

WH155b;3standen Adv. '2BO

158.KE'RST "KÖOPAVONDËN
ïg.po'-Vi'.ôô uur
Maandag 20 december. Alle filialen,
behalve de filialen Amsterdamse Poort, Hilversuni en Meailein
t
Dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 december: Alle filiale..
»••«.*••
•

Zondag mag u wat
ons betreft lekker blijven
liggen en genieten van
een rustige 2e kerstdag.
Ga zondag vooral niet

naar het Meubelplein,
Dan vindt u bij ons kersthut waar u heerlijke
want helaas mogen we de mooiste Meubel kerst- versnaperingen kunt krijdan niet open. Maar van- show van de Randstad. gen.
af maandag zij n we er hèEn de feestvreugde is
Want even pauzeren
lemaal klaar voor!
kompleet, met sfeervolle komt best van pas, aangezien de kollektie nog
nooit zo gevarieerd was:
modern, klassiek, wat u
maar wilt!
Kortom, geniet van
de unieke kerstshow op
ons plein.
Welkom!

MEUBELPLEIN
LEIDERDORP

Meubelplein Inderdorp ligt pal aan de A4 tussen
Rntteidam

en

Amsteidam,

afslag

Leuler-

dorp/1 loogmade. F.r is \olop gratis parkeerruimte.
Meubelplein l efdcrdorp is sponsor van 'Goede tijden, Sledite rijden'. Alle meubelen in de/e'IV-serie
/ijn \ kri]gli.i.u bij: Ba.ilbcrgen Meubelen,

(L"IUX

\egen Meubelen, Houueling Interieur,

Kno

.111 Woon.idviseu.rj., lederland, Mijnder.s

Mei

•n, Slaapkamer Centrum, Stoutenbeek

VC'ix

•ntrum
.-:

en

Valhal

071-416585.

Woonidceen.
Openingstijden;

13.00-17.30 uur. Dinsdag, Woensdag,
Vrijdag 9.30-17.30 uur. Donderdag koopavond
9.30-21.00 uur Zaterdag 9.30-17.00 uur.
Maandag
27 december vanaf
l O uur geopend!

DONDERDAG
KOOPAVOND!

HONDERDEN GULDENS VOORDEEL... OP = OP *

NU OP ALLE UBICA-MATRASSEN 10% KORTING
BEDBAK MET LADEN

RUIMTEBESPARENDE BEDDEN
2 LEDIKANTEN Inclusief 2 spiralen
Het onderschuifbed is voorzien van
DUBBEL
J^~--^wieltjes

i ONGEMONTEERD
Massief houl
Ledikant m de maat
80x190 + 2 laden of
80x200 + 2 laden ol
90x200 » 2 laden

DIVAN

„'V

METALEN LEDIKANT MONA

VOUWBEDDEN

BED

inclusief
lattenboderr
van 400 -

298:

Wit MDF-ledikant
Ledikant in de maat
80x190 * 2 laden ol
80x200 + 2 laden ol
90x200 • 2 laden

KRIJGT U
LOGES?

Kleur: wit

80 x 190 nu voor 460.90 x 200 nu voor 495.-

zoekt u een
verstelbaar
slaapsysteem'?
ONGEMONTEERD

inclusief
lattenbodem

schuifdeurkast
Kasthoogte
Kastdiepte

218 cm

Originele
, hotelcombinatie

298:

KRIJGT U

- 80x190

LOGES?

verrijdbaar
metlattenMeeneempriis bodem incl.
Nu "
.
matras.

,

j

• in
pt •"••«>•

Alpinewit

68 cm

/»%/}':••
" ' /

151 cm breed

'\'i

'''<\ ' " '

Excl.

' {
-\.

r ^ '"•';.•
achterwand
"' "' ' 6 poten waarvan 2 met
een zwenkwiel.
geruisloos, geen gepiep of gekraak
de ,,zachte", lichte en stevige body BQXSPRING]
* Spiegel op schuifdeur 175,- door
gemakkelijk te verplaatsen (zwenkwieltjes of grote meubelglijders, vooral han-j COMBINATIE
3-DEURS
dig bij schoonmaken en stofzuigen)
2 kwaliteitsboxsprings ("hotelbed") + 2
r
J185 cm breed
• geen pijnlijk harde sta-m-de-weg bij b.v.
kwaliteitsbinnenvering matrassen.
stofzuigen
WTJS^-NU 1535.' past perfect in elk slaapkamer-interieur
Leverbaar in: 2 van 80 x 200 (compleet)
(ook practisch voor hen, die hun ..oude
223 cm breed
of 2 van 90 x 200 (compleet).
bed" willen vervangen, maar de rest van
^025^- NU 1640.'
het
slaapkamer-interieur
willen Deze combinatie is normaal
1898:behouden)
•* Snelle levering
Nu
is
deze
combinatie
compleet
* Gratis thuisbezorgd
• is zeer duurzaam en vergroot de duur* gratis montage
zaamheid van uw matras aanzienlijk Nu 700.- voordeel zolang de voorraad strekt

1410.-

Mooi algeronde hoeken
inclusief 2 nootd-en
voeteneinde veistelbaie
lanenborJems
•+ Zsuperkwaliteits
polyetner matrassen
s o 40Dim. 14cmüik
140x200 COMPLEET
160x200 COMPLEET
180x200 COMPLEET

if

^

Wit M D F ledikant

*.„dikant ook verkrijgbaar met
dwars gespannen handverstelbare
CHJOVICI spiralen en S G 40
DOlyether matrassf
160x200 COMPLEET
180x200 COMPLEET

989.989.-

44.90
****&•'
1499.-

SYNTHETISCH DEKBED

BLANK HOUTEN TIENERLEDIKANT
90 x 200 cm 2?5T- nu
Ongemonteerd (ook in extra lengte leverbaar)

NU 69.-

135x220009'200x200^48^
240x200139^

NU 98.NU129.NU 159.-

HOOGWAARDIGE POLYETHER MATRASSEN
•^

s g 40 extra dik. hoog soortelijk gewicht, dus extra duurzame.
comtorlabele slramheid. beide slaapzi|den doorqeslikl

S 80x190 nu voor
nu voor
S 80x200
90x190 nu voor

.... 169.179..... 198.90x200 nu voor .... 198.90x210 nu voor
229.-

120x190 nu
130x190 nu
140x190 nu
140x200 nu
160x200 nu
180x200 nu

voor
voor
voor
voor
voor
voor

. .. 269.. .. 289.. .. 319.. .. 319.•
. .. 359.. .. 398.-

gjijorid^ is leverbaar met de
ËJg^ndè Komfprtabel spiralen

' Seniorenledikant 90 x 200
*.compleet met hoofd- en voe/\ A /\A\r^ teneinde, verstelbare
VV
^ lattenbodem + kwaliteitsmatras.
SG 40 polyelher 1183".- compleet nu

SUPER POLYETHER MATRASSEN
Speciale maten ook
oo Ie verhaar. .-Tevertua
z
aaagen.-s
l

kwaliteitspolyethermatras

Speciale maten gok leverbaar.
Isvertijd 2 dagen.

''*

80x200 nu voor

229.-

90x190 nu voor

249.-

90x200 nu voor . . . . 249.90x210 nu voor .. ...279.-

120x190
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

nu voor
nu voor
nu voor
nu voor
nu voor
nu voor

.. . 329.
. . . 359.
. . . 398.
. . . 398.
. . . 449... ..498.-

- Vlak (als niet verstelbare uitvoering)
- Handverslelbaar (rug- en voetendeel zijn afzonderlijk
met de hand in hoogte verstelbaar)
- Automat (rugdeel is m b v een koordje in hoogte
verstelbaar voetendeel is met de hand in hoogte
verstelbaar)
- - Exlramat (rugdeel is electrisch in hoogte verstelbaar
voetendeel is met de hand in hoogte verstelbaar)
- Electromal (rug- en voetendeel zijn electrisch in elke
gewenste stand te brengen)
electr. Breed bedbreedte + 106
extra
vlak
handv. auto.
1690,
2135, Hoog 48
880.995,
1140,
80x190 cm
1725,
2170,- Diep paneel
1175,
90x130
915,
1030.20
1265 1410,
140x190
90
cm
1570,2835,
1735,
140x190 '
1445.100
1575,
2860,
3750,
1470,
1760,
'60x190 '
120
1580.
1790, 2890, 3780.180x190 '
1495.140
1585,
2150,
1150,
1705,
80x200
1020,
1190,2190,90x200
1740,1050,1775,
2225,
1225,
100x200
1095,
2410,
1370,
120x200
1235,
2465,
140x200
1420,
1285,
2850,
3740,
1750,
140x200 '
1220.1470,
3775,
2885,
160x200 '
1785,
1260.1515,
3820,2920,180x200 '
1550,1290,1820,2950,
3850,
200x200 '
1850,
1315.1595,
90x210
1795,
2245,
975.1115,
1245,
1
160x2 0 '
1325,
1605,
1850,
180x210 '
1345,
2985.
3885,
1625,
1885,
90x220
1020,
2290,
1160,
1290,
1840,
180^220 '
1405,
1945,
3045,
3945,
1685,

Polydaun thermo-dekbedden
1-persoons
NU
200 x 200 29ST-nu 269.325.240 x 200

extra lengte

± 16 cm dik, comfortabele, duurzame, lichtgewicht binnenvering
matras, beide slaapziiden voorzien van een slijtvaste afdekking.

80x190 nu voor

219.-

80x200 nu voor

239.-

90x190 nu voor

259.-

90x200 nu voor

259.-

90x210 nu voor

298.-

120x190 nu voor
130x190 nu voor
140x190 nu voor
140x200 nu voor
160x200 nu voor
180x200 nu voor

... 339.... 369.
... 419.
. .. 419.
... 459.
. ...519.

179,

135 x 220 33^.200 x 220 339".240 x 220 3»^.-

215.305.359.-

ELEKTRISCH
VERSTELBARE
LATTENBODEM
Hoofd- en voeteneind elektrisch verstelbaar met een
scharnierpunt op kniehoogte.
80x200 1.085:- nu 775.-

90x200 Jfl95.-nu 775.-

KWALITEITS SCHUIMRUBBER MATRASSEN
schuimrubber-* 'Speciale mate
.levemF
matras

auping
Auronde achterwand

DEKBEDDEN

1598

kwaliteits•polyethermalras binnenvering-l
matras

auping AURONDE 1000
naturel beuken
bed en accessoires zyn van
blank beuken
gelaagd beukehout
kersen gebeitst
in de kleuren.
mahome gebeitst
alpine wit
fernt
sable wit dicht beigei
bleu
parelgnjs
purper
siena (beige)
r
platme
zwa t
• de vier houttinten geldt een toeslag

698.-

4-SEIZOENEN

SENIORENLEDIKANT

Seniorenledikant 90 x 200
^.compleet met elektrisch ver•X *"" . . f-Jstelbare lattenbodem + kwaliss / V \ / S * V teitsschuimrubber matras 2JSÖ^
«J
rnmnlppt nu
compleet

LICHTGEWICHT BINNENVERING MATRASSEN

topkwaliteit, S.G. 44, extra dik 16 cm, hoog soortelijk gewicht,
dus extra duurzame, comfortabele stramheid, beide slaapzijden doorqestikt.

80x190 nu voor . . ..209.-

l

SENIORENLEDIKANT

polydaun

1-persoons-S&r-

NU

*~••

2-DEURS

i

van
259.-

Wit metalen ledikant
met een verende
lattenbodem 90x200

A

ik leverbaar

lagen.»*

een ± 15 cm dik schuimrubber matras voor echte verwende slapers,
soepele, duurzame comfortabele volschuimrubber matras, ook geschikt
voor verstelbare bedbodems. 100% katoenen overtrek.

80x190 nu voor
429.80x200 nu voor
439.90x190 nu voor
489.90x200 nu voor
489.90x210 nu voor ....549.-

120x190 nu voor
130x190 nu voor
140x190 nu voor
140x200 nu voor
160x200 nu voor
180x200 nu voor

... 729.... 749.... 759.... 759.... 869.... 989.

T
R
A
S
S
E
M

Ellipsvormig kastje

Aureo bedlamp_425,v
l

l 'Slaapkamer 22 uw Au^>ing~dëaiêFhéêft"vêle
, i maten en kleuren direct uit voorraad leverbaar!!!
J
l [* Snelle !everincj_^ Gratis thuisbezorgd * Gratis montagei

Auronde achterwand

"*•*'•>

svs. .

*•!

-" ^ &
cm

160
180
200

1590.
1595,1600.„,.

H

2 eenpersoons spiralen. Ie completeren mot 2 eenpersoons matrassen
Reflex

AUPING MATRASSEN;
Latex 700/706 l

Reflex 600/606
70x190 cm
80x190
,5-.

600 soepel
606 stevig
Latex

700 soepel'
706 stevig

90x190
140x190
70x200
80x200
90x200
100x200
120x200
140x200
80x210
90x210
90x220

Auronde tafeltje 170,-

Auping heeft matrassen die precies
zijn afgestemd op de spiraal
DE
DE

A U P I N G A U R O N D E
HET BED
M E E S T E M O G E L I J K H E D E N

MET

aupng

KOMNAAR
'•
gsgi|g?4*^«;;i!--''''i. ••• '

MAANDAG 13.00 tot 18.00 uur

!§Sf DINSDAG T/M VRIJDAG van 9.00 tot 18.00 uur
PPPQNPERDAGKOOPAVOND van 19.00-21.00 uur
!i!ZATERDAG van 9.00 tot 17.00 uur

[Het Auronde bed, uit solide
ibeukehout, is er ook in extra
.hoge uitvoering.
Dat is soms erg comfortabel;
bij in- en uitstappen en bij
het opmaken van het bed.

Auronde matras

AMERSFOORT

UTRECHT

Kamp 44
033-721295

Mariaplaats 3
(Zadelstraat)
030-310428

HILVERSUM
Haverstraat 43
035-218975

SPECIALIST

van

voor zetfouten zijn
wij niet aansprakelijk
en prijswijzigingen
onder voorbehoud

023-313039

)E AURONDE 2000
Hogere uitvoering ± 55 cm
*Meerprijs 145."
bijpassende achterwand en
tafeltjes verkrijgbaar.

HAARLEM
HOUTPLEIN 6
023-313039

Nieuwsblad

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 511.450 BRIEVENBUSSEN
Donderdag 30 december 1993

Los nummer ƒ 1,85

53e jaargang nummer 52

Editie 17

Weekmedia

Totaal vliegerverbod op strand en duinen

ZANDVOORT - De gemeente
wil een vliegerverbod instellen
voor op het strand. Aanleiding is
het toenemende gebruik van bestuurtaare vliegers. Die zijn gevaarlijk voor de andere strandrecreanten, aldus het college van
Burgemeester en Wethouders.
Ondernemer Ed van Wonderen
vindt een totaal-verbod 'waanzin'.

stunts uitgehaald worden, zoals bij- stuur zijn veel klachten binnengekovoorbeeld duikvluchten tot vlak bo- men. Onder andere van strandpachven de grond. Bij harde wind gaat dat ters, die de vliegers liever zien gaan
met grote snelheid. Door de vele mo- dan komen. Vanwege het gevaar voor
gelijkheden zijn ze de laatste jaren de badgasten, maar ook omdat de
erg populair op strand. Maar politie vliegers soms rakelings over hun paen gemeentebestuur zijn daar niet viljoens heen scheren. Een aantal keblij mee.
ren is het bijna tot een ongeluk gekomen. Het aantal klachten is zo groot,
'Deze vliegers veroorzaken vrij veel dat burgemeester en wethouders zogeluidsoverlast en zijn door het spek- wel op het strand, als in de duinen
taculaire gebruik gevaarlijk,' aldus het gebruik van vliegers wil verbieHet gaat met name om de zoge- het college van B en W. Het sluit den. Het college komt in januari met
naamde 'flexifoils', vliegers die met ongelukken met deze vliegers niet een raadsvoorstel om een vliegervertwee lijnen vanaf de grond te bestu- uit.
bod in de Algemene Plaatselijke Verren zijn. Hiermee kunnen allerlei
Bij de politie en het gemeentebe- ordening (APV) op te nemen.

Langdurige stroomstoring
treft velen tijdens kerstmenu
ZANDVOORT - Een aantal restaurants in het centrum heeft zaterdagavond,
op Eerste Kerstdag, de klanten een uur lang in kaarslicht bediend. Ook hier was
het licht uitgevallen, net als
in andere delen van het
dorp. Oorzaak was een
stroomstoring in Overveen.
De storing ontstond rond zeven uur 's avonds in een tienduizend-volt-kabel. De kabel
ligt in een 'ring' naar Zandvoort
en weer terug. Vandaar dat het
euvel tijdelijk opgelost kon

worden door de vermoedelijke
locatie van de storing 'af te sluiten' en de stroom vanaf de andere kant aan te voeren. Een
verbindingsmof nabij de watertoren in Overveen had het laten
afweten, zo werd maandag ontdekt.

Compliment
De exacte oorzaak is volstrekt
onduidelijk en blijft gissen,
zegt een PEN-medewerker. Zowel veroudering, als een oude
beschadiging door derden zijn
niet uit te sluiten.
Degenen die het opgelost heb-

Daarnaast moet er nog een verbod
in de APV komen: het verbod om een
spel of sport zodanig uit te oefenen,
dat daardoor gevaar of overlast voor
personen of zaken kan ontstaan.

Boemerangs

aan de Thorbeckestraat vliegers verkoopt, vindt het 'waanzin' om vliegers totaal te verbieden op het
strand. „Vliegeren is een tak van
sport geworden. Het is belachelijk,
kortzichtig en eenzijdig als je dat gewoonweg verbiedt. En dat zeg ik niet
omdat ik ze verkoop, voor mij is het
maar een bijprodukt."

'Een dergelijke verbodsbepaling is
een praktisch instrument voor de
surveillerende politieambtenaren op
het strand, om tegen allerlei onge- Wegjagen
„Vliegeren op strand verlangt een
wenste overlast van boemerangs en
dergelijke te kunnen optreden,' aldus bepaald
verantwoordelijkheidsgehet college.
voel. Maar de echte vliegeraar gaat
Ed van Wonderen, die in 'Maraned' heus niet met zijn dure spullen tus-

DÉZE WEEK
Stoomtrein

sen de badgasten door. Bovendien
komt die bijna alleen in het voor- en
naseizoen. Waarschijnlijk gaan de
klachten over een enkeling die er onvoorzichtig mee is omgesprongen.
Maar je sluit de Zandvoortselaan
toch ook niet af omdat er een keer
190 wordt gereden? De gemeente kan
beter bepaalde stukken aanwijzen
waar het niet mag, of juist wél, zoals
in IJmuiden. Of bepaalde tijden
waarop het wel of niet mag. Als je
alles domweg maar gaat verbieden in
Zandvoort, jaag j e iedereen weg. Ook
de toerist van wie we het zo hard
nodig hebben."

Hard werken voor oliebollen bakkers

Er moet nog het een en ander
veranderd worden aan de Haltestraat, eer de rijrichting gedraaid kan worden. De werkzaamheden bestaan uit een verandering van de verkeersborden, behalve in de Haltestraat
ook in de directe omgeving.

Besluit
Daarnaast moet de bestrating

Kerstboomverbranding
ZANDVOORT - De traditipnele kerstboomverbranding wordt woensdagavond
5 januari gehouden, op het
strand voor de Rotonde.
De verbranding begint om 6
uur. De bomen kunnen tussen
half twee en 4 uur aangeboden
worden op het terrein van Publieke Werken, Kamerlingh
Onnesstraat 20, én bij de Rotontie aan de Strandweg. Voor elke
boom die wordt ingeleverd,
v.'ordt een bon ter waarde van
een kwartje afgegeven. Deze
bonnen kunnen zaterdag 8 januari tussen 9 en 12 uur worden ingeruild bij de Brandweerkazerne aan de Duinstraat 5.

ZRB brengt kerst
in Limburg door
ZANDVOORT - De Zandvoortse Reddings Brigade heeft
afgelopen week met 18 mensen
Seholpen de watersnoodramp
in Limburg te bestrijden. Zij
hadden vijf boten meegenoftien. De activiteiten van de
Zandvoorters liepen uiteen van
het evacueren van mens en
dier, vervoer naar het ziekenhuis en het rondbrengen van
fnedicijnen. „Er was een optiftiale samenwerking," aldus
coördinator Rolf Kuiper. Van
Kerstviering is er voor hen
"een sprake geweest. Volgende
l^eek meer hierover.

Waterstanden j
J

atum
dec
3ldec
jan

jan
jan

'jan
J jan
jan
jan

HW
04.15
04.56
05.35
06.15
06.58
07.49
08.50
09.56
11.00

LW
00.34
01.04
01.45
02.26
03.10
04.00
04.55
06.04

HW LW
16.2612.15
17.0312.56
17.4513.24
18.2714.15
19.1614.56
20.0915.40
21.2016.35
22.2517.34
23.4018.50

Vanstand/getij:
•K woensd. 5 jan. 01.00 uur
Q
°odtij dond. 6 jan. 09.56 uur NAP
' 87cm

van de hoek Haltestraat/Zeestraat gewijzigd worden. Hier
komt - voor het verkeer - het
begin van de Haltestraat.
Het college van Burgemeester en Wethouders moet nog
een besluit over de verkeersborden nemen. Afhankelijk
daarvan zal met het werk gestart worden, vermoedelijk op
10 januari. De bestratingswerkzaamheden zullen een of maximaal - twee weken in beslag nemen. Streefdatum voor
het omdraaien van het verkeer
is 19 januari. Als het weer tegenzit, wordt het later. De bewoners en winkeliers in de Haltestraat krijgen een brief waarin
hen wordt aangeraden goed op
te letten, omdat het verkeer
plotseling uit een heel andere
richting komt. Dat geldt met
name voor kinderen.
De maatregel is in feite een
proef voor een jaar, waarin metingen worden gedaan. Het uiteindelijke doel is autoluw maken van het dorpscentrum. De
gemeenteraad heeft in oktober
van dit jaar zestigduizend gulden beschikbaar gesteld voor

de benodigde werkzaamheden.

Hoewel PvdA, D66 en GBZ
bedenkingen hadden, stemden
alleen de VVD en Versteege van
het CDA tegen het voorstel. Zij
namen het op voor de tientallen
ondernemers die fel tegen het
plan zijn. Hun meeste klanten
komen met de auto, zeggen zij.
Verkeer dat via de Grote
Krocht het centrum binnenrijdt, moet binnenkort een eind
omrijden om in de Haltestraat
te komen. Menig automobilist
zal dat niet doen, verwachten
zij. Daarom rekenen zij op een
flinke daling van de omzet. Zij
zijn ook tegenstanders van het
autoluw maken van de Haltestraat. Volgens hen vermindert
dat de levendigheid en daardoor de aantrekkelijkheid van
deze straat.
Omwonenden vrezen daarentegen een toename van verkeer
door hun buurt. Zij verwachten
dat automobilisten vanaf de
omgeving Raadhuisplein sluipwegen zullen zoeken.

De 'oliebol' is nog steeds in. Deze dagen gaan er weer honderden zo niet duizenden over de toonbank
Foto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT - Miljoenen oliebollen en appelflappen
gaan er morgen weer over de Hollandse huiskamertafels.
In Zandvoort zijn dat er tientallen duizenden. Het thuisbakken wordt minder, de oliebol wordt steeds vaker kanten-klaar gekocht.
(ADVERTENTIE)

AUTORIJSCHOOL

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL. 023-402807
\
AUTOTEL. 06-52804326
^

Wij wensen al
onze leerlingen
veel rijplezier in 1994

ZANDVOORT - Kinderdagverblijf
Pippeloentje
opent volgende week het
nieuwe onderkomen aan de
Burgemeester Nawijnlaan.
Op de voormalige ziekenboeg van Huis in het Kostverloren (HiK) is een gigantische ruimte vrijgekomen
die plaats zal bieden aan
vier groepen met in totaal 38
'kindplaatsen'. Daarmee is
de wachtlijst verdwenen.

t. Daarnaast moetje natuurlijk goede olie gebruiken. Het is
eigenlijk een hobby van me."
„Je kunt de oliebollen het
beste lauw eten, eerst even op
de kachel of de verwarming laten staan. In de magnetron kan
ZANDVOORT - Zandook, maar dan hooguit een paar voort
is een van de 16
seconden, anders worden ze
Noordhollandse gemeenten
nat,"

leen Harry dat. Met verse gist.
Zo gaat dat al 18 jaar. „Je ontwikkelt er een bepaald gevoel
voor. Bij de samenstelling moet
je met van alles rekening nouden, bijvoorbeeld met de temperatuur-schommelingen. Ik
kan dat precies aanvoelen. En
dat geldt ook voor de hoeveelheid beslag die er in een bol

-oliebollen en de berlinerbollen
zijn dit de 'gangmakers', zegt
Faase. Daar is het meeste vraag
naar. „Hoewel gember de laatste jaren ook. hard gaat..." Het
vervoer moet voorzichtig gebeuren. „Ik heb wel eens mensen gezien die ze onder de snelbinder staken. Dat is natuurlijk
doodzonde."

Verbouwd
Relinde Adegeest (rechts) en een medewerkster leggen de laatste hand aan het schoonmaakwerk, waarna de ruimtes verder ingericht kunnen worden

Het nieuwe Pippeloentje
krijgt een babygroep voor
kinderen tot anderhalfjaar
oud,
een dreumesgroep
voor anderhalf tot tweeëneenhalf jaar, een peutergroep voor tweeëneenhalf
tot vier jaar en een 'halve•dag-opvang' voor kinderen
van nul tot vier jaar. De tarieven hangen af van het
inkomen van de ouder (s).
Het minimum is 18 gulden
per maand, als het kind
elke week een hele dag
wordt gebracht. Een halve
dag kan ook, voor 12 gulden per maand. Het maxiinum, bijvoorbeeld bij een
salaris vanaf vijfduizend
gulden netto per maand, is
995 gulden per maand
maar dan voor vijf dagen
per week. Een tweede kind
is aanzienlijk goedkoper.
Voor inlichtingen: tel.
13665.

Foto Persbureau Zandvoort

hebben nu zelfs een echt kan- sen te werken, waarvan negen hebben heel wat te verduren getoor," aldus Relinde Adegeest. part-timers. „En het schept ook had," zegt Relinde Adegeest
voor andere mensen een kans over de verbouwing. „Ik hoop
Het aantal kindplaatsen om aan de slag te raken. We dat zij nu ook wat plezier aan
wordt uitgebreid van 23 naar 38. hebben bijvoorbeeld ook kinde- ons zullen beleven." Sommige
Dat betekent dat er weer nieu- ren van moeders met een bij- ouderen staan nog wat scepwe kinderen aangemeld kun- standsuitkering. De vrouwen tisch tegen de komst van het
neri worden. „Onze wachtlijst is krijgen hierdoor de gelegen- kinderdagverblijf, anderen zijn
er juist blij mee: het betekent
daarmee min of meer verdwe- heid om werk te zoeken."
een 'verlevendiging' van de
nen," zegt Relinde Adegeest.
Er zijn ook 'kindplaatsen' te buurt.
„Er staan eigenlijk alleen nog
baby's op, die nog geboren moe- koop voor bedrijven. Dat wordt
een belangrijke financieringsten worden."
bron voor het dagverblijf. Voor- Ideaal
al na 1996. Dan wordt de subsi- Met name door het komen en
die teruggedraaid, tot 30 pro- gaan van kinderen en ouders,
Bedrijven
cent van de kindplaatsen. Nu is én door de grote tuin aan weersEr kunnen ook meer perso- voor alle plaatsen nog subsidie zijden van het kinderdagverblijf. De tuin aan de voorkant is
neelsleden aangenomen wor- beschikbaar.
den. In totaal komen er 11 men„De bewoners van het huis afgezet met een hek, zodat de

Goed Zandvoorts
financieel beleid

die volgend jaar geen goedkeuring meer nodig hebben
Gangmakers
van de provincie voor hun
De appelbeignets moeten koud begroting en begrotingswijAls er in zijn kraam beslag opgediend worden, met wat ka- zigingen. Zij vallen voortaan
gemaakt moet worden, doet al- neelsuiker. Samen met krente- onder 'repressief toezicht'.

Kosten

„We zijn er zelf erg content
mee," zegt Relinde Adegeest,
die al vanaf het ontstaan de
scepter zwaait over het kinderdagverblijf. De nieuwe ruimte
is enkele keren groter dan het
huidige verblijf in de Van Heuven Goedhartschool. „En veel
huiselijker," zegt Relinde. „De
ruimtes zijn minder hoog en we
hebben nu meer kamers."

,,We hebben van allerlei andere verenigingen vragen gehad, over de deelname-mogelijkheden van de Nieuwjaarsduik." Dat zegt secretaris mevrouw Smid van het Haarlemse
Rapido '82. „Dus we verwachten dat er dit keer veel meer
mensen mee doen dan gebruikelijk."
De zwemmers komen zaterdag om een uur in het Haarlemse zwembad De Planeet bijeen
voor de voorbereidingen. Daar
wordt de temperatuur flink opgeschroefd, zodat iedereen het
flink warm krijgt. Daarna snelt
het gezelschap in particuliere
auto's richting Zandvoort, om
ter hoogte van de Rotonde in de
Noordzee de ijskoude duik te
nemen. Mevrouw Smid vergelijkt dat met het afkoelen na
een sauna. Vervolgens gaan de
zwemmers weer snel terug
naar Haarlem, waar zij onthaald worden op een kop hete
snort.

De eigenschappen van een
goede oliebol zijn volgens Harry Faase, van de gebakkraam
op het Raadhuisplein: luchtig,
smeu'ïg, niet vet en genoeg rozijnen. „Ze heten wel krente-oliebollen, maar bij mij zitten er
rozijnen in in plaats van krenten. Dat is lekkerder," zegt Faase, die qua opleiding banketbakker is. Soms gaat er ook wat
geraspte appel doorheen, dat
maakt het smeuïger.

Kinderdagverblijf Pippeloentje verhuist naar 'HiK'

De verhuizing heeft onder andere te maken met de op handen zijnde fusie van de Plesmanschool en Van Heuven
Goedhartschool, waardoor er
in dit laatste gebouw meer
ruimte nodig is voor het basisonderwijs. Met subsidie van genieente en Rijk is er afgelopen
twee maanden fors verbouwd,
totale kosten: ongeveer 334 duizend gulden. Zelfs muren werden vervangen door pilaren om
het oppervlak - van oorspronkelijk zo'n 18 kamers - beter te
verdelen. Bijna alle ruimtes
zijn opnieuw geschilderd en
voorzien van nieuwe vloerbedekking. De groepen hebben
nu elk gemiddeld twee a drie
kamers. Daarnaast zijn er aparte badkamertjes en/of toiletgroepen plus een aparte ruimte
voor de medewerkers. „En we

Puzzel
Aan de vooravond van •+ -a
het nieuwe jaar zet de I t
krant u aan het puzzelen.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

ZANDVOORT - Voor de
Rotonde wordt zaterdagmiddag de traditionele
Nieuwjaarsduik gehouden,
aanvang twee uur 's middags. Zwemvereniging Rapido '82 verwacht deze keer
meer deelnemers dan gebruikelijk.

ben, geeft hij een compliment.
„De storingsleider moest van
zijn kerstmenu geroepen worden. Als hij en de anderen het
dan in ongeveer een uur redden, zijn we daar erg blij mee.
Al kwam het natuurlijk op een
ongelukkig moment." Dat
wordt bevestigd, door restauranthouders uit het dorp. Met
name de zaken in het oostelijk
deel van de Haltestraat en in de
Zeestraat werden getroffen. Behalve het licht viel ook alle
elektrische apparatuur uit, zoals frituurpannen, magnetrons,
elektrische ovens en afzuigkappen.
Vervolg op pagina 3

Omrijden

Het kabaal van de
f"
stoomtrein was 68 jaar
3
geleden een van de belangrijkste redenen voor de familie
Hollenberg om van de Zeestraat naar de Brederodestraat te verhuizen.

Veel drukte bij
Nieuwjaarsduik

Rijrichting Haltestraat wordt
vanaf januari jaar omgekeerd
ZANDVOORT - De rijrichting in de Haltestraat wordt
waarschijnlijk op 19 januari
omgedraaid. Streefdatum
voor het begin van de werkzaamheden is 10 januari.
Het is een proef die een jaar
gaat duren.

Oplage: 5.200

kinderen daar naar hartelust
kunnen spelen.
Het contrast is enorm, met de
moeilijke beginjaren in de voormalige Kiewietmavo, zo'n zeven a acht jaar geleden. Of dit
het ideaalbeeld is? „Ik denk het
wel," zegt Relinde. „Al moet je
je natuurlijk wel aanpassen aan
de grootte. Dat brengt een andere organisatie met zich mee.
Maar nog groter, dat hoeft voor
ons niet. We hebben nu voor
iedereen een goede plek."
Het nieuwe kinderdagverblijf
gaat dinsdag open, maandag is
er een 'inloopdag' voor kinderen en hun ouders die ingeschreven staan. De officiële
opening vindt over enkele weken plaats.

(ADVERTENTIE)
1—l • 1 Praktische /"•

Filosofie

Introductiecursus over \v jsheid,
over het leven, over u/el l', t eb.i.seerd
op oosterse en westerse tridilies.
Open avonden en aanvang cursus
in januari in 6 stede i.
Ook .ifMrte groepen voor >ndcrnemers/managers en studenten.
Polder? 021) - hd4 1 1 20 / 604 7f> 27

In 1995 wordt dat ook voor de
overige 54 gemeenten in Noord-Holland ingevoerd. Dat is het
gevolg van de nieuwe gemeentewet die op l januari 1994 in
werking treedt. Het financiële
toezicht, nu nog preventief, verandert pas in 1995. Het jaar
1994 is een overgangsperiode.
Voor het eerste repressief toezicht in dit jaar komen alleen
gemeenten in aanmerking waar
de Rekening 1992 en de begroting 1994 op tijd zijn vastgesteld. Bovendien moet de begroting in evenwicht zijn. Dat
wil zeggen: zij moet geen tekorten vertonen en reëel sluitend
zijn. Alleen de rekeningen en
begrotingen van de Zandvoortse wethouder Ingwersen en vijftien wethouders elders in de
provincie voldoen daaraan. Zij
hebben geen goedkeuring van
de provincie meer nodig, voordat zij uitgaven kunnen doen.

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgevins afspeelt. Ter kennismakiiiK ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,75
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FAMILIEBERICHTEN

(JJ] uitvaartverzorging
kennemerland bv

Het gemeentebestuur van Zandvoort
nodigt de inwoners van Zandvoort uit voor de

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Bedroefd, maar dankbaar voor
alles wat hij voor ons is geweest, geven wij U kennis, dat
op 72-jarige leeftijd, is overleden, mijn lieve man, onze
broer, zwager, opi, oom en
oudoom

Secr. Bosmanstraat 9, eengezinswoning nabij centrum, strand en
station. Ind. beg.gr. hal, gang, doorzonwoonkamer met plavuizenvloer, keuken, toilet, 1e et. 3 slaapk., badk. met ligbad en wastafel,
apart toilet.
Vr.pr. ƒ 239.000,- k.k.
Fahrenheitstraat 44, in kindvriendelijke woonwijk gelegen hoekwoning met garage en tuin op het zuiden. Ind. hal, toilet, open
keuken met gaskookpl. en afzuigkap, doorzonkamer met open
haard en plavuizenvloer, 1e et. 3 slaapk., badk. met douche en
wastafel, 2e et. zolderkam. met dakkapel.

NIEUWJAARSRECEPTIE
op
maandag 3 januari 1994

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

De receptie wordt gehouden in de Raadzaal van het Raadhuis
^ingang Raadhuisplein, van 19.00 tot 20.30 uur

Pieter Cornelis Heemskerk

Vr.pr. ƒ 259.000,- k.k.

Waterleidingbedrijf Zuid-kennemerland NV

•A- 17 maart 1921
f 27 december 1993
A. E. Heemskerk-Neuzerling
en verdere familie
Zandvoortselaan 183
2042 XL Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen in een der rouwkamers van het Uitvaartcentrum van „Onderling
Hulpbetoon", Poststraat 7 te Zandvoort, woensdag 29 december en donderdag 30 december van
19.30 uur tot 20.00 uur.
De Uitvaartdienst zal gehouden worden maandag
3 januari om 13.00 uur in de R.K. parochiekerk
Antonius van Padua, Sparrenlaan 9 te Bentveld,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaalshebben op de begraafplaats aan de Tollensstraat te
Zandvoort.

OPENINGSTIJDEN RAADHUIS/OPHALEN HUISVUIL

Tarieven per 1 januari 1994
Vastrecht per perceel per jaar (klem verbruik)
Collectieve bemetering excl.

incl.

6%
BTW

6%
BTW

Gemeente Bloemendaal
Gemeente Haarlem
Gemeente Velsen
Gemeente Zandvoort

74,82,76,81,-

l
f
f
f

78,44
86,92
80,56
85,86

Individuele bemetering
Gemeente Bloemendaal f 102,Gemeente Haarlem
f105,Gemeente Velsen
f 97,Gemeente Zandvoort f 104,-

f
f
f
f

108,12
111,30
102,82
110,24

Prijzen per m3

f
f
f
f

f

2,39 f 2,53

Een nieuwe definitieve standaardaansluitmg
kost f 775,-, exclusief 6 % BTW

Piet Heemskerk

BIJ de totstandkoming van het bedrijf op
1 januari 1985 hebben de gemeenten
(Bloemendaal, Haarlem, Velsen en Zandvoort)
besloten, dat de onderling verschillende tarieven m tien |aar ti|d zullen toegroeien naar
een tarief voor het gehele voorzieningsgebied.

Een kleurrijk mens ging plotseling heen,
PICT we zullen je missen,
ANNELIES, veel sterkte.
Bedankt voor jullie gezelligheid.
Wim Drogtrop en kinderen

Meer informatie over de tarieven vindt u in de
Tanefbepalmgen 1994
De Algemene Voorwaarden 1990 en de Aansluitvoorwaarden 1985endeTanefbepalingen 1994 zi|n van toepassing Deze zijn gratis
te verkrijgen bij de Verbruiksadmmistratie
(telefoon nummer 023 - 21 0319 t/m 2103 22)

ADVERTENTIES

In verband met de komende feestdagen zal de gemeente gesloten zijn op
vrijdag 31 december 1993.
Alleen de afdeling Dienstverlening Bevolking is op die dag geopend voor de
aangifte van geboorte en overlijden van 9.00 tot 10.00 uur.
Het huisvuil zal in de betrokken wijken gewoon worden opgehaald.

CULTUREEL CENTRUM
In verband met de feestdagen is het Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein
gesloten van 31 december 1993 tot 15 januari 1994.

natura-uitvaartverzekering
van ƒ 2995,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

CHRIS HARDENDOOD
WITGOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

telefoon 023-385478

Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.
Tjerk Hiddesstraat 5, split-levelwoning met zonneterrassen en
parkeerpl. op eigen terrein. Ind. souterrain: 2 slaapk., badk. met
zitbad en toilet, beg. gr. entree, fietsenberging, c.v.-ruimte, badk.
met ligbad, dubbele wastafel, toilet, apart toilet, 1e et. slaapk. met
ruim terras, 2e et. luxe eetkeuken met inb.app., vide, riant zonneterras, woonk. met open haard en balkon.
Vr.pr. ƒ 395.000,- k.k.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN
De volgende commissies vergaderen volgende week in het Raadhuis:
- dinsdag 4 januari 1994 20.00 uur commissie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 5 januari 1994 20.00 uur commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 6 januari 1994 20.00 uur commissie Ruimtelijke Ordening
De stukken voor de commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis.
Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de
punten die op de agenda staan.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

MONUMENTENCOMMISSIE
De monumentencornmissie vergadert in het openbaar op woensdag 5 januari
1994 om 20.00 uur in het Raadhuis (ingang bordes Raadhuisplein). Informatie
over de agenda, 02507-61565.

SlephensonstraatSS postbus 6085 2001 UB Haarlem
telefoon (023) 24 04 24

Een

Zuiderstraat 8/8a, woonhuis met zomerhuis. Ind. souterrain:
douche- en wasruimte, beg.gr. vestibule, gang, woonk. met serre
en open haard, keuken, 1e et. slaapk. met wastafel en vaste kast,
balkon zuid, toilet, ind. zomerwon. woonk. met slaaphoek en keukenblok, douche, toilet, 1e et. 2 kl. slaapk.

AANGEVRAAGDE BOUWVERGUNNINGEN
93126B Dr. Kuyperstraat 4
vergroten woning,
93127B Burg. Engelbertstraat plaatsen zonneluifel.
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter
zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar ingediend. Dit is een
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Zandvoortselaan 303, sfeervolle vrijst. villa met garage en zonnige
achtertuin (21 m) met optimale privacy. Opp. 350 m2. Ind. ruime hal,
L-vormige zonnige woonk. met open haard en dub. erker, toilet,
royale eetkeuken met inb.app., 1e et. 3 slaapk., balkon zuid, ruime
badk. met wastafel, bad, douche en toilet, 2e et. mog. tot kamer,
bergruimte.
Vr.pr. ƒ 449.000,- k.k.
Brederodestraat 93, karakteristiek vrijst. woonh. met tuin zuid.
Opp. 493 m2. Ind. beg.gr. hal met tegelvloer, toilet, moderne keuken
met inbouwapp., L-vormige woonk. met plavuizenvl. en open haard.
1e et. slaapk. met kastenwand en balkon zuid, 2 slaapk., luxe badk.
met ligbad, dubbele wastafel en toilet.
Vr.pr. ƒ 625.000,- k.k.
Frans Zwaanstraat 64, vrijst. villa met schitterend uitzicht over
zuidduinen. Ind. vestibule, ruime hal met marmeren vloer, woonk.
met schuifpui, parketvl. en open haard, eetkeuken met inb.app.,
bijkeuken, toilet, kelder, praktijkruimte. 1e et. 4 slaapk., badk. met
ligbad, toilet en wastafel.
Vr.pr. ƒ 625.000,- k.k.
Kostverlorenstraat 94a, halfvrijst. villa met inp. garage. Opp. 690
m2. Ind. souterrain: ruime garage, kantoorruimte, werkruimte, 2
bergkamers, beg.gr. ruime hal met plavuizen vloer, zonnige Lvormige woonk. met open haard en schuifpui naar terras, open
keuken met inb.app., toilet, 1e et. hal met balkon zuid, badk. met
ligbad, dub. wastafel, douche en toilet, 3 slaapk., douche/toilet, 2e
et. slaapk. met balkon, bergkamer, riant dakterras.
Vr.pr. ƒ 755.000,- k.k.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN

Uitvaartcentrum
Haarlem
Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Buureweg 1-3
Tel. 15736
(Wij zijn tussen Kerst en
Nieuwjaar gesloten)

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

EFFE

93062B Duindoornlaan 30
vergroten woning,
93098B Vondellaan 60
vergroten tochtportaal.
Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB binnen dertig dagen na
verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd.
Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register bevindt zich
bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4.

Vr.pr. ƒ 172.500,-k.k.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

Het maandelijkse bestuursspreekuur van Woningbouwvereniging
EMM op 4 januari 1994 komt te vervallen.

Trompstraat 5/4, vierkam.app. op 2e et. met uitzicht over zee, 2
balkons. Ind. ruime hal, woonkam., 3 si.k., badk. met ligbad en
wastafel, keuken. Serv.k. ƒ 325,- p.m.

Het eerstvolgende bestuursspreekuur vindt plaats op 1 februari
1994.

tot 7 januari '94

En de makelaar weet van wanten en kranten.

GELUKKIG OUDJAAR?
TIPS OM HUISDIEREN EEN GELUKKIG
OUDJAAR TE BEZORGEN:
• Laat uw hond aangelijnd uit (op 31 december vóór
22.00 uur).
• Houd de kat in huis en zorg dat ramen en deuren
gesloten zijn.

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

ARNING
v/h Frank
Voor al uw dak-, zinken loodwerken.
En alle reparaties

Tel. 02507-30890

• Doe uw huisdier een naamkokertje of naamplaatje
om.
• Is uw huisdier erg bang voor vuurwerk, haal dan tijdig
kalmeringstabletjes bij de dierenarts.
• Zorg dat tijdens het vuurwerk minstens één huisgenoot bij de dieren blijft; geef uw dieren een traktatie
om ze op hun gemak te stellen.
• Houdt u strikt aan de voor het afsteken van vuurwerk
toegestane periode.
• Koop geen knalvuurwerk maar siervuurwerk.
ZANDVOORT

Te huur
aangeboden
winkel +
woonruimte
in
Centrum
Zandvoort

Teh 19514

Vr.pr. ƒ 184.000,-k.k.
Passage 3/31, tweekam.app. (opp. 115 m2) op 7e et., uitz. over
zee, 2 balkons. Ind. ruime hal, toilet, ruime woonkam. met open
haard, badk. met wastafel en ligbad, slaapk., luxe keuken met
inb.app.
Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.
Tjerk
Hiddesstraat
153, schitterend
gelegen
luxe
driekam.hoekapp. op 10 et. met panoramisch uitzicht over zee en
dorp. Riant dakterras (85 m2) met optimale privacy. Ind. hal, toilet, Lvormige woon/zitkam. met marmeren vloer, half open Bulthaupkeuken met inb.app., luxe badk. met ligbad en roze marmeren vloer en
wanden, slaapkam.

VERKOCHT
Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

Stationsplein 17/6, driekam.app. op 1e et. nabij strand, centrum
en station. Parkeren op eigen terrein. Ind. hal, woonk., open keuken met inb.app., badk. met douche, 2 si.k., balkon. Serv. ƒ 250,p.m.
Tjerk Hiddesstraat 49, ruim tweekam.app. (v/h 3) op 3e et., balkon
zuidoost. Ind. hal, toilet, badkam. met ligbad en wastafel, moderne
open keuken met gaskookplaat en afzuigkap, L-vormige woonk.,
slaapk.

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen

Daar zit u dan. Een heerlijk huis op't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt.
De beste manier: een advertentie op
opvallend formaat.
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want:

Vr.pr. ƒ 119.000,-k.k.

Vr.pr. ƒ 169.000,-k.k.

GEMEENTE

SNOWWHITE

WACHTEN

Van Galenstraat 144, goed onderhouden klein tweekamerapp. met
terras op zuidwesten. Ind. gang, woonk. met open keuken (incl.
app.), slaapk., douche, toilet. Serv.k. ƒ 172,- p.m.

Vr.pr. ƒ 298.000,- k.k.

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE 93/94
uitgerekend voor U!
Voor de week van 20-12 t/m 26-12 1993
Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3000
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

28
35
42
49
56
63
70
77
84
91
98
105
115
126
136
147
157
175
192
210
227

Totaal vanaf
l november **
218
272
325
380
434
488
543
598
651
705
760
814
895
977
1058
1140
1221
1356
1492
1629
1763

Kosten
deze week

ƒ 15,40
ƒ 19,25
ƒ 23,10
ƒ 26,95
ƒ 30,80
ƒ 34,65
ƒ 38,50
ƒ 42,35
ƒ 46,20
ƒ 50,05
ƒ 53,90
ƒ 57,75
ƒ 63,25
ƒ 69,30
ƒ 74,80
ƒ 80,85
ƒ 86,35
ƒ 96,25
ƒ 105,60
f 115,50
ƒ 124,85

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

Hogeweg 76, in centrum gelegen driekam.app. in luxe appartementenvilla. Ind. hal, toilet, ruime badk. met ligbad, douche en wastafel, woonk., open keuken met inb.app., balkon zuid, 2 slaapk. inp.
garage.
Prijs ƒ 320.000,- v.o.n.
Burg. van Fenemaplein 19/2, recent gerenoveerd driekam.app.
(v/h 4) op 1e et. Ind. hal, ruime L-vormige woonk. met open haard,
luxe witte hoogglans eetkeuken met inb.app., luxe badk. met
douche, wastafel, toilet en bidet, 2 slaapk., toilet. Balkon op het
oosten en het westen.
Vr.pr. ƒ 329.000,- k.k.
TE HUUR
Garage in Zandvoort Noord. Huurprijs ƒ115,- p.m.

v. SCHAIK makelaar o.g.
wenst iedereen een voorspoedig

1994
Wir/f u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur /
Beheer Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944* / Fax 02507-17596
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Trinsesseweg-plan lost alle problemen op'

W

IJ ZIJN KEURIGE
actievoerders, maar
we hebben geen zin
om nog langer de terreur van het verkeer te ondergaan," aldus woordvoerder Ren
van Liemt.
Van Liemt, in het dagelijks
leven ma.na.ging director van de
handelsonderneming
Litra,
richtte begin dit jaar, samen
met medestraatbewoner Hans
Sandbergen, het comité Haarlernmerstraat op, omdat er bij
hen een groeiend ongenoegen
bestond over de toename van
de verkeersdrukte in de straat.
Volgens Van Liemt zijn het
vooral vrachtwagens en bromfietsen, die de overlast bezorgen. „Onze straat is altijd een
drukke straat geweest, met
name in de zomer natuurlijk.
Dat accepteren wij. Maar er zijn
n de afgelopen jaren grote wincelbedrijven bijgekomen in
Zandvoort. Gran Dorado bijvoorbeeld. De leveranciers voor
die bedrijven razen nu elke dag
door onze straat, met zware
vrachtwagens. Daar is deze
mooie ouwe straat, die ooit aangelegd is voor paard en wagen,
niet op gebouwd. Je trilt af en
toe gewoon je huis uit. Daarnaast is het een trend geworden
dat men ook buiten het seizoen
uitgaat in Zandvoort. Met als
gevolg dat er ook in deze tijd
van het jaar veel brommertjes
door de straat scheuren."

blad, in de krant van donderdag 16 december, heeft
weer honderden inzendingen opgeleverd. De juiste
legenheid gebruik om tegen de oplossing luidt: Sfeervol en
wethouder te zeggen: „Als u betaalbaar Zandvoorts ondan consequent bent, dan dernemers maken 't waar.
Ai( llK-ftnlo Weckmedia

zoudt u van de Haarlemmerstraat een woonerf moeten maken."
De zaak leek, geheel onverwacht nog, zo goed als beklonken. Het comité schreef op 9
oktober een brief naar het gemecntetaestuur, waarin verwe„Echt scheuren dus," verzen werd naar de uitspraken op
sterkt comité-lid Sandbergen,
de commissievergadering. Ech„want als je Zandvoort binnenter, sinds die dag heeft het cokomt uit de richting Bentveld,
mité nimmermeer van burgekun je vanaf het begin van de
meester en wethouders vernoZandvoortselaan achter elkaar
men. Het blijft een beetje gisover een kaarsrechte weg doorsen naar de oorzaken. Hoewel.
Van Liemt: „Ik denk dat de wétracen. En dat doen de meesten
dan ook.
houder problemen heeft met
die Stichting Zuid en dat hij die
eerst wil oplossen. En verder
Plan
rommelt het natuurlijk zo erg
Van Liemt en Sandbergen aantal aanvullende eisen. Er verkeer via de busbaan te laten vinden met betrekking tot de komend verkeer in de toe- bij de partijen in de gemeentestelden een plan op, waarvoor zou een rotonde moeten komen rijden."
Haarlemmerstraat. En dat ook komst zou worden omgebogen) raad, dat de politici de beslisze de steun vroegen van mede- in plaats van het kruispunt
niet tegemoet kan worden ge- de plaatselijke politiek dwong singen vooruitschuiven tot na
straatbewoners. 95 procent van Kostverlorenstraat-Tolweg, opde verkiezingen. Maar wij zij
Op 12 augustus ging een twee- komen aan de eis tot invoering tot een weifelende houding.
daar mooi klaar mee. Wij houde bewoners geeft zijn fiat aan dat de snelheid van de voertui- de brief uit naar het gemeente- van een maximumsnelheid van
Maar er was toch nog een den de problemen."
het voorstel om de busbaan van gen afgeremd zou kunnen wor- bestuur. Daarin werden de ei- dertig kilometer per uur, omde Prinsesseweg te gaan gebrui- den. In de Haarlemmerstraat sen nog eens op een rijtje gezet. dat de straat altijd een belang- lichtpuntje voor het comité. Op
ken voor brommers en vracht- zou niet harder dan dertig kiloHarde actie dan maar? „We
hebben het van de zomer wel
verkeer, als alternatief voor de meter per uur mogen worden
Haarlemmerstraat. Daar zou gereden. En de straat zou een
eens overwogen," zegt Van
Liemt, „we hadden het idee om
volgens het comité vrijwel ie- nieuw wegdek moeten krijgen,
op een zomerse zondagmiddag
dereen baat bij hebben.
bij voorkeur asfalt, in verband
met het trillingseffect.
met alle bewoners, op stoelen
Het
bestemmingsverkeer,
Op 28 mei kreeg het comité
gezeten, de straat te blokkeren.
Dat was natuurlijk een enorme
omdat het dan linea recta door antwoord. Een kort antwoord.
zou kunnen rijden naar het cen- Het college van B en W schreef
chaos geworden. Maar het is de
trum. De gemeente, omdat er dat het binnenkomend verkeer Het antwoord van B en W volg- rijke verkeersfunctie zal blij- een vergadering van de raads- vraag of het de zaak ten goede
plannen bestaan om bij de Prin- al gesplitst wordt, nog voordat de een maand later. Nu stelde ven houden.
commissie Ruimtelijke Orde- zou zijn gekomen. En bovenning, waar Van Liemt en Sand- dien wilden de meesten van ons
sesseweg
parkeergelegenheid het de Haarlemmerstraat be- het gemeentebestuur dat door
te creëren. En natuurlijk de be- reikt, namelijk via de Kostver- de nieuwe hoofdwegenstrucIntussen was duidelijk ge- bergen aanwezig waren, hoor- liever naar het strand."
woners van de Haarlemmer- lorenstraat. Ren van Liemt was tuur het verkeer in de Haarlem- worden dat de besluitvorming den ze tot hun verrassing wétstraat, omdat ze daarmee ver- het daar niet mee eens: „Het merstraat automatisch zal af- over het plan voor de nieuwe houder Flieringa zeggen dat de Die laatste opmerking was een
lost zouden worden van het gaat nou juist om het vracht- nemen. Ook schreef het college hoofdwegenstructuur niet al- gemeente studeerde op een grapje. Hans Sandbergen: „Wij
grootste gedeelte van de over- verkeer en de brommers en die dat dit plan nogal kostbaar is, leen vertraging zou oplopen voorstel om het bestemmings- volgen het rustige systeem, omlast.
gaan niet door de Kostverloren- de financiën nog ontbreken en door financiële perikelen, maar verkeer voortaan de mogelijk- dat dat uiteindelijk het beste
In hun eerste brief aan de straat. Die gaan niet naar het nog wel een tijd zal duren dat met name de sterke positie heid te bieden via de busbaan werkt. Maar het mag nu niet
wethouder van Ruimtelijke Or- Noord, maar naar het centrum. voor het wordt uitgevoerd. Dat van de Stichting Zuid (bewo- door te rijden naar het cen- meer te lang duren. Wij hebben
dening, op 23 maart van dit Bovendien ging B en W niet in er dus op korte termijn geen ners van de Frans Zwaanstraat trum. Bingo, dachten Hans en geen zin om de dupe te worden
jaar, stelde het comité nog een op ons voorstel om het vracht- veranderingen zullen plaats- en omgeving, waarnaar binnen- Ren. En Ren maakte van de ge- van politieke onrust."

'We hebben geen zin de dupe te worden van politieke onrust'

j Weekenddiensten

'Volgend jaar beslist weer Kerstsamenzang'

ZANDVOORT - „Volgend vormde Kerk, een uur voor aan- Minke: 'We gaan het toch nog
Verloskundigen: Mevrouw E.A. ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- jaar gaan we het zeker weer vang van het programma. De een keer proberen.' Het Zandde Boer-Burgh en/of mevr. voor een retour.
proberen." Dat zegt Minke 350 kaarten waren in een mum voorts Vrouwenkoor zou het
'OLITIE: Alarmnummer 06-11. A.C.M. Gombert en/of P.J. van Alg. Maatschappelijk Werk van der Meulen, die samen van tijd uitverkocht. Daarna kooroptreden op zich nemen.
'n andere gevallen: tel. 13043.
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand- Zandvoort: Noorderstraat l, tel. met Hanneke Jongsma van kwam een klein aantalriogzon13459 bgg 023-320899 of 320464. het Zandvoorts Vrouwen- der kaarten naar binnen. Aan Fantastisch
BRANDWEER: Alarmnummer voort, tel. 02507-14437.
i-11. In andere gevallen Dierenarts: Mevrouw Dekker, Spreekuur op werkdagen van koor de Kerstsamenzang sommigen die nog wat later Daarbij kregen zij medewer023-159500 of - voor info over- Thorbeckestraat 17 te Zand- 9.00-10.00 uur, maandagavond heeft georganiseerd. De be- kwamen, moest 'nee' verkocht king van een aantal heren van
Zandvoorts Mannenkoor
van 19.00-20.00 uur. Verder voldag - (02507) 61584.
voort, tel. 15847.
meer dan 350 worden. De kerk zat 'bomvol'. het
en Toonkunstkoor Zandvoort,
MIBULANCE: Alarmnummer Dieren: (Overige diensten) Ver- gens afspraak. Deze hulpverle; langstelling,
mensen,
overtrof
alle
verdie samen een 'herderskoor'
-11. Anders: tel. 023-319191 eniging v.h. welzijn der dieren ning, beschikbaar voor iedere
vormden.
Dirigent
Frans
(ongevalllen), Centrale Post (02507) 14561, Vermissings- inwoner van Zandvoort, is gra- wachtingen. „Het is een 'Proberen'
feest geweest."
Voor beide organistoren was Bleekemolen nam de muzikale
Ambulancevervoer (CPA) Ken- dienst 023-383361, Asiel Zand- tis.
„Het leek wel kaartverkoop dat een enorme verrassing: de leiding op zich, verder kreeg
voort
(tevens
pension) Telef. Meldpunt Sexueel Genemerland.
DIERENAMBULANCE: Die- 02507-13888, Asiel Haarlem weid: tel. 023-329393 op werkda- bij Ajax," zegt Van der Meulen, laatste keer dat de samenzang het tweetal medewerking van
renbescherming
023-246899 023-244443. Stichting Regionale gen 12.00-14.00 uur en ma.a- nog steeds onder de indruk van werd georganiseerd, in 1991, organist Gerard van Zwieten de
de belangstelling voor de Kerst- kwamen er niet meer dan 90 Blom en Truus Stokman. Zij
(gratis), Regionale Dierenam- Dierenambulance: 023-363476 vond 19.00-21.00 uur.
mlance
alarmnummer of alarmnummer 023-334323 (24 Zandvoortse Vereniging van sarrenzang. „Ik wist niet wat belangstellenden. Financieel declameerde drie kerstgedich123-334323
uur per dag), ook voor melding Huurders: Gratis advies voor me overkwam." De eerste be- kwam het toen niet rond, er ten. De Zandvoortse bas-bariiUISARTSEN: De volgende van zoekgeraakte of gevonden leden. Telefonisch spreekuur langstellenden meldden zich moest geld bij. Het gevolg was ton Jan Peter Versteege nam de
twee solo's in het programma
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 vorige week zondag al om half dat 1992 werd overgeslagen.
misartsen hebben een geza- dieren.
In 1993 zeiden Hanneke en voor zijn rekening.
uur: 19783. Schriftelijk: Post- twee bij de ingang van de Hermenlijke
waarnemingsrege- Hulpverlening:
mg: J. Anderson, B. van Ber- Centrum
Voor
Vrijwillige bus 287, 2040 AG Zandvoort.
;en, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Hulpverlening: Voor informa- Woningbouwvereniging EMM:
'aardekooper, H. Scipio-Blü- tie, advies en hulp tel. 17373, op Klachtentelefoonnummer
me, F. Weenink. Informatie alle werkdagen van 10.30-12.30 technische dienst: 17577. Bedaarover tijdens
weekend, uur. Schriftelijk: Postbus 100, stuurlij k spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én 2040 AC Zandvoort.
19.30 tot 20.00 uur.
tijdens feestdagen via telefoonMeerpaal, eveneens in de Halte- wordt veel gefondued. „Het was
Verzekeringsbank:
Vervolg van pagina l
nummer 30500. De spreekuren Stichting Welzijn Ouderen Sociale
van de dienstdoende arts zijn Zandvoort: (voorheen Dien- spreekuur tijdens de 'even' we- „Voor het personeel was het straat, hebben zich er goed uit een ramp," zegt Peter Pompe
zowel op zaterdag als zondag stencentrum) Koninginneweg ken op woensdag 10-12 uur, in een ramp," zegt een medewerk- gered. „Gelukkig hebben wij van De Puur. „Wij doen alles op
van 11.30 tot 12.00 uur en van l, tel. (02507) 19393. Spreekuur Gemeenschapshuis, L. Davids- ster van restaurant Le Pierrot een gasfornuis, dus het koken elektra, ook het verhitten van
in de Haltestraat over de kan doorgaan. We hebben over- de fondue-olie. Dat kon dus op
17.00 tot 17.30 uur. Een af- op dinsdag- en donderdagmid- straat 17. Inl. 023-152152.
dag van 13.30 tot 15.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. stroomstoring op Eerste Kerst- al extra kaarsen neergezet en een gegeven moment niet meer.
spraak is niet nodig.
dag. „In dat uur hebben we op de klanten hebben het laconiek En als de mensen in de zaak
Tandarts: Hiervoor de eigen Belbus: Om van de belbus (voor 61500.
opgenomen. Die waren er wel aan het fonduen zijn, en de aftwee pitjes moeten koken."
bewoners van 55 jaar en ouder) Taxi: tel. 12600.
andarts bellen.
„We boden die avond geen vrolijk onder. Het was een ech- zuiging doet het niet meer...
Apotheek: Zeestraat Apotheek, gebruik te kunnen maken, Openbare bibliotheek: PrinsesDan kun je alleen nog maar 'het
J.W. Neutel, tel. 13073. Zaterdag dient men zich 24 uur van te seweg 34, tel. 14131. Open ma. vast menu, maar a la carte, te kerstsfeer."
Bij Dubrovnik en De Puur in spijt me' zeggen en de boel afen zondag alléén voor recepten, voren op te geven bij Huis in de 14-17.30/18.30-20.30 uur, di. door de storing konden niet alle
openingstijden: 11.30-12.30 en Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij. gerechten bereid worden. We de Zeestraat was dat wel an- ruimen."
„Sommige klanten begonnen
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- en 17.00 uur. De kosten per per- 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat. hebben het restaurant héle- ders. Bij beide is de afzuiging
maal vol gezet met kaarsjes en van groot belang, maar die 'Stille Nacht' te zingen, die
inngstijden informatie over de soon bedragen vanaf l juli 1991: 10-14 uur.
de klanten verwend met een kwam uiteraard stil te staan. dachten dat het een grapje van
regeling via tel.nr. 13073.
drankje. Zij waren vol begrip, Bij de eerste zaak wordt het ons was. Maar uiteindelijk hebWijkverpleging: Voor spoedgevoor hen had het nog wel wat. vlees gegrild op een houtskool- ben we zestig man met excuses,
vallen is het Kruiswerk ZuidMaar voor het personeel beslist vuur, daardoor kwam het res- flesjes wijn en diner-bonnen
Kennemerland 's avonds, 's
taurant zaterdag bijna vol met naar huis moeten sturen. En
niet."
nachts en in het weekend te beOok de medewerkers van De rook te staan. Bij De Puur dat is heel vervelend, het is toch
Duijves, Verschijning van de
reiken via de doktersinforma- Weekend:
hun Kerstdiner."
Heer, Driekoningen
tiedienst: tel. 023-313233.
1/2 januari 1994
Vrijzinnige
GeloofsgemeenHervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: dhr. J. Last- schap NPB, Brugstraat 15:
(ADVERTENTIE)
Schadeclaim
Dit weekend geen dienst
huis, Zandvoort
„We hebben twee hele beReligieuze
Kring
AerdenhoutGereformeerde
Kerk,
JulianaZandvoorts
nauwde uren gehad, het was
-Bentveld, Oscar Mendliklaan 5
weg-15:
ook niet bekend hoe lang het
Nieuwsblad
Oudejaarsavond 19.30 uur: ds. Aerdenhout:
zou gaan duren. De vorige
Zondag 15.30 uur: NieuwjaarsoC. van de Vate
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
stroomstoring, op zaterdagZondag 10.00 uur: dr. M.E. verdenking met concert, drs.
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
middag, heeft drieëneenhalf
Al. Lambo (Doopsgez.) uit AmBrinkman, De Bilt
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hopfdred : J.M. Pekelhanng.
uur geduurd. Als je weet dat het
Roomskatholieke Kerk, Grote sterdam
Hoofd commercie: J F. Sas.
na een uur over zal zijn, kun je
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
Krocht 45:
er nog wat aan doen. Gelukkig
Vrijdag, oudjaarsavpnd, 19.30 218, Haarlem.
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandwas het over vóór de tweede
uur: pastor Oudejaarswake, Geen opgave
voort, tel. 02507 - 18648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
ronde, die is wel goed gegaan."
pastor D. Duijves
Jehova's Getuigen:
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
Pompe heeft door de storing
Zaterdag, nieuwjaarsdag, 11.00 Gem. Elswoud, Smedestraat 37
Renault-dealer Rinko zit dicht bij huis.
kantooruren.
een fikse schade opgelopen. Hij
uur dienst in de Antoniuskerk, te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
Dick Piet (red. chef), Joan KurpersEn met dit kaartje weet u 'm in een
onderzoekt momenteel met
hoek, Marianne Timmer (eindred).
Sparrenlaan 9a Aerdenhout. uur en maandag 19.00 - 21.00
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
handomdraai te vinden.
Horeca Nederland of hij het
uur.
Inl.:
R.
van
Rongen,
L.
pastores
D.
Duijves
en
C.
van
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
geld van de verzekering kan teMeeszstraat 14, Haarlem, tel.
Polvliet
Hendal.
rugkrijgen, of bij het elektriciZondag 10.30 uur: pastor D. 023-244553.
Advertentieverkoop: Gasthuisplem
teitsbedrijf PEN een schade12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
claim kan indienen. „Als wij
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Diensten 1/2 januari 1994

„Ik heb het als fantastisch ervaren," zegt Minke van der
Meulen. „En dat zelfde heb ik
ook van allerlei andere mensen
gehoord. De samenzang is onder andere voor mensen die
niet naar de gewone kerstdienst gaan, maar nog wel
graag samen willen zingen. Het
is een daverend succes geworden, het is een feest geweest."
Vanwege de grote belangstelling wordt de verkoop volgend
jaar anders geregeld, met verkoopadressen.
Het Zandvoorts Vrouwenkoor en het Herderskoor hebben ook afgelopen woensdag
een optreden verzorgd op
Nieuw Unicum, ter gelegenheid
van het kerstdiner. Ook daar

Stroomstoring voor personeel 'een ramp'

j Kerkdiensten

Goede service
ver te zoeken?
Kom nou!

Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10'3,14-16 u ; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
u
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: M. Chnstiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 17,50 per
'".vartaai;
/ 31,75 per half jaar; ƒ 55,50 per jaar.
Voor postabonnees gelden andere tafieven. Losse nummers ƒ 1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)562.6211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.

02507-17166.

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
«11941.

j Burgerlijke stand

Joost Jan Cornelis, zoon van:
Van der Burg, Cornelis Korstiaan Hendrik Ingen en BalleOndertrouwd:
dux, Marjolein
Susanna,
Lijesen, Michael Willem en Danitsja Annigje
dochter van: Verveer, Cornelis
Strijder, Yvonne
Schilpzand, Erik en Yousif, La- Hendrik Ingen en Wisse, Marcelle Leontine Jacoba
tifa
Charlutte Elisabeth, dochter
Gehuwd:
Borstel, Willem Frederik en van: Besselink, Bob en Jongbloed, Johanna Louise
Bogaart, Mirjam Elizabeth
Longayroux, Paul Jean Henri Jamie Loana, dochter van: Van
den Broek, Marco en Vosse,
en Hendrikse, Laura Angela
Achten, Theodorus Hubertus Yvonne
Johannes en Paap, Marijke Wil- Overleden:
Dietz, Willem Hendrik, oud 74
helmina
Herfst, Martin en Hagen, Héle- jaar
De Vries geb. Redeker, Frederine Janine Margriet
»
Geboren:
ka Johanna, oud 89 jaar
Marisca, dochter van: Keur, De Ruiter geb. Schaap, Leentje
Michaeline, oud 59 jaar
Charles en Burger, Jolanda

Oplossing
Kerstpuzzel

De Haarlemmerstraat moet
ZANDVOORT - De grote
ontlast worden van brommers
en vrachtverkeer. Dat kan kerstpuzzel van Ondernedoor over de Prinsesseweg te mers Vereniging Zandvoort
en het Zandvoorts Nieuwslaten rijden.

ZAND VOORT - Besluiteloosheid of bewust de
boot afhouden? Het Comité Haarlemmerstraat
heeft het gevoel dat het slachtoffer wordt van
interne partijtroebelen en het feit dat de
raadsverkiezingen voor de deur staan. Het Comité
wil dat de Haarlemmerstraat ontlast wordt van
het toenemende vracht- en brommerverkeer.
Maar het college van B en W kan, of wil, niets
doen aan deze situatie zolang het nog geen
helissing heeft genomen over het plan tot
herstructurering van de hoofdwegen. En daarom
trekt het comité nu aan de bel.
door Paul van Gageldonk

Zandvoorts
Nieuwsblad

stroom willen, zijn wij verplicht het van hen af te nemen
en hen altijd keurig op tijd te
betalen. Laten ze nu dan ook
hun verantwoordelijkheid nemen."
Volgens horeca-voorzitter
Fred Paap is er voor duizenden
guldens schade geleden in
Zandvoort, maar de totale schade is nog niet te overzien. „Dat
wordt nu
geïnventariseerd,
daarom houden we nog pas op
de plaats. Maar als het nodig is,
is onze juridische afdeling bereid om stappen te ondernemen. Maar dat hangt van veel
zaken af, onder andere van de
manier waarop de bedrijven
verzekerd zijn."

Particulieren
Ook bij veel particulieren viel
zaterdagavond het licht uit. Behalve aan Zeestraat en Haltestraat ook aan de Grote Krocht,
Haarlemmerstraat en de Kostverlorenstraat. Zo ook in een
groot deel van Nieuw Noord.
Op meerdere plaatsen hielden
ook straatlantaarns ermee op.
Ook bij menigeen thuis verdween de stroom tijdens het
kerstdiner. De politie kreeg dan
ook meer dan honderd verontruste telefoontjes. Volgens de
dienstdoende wachtcommandant deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Ook in
de liften in het getroffen gebied,
voor de zekerheid gecontroleerd, was niemand ingesloten.

Vertraging werk Van Lennepweg

Periode:
21 - 27 december 1993

ZANDVOORT - De werkzaamheden aan de wegen in
de omgeving Van Lennepweg/Vondellaan
hebben
flinke vertraging opgelopen.
De oorzaak ligt in het weer.

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10,2041 CD Zandvoort Tel 02507-12424

De
weersomstandigheden
van de afgelopen weken zijn
veel slechter geweest, dan door
de uitvoerders was verwacht.
Daardoor is het werk een stuk
langzamer verlopen. Dat betreft met name de werkzaamheden aan de kruisingen Van Lennepweg/Vondellaan en Van
Lennepweg/Linnaeusstraat.
Deze worden voorzien van een
nieuwe asfaltlaag. Bovendien

wordt het begin van de Linnaeusstraat, vanaf de Van Lennepweg, opnieuw bestraat.
Het bestraten en asfalteren
vindt nu pas in het voorjaar van
1994 plaats. Dat is veel later dan
in oktober in een brief aan de
omwonenden was voorspeld.
De bushalte aan de westzijde
van de Van Lennepweg, tegenover het Mobil-station, wordt
begin volgend jaar aangelegd.
De overige werkzaamheden
hebben geen vertraging opgelopen. Dat betreft de parkeerregulering op de Vondellaan en
het verbeteren van fietsvoorzieningen en oversteekmogelijkheden op de Van Lennepweg.

De hoofdprijs is deze keer gewonnen door E. Wardenier,
Tollenstraat 65 in Zandvoort.
Deze winnaar krijgt een waardebon van 200 gulden, die beschikbaar is gesteld door de
Spar supermarkt in Winkelcentrum Noord. De tien sauci]zcnstaven, beschikbaar gesteld
door Bakker Paap uit de Potgieterstraat, zijn gewonnen
door: mevr. Boon, zr. D. Brondersstraat; fam. J. Kerkman,
Treubstraat 13; M.C. Gebhard,
Passage 3 flat 54; Tiny Paap,
Haarlemmerstraat 62; Van Andel, Westerstraat 5; S.D. Dne;
huizen, Haarlemmerstraat 88a,
E.H. Nieuwenburg, Lijsterstraat 2 flat 1; Mw. L. Zwenne,Lorentzstraat 9; J.B. Karsdorp
-Blok, Herman Heyermanweg
179 II; en W.J. Paap, A.J. v.d.
Moolenstraat 9. Allen uit Zandvoort.

Grijze vuilemmers
nu niet geleegd
,
ZANDVOORT - Grijze
vuilcontainers die deze
week langs de weg waren gezet, zijn niet geleegd. Voor
het eerst waren de groene
rolcontainers met het gft-af-'
val aan de beurt. Een aantal
mensen had de verkeerde
emmer voor de deur gezet.
De gemeente zou in de week
na Kerstmis starten met het legen van de containers met
groente-, fruit- en tuinafval. Dat
stond op een foldertje dat in de
bus werd gestopt bij het rondbrengen van de groene containers. Desondanks zette maandag een groot aantal mensen
hun grijze container aan de
straat. De ophaaldienst, op pad
met de 'groene wagen', heeft die
niet geleegd. Deze zijn volgende
week weer aan de beurt.
De verwachting was wel dat
er nog een enkele grijze bak'
langs de weg zou staan. De bewoners moeten immers nog
wennen aan de nieuwe regeling.
De gemeente had zich dan ook
voorgenomen die 'enkele' bak
nog te legen met een apart wagentje, zegt Peter den Boer,;
hoofd Reiniging en Algemene
Dienst. „Maar het aanbod was;
zo groot dat we hebben beslo-'
ten om de grijze bakken toch'
maar allemaal te laten staan.'
Anders hadden we, na het legen.'
van de groene containers, met
een hele ploeg alles nóg een
keer moeten doen. Nu legen we
het grijs afval gewoon volgende
week." Zo was het ook gepland.
Inmiddels zijn al op diverse
adressen te kleine groencontainers omgeruild voor grotere
exemplaren. Bij de gemeente
waren tientallen telefoontjes
binnengekomen toen de containers net waren uitgedeeld. Velen meenden zich opgegeven te
hebben voor een grote bak m
plaats van de kleine die zij had- •
den ontvangen. In een aantal
gevallen berustte dat op een
misverstand: de tekst op een informatieblaadje was verkeerd
begrepen. Volgens een woordvoerster van de afdeling Voorlichting ging het vooral om
mensen die niet op een van de
voorlichtingsavonden
waren
geweest.

Vrijspraak voor
Gran Dorado
ZANDVOORT - Gran Dorado Leisure NV is maandagmiddag vrijgesproken.
De Haarlemse rechtbank
acht het Zandvoortse bungalowpark niet schuldig aan
een ongeval in het zwembad.
Dat vond vorig jaar januari
plaats. Een Duitse gast gleed
voorover de 60 meter lange glijbaan af en brak in het 'plonsbad' zijn nek. Daardoor is hij
verlamd geraakt. Later heeft hij
Gran Dorado hiervoor aaiisprakelijk gesteld en een schadeclaim van 50 duizend gulden in
gediend.
Het bungalowpark hoeft die
niet te betalen. De rechter acht
niet bewezen dat Gran Dorado .
het ongeluk te verwijten valt'
voorover naar beneden glijden
is verboden. De man was daarvan op de hoogte. Dat had zijn
echtgenote na het ongeluk verklaard. Hij had 'stom' gehandeld, had zij gezegd.
Gran Dorado heeft steeds ontkend dat het strafbaar zou zijn.
Wel heeft het 't 'plonsbad' van
de glijbaan na het ongeval ingrijpend veranderd. Er waren,
meer ongelukjes gebeurd, al.
waren deze niet zo ernstig van
aard. Bovendien zijn er stop
lichten aangebracht om te
voorkomen dat de gebruikers
van de glijbaan te snel achter
elkaar naar beneden gaan.
Van de periode na de verbouwing vorig jaar is er geen ongeval meer bekend.

donderdag 30 december 1993
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Wij wensen u
een heel
gelukkig 1994

woningbouwvereniging
EENDRACHT MAAKT MACHT
Bestuur en organisatie wensen al haar
leden een huiselijk 1994

\

J

J öluijS
De specialist
in ui HIP blocmtvcrkm.

\Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 12060 J

SINGER

NAAIMACHINES ZANDVOORT
Prinsenhofstraat 7
TT Tel. 02507-20072
t.o garage Versteege
Maandags gesloten
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u-—- ]
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ESINGER"

WVG
KINDERMODE

AUTO STRIJDER BV

Burg. van Alphenstraat 102
Van Lennepweg 104, Zandvoort,
telefoon 02507-14565
Wij wensen al onze cliënten een
goed rijdend 1994

SCHOENEN - LAARZEN
wenst iedereen een héél goed en
gezond 2994
HALTESTRAAT 45, ZANDVOORT

wenst u een
gelukkig en gezond 1994!
Piet & Tonny Stokman

Sfc_

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF

AART VEER

DRUKKERIJ
VAN PETEGEM BV

groente- en fruit-speciaalzaak

Kerkpad 6, telefoon 12793

Wij wensen u allen
een héél goed en gezond 1994
AART VEER
en alle medewerkers

Van Stolbergweg 1a, 2042 NW Zandvoort
Telelefoon 17093
Wij wensen u een heel gelukkig 1994

Aan allen veel geluk en
\. voorspoed toegewenst

jan koster
bouwen aannemingsbedrijf

Wij wensen iedereen een
smakelijk en gezond 1994!

Een bloemrijk 1994
wenst u
bloemen magazijn

Nico en Solange

ERICA

zeestraat 40, 2042 LC zandvoort
telefoon 02507-12013
wenst cliënten en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar.

't Karrewiel in Zandvoort

Grote Krocht 24, Zandvoort J
_..

_

^

De Goede
Schoenmaker!]
Kerkstraat 32, Zandvoort
wenst u een gezond en goed
„lopend" 1994

Het bestuur van het
„Zandvoorts vrouwenkoor"
wenst haar dirigent, leden,
donateurs en herders een gelukkig,
gezond, muzikaal 1994 toe

AANNEMINGSBEDRIJF

De dirigent, het bestuur en alle
leden van het Zandvoorts
mannenkoor
wensen alle vriendinnen en vrienden
een voorspoedig

LOUIS
RIJNDERS
Jan Snijerplein 3,
2042 KL Zandvoort

[wenst u een opbouwend 1994

JUWELffiR-HORLOGER

Hondenkapsalon
RENEE

Kerkstraat 33, telefoon 12359
wenst klanten en vrienden een
gelukkig en gezond 1994!

wenst alle twee- en
viervoeters
een gelukkig 1994

H. L. C. LANSDORP

Slagerij
Vreeburg
SMEDERIJ

GANSNER & CO.
Brederodestraat 60 - Tel. 15068-13612

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
wenst iedereen
een kleurrijk en een
positief 1994

1994

J

Haltestraat 54
wenst iedereen een héél smakelijk
1994

SCHILDERS-EN
AFWERKINGSBEDRIJF

AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a, Zandvoort,
telefoon 15186
wenst cliënten, vrienden en bekenden een
voorspoedig 1994

HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT - TEL. 02507-17897
wenst alle cliënten en bekenden
a Happy New Year
J

Gediplomeerd opticien, optometrist o.v.
kontaktlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20A, Zandvoort.
Tel. 02507-14395

wenst kliënten en bekenden
een voorspoedig 1994

schilders- en ofwerkingsbedrijf

Chinees

HON/S- KON6-

SLINGER OPTIEK

Bestuur
ANBO
ZANDVOORT

RUUD JONKER
J. J. Hamelinkstraat 111
2033 LK Haarlem
Tel. 023-3309 44

(alg. ned. bond v. ouderen)
Fritz Sebregts en Liesbeth de Graaf
wensen
familie, vrienden en kennissen
een voorspoedig

1994

<s4ntie/t cSr *Kunst
exclusieve stijlmeubelen
Galerij Kerkstraat 22
Tel. 18855
wenst u allen
EEN GOED EN GEZOND 1994

Dierenarts

DEKKER
wenst alle dieren en
hun baasjes
een gezond en
voorspoedig 1994

wenst iedereen
een gezond

„Mobil" station
Lehman BV

1994!

wenst al z'n clientèle
een gelukkig en
gezond 1994
Centrale verwarming
Airconditioning
Gas- en oliestookinstallaties
Luchtbehandeling

Verbouw Onderhoud
Nieuwbouw

VAN DENSEN en Zn.
CENTRALE VERWARMING

Bilderdijkstraat 30
tel.:02507-12972
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Henk van der Peer
Haarverzorging
DIACONIEHUISSTRAAT 24

wenst u allen een voorspoedig en
goed geknipt 1994 toe.

Wenst ieder een
gezond zowel zakelijk als privé 1994 toe

annemersbedrijf
Ueo

jtl, iezenbeek
•tTjK lbc.^1 lu/cïbix

|L|lf/ND

NVÜP

Haarlemmerstraat 12
2042 NC Zandvoort
Tel/Fax O2507-19532/31051
(t toenten, n een

4994.

Admiaistratieburo
E. J. MIEZENBEEK
Van Galenstraat 108
2041 JV ZANDVOORT
Tel/fax: 02507-16460/31051
teett4en u een

4994

Weekmedia 17
In de rubriek Achter de
Schermen gaat het
Zandvoorts Nieuwsblad op
zoek naar de 'mens' achter
bekende personen óf de
'achterban' van
verenigingen uit deze
gemeente. Deze week
mevrouw Hollenberg, die
vele jaren medewerkster
was van het voormalige
postkantoor.

leden willen
extra vergadering
ZANDVOORT - Tien
D66-leden hebben hun bestuur gevraagd een extra ledenvergadering uit te schrijven. Het onderwerp op de
agenda moet zijn: de actuele
politieke situatie van D66 afdeling Zandvoort.
'Gezien de perikelen van de
afgelopen weken, achten wij als
leden een dergelijke vergadering noodzakelijk,' schrijft het
tiental aan het D66-bestuur. Zij
lopen hiermee vooruit op de
vergadering van 5 januari aanstaande. Uit hun brief blijkt,
dat zij twijfelen aan een goede
afloop van die bijeenkomst.
Dan wordt opnieuw gesproken over het verkiezingsprogramma van D66, dat nog vastgesteld moet worden. De discussie was vorige keer blijven
steken bij het standpunt ten opzichte van het circuit: wel of
niet laten voortbestaan. Een
meerderheid was voor het principe-standpunt 'afbouwen' van
het circuit, dat met amendementen was voorgesteld. De
meningsverschillen liepen zo
ver uiteen en de discussies zo
hoop op, dat een aantal kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1994
opstapte. Dat was echter niet
geldig: intrekken van de kandidatuur is pas officieel als dat
schriftelijk wordt gedaan.

Afwachten
Als op 5 januari de discussie
wordt voortgezet, is het maar
afwachten of de partijen alsnog
tot elkaar komen. Zo niet, dan
moét er opnieuw vergaderd
worden. Een afdelingsvergadering moet echter volgens de
D66-statuten tenminste 14 dagen van tevoren worden aangekondigd. De tijd tot de verkiezingen, begin maart, dringt echter. Daarom moet een nieuwe
vergadering snel plaatsvinden.
Volgens het tiental liefst op 11,
12 of 13 januari. Vandaar het
verzoek aan het D66-bestuur
om die nu al vast uit te schrijven.

donderdag 30 december 1993

Achter de Schermen...

'Juffrouw Hollenberg'

4

Ik ben met de post getrouwd geweest

Mevrouw Hollenberg werd geboren in de Zeestraat, waar nu
een Chinees restaurant zit.
„Maar opeens vond mijn moeder het daar veel te druk worden," vertelt zij. „Het was de
tijd van de stoomtrein, die
maakte een hels lawaai." Samen met haar ouders en drie
zusters verhuisde het gezin
naar het huis aan de Brederodestraat. Aan de voorkant
grensde dit aan een weg, er achter waren er toen alleen nog
maar duinen. Aan de zijkant
(hoek Dr. Kuyperstraat) stond
de gereformeerde kerk, waar de
kerkgangers via een zandpaadje kon komen. Het 'verkeer' bestond voornamelijk uit fietsen
met manden, bakfietsen en
paard en wagens. Brood, vlees,
groente, eieren en melkprodukten, alles werd aan de deur geleverd.

D

E BREDERODESTRAAT is deze week een bekend 'gezicht' kwijt geraakt. Dinsdag trok de 81-jarige mevrouw Hollenberg voor het laatst de deur achter zich
dicht van haar woning Brederodestraat nummer 83. Het
huis waar zij maar liefst 68 jaar heeft gewoond. Mevrouw
Hollenberg is niet zomaar een bejaarde inwoonster van
Zandvoort. Menig oudere zal haar nog kennen van het oude
postkantoor tegenover het raadhuis.

door Martha Burger

„Dat postkantoor, daar heb
ik geleefd," vertelt ze. „Het
stond tegenover het Raadhuis,
op de hoek van de Haltestraat.
Als er een trouwerij was, dan
kletterden de bruidssuikers bij
ons tegen de ruiten. Soms zo
hard, dat we bang waren dat ze
barstten. Vanuit het plekje
waar ik zat, kon ik van alles
Beroemd
zien, al had ik er maar weinig
Later is deze rasechte 'Zand- tijd voor."
voortse' eigenlijk wel een beet„Op 2 januari 1931 ben ik er
je beroemd geworden. Er zijn
begonnen. Ik werd gelijk voor
maar weinig oudere Zandvoor- de leeuwen gegooid. Hup, metters die 'juffrouw Hollenberg'
een de klanten helpen. 42 jaar
van het postkantoor niet kenlang heb ik er gewerkt, wisselnen. Bijna een halve eeuw
diensten, het maakte me niets
werkte zij aan het loket, aanuit. Overwerken? Die uitdrukvankelijk als 'beginnend' kanking kenden we niet. Aan het
toorbediende, later als hoofdeind van de maand was het
employee. Een gouden plak
normaal datje 'laat thuis
herinnert nog aan die tijd. Die
kwam'. Zo heette dat gewoon,
kreeg zij bij haar afscheid aan- het hoorde erbij. In die tijd
geboden van het hoofdbestuur werd alles nog met de hand gevan het Staatsbedrijf der PTT. daan. Ook het tellen. Niks geen
'U bent nooit getrouwd gecomputers of pincodes. We
weest?', vroeg men haar bij de
schreven niet potloden en sorbalie van het Huis in de Duiteerden en stempelden de post
nen, toen zij zich inschreef als zelf. Daarna werd deze naar de
toekomstig bewoonster. 'Ik
trein gebracht."
Juffrouw Hollenberg hielp
ben met de post getrouwd geweest', zei zij gevat.
klanten vaak een beetje meer
Het werken bij de post heeft dan eigenlijk kon. De belasting
zij van geen vreemde. Haar va- moest vroeger namelijk ook
der, geboren in 1873, was naaan het loket betaald worden.
melijk ook werkzaam bij de
'Ach rekent u effe uit wat ik bepost. Tevens was deze man Re- talen moet,' vroegen ze dan. En
gent van het oude mannenhuis. als ze daar tijd voor had, dan
Ook haar zusje volgde vader in deed ze dat er wel even tussenzijn voetsporen. Dat het nog
door.
steeds een geliefd onderwerp
voor mevrouw Hollenberg is,
Morsesleutel
merk j e al snel.
Ook aan andere taken heeft
zij fijne herinneringen. „Ik zou
Bruidsuikers
nog zo de morse kunnen
In haar statige huis vertelt zij
doen," vertelt ze. „De telegrammen werden met een morsesals het ware een stuk geschiedenis van een periode, die de
leutel overgeseind naar andere
jonge generatie Zandvoorters
kantoren. Op die manier ontvingen we ze zelf ook uit andezich niet meer kan voor
stellen.
re plaatsen. Als ik een telegram

Vliegeren
IE HEEFT ER niet ooit
als kind uren lang door
gebracht met een vlieger.
Zo'n gekleurd, soms wild beschilderd papieren of katoenen
bouwseltje, bijeengehouden
met bamboe en vliegertouw. De
mijne zie ik nog staan, hoo« in
de lueht boven strandtent 15,
toen nog van Clara Kemp. Ik
kan me dan ook moeilijk voorstellen dat het vliegeren in
Zandvoort moet verdwijnen,
i Ook al wordt het niet meer zoveel beoefend als vroeger, voor
veel kinderen - en vaak ook volwassenen - moet het toch een
geliefde bezigheid zijn.
Politie, burgemeester en wethouders willen een vliegerverbod invoeren. Het is begrijpelijk, dat ze wat willen doen aan
het gevaar dat de nieuwe bestuurtaare vliegers kunnen opleveren. Luid wapperend en met
een enorme vaart schieten ze
alle kanten op. Vooral als het
flink waait vormen ze een reële
bedreiging voor de badgast, de
wandelaar en natuurlijk de
strandpachter. Maar om dan
alle vliegers maar te weren van
het strand, dat gaat toch wat te
ver. Vliegeren hoort immers bij
het strandleven.

binnenkreeg, moest er snel gereageerd worden. Ik draaide
dan meteen aan een slinger,
waardoor thuis bij de besteller
een bel ging rinkelen. Die wist
dan meteen dat hij moest komen opdraven." Koen Vinke
en Joop van Soolingen waren
toen bekende namen onder de
collega's, zegt zij. Anderen uit
die tijd waren Engel Keur,
Henk Bos, en Leen van de
Werf. „Maar ik kan ze niet allemaal gaan opnoemen. Het zijn
er zoveel geweest. In de zomer
kwam er versterking bij, dan
hadden we het nog drukker
vanwege alle badgasten. Maar
ook hen, kende ik al snel."

Met dat soort maatregelen
moet Zandvoort voorzichtig
zijn. Want wat gaat er nog meer
aan spelletjes verdwijnen met
de nieuwe verordening? Het is
niet goed alles wat met strand
en zee te maken heeft, zomaar
buiten de deur te houden. Alleen maar omdat het zonder
speciale maatregelen gevaar
kan opleveren. En dat gebeurt
wel. Zoals bijvoorbeeld de vergunning die een tijdje geleden
werd geweigerd voor het 'para-sailing' oftewel een parachute
achter een speedboot. Of de
jetski's die totaal verboden zijn.
Toegegeven: op sommige plekken zijn ze levensgevaarlijk.
Maar niet als je er een gebied
voor afzet en hoge boetes op
overtredingen in het vooruitzicht stelt.

Kluis
„Ik moet er nog steeds aan
wennen dat ik tegenwoordig
een legitimatie mee moet nemen. Dat was in die tijd natuurlijk niet nodig. Ik kende iedereen en wist ook alles van iedereen. Daar op dat postkantoor werd zo goed als alles opgeschreven. Daarvoor hadden
de werknemers een eed van geheimhouding afgelegd." Toch
merkte juffrouw Hollenberg
dat de mensen liever bij een bekende aan het loket stonden.
Vooral als het moeilijke zaken
waren liepen ze liever even een
straatje om. Net zolang tot
haar loket vrij was. En als er
tijd voor was praatte ze even
extra met de mensen die het
nodig hadden.
Menigeen zag juffrouw Hollenberg 's avonds laat nog aan
het werk. Schrijven in haar
eentje, op dat kantoor van het
oude Postbedrijf van Zandvoort. De deur van de kluis wagenwijd open. „Dat het een eerlijke tijd was, zullen vele ouderen beamen."

Zandvoorts
§Siieuwsb8ad

Mevrouw Hollenberg trekt voor de laatste keer de deur van haar woning aan de Brederodestraat
achter zich dicht. Maar liefst 68 jaar heeft zij hier gewoond
Foto Persbureau Zandvoort

Het zijn wel allemaal zaken
waar in andere badplaatsen volop gebruik van wordt gemaakt.
De toerist vraagt er kennelijk
om. Daarom is het beter wat
meer werk te steken in nieuwe
maatregelen en verboden: verbiedt strandvertier niet te snel
maar zeg waar en wanneer het
wél mag.
JOAN KURPERSHOEK

Sportief Zandvoort kent vele hoogtepunten
In 12 maanden tijd wordt er in Zandvoort wat sport betreft
behoorlijk aan de bel getrokken. In zo'n jaar zijn er natuurlijk
vele hoogtepunten op te sommen maar de dieptepunten mogen
zeker niet onvermeld blijven.
Er was een groot succes voor de voetbalclub Zandvoortmeeuwen. Na een verblijf van vier jaar in de HVB, promoveerde het,
door Pieter Keur getrainde team, naar de vierde klasse KNVB.
Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen wist de nacompetitie
te halen, maar kwam daarin iets te kort. De Meeuwenspits Riek
de Haan werd dit jaar gekroond tot topscorer van het seizoen.
De tennisclub Piz Buin/Zandvoort behaalde de titel in de hoofdklasse en promoveerde naar de hoogste klasse, de eredivisie.
Daarin wil Zandvoort meedoen in de strijd om de titel gezien het
aantrekken van topspeelster Brenda Sehultz. De Holland CasinoZVM handbalsters hebben er alles aangedaan maar konden degradatie niet verhinderen.
Behalve aan balsporten doen Zandvoorters veel aan denksport.
De bridgers streden elke donderdagavond voor de hoogste procenten en schaakclub Chess Society boekte weer vele successen.
Bij de Zandvoortse Schaak Club ging het eveneens voortreffelijk
mede gezien de grote jeugdafdeling. In het water werden hoge
prestaties geleverd door de kunstzwemsters van de Zeeschuimers, terwijl de Zeevisvereniging Zandvoort ook prima werk
leverde door veel vis uit het water te halen.
De AFAFA introduceerde de 'roei-ergometer'. Ruud Luttik en
Willem Pijper zorgden voor aansprekende resultaten op dit gebied. Naast vele ereplaatsen behaalde Willem Koene de wielertitel van Noord-Holland in de veteranen klasse.
Zoals elk jaar viel er dit keer het een en ander te vieren. De
golfafdeling van ZHC vierde het eerste lustrum en de voor
Spaarnwoude uitkomende golfer Michel Dijkstra boekte grote
successen op het Schotse St.Andrews. Wim Pennings organiseerde voor de 25ste keer het schoolhandbaltoernooi en de accommodatie van Sportcenter Wim Buchel bestond 25 jaar. Ook werd het
25-jarig bestaan van de Pellikaansporthal gevierd. Of er nog een
lustrum bij komt is nog zeer onzeker. De vraag is of de sporthal
een opknapbeurt krijgt of zal er nieuwbouw plaatsvinden bij de
sportvelden?

Bij de foto's:
Rechtsboven: De doelpunten van topscorer Riek de
Haan droegen zeker bij tot
promotie van Zandvoortmeeuwen.
Linksboven: Petra Kamstra had een groot aandeel
in het kampioenschap van
Piz Buin/Zandvoort. .
Linkssonder:
Sporthal
Pellikaan vierde het 25-jarig bestaan. Komt er
nieuwbouw of wordt het
bestaande gebouw gerenoveerd?
Rechtsonder: Schaaksuccessen in Zandvoort, met
onder andere een florerende schaakjeugd.
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VAN ZANDVOORT IN 1994 OP ÉÉN LIJN
CREATIEF & C.iunscn PRODI KTiKiu'KKAf MENDEI.: VAN COXCEI'T TOT COXCKETI.SERIXCI. TEL. ISOKI

UJSL-4

STUDIO 118 CONNY LODEWIJK
WENST HEEL ZANDVOORT

CDA

'... een glaasje op zijn tijd,

i ZANDVOORT

niet roken

WENST IN 1994 IN RUST EN
VERTROUWEN MET U
VERDER TE BOUWEN
WENST U ALLEN
EEN GELUKKIG
EN GEZOND 1994

Het Bestuur
vandeZVZ
wenst al haar leden
een voorspoedig
Jubileum visj aar

«ï l

Toneelvereniging

Wim Hildering
Ger, Nellie en medewerkers
wensen U een Gezond
en Smakelijk
1994
Wij zijn dagelijks geopend behalve op 31 dec. en 1 jan.
Vanaf 10 januari zijn wij op
maandag en dinsdag gesloten.
Tevens gelegenheid voor Uw
receptie of feest tot 50 pers.
Boulevard Barnaart 22
2041 JA Zandvoort

wenst leden en donateurs
een gelukkig en cultureel
1994
Direktie en medewerkers van

KEUR
KEUR
KEUR
KEUR
KEUR

Telefoon 02507-15445

Een
Gelukkig Nieuwjaar
en bedankt
dat ik nog enige
tijd mijn standplaats
mag blijven gebruiken.

m

P e r s c o m b i n a t i e , u i t g e e f s t e r v a n H e t P a r o o l , d e V o l k s k r a n t , Trouw e n W e e k m e d i a ,
w e n s t u een v o o r s p o e d i g en g e z o n d

wensen u een kleurrijk en
milieuvriendelijk 1994
PPIRnDIJSlU€G 1-2-6

Manfredo

Drogisterij "BOUWMAN"
B. Hammmga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

T.O. POUTI€BUR€nU ZflNDVOORT
T€L 15602

f UITVERKOOP

ILEER-SUEDE-LAMMY COATS
iSliede GÜetS

V.a. 69,-

£.

lieren Handschoenen .v.a. 69,lieren Tassen
!!"'
\
Sieren Jacks
ffM
|Suede Jacks
|Suede Parka
fSüede Overhemden
p
iSuede Broeken

v,a,79,v.a. 199,v.a. 98,v.a. 268,, v.a. 225,v.a. 199,-

Wij zijn aangesloten

bij de

stichting teer

Waarborg.

Fa. Gansner & Co.

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Hierdoor ontvangt u
bij aankoop van een
leren jack/jas een
garantiecertificaat

dat de
kwaliteit van uw
aankoop in alle
opzichten
garandeert.

ÉïGrote collectie Lammy Coatsü

|Modehuis

HAARLEMS ff Ef
HARDHOUT****
OPENHAARDHOUT

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichrina en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

BETROUWBAAR
OPENHAARDHOUT
Rijksweg 343, Velserbroek
023-375381

1 eik-beuk-es
2 een echte kuub
3 winddroog
4 spatarm
5 langbrandend

Naaimachine
specialist

Huis-aan-huis verspreiding

Lid AVVN

Ten behoeve van de verspreiding van:

STOKMAN

Zandvoorts
) Nieuwsblad

REPARATIE
ALLE MERKEN

^vyL^

Dick Bartels
^ Wagenweg 146 Haarlem. Tel: 023-316529
$|É'.Ook op maandag open v.a. 13 uur, donderdag koopavond van 19-21 uur

ISHAP1l
O.L.V. ANJA V/D VOORT

STUmOAMlES:
ORANJESTK. 12
TEL. 19701
Voor een goede start in 1994!

LnterLandEn sprelgroEp

NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

9 99

1994.

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE
Prinsenhofstr. 7

Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

zoeken wij nog enkele

bezorg(st)ers
Telefoon: 02507-1 71 66

AEROBICS
Div. soorten. Ook lessen zonder springen!
Tevens jeugdaerobic

SPIERVERSTEVIGING
STEPS
PRÉ- EN JAZZBALLET
voor de kinderen
* NIEUW * M.i.v. 1 januari ook op
vrijdagmorgen en vrijdagavond les!
Iedere door-de-weekse ochtend les met kinderopvang.

Bel voor meer info: 19701
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Bomenplan voor
Haarlemmerstraat
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'Er wordt hier méér buiten de deur gegeten,
cafés bezocht of films bekeken dan in Londen'

ZANDVOORT - Voor de
Haarlemmerstraat is een
bomenplan ontwikkeld. De
uitvoering daarvan start in
het voorjaar van 1994. Hierover wordt in januari uitleg
Amsterdam hoeft zich
«egeven op een speciale inniet te schamen voor het
formatiebijeenkomst.
uitgaansaanbod. Natuurlijk
Op dit moment staan dunne,
het geen wereldstad zoals
dikke, korte en lange bomen isLonden,
maar de stad kent
door elkaar in de Haarlemmerverhoudingsgewijs de
straat. Dat is een gevolg van onhoogste concentratie van
der andere de iepziekte. Die
musea, plus een helehoel
heeft de conditie van de oude
1) 5inen in deze straat de afgelo- cafés waar je 'uit je bol kunt
gaan'. Dat zegt de
pen jaren zodanig aangetast,
Engelsman John Bryan,
dat een flink aantal gekapt
chef distributie van het
moest worden. Tussendoor zijn
nieuwe Engelstalige
er kleine, jonge bomen geplant.
Daardoor is van een harmouitgaansblad Time Out
nieuze bomenrij geen sprake
Amsterdam.

meer. Om een evenwichtiger
beeld te creëren heeft de afdeling Plantsoenen voor de HaarIcmmerstraat een bomenplan
ontwikkeld. Daarbij speelt
mee, dat deze straat een belangii)ke verkeersader is.
Het plan wordt in fasen uitge\oerd. Het begint in het voori.iar met het rooien van enkele
1) jmen aan de oneven kant, tusboii de nummers l tot en met
5.5. Hier worden vervolgens
\veer weer nieuwe geplant. Op
de informatiebijeenkomst op
het Raadhuis, op dinsdagavond
11 januari 8 uur (ingang Raadiiuisplein), zijn dia's en ont\\erpschetsen te zien. De gemeente heeft deze bijeenkomst
georganiseerd, omdat zij veel
\ ragen over het bomenplan verwacht.

Man grijpt vrouw
bij haar billen
ZANDVOORT - Op 26 december is een 35-jarige Haarlemmer aangehouden nadat
hij in het zwembad van een
bungalowpark een 36-jarige
Santpoortse bij haar billen gegrepen had. Hij werd door de
beveiligingsdienst aangehoyden en overgedragen aan de
politie. Hij is voor nader onderzoek ingesloten.

Aanhouding na
verduistering
ZANDVOORT - Op 23 december omstreeks is een 22-jange Zandvoorter aangehou(len. Hij reed in een personenauto waarvan op 13 december
m Alkmaar aangifte werd gedaan van verduistering. De
auto is eigendom van een verhuurbedrijf. De Zandvoortse is
voor nader onderzoek overgedragen aan de politie Alkmaar.

Inbraak woning
ZANDVOORT - Op 26 deeember is er in de avond bij
afwezigheid van de bewoners
ingebroken in een woning aan
de Kennemerweg. Door de inbreker(s) werd de alarminstallatie vernield en men drong de
woning binnen na het vernielen van een ruit aan de achter<ujde. Ontvreemd werd een
geldbedrag van een paar duizend gulden, een aantal diamanten en een postzegelcollecue.

Kees de Jongen
AMSTERDAM - Stichting
Kunstwerk presenteert op donderdag 30 december en zaterdag l januari de voorstelling
Kees de Jongen in de grote zaal
lan de Stadsschouwburg in
Amsterdam. Deze klassieker
over de Jordanees Kees en zijn
hefde Rosa is aangepast aan
deze tijd en wordt muzikaal ondersteund door Willem Breuker.

Natuurfoto's

door Arnoud van Soest
ET
MAANDBLAD
Time Out Amsterdam is in mei begonnen en hoopt het langer vol te houden dan
de 12 uitgaansbladen, die het in
Amsterdam hebben geprobeerd, maar alle zijn stukgelopen op het feit dat de markt
blijkbaar niet groot genoeg is
voor een lokaal uitgaansblad.
Dat Time Out wél denkt te kunnen slagen, komt omdat al 25
jaar ervaring is opgedaan met
het Londense moederblad, dat
met een wekelijkse oplaag van
130 duizend exemplaren Engelands meest gezaghebbende
tijdschrift op uitgaansgebied is.
De toon is kritisch en geestig,
de stukjes zijn kort en bondig,
maar het meest beroemd is
Time Out om zijn uitputtende
overzichten van wat er op cultureel gebied te doen is. Over
elk theaterstuk of elke film
wordt een informatief oordeel
geveld, wat goed van pas komt
in een wereldstad als Londen,
waar het aanbod van theater,
film en muziek overstelpend is.

H

New York
De Londense uitgeverij boert
inmiddels zo goed dat men
deelneemt in uitgaansbladen te
Rome, Parijs, Berlijn en New
York. De Amsterdamse uitgave
van Time Out is echter het eerste tijdschrift dat onder eigen
naam uitkomt, omdat de redactie vanuit Londen wordt gecoached.
Waarom die andere 12 geflopt zijn weet ik niet, weet Bryan niet. „Waarschijnlijk omdat
er zoveel gratis informatie ver-

schijnt, zoals Uitkrant, Uitlijst,
MUG en Luna." Amsterdam
heeft echter al flink wat media,
die regelmatig hun licht over
het culturele aanbod laten
schijnen, dus wie zit er nou op
een nota bene Engelstalig blad
te wachten, zo vragen we de
chef distributie, maar Bryan is
er rotsvast van overtuigd dat er
een redelijke markt voor is.
„Natuurlijk is er een Uitkrant
en heb je de dag- en weekbladen, maar wij proberen een
kleurrijk maandblad te maken,
waar je alle informatie bij elkaar vindt. We mikken vooral
op de Nederlandse markt, maar
daarnaast is het ook een beetje
trendy om een Engels blad te
lezen, zoals ik trots ben dat ik
een Nederlands boek kan lezen."

Overwippen
De oplage van Time Out Amsterdam is inmiddels tot 12 duizend gestegen en daarnaast is
het blad nog te koop in Brussel,
Parijs, Londen en New York.
Vooral in London wordt het
blad met de maand populair-

Dans van de reiger

AMSTERDAM - Het CREA

theater brengt op vrijdag 7 en
zaterdag 8 januari 'De dans van
do reiger' door toneelgroep Intra Mintra. Naar een huwelijksroman van Hugo Claus. Inforinatie: telefoon 626.2412.

Familiefilms

AMSTERDAM - Tot en met 12

Januari draaien 's avonds in het
Nederlands Filmmuseum familiefilms van Jos A. Huygen. Het
Programma 'kroniek van een
familie' schetst een intrigerend
beeld van het leven in een Nederlandse rooms-katholieke fafnilie rond 1930. Informatie: telefoon 589.1400.

ZANDVOORT - Allard
Kalff heeft op het circuit
Paul Ricard grote indruk gemaakt bij zijn eerste kennismaking met een Formule 1wagen. De Zandvoorter, bekend als commentator bij
de Eurosport Formule 1-reportages, had de unieke uitnodiging gekregen om met
dezelde Williams-Renault
FW15C als waarmee Alain
Prost
wereldkampioen
werd, een test af te leggen op
het voormalige Zuidfranse
Grand Prix Circuit.

7.75 en dat was slechts twee seconden langzamer dan Coulthart. Kalff was zelf nog het
meest verbaasd over zijn eigen
prestatie, die alom bewondering oogstte.

De helft

Allard Kalff liet zien dat hij
de wereld van de Formule l tot
in de details kent. Dat hij bij de
Grand Prix-reportages weet
waarover hij spreekt was al duidelijk, maar dat hij binnen enkele ronden met de WilliamsRenault dicht bij de tijden van
de vaste testrijder David Coulthart zou komen had niemand
voor mogelijk gehouden.

„Ik heb nooit iets snellers gereden dan een Formule 3000 en
die heeft met zo'n 400 pk ruwweg de helft van het vermogen
van deze Williams-Renault. Ik
had dan ook van te voren een
soort heilig ontzag voor deze
bolide, maar eenmaal op weg
bleek dat hij zich bijna net zo
makkelijk laat rijden als een
Renault Safrane. Het gekke
was dat naarmate je harder
rijdt, alles makkelijker lijkt te
gaan. Alleen de enorme krachten die in de bochten en tijdens
het remmen op je nekspieren
worden uitgeoefend zijn haast
ondraaglijk. Vaste Formule 1rijders moeten wat dat betreft
een ijzeren conditie hebben".

Achtste ronde

Testdagen

Kalff, samen met de oud-Formule 1-coureurs John Watson,
Derek Daly, Jean-Pierre Jarier
en Jochen Mass, voor deze test
uitgenodigd, reed in zijn achtste ronde een tijd van l min.

Het Williams-Renault-team
ging bij deze testdagen niet
over één nacht ijs. Om te beginnen werden de rijders van te
voren langdurig voorgelicht
over de werking en het gebruik

ning, maar we doen het voorzichtig!"

Overbodig
Time Out verschijnt inmiddels acht maanden. „Wat ik geleerd heb? We hebben in de zomer een omslagverhaal ge-

Time Out Amsterdam: voor
een enthousiaste incrowd
Amsterdam is London niet en Time Out
Amsterdam is dan ook een stuk dunner dan de
grote broer in Londen. Maar het biedt wel de
listings (overzichten) waar het blad beroemd
mee is geworden. Met name liefhebbers van
dansen, het homoleven en new age komen
ruimschoots aan hun trekken.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan
trends. Zo, worden toonaangevende cd- en
schoenenzaken in Amsterdam op een rijtje
gezet, Indiase restaurants en mousaka-lijnen

besproken en en passant wordt het openbaarvervoersysteem uitgelegd.
Wat bladeren door de laatste vier nummers
leert dat de lay-out er zijn mag, maar dat niet
alle stukken even kritisch en geestig zijn. Een
verslag van vier verschillende avondjes stappen is leuk, maar wat kan het de lezer schelen
waar de redactie zijn schoenen bestelt of zijn
feestjes houdt! Wat echter veel, zo niet alles
goedmaakt, is het feit dat de meeste stukjes zó
enthousiast geschreven zijn, dat je er als vanzelf door wordt meegesleept. (Avs).

(ADVERTENTIE)

van de vele technische hoogstandjes van de auto, waaronder de actieve vering, de semiautomatische versnellingsbak,
de anti-slipregeling en het ABSremsysteem. Vervolgens werd
de auto door Coulthart optimaal voor het circuit afgesteld
waarna nieuwe banden werden
gemonteerd.
Voor Allard Kalff was toen de
weg vrij voor tien ronden in
's werelds beste racewagen.
„Onbeschrijflijk!" was het enige dat de Zandvoorter wist uit
te brengen toen hij weer terug
was in de pits.

Meeste indruk
Om later te vervolgen: „Afgezien van het enorme vermogen
van de Renault V10 motor, maken de remmen nog de meeste
indruk. Je komt zo'n 280 km/u
op een bocht aan en binnen enkele tientallen meters sta jebijna stil. Je hebt het gevoel datje
ogen zowat uit hun kassen
springen, zo sterk is die vertraging. Alles gaat dan zo snel dat
je bijna te laat bent om de bocht
in te sturen. Als ik nog een
tweede test zou kunnen doen
weet ik zeker dat ik er nog nnnstens een seconde vanaf zou
knabbelen", verzekerde de opgetogen Kalff.

De kapsalon in de Galerij
Kerkstraat (nummer 22) was
voorheen van hun zusje Monique Spierieus. Zij wilde het echter wat rustiger aandoen, waar-

door Jos en Nel aanboden de
leiding van de zaak over te nemen. Zij kenden de kapsalon en
de klantenkring al. De drie zusj es, geboren en getogen in Zandvoort, werken al vele jaren samen en hebben bij verschillende zaken ervaring opgedaan.
Onder andere bij het destijds
bekende An Boeziek in Haarlem.
Nel (35) zit al twintig jaar in
het kappersvak, Jos (39) zelfs al
24 jaar. „Het zit in de familie,"
zegt Jos. „Onze moeder en een
tante waren ook al kapster. Monique is parttime in de zaak
blijven werken.

ZANDVOORT - Op 25 december is een 15-jarige Zand- Spannend jaar
De overname vond exact een
oprtse jongen bij de ingang van het Circus aan het Gastjaar geleden plaats. „Het is een
huisplein beroofd van een mountainbike.
v

Toen de jongen samen met een vriendje aan kwam fietsen,
bonden er twee ongeveer 17-jarige jongens te wachten bij de
'igang.
Op het moment dat hij zijn geleende fiets op slot wilde
2
«tten, werd hij door een van de jongens met een zogenaamd
l
'lindermes bedreigd. Vervolgens pikte de jongen de fiets en gin°en de beide jongens er van door. De fiets werd later op de avond
teruggevonden in de burgemeester Engelbertsstraat.

spannend jaar geweest," zegt
Nel nu achteraf. „We wilden op
dezelfde manier doorgaan als
Monique, met veel aandacht
voor de klanten. Dat hebben wij
ook geprobeerd en ik denk dat
dat aardig gelukt is. Mede
dankzij het vertrouwen dat de

klanten ons hebben gegeven.
Direct in het begin bleven er
wel wat mensen weg, maar zij
zijn allemaal langzamerhand
weer terug gekomen."

Cursussen
In totaal telt JM Coiffeurs
momenteel zeven - parttime medewerkers. Van Jos en Nel is
altijd wel een van de twee aanwezig. Er worden cursussen gevolgd en er zijn zelfs uitstapjes
naar Parijs om de nieuwste
ideeën op te doen. Over 'specialisaties' spreken beide niet, al
trekt de zaak bijvoorbeeld wel
veel klanten met lang haar.
Men kan er terecht terecht voor
alle soorten kapsels en alle behandelingen. Daarnaast is het
handig, dat er inpandig ook een
kleine manicure-salon is te vinden.
JM Coiffeurs is geopend van
dinsdag tot en met zaterdag,
plus vrijdagavond. Voor inlichtingen of afspraken kan men
bellen: tel. 14040.

ZANDVOORT - De afdeling Reiniging van de Ge
meente Zandvoort maakt
zich klaar voor het schoonmaken van de straten. Met
name van het afval van
vuurwerk. Een jaarlijkse
'monsterklus'.
Tijdens de jaarwisseling ont
staan er hele tapijten van rood
papier op straten en plantsoe
nen. Afval van de bergen vuui
werk die verstookt worde: i
Volgens Peter den Boer, hoofd
afdeling Reiniging, zijn er maar
heel weinig Zandvoorters geneigd om hun eigen vuurwerk
afval na de jaarwisseling weg te
halen. „Terwijl het toch een
kleine moeite is om de straat
voor je eigen deur even schoon
te vegen. Dat zou ons een hele
hoop werk schelen."
De geschiedenis heeft geleerd, dat de medewerkers na
de jaarwisseling op volle toeren
moeten draaien om het dorp
schoon te maken. Deze afdeling
is niet twee veegwagens, vier
man en een extra papierprikker
zeker twee weken bezig om
Zandvoort weer netjes te krijgen. „En dan te bedenken dat
we net blij waren dat we alle
bladeren van de straat hadden
opgeruimd," aldus Den Boer.
'Buurman'
„Natuurlijk is het onze om
dit werk te doen, maar het zou
wel netjes zijn als de mensen
een handje meehelpen en ook
een beetje verantwoordelijkheid tonen. Om mensen te
dwingen hun eigen rotzooi op
te ruimen, zal moeilijk gaan. Je
kunt namelijk niemand aanwijzen. Iedereen zegt dan, dat
heeft m'n buurman gedaan.
Maar onze medewerkers zullen
het erg waarderen wanneer de
Zandvoortse bevolking er dit
jaar wat meer aan denkt."

Gespreksgroep
Brijder Stichting
ZANDVOORT - De Landelijke Stichting Ouders van Drugsverslaafden (LSOVD), begint in
januari gespreksgroepen voor
ouders en partners van druggebruikers. De eerste bijeenkomst zal worden gehouden op
dinsdag 18 januari in het gebouw van de Brijder Stichting,
Spaarne 62, in Haarlem.
In de gespreksgroepen bestaat de mogelijkheid om met
begeleiding van een gespreksleidster te praten over de problemen die ontstaan in gezin of
relatie door het druggebruik
van kind of partner. Belangstellenden kunnen zich aanmelden
bij Edith de Goede, telefoon
023-320813. Voor meer informatie kan er gebeld worden met
het consultatiebureau voor Alcohol & Drugs, 023-319294.

Geluid om te ruiken

Speelweek van 30/12 t/m 5 januari '94
Een avontuur waar
T OM
we 6ö miljoen jaar
C R U F<
op hebhen gewacht.

en
^Trollen

EEW STEVEN SPIELBERG FILM

Oud en nieuw
AMSTERDAM - Tot 15 januari
is in het universiteitsmuseum
De Agnietenkapel de fototen
toonstelling Oud en Nieuw te
zien. De tentoonstelling brengt
een selectie uit ruim 22 duizend
foto's uit de fotocollectie van de
Universiteit van Amsterdam
Voor informatie: telefoon
525.3339.

25 jaar na Apollo
AMSTERDAM - In 1994 is het
25 jaar geleden dat de eerste
mensen op de maan landden.
Piet Smolders, hoofd Artis Planetarium blikt tijdens een
avondlezing terug op een enerverend tijdperk. De lezing is op
dinsdag 4 januari, om acht uur.
Voor meer informatie: telefoon
523.3452.

Geslaagd 'proefjaar' JM Coiffeurs
ZANDVOORT - De zusjes
Jos en Nel Spierieus zijn er
als nieuwe eigenaars in geslaagd de lijn van JM Coiffeurs aan te houden. De
meeste vaste klanten hadden hen een kans gegeven,
die hebben zij met beide
handen aangepakt.

Vuurwerk-afval:
monsterklus voor
afdeling reiniging

AMSTERDAM - Het Amsterdamse Technologie Museum
(NINT) aan de Tolstraat 129
staat tot en met 9 januari (behalve zaterdag l januari) in het
teken van geluid en muziek. Er
is niet alleen geluid te horen
maar ook te zien en te ruiken.
Op werkdagen van tien tot vijf
uur en in het weekend van 12
tot vijf uur.

ZAKELIJK BEKEKEN

Fietsenrover bedreigt jongen met mes

L

Voor het feit dat het blad lang
niet zo kritisch is als het Londense moederblad heeft hij ook
een verklaring. „Time Out London kan makkelijk zeggen:
'Fuck off, don't go there, 'cause

it's a load of shit', want dat kan
in een stad met acht miljoen
inwoners. Maar zoiets kunnen
wij ons in een kleine stad als
Amsterdam niet permitteren,
want stoor je de verkeerde
mensen voor het hoofd, dan
kun je het wel vergeten. Weliswaar geven we eerlijk onze me-

Allard Kalff t snel in
's werelds snelste auto

AMSTERDAM - wie van na-

tuurfoto's houdt is in het Bosmuseum aan het juiste adres.
Daar kan men tot 30 januari
dagelijks een collectie van dertig kleurenfoto's bekijken, tusien tien en vijf uur. Voor meer
informatie: telefoon 643.1414.

der, zo verklapt Bryan, want
Nederland is zeer in trek bij de
Engelsen. Bryan: „Het is maar
35 minuten vliegen, dus je wipt
gemakkelijk een weekend over.
De één komt voor de musea,
een ander om zijn vrijgezellenavond te vieren, je hebt er die
zich in het homoleven storten,
wat nergens zo uitgebreid is als
in Amsterdam, maar de groqtste groep komt, denk ik, om in
de koffieshops uit zijn dak te
gaan."
Tussen neus en lippen door
verklapt Bryan dat, hoe graag
Time Out zich graag progressief en kritisch voordoet, de advertenties van koffieshops er
waarschijnlijk binnenkort aan
moeten geloven. „Wil je een
grote adverteerder als Marlborough of KLM interesseren,
dan struikelen ze altijd over de
advertenties van koffieshops,
vandaar."

maakt over de leukste plekken
om te gaan drinken. Was een
beetje overbodig, want dat weten de Amsterdammers zelf
ook wel. Dat soort dingen moet
je dus leren; en we leren nog
elke dag."
Over de verschillen tussen
uitgaan in London en Amsterdam zegt hij: „Wat opvalt is dat
het weekend hier al donderdagavond begint en pas maandagmorgen eindigt. En er wordt sowieso méér buiten de deur gegeten, cafés bezocht of films bekeken dan in Londen."
„In Londen hebben veel mensen door de depressie niet eens
geld om uit te gaan," weet Bryan. „Daarom kopen ze Time
Out, om er over te lezen. Bovendien moet je meestal eerst een
uur reizen, voordat je er bent,
terwijl in Amsterdam alles binnen de grachten is geconcentreerd."
Nee, zwakke kanten van het
uitgaansleven kan hij niet opnoemen, hij weet alleen maar
sterke punten. „Er zijn heel
veel plekken waar je uit je bol
kunt gaan, maar je hebt hier
ook, relatief gezien, de hoogste
concentratie van musea. De
theaters worden goed bezocht
en er is veel goede muziek. En
dan denk ik niet alleen aan de
Melkweg en Paradiso, maar er
zijn nog zoveel jazz-cafés waar
je goede live-muziek kunt genieten."
Zwakke kanten? „Nee, ik zou
het niet weten; ik woon hier
ook niet voor niets."

Zandvoorts
Nieuwsblad

GEHEEL
NEDERLANDS
GESPROKEN

A.L
Dagelijks
13.30
Zs/Zc/Wo
15.30

AiWlENïERÏAIIIltil
SAMHEIll LAURA OtHN
JEFFGOIDBIUM
v.;HICHABÜAII[[|BDI10ÜGH
OTSPIEIBEHG

A.L
Dc/Vr/Ms/Di
15.30

IM-II.I IN r /MM lc\ ril.
F.I \MII\n l'lll

THE

FIRM
16 Jaar
Dagelijks
20.00

Maandag en Dinsdag
8 gulden
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Tel: 02507-18686

Doodgewoon
AMSTERDAM - Op donderdag
13 januari gaat m theater Belle
vue het avondvullende programma Doodgewoon van Basterd in première. Basterd staat
voor snel, geraffineerd, slapstickmatisch,
ontroerend,
maar vooral absurdistisch cabaret. Informatie: 624.7248.

Schouwburg
AMSTERDAM - De Hollandsche Schouwburg aan de Plantage Middenlaan is weer voor
het publiek geopend. Zowel het
monument als de educatieve
tentoonstelling zijn dagelijks
van 11 tot vier uur te bezoeken.
De herstelwerkzaamheden zijn
voltooid. Informatie: telefoon
626.9945.

Quatre mains
AMSTERDAM - Karijn Dillmann en Gyula Szilagyi geven
het
pianoconcert 'quatrp
mains' m de Oude Lutherse
Kerk in Amsterdam. Het concert is op zondag 16 januari.
Voor meer informatie: G23.1572.
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Fa. P. Klein

Zeestraat 46

2042 LC Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Van ma. t/m vrij:

Sig.mag. De Krocht

„winterse" daghappen

T. Goossens

ƒ 12,50

op vrijdag:

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle Luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Haltestr. 9, Zandvoort

AKO

voor

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

WONINGSTOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

dan&w 3

SCHILDERWERK

Kerkstraat 1 2, Zandvoort

De Spar

Grote Krocht 1 8, Zandvoort

Vraag vrijblijvend

AUTOBEDRIJF
TOLÉ
Nu ook verhuur van
aanhangers - boedelbakken
- bestelbussen
9-persoonsbussen - luxe auto's

NOYILON MARMOLEUM
Vrijblijvend

offerte.

prijsopgaaf.

TEVENS ± 60 OCCASIONS IN
VOORRAAD

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Fa. De Vonk

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

Vondellaan 1 , Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Marisstraat 1 3a. Tel. 1 5 1 86

Pakveldstraat 21, Zandvoort
Tel. 02507-13624

onbeperkt mosselen
eten
voor ƒ 15,- p.p.
za. en zo.

l

leuke weekendmenu s
voor ƒ 29,50
Keuken open van 18.00-23.00 uur
woensdags gesloten
Tel. 02507-12061

oud-hollan

ZUURKOOl

HOOGLAND

~*l
*11

Café "Het Gedicht van de Zee"
Westerparkstraat 5, Zandvoort

OUDEJAARSAVOND
de bar is open en het eerste drankje
wordt u aangeboden.
vanaf 22.00 uur is er een uitgebreid
warm en koud buffet, waarvan u naar
hartelust kunt genieten,
in een ontspannen sfeer met een bordje
even aan tafel
of liever aan de bar als u wilt.
Het arrangement is ƒ 4O.- per persoon
incl. een feestelijk glas om 12 uur.
Reserveren is gewenst: O25O7 - 15541
Wij hopen samen met u feestelijk
het nieuwe jaar in te kunnen gaan!

nogs
ca. 6ü x ou w»i •••

KIU

Try the difference, join the party
U bent welkom vanaf 21.00 uur.

V

lul

Hl

ELDERS^.

ROL 20 STUKS

PRINCES

OUD-HOLLANDSE

HELE GEPELDE
TOMATEN

ZUURKOOL

ELDERS

naturel

PING

mooi vlezig en heerlijk van smaak

AFWAS-

PONDSPAK

M|DD!L

ELDERS

GECONCENTREERD

LITERBLIK

extra
zacht
VOORDEEL-

ELDERS .1<39

PAK
STERKE NYLON

'PAPIEREN
AFWASKOFF,E FILTERS BORSTEL
BORST'
handig rond

model

80 stuks
no.2
\

ssSfS

MORA
ABRES

CENTRO Dl MARMI

MARMER
Mooiste marmer, graniet en leisteen
voor wand en vloer.
De grootste kollektie in Amsterdam en
omstreken in voorraad.
Deskundig advies en voorlichting.
Ook voor vensterbanken en aanrechtbladen graniet en marmer
DEZE MAAND IN DE AANBIEDING:

MINI-MIX

\-•'•

5

? \'• M i t'

*

t'J B? P ***•••

l f\

dun gesneden

liefst 4 verschillende soorten snacks

DOOS 36 STUKS

SLAOUE
100% PLANTAARDIG

ELDERS

bakmeel
netto 5009 e

0.75UTER

HUZAKENSALADB

MONCHOU

VERSBROOMKAAS

de pannekoeKen

|H

fe^l

A'-sï? f';r^

teyggt
\^5?:-y':;S,.'5s

ZAK 200 GRAM J
j
j
|
i
^
^
ELDERS
'-l-wu
^^NJJJJJMos.

DO.ÖJ

U&ST
200 GRAM

ELDERS
l IN ONZE GROENTE/FRUITAFDELING

MOOIE GEKLEURDE

GOUDREINETTEN

3 POND

OUDERWETS LEKKERE

ROYAAL FORMAAT

HEERLIJKE

OLIEBOLLEN

APPELBEIGNETS

rijk gevuld

rijk bestrooid met kaneel en suiker

SCHNITZELS
f^.
V T -f

ZAK

PAKJE

1

,

DAGVeRSSCHAMBOURCY

MOUSSE-TOETJES
ZOEK UIT,

///////y////////////////////////////////^^^

EN ELKE DAG:
BEST BIER

KRAT

STUKS
(U vindt ze in onze vriesvers - gebakvitrine)

ELDERS ,2^98

'FLESJESIIP
K* "A

(U vindt ze naast onze vriesvers • gebakvitrine)

VlV™9

HEEL OVENVERS
WIT OF BRUIN

BROOD
gesneden en verpakt
HEEL BROOD
DAGVERSE
MENKEN/MELKUNIE
Hollandse Mr-i lx
magere lVI t L

Boul. Barnaart 14
Tel. 12932

ZURE HARING
IN HANDIG
EMMERTJE

GROTE BAAL

ELDERS ,2*29

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

ZEELANDIA - LEKKERE MALSE

voor appelbeignets en appelflappen

STOKBROOD

Wij zijn tot 1 febr. '94 gesloten. ^

L-

ELDERS
TlJNE TURKSE

tüXESCHOTEl
UEFST 600 GRAM

OVBNVBRS KAAS/WW

wensf a//e vrienden, bekenden,
relaties en iedereen die wij
vergeten zijn een héél goed 1994

PAK

P^puddingofop

ELDERS

100 GRAM
ELDERS J£9

*De, Gutte *Toine

PONDS-

re«Sok«

ye»\

FK

$•"£. ^"i. jyi'4. -s>'«£- s«&- sjé sié -ie siè ^ï~ -1~

100 GRAM
ELDERS

ROZIJNEN MEDIUM

ïlaot

(voor advies & afspraak)

PAK
ook ideaal voor de
oliebollen

Rosé Aurore ƒ 69,- incl. BTW

Telefoon 02507-30184

NOORSE ZALMFILET

J) _r^e

Adres: de Flinesstr, 18 recht t.o. Makro
Amsterdam, tel. 020-6928555

Ontwerpster

LICHTGEROOKTE ROSE

i**;

LITERPAK

ELDERS $£9

ALTIJD
LAAG GEPRIJSD

ledere woensdag gesloten

^Ü? .S'fc ^Jfc j^jfe. ^''i. ^ ^'fc jMfe. jMfc ^'fe -^

5 P.? ^fcr iL&? Sfe- £*S ets els ëJ& £fS öt£ £A£

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannle Schaltplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum], Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg -.VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsslraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof
EN NU OOK: • AMSTERDAM (ZUID|: Rl|nstraat 48
•
;
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'Woongemeente' Zandvoort ook in 1993 volop in beweging
Januari
Er is heel veel gebeurd in Zandvoort, het afgelopen laar. En dan vooral voor zover de
'woongemeente' Zandvoort betreft. Het toerisme kwam dit ]aar minder in beeld, vooral
door het zeer matige zomerweer.
door Joan Kurpershoek

De meest opvallende gebeur
tenis m Zandvoort aan het be
gin van 1993, was het bezoek
van minister Maij Weggen van
Verkeer en Waterstaat, uitge
nodigd door het CDA Haar Ie
7ig trok dik tweehonderd be
langstellenden Zij kondigde
aan dat het strand van Zand
voort en Bloemendaal met 500
duizend kubieke meter zand
wordt opgehoogd Dat moet
voor l april '94 klaar zijn

Fliermga blaast deze dan ook
af Behalve het omdraaien van
de verkeersrichtmg in de Halte
straat, dat gebeurt begin 1994
Nieuwbouwwijk De Meeuwen
krijgt een beeld van Kees Ver
kade Eind mei houden politie
en tientallen vrijwilligers een
grote zoekactie in de zuiddui
nen naar de 4 jarige Esther
Laat op de avond wordt zij te
ruggevonden m het Limburgse
Weert, waar zij door haar ont
voerder uit de auto was gezet

Juni
Februari
In februari ontstaat er op
schudding onder de horeca,
omdat er tien terrasvergunnm
gen werden geweigerd Andere
Zandvoorters schrokken toen
hun 'langdurig gestalde' voer
tuigen werden weggesleept, een
actie tegen 'overlast' op straat
Op de Gertenbach Mavo werd
uitgebreid herdacht dat Wim
Gertenbach vijftig jaar geleden
door de Duitsers werd gefussü
leerd Hij was toen 38 In zijn
drukkerij aan de Achterweg, te
vens eigendom van Piet Paap
en Us de Jong, werd illegaal
Het Parool gedrukt
De gemeente maakte deze
maand 'welgemeende excuses'
aan mevrouw Lemmens, in
woonster van Zandvoort Zij
had op de Algemene Begraaf
plaats kunstbloemen geplaatst
bij het graf van haar man Ver
volgens waren die verwijderd
net als bij 59 andere graven
Woningbouwvereniging Een
dracht Maakt Macht start met
de bouw van een nieuw kan
toor, kosten 2,26 miljoen gul
den Rotary Club Zandvoort
voert actie voor de door de bur
getroffen Joegosla
Olifanten en ander 'groot wild', uitgenodigd voor de lunch op het pleintje voor Café Harlekijn geroorlog
ven, dat zal dit jaar een aantal
keren gebeuren

Maart

In )um houden de 'brugpie
pers' plus tweede en derde
klassers van de Gertenbach
Mavo een sprankelende musi
cal in het Circus Zandvoort
Het casino deelt 82 Fiats Cm
quecento uit Annie Schelvis
Bakkenhoven, van Lunch
room Berkhout uit de Kerk
straat, krijgt op haar 80 ste ver
jaardag een koninklijke onder
scheiding De Gaper, eveneens
uit de Kerkstraat, belandt op de
derde plaats bij de benoeming
van 'de drogist van het jaar' in
Nederland In de tuin van de
Agathakerk wordt een uitge
breide 'Kermis' gehouden Wet
houder Termes opent het nieu
we Bennoheim van woning
bouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht, met semorenwo
nmgen

Juli
In juli is het strand eindelijk'
weer eens overvol, een van de
weinige keren deze zomer Het
Tropicana festival wordt een
succes Minder enthousiast
zijn honderden Zandvoorters
opnieuw wateroverlast na
stortbuien Het komt nu op
veel groter schaal voor Gran
Dorado lijdt voor tonnen scha
de Olifanten en ander 'groot
wild' trekken door het dorp De
dieren, van Circus Renz, zijn
uitgenodigd voor een lunch bij
Café Harlekijn Honderden kin
deren en volwassenen vergapen
zich aan de 'reuzen' op het klei
ne pleintje De maand sluit af
met publiekstrekker ut Zand
voorts Roeispektakel, gewon
nen door het Hang Loose Team
van Tim Klijn en bij de dames
Johnny and the Glitters

In maart vertrekken beman
mngsleden van de reddingboot
van de KNRM station Zand
voort richting Schotland Zij
krijgen een keiharde training,
als voorbereiding op de nieuwe
reddingboot Die komt eind
1994 De Gertentaach Mavo za
melt geld m voor Greenpeace
Het plantmghuis moet bedden
inleveren Het Elysee Beach
Hotel ook bijna het wordt fail Augustus
liet verklaard en dertien man
Augustus start met-een suc
komen op straat te staan Het cesvol
Jazz Behmd the Beach
hotel kan toch open blijven
Het casino rolt een echte rode
loper uit bij bushaltes, om gas
ten op te halen Rumoer over
April
gegevens in de Rekening
Op l april gaat er een gerucht privé
van de gemeente, honder
door Zandvoort eriseenRussi '92
mensen komen in debibho
sche onderzeeër gestrand Het den
theek de debiteurenhj sten m
klopt
Alleen
het
is
een
l
april
Sponsorloop van de Mariaschool. De opbrengst oversteeg alle verwachtingen
Een man in de Haarlem
grap van de Zandvoortse kun zien
ligt weken lang dood
stenaar Victor Bol Het circuit merstraat
agenten die hem ontdek
mag twintig jaar blijven zitten inbed,
kokhalzend het
in Zandvoort Wethouder Ing ken, verlaten
Marcel Meijer, van het
wersen en de circuit exploitant pand
krijgt een wa
tekenen een twintigjarig con Waterlooplemtje,
terrekening van een kwart mil
tract „Als we de Grand Pnx joen
'Foutje in de com
binnen hebben, stop ik," zegt puter'gulden
zegt het waterleidingbe
directeur Hans Ernst Deze drijf Rekreade
trekt de deelna
maand wordt het Stationsplein
van honderden kinderen
grondig opgeknapt en in de me
zijn de allereerste
nieuwe woonwijk De Meeuwen Spektaculair
op strand, van Fit
worden door de jeugd tiental Fitgames
Paradise De American
len nieuwe bomen geplant Na ness
Sunday valt letterlijk in het (re
tionale Boomplantdag Hier en gen)
Bewoners van het
daar wordt het winkelperso Huiswater
de Duinen hebben wel
neel verwend m verband met de succesm met
sprankelende
Week van de Winkel Automo semorenshoween Deze
maand
büisten kunnen hun auto 's overlijdt
53 jarige leeftijd de
nachts bewaakt parkeren op bekende op
Zandvoortse horeca
het terrein onder de Waterto ondernemer
Gerard Duiven
ren Leerlingen van de Maria voorden
school houden een sponsor
loop die alle verwachtingen
overtreft 5650 gulden voor de September
Stichting Europa Kinderhulp
September. Olie gigant Mobil
W Koster 30 jaar makelaar komt
Minister Maij-Weggen te gast bij het CDA: Zandvoort en Bloemendaal krijgen geld voor het H
met het goede nieuws dat
m
Zandvoort
krijgt
een
ko
ophogen van het strand
er geen proefbormgen naar gas
nmklijke onderscheiding
komen Zandvoort haalt opge
lucht adem Ook het gemeente
bestuur Maar met voor lang
Mei
blijkt strafbaar
In mei halen ondernemers de gemeente
er een privacy regie
uit de Haltestraat 150 handte omdat
ment ontbreekt Dat wordt la
keningen op voor het openhou ter
in het jaar, na langdurig aan
den van het terras van Priet dringen
van de registratieka
Praat Het mag niet baten, de mer, alsnog
Kleine
stoep is 'te smal' In de Sta opsteker voor geregeld
de burger is, dat
tionsstraat brandt discotheek hij kan profiteren
van een over
La Baia uit De afbiaak van de schot van een miljoen
gulden
flats aan de Boulevard Bar op de gemeentebalans Het
ta
naart wordt afgeblazen De nef Onroerende Zaak Belasting
Noordbuurt loopt te hoop tegen gaat volgend jaar met omhoog
verkeersplannen,
wethouder

De kosten stijgen echter wel
door nieuwe taxatie van de wo
nmgen De parkeennkomsten
zullen mogelijk oplopen tot een
miljoen, voorspelt wethouder
Ingwersen
Een voorstel om De Krocht
te slopen en artiesten voortaan
in een sporthal te laten optre
den krijgt veel weerstand Door
andere ontwikkelingen (rond
het HiK) wordt het plan inge
trokken In noord komt voor
het eerst lepziekte voor De re
servepolitie wint de Airborne
mars en het Kunstcircus op het
Gasthuisplem trekt vele bezoe
kers In Zandvoort oud noord
kan de enige kleine supermarkt
m deze wijk, Leek m de Hel
mersstraat, de concurrentie
slag met de grote supermark
ten in Zandvoort met meer aan
Personeel van het Huis in het
Kostverloren haalt 6000 hand
tekeningen op om het verzor
gingshuis open te houden Ook
het gemeentebestuur onder
steunt de actie Zandvoorts
oudste inwoner, mevrouw
Bergh List wordt 104 jaar

Oktober
In Oktober worden dertig in
braken opgelost met de aan
houding van drie jonge Zand
voorters Leeftijd 15 jaar De
toekomstige hoteltoren naast
het casino mag 89 meter hoog
worden, vinden burgemeester
en wethouders Het laatste
woord hierover is nog met ge
zegd De Openbare Bibliotheek
en Radio Noord Holland hou
den een schrijfwedstrijd In
Zandvoort winnen Ilja Noltee,
Monique van de Werff, Sandra
Beugel en Marije Koning Deze
maand overlijdt oud gymnas
tiek leraar Van Pagee, naar wie
de sporhal in nieuw noord is
vernoemd De Zandvoortse
Stichting Bestrijding Veel
Voorkomende
Criminaliteit
(BVVC) wint de landelijke
Hem Roethofpnjs De stich
tmg, gecoördineerd door Rim
Cappel, organiseert onder an
dere de inzet van Parkingwat
chers De omroep ZFM en
Weekmedia/Zandvoorts
Nieuwsblad tekenen een sa
menwerkingscontract
Roei
van de Heuvel wordt voorge
dragen als de nieuwe voorzitter
van Ondernemers Vereniging
Zandvoort

Personeel houdt een handtekeningenactie voor het voortbestaan van Huis in het Kostverloren

November
November. Nieuw Unicum
opent de nieuwbouw Een nega
tief rapport over Nieuw Noord
wordt na veel protest van de
bewoners door de GGD als
'mislukt' beschouwd De fusie
tussen Zandvoortmeeuwen en
Zandvoort '75 lijkt definitief
van de baan Op het Raadhuis
plein valt het oude bankge
bouw op de hoek Oranjestraat
onder de slopershamer De AB
N/AMRO wint de onderne
mers wisselbokaal, daarna ko
men Albert Heijn (Detailhan
del) en Café Neuf (Horeca) De
Train Grande Vitesse bezoekt
Zandvoort D66 ontdekt een
foutje m de stemmen telling
voor de de kandidatenlijst voor
de gemeenteraadsverkiezingen
van volgend jaar Burgemees
ter Van der Heijden meldt dat
hij nog een keer zes jaar be
schikbaar is voor Zandvoort

December
De PvdA is tegen verlenging
van zijn ambtsperiode, zo blijkt
in December In deze maand Verhuizen naar de nieuwe semoremv onmgen in 'Bennoheim'
deelt de gemeente 4000 groen van \\ omngbouwverenigmg Eendracht Maakt Macht
bakken uit Tegen Gran Dorado
wordt een geldboete geëist we
gens een ongeval begin 1992,
voordat de zwembad glijbaan
werd Hoewel Gedeputeerde
Staten van Noord Holland (het
dagelijks bestuur) het Plan van
Aanpak van het circuit goed
keuren, tuten Provinciale Sta
ten commentaar op de oplos
smgen voor verkeersdrukte en
geluidhinder Het reservekorps
politie viert het afscheid van
wege de nog wat onduidelijke
overgang naar regionale 'vrij
willige' politie
Zandvoort begroet een nieu
we honderdjarige Willeke Ko
per Halderman

Politiek 1993: een roerig jaar
Mies Stolp (links) en Annie Paap, semorenshow in Huis in de Duinen

l Het markante hotel annex bankgebouw op de hoek Raadhuisplein/Oranjestraat, gesloopt

Politiek gezien is 1993 een
apart verhaal Een roerig jaar
VVD wethouder Van Caspel is,
nadat hij zich in december 92
mm of meer gedwongen had
teruggetrokken, weer gewoon
raadslid Tijdens zijn afscheids
receptie komen honderden
Zandvoorters hem de hand
drukken De VVD zat sinds
lang weer m de oppositie en
laat dat graag weten De ver
richtingen van het nieuwe col
lege (CDA, D66 en GBZ) wor
den bijzonder kritisch gevolgd
De VVD heeft daarbij aan de
PvdA een goede oppositiepart
ner Dit leidt af en toe tot hefti
ge botsingen m de gemeente
raad, waarbij wethouder Flie
rmga (GBZ) VVD fractievoor
zitter Tates af en toe zelfs het
woord ontneemt Tates ziet in
maart daarin aanleiding om de
minister van Binnenlandse Za
ken plus de hoofdbestu? en van
CDA en D66 een klacht te stu
ren De poppen zijn opnieuw

aan het dansen als eind maart
CDA D66 en GBZ een lecher
che onderzoek willen laten ver
richten naar het uitlekken van
een vertrouwelijk stuk Dat
gaat over de woonwagenbewo
nersopdeJP Thijsseweg Zo'n
onderzoek blijkt met mogelijk,
waarna oud rechter mr J W
Rutgers wordt ingeschakeld
voor een 'rapport van bevindin
gen' Vanwege interviews m di
verse kranten valt de verden
king op de oppositiepartijen,
maar verder dan vermoedens
komt de onderzoeker niet
De spanning tussen oppositie
enerzijds en college plus colle
ge ondersteunende
partijen
blijft het hele jaar hangen,
soms sluimerend, soms knal
lend Het kan een vei klaring
zijn voor het feit dat een aantal
raadsleden aan het eind van
deze i aadsperiode, volgend jaai
maart, afhaakt Methorst en
Landman van GBZ, wethouder
Ingwersen en fractievooi zitter

Marijke Bosman van het CDA
Kuijken van de PvdA en Anne
ma van D66 komen volgend
jaar niet meer terug m de ge
meenteiaad
Waarschijnlijk
ook wethouder Termes en
Sandbei gen van D66, maar dat
komt omdat zij door de leden
op onvei kiesbare plaatsen op
de kandidatenlijst zijn gezet
Over de definitieve lijsten
van VVD en D66 wordt nog ge
sproken Elf VVD ers willen
een 'revisie' van de kandidaten
lijst, nadat hun lijsttrekker Ad
Hendrikse is opgestapt Hij ziet
geen kans de 'kloof' binnen de
paitij te overbruggen De VVD
praat veider op 6 juni in Les
Dunes Van D66 stappen enkele
kandidaten spontaan op als
een meerdei heid in de partij
zich tegen het vooi tbestaan van
het cncuit uitspreekt Zij doen
dat echter alleen mondeling of
f icieel terugtrekken van de kan
didatenhjst kan alleen schufte
lijk D66 praat op 5 juni verder

Juni 1993: burgers en politie zoeken in de zuidduinen \ ergeefs
naar de 4-jange Esther
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Wij wensen
iedereen een
gelukig 1994

Wij "wensen U een
gezond en vooral
schadevrij 1994

Persbureau Zandvoort

Loes, Rinus, Toos,
Carolien en Bea

BRAM STUNEN

Boekhandel

DE KROCHT

Verzekeringskantoor - Aegon

wensen
iedereen een

wenst vrienden
en relaties een voorspoedig
en gezond 1994

stikke goed 1994

Kerkplein (i Zamlvoml
Tel.. 02507 l .554(5

A. Folkers-Struvé
Gasthuisstraat 4 Zandvoort
Tel. 02507-13283

Snackbar

„de Zilvermeeuw"

Ook in 1994
staan wij graag weer voor u klaar.

wenst al zijn klanten en vrienden
een gelukkig en gezond
1994

Haltestraat 14A

wenst clientèle,
vrienden en bekenden een goed en
gezond nieuwjaar.

Marcel Schoorl's
Bloemenkiosk

Wenst u allen
een gelukkig
nieuwjaar

Uw tweede huis
wil alle mensen een goed jaar
toewensen
met klinkende glazen op
gezondheid en geluk

Confefti

Willem en Alette

Mare, Ingrid, Brian

Thea en Ap Lammers

van

wenst
alle klanten
een gezond en
bloemrijk 1994

La Bonbonniere

Fa. J. Dalman en zoon

Loodgietersbedrijf
Vondellaan

Hogeweg

Curiestraat 2G Tel. 12630
2041 CD Zandvoort

Vereniging van
Nederlandse
lmfallaliebedri|ven

wenst alle clientèle en bekenden
een voorspoedig 1994

wenst vrienden
en bekenden
een voorspoedig 1994

„De Oude Halt"
wenst al onze klanten
een gezond en
patatrijk 1994

De Z.R.B.
Wenst alle
leden en een
ieder die haar
een warm hart
toedraagt

Schoolstraat 1
tel. 12429

0.0

Marcel, Marcella
en Mitchell Schoorl

wensen u
een goed 1994!

speciaalzaak in
aardappelen, groente en fruit

\ d van de

SPOLDERS BV

Snackbar

Wij

Café Bluys

EEN GEZOND EN
VEILIG 1994

wensen u een
smakelijk 1994!

Paap

& echte bakker BALK
Hogeweg 28

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

tel. 12989

Wenst alle vrienden, bekenden en zakenrelaties
een voorspoedig en gelukkig 1994

Êcèt feprpèft'J:!

H. Franssen

Coiffures

zonweringen
Voltastraat 32
Zandvoort
Tel. 14623

wenst iedereen
een zonnig 1994

HAP1
Qfi O.L.Y. ANJA V/D VOORT

Bestuur en fraktie afd.
ZANDVOORT/
BENTVELD

voor hem en haar
Uitsluitend "olgens afspraak ('s maandags gesloten)

Schoolplein 4, Zandvoort - Tel. 02507-15880.

Wenst alle klanten en bekenden een
Voorspoedig Nieuwjaar
Certified
Fitness Instructor

Wenst u een héél
gelukkig 1994

WENST U ALLEN EEN ZONNIG
LIBERAAL EN VOORAL
GEZOND 1994

Assurantiekantoor
KRIJNEN/KEMPENAAR
VERZEKERINGEN - FINANCIERINGEN HYPOTHEKEN

Wij wensen al onze cliënten een
voorspoedig nieuwjaar.

Johan en Carrie Dalman
wensen hun vrienden,
kennissen en klanten
een gezond 1994
Haltestraat 51, Zandvoort

Accountants kantoor
drs. H.G. Huppelschoten
Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur
accountantscontrole / jaarrekening • belasting adviezen
administratieve dienstverlening • managementondersteuning
Thorbeckestraat l 8, 2042 GM Zandvoort Tel. & Fax: 0 2 5 0 7 1 93 96

Fr Zwaanstraat 56 - 2042 CD Zandvoort - tel 02507-18023
Abr Mensstraat 4 - 2015 JR Haarlem - tel 023-244341

Groente- en Fruithandel

Zandvoorts Verzekerings Service
en Karl Grannetia Vastgoed
wensen cliënten en
bekenden een voorspoedig
nieuwjaar
Helmerstraat 11
Zandvoort. Tel. 02507-12150
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Nieuwjaarspuzzel

atv
Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Traditiegetrouw zetten
wij u aan de vooravond van
het nieuwe jaar nog even
aan het werk: een omvangrijke puzzel wacht u. Schrijf
de slagzin die het denkwerk
bekroont op een briefkaart
en stuur deze naar:
Puzzelredactie Weekmedia,
postbus 222,1000 AE Amsterdam, ter attentie van
Trudy Steenkamp.
Uw 'oplossing' moeten we
uiterlijk maandag 10 januari binnen hebben, wilt u
kans maken op een aardig
prijsje.
HORIZONTAAL
l Decoratie met Kerst
13 uitzending op 25 of 26 december
25 Ierland
26 loofboom
27 ontploffingsgeluid
28 bloedvat
29 wijfjesrund
30 ontkenning
31 symbool rubidium
33 gevangenis
36 omhelzen
38 rijgsnoer
40 Verenigde Naties
41 vruchtenat
43 deel van Engeland
44 opening
46 loofboom
47 meervoud
48 niet waterdicht
50 slecht doorbakken
51 dieregeluid
52 metselspecie
54 achter
55 boomwol
58 standaardmaat
61 voertuig
62 bijenkoningin
63 Duits kaartspel
65 lekkernij
67 eikeschors
69 kluizenaar
71 tropische vrucht
72 Schotse stof
74 fluweel
75 tandletter
78 turfland
79 schouwburgrang
80 rund
81 stad in Engeland
83 moeilijkheid
85 strandmeer
86 taouwloods
87 vaartuig
88 symbool nikkel
90 god v.d. liefde
91 melkzeef
93 leeuwebek
95 wandelplaats
97 oorlam
100 holle steekbeitel
102 vogelval
104 vogel
107 geelkoper
108 preekstoel
111 gesloten
113 soort duif
116 aanvoerder
118 geweldig jager
120 maal
121 grondvlak
123 destijds
125 reeks
126 bijbelse naam
127 rang in een theater
129 leervak op school
130 specialist
133 voedsel
134 laag
135 kolenbi andershoutstapel
137 waterstand
139 aanspreektitel
142 vocht doorlaten
144 meester
145 waternimf
147 muzieknoot
148 voorzetsel
150 toegang
152 soort papegaai
153 grootvader
154 insekt

187

168

De redactie van
Weekmedia
wenst u een
voorspoedig
1994

^^•189 190

©Joker Productions

235

20

293

228

211

116

U

190

296

150

320

237

153

290

164

8

330

248

327

288

237

112

160

56

266

299

98

272

154

137

82

278

93

105

18

162

273

321

J
193

155 gezichtsorgaan
157 springstof
158 houding
159 spil
160 tovergodin
161 rekening
162 parvenu
164 lidwoord
166 lidwoord
167 wiskundig getal
168 harde vrucht
170 betrekking
172 ten bedrage van
174 kleur
175 toegankelijk
176 vrouw van Zeus
177 hemellichaam
179 nachtspiegel
180 koffiedik
183 staat
185 briefaanhef
187 maanstand
189 pausennaam
191 geliefde van Zeus
193 jongensnaam
195 wagenwiel
197 bevel
198 zeevis
200 mannetjeshond
201 prul
202 kloosterzuster
203 muzieknoot
204 voorzetsel
205 zeer buigzaam
208 muzieknoot
209 koude lekkernij

78

286

187

211 overhellen
213 ten laatste
214 eenvoudig
217 heerlijk
219 per expresse
221 afscheidsgroet
223 vaandel

225 opgedragen werk
228 vol kuren
230 haarverzorgster
236 lekker vinden
237 gewoonte
239 binnenkort
241 bergvink
243 eetgerei
244 vrouwelijk zoogdier
245 Europees gebergte
246 plaatselijk
248 filosoof
250 grappenmaker
251 onstuimig
252 Russische boer
253 vetvoeren
255 mogelijkheid
257 schijf
259 gooier
261 denkbeeld
262 Grieks eiland
265 bouwland
268 edelmetaal
270 uitroep
272 vlug
273 keer
274 noodsein
277 stad in Rusland
279 juist

132

281 soort verzekering
282 schrijfbehoefte
284 deel
285 roofvogel
287 pluim
289 telegrafist
291 Engels zilver
292 slot
294 doortochtgeld
295 Aziaat
298 stad in Engeland
299 gast
300 Chinese lengtemaat
301 deel v.e. breuk
303 jak
304 waterstand
306 toespraak
307 Oosteuropeaan
308 meubelstuk
310 onderwijs
311 editie
313 Japans bordspel
314 muil
315 geeuw
317 stimulerend middel
318 paardeslede
319 muziekinstrument
321 pronkkastje
323 licht bordpapier
325 symbool neon
326 vogel
327 telwoord
329 gemsbuffel
330 teken
332 wig
333 bijbelse naam

331

180

335 roofvogel
336 vervoermiddel
VERTICAAL
1 Luxe kerstbrood
2 muzieknoot
3 kinbaardje
4 lust
5 elastisch als een veer zijn
6 nauwe opening
7 vreemde titel
8 persoonlijk vnw.
9 godsdienst
10 dochter van Cadmus
11 stad in België
12 drinkgerei
13 legerplaats
14 man van adel
15 kippenloop
16 senior
17 klein kind
18 geladen atoom
19 mijt
20 éénjarig dier
21 familielid
22 duinvallei
23 voorzetsel
24 geslacht
32 vaartuig
34 geleerd
35 middagvoorstelling
37 meemaken

39 veenbagger
40 passen
42 stel

126

44 hoffelijk
45 vat
48 withandgibbon
49 staartster
51 brok
53 vleesgerecht
55 schandpaal
56 gelofte
57 cijfer
59 ogenblik
60 lot zonder prijs
62 vreemde munt
64 kwebbelen
66 eerwaarde pater
67 takje
68 keukengerei
70 plus
71 zonnescherm
73 soort schaatsen
76 droogvloer
77 wedkamp
79 kleinood
82 zandheuvel
84 strijdmacht
86 stuk
87 klein café
89 haarwater
92 zeevis
94 mollegang
96 misleiding
97 minstreel
98 zuivelprodukt
99 broodbezorger
101 houten bijenkorf
102 kloof
103 hondvenverblijf

73

115

105 vaartuig
106 tocht
107 verrader
109 edelgas
110 vreemde munt
112 lofdicht
114 kledingstuk
115 zeurkous
117 terugtrekken
119 tennisterm
121 dieregeluid
122 persoonlijk vnw.
124 drank
127 kleinzielig
128 grondsoort
131 inwendig orgaan
132 cijferen
134 drukte
136 interest
138 nors
139 familielid
140 dwingeland
141 heildronk
143 deel v.d. bijbel
144 dienstbode
146 bevestiging
147 insekt
149 nachtgewaad
151 rondhout
154 soort visnet
156 wandtapijt
160 medicijnflesje
161 cactusplant
163 veldhospitaal
165 naaigerei
167 meisjesspeelgoed

169 gehoororgaan
171 voorzetsel
173 roofdier
178 voorstelling van Christus
geboorte
180 keeper
181 tafelfles
182 gif
184 beschonken
186 zuivelprodukt
188 groente
190 eenmaal
192 roeipen
194 paard
196 voordat
197 vis
199 persoonlijk vnw.
204 godsdienst
206 naschrift
207 loofboom
210 oude munt
212 ingenieur
215 en
216 een goede afloop hebben
217 hinderlijk
218 kledingstuk
220 zoogdier
222 telwoord
223 prooi
224 tijdverlies
226 overal
227 zuivelprodukt
229 dwaas
231 bijwoord
232 rundermaag
233 graafwerktuig
234 vluchtheuvel
235 oude lengtemaat
236 moed
237 wasmiddel
238 op die plaats
240 soort stof
242 water met zout
244 muurhagedis
245 mening
247 bereide dierehuid
249 knaagdier
251 deel v.e. schoen
252 rijglijf
254 troefkaart
256 voeg
258 schaapkameel
259 Chinese braadpan
260 huwelijksmakelaar
262 inkerving
263 klepperen
264 springloop
266 bedreven
267 mannelijk dier
269 gebak van suiker en
amandelen
271 handstaaf
272 opschik
273 deel v.e. vaartuig
275 Oosteuropeaan
276 vogel
278 koppelriem
230 nauwe opening
281 gokken
283 doopvader
284 familielid
285 Engels bier
286 vrouw van Aegir
288 muzieknoot
290 plooi
292 verpakkingsmiddel
293 loofboom
296 zeehond
297 vreemd
300 werpstrik
302 redenaar
303 land in Azië
305 vaartuig
308 vrouwenhoed
309 gespitste mond
312 handeling
313 sluitmiddel
315 zeemansloon
316 wijnsoort
319 houten spie
320 vogelbek
321 een zekere
322 vordering
323 straatsteen
324 clown
326 muzieknoot
328 thans
329 aan zee
331 naschrift
332 gewicht
334 persoonlijk vnw.
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OPENBARE VERKOOP

ras
2de JACK voor

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Sophiaweg 51, huur ƒ 546,79 per maand, excl. stookkosten.
5-kamerwoning (maisonnette), gedeeltelijk voorzien van cv.
Toewijzing aan (onvolledige) gezinnen met minimaal 2 kinderen.
Het (gezamenlijk) belastbare-maandinkomen voor deze woning
mag max. ƒ 3.465,- zijn.
2. Keesomstraat 151, huur ƒ 504,76 per maand, excl. stookkosten.
2-kamerwoning met cv.
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het belastbare-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 3.295,- zijn.

159.-

va.

1 GULDEN
Gerenommeerde leerfabrikanten hebben
te veel voorraad, door een stagnerende
afzet en geannuleerde exportorders.
Wij kunnen daarom i.s.m. de importeur
méér dan 3000 stuks lederen kleding
verkopen tegen dumpprijzen!

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het
raam ten kantore van EMM.

3/4 Dames en Herenjassen
va. 199.Suede Dames- en Heren jacks va. 98.MOTORJACKS de goedkoopste va. 159.*
NIEUWE COLLECTIE
tot 40 % KORTING

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
Bij het genoemde gezamenlijk max. bruto-maandinkomen wordt het
inkomen van de meestverdiener voor 100% en de minstverdiener voor
50% meegenomen in de berekening.

l WANNEER: DEZE WEEK (ZONDAG 2/1
OOK OPEN) van 10.00 -18.00 uur
I WAAR:
IN WINKEL ITALIA LEATHER
HALTESTR.11, ZAND VOORT
o.l.v. ITALIA LEATHER WE A R. HELMOND INFO: 04920 22923 / ZONDAGS BEREIKBAAR

^^3iË£gg2«

LEERLINGEN WERVEN?
De nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia
hebben op 19/20 januari en op 16/17 februari aandacht
voor scholen en schooltypen.
Een goede gelegenheid om in januari en februari één of
meerdere advertenties te plaatsen om (potentiële) leerlingen te werven.

Zat avond van 8-10 uur een drankje
en een hapje van het huis in de

MANEGE ZANDVOORT
vanaf 22.00 uur tot 03.00 uur in de nacht
een grandioos dansfestijn met

„THE BIG BAND" (24 musici)
in verband met deze zeer speciale avond is cocktail
avondkleding - smoking gewenst a.u.b.
Uitsluitend ongebonden mensen v.a. 30 jaar.

Entree ƒ 25,Info of reserveren tel. 16023

KADOOTJE
DE KRANT?
U bent jarig, of u bent zoveel jaar getrouwd... Hou dan de
krant in de gaten. Want als u die leuke felicitatieadvertentie
van uw geliefde, uw echtgenote of-noot, uw kinderen of
kleinkinderen mist, dan bent u nog niet eh... jarig. U vindt
ze onder mededelingen.

Meer informatie?
Bel voor Amsterdam met Marjo Reuver of Esther Nanlohy, tel. 020-562.2440 of 562.2828
en voor Amstelveen/Amstelland met Birgit Jouby, tel.
020-647.5393.

MiCRO's

in deze krant

tel: 020-5626271
fax:020-6656321
Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Buitenveldertse Courant, Amstelveens Weekblad,
Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant, de Ronder Vener,
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BLIJF BELLEN!

\ | Seizoenmiljoen getrokken - record-aantal 243.000 winnaars

JACKPOT WEER 7 MILJOEN!
^====:=======::

VOOR MAAR ÉÉN

TIENTJE KANS OP
7 MILJOEN.'

De Jackpot van 5,5 miljoen viel op postcodelot 5242 BE 083, helaas een nietverkocht lot. De Jackpot stijgt nu naar het
maximum van 7 miljoen en gaat er in
januari gegarandeerd uit!
De Seizoenpnjs van één miljoen gaat naar
de gelukkige bezitters van postcodelot
1324 ZP 089 in Almere, en de hoofdprijs
van een ton naar lot 7161 EC 098 in Neede.

Onze felicitaties aan hen, maar ook aan het
record-aantal van de meer dan 243.000
overige winnaars!
Speelt u nog niet mee in de Nationale
Postcode Loterij? Vul dan nu snel de
WIN-TOT-7-MILJOEN-BON in. U bent dan
nog op tijd voor de trekking in januari en
de kans op 7 miljoen gulden. Laat uw kans
op zoveel miljoenen niet lopen...l U

UITSLAG TREKKING DECEMBER: KUK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!
Notans Van Os te Amsterdam heeft de trekking van december verricht Van de winnende lotnummers zi|n de laatste dne cijfers weggelaten, want iedere deelnemer in dezelfde postcode wint
- tot 3.000 gulden - dezelfde pnjs BIJ pnjzen van een tientje wint zelfs de hele wijk Daarom zijn bij de tientjespnjzen ook de letters weggelaten. Maximaal 499 loten per postcode. Pnjzen worden
automatisch op uw rekening overgemaakt Zetfouten voorbehouden
AG 700,- 3417
25,10,10,3849 MN 500,- 4824 PN
25,- 5439
10,- 6132 GK
25,6707 CG
7921
10,XV
25,3051
25,- 2411
1013
1742 AC
70,10,4826
10,- 546 2
70,6136
10,6710
7942 VM 50,70,- 2415 AJ
50,3052
NL
25,1761
70,- 3434 KH 100,- 3851
1021
4827
ET
50,6181
BE
50,70,7944
VP
500,3436
CC
50,3852
ZP
25,5467
10,6715
CB
25,CB 100,- 1766 HB
10,3053
1022
25,- 2431
50,- 5482
25,7944 GV 50,GH 500,- 3062
70,- 4834 BM
10,- 621 1
10,6826 GK
1024
25,10,- 3438 RD 50,- 3870
JB
1767 EJ
25,- 2461
25,- 5482 JH
50,- 6214
ST
25,10,3067 HS
50,- 3453
10,- 3897 LV 100,- 4834 CE
6832 BL 500,- 7954 ER
25,1035
25,1771 BP
50,- 2507
XS
6841
3910
10,4851
SW 25,5491
JK
25,6215 S V 500,10,B071 DK 25,10,TL
3068 SK
25,- 3461 HK 25,1040
1771 HN 100,- 2513
25,100,70,3068 ZH
50,- 3466 LX 50,- 3956 E H 25,- 4891 CG 50,5505
10,- 6216 AS 100,6842 AN 1000,- 8072 JS
1777 BB
25,2515
1051
10,BX 25,- 3467 PM 100,- 3994 ET 25,- 4903
10,- 5527 CR
25,- 6227 BX
25,- 6B43 ES
50,8091 LJ
25,3073 -..
KN 100,- 1781 BR
25,2516
WJ
25,1051
10,25,- 5527 JG
25,- 6228
10,- 6861
GJ 100,- 8095
1064
25,- 1782 NN 50,- 2517 EV 25,- 3076 WR 25,- 3474 H D 50,- 4003 TM 500,- 4907 ZJ
BP
4931
CS
25,6241
10,10,EZ
25,10,- 4006 XW 100,552B BR
25,6865
8121
25,- 1788 AV 50,- 2517 HK 700,- 3078 R8 50, 3503
106S
HV
4931
ET 100,XP
25,4107
10,5554 NA
50,- 6241 CZ
25,6671
8161 AX 50,PC 1000,3078 TA
... 25, 3515
70,1066
1788 CM 500,- 2522 GH 25,4941
JN
50,5563 B D
50,- 6243 CJ
25,- 6882 AN 100,- 8171
KS
25,3515
. 10,4132
10,1067
TZ
25,- 1792 BA
25,2522 XK 500,- 3079 GE 500,
10,- 5017 AE
25,5611
KG
25,6269
10,- 6905
10,8244 DB 50,50,- 1798
70,3081
CH 500, 3533 CT 100,- 4141
1069
2524
VJ
70,25, 3533 GA 50,- 4147 EL 25,- 5022 LE 25.- 5623 JD 100,- 6286 BG 100,- 6931 AP 50,- 8265 DB 25,50,- 1798
2525 BZ
50,3083 ED
1071
BA
70,10,VN 500,- 8265 LN
50,4203
70,- 5025 ED
25,- 5627 TT
25,- 6301
6961
LH
50,- 1800
70,3085 BB
1076
70,2532
~~"
50, 3551 XG 25,25,10,6336 VC
25,- 6994 CH
8271 VS 50,JK 100,- 1824 SB
3087 XE
50, 3552 GN 100,- 4241 BG 500,- 5037 SJ 25,- 5661
1077
25,2532 XW 25,10,70,- 5044 RK 50,- 5673
10,- 6361 EG
25,6998
8294
70,3117
ZD
50, 3553 GV 50,- 4251
1827 RN 100,- 2544
10,1079
MS 25,-~
6361
XX
25,EW 100,- 8326
70,10,7001
XX
3119
PK 25, 3553 RH 50,- 4251 XS 25,- 5045 ZA 100,- 5691
GG 50,- 1851
AS
50,2551
25,1081
10,70,70,5046 AC
50,- 5704 DC
25,- 641 8 XW 25,7002
8393
10,- 1852
3119
VM 100, 3554 TK 50,- 4265
RM 25,2553 BA
25,1082
4268
70,5050
10,5707
AW
25,7006
10,70,HV 50, 3555 CX 50,6442
70,8409
25,- 1931 CA 100,- 2555 BC
50,3122
1082
XP
70,- 5051 AL
10,8426 AJ
LD 50, 3562 BE 1000,- 4307
50,5707 BB 500,- 6442 P R
25,- 7041
25,25,3131
XS
50,- 1931 WP 25,2555 GT
1082
10,8431
70,10,- 4337 BZ
50,- 5052 CK
50,- 6446 SX
25,- 7081
10,- 1943 BL
25,3132
CN 100, 3564
25,- 5708 EC
1084
25,2555 WP
10,8441
70,10,5721
10,6460
10,- 7111
RN 50, 3583 BN 25,- 4337 JG 700,- 5071
25,- 1947
70,2562 GL 500,- 3132
TP
1091
70,5076
10,- 5731
BP
25,8466
70,TJ
50, 3604
10,- 4341
6462
70,- 7118
70,- 1947 HM 25,2563 ZV 7000,- 3132
10,1093
7141
EM
50,4364
70,8476
70,3134
CK
25,
3615
10,5142
AN
50,5740
10,6462
BE
25,50,- 1962 PG 25,2571
VS TOOO,1097
CT
70,50,25,5150
70,5751
XV 500,6467 GJ
25,- 7160
8501
M D 50, 3626
10,- 4371 AE
50,2572 PP 700,- 3134
1097
NH 25,- 1964 LK
LM 500,- 8501
5151
70,70,- 7201
3136
LC 50,- 3628 ES 100,- 4371 PR 25,5753
10,- 6469
25,2581
XT
25,1100
70,10,- 1971
70,RP 50,- 3632 TE 50,- 4384 CM 25,- 5171 LK 50,5807 AC
25,- 6500
70,- 7227
70,8536
3137
50,- 1971 ZT
25,50,AS
2582 RH
1102
10,70,4388 RA
25,5831
CW 25,6511
70,7242
10,5172
70,8621
50,- 1981 CC 25,70,3142
NL 25,- 3651
XT
2612
1102
10,50,4431
CJ
25,5831
MT
100,6512
EK
50,3144
NB
.
50,.
.
3704
NJ
50,5215
10,7261
8723
AE
700,KW
25,2011 RA 25,2612
1103
AL
GT 700,- 8724
5223 RV
50,- 5836 BK 100,- 6523
70,70,- 7271
50,- 2015 AM 25,2624 CM
50,3145
GJ 500, 3720
10,- 4451 DN 500,1111
EE
PC
25,8748
70,AA 1000,- 3721
4453
70,- 5233
10,- 5844
10,- 6524
70,- 7311
10,- 2023
3146
10,2625
10,1117
70,70,70,70,5233 HB
50,- 5846 AJ 1000,- 6524 DM
25,- 7321
8881
50,- 2023 WD 25,3151
WE 25,- 3723 BC 25,- 4481
25,CB
2625 VR
1161
70,4503 GD
50,- 5235
10,- 5922
25,- 7322 CL 100,- 8882
70,- 6532 VG
25,- 2025 TK
50,70,3160
10,- 3731 BC 25,1186
JV
2626
7334
BP
25,8884
70,5244
HB
25,5924
AH
25,6535
ZK
25,3731
CP
25,4532
10,70,2641
3171
70,1190
2026 SR
25,SB 700,70,70,70,- 5925 AH
25,- 6537 RS 700,- 7397
8896
3171
1217
PD 700,- 2033 TJ 1000,- 2641
WB 25,70,- 3731 VC 100,- 4554 LG 25,- 5247
50,5247 NE
25,- 5926 TG
8925
70,25,50,- 6543 RL
25,- 7412
PB
2641
10,- 4561 ZV
GA 500,- 2034 PZ
25,XD
25,3181
DL 25,- 3735
1261
10,- 5260
70,- 5927
70,- 6560
ZC 25,- 8932 DS 25,70,- 2036 CE 50,70,- 4570
70,- 7412
2665 DR
25,3181
HL 50,- 3740
1276
10,70,7413
9033
3181
PA 25,- 3742 WX 50,- 4581 AT 100,- 5262 AK 25,- 5932 G K 100,- 6561 fO,1300
10,- 2036 NP 500,- 2671 EP 25,VE 700,- 9041
10,- 5962
70,- 7413
EK
25,50,- 5263
70,- 6585
10,- 2042 EA 500,- 2675
3192
70,- 45B7 LA
10,1309
70,- 3744
CH 700,- 9082
AD 700,6586 AJ
50,- 7414
70,10,52BO
70,- 5991
HH 500,- 2082 BH 25,2676 VZ
50,3192
RV
50,- 3752 JG 7000,- 4617
1313
XH
25,9114
10,5991
GS
50,7417
3754
10,4651
ZB
25,5291
10,6602
V
R
50,70,- 2120
3194
70,2681
BR
50,EA
50,1317
AJ
50,70,5995 NN
25,- 6613 AX
25,7419
9125
70,- 2132 DH 25,2681
HJ 100,- 3201
GE 25,- 3762 GN 25,- 4651 ZL 100,- 5291 NP 25,1317
70,70,10,9145
10,5995 R P
25,- 6616
7422
70,- 4698
10,- 5316
70,- 2134 EM 25,2691
VN
25,3201
WB 25,- 3768
1317
70,7423 HP
50,9151
25,- 6000
10,10,- 5327 AE
' 70,- 6617
1324
25,2718
AP 100,- 3204 XP
25,- 3768 GD 700,- 4722
JE
25,- 2135 EP
70,100,- 9166
7423 ZL
3214
KV
50,- 2154
2718
JS
25,LE
25,70,1333
10,50,9203
70,- 2202 ND
3216
AC
25,50,- 2742
70,1342
70,WE
50,9214
70,- 2202 SK 7000,- 2803 XL
3221
AP
25,25,1353
f M DEZE REGIO VIELEN IN DE PRIJZEN: S CK 25,- 9257
50,1354
70,- 2221
2804
25,70,10,3222 ER
25,- 9330
70,7532 CA
70,- 2223
50,70,2807 LC
3223 GH
1381
25,10,10,7535
9351
3224
VR
25,- 2241
10,- 2865 LE
25,1382
10,7595
10,50,9351
XK 100,- 2253 LJ
2871
DS
50,3227
10,25,1403
10,1018 BW 25,- 1095 AT 100,- 1403
10,RT 700,- 9361
7601
70,25,EP
50,- 2263
2902 EJ
100,- 3230 AG
1422
7602
10,9367
50,3241
25,- 1431
10,HE 700,- 2263 XK 100,- 2903 AN
50,1021
10,- 1175 LK
1432
10,7604
10,50,9401
70,- 2265 CG 700,- 2907 NB
3255 AC
50,50,1436
10,- 1437
1034 RG 50,- 1300
10,7604 CZ 700,- 9402
25,10,- 2274 KP
25,25,2907 WN 500,- 3262 JE
1446
25,- 1447 BK
7605 AD
50,9404
50,1052 HB 100,- 1312 SH
50,10,- 2280
70,AA
50,3265
70,2912
1448
9431
ET
25,70,7621
50,LG
3271
RL
25,- 2291 VR
2913
50,70,1502
1333
KS
25,1474
PJ
50,1054
10,70,7625
9441
10,W 100,- 2312 CV
50,2925
10,3272
10,1502
25,- 1503 TN
25,1058 XG 100,- 1334 AR
7642 CE
25,9461 MB 100,HA 25,CV
25,- 2313 JB
25,2982 SC
50,3281
1506
70,70,7651
9467
HA
25,- 2314 VK
50,3299 AT
50,2982 XK
25,1507
1062 AX
50,- 1381 XA 100,- 1508 GA 50,10,70,9467
10,- 2963 EV
3314
RV 50,RC
25,- 2316
25,1507
10,- 1508 WP 100,1062 CK
25,- 1389
70,7685
9472 PZ 25,3315
BE
25,- 2318
BD
25,2990
10,JC 100,1509
10,WH
25,7701
9472
AR
25,- 2331 a,D 1000,- 2992 DL 500,- 3317
JD 100,1511
1069 XB
50,- 1394 AD 25,- 1541 VC 100,HE 25,- 9502 SC 50,7731
NP
25,- 2332 RA
50,3317
SN
25,3001
10,1531
1091 NW 100,- 1402 CS
50,7755
10,10,9521
10,- 2340
3328 ZH
10,3007
10,100,1600
10,10,7756
9562
SC 100,- 2351 PM
50,3012
CE 50,- 3333
70,1601
100,- 9566
10.7772 ZE
50,3014
PX 25,- 3333 BH 50,1611
10,- 2361 CJ
532B
10,6001
70,6621
70,7797
70,9600
10,4725 AG
50,10,- 2381 KK
25,3021
PV
50,- 3333 SP 500,- 3771 GL 25,1620
50,6003
10,- 6641
HV
50,10,9611 ML 25,4790
10,- 5331 RR
7821
GE 700,- 2391 XA 100,- 3022 EN 100,- 3340
1622
10,- 3771 JZ 25,6641
XX
25,10,9641 LJ
50,5348 P R
50,- 6011
70,7B26
10,GN 500,- 2394 EM 100,- 3026 CG 7000,- 3341 LN
25,- 3772 KL 100,- 4791
1633
10,9643 AT 25,5361 JC
25,6013
10,6644
70,- 7B27
4791
JE 100,KA
25,- 2394 NM 25,- 3026 HL 100,- 3360
10,- 3781 GW 25,1648
25,6026 VZ
25,- 6644 AN
25,- 7827 JZ
9671
10,10,- 5371 EB 500,HD
50,- 2396 AX
50,- 3029 CM 1000,- 3360
10,- 3823 WC 100,- 4792
167B
6645 CC
25,- 7831
10,- 6031 GE
50,CA 25,- 9679 HW 50,10,- 4793 BN 500,- 5382
BS
25,- 2401
70,- 3029 NG 50,- 3360
1687
10,- 3828
50,9684
5421
KX 500,6065 CT
50,- 6666 AZ
25,- 7854 RE
10,DW 25,- 2402 PH
50,- 3031 CK 100,- 3363
70,- 3828 AE 25,- 4811 RH 25,1703
10,5421
SG
50,6067 EH
50,- 6668
9713 LM 50,70,- 7894
10,- 2402 VJ
25,- 3032 BL 1000,- 3364
70,- 3828 HZ 50,- 4811 ZX 50,171B
9714
5431 DZ
25,607 5 NK
25,6686 DE 7000,- 7904 EH
25,10,LC
50,10,- 4812
RB
50,- 2404 XX
25,- 3033
10,- 3366 BS 50,- 3829
1724
AX
50,50,5432
10,- 6099 AL 100,- 6701
7906 GC
9721 NV 700,10,10,- 2405 XG
3371
JG 25,- 3842 AR 50,- 4816
50,- 3041 JE
50,1732
10,4818
EK
25,5432
AJ
25,6702
BK
25,7907
9722
3844
KK
25,6112
10,CD
25,10,- 2411 AT 500,- 3043 XA 700,- 3415
10,1742
^^^^^^l^^^MM^^B^MH^lMi^^B^^MI^^HWH

Door uw deelname kan de Nationale Postcode Loterij
projecten voor mens en natuur blijven steunen. Om dat te
benadrukken hebben we als extra prijs een hele mooie - én
praktische - serie telefoonkaarten met beschermde vogels.
Bent u deelnemer en heeft u de postcode 1501, 1981, 2002,
8495 of 9865 in uw loten? Dan bent u in het bezit gekomen
van een complete set van drie, en behoort u tot de 2.037
gelukkige winnaars.
Bent u nog geen deelnemer? Mis die kans op 7 miljoen
gulden niet en vul de WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON in. ,
Bovendien maakt u dan in januari en februari óók kans op
zo 'n prachtige (verzamelaars)set telefoonkaarten. Doen!
'"

Gran
Dorado
Prijzen

Extra prijs: een exclusieve set
van 3 telefoonkaarten in kleur,
met beschermde vogelsoorten.
9728
9737
9743
9745
9745
9753
9761
9761
9800
9800
9801
9844
9872
9881
9882
9883
9933
9943
9955
9976
9976
9977
9992
9998

NB
JA
KR

10,25,25,10,10,50,10,10,10,10,-

100,-

PP

25,10,10,10,100,50,10,10,10,10,25,10,10,-

Informatie
2134
lijn
3571
5258
O2O6795656 5706
9024

KP
SL
TP
TX
EC

2O2
111
208
030
126

Spelregels Zodra u op uw reKeningalschnll van bank of giro een
afschrijving hebt ontvangen bent u deelnemer aan de loterij Deelname impliceert aanvaarding van het reglement Maximaal 499 loten
per postcode Als u het mei een afschrijving niet eens bent dan kunt
u voor de trekking opdracht geven het bedrag terug te boeken
Hiervoor kunt u zich schriftelijk wenden tot het secretariaat van de
Nationale Postcode Loterij Van Eeghenslraat 81 1071 EX Amster
dam Opzeggen kan ieder moment Trekking is iedere maand en
wordt verricht door Notaris mr P J N van Os te Amsterdam Trekkingslijston en reglement zijn verkrijgbaar bij het secretariaat Prijzen
worden automatisch op uw bank- of girorekening gestort Prijzen
boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting De
loterij is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890/098/177 89 d d 02 03-93

Deze maand:

1324 ZP 089

SEIZOENPRIJS

ƒ 1.000.000,-;

en voor iedere deelnemer
in de postcode 1324 ZP
een troostprijs van ƒ 3.000,-

^^B^^^MaBBm^BBBBH^^^BW^B-««••*••^•*•«^«••^ t-

7161 EC 098

HOOFDPRIJS
ƒ 100.000,en voor iedere deelnemer
in de postcode 7161 EC
een troostprijs van ƒ 1.000,-.

STUUR DEZE SPECIALE JACKPOTBON SNEL OP
VOOR VEEL KANSEN OP 2 TOT 7 MILJOEN GULDEN!

WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON
'f

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

j ƒ40,- (vier lotnummers) J ƒ20,- (twee lotnummers)
j ƒ30,- (drie lotnummers) J ƒ10,- (één lotnummer)

^•^^•^•I^^H^H^^^B^HHH^HiI^^^^H^^^M^^H^^^^^^^H^MMH^^^H^BV

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen metblokletters Deelname houdt m aanvaarding van het reglement

Naam:

J dhr. J mevr.

Adres:
Postcode: l l l l l-l l l Plaats:
Postbanknummer:

Datum:
!

Banknummer:
1
l
—1

- -i

Handtekening:

150.94.01
<ss

NATIONALE •

r

• LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZVDen Haag

Auto's & Motoren^,

Weekmedia
1-15

29/30 december 1993

Opel wijkt uit
naar Polen
In de tweede helft van
1994 gaat Opel in samenwerking met de Poolse autofabrikant FSO Astra's
bouwen in Polen. Hierover
is deze week overeenstemming bereikt met de Poolse
overheid. Het voorlopige
produktietempo is bepaald
op 10.000 stuks per jaar,
maar er is nu al voldoende
flexibiliteit aanwezig om
de produktiecapaciteit te
verhogen tot 33.000 stuks.
Het nieuwe samenwerkingsverband, waarin Opel
voor ongeveer vijftig procent deelneemt, vergt een
investering van dertig miljoen Duitse marken. De
Poolse assemblage gaat
werk bieden aan naar
schatting 250 mensen. Opel
heeft zich tevens bereid
verklaard om FSO te helpen bij een omvangrijke
herstructering van het bedrtjf. FSO wil uitgroeien
tot een internationaal concurrerend automerk, waartoe onder meer de Prima in
het voorjaar van 1994 een
belangrijke facelift zal ondergaan,

Goldenes
Lenkrad
De Audi 100 Avant 2.8E is
door de krant 'Bild am
Sonntag' in de klasse van
de stationwagons onderscheiden met het 'Goldenes Lenkrad 1993', een van
de belangrijkste autoprijzen in Duitsland. Tweede
en derde werden respectievelijk BMW 525i Touring
en Mercedes E 280. De Peugeot 306 sleepte in 2ijn klasse dezelfde prijs in de
wacht.

Renault werkt aan
elektrische auto
Benault is een technische samenwerking aangegaan met Merlin Gerin
voor de ontwikkeling van
elektrische hybride-auto's.
Merlin Gerin is wereldwijd
marktleider van omvormers van gelijkstroom
naar wisselstroom en
nauw betrokken bij de ontwikkeling van laadstations
voor elektrische auto's.
Renault doet op het terrein van milieubescherming en brandstofbesparing een onderzoek naar de
mogelijkheden van een
elektrische auto met turbine-aandrijving, een zogenaamde hybride-auto.
Een dergelijke auto combineert de voordelen van
een elektrische auto (veel
minder vervuiling en zeer
stil) met de prestaties van
een turbine (laag verbruik
en geringere uitstoot). Het
ontwerp is gebaseerd op de
Renault Espace.

Peugeot 106 Rallye
Peugeot brengt een zeer
felle 106-rakker op de
markt, de Rallye, met een
100 pk sterke 1,3 litermotor. Hij is bedoeld voor de
sportieve rijder en liefhebber van een brok levende
techniek.
- De prestaties van de motor die in het vooronder
huist, spreken boekdelen.
Hij levert zijn maximale
vermogen van 100 pk bij
7200 toeren per minuut.
Binnen tien seconden zit
hij op 100 km/uur, de topsnelheid bedraagt 190
km/uur. De buitenzijde
van de Rallye oogt strijdlustig, onder meer door de
14 inch velgen met 175/60
banden.
Zoals het hoort in een
auto met de toevoeging
Rallye is hij voorzien van
zwart stoffen kuipstoelen.
Het interieur biedt verder
precies de zaken die je nodig hebt voor sportief autoplezier. Tegen meerprijs
zijn ABS en stuurbekrachtiging verkrijgbaar.

(ADVERTENTIE)

"Mij ophalen?
Niet nodig, ik
pak de Arola."
"Die brengt mij door weer en wind.
nen en buiten de bebouwde
kom, met een volle ^
tank tot 200 km veri"
(Max snelheid 40 km/uur |
Vraag documentatie
aan over deze
fantastische
tweezitter
Seïvicepunten
intieel
Nedefland

Cordoba geeft Seat noten op haar zang
V

OOR DE TWEEDE
keer in 1993 heeft
Seat een nieuw model
gelanceerd. Na de Ibiza volgt op de valreep van
1993 de ruime en dynamisch
gelijnde vierdeurs Cordoba.
Hij wordt neergezet in de
middenklasse, die met een
aandeel van dertig procent
de grootste is van de Europese automarkt..
De tot het VW-concern behorende Spaanse autofabrikant
Seat heeft de afgelopen jaren
een paar flinke (financiële) tegenvallers te incasseren gekregen, maar dit heeft Seat er niet
van weerhouden zich stevig te
roeren op de automarkt. In
1989 besloot Seat al, dat er twee
modellen met elk een sterk eigen karakter nodig waren om
beter in te spelen op de uiteenlopende wensen in de middenklasse. En natuurlijk allereerst
ook om Seat uit die bekende
hoek te halen waar de klappen
altijd het hardste schijnen te
vallen.
In de middenklasse is de belangstelling voor auto's van het
formaat als de Cordoba duidelijk groeiende. Dit sterkte Seat
in haar overtuiging om de ontwikkeling van zowel de Ibiza
als de Cordoba gelijktijdig door
te zetten. Hierbij stond voorop
dat de Cordoba een hoge status
en sportiviteit moest uitstralen
en daar is de bekende ontwerper Giorgio Giugiaro aardig in
geslaagd.

Fraai
Eerder in 1993 werd al de
nieuwe Ibiza gepresenteerd en
nu dan, nog net voor het nieuwe
jaar, de Cordoba waarmee Seat
nu genoeg noten op haar zang
heeft om 1994 met een blij en

nigheid, want zo vaak zal het
met voorkomen.
Alle versies beschikken over
de al genoemde deelbare achterbank, hoofdsteunen achterin, een toerenteller, getinte ramen, een spoiler op de achterklep en, met uitzondering van
de versie met 1.4i motor, stuurbekrachtigmg Op het gebied
van veiligheid zijn onder meer
ABS en airbags voor bestuurder en bijrijder leverbaar.

Breed motorscala

De Seat Cordoba 1994
opgewekt gemoed in te gaan.
De Cordoba werd begin december tijdens de Motorshow te Essen voor het eerst aan het publiek getoond en het mag gezegd worden dat Seat met de
Cordoba een heel fraai ogende
vierwieler op de markt brengt.
Dit was in elk geval de publieke
stemming in Essen, waar de
Cordoba de nodige aandacht
trok.
Met een lengte van 4,1 meter
valt de Cordoba precies tussen
de compacte Ibiza en de reiswagen Toledo. Seat komt met de
Cordoba daarom terecht in een
klasse waar het zo graag aanwezig wilde zijn: de Europese middenklasse voor mensen die een
auto zoeken met ruimte en stijl,

geen vijfde deur maar een ver
openslaande kofferklep met opvallend grote insteek. Mede
door de hoge achterkant heeft
hij een zeer acceptabele kofferruimte met een inhoud van 455
liter. Standaard is de Cordoba
voorzien van een in ongelijke
delen neerklapbare achterbank. Het maximale volume
kan daarmee op 762 liter worden gebracht. Seat is erin geslaagd een bagageruimte te realiseren met weinig uitstulpmGrote bagageruimte
gen, die de nuttige ruimte altijd
Hij biedt veel ruimte en com- kleiner maken. Zo vallen de
fort. Wat aan de buitenzijde di- kofferklepscharnieren buiten
rect in het oog springt, is het de bagageruimte.
hoge achtersteven waarmee de
Cordoba bijna iets weg heeft
Om de Cordoba een eigen gevan een coupé. De auto heeft zicht te geven kreeg hij een gril-

le met grote luchtinlaten. Maar
toch ook herkennen we aan de
grille de Seat-familiestijl. Dit
geldt eveneens voor de doorlopende achterlichtbalk, die
overeenkomsten vertoont met
andere Seat-modellen. Er worden drie uitrustingsniveaus op
de markt gebracht: CLX, GLX
en GT.
Het interieur ziet er verzorgd
uit en hij heeft een prettige zit.
Een nadeel is wel dat een volwassen achterpassagier met
een lengte van 1.85 meter beslist moeite heeft met de vrij
krappe uitstap. Als de voorstoel
in een vrij normale stand staat,
stapt zo iemand niet echt eenvoudiguit. Het is maar een klei-

De LPG-branche krijgt weer nieuwe hoop

G

OED NIEUWS voor
LPG-rijders, voor hen
die dat willen worden
en vooral voor hen
die er hun brood mee moeten verdienen. Het gebruik
van autogas wordt hoogstwaarschijnlijk voordeliger
gemaakt ten opzichte van
benzine of diesel.

het omslagpunt van LPG ruim overheidsmaatregelen een for- een tweedehands auto met gas5000 kilometer lager.
se scheefgroei opgetreden tus- installatie koopt, moest tot
sen benzine-, diesel en LPG-rij- voor kort ruim 14.000 kilomeConcreet komen de plannen, ders en de balans sloeg zo lang- ter per jaar rijden om quitte
die nog wel moeten worden zamerhand wel heel erg door in spelen. De meeste particulieren
goedgekeurd door de Eerste het nadeel van de laatste groep. halen dat aantal bij lange niet.
Kamer, op het volgende neer: In drie jaar tijd stortte de De doelgroep daalde van
- Per l januari 1994 wordt de markt volledig in elkaar.
450.000 mensen m 1989 naar
accijns op benzine met 12,9
250.000 mensen m 1993 en de
cent en op diesel met 9,4 cent
De particuliere LPG-njder is vijf grote Nederlandse fabriper liter verhoogd.
nagenoeg verdwenen, want wie kanten bouwden dit jaar
- Per 16 januari 1994 gaat de
toeslag
motorrijtuigenbelas(ADVERTENTIE)
tmg voor diesel met veertig gulden omhoog in de gewichtsklasse van 1000 kilo.
- Per 16 februari 1994 komt er
een accijns op autogas van vijf
Specialist in dakramen en dakkapellen
cent per liter en gelijktijdig
wordt de toeslag motorrijtuiNijverheidsterrein 14,1645 VX Ursem. Tel. 02202-2700.Fax 2730.
genbelasting voor autogas met
96 gulden verlaagd in de geMisschien wil uw buurman
wichtsklasse van 1000 kilo.

De Haagse lobby van de LPGbranche heeft zijn vruchten
dan toch afgeworpen, want tegen eerdere berichten in heeft
de Tweede Kamer besloten om
het autorijden op autogas
enigszins aantrekkelijker te
maken. Het gevolg is dat het
aantal kilometers per jaar dat
iemand moet rijden om goedkoper uit te zijn aanmerkelijk
omlaag gaat. Het omslagpunt
waarop LPG voordeliger is dan
Dit wil echter nog niet zeggen
benzine daalt met 2000 kilome- dat de crisis in de LPG-branche
ter. Ten opzichte van diesel ligt voorbij is. Sinds 1989 is door

TIMMERBEDRIJF RUITER

ook laten bouwen
kunt u samen fl 500,in uw zak houden

Dertig jaar Lambo
in Autotron
Op het Autotron KerstSpektakel 1993 staat nog
tot en met 2 januari het
roemruchte
automerk
Lamborghini centraal m
het Autoron te Rosmalen.
Dertig jaar geleden werd
het eerste prototype van de
350 GTV gepresenteerd op
de Turijnse autosalon. Farruccio Lamborghini was
van oorsprong tractorfabrikant, maar slaagde erin
de autowereld te verbazen
met de meest exclusieve
mobielen. De eigenzinnige
vormgeving van modellen
als de Miura, Countach en
Diablo zorgden bij hun introductie vaak voor opschudding. In het Autotron
staan alle produktiemodellen sinds 1963 tentoongesteld. Daarnaast zijn van
hetzelfde merk tractoren,
kleding en wijnen te bewonderen.
Behalve Lamborghini is
er tevens plaats ingeruimd
voor een aantal beroemde
race- en droomauto's zoals
de Mazda 787B, BMW M3,
Ferrari F40 en Chrysler Viper. Verder staan er nog enkele kitcars en racetrucks
opgesteld.
In de museumhal is een
drietal circuits aangelegd.Een voor de elektrisch aangedreven Ferran's, een
voor 4x4 jeeps en een voor
de trapauto's van de Autotron Verkeerstuin. Het Autotron is dagelijks geopend
van 10.00 uur tot 17.00 uur.
De toegangsprijs bedraagt
13 gulden 50 voor volwassenen en tien gulden voor
kinderen van 3 tot 12 jaar.

geeff u meer/

slechts 43.000 installaties in tegen 86.000 in 1989.
Om de zaken tussen de drie
brandstoffen weer helemaal m
evenwicht te krijgen en om de
LPG-branche met 1600 werknemers dus echt levensvatbaar te
maken, had de toeslag motorrijtuigenbelasting volgens de
branche met 394 gulden naar
beneden gemoeten m plaats
van met 96 gulden.
De Nederlandse LPG-techniek is tot dusver toonaangevend geweest m de wereld,
mede dankzij de stimulering
van en financiële steun aan onderzoek door de overheid omdat LPG nu eenmaal de
'schoonste' autobrandstof is.
Vooral daarom is het op zijn
minst vreemd dat dezelfde
overheid LPG-rijders de laatste
jaren harder aanpakte dan de
dieselrijder.

Subaru Vivio wordt een blijvertje
'Voor twee cent een kooltje vuur' is de titel van het bock dat
wordt uitgegeven ter gelegenheid van het /eventigjang bestaan
van het Amsterdams Stadsblad In dit boek staat een selectie van
foto's die door lezers naar de redactie van de krant zijn gczonden Folo's. veelal opgedoken uit vergeelde albums ot oude
schoenendo/en op zolder, die het Amsterdamse straatleven uit de
jaren twintig en dertig weergeven De inzenders hebben hun
eigen toelichting bij toto's gegeven Zo schrijven is over het spelen op straat, de langskomende mosselman ol oma die voor twee
cent een emmertje water ol een kooltje v u u r v ei kocht
Het boek kost f 19.90 en is thans verkrijgbaar m verschillende
boekhandels en aan de balie v a n onze kantoren aan de
Wibautstraat 131 in Amsterdam en Laan van de Helende
Meesters 421 B in Amstelveen (in beide gevallen alleen op
werkdagen)

geeft u meer!
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UBARU VERBAASDE het Europese
vasteland dit jaar
met een miniwondertje voor stad en land:
de Vivio. Kort, smal en
laag, maar met een verrassende binnenruimte
en zeer acceptabele prestaties.

Het is toch telkens weer
haast een feest om je met
zo'n pareltje door het drukke stadsverkeer te begeven.
Je piept overal razendsnel
tussendoor en vindt bijna
altijd wel ergens een parkeerplekje. Na een paar dagen Vivio vraag je je serieus
af waarom niet meer mensen auto's van deze maat berijden. De Subaru Vivio laat
heel wat compacte concurrenten achter zich. Met zijn
breedte van 139,5 centimeter heeft hij slechts één gelijke, de Daihatsu Cuore, die
weliswaar wat goedkoper is,
maar qua techniek en prestaties overtroffen wordt
door de Vivio.

Kleine viercilinder
Waaijenberg b v. fabrikant Arola en overige
verplaatsmgsmiddelen voor minder-validen,
tevens leverancier van rolstoel-inri]wagens
Keienbergweg 48,1101GC
Amsterdam Z O , tel 020-6910518

maar tegelijk een auto voor de
deur willen hebben staan met
een dynamische en sportieve
uitstraling. Een klassieke sedan (Toledo?) vinden ze er vaak
niet vlot genoeg uitzien en een
compacte gezinsauto (Ibiza?)
mist voor hen weer de klasse.
In 1994 kunnen ze voor die wensen voortaan ook terecht bij
Seat met zijn vierdeurs Cordoba.

Seat introduceert de Cordoba
direct met een breed scala van
motoren. Zeven viercilmders m
getal en drie daarvan zijn geheel nieuw. De motoren vaneren m kracht van 44 kW/60 pk
tot 95 kW/130 pk. De kleinste
motor in de reeks is de 1.4i, die
zich volgens Seat tevreden zal
stellen met een gemiddeld
brandstofverbruik van 1:14. De
topsnelheid van deze kleinste
jongen bedraagt nog altijd 157
km/uur en hij accelereert m
zestien seconden naar 100
km/uur.
Voor de hoogste eisen aan
sportiviteit ontwikkelde Seat
een nieuwe 1.8i 16-kleppenmotor met twee bovenliggende
nokkenassen. De topsnelheid
ligt boven de 200 km/uur en het
gemiddeld brandstofverbruik
op ongeveer 1:12. Dit is overigens niet de grootste motor.
Seat heeft ook nog een 2.0i motor, waarvan de prestaties nauwelijks onderdoen voor die van
de 16-klepper.
De reeds bekende 1.9 (turbo) dieselmotor is verbeterd. Het
vermogen is daarbij iets verhoogd, maar het gemiddeld
brandstofverbruik heeft Seat
laag weten te houden (ongeveer
1:16). Alle benzinemotoren en
de turbodiesel zijn voorzien
van een katalysator. De dieselversie zonder turbo voldoet
zonder katalysator ook aan alle
nu geldende Europese eisen.
EH

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Eedactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Hij is voorzien van de
kleinste viercilindermotor
die op de Nederlandse automarkt is te vinden. De 658

Voor de Vivio vind je altijd wel ergens een parkeerplekje
cc-motor met multipoint-injectiesysteem levert daarentegen wel uitstekende prestaties. Zeker in de stad doet
hij voor geen enkele grote
auto onder. Integendeel
zelfs, de geringe buitenmaten komen hier ten goede
aan zrjn prestaties. Maar de
Vivio is duidelijk meer dan
uitsluitend een stadsauto,
waarmee je boodschappen
doet. De top bedraagt volgens fabrieksopgave 138
km/uur (de teller staat dan
op 150 km/uur) en hij accelereert
rap naar 100
km/uur.
pp de buitenwegen neemt
hij genoegen met een brandstofverbruik van bijna 1:15
en dat zijn prettige cijfers.
De Vivio heeft op de snelweg een groot nadeel: zodra
je 110 km/uur of harder gaat

rijden brengt de motor een
oorverdovend geluid voort,
maar dat is wellicht inherent aan een dergelijk minimobiel.
Een ander nadeel is de
versnellingsbak. De vijf versnellmgen liggen zo dicht
bij elkaar, dat je er af en toe
kriebelig van wordt. De Vivio laat zich wel gemakkehjk schakelen, maar die bak
had anders gemogen. Hij
heeft echter ook weer een
voordeel: je kunt zonder
problemen de tweede versnelling overslaan bij het
wegrijden en nog lekkerder
rijdt het als je gewoon in
'twee' optrekt en de 'een'
laat voor wat hij is.
Het is misschien niet zoals we het geleerd hebben,
maar in vrachtwagens doen
ze het ook die manier en
bovendien protesteert de

Foto Bram de Hollander

Vivio er niet tegen. Als je
eenmaal rijdt, pak je in de
stad iedere bocht in de derde versnelling. De Vivio
stuurt opvallend licht. In
kleine (stads)werk is dat
doorgaans prettig, maar in
bochtenwerk moetje wel op
je tellen blijven passen.
Voor je het weet, ga je voortdurend vierkant de bocht
om.

Lief autootje
De buitenmaten van de
Vivio druk je eerder uit in
kort, smal en laag dan in
lengte, breedte en hoogte.
De interieurruimte houdt
dan ook niet over, maar is
toch heel redelijk. Achter
het stuur geeft hij het idee
datje in een grotere auto zit.
Hij heeft veel glasoppervlak
en een sober maar zeer

ruim dashboard. Voorin
biedt hij een ruime zit en
achterin heb je niet meteen
hetzelfde gevoel als een haring in een ton heeft. De bagageruimte is beperkt, dat
kan ook niet anders. De dagelijkse boodschappen passen erin, maar dan moet je
geen krat bier meenemen.
De achterbank is in twee delen neerklapbaar en zo
hoort het ook.
De Vivio is een lief en vertederend autootje om te
zien en daar zijn de reacties
van andere weggebruikers
ook naar. Maar dat was het
doel niet, toen Subaru hem
introduceerde. De Vivio is
één van de trendsetters van
een nieuwe generatie auto's
en wordt een blijvertje. Subaru heeft de Vivio in zes
versies op de markt gebracht, waaronder natuurlijk Subaru's handelsmerk:
een vierwielaangedreven
versie. Hij is leverbaar als
drie- en vijfdeurs. De voorwielaangedreven driedeurs
GLi is de goedkoopste versie en kost ongeveer 18.000
gulden. Vergeleken met zijn
naaste concurrenten is de
Vivio dat geld alleszins
waard.
EVERHARD HEBLY

TERgenheidgele- RAI schenkt
van het 100-ja-

Bij de schenkingen
zijn
daarom keu
zes gemaakt,
rig
bestaan
waarbij is ge
heeft de RAI
let op zaken
Vereniging 48
voertuigen en
als urgentie,
het ontbreken
tien bijdragen
geschonken aan 32 instellingen van andere middelen en overvoor gehandicaptenzorg en aan heidssubsidies, het nut van de
een organisatie die werkzaam voorziening en de regionale
is in drie ontwikkelingslanden. spreiding.

voertuigen

De RAI had hiertoe eerder dit
jaar al een speciaal fonds gevormd met als doel mobiliteit
verschaffen aan hen die dat
normaal met hebben. De doelgroep die het bestuur van de
RAI voor ogen stond, waren mvahden omdat hun handicap
hen veelal immobiel maakt,
waardoor zomaar vrijuit aan
het maatschappelijk verkeer
deelnemen niet lukt.

Ontoereikend
Het fonds is voor een belangrijk deel gevoed door een bijdrage van de jarige RAI. Daarnaast hebben een aantal RAIleden en enkele organisaties
geld bijeengebracht. In totaal
was een bedrag van 700.000 gulden beschikbaar. De RAI zegt
dat dit bedrag overigens niet
toereikend was om aan alle
aanvragen tegemoet te komen.

Gezien het werkterrein van
de RAI, wegtransportmiddelen,
is gekozen voor het schenken
van twee- tot vierwielige voer
tuigen. Het gaat om zeven busjes, een bestelauto, een personenauto, 23 tandems en drie
wielers, een bakfiets, negen
aangepaste kinderfietsen, een
fiets met hulpmotor, een rol
stoelfiets, drie aanhangwagens
en een caravan.
Daarnaast werden tien bijdragen verleend aan mstellmgen die nog een ontbrekend
deel voor de aankoop van een
voertuig nodig hadden. De orgamsatie die werkzaam is in
ontwikkelingslanden
kreeg
twee busjes en een geldelijke
bijdrage toebedeeld. De symbohsche overdracht van de voertuigen en bijdragen vond plaats
kortgeleden plaats tijdens het
RAI-ledenfeest.
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CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroen-veerbollen voor
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS.
Tel. 03463-51150.

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w. Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch- van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20 00 uur Tel. 020-065 86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplem 12, Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

-665 86 86
Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

XM Turbo D, juni '92 Amb.,
airco, speedcontr,
ƒ 49.500
XM Turbo D, abs,'91 ƒ32500
XM Turbo D, abs,'90 ƒ27.500
XMV6 schuifd., 9-'91 ƒ32.500
XMComf 60.000 k'90 ƒ 22.500
CX 25 TRD Turbo II '87/ 14.500
4x BX TGD Br.'91 v.a. ƒ 17.500
BX TZD Break'90
ƒ 14.750
BX RD Break, '86
ƒ 6.500
BX TZD Turbo D '91 ƒ22.500
BX TZD, '91
ƒ 17.500
BXTRD,'87
ƒ 6.500
BX TD '91
ƒ 14.500
BX Diesel nw type, '86 ƒ 5.000
BX19TZI, LPG,'92 ƒ24.900
BX 19 TZI, '90
ƒ 15.500
BX 16 TZI,'90
ƒ14.500
BX16TZI, LPG '90 ƒ13.500
BX 16 TZI, LPG, '88 ƒ 7.500
BX 16 RS, '84
ƒ 2.250
BX16 RS Service, '85 ƒ 2.950
BX 14 Cannes, Ipg, '91/ 13.500
BX 14 Palais,'90
ƒ 12.500
BX 14 TE, LPG, '87 ƒ 5.000
BX 14 RE, '86
ƒ 3.950
GSA Special,'83
ƒ 1.450
C 15 E1400, nov.89 ƒ 7.500
C 15 D, '90
ƒ 9.500
VISA Garage
Houtmankade 37, A'dam.
Tel. 020-6278410.
Citroen 2 CV Club, bouwjaar
'84, APK tot dec. '94, wit,
ƒ2000,-. Tel.:02963-5497.
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered.pnjz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-219777

Hyundai
HYUNDAI

BMW 316, 2/82, ƒ 2400,-.
Tel 035-564444/561842.

Nieuwe FIAT UNO 1.4 S grijs
OCCASIONS
metal. kent.. 9/93; O km. Nu
AUTOKROOY
Citroen Visa 11 RE 1985, als zeer hoge korting. CASPARUS
nieuw, APK, wit, ƒ3.000 Visa b.v. WEESP. 02940-15108.
TT. Vasumweg 32, A'dam-N.
Garage Tel: 020-6278410.
SUBARU JUSTY GL 1.2 '92
TEL. 020-6310615.
5drs.
9.800
km,
ƒ22.500,
1.
jr.
Daihatsu 850 Hijet handb.
gar.
MOOY
&
ZN
Ruysdaelkakipbak, 7/86 ƒ 2.700.-.
de 75-77. Tel. 020-6623167
Tel.: 035-564444/561842.
-\al 131 Panorama Station noc
3 mnd. APK, ƒ650, Visa Gara~
3e. Tel • 020-6278410.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,"

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,Peugeot 405 GXD '91, electr.
ramen, centr. vergrendeling,
blauw 70.000 km ƒ 19.900.
Visa Garage. Tel. 020-6278410.

Opel Kadett 1.3 club, Sedan,
SAAB 900 C 3 drs. groen met.
5/87,
ƒ8.800.'87, stuurbekr. 5 versn.
DICK MUHL Nijverheidsln 1,
SAAB SERVICE MOLENAAR
Weesp. 02940
18200/18008
HOOFDDORP, 02503-14097
Opel Kadett Sedan 4 drs.
SUBARU JUSTY 1.2 autom.
lan. '86, 93.000 km, d. blauw.
'91, ƒ 15.500.f 7.950. OTO/ICI Citroen.
MOOY & ZN Ruysdaelkade
Tel. 02940-16661.
75-77; 020-6623167
Rover 216 SE EFI 11/89
ƒ9.200.-.
Tel.: 035-564444/561842.

MEER GARAGE
Hyundai dealer,
occasions
Linnaeuskade 5-7
Tel. 020-692.9548

FORD SIERRA 21. l CL, 4 drs.
81.000 km, 11/'90, ƒ14.750.
MINOR MOTORCARS Sloterkade 40-44. Tel.: 020-6177975
Hyundai Sonata 1.8 l GL 7/90
ƒ 10.900
Tel. 035-564444/561842.
Seat Ibiza 1.2 SX, 3-drs, zwart,
69.000 km, 8/91, ƒ 13.950.
V.d. Pouw, Amstellandlaan 1
Weesp. Tel.: 02940-15110.

Audi
Audi 80, 1.6 C, wit, 06/90
27.500 km. radio/cass.
Subaru Aalsmeer 02977-30170
Adverteren in
deze rubriek
FAX 020 - 665.63.21

Chevrolet
Chevrolet Lumma CL APV 3 1L
V6, schadevrij, m nieuw staat,
airco, electr. ramen, centrale
vergr., 1991, zilv. met.
Ook grijs kenteken mogelijk
Chevrolet Corvette Cabno TPI,
1987. bijzonder mooi, schadevrij, zwart.
Chevrolet 310 Pick-up 43L
Tahoe, 4x4, exclusieve auto,
uitgevoerd met o a airco,
rolbar. alu. wielen, blijft
grijs kenteken
GARAGE BROEKSMA
Tel. 05231-1937
IMPORT USA CARS
Chevrolets Pick-up Full Size en
S10 benz diesel, grijs kent.
div uitvoeringen. Nieuw model
Pontiac transport en zeer veel
andere modellen.
DOOR INRUILChevrolet Full Size
pick-up 2500 HD
92
Full Size Blazer 4x4 . . . . 89
Pontiac Firebird als nieuw 92
Ford Thunderbird . . .
91
Nissan Patrol Wagon 2.8
TD GR. geel kent 4x4, . .91
Rover 825i Sterling
88
Alle auto's zijn voorzien
van alle mogelijke opties.
IMPORT USA CARS,
Keurenplein 9. A'dam
Tel • 020-6670121

BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
XM
XM
XM

1 9 GTI 1<89
/ 10.200
1 9 D 3-89
ƒ 9000
1 6 RE Break 8/89ƒ 11 200
1.9 D 5/88
ƒ 7.800
1.6 RE Biarr.9/89 ƒ 8.900
1 6 TGI 3/90 ƒ 10.900
1 9 TRD 3/89
/ 8.900
1 9 TZI 3-90
ƒ 12.400
1 9 TD 10 91
ƒ 13.400
2 O l Amb. 1/91 ƒ 22 200
2.0 l 6'90
ƒ 18.900
Turbo D. 5 90
ƒ 20 400
Tel 035-564444561842

Hartgerink en Klomp b.v.
De dealer voor
Amazing Mazda's en Kroon Occasions

Pontiac

Daihatsu

Peugeot

Ford

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Accord
2.0
EX
Sed.
10/90
ƒ17.800
Accord 2.0 l EX
6/91
ƒ 18.400
APK + grote beurt v.a. ƒ299.- Civic
1.3
Luxe
3-drs
DIESELSERVICE
4/91
ƒ 15.200
brandstofpompen; verstuivers
Tel. 035-564444/561842.
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
Nissan Micra 1.0 L,
rood, 4/'89, 41.000 km.
APK KEURINGEN ƒ 70,
Subaru Aalsmeer 02977-30170
klaar terwijl u wacht
Garage West-Center:
Off. NISSAN-DEALER
020-6122476 (zonder afspraak) BROCKHOFF van LEEUWEN
2e Helmersstraat 15, A'dam. T.T. Vasumweg 36, A'dam-N.
Omroepweg 2, Almere
A P.K. KEURINGSSTATION
020-6332111 of 036-5360454
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Bluebird 1.6SLX, 10/90/ 10.400
Asterweg 24A A'dam 6364702 Primera 2.0 l, 12/90 ƒ16.200
Tel.: 035-564444/561842.
Autobedrijf CRYNSSEN

Nissan

Crynssenstraat 10-14
T.k. witte Nissan Micra 1.0 DX,
Tel. 0206184402.
bj. '88, 105000 km, Tel:
APK-keurstation, reparaties 020-6913537.
alle merken en schaderegeling.
Tegen handelsprijzen: Nieuw
GARAGE ECONOOM
model Sunny 1.4 L 12V, LPG,
Repareert uw koppeling snel 4-'91, ƒ 14.500. Sunny 1.7SLX,
en vakkundig. Alle reparaties m 4-drs, Diesel,11-'89, ƒ10.500.
één dag gereed.
Sunny 1.4 LX, LPG, 4-drs,
Ook uw autospecialist
11-'89, ƒ9950.
Fredenksplein 6, 020-6232505 BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Gedipl FOCWA monteur voor Amsterdam: 020-6627777
al uw reparaties APK, laswerk, Zeer mooie NISSAN SUNNY
schade's enz ƒ35,- excl. p.u. 1.6SLX(luxeuitv.) '87, ƒ8500.
Incl. gar. Tel. 075-314618
Tel' 020-6177265.
HETO CARS
Grote beurt ƒ 295 - mkl VVN,
APK en BTW, tevens keuze div.
Mitsubishi Lancer 1.2GL, rood,
occas Bovenkerkerweg 23
AMSTELVEEN. 020-6412030. 3/89, 85.000 km, Mits. Lancer
1.3 GL, wit, 8-'88, 47.300 km.
GARAGE ECONOOM
Subaru Aalsmeer 02977-30170
Repareert uw remsysteem snel
en vakkundig. Alle reparaties m Galant 1.8Gli3/93, zilver, schadevnj, met veel ace., ƒ9.250,
één dag gereed.
onder aanschafprijs.
Ook uw autospecialist
Fredenksplein 6, 020-6232505 Tel.. 01726-13511.
Zelf sleutelen of auto spuiten Galant 2.0 GL 1/87 ƒ 4.500
doe je bij HEINING HOBBY- Galant 2.0 GLI HB 8/90/ 13.400
Galant 1 8 GL HB 2/91/ 13.400
HAL. 02907-6999 A'dam,
Tel. 035-564444/561842.
Sloterdyk 3.

Mitsubishi

Zoekt u een MITSUBISHI ">
Colt, Lancer,
Galant. Space Wagon
GOLDCAR AMSTELVEEN
020 - 6433733

Porsche

Alto GL 5 drs ...
Alto GL
Alto GLX autom.
Alto GL 5 drs ...
Swift Club
Swift Unique
Swift 1.3 G S . . . .
Swift 1.3 G S . . . .
Carry Comm. . . .

Fiat
CASPARUS B.V.
Casparuslaan 1
WEESP
Tel.: 02940-15108.
12 x Panda vanaf ...f 6.250
5 x Uno vanaf . . . - . .ƒ 8.450
Uno 1.1 S, 7/93
ƒ19.250
Uno 75 SX 7/91
ƒ18.250
Tipo 1.4. Basic 8/92/22.950
Toyota Starlet 11/91/16.750
Demonstratie auto's:
Zéér Speciale Prijzen !
Panda
10/93
40 km
Uno 1.4 S . . . . 9/93
O km
Tempra 1.9 Dsl 9/93 8000 km
Kom naar de FIAT
DECEMBER SHOW
van 16 t/m 31 December.
Rat Tempra 1.5 IE SX,
4/91
ƒ15.400
Fiat Tipo
1.4 IE DGT,
4/90
ƒ 10,900
Tel.: 035-564444/561842.
Fiat Uno 70 Si, 90.000 km, gastank, '91. Vraagprijs ƒ 12.000,Tel.: 01820-81676 (Gouda).
FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions,
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.

MINOR MOTORCARS
De nieuwe Rover 600 nu
in onze Showroom.
Rover 820 SI nieuwste model
ABS + schuifdak 11/'92
Rover 827 Vitesse 7/'91.
Rover 111 L 3 drs. 6/'91
Rover 213 S 6/'88
Rover 216 S Executive
met leer + schuifdak 4/'89,
Ford Sierra 21. l CL, 4 drs.
81.000 km. 11/'90 ƒ14.750.

'87 ƒ 6.950
'90 ƒ 8.950
'89/11.950
'91 ƒ 10.950
'90 ƒ 13.950
'91 ƒ 14.950
'90/14.950
'91 ƒ17.950
'90 ƒ 6.950

Auto Amstelstad
Off. Suzuki-dealer Amsterdam
Hemonylaan 25, 020-6799100.
Minervalaan 85, 020-6711888.

Opel

Seat
Seat Marbella, spec. 900, rood,
3/91, 34.500 km.
Subaru Aalsmeer 02977-30170
SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk
Tel. 020-6133333
Tegen handelsprijs: Seat Toledo 1.8i CL, rood, LPG, 6-'92,
ƒ 18.750 BEREBEIT, Amsteldijk
25, A'dam, 020-6627777.

Volkswagen
V.W. Polo CL, marine,
11/91, 34.200 km.
Subaru Aalsmeer 02977-30170
Golf GTD Turbo 1/88 ƒ 12.400
Golf 1.6 D Van 3/87 ƒ 6.600
Passat 1.8 CL 4/91 ƒ18.900
Passat 2.0 CL 2/91 ƒ 19.800
Passat 1.8 D 7/90
ƒ15.900
Polo 1.4 D 12/88
ƒ 6.200
Tel. 035-564444/561842.

Automaten
Zoekt u een AUTOMAAT ?
GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 10 stuks
020 - 6433733

Saab

AUTORIJLES in Amsterdam.
Een uitstekende opleiding, met
persoonlijke aandacht, voor
een betaalbare lesprijs, ƒ35
per vol uur. Een eventueel herexamen is gratis. Bovendien
ontvangt u een gratis theorieleerboek. Les in Mercedes.
Autorijschool
"ZECHNER".
Tel. 06-52-875125.
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Theoriecursus gratis. Tel. 0652821994 b.g.g. 020-6932074.

AUTOBANDEN NODIG ?
Gebruikte banden va ƒ 25.Alle maten+merk. in voorraad
Aanbieding: Nieuwe
Goodyear 155-13 ƒ115.- Alles
mcl. balanceren en btw
ECU BAND
Cilinderstr. 5 Amsterdam
Noord. Tel. 020-6313648.

Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Bel voor info 020-6369515.
Let op! BOVAG autobedr. verkoopt gratis uw aanb. in zijn
Showr. Medembl. 02274-4999.

Subaru

Algemeen

Huurkoop

MOOY & ZN

autolak

HEERE b.v.

Volvo

NIEROP-DAIHATSU,
Vancouverstr. 2-12,
Amsterdam-West,

020-6183951
740 GL Automaat 2.3 ... 1/90
940 GL LPG 2.3
2/92
245 Station, LPG 2.3 . . . 2/92
460 DL inj. 1.8
4/92
460 GLE LPG 1.8
1/91
440 GL LPG 1.8
1/89
340 DL 1.4
2/89
340 DL 1.4
6/89
Escort CLX, Lpg, 1.6 ...5/91
Opel Kadett 1.3 N
".5/87
VWPolo 1.3 CL
6/89
VW'Passat 1.6 CL
Diesel Variant
1/87
Peugeot 205 XR 1.4 ... 10/89

Motoren/Scooters

VUURWERKPRIJZEN

HONDA:
EINDEJAARSSHOW
C.R.X. 1.6V-TEC, blauw 3-'91
27, 28, 29 dec.
9-18 uur Civic 1.5 l GL, rood ... .2-'91
30 dec.
9-20 uur Civic 1.4GL, grijs
7-'88 •
31 dec.
9-16 uur Civic 1.3 Luxe, zilver
4-'88
v. ANDEL MOTORRIJWIELEN Civic 1.3 Luxe, zilver... .4-'89
Leyensteinstr. 15 A
Civic 1.3 Luxe, zilver. ...8-;91
Kerkdnel 04183-4513
Civic 1.5 LSI sedan, rood8-'92
Civic 1.6 ESI sedan, rood6-'92
Harley Davidson FLTC Tour
Glide Classic '84, compl. met Civic 1.3 Luxe, beige ...2-'87
koffers.
Autobedrijf
JAN Integra 1.5 Luxe, groen .4='89
Concerto 1.5, rood
11-'92
WALS. Tel.: 02902-61697.
Accord 20i EX, zilver .. .2-'90
Prelude 20i 16V, wit . . . .9-.'89
SNELLER JE RIJBEWIJS (A/B).
Euro Drive Verkeersschool.
ALFA-ROMEO:
Cursus: v.a. 2 weken,
33 1.4 IMOLA, zwart... .3-'93
reservering van het praktijk33 1.5 IE, rood
2-'91
examen mogelijk. 2 Tot 3 dgn.
33 Junior, wit
3-'87
theorie op video. Kst. min.
33 1.3 S, zwart
3-'89
ƒ895,-, 2 pers. -ƒ200,-.
Rijtest ƒ 42,50: lessen/wkn, ook 33 1.5 QV, antraciet ....6-'86
75 1.6, rood
10-'90
autom. 020-6840154/6828426.

75 1.8, wit

Wilt u meer dan een gewone
autorijschool ? Probeer dan 's:
RUTH MADURO. 020-6003882,
7 dagen per week.

RIJSCHOOL ROLF
Rijderf bij~RorHs-eerrbegrip in
Amsterdam, • Met' een goed
19 GTS aut., 11/89
ƒ10.400 team i'nstrücteürs/trices geven
19 TR, 5-drs 4/90
ƒ 10.900 wij op een psychologische maMINOR MOTORCARS
21 TL HB 7/88
ƒ 7.000 nier intensief les en nog leuk AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Sloterkade 40-44.
OFF. VOLVO DEALER
21 GTD Sedan 11/90 ƒ14.400 ook! Hoog slagingsperc. en
Tel.: 020-6177975
toch 1e 10 lessen ƒ30 p.u.
Nijverheidslaan 1, WEESP
Rover-dealer voor Uithoorn 21 GTL Symph. 3/91 ƒ 14.700 Tel. 6868063/6332405. P.S. Wij
Tel. 02940
18200/18008
niet duur!!!
Amstelveen, Hoofddorp e.o 21 GLS Sedan 5/90 ƒ 13.400 verzorgen ook 8-weekse cur21 SD Nevada 10/90 ƒ 13.900
Bovag Garantie:
Studenten 10 % korting.
BOOM Aalsmeer: 02977-25667
25 TX 12/90
ƒ 14.600 sussen en examenroutes rijden
bestel-, vracht- en
Volvo 240 GL 2.3 D 1/87/7.700
25 TX 10/89
ƒ 12.200 is vanzelfsprekend.
personenauto's, -bussen
Volvo 340 DL 4/88
ƒ 6.000
25 V6 Injection, 4/90 ƒ 17.800
020-6794842, 020-6908683.
Volvo 340 4 drs 10/89 ƒ6.900
25 GTD 11/90
ƒ17.900
Autosloperij A. de Liede
Zie ATS telet. pag. 888
Volvo 440 DL 3/91
ƒ 13.500
25
Turbo
D
Airco
11/91
ƒ
20.400
Neem geen risico: orig.
Tel.:
035-564444/561842.
D. FAAS
5 GLX 3 d. 2/90
ƒ 12.900
PTT-vrijwaring RDW
5 SD 7/88
ƒ 6.900
Volvo 740 GL 2.3, 1/90 met Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,(s)loopauto's
5 S D 1.6 D
electr.
schuifdak,
i.z.g.st. per dag, ex. BTW
HOOGSTE PRIJS
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Campus 7/89
ƒ 6.900 OLDTIMER (ver)kopen? Bel hel ƒ20.500. Tel: 020-6939885.
Tel.: 020-6198691
Tel.: 020-6371826.
Tel.: 035-564444/561842
Dldtimerbestand v/h Ned. Oldtimer Bureau. Tel. 02990-34065.
Grote sortering ONDERDELEN
De Lugt luxe en bestel vanaf
RENAULT AMSTERDAM
van alle schade-auto's, alle Top occasions met 1 jaar
ƒ 39,- per dag excl. BTW.
merken, alle bouwjaren.
Tel.: 020-6161388 of 6003438.
garantie
• Bewijsnummers van een
GEBR. OPDAM B.V.
Wibautstraat 224
LAGE HUUR
Geldlening
Celie,'
vraag
uw
geplaatste advertentie in deze
Tel.: 02502-45435.
020-561 96 11
maximum en de lage maande- Nwe bestel- en vrachtw. m. rarubriek krijgt u alleen
dio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44,Het HOOGSTE BOD?? Bel T.k. weg. omst. Renault 19 TR, toegezonden als u dat bij de lijkse lasten. 020-6416607.
voor vrijblijvende prijsopgaaf. b.j. 6-'91, 42.000 km, 3-drs opgave van de advertentie Autoverzekering laagste bet p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
wagens. Autoverhuur SlootLoop, sloop en schadeauto's raod', ƒ 15.750,- in prima staat. kenbaar maakt. De kosten per mnd/kw. Celie alle verz.
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. Tel.: 02977-29945.
daarvoor bedragen ƒ 4,50
020-6416607 ook gezinspakk. haak. Tel.: 020-6431220.

Renault

Auto's te koop
gevraagd .

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar
bewijs. Tel.: 020-6105478.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar
terwijl
u
wacht.
Wilt
u uw auto v.a. 1990
SAAB SERVICE MOLENAAR
Ruilstarters en dynamo's.
DIREKT a contant verkopen?
HOOFDDORP, 02503-14097
Valkenburgerstraat 152.
Belt u voor inl. 03410-19354.
Ond., rep., APK.
Tel.: 020-6240748.
Te koop gevraagd AUTO'S a
Diverse SAAB occasions
Grote sortering ONDERDELEN
contant met vrijwar.bewijs
SAAB 99, 900 en 9000
van schade-auto's, alle
Tel.: 02908 - 24640
merken, alle bouwjaren.
Adverteren in deze rubriek
GEBR. OPDAM B.V.
Tel. 020 - 665.86.86
Op zoek naar een nieuwe of Tel.: 02502-45435.
FAX 020 - 665.63.21
goede, gebruikte SUBARU ?
LP.G.-inbouw ZAANDAM
Postbus 156, 1000 AD A'dam
SUBARU AALSMEER
Nieuw v.a. ƒ 1.550.- incl. btw
heeft per direkt leverbaar
Gebruikt v.a. ƒ 1.050.- incl btw
uitstekende Mini Jumbo's,
Gratis leenauto
Justy's (ook automaat)
A.C.A. Tel. 075-351651.
150 auto's & bestel va. ƒ 3000
L-serie en Legacy's,
Missot. specialist REM- er ieder, rijden, geen bankinfo
Lakenblekerstraat 54
Aanbel, ƒ 1500, rest 24 mnd.
FRICTIE-MATERIAAL.
Aalsmeer. Tel. 02977-30170.
Bosboom
Toussaintstr. 42
Coupe 1.6GL, 4/89 ƒ 6.900
A'dam. Tel.: 020-6180443.
L II 1.8 GL, 1/89
ƒ 8.000
Nieuwkoop Z.H. 01725-72481.
Noodservice
L II 1.8 GL Stat., 5/90/13.700
± 50 auto's APK gek. Den
Legacy 1.8 DL, 1/91 ƒ14.900
ONDERDEELVERKOOP
'Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Tel.: 035-564444/561842.
DOE-HET-ZELF ADVIES
Haarlemmerweg bij molen
op zaterdag van
020-6844079. Tevens Inkoop.
10.00-13.00 uur
Wagenpark JOHAN BOOM,
Kost B.V.
Zuider Akerweg 83, A'dam
Uw SUBARU dealers Valschermkade 16, A'dam.
Osdorp. Oranje hek
Tel.: 020-6105478
± 100 auto's v.a. ƒ 500,tot ƒ20.000,-.
Ruysdaelkade 75-77
Door grote omzet goedkoop
ALLE KLEUREN
A'dam 0/Z
ste adres van Nederland ' "
OOK IN SPUITBUSSEN
020-6623167
Perfecte garantie
otto nieuwenhuizen bv
Geop. van 9.00 tot 19.00 uur
Overtoom 515 Amsterdam
Tevens inkoop van auto's
(020)6129804
a contant.
Ceintuurbaan 225
T.k. gebruikte onderdelen van
BIJ AUTOMOBIELBEDRIJF
A'dam 020-6622204
alle type's BMW, Mercedes en
' SPRING IN T VELD
Peugeot. Garagebedrijf C.
BEGINT HET
Schrauwen,
feteringsedijk
VUURWERK NU AL, •
134, Breda. Tel.: 076-214918.
OCCASIONS VOOR
900GLS, 4 drs., '82, motor '87
APK 12-'94, veel nieuwe onder
delen, ƒ 3500. 030-368370

Tegen handelsprijzen: VW
Passat GL Turbo Diesel, 1e 240 Polar (stationcar) LPG,
eig., zwart metall., stuurbekr., rood, km 120.000 '92;
febr. '91, ƒ23.500. Golf 1.8 CL 240 DL Sedan LPG, rood el.
Manhatt. LPG., 6/90 ƒ 13.950.- sch.dak, km 79.000 10/90;
BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 740 GL Sedan black-line, km
A'dam 020-6627777
.170.000 '90;
VW Jetta 18001 CL Pac. 4-drs. 740 GL estate, km 125.000,
mcl. extra's 72.000 km 6-'90 m '90; 740 GL estate, km
125.000 m '90;
ƒ19.750. Tel. 03410-19413.
440DL/GL/GLTv.a. '88 t/m '92,
340 aut. v.a. '87 t/m '91

Rijscholen

Chrysler - Amstelveen

CHRYSLER VOYAGER SE 3.0i
8-'90, 65.000 km, div. opties.
Autobedrijf JAN WALS.
Tel.: 02902-61697.

TIJDELIJK
VOORDELIGER
Suzuki-Occasions

6261.8 HB 4/90
ƒ13.400
626 2.0 GLX aut. 9/90/ 13.400
626 2.0 GLX, 10/89 ƒ 10.800
Pontiac Transport 3.8 SE, in
Tel. 035-564444/561842.
nieuwstaat, in USA uitv.,
Mazda 626 Sed. 2.0 Limited, rood, met airco, abs, electr.
grijs, 8/'87, 150.000 km, trekh. vergrendeling,
donk.
glas,
Subaru Aalsmeer 02977-30170 1993, 2 jaar garantie. Ook grijs
kenteken moqeliik.
Voor een goede occasion
Pontiac Transport 3.1 SE, rood,
MAZDA DEALER
schadevrij, in nieuwstaat, USA
DONKER
uitv., dus airco, electr. ramen
Visserstraat 36
enz., 1991, 1 jaar garantie.
AALSMEER
Feroza E.L. Inj. Resintop, km.
Tel.: 02977-24247
GARAGE BROEKSMA
54.000 '89; Charade 1.3 inj.
Tel.: 05231-1937
limited km. 10.000 10/92;
Charade 1.3 inj. Shiga km
37.000 '90; Charade 1.0
Opel Corsa 1.3 S, grijs, 11-'87,
Breeze, km 30.000 '91;
63.000 km. Kadett 1.4i, 1/90,
Applause LI. km 30.000 '92; wit, 120.000 km, spoiler, Ipg.
205 1.8 XLD 4/90
ƒ12.200
Applause X.l. km 90.000 '89; Subaru Aalsmeer 02977-30170 205 1.1, 5-drs, 6/90 ƒ11.900
Cuore TX zwart, km 20.000
205 1.8 XRD Van 3/90/ 8.900
Kadett 1.60 Car. 11/88ƒ 8.900
12/91;
309 GRD 7/90
ƒ 12.400
Kadett
1.3
HB
1/89
ƒ
9.500
NIEROP-DAIHATSU,
405 1.9 GLD 9/90
ƒ14.500
Kadett
1.7
D
Van
8/90
ƒ
9.400
Vancouverstr. 2-12,
405 1.6 GLI aut. 4/91 ƒ14.900
Kadett 1.61 Car. 7/89 ƒ11.900
Amsterdam-West,
405 1.9 GRI aut. 5/91 ƒ17.900
Kadett
1.6
D
V.
10/88
ƒ
6.800
020-6183951
405 1.9 GLXD 10/91 ƒ19.800
Kadett 1.5 Turbo 11/89 ƒ 10.700
405 MI-16 1.9 3/90
ƒ22.400
Kadett 1.7 D Van 9/89 ƒ 7.900
405 1.6 GLXI 10/91 ƒ17.800
Kadett 1.7 D Van 2/90 ƒ 9.400
405 1.9 GRI 6/91
ƒ14.900
ƒ 8.400
Escort 1.6 D Van 12/87 ƒ 4.900 Kadett 1.7 D 10/89
405 Van GLD 1/91
ƒ 12.800
Kadett 1.614/90
ƒ10.900
Scorpio 2.4 l CL 8/90 ƒ 14.300
605 2.0 SRI 6/90
ƒ 19.800
Kadett
1.61
Car.
1/90
ƒ12.700
Scorpio 2.0 CL 11/89/111.200
Tel. 035-564444/561842.
Kadett
1.7
D
HB
6/89
ƒ
9.800
Sierra 1.8 Turbo D 9/90/ 13.900
Sierra 2.3 D 8/86
ƒ 6.900 Kadett 1.3 S HB 1/86 ƒ 5.900 Prettige feestdagen
Sierra 2.0 l GL 10/89 ƒ11.400 Kadett 1.61 Sed. 8/89 ƒ 9.800
Omega 2.3 Car. 9/89 ƒ 12.900
worden u toegewenst door
Sierra 1.8 Turbo D 4/91 ƒ 14.900
Omega 2.01 LS 4/91 ƒ 16.900
Tel.: 035-564444/561842.
COBUSSEN
Vectra 2.01 GL 9/90 ƒ16.600
Ford Escort 1800 CL Diesel, Vectra 1.7 D Sed. 6/89 ƒ 12.400
AMSTERDAM
grijs, 2/89, 95.000 km, er. contr. Vectra 1.81 Sed. 2/91 ƒ16.900
PEUGEOT-DEALER
Subaru Aalsmeer 02977-30170 Vectra 1.7 D S. iO/91 ƒ18.400
Tel. 035-564444/561842.
Baarsjesweg 249 - 253
Tegen handelsprijzen: Scorpio
Amsterdam 020-6121824.
2.0i CLX, 5-drs., stat. ± 35.000 Tegen handelsprijzen: Vectra
V.d. POUW Peugeot
km. 7/92 ƒ27.500.- nw. model 1.8IGL, wit, LPG, 5-drs., 1-'91,
Amstellandlaan 1
Escort 1.6 CLX 5-drs., LPG, 7- ƒ 18.500. Vectra 1.8IGL, 5-drs.,
WEESP: 02940-15110
'91, ƒ17.500. Nw. mod. Onon LPG, brons metallic, 4-'91,
1.6 CLX, 4-drs., LPG, 1-'92, ƒ19.500. Kadett 1.6i, LPG, 205 ace. 5 drs39.000 km 5/92
ƒ18.500. Scorpio, 2.9i GL 5- blauw, 1-'90, ƒ 12.750. Kadett 205 XR 1.
31.000 km 2/91
drs., schuifd., 1-'90, ƒ19.000. 1.6i, LPG, wit, 5-'90, ƒ11.750. 205 GE 1.1 64.000 km 5/9C
Escort L 1.6 D, 1-'85, ƒ4950. Kadett 1.6i, 5-drs,
205 Accent 28.000 km 1/92
Resta 1.1 C, 3-drs., wit, 1-'89, Station, 6-'90, ƒ 14.950.
309 XL 1.4 81.000 km 10/8S
ƒ8250. BEREBEIT, Amsteldijk BEREBEIT, Amsteldijk 25, 405 GLI
66.000 km 3/9C
A'dam, tel.: 020-6627777.
25, A'dam: 020-6627777.
405 SRI
80.000 km 10/9C

Accessoires
en Onderdelen

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Wijkermeerstraat 19-21. Tel.: 02503-36644
Graftermeerstraat 49. Tel.: 02503-20129
Industrieterrein Noord Hoofddorp

70 BESTELAUTO'S en pers.
Dusjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag. Bijna
50 jaar gevestigd: Bennebroe<erweg 17, Rijsenhout bij
Aalsmeer, 02977-24229.
Ook t.k. gevraagd.

Service en
Reparatie

V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze mruilers en aantr rep. prijzen

Amstelstein - Suzuki

Rover Mini 1000 HLE, rood,
2/86, 85.000 km.
Subaru Aalsmeer 02977-30170

Honda

CITROEN-DEALER
Tel.: 02979

Autobedrijf

Bedrijfsauto's

BMW

Voor een goede occasion.
Autobedrijf WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht

Suzuki

Rover

Chrysler Voyager 3.3L Grand,
1993, wit, zeer compleet, airco,
cruise contr., electr. ramen,
centrale vergr., kinderzitjes,
2 jaar garantie. Chrysler Voyager 3.3L LE ES,
uitvoering, spierwit, superluxe,
alu. wielen, airco, alles electr.,
ook voorstoelen, 1991, 1 jaar
garantie.
Chrysler Voyager Town
Country 3.3L, met leer, dubbele airco en verwarming, alles
electr., 4 tr. automaat, 1990,
allerduurste uitv.
T.k. BMW 320i, M 85,
sportvelgen, verlaagd, 4-drs, Chrysler Voyager 3L SE, 1991,
ƒ 8500,-. Tel.: 020-6000228.
schadevrij, eerste eigenaar,
T.k. tegen handelsprijs: direk- airbag, electr. ramen, centr.
tie-auto, 1e eig.: BMW 318i, nw vergr.
model, juli '91, diamantzwart
GARAGE BROEKSMA
met., zonw. glas, c.v., LPG,
Tel.: 05231-1937
/ 29.750. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.
2e KERSTDAG GEOPEND

Citroen

Mazda

Chrysler

Suzuki Swift 1.3 GTi '91
Commercial ƒ 16.950.Auto Amstelstad
SUBARU 1.6GL 1988, ƒ7.250, Minervalaan 85, 020-6799100.
veel extra's. IMPORT USA
Suzuki Swift 1.3 GLX
CARS, Keurenplein 9, A'dam,
1990
ƒ 15.950.320-6670121.
Auto Amstelstad
T.k.: Fiat Uno 60,65.000 km,
Hemonylaan 25, 020-6799100.
'88, rood, in perfekte st, zuinig!
Toyota Camry 2.0 XLE Turbo D
\/raagpr.. ƒ 9300. 020-6264033
3/91, ƒ17.400.-.
Tel.: 035-564444/561842.

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. Citroen Centrum
Leende. Tel.: 04906-1528.
OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940-16661
AX 1.0 E 6/87
ƒ 7.250
AX TGE 10/91
ƒ15.900
BX 16 1.1 TRI 11/87 .ƒ 8.950
BX 14 TE 4/90
ƒ16.950
BX 14 TGE 6/91 ....ƒ20.450
BX 14 RE 3/88
ƒ 10.950
BX 14 Palmares1/89 .ƒ12.500
ZX Reflex 1.4 9/92 ..ƒ22.900
XM T Diesel 4/91 ...ƒ39.900
XM V66/90
ƒ39.000
Kadett 1.3 S 1/86 .. .ƒ 7.950
Ford Escort 4/90 ....ƒ14.950
Sierra 2.0 CL 3 / 8 8 . . . ƒ 11.950
VW Jetta 10/87
ƒ 9.950
Renault 5 11/90
ƒ12.950
3-12 maanden garantie

1-14

Autoverhuur

QUKE BAAS

Autosloperijen

Klassiekers
en Oldtimers

Autofinanciering
en verzekering

9-'89

75 1.8, beige
". .3-'89
164 3.0 V6, grijs
9-'88
164 Twin Spark, groen . .4-'91
ANDERE MERKEN:
Audi 80 PS/CV, wit
1-'91
Lancia HPE, rood 2-'86
Ford Escort 1.3 CL, grijs 4-'86
Mazda 323 1.3, rood
3-'88
Nissan 100 NX 16i, rood 4-'91
Opel Vectra 1.6, rood ... 7-91
BOVAG ALFA
PRIMA GARANTIE
VOORWAARDEN
SPRING IN 'T VELD
ALFA ROMEO
HONDA
OOSTEINDERWEG 335-340
AALSMEER
02977-24696
02977-44146.
Inruilkoopjes ± 50 auto's v.a.
ƒ 500.- tot ƒ 7.500.Oostzaan, Kerkbuurt 83. Geop.
van 9 tot 18 uur Tel. 02984-5607
Johan Boom
Ook in Den lip 55, tussen
Landsmeer en Purmerend.
± 50 auto's v.a. ƒ3.000.- tot
ƒ20.000.- Tel.: 02908-24640.
Geop. van 9 tot 18 uur. Tevens
inkoop van auto's a contant

GEBR. HAAKER B.V.
off. Fiat/Lancia dealer
Uno 45
01/87 ƒ 7.450
Uno 75 SX . . . 10/88 ƒ 10.950
Uno 45 Lido .. 05/89 ƒ 1-1.950
Uno 45 ie . . . . 12/90 ƒ13.950
Uno 45 ie . . . . 01/90 ƒ 14.250
Uno 70 ie . . . . 03/90 ƒ 16.750
Uno 75 SX . . . 08/90 ƒ 19.250
Uno 75 SX . . . 02/91 ƒ22.750
Opel Corsa ... 08/85 ƒ 6.750
Toyota Starlet 09/86 ƒ 7.250
Mazda 323 ... 07/88 ƒ11.750
Skoda 105 L . 04/89 ƒ 5.250

Kam. Onneslaan 10
in Badhoevedorp.

020-6594859.
Tegen handelsprijzen: Fiat
Tempra 1.6 SIE, zwart, LPG,
4-'91, ƒ 15.750. BEREBEIT, Amsteldijk 25, A'dam 020-6627777
Tipo 1.4 DGT '89, groen-met.,
perf.staat, nwe uitl, ƒ 10.000.
Tel. 02975-67728.
T.k. Rat Panda 750, uit '87, apk
nov. '94. 1e eig. K. zwart,
ƒ4200. Tel. 020-6413180.
Zoekt u een FIAT
Keuze uit 50 stuks
GOUDSMIT FIAT
Amstelveen
020 - 6470909

Jeeps
Terreinwagens
Jeep Cherokee LTD, duurste
uitvoering, wit met beige leer
int., 1990, absoluut schadevrij,
alle opties.
Wrangier Sahara Laredo 4.2L,
1989, nieuw.
Wrangier Laredo, zwart, 1988,
alu. wielen, chroom grill en
bumpers enz.

Porsche 911 SC Coupé, wit, m.
GARAGE BROEKSMA
'80. Div. extra's o.a. elektr.
Tel.: 05231-1937
sch.dak + ramen, zonw. glas
c.v., elektr. verw. voorraam,
afst.alarm, or. lederen int., tur
bovelgen, (gerev. motor, rek
Toyota stw. Tercel 1.5 4 WD,
ter mz.) ree. tax.rapp. aanw.
Inl.: BEREBEIT, Amsteldijk 25 rood, 1/'87, 140.000 km.
Subaru Aalsmeer 02977-3017C
Amsterdam, 020-6627777.

Toyota

Met e* advertentie in SHOWOOMMTO l-IN-3MI'S
is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent. . .
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINTS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
^-- "•-l"""""i-i"ü«"i - --»-••-- --i •• «•- •«•• ••• _ _ _ _ « • _ _ _ _ . ,

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
K 3U n)C ineciu e.
•

4

4

4

1

*

Prijs incl.
B.T.W.

i

Schrijf hier in bloklctters
2
uw tekst, l letter per
3
hokje. Cijfers, leestekens
4
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens 3
5
"ra
regels beschrijven. Aan
6
de hand van de daarnaast -S 7
geplaatste tarieven kunt u
^8
zelf uitrekenen wat uw
_9
advertentie kosl.

10

Naam:
Adres:
Postcde + Plaats: -

_

_

_
__
:
~
i'
-7 ~ _v

E iï_

L.-----------------....-...

:-

_

47,88
64,04
80,19
96,35
_112,51 __
J28,66_.
144,82
160,98

Telefoonnummer:
Handtekening:

Auto's vliegen nu de deur uitl
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,f||
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemslelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321

donderdag 30 december 1993
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

'S

Micro-adverlentics voor zakenman en particulier kunnen
worden gezet over l of 2 kolommen brccdlc in diverse
leltcrgrooltcn.
Particulieren verwijzen wij naar de' speciale bon op de
pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
ZAINDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ 0,45 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of
afgeven/zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Caslliuisplein 12,
204-2 J M Zandvoort;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
X. Zandvoorts Nieuwsblad, Amstelvecns Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Wccsper. ƒ 5,33 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
ir Informatie over onze overige aantrekkelijke advertcnliecombinaties in de Micro's /ij n op aanvraag op onze
kantoren verkrijgbaar.
ir Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 7,50 adm.kosten.
* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bcwijsnummcrs
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten
liet verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 4,50 in rekening gebracht.
Alle prij/cn excl. 17,5% BTW
U kunt de tekst van uw Micro-advertenticcombinatie Z
telefonisch opgeven:

020-56262 71

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden

Voor verhuur, huur en beheer
van tijdelijke en vaste woonruimte.
Huurgarantie en geen kosten voor verhuurder.
Tel.: 02507-17726.

Huishoudelijk
personeel

gevraagd
Gevraagd voor direkt hulp in
de huishouding 2x per week.
Tel.: 12040.
Slechtziende heer, 85 jaar,
wonende in Huize Bodaan in
Bentveld heeft op maandag,
woensdag en vrijdag van ±
9.30 tot 11.00 uur behoefte
aan extra hulp. Vergoeding in
overleg.Br. o. nr. 710-52078
v.d. blad.

Commercieel en
administratief
personeel

(dit nummer is niet voor bezorgklachlen) of zenden aan:

De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde weck.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen - Mededelingen

U bent ondernemend?!
U zoekt een nieuwe uitdaging
in marketing en distributie?!
Part-time of full-time?
Bel: 02503-85713.

Technisch personeel

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Onroerend goed

en woonruimte
te huur gevraagd
Aang. 2/3 kamerwoning in de
Rivierenbuurt in A'dam. Winkels om de hoek. Altijd par
keerplaats, 1 hoog aan water.
Huur ƒ360,-. Gez. woonruimte of woon/werkruimte in
Zandvoort of directe omgeving. Tel.: 020-6647637.

Jonge vrouw zoekt 1/2 kamerwoning t/m ƒ 600,- incl. in
Zandvoort. Tel.: 02507-18833.
Woonruimte
gezocht
tot
ƒ 1400,- incl. min 2 slaapk.
Tel.: 02507-18926.

f en pruik als het
nodig is!

Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.'

Oppas gevraagd/

*Mevr. uit de Nawijnlaan belt
u nr 16473 voor schilderij
sneeuwklokjes in de bieb.
*Mirjam en Willem bedankt
voor de gezellige dag en
avond. Martha Klaas Wendy.
Overigens, mijnheer de voorzitter, zijn wij van mening dat
Herman Heyermansweg
roet worden doorgetrokken.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Therapieën
OZONTHERAPIE
hoeft niet duur te zijn.
Bel: 02963-4201.
Voor voordeliger
Simeonstherapie
VERMAGERINGSKUUR
Bel: 02963-4201

Help! Vadertje Tijd zoekt een
klokkenmaker om z'n secondenwijzer bij te stellen. Beslist
vóór 31/12, 24 uur. Tel.: 1993.

aangeboden
Oppas gevr. voor 2 ocht. p.w.
Tel.: 19111, na 19.00 uur.
* aparte
pasruimte
* ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

Woninginrichting

Dus... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren(maat)werken

Dinsdags geslolen

KEUKENS
direkt van de fabriek
Landhuisstijl keukens,
alle maten en uitvoeringen.
B.v. 2.80 m, ƒ 1.485,-. Bel voor
gratis folder: 03480-34319.
Mütze Keukens Woerden.

Radio/tv/video

Heemstedestraat 28
b.h. Hoofddorpplein.
Amsterdam.

Nu uitverkoop! losse HiFi app.
Yamaha 7K/DSP; Medevoort;
Sony ES; Teac; Harm Kardon;
JBL: B&W; Infinity; Weg = op!
CARIDAX HIFI Adm. de Ruyterw. 131 Asd 020-6837362.

Tel.02M157107

Felicitaties

Prijswinnaars vorige week:
H. van Hielten - Amsterdam
S. Resnick - Amsterdam
W. Kaczander - Amsterdam
Rolf Ter Wel - Diemen

cimco

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 3 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Woningruil

gevraagd
* De „Daltons"
een sportief en
gelukkig 1994 toegewenst!

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Beginnende
ondernemers
zoeken kleine kantoorruimte
tegen redelijke vergoeding in
Zandvoort. Inl.: 020-6647637.

900 RUILADRESSEN
in A'dam. Informatie bij Het
Oosten. Tel.: 020-588.2281.

HASSING B.V.

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Abcoude, Hoogstraat 26-28

STOK B.V.

Kunst en antiek

TAFELS
antiek, kopie, klein,
dik, dun.

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Schoonheid en
verzorging

HAIRWAVE
Zeestraat 56, Zandvoort
Tel.: 02507-30838
NIEUW
Speciaal voor dames en
heren 65+ geven wij
op vertoon van een pasje
een korting van 25%
op alle behandelingen.
Alleen op de woensdag.
SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Verhuizingen
* Lieve oma Miep is 31 dec.
Philips sun mobile
jarig. Van harte gefeliciteerd.
Huur prijs ƒ 100,- p.w.
Isabelle en Melissa.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
• Zie de colofon voor opga- kamerverhuizingen. Voll. verz.
inlichtingen 02507-30183.
ve van uw rubieksadvertentie. Dag-nachtserv. 020-6424800.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

Te koop
gevraagd
diversen

Te koop
aangeboden
diversen

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

GAY-SPECIAL
Direkt-Apart
REAL SEX ! 75 cpm
Met 'n hete boy (18 jr). Bel Stewardess
06.320.322 77
06-340.35017
nu 50cpm Winkelmeisje 06.320 327 08
goed te koop
06 320.327 66
GAY-SPECIAL Direkt-Apart Serveerster
aangeboden
Verpleegster
06.320.330 93
Gay Dark-room1! Bel
06-340350.16
nu SOcpm. Politieagente 06.320331 06
Sekretaresse 06 320.360 06
Te koop Brugstraat 8. Woon- GAY-SPECIAL
Direkt-Apart
Rijpe Verpleegster. Ik zit op
kamer met open haard, open Gay-Boy (18 jr)!! Bel
keuken, 1e etage drie slaap- 06-340.350.19
nu SOcpm. m'n hurken Inkijk, geen slipje
Pak 'm.
1 gpm 06-9744
kamers v.v. warm + koud waGebabbel, gebabbel, 75cpm.
ter, badkamer v.v. ligbad,
BABBELBOX de enige echte! SCHOOLJUF Sandra zoekt
douche + 2e toilet. Zomer- 06.320.330.02 Gezellig hè?
een opwindend heet sexkon
huis met douche + keuken,
takt. 06-320.330.42. / 1,- pm
eigen ingang, geheel voor- GRATIS TELEFOONSEX voor
zien van cv, eigen grond vrouwen Dames bel: 06-SEX paradijs! 75cpm.
Vr.pr.
ƒ 195.000.
Tel.: 4909. Mannen bel: 06-9512.Grieks standje 06.320 324 05
Op z'n Frans 0632032340
(75 cpm.)
02507-12298.
Black Sex
06.320.331 33
GRIEKS standje met ervaren Sexmeisjes 18: 06.320.324 74
vrouwen, 35+. Kies maar, er Wilde sex
Financiën en
06.320.324 14
zijn er 3' 1 gpmQ6-320.327.17.
handelszaken
Sexkontakt met meer dan 400
Heerlijk DISCREET apart met ondeugende vrouwen.
hete vrouwen uit Amsterdam. Bel 06-9604. (75 cpm.).
Autoverzekering
06-320.322.11. (75 cpm.).
S.M. Direkt-Apartlijn.
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
Hete
eenzame vrouwen Je moet nu bellen, want je
1
blijft toch goedkoper
(30+) zkn ANONIEM sexcon- meester en of meesteres
Bel nu: 02507-14534.
tact. 06-350.110.70. 50 cpm. wacht. 06-340.350.74/ 75cpm
Ziet u het financieel niet
Hete RIJPE-VROUWEN (40+) SM-KONTAKTLIJN. strenge
meer zitten? Maken schuld- zoeken snel sexkontakt1
afspraken bij jou in de regio
eisers en deurwaarders het u Bel nu 06-9705. (75 cpm.).
06-320.325.80. ƒ 1 - pm
lastig? Bel Nefram! Wij hebben dé oplossing in huis voor HETE-MEISJES (18) die een- SM-VOOR-2: direkt apart voor
particulier en ondernemer zaam zijn zkn snel sexkon- 'n streng sexkontakt.
takt. Bel nu 06-9780. 75 cpm. 06-320329.99. (75 cpm.).
Telefoon: 01899-29144
Homo Direkt-Apart. Regio N.
THUIS-SEX-KONTAKT, hete
Holland met hele hete jon- meisjes (18) bij jou m de regio
06-Nummers
gens (18 jr). 06-9852
Bel nu 06-9811. (75 cpm).
NU 50 cpm.
TIENERGRIEKS!
06-320.320.59. SEXSTAND- Homo: Jongens onder elkaar.
1 gpm
JESü Ik wil 10 standjes doen, Hoor ze heet TEKEER gaan. 06-320.320.62.
Zonder schaamte bukken1
ken jij er nog meer? 1 gpm. 06-320.330.88. (75 cpm.).
Lekker strak jongen. 18 jr
06.320.330.03 BABBELLIJN!
HOMO-DIREKT-APART: Zoek
Tikkeltje
ONDEUGEND, direkt
Met z'n tienen knuffelen! Ook je 'n hete knul (sexgesprek).
apart rnet ondeugende meisapart! 75cpm. Be happy!
06-9830. Voor slechts 50 cpm.
jes 18. Bel nu 06-9776. ƒ 1 pm.
06-320.350.44 SM-LIVEBOX
HOMOKONTAKTEN
Trio-Sex Pnvélijn. Direkt-Apart
1 gpm. Lady SM. Live!
Zoek je snel een hete boy 18?
voor heet sexcontact met
06-320.330.18.
(75
cpm.).
Aanbid je MEESTERES! Ze
meerdere vrouwen of mandoet
! S.M.
HOMO-KONTAKTEN
nen. 06-340.350.73/ 75cpm.
1 gpm.
06-320.332.32. Direkt apart met een hele
Zoek je 'n GRIEKS standje
ANONIEME sexadresjes van hete knul (18) uit Amsterdam! met rijpe vrouwen? Sexkonhete vrouwen, (zelfs telnr). Bel nu 06-9613. (75 cpm.).
takt! 06-320.320 55. 75 cnm
Bel 06-9737. (75 cpm.).
Live sexbox 24 u., 100 cpm

Onroerend

MiCRO

*** NIEUW IN ZANDVOORT ***

gevraagd

Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam

ZOEK DE MISLUKTE

Pim's Housing Service

Te hr aangeb. per 1 jan. gemeub. zomerhuisje, vrije opgang voor 1 net persoon.
Tel.: 12063.
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ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn
Amsterdam.
06-320.330. 79. (75 cpm.).
De LOLBOX! 06.320.330.04
Alleen voor 30+! Tot 's nachts
3 uur kun je bellen. 75cpm.
DIREKT een heerlijk meisje
(18) aan de lijn. Vraag haar
telnr. Bel 06-9810. (75 cpm.).
Direkt een HETE vrouw aan
de telefoon. Bel 06-9880.
Vrouwen bellen gratis, ƒ 1 pm.
Direkt SEXKONTAKT met 'n
hete vrouw bij jou in de regio.
06-350.290.41. (75 cpm.).

*Te koop: schilders reform
't BINNENHUIS
DIREKT-APART met hete
BADKAMER, toilets, leiding-, ladder, hout, 2x12 sport,Gasthuisplein 3, inkoop oud meisjes (18) voor een sexkontegelwerk, sanitair. Vrijbl. nieuw, ƒ300. 02507-15052.
+ antiek en inboedels.
takt. 06-340.310.01 75 cpm.
prijsopgave, tel.: 023-401512. * Witte box (inklapbaar) ƒ 75; Tel.: 15760.
DIREKT-PRIVE Regio Noord
2 pr ski's Blizzard ƒ 100.
Te koop gevr.: 1 keukenma- Holland meisjes (18) vertellen
Telefoon: 02507-12447.
chine. Tel. 02507-12141.
Baby-artikelen
je alles, zelfs hun adres en of
tel.nr. 06-9812
1gpm.
Rijles
auto's
Auto's en
*T.k.a.: wit ledikantje, ƒ 100.
DIREKT-PRIVE voor 'n sexen motoren
auto-accessoires
Tel.: 19111, na 19.00 uur.
gesprek of afspr. met meisjes
(18). 06-320.326.56 75 cpm.
Alblas Verkeersscholen
Te koop: Nissan Sunny coupe

Muziekinstrumenten

1.6, kleur wit, bwjr 1986, APK
gek. juli '94, 90.000 km, pr.
n.o.t.k. Tel.: 02507-19532.

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Live 06-320.320.61

Diverse clubs

Live Sexcontact

Sex 06-9715

BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19.00 uur.

Geen wachttijden 100 cphm • Wij behouden ons het
LIVESEXBOX! Direct live met recht voor zonder opgave van
de lekkerste meiden! 1 gpm. redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.
06.320.329.79! Echt Live!
LOVEBOX 06.320.330.05
Amstelu
All you need is the lovebox! Weekblad
»*-,
-- Weekb
Hier ontstaan de mooiste lief- ornse , . ft.. . „, .
rant
- •
des. 75cpm. Lekker flirten.
deRonc
5 Vener

Mag ik in uw slipje voelen?
Kom maar jongeman! Nu ga
ik bukken. 1 gpm 06-95.09.

smeerder
ourant
Zand voorts
, Nieuwsblad

Nieuw: 35 plus sexdating.
Volop RIJPE-VROUWEN zkn
sexkontakt. 06-9616. ƒ 1 pm.
Nieuw: hete meisjes uit de
Groot Amsterdam!
06-350.230.20. ƒ1,-pm.
'Onze Box' Lekker met z'n
tienen babbelen. Ook apart
voor intiem. 75 cpm 06-96.07

EVEN VLUG direkt apart met Zoek jij hete meisjes (18)?
allemaal leuke meisjes (18). Bel SEX(thuis)KONTAKT
06-320.326.33. (75 cpm.).
Bel 06-9822. (75 cpm.).

ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij:

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020 - 6413187

voor de particulier

GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis! • inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.

Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

VERHUUR van PIANO'S
al v.a. ƒ50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden:
02946-4292, Fa. Holla & Zoon.

Lessen en clubs
ENGELS v. beginners en half
gev. ƒ5. p/u. Begin 10/1 en
13/1. Progress 020-6738412.
Zoek je een leuke job als:
mannequin, dressman of
fotomodel. Bel BOA Bureau:
030-722727. Erv. niet vereist,
wij verzorgen opleiding. Alle
leeftijd, en maten gevraagd.

Sport, spel en
ontspanning

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

SQUASH, een fantastische
sport. Reserveer uw eigen
squash-uur. Sportcenter Wim
Bucnel. Tel.: 15829-13965.

Zalenverhuur

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.

Zandvoorts Nieuwsblad

VERENIGINGSGEBOUW
1 regel ƒ 4,76
2 regels ƒ 4,76
3 regels ƒ 4,76
4 regels ƒ 6,35
5 regels ƒ 7,93
6 regels ƒ 9,52
7 regels ƒ 11,10
8 regels ƒ 12,69
9 regels ƒ 14,28

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of party?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis,
tel.:
02507-14085 of 19652.

10 regels ƒ 15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek: ...

.

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar!
ndien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend de
folder aan. 03451-11486
automatisch) of 03451-31364
telefoniste). Cupido, postbus
22, 4140 AA Leerdam.
Erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorganisaties.

VIDEOTHEEK DOMBO
begint het jaar weer goed.
Alleen tegen inlevering van deze bon krijgt u

8 FILMS

een hele week
voor slechts

L

'

Geldig vanaf heden tot 10 januari
Oudejaarsdag geopend van 11.00 tot 18.00 uur.
Verder iedere dag geopend van
1 uur 's middags tot 9 uur 's avonds.

VIDEOTHEEK DOMBO
CORN. SLEGERSSTRAAT 2 B,
achter de Grote Krocht t.o. de Hannie Schaftschool
4

Tel. 02507-12070
i/uu* nieuwe leden eenmalig dubbele legitimatie verplicht.

